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W czasie libacji  
pchnęła nożem  
mężczyznę, 
który się do niej 
zalecał

JOLANTA FRASZYŃSKA 
(154 CM WZROSTU) 

SFOTOGRAFOWAŁA SIĘ 
Z BYŁYM KOSZYKARZEM 

NBA CEZARYM 
TRYBAŃSKIM 

(218 CM)

ZWIĄZKOWCY: ŹLE SIĘ DZIEJE W SZPITALU!

Gigantyczny 
ślimak na targach 
zoologicznych 
w hali Expo

Zwierzęta

Wystawa w EC1

str. 4

Ponad 40 oryginalnych kostiumów i rekwizytów 
z amerykańskich filmów o superbohaterach można 
będzie od 27 września oglądać w łódzkiej EC1.

str. 3

Michał Kołba, 
bramkarz 
drużyny  
z al. Unii, 
negatywnie 
przeszedł 
pierwszą próbę 
antydopingową. 
Grożą mu  
dwa lata 
dyskwalifikacji.

W 125. rocznicę 
urodzin poety dzieci 
obsypały Ławeczę 
Tuwima kwiatami

KAPITAN ŁKS 
NA DOPINGU?!
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Policja

str. 2

Zdaniem związkowców, sytuacja 
w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki 

zagraża zdrowiu i życiu pacjentów. Planują 
protest, nie wykluczają też zawiadomienia 

prokuratury.

GROŹBA STRAJKU 
w ,,Matce Polce”

str. 5

str. 20

Gwiazdy

str. 3

Jubileusz
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Włocławek

Pogoda w Polsce 

Dzisiaj w Europie

Wiatr słaby 
i umiarkowany, 
zachodni 
i północno-

Ateny 29°C 
Berlin 19°C 
Bruksela 22°C 
Dublin 20°C 
Helsinki 14°C 
Londyn 27°C 
Madryt 23°C 

Moskwa 16°C 
Paryż 27°C 
Praga 19°C 
Rzym 31°C 
Sztokholm 16°C 
Wiedeń 22°C 
Wilno 17°C

Temperatura 
w Łodzi

dzień 16°C 
noc 9°C

Niedziela

Warunki biometeo

dzień 20°C 
noc 8°C

dzień 13°C 
noc 9°C

dzień 13°C 
noc 9°C

Korzystne

17°C

18°C

19°C

18°C

18°C

18°C
Poniedziałek

Wtorek

Pogoda dla Łodzi 
na trzy dni

Plantacja konopi 
indyjskich w lesie 
pod Zgierzem
Łódzcy policjanci  z wydziału 
do walki z przestępczością narko-
tykową zlikwidowali plantację ko-
nopi indyjskich założoną w lesie 
pod Zgierzem. Na wykarczowa-
nym i ogrodzonym drutem tere-
nie rosło 56 krzaków konopi o wy-
sokości od 30 cm do 1,7 metra. 
Można było uzyskać  znich ok. 1,2 
kg marihuany o czarnorynkowej 
wartości blisko 40 tys. złotych. 
Trwa ustalanie tożsamości właści-
ciela nielegalnej plantacji. (A) 
 
Awarie wodociągowe...  

Bez bieżącej wody musieli sobie 
wczoraj radzić przez pół dnia hur-
townicy z ul. Zjazdowej, gdzie 
doszło do awarii wodociągu. Po-
dobnie było w rejonie ul. Falistej, 
Jasia i Małgosi, Komandorskiej 
oraz Bydgoskiej, Limanowskiego, 
Klonowej i Padewskiego, gdzie 
wyłączenie wodociągu było zwią-
zane z budową nowych przyłączy 
oraz  wbudowaniem armatury 
wodociągowej. Mieszkańcy mu-
sieli korzystać z wody z beczko-
wozu. (MAL) 
 
 ... i  kanalizacyjne  
Wczoraj rano na ul. Zbocze 
przy skrzyżowaniu z ul. Giewont 
doszło do awarii kanalizacji. Jej  
usuwanie ma potrwać  ok. 4 dni. 
Wjazd w ul. Zbocze od strony ul. 
Giewont będzie zamknięty. Zmie-
nioną trasą do centrum kursować 
będą autobusy linii 58 i N4. 
Od skrzyżowania Skalna/Kaspro-
wy Wierch pojadą ulicami Kaspro-
wy Wierch, Pomorską i Giewont 
do ul. Pieniny, gdzie wrócą 
na swoją trasę. 

(MAL) 

Krótko

Expressem

– Jestem bardzo mile zasko-
czona zachowaniem kierowcy 
rikszy, którego w czwartek  
spotkałam na ul. Piotrkowskiej 
w rejonie pl. Wolności. Jecha-
łam rowerem i w tylnej oponie 
zeszło mi powietrze. Rikszarz 
nie tylko pożyczył mi pompkę, 
ale  też – choć wcale o to nie 
prosiłam –  napompował mi 
oponę. To miłe, że są jeszcze 
 bezinteresowni ludzie.   

Magda W. (LS)

PIOTRKOWSKA     
Uczynny rikszarz

Twój głos 
w Expressie

W budynku przy ul. Wierzbowej 
policja odkryła  nielegalną uprawę 
konopi indyjskich. Na miejscu 
znaleziono również prawie 4 kilo-
gramy suszu roślinnego, akcesoria 
służące do uprawy i ponad 160 
paczek papierosów różnych ma-
rek bez polskich znaków akcyzy. 

W mieszkaniu zatrzymano dwóch 
mężczyzn w wieku 33 i 32 lat. 
Za posiadanie znacznych ilości 
środków odurzających grozi im 
kara do 10 lat więzienia. Zatrzy-
mani mężczyźni w przeszłości byli 
już notowani. 

(MAL)

UL. WIERZBOWA  Lewe  papierosy i marihuana 

Wczoraj w Atlas Arenie rozpoczę-
ły się Igrzyska Wolności. Nie są to 
jednak, jak sugeruje miejsce i naz-
wa, zawody sportowe, a intelek-
tualna debata na temat „Jak zwy-
ciężają demokracje?”. Igrzyska 
potrwają do niedzieli, a weźmie 
w nich udział ponad 250 gości, 
w tym Maciej i Jerzy Stuhrowie, 
Agnieszka Holland, Michał 
Rusinek, Marcin Meller, Magda 
Mołek, Lech Wałęsa, Janina 
Ochojska,Sławomir Nitras, Joan-
na Mucha, Elżbieta Bieńkowska, 
Ewa Łętowska i Leszek Balcero-
wicz. Wczoraj  Igrzyska zainaugu-

rowało wystąpienie europosła PO 
Radosława Sikorskiego. Wieczo-
rem odbyło się też spotkanie z Ro-
bertem Makłowiczem pt. „Nacjo-
nalizm w kuchni. Czy istnieje 
kuchnia narodowa?”. Wśród te-
matów poruszanych dziś i jutro 
nie zabraknie praw kobiet, mniej-
szości seksualnych i kwestii świe-
ckiego państwa.  
Igrzyska to także koncerty. Wczo-
raj w Atlas Arenie wystąpił Wojtek 
Mazolewski Quintet, dziś o godz. 
22 zagra zespół Lao Che, a jutro 
o tej samej porze  Ørganek. 

(MSM)

Ruszyły Igrzyska Wolności w Atlas Arenie
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Przestępczość

Lila Sayed 
l.sayed@express.lodz.pl 

D o szpitala im. 
Barlickiego trafił 
w czwartek po po-

łudniu 37-letni łodzianin, któ-
ry podczas suto zakrapianej 
imprezy w kamienicy przy ul. 
Łagiewnickiej 4, w swoim 
mieszkaniu na Bałutach, został 
dźgnięty nożem. W imprezie 
brało udział trzech mężczyzn i  
33-letnia kobieta. Gdy wszyscy 
mieli już dobrze w czubie, za-
czął sie do niej w niewybredny 
sposób zalecać starszy o czte-
ry lata gospodarz. Doszło mię-

dzy nimi do kłótni. Emocje 
potęgowal wypity alkohol. 
W końcu 33-latka nie wytrzy-
mała, sięgnęła po nóż kuchen-
ny i dźgnęła nim adoratora 
w okolice szyi. Mężczyzna za-
czął krwawić i  zadzwonił 
po policję.  

Niebawem przed kamieni-
cą zaparkowały cztery radio-
wozy. Funkcjonariusze zatrzy-
mali pijaną 33-latkę. Kobieta 
trafiła na II komisariat przy ul. 
Ciesielskiej. Po wytrzeźwieniu 
prawdopodobnie usłyszy za-
rzut uszkodzenia ciała. Grozi 
za  to – w zależności od spowo-

dowanego uszczerbku na zdro-
wiu – od 2 do 5 lat pozbawienia 
wolności. 

Ranny i równie pijany 37-la-
tek został przewieziony przez 
policjantów do szpitala. Obra-
żenia, których doznał, nie za-
grażają jego życiu. 

