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Prace nad animacją
trwały 14 lat 

NA SYGNALE
PIJANY,
POSZUKIWANY,
Z ZAKAZEM 
KIEROWANIA

KRADŁ TELEFONY

Kilka lat więzienia grozi 
21-letniemu kierowcy fi a-
ta, który nie zatrzymał się 
do policyjnej kontroli. Dro-
gówka ruszyła w pościg 
za mężczyzną, który prze-
kroczył dozwoloną pręd-
kość na ul. Kopcińskiego. 
Uciekając przed patro-

Policjanci złapali na go-
rącym uczynku złodzie-
ja. Mężczyznę udało się 
namierzyć dzięki wła-
ścicielom sklepu, którzy 
podejrzewali go o wyno-
szenie telefonów. Kiedy 
złodziej znowu pojawił się 
w sklepie, wezwali poli-
cjantów. Ci obserwowali 

lem, kierowca zderzył się 
z dwoma samochodami, 
wybiegł z auta i dalej ucie-
kał pieszo.
Policjanci dopadli go na te-
renie szpitala im. Barlickie-
go. Okazało się, że 21-latek 
miał 1,7 promila alkoholu 
w organizmie, był poszu-
kiwany i nie miał prawa 
jazdy. Przedstawiono mu 
szereg zarzutów, za które 
może spędzić w więzieniu 
nawet 5 lat.

rp

go z  ukrycia i zatrzymali, 
kiedy mężczyzna urucho-
mił alarm na bramkach 
przy wyjściu ze sklepu. 
Złodziej przyznał się do 
kradzieży czterech telefo-
nów o wartości 12 tysięcy 
złotych. Wpadł, bo wra-
cał do sklepu zachęcony 
powodzeniami kolejnych 
przestępstw. Grozi mu 
5  lat więzienia.

rp

KanałyKanały jak dzieła sztukijak dzieła sztuki

Koniec remontu na Limanowskiego

170
nowych
miejsc pracy

Kilka tysięcy za staż
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Kończy się remont torowi-
ska pomiędzy ul. Zachod-
nią a ul. Zgierską. Stare 
zostało rozebrane, a w jego 
miejsce ekipa budowlana 
położyła nowe podkłady, 
tory i sieć trakcyjną. Na ten 
tydzień zaplanowano prace 
wykończeniowe i sieciowe 
oraz przejazdy techniczne, 
żeby pod koniec czerwca, 
zgodnie z planem, zakoń-
czyć remont i przywrócić 
ruch tramwajów.

„Katedra na Stokach” 
i  „Dętka” pod pl. Wolno-
ści to najbardziej znane 
obiekty łódzkich wodocią-
gów. Ale nie jedyne, które 
można uznać za inżynier-
skie dzieła sztuki.

Mało kto wie, że pod Ło-
dzią znajduje się „cegla-
ne miasto”. To ponad 250 
kilometrów murowanych 
kolektorów o różnych 
wielkościach i przekro-
jach: w  kształcie dzwonu, 
gruszki, jaja. Jest ich aż 
40 rodzajów. Ich powsta-
nie zawdzięczamy Wil-
liamowi H. Lindleyowi 
– projektantowi łódzkich 
kanałów oraz Stefanowi 
Skrzywanowi, pierwszemu 
naczelnikowi Wydziału 
Kanalizacji i Wodociągów, 
którego 145.  rocznicę uro-
dzin obchodziliśmy w tym 
tygodniu.

Firma Printful otwiera 
w  Łodzi centrum logi-
styczne. Tylko w pierw-
szym roku chce zatrudnić 
w nim 50 osób, a docelowo 
nawet 170. Łódzkie cen-
trum będzie piątym w  Eu-
ropie i  łącznie jedenastym 
zakładem należącym do 
fi rmy. W ciągu najbliż-
szych kilku lat fi rma pla-
nuje zainwestować w niego 
7  mln złotych.
Łódzki zakład będzie spe-
cjalizował się w usługach 
z zakresu „cut & sew”. 
Jest to technika pozwala-
jąca na produkcję i pełną 
personalizację nadruków 
na wszystkich produktach 
odzieżowych, takich jak 
legginsy, biustonosze spor-
towe i inna odzież sportowa.

MM

Startują staże wakacyjne 
u najlepszych łódzkich 
pracodawców. Projekt daje 
studentom i absolwentom 
szanse na zdobycie do-
świadczenia zawodowego 
i  łatwiejszy start w karie-
rze.
Każdego roku płatne staże 
fundują najprężniej rozwi-
jające się fi rmy z Łodzi i re-

Za nami święto kina, czyli 
jeden z najważniejszych 
festiwali fi lmowych w kra-
ju. Główną nagrodę zgarnę-
ła łódzka produkcja.

Polskie Nagrody Filmowe 
Orły 2021 już rozdane. Ma-
riusz Wilczyński za  fi lm 
„Zabij to i wyjedź z tego 
miasta” otrzymał statuet-
kę za Najlepszy fi lm. To 
pierwszy raz w ponad-
dwudziestoletniej historii 
Orłów, kiedy Polska Aka-

Murowane kanały to dzieła 
sztuki inżynierskiej. Uwagę 
przykuwa kunszt i precyzja 
ich wykonania. Szczególnie 
ciekawe są komory, w  któ-
rych łączą się ze sobą ko-
lektory. Największa i  naj-
ciekawsza pod względem 
konstrukcji jest komora 
przelewu burzowego do 
rzeki Karolewki, mieszczą-
ca się pod ulicą Obywatel-
ską. Jej ogromna kubatura 
(10 metrów długości, po-
nad 5 metrów wysokości) 
i łukowate sklepienia upo-
dabniają ją do podziemi 
średniowiecznych warow-
ni. Do dziś w archiwach 
ZWIK zachowało się wiele 
zdjęć z czasów budowy 
komory przelewowej do 
Karolewki (1926–1927), jak 
również oryginalne plany 
budowlane.  

Miłosz Wika

Na przełomie miesiąca na 
swoją trasę wróci „piątka”, 
co ułatwi dojazdy na Bałuc-
ki Rynek i obsługę Starego 
Miasta. Wraz z zakończe-
niem prac na Limanow-
skiego, wystartuje remont 
torowiska na wysokości za-
jezdni Helenówek. Remont 
obejmie odcinek pomiędzy 
ul. Okulickiego a granicą 
miasta, gdzie Łódź przy-
łączy się do remontowanej 
trasy do Zgierza.

TAnd

demia Filmowa w kategorii 
najlepszy fi lm nagrodziła 
pełnometrażową animację. 
Mariusz Wilczyński otrzy-
mał również Orła w kate-
gorii Najlepszy scenariusz.
Wilczyński ukończył wy-
dział malarstwa i grafi ki 
w  łódzkiej ASP. Swoje 
prace wystawiał w Polsce, 
USA, Japonii oraz wielu 
krajach europejskich. Jest 
także wykładowcą na łódz-
kiej fi lmówce. 

KaWa

gionu, reprezentujące różne 
branże, m.in. IT i BPO/SSC, 
produkcyjna, budowlana, fi -
nansowa, logistyczna, nieru-
chomościowa, marketingo-
wa, medyczna, prawnicza 
czy edukacyjna. Wszystkie 
staże w projekcie są płatne 
do nawet 5000 zł brutto na 
miesiąc i  trwają od czerwca 
do września.

GG

KOMUNIKACJA
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Gdańska 1
piękna jak dawniej

REWITALIZACJA FINANSE

MIKROGRANTY

500+
z wyrównaniem

5 tysięcy złotych
na Twoje pomysły

FOT.LODZ.PL

Kiedyś była domem ro-
botników z fabryki Po-
znańskiego, teraz są w niej 
nowoczesne mieszkania 
i  zielone podwórko. Koń-
czy się remont kolejnej 
kamienicy przy ul. Gdań-
skiej.

Zabytkowy budynek przy 
ul. Gdańskiej 1 przeszedł 
widowiskową metamorfo-
zę. Dwa lata temu znisz-
czona kamienica nie zachę-
cała do wejścia do środka. 
Dzisiaj błyszczy jej piękna, 
odnowiona fasada, a wnę-
trza zamieniły się w kom-
fortowe mieszkania. 

Zostało już tylko kilka 
dni na złożenie wniosku 
o  500+, które zagwaran-
tuje wypłatę świadcze-
nia z  wyrównaniem od 
1  czerwca.

Centrum Świadczeń So-
cjalnych szacuje, że jeszcze 
3 tysiące osób powinno 
złożyć wnioski o 500+ na 
nowy okres 2021/2022. 
W  Łodzi jest ok. 103 tys. 
dzieci uprawnionych do 
tego świadczenia.
Tylko złożenie wniosku 
do końca czerwca 2021 r. 
będzie gwarantowało, że 

Za chwilę wystartuje 
miejski program mikro-
grantów. To wsparcie fi -
nansowe na drobne pro-
jekty, które mieszkańcy 
chcą zrealizować na swo-
ich osiedlach.

To już kolejna edycja 
łódzkich  mikrogran-
tów. W ubiegłych latach 
łodzianie byli bardzo 
pomysłowi. Dzięki mi-
krograntom powstał na 
przykład piec chlebowy 

– Kamienica została wyre-
montowana od piwnic po 
dach. Położyliśmy wszyst-
kie nowe instalacje, w tym 
centralne ogrzewanie. 
Każdy historyczny detal 
architektoniczny został od-
nowiony albo odtworzo-
ny, również balustrady na 
klatkach schodowych i sto-
larka okienna – mówi Olga 
Kassyańska z Zarządu In-
westycji Miejskich w Łodzi.
Remont obfitował w nie-
spodzianki .  Ekipa bu-
dowlana odkryła liczne 
sztukaterie, malowidła, 
mazerunki oraz drewnianą 
podłogę w ręcznie malo-
wane wzory kwiatowe. Ta 

ostatnia została przeniesio-
na do Lapidarium Detalu 
Architektonicznego przy 
al. Kościuszki.
W kamienicy powstało 12 
mieszkań komunalnych 
oraz 4 mieszkania chronio-
ne dla osób wychodzących 
z pieczy zastępczej. Na 
podwórzu trwa urządza-
nie sąsiedzkiej przestrzeni 
z  zielonym skwerem.
Zabytkowa kamienica przy 
ul. Gdańskiej 1 powstała 
przed rokiem 1894 i wcho-
dzi w skład zespołu daw-
nych domów robotniczych 
Izraela Poznańskiego, dzie-
ląc z nimi podwórze.

Małgorzata Loeffl er

na skwerze przy ulicy 
Jarzynowej. Mieszkańcy 
z okolicznych bloków 
z  osiedla Zdrowie-Mania 
mogą w każdym momen-
cie wyjść na skwer i upiec 
sobie chleb lub pizzę.
Jakie projekty można 
zgłosić? - Najważniejsze 
są dla nas te drobne, od-
dolne pomysły. Jeśli ktoś 
ma pasję, chciałby na 
swoim osiedlu warsztaty 
ze szkoleń np. dla psów 
i  ich właścicieli albo jakiś 

niewielki piknik sąsiedz-
ki, ale też jakieś inwe-
stycje jak ławka czy kosz 
w  parku – wszystkie te 
projekty mają szansę zo-
stać zrealizowane – in-
formuje Agata Burlińska, 
z-ca dyr. Biura Aktywno-
ści Miejskiej.
Projekty będzie można 
zgłaszać na przełomie 
lipca i sierpnia, dokładny 
termin zostanie ogłoszony 
na stronie www. lodz. pl.

