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2 promile alkoholu mia-
ła 43-latka kierująca 
audi, która przekroczy-
ła dozwoloną prędkość 
na ulicy Widzewskiej 
w Łodzi. W trakcie kon-
troli okazało się, że ko-
bieta nie ma prawa jazdy. 
Kobietę namierzyli po-
licjanci z grupy „SPEED”. 
W miejscu, gdzie ogra-
niczenie wynosi 50 
km/h, 43-latka jechała 
z prędkością 85 km/h. 

14 czerwca 2021 roku po-
licjanci pojechali na uli-
cę Popioły w Łodzi aby 
zweryfi kować ustalenia, 
według których w jednym 
z domów mieszczących się 
przy tej ulicy może docho-
dzić do przestępstw nar-
kotykowych. Na podwór-
ku posesji mundurowi 
zauważyli podejrzewane-
go o ten proceder 40-latka, 
który wyraźnie zdenerwo-
wał się na widok stróżów 
prawa. Po przeszukaniu 
należącego do niego sa-
mochodu, wyjaśniło się, 

Kobieta tłumaczyła się, że 
ma ważne sprawy do za-
łatwienia, dlatego pijana 
wsiadła do samochodu.
Na początek kobieta do-
stała dwa mandaty, za 
przekroczenie prędkości 
i prowadzenie auta bez 
uprawnień. Za jazdę na 
podwójnym gazie dosta-
nie zarzuty, za które grozi 
kara nawet 2 lat więzienia. 
.    

rd

dlaczego tak zareagował. 
W drzwiach fi ata policjanci 
znaleźli ponad 37 gramów 
amfetaminy. Natomiast 
w bagażniku pojazdu 24 
dilerki, z ponad 27 grama-
mi marihuany, które dla 
niepoznaki ukryte były 
w pudełku po lodach. Pod-
czas rozmowy mężczyzna 
przyznał, że są to jego nar-
kotyki, które, jak tłumaczył, 
posiada na własny użytek. 
Zatrzymany 40-latek ma 
przeszłość kryminalną. 
Grozi mu kara do 10 lat 
więzienia.                            rd

Restauracja jak las
Kuchnia wegetariańska 
cieszy się coraz większą 
popularnością. Lokal 
przy ul. Piotrkowskiej 83 
to kolejne miejsce, w któ-
rym można spróbować 
takich potraw.

W BOHO można nie tylko 
spróbować zupełnie no-
wej odsłony dań kuchni 
roślinnej, ale też odpocząć 
wśród kwiatów i mchu, 
bo restauracja wyróżnia 
się unikatowym wystro-
jem inspirowanym natu-

MPK-Łódź wybrało fi r-
mę, która dostarczy 51 no-
wych autobusów, w tym 
hybrydy. 

Niskopodłogowe i klimaty-
zowane autobusy jeszcze 
w tym roku wyjadą na 
ulice. Dostawa nowych 
pojazdów oznacza, że 
MPK wycofa z użytku 
ostatnie autobusy bez ni-
skiej podłogi. Przetarg 
wygrało konsorcjum

Łodzianin, który zabrał 
się za mycie auta, nie 
spodziewał się, że nie-
długo potem będzie mu-
siał je trochę rozkręcić.

Pan Łukasz odkrył 
w myjni samochodowej, 
że pod maską zaklinował 
się kociak, w dodatku tak 
skutecznie, że nie mógł 
się ruszyć w żadną stronę.
Wezwany na pomoc 
Animal Patrol też nie dał 
rady oswobodzić malca. 
Potrzeba było fachowców 

Na drzewa, krzewy, ra-
baty i trawniki. Miasto 
dołoży nawet 20 tysięcy 
złotych, jeśli chcesz za-
mienić klepisko na swo-
im podwórku w ogród.

- Program ZazieleniaMY to 
dotacje na zieleń praktycz-
nie dla każdego, dla miesz-
kańców, wspólnot miesz-
kaniowych, fi rm, instytucji, 
w tym uczelni i związków 
wyznaniowych, dla spół-
dzielni czy organizacji po-
zarządowych, które mają 

od aut i tacy znaleźli się 
w serwisie Bursiak przy 
ul. Pabianickiej. Mecha-
nicy nawet chwilę się nie 
wahali, złapali za narzę-
dzia, odkręcili koło i roz-
montowali nadkole. Kot 
został uratowany, a auto 
z powrotem złożone. 
Całą redakcją przyłącza-
my się do podziękowań 
dla pracowników salonu 
Bursiak – Panowie, jeste-
ście wspaniali!

sasza

siedzibę na obszarze rewi-
talizacji – mówi Agniesz-
ka Pietrzak z Wydziału 
Kształtowania Środowiska.
Dotację można wydać je-
dynie na zieleń. Wnioski 
należy składać do 2 lipca. 
Wypłata dotacji następuje 
po przedstawieniu faktury. 
Jej wysokość może sięgnąć 
nawet 80 proc. wartości in-
westycji i maksymalnie 20 
tysięcy zł.

Więcej informacji na lodz.pl              

rą. Wnętrza zostały skom-
ponowane tak, aby goście 
mieli poczucie przebywa-
nia w lesie, a rośliny, na-
strojowa muzyka oraz leża-
ki i hamaki mają zachęcać 
do zwolnienia tempa i roz-
koszowania się jedzeniem. 
- Staramy się, żeby dania 
były pełne miłości, smaku, 
wartości odżywczych, za-
wsze z najlepszych, sezo-
nowych składników, „jak u 
mamy”. Znane i klasyczne 
potrawy serwujemy w zu-
pełnie nowym wydaniu, 

SOLARIS BUS & COACH 
wraz z MILLENNIUM 
LEASING, które zapropo-
nowało pojazdy: Solaris 
Urbino 12 Hybrid oraz 
Solaris Urbino 18.
Nowe autobusy będą 
wyposażone w klimaty-
zację, elektroniczny sys-
tem informacji pasażer-
skiej, monitoring czy też 
automaty do sprzedaży 
biletów.     
                                     AHa

ponieważ pomysł na re-
staurację wziął się z po-
łączenia fascynacji kuch-
nią roślinną i smakami 
z różnych zakątków 
świata – mówi Justyna 
Pryzwan, szefowa restau-
racji BOHO.

AHa
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Pryzwan, szefowa restau-
racji BOHO.

AHa
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Klasyki w nowym wydaniu
to specjalność szefowej kuchni

W lokalu 
znajduje się też

część dla najmłodszych

KOMUNIKACJA

autobusów
MPK-Łódź wybrało fi r-
mę, która dostarczy 51 no-
wych autobusów, w tym 
hybrydy. 

Niskopodłogowe i klimaty-
zowane autobusy jeszcze 
w tym roku wyjadą na 
ulice. Dostawa nowych 
pojazdów oznacza, że 
MPK wycofa z użytku 
ostatnie autobusy bez ni-
skiej podłogi. Przetarg 
wygrało konsorcjum
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autobusów
Więcej klimatyzowanych 

Klimatyzacja
w czasie upałów
jest niezbędna!

Łodzianin, który zabrał 
się za mycie auta, nie 
spodziewał się, że nie-
długo potem będzie mu-
siał je trochę rozkręcić.

Pan Łukasz odkrył 
w myjni samochodowej, 
że pod maską zaklinował 
się kociak, w dodatku tak 
skutecznie, że nie mógł 
się ruszyć w żadną stronę.
Wezwany na pomoc 
Animal Patrol też nie dał 

od aut i tacy znaleźli się 
w serwisie Bursiak przy 
ul. Pabianickiej. Mecha-
nicy nawet chwilę się nie 
wahali, złapali za narzę-
dzia, odkręcili koło i roz-
montowali nadkole. Kot 
został uratowany, a auto 
z powrotem złożone. 
Całą redakcją przyłącza-
my się do podziękowań 
dla pracowników salonu 
Bursiak – Panowie, jeste-
ście wspaniali!
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Mały kotek
utknął w nadkolu
auta!
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Przyszli lokatorzy oglą-
dają właśnie nowe miesz-
kania przy ul. Łęczyckiej. 
Przeprowadzą się do nich 
ze starych mieszkań o ni-
skim standardzie.

Przy ul. Łęczyckiej 70b 
jeszcze kilka lat temu stał 
biurowiec ZUS. Ale po 
remoncie budynek całko-
wicie zmienił swoją funk-
cję – powstały w nim 52 
mieszkania komunalne. 
W  tej puli znalazły się tak-
że lokale dla osób z niepeł-
nosprawnościami.
Najwięcej jest dwupoko-
jowych mieszkań o po-

Nie będzie podwyżek cen 
wody i ścieków. Za mkw. 
dalej będziemy płacić nie-
całe 9 zł, jedną z najniż-
szych stawek w Polsce.

Z końcem czerwca przesta-
je obowiązywać dotychcza-
sowa taryfa opłat za wodę 
w Łodzi. Od 1 lipca zostaną 
wprowadzone nowe staw-
ki. Ale dla mieszkańców 
Łodzi nic się nie zmieni, bo 
dalej będą płacili za wodę 
tyle, ile dotychczas.
Na ogólną kwotę 8,89 zł, 
jaka pojawia się na na-
szych rachunkach, składają 
się dwie pozycje: opłata za 
mkw. wody oraz za mkw. 
ścieków. Te stawki są po-
dobne, to odpowiednio 
4,51 zł i 4,38 zł. 
Jak łódzkie stawki wypada-
ją na tle innych miast? Z 16 
miast wojewódzkich niższe 

REWITALIZACJA MIESZKANIA W ŁODZI

RACHUNKI

Przy ul. Piotrkowskiej 102 
mieszczą się jedne z naj-
bardziej znanych lokali  
w Łodzi. Jeszcze w tym 
roku zacznie się tu remont 
podwórka.

Kultowa Łódź Kaliska 
i  kameralne Foto Cafe 102 
w głębi, obok imprezowe 
Lordi’s Club i Foofoo Bar, 
na drugim piętrze 6.  Dziel-
nica, a na parterze jedna 
z najstarszych łódzkich 
pizzerii - Toskania. Wszyst-
ko to mieści kamienica 
przy ul. Piotrkowskiej 102.
- Do Łodzi Kaliskiej chodzę 
już od 20 lat. Zaczynałem 
jako dzieciak - student uni-
wersytetu, a niedługo za-
cznie przychodzić tu mój 
syn, który zaraz skończy 
18 lat. Pewnie się zdziwi, 
że jego ojciec potrafi się 

Kultowe podwórko
do remontu

jeszcze tak dobrze bawić  
– mówi Marek, który przez 
dwie dekady w Łodzi Ka-
liskiej oblewał wiele życio-
wych sukcesów.
Znane i popularne miej-
sce na towarzyskie spo-
tkania i  imprezowe wy-
pady zmieni się mocno 
przez rozpoczynający się 
niebawem remont. Ekipy 
budowlane odnowią zdo-
bioną elewację oraz prze-
budują dziedziniec. Jego 
nawierzchnia zostanie wy-
łożona płytami żeliwnymi 
uratowanymi z łódzkich 
fabryk.
Zanim jednak pod 102 po-
jawi się nowa posadzka, 
trzeba wcześniej wymienić 
stare instalacje podziemne. 
Sam układ podwórza moc-
no się nie zmieni, wszystko 
po to, aby dalej w sezonie 

mogło się ono zapełnić 
ogródkami gastronomicz-
nymi. 
- Podczas konsultacji spo-
łecznych została zgłoszona 
propozycja, by na podwór-
ko wprowadzić więcej zie-
leni, co uwzględniliśmy 
w  projekcie w postaci 
pnącz na elewacjach – do-
daje Wojciech Iwachow, 
architekt.
Remont podwórka jest za-
planowany na pierwszy 
kwartał przyszłego roku, 
ale ten termin może się 
wydłużyć. Wszystko przez 
to, że wykonawca będzie 
prowadził remont etapami, 
aby nie utrudniać gościom 
dostępu do lokali. Jeśli zaj-
dzie taka potrzeba, niektó-
re prace wykona później.