 Podczas policyjnej inter-
wencji okazało się, że jeden 
z biesiadników był poszukiwa-
ny przez policję do odbycia ka-
ry więzienia. 

            a     a     a 

 Wczoraj  policjanci zatrzy-
mali nożownika z ul. Tymie -
nieckiego, który w podziem-
nym garażu na zamkniętym 
osiedlu podczas kradzieży au-
ta zranił jego właściciela (pisa-
liśmy o tym w środę). Nożow-
nikiem okazał się 20-latek. Za-
trzymano też jego kompana, 
który stał  na czatach. 

bPijacka awantura w mieszkaniu przy ul. 
Łagiewnickiej bKobieta dźgnęła nożem 
gospodarza, który się do niej zalecał 
bMężczyzna trafił do szpitala.

FO
T.

 L
IL

A 
SA

YE
D

Nożem 
W ADORATORA

Do awantury doszło 
w tej kamienicy. 

Wczoraj oddział prewencji policji 
przy ulicy Pienistej odwiedzili 
przedstawiciele Stowarzyszenia 
„Sąsiedzi” z Niemiec. Działają 
na na rzecz współpracy i przyjaźni 
polsko-niemieckiej. Czternasto-
osobowa grupa gości miała okazję 
dowiedzieć się i zobaczyć, jak pra-
cują polscy policjanci, jak wyglą-
dają ich mundury i jakiego sprzętu 
używają podczas służby. Oglądali 
też policyjny trening dotyczący 
tłumienia zamieszek kibiców pod-
czas meczu. 

(MAL)

POLICJA  Pokazali jak 
tłumić zamieszki

Choć to lato i ogrzewanie jest wy-
łączone, to i tak dochodzi do awa-
rii ciepłociągów. Wczoraj takie 
zdarzenie miało miejsce 
na Bałutach. Awaria objęła od-
biorców przy ul. Limanowskiego, 
Turoszowskiej, Uniejowskiej, 
Wielkopolskiej. 
Z kolei od poniedziałku ekipy fir-
my Veolia wymieniają starą sieć 
ciepłowniczą w rejonie ul. Bruko-
wej i Pojezierskiej. Przewidywany 
termin zakończenia prac to naj-
bliższy poniedziałek. 

(MAL)

VEOLIA Sieć ciepłownicza 
na Bałutach do naprawy

Dyżurny 
reporter  
czeka  
na sygnały 
naszych  
Czytelników 

 502-499-133

REKLAMA 009187430

zadzwoń, porównaj cenę!

ZAPRASZAMY  
DO NOWEJ SIEDZIBY! 

Łódź, Plac Reymonta 3/4
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Urząd Stanu Cywilnego 

DZRZWI Z POZIOMU PARTERU ZEPSUTE, A PODJAZDU NIE MA 

NIEPEŁNOSPRAWNA WSPINAŁA SIĘ DO URZĘDU 

Z  naszą redakcją skon-
taktował się łodzianin 

Konrad Kaszuba, który był 
z niepełnosprawną mamą 
w USC przy al. Piłsudskiego. 
Drzwi do budynku z poziomu 
parteru były zamknięte. Kobie-
ta zostawiła balkonik i trzyma-
jąc  się  poręczy „wciągała” się 
po schodach.  

– Urząd powinien być do-
stępny dla  wszystkich – mówi 
syn kobiety.  

Edyta Dobrowolska, kie-
rownik USC, przeprasza za za-
istniałą sytuację.  

 – Na dole budynku zawsze 
jest obecny pan ochroniarz. 
Wystarczy go poinformować, 
że przed urzędem czeka osoba 

niepełnosprawna, a nasz pra-
cownik do niej zejdzie i załatwi  
sprawę – mówi kierownik. 

 Drzwi prowadzące do bu-
dynku z poziomu parteru cią-
gle się psują, jak twierdzi pani 
kierownik. Dopiero co były na-
prawiane, a znówwisi na nich 
kartka informująca o „awarii”.  
                   (LB)
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Wystawa

Piotr Jach 
p.jach@express.lodz.pl 

O  koło 20 milionów 
dolarów warte są  
eksponaty zgro-

madzone na wystawie „Świt 
Superboha terów – Sztuka DC”, 
którą od 27 września można 
będzie podziwiać w łódzkiej 
EC1. To specjalna atrakcja to-
warzysząca 30. Międzynarodo-
wemu Festiwalowi Komiksu 
i Gier, który rozpocznie się 
dzień po otwarciu ekspozycji. 
Ta zaś  jest hołdem dla postaci 
stworzonych w DC Comics, 
kultowym wydawnictwie ko-
miksów z USA, które spopula-

ryzowało super bo ha te rów ta-
kich jak Superman i Batman 
oraz wielu innych, przenosząc 
ich również ze stron papiero-
wych wydawnictw do świata 
filmu i popkultury.  

Na wystawie można będzie 
zobaczyć ponad 40 oryginal-
nych kostiumów i rekwizytów 
z filmów osadzonych w uni-
wersum DC Comics. Znajdą się 
wśród nich   takie rarytasy, jak 
peleryna Supermana, w której 
występował Christopher 
Reeve, strój Lyndy Carter z se-
rialu Wonder Woman, stroje 
Batmana, Jokera, Catwoman 
a nawet Batmobile. Do tego za-

prezentowanych zostanie po-
nad 360 prac plastycznych po-
święconych superbohaterom 
DC, w tym oryginalne plansze 
i szkice  komiksowe twórców 
najbardziej rozpoznawalnych 
herosów i złoczyńców obda-
rzonych supermocami.  

Wystawę „Świt superbo ha -
terów”, stworzoną przez fran-
cuskie Art Ludique-Le Musée 
przy współpracy z DC Enter -
tainment i Warner Bros, pre-
zentowano dotychczas tylko 
w trzech miastach – Paryżu, 
Londynie i Abu Dhabi. Łódź 
jest jej czwartym przystankiem 
na świecie. 

Obsypali Tuwima kwiatami i wierszami

Jubileusz
 UCZNIOWIE ŁÓDZKICH SZKÓŁ ŚWIĘTOWALI 125. URODZINY POETY 

D zieci z łódzkich szkół 
podstawowych tłum-

nie obchodziły wczoraj 125. 
urodziny Juliana Tuwima. Ten 
wybitny polski poeta urodził 
się w Łodzi. Uczniowie przysz-
li, by na Piotrkowskiej, przy je-
go słynnym na cały kraj i nie 
tylko   pomniku – Ławeczce 
Tuwima – świętować jego jubi-
leusz. Robiły to tak, jak tylko 
najmłodsi potrafią – sponta-
nicznie, z energią i radością. 
Obsypały jubilata kwiatami, 
głośno recytowały jego wier-
sze oraz śpiewały na jego cześć 
piosenki.  

– Przygotowywaliśmy 
kwiaty z bibuły i kolorowych 
kartek – opowiadali uczniowie 
klasy Vd Szkoły Podstawowej 
nr 173. – Zostawimy je na ła-
weczce i w tym wielkim wazo-
nie koło pomnika.  Mówiliśmy 
też wiersz „Abecadło”. Ale 
znamy ich znacznie więcej, np. 

„Rzeczka”, „Lokomotywa”,  
„Rzepka”... 

– Miałam dużo książeczek 
Juliana Tuwima, jak byłam 
mała – wspomina  Martyna. – 
Oddałam je wszystkie mojej 
siostrze, żeby też je poznała. 
Mnie czytała je mama, czasa-
mi tata, babcia.    

W wielu szkołach ucznio-
wie mieli konkursy wiedzy 
o Tuwimie, recytatorskie.  

– Chcemy jeszcze zorgani-
zować  konkurs na ilustracje 
do jego wierszy – zapowiada  
Łukasz Handzel, nauczyciel 
plastyki i wychowawca klasy 
Vd SP 173.                                               (MJ)

Młodzi goście przynieśli 
Tuwimowi mnóstwo 
kwiatów. FO
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 Nie wiadomo, kiedy drzwi 
uda się naprawić. 

Wejście na takie schody to 
dla osoby niepełnospraw -
nej nie lada wyzwanie. 

Adam Radoń, dyrektor 
MFKiG, prezentuje katalog 
wystawy.
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Wystawa będzie 
eksponowana na tysiącu 
mkw. Rozmieszczanie 
eksponatów jeszcze trwa.

Superbohaterowie 
już wylądowali w łódzkiej EC1
bSpecjalnie na  jubileuszowy Festiwal Komiksu i Gier b Po Paryżu, Londynie i Abu Dhabi

Stroje Christophera 
Reeve’a 
z pierwszego filmu 
o Supermanie.
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Agnieszka Jedlińska 
a.jedlinska@express.lodz.pl 

P onad 300 gramów 
waży, a 12 centy-
metrów mierzy 2-

letni ślimak o imieniu Junior 
(gatunek Lissachatina Reti -
culata z Zanzibaru w Afryce), 
którego na 17. Międzynarodo-
we Targi Zoologiczne Pet Fair 
przywieźli do Łodzi hodowcy 
z Poznania. Ślimak, który ma 
swoje imię, jest pupilem 
Pauliny Toboły i Piotra Roja, 
hodowców, którzy zakochali 
się w nietypowych zwierzę-
tach. W Łodzi prezentują rów-
nież wenezuelskiego ślimaka 
bez skorupy (ok. 10 cm długoś-
ci i 3 cm szerokości), wije, żabę 
rogatą o wdzięcznym  imieniu 
Oleńka, skorpiony i ptaszniki. 