RUT

świadczenie  wycho-
wawcze zostanie wypła-
cone z wyrównaniem od 
1  czerwca. W przypadku 
złożenia wniosku po tym 
terminie, 500+ zostanie 
przyznane i wypłaco-
ne od miesiąca złożenia 
wniosku. 
Wnioski  można skła-
dać drogą elektroniczną 
za  pośrednictwem:
• portalu informa-

cyjno-usługowego 
emp@tia,

• pla t formy us ług 
e l e k t r o n i c z n y c h 
PUE ZUS,

• systemów teleinfor-
matycznych banków,

a także drogą tradycyjną 
w punktach przyjęć wnio-
sków Centrum Świadczeń 
Socjalnych w Łodzi przy:
• ul. Urzędniczej 45
• ul. Piotrkowskiej 153
• al. Politechniki 32
• al. Piłsudskiego 100.
Punkty czynne są: pon., 
śr., czw., pt. 8–16, we wt. 
9–17 lub listownie na ad-
res: Centrum Świadczeń 
Socjalnych, ul. Urzędni-
cza 45, 91-304 Łódź.

GG

FOT.LODZ.PL

Podwórko kamienicy zamieni się
w miejsce sąsiedzkich spotkań

Obok parku na Zdrowiu mieszkańcy 
urządzili sobie z mikrograntów 
piec do pizzy i plac zabaw dla dzieci
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Drogowcy wymienią nawierz- 
chnie na ulicach, które naj-
gorzej zniosły zimę.

Pozimowe naprawy to nie 
tylko punktowe łatanie 
dziur, ale także wymiana 
nawierzchni na całych od-
cinkach ulic. Na ten rok 
drogowcy wytypowali do 

szybkich remontów 20 ulic 
w całym mieście. W cen-
trum Łodzi wezmą na ce-
lownik ul. Sienkiewicza, 
Jaracza, Narutowicza, Kon-
stytucyjną i al. Politechniki.
„Najdłuższym” remon-
tem będzie naprawa ul. 
Jaracza, na której zostanie 
wymieniona nawierzchnia 
od Kopcińskiego do POW, 
czyli na całym asfaltowym 
odcinku. Do remontu zo-
stanie już wtedy tylko za-
bytkowa kostka od POW 
do Kilińskiego.

Ulica Konstytucyjna to 
zmora kierowców na od-
cinku Radiostacji. W tym 
roku przestanie jednak 
straszyć dziurami, bo od 
parku 3 Maja do Pomor-
skiej będzie miała nową 
nawierzchnię, podobnie 
jak odchodząca od niej 
Narutowicza na odcinku 
do ul. Debicha.
Ulica Sienkiewicza będzie 
naprawiana na południo-
wym odcinku, od Wigury 
do Tymienieckiego. Na 
północnym z kolei kończą 

się prace wykonywane 
w ramach rewitalizacji.
Najmniejszy zakres 
remontu, ale w bar-
dzo ważnym miej-
scu, drogowcy 
zaplanowali na 
al. Politechniki. 
Tam wymienią 
nawierzchnię na 
mocno zniszczo-
nym skrzyżo-
waniu z ul. Wró-
blewskiego. 

TAnd
FOT. LODZ.PL

Pani Ewa była bardzo wzruszona, gdy po raz pierwszy przekroczyła próg nowego, 37-metrowe-
go mieszkania w bloku przy ul. Łęczyckiej 70b. Mieszkania w pełni dostosowanego do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami.

Nowe mieszkanie

34-letnia kobieta porusza 
się na wózku inwalidz-
kim. Do nowego miesz-
kania przeprowadzi się ze 
starej kamienicy, gdzie, by 
wyjść z domu, musi poko-
nać... dwa piętra stromych 
schodów.

Bohaterka 
codzienności
Pani Ewa, mimo że chora 
od urodzenia, zawsze była 
bardzo dzielna. Skończyła 
zwykłe liceum. Pracowa-
ła w biurze. Na wszystko 
w swoim życiu patrzy od 

tej dobrej strony. – Cier-
pię na dziecięce porażenie 
mózgowe i poruszam się 
na elektrycznym wózku 
inwalidzkim. Ale jestem 
w stanie samodzielnie 
pokonać kilka metrów na 
własnych nogach. Dziś, 
by wyjść z domu, muszę 
pokonać 48 schodów oraz 
kilkadziesiąt metrów wą-
skim korytarzem, by dojść 
do pomieszczenia na par-
terze, gdzie trzymam elek-
tryczny wózek inwalidzki. 
Jak ja się cieszyłam, gdy 
udało mi się wywalczyć 

tę komórkę w kamienicy. 
Wcześniej musiałam jesz-
cze pokonać całe podwór-
ko, by usiąść na wózek 
– opowiada.

Spełnione marzenia
Młoda kobieta jest uoso-
bieniem samodzielności 
i zaradności. – W 2012 
roku zmarła moja mama. 
Musiałam poradzić sobie 
sama. Rachunki? Zawsze 

wszystko płacę na czas. 
Dojazd? Wszędzie dojeż-
dżam sama, korzystając 
z komunikacji miejskiej. 
Muszę tak ułożyć sobie 
przesiadki, by móc sko-
rzystać z niskopodłogo-
wego tramwaju czy auto-
busu – mówi.
Tak też przyjechała, by 
zobaczyć swoje mieszka-
nie w nowym budynku 
przy ul. Łęczyckiej 70b. 

– Przekroczyłam próg 
i pomyślałam, że to o wie-
le więcej niż było w moich 
marzeniach! – wspomina 
pierwszą wizytę.
Przy ul. Łęczyckiej 70b na 
panią Ewę czeka 37-me-
trowe mieszkanie – dwa 
pokoje, aneks kuchenny, 
łazienka. Lokal został cał-
kowicie dostosowany: ma 
szersze wejścia, w łazience 
są zainstalowane specjalne 
poręcze do podtrzymywa-
nia się, a prysznic ma inną 
konstrukcję: to obniżona 
podłoga, bez typowego 
brodzika, z krzesełkiem, 
na które można się prze-
siąść z wózka inwalidz-
kiego, by się wykąpać, a 
biała armatura jest na od-
powiedniej wysokości dla 
osoby z dysfunkcją ruchu. 
Do budynku prowadzą 
dwa wejścia – obydwa z 
podjazdami dla osób 
z niepełnosprawnościami.

Pani Ewa nie zastanawia-
ła się nawet jednego dnia. 
Wyliczyła tylko, że samo-
dzielnie opłaci wszystkie 
rachunki w nowym miesz-
kaniu. I od razu odpowie-
działa, że chce tu zamiesz-
kać.

Blok funkcjonalny
W budynku przy ul. Łę-
czyckiej 70b, gdzie jeszcze 
kilka lat temu był biuro-
wiec ZUS, powstały 52 
nowe mieszkania komu-
nalne. 6 lokali na parterze 
zostało przystosowanych 
dla osób z niepełnospraw-
nościami – tak jak miesz-
kanie Pani Ewy. 
W budynku została też 
zainstalowana winda. Bę-
dzie to miało szczególne 
znaczenie dla seniorów, 
którzy swobodnie będą 
mogli skorzystać z miesz-
kań na każdym z pięter, ale 
i rodzin z małymi dziećmi. 
Wejście z dziecięcym wóz-
kiem nie stanowi już wte-
dy problemu. Niezależnie 
od tego udogodnienia w 
nowym bloku, na parterze 
powstało specjalne po-
mieszczenie do przecho-
wywania wózków dziecię-
cych czy rowerów.

Renata Nowak
FOT. LODZ.PL

Pani Ewa już nie musi 
pokonywać schodów 
w drodze do domu

Łazienka w nowym
mieszkaniu jest 

w pełni przystosowana 
dla osoby niepełnosprawnej

PANI EWY

W całym lokalu
można swobodnie 

poruszać się na wózku

Szybkie remonty 
w centrum

Ulica KonstytucyjnaUlica Sienkiewicza
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W trąbce i muzyce jazzowej 
zakochał się, gdy był kilku-
letnim dzieckiem. Całe swoje 
życie poświęcił graniu, teraz 
od kilku lat gra w dixielan-
dowym zespole – Happy Old 
Boys – i spełnia marzenie 
swojego życia. A na co dzień 
pana Władysława można po-
słuchać w samo południe, na 
ulicy Piotrkowskiej, jak gra 
hejnał Łodzi…

– Jak poszedłem do szkoły, 
byłem w pierwszej klasie 

szkoły podstawowej, to 
były czasy, kiedy przycho-
dził zespół i grał na zaba-
wach choinkowych. Pa-
miętam jak dziś, na scenę 
wyszedł trębacz w bordo-
wej marynarce, z czarnymi 
świecącymi klapami, ze 
złotą trąbką i zaczął grać 
„Kazaczoka”. I ja wtedy 
sobie pomyślałem „o, to 
jest mój instrument” – opo-
wiada Władysław Cichy.

Armstrong 
do poduszki
Podobnie było ze stylem 
muzycznym – choć pan 
Władysław jako kilkuletnie 
dziecko niewiele na temat 

muzyki nowoorleańskiej 
wiedział, to jak mówi, ryt-
my jazzowe śniły mu się po 
nocach. I od wczesnych lat 
słuchał Louisa Armstronga.
– Pamiętam, jak zmarł 
Armstrong i w radiu pu-
ścili kawałek z jego po-
grzebu Amstronga. I na 
jego pogrzebie grali marsz 
Szopena, ale w swingu. 
Jako dziecko dziwiłem się 
mocno – dlaczego oni tak 
grają? A mój ojciec odpo-
wiedział – a, bo Amery-

kanie tak grają. I wtedy 
zrozumiałem, że oni po 
prostu są inni – wspomina 
pan Władysław.
Grać uczył się najpierw 
w ognisku muzycznym, 
jako nastolatek. Tam zaczy-
nał od mandoliny i skrzy-
piec.
– Mandolina jest prostym 
instrumentem. Dlatego 
dziecko szybko uczy się 
na niej grać, zaczyna rozu-
mieć, po co są nuty i jak się 
nimi posługiwać. A do tego, 
uczyli nas ludzie z pasją. 
Nie było przymusu nauki, 
więc dziecku łatwiej było 
się w to zaangażować – do-
daje pan Władysław.

Potem była średnia szko-
ła muzyczna. Występy 
w Warszawskiej Estradzie 
i konieczność założenia 
własnej działalności arty-
stycznej.

Od wesela 
do Nowego Orleanu
– Kiedy przyszły 
lata 90., musia-
łem zacząć grać 
na weselach i róż-
nych imprezach. 
Ale nie narzekam. 
To też było ciekawe 
doświad- czenie . 

Na takie 
imprezy też 

przychodzą lu-
dzie, którzy znają się na 
muzyce. Wielu z nich po-
trafi ło docenić to, jak gram 
– mówi pan Władysław.

Spełnienie marzeń
Prawdziwym marzeniem 
było granie jazzu nowo-
orleańskiego. Do zespo-
łu Happy Old Boys pan 
Władysław dołączył 4 lata 

temu. Sam zespół 
funkcjonuje od lat 50., 
ale jego skład wciąż 
się zmieniał.
– Teraz to już nikt 
nie wie, kto za-
kładał ten 

zespół. Muzycy umierali, 
przychodzili nowi, zmie-
niali się.  I ja teraz się śmieję, 
że jak już my umrzemy, to 
zespół upadnie, bo już nikt 
nie będzie chciał go prowa-
dzić z taką wrażliwością 
i miłością do muzyki. 

