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NA SYGNALE

(pj)

8 OSÓB RANNYCH
W ZDERZENIU TRAMWAJÓW

CIEMNA STRONA MIASTA

Kiedy trafiła do schro-
niska,  dostała na imię 
Czubaka, bo przez stan 
sierści jako żywo przypo-
minała postać z „Gwiezd-
nych wojen” – skołtunio-
na,  zaniedbana. Fanom 
„Star Wars” nie trzeba 
tłumaczyć. Sporo wysił-
ku kosztowało przywró-
cenie włosiu schludnego 
wyglądu, ale imię pozo-
stało.

ReSc

Wiosną bucha zielenią roślin-
ności,  ale kwitnące drzewa 
czarują też wieloma innymi 
kolorami.

red

MNÓSTWO ZABAWY
Aquapark Fala oraz Miejski 
Ogród Zoologiczny w Łodzi 
wprowadziły do sprzedaży 
wspólny bilet, który daje 
możliwość odwiedzenia obu 
tych miejsc.

Aquapark Fala 

Zoo i Orientarium

(pj)

MNÓSTWO ZABAWY

Jeszcze  ty lko  do  północy 
w poniedziałek, 23 maja, moż-
na składać wnioski do Łódz-
kiego Budżetu Obywatelskiego 
na 2023 r. Najwięcej wniosków 
wpływa właśnie ostatniego 
dnia. 

red

TYLKO DO PÓŁNOCY!TYLKO DO PÓŁNOCY!

FOT: LODZ.PL
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Rewitalizacyjna kumulacja
r.

W łódzkim hotelu Ambasador Pre-
mium odbyła się w czwartek (19 
maja) prezentacja uczestniczek 
fi nałowej gali wyborów Miss Polo-
nia 2021/2022, która odbędzie się 
w najbliższy piątek, 27 maja, 
w widowiskowo-sportowej Hali Mi-
strzów we Włocławku.

(pj)

Rewitalizacyjna kumulacja

REKLAMA

W końcowy etap prac wkra-
cza generalny remont trzech 
sąsiadujących ze sobą kamie-
nic przy ul. Rewolucji 1905 
r. pod numerami 13, 15 i 17, 
w których powstaną łącznie 
52 mieszkania komunalne, 
pięć lokali  użytkowych dla 
przedsiębiorców oraz dwie 
świetlice: środowiskowa i ar-
tystyczna.

ML

TRZY ŁODZIANKITRZY ŁODZIANKI

FOT: LODZ.PL



4

KARETKA NA RATUNEK NOWORODKOM

Pierwsza w Polsce neona-
tologiczna karetka konte-

Wojewódzkiej Stacji Ra-
townictwa Medycznego 

Ben Collins, kierowca raj-
dowy, który jako Stig za-

w tej karetce? Kontener 

najbardziej na-

Potrzebne

w o r o d k ó w  w  s t a n i e 

ny i zaawansowany in-

blisko 

(pj)
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dane w Miejskiej Pracowni 

w rejonie Selgrosa, Pieni-

red
Szczegółowe informacje:

lizacyjnej oraz zbiornika 

Odnowa

ML

FOT. LODZ.PL

FOT. MATERIAŁY INWESTORA

SPRAWDŹ SWÓJ PLAN

ODŻYJE KOLEJNA KAMIENICA

AMBULANS 

W podwórku przy Piotrkow-
skiej 152 pojawiły się zielone 
rośliny, między innymi tuje 
w donicach.  Przy sadzeniu 
pracowali uczniowie szkoły 
językowej, która ma tam swo-
ją siedzibę. Sadzonki i ziemię 
otrzymali dzięki miejskiemu 
programowi ogrodów społecz-
nych.

red

MIASTOTWORZONEWSPÓLNIE
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Smakowita księga doświadczeń
O godz. 17:00 w Bibliotece Dygresja (ul. Re-
wolucji 1905 r. 84) rozpocznie się kreatywny 
warsztat, podczas którego uczestnicy stworzą 
przepiśniki – organizery do przechowywania 
przepisów. Warsztat będzie również okazją do 
spotkania towarzyskiego uczestników. Wyda-
rzenie jest bezpłatne, obowiązują zapisy 571 553 038.