– To jest nasza pasja, a dzię-
ki nietypowym okazom uczy-
my dzieci w przedszkolach 
o zwierzętach i obowiązkach, 
jakie się wiążą z ich posiada-
niem – tłumaczy Piotr Roj. 

Targi w Hali Expo przy al. 
Politechniki 4 zgromadziły 
w tej edycji przede wszystkim 
przedstawicieli branży akwa-
rystycznej. Kilkadziesiąt wy-
pełnionych rybami zbiorni-
ków, akcesoria do ich urządza-
nia i specjaliści, którzy służą fa-
chową pomocą to gratka dla 
miłośników ryb. 

Wyjątkowo skromnie pre-
zentuje się branża dla czworo-
nogów. Zaledwie kilka stoisk 
z karmą, akcesoriami do wy-
prowadzania na spacer czy 
przewożenia czworonogów. 
Wśród wystawców wyróżnia 

Zwierzęta

Gigantyczny ślimak 
i kartony dla kota

Fundacja Dbam o Zdrowie zapra-
sza 18 września wszystkich ło-
dzian w wieku 60 plus na kolejny 
koncert. Tym razem zaśpiewa An-
na Cymmerman, łódzka śpie-
waczka operowa, sopranistka, 
a gościnnie wystąpi Jacek 
Malanowski, pianista, wokalista, 
kompozytor i aranżer. 

 Impreza odbędzie się w patio 
Akademii Humanistyczno-Ekono-
micznej przy ul. Pomorskiej 51 
o godz. 17. Wstęp wolny.  
Na październik fundacja zaplano-
wała koncert chóru nauczyciel-
skiego, a na listopad koncert chó-
ru żydowskiego.  

(LB)

SENIORZY Koncert  nie  tylko Anny Cymmerman 

A O godz. 12 w hali Sport Arena 
przy al. Unii 2 rozpocznie się Tur-
niej Bokserski im. J. Pisarskiego. 
A W Konstantynowie Łódzkim 
na pl. Wolności o godz. 15 roz-
pocznie się święto miasta. 
A W Okręglicy w gminie Sieradz 
na strzelnicy o godz. 10 rozpocz-
nie się Turniej Strzelecki Pamięci 
Poległych Policjantów. 
A Na rynku w Skierniewicach 
o godz. 12 rozpocznie się Święto 
Kwiatów, Owoców i Warzyw.  
A W Orłej w gminie Parzęczew 
o godz. 15 przy pomniku pole-
głych żołnierzy rozpoczną się ob-
chody bitwy z 1939 r. 

(MSM)

WYDARZENIA  Dziś 
w Łodzi i okolicy

Zarządzenie ministra edukacji 
o obowiązku wydawania legity-
macji oraz innych dokumentów, 
w tym świadectw ukończenia 
szkoły, uczniom niepełnoletnim 
wyłącznie za pokwitowaniem ro-
dziców wzbudziło tak burzliwą re-
akcję zainteresowanych – ucz-
niów, rodziców i dyrektorów, że 
MEN znowelizuje rozporządze-
nie. Odbiór dokumentów  będzie 
mógł potwierdzić każdy uczeń al-
bo absolwent (pełnoletni, jak 
i niepełnoletni) lub jego rodzice 
przez złożenie podpisu w imien-
nej ewidencji tych dokumentów 
prowadzonej przez szkołę.                              
   (MJ)

PRAWO  Uczeń  odbierze 
legitymację  sam... 

Expressem

Wczoraj zakończył się odbywają-
cy się w Łodzi przez dwa dni  VIII 
Ogólnopolski  Konkurs  Kierow-
ców Komunikacji Miejskiej.  
Najlepszym kierowcą okazał się 
Paweł Kukuła, reprezentant  MPK 
Poznań, na drugim miejscu upla-
sował się Sebastian Mlonka z MPK 
Łódź, który do tej pory był mi-
strzem Polski i Europy w  prowa-
dzeniu autobusu. Trzecie medalo-
we miejsce przypadło Piotrowi 
Śliwińskiemu z MPK Płock, 
a na czwartym miejscu znalazł się 
Bartosz Rol, reprezentujący  łódz-
kie MPK. 

W konkursie o  Puchar Prezesa Iz-
by Gospodarczej Komunikacji 
Miejskiej wzięło udział ponad 50 
kierowców autobusów z całej Pol-
ski.  W części teoretycznej musieli 
rozwiązać pisemny test, a potem 
wykonywali zadania praktyczne 
na placu manewrowym, urządzo-
nym na stadionie żużlowym Orła. 
Były to m.in. precyzyjne parkowa-
nie autobusem w wyznaczonym 
miejscu, slalom między pachołka-
mi czy trafienie w tarczę wiązką 
świa tła ze wskażnika laserowego 
umieszczonego na zderzaku. 

(JAZ)

MPK  Najlepsi  kierowcy autobusów – łodzianin drugi

Na drogach
NA OSTATNIM Z REMONTOWANYCH ODCINKÓW JEST JUŻ ASFALT, ALE PRACE JESZCZE POTRWAJĄ...

KIEDY BĘDZIE MOŻNA PRZEJECHAĆ ULICĄ DĄBROWSKIEGO?
N a ostatnim z remonto-

wanych odcinków ul. 
Dąbrowskiego – od ul. Kiliń -
skiego do ul. Podgórnej trwa 
tzw. humusowanie torowiska, 
a na jezdni położono już jedną 
warstwę asfaltu. Gotowy jest 
także chodnik po południowej 
stronie ulicy, po stronie pół-
nocnej powstaje droga rowe-
rowa, chodnik i budowane są 
wjazdy do posesji. Na kolej-
nym odcinku – od ul. 
Rzgowskiej do ul. Łomżyń-
skiej trwają prace wykończe-

niowe. We wrześniu zakoń-
czył się będący częścią tej in-
westycji remont ul. Rzgow -
skiej od ul. Dąbrowskiego 
do pl. Niepodległości i otwar-
to ją dla ruchu. Ale dwa 
wspomniane odcinki ul. Dą-
browskiego otwarte będą do-
piero po odbiorach, które ru-
szą pod koniec wrześni). Prze-
jezdny jest najwcześniej wy-
remontowany odcinek ul. Dą-
browskiego od ul. Łomżyń-
skiej do ul. Kilińskiego.  

(AO)
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Paulina Toboła i Piotr Roj 
przywieźli do Łodzi niezwykłe 
ślimaki. Z lewej: przekrój przez 
gniazdo mrówek.

się Andrzej Krawczyk z Zabrza, 
który ze zwykłego kartonu 
tworzy moduły do zabawy dla 
kotów. Od jednego pudełka aż 
do całego ciągu korytarzy 
i schowków z drapakami – tak-
że z tektury. 

– To jest efekt podpatrywa-
nia kotów i ich zachowań – tłu-

maczy pomysłodawca dom-
ków. – Koty uwielbiają pudeł-
ka tekturowe. 

Z kolei łódzka firma Admi-
rał prezentuje ortezy, nosidła 
i sprzęt ortopedyczny dla psów 
poszkodowanych w wypad-
kach lub zniedołężniałych ze 
starości.  

W niedzielę przed halą sta-
nie AnimalBus, w którym bę-
dzie można za darmo zaczi -
pować swojego pupila (w godz. 
12 – 16). Wstęp na targi kosztu-
je 5 zł, dzieci do lat 10 wchodzą 
za darmo. W sobotę targi są 
czynne w godz. 10 – 18 i nie-
dzielę w godz. 10 – 17.

bWHali Expo przy al. Politechniki rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Zoologiczne 
Pet Fair bDominuje branża akwarystyczna, ale znajdzie się też coś dla psa i kota.

Kartonowy plac zabaw dla kota. 
Obok stoiska ze smyczami, 
obrożami i kagańcami dla psów.

Ulicą Rzgowską od  września 
jeżdżą tramwaje, ale wjazd 
w Dąbrowskiego nie jest możliwy.

Manewry autobusem to nie 
taka prosta sprawa...

Wernisaż wystawy ceramiki Jagi 
Woś pt. „Alchemia” był symbolicz-
nym otwarciem nowego w Łodzi 
biurowca klasy A, „Starej Drukarni”, 
który powstał w budynku dawnej 
drukarni wojskowej przy ul. Gdań-
skiej 130. Już w listopadzie wpro-
wadzą się do niego pierwsi najem-
cy. Właściciele pragną jednak, żeby 
budynek nie pełnił tylko funkcji 
biura. Chcą  też gościć w nim arty-
stów oraz ich dzieła. „Starą Dru-
karnię” warto odwiedzić choćby 
dziś (czytaj na str. 5). 

(PIJ)

BIURA Wystawa ceramiki na otwarcie biurowca

Jaga Woś obok Adama 
Brzostowskiego ze „Starej 
Drukarni”.
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Na sygnale
ŁÓDZKIE POGOTOWIE PODSUMOWAŁO WAKACJE  

SPOKOJNIEJ NIŻ PRZED ROKIEM 
W  sierpniu karetki 

łódzkiego pogoto-
wia  wyjeżdżały 6.178 razy, 
a w lipcu 6.558 (interwencje 
w Łodzi).  To tylko fragment 
działalności stacji, bo obsługu-
je ona też powiaty zgierski, 
skierniewicki, rawski, łęczycki, 
łowicki  i kutnowski. Na tym 
terenie każdego miesiąca jest  
ok. 18 tys. wezwań.  