Repertuar zespołu Happy 
Old Boys jest bardzo zróż-
nicowany i obejmuje naj-
popularniejsze kompozycje 
jazzu nowoorleańskiego. 
Zespół ze swoim dixielan-
dowym brzmieniem wystę-
pował w Teatrze Wielkim 

Zespół Happy Old Boys 
podczas próby

śnił po nocach

MUZYKA JAK Z NOWEGO ORLEANU...

Władysław 
Cichy 

(60 lat),
Polesie

w Łodzi, Teatrze Muzycz-
nym,  brał także udział 
w różnych konkursach 
muzycznych. Przed pande-
mią zespół dawał koncerty 
także w różnych klubach 
i pubach. RUT

FOT. LODZ.PL/ENVATO ELEMENTS

kierownik muzyczny i puzon – Ryszard Galant
klarnet – Piotr Tetera

trąbka – Władysław Cichy
perkusja – Andrzej Witkowski

banjo – Adam Rebeś
pianista – Grzegorz Wronkowski

bas – Krzysztof Janczarek

Krzysztof Janczarek
(gitara basowa)

Pierwszy ze stylów jazzowych należących do jazzu tradycyjnego, powstał pod koniec XIX wieku. 
Do najbardziej znanych muzyków jazzu nowoorleańskiego należą – Lous Armstrong, Joe King Oliver, 
Kid Ory czy Baby Dodds.

JAZZ NOWOORLEAŃSKI

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

OJAZZIE
śnił po nocach
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Sala gimnastyczna z lustrzaną 
ścianą, sala terapeutyczno-wy-
poczynkowa, przestronna jadal-
nia z kuchnią, w której przygo-
towywane są posiłki na miejscu, 
a także kilka komfortowych 
zacisznych kącików, w tym także 
kącik czytelniczy!

od 55 do 98 lat i pochodzą 
nie tylko z okolic, ale tak-
że z Bałut, Dąbrowy oraz 
Retkini. Jest jeszcze kilka 
wolnych miejsc.
Zachęcamy seniorów, 
by spędzili wolny czas 
aktywnie i w gronie ró-
wieśników, zarówno we 

w kamienicy po rewitalizacjiw kamienicy po rewitalizacji
Nowy Dom DziennegoNowy Dom Dziennego
PobytuPobytu

dale oraz certyfi katy. 
Były też losowane 
nagrody - nowe 
kijki do nor-
dic wal-
king.

by edukować, jak nie dać się 
oszukać „na wnuczka” i nie 
tylko.
To nie pierwszy maraton nor-
dic walking na raty organi-
zowany przez łódzkie Centra 
Zdrowego i Aktywnego Se-
niora - i nie ostatni, 

Dodatkowo na seniorów cze-
kali funkcjonariusze policji... 

jak zapewniają organizatorzy.
Jeśli chcesz rozpocząć swoją 
przygodę z nordic walking 
i  przygotować się do kolejnych 
maratonów, weź udział w za-
jęciach organizowanych przez 
CZASy.
W środy od godz. 11:00 
i w  piątki od godz. 11:00 po 
Arturówku można pospace-
rować z Centrum Zdrowego 
i  Aktywnego Seniora z Bałut.
Zaś z CZAS przy ul. Rzgow-
skiej 170 można iść na spa-
cer do Parku Podolskiego 
oraz na Stawy Jana.

OHO

Tak prezentuje się nowo 
uruchomiony Dom Dzien-
nego Pobytu przy ul. 
Tuwima 33. Placówka 
ma prawie 330 mkw. po-
wierzchni, jest przeznaczo-
na dla 33 podopiecznych. 
Korzystający z Domu na 
ten moment seniorzy mają 

REKORDOWA TRASA!REKORDOWA TRASA!

Chcesz wiedzieć 
więcej,

zadzwoń:
42 632 27 42

INFO

AKTYWNY SENIOR

Czy maraton jest dla seniora? 
Tak! I to nie dla jednego. W Ło-
dzi aż 170 seniorów postanowi-
ło pokonać maraton „o kijach”.

42 kilometry -- taką odległość 
w marszu z kijkami pokonało 
170 łódzkich seniorów! Wio-
senny maraton nordic walking 
to impreza organizowana 
przez Centra Zdrowego i Ak-
tywnego Seniora - CZASy. 
Wiosenny maraton został po-
dzielony na raty - osoba, która 
chciała ukończyć 42-kilome-
trowy wyścig, mogła wziąć 
udział w czterech spacerach 
-każdy po 10 kilometrów 
i   550 metrów! 
Maratończycy po raz pierw-
szy ruszyli na spacer 8 maja. 
Spacery z kijami odbywały się 

w Lesie Łagiewnickim. Przy-
gotowały je Centra Zdrowego 
i Aktywnego Seniora z Bałut 
(ul. Libelta 16), z Górnej (ul. 
Rzgowska 170) oraz z Widze-
wa (ul. Szpitalna 6).
Ze względu na trwającą pan-
demię na trasę wyruszały 
zawsze kilku- lub kilkunasto-
osobowe grupy. Wprawieni 
w  bojach seniorzy byli na 
mecie po nieco ponad go-
dzinie. Po przejściu 5 km 
czekał na nich przystanek 
z herbatą i przekąską. Na 
trasie trzeba też było wyko-
nać zadania przygotowane 
przez organizatorów. 
W sobotę 19 czerwca od-
był się fi nał maratonu. Dla 
tych, którzy ukończyli ma-
raton na mecie, czekały me-

wnętrzach placówki, jak 
i podczas wspólnych wy-
cieczek i wyjść, m.in. do 
różnych instytucji kultury 
– mówi Elżbieta Jaszczak, 
zastępca dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łodzi ds. po-
mocy środowiskowej. 
To pierwszy Dom Dzien-
nego Pobytu powstały 
na terenie obiektu, który 
wcześniej został poddany 
kompleksowej rewitaliza-
cji. Jednocześnie to nowa 
lokalizacja dotychczasowej 
placówki, funkcjonującej 
wcześniej przy ul. Jaracza 36.

Przy ul. Tuwima znaj-
dziemy także malownicze 
patio wypełnione zielenią 
i kwiatami oraz ławeczka-
mi, na których można spę-
dzać przyjemnie czas przy 
ładnej pogodzie. W po-
dwórku na jednej ze ścian 
kamienicy zamontowano 
domki dla owadów. Do-

pełnieniem ekologicznych 
akcentów jest zielony (po-
rośnięty różnymi roślina-
mi) dach budynku.
W nowym obiekcie, który 
jest do dyspozycji senio-
rów od poniedziałku do 
piątku w godz. 8–16, będą 
odbywały się m.in. warsz-
taty muzykoterapii i ar-
teterapii (terapii poprzez 
sztukę), jak również zajęcia 
gimnastyczne oraz prelek-
cje. 

RedSe

W Domu Dziennego Pobytu
przy Tuwima są jeszcze wolne miejsca

FOT. LODZ.PL

FO
T. 

LO
DZ

.PL

ŁÓDZCY SENIORZY W MARATONIE
dale oraz certyfi katy. 

nagrody - nowe 

niora - i nie ostatni, 

Osoby zainteresowane takim rodza-
jem aktywności mogą zgłaszać się 
do Centrów Zdrowego i Aktywnego 
Seniora: na Bałutach

(42 655 30 39)
oraz na Górnej

(42 306 74 74
lub 692 312 750)

INFO

FOT. LODZ.PL
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WALORYZACJA 2021

INFO

Waloryzacja emerytur
to dla seniorów

bardzo ważny temat!

Większa emerytura
ucieszy starsze osoby

90 zł netto – tyle w tym roku wzrosła średnia emerytura
1250 zł brutto – to najniższa krajowa emerytura po tegorocznej waloryzacji
4% – tyle ma wynieść wskaźnik waloryzacji w przyszłym roku
4,7% – wyniosła w maju infl acja wegług GUS
O 6% wzrosły w maju ceny użytkowania domu i energii

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS
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Emerytury w górę!Emerytury w górę!
Czy seniorzy mają się z czego cieszyć?Czy seniorzy mają się z czego cieszyć?
Seniorzy mają powody do zado-
wolenia. W tym roku podwyżka 
emerytur była rekordowa. 
Następny rok ma przynieść ko-
lejne wzrosty, choć już nie tak 
spektakularne.

Jednak czy rzeczywiście 
w portfelach emerytów 
zostanie więcej pieniędzy? 
Sporą część podwyżek zja-
da inflacja, czyli rosnące 
ceny. Na jak duże pienią-
dze mogą liczyć w takim 
razie najstarsi łodzianie?

90 złotych podwyżki

W tym roku emerytu-
ry wzrosły aż o 4,24%. 
Oznacza to, że najniższe 
świadczenie realnie uro-
sło o ponad 40 zł (z 1200 
zł do nieco ponad 1250 zł 
brutto), a przeciętna eme-
rytura aż o prawie 90 zł. 
To sporo, biorąc pod uwa-
gę, że jeszcze w 2020 roku 
podwyżki wyniosły nieco 
ponad 3,5%. Skąd taka 
zmiana? Wszystko 
przez wzrost inflacji 
i realnej płacy w Pol-
sce, z którą powią-
zany jest wskaźnik 
wzrostu emerytur. 
Słowem – im więcej 
Polacy zarabiają i im 
szybciej rosną ceny, 
tym więcej dostają 
seniorzy.
Przyszły rok ma 
przynieść kolejne 
wzrosty, choć 
już nie takie 
s p e k t a -
kularne. 

Według wstępnych deklaracji 
emerytura ma zostać podnie-
siona o 4%. To dużo, ale mniej 
niż wynikało z pierwszych 
zapowiedzi rządu, który 
wskaźnik waloryzacji chciał 
ustalić na poziomie 4,3%. 
Może się jednak okazać, że 
waloryzacja nie będzie jedy-
ną podwyżką. Jeśli spełnią 
się zapowiedzi o emeryturze 
bez podatku, to najniższa 
emerytura od stycznia znów 
urośnie o 60 zł brutto, a póź-
niej zostanie zwaloryzowana. 
W kwietniu z kolei emeryci 
dostaną ponad 1000 zł w ra-
mach tak zwanej „trzynastki”.

Ile zostaje w portfelu?

Podwyżki nie oznaczają 
jednak automatycznie, że 
emeryci będą mieli więcej 
w portfelu. Problemem dla 
nich mogą okazać się ro-
snące ceny. - Większa część 

wzrostu emerytur będzie 
zjedzona przez infl ację. Nie-
stety, seniorów dotyka ona 
w sposób szczególny, bo im 
jest wyższa, tym jest bardziej 
nieprzewidywalna – oce-
nia prof. Piotr Krajewski 
z Uniwersytetu Łódzkiego. 
Inflacja w maju tego roku, 
wg danych GUS, wyniosła 
4,7%, a według prognoz, 
w skali całego roku, może 
osiągnąć poziom ponad 3%. 
Dlaczego to właśnie seniorzy 
mogą czuć się szczególnie 
poszkodowani przez droże-
jące towary i usługi? - Z wy-
soką infl acją jest ten problem, 
że ceny różnych produktów 
i usług rosną nierównomier-
nie. Dlatego niektórzy zyska-
ją, a niektórzy stracą – to zale-
ży, kto co kupuje – wyjaśnia 
prof. Krajewski. 
Według GUS najszyciej ro-
sną te opłaty, które są naj-
większym obciążeniem dla 
budżetu właśnie osób star-
szych – to czynsze i ceny 
energii, w dalszej kolejności 
także usługi medyczne, leki 
i żywność. Dla przykładu 
– w maju ceny użytkowania 
domu i energii wzrosły aż 
o 6%, licząc rok do roku, 
czyli znacznie powyżej 

wskaźnika waloryzacji eme-
rytur.

