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ŁÓDŹ BUDUJE
NA SYGNALE

Podczas przeprowadzonej 
kontroli jednego z targowisk 
miejskich na terenie Widzewa 
policjanci znaleźli kontraban-
dę tytoniową.

62-letni właściciel sklepu 
mięsnego początkowo za-
przeczał nielegalnej sprze-
daży, jednak podczas 
przeszukania pomiesz-
czenia, mundurowi odna-
leźli 47 kartonów papiero-
sów różnych marek oraz 
osiem woreczków z tyto-
niem. Nielegalny towar 

KONTRABANDA
W SKLEPIE MIĘSNYM

FOTO:  WWW.LODZ.PL

20 grudnia ruszy ponownie 
linia tramwajowa łącząca 
Łódź ze Zgierzem. Prezy-
denci obu miast podpisali 
w środę porozumienie do-
tyczące jej funkcjonowania.

Trasa będzie obsługi-
wana tramwajami linii 
6  –  od krańcówki  na 
łódzkim Augustowie 
(Widzew) po zgierski 
pl. Kilińskiego.

Ostatnie prace
Żeby tramwaje wróciły 
na tę trasę jeszcze przed 
Świętami, trwają ostatnie 
szlify nowego torowiska 
od Helenówka, przez 
Chełmy i Kurak do cen-
trum Zgierza, który wła-
śnie kończy prace na swo-
im odcinku inwestycji. 

Po łódzkiej stronie toczą się 
jeszcze prace wykończenio-
we na wysokości zajezdni 
Helenówek. Prócz nowych 
torów, na podróżnych cze-
kać będą podwyższone 
przystanki z nowymi wia-
tami i tablicami systemu 
informacji pasażerskiej. 

„Szóstką” do Zgierza
Przed remontem trasę ob-
sługiwała linia 45, która 
kończyła podróż w Łodzi 
na krańcówce przy ul. Pół-
nocnej. Ale tam niebawem 
rozpocznie się przebudowa 
w ramach programu rewi-
talizacji, co wyłączy pętlę 
z użytku na kilkanaście 
miesięcy. Z tego powodu 
na trasę do Zgierza zosta-
nie puszczona „szóstka”.

(pj)

ukryty był w sklepowej 
lodówce. Policja spraw-
dziła także mieszkanie 
mężczyzny – znaleziono 
tam 1029 paczek papiero-
sów oraz kolejne 24 wo-
reczki z tytoniem. Łącz-
nie zarekwirowali 29980 
sztuk papierosów oraz 
8 kilogramów tytoniu bez 
polskich znaków akcyzy 
skarbowej o wartości czar-
norynkowej opiewającej 
na kwotę ponad 35 tysię-
cy zł. Zatrzymany usłyszy 
zarzut posiadania i wpro-
wadzania do obrotu wy-
robów akcyzowych, za co 
grozi mu kara nawet do 
3 lat pozbawienia wolności. 

GWIAZDA 
ŻUŁAWSKIEGO
GWIAZDA 
ŻUŁAWSKIEGO

KONSTYTUCYJNAKONSTYTUCYJNA 
PRAWIE GOTOWAPRAWIE GOTOWA

KOLEJNA W ALEI GWIAZD 

KONIEC REMONTU TOROWISKA

CIEMNA STRONA MIASTA

Jest już nowy asfalt, a dro-
gowcy malują właśnie ozna-
kowanie na ulicy. Z począt-
kiem tygodnia na odnowioną 
ul. Konstytucyjną mają wrócić 
autobusy MPK

Remont ulicy łączącej 
u l .  M a ł a c h o w s k i e g o 
z Narutowicza i Pomor-

ską zaczął się 8 listopada. 
Prace objęły nie tylko wy-
mianę nawierzchni jezdni 
pomiędzy ul. Pomorską 
a ul. Małachowskiego, ale też 
skrzyżowania ul. Konsty-
tucyjnej  z ul. Małachow-
skiego i ul. Narutowicza 
wraz z krótkim odcinkiem 
tej ostatniej – do zejścia 

TRAMWAJ 
ZNÓW POJEDZIE 
D O  Z G I E R Z A 

Łódzka Aleja Gwiazd wzbo-
gaciła się o gwiazdę nie-
żyjącego już wspaniałego 
reżysera i  scenarzysty, 
Andrzeja Żuławskiego. To 
już 87. okolicznościowa 
płyta na ul. Piotrkowskiej.

Andrzej  Żuławski na 
stałe zapisał się na kar-
tach historii filmu, jako 
twórca bezkompromiso-
wy, nowatorski, zawsze 
idący pod prąd. Wiele 
z jego fi lmów wzbudza za-
chwyt dopiero dziś, kiedy 

krytyka  z  większym 
z a u f a n i e m  p o d c h o -
dzi  do wizjonerskich 
p o m y s ł ó w  a r t y s t y .
Jego gwiazda została od-
słonięta przez syna reży-
sera Xawerego Żuław-
skiego, brata Mateusza 
Żuławskiego oraz opera-
tora Andrzeja Jaroszewi-
cza. Fundatorem gwiazdy 
Andrzeja Żuławskiego 
jest Miasto Łódź w ra-
mach projektu Łódź Mia-
sto Filmu UNESCO.

KS

torowiska w jezdnię przy 
ul. Krzywickiego.
Po trzech tygodniach jezd-
nia ma już nową, rów-
ną nawierzchnię. Teraz 
drogowcom pozostało 
wymalowanie znaków, 
w tym przejść dla pieszych 
i pasów rowerowych.                            

ah

W SKRÓCIE
Remonty pozostałych ulic:
– na ul .  Kasprzaka  między 
ul. Długosza i Srebrzyńską ekipa 
położyła już warstwę ścieralną na 
ulicy i zabrała się za prace kon-
strukcyjne nowej jezdni między 
ul. Długosza oraz Drewnowską, tutaj 
prace są najbardziej zaawansowane;

– na ul. Julianowskiej kierowcy 
korzystają już z nowej nitki jezdni 
w stronę ul. Zgierskiej, a drogowcy 
zabrali się za frezowanie drugiej 
i kładzenie nowej masy;

– z kolei na ul. Sienkiewicza
widać już nowe krawężniki, a eki-
pa remontowa układa masę od 
ul. Wigury do Abramowskiego;

– wykonawca na ul. Jaracza cze-
ka, aż PGE przełoży podziemne sieci 
i będzie mógł prowadzić remont już 
w pełnym zakresie;

– na Żeligowskiego wykonawca 
przygotowuje się do położenia war-
stwy ścieralnej na jezdni.

W Bionanoparku powsta-
ła pasieka, w sąsiedztwie 
laboratoriów zamieszkało 
10 rodzin pszczelich. La-
tem będzie tam nawet 700 
tysięcy owadów.

– Bionanopark jest świetnie 
położony, pszczoły mają 
tu doskonałe warunki. 
Z jednej strony rozległy 
park zapewnia im spokój, 
z drugiej okoliczna roślin-
ność pozwala na pozy-
skanie odpowiedniej ilości 
pożywienia – mówi Piotr 
Wróblewski, właściciel uli.

niem. Nielegalny towar 3 lat pozbawienia wolności. 

Obecnie w ulach przebywa 
200 tysięcy pszczół. Wiosną, 
gdy na świat przyjdą kolejne 
owady, może ich być nawet 
700 tysięcy. Pszczelarz Piotr 
Wróblewski zakłada, że wy-
produkują one miód akacjo-
wy, lipowy i wielokwiatowy. 
Pierwsze miodobranie w Bio-
nanoparku planowane jest 
już w maju. Jeśli warunki at-
mosferyczne będą sprzyjające, 
pszczoły z jednego ula mogą 
wyprodukować nawet 25 ki-
logramów miodu w sezonie.

red
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WIDZEWSKA MANUFAKTURA

1000 NOWYCH MIESZKAŃ LATO 2022 

KONIEC ROZBIÓREK
TERAZ BUDOWA

TUWIMA SKY DOKĄD POLECIMY Z ŁODZI?

W nową fazę wkroczył projekt 
wielofunkcyjnego komplek-
su Widzewskiej Manufaktury 
WIMA, realizowany przez Ca-
vatina Holding na terenach 
dawnych zakładów „Wi-Ma” 
przy al. Piłsudskiego 135. 

Na rozległym terenie po-
fabrycznym (ponad 4 ha), 
który przechodzi gruntow-
ną rewitalizację, zakończyły 
się już rozbiórki niehisto-
rycznej zabudowy. 

Klimat zabytków
Teraz prace skupiają się na 
czterech 140-letnich budyn-
kach z czasów zakładów 
bawełnianych Kunitze-
ra i Heinzla – przędzalni, 
skręcalni, przewijalni oraz 

kantoru. To na ich bazie 
w czterech etapach inwe-
stycji powstanie łącznie 
55 tys. mkw. biur, mieszkań 
i przestrzeni do spędzania 
wolnego czasu. Ich histo-
ryczny klimat ocaleje dzięki 
zachowaniu zewnętrznych 
ścian, ale ich wnętrza i pla-
nowana nadbudowa będą 
już na wskroś XXI-wieczne.

Prace ziemne
i… podziemne
Budynek przędzalni stanie 
się częścią biurową kom-
pleksu. Pozostały z niego 
tylko ściany zewnętrzne, 
środek wyburzono. Obec-
nie wzmacniane są funda-
menty, co jest konieczne 
do wykonania kondygnacji 
podziemnego garażu. Trwa 
też remediacja gruntu, czy-
li proces oczyszczania go 
z zanieczyszczeń nagroma-
dzonych przez lata działa-
nia fabryki. 
W budynkach po skręcal-
ni i przewijalni będzie 414 
mieszkań na wynajem. Ten 
pierwszy jest przygotowy-

wany do wyburzeń ścian 
wewnętrznych, w drugim 
trwa sprzątanie po rozbiór-
kach i wstępne prace do ro-
bót ziemnych związanych 
z budową podziemnego 
garażu.

W dawnym kantorze
W najmniejszym budynku 
kompleksu – starym kanto-
rze wzdłuż al. Piłsudskiego 
– zakończono hydroizolację 
fundamentów. Trwa re-
nowacja ceglanej elewacji, 
której przywrócony zosta-
nie historyczny wygląd 
oraz wewnętrzne prace 
murarskie m.in. zamuro-
wanie otworów po zlikwi-
dowanych instalacjach, jak 
również montaż stolarki 
okiennej. Wykonawca przy-
gotowuje się do przebudo-
wy ścian wewnętrznych 
oraz wzmocnienia stropu 
nad kondygnacją przyzie-
mia. 
Zielonym sercem kom-
pleksu będzie stuletni park 
z fontanną. 

(pj)

Na wschodnim końcu ul. Tuwi-
ma, już na Widzewie, w miejscu 
po rozebranym budynku pro-
dukcyjno-magazynowym ruszy-
ła budowa osiedla Tuwima Sky, 
będącego jedną z największych 
w Łodzi inwestycji mieszkanio-
wych. 

To pierwsza z łódzkich in-
westycji spółki HREIT S.A., 
które zmienią charakter 
okolicy z biurowo-przemy-
słowego na mieszkaniowy. 
W realizowanym projekcie 
powstaną łącznie 874 lokale 
mieszkalne, 5 usługowych 
oraz garaże z 884 miejscami 
postojowymi.

Turcja, Bułgaria i trzy grec-
kie wyspy – to propozycje 
biur podróży na przyszło-
roczne wakacje z wylotem 
z łódzkiego lotniska. Można 
już robić rezerwacje w ra-
mach tzw. fi rst minute.