    Wszystkie barwy Islandii
Na godz .  17 :30 w  Bib l iotece Odyseja 
(ul. Wschodnia 42) zaplanowano spotkanie 
„Wszystkie barwy Islandii”. – Zapraszamy 
na podróż dookoła wsypy, podczas której po-
czujemy siłę żywiołów nieustannie kształtu-
jących jej oblicze. Przekroczymy prawdziwą 
granicę pomiędzy Europą i Ameryką, poznamy 
jej mieszkańców oraz zobaczymy prawdzi-
we barwy Islandii – zachęcają organizatorzy. 
Wstęp wolny. 

Mały jubiler 
Na godz. 17:00 dzieci zaprasza Biblioteka Kostka 

(ul. Kostki Napierskiego 4). W ramach twórczych 

wieczorów mogą wziąć udział w warsztatach 

tworzenia biżuterii, wykonają kocie pierścionki 

i wyjątkowe bransoletki – idealne na zbliżające 

się wakacje. Udział bezpłatny, obowiązują zapisy: 

571 553 026.FO
T. 
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Y We wtorek (24 maja) w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Filmo-
wego Człowiek w Zagrożeniu 
w Muzeum Kinematografii (pl. 
Zwycięstwa 1) zaprezentowany 
zostanie film „Mała mama” 
w reżyserii Céline Sciammy.

 KaWa

 MAMAMAMA

Festiwal Great September za-
anonsował trzecią grupę wy-
konawców,  którzy w  dniach 
15–17 wystąpią na scenach w EC1 
i łódzkich klubów muzycznych 
w ramach największego w Polsce 
showcase’owego festiwalu.  

 (pj)

FOT. MAT. PRAS.

WIĘCEJ INFORMACJI: 
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FOT. MARCIN BANASIK

Aktorka, piosenkarka, wszech-
stronnie uzdolniona artystka. 
Stanisławę Celińską możemy 
podziwiać na scenie od 1968 r., 
kiedy debiutowała w fi lmie An-
drzeja Wajdy „Krajobraz po bi-
twie”. Dziś, choć bardziej odda-
na estradzie, nie znika sprzed 
kamer i występuje w telewizyj-
nym serialu „Barwy Szczęścia”. 
W rozmowie z Zuzanną Bansle-
ben opowiada o tym, skąd czer-
pie siłę i  dlaczego emerytura 
może być czasem radości.  

Stanisława Celińska:

Czuję się teraz młodziej 
niż kiedy miałam 20 lat

!!

Bieżące informacje o Łódzkich Senioraliach są zamieszczane na stronie 

SENIORZY W ŁODZI WWW.FB.COM/SENIORZYWLODZI

42 638 47 30 (Oddział ds. Polityki Senioralnej)

Inauguracja

22 maja–2 czerwca
Cykl wydarzeń dla seniorów

3 czerwca
Zakończenie
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Zaczęło się od tego, że chcie-
li pomóc innym zagrożonym 
wykluczeniem społecznym 
i marginalizacją. To, co mieli 
do przekazania, to ich arty-
styczna wrażliwość, energia 
i ogrom wiedzy o sztuce i kul-
turze. Fundacja Działania co 
roku roztacza opiekę nad kil-
kuset dziećmi, którym organi-
zuje zajęcia i warsztaty 7 dni 
w tygodniu. 

Pierwsze artystyczne dzia-

warsztaty 
agrut

FOT. ARCHIWUM FUNDACJI DZIAŁANIA

Yuliia Mykhaliuk prowadzi 
z dziećmi warsztaty m. in. 
z malarstwa

Podczas zajęć dzieci mogą
odkryć swoje pasje artystyczne
od rzeźby i malarstwa, aż po
animację czy grę na harfi e

Program Świetlice Artystyczne 
dofi nansowany jest m. in. 
z budżetu Miasta Łodzi

Świetlice Artystyczne
znajdują się przy ul. 6 Sierpnia 6
w Łodzi
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WEEKENDWEEKENDWEEKENDWEEKENDWEEKENDWEEKENDWEEKENDWEEKENDW