Rosną także przyszłe 
emerytury

Waloryzacja nie dotyczy 
tylko wypłacanych już 
świadczeń. W czerwcu ZUS 
przeliczy również środki 
zgromadzone na kontach 
emerytalnych tych, którzy 
jeszcze pracują. Tym razem 
wzrosną one o nieco 
ponad 5%. To ozna-
cza, że jeśli ktoś do 
tej pory zgromadził 
na swoją przyszłą 
emeryturę 300 
tys. zł, to w lipcu 
na koncie będzie 
miał o 16 tysięcy 
złotych więcej. 
To jednak niższe 
tempo wzrostu 
niż do tej pory. 
W zeszłym roku 
waloryzacja 
składek 
sięgnęła 
prawie 9%.                   

JB

EMERYTURY 2021

było jest różnica
 1200 1250,88 50,88
 1500 1563,6 63,6
 2000 2084,8 84,8
 2500 2606 106
 3000 3127,2 127,2
 3500 3648,4 148,4

 4000 4169,6 169,6
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NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
W OGRODZIE 
BOTANICZNYM

KSIĘŻY MŁYN 
ZAJRZYJ NA STACJĘ

Muzyka, skoki przez pło-
mienie, tańce z pochodniami 
i puszczanie wianków na wo-
dzie. Wybierz się do Ogrodu 
Botanicznego i przeżyj nieza-
pomnianą noc. 

W sobotę (26 czerwca) 
Ogród Botaniczny zaprasza 
na obchody Nocy Święto-
jańskiej. 
Widowisko przygotuje Ja-
rosław Świątek – kierownik 
baletu „Śląsk” oraz choreo-
graf i kierownik artystyczny 
Zespołu Pieśni i Tańca „Czę-
stochowa”.
Sceną wydarzenia będzie 
największy staw w Ogro-
dzie Botanicznym, zlokali-
zowany w jego centrum.

Zagraj w ogromne warcaby, po-
skacz na trampolinie i weź udział 
w quizach! W sobotę, 26 czerw-
ca w Bibliotece Kostka przy ul. 
Kostki-Napierskiego 4 można 
wziąć udział w pikniku rodzin-
nym. 

Piknik rozpocznie się o godz. 
12:00 i potrwa do 17:00. Na 
terenie przed biblioteką bę-
dzie można zagrać w gry ple-
nerowe: mega warcaby czy 
ogromną jenge i poskakać na 
trampolinie. Zaplanowano 
także krótkie quizy i animacje 
dla dzieci. 
Chętni będą mogli wziąć 
udział w warsztacie decoupa-
ge’u, wystarczy, że przyniosą 
ze sobą niepotrzebne słoiki 

Nowe żarty i niepu-
blikowane wcześniej 
materiały czekają na 
widzów najbliższej gali 
stand-up’u. 

Organizatorzy za-
powiadają prawdzi-
wą lawinę śmiechu 
oraz wyzwanie dla 
publiczności i ich 
mięśni brzucha. 
Gwiazdy polskiego 
stand-up’u: Wiolka 

Płyty winylowe, stare al-
bumy i książki, monety, 
niewielkie meble, szkla-

ne bibeloty, 
odzież i biżu-

teria vintage 
– to wszystko 

znajdziesz na 
Stacji Księ-
ży Młyn.

Targ staro-
ci, rękodzie-
ła i sztuki 

POWITANIE LATA BIBLIOTEKA KOSTKA

TARG STAROCI I RĘKODZIEŁA

Impreza rozpocznie się 
o godz. 22:00. Wstęp w godz. 
21.30–22.00. Wejście na spek-
takl oraz wyjście po 
spektaklu będzie możli-
we wyłącznie przez kasę 
g ł ó w n ą 
O g r o d u 
od strony 
ulicy Krze-
m i e n i e c -
kiej 36/38. 
Bilety:
8 zł - normalny, 
4 zł - ulgowy. 

RedKu

lub szklane butelki. 
Goście zasadzą także 
rośliny we własno-
ręcznie stworzonych 
doniczkach z plasti-
kowych butelek. Na 
spragnionych czekać 
będzie woda, a na 
głodnych witamin po-
częstunek warzywno-
-owocowy. Przez cały 
piknik zabawie towa-
rzyszyć będzie dobra 
muzyka. Atrakcje 
piknikowe zamknie 
spotkanie z Adria-
nem Bednarkiem, au-
torem kryminałów 
i thrillerów. 
- Piknik rodzinny 
w Bibliotece Kostka 

Walaszczyk, Mateusz 
Socha, Piotr Zola Szu-
lowski, Paweł Chałup-
ka, Michał Leja oraz 
Piotr Szumowski – już 
w sobotę (26 czerwca) 
wystąpią w Atlas Are-
nie (al. Bandurskiego 7). 
Spotkanie poprowadzi 
Rafał Rutkowski. Start 
o godz. 20:30, bilety: 59–
149 zł, do kupienia na 
stronie www.ebilet.pl.

red

Szykuje się prawdziwe 
święto nie tylko dla dzieci! 
Największa trasa Festiwalu 
Baniek Mydlanych w Pol-
sce w sobotę (27 czerwca) 
zawita w Łodzi.

Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji zaprasza 
w godz. 15:00–17:30 na 
ulicę Karpacką 61. Spo-
dziewajcie się tysiąca 
baniek w powietrzu 
i świetnej zabawy. Na 
gości czekać będzie 
sprzęt do puszczania 
baniek, zarówno tych 
ogromnych, jak i bardzo 
malutkich oraz darmo-
wy płyn. 
To nie wszystko! W pro-
gramie sobotniej impre-
zy przewidziano także 
bańkowe zabawy dla 
dzieci. Najmłodsi będą 
mogli się wyszaleć na 
dmuchanych zjeżdżal-
niach i trampolinach. 
Dla spragnionych będą 
kolorowe słodycze 
i pyszne granity. Przewi-
dziano także konkursy 
z nagrodami! Festiwal 
Baniek Mydlanych jest 
dla wszystkich, bez 
ograniczeń wiekowych. 
Wstęp bezpłatny. red

NAJBARDZIEJ 
ROZCHWYTYWANI
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WSZĘDZIE
BAŃKI
MYDLANE

KSIĘŻY MŁYN 
ZAJRZYJ NA STACJĘ

KSIĘŻY MŁYN 
ZAJRZYJ NA STACJĘ

KSIĘŻY MŁYN 
Płyty winylowe, stare al-
bumy i książki, monety, 
niewielkie meble, szkla-

ne bibeloty, 
odzież i biżu-

teria vintage 
– to wszystko 

znajdziesz na 
Stacji Księ-
ży Młyn.

Targ staro-
ci, rękodzie-
ła i sztuki 

użytkowej stanie w niedzielę 
(27 czerwca) w godz. 11:00–
16:00 na Księżym Młynie 
przy Kocim Szlaku. Na sto-
iskach znajdziemy wszelkie 
starocie: fajansowe jelonki, 
szmaciane misie, porcelano-
we lalki, sztukę użytkową, 
rękodzieło – wszelkiego 
typu handmade od eko bi-
żuterii po makramy i ręcznie 
dziergane swetry. 
Znajdzie się także coś dla mi-
łośników dobrych smaków 
i zwiedzania. 
Wstęp wolny. 

red

dzie. Wybierz się do Ogrodu 
Botanicznego i przeżyj nieza-
pomnianą noc. 

W sobotę (26 czerwca) 
Ogród Botaniczny zaprasza 
na obchody Nocy Święto-
Ogród Botaniczny zaprasza 
na obchody Nocy Święto-
Ogród Botaniczny zaprasza 

jańskiej. 
Widowisko przygotuje Ja-
rosław Świątek – kierownik 
Widowisko przygotuje Ja-
rosław Świątek – kierownik 
Widowisko przygotuje Ja-

baletu „Śląsk” oraz choreo-
graf i kierownik artystyczny 
Zespołu Pieśni i Tańca „Czę-
stochowa”.
Sceną wydarzenia będzie 
największy staw w Ogro-
dzie Botanicznym, zlokali-
zowany w jego centrum.

takl oraz wyjście po 
spektaklu będzie możli-
we wyłącznie przez kasę 
g ł ó w n ą 
O g r o d u 
od strony 
ulicy Krze-
m i e n i e c -
kiej 36/38. 
Bilety:
8 zł - normalny, 
4 zł - ulgowy. 

RedKu

jest pierwszym wyda-
rzeniem dla czytelni-
ków, organizowanym 
w ramach projektu 
„Biblioteka dla każdego”, 
na który otrzymali-
śmy dofinansowanie 
z funduszy norweskich 
– mówi Joanna Strzelec 
z Biblioteki Miejskiej 
w Łodzi. - Zgodnie 
z ideą projektu chce-
my tworzyć biblioteki 
otwarte dla każdego, 
wolne od uprzedzeń, 
stereotypów i dys-
kryminacji. Chcemy, 
żeby każdy mógł się 
u nas czuć komfortowo 
bezpiecznie  – dodaje.  

KaWa

BIBLIOTEKA KOSTKA

I ATRAKCJE DLA NAJMŁODSZYCH
RODZINNY PIKNIK

ATLAS ARENA

BIBLIOTEKA KOSTKA

I ATRAKCJE DLA NAJMŁODSZYCHI ATRAKCJE DLA NAJMŁODSZYCH
RODZINNY PIKNIK

KOMICY W POLSCE

ge’u, wystarczy, że przyniosą 
ze sobą niepotrzebne słoiki 

- Piknik rodzinny 
w Bibliotece Kostka 

NAJBARDZIEJ 

bezpiecznie  – dodaje.  
KaWa

ATLAS ARENA
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MAJA KOMOROWSKA
NOWA W ALEI GWIAZD 
W Łódzkiej Alei Gwiazd zosta-
nie odsłonięta gwiazda Mai 
Komorowskiej, jednej z najbar-
dziej cenionych polskich akto-
rek fi lmowych i teatralnych. 
Zaplanowano także otwarte 
spotkanie z artystką.

Maja Komorowska współ-
pracowała z najwybitniej-
szymi polskimi reżyserami 
fi lmowymi. Stworzyła nie-
zapomniane kreacje aktor-
skie w kilkunastu fi lmach 
Krzysztofa Zanussiego m.in. 
w „Życiu rodzinnym”, „Bi-
lansie kwartalnym” czy 
„Spirali”. Współpracowa-
ła też z Andrzejem Wajdą 
m.in. przy fi lmach: „Wese-
le”, „Panny z Wilka” i  „Ka-
tyń” oraz Krzysztofem Kie-
ślowskim w pierwszej części 
„Dekalogu”.

Lubisz prace w ogrodzie? Inte-
resujesz się kwiatami i zielenią 
w mieście? 