Coral Travel już sprzeda-
je wycieczki do Turcji, do 
Antalyi na 2022 rok. Kieru-
nek wystartuje 15 czerwca, 
a loty zaplanowano dwa 
razy w tygo-
dniu, dzię-
ki cze-

Pięć wież
Wyróżnikiem bryły nowe-
go budynku będzie pięć 
szesnastokondygnacyjnych 
wież mieszkalnych o wyso-
kości ponad 40 metrów. Na 
ich najwyższych piętrach 
znajdować się będą m.in. 
dwupoziomowe lokale z du-
żymi przeszkleniami i dale-
kim widokiem na miasto 
oraz pobliski park 3 Maja. 
Na dachu hal garażowych 
pomiędzy między blokami 
mieszkalnymi zaprojekto-
wano cztery ogrody tema-
tyczne, a przyszli mieszkań-
cy będą mieli do dyspozycji 
również komórki i boksy 
rowerowe do bezpiecznego 
przechowywania jednośla-
dów. W I etapie inwestycji 

mu można wypoczywać 
w Turcji dowolnie – przez 
7, 10 lub 14 dni. 
W ofercie biur podróży 
jest także Bodrum, leżące 
w Turcji Egejskiej. Wybie-
rając ten kierunek, można 
zwiedzić m.in. Efez, Kapa-
docję, czy Pamukkale, ale 
także wybrać się w krótki 
rejs na grecką wyspę Kos. 
Loty te mają się rozpocząć 
5 czerwca. 

powstanie blisko 300 miesz-
kań o powierzchni od 259 
do 115 mkw. Są już w sprze-
daży. Całość budowy ma 
zostać zrealizowana w ciągu 
dwóch lat.
Po sąsiedzku – Tuwima 
Gardens
Inwestycja przy ul. Tuwima 
95 to wstęp do dalszej zabu-
dowy mieszkaniowej w tym 
rejonie. HREIT planuje zabu-
dować kilkoma budynkami 
także sąsiednią nierucho-
mość, przy ul. Tuwima 97. 
W ramach I etapu realizacji 
tej inwestycji nazwanej Tu-
wima Gardens powstanie 
dom mieszczący 165 lokali 
mieszkalnych i 1 lokal usłu-
gowy oraz parkingi na-
ziemne i podziemne dla 167 
pojazdów. Zakończenie in-
westycji przy ul. Tuwima 97 
planowane jest na 2024 rok.

Piotr Jach

Od 10 czerwca można 
będzie polecieć z Łodzi 
do Bułgarii. Samoloty do 
Burgas będą latały dwa 
razy w tygodniu. – Kie-
runek jest bardzo lubiany 
ze względu na ciepłe mo-
rze, świetną kuchnię i do-
bre ceny – mówi Wioletta 
Gnacikowska, rzeczniczka 
lotniska.
Na greckie wyspy moż-
na będzie polecieć m.in. 
z biurem Rainbow, Gre-
cos i TUI. Wszystkie te 
kierunki mają wystarto-
wać w pierwszych dniach 
czerwca 2022 r. W ofertach 
fi rst minute, trzeba zapła-
cić zaliczkę w wysokości 
od 5 do 15 %. Resztę do-
płaca się dopiero miesiąc 
przed wylotem. 

Katarzyna Kosonog

cić zaliczkę w wysokości 
od 5 do 15 %. Resztę do-
płaca się dopiero miesiąc 
przed wylotem. 

Katarzyna Kosonog

FOT. MAT. PRAS

FOT. LODZ.PL

KONIEC ROZBIÓREK
TERAZ BUDOWATERAZ BUDOWA

Stare mury zachowają 
historyczny klimat, 
ale WIMA będzie na wskroś 
nowoczesna

FOT. LODZ.PL,
 MAT PRAS
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NOWE RESTAURACJE

Dąbrowa!Dąbrowa!
Włos ko-francuskaWłos ko-francuskaWłWłos os koko-fra-francuncuskaska

Dąbrowa!Dąbrowa!

Świętuj otwarcie Food ArtFood Art

Osiedlowe knajpy nabierają 
nowego znaczenia i (na całe 
szczęście) przestają się nam 
kojarzyć tylko z małą bud-
ką, w której zamawiamy je-
dzenie z dostawą do domu. 

Boska Włoska
To nowa restauracja z wło-
ską pizzą przy ul. Gojawi-
czyńskiej 22. Nowoczesny 
wystrój z ręcznie malowa-
nym muralem oraz kolo-
rowymi neonami zachęca, 
aby nawet w dresie skoczyć 
tu na obiad z rodziną lub 
przyjaciółmi. 
Co znajdziemy w menu? 
Oczywiście klasyczną wło-
ską pizzę, jak margharita 
czy formaggio, ale na szcze-
gólną uwagę zasługują car-
bonara na bazie białego 
sosu z włoskim boczkiem, 
verdure z grillowanymi 
warzywami czy nduja 
z włoską ostrą kiełbasą. 
Oprócz pizzy zjemy tu rów-
nież zupy, sałatki oraz de-
sery. Wkrótce w karcie po-
jawią się także  makarony.
Twórcą menu jest Jarosław 
Komala, szef kuchni zna-
ny z restauracji Al Dente 

w Manufakturze. Jedno 
jest pewne, w każdej pizzy 
znajdziemy dobre, włoskie 
składniki, jak pomidory San 
Marzano czy mozzarellę 
fi or di latte (ser ze świeże-
go mleka najwyższej jako-
ści). A na deser koniecznie 
zdecydujcie się na tirami-
su. Nie będziecie żałować. 
Wszystkie pozycje z karty 
dostępne są również z do-
stawą na www.boskawlo-
ska.com.pl/menu.

Tarta & Tatar
Ze słonecznej Italii prze-
nosimy się do Francji, aby 
spróbować tradycyjnych 
tart na słono i słodko oraz 
mięsnych i rybnych ta-
tarów. Po wszystko to 
nie musimy jednak lecieć 
do Paryża. Wystarczy, 
że swoje kroki skierujemy 
na ul. Dąbrowskiego 91B, 
do nowej restauracji Tar-
ta & Tatar. Szefem kuchni 
jest Antoine Lopez, ku-
charz z ponad 25-letnim 
doświadczeniem. Jeśli na-
zwisko wydaje się Wam 
znajome, nie mylicie się. 
W łódzkiej gastronomii 

znany jest z restauracji Sta-
re Kino by Antoine Lopez. 
W  k a r c i e  z n a j d z i e m y 
tradycyjne kisze. War-
to zwrócić  uwagę na 
propozycję w nieco 
orientalnym stylu 
z kozim serem, 
curry i miodem 
oraz z serem 
p l e ś n i o w y m 
i gruszką.

Psst! 
Ze sprawdzonych 

źródeł wiemy, 
że słodka tarta 

cytrynowa znika 
w ekspresowym 

tempie!

W Tarta & Tatar spróbuje-
my również siekanego ta-
tara z wołowiny lub pstrą-
ga łososiowego. Każdego 
z nich możemy wybrać na 
jeden z czterech sposobów 
np. po polsku, japońsku, 
włosku czy nawet tajsku.

Katarzyna Sławińska

Przy ul. Piotrkowskiej 37 
otworzyło się nowe miejsce 
na kulinarnej mapie Ło-
dzi. Z tej okazji restauracja 
przygotowała dla gości zniż-
ki i niespodzianki.

Sztuka i jedzenie? Często 
są ze sobą nierozerwalnie 

połączone. Tak jest 
również w re-

stauracji Food 
Art,  w któ-
r e j  t w ó r c y 
p r z y k ł a d a -

j ą  o g r o m n ą 
uwagę, aby je-

dzenie nie tylko 

było smaczne, ale również 
piękne. Nie zabraknie tu 
dań mięsnych oraz wege-
tariańskich inspirowanych 
kuchnią amerykańską, 
polską, włoską oraz tajską. 
Do niedzieli (28 listopada) 
dostaniemy 10% zniżki na 
cały rachunek oraz kieli-
szek bąbelków gratis.
Jak zapowiadają założycie-
le, Food Art stanie się ku-
linarnym centrum Łodzi. 
Czy spełnią tę obietnicę? 
Trzymamy za słowo!

Katarzyna Sławińska

Świętuj otwarcie Świętuj otwarcie Świętuj otwarcie 

Dobre jedzenie też 
może być sztuką

Kisz to placek z kruchego ciasta 
wypełniony nadzieniem na bazie jajek

 i śmietany

O restauracjach na Dąbrowie robi się coraz głośniej. 
Do grona tych azjatyckich i tajskich niedawno do-
łączyły lokale reprezentujące kuchnię zachodniej 
i południowej Europy. Sprawdzamy je dla Was!

to  zwrócić  uwagę na 
propozycję w nieco 
orientalnym stylu 
z kozim serem, 
curry i miodem 
oraz z serem 
p l e ś n i o w y m 

Psst! 

Osiedlowe restauracje nabierają
 nowego znaczenia
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Nie musisz wyjeżdżać do luksu-
sowych hoteli i odwiedzać dro-
gich salonów odnowy biologicz-
nej, aby skorzystać z zabiegów, 
które poprawią Ci samopoczu-
cie. SPA możesz stworzyć w za-
ciszu własnego domu, chłodne 
jesienne wieczory nadają się do 
tego znakomicie. Poniżej pod-
powiadamy, jak to zrobić.

Zadbaj o nastrój
Miejscem, w którym stwo-
rzysz relaksującą przestrzeń, 
będzie w tym przypadku 
łazienka. Najlepsza byłaby 
taka wyposażona w wannę, 
jeśli jednak posiadasz kabinę 
prysznicową, możesz zastą-
pić odprężającą kąpiel dłuż-
szym natryskiem. Potrzebny 
będzie duży, miękki ręcznik, 
szlafrok i kilka kosmetyków, 
które zapewne stoją na Two-
jej półce lub możesz wyko-
nać je samodzielnie. Miły na-
strój osiągniesz np. poprzez 
oświetlenie pomieszczenia 
pachnącymi świeczkami. 
Dzięki temu będzie Ci łatwiej 
wyciszyć się i zrelaksować.

Zacznij od peelingu
Swoją odnowę zacznij od 
peelingu. To doskonały spo-
sób na usunięcie martwe-
go naskórka. Kosmetyk ten 
możesz zrobić samodzielnie. 
Zmieszaj połowę szklanki 
soli morskiej lub grubego 
cukru z kilkoma łyżkami oli-
wy lub oleju kokosowego. 
Taką miksturę rozprowadź 
na wilgotnym ciele i delikat-

nie wmasuj. Zacznij od stóp 
i poruszaj się okrężnymi ru-
chami w górę. Masuj łydki, 
uda, pośladki, brzuch, ręce, 
plecy i klatkę piersiową. Ko-
lejność, w jakiej wykonujesz 
masaż ciała, jest bardzo waż-
na, gdyż wpływa na pobu-
dzenie krążenia krwi i limfy. 
Peeling zakończ prysznicem, 
spłukując całe ciało pod bie-
żącą wodą.

Odprężająca kąpiel
Kolejnym elementem domo-
wego SPA niech będzie od-
prężającą kąpiel. Do wanny 
wlej ciepłą wodę (optymalna 
temperatura to ok. 30 st. C), 
a następnie wzbogać ją solą, 
naparem z ziół, oliwką, olej-
kiem lub ulubionym płynem. 
Po kąpieli, która powinna 
trwać nie dłużej niż 30 mi-
nut, skóra będzie miękka, 
gładka i dobrze nawilżo-
na. Teraz trzeba ją natłuścić 
i odżywić. Dobrym rozwią-
zaniem będzie wklepanie 
w nią balsamu, kremu, masła 
do ciała lub oleju brzoskwi-
niowego bądź migdałowe-
go. Wspaniale sprawdzi się 
także zwykła oliwa lub olej 
z pestek winogron. Wystar-
czy, że wmasujesz preparat 
w wilgotną skórę i zostawisz 
do wchłonięcia.

Pamiętaj o skórze 
twarzy
Aby zadbać o cerę, w pierw-
szej kolejności oczyść skórę 
za pomocą peelingu. Jeśli nie 

posiadasz takiego kosmety-
ku przeznaczonego do skó-
ry twarzy, świetnie spraw-
dzi się ten domowej roboty: 
3 łyżki płatków owsianych 
zalej kilkoma łyżkami let-
niej wody i poczekaj kilka 
minut, aby zmiękły. Powsta-
łą masą delikatnie pocieraj 
skórę przez ok. 3 minuty. 
Następnie zmyj twarz letnią 
wodą. Na tak przygotowaną 
cerę nałóż maseczkę. Ją także 
możesz zrobić samodzielnie 
z 2 łyżek miodu, 2 łyżek oli-
wy z oliwek i ½ kubka jo-
gurtu naturalnego. Składniki 
dokładnie wymieszaj na jed-
nolitą masę i nałóż na skórę 
na ok. 15 minut, a następnie 
zmyj letnią wodą. Alterna-
tywą może być maseczka 
wykonana z 3 łyżek twarogu 
zmieszanego z łyżką miodu. 
Domowy kosmetyk odżywi 
i uelastyczni skórę. Ten etap 
pielęgnacji zakończ wklepa-
niem w cerę ulubionego kremu.