PEŁEN WRAŻEŃ

Kont p He
W antu  zał zół Lad k Kont L.U..-a

Majó w "Botu"

Mine l. Pokką

Inaują VI Łódi Snii wtę Sanły Ceńke
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Kiedyś był to zaniedbany 
trawnik, chodnik pozbawiony 
ławek, kilka drzew i smętnych 
krzaków. Teraz jest uroczym, 
zielonym zakątkiem zachęca-
jącym do odpoczynku. Skwer 
na rogu ul. Kilińskiego i Rewo-
lucji 1905 r. zmienił się nie do 
poznania!

Przede wszystkim wresz-

z prawdziwego zdarzenia. 
W ramach inwestycji posa-
dzono nowe drzewa, krze-

ny oraz 

Najbardziej charaktery-

czas po grafitowoszarych, 

trawnikami chodnika. Obok 

konany jest z betonowych 

skiego wygospodarowano 

parkingowe. 

doprowadzenie miejskiego 

ota

ZZielony skwer, ielony skwer, 
który zachwycaktóry zachwyca

Tak skwer wyglądał kiedyś ... a tak wygląda obecnie
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HOROSKOP 13

LICZBA 1
Jedynki to urodzeni przy-
wódcy, którzy sprawdzają 
się jako kierownicy, szefowie 
i nadzorujący! Chętnie ofe-
rują swój udział, pomoc 
i nie wystrzegają się zadań 
wymagających przebywania 
w towarzystwie. Dlatego 
też łatwo osiągają to, co 
zaplanują. Mają też swoje 
za uszami: łatwo się niecier-
pliwią, szybko tracą nerwy. 
Związek? To nie konieczność, 
a jedna z opcji na życie.

LICZBA 7
Siódemki dużą uwagę przy-
kładają do spraw ducho-
wych, analizując wszystko 
przy pomocy umysłu i in-
tuicji. Uwielbiają poznawać 
ludzkie charaktery i chętnie 
stają się przewodnikami 
duchowymi. W relacjach 
poszukują równowagi oso-
bowości i chętnie wybie-
rają partnerów korzystając 
z astrologii. Zdarza się też, 
że siódemki wolą odosob-
nienie i życie we własnej 
strefi e komfortu.

LICZBA 9
Dziewiątki to romantycy! 
Łatwo się zakochują i bardzo 
przeżywają miłosne wzloty 
i upadki. W życiu zawodo-
wym chętnie współpracują 
i podejmują się wyzwań. 
Cechuje ich umiejętność 
szukania trafnych rozwiązań. 
Cieniem na ich życie rzuca 
się czasem przywiązanie. 
Nie potrafią odpuszczać 
i przezywają długo zakończo-
ne związki i minione zadania.

LICZBA 11
Jedenastki często czują się 
niezrozumiane. Cały czas 
toczą walkę między sercem 
i rozumem. Wrażliwe i empa-
tyczne, swoje życie poświę-
cają realizowaniu marzeń. 
Przewodnikiem na tej ścież-
ce jest intuicja, którą obar-
czają odpowiedzialnością za 
niepowodzenia, ale i sukcesy.

LICZBA 22
Osoby o numerze 22 obda-
rzone zostały wielką siłą 
twórczą! Lubią samodzielną 
pracę, która sprawia, że 
mogą nadzorować każdy 
aspekt wybranego zadania. 
Niechętnie przyjmują dobre 
rady i pomoc, bywają odbie-
rane jako zarozumiałe. Są za 
to dobrymi partnerami do 
dyskusji i chętnie wchodzą 
w polemikę.

LICZBA 33
Nauczyciele i mentorzy to 
często trzydziestki trójki. 
Łatwo wyczuwają nastroje 
innych i dopasowują się do 
nich, dbając, by każdy czuł 
się w ich otoczeniu doskona-
le. Altruiści, którzy czasem 
zapominają o sobie, służąc 
innym. Głównym motywem 
ich życia jest dobro i spra-
wiedliwość wobec innych.