Jeśli tak, to koniecznie 
wybierz się na warsztaty 
ogrodnicze i stolarskie do 

Biblioteki Tuwim (ul. Tuwi-
ma 46).
Start w piątek (25 czerwca) 
o godz. 15:00. W programie 
m.in. spacer architektonicz-
ny o godz. 17:00, warsztat, 
podczas którego uczestnicy 
dowiedzą się, co i jak sa-

W numerze 7/2021 Łódź.pl ukazała się błędna informacja dotycząca spotkania w Poleskim 
Ośrodku Sztuki na temat książki „Potęga Scheiblerów. Rodzina”. Prawidlowa data spotkania 
to 25 czerwca. Za pomyłkę przepraszamy.

Odwiedź salę balową i dowiedz 
się, jakie tajemnice kryje Pa-
łac Herbsta lub wybierz się 
w malarską podróż w Galerii 
Sztuki Dawnej. Muzeum Pałac 
Herbsta przygotowało na ten 
weekend wyjątkowe atrakcje.

W sobotę (26 czerwca) 
o godz. 15:30 w sali ba-
lowej rozpocznie się 
spotkanie, podczas któ-
rego uczestnicy poznają 
historię rodziny Herbstów 

Weź koc i znajomych! Rozpo-
czynają się pokazy fi lmowe 
w plenerze.

Letnie Kino stanie na 
Skwerze Dubaniewicza 
przy ul. Paderewskiego. 
W repertuarze znalazły 
się hity kinowe ostatnich 
lat. Projekcje na świeżym 
powietrzu rozpoczyna-

ULICA PIOTRKOWSKA

BIBLIOTEKA TUWIM

Uroczyste odsłonięcie gwiaz-Uroczyste odsłonięcie gwiaz-
dy już w sobotę (26 czerwca) dy już w sobotę (26 czerwca) 
o godz. 12:00, przy  ul. Piotr-o godz. 12:00, przy  ul. Piotr-
kowskiej 63.kowskiej 63.

Po uroczystości odsłonięcia 
gwiazdy Mai Komorowskiej, 
o godz. 13:00 w sali konfe-
rencyjnej EC1 (ul. Targowa 
1/3) odbędzie się otwarte 
spotkanie z aktorką, które 
poprowadzi Łukasz Ma-
ciejewski. 
Odsłonięcie jej gwiazdy 
jest częścią obchodów 
80. rocznicy urodzin re-
żysera. Głównym wy-
darzeniem będzie mul-
timedialna wystawa „Bez 
końca. Dialogi Krzysztofa 
Kieślowskiego”, do-
stępna w Na-
r o d o w y m 

dzić w skrzynkach na kwia-
ty – godz. 18:00. Następnego 
dnia, w sobotę (26 czerwca) 
w godz. 10:00–16:00 odbędzie 
się sąsiedzka wymiana roślin 
oraz warsztaty stolarskie, 
podczas których powstaną 
skrzynki na rośliny. W nie-
dzielę (27 czerwca) na godz. 
10:00–15:00 zaplanowano 
wspólne sadzenie roślin 
w podwórkach wybranych 
podczas piątkowego spaceru.
Wstęp wolny. 

RedKu

i ich domu. Udział 
w wydarzeniu kosztuje 
1 zł, konieczne jest wy-
kupienie także biletu 
wstępu do muzeum: 
15 zł – normalny i 8 zł 
– ulgowy.
Z kolei w niedzielę 
(27 czerwca) muzeum 
zaprasza na rodzinne 
warsztaty malarskie 
w plenerze. Podczas za-
jęć uczestnicy zajrzą do 
Galerii Sztuki Dawnej 

ją się o godzinie 21:00. 
W piątek widzowie będę 
mogli obejrzeć „Proxi-
mę” – francuski dramat, 
wyreżyserowany przez 
Alice Winocour.
Kolejne w programie 
to m.in.  „Na noże” 
– wyjątkowo zabaw-
ny kryminał (projekcja 
9  lipca); „Pewnego razu... 

Odwiedź salę balową i dowiedz 
się, jakie tajemnice kryje Pa-
łac Herbsta lub wybierz się 
w malarską podróż w Galerii 
Sztuki Dawnej. Muzeum Pałac 
Herbsta przygotowało na ten 
weekend wyjątkowe atrakcje.

W sobotę (26 czerwca) 
o godz. 15:30 w sali ba-
lowej rozpocznie się 
spotkanie, podczas któ-
rego uczestnicy poznają 
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1/3) odbędzie się otwarte 
spotkanie z aktorką, które 
poprowadzi Łukasz Ma-
ciejewski. 
Odsłonięcie jej gwiazdy 
jest częścią obchodów 
80. rocznicy urodzin re-
żysera. Głównym wy-
darzeniem będzie mul-
timedialna wystawa „Bez 
końca. Dialogi Krzysztofa 
Kieślowskiego”, do-
stępna w Na-

Centrum Kultury Filmo-
wej (ul. Targowa 1/3) od 
26 czerwca do 12 września. 
Można na niej obejrzeć 
m.in. oryginalne dokumen-
ty, scenariusze, fotografi e, 
fotosy, plakaty, nagrody, 
pamiątki, a także kamery 
i aparaty fotografi czne, 

których używał Kie-
ślowski.

RedKu

tyń” oraz Krzysztofem Kie-
ślowskim w pierwszej części 
„Dekalogu”.

stępna w Na-
r o d o w y m 
stępna w Na-
r o d o w y m 

Maja Komorowska
 spotka się z widzami 

już w sobotę

W przyszłym tygodniu 
z plenerowymi seansami 

startuje też Polówka

PAŁAC HERBSTA

KINO LETNIE

CZY PIĘKNYM OGRODZIE?
WEEKEND W SALI BALOWEJ

w poszukiwaniu ob-
razów, które mogą 
być efektem ich pracy. 
Następnie wcielą się 
w pejzażystów ma-
lując wybraną przez 
siebie część ogro-
du. Warsztaty dla 
dzieci od 6. roku 
życia, bilety: 6 zł. 
Obowiązują zapisy:
506 941 803 (w piątek 
w godz. 8:00–16:00).

RedKu

w Hollywood” Quenti-
na Tarantino ze świet-
ną obsadą (projekcja 
16 lipca); „Green Book” 
– opowiadający opar-
tą na faktach historię 
pianisty Dona Shirleya 
oraz jego kierowcy 
i ochroniarza (23 lipca). 
Wstęp na projekcje jest 
bezpłatny. red

PIERWSZY SEANS
POD GWIAZDAMI

NIC CO ROŚNIE
NIE JEST MI OBCE
Lubisz prace w ogrodzie? Inte-
resujesz się kwiatami i zielenią 
w mieście? 

Jeśli tak, to koniecznie 
wybierz się na warsztaty 
ogrodnicze i stolarskie do 

Biblioteki Tuwim (ul. Tuwi-
ma 46).
Start w piątek (25 czerwca) 
o godz. 15:00. W programie 
m.in. spacer architektonicz-
ny o godz. 17:00, warsztat, 
podczas którego uczestnicy 
dowiedzą się, co i jak sa-

BIBLIOTEKA TUWIM

NIC CO ROŚNIENIC CO ROŚNIE
NIE JEST MI OBCENIE JEST MI OBCE

W piątki wstęp 
do muzeum 
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PIOTRKOWSKAPIOTRKOWSKA
PEŁNA ATRAKCJIPEŁNA ATRAKCJI

BIBLIOTEKI 
NIE TYLKO 
OD KSIĄŻEK

FOT. LODZ.PL, FREEPIK, ENVATOELEMENTS

W te wakacje nie będzie nudy! 
Pikniki, warsztaty z animacji 
poklatkowej, zajęcia językowe, 
joga, konkursy i wycieczki – to 
wakacyjna oferta Biblioteki 
Miejskiej. 

Większość z nas biblioteki 
kojarzy głównie z regała-
mi z książkami. Łódzkie 
z powodzeniem przełamu-
ją ten stereotyp. Kolejne fi -
lie zamieniają się w atrak-
cyjne i wygodne miejsca 
nie tylko do czytania, ale 
także do spędzenia czasu 
z dzieckiem. Wiele z nich 
jest wyposażonych nie 
tylko w czytelnie i kąciki 
dla maluchów, ale także 
w sale komputerowe 
i warsztatowe.
Biblioteki organizują też 
mnóstwo zajęć dla ło-
dzian. Każdy znajdzie coś 
dla siebie i wszystkie są 
bezpłatne.

Biblioteka Gdańska 
W wakacyjnej ofercie Bi-
blioteki Gdańskiej (ul. 
Gdańska 8) znajdziemy 
sąsiedzki piknik (3 lipca, 
w godz. 10:00-14:00). 
W programie m.in. za-
bawy integracyjne, kon-
kursy, quizy o Łodzi 
i wycieczki. Dodatkowo, 
w lipcowe wtorki (6, 13 
i 20) o godz. 15:00 będzie 
można wziąć udział w za-
jęciach z upcyklingu dla 
dorosłych, a we wszystkie 
poniedziałki w sierpniu 
w godz. 15:30-17:30 w war- 
sztatach z animacji poklat-
kowej dla młodzieży.
Dla najmłodszych będzie 
teatr cieni (11, 18 i 25 sierp-
nia, w godz. 16:00-17:00). 

Biblioteka Rozgrywka
Do pięknego ogrodu za-
prasza Biblioteka Roz-
grywka (ul. Powstań-

ców Wielkopolskich 3). 
W dniach 28-30 czerwca 
trwać będzie akcja „Uro-
dzinowy kwiatek dla 
Michaliny Wisłockiej”.
Zebrane sadzonki zostaną 
posadzone na skwerze Mi-
chaliny Wisłockiej z okazji 
100. rocznicy jej urodzin 
1 lipca o godz. 17:00.
Oprócz tego w każdy 
wakacyjny poniedziałek 
o godz. 17:00 można wziąć 
udział w konwersacjach 
z języka francuskiego, 
a w każdy wakacyjny 
czwartek z języka angiel-
skiego. 

Biblioteka na Ketlinga
Na bezpłatne  za jęc ia 
z jogi w plenerze (Park 
na Janowie) zaprasza fi lia 
nr 52 – 25 czerwca, 2, 9, 16 
lipca o godz. 16:30. 

KaWa
FOT. FREEPIK

Plenerowe kino bez biletów, 
warsztaty i zajęcia dla młod-
szych i starszych, potańcówki 
w centrach seniora, aktywne 
zajęcia z MOSiR – to tylko 
część bogatej oferty Łodzi na 
wakacje dla każdego.

W tym roku wakacje 
w mieście będą inne niż 
dotychczas – wypełnio-
ne dużą liczbą wydarzeń 
kulturalnych i rozrywko-
wych, które pozwolą ło-
dzianom cieszyć się miej-

skim latem. Każdy będzie 
mógł wybrać się na spek-
takle teatralne i fi lmowe, 
koncerty czy wziąć udział 
w warsztatach. W mieście 
odbędzie się niemal sto 
dwadzieścia koncertów, 
trzydzieści spektakli, sto 
dwadzieścia projekcji fi l-
mowych, dwieście warsz-
tatów, spacerów miejskich, 
kursów i hobbystycznych 
szkoleń. Dzieci także nie 
będą się nudzić – czeka na 
nich sto propozycji, któ-

re skutecznie przegonią 
nudę.
Wiele z wakacyjnych wy-
darzeń jest dedykowanych 
seniorom. Czekają na nich 
zaproszenia na warsztaty, 
spacery, zajęcia ruchowe 
oraz potańcówki. Chętni 
mogą odwiedzać domy 
kultury i centra seniora 
w swoich dzielnicach albo 
wybrać się z wizytą do są-
siedniej. Jedno jest pewne, 
w całym mieście na senio-
rów czekają letnie atrakcje.