Małgorzata Loeffler

wierzchni 35–40 mkw. To 
właśnie takich najczęściej 
szukają komunalni najem-
cy. Mieszkania są wykoń-
czone pod klucz i trzeba 
do nich tylko wnieść me-
ble. W każdym położone są 
już podłogi, wyposażone 
łazienki, nie zabrakło też 
centralnego ogrzewania.
Mieszkania dostosowane 
dla osób z niepełnospraw-
nościami powstały na par-
terze. Nie zabrakło tu szer-
szych wejść, poręczy, które 
p o m a g a j ą w  po-

ceny obowiązują jedynie 
w Białymstoku, gdzie za 
mkw. wody trzeba zapłacić 
8,20 zł. Podobne ceny 
do łódzkich, czyli po-
niżej 9 złotych, płacą 
jeszcze mieszkańcy 
Lublina. 
P r a w i e  1 0  z ł  t o 
ceny obowiązują-
ce w  Rzeszowie 
i  Warszawie. Naj-
wyższe stawki mają 
Gorzów Wielkopol-
ski i  Katowice. 
Łódzka kranów-
ka to jedna z naj-
-lepszych wód  
w kraju, ma sporo 
korzystnych dla 
zdrowia minera-
łów, w tym waż-
ne dla człowieka: 
wapń, magnez, 
sód i  fluorki. Jej 
jakość nie ustę-

Zamienią stare na nowe

ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA I TANIA

ruszaniu i obniżonych pod-
łóg w  prysznicach. 
Z myślą o seniorach, w bu-
dynku zainstalowano win-
dę, a z myślą o rodzinach 
na parterze powstało po-
mieszczenie na wózki dzie-
cięce, w którym zmieszczą 
się również rowery. 

Jolanta Baranowska

puje wodzie źródlanej, 
którą można kupić w skle-
pach.

rd
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Sprawdź, jakie projekty 
złożyli łodzianie.

INWESTYCJE

REMONTY ŁÓDŹ BUDUJE

BUDŻET OBYWATELSKI

Zabudują lukę przy Tuwima

Odsłaniają piękną elewację Kończą Zarzewską

250
pomysłów
na zieleńNa pustym rogu skrzyżo-

wania z ul. Targową stanie 
6-piętrowa kamienica. Dewe-
loper zbuduje w niej miesz-
kania i   lokale użytkowe na 
wynajem.

Przy ul. Tuwima mamy 
w ostatnich latach wysyp 
inwestycji. W ramach re-
witalizacji miasto wyre-
montowało ulicę, na któ-
rej przybyło drzew oraz 
odnowiło kilka 

Grota solna i most dla wie-
wiórek to nowości, jakie ło-
dzianie zgłosili do Budżetu 
Obywatelskiego. W głosowa-
niu zdecydują, które z pomy-
słów zostaną zrealizowane.

Co czwarty z ponad tysią-
ca wniosków zgłoszonych 
w tej edycji BO dotyczył 
zieleni, parków i ich dopo-
sażenia. To trend widocz-
ny od kilku lat, ale w  tym 
roku spotęgowała go pan-
demia. Kiedy podróżo-
wanie za miasto jest trud-
niejsze, mieszkańcy chcą 
uczynić bardziej atrakcyjną 
swoją najbliższą okolicę.
W propozycjach do BO 
pojawiło się dużo projek-
tów nasadzeń, na przykład 
kwitnące polany w  par-
kach (m.in. na Starym 
Widzewie na Szpitalnej), 
nasadzenia drzew wzdłuż 
ulic (np. przy Tymieniec-
kiego czy na Brzezińskiej) 
czy żywopłoty. 
- Kolejny raz w Budżecie 
pojawiły się takie drobne 
udogodnienia, jak ław-
ki dla matek karmiących 
w  łódzkich parkach. 
Osłonięte od oczu innych, 
dające cień i możliwość 
przewinięcia maluszka. 
Zobaczymy, czy w tym 
roku spotkają się z uzna-
niem innych łodzian i czy 
przejdą w głosowaniu 
–  mówi Agata Burlińska, 
zastępca dyrektora Biura 
Aktywności Miejskiej. 
Nie zabrakło także propo-
zycji budowy kolejnego 
woonerfu – tym razem na 
ul. Anstadta.
O tym, co będzie zrealizo-
wane, ostatecznie zdecydu-
ją mieszkańcy w  głosowa-
niu. A to w  październiku. 

Rutek

Dobiega końca remont zabyt-
kowej kamienicy przy ul.  Zie-
lonej 6. W środku trwają prace 
wykończeniowe.

We wnętrzach zabytku 
praca wre. Niektóre z  de-
tali architektonicznych mu-
siały zostać zdjęte i po-
wędrowały do pracowni 
konserwatorskiej. Te, które 
zostały w budynku, są te-
raz pieczołowicie odna-
wiane. Ostatnim elemen-
tem będzie przywrócenie 
fragmentów naprawio-
nych w  pracowni. Detale 
liczą sobie około 100 lat. 
Intensywne prace trwają 
także na zewnątrz kamie-
nicy, na elewacji. Tutaj 
także jest wiele detali sztu-

Za kilka tygodni drogowcy 
zejdą z remontu ulicy Zarzew-
skiej. Wszystko będzie jak 
nowe od ul. Rzgowskiej do 
Kilińskiego.

- Położyliśmy nowy asfalt, 
wyremontowaliśmy chod-
niki, przystosowując je dla 
osób z niepełnosprawno-
ściami. Powstały też kolej-
ne miejsca parkingowe. Co 
istotne, ulica się zazieleni, 
bo pojawią się tam kolejne 
nasadzenia. Dziś jesteśmy 
na ostatniej prostej, przed 
nami prace wykończenio-
we, wykonanie nasadzeń 
zieleni oraz montaż małej 
architektury. Inwestycja 
zostanie zakończona w lip-
cu – mówi Marcin Sośnierz 

katorskich, które zostały 
odtworzone, na podstawie 
zachowanych fragmen-
tów. Fasada prezen-
tuje się dzisiaj 
imponująco. Do 
w y k o ń c z e n i a 
został parter bu-
dynku.
W kamienicy 
powstały lokale 
użytkowe, z któ-
rych większość 
jest już wynaję-
ta. Łódzka Spół-
ka Infrastruktu-
ralna odnowiła 
też dziedziniec, 
który zamieniła 
w zielone po-
dwórko.

Rutek

z Zarządu Inwestycji Miej-
skich w Łodzi.
Na Zarzewskiej jest też 
nowe oświetlenie i sys-
tem monitoringu. Remont 
jest prowadzony razem 
z  Łódzką Spółką Infra-
strukturalną, która wyre-
montowała wodociąg.

TAnd

FOT. LODZ.PL

FOT. materiały inwestora

kamienic, w których po-
wstały mieszkania, dom 
dziennego pobytu, lokale, 
biura i pracownie.
Nie próżnują też tutaj 
deweloperzy, którzy re-
montują stare kamienice 
i stawiają nowe budynki 
uzupełniając dziury w za-
budowie. Najpierw przy 
ul. Tuwima 32 stanęła 
p l o m b a „Perła Śród-

m i e -

ścia”, teraz przyszedł czas 
na pustą działkę pod nu-
merem 64, między Targo-
wą i Scheiblerów. 
W minionym tygodniu de-
weloper, firma Vantage, 
uroczyście wmurowała 
kamień węgielny pod swój 
nowy, łódzki projekt. Przy 
ul. Tuwima chce zbudo-
wać 255 mieszkań. Ale nie 
na sprzedaż, jak to zwykle 
robią deweloperzy, tylko 
na wynajem.

- Chcieliśmy zaprojekto-
wać wielkomiejski budynek 
wpisujący się w  otoczenie 
dawnej elektrociepłow-
ni EC1. Nieprzypadkowe 
zatem jest nawiązanie do 
czerwonej cegły jako ma-
teriału na elewacji – mówi 
Maciej Taczalski z Design 
Lab Group, która stoi za 
projektem inwestycji.

Projekt obejmuje nie tyl-
ko budowę kamienicy 
od strony ulicy, ale też 
dwóch wyższych budyn-
ków w  głębi działki oraz 
remont tzw. jamnika. To 
parterowy, ceglany zaby-
tek o ciekawym, wygiętym 
kształcie. W nim Vanta-
ge stworzy biura i lokale 
usługowe.

MM, AHa
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NARODOWE CENTRUM KULTURY FILMOWEJ

KSIĄŻKI NA WAKACJE

DZIEJE SIĘ W

PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK

DZIEJE SIĘ W
ŚRODĘŚRODĘ

DZIEJE SIĘ W
CZWARTEKCZWARTEK

DZIEJE SIĘ WE
WTOREKWTOREK

Spotkanie Bibliotecznego Klubu Brydżowego

16:00 –  Biblioteka Miejska, filia nr 52 (ul. Ketlinga 21).  
Wstęp wolny.

Przegląd Kina Francuskiego w kinie 
Charlie

17:30 – (ul. Piotrkowska 203/205), pokaz filmu „Dyskretny urok 
niebezpiecznych myśli” w reż. Emmanuela Moureta; bilety: 16 zł.

Spacer Filmowa Targowa

11:00–16:00 – zbiórka przy kasie w Muzeum Kinematografii 
(pl.  Zwycięstwa 1). Bilety: 10 zł normalny, 7 zł ulgowy,  
rezerwacja miejsc: 42 203 24 50.

Sama się obroń!

18:30 – zajęcia Zielonej Łodzi z samoobrony dla kobiet,  
Park Podolski. Udział bezpłatny, zapisy: SMS na nr 733 743 307 
o  treści Sama się obroń + imię i nazwisko.

Spotkanie z autorami książki 
„Potęga Scheiblerów. Rodzina”

17:00 – Poleski Ośrodek Sztuki filia Karolew 
(ul. Bratysławska  6a). Wstęp wolny, zapisy: 501 939 033. 

Zajęcia jogi

17:30 – Park Podolski (pomiędzy tężnią, fontanną oraz skałka-
mi), wstęp wolny, zabierz ze sobą matę do ćwiczeń i koc. 

„Zakochana w życiu”

10:00–14:00 – Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych 
(ul.  Zachodnia 54/56). Udział bezpłatny, zapisy: 42 633 26 41.

Nartorolki z Zieloną Łodzią

17:00 – Park na Zdrowiu. Zajęcia są otwarte dla wszystkich, 
należy zabrać ze sobą kask (może być rowerowy), rękawiczki 
i  okulary. Organizator zapewnia (bezpłatnie) nartorolki, buty, 
kijki oraz instruktora. Udział bezpłatny, zapisy 501 045 877.

Kieślowski bez końca
Wystawy, spotkania i pokazy filmowe

Mobilna biblioteka 
już mknie
po Piotrkowskiej

Multimedialna wystawa, spo-
tkania z artystami, projekcje 
filmowe – Narodowe Centrum 
Kultury Filmowej zaprasza na 
cykl wyjątkowych wydarzeń 
kulturalnych związanych 
z   jedną z najwybitniejszych 
postaci polskiego kina.

Krzysztof Kieślowski, bo 
o  nim mowa, wyreży-
serował takie filmy jak 
„Amator”, „Przypadek”, 
„Bez końca” czy serial 
„Dekalog”. Został odzna-
czony imponującą kolekcją 
nagród – w tym Złotym 
Lwem w Wenecji za ob-
raz „Trzy kolory. Niebie-
ski” i pierwszym Feliksem 
w historii, czyli nagrodą 
Europejskiej Akademii 
Filmowej za „Krótki film 
o  zabijaniu”. 
Reżyser był silnie związa-
ny z Łodzią, tu skończył 
Szkołę Filmową i realizo-
wał pierwsze filmy. Z  oka-

zji rocznicy jego 80.  uro-
dzin NCKF (ul.  Targowa 
1/3) zaprasza na wyjątko-
wą ekspozycję poświęconą 
jego twórczości. Wystawa 
będzie dostępna od 26 
czerwca. Tego dnia NCKF 
przewidziało także ple-
nerowe projekcje filmowe 
oraz spotkania z  artysta-
mi, których ścieżki za-
wodowe krzyżowały się 
z  twórczą drogą Kieślow-
skiego. Pierwsze z nich 
odbędzie się jeszcze przed 
wernisażem – 26 czerwca 
o godz. 12 w Alei Gwiazd 
(ul. Piotrkowska 63) odsło-
nięta zostanie gwiazda Mai 
Komorowskiej, a godzinę 
później w EC1 (ul.  Tar-
gowa 1/3) odbędzie się 
otwarte spotkanie z ak-
torką. Wieczorem o godz. 
21:30 w EC1 zostanie wy-
świetlony specjalny pokaz 
filmowy.