Relaks to podstawa
Ważnym elementem seansu 
SPA jest relaks. Po kąpieli 
owiń się ręcznikiem lub włóż 
szlafrok i połóż się wygod-
nie. Staraj się odprężyć i nie 
myśleć o niczym – pomóc 
w tym może Ci muzyka re-
laksacyjna. Dobrze będzie 
też wypić ziołową, rozgrze-
wającą herbatkę lub sok i po-
czytać książkę. Pamiętaj: to 
czas dla Ciebie! 

oszym

INFO
DO PRZYGOTOWANIA DOMOWEGO 
SPA MOŻESZ WYKORZYSTAĆ WIELE 
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SPASPASPA
Nie musisz wyjeżdżać do luksu-
sowych hoteli i odwiedzać dro-
gich salonów odnowy biologicz-
nej, aby skorzystać z zabiegów, 

nie wmasuj. Zacznij od stóp 
i poruszaj się okrężnymi ru-
chami w górę. Masuj łydki, 
uda, pośladki, brzuch, ręce, 

posiadasz takiego kosmety-
ku przeznaczonego do skó-
ry twarzy, świetnie spraw-
dzi się ten domowej roboty: 

SPASPASPA
DOMOWEDOMOWE
NA CHŁODNE WIECZORY

Zadbaj o nastrój
Miejscem, w którym stwo-
rzysz relaksującą przestrzeń, 
będzie w tym przypadku 
łazienka. Najlepsza byłaby 
taka wyposażona w wannę, 
jeśli jednak posiadasz kabinę 
prysznicową, możesz zastą-
pić odprężającą kąpiel dłuż-
szym natryskiem. Potrzebny 
będzie duży, miękki ręcznik, 
szlafrok i kilka kosmetyków, 
które zapewne stoją na Two-
jej półce lub możesz wyko-
nać je samodzielnie. Miły na-
strój osiągniesz np. poprzez 
oświetlenie pomieszczenia 
pachnącymi świeczkami. 
Dzięki temu będzie Ci łatwiej 
wyciszyć się i zrelaksować.

Zacznij od peelingu
Swoją odnowę zacznij od 
peelingu. To doskonały spo-
sób na usunięcie martwe-
go naskórka. Kosmetyk ten 
możesz zrobić samodzielnie. 
Zmieszaj połowę szklanki 
soli morskiej lub grubego 
cukru z kilkoma łyżkami oli-
wy lub oleju kokosowego. 
Taką miksturę rozprowadź 
na wilgotnym ciele i delikat-

żącą wodą.

Odprężająca kąpiel
Kolejnym elementem domo-
wego SPA niech będzie od-
prężającą kąpiel. Do wanny 
wlej ciepłą wodę (optymalna 
temperatura to ok. 30 st. C), 
a następnie wzbogać ją solą, 
naparem z ziół, oliwką, olej-
kiem lub ulubionym płynem. 
Po kąpieli, która powinna 
trwać nie dłużej niż 30 mi-
nut, skóra będzie miękka, 
gładka i dobrze nawilżo-
na. Teraz trzeba ją natłuścić 
i odżywić. Dobrym rozwią-
zaniem będzie wklepanie 
w nią balsamu, kremu, masła 
do ciała lub oleju brzoskwi-
niowego bądź migdałowe-
go. Wspaniale sprawdzi się 
także zwykła oliwa lub olej 
z pestek winogron. Wystar-
czy, że wmasujesz preparat 
w wilgotną skórę i zostawisz 
do wchłonięcia.

Pamiętaj o skórze 
twarzy
Aby zadbać o cerę, w pierw-
szej kolejności oczyść skórę 
za pomocą peelingu. Jeśli nie 

wodą. Na tak przygotowaną 
cerę nałóż maseczkę. Ją także 
możesz zrobić samodzielnie 
z 2 łyżek miodu, 2 łyżek oli-
wy z oliwek i ½ kubka jo-
gurtu naturalnego. Składniki 
dokładnie wymieszaj na jed-
nolitą masę i nałóż na skórę 
na ok. 15 minut, a następnie 
zmyj letnią wodą. Alterna-
tywą może być maseczka 
wykonana z 3 łyżek twarogu 
zmieszanego z łyżką miodu. 
Domowy kosmetyk odżywi 
i uelastyczni skórę. Ten etap 
pielęgnacji zakończ wklepa-
niem w cerę ulubionego kremu.

Relaks to podstawa
Ważnym elementem seansu 
SPA jest relaks. Po kąpieli 
owiń się ręcznikiem lub włóż 
szlafrok i połóż się wygod-
nie. Staraj się odprężyć i nie 
myśleć o niczym – pomóc 
w tym może Ci muzyka re-
laksacyjna. Dobrze będzie 
też wypić ziołową, rozgrze-
wającą herbatkę lub sok i po-
czytać książkę. Pamiętaj: to 
czas dla Ciebie! 

PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.
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NA WODZIENA WODZIEDOM
  Rodzinne 

       żeglowanie
Mimo że łódź budował 
sam, to na rejs na pewno 
sam nie popłynie. Pasją za-
raził najbliższych – żonę, 
dzieci, ale i wnuki. – Naj-
bardziej lubię tę wolność, 
która jest związana z tym, 
że się płynie z miejsca 
na miejsce i nie jest się za-
leżnym od jakiegoś jedne-
go domu. Żeglowanie też 
jest bardzo różnorodne, 
każdego dnia rzeka wyglą-
da zupełnie inaczej – doda-
je Danuta, żona żeglarza.  
Tą wolnością państwo 
Klimczakowie chcą dzielić 
się z innymi i zaprasza-
ją do wspólnych rejsów 
po polskich rzekach i poje-
zierzach wszystkich, któ-
rzy mają ochotę spróbo-
wać, czym jest żeglowanie. 
Skontaktować można się 
z łódzkimi żeglarzami po-
przez facebookowy profi l 
„Marzenie Admirała”.
                    rut

– „Marzenie admirała”.
Ostatnią,  trzecią łódź, 
żeglarz zbudował samo-
dzielnie. Wszystkie jej ele-
menty zostały wykonane 
ręcznie. – Gros prac wyko-
nałem zupełnie sam, łącz-
nie z wciąganiem ciężkich 
blach wielkości 3 metry na 
1,5 metra. Ale mam grupę 
wnuków, która tutaj przy-
chodzi i kibicuje, motywuje 
mnie do pracy – śmieje się 
Włodzimierz.

Ostatnie prace 
przy łódce
Łódka jest niemal skoń-
c z o n a .  P r a c e  n a d  n i ą 
trwają od czterech lat. 
Jest w niej przestronna 
część sypialniana, a tak-
że w pełni wyposażona 
łazienka. Do zrobienia 

zostały jeszcze prace 
wykończeniowe we 
wnętrzu i wyposaże-
nie między innymi 
części kuchennej.

– Musi zniknąć ten nieład-
ny kolor ścian i sufitów, 
wnętrze będzie pokryte 
drewnem i tkaninami ma-
teriałowymi, żeby było 
miłe i przytulne – taki dom 
na wodzie, którym można 
popłynąć w bardzo wie-
le miejsc, co jest naszym 
wspólnym, rodzinnym 
celem – przyznaje Włodzi-
mierz. 
Włodzimierz Klimczak 
ma nadzieję dokończyć 
wszystkie prace w okresie 
zimowym i na wiosnę zwo-
dować łódkę na śródlądo-
wych wodach w Polsce.
–  Mamy dwa pomysły 
– albo będzie to Pątnów 
koło Konina, o ile ze wzglę-
du na remont nie zostaną 
zamknięte śluzy, albo Płock 
i wtedy będzie dostępna 
dla nas Wisła oraz Pojezie-
rze, a w przypadku Pątno-
wa byłaby to Warta i Odra 
– wymienia żeglarz.

DOMDOMZBUDOWAŁ SOBIE ŁÓDŹ

DOMDOMDOMDOMWłodzimierz Klimczak 
samodzielnie zbudował łódź 

o długości 11 metrów i szerokości 
ponad 3 metrów. Pracował nad nią 
w wolnych chwilach, hobbystycznie, 
od czterech lat. Teraz łódka stoi na 
jego podwórku na Złotnie, na wiosnę 
planuje jej wodowanie i żeglowanie po 
wodach śródlądowych.

Łódka jest niemal skoń-
c z o n a .  P r a c e  n a d  n i ą 
trwają od czterech lat. 
Jest w niej przestronna 
część sypialniana, a tak-
że w pełni wyposażona 
łazienka. Do zrobienia 

zostały jeszcze prace 
wykończeniowe we 
wnętrzu i wyposaże-
nie między innymi 
części kuchennej.

FOT. RADOSŁAW JÓŹWIAK

przez facebookowy profi l przez facebookowy profi l 
„Marzenie Admirała”.„Marzenie Admirała”.
                    rut

nie między innymi 
części kuchennej.

rze, a w przypadku Pątno-
wa byłaby to Warta i Odra 
– wymienia żeglarz.

Pasję Włodzimierza podziela także żona Danuta

Łódź powstała 
z miłości do żeglowa-

nia. Tę pasję Włodzimierz 
Klimczak odkrył w sobie 
wiele lat temu. – Nie wy-
pada mówić, kiedy to było, 
bo to są aż tak odległe cza-
sy (śmiech). Na żeglowanie 
zostałem namówio-
ny jako harcerz. 
Tutaj w Łodzi, na 
Ba łutach  to  na-
sze harcerstwo 
wykształciło 
bardzo liczną 
grupę żegla-
rzy – wspomi-
na Włodzimierz 
Klimczak.

Pierwsza 
łódź
W ł o d z i m i e r z 
niezbyt dobrze czuł się 
na cudzych łódkach, dlate-
go zaczął budować własne. 
Pierwsza powstała w 2000 
roku i była największą 
zbudowaną przez Wło-
dzimierza Klimczaka. 
Miała aż 5 kabin dwuoso-
bowych. Kolejną, mniej-
szą, zbudował komercyj-
nie dla klienta. Najpierw 
przy pracach pomagali 
inni – współpracow-
nicy i przyjaciele. I to 
oni nadali nazwę wszyst-
kim łodziom, budowa-
nym przez Włodzimierza 

Zeskanuj kod QR

Zeskanuj kod
QR
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PIOTRKOWSKA INFO

Bujne choinki, deptak 
pachnący lasem, pyszne 
grzane napoje i smakoły-
ki z różnych stron świata 
– to tylko kilka świątecz-
nych atrakcji przygotowa-
nych na tegoroczny Jar-
mark Bożonarodzeniowy 
przy ul. Piotrkowskiej.

Już w ten weekend (27–
28 listopada) ulica Piotr-
kowska znów zamieni 
się w magiczny zakątek 
– pachnący choinkowym 
lasem i świątecznymi 
specjałami. Na stoiskach 
znajdziemy tradycyjne 

wędliny, chleby, wypieki 
i  urocze pierniki. Piękne 
ozdoby, choinki, pyszne 
grzane wino, sery, wyro-
by z różnych stron świata 
w połączeniu z ozdobami 
i iluminacjami świetlny-
mi to przepis na udane 
popołudnie. 
Jarmark to także dobre 
miejsce na zakup świą-
tecznych prezentów, 
wyjątkowej biżuterii 
i rękodzieła, ale też 
wspaniała okazja do 
wspólnego spędzenia 
czasu, udziału w anima-
cjach i występach. 

W każdy weekend Jar-
marku na najmłodszych 
czekać będą animatorzy 
i postacie świąteczne 
z bogatym programem 
zabaw, pokazów i ani-
macji. Rodzicom czas 
będą umilać lokalni arty-
ści wykonujący najpięk-
niejsze kolędy.
W najbliższą niedzielę 
(28 listopada) zaplano-
wano koncert bajkowych 
piosenek połączony ze 
spotkaniem z bohatera-
mi najpiękniejszych opo-
wieści.
 KS

Tegoroczne andrzejki na 
Fali potrwają cały weekend 
(27–28 listopada). Magiczna 
atmosfera zagości w holu 
i strefi e saun.

Aquapark Fala (al. Unii 
Lubelskiej 4) zaplanował 
na ten weekend wyjąt-
kowe atrakcje. W sobotę 
i niedzielę do dyspozycji 
odwiedzających będzie 
przygotowany wspólnie 
z Tkalnią Zagadek pokój 
zagadek. W holu głów-
nym w sobotę w godz. 