– Lato było dla nas spokoj-
niejsze niż w ubiegłym roku  – 
mówi Adam Stępka, rzecznik 
Wojewódzkiej Stacji Ratowni-
ctwa Medycznego. – Mniej 

w tym roku było wyjazdów 
związanych z dopalaczami 
i narkotykami, łącznie 110. 
Wzywani byliśmy do 4.100 
wypadków. Niepokojące jest 
to, że aż 2.046 naszych wyjaz-
dów  stanowły te do osób znaj-
dujących się pod wpływem al-
koholu.  

Dlaczego wezwań było tego 
lata mniej? Więcej łodzian niż 
w poprzednich latach wyje-
chało na wakacje. I to było wi-
dać,   patrząc na opustoszałe 
miasto.  

(LB)

Polityka 
PRZEDWYBORCZE KONFERENCJE 

BIEDROŃ KUPIŁ W ŁODZI 
KOSZULKĘ Z NAPISEM „DZIK”
D o Łodzi przyjechał 

wczoraj Lewicobus, 
czyli autobus, którym przyby-
li liderzy lewicowych partii 
startujących razem do wybo-
rów z listy SLD. Włodzimierz 
Czarzasty (SLD), Adrian 
Zandberg (Razem) i Robert 
Biedroń (Wiosna) spotkali się 
z sympatykami partii na wiecu 
w pasażu Schillera, a potem 
przeszli  do OFF Piotrkowska, 
gdzie zrobili zakupy w sklepie 
„Pan tu nie stał”. Włodzimierz 
Czarzasty kupił  książkę Ada-
ma Wajraka „Wielka księga 
prawdziwych tropicieli”, 
Adrian Zandberg „Sekrety Ło-
dzi” autorstwa Jacka Perzyń -
skiego i Anny Kulik, a Robert 
Biedroń zdecydował się na ko-
szulkę z napisem „DZIK”.   

Konfederacja Wolność i Nie-
podległość zaprezentowała Pa-
kiet Polskiego Kierowcy, w któ-
rym obiecuje zniesienie akcy-
zy na paliwo, dzięki czemu litr 
benzyny będzie kosztował 3 zł. 

Koalicja Obywatelska obie-
cywała zaś niższy PIT i ZUS  ja-
ko realną pomoc dla Polaków. 

(MSM)

W OFF-ie politycy 
lewicy wypili wodę 
i kawę.

 Protest 

W „Matce Polce” 
szykują się do strajku. 
Zaczną od pikiet 

b Widmo strajku 
generalnego zaciążyło 
nad ICZMP 
b Przedstawciele 
związków zawodowych 
chcą powiadomić 
prokuraturę o tym, co się 
dzieje w szpitalu. 

Liliana Bogusiak-Jóźwiak 
l.bogusiak@express.lodz.pl 

T o co się dzieje w szpi-
talu, ma, zdaniem 
związkowców stwa-

rzać zagrożenie życia i zdrowia 
dla pacjentów. Wczoraj przed-
stawiciele związków lekarzy, 
pielęgniarek i położnych, fizjo-
terapeutów, diagnostów labora-
toryjnych i innych zawodów 
medycznych spotkali się z me-
diami. Twierdzili, że reprezen-
tują od 80 do 90 proc. persone-
lu szpitala. Spotkanie zorganizo-
wali, bo dyrekcja nie chce z ni-
mi rozmawiać. Zapewniali, że 
nie cofną się nawet przed straj-

kiem generalnym. Pierwszym 
etapem  protestu mają być pikie-
ty w korytarzu placówki, kolej-
nym przywdzianie czarnych ko-
szulek. W planach jest blokowa-
nie ul. Rzgowskiej, wspólny 
strajk wszystkich grup zawodo-
wych i powiadomienie prokura-
tury o tym, że dyrekcja placów-
ki naraża zdrowie i życie pacjen-
tów poprzez niezapewnienie 
opowiedniej liczby personelu 
medycznego na dyżurach.  

– Po obiedzie na 120 łóżek 
w klinikach ginekologicznych 
jest jeden lekarz dyżurny – mó-
wił wczoraj przedstawiciel le-
karzy. 

Reprezentantka pielęgnia-
rek i położnych przyniosła do-
kumenty, z których wynika, że 
np.  24 czerwca w izbie przyjęć, 
do której zgłosiło się 112 pa-
cjentek, pracowały tylko dwie 
położne. Zwracano uwagę, że 
ze szpitala odchodzą pracow-
nicy z tytułami profesorskimi 
i dorobkiem naukowym. Bra-
kuje lekarzy nauczycieli zawo-
du. Ci, którzy zostali, nie są 
w stanie nadzorować pracy  
młodych lekarzy.  

O tym, co dzieje się w szpita-
lu, związkowcy pisali do Mini-
stra Zdrowia, organu założyciel-
skiego placówki. Bez efektu.  

Do  zarzutów ustosunko-
wały się władze placówki. 
Z wyjaśnienia nadesłanego 
nam przez rzecznika szpitala 
Adama Czerwińskiego wyni-
ka, że w sierpniu odbyły się 
dwa spotkania ze związkow-
cami, a zaplanowane są czte-
ry. Zatrudnienie pielęgniarek 
od 2015 r. wzrosło o 141 osób, 
a lekarzy o 20. Od 2014 r. pła-
ce pielęgniarek wzrosły o 58 
proc., a lekarzy o 36 proc.. 
W Klinice Ginekologii na dy-
żurze jest pięciu lekarzy 
wspie ranych przez trzech 
neonatologów i dwóch ane-
stezjologów. 

Przedstawiciele związków 
zawodowych podkreślali, że 
szpital ma najwyższy stopień 
tzw. referen cyjności w regio-
nie, a najniższe pensje. Pensja 
fizjoterapeuty z 31-letnim sta-
żem pracy to 2640 zł brutto 
podstawy i 529 zł brutto do-
datku stażowego, a technika 
laboratoryjnego z 30-letnim 
stażem pracy to 2472 zł brut-
to. Diagnosta laboratoryjny za-
rabia 3000 zł i 50 gr brutto, 
diagnosta ze specjalizacją  – 
3500 zł brutto. Jak mówili 
związkowcy, wysokie są tylko 
wymagania dyrekcji. 

 Wysokie są tylko 
 wymagania 

Więcej

Mural na finał podróży
„Stara Drukarnia”

VIA LAYERS  – Z MOSKWY PRZEZ MIŃSK DO ŁODZI

N a ścianie dziedzińca   
otwartego  właśnie biu-

rowca „Stara Drukarnia” (czy-
taj też na  str. 4) pod egidą Fun-
dacji Urban Forms powstaje 
nowy mural, który tworzą ro-
syjscy artyści uczestniczący 
w projekcie Via Layers  (Po-
przez Warstwy), którego częś-
cią było malowanie na rynku 
Manufaktury trzech samocho-
dów marki BMW.  

Dziś w „Starej Drukarni” 
Rosjanie zaprezentują gotowy 
mural Andreya Bergera, dadzą 
pokaz mapowania i wizualiza-
cji – autorstwa Cyber Tigera – 
w goglachVR i zaprezentują 
film z podróży Via Layers, któ-
ra wiodła z Moskwy poprzez 
Mińsk do Łodzi. Wstęp jest 
otwarty dla wszystkich. Począ-
tek o godz. 19. 

(PIJ)

Mural zaczął powstawać 
w czwartek. Dziś 
dokończenie.
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Ten korytarz wielokrotnie 
był miejscem protestów 
lekarzy i pielęgniarek. 

Zdzisław Bujas z Wojewódzkiej Rady do Spraw 
Dialogiu Społecznego i Alicja Miszkiewicz, 
przewodnicząca związku zawodowego 
reprezentującego pielęgniarki i położne.  
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N a miesiąc przed wy-
borami poznaliśmy 
numery list, z któ-

rych wystartują komitety w wy-
borach do Sejmu i Senatu. 

Nie mają już tak dużego zna-
czenia, jak jeszcze w wyborach 
sprzed kilku lat, bo głosy będzie-
my oddawać na jednostronico-
wych arkuszach, a nie w kilku-
stronicowych książeczkach.  

Choć i tym razem partie już 
przypisują różne znaczenie wy-
losowanym liczbom. Prawo 
i Sprawiedliwość przekonuje, że 
lista numer dwa to dobry prog-
nostyk na drugą kadencję. Zwo-
lennicy Koalicji Obywatelskiej 
mówią o szkolnej dwói dla PiS 
i piątce dla KO. Numer jeden, tak 
jak w wyborach samorządo-
wych w 2014 roku, przypadł Pol-
skiemu Stronnictwu Ludowe-
mu, które uzyskało wtedy rekor-
dowe 24 proc. głosów. Eksperci 
wskazywali, że za sukcesem 
PSL-u stała m.in. księżeczka wy-
borcza, w której kandydaci PSL 
byli na pierwszej stronie. 

Co ciekawe, Leszek Piecho-
ta, kandydat PiS na posła 
w okręgu katowickim, już kilka 
dni temu rozwiesił na ulicach 
plakaty, na których widniał nie 
tylko numer na liście, ale i nu-
mer listy dwa, czyli dokładnie 
taki, jaki w piątek wylosowało 
PKW.  