Dzisiaj prezentujemy wa-
kacyjną ofertę domów kul-
tury, Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, bibliotek 
oraz Łódzkiego Centrum 
Wydarzeń na ul. Piotrkow-
skiej. Kolejnych propozycji 
na lato można wypatrywać 
w każdym wakacyjnym 
wydaniu Łódź.pl oraz na 
stronie www.lodz.pl/lo-
dz-na-wakacje

Aleksandra Hac
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W wakacje na Piotrkowskiej czas umilą także 
uliczni artyści. Od piątku do niedzieli na najważ-
niejszej łódzkiej ulicy można wypatrywać akroba-
tów, mimów i magów.

ŚRODA
Piotrkowska Kameralnie, pasaż Rubinsteina
CZWARTEK
Stand Up, Las Palmas, Piotrkowska 144
SOBOTA 
Songwriter Festiwal, woonerf
SOBOTA-NIEDZIELA 
Grające Balkony 
NIEDZIELA
Baśniowy Pasaż Róży, Piotrkowska 3

WYDARZEŃ
WAKACYJNYCHWAKACYJNYCH

BIBLIOTEKI 

INFO

ZDROWO I AKTYWNIE

Główna ulica sama w sobie 
jest powodem do odwiedzenia 
jej z wielu okazji: przepiękne 
kamienice, wspaniałe pała-
ce, fabryki i tętniące życiem 
podwórka. W wakacje kusi 
dodatkowo wieloma wydarze-
niami: koncertami, przedsta-
wieniami i stand-upem.

To już kolejny rok pełen 
wakacyjnych wydarzeń na 
ul. Piotrkowskiej. W ofer-
cie znalazły się atrakcje za-
równo dla młodszych, jak 
i starszych łodzian. 
Na wyremontowane po-
dwórko przy ul. Piotr-
kowskiej 3 wraca popu-

larny Baśniowy Pasaż 
Róży. To przedstawienia 
najlepszych polskich te-
atrów dla dzieci. Tego-
roczny cykl otworzy już 
w niedzielę 27 czerwca 
„Calineczka” Teatru Pic-
colo. W kolejny week-
end będziemy mogli 
obejrzeć natomiast Dy-
zia teatru Króla. Kolejne 
spektakle zaplanowane 
są w każdą wakacyjną 
niedzielę.  
W czwartek o luźną at-
mosferę na Piotrkowskiej 
zadbają najlepsi polscy 
komicy. Co tydzień po-
śmiejemy się ze skeczy 

na Stand Up’ie, a pod-
czas pierwszego postara 
się nas rozbawić Bartek 
Zalewski.
Dla amatorów muzyki 
Łódzkie Centrum Wyda-
rzeń przygotowało z kolei 
cykl koncertów. Będą to 
zarówno kameralne, śro-
dowe występy w pasażu 
Rubinsteina i weekendo-
we Grające Balkony, jak 
i sobotnie koncerty zna-
nych zespołów i wyko-
nawców na Songwriter 
Festiwalu na woonerfi e 
przy ul. 6 Sierpnia.

sasza
FOT. LODZ.PL
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INFO

Więcej informacji można uzyskać 
w poszczególnych domach kultury
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachod-
nia 54/56, tel. 42 633 26 41
Bałuckie Ośrodki Kultury, ul. Łanowa 14, 
tel. 42 652 62 27, ul. Żubardzka 3, tel. 42 651 67 47, 
ul. Limanowskiego 166, tel. 42 653 36 45
Centrum Kultury Młodych, ul. Lokatorska 13, 
tel. 42 684 68 66
Dom Literatury w Łodzi, ul. Roosevelta 17, tel. 42 636 68 38
Ośrodek Kultury Górna, ul. Siedlecka 1, tel. 42 684 66 47
Poleski Ośrodek Sztuki, ul. Krzemieniecka 2a, 
tel. 42 686 02 59
Widzewskie Domy Kultury, ul. Sacharowa 18, tel. 42 673 35 99, 
ul. Niciarniana 1 /3, tel. 42 678 47 41, al. Piłsudskiego 133, 
tel. 42 674 92 30

LATO
O brak nudy latem w mieście 
zadbają także łódzkie domy 
kultury. Każdy z nich przygo-
tował ciekawy program zajęć, 
warsztatów i wydarzeń arty-
stycznych.

Poleski Ośrodek Sztuki 
postawił w te wakacje na 
muzyczne imprezy. Nie-
które z nich będą bileto-
wane, jak Letnisko i Po-
leski Ogród Muzyki, ale 
na kolejne wstęp będzie 
bezpłatny, np. na Poleski 
Klangor, czyli jazzowo-
awangardowe koncerty.
3 lipca w POS wystartują 
warsztaty holidance, a już 
teraz, przez najbliższy ty-

dzień można wziąć udział 
w plenerach wikliny i lan-
dartu.
Centrum Kultury Mło-
dych zaprasza w wakacje 
m.in. do Klubu Gier Plan-
szowych, a także na serię 
kreatywnych aktywności, 
czyli zajęcia i zabawy roz-
ładowujące napięcie i po-
budzające fantazję – idealne 
rozwiązanie po trudnym, 
pandemicznym roku.
Dom Kultury 502 postano-
wił uczcić tego lata rok Sta-
nisława Lema cyklem wy-
darzeń „Bajki robotów”, 
co jest oczywiście nawią-

zaniem do tytułu jednej 
z popularnych powieści pi-
sarza. W programie znalazł 
się szereg zajęć i warszta-
tów utrzymanych w duchu 
fantastyki, science-fi ction 
i nauki.
Ośrodek Kultury Górna 
wraca w te wakacje z Po-
tańcówkami dla Seniorów. 
Nie zabraknie tam także 
rodzinnych pikników, za-
jęć i zabaw integracyjnych 
oraz warsztatów arty-
stycznych. Wszystko pod 
hasłem – lato w ogrodzie.
Akademicki Ośrodek 
Kultury zaprasza latem 

do Kulturalnego Kwar-
tału, czyli na wakacyjne 
działania podwórko-
we dla dzieci. Poza tym 
w Śródmieściu zostaną 
zorganizowane wakacyjne 
komplety teatralne, a dla 
dojrzałych łodzian warsz-
taty jogi śmiechu dla se-
niorów.
Z kolei głównie z myślą 
o seniorach, Bałucki Ośro-
dek Kultury przygotował 
cały wakacyjny program. 
Znalazły się w nim potań-
cówki, warsztaty fotogra-
fi czne, malarskie, ręko-
dzielnicze oraz spacery.

sasza
FOT.LODZ.PL

W wakacje, tradycyjnie już, 
wracają plenerowe pokazy 
filmowe. Tego lata Polówka 
zaprasza na ponad 100 naj-
lepszych produkcji w 14 loka-
lizacjach.

Lato bez Polówki jest 
jak Batman bez Joke-
ra, „Ojciec chrzestny” 
bez Marlona Brando, jak 
Łódź bez fabryk. Letni 
festiwal fi lmowy startuje 
w tym roku 1 lipca pro-
jekcją „Palm Springs” 
w parku Źródliska. Każ-
dego dnia Polówka będzie 
czekać na amatorów kina, 
a we wtorki, środy, czwart-
ki i niedziele do wyboru 
będą po dwa seanse.
Po 10-letniej przerwie 
Polówka wraca do parku 
Poniatowskiego. Z no-
wych lokalizacji na mapie 
festiwalu są Poleski Ośro-
dek Sztuki, willa Herb-
sta na Księżym Młynie 
i Fuzja przy Milionowej. 
Projekcje zagoszczą też 

w EC1, dziedzińcu Piotr-
kowskiej 90, w Fabryce 
Sztuki, Porcie Łódź, Cen-
tralnym Muzeum Włó-
kiennictwa. Na terenie 
parkingu   odbędzie się 

Moto Polówka. Dwie fe-
stiwalowe sekcje zostaną 
zrealizowane dzięki Bu-
dżetowi Obywatelskie-
mu: na Stawach Stefań-
skiego i w parku między 

ulicami Drewnowską 
a Lutomierską. 
W tym roku program po-
dzielony został na sekcje 
tematyczne: JESZCZE 
POLSKA!, REŻYSERKI, 
VHS, THE BEST OF, LOVE 
IS IN THE AIR VOL. 1 
I VOL. 2, HAVE FUN, 
CRIME STORY, STEREO, 
STRASZNE RZECZY, AR-
THOUSE, KINO PLENE-
ROWE NA STAWACH 
STEFAŃSKIEGO VOL. 3 
(czyli połączenie kina dla 
dorosłych i animacji dla 
dzieci). 
Projekcje zaczynają się 
o zmroku, na wszystkie 
pokazy wstęp jest wolny. 
Na Moto Polówkę obo-
wiązują zapisy. Szczegó-
łowy program projekcji 
na lipiec zamieścimy 
w poniedziałkowym wy-
daniu, a na sierpień w jed-
nym z lipcowych wydań. 

 red
FOT. LODZ.PL

NAJLEPSZE KINO 
BEZ KUPOWANIA BILETU

SEANS W PLENERZE

Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji zaprasza na plaże, ba-
seny i boiska. Przez całe lato 
będzie można wziąć udział 
w codziennie organizowanych 
zajęciach.

Dzisiaj można wreszcie 
otworzyć plaże i przysta-
nie wodne. Decyzją rządu 
były one zamknięte do 25 
czerwca, nawet mimo to, 
że normalną działalność 
mogły prowadzić baseny 
i aquaparki. Łodzianie 
odpoczywający od piątku 
na Stawach Jana, Stefań-
skiego czy w Arturówku 
będą podczas kąpieli pil-
nowani wreszcie przez 
ratowników, a każdy 
chętny będzie mógł wy-
pożyczyć rower wodny 
czy kajak.
Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji zaprasza nie 
tylko nad stawy i na 

plaże, ale także na bez-
płatne zajęcia z nordic 
walking i gimnastykę 
do łódzkich parków. 
Gimnastykę można też 
uprawiać w wodzie na 
pływalni Wodny Raj, 
a w halach sportowych 
wziąć udział w kursie sa-
moobrony albo Kung Fu.
MOSiR nie pozosta-
je też obojętny na po-
trzeby osób, które nie 
przepadają za towa-
rzystwem innych albo 
z jakichś powodów nie 
mogą wziąć udziału 
w zajęciach plenerowych 
– dla nich każdego dnia 
organizuje zajęcia w for-
mie on-line. 
Pełen harmonogram wa-
kacyjnych aktywności 
znajduje się na stronie 
mosir.lodz.pl w zakładce 
Wydarzenia. red

FOT. LODZ.PL

REKREACJA PO ŁÓDZKU

AKTYWNE WAKACJEAKTYWNE WAKACJE
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O brak nudy latem w mieście dzień można wziąć udział zaniem do tytułu jednej do Kulturalnego Kwar-

Z KULTURĄ
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WYTNIJ

Imię i Nazwisko uczestnika 

numer telefonu i/lub adres e-mail 

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

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)

7:00 - 10:00
Przybyszewskiego/Tatrzańska 
Plac Niepodległości
Mickiewicza/Włókniarzy
Skrzyżowanie Marszałków 
Rondo Solidarności
Zgierska/Julianowska
Ogrodowa/Zachodnia
Retkińska/Wyszyńskiego

INFO

TU NAS ZNAJDZIESZ 
TUTAJ ROZDAJEMY GAZETĘ:

Manufaktura
Galeria Łódzka
Mickiewicza/Kościuszki
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 STĄD WEŹMIESZ GAZETĘ ZA DARMO:

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, Cioł-
kowskiego 9, Nastrojowa 8, 
Armii Krajowej 36, Szpital im. 
Barlickiego, Rojna Rynek Malus, 
CH Central, Zgierz (Długa 69, 
Czarna 3/9)

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach

KONKURS ŁÓDZKIEGO LOTNISKA DLA CZYTELNIKÓW GAZETY „ŁÓDŹ.PL” MOJE WŁOSKIE WAKACJEWŁOSKIE WAKACJEWŁOSKIE WAKACJE

Sprawdź adresy na WWW.BIBLIOTEKA.LODZ.PL

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

Każda miejska biblioteka

Wszystkie miejskie przychodnie
Delegatury Urzędu Miasta Łodzi

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

UWAGA
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Reprezentacja Polski 
w siatkówce idzie jak 
burza! Nasza kadra wy-
grała 12 meczów w Li-
dze Narodów i właśnie 
zakwalifi kowała się do 
Final Four. Potwierdza, 
że jest jedną z najlep-
szych drużyn świata.