18:00–20:00 oraz niedzie-
lę w godz. 16:00–19:00 
pojawi się także wróżka!
W niedzielę czekają jesz-
cze: o godz. 15:30 – pokaz 
i warsztaty tańca brzucha 
oraz w godz. 11:00–18:00 
– stoisko z książkami. 
Andrzejkowej atmosfe-
ry nie zabraknie także 
w strefi e saun – na 
uczestników czekają kli-
matyczne naparzania 
w godz. 16:20–21:00, 
a także Cezar, który 
wcieli się w rolę szamana 

w godz. 17:30–21:30.
Natomiast w nocy z 27 
na 28 listopada odbę-
dzie się kolejna edycja 
Nocy Naturystów 
w andrzejkowym 
klimacie. Wielbicie-
le strefy saun będą 
mogli skorzystać 
z ceremonii sau-
nowych.

Red

TU SIĘ ŻYJE
FESTIWAL MEDIÓW CZŁOWIEK W ZAGROŻENIU

Jeszcze do niedzieli (28 li-
stopada) trwa Festiwal Me-
diów Człowiek w Zagrożeniu. 
A to oznacza, że możemy 
oglądać znakomite polskie 
i zagraniczne fi lmy doku-
mentalne, reportaże telewi-
zyjne i radiowe zupełnie za 
darmo.

W sobotę (27 listopada) 
o godz. 16:00 warto wybrać 
się do Muzeum Kinema-
tografi i (pl. Zwycięstwa 
1). W kinie Kinematograf 
zostanie wyświetlony fi lm 
„Tu się żyje” w reżyserii 
Kingi Dębskiej.

Dokument opowiada 
o jedynym hospicjum na 
Litwie, prowadzonym 
w Wilnie przez chary-
zmatyczną siostrę Micha-
elę Rak. Film odsłania 
kulisy jego działalności, 
przybliża sylwetki pa-
cjentów i pracowników. 
Pokazuje ideę hospicyj-
ną w praktyce i – para-
doksalnie – opowiada 
bardziej o życiu niż 
o śmierci. Po projekcji 
zaplanowano spotka-
nie z Kingą Dębską. 
Wstęp wolny. 

KaWa

FOT. LODZ.PL

HARMONOGRAM 
JARMARKOWYCH ATRAKCJI

04.12.2021 – Skiba Show, 
czyli Mikołajkowy program Krzyśka Skiby, 
znanego nie tylko z Big Cyca
(świąteczny program animacji 
z przymrużeniem oka)
05.12.2021 – MrBeat 
wykonujący utwory zespołu 
The Beatles oraz najpiękniejsze 
utwory świąteczne
11.12.2021 – Jacek Kawalec Show
muzyczne spotkanie 
z Jackiem Kawalcem
12.12.2021 – Ola & Szewcu Acoustic 
najpiękniejsze przeboje 
w nowych aranżacjach
18.12.2021 
– Koncert Manolo Cafe
19.12.2021
– 2m Acoustic Trio
świąteczny 
koncert

BOŻONARODZENIOWYBOŻONARODZENIOWY

W każdy weekend Jar-
marku na najmłodszych 
czekać będą animatorzy 
i postacie świąteczne 
z bogatym programem 
zabaw, pokazów i ani-
macji. Rodzicom czas 
będą umilać lokalni arty-
ści wykonujący najpięk-
niejsze kolędy.
W najbliższą niedzielę 
(28 listopada) zaplano-
wano koncert bajkowych 

(świąteczny program animacji 
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05.12.2021 – MrBeat 
wykonujący utwory zespołu 
The Beatles oraz najpiękniejsze 
utwory świąteczne
11.12.2021 – Jacek Kawalec Show
muzyczne spotkanie 
z Jackiem Kawalcem
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koncert

NA FALI
ANDRZEJKOWY WEEKEND

wyjątkowej biżuterii 
i rękodzieła, ale też 
wspaniała okazja do 
wspólnego spędzenia 
czasu, udziału w anima-

18:00–20:00 oraz niedzie-
lę w godz. 16:00–19:00 
pojawi się także wróżka!
W niedzielę czekają jesz-
cze: o godz. 15:30 – pokaz 
i warsztaty tańca brzucha 
oraz w godz. 11:00–18:00 
– stoisko z książkami. 
Andrzejkowej atmosfe-
ry nie zabraknie także 
w strefi e saun – na 
uczestników czekają kli-
matyczne naparzania 
w godz. 16:20–21:00, 
a także Cezar, który 
wcieli się w rolę szamana 

w godz. 17:30–21:30.
Natomiast w nocy z 27 
na 28 listopada odbę-
dzie się kolejna edycja 
Nocy Naturystów 
w andrzejkowym 
klimacie. Wielbicie-
le strefy saun będą 
mogli skorzystać 
z ceremonii sau-
nowych.
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wano koncert bajkowych 
piosenek połączony ze 
spotkaniem z bohatera-
mi najpiękniejszych opo-
wieści.
 KS

NA FALI
ANDRZEJKOWY WEEKEND

FOT. LODZ.PLFOT. MAT. PRAS.

znajdziemy tradycyjne 

Tegoroczne andrzejki na 
Fali potrwają cały weekend 
(27–28 listopada). Magiczna 
atmosfera zagości w holu 
i strefi e saun.

Aquapark Fala (al. Unii 
Lubelskiej 4) zaplanował 
na ten weekend wyjąt-
kowe atrakcje. W sobotę 
i niedzielę do dyspozycji 
odwiedzających będzie 
przygotowany wspólnie 
z Tkalnią Zagadek pokój 
zagadek. W holu głów-
nym w sobotę w godz. 

OTWARCIEOTWARCIE BIBLIOTEKIBIBLIOTEKI
WO LWO LN OŚĆN OŚĆ

W weekend (25–27 listo-
pada) świętujemy otwar-
cie Biblioteki Wolność 
(pl. Wolności 4). Z tej okazji 
na łodzian czekają wyjątko-
we spotkania i atrakcje.

Piątek rozpocznie się spa-
cerem po placu Wolności 
w towarzystwie znanych 
łódzkich przewodników, 
którzy przybliżą uczest-
nikom historię tego 
miejsca. Pierwsza tura 
o godz. 12:00, kolejna 
o godz. 16:30, wtedy też 
neon Biblioteki Wolność 
zabłyśnie w jesiennym 
mroku. 
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Na premierowe opro-
wadzanie po wystawie 
„Łódzkie mikrohistorie. 
Ludzkie mikrohistorie” 
ścieżką kulinarną zapra-
sza w sobotę (27 listo-
pada) Centralne Muzeum 
Włókiennictwa (ul. Piotr-
kowska 282).

Ścieżka kulinarna to jedna 
z tras zwiedzania wysta-
wy „Łódzkie mikrohisto-

rie. Ludzkie mikrohisto-
rie” w Łódzkim Parku 
Kultury Miejskiej.
Łódź okresu przemysło-
wego była zamieszkiwana 
przez Polaków, Niemców, 
Żydów, Rosjan i przed-
stawicieli innych narodo-
wości. W każdym domu, 
bogatym czy biednym, 
dużym czy małym, była 
kuchnia. Nie tylko przy-
rządzano w niej posiłki, 

ale też dbano o kulinar-
ne tradycje wyniesione 
z domu rodzinnego. Przy-
gotowywano ulubione 
potrawy domowników 
i przechowywano różne 
łakocie, często wyjadane 
po kryjomu przez dzieci. 
Podczas zwiedzania 
wystawy uczestnicy do-
wiedzą się, co jedzono 
w dawnej Łodzi, jakie były 
popularne potrawy, co go-

ściło na łódzkich stołach 
w końcu XIX wieku, co 
w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym, a co po II 
wojnie światowej.
Oprowadzanie popro-
wadzi Katarzyna Trela, 
edukatorka Działu Edu-
kacji. Zaplanowano dwie 
tury – o godz. 12:15 i 14:30. 
Bilety: 10 zł (ulgowy) i 15 
zł (normalny). 

RedKu

TU SIĘ ŻYJE
FESTIWAL MEDIÓW CZŁOWIEK W ZAGROŻENIU

ALICJA W PARKU MILIONA ŚWIATEŁ

ŁÓDZKIE MIKROHISTORIE. LUDZKIE MIKROHISTORIE

Dokument opowiada 
o jedynym hospicjum na 
Litwie, prowadzonym 
w Wilnie przez chary-
zmatyczną siostrę Micha-
elę Rak. Film odsłania 
kulisy jego działalności, 
przybliża sylwetki pa-
cjentów i pracowników. 
Pokazuje ideę hospicyj-
ną w praktyce i – para-
doksalnie – opowiada 
bardziej o życiu niż 
o śmierci. Po projekcji 
zaplanowano spotka-
nie z Kingą Dębską. 
Wstęp wolny. 

KaWa

 W DAWNEJ  Ł ODZ I ?
CO JEDZONOCO JEDZONO
 W DAWNEJ  Ł ODZ I ?

W PARKU 
ŹRÓDLISKA

MAGICZNY 
ŚWIAT
MAGICZNY 
ŚWIAT
W PARKU 
ŹRÓDLISKA

W tym roku najbardziej 
magiczny wieczór andrzej-
kowy w Łodzi odbędzie 
się w parku Źródliska. 
W sobotę (27 listopada) 
w ramach wstępu do Par-
ku Miliona Świateł bę-
dzie można wziąć udział 
w specjalnym wydarze-
niu z nocnym zwiedza-
niem Palmiarni, pełnym 
wróżb, przepowiedni 
i słodkich niespodzia-
nek.

Od godz. 17:00 po otwar-
ciu bram największej w re-
gionie tematycznej wysta-
wy świetlno-dźwiękowej 
na gości czekać będą nie 
tylko tajemnicze postacie, 
interaktywne rzeźby i za-
czarowane labirynty, ale 
też spacer pośród palm 
w blasku księżyca i świec!
Palmiarnia oraz Kawiar-
nia Palmiarnia zapraszają 
do udziału w magicznym 
programie andrzejko-

wych atrakcji. Na zwie-
dzających czekają m.in. 
na karciane przepowied-
nie zawodowej wróżki, 
animacje z laniem wo-
sku, losowanie ciasteczek 
z wróżbą oraz andrzej-
kowa loteria, w której 
wygrać można słodki 
poczęstunek. Dodatkowo 
uczestnicy wydarzenia 
mogą skorzystać ze spe-
cjalnej oferty gofrów, de-
serów i rozgrzewających 

napojów Kawiarni Pal-
miarnia.
Wstęp do parku Źródli-
ska od strony al. Piłsud-
skiego. Udział w wyda-
rzeniu jest możliwy za 
okazaniem odpowied-
niego biletu, które moż-
na zakupić w kasie na 
miejscu oraz na stronie: 
parkmilionaswiatel.pl. 
Bilety: 29 i 35 zł. 

RedKu
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OTWARCIEOTWARCIE BIBLIOTEKIBIBLIOTEKI
WO LWO LNO Ś ĆNOŚ Ć

Tego dnia czeka nas jeszcze 
rozmowa Leszka Jażdżew-
skiego z prof. Stanisławem 
Obirkiem i Arturem No-
wakiem – autorami książki 
„Gomora. Władza, strach 
i pieniądze w polskim Ko-
ściele”, którzy wyjaśnią, 
dlaczego polski kościół boi 
się wolności. Start o godz. 
18:00.
Z kolei w sobotę o godz. 18:00 
dr Tamara Skalska podysku-
tuje o wolności w perspekty-
wie nadchodzącej katastrofy 
z Maciejem Jakubowiakiem, 
autorem książki „Ostatni 
ludzie. Wymyślanie końca 
świata”.

W piątek i w sobotę 
w bibliotece działać bę-
dzie „Profesjonalne do-
radztwo literackie”, 
w ramach którego znani 
i lubiani łodzianie wcielą się 
w rolę bibliotekarzy i będą 
polecać ważne książki 
z księgozbioru biblioteki.
Organizatorzy zapew-
niają, że zadbają także 
o poczucie nieskrępowa-
nej wolności najmłodszych 
czytelników. W weekend 
czekać na nich będą zabawy, 
gry i warsztaty. Wstęp na 
wszystkie wydarzenia jest 
bezpłatny. 

Red
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ULICA
Chociaż ma niewiele ponad 
0,5 km długości, ciekawych 
miejsc jest przy niej tyle, że 
spokojnie mogłaby obdzie-
lić nimi kilka dłuższych ulic. 
Zabytkowe gmachy, street 
art, wielkomiejskość na miarę 
XXI w. – niezależnie od rozmia-
rów, ul. Traugutta zdecydowa-
nie zasługuje na uwagę.