- Opatrzność nade mną czu-
wa - powiedział Piechota.  

Wybory do Sejmu i Senatu 
zostaną przeprowadzone 13 paź-
dziernika 2019 roku w godzi-
nach od 7 do 21.  

Jak głosować? 
Po złożeniu podpisu na spisie 
wyborców otrzymamy  dwie 
karty do głosowania: jedną 
w wyborach do Sejmu i drugą 
w wyborach do Senatu. 

W wyborach do Sejmu gło-
sować można tylko na jedną  
listę kandydatów, stawiając 
na karcie do głosowania znak 
„x” w kratce z lewej strony obok 
nazwiska jednego z kandyda-
tów z tej listy. Kartę wrzucimy 
do przezroczytej urny. 

Głos będzie nieważny, gdy: 
zagłosujemy na więcej niż jed-
ną listę, czyli postawimy znak 
„x” w kratkach obok nazwisk 
kandydatów umieszczonych 
na więcej niż jednej liście, nie 
postawimy znaku „x” w żadnej 
kratce, postawimy inny znak niż 
co najmniej dwie przecinające 
się linie w obrębie kratki. Nie-
ważne są karty do  
głosowania inne niż urzędowo 
ustalone lub nieopatrzone pie-
częcią obwodowej komisji wy-
borczej.  

W wyborach do Senatu gło-
sować można tylko na jednego 
kandydata, stawiając na karcie 
do głosowania znak „x” w krat-
ce z lewej strony obok jego naz-
wiska wybranego. Jakub Oworuszko

PKW - losowanie

Numery list wyborczych
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Partie przypisują różne znaczenie 
wylosowanym numerom list.

bPaństwowa Komisja Wyborcza wylosowała numery list wyborczych. Z listy numer jeden 

wystartuje PSL, a z listy numer dwa PiS. Koalicji Obywatelskiej przydzielono numer pięć.

Francja
EFEKT DOCHODZENIA W SPRAWIE UNIKANIA PŁACENIA PODATKÓW

GOOGLE MUSI ZAPŁACIĆ MILIARD EURO!
F rancuska filia amerykań-

skiej firmy Google podpi-
sała z prokuraturą ugodę o war-
tości 500 milionów euro, do któ-
rej dodano kolejną - z departa-
mentem podatkowym - na  
kwotę 465 milionów euro. 

Na taką ugodę technologicz-
ny gigant poszedł z francuską 
prokuraturą w toczącym się 
od 2015 roku dochodzeniu 
w sprawie unikania płacenia po-
datków. 

Rząd Francji uważa, że ta 
sprawa może być precedenso-
wa. Główna siedziba Google 
na Europę znajduje się w Irlan-
dii. Tam też internetowy gigant 
płaci większość swoich europej-
skich podatków.  

Cyfrowi giganci jeden 
po drugim decydują się dogadać 
z francuskimi organami podat-
kowymi. Po Amazonie, Apple 
i Microsoft Google właśnie pod-
pisał dwie umowy z władzami 
francuskimi. - Kalifornijska fir-
ma zawarła umowę o wartości 
500 mln euro - powiedział 
w czwartek po południu proku-
rator ds. narodowych finansów 
(PNF). Umowa oznacza zakoń-
czenie dochodzenia w sprawie 
uchylania się od podatków. Po-
nadto Google podpisał poufne 
porozumienie z Dyrekcją Gene-
ralną ds. Finansów Publicznych 
(DGFiP) na kwotę 465 mln euro. 

 
Kwota i tak jest mniejsza 

od tej, której początkowo doma-
gał się francuski resort finansów, 
tzn. 1,6 mld euro. 

GAFA na celowniku 
Francja mocno zaangażowała 
się w sprawę stworzenia euro-
pejskiego podatku cyfrowego, 
ale po napotkaniu oporu ze stro-
ny Irlandii, Danii, Szwecji i Fin-
landii rząd w Paryżu ostatecznie 
zdecydował się jednostronnie 
wprowadzić własny,  
3-procentowy podatek od  
działalności dużych firm inter-
netowych, nazywanych GAFA 
(Google, Apple, Facebook, 
Amazon). W reakcji prezydent 
USA Donald Trump, który uwa-

ża to za akt dyskryminacji wo-
bec amerykańskich przedsię-
biorstw technologicznych, za-
groził nałożeniem odwetowego 
podatku na import francuskie-
go wina, ale dotąd nie spełnił tej 
groźby. 

Giganci internetowi (przede 
wszystkim amerykańskie firmy) 
osiągają astronomiczne zyski. 
Mimo to w krajach, na których 
obywatelach firmy te zarabiają, 
nie płacą podatków. Problem 
jest to, że nie wiadomo, co mia-
łoby zostać opodatkowane. Rzą-
dowy projekt zakładał opodat-
kowanie spółek cyfrowych 
na podstawie liczby użytkowni-
ków; większość dochodów tych 
firm pochodzi z reklam i innej 
działalności.                                     (AIP)

Francja domagała się 
od Google 1,6 mld euro 
za zaległe podatki.

Lewica 

W piątek w trasę po Polsce wyru-
szył Lewicobus. Uwagę wybor-
ców przykuł jednak wywiad Mo-
niki Jaruzelskiej, w którym zasu-
gerowała, że szef SLD Włodzi-
mierz Czarzasty ma romans 
z rzeczniczką partii Anną Marią 
Żukowską, która z kolei miała za-
jąć miejsce Jaruzelskiej na war-
szawskiej liście Lewicy.  
Monika Jaruzelska nie dostała się 
na listy wyborcze Lewicy (SLD, 
Wiosna, Razem). Teraz wyjaśnia, 
dlaczego tak się stało. - Wszyscy 
twierdzą, że to osobista decyzja 
Włodzimierza Czarzastego, bo 
bliższa jego sercu jest Anna Maria 
Żukowska (rzeczniczka SLD - 
red.) - przekonuje Jaruzelska 
w rozmowie z   „Dziennikiem Ga-
zetą Prawną”.  
- Mężczyźni w kryzysie wieku 
średniego robią różne rzeczy. Jak 
widać, każdy Kazimierz ma swoją 
Izabel (w nawiązaniu do Kazimie-
rza Marcinkiewicza i jego byłej już 
żony - red.) - oceniła córka gen. 
Wojciecha Jaruzelskiego, która 
w nadchodzących wyborach 
do Senatu wystartuje w Warsza-
wie jako kandydatka niezależna. 
Na stwierdzenie, że jej wypowie-
dzi to „daleko posunięte aluzje”, 
przyznała, że „nie chce tego te-
matu rozwijać, choćby ze wzglę-
du na szacunek dla żony pana 

Czarzastego, kobiety mądrej, cie-
płej i z klasą”. 
Jaruzelska przekonuje, że „mo-
głaby się dostać do Sejmu” z list 
SLD. - Chodziło o to, by nikt nie 
zrobił konkurencji faworyzowa-
nej przez niego (Czarza-stego - 
red.) i promowanej za wszelką ce-
nę dwójce na liście, Annie Marii 
Żukowskiej. A każda z nas (Jaru-
zelska, Piekarska, Waniek) mogła-
by ją przeskoczyć - oceniła. 
W odpowiedzi na wywiad Jaru-
zelskiej w „DGP” Żukowska za-
mieściła wpis na Twitterze, który 
szybko usunęła. „Rok temu 
na wspólnym kampanijnym spa-
cerze z psami na Polu Mokotow-
skim z kandydatem na prezyden-
ta Warszawy Andrzejem 
Rozenkiem pies pani Jaruzelskiej 
chciał zgwałcić moją (wysteryli-
zowana, więc to dziwne) sunię. 
Kiedy ją wzięłam na kolana, pod-
szedł i mi nasikał do butów. Jaki 
pies, taki pan” - napisała.  
- Nie było kandydatury Moniki Ja-
ruzelskiej na stole. Dementuję to 
jako szef sztabu jeszcze raz. Ina-
czej wchodzimy w poziom magla. 
To są dywagacje i spekulacje, któ-
re nie są do niczego potrzebne. 
Nie będzie wroga na lewicy - mó-
wił podczas konferencji prasowej 
szef sztabu Robert Biedroń. 

(AIP)

Monika Jaruzelska kontra szef SLD
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Teatr Muzyczny w Łodzi

7 października 2019 r.,  godz. 17:30
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L udzie osiedlali się 
nad rzekami z powo-
dów oczywistych – 

transport, zaopatrzenie w wo-
dę, połów ryb, niestety także 
pozbywanie się ścieków. Osied-
la rosły, stając się miastami, 
dziś często wielomilionowymi.  

Niektóre zyskiwały status 
stolic państw, zaś rzeki płyną-
ce przez nie dodawały im uro-
ku, choć często przysparzały 
dramatycznych kłopotów.  

Są rzeki, nad brzegami któ-
rych mieszczą się stolice nawet 
kilku państw.  

To np. wielka afrykańska 
rzeka Kongo, gdzie na przeciw-
ległych brzegach powstały dwie 
stolice: Kinszasa i Brazzaville. 
Lub olbrzymie estuarium La 
Plata w Ameryce Południowej, 
gdzie powstały stolice Argenty-
ny – Buenos Aires i Urugwaju – 
Montevideo.  