LICZBA 2
Dwójki to osoby spokojne, 
ceniące relacje z ludźmi, 
szczególnie najbliższymi. 
Nie wybiegają myślami zbyt 
daleko, raczej trzymają się 
bieżących spraw. W relacji 
romantycznej poświęcają 
się dla innych, zapominając 
czasem o swoich racjach. 
Najtrudniej przychodzi im 
stawianie jasnych granic. 
Ich pozytywnymi aspektami 
są za to cierpliwość, wyrozu-
miałość i altruizm.

LICZBA 3
Trójki to hedoniści, prawdzi-
we dusze towarzystwa! Za-
bawa, odpoczynek i radość 
to ich cel życiowy, a motto 
chwytaj dzień nie opuszcza 
ich ani przez moment. Jasno 
formułują potrzeby, nie boją 
się iść po swoje z wysoko 
uniesioną głową. Podejmu-
ją się także zadań z pozoru 
niewykonalnych. Trójka 
to też liczba pomyślności, 
dlatego jej przedstawiciele 
niczym koty spadają zawsze 
na cztery łapy. Trudności 
w kontaktach z innymi mogą 
wynikać jednak z licznych 
grymasów.

LICZBA 4
Czwórki to misjonarze, któ-
rzy dla ważnej sprawy są 
w stanie poświęcić wszystko, 
co mogą. Często udzielają się 
charytatywnie i dobrowolnie 
podejmują działania na rzecz 
innych. Potrafi ą zachęcić ich 
do działania i koordynować 
zespoły. Pragną otaczać się 
ludźmi kreatywnymi i mod-
nymi, będącymi na czasie. 
W miłości szukają partne-
ra, nie opiekuna. Poszukują 
równowagi każdej sfery ży-
cia, dlatego ciężko zadowolić 
je byle czym.

LICZBA 5
Piątki to wolne duchy, któ-
re dają porwać się w wir 
wydarzeń bez opamiętania. 
Wycieczki, podróże, nowe 
miejsca to ich bajka. Ciężko 
dopasowują się do sztyw-
nych reguł, dlatego praca 
biurowa, pełna rutyny nie 
jest dla nich. Jak kameleony 
dopasowują się do nowego 
otoczenia, kultury czy wa-
runków życiowych. Partner? 
Tylko taki, który wyruszy 
wraz z piątką w szaloną, 
spontaniczną podróż.

LICZBA 6
Szóstka to ostoja spokoju, 
rodzinnego ciepła i pragnie-
nia przebywania z najbliż-
szymi. Oddane, kochające 
i życzliwe szóstki otaczają 
ciepłem wszystkich dooko-
ła, niezależnie od sytuacji. 
Stałe w uczuciach i lojalne 
nie angażują się w przelotne 
znajomości i tworzą długo-
letnie związki. Spełnienie 
zawodowe oddzielają grubą 
kreską od życia rodzinnego 
i nie dążą do sławy i rozgło-
su.
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LICZBA 8
Ósemki są praktyczne i rze-
czowe. Zdolności manualne 
i zorganizowanie ułatwiają 
im życie. Lubią mieć wszyst-
ko dopięte na ostatni guzik 
bez zbędnych niespodzia-
nek. Często myślą w mate-
matyczny sposób i kalkulują 
„za i przeciw”, nawet jeśli 
chodzi o sprawy sercowe. 
Stałe w związkach, rzadko 
zmieniają to, co sprawdzone 
i dobre. Nie oznacza to, że 
ósemki spoczywają na lau-
rach! W życiu zawodowym 
bywają waleczne i ambitne.

Liczby mistrzowskie - 11, 22, 33Liczby mistrzowskie - 11, 22, 33
Oto liczby, które razem tworzą Trójkąt Oświecenia. OsobOto liczby, które razem tworzą Trójkąt Oświecenia. Osoby, którym wyszła w obliczeniach jedna y, którym wyszła w obliczeniach jedna 
z tych liczb, są niezwykłe! W życiu czekają na nie wielkie wyzwania i mistyczne doświadczenia.z tych liczb, są niezwykłe! W życiu czekają na nie wielkie wyzwania i mistyczne doświadczenia.