Architektura
Zabudowa ulicy świetnie 
ilustruje to, jak zmieniała się 
łódzka architektura – znaj-
dują się tu ważne budynki 
z różnych etapów rozwoju 
miasta. Nikomu nie trzeba 
raczej przedstawiać stoją-
cego przy skrzyżowaniu 
z ul. Piotrkowską hotelu 
Grand. Gmach zaprojek-
towany przez najsłynniej-
szego łódzkiego architek-
ta, Hilarego Majewskiego, 
wzniesiono w 1887 roku. 
Grał w fi lmach, pojawił się 
na kartach „Ziemi Obieca-
nej” Władysława Reymonta, 
a dla łodzian stanowił przez 
lata synonim luksusu. Dziś 
trwa remont, który ma przy-
wrócić mu dawną świetność. 
Początek XX wieku pamięta 
również stojący nieopodal 
hotel Savoy, pierwszy łódzki 
wysokościowiec. Do lat 50. 
był to najwyższy (z wyjąt-
kiem kościołów) budynek 
w Łodzi, a jego 35 metrów 
mocno wyróżniało się na 
tle śródmiejskiej zabudowy. 
Tak mocno, że o „sterczącym 
głupio Savoyu” w wierszu 
„Łódź” wspominał sam Ju-
lian Tuwim. Lata międzywo-
jenne wzbogaciły zabudowę 
ulicy o Dom-Pomnik im. 
Marszałka Józefa Piłsudskie-
go, czyli dzisiejszą siedzibę 
Łódzkiego Domu Kultury. 
Modernistyczny budynek – 
mający być symbolem siły 
polskiego państwa – po-
wstał ze składek łodzian. 
Jego budowę ukończono 
ostatecznie w latach 80. 

– to wtedy zyskał m.in. cha-
rakterystyczne elewacje 
z żółtego piaskowca. W la-
tach 70. tuż obok powsta-
ły 68-metrowe, bliźniacze 
wieżowce Miastoprojektu 
i Textilimpexu, będące reali-
zacją łódzkiego snu o drapa-
czach chmur.

Street art
Na niedługiej ulicy znalazło 
się także miejsce dla najróż-
niejszych odmian street artu. 
Przy skrzyżowaniu z ul. Sien-
kiewicza nie da się przeoczyć 
dwóch ogromnych murali. 
Pierwszy to podobizna po-
chodzącego z Łodzi pianisty 
Artura Rubinsteina. Czarno-
-biała twarz wykrzywiona 
w zabawnej minie, klawisze 
fortepianu i kalejdoskopo-
wa układanka z kolorowych 
trójkątów – obraz Eduardo 
Kobry na stałe wpisał się 
w krajobraz Łodzi. Obok 
widać wyblakłego już, obła-
żącego z farby motyla. Re-
klamujący Pewex mural 
z lat 80. jest jednym z ostatnich 
z czasów PRL, które w całości
i w dobrym stanie zachowały 
się w Łodzi. Spostrzegawcze 
oko dostrzeże przy Traugut-
ta również inne formy sztuki 
ulicy. Ścianę kamienicy pod 
numerem 10 zdobi instala-
cja „Sąsiedzi” – hiszpański
artysta Isaac Cordal umie-
ścił tu niewielkie, smutne 
fi gurki stojące samotnie na 
balkonach. Przeciwna strona 
ulicy należy do mozaikowe-
go gekona autorstwa Egona 
Fietke. Okiem wkompono-

wanym w otwór wenty-
lacyjny kamienicy niebieska 
jaszczurka spogląda na jesz-
cze jeden mural – schema-
tycznie naszkicowane, lekko 
karykaturalne postaci autor-
stwa malarza Sławka „Zbio-
ka” Czajkowskiego.

Nowe oblicze
Powstanie Nowego Centrum 
Łodzi sprawiło, że ul. Trau-
gutta znalazła się w samym 
sercu ważnych zmian. Cha-
rakter ulicy na miarę XXI w. 
podkreśla górująca nad nią 
Brama Miasta – nowocze-
sny biurowiec z nietypową, 
rdzawą elewacją. Przeło-
mowy był rok 2015 – wte-
dy ulica zmieniła się 
w woonerf. Ruch 
samochodowy uspoko-
jono, robiąc miejsce dla 
rowerzystów i pieszych. 
Pojawiły się ławki 
i drzewa, a pod ścia-
nami kamienic stanęły 
restauracyjne ogródki. 
Ulica, choć położona 
tuż obok Piotrkowskiej, 
ma kameralny klimat. 
Uciekając od zgiełku, 
warto wpaść na 
wegański ramen do 
Umamitu, deser do 
Cukierni Wasiako-
wie czy drinka do 
najstarszej łódzkiej 
klubokawiarni 
Owoce i Warzywa. 
Jedno jest pewne – na 
tej małej wielkiej ulicy 
będziecie mieć co robić 
do rana.
 Dorota Szczepańska
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ODKRYĆ

ARTYSTE
W SOBIE

Pomyłki z uśmiechem
Podczas  prowadzenia 
warsztatów online zdarza-
ją się, jak to na żywo, rów-
nież niespodziewane histo-
rie. – W ostatnią niedzielę 
miałyśmy dwa warsztaty, 
jeden po drugim. Jesteśmy 
już w studiu, minuta do 
rozpoczęcia wydarzenia, 
wszystko przygotowane, 
prowadząca uśmiechnięta, 
trzyma przed sobą gotowy 
projekt do pokazania… Aż 
nagle orientuje się, że po-
kazuje dekorację w szkle 
nie na te warsztaty, co 
trzeba! Na szczęście szyb-
ko podmieniłyśmy wazon 
i nikt się nawet nie domy-
ślił, że coś mogło pójść nie 
tak – śmieje się Agnieszka.

M i m o  n a -
t łoku  pracy 
dz iewczyny 
z My-Self-Art 
m y ś l ą  j u ż 
o  kole jnych 
p r o j e k t a c h . 

Poza warsztata-
mi dla pracowników firm 
zamierzają także urucho-
mić zajęcia online dla dzie-
ci: – To będzie seria zajęć 
artystycznych, w czasie 
których najmłodsi samo-
dzielnie lub pod opieką 
dorosłych stworzą deko-
racje do swojego pokoju 
– zapowiada Agnieszka.

Mikołaj Jaskinia

Kwiat bez doniczki?
Bardzo proszę!
Wiszący ogród w domu? 
Las w słoiku? Dla dziew-
czyn nie ma rzeczy nie-
możliwych, o ile można 
je wykonać własnoręcz-
nie, w duchu jedności 
z naturą i pracy kre-
atywnej. Sztandaro-

wymi warsztatami 
My-Self-Art są te, 

na  k tórych 
uczestnicy 

m o g ą 
s a m o -

d z i e l n i e 
stworzyć ko-

kedamę. – To 
japońska sztuka 

uprawiania roślin 
bez doniczek – tłuma-

czy Agnieszka. – Bardzo 
często sięgamy po projekty 
związane z naturą, staramy 
się podkreślić i wyekspo-
nować piękno przyrody. 
Dlatego do samej kokeda-
my dokładamy drewno czy 
szkło. Ważne jest też to, jaką 
roślinę wybierzemy i jakie 
podłoże otulimy mchem. 
Istotny jest także sposób pod-
lewania, uczestnicy naszych 
warsztatów dostają zawsze 
szczegółowe informacje, jak 
„wykąpać” kulę z mchem 
i jak o nią dbać. Za każ-
dym razem omawiamy 
też produkty, z jakimi 

pra-
cujemy. 
Dlatego nasi 
warsztatowi-
cze znają już 
takie pojęcia, 
jak keramzyt 
czy perl i t  – 
to składniki 
n i e z b ę d n e 
d o  s t w o -
rzenia lasu 
w szkle.

Radość 
tworzenia
Warsztaty pla-
styczne to dziś 
nie tylko zaję-
cia dla dzieci 
w wieku szkol-
nym. Swoje po-
kłady kreatywno-
ści chce uwalniać także 
coraz więcej dorosłych. 
W ten trend wpasowały 
się pochodzące z Łodzi 
dziewczyny. Połączyła je 
wspólna pasja i… dziecięca 
ciekawość. 
– Można powiedzieć, że 
znamy się od przedszkola – 
opowiada Agnieszka, jedna 
z trzech założycielek My-Sel-
f-Art. – Zawsze lubiłyśmy 
ładne rzeczy i otaczałyśmy 
się dekoracjami wykonany-
mi własnoręcznie. W końcu 
splotły się także nasze losy 
zawodowe i wtedy zaiskrzy-
ła wspólna energia. Już od 
wielu lat prowadzimy warsz-
taty plastyczne dla dzieci, 
a w pewnym mo-
mencie dostałyśmy 
zadanie przygoto-
wać takie zajęcia dla 
dorosłych. Tak za-
częła się nasza przy-
goda z prowadze-
niem warsztatów, 
które w pandemii 
musiałyśmy prze-
nieść w tryb online 
i chyba całkiem fajnie 
nam to wychodzi.

Dinozaury z mchu, 
czyli zabawa dla całej 
rodziny
Choć efekt końcowy warsz-
tatów może wskazywać, że 
przygotowanie danej ozdo-

by było niezwykle trud-
ne, to idea My-Self-Art 
zakłada również prosto-

tę tworzenia. – Staramy 
się tak opracować projekt, 

by każdy poradził sobie 
z wykonaniem poszczegól-
nych elementów. Podczas 
spotkań online uczestnicy 
mogą też dodatkowo zada-
wać pytania, ale zwykle ra-
dzą sobie doskonale i efekt 
ich pracy jest naprawdę 
wow – opowiada Agniesz-
ka. – Na naszych warsz-
tatach bardzo często cuda 
tworzą całe rodziny: 

dz iec iak i 
s ą  i d e a l n y m i 
pomocnikami, 
a panowie mogą 
wykazać się przy 
zajęciach stolar-
skich. Najważ-
niejsze i tak jest to, 
by ludzie spędzili 
czas razem, przy 
stworzeniu cze-
goś pięknego. 
Nie wszyscy 

mają dryg do 
tego, by sa-
modzielnie 
coś wymyślić 
i  zakupić odpo-
wiednie produkty. 

My wysyłamy uczestni-
kom wszystko, co jest po-
trzebne, ale zachęcamy także 
do „uszlachetniania” swoich 
projektów. Dlatego np. w la-
sach w słoiku lądują ludziki 
LEGO, a z mchu w ramkach 
mamy układają dla dzieci 
dinozaury.

Są trzy, wszystkie pochodzą 
z Łodzi i kochają tworzyć. 
Agnieszka,  Ol iwka i  Ola 
od lat dzielą się swoją pasją 
do pracy twórczej, a przy 
okazji sprawiają, że w do-
mach uczestników ich warsz-
tatów łatwo zachwycić się 
przepięknymi i oryginalnymi 
ozdobami.

i nikt się nawet nie domy-
ślił, że coś mogło pójść nie 
tak – śmieje się Agnieszka.

M i m o  n a -
t łoku  pracy 
dz iewczyny 
z My-Self-Art 
m y ś l ą  j u ż 
o  kole jnych 
p r o j e k t a c h . 