KaWa

Biblioteka Miejska urucha-
mia swoją wakacyjną, mobil-
ną filię. Już od poniedziałku 
na ulicach Łodzi będzie moż-
na spotkać rowerową biblio-
tekę. 

Bibliotekarze wyruszą ro-
werem cargo wypełnio-
nym po brzegi książkami 

i zaproponują przechod-
niom Piotrkowskiej waka-
cyjną lekturę. 
Bibliotekę w drodze spo-
tkamy na ulicy Piotrkow-
skiej w poniedziałki i śro-
dy w godz. 15:00–20:00 
oraz czwartki w godz. 
13:00–18:00.

red

Krzysztof Kieślowski ukończył Łódzką Szkołę 
Filmową, dostał się 

na studia za trzecim razem

FOT.LODZ.PL

FOT.zrodlo
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Warto wykorzystać dobrą pogo-
dę, której ostatnio jest pod do-
statkiem. To dobry moment, żeby 
zacząć ćwiczyć, najlepiej w ple-
nerze.

Ćwicz w plenerzeĆwicz w plenerze
Złap formę!Złap formę!

Pełny
harmonogram
zajęć MOSiR
znajdziesz na

www.mosir.lodz.pl
lub

po zeskanowaniu
kodu QR

Gdzie jeszcze znajdziesz siłownie w plenerze?

Arturówek, Park 3 Maja
Park Staromiejski, Plac Piastowski

Pamiętaj,
aby rozgrzać się
przed treningiem!

FO
T. 

LO
DZ

.PL

FO
T. 

FR
EE

PIK

Aktywny senior

Ćwiczenia są bardzo istot-
ne szczególnie w dojrzałym 
wieku, kilkadziesiąt minut 
ćwiczeń poprawia naszą kon-
dycję oraz nastrój!
Na jaką aktywność postawić 
latem? Najpopularniejsze są 
z pewnością spacery, można 
jednak nieco je podkręcić wy-
bierając nordic walking.
Marsze z kijkami, bo o nich 
mowa, można uprawiać w każ-
dym wieku, są bezpieczniej-
sze niż np. bieganie, które 
dość mocno obciąża stawy. 
Szybki marsz wzmacnia mię-
śnie i serce. Zwalcza także ne-
gatywne skutki stresu. 
Inną opcją aktywności pod 
chmurką są siłownie plenero-
we, z których korzystać może 

każdy. Z pomocą przyrządów 
na siłowni zewnętrznej po-
prawimy kondycję i ogólną 
sprawność organizmu. Pa-
miętajmy, że aby trening był 
skuteczny, powinien trwać 
minimum 45 minut!
Jeśli nie wiesz, jak się zabrać 
do ćwiczeń lub jak korzystać 
z siłowni zewnętrznej, weź 
udział w zajęciach prowadzo-
nych przez instruktorów.
Spacery nordic walking or-
ganizowane są przez MOSiR  
m.in. w poniedziałki i piątki 
o godz. 9:00 na Sta wach 
Jana, w poniedziałki i środy 
o godz. 14:30 w Parku Ponia-
towskiego oraz o godz. 17:00 
w Parku 3 Maja. 
Z kolei na zajęcia na siłowni 
zewnętrznej zaprasza Cen-
trum Zdrowego i Aktywnego 
Seniora prz ul. Rzgowskiej 
170. Można wziąć w nich 
udział we wtorki i czwartki 
o godz. 10:00.             KaWa

OGRÓDEKOGRÓDEK Z RESZTEK PO OBIEDZIE?!Z RESZTEK PO OBIEDZIE?!

Zero Waste - w dosłownym tłu-
maczeniu to „zero odpadów”, 
„zero marnowania”.

INFO

INFO

ZERO WASTE

FOT. LODZ.PL

Do stworzenia domowego 
ogródka można wykorzystać 
nasiona, sadzonki, ale także 
kuchenne resztki, wykorzystu-
jąc np. ukorzenione końcówki 
warzyw – pora czy cebuli.

Co jeszcze możemy wyho-
do wać w ten sposób? Czo-
snek, a właściwie czosnkowy 
szczypiorek-wystarczy posa-
dzić w ziemi jeden ząbek. 

Sałatę rzymską – należy trzy-
mać ją w wodzie, aż wypuści 
korzonki. Liście z częściami 
korzenia wsadzić do doniczki 
z ziemią i regularnie podle-
wać. Podobnie zachowa się 
fenkuł czy seler. 

Imbir  – korzeń trzeba namo-
czyć w wodzie przez kilkana-
ście godzin, po czym wsadzić 
go do ziemi, tak by koniu-

szek  korzenia wystawał ponad 
glebę.

Botwina – resztkę bura-
ka  umieszczamy w naczyniu 
z wodą. Gdy wypuści korze-
nie, przesadzamy do doniczki 
z ziemią.
Taki ogródek w stylu zero wa-
ste to ostatnio bardzo modne 
rozwiązanie. Oprócz sadze-
nia resztek, które standardo-
wo  trafi łyby do kosza, może-
my w nim wykorzystać także 
inne produkty. 

Doniczki  – łatwo zrobić np. 
ze skrzynek po owocach, 
niepotrzebnych desek lub sta-
rej,  wyszczerbionej zastawie 
- świetnie sprawdzą się wazy, 
miski czy fi liżanki. Dobrym 
rozwiązaniem mogą okazać 
się także puszki po produk-
tach spożywczych.       KaWa
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145. ROCZNICA URODZIN INŻ. STEFANA SKRZYWANA

Wyobraźmy sobie przemysłowe 
miasto z pół milionem miesz-
kańców, setkami dymiących 
kominów, wyziewami z farbiar-
ni i bielników, a do tego pełne 
cuchnących rynsztoków, któ-
rymi nieczystości spływają do 
rowów odpływowych, strumieni 
i fi nalnie do niewielkich rzek. 
To nie jest wizja ekologicznej 
apokalipsy, to rzeczywistość 
Łodzi na początku XX wieku, 
która jako jedyna aglomeracja 
tej wielkości w Europie nie mia-
ła jeszcze sieci kanalizacyjnej.

Żeby nie być gołosłownym, 
zacytujmy opis miasta 
z 1924 roku, zamieszczo-
ny w „Expressie Wieczor-
nym”: „Wraz z nastaniem 
wieczoru atmosfera łódzka 
przesyca się straszliwy-
mi wyziewami z dołów 
biologicznych. Podwórka 
stanowią jedno wielkie 
gnojowisko i cudowny raj 
dla szalejących o tej porze 
epidemii. Łódź podczas 
ulewy jest obrazem rozpa-

czy i nędzy. Takiego 
błota lepkiego 

i grzą-

skiego nie można chyba 
znaleźć w całej Europie”.

Duet brytyjsko-polski

Po zakończeniu I wojny świa-
towej, w niepodległej już Pol-
sce powrócono do planów 
z początku wieku – budowy 
w Łodzi kanalizacji i wodo-
ciągów według projektów 
Williama Heerleina Lindleya. 
Jednak dopiero uchwała Rady 
Miejskiej z 24 IX 1924 r. zapo-
czątkowała ten proces i w bu-
dżecie zarezerwowano na ten 
cel 5 mln zł, a w magistracie 
łódzkim, kierowanym przez 
prezydenta Mariana Cynar-
skiego, utworzono Wydział 
Kanalizacji i Wodociągów, 
na którego czele stanął Stefan 
Skrzywan, współpracownik 
Lindleya, twórca systemu 
wodociągów w Warszawie 
i Baku. Inżynier zapalił się do 
realizacji projektu. Przybył do 
nieznanego sobie miasta, po-
znał rozpaczliwą sytuację jego 
mieszkańców i zaangażował 
się bez reszty w ich sprawę. 
Przekonał zarząd miasta, że 
mimo niewystarczających 
fi nansów prace można roz-
począć w ramach środków 

posiadanych przez miasto 
i niewielkiej pomo-

cy rządowej.
B u d o w ę 

łódz-

kiej kanalizacji rozpoczęto 
w maju 1925 r. Roboty wy-
konywano głównie ręcznie 
i zatrudniano przy tym 3000 
robotników. Łopatami drą-
żyli oni nawet 10-metrowej 
głębokości kanały. Urobek 
wydobywany był na po-
wierzchnię poprzez system 
specjalnych kołowrotów 
i wywożony konnymi wo-
zami. Plan przewidywał bu-
dowę 120 km kanałów. Roz-
mach robót zapoczątkowany 
przez inż. Stefana Skrzywa-
na był kontynuowany 
w następnych latach (do 1939 
r. powstało 71 km sieci wo-
dociągowej i ponad 105 km 
kanałów, do których przy-
łączono 2709 nieruchomości 
oraz uruchomiono mecha-
niczną oczyszczalnię ścieków 
na Lublinku). Jeszcze przed 
wybuchem wojny rozpoczęto 
budowę wodociągów, uru-
chomionych w pełni po 1945 r . 

Inżynier, który dał 
Łodzi oddech

Stefanowi Skrzywanowi 
Łódź zawdzięcza budowę ka-
nalizacji. On zainicjował robo-
ty i nimi kierował. Zdobywał 
fundusze i toczył nieustanną 
walkę z władzami miejski-
mi o dotacje. Jego zasługą 
jest zniknięcie cuchnących 
rynsztoków z centrum miasta 
i spadek zagrożenia epide-

mią. W wielu miejscach 
miasta prowadził robo-

ty kanalizacyjne i za-
czął regulację naj-

bardziej zanieczyszczonych 
rzek łódzkich, które w terenie 
zabudowanym kierował do 
krytych kanałów. Uruchomił 
produkcję cegły klinkierowej 
wysokiej jakości, wybudował 
kopalnie piasku i betoniarnię. 
Dla dowozu materiałów uru-
chomił kolejki wąskotorowe 
i wykorzystywał do trans-
portu miejskie tramwaje. Jeź-
dził do stolicy pertraktować 
z rządem w sprawie po-
życzki na budowę kanaliza-
cji w Łodzi. W 1925 r. przy 
ul. Wierzbowej 52 obok roz-
ległych składów materiałów 
wybudował piętrowy budy-
nek, gdzie ulokował służby 
produkcyjno-gospodarcze 
(obecnie siedziba ZWiK).
Kierowany przez niego wy-
dział mieścił się początkowo 
w kamienicy przy ul. Naruto-
wicza 2, ale wobec tempa in-
westycji Skrzywan zarządził 
budowę nowego biurowca 
i w grudniu 1929 r. przy ulicy 
Narutowicza 65 ukończono 
reprezentacyjny gmach za-
projektowany przez znanego 
architekta Wiesława Lisow-
skiego (od 1945 r. mieścił się 
tam do niedawna rektorat 
Uniwersytetu Łódzkiego). 
Na tym tle doszło zresztą 
do konfl iktu z ówczesnym 
prezydentem Bronisławem 
Ziemięckim i Skrzywan 
zrezygnował z zajmowa-
nego stanowiska. Niedługo 
potem, 1 X 1932 r. ceniony 
inżynier zmarł po długiej 
chorobie płuc w sanatorium 
w Otwocku i został pocho-
wany na Starym Cmentarzu 

przy ul. Ogrodowej.
W holu siedzi-

by Wydziału 
Kanalizacji 

i Wodociągów Stefan 
Skrzywan polecił ułożyć 
w mozaikowej posadzce 
napis „Uśmiechnij się”, któ-
ry uległ przez lata zatarciu, 
ale został w 2009 r. zrekon-
struowany. Bo rzeczywi-
ście wypada się cieszyć, że 
Łódź ocalała z sanitarnej 
katastrofy i mogła się roz-
wijać, bo spotkała na swej 
drodze tak sprawnego 
fachowca, z którego  roz-
wiązań wodno-kanaliza-
cyjnych możemy po 100 
latach korzystać do dziś… 

agr

Stefan Skrzywan (ur. 22 VI 1876 r. prawdopodobnie w Odessie, 
zm. 1 X 1932 w Otwocku). Studia wyższe odbył w Instytucie Technolo-
gicznym w Petersburgu, gdzie studiowało wielu Polaków.  W latach 
1907–1911, pod kierunkiem Williama Heerleina Lindleya, pracował przy 

budowie wodociągów i kanalizacji w Warszawie. W 1911 r. Lindley rozpoczął 
działalność w Baku, powierzając Skrzywanowi kierownicze stanowisko. Obaj 

pracowali tam do 1917 r. 