Udział w turnieju fi -
nałowym Ligi Naro-
dów polscy siatkarze 
zapewnili sobie we 
wtorek, pokonując 
Iran 3:0. Było to dwu-
naste zwycięstwo na 

Mamy mundial 4K: 
Kolumbia, Kazań, Klęska, 
a czwarte „K” proszę 
sobie dopisać – powie-
dział Jacek Laskowski 
po Mistrzostwach Świata 
w Rosji. Tym razem było 
trochę lepiej, ale tylko 
trochę.

Sztab reprezentacji Pol-
ski przed turniejem 
założył, że ze Słowacją 
wygramy 3:0, z Hiszpa-
nią możemy przegrać, 
ze Szwecją walczymy 
o remis lub zwycięstwo. 
Rzeczywistość nie chcia-
ła słuchać tych kalkulacji 
i drogę do wyjścia z gru-

piętnaście rozegranych do 
tej pory spotkań. To niesa-
mowity wynik, biorąc pod 
uwagę, że reprezentacja 
pokonała nawet jednego 
z faworytów, czyli Serbię, 
a uległa tylko niekwestio-
nowanym liderom rozgry-
wek – Brazylii – i Słowenii 
oraz Francji.
Cieszą nie tylko same 
wygrane, ale również to, 
w jakim stylu podopieczni 
Vitala Heynena zdobywa-
ją kolejne punkty w fazie 
zasadniczej. Wystarczy 
spojrzeć choćby na wy-

py już na starcie obsypa-
liśmy sobie rozżarzonymi 
węglami. Mecz z Hisz-
panią pokazał, że przy 
intensywnym pressingu 
Słowacy się gubią i popeł-
niają proste błędy. Jednak 
nasza kadra wyglądała 
trochę tak, jakby punkty 
w starciu z południowym 
sąsiadem im się po pro-
stu należały. Pierwszy 
z meczów o „wszystko” 
zagraliśmy z pasją i zaan-
gażowaniem. Reprezenta-
cja w spotkaniu z Hiszpa-
nią mogła się podobać. Ze 
Szwedami, którzy przed 
meczem z nami byli już 
pewni awansu, mieliśmy 

niki trzech ostatnich spo-
tkań, w których Polacy 
dominowali i wygrali 3:0 
z Niemcami, Argentyną 
czy Japonią. Taka forma 
polskich siatkarzy cieszy 
szczególnie przed igrzy-
skami olimpijskimi w To-
kio, które zaczną się już za 
nieco ponad miesiąc.

grać z podobnym nasta-
wieniem. Niestety w dru-
giej minucie Jóźwiak nie 
trafi a w piłkę, a Forsberg 
po raz pierwszy depcze 
nasze nadzieje — w 59. 
minucie zrobi to jeszcze 
raz, a dobije nas Claesson. 
Mogliśmy ten mecz wy-
grać, ale zabrakło trochę 
szczęścia i sporo umie-
jętności. W taktyce, która 
opiera się na grze waha-
dłowych, dwa gole pa-
dają po indywidualnych 
błędach zawodników, 
którzy grają na tej po-
zycji. Bramkarz też nam 
nie pomagał. Wojciech 

Szczęsny zaliczył 

Warto zaznaczyć, że 
w tym sukcesie jest również 
łódzki akcent. Co prawda 
Łódź nie ma swojej drużyny 
wśród najlepszych klubów 
w Polsce, ale libero repre-
zentacji Paweł Zatorski 
jest łodzianinem. Trzy-
mamy za niego kciuki 
w turnieju fi nałowym!    

JB

jedną dobrą interwencję 
przez cały turniej. Po-
wiedzmy sobie szczerze, 
w takiej formie nie powi-
nien jechać na Euro, a co 
dopiero być pierwszym 
bramkarzem. Co da-
lej? Trudno powiedzieć, 
o tym zdecyduje już nowy 
prezes PZPN. Kadencja 
Zbigniewa Bońka wygasa 
i może spokojnie umyć 
ręce od tej drużyny.  

Piotr Baleja

WALKA O ZŁOTO!

POLSKA WYPADA Z EURO
FOT. LODZ.PL, RADOSŁAW JÓŹWIAK

Polscy siatkarze

NIC SIĘ NIE STAŁO?
CZY ABY NA PEWNO

W FINALE LIGI NARODÓW
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grała 12 meczów w Li-
dze Narodów i właśnie 
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Final Four. Potwierdza, 
że jest jedną z najlep-
szych drużyn świata.
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wtorek, pokonując 
Iran 3:0. Było to dwu-
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W FINALE LIGI NARODÓW
Polscy siatkarze

Wilfredo 
León (27 l.)

to fi lar polskiej
kadry

MECZE

FRANCJA VS. BRAZYLIA 26.06 | 11:30 
POLSKA VS. SŁOWENIA 26.06 | 15:00 

Mamy mundial 4K: 
Kolumbia, Kazań, Klęska, 
a czwarte „K” proszę 
sobie dopisać – powie-sobie dopisać – powie-sobie dopisać
dział Jacek Laskowski 
po Mistrzostwach Świata 
w Rosji. Tym razem było 
trochę lepiej, ale tylko 
trochę.

Sztab reprezentacji Pol-
ski przed turniejem 
założył, że ze Słowacją 
wygramy 3:0, z Hiszpa-
nią możemy przegrać, 
ze Szwecją walczymy 
o remis lub zwycięstwo. 
Rzeczywistość nie chcia-
ła słuchać tych kalkulacji 
i drogę do wyjścia z gru-

py już na starcie obsypa-
liśmy sobie rozżarzonymi 
węglami. Mecz z Hisz-
panią pokazał, że przy 
intensywnym pressingu 
Słowacy się gubią i popeł-
niają proste błędy. Jednak 
nasza kadra wyglądała 
trochę tak, jakby punkty 
w starciu z południowym 
sąsiadem im się po pro-
stu należały. Pierwszy 
z meczów o „wszystko” 
zagraliśmy z pasją i zaan-
gażowaniem. Reprezenta-
cja w spotkaniu z Hiszpa-
nią mogła się podobać. Ze 
Szwedami, którzy przed 
meczem z nami byli już 
pewni awansu, mieliśmy 

grać z podobnym nasta-
wieniem. Niestety w dru-
giej minucie Jóźwiak nie 
trafi a w piłkę, a Forsberg 
po raz pierwszy depcze 
nasze nadzieje — w 59. 
minucie zrobi to jeszcze 
raz, a dobije nas Claesson. 
Mogliśmy ten mecz wy-
grać, ale zabrakło trochę 
szczęścia i sporo umie-
jętności. W taktyce, która 
opiera się na grze waha-
dłowych, dwa gole pa-
dają po indywidualnych 
błędach zawodników, 
którzy grają na tej po-
zycji. Bramkarz też nam 
nie pomagał. Wojciech 

jedną dobrą interwencję 
przez cały turniej. Po-
wiedzmy sobie szczerze, 
w takiej formie nie powi-
nien jechać na Euro, a co 
dopiero być pierwszym 
bramkarzem. Co da-
lej? Trudno powiedzieć, 
o tym zdecyduje już nowy 
prezes PZPN. Kadencja 
Zbigniewa Bońka wygasa 
i może spokojnie umyć 
ręce od tej drużyny.  

Piotr Baleja

NIC SIĘ NIE STAŁO?

Trzy bramki strzelone
przez Roberta Lewandowskiego (32 l.)

nie  wystarczyły, aby Polacy
wyszli z grupy

WALIA VS. DANIA 26.06  |  18:00
WŁOCHY VS. AUSTRIA 26.06  |  21:00
HOLANDIA VS. CZECHY 27.06  |  18:00
BELGIA VS. PORTUGALIA 27.06  |  21:00
CHORWACJA VS. HISZPANIA 28.06  |  18:00
FRANCJA VS. SZWAJCARIA 28.06  |  21:00
ANGLIA VS. NIEMCY 29.06  |  18:00
SZWECJA VS. UKRAINA 29.06  |  21:00

1/8 EURO

meczem z nami byli już 
pewni awansu, mieliśmy 

nie pomagał. Wojciech 
Szczęsny zaliczył 

26.06  |  18:00
AUSTRIA 26.06  |  21:00

CZECHY 27.06  |  18:00
PORTUGALIA 27.06  |  21:00

 HISZPANIA 28.06  |  18:00
SZWAJCARIA 28.06  |  21:00

29.06  |  18:00
UKRAINA 29.06  |  21:00
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POLSKA-SŁOWACJAPOLSKA-SŁOWACJA

SZWECJA-POLSKASZWECJA-POLSKA

SANKT PETERSBURG (14 CZERWCA 2021)

SANKT PETERSBURG (23 CZERWCA 2021)

1  1  ::  2  2

3  3  ::  2  2

 1. Słowacja 1 3 2 - 1
 2. Szwecja 1 1 0 - 0
 3. Hiszpania 1 1 0 - 0
4. Polska 1 0 1 - 2

mecze  pkt.  bramki
TABELA PO PIERWSZEJ KOLEJCE

 1. Szwecja 3 7 4 - 2
 2. Hiszpania 3 5 6 - 1
 3. Słowacja 3 3 2 - 7
4. Polska 3 1 4 - 6

mecze  pkt.  bramki
TABELA PO TRZECIEJ KOLEJCE

HISZPANIA-POLSKA
SEWILLA (19 CZERWCA 2021)

1  :  1

 1. Szwecja 2 4 1 - 0
 2. Słowacja 2 3 2 - 2
 3. Hiszpania 2 2 1 - 1
4. Polska 2 1 2 - 3

mecze  pkt.  bramki
TABELA PO DRUGIEJ KOLEJCE

NA SZCZĘŚCIE NIKT
NIE ZAŁAMYWAŁ RĄK. NASI
PIŁKARZE WIEDZIELI,
O JAKĄ STAWKĘ TOCZY SIĘ 
TEN MECZ.