Poza warsztata-

wow – opowiada Agniesz-
ka. – Na naszych warsz-
tatach bardzo często cuda 
tworzą całe rodziny: 

dz iec iak i 
s ą  i d e a l n y m i 
pomocnikami, 
a panowie mogą 
wykazać się przy 
zajęciach stolar-
skich. Najważ-
niejsze i tak jest to, 
by ludzie spędzili 
czas razem, przy 
stworzeniu cze-
goś pięknego. 
Nie wszyscy 

mają dryg do 
tego, by sa-
modzielnie 
coś wymyślić 
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Każdy       może
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tatów może wskazywać, że 
przygotowanie danej ozdo-

by było niezwykle trud-
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tę tworzenia. – Staramy tę tworzenia. – Staramy 
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by każdy poradził sobie 
z wykonaniem poszczegól-
nych elementów. Podczas 
spotkań online uczestnicy 
mogą też dodatkowo zada-
wać pytania, ale zwykle ra-
dzą sobie doskonale i efekt 
ich pracy jest naprawdę 
wow – opowiada Agniesz-
ka. – Na naszych warsz-
wow – opowiada Agniesz-
ka. – Na naszych warsz-

ARTYSTEARTYSTEARTYSTE
czyli zabawa dla całej 
rodzinyrodziny
Choć efekt końcowy warsz-Choć efekt końcowy warsz-
tatów może wskazywać, że 
przygotowanie danej ozdo-

się tak opracować projekt, 
by każdy poradził sobie 
z wykonaniem poszczegól-
nych elementów. Podczas 
spotkań online uczestnicy 
mogą też dodatkowo zada-
wać pytania, ale zwykle ra-

Każdy       możeKażdy       możeKażdy       możeKażdy       możeKażdy       możeKażdy       możeKażdy       możeKażdy       możeKażdy       możeKażdy       możeKażdy       możeKażdy       możeKażdy       możeKażdy       możeKażdy       możeKażdy       może

ARTYSTE

Każdy       możeKażdy       możeKażdy       możeKażdy       możeKażdy       możeKażdy       możeKażdy       możeKażdy       możeKażdy       możeKażdy       możeKażdy       możeKażdy       może

często sięgamy po projekty 
związane z naturą, staramy 
się podkreślić i wyekspo-
nować piękno przyrody. 
Dlatego do samej kokeda-
my dokładamy drewno czy 
szkło. Ważne jest też to, jaką 
roślinę wybierzemy i jakie 

mchem. 
Istotny jest także sposób pod-
lewania, uczestnicy naszych 
warsztatów dostają zawsze 
szczegółowe informacje, jak 
„wykąpać” kulę z mchem 
i jak o nią dbać. Za każ-

wiamy 

cujemy. 
Dlatego nasi 
warsztatowi-
cze znają już 
takie pojęcia, 
jak keramzyt 
czy perl i t  – 
to składniki 
n i e z b ę d n e 
d o  s t w o -
rzenia lasu 

dziec iak i 
s ą  i d e a l n y m i 
pomocnikami, 
a panowie mogą 
wykazać się przy 
zajęciach stolar-
skich. Najważ-
niejsze i tak jest to, 
by ludzie spędzili 

coś wymyślić 

My wysyłamy uczestni-
kom wszystko, co jest po-
trzebne, ale zachęcamy także 
do „uszlachetniania” swoich 
projektów. Dlatego np. w la-
sach w słoiku lądują ludziki 
LEGO, a z mchu w ramkach 
mamy układają dla dzieci 
dinozaury.

dz iec iak i 
s ą  i d e a l n y m i 
pomocnikami, 
a panowie mogą 
wykazać się przy 
zajęciach stolar-
skich. Najważ-
niejsze i tak jest to, 
by ludzie spędzili 
czas razem, przy 
stworzeniu cze-
goś pięknego. 
Nie wszyscy 

mają dryg do 
tego, by sa-
modzielnie 
coś wymyślić 

Kokedama 
to japońska 

sztuka
uprawy 

roślin 
bez 

doniczek

Agnieszkę, Oliwkę i Olę 
połączyła pasja do piękna 

i natury

Dzięki ozdobom z mchem 
nawet zimą możemy

być bliżej natury

WARSZTATY 
DZIEWCZYN 

ZNAJDZIECIE 
NA 

WWW.
MY-SELF-ART.PL

FOT. MY-SELF-ART
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UWAGA

Na łódzkich ulicach 
pojawiły się wysokie, 

czerwone skrzynki. 

Jest ich 45 i stoją 
na najczęściej uczęsz-

czanych przystankach 
tramwajowych

 i autobusowych. 
To są dystrybutory 

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

nowsze wydania gazety, 
zupełnie za darmo. 

Aby wyjąć egzemplarz 
„Łódź.pl” ze skrzynki, 

wystarczy złapać 
uchwyt, odchylić 

klapę i zabrać jeden 
z numerów. 

Pojemniki są codziennie 
rano uzupełniane o nowe 

egzemplarze, a jeśli 
zdarzy się, że są puste, 

oznacza to, że nakład 
naszej gazety już się 

wyczerpał.   RD

Z DARMOWĄ Z DARMOWĄ 
GAZETĄGAZETĄ

FO
T. 

LO
DZ

.PL

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach

Kwadraciak Inowrocławska/Żubardzka
Pod zegarem Inowrocławska/Wielkopolska
Ogród Botaniczny Krzemieniecka 36/38
Palmiarnia Piłsudskiego 61
Łódzka Organizacja Turystyczna Piotrkowska 28
Centrum Obsługi Karty Łodzianina Piotrkowska 87
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
Piotrkowska 110
Hotel „Bedrooms” Piotrkowska 64
Cukiernia Dybalski: Piotrkowska 56, Piotrkowska 102A, 
CH Central, Jaracza 5, pl. Wolności 9, Tatrzańska 42/44, 
Ciołkowskiego 9, Nastrojowa 8, Armii Krajowej 36, 
Szpital im. Barlickiego, Rojna Rynek Malus, 
Zgierz (Długa 69, Czarna 3/9)
Sklep GAMA Perla, Osiedle im. J. Montwiłła-Mireckiego 
Pasaż Handlowy Oranżada Wujaka 7
przy sklepie Rossmann Pojezierska 2/6 
Smocza 1h (naprzeciw Biedronki)
Chryzantem 8
Carrefour Zarzewska
11 Listopada 39A przy poczcie
Falista 162 Sklep Spożywczy
Piaseczna róg Motylowej
Zgierska 240
Tatarakowa 12, Radogoszcz Wschód
Nastrojowa 50, pl. Słoneczny

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

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

TU NAS ZNAJDZIESZ
SKRZYNKI SKRZYNKI 

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKIW PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI

Sprawdź adresy na WWW.BIBLIOTEKA.LODZ.PL

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

Każda miejska biblioteka

Wszystkie miejskie przychodnie
Delegatury Urzędu Miasta Łodzi

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

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

przy punkcie informacji oraz wejściu 
do strefy Qulinarium (restauracje)

Manufaktura

Złap za uchwyt,
odchyl klapę
i weź gazetę   „Łódź.pl“
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Częstochowianie tracą do ŁKS 
raptem dwa punkty. Co praw-
da ostatnio przegrali wysoko 
z Koroną Kielce, ale wcześniej 
radzili sobie nadspodziewanie 
dobrze. Wygrali między inny-
mi z wyżej notowaną San-
decją i zremisowali 
z GKS Tychy. 
We wrześniu 

pokonali nawet 
Arkę Gdynia. Tym-
czasem trener Kibu 
Vicuña znów nie 
będzie miał do dys-
pozycji wszystkich 

zawod-
n i k ó w . 

Tym razem 
nie chodzi jed-

nak o kontuzje, 
ale o kartki, przez 

k t ó r e  p a u z o w a ć 
muszą Szeliga, Tosik 

i Pirulo. To z pewnością 
nie ułatwi zadania. 

Nie zmienia to jednak 
faktu, że Rycerze Wio-

sny prezentują się coraz 
lepiej i chyba najgorszy 

kryzys mają już za sobą. 
Ostatnio zaliczyli dwie 
wygrane z rzędu (z GKS 
Katowice i GKS Tychy), co 
do tej pory się nie zdarzało. 

Poprawia 
się również 

ich styl gry 
i  w pojedyn-

ku z tyszanami 
z pewnością 

nie można 
było 

mówić 
j e d y n i e 
o szczęściu.
Pią tkowy mecz 
zostanie rozegrany 
w  Ł o d z i ,  n a  s t a d i o n i e 
im. Władysława Króla, choć to 
Skra będzie formalnie gospo-
darzem spotkania. Zmiana 
miejsca nastąpiła na wniosek 
częstochowian. To może po-
móc ełkaesiakom, bo zagrają 
na swoim terenie, ze wspar-
ciem kibiców.                        JB

J u ż  w  p i ą t e k 
(26 listopada) 

coraz lepiej grający ŁKS zagra mecz 
z beniaminkiem Fortuna 1. Ligi Skrą 
Częstochowa. Zespół spod Jasnej 
Góry można śmiało nazwać sensacją 
tego sezonu. Mało znany klub awan-
sował niespodziewanie na zaplecze 
Ekstraklasy i wygrywa coraz więcej 
spotkań, plasując się w środku 
  tabeli. Dlatego nie będzie to
             dla łodzian łatwa 

                 potyczka.

Miedź Legnica 18 31:13 38 
Widzew Łódź 18 32:19 35
Korona Kielce 18 23:14 32
Podbeskidzie B-B 18 33:21 31
Sandecja Nowy Sącz 18 22:18 30
GKS Tychy 18 21:18 30
ŁKS Łódź 17 22:18 28
Arka Gdynia 18 25:18 26
Skra Częstochowa 18 13:18 26
Odra Opole 18 25:26 25
Chrobry Głogów 17 20:18 22
Resovia Rzeszów 17 18:20 20
GKS Katowice 17 19:27 19
Zagłębie Sosnowiec 18 20:27 18
Stomil Olsztyn 18 21:29 16
Puszcza Niepołomice 18 16:26 16
GKS Jastrzębie 18 15:31 13
Górnik Polkowice 18 16:31 12
AWANS             BARAŻE            SPADEK

M    G  PKTTABELA  FORTUNA 1. LIGA

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

wątpliwości, że możemy mó-
wić o kryzysie łódzkiego Wi-

dzewa. Pięć ligowych spotkań 
bez zwycięstwa to seria, która 

musi wywołać alarm nawet 
w głowach największych 

optymistów. Co jest tego 
przyczyną? Można jej upa-

trywać w kontuzjach. Dwóch 
liderów zespołu, 

Krystian Nowak 
i Juliusz Letniow-
ski, wciąż nie są 

w pełni sił, ale 

czy na pewno brak dwóch 
zawodników odpowiada 

za tak duży regres? Przede 
wszystkim Widzew opu-

ściło szczęście. Takich 
spotkań jak z Sandecją 

w rundzie jesiennej było 
wiele, ale piłka zawsze ja-

kimś sposobem znajdowała 
drogę do bramki. Przeciw-

nicy zaś albo nie trafiali, 
albo odbijali się od muru 

w postaci Jakuba Wrąbla.
W najbliższym meczu z Za-

głębiem Sosnowiec to jed-
nak nie szczęście, a znacznie 

wyższe umiejętności piłkar-
skie Widzewa powinny za-
decydować. Sosnowiczanie 
są drużyną, która kolejny 

sezon balansuje na granicy 
spadku i utrzymania. Jed-

nak ostatnie 
dwa spo-

tkania po-
kazują, że 

końcówka 
jesieni im służy. Zwycięstwa 

z Arką Gdynia (1:0) i Chro-
brym Głogów (3:2) mogą dać 

wiatr w żagle zespołowi pro-
wadzonemu przez Artura 

Skowronka. Czy tak będzie? 
Przekonamy się w niedzie-

lę (28 listopada) o godzi-
nie 18:00 na stadionie przy 

al. Piłsudskiego 138.          PB

wątpliwości, że możemy mó-

W najbliższym meczu z Za-
głębiem Sosnowiec to jed-

nak nie szczęście, a znacznie 
wyższe umiejętności piłkar-

skie Widzewa powinny za-
decydować. Sosnowiczanie 
są drużyną, która kolejny 

sezon balansuje na granicy 
spadku i utrzymania. Jed-

nak ostatnie 
dwa spo-

nicy zaś albo nie trafiali, nicy zaś albo nie trafiali, 
albo odbijali się od muru 

w postaci Jakuba Wrąbla.
W najbliższym meczu z Za-

Już ponad miesiąc sympatycy 
Widzewa Łódź czekają na zwycię-
stwo swojej drużyny w rozgryw-

kach ligowych. Od pokonania 
Korony Kielce 15 października 
łodzianie rozgrywali mecze 
dobre i widowiskowe jak re-
mis z Miedzią Legnica, ale 

też fatalne jak porażka 
z Podbeskidziem. 

J a k i e  o b l i c z e 
z e spo łu  zoba -

czymy w najbliższym meczu 
  z Zagłębiem 
  Sosnowiec?

Tabela na 26.11.2021 na godz. 18.00
TO KIEDY?TO KIEDYTO KIEDY??TO KIEDYTO KIEDY
JAK NIE TERAZ,
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STARCIE
Z SENSACJĄ

LIGI

Arkę Gdynia. Tym-
czasem trener Kibu 
Vicuña znów nie 
będzie miał do dys-
pozycji wszystkich 

ŁÓDŹ
ŁKS

CZĘSTOCHOWA
SKRA

Polsat Go

Piątek, 26.11.2021
19 KOLEJKA

FORTUNA 1. LIGA

18:00
godz.
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FORTUNA 1. LIGA

18:00
godz.