Europejski Dunaj płynie aż 
przez cztery centralne ośrodki 
państw: austriacki Wiedeń, 
serbski Belgrad, słowacką Bra-
tysławę i węgierski Budapeszt.  

Nad Wisłą leży nie tylko 
obecna stolica Polski, Warsza-

wa, ale także historyczna – Kra-
ków.  

Rzeki płyną także przez 
największe stolice Europy: 
Tamiza przez Londyn, Se-
kwana przez Paryż, Szprewa 
przez Berlin, Moskwa zaś da-
ła nawet swe imię rosyjskiej 
stolicy. Stołeczne rzeki są dziś 
oczywiście uregulowane, wo-
da w nich jest czysta, a bulwa-
ry nad nimi przyciągają tysią-
ce spacerowiczów (oraz klien-
tów licznych lokali gastrono-
micznych). 

(J)

Świat

Stolice nad rzekami

Most Karola 
nad Wełtawą 
w Pradze.

Tamiza 
w Londynie.

Sekwana w Paryżu.

Widok na Dunaj 
ze wzgórza 
Gelerta 
w Budapeszcie.

Manzanares 
płynąca przez 
Madryt.

Rzeka Amstel 
w Amserdamie 
w Holandii nocą.
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Krótko

Na trzech kontynentach jedno-
cześnie odbyła się światowa pre-
miera pierwszego elektrycznego 
modelu marki Porsche. 
Taycan, bo to o ten model cho-
dzi, jest czterodrzwiowym spor-
towym sedanem. Pierwsze wer-
sje nowej serii modelowej to 
taycan turbo S oraz taycan turbo. 
Oba są najnowocześniejszymi 
przedstawicielami gamy Porsche 
E-Performance i tym samym nale-
żą do grona najmocniejszych aut 

seryjnych, jakie Porsche ma obec-
nie w swojej ofercie. Taycan turbo 
S, w trybie overboost, w połącze-
niu z systemem Launch Control, 
może generować moc do 560 kW 
(761 KM), a taycan Turbo – do 500 
kW (680 KM).  
Ten pierwszy przyspiesza od 0 
do 100 km/h w 2,8 s, natomiast 
taycan turbo potrzebuje na to 3,2 
s. Wariant turbo S oferuje zasięg 
do 412 km, a turbo – do 450 km. 

(PER)

PORSCHE Całkowicie  elektryczny  model  taycan  
jest  już  po  światowej  premierze

Kia zaprezentowała dwa nowe 
modele w wersji hybrydowej 
typu plug-in – xceed (na zdję-
ciu) i ceed kombi. Oba zostaną 
wprowadzone do sprzedaży 
w Europie na początku przysz-
łego roku. Są to pierwsze hy-
brydowe modele marki Kia 
w segmencie samochodów 
kompaktowych. 
Montowany do nich mieszany 
układ napędowy typu plug-in 
składa się z akumulatora o po-
jemności 8,9 kWh, silnika elek-
trycznego o mocy 44,5 kW 
i benzynowej jednostki napę-
dowej. Ich łączna moc wynosi 
141 KM, a maksymalny mo-

ment obrotowy 265 Nm. Za-
sięg hybrydowych xceed i ceed 
kombi, wyłącznie z wykorzy-
staniem energii elektrycznej, 
wynosi około 60 kilometrów. 

(PER)

Nowe hybrydy w gamie samochodów marki Kia

Po 9 latach obecności na rynku, 
nissan juke doczekał się następcy. 
Światowa premiera drugiej gene-
racji tego modelu została rozłożo-
na na kilka etapów i będzie miała 
miejsce w pięciu miastach Europy: 
Londynie, Paryżu, Mediolanie, 
Barcelonie i Kolonii. 
Nowy samochód zmienił wygląd, 
ale nie zabrakło też charaktery-
stycznego dla aktualnie produko-
wanych nissanów grilla z moty-
wem litery V. 
Nowy juke został zaprojektowany 
z myślą o sportowej zwinności 
jazdy, ale jednocześnie stał się 

zdecydowanie dojrzalszym cou-
pé-crossoverem. Ma teraz  4,21 m  
długości (+ 7 cm) ale jest o 23 kg 
lżejszy od poprzednika.  
Juke 2019 jest napędzany litro-
wym, 3-cylindrowym 
turbodoładowanym silnikiem 
benzynowym o mocy 117 KM. No-
wy model jest dostępny z 6-bie-
gową przekładnią manualną lub 7-
biegową dwusprzęgłową skrzynią 
automatyczną (DCT) z selekto-
rem trybu jazdy (Eco, Standard, 
Sport), pod kątem maksymalnej 
przyjemności jazdy. 

(PER)

NISSAN  Bestsellerowy  juke  doczekał  się  następcy, 
który  jest  dłuższy, ale  jednoczesnie  lżejszy
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Ryszard M. Perczak 
perczak@express.lodz.pl 

H onda, na odbywa-
jącym się właśnie 
we Frankfurcie 

nad Menem międzynarodo-
wym salonie samochodowym, 
pokazała ostateczną wersję 
miejskiego samochodu elek-
trycznego. Model ten po raz 
pierwszy, jeszcze jako concept 
car, zobaczyliśmy w zeszłym 
roku na wiosennym salonie 
w Genewie. Potem, już nieco 
dojrzalsza honda e, gościła 
jeszcze na kilku innych wysta-
wach. 

Oszczędna w formie 
Honda e, opracowano 
z myślą o zachowa-
niu stylizacyjnej 
prostoty i funkcjo-
nalności. Czyste li-
nie zewnętrzne zo-
stały zachowane 
dzięki zastosowaniu 
bocznych kamer, 
które zastąpiły kon-
wencjonalne lusterka 
boczne, przekazując obraz 
do dwóch sześciocalowych 
ekranów znajdujących się 
wewnątrz pojazdu. 

W kabinie znalazł się, na ca-
łej szerokości podszybia, po-
ziomy wyświetlacz naj-
nowszej generacji 
z pięcioma 
e k r a n a m i ,  
d a j ą c y m i  
d o s t ę p  

do skomunikowanego z sie-
cią systemu audio-informacyj-
nego. 

Funkcjami i aplikacjami 
łączności można sterować 
za pośrednictwem dotykowe-
go ekranu lub z pomocą pole-
ceń głosowych systemu 
Honda Personal Assistant. In-
tuicyjny Honda Personal 
Assistant, korzystający z roz-
wiązań sztucznej inteligencji 
(AI), jest zdolny do kon-
tekstowego rozpo-
znawania mo-
wy, dzięki 
c z e m u  

może prowadzić rozmowę 
i ułatwiać dostęp do wielu 
usług online. 

Dwie wersje silnika 
Elektryczna honda ma silnik 
dostępny w dwóch wariantach 
mocy maksymalnej: 100 kW 
(136 KM) lub 113 kW (154 KM), 
generujący 315 Nm momentu 
obrotowego. Akumulator o po-
jemności 35,5 kWh, po pełnym 

ładowaniu, zapewnia zasięg 
do 220 km.  

 Do prędkości 100 km/h 
honda e przyspiesza w około 8 
sekund. 

Wkrótce będą następne 
Plan marki zakłada, że do roku 
2025 wszystkie jej samochody 
sprzedawane w Europie, będą 
wyposażone w napędy wyko-
rzystujące silniki elektryczne 

zatem także 
hybrydy.

Nada się do miasta
bHonda e bSilniki elektryczne o mocy 136 lub 154 KM bW 8 sekund do 100 km/h 
bZasięg do 220 km.

Półkę przed kierowcą 
i pasażerem wypełnia 
centrum informacyjne.

Auto ma możliwość 
szybkiego ładowania 
baterii do 80 proc. 
pojemności w 30 minut. 

Zamiast lusterek 
bocznych honda 
e ma kamerki.
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Auto ma płynne linie 
i gładkie powierzchnie 
drzwi z wysuwanymi 
klamkami.

Samochody elektryczne
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Telewizyjne nowości

P rzed nami weekend je-
siennych premier 

w telewizji TVN Style. W pro-
gramie takie nowości, jak 
„Studio urody”, „Oblicza pro-
stytucji”, „Ach ten ślub” oraz 
kontynuacja lubianych serii: 
„W czym do ślubu?” czy „Tu 
jest pięknie”. 

Anna Galińska, ekspertka 
w dziedzinie makijażu z wie-
loletnim doświadczeniem, 
pokaże kobietom, jak wyko-
nać profesjonalny make-up 
bez pomocy specjalisty. 
W premierowym odcinku po-
każe, jak malować się na co 
dzień – „Studio urody”, sobo-
ta godz. 18.50. 

Także dziś o godzinie 23 
w programie „Oblicza prosty-

tucji” zobaczymy kulisy naj-
starszego zawodu świata, czy-
li ekskluzywna eskorta, nie-
rząd w sieci, zagraniczne wy-
jazdy za pieniądze, męska 
mniejszość. Osiem odcinków, 
sobota, godz. 23. 

W niedzielę o godzinie 
13.00 na antenie TVN Style 
czeka widzów kolejna no-
wość – „Ach ten ślub”. Duet: 
projektantka nowoczesnych 
sukien Magda Socha-
Włodarska i dekoratorka Ag-
nieszka Winnicka pomogą za-
panować nad ślubną gorącz-
ką. 