ulewy jest obrazem rozpa-
czy i nędzy. Takiego 

błota lepkiego 
i grzą-

mieszkańców i zaangażował 
się bez reszty w ich sprawę. 
Przekonał zarząd miasta, że 
mimo niewystarczających 
fi nansów prace można roz-
począć w ramach środków 

posiadanych przez miasto 
i niewielkiej pomo-

cy rządowej.
B u d o w ę 

łódz-

Łodzi oddech

Stefanowi Skrzywanowi 
Łódź zawdzięcza budowę ka-
nalizacji. On zainicjował robo-
ty i nimi kierował. Zdobywał 
fundusze i toczył nieustanną 
walkę z władzami miejski-
mi o dotacje. Jego zasługą 
jest zniknięcie cuchnących 
rynsztoków z centrum miasta 
i spadek zagrożenia epide-

mią. W wielu miejscach 
miasta prowadził robo-

ty kanalizacyjne i za-
czął regulację naj-

architekta Wiesława Lisow-
skiego (od 1945 r. mieścił się 
tam do niedawna rektorat 
Uniwersytetu Łódzkiego). 
Na tym tle doszło zresztą 
do konfl iktu z ówczesnym 
prezydentem Bronisławem 
Ziemięckim i Skrzywan 
zrezygnował z zajmowa-
nego stanowiska. Niedługo 
potem, 1 X 1932 r. ceniony 
inżynier zmarł po długiej 
chorobie płuc w sanatorium 
w Otwocku i został pocho-
wany na Starym Cmentarzu 

W uznaniu zasług nazwano 
imieniem Stefana Skrzywana 
ulicę Starowólczańską w rejonie 
głównych kolektorów miejskich 
i rzeki Jasień, pomiędzy dzisiejszą 
ul. Wólczańską i al. Politechniki
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kiej kanalizacji rozpoczęto 
w maju 1925 r. Roboty wy-
konywano głównie ręcznie 
i zatrudniano przy tym 3000 
robotników. Łopatami drą-
żyli oni nawet 10-metrowej 
głębokości kanały. Urobek 
wydobywany był na po-
wierzchnię poprzez system 
specjalnych kołowrotów 
i wywożony konnymi wo-
zami. Plan przewidywał bu-
dowę 120 km kanałów. Roz-
mach robót zapoczątkowany 
przez inż. Stefana Skrzywa-
na był kontynuowany 
w następnych latach (do 1939 
r. powstało 71 km sieci wo-
dociągowej i ponad 105 km 
kanałów, do których przy-
łączono 2709 nieruchomości 
oraz uruchomiono mecha-
niczną oczyszczalnię ścieków 
na Lublinku). Jeszcze przed 
wybuchem wojny rozpoczęto 
budowę wodociągów, uru-
chomionych w pełni po 1945 r . 

Inżynier, który dał 
Łodzi oddech

bardziej zanieczyszczonych 
rzek łódzkich, które w terenie 
zabudowanym kierował do 
krytych kanałów. Uruchomił 
produkcję cegły klinkierowej 
wysokiej jakości, wybudował 
kopalnie piasku i betoniarnię. 
Dla dowozu materiałów uru-
chomił kolejki wąskotorowe 
i wykorzystywał do trans-
portu miejskie tramwaje. Jeź-
dził do stolicy pertraktować 
z rządem w sprawie po-
życzki na budowę kanaliza-
cji w Łodzi. W 1925 r. przy 
ul. Wierzbowej 52 obok roz-
ległych składów materiałów 
wybudował piętrowy budy-
nek, gdzie ulokował służby 
produkcyjno-gospodarcze 
(obecnie siedziba ZWiK).
Kierowany przez niego wy-
dział mieścił się początkowo 
w kamienicy przy ul. Naruto-
wicza 2, ale wobec tempa in-
westycji Skrzywan zarządził 
budowę nowego biurowca 
i w grudniu 1929 r. przy ulicy 
Narutowicza 65 ukończono 
reprezentacyjny gmach za-
projektowany przez znanego 

i Wodociągów Stefan 
Skrzywan polecił ułożyć 
w mozaikowej posadzce 
napis „Uśmiechnij się”, któ-
ry uległ przez lata zatarciu, 
ale został w 2009 r. zrekon-
struowany. Bo rzeczywi-
ście wypada się cieszyć, że 
Łódź ocalała z sanitarnej 
katastrofy i mogła się roz-
wijać, bo spotkała na swej 
drodze tak sprawnego 
fachowca, z którego  roz-
wiązań wodno-kanaliza-
cyjnych możemy po 100 
latach korzystać do dziś… 

agr

Łodzi oddech reprezentacyjny gmach za-
projektowany przez znanego 

Dla uczczenia pamięci 
Stefana Skrzywana, 
na dziedzińcu ZWIK w Łodzi 
przy ul. Wierzbowej 52 
ufundowano jego popiersie
autorstwa prof. Michała 
Gałkiewicza, odsłonięte 
w listopadzie 2001 r.

Przy budowie łódzkich 
kanałów pracowało kilka 
tysięcy robotników, 
a wielu bezrobotnych 
znalazło zatrudnienie 
w ramach rządowego wsparcia

PODZIĘKOWANIE ZA… PODZIĘKOWANIE ZA… 
WPUSZCZENIE W KANAŁ

Drugie prawdziwe miasto z cegły znajduje się pod ziemią. Łódź 
posiada ponad 250 km murowanych kolektorów o różnych wiel-
kościach i przekrojach (40 rodzajów) w kształcie dzwonu, grusz-
ki, jaja. Największą i najciekawszą pod względem konstrukcji 
jest komora przelewu burzowego do Karolewki, mieszcząca się 
pod ulicą Pienistą przy ul. Obywatelskiej. Jej ogromna kubatura 
(ponad 5 m wysokości) i łukowate sklepienia upodabniają ją do 
podziemi średniowiecznych warowni.

FOT. LODZ.PL, ARCHIWUM UMŁ



8 WAKACJE W ŁODZI

W tym roku wakacje 
w Łodzi upłyną w rytmie 
wydarzeń muzycznych. Na 
letnich scenach w mieście 
odbędzie się ponad 100 
koncertów. 

Po długich miesiącach 
bez atrakcji kultural-
nych, łódzki kalendarz 
koncertów wypełnia 
się ze zdwojoną siłą. 
Zarówno wielbiciele 
imprez w plenerze, jak 
i fani tradycyjnych kon-
certów w nowoczesnych 
wnętrzach już teraz 
mogą rezerwować swój 
czas na wiele letnich 
wieczorów.

Muzyka 
w sercu miasta

W wakacje łodzianie 
będą mogli cieszyć się 
występami najbardziej 
popularnych polskich 
wykonawców, a także 
odkrywać nowe i mniej 
oczywiste brzmienia. 
Muzyczne lato w mie-
ście rozpocznie się 
cyklem koncertów 
w ramach Letniska 
na Księżym Młynie. 
Na plenerowej scenie 
w zabytkowym kom-
pleksie fabrycznym Ka-
rola Scheiblera zagrają 
m.in.: Sorry Boys, Ba-
ranovski, Natalia Szro-
eder, Clock Machine, 
Fisz Emade Tworzywo, 
Malik Monta-

na, Marek Dyjak i wielu 
innych. Na okres waka-
cji Księży Młyn zmie-
ni się w wielobarwną 
przestrzeń muzycznych 
zderzeń, gdzie hip hop 
spotka się z popem, 
a muzyka alternatywna 
z elektroniczną. Pierw-
szy koncert odbędzie 
się już 2 lipca, ostatni 
4 września. Ceny biletów 
zaczynają się od 49 zł.

Letnie brzmienie

Zaledwie tydzień póź-
niej wakacyjną mapę 
Łodzi urozmaicą kon-
certy z serii Letnie 
Brzmienia. Od lipca do 
sierpnia w przestrzeni 
EC1 wystąpią najpopu-
larniejsi polscy muzy-
cy, m.in. Kwiat Jabłoni, 
Daria Zawiałow, Artur 
Rojek, Kasia Nosowska, 
MROZU, Ania Dąbrow-
ska czy Sanah, której 
piosenki rozbrzmiewają 
ostatnio we wszystkich 
stacjach radiowych. 
Krzysztof Zalewski 
zaprezentuje utwory 
z nowego albumu „Za-
bawa”, a Monika Brod-
ka pokaże efekty pracy 
nad premierową płytą 
„Brut”.
Miejscem wszystkich 
plenerowych koncertów 
będzie przestrzeń przed 
budynkiem Centrum 

N a u k i 

i Techniki. Już 2 lipca 
wydarzenie zainau-
guruje koncert Bi-
tamina, Miętha 
i Vito Bambino, 
którzy połączą 
siły, aby roz-
począć lato 
w najlepszym 
stylu. Ceny 
biletów za-
czynają się od 
59 zł; karnety 
można kupić 
za 249 zł.
„Lato w plene-
rze” to seria kon-
certów zaplano-
wanych w Ogrodach 
Geyera – zabytkowym 
kompleksie urbani-
stycznym pomiędzy 
ulicami Piotrkowską, 
Wólczańską, Sieradzką 
i Czerwoną. Na pierw-
szy plenerowy kon-
cert można wybrać się 
w piątek, 23 lipca – wy-
stąpi artysta hip-hopo-
wy KĘKĘ. Do grona mu-
zyków zaproszonych do 
udziału w tym wyda-
rzeniu dołączą: Beata 
i BAJM, Stachursky, 
Żabson, Paluch, 
Bass Astral oraz 
Guzior i Lady 
Pank. Bilety są 
dostępne na 
stronie bileto-
mat.pl i kosz-
tują od 60 do 
109 zł.

Beata wraca z Bajmem
w lipcu do Łodzi

W Łodzi wystąpią największe
gwiazdy muzyki

W tym roku wakacje 
w Łodzi upłyną w rytmie 
wydarzeń muzycznych. Na 
letnich scenach w mieście 
odbędzie się ponad 100 
koncertów. 

Po długich miesiącach 
bez atrakcji kultural-
nych, łódzki kalendarz 
koncertów wypełnia 
się ze zdwojoną siłą. 
Zarówno wielbiciele 
imprez w plenerze, jak 
i fani tradycyjnych kon-
certów w nowoczesnych 
wnętrzach już teraz 
mogą rezerwować swój 
czas na wiele letnich 
wieczorów.