SPORT

raptem dwa punkty. Co praw-
da ostatnio przegrali wysoko 
z Koroną Kielce, ale wcześniej 
radzili sobie nadspodziewanie 
dobrze. Wygrali między inny-
mi z wyżej notowaną San-
decją i zremisowali 
z GKS Tychy. 
We wrześniu 

Częstochowianie tracą do ŁKS 
raptem dwa punkty. Co praw-

J u ż  w  p i ą t e k 
(26 listopada) 

coraz lepiej grający ŁKS zagra mecz 
z beniaminkiem Fortuna 1. Ligi Skrą z beniaminkiem Fortuna 1. Ligi Skrą 
Częstochowa. Zespół spod Jasnej 
Góry można śmiało nazwać sensacją 
tego sezonu. Mało znany klub awan-tego sezonu. Mało znany klub awan-
sował niespodziewanie na zaplecze 
Ekstraklasy i wygrywa coraz więcej 
spotkań, plasując się w środku 
  tabeli. Dlatego nie będzie to
             dla łodzian łatwa 

                 potyczka.

STARCIESTARCIE
Z SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄ

ŁÓDŹŁÓDŹŁÓDŹ
ŁKS

SPORT

Częstochowianie tracą do ŁKS 

J u ż  w  p i ą t e k 
(26 listopada) 

coraz lepiej grający ŁKS zagra mecz 
z beniaminkiem Fortuna 1. Ligi Skrą z beniaminkiem Fortuna 1. Ligi Skrą 
Częstochowa. Zespół spod Jasnej 
Góry można śmiało nazwać sensacją 
tego sezonu. Mało znany klub awan-tego sezonu. Mało znany klub awan-
sował niespodziewanie na zaplecze 
Ekstraklasy i wygrywa coraz więcej 
spotkań, plasując się w środku 
  tabeli. Dlatego nie będzie to
             dla łodzian łatwa 

                 potyczka.

STARCIESTARCIE
Z SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄ
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Katowice i GKS Tychy), co 
do tej pory się nie zdarzało. 

w  Ł o d z i ,  n a  s t a d i o n i e 
im. Władysława Króla, choć to 
Skra będzie formalnie gospo-
darzem spotkania. Zmiana 
miejsca nastąpiła na wniosek 
częstochowian. To może po-
móc ełkaesiakom, bo zagrają 
na swoim terenie, ze wspar-
ciem kibiców.                        JB

Miedź Legnica 18 31:13 38 
Widzew Łódź 18 32:19 35
Korona Kielce 18 23:14 32
Podbeskidzie B-B 18 33:21 31
Sandecja Nowy Sącz 18 22:18 30
GKS Tychy 18 21:18 30
ŁKS Łódź 17 22:18 28
Arka Gdynia 18 25:18 26
Skra Częstochowa 18 13:18 26
Odra Opole 18 25:26 25

17 20:18 22

M    G  PKTFORTUNA 1. LIGA

5.
6.
7.
8.
9.

Vicuña znów nie 
będzie miał do dys-
pozycji wszystkich 

czy na pewno brak dwóch ????
czasem trener Kibu 
Vicuña znów nie 
będzie miał do dys-
pozycji wszystkich 

da ostatnio przegrali wysoko 
z Koroną Kielce, ale wcześniej 
radzili sobie nadspodziewanie 
dobrze. Wygrali między inny-
mi z wyżej notowaną San-
decją i zremisowali 
z GKS Tychy. 
We wrześniu 

pokonali nawet pokonali nawet 
Arkę Gdynia. Tym-
czasem trener Kibu 

SPORT

raptem dwa punkty. Co praw-
da ostatnio przegrali wysoko 
z Koroną Kielce, ale wcześniej 
radzili sobie nadspodziewanie 
dobrze. Wygrali między inny-

Częstochowianie tracą do ŁKS 
raptem dwa punkty. Co praw-

J u ż  w  p i ą t e k J u ż  w  p i ą t e k 
(26 listopada) 

coraz lepiej grający ŁKS zagra mecz 
z beniaminkiem Fortuna 1. Ligi Skrą z beniaminkiem Fortuna 1. Ligi Skrą 
Częstochowa. Zespół spod Jasnej 
Góry można śmiało nazwać sensacją 
tego sezonu. Mało znany klub awan-tego sezonu. Mało znany klub awan-
sował niespodziewanie na zaplecze 
Ekstraklasy i wygrywa coraz więcej 
spotkań, plasując się w środku 
  tabeli. Dlatego nie będzie to
             dla łodzian łatwa 

STARCIESTARCIESTARCIESTARCIESTARCIESTARCIESTARCIE
Z SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄ

SPORT

raptem dwa punkty. Co praw-
da ostatnio przegrali wysoko 
z Koroną Kielce, ale wcześniej 
radzili sobie nadspodziewanie 
dobrze. Wygrali między inny-
mi z wyżej notowaną San-
decją i zremisowali 
z GKS Tychy. 
We wrześniu 

pokonali nawet 
Arkę Gdynia. Tym-
czasem trener Kibu 
Vicuña znów nie 
będzie miał do dys-
pozycji wszystkich 

zawod-
n i k ó w . 

Tym razem 
nie chodzi jed-

nak o kontuzje, 
ale o kartki, przez 

k t ó r e  p a u z o w a ć 
muszą Szeliga, Tosik 

i Pirulo. To z pewnością 
nie ułatwi zadania. 

Nie zmienia to jednak 
faktu, że Rycerze Wio-

sny prezentują się coraz 
lepiej i chyba najgorszy 

kryzys mają już za sobą. 
Ostatnio zaliczyli dwie 
wygrane z rzędu (z GKS 
Katowice i GKS Tychy), co 
do tej pory się nie zdarzało. 

Poprawia 
się również 

ich styl gry 
i  w pojedyn-

ku z tyszanami 
z pewnością 

nie można 
było 

mówić 
j e d y n i e 
o szczęściu.
Pią tkowy mecz 
zostanie rozegrany 
w  Ł o d z i ,  n a  s t a d i o n i e 
im. Władysława Króla, choć to 
Skra będzie formalnie gospo-
darzem spotkania. Zmiana 
miejsca nastąpiła na wniosek 
częstochowian. To może po-
móc ełkaesiakom, bo zagrają 
na swoim terenie, ze wspar-
ciem kibiców.                        

Częstochowianie tracą do ŁKS 
raptem dwa punkty. Co praw-

Częstochowa. Zespół spod Jasnej 
Góry można śmiało nazwać sensacją 
tego sezonu. Mało znany klub awan-tego sezonu. Mało znany klub awan-
sował niespodziewanie na zaplecze sował niespodziewanie na zaplecze 
Ekstraklasy i wygrywa coraz więcej Ekstraklasy i wygrywa coraz więcej 
spotkań, plasując się w środku spotkań, plasując się w środku 
  tabeli. Dlatego nie będzie to

Miedź Legnica 
Widzew Łódź
Korona Kielce 
Podbeskidzie B-B 

TABELA  FORTUNA 1. LIGA

1.
2.
3.
4.
5.
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Z SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄ

LIGILIGILIGILIGILIGILIGILIGILIGILIGI

pokonali nawet 
Arkę Gdynia. Tym-
czasem trener Kibu 
Vicuña znów nie 

raptem dwa punkty. Co praw-
da ostatnio przegrali wysoko 

Częstochowianie tracą do ŁKS 
raptem dwa punkty. Co praw-

J u ż  w  p i ą t e k J u ż  w  p i ą t e k 
(26 listopada) (26 listopada) 

coraz lepiej grający ŁKS zagra mecz coraz lepiej grający ŁKS zagra mecz 
z beniaminkiem Fortuna 1. Ligi Skrą z beniaminkiem Fortuna 1. Ligi Skrą z beniaminkiem Fortuna 1. Ligi Skrą z beniaminkiem Fortuna 1. Ligi Skrą 
Częstochowa. Zespół spod Jasnej Częstochowa. Zespół spod Jasnej 
Góry można śmiało nazwać sensacją Góry można śmiało nazwać sensacją 
tego sezonu. Mało znany klub awan-tego sezonu. Mało znany klub awan-tego sezonu. Mało znany klub awan-tego sezonu. Mało znany klub awan-
sował niespodziewanie na zaplecze sował niespodziewanie na zaplecze 
Ekstraklasy i wygrywa coraz więcej 
spotkań, plasując się w środku 
  tabeli. Dlatego nie będzie to

STARCIESTARCIESTARCIESTARCIESTARCIESTARCIESTARCIESTARCIESTARCIESTARCIE
Z SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄZ SENSACJĄ

SOSNOWIEC
ZAGŁĘBIE

ŁÓDŹ
WIDZEW

Polsat Go

Niedziela, 28.11.2021
19 KOLEJKA

FORTUNA 1. LIGA

18:00
godz.

ŁKS kontra ligowa 
rewelacja z Częstochowy 

- zapowiada się 
zacięty mecz!

Widzew nie może 
pozwolić sobie 

na stratę punktów 
w meczu 

z Zagłębiem 
Sosnowiec

Zagłębie Sosnowiec 18 20:27 18
Stomil Olsztyn 18 21:29 16
Puszcza Niepołomice 18 16:26 16
GKS Jastrzębie 18 15:31 13
Górnik Polkowice 18 16:31 12
AWANS             BARAŻE            SPADEKAWANS             BARAŻE            SPADEKAWANS             BARAŻE            SPADEKAWANS             BARAŻE            SPADEK

14.
15.
16.
17.
18.

czy na pewno brak dwóch 
zawodników odpowiada 

za tak duży regres? Przede 
wszystkim Widzew opu-

ściło szczęście. Takich 
spotkań jak z Sandecją 

w rundzie jesiennej było 
wiele, ale piłka zawsze ja-

kimś sposobem znajdowała 
drogę do bramki. Przeciw-

nicy zaś albo nie trafiali, 
albo odbijali się od muru 

w postaci Jakuba Wrąbla.
W najbliższym meczu z Za-

głębiem Sosnowiec to jed-
nak nie szczęście, a znacznie 

wyższe umiejętności piłkar-
skie Widzewa powinny za-
decydować. Sosnowiczanie 
są drużyną, która kolejny 

sezon balansuje na granicy 
spadku i utrzymania. Jed-

dwa spo-
tkania po-

kazują, że 
końcówka 

jesieni im służy. Zwycięstwa 
z Arką Gdynia (1:0) i Chro-

brym Głogów (3:2) mogą dać 
wiatr w żagle zespołowi pro-

wadzonemu przez Artura 
Skowronka. Czy tak będzie? 

Przekonamy się w niedzie-
lę (28 listopada) o godzi-

nie 18:00 na stadionie przy 
al. Piłsudskiego 138.          PB

są drużyną, która kolejny 
sezon balansuje na granicy 

spadku i utrzymania. Jed-
nak ostatnie 

dwa spo-

Tabela na 26.11.2021 na godz. 18.00

do tej pory się nie zdarzało. Skra Częstochowa 
Odra Opole 18 25:26 25
Chrobry Głogów 17 20:18 22
Resovia Rzeszów 17 18:20 20
GKS Katowice 17 19:27 19
Zagłębie Sosnowiec 18 20:27 18

9.
10.
11.
12.
13.

czy na pewno brak dwóch 

Katowice i GKS Tychy), co 
do tej pory się nie zdarzało. 

SOSNOWIEC
ZAGŁĘĘĘĘBIE

ŁÓÓÓDŹŹŹ
WIDZEW

Polsat Go

Niedziela, 28.11.2021
19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA19 KOLEJKA

FORTUNA 1. LIGA

18:00
godz.

Widzew nie może 
pozwolić sobie pozwolić sobie 

na stratę punktów na stratę punktów 
w meczu 

z Zagłębiem z Zagłębiem 
Sosnowiec

FOT. RADOSŁAW JÓŹWIAK

wątpliwości, że możemy mó-
wić o kryzysie łódzkiego Wi-

dzewa. Pięć ligowych spotkań 
bez zwycięstwa to seria, która 

musi wywołać alarm nawet 
w głowach największych 

optymistów. Co jest tego 
przyczyną? Można jej upa-

trywać w kontuzjach. Dwóch 
liderów zespołu, 

Krystian Nowak 
i Juliusz Letniow-
ski, wciąż nie są 

w pełni sił, ale 

Nie 
ulega 

wątpliwości, że możemy mó-

Już ponad miesiąc sympatycy Już ponad miesiąc sympatycy 
Widzewa Łódź czekają na zwycię-Widzewa Łódź czekają na zwycię-
stwo swojej drużyny w rozgryw-stwo swojej drużyny w rozgryw-stwo swojej drużyny w rozgryw-stwo swojej drużyny w rozgryw-

kach ligowych. Od pokonania kach ligowych. Od pokonania 
Korony Kielce 15 października Korony Kielce 15 października 
łodzianie rozgrywali mecze łodzianie rozgrywali mecze 
dobre i widowiskowe jak re-dobre i widowiskowe jak re-dobre i widowiskowe jak re-
mis z Miedzią Legnica, ale 

też fatalne jak porażka 
z Podbeskidziem. 