O godz. 11.45 kolejna od-
słona „Tu jest pięknie” Doro-
ty Szelągowskiej. 

(JED)

Premierowy weekend w TVN Style

Serialowe zapowiedzi

W  październiku 
na antenie HBO bę-

dzie miał premierę historycz-
ny miniserial z Helen Mirren 
w roli głównej. 

Brytyjska aktorka wciela 
się w rolę jednej z najbardziej 
wpływowych i kontrowersyj-
nych kobiet w dziejach euro-
pejskiej polityki - Katarzyny II 
Wielkiej, carycy Rosji. 

Historia osadzona została 
w burzliwej politycznie i oby-
czajowo Rosji XVIII wieku, 
kiedy to przez niemal pół wie-
ku niepodzielną władzę 
nad Imperium sprawowała 
caryca Katarzyna. Produkcja 
podąża za Katarzyną u schył-
ku jej panowania, śledząc na-
miętny romans, który nawią-
zała z Grigorijem 
Potiomkinem. Wśród skanda-
li, intryg i konfliktów pozosta-

ją sobie niezwykle oddani, 
pokonując przeciwników 
i wspólnie pełniąc rolę archi-
tektów współczesnej Rosji. 

Kolejna jesienna nowość 
to serial „Pani Fletcher” 
na podstawie powieści Toma 
Perrotty, który jest także twór-
cą serialu. W warstwie fabu-
larnej to dwie równoległe hi-
storie o dojrzewaniu bohate-
rów - matki, której jedyne 
dziecko wyprowadza się z do-
mu, i jej syna, studenta pierw-
szego roku. Oboje cieszą się 
nową wolnością, co jednak 
nie zawsze daje im szczęście. 
W produkcji występują m.in. 
Kathryn Hahn, Jackson 
White, Casey Wilson. 

Jesienią zobaczymy też re-
alizowany w Łodzi 
„Ultraviolet”. 

(JED)

Produkcje osadzone w historii

Helen Mirren jako 
caryca Katarzyna. FO

T.
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BO

Recenzja
 „DOWNTON  ABBEY” - WART UWAGI KINOWY SUPLEMENT DO TELEWIZYJNEGO HITU

NAJWYŻSZE SFERY – PRZEPYCH I ELEGANCJA
T en brytyjski serial w la-

tach 2010-2015 dosłow-
nie zawojował świat.  52 odcin-
ki (sześć sezonów) kostiumo-
wego komediodramatu mi-
strzowsko wkomponowanego 
w historię  Anglii miały także 
u nas licznych entuzjastów.   
Telewidzów zafascynował pe-
łen przepychu, pięknych ko-
stiumów i  wypieszczonej sce-
nografii nieuchronnie chylący 
się ku upadkowi świat najwyż-
szych sfer pierwszych dekad 
XX wieku. Tytuł „Downton  
Abbey” to nazwa położonej 
w Yorkshire monumentalnej 
siedziby arystokratycznego ro-
du Crawleyów. Akcja  telewi-
zyjnej opowieści rozpoczęła 
się w 1912 roku od wiadomoś-
ci o zatonięciu „Titanica” 
i znajdującego się na jego po-
kładzie dziedzica rodu.  Ostat-
ni odcinek rozgrywał się 
w 1926 roku.  Rok później toczy 
się akcja kinowego „Down ton  

Abbey”  zrealizowanego przez  
Michaela Englera w serialowej 
obsadzie, na czele z seniorką 
rodu lady Violet Crawley, czy-
li wspaniałą Maggie Smith.  
Tym razem sielankowe, leni-
wie płynące  życie mieszkań-

ców  rezydencji zakłóci wiado-
mość o wizycie objeżdżające-
go kraj  króla Jerzego V z mał-
żonką.   Fabuła jest nieskom-
plikowana i przewidywalna, co 
w niczym nie umniejsza przy-
jemności płynącej ze śledzenia 

ekranowych intryg. To  wspa-
niale zagrane, inteligentne, ele-
ganckie, klimatyczne  i chwila-
mi bardzo zabawne kino ro-
zrywkowe na najwyższym po-
ziomie. (122 min). 

Renata Sas

Dwie godziny 
w wyższych sferach . FO
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Renata Sas 
r.sas@express.lodz.pl 

F ilmem „Piłsudski” 
Michał Rosa   miał 
uczłowieczyć  pom-

nikową postać Komendanta. 
Pierwszym krokiem musiało 
być stworzenie postaci, której 
wizerunek byłby w stanie spro-
stać wyobrażeniom o jego  cha-
rakterystycznej zewnętrznoś-
ci i temperamencie. W pamię-
ci kinomanów szczególnie za-
pisał się Janusz Zakrzeński 
(„Polonia Restitu ta”), ale także 
Jerzy Duszyński („Śmierć pre-
zydenta”), Ryszard Filipski 
(„Zamach stanu”), a w seria-
lach Mariusz Bonaszewski 
i Zbigniew Za pasiewicz („Mar-
szałek Piłsudski”), Mirosław 
Baka („1920. Wojna i miłość”). 
W Łodzi, na scenie Teatru No-
wego znakomity wizerunek 
w „Dyktatorze” (1995) stworzył 
Jacek Chmielnik (nagrodzony 
Złotą Maską). Za tydzień 
w „Legionach” Dariusza 
Gajewskiego w tej roli pojawi 
się Jan Frycz. Ale teraz jest czas 
Borysa Szyca.  Spisał się wy-
śmienicie, budując wizerunek 
człowieka bezkompromisowe-
go, owładniętego wizją nie-
podległościowych dążeń, go-
towego na każde ryzyko, zde-
terminowanego ideowego ter-
rorysty - jak trzeba by go naz-
wać dziś. W 1900 roku, ucieka-

jąc przed więzieniem carskim 
udaje obłąkanego i trafia 
do petersburskiego więzienia, 
by zdecydować się ostatecznie 
na ucieczkę i walkę politycz-
ną. Piłsudski – wojownik i stra-
teg - to na ekranie także czło-
wiek o skomplikowanej osobo-
wości, żyjący w trudnym ukła-
dzie. Ma żonę (Magdalena 
Boczarska) i kochankę (Maria 
Dębska). Rosa (m.in. „Rysa”, 
„Czas honoru”) dzie li opo-
wieść na kilka sekwencji za-
znaczonych historycznymi 
zdarzeniami  (do roku 1918). 
Jest m.in. krwawa demonstra-
cja na placu Grzybowskim, na-
pad na pociąg w Bezdanach 
i zdobycie funduszy na uzbro-

jenie, narodziny i wymarsz 
I Brygady.  Powstał portret, 
 który  mocną kreską zaznacza 
cechy bohatera, ale mimo oży-
wienia na ekranie wielu posta-
ci zapisanych w dziejach,  bra-
kuje mu tła.  Metoda, jaką 

na fabularny przekaz wybrał 
reżyser, to migawki z życia i hi-
storii, które nie całkiem się tu 
sprawdziły. Trudno zidentyfi-
kować adresata opowieści, któ-
ra bardzo chce być awanturni-
cza i patriotyczna. (108 min).

Recenzja

Piłsudski według Szyca
b Borys Szyc największym atutem filmu Michała Rosy bW roli kobiet życia przyszłego 
Marszałka - Magdalena Boczarska i Maria Dębska.  
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„Studio urody”, premiera 
dziś o godz. 18.50 w TVN 
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Czy szkoły wyruszą 
na projekcje 
„Piłsudskiego”?
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Nieruchomości

 MIESZKANIA - KUPIĘ 

  KUPIĘ  mieszkanie za gotówkę, do 
remontu lub zadłużone, 600-502-978 

 LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA 

  16M2  Teofilów, 695-161-101 

Handlowe

 MATERIAŁY BUDOWLANE 

 

 018885981

 

Motoryzacja

 OSOBOWE KUPIĘ 

  24H  najlepsza cena, każdy, 
504-855-673 

1 - 11 godz. Autoskup - każdy. 
Dobre ceny! Wycofuję polisę OC, 
503-747-835

  AUTOSKUP.  Płacimy do 30% 
więcej niż u konkurencji. Zwrot OC, 
507-109-646 

    
1 - 001 absolutnie autoskup każdy, 
794-744-296

1 - 001 absolutnie autoskup 
wszystkie, 533-232-606

  AUTA  rozbite, uszkodzone, 
602-234-912 

  AUTOSKUP  - Każdy samochód. 
Dojazd i wycena - Gratis!, 
881-388-982 

    
  KAŻDE  auto kupię, 502-504-220 

    

 
  Każde auto. Najlepiej zapłacę!!! 
Gotówka natychmiast, 515-515-186 

  ZŁOMOWANIE  aut, 600-455-666 

Praca

 ZATRUDNIĘ 

  DO  ochrony - hala targowa Bałucki 
Rynek 1, 604-404-658 

Firma Interseroh zatrudni 
od zaraz pracowników do 
wykonywania prostych prac 
fizycznych m.in. do ładowania, 
sortowania i belowania surowców 
wtórnych. Mile widziane 
uprawnienia na wózek widłowy. 
Stabilne warunki zatrudnienia 
i umowę o pracę. Miejsce pracy: 
Łódź, dzielnica Olechów. Praca 
2-zmianowa (6-14/14-22), 
503-460-726

  GIPSIARZA,  glazurnika, do wystroju 
wnętrz. Stała praca, 501-019-568 

  KIEROWCĘ  - magazyniera, 
695-161-101 

  MALARZ/TAPECIARZ  - Niemcy, 
Bezpłatne mieszkanie i auto. Tel: 
539 343 726 

  MALOWANIE,  DOCIEPLENIA - 
Niemcy- praca od zaraz. Telefon: 
774270543 lub 662187368. Cert. 9875 

  NA  parking, emeryta lub rencistę, 
535-024-206 

  OCIEPLENIA  - Niemcy, darmowe 
mieszkanie i auto, od zaraz. Tel: 
602 262 365 

Operatora koparko-ładow CASE 
Zbrojarzy, murarzy, 889-444-946

  OPIEKUNKI  do Niemiec tel. 
730497770 www.ambercare24.pl 
dzisiaj 70 ofert! 