Muzyka 
w sercu miasta

W wakacje łodzianie 
będą mogli cieszyć się 
występami najbardziej 
popularnych polskich 
wykonawców, a także 
odkrywać nowe i mniej 
oczywiste brzmienia. 
Muzyczne lato w mie-
ście rozpocznie się 
cyklem koncertów 
w ramach Letniska 
na Księżym Młynie. 
Na plenerowej scenie 
w zabytkowym kom-
pleksie fabrycznym Ka-
rola Scheiblera zagrają 
m.in.: Sorry Boys, Ba-
ranovski, Natalia Szro-
eder, Clock Machine, 
Fisz Emade Tworzywo, 
Malik Monta-

na, Marek Dyjak i wielu 
innych. Na okres waka-
cji Księży Młyn zmie-
ni się w wielobarwną 
przestrzeń muzycznych 
zderzeń, gdzie hip hop 
spotka się z popem, 
a muzyka alternatywna 
z elektroniczną. Pierw-
szy koncert odbędzie 
się już 2 lipca, ostatni 
4 września. Ceny biletów 
zaczynają się od 49 zł.

Letnie brzmienie

Zaledwie tydzień póź-
niej wakacyjną mapę 
Łodzi urozmaicą kon-
certy z serii Letnie 
Brzmienia. Od lipca do 
sierpnia w przestrzeni 
EC1 wystąpią najpopu-
larniejsi polscy muzy-
cy, m.in. Kwiat Jabłoni, 
Daria Zawiałow, Artur 
Rojek, Kasia Nosowska, 
MROZU, Ania Dąbrow-
ska czy Sanah, której 
piosenki rozbrzmiewają 
ostatnio we wszystkich 
stacjach radiowych. 
Krzysztof Zalewski 
zaprezentuje utwory 
z nowego albumu „Za-
bawa”, a Monika Brod-
ka pokaże efekty pracy 
nad premierową płytą 
„Brut”.
Miejscem wszystkich 
plenerowych koncertów 
będzie przestrzeń przed 
budynkiem Centrum 

N a u k i 

i Techniki. Już 2 lipca 
wydarzenie zainau-
guruje koncert Bi-
tamina, Miętha 
i Vito Bambino, 
którzy połączą 
siły, aby roz-
począć lato 
w najlepszym 
stylu. Ceny 
biletów za-
czynają się od 
59 zł; karnety 
można kupić 
za 249 zł.
„Lato w plene-
rze” to seria kon-
certów zaplano-
wanych w Ogrodach 
Geyera – zabytkowym 
kompleksie urbani-
stycznym pomiędzy 
ulicami Piotrkowską, 
Wólczańską, Sieradzką 
i Czerwoną. Na pierw-
szy plenerowy kon-
cert można wybrać się 
w piątek, 23 lipca – wy-
stąpi artysta hip-hopo-
wy KĘKĘ. Do grona mu-
zyków zaproszonych do 
udziału w tym wyda-
rzeniu dołączą: Beata 
i BAJM, Stachursky, 
Żabson, Paluch, 
Bass Astral oraz 
Guzior i Lady 
Pank. Bilety są 
dostępne na 
stronie bileto-
mat.pl i kosz-
tują od 60 do 
109 zł.

Beata wraca z BajmemBeata wraca z Bajmem
w lipcu do Łodzi

W Łodzi wystąpią największeW Łodzi wystąpią największe
gwiazdy muzyki

W Łodzi wystąpią największe
gwiazdy muzyki

W Łodzi wystąpią największe Enrique Iglesias da pierwszy koncert
w Atlas Arenie po pandemii

Sanah zagra 
fi nałowy koncert w EC1
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TEGO LATA W ŁODZI
Jazzowe wieczory 
w klimatycznej fabryce

Na wiele atrakcji mogą 
liczyć również miło-
śnicy bardziej kame-
ralnych wydarzeń 
muzycznych. We wnę-
trzach dawnego Mo-

nopolu Wódczanego 
Monopolis powstała na-
strojowa przestrzeń kul-
turalna, która w wakacje 
wypełni się brzmieniami 
jazzowymi. Od 1 lipca do 
końca sierpnia fani gatun-
ku będą mogli zobaczyć 
występ Rafał Dubieniec-
ki Quartet, wziąć udział 
w International Jazz Day 
with Krzemiński Reunion 
Project oraz zobaczyć wy-
stęp energicznego Quinte-
tu Wojtka Mazolewskie-
go. Po koncertach warto 

LETNISKO KSIĘŻY MŁYN
2 lipca, godz. 18:00 Syny 
3 lipca, godz. 18:00 Marek Dyjak
9 lipca, godz. 18:00 Kaz Bałagane
10 lipca, godz. 18:00 Rysy
16 lipca, godz. 19:00 Kukon
17 lipca, godz. 18:00 Natalia Szroeder
23 lipca, godz. 19:00 Malik Montana
24 lipca, godz. 20:00 Sorry Boys
25 lipca, godz. 17:30 Fisz Emade
/ Clock Machine
30 lipca, godz. 19:00 Gruby Mielzky
 + Miły ATZ
6 sierpnia, godz. 18:00 Meek Oh Why?
support HEIMA (OFF Piotrkowska)
7 sierpnia, godz. 18:00 Kizo
14 sierpnia, godz. 18:00 Baranovski
18 sierpnia, godz. 18:00 Kabe
20 sierpnia, godz. 18:00 ReTO
21 sierpnia, godz. 18:00 KAMP!
27 sierpnia, godz. 18:00 Zeus & Bisz 
B.O.K
28 sierpnia, godz. 18:00 RASMENTA-
LISM – Ostatnie Tango
3 września, godz. 18:00 Albo Inaczej 
(Kwiat Jabłoni, Rosalie, Paulina 
Przybysz, Ten Typ Mes, Te-Tris, Eldo)

LETNIE BRZMIENIA W EC1
2 lipca, godz. 18:00 Bitamina, 
Miętha, Vito Bambino
3 lipca, godz, 20:00 Król
4 lipca, godz. 20:00 Daria Zawiałow
9 lipca, godz. 20:00 Mrozu
10 lipca, godz. 20:00 Artur Rojek
11 lipca, godz. 20:00  Ralph Kaminski
16 lipca, godz. 20:00 Ania Dąbrowska
17 lipca, godz. 20:00 Kuba Badach
18 lipca, godz. 20:00 Kortez
23 lipca, godz. 20:00  Karaś/Rogucki 
24 lipca, godz. 20:00 Krzysztof 
Zalewski
30 lipca, 20:00 Brodka
31 lipca, godz. 20:00 Mikromusic
1 sierpnia, godz. 20:00 Kwiat Jabłoni
6 sierpnia, godz. 20:00 Nosowska
7 sierpnia, godz. 20 Sanah

LATO W PLENERZE W OGRODACH 
GEYERA 
23 lipca, godz. 20 Kękę
24 lipca, godz. 20 Beata i Bajm
25 lipca, godz. 20 Stachursky
13 sierpnia, godz. 20 Paluch 
14 sierpnia, godz. 20 Żabson
20 sierpnia, godz. 20 Guzior
21 sierpnia, godz. 20 Bass Astral 
22 sierpnia, godz. 20 Lady Pank

przedłużyć przyjemności let-
niego wieczoru i skorzystać 
z oferty restauracji mieszczą-
cych się w kompleksie Mono-
polis.

Koncerty w Wytwórni 
i Atlas Arenie powracają

Klub Wytwórnia przy ulicy 
Łąkowej 29 zaprasza łodzian 
na Letnią Akademię Jazzu, 
którą uświetnią występy arty-
stów takich jak Tie Break, Eve 
Risser Solo, O.N.E. Quintet/ 
Natalia Grosiak Prosto, Wojt-
czak Piotrowicz Emil Miszk & 
The Sonic Syndicate. Oprócz 
wydarzeń festiwalowych 
odbędą się również dwa kon-
certy: PRO8L3M i Lao Che.
Sierpień w Atlas Arenie roz-
poczniemy w latynoskim 
rytmie. Enrique Iglesias 
– twórca takich hitów 

jak „Bailamos” czy „Hero” 
– powraca do Polski. Jego 
jedyny koncert odbę-
dzie się 3 sierpnia.

Katarzyna 
Sławińska
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TEGO LATA W ŁODZI
Jazzowe wieczory 
w klimatycznej fabryce

Na wiele atrakcji mogą 
liczyć również miło-
śnicy bardziej kame-
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9 lipca, godz. 20:00 MrozuMrozu
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14 sierpnia, godz. 20 Żabson
20 sierpnia, godz. 20 Guzior
21 sierpnia, godz. 20 Bass Astral 
22 sierpnia, godz. 20 Lady Pank

przedłużyć przyjemności let-
niego wieczoru i skorzystać 
z oferty restauracji mieszczą-
cych się w kompleksie Mono-
polis.

Koncerty w Wytwórni 
i Atlas Arenie powracają

Klub Wytwórnia przy ulicy 
Łąkowej 29 zaprasza łodzian 
na Letnią Akademię Jazzu, 
którą uświetnią występy arty-
stów takich jak Tie Break, Eve 
Risser Solo, O.N.E. Quintet/ 
Natalia Grosiak Prosto, Wojt-
czak Piotrowicz Emil Miszk & 
The Sonic Syndicate. Oprócz 
wydarzeń festiwalowych 
odbędą się również dwa kon-
certy: PRO8L3M i Lao Che.
Sierpień w Atlas Arenie roz-
poczniemy w latynoskim 
rytmie. Enrique Iglesias 
– twórca takich hitów 

jak „Bailamos” czy „Hero” 
– powraca do Polski. Jego 
jedyny koncert odbę-
dzie się 3 sierpnia.

Katarzyna Katarzyna 
SławińskaSławińska

– powraca do Polski. Jego 
jedyny koncert odbę-
dzie się 3 sierpnia.

Enrique Iglesias da pierwszy koncert
w Atlas Arenie po pandemii

Sanah zagra 
fi nałowy koncert w EC1
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Na terenie łódzkich parków, 
oprócz miejsc do ćwiczeń, 
wypoczynku i pięknej ziele-
ni ,  można także podziwiać 
a r c h i t e k a t u r ę  p a r k o w ą 
–  a l tany ,  musz le  koncer-
towe ,  amf i teat ry  i  g roty . 
To często miejsca okoliczno-
ściowych sesji fotograficz-
nych, takich jak ślubne czy 
komunijne.

W najstarszym łódzkim 
parku – Parku Źródli-
ska (I i II), który powstał 
jeszcze w latach 40. XIX 
wieku, znajduje się jedna 
z bardziej znanych altan 
w Łodzi. To tutaj bowiem 
co roku odbywają się 
„Letnie koncerty w Alta-
nie” organizowane przez 
Zieloną Łódź i Akademię 
Muzyczną w Łodzi. 
W sierpniowe niedziele 
w  a l t a n i e  m u z y k u j ą 
studenci i absolwenci 
Akademii,  a program 
dobrany jest do letniej 
atmosfery. Wakacyjny 
klimat dopełniają krze-
sła, leżaki i piękna po-

FOT. LODZ.PL

goda.  Muzyczne cykle 
w Parku Źródliska nawią-
zują do tradycji koncer-
towania w tym miejscu. 
To właśnie tutaj, już pod 
koniec XIX wieku, w każ-
dy letni świąteczny dzień, 
koncerty dawała orkiestra, 
działająca przy fabrykach 
Karola Scheiblera…
Równie urokliwa jak „Bia-
ła Altana” jest „Altana 
Chińska”, która znajduje 
się w Parku Źródliska II. 
Altany są miejscem chętnie 
wybieranym do sesji foto 
przez świeżo upieczonych 
nowożeńców. 
Na żelazną altanę, moż-
na natknąć się spacerując 
po Parku im. Kilińskiego. 
Altana jest pozostałością 
po dawnym wystroju po-
fabrykanckiego parku. 
Park założono pod koniec 
XIX w., tuż przy rezydencji 
Grohmana. 