J a k i e  o b l i c z e 
z e spo łu  zoba -

czymy w najbliższym meczu 
  z Zagłębiem 
  Sosnowiec?

TO KIEDYTO KIEDYTO KIEDYTO KIEDYTO KIEDYTO KIEDYTO KIEDYTO KIEDY?JAK NIE TERAZ,JAK NIE TERAZ,

TO KIEDY
JAK NIE TERAZ,

TO KIEDYTO KIEDY
JAK NIE TERAZ,

TO KIEDY
JAK NIE TERAZ,JAK NIE TERAZ,

FO
T. 
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wątpliwości, że możemy mó-
wić o kryzysie łódzkiego Wi-

dzewa. Pięć ligowych spotkań 
bez zwycięstwa to seria, która 

musi wywołać alarm nawet 
w głowach największych 

optymistów. Co jest tego 
przyczyną? Można jej upa-

trywać w kontuzjach. Dwóch 

Nie 
ulega 

wątpliwości, że możemy mó-

Już ponad miesiąc sympatycy 
Widzewa Łódź czekają na zwycię-
stwo swojej drużyny w rozgryw-stwo swojej drużyny w rozgryw-

kach ligowych. Od pokonania 
Korony Kielce 15 października 
łodzianie rozgrywali mecze 
dobre i widowiskowe jak re-dobre i widowiskowe jak re-dobre i widowiskowe jak re-dobre i widowiskowe jak re-

czymy w najbliższym meczu 

TO KIEDYTO KIEDYTO KIEDYTO KIEDYTO KIEDYTO KIEDYTO KIEDYTO KIEDYTO KIEDYTO KIEDYTO KIEDYTO KIEDYTO KIEDYTO KIEDY
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ŁÓDZKA POGODYNKA
4°C

26.11
PIĄTEK Imieniny 

obchodzą:
Konrad, Leonard,
Delfi n, Lechosław
Jakub, Leon

1°C

27.11
SOBOTA Imieniny 

obchodzą:
Franciszek, Ksenia,
Walerian, Dominik,
Gustaw, Walery

GALERIA ŁÓDZKICH 
MURALI

Mural na dziedzińcu 
Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego 
(ul. Rewolucji 39/41). Autor - Barys  (Marcin Barjasz)

NASZ KAPITAN KLOSSNASZ KAPITAN KLOSS
27 listopada 2014 r. zmarł 
w Warszawie Stanisław Mi-
kulski – aktor teatralny i fil-
mowy, prezenter telewizyjny 
i działacz kultury. Urodził 
się 1 maja 1929 r. w Łodzi, 
jego rodzice byli tkaczami. 
Dzieciństwo spędził na Ba-
łutach, a po wojnie rodzina 
zamieszkała w Śródmie-
ściu. W 1950 roku Staś zdał 
maturę w VIII LO w Łodzi, 
a w 1953 r. w Krakowie zali-
czył eksternistyczny egzamin 
aktorski. Potem występował 
w Teatrze im. Osterwy w Lu-
blinie oraz w stolicy – w Te-
atrze Powszechnym, Teatrze 
Ludowym oraz Teatrze Pol-
skim (1969–1983), a od 1983 
do 1988 roku był aktorem Te-
atru Narodowego. 
Pierwszą znaczącą kreację 
filmową zagrał w filmie 

„Kanał” u Andrzeja Wajdy, 
ale największą popularność 
zdobył dzięki roli Hansa 
Klossa najpierw w teatrze 
TV („Stawka większa niż ży-
cie” – 1965–1967), a następnie 
w kultowym serialu telewi-
zyjnym w latach 1967–1968. 
Mimo występów scenicznych 
i kilkudziesięciu ról filmo-
wych i telewizyjnych postać 
polskiego agenta J23 w nie-
mieckim mundurze pozosta-
ła przez lata jego wizytówką. 
W okresie PRL Mikulski dzia-
łał także w sferze politycznej 
jako członek organizacji mło-
dzieżowych i działacz partyj-
ny. Od 1988 do 1990 r. był dy-
rektorem Ośrodka Informacji 
i Kultury Polskiej przy amba-
sadzie w Moskwie. 
W latach 90. prowadził tele-
turniej „Koło fortuny”, a po-

Zmarł w wyniku choroby 
nowotworowej i 5 grudnia 
2014 roku został pochowa-
ny w Alei Zasłużonych na 
Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach. agr

PLOTKARSKIE MIASTO

Kolejne wydanie w poniedziałek
29 listopada

Łódź jest miastem, w któ-
rym wszyscy o wszyst-
kim wiedzą… – żalił się 
na łamach gazety w 1936 
roku właściciel jedynego 
wówczas w mieście biura 
detektywistycznego, któ-
re nie miało zbyt wielu 
zleceń mimo rozmaitych 
afer i skandali na łódz-
kim bruku. Dlaczego? 
Zdaniem wywiadowcy 
– mimo że Łódź to duże 
miasto pod względem 
ludności i obszaru – jest 
swego rodzaju „prowin-
cjonalną dziurą”, gdzie 
zanim o zdradzie żony 
dowie się oszukiwany 
małżonek, wie już o tym 
cała publika, np. w ka-
wiarni Ziemiańskiej. 
W jego opinii Łódź jako 
plotkarskie miasto nie 
nadaje się do pracy de-
tektywa, bo wszyscy wie-
dzą wszystko szybciej 
i lepiej. Pozostają tylko 
nieliczne zlecenia na 
wytropienie kradzieży 

w fabrykach, z których 
wynoszony masowo to-
war trafi a na rynki po ni-
skich cenach. 
Na pytanie dziennikarza, 
czy łódzki detektyw miał 
jakiś ciekawy skanda-
lik do wyświetlenia, ten 
wspomniał o pewnym 
bogatym przemysłow-
cu, którego żona uciekła 
z jakimś młodzieńcem. 
Nie  chodziło  jednak 
o to, by odnaleźć połowicę 
i namówić ją do powro-
tu, tylko żeby oddała 
część zabranej gotówki. 
Ustalenie adresu kochan-
ków było bardzo proste, 
bo o tym wiedziało całe 
miasto, oczywiście z wyjąt-
kiem zdradzonego męża.
– Łodzianie są najlepszy-
mi wywiadowcami i wła-
ściciele biur mają tutaj 
ograniczone pole dzia-
łania… – skonstatował 
żartobliwie całą rozmowę 
przedwojenny detektyw. 

agr

ŁÓDZKIE GAWĘDY

Na obszarze współczesnej 
Łodzi, oprócz czterech 
młynów nad Jasieniem, 
powstały w XV–XVI w. 
jeszcze dwa, stanowiące 
odrębne punkty w do-
brach pabianickich – Młyn 
Rokicki (zbudowany po-
między 1555 a 1559 r.) 
i Wiskicki (sprzed 1470 r.), 
należący w czasach Dłu-
gosza do sołtysa, a później 
wykazywany w składzie 
dóbr kapituły krakow-
skiej. 
Samodzielnym punktem 
osadniczym była również 
huta szkła położona na 
gruntach wsi Chociano-
wice. Nie ma jej w wy-
kazie uposażenia parafii 
pabianickiej z 1398 r., na-
tomiast jest wymieniona 
przez Długosza w jego 
Liber beneficiorum dio-
ecesis Cracoviensis, spi-
sanej w latach 1470–1480, 
a zatem powstała w tym 
czasie. Kronikarz zazna-
cza, że zakład był już 
nieczynny. Jego funkcje 

przejęła prawdopodobnie 
nowo wybudowana po 
1480 r. inna huta na grun-
tach wsi Wiskitno. Do za-
rządu dóbr pabianickich 
wpływały od niej opłaty 
od 1551 do 1580 r., ale na 
początku XVII w. uległa 
likwidacji. 
Podobny los  spotkał 
w tym czasie istnieją-
cą już przed 1398 roku 
Rudę Chocianowicką 
(Pabianicką), gdzie wy-
dobywano rudę darniową 
i wytapiano żelazo i przez 
cały XV i XVI w. utrzymy-
wano ciągłość produkcji. 
Długosz podaje, że usy-
tuowana była nad Nerem, 
przy dużej sadzawce. 
Zaznaczają ją również 
mapy z przełomu XVIII 
i  XIX w.,  co pozwala 
na dokładną lokaliza-
cję – znajdowała się ona 
w rejonie przecięcia dzi-
siejszej ul. Parnej z tą 
rzeką. O położeniu Huty 
Chocianowickiej brak bliż-
szych danych. agr

„PRZEMYSŁOWE” JASKÓŁKI…„PRZEMYSŁOWE” JASKÓŁKI…

KARTKA Z KALENDARZA

 MIASTO RODZINNE
Tu usłyszałem burz pierwszych grom
I pierwsze muzy szelesty!
(Do dzisiaj stoi ten słynny dom:
Andrzeja, numer czterdziesty.)

Poeta urodził się 13 IX 1894 r. w domu przy ulicy Widzew-
skiej 44 (obecnie ul. Kilińskiego 46). Dwa lata później Tuwi-
mowie przenieśli się do mieszkania na 3. piętrze kamienicy 
przy Pasażu Szulca (al. 1 Maja 5), a gdy Julek miał 7 lat, 
zamieszkali przy ul. św. Andrzeja 40 (dziś ul. A. Struga 42)
i to miejsce jako ważne wspomina w swojej twórczości:

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS,

Łódź, choć położona 
w  c e n t r u m  P o l s k i , 
w swojej historii znajdo-
wała się w pobliżu róż-
nych granic. Tak było 
w czasach zaboru pru-
skiego, Księstwa War-
szawskiego, a potem 
Królestwa Polskiego 
pod protektoratem ro-
syjskim. W czasie pierw-
szej wojny była pod oku-
pacją niemiecką, a od 
1939 roku w granicach 
III Rzeszy, niedaleko 
granicy z Generalnym 
Gubernatorstwem.

Celbuda (z niem. Zoll-
bude) to określenie bu-
dynku strażnicy celnej, 
zwykle przy rogatkach 
miasta, gdzie rewido-
wano podróżnych i np. 
pobierano cło. W cza-
sach kryzysowych czy 
wojennych, których los 
Łodzi nie skąpił, przez 
rozmaite granice prze-
m y c a n o  n i e l e g a l n i e 
surowce, towary czy 
żywność, co oznaczało 
w łódzkiej gwarze „cho-
dzenie na szmuchel lub 
szmukiel”. agr

ŁODZIANIZMY
CELBUDA I SZMUCHELCELBUDA I SZMUCHEL

tem program „Supergliny”. 
Jako prezenter występował 
na festiwalach piosenki w Zie-
lonej Górze i w Kołobrzegu. 

Adresy Juliana

Fragment wiersza „Łódź”

PLOTKARSKIE MIASTO
Łódź jest miastem, w któ-
rym wszyscy o wszyst-
kim wiedzą… – żalił się 

Tu usłyszałem burz pierwszych grom

(Do dzisiaj stoi ten słynny dom:
Andrzeja, numer czterdziesty.)

Fragment wiersza „Łódź”
Ławeczka Ławeczka 
TuwimaTuwima

1°C

28.11
NIEDZIELA Imieniny 

obchodzą:
Berta, Lesław,
Zdzisław, Elian
Ginter, Grzegorz

 53. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie - Stanisław 
Mikulski podpisuje komiksy „Kapitan Kloss” (2008). Fot. Beax 
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NISKOEMISYJNY
TRANSPORT W ŁODZI

PROGRAM NISKOEMISYJNEGO
TRANSPORTU MIEJSKIEGO
ZAKUP 17 AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH
WRAZ Z WYBUDOWANIEM INFRASTRUKTURY
NIEZBĘDNEJ DO ICH OBSŁUGI

30 czerwca 2022 rok
CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt zakłada zakup 17 autobusów elektrycznych 
jednoczłonowych z możliwością doładowania poprzez 
pantografowe stacje szybkiego ładowania zlokalizowane 
na pętlach oraz stacje wolnego ładowania zlokalizowane 
na terenie Zajezdni Autobusowej EA1 
przy ul. Limanowskiego 147/148.

64,5 mln
WARTOŚĆ PROJEKTU

45 mln
DOFINANSOWANE UNIJNE: 

ŹRÓDŁO: VOLVO BUSES
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