Poznaj znaczenie liczby w Twoim życiu! Odkryj życiową prawdę ukrytą w liczbach, która zapisana jest w Twojej dacie urodzenia.  Jak obliczyć Drogę Życia?
Obliczenie Drogi Życia jest bardzo proste! Należy zsumować swoją datę urodzenia (dzień, miesiąc i rok). Na przykład: osoba urodzona 19.05.1956 = 1+9+0+5+1+9+5+6 = 36 = 3+6 = 9
UWAGA: Liczb 11, 22 i 33 nie dodajemy ponownie, ponieważ są tak zwanymi liczbami mistrzowskimi!UWAGA: Liczb 11, 22 i 33 nie dodajemy ponownie, ponieważ są tak zwanymi liczbami mistrzowskimi!
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WIDZEW WIDZEW 
WRACA DO ELITY!WRACA DO ELITY!

JB

 SPADEK

FORTUNA 1 LIGA

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

Tabela na 22.05.2022

GKS
KATOWICE

FORTUNA 1 LIGAFORTUNA 1 LIGA
34. KOLEJKA34. KOLEJKA

2:0

FORTUNA 1 LIGAFORTUNA 1 LIGA
34. KOLEJKA34. KOLEJKA

2:1

WIDZEWWIDZEW



SPORT 15(142)

Kameralny stadion krakow-

Walka 

MD

 

TME SMSTME SMS

AZS UJ TME SMS
KRAKÓW 1:2
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20°C

23.05
PONIEDZIAŁEK

Emilia, Iwo,
Iwona, Budziwoj, 
Dezyderiusz

23°C

24.05
WTOREK

Joanna, Milena, 
Zuzanna, Jan,
Marcjan, Marcjanna

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

agr

23 maja 1862 r. 

GALERIA ŁÓDZKICH 
MURALI

Mural na bocznej ścianie 
kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 114 wykonany przez fi rmę Good Looking Studio

Kolejne wydanie w środę 

KARTKA Z KALENDARZA

Maj to miesiąc zakochanych, 
więc nie można przegapić uczu-
cia, o którym śpiewała Ordonka 
w znanym do dziś przedwojen-
nym przeboju z tekstem Juliana 
Tuwima – „Na pierwszy znak”:

Oczy zamglone…„CZWÓRKA” PO ANGIELSKU„CZWÓRKA” PO ANGIELSKU

agr

Nieistniejąca już 
kolumna Jasia na Chojnach 

NAJSTARSZY ŁÓDZKI POMNIKNAJSTARSZY ŁÓDZKI POMNIK

Budynek IV LO na starej 
fotografi i

agr

Trudno serce okłamywać, Trudno serce okłamywać, 
Bo mądrzejsze jest niż ty, Bo mądrzejsze jest niż ty, 

Trudno sercu się sprzeciwiać, Trudno sercu się sprzeciwiać, 
Gdy wyrywa się i drży. Gdy wyrywa się i drży. 

Jeszcze nie wiesz, kto on taki, Jeszcze nie wiesz, kto on taki, 
Ten twój miły, ten twój ktoś, Ten twój miły, ten twój ktoś, 

A już miłość daje znaki, A już miłość daje znaki, 
Że się w życiu stało coś. Że się w życiu stało coś. 

Pierwszy znak, gdy serce drgnie, Pierwszy znak, gdy serce drgnie, 
Ledwo drgnie, a już się wie, Ledwo drgnie, a już się wie, 
Że to właśnie ten, tylko ten. Że to właśnie ten, tylko ten. 

Drugi znak, to słodki lęk, Drugi znak, to słodki lęk, 
Trzeci znak – piosenki dźwięk, Trzeci znak – piosenki dźwięk, 

Co się wplata w sen, złoty sen. Co się wplata w sen, złoty sen. 
I tylko oczy zamglone pokaż, I tylko oczy zamglone pokaż, 

Wtedy na pewno już wiem, że kochasz. Wtedy na pewno już wiem, że kochasz. 
Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, 

Ledwo drgnie, a już się wie, Ledwo drgnie, a już się wie, 
Że to właśnie ten, tylko ten. Że to właśnie ten, tylko ten. 

Kamienica Pod Gutenbergiem