Amfi teatry i muszle

Z kolei w północnej części 
Łodzi, idealnie do letniego 

koncertowania nadaje się 
amfiteatr w Parku Julia-
nowskim (im. A. Mickie-
wicza). Powstał w latach 
50. ubiegłego wieku. Przy-
wodzi na myśl greckie am-
fi teatry, jego scena jest wy-
raźnie wyniesiona, a ławki 
ułożone w półkolu przed 
sceną. Tutaj najczęściej or-
ganizowane są koncerty na 
zakończenie lata, a sama 
scena pomieści całą orkie-
strę dętą.
Muszla koncertowa znaj-
duje się także w najwięk-
szym łódzkim parku – na 
Zdrowiu – oraz w Parku 
im. ks. J. Poniatowskiego. 
W nich także, w letnim 
sezonie, odbywają się kon-
certy.
Na początku XX wieku 
także Park Staszica docze-
kał się muszli koncertowej, 
która potem została prze-
kształcona na letni teatr. 
Niestety budynek został 
zniszczony i dziś nie ma 
po nim śladu.

RUT

Pierwszy w Łodzi ogród 
publiczny powstał przy 
Piotrkowskiej 175a. Na ten 
cel władze przydzieliły 
w 1827 r. trzy działki o po-
wierzchni 4,5 morg (ponad 
1,5 ha) Janowi Adamow-
skiemu, który  zobowiązał 
się, że wystawi dom za-
jezdny od frontu, a na po-
zostałym obszarze parceli, 
aż do ulicy Wólczańskiej, 
urządzi ogród spacerowy 
dla publiczności łódzkiej. 
W 1827 r .  wybudował 
wśród drzew trzyizbo-
wą oficynę z „pruskiego 
muru” krytą gontami. Prócz 
tego kręgielnię i obszer-

ną drewnianą piwnicę na 
skład win. W następnym 
roku przybyła drewniana 
altan i stajnia. W 1829 r. 
stanął przy Piotrkowskiej 
murowany, parterowy, 
kryty dachówką budynek 
zajezdny z 9 oknami od 
frontu i 11 izbami. Na ty-
łach posesji Adamowski 
urządził ogród spacerowy 
na modny wówczas „spo-
sób angielski”. Rosły tam 
piękne drzewa – pozosta-
łości starego lasu łódzkie-
go. Adamowski zasadził 
także drzewa owocowe, 
a posesję nazwał „Paradis”, 
czyli „Raj”. Już nie tak raj-

sko ułożyło się jego osobiste 
życie – druga, młoda żona 
okradła go i uciekła, a on mu-
siał spłacić długi, sprzedać 
majątek i pozostał na bruku. 
W połowie 1834 r. Ada-
mowski  odstąpi ł  „Pa-
radyż” ( ta  forma była 
w Łodzi używana) wdo-
w i e  H e n r i e t c i e  H e n t -
schlowej ,  która zanie-
dbała  ogród.  Sytuac ja 
poprawiła się, gdy burmistrz 
zagroził odebraniem posesji. 
W tym czasie wdowa po-
ślubiła Michała Kunkla, 
24-letniego mieszkańca Dą-
bia. Ogród został otoczony 
płotem, urządzono klomby,  

wystawiono nowe budynki 
w podwórzu i urządzo-
n o  e l e g a n c k i  z a j a z d 
z ogrodową restauracją 
„Paradis na Łódce”. Za-
trzymywali się tu kupcy 
krajowi i zagraniczni oraz 
bawili łódzcy przedsię-
biorcy, którzy mieli do 
dyspozycji liczne rozrywki, 
a w latach 50.  XIX wieku 
powstał tu rónież pierwszy 
w Łodzi teatr. „Pardyż” 
d z i a ł a ł  d o  p o c z ą t k u 
XX wieku, a jego śladem 
są jedynie stare dęby, któ-
re rosną od strony al. Ko-
ściuszki.

agr 

TROCHĘ HISTORII

W ŁÓDZKICH PARKACH

Tak wyglądał łódzki
„Rajski Ogród“ w XIX w.

Amfi teatr
w Parku Julianowskim

Letnie koncerty w Białej Altanie
w Parku Źródliska

aż do ulicy Wólczańskiej, 
urządzi ogród spacerowy 
dla publiczności łódzkiej. 
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wśród drzew trzyizbo-
wą oficynę z „pruskiego 
muru” krytą gontami. Prócz 
tego kręgielnię i obszer-

„Rajski Ogród“ w XIX w.
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Letnie koncerty w Białej Altanie
w Parku Źródliska

Letnie koncerty w Białej Altanie

PARADYŻ - OGRÓD, ZAJAZD I TEATR

MUSZLE, AMFITEATRY,MUSZLE, AMFITEATRY,
ALTANY...ALTANY...
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Gazeta Łódź.pl wspólnie z łódz-
kim Lotniskiem zaprasza do 
wzięcia udziału w konkursie. 
Na pięciu zwycięzców czeka-
ją  podwójne bilety do jednego 
z najgorętszych kurortów tego 
lata – Forli koło Bolonii.

Za dwa tygodnie na łódz-
kim lotnisku rozpoczną się 
loty do Włoch. Można bę-
dzie polecieć do Palermo 
i Trapani na Sycylii oraz do 
Forli koło Bolonii.
Na włoskie kierunki łodzia-
nie i mieszkańcy regionu 

czekali od dawna. To ideal-
ny kraj na wakacje, kuszący 
wspaniałymi zabytkami, 
pięknymi plażami i dosko-
nałą kuchnią. Już od 2 lipca 
można będzie zrealizować 
wielkie włoskie marzenie.  
Lotnisko Bolonia-Forli, do-
kąd będą latały samoloty 
z Łodzi, znajduje się w re-
gionie Emilia-Romania 
w odległości 74 km od 
Bolonii, 57 km od Rimini 
i 29 km od Rawenny. Nie-
daleko są również San Ma-
rino, Wenecja i Florencja. 

Piękne zabytki, plaże 
i… samochody

Emilia-Romania to zna-
komity region do zwie-
dzania  i do odpoczynku. 
Słynie z licznych zabyt-
ków wpisanych na listę 
UNESCO, kurortów na 
wybrzeżu Adriatyku, kli-
matycznych miast i wiosek 
oraz znakomitej kuchni. 
To z tego regionu pocho-
dzi szynka parmeńska 
oraz  sery parmigiano reg-
giano i grana padano.
Cały jest mekką motoryza-
cji, ale spełnienie snów  mi-
łośników pięknych i szyb-
kich samochodów znajduje 
się w okolicach Bolonii 
i Modeny. To tam produ-
kowane są samochody Fer-
rari, Lamborghini i Mase-
rati. Motoryzacyjna dolina 
oferuje możliwość zwie-
dzania muzeów, fabryk, 
w których powstają legen-
darne marki, a nawet testo-
we przejażdżki Ferrari na 
siedzeniu kierowcy. Zaled-
wie 40 km od lotniska Forli 
znajduje się miasto Imola 
ze słynnym torem Formu-

ły 1, na którym wygrywali 
m.in. Michael Schumacher, 
Fernando Alonso, Alan 
Prost. 
Lecąc z Łodzi do Forli mo-
żemy spędzić wakacje nad 
Adriatykiem w Rimini 
lub w licznych kurortach 
rozciągających się wzdłuż 
wybrzeża. Wszystkie 
za chęcają do wypoczyn-
ku i uprawiania sportów 
wodnych nad ciepłym 
morzem, szerokimi, piasz-
czystymi plażami i świetną 
infrastrukturą hotelowo-
-campingową. 

Wulkaniczna wyspa

Samoloty z Łodzi będą 
latać także dwa razy 
w tygodniu na Sycylię 
– do Trapani i do Pa-

lermo. W Trapani 
nie trzeba zaliczać 
kolejnych zabytków, 
choć jest ich tu spo-
ro, lepiej nieśpiesznie 
spacerować labiryntem 
uliczek przyglądając się 
zdobionym kamienicom, 
balustradom balkonów, 
podziwiać mieszankę sty-
lów i kultur, którą widać 
na każdym kroku. 
Zaledwie 40 km od Trapa-
ni znajduje się miasteczko 
San Vito Lo Capo, a w  nim 
najpiękniejsza plaża w Eu-
ropie z jasnym, niemal bia-
łym, delikatnym piaskiem, 
płytkim morzem z łagod-
nym zejściem. Woda jest 
tu tak przeźroczysta, że 
widać dno nawet, jak od-
płyniemy od brzegu 
na większe głębiny. 

Kolejny, nowy 
kierunek to Pa-

lermo. Stolica Sy-
cylii jest miastem 
w i e l o k u l t u r o -
wym, z burzliwą 

historią i niepowta-
rzalnym klimatem 

południowych Włoch. 
Palermo znane jest także 
jako stolica street foodu, 
z licznymi targami, które 
wieczorem przemieniają 
się w wielką kuchnię na 
świeżym powietrzu. Wła-
śnie tam warto spróbować 
typowych sycylijskich spe-
cjałów, tj. arancini czy też 
parmigiana di melanzane.

Wioletta Gnacikowska

WYTNIJ

Imię i Nazwisko uczestnika 

numer telefonu i/lub adres e-mail 

WYGRAJ BILETY DO WŁOCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYNapisz krótkie, jednozdaniowe
hasło promujące połączenia
lotnicze z Łodzi do Włoch używając
minimum dwóch z pięciu słów:

Lotnisko, Łódź, Włochy, Wakacje, Gazeta

TUTAJ WPISZ HASŁO
Poprawnie wypełniony formularz konkursowy można zgłosić do udziału w konkursie na dwa sposoby: Oddać w punkcie informacji na terenie łódz-
kiego Lotniska. Zdjęcie lub skan formularza przesłać na adres email: konkurs@airport.lodz.pl

WŁOSKIEWŁOSKIE
WAKACJEWAKACJE

lermo. W Trapani 
nie trzeba zaliczać 
kolejnych zabytków, 
choć jest ich tu spo-
ro, lepiej nieśpiesznie 
spacerować labiryntem 
uliczek przyglądając się 
zdobionym kamienicom, 
balustradom balkonów, 

Kolejny, nowy 
kierunek to Pa-

lermo. Stolica Sy-
cylii jest miastem 
w i e l o k u l t u r o -
wym, z burzliwą 

historią i niepowta-
rzalnym klimatem 

południowych Włoch. 

Wszystkie połączenia z Łodzi do Włoch 
obsłuży linia lotnicza Lumiwings. Loty 
do Włoch będą we wtorki i piątki. Bilety 
kosztują od 60 euro, można je kupować 
na stronie przewoźnika www.lumiwings.
com.  W cenie biletu jest bagaż podręczny 
do 8 kg i rejestrowany do 23 kg.

INFO

Konkurs w terminie 21-28 czerwca. Do wygrania 5 na-
gród głównych – voucher na lot z Łodzi do Forli k. Bolonii 
i z powrotem dla zwycięzcy i osoby towarzyszącej linią 
lotniczą Lumiwings. Wyniki konkursu 5 lipca na łamach 
gazety Łódź.pl. Realizacja vouchera możliwa do końca 
lipca 2021.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, potwierdzam zapoznanie się
z regulaminem konkursu (regulamin
dostępny na stronie www.airport.lodz.pl)

MOJEMOJE

FOT. MATERIAŁY PRASOWE PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA
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7:00 - 10:00
Przybyszewskiego/Tatrzańska 
Plac Niepodległości
Mickiewicza/Włókniarzy
Skrzyżowanie Marszałków 
Rondo Solidarności
Zgierska/Julianowska
Ogrodowa/Zachodnia
Retkińska/Wyszyńskiego

INFO

TU NAS ZNAJDZIESZ 

UWAGA

TUTAJ ROZDAJEMY GAZETĘ:

STĄD WEŹMIESZ GAZETĘ ZA DARMO:

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach

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

15:00 - 18:00

Nasi kolporterzy będą rozdawać 
gazetę ŁÓDŹ.PL rano i po południu

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

gazetę ŁÓDŹ.PL rano i po południu SKRZYNKI SKRZYNKI 
Na łódzkich ulicach po-

jawiły się wysokie, 
czerwone skrzynki. 

Jest ich 30 i stoją na 
najczęściej uczęsz-
czanych przystan-
kach tramwajowych
 i autobusowych. 