PO DWÓJKO-
WEJ AKCJI
KLICH-
-JÓŹWIAK 
TEN DRUGI 
DOŚRODKO-
WAŁ W POLE 
KARNE, GDZIE 
BYŁ ROBERT 

LEWANDOWSKI. NASZ
SUPERSNAJPER WYGRAŁ
WALKĘ Z OBROŃCĄ I WBIŁ 
PIŁKĘ GŁOWĄ DO BRAMKI.

CHWILĘ
PÓŹNIEJ
PRZEŻYLIŚMY
HORROR.
SĘDZIA
WSKAZAŁ
NA 11. METR.

DO PIŁKI PODSZEDŁ 
MORENO, ALE TRAFIŁ 
W SŁUPEK! DOBITKA 
MORATY RÓWNIEŻ
NIE ZNALAZŁA
DROGI DO BRAMKI.

TO BYŁ MECZ O WSZYSTKO, TYLKO
NIELICZNI WIERZYLI, ŻE MOŻE NAM SIĘ 
UDAĆ. GRALIŚMY Z PASJĄ
I ZAANGAŻOWANIEM, ALE TO
HISZPANIE PIERWSI STRZELILI GOLA.

TO MIAŁ BYĆ ŁATWY MECZ
I PEWNE 3 PUNKTY. JEDNAK JUŻ 
W 18. MINUCIE SŁOWACY
POKRZYŻOWALI NASZE PLANY.

TUŻ PO WZNOWIENIU GRY KAROL
LINETTY, KTÓREGO WYSTĘP W PIERWSZYM 
SKŁADZIE BYŁ DUŻYM
ZASKOCZENIEM,
WLAŁ NADZIEJĘ
W SERCA KIBICÓW.

18’ MINUTA
SAMOBÓJ WOJCIECHA SZCZĘSNEGO

46’ MINUTA
KAROL LINETTY 1:1

69’ MINUTA
MILAN SKRINIAR 2:1

54’ MINUTA
ROBERT LEWANDOWSKI

STRZELA NA 1:1

26’ MINUTA ALVARO MORATA
STRZELA NA 1:0 DLA HISZPANÓW

2’ MINUTA
EMIL FORSBERG 1:0

59’ MINUTA
EMIL FORSBERG 2:0

PO CZERWONEJ KARTCE
KRYCHOWIAKA PLAN NA PILNOWANIE 
SKRINIARA POSYPAŁ SIĘ.

PO DWÓJKO-

DOŚRODKO-
WAŁ W POLE CHWILĘ

MILAN SKRINIAR 2:1
46’ MINUTA

TABELA
PO PIERWSZYM
MECZU MIAŁA
WYGLĄDAĆ
ZDECYDOWANIE                
INACZEJ.

ZACZĘŁO SIĘ FATALNIE,
PO BŁĘDZIE DEFENSORÓW
FORSBERG ZNALAZŁ SIĘ
W DOGODNEJ SYTUACJI, 
KTÓRĄ WYKORZYSTAŁ.

FORSBERG W TYM MECZU OKAZAŁ 
SIĘ PRAWDZIWYM KATEM NASZEJ 
REPREZENTACJI.

ROBERT LEWANDOWSKI 
STRZELIŁ DWIE BRAMKI, ALE 
NIE WYSTARCZYŁY ONE
DO AWANSU.

61’ MINUTA
ROBERT LEWANDOWSKI 2:1

84’ MINUTA
ROBERT LEWANDOWSKI 2:2

90 + 3’ MINUTA
VIKTOR CLAESSON 3:2
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KARTKA Z KALENDARZA

ŁÓDZKA POGODYNKA
22°C
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Snapchat

24 czerwca 1914 roku uro-
dził się w Łodzi Jan Karski 
(wł. Jan Kozielewski), 
legendarny kurier pod-
ziemnego państwa 
w czasie  I I  wojny 
światowej. Uczęszczał 
do Gimnazjum Mę-
skiego w Łodzi, studiował 
prawo i  dyplomację we 
Lwowie. Podczas kampa-
nii wrześniowej znalazł się 
w niewoli sowieckiej, a po-
tem niemieckiej. Po uciecz-
ce nawiązał kontakt z ZWZ 
i  rozpoczął  działalność 
konspiracyjną. W grudniu 
1939 roku powierzono mu 
pierwszą misję do Francji. 
W 1942 roku na zlecenie AK 
zebrał dowody ekstermi-
nacji Żydów i pojechał do 
Londynu, a w czerwcu 1943 
roku został wysłany na spo-
tkanie z prezydentem USA 
F.D. Rooseveltem, któremu 
przekazał informacje o skali 
Holocaustu. Jednak świat nie 
chciał wierzyć…
W 1982 roku otrzymał tytuł 
„Sprawiedliwy wśród Na-

25.06
PIĄTEK

ŁÓDZKIE LEGENDY

Imieniny 
obchodzą:
Łucja, Prosper, 
Adelbert, Dorota, 
Maksym, Wilhelm

25°C

26.06
SOBOTA Imieniny 

obchodzą:
Jan, Paweł, Andrzej, 
Dawid, Jeremiasz, 
Pelagia

26°C

27.06
NIEDZIELA Imieniny 

obchodzą:
Maria, Władysław, 
Bożydar, Cyryl, 
Joanna, Maryla 

WYTNIJ

KUPONKUPON

Gwarowo oznacza ka-
wałki słomy, chrustu, 
traw albo określa sklepik 
z zieleniną, ale w Łodzi 
wyraz ten powszechnie 
określa coś bez żadnej 
wartości, niskiej jakości, 
podobnie jak kilka innych 
typowych dla naszego 

BADZIEWIE
miasta wyrażeń, np. ba-
rachło,  buble, chłam. Mó-
wimy często: „w sklepie 
samo badziewie”, „to jakiś 
chłam” albo „same buble 
produkują”. Dawniej mó-
wiono nawet, że niektóre 
fabryki w Łodzi „bublują”.
Jednak typowym w Łodzi 

określeniem tego typu jest 
wyrażenie „siajowy”, które  
wywodzi się od imienia fa-
brykanta Szai Rozenblatta, 
którego fi rma produkowa-
ła kiepski towar i z „sza-
jowego, czyli „siajowego" 
materiału nie dało się nic 
porządnego uszyć. agr

rodów Świa-
ta”, w Polsce 
odznaczony 
został Orde-
rem Virtuti 
Militari oraz 
O r d e r e m 

Orła Białego. 15 maja 2000 
roku nadano mu tytuł 
Honorowego Obywatel-
stwa Miasta Łodzi. Dwa 
miesiące później, 13 lipca 
2000 roku Jan Karski zmarł 
w Waszyngtonie, gdzie 

Aplikacja pozwalająca na wysy-
łanie zdjęć i fi lmików do swoich 
znajomych. Użytkownicy mogą 
wybierać, czy wiadomości zapi-
szą się, czy zostaną automatycz-
nie usunięte po np. 10 sek. od 

pierwszego wyświetlenia. 

NR 8

WESOŁE 
 MIASTO

Joanna, Maryla 

WESOŁE 
 MIASTO

Kuferek Kuferek 
ReymontaReymonta

Starożytne skarby

pracował przez długie lata 
jako wykładowca na Geo-
rgetown University. Ro-
dzinnemu miastu przekazał 
swój gabinet oraz liczne pa-
miątki, które można obejrzeć 
w Muzeum Miasta Łodzi. 
W Parku Ocalałych stanęła 
w 2009 roku Ławeczka Kar-
skiego.  agr
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Aplikacja pozwalająca na wysy-
łanie zdjęć i fi lmików do swoich 
znajomych. Użytkownicy mogą 
wybierać, czy wiadomości zapi-
szą się, czy zostaną automatycz-
nie usunięte po np. 10 sek. od 

pierwszego wyświetlenia. 

Łódź zwykle jest opisywana 
z podwójnej perspektywy 
– osady i rolniczego mia-
steczka trwającego przez 
niemal 500 lat oraz wielkiej 
dynamicznie rozwijającej się 
przemysłowej aglomeracji 
w XIX i XX w. Tymczasem 
nie brakuje również na tere-
nie miasta śladów z neolitu 
(Lublinek, Karolew), kultu-
ry łużyckiej (Brus, Marysin, 
Zdrowie, Złotno, Łagiew-
niki), okresu rzymskiego 
(Retkinia, Teofilów, Cho-
cianowice). Wyobraźnię 
pobudza jednak najbar-
dziej odkrycie skarbów 
z  d a w n y c h  e p o k . 
Na uwagę zasługuje 
skarb znaleziony na 
Teofilowie (500–400 p.n.e.), 
zawierający m.in. ozdoby 
z brązu i paciorki szklane. 
Pierwsze znaleziska monet 
dotyczą okresu rzymskiego, 
a najstarsza z nich to de-

do PALMIARNI
UWAGA:

KĄCIK E-MERYTA

Niech mi pan wierzy, 
moje słowo to nie jest 
ten wiatr, moje słowo 
to dokument, to weksel 
z najlepszym żyrem.

– Dla mądrych jest 
zawsze dobry czas.
– A kiedyż będzie dla 
uczciwych?
– Sza, oni mają niebo, 
po co im dobre czasy.

  Z kart „Ziemi obiecanej”

Kolejne wydanie  
28 CZERWCA

INTERESY
PO ŁODZKU

Dowiedz się, co twój wnuczek robi na swoim smartfonie!

Kurier z Łodzi 

nar srebrny cesarza Nerwy 
(95–98 n.e.). Skarb monet 
rzymskich odkryto w 1905 r. 
podczas budowy linii tram-
wajowej ze Zgierza do Łodzi 
–  to dwie monety z III w.  
Filipa I Araba (Syria) i Waba-
lata (Palmira). W Łodzi zna-
leziono także monetę cesarza 
Justyna I (518–527) i drugą, 
z czasów panowania Tybe-

riusza II Konstanty-
na (ok.582),

a w Rudzie srebrny denar 
z XI wieku, tzw. krzyżówkę, 
ale największy zbiór dena-
rów krzyżowych i praw-
dziwy skarb odnaleziono 
w Parzęczewie.  agr

– Zrobimy spółkę.
– Dasz pan pieniędzy?
– Dam panu.
– Dużego kredytu?
– Wyrobię panu.
– Dobrze, to możemy się 
pocałować na początek 
spółki.
– Ślicznie! Lepiej się sto 
razy pocałować jak raz 
stracić 30 tysięcy.

– Pociesz się, że masz 
za ojca najuczciwszego 
w Łodzi człowieka.
–  Nie drwĳ , już ja bym 
wolał, żeby on był 
trochę mądrzejszy.

Jak kto ma pech, to mu 
i ogień zdechł...

Na przesądy trzeba 
mieć duży grosz...

24 czerwca 1914 roku uro-
dził się w Łodzi Jan Karski 
(wł. Jan Kozielewski), 

światowej. Uczęszczał 
do Gimnazjum Mę-

26.06 Pelagia

czytaj snapczat

RADARRADARFOTOFOTO

Gołabek znalazł wreszcie 
swój wymarzony POKÓJ 
na łodzkim placu...

za 1 złza 1 zł
KUPON UPRAWNIA DO ZAKUPU 1 BILETU ULGOWEGO DO PALMIARNI  W DNIACH OD 26.06 DO 27.06 ZA 1 PLN

PS. Data urodzin Jana Kozielewskiego
w księgach parafi alnych została zapisana 
jako 24 kwietnia, jednak  rodzina uznawała 
to za błąd, a za faktyczną datę 24 czerwca.

***

REKLAMA