  To są dystrybutory 
z naszą gazetą Łódź.pl. 
W środku znajdziecie 
najnowsze wydania 
gazety, zupełnie za 
darmo. 
  Aby wyjąć egzem- 

plarz Łódź.pl 
ze skrzynki, wy-
starczy złapać 

za uchwyt, odchy-
lić klapę i zabrać jeden 
z numerów. Pojemniki są 
codziennie rano uzupeł-
niane o nowe egzempla-
rze, a jeśli zdarzy się, że 
są puste, oznacza to, że 
nakład naszej gazety już 
się wyczerpał.   RD

Z DARMOWĄ GAZETĄ

FO
T. L

OD
Z.P

LSprawdź 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

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:

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)



SPORT14

D 

Mecz ŁKS – Górnik 
Łęczna zakończy 
się dopiero po 

zamknięciu wy-
dania, ale wszyscy je-
steśmy przekonani, że 
łodzianie to spotkanie 
wygrają. 

Jeżeli tak się stanie, 
będzie to błyskawicz-
ny powrót do Ekstra-
klasy, po jednosezo-

Taką reprezentację chce-
my oglądać, taka re-
prezentacja gra z pasją 
i zaangażowaniem, taką 
reprezentację stać na do-
bre mecze z każdym.

Czy mecz w Sevilli może 
być „cudem na Wembley” 
dla nowego pokolenia? To 
zależy od meczu ze Szwe-
cją. Jeżeli Polacy wyjdą na 
to spotkanie z takim sa-
mym nastawieniem, może-
my być spokojni o rezultat. 
W sobotę nasza drużyna 
wyszła na boisko tak, 
jakby miała walczyć 
o życie. Nikt nie odsta-
wiał nogi, nie było dla 
nas piłek straconych. 
Zdarzały nam się błę-
dy, i to dość duże, 
jak ten, po którym 
padł gol, sproku-
rowanie karnego 
czy dopuszczenie 
do wrzutki Alby 
w ostatnich mi-
nutach spotkania. 
Jednak tym razem 
mieliśmy trochę 
szczęścia i w koń-

cu dobrze dysponowa-
nego Wojtka Szczęsnego. 
Bramkarza Juventusu 
obok Kamila Glika i Ro-
berta Lewandowskiego 
można uznać za bohate-
rów spotkania. Jednak na 

nowej banicji w Fortuna 
1. Lidze. Droga do fi nału 
barażów nie była usłana ró-
żami. Nikt Rycerzom Wio-
sny nie rozdawał punktów 
za darmo, a i problemów 
wewnętrznych było cał-
kiem sporo. Po wiosen-
nych derbach z Widzewem 
zwolniony został Wojciech 
Stawowy, a jego miejsce za-
jął Ireneusz Mamrot. Szko-
leniowiec z doświadcze-

szczególne wyróżnienie 
zasługuje nasz środkowy 
defensor. Kamera bardzo 
często łapała bliski kadr 
jego twarzy. Za każdym 
razem wyglądał jak wo-
jownik i jak prawdziwy 
wojownik się zachowy-
wał. Mimo remisu wszyscy 
czujemy się zwycięzcami, 
choć jedna osoba w kadrze 
przegrała. Grzegorz Kry-
chowiak, który pauzował 
za czerwoną kartkę, raczej 
nie znajdzie miejsca w ka-
drze meczowej na Szwe-
cję. Moder-Klich-Zieliński 
zagrali dobre spotkanie 
i sprawą wątpliwą jest, czy 
trener Sousa będzie chciał 
rozbijać to trio. Teraz czas 
na szybką regenerację, uło-
żenie planu taktycznego 
na Szwecję i kolejny, miej-
my nadzieję, wielki mecz. 
Na tym 1:1 możemy zbu-
dować piękną legendę na-
szej kadry. 

Piotr Baleja

niem ekstraklasowym miał 
wprowadzić ŁKS na dobre, 
ale zamiast tego pojawił się 
chaos i coraz gorsze wy-
niki. Efektem było zwol-
nienie, obie strony rozsta-
ły się bez żalu, a nowym 
trenerem został Marcin 
Pogorzała – człowiek bez 
większego doświadczenia 
w samodzielnym prowa-
dzeniu pierwszej drużyny, 
ale z biało-czerwono-bia-

łym sercem. Efekt nowej 
miotły, czarodziejska róż-  
dżka albo po prostu duże 
umiejętności Pogorzały 
sprawiły, że ełkaesiacy 
zaczęli grać znacznie le-
piej. Zawodnicy walczą 
o każdą piłkę, Arek Malarz, 
który był krytykowany od 
początku sezonu, broni jak 
natchniony. Jeżeli drużynie 
z al. Unii 2 uda się wrócić 
do Ekstraklasy, to młode-

go trenera będzie można 
uznać za swego rodzaju 
fenomen. 

Piotr Baleja

W DRODZE DO ELITY 
WALKA O EKSTRAKLASĘ

POLSKA KONTRA HISZPANIA
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Szczęsny – Bereszyński, Glik, Bednarek, Józwiak, Moder 
(85’ Linetty), Klich (55’ Kozłowski), Zieliński, Puchacz, 
Lewandowski, Świderski (68’ Frankowski).

Następny mecz: Polska vs. Szwecja 
23.06 (środa), 18:00, Petersburg

GRAMY      ALEJ!

POLSKA HISZPANIA

1 : 1
Lewandowski (54’) Morata (25’)
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W sobotę nasza drużyna 
wyszła na boisko tak, 
jakby miała walczyć 
o życie. Nikt nie odsta-
wiał nogi, nie było dla 
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GRAMYGRAMYGRAMYGRAMY      ALEJ!    ALEJ!D     ALEJ!D D     ALEJ!D D     ALEJ!D     ALEJ!    ALEJ!

POLSKA HISZPANIA

1 : 1
Lewandowski (54’) Morata (25’)

Gol Lewego
dał Polakom
cenny remis!

Wojciech Szczęsny (31 l.)
mecz z Hiszpanią
może zaliczyć do udanych

INFO

Moros Gracia (28 l.)
to fi lar środka
defensywy ŁKS 

GRUPA E

1. Szwecja
2. Słowacja
3. Hiszpania 
4. Polska

2
2
2
2

PUNKTY BRAMKI MECZE
1:0
2:2
1:1
2:3

4
3
2
1

ZESKANUJ KOD QR I ZOBACZ PEŁNĄ RELACJĘ Z MECZU NA WWW.LODZ.PL
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Jedenaście zwycięstw, trzyna-
ście remisów, dziesięć pora-
żek i w efekcie 46 punktów, 
dających dziewiąte miejsce 
w tabeli piłkarskiej Fortuna 
1. Ligi. Dla beniaminka to 
z pewnością rezultat, którego 
nie trzeba się wstydzić. Wło-
darzy i kibiców Widzewa taki 
wynik jednak mocno rozcza-
rował. 

W klubie z al. Piłsudskie-
go byli przekonani, że uda 
im się powtórzyć wyczyn 
lokalnego rywala, który 
w sezonie 2018/2019 jako 
beniaminek wywalczył 
awans do najwyższej kla-
sy rozgrywkowej. Cel 
był więc ambitny, ale czy 
możliwy do zrealizo-
wania?
Gdyby o awan-
sie decydowały 
wyłącznie klu-
bowe budżety, 
t o  W i d z e w 
w tej chwi-
l i  mógłby 
się już szy-
kować do 
występów 
w PKO 

BP Ekstraklasie. Przy Pił-
sudskiego po raz kolejny 
przekonali się jednak, że 
pieniądze to nie wszystko, 
a wydawanie dużych kwot 
na kontrakty piłkarzy i tre-
nerów nie gwarantuje suk-
cesu. Ten jest wypadkową 
wielu czynników, wśród 
których są m.in. konsekwen-
cja i cierpliwość, pozwalają-
ce realizować najtrudniejsze 
zadania. W Widzewie od lat 
oczekuje się jednak natych-
miastowych efektów. Chce-
my awansu, więc ten awans 
ma być! Są jakieś problemy? 
Nowy trener i kolejny zaciąg 
piłkarzy muszą to zmienić. 
Nie zmieniają? To weźmie-
my następnych, a przy oka-

zji zmienimy prezesa. Jak 

nie dadzą rady, to stać nas 
na następnych. 
I tak to się kręci od sezonu 
2015/2016, w którym do-
szło do reaktywacji klubu. 
Od tego czasu przy Pił-
sudskiego było już sześciu 
prezesów (Marcin Ferdzyn, 
Przemysław Klementow-
ski, Remigiusz Brzeziński, 
Jakub Kaczorowski, Mar-
tyna Pajączek, Piotr Szor) 
i aż 11 trenerów! Przez sześć 
sezonów – od IV ligi do koń-
ca minionych rozgrywek 
– z piłkarzami Widzewa 
pracowali: Witold Obarek, 
Marcin Płuska, Tomasz 
Muchiński, Przemysław 
Cecherz, Franciszek Smuda, 
Radosław Mroczkowski, 
Jacek Paszulewicz, Zbi-

gniew Smółka, Marcin 
Kaczmarek, Enkeleid 

Dobi i Marcin Broni-
szewski. Średnio na 

jedne rozgrywki 
p r z y p a d a ł o 
więc dwóch 
trenerów. Przy 

tak częstych 
zmianach trud-
no oczekiwać 
jakiejkolwiek 

ciągłości pracy 
i myśli szkolenio-
wej. Tym bardziej, że 
w polityce transferowej 
główny nacisk kładziono 
zwykle na ilość, a nie na 
jakość. W takim chaosie 
organizacyjno-kadrowym 
sukces może być jedy-
nie dziełem przypadku, 
więc trudno się dziwić, że 
w minionych rozgrywkach 
ekipie z Piłsudskiego nie 
udało się włączyć do walki 
o ekstraklasę. 
Do kolejnego sezonu Wi-
dzew znów przystąpi 
mocno zmieniony. Kilka 

PODSUMOWANIE SEZONU WIDZEWA

możliwy do zrealizo-

Gdyby o awan-
sie decydowały 
wyłącznie klu-
bowe budżety, 
t o  W i d z e w 
w tej chwi-
l i  mógłby 
się już szy-
kować do 
występów 
w PKO 

zji zmienimy prezesa. Jak Jacek Paszulewicz, Zbi-
gniew Smółka, Marcin 

Kaczmarek, Enkeleid 
Dobi i Marcin Broni-
szewski. Średnio na 

jedne rozgrywki 
p r z y p a d a ł o 
więc dwóch 
trenerów. Przy 

tak częstych 
zmianach trud-
no oczekiwać 
jakiejkolwiek 
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Muchiński, Przemysław 
Cecherz, Franciszek Smuda, 
Radosław Mroczkowski, 
Jacek Paszulewicz, Zbi-

gniew Smółka, Marcin 
Kaczmarek, Enkeleid 

Dobi i Marcin Broni-
szewski. Średnio na 

jedne rozgrywki 
p r z y p a d a ł o 
więc dwóch 
trenerów. Przy 

tak częstych 
zmianach trud-
no oczekiwać 
jakiejkolwiek 

mocno zmieniony. Kilka 

dni temu większo-
ściowym udziałow-
cem spółki prowadzącej 
pierwszoligowy zespół zo-
stał Tomasz Stamirowski, 
a wkrótce nowe twarze mają 
się pojawić m.in. na sta-
nowskach prezesa zarządu 
i trenera pierwszej druży-
ny. Czy będzie im dane 
pracować dłużej od po-
przedników? Wkrótce się 
o tym przekonamy. Na ra-
zie dowiedzieliśmy się, jaką 
wizję gry ma główny 

BRAKUJE CIERPLIWOŚCI 
I STABILIZACJI

BP Ekstraklasie. Przy Pił-
sudskiego po raz kolejny 
przekonali się jednak, że 
pieniądze to nie wszystko, 
a wydawanie dużych kwot 
na kontrakty piłkarzy i tre-
nerów nie gwarantuje suk-
cesu. Ten jest wypadkową 
wielu czynników, wśród 
których są m.in. konsekwen-
cja i cierpliwość, pozwalają-
ce realizować najtrudniejsze 
zadania. W Widzewie od lat 
oczekuje się jednak natych-
miastowych efektów. Chce-

nie dadzą rady, to stać nas 
na następnych. 
I tak to się kręci od sezonu 
2015/2016, w którym do-
szło do reaktywacji klubu. 
Od tego czasu przy Pił-
sudskiego było już sześciu 
prezesów (Marcin Ferdzyn, 
Przemysław Klementow-
ski, Remigiusz Brzeziński, 
Jakub Kaczorowski, Mar-
tyna Pajączek, Piotr Szor) 
i aż 11 trenerów! Przez sześć 
sezonów – od IV ligi do koń-
ca minionych rozgrywek 

ciągłości pracy 
i myśli szkolenio-
wej. Tym bardziej, że 
w polityce transferowej 
główny nacisk kładziono 
zwykle na ilość, a nie na 
jakość. W takim chaosie 
organizacyjno-kadrowym 
sukces może być jedy-
nie dziełem przypadku, 
więc trudno się dziwić, że 
w minionych rozgrywkach 
ekipie z Piłsudskiego nie 
udało się włączyć do walki 
o ekstraklasę. 

dni temu większo-
ściowym udziałow-
cem spółki prowadzącej 
pierwszoligowy zespół zo-
stał Tomasz Stamirowski, 
a wkrótce nowe twarze mają 
się pojawić m.in. na sta-
nowskach prezesa zarządu 

BRAKUJE CIERPLIWOŚCI 
I STABILIZACJI

u d z i a -
łowiec. Stami-
rowski oczekuje, że 
widzewiacy w każdym 
spotkaniu od pierw-
szej do ostatniej minu-
ty będą grali szybko
i z pasją. – Mecz moż-
na przegrać, ale wszy-
scy chcemy widzieć, 
że piłkarze zasuwali 
na boisku – powie-
dział na spotkaniu 
z dziennikarzami.      

MD

Jakub Wrąbel (25 l.) niejednokrotnie
ratował Widzew 

swoimi interwencjami

W tym sezonie Widzew nie miał 
zbyt dużo okazji do radości

Marek Hanousek (29 l.) 
w końcówce sezonu był liderem 

środka pola
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GALERIA ŁÓDZKICH MURALIKARTKA Z KALENDARZA

ŁÓDZKA POGODYNKA

22.06 24.06
33°C 27°C 22°CWTOREK CZWARTEK

Stare nazwy łódzkich sie-
dlisk – Niedźwiedź, Turo-
wiec, Żubardź – wskazują, 
że nie brakowało niegdyś 
w naszych lasach grube-
go zwierza. Powszechne 
były jelenie, sarny i dziki 
oraz lisy, zające, a także 
drapieżniki – wilki, rysie, 
kuny, łasice. Z XVII wie-
ku pochodzą informacje 

21.06 23.06
ŚRODA30°CPONIEDZIAŁEK

ŁÓDZKIE LEGENDY
NA GRUBEGO ZWIERZA...NA GRUBEGO ZWIERZA...

To skrót od nazwy Bibliote-
ki Uniwersytetu Łódzkiego 
(BUŁ) przy ul. Matejki 3/5, 
dobrze znany od kilkudzie-
sięciu już lat dziesiątkom 
tysięcy studentów, którzy 
zwykle mówili: „muszę wy-
pożyczyć książkę z BUŁY” 
albo „trzeba będzie posie-
dzieć w BULE”. Niektórzy 
pieszczotliwie nazywali ją 
także „Bułką”. Tak było za-
wsze i chyba nadal zostanie.
Biblioteka Uniwersytetu 

Łódzkiego jest największą 
biblioteką w wojewódz-
twie łódzkim. Jej zbiory 

liczą obecnie około 3,5 mln 

woluminów. BUŁ powsta-
ła w 1945 roku, ale od 1960 
roku posiada własny bu-
dynek, przy ul. J. Matejki 
32/38, określany mianem 
perełki modernizmu, za-
projektowany przez archi-
tekta łódzkiego Edmunda 
Orlika, asa pancernego 
z okresu kampanii wrze-
śniowej 1939 r. Znajdują się 
w nim zdobienia wykona-
ne przez łódzkich artystów. 
W 2006 r. oddano do użyt-
ku nowoczesny gmach. 
W skład BUŁ wchodzi po-
nadto sieć 58 bibliotek za-
kładowych. agr

To skrót od nazwy Bibliote-
ki Uniwersytetu Łódzkiego 
(BUŁ) przy ul. Matejki 3/5, 
dobrze znany od kilkudzie-
sięciu już lat dziesiątkom 
tysięcy studentów, którzy 
zwykle mówili: „muszę wy-
pożyczyć książkę z BUŁY” 
albo „trzeba będzie posie-
dzieć w BULE”. Niektórzy 
pieszczotliwie nazywali ją 
także „Bułką”. Tak było za-
wsze i chyba nadal zostanie.
Biblioteka Uniwersytetu 

Łódzkiego jest największą 
biblioteką w wojewódz-
twie łódzkim. Jej zbiory 

liczą obecnie około 3,5 mln 
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To skrót od nazwy Bibliote-
ki Uniwersytetu Łódzkiego 
(BUŁ) przy ul. Matejki 3/5, 
dobrze znany od kilkudzie-
sięciu już lat dziesiątkom 
tysięcy studentów, którzy 
zwykle mówili: „muszę wy-
pożyczyć książkę z BUŁY” 

Serwis w Internecie, służą-
cy do umieszczania krót-
kich informacji w formie 
tekstowej, grafi cznej i fi l-
mowej. 

KĄCIK E-MERYTA

Kolejne wydanie w piątek 25 czerwca

Wydarzenia w Łodzi 1905 
roku określane są także jako 
powstanie czerwcowe. Po-
przedziły je wcześniejsze 
strajki i wystąpienia robot-
nicze. 18 czerwca, po ma-
jówce grupa robotników 
ruszyła do centrum miasta. 
Na Bałutach dołączyli do 
nich inni manifestanci –  
w sumie 5 tysięcy osób. Wła-
dze carskie skierowały tam 
oddział dragonów i policję. 
Doszło do walk, w których 
zginęło 5 osób, a 40 zosta-
ło rannych. Dwa dni póź-
niej odbył się pogrzeb ofi ar, 
w którym wzięło już udział 

50 tys. ludzi. Wojsko wobec 
tak potężnej manifestacji nie 
interweniowało.
21 czerwca miał się odbyć 
pogrzeb dwóch kolejnych 
robotników. Policja po-
chowała ich w nocy, aby 
zapobiec demonstracjom. 

Spontaniczne uformował się 
jednak 70-tysięczny pochód, 
który ruszył Piotrkowską. 
Oddziały wojskowe skon-
centrowano na rogu obec-
nych ulic Żwirki i Wigury. 
Za demonstrantami po-
stępował oddział konnicy, 

a w przecznicach czekały 
oddziały piechoty. Woj-
sko rozpoczęło ostrzał 
demonstracji, salwami 
na komendę. Oficjalnie 
poinformowano o 31 
ofi arach i kilkunastu ran-
nych, choć  faktycznie 
były ich setki. Rozpoczę-
ły się walki, na ulicach 
Łodzi wzniesiono ponad 
100 barykad, głównie 
w śródmieściu, ale rów-
nież na Starym Mieście 
i Bałutach. Przeciwko 
powstańcom Rosjanie 
rzucili 4 pułki piechoty, 
2 pułki dragonów, kilka 
sotni kozaków i policję 
– łącznie 20 tys. ludzi pod 

(czyt. tłiter) 

PARKOWANIE NA ŁAWCE TYŁEM

Łódź ma swój profi l 
na Twitterze.

– Na razie mogę powiedziec tylko 
tyle, że żadnej konkurencji panu 
prezesowi nie zrobię.
– Mnie jest ganz-pommade 
wszystkie konkurencje. Co mi 
pan może zrobić, co mi kto może 
zrobić? Kto co zrobi milionom?

– Znałem dobrze pańskiego ojca.
         – Mądry człowiek, tylko głupią plajtę zrobił.  
                         – Jak się komu nie szczęści, to i z pięści
                                             zachrzęści!

ŁÓDZKIE LEGENDY

         – Mądry człowiek, tylko głupią plajtę zrobił.  
                         – Jak się komu nie szczęści, to i z pięści

Kuferek Kuferek 
ReymontaReymonta

Dowiedz się, co twój wnuczek robi na swoim smartfonie!

– Ty pamiętaj, 
że mamy prowadzić 
nie romans, 
nie małżeństwo, 
tylko interes.

Z kart „Ziemi obiecanej”

ZIELONY ZIELONY 
MANEWR,MANEWR,
CZYLI...CZYLI...

bronią. Powstańcy 
bronili barykad, 
gdy nacierali 
na nie żołnie-
rze. 
O f i c j a l n e 
dane władz 
policyjnych 
to 151 zabi-
tych i  zmar-
łych z ran, dzien-
nikarze pisali, że 
podczas walk w Łodzi 
od 22 do 24 czerwca zgi-
nęło 561 osób, a ranych 
było 700. Prawdopodob-
nie w dniach od 22 do 
24 czerwca zginęło lub 

– Niech żyje sto lat, 
niech ma sto pałaców, 
sto milionów, sto fabryk.
– I niech go razem sto 
choler ściśnie.

– Panie Cohn, ja miałem 
do pana mały interes.
– Ile pan potrzebuje?
– Pan się prędko 
orientuje. 
– Ja jestem Leon Cohn! 
Ile?

– To wszystko 
jedno...
Sposób 
dostania rubla 
nie zmniejsza 
jego wartości.

RADARRADARFOTOFOTO WESOŁE MIASTO

– Znałem dobrze pańskiego ojca.
         – Mądry człowiek, tylko głupią plajtę zrobił.  
                         – Jak się komu nie szczęści, to i z pięści
                                             zachrzęści!

– Pan się prędko 
orientuje. 
– Ja jestem Leon Cohn! 
Ile?
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ku pochodzą informacje 

o pieńkach pszczelnych 
w lasach, jak również 
o tym, że w stawach bi-
skupich „pstrągi bywa-
ły”. Ze sprawozdań władz 
miejskich z 1861 roku do-
wiadujemy się jednak, 
że „w lasach tutejszych 
gruba zwierzyna, nie 
znajduje się, zwierząt 
zaś drapieżnych, oprócz 
w porze zimowej rzadko 
widzianych wilków i li-
sów wcale tu nie masz”. 
Resztki ocalałej puszczy 
były w końcu XIX wieku 
ostatnim matecznikiem 
naturalnej przyrody na 
terenie dzisiejszej Łodzi. 
Za to biegały w tym re-
jonie mamuty (choć było 
to  jakieś 10 tys. lat temu), 
o czym świadczy widocz-
ne na zdjęciu obok znale-
zisko podczas regulacji 
rzeki Łódki w 1936 r. agr

zmarło z ran ok. 250 osób. 
24 czerwca, car Mikołaj II 
podpisał dekret o wprowa-
dzeniu w Łodzi stanu wo-
jennego. agr

Mural o wymiarach 20x23 m, 
który powstał przy ul. Rewolucji 1905 r. 58, 

upamiętnia wydarzenia z lat 1905–1907

 Barykada na ulicy Południowej (obecnie Rewolucji 1905 r.)

REWOLUCJA 1905


	0621ZLBZ1001-1awp
	0621ZLBZ1002-1awp
	0621ZLBZ1003-1awp
	0621ZLBZ1004-1awp
	0621ZLBZ1005-1awp
	0621ZLBZ1006-1awp
	0621ZLBZ1007-1awp
	0621ZLBZ1008-1awp
	0621ZLBZ1009-1awp
	0621ZLBZ1010-1awp
	0621ZLBZ1011-1awp
	0621ZLBZ1012-1awp
	0621ZLBZ1013-1awp
	0621ZLBZ1014-1awp
	0621ZLBZ1015-1awp
	0621ZLBZ1016-1awp