  PRACA  w Niemczech dla kobiet 
i mężczyzn, sortowanie surowców 
wtórnych, demontaż RTV, rozładunek 
paczek, kierowca kat. C, operator 
wózka widłowego. Premie do 150 EUR! 
Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 32, 
tel. 42 208 05 25, 727 010 206, www.
remax-praca.pl 

  PRACOWNIKÓW  do kierowania 
ruchem, ok. Łodzi, 693-549-344 

  PRASOWACZA  - stała praca, 
509-102-578 

Zatrudnię konstruktorkę 
z umiejętnością szycia ( spódnice, 
spodnie) na pół etatu. ul. 
Szeregowa 23 tel. 501-266-266

Finanse biznes

 KREDYTY, POŻYCZKI 

0 - do 2 godz. Chwilówka, 
42-658-86-44

  1000  zł natychmiast, 42-683-32-32 

  KREDYT  50 000 zł, rata 572, 
730 809 809 

Notiv | Kredyty & Momentówki 
od 500 zł do 50 tys; 577-966-848

Zdrowie

 POMOC CAŁODOBOWA 

Odtrucia, alkohol, kroplówki, 
ciągi, 602-691-580

ALKOHOL - ciągi, odtrucia, 
501-063-660

  ESPERAL.  Dr Kapszewicz, 602-760-736 

SPECJALISTYCZNE odtruwanie 
poalkoholowe, 602-313-715

 GINEKOLOGIA 

  ANTYKONC.  Zabiegi, 602-335-083 

 INTERNA 

  WIZYTY  domowe - dr Matusiak, 
42-645-70-38, 601-266-571 

    
  WIZYTY  domowe, 695-412-061 

 NEUROLOGIA 

Neurolog - specjalista, 
42-678-60-49

 STOMATOLOGIA 

FRODENT - Stomatologia.
Kilińskiego 42, tel. 42/6-300-500
Rojna 25, tel. 42/6-500-300.
www.frodent.pl. Protetyka 
expres.

 INNE SPECJALIZACJE 

  PEDIATRIA  - wizyty domowe, 
42-645-70-38, 601-266-571 

    

Usługi

 AGD RTV FOTO 

AA+AGD serwis pralki, lodówki, 
zmywarki - wszystkie marki, 
rok gwarancji, dojazd gratis, 
ARSEM, Rojna 17, www.arsem.pl, 
42-611-80-10

AGD naprawa, 42-244-98-57, 
502-147-044

  AGD  pralki - naprawa, 505-802-806 

    
  RTV,  LCD - dojazd gratis, 889-153-215 

 BUDOWLANO-REMONTOWE 

DACH tanio solidnie VAT, 
787-337-426

  WYLEWKI,  piana pur, 668-327-588 

 INSTALACYJNE 

Elektryk awarie 24h, 661-388-606

  ELEKTRYK,  693-741-682 

Hydraulik, naprawy, 42-646-33-70, 
600-531-010

 KOMPUTEROWE 

1-H Pogotowie komput., 
600-670-096

 MONTAŻOWE 

  24H  - naprawa okien, itp., 537-554-918 

 PORZĄDKOWE 

  PRANIE  dywanów i tapicerki. Solidnie. 
Dojazd, 600-794-989 

 PRZEPROWADZKI 

Rutkowski przeprowadzki, 
501-781-201

 STOLARSKIE 

  24  zł, bezpyłowo, 2 x lakier, 
881-693-377 

  25  zł bezpyłowe 2 x lakier, 510-751-469 

 ZABEZPIECZAJĄCE 

Antywłamaniowe bramy blokady 
drzwi - producent, tanio, www.
drzwistal.pl, 42-649-90-38, 
606-699-229

  MONTAŻ,  wymiana zamka, 
664-234-268 

    

  WYMIANA,  montaż zamków, 
klamek, wkładek, 42-649-90-38, 
606-699-229 

    

Różne

  KASA  za "stare" książki, 609643399 

  KILKADZIESIĄT  TYSIĘCY ZŁOTYCH 

zapłacę za zbiór znaczków CHINY 

1949-1968. Tel. 662-773-659 

  ZŁOM  kupię. Dojazd gratis, 
500-070-250 

    
 005732012

na

TELEFON
OGŁOSZENIA DROBNE

800 472 852

42 647 28 52

Rolnicze

 MASZYNY ROLNICZE 

  KUPIĘ  ciągniki, przyczepy, maszyny 

rolne. Tel. 602 811 423. 

Towarzyskie

  AFRODYTA  - 50zł, 500-654-316 

    
  ASIA  24 lata, Wiki 27 lat, Wysockiego 

7, czynne do 24, 510-917-716 

tel. 42 66-59-455

 REKLAMA 009322779

Rodzina i przyjaciele zapraszają 
wszystkich, którym droga była pamięć 

o mecenasie Tadeuszu Nowickim
na specjalne spotkanie wspominkowe.

Prosimy o nieprzynoszenie kwiatów.

Spotkanie odbędzie się 15.09  
po godzinie 12.00 w „Toskanii”  
przy ulicy Piotrkowskiej 102.

Z poważaniem  
Rosa Bloom

Drobne Jak zamieścić ogłoszenie drobne? Telefonicznie: 800 472 852, 42 647 28 52
Przez internet: www.expressilustrowany.pl
W Biurze Reklamy: 

Kierownik działu ogłoszeń: Magdalena Śliwińska,  m.sliwinska@dziennik.lodz.pl

ŁÓDŹ   ul. ks. Skorupki 17/19, tel. 42 66-59-455;   ul. Narutowicza 8/10, tel. 42 637-72-47;   CENTRAL (I piętro), tel. 42 630-59-34;   CARREFOUR, ul. Kolumny 36, tel. 42 640-32-48;   

TESCO, ul. Pojezierska 93, tel. 42 659-59-09;   ABC, ul. Zgierska 69, tel. 42 640-68-93;   PIASKI, al. kard. S. Wyszyńskiego 7a, tel. 42 640-44-26

RUBRYKI I PODRUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH
NIERUCHOMOŚCI

• mieszkania - sprzedam
• mieszkania - kupię
• mieszkania - do wynajęcia
• mieszkania - wynajmę
• mieszkania - zamienię
• domy - sprzedam
• domy - kupię
• domy - do wynajęcia
• domy - wynajmę
• domy - zamienię
•  lokale użytkowe 

- sprzedam
• lokale użytkowe - kupię

•  lokale użytkowe - do 
wynajęcia

• lokale użytkowe - wynajmę
• lokale użytkowe - zamienię
• działki, grunty - sprzedam
• działki, grunty - kupię
• gospodarstwa
• garaże
• pośrednictwo
• inne
• bank stancji

HANDLOWE
• AGD
• RTV

• elektronika, komputery
• telefony
• car audio
• antyki
• kolekcjonerstwo, sztuka
• jubilerstwo
• filmy, muzyka
• foto, książki
• instrumenty muzyczne
• lombardy
• sport i rekreacja
• maszyny urządzenia
• materiały budowlane
• materiały opałowe

• tekstylia, odzież
• dla dziecka
• meble
• inne

MOTORYZACJA
• samochody osobowe
• ciężarowe, dostawcze
• busy autobusy
• rolnicze
• przyczepy, naczepy
• zabytkowe
• uszkodzone, rozbite
• motocykle
• części i akcesoria

• zamienię
• motofinanse
• motousługi
• inne

FINANSE BIZNES
• kredyty, pożyczki
• usługi finansowe
• usługi prawne
• biura rachunkowe
• ubezpieczenia
• oferty
• inne

NAUKA
• szkoły
• kursy/szkolenia

• języki obce
• korepetycje
• inne

PRACA
• zatrudnię
• urzędy pracy
• szukam pracy
• inne

ZDROWIE
• apteki
• pomoc całodobowa
• chirurgia
• ginekologia
• interna
• neurologia

• pediatria
• psychologia
• psychiatria
• stomatologia
• urologia
• inne specjalizacje
• przychodnie, kliniki
• laboratoria
• zabiegi
• opieka
• sprzęt medyczny
• uroda
• inne

USŁUGI
• agd rtv foto
• budowlano-remontowe

• instalacyjne
• biurowo - projektowe
• komputerowe
• krawiectwo
• montażowe
• ogrodnicze
• porządkowe
• przeprowadzki
• reklamowe
• stolarskie
• radio taxi
• transportowe
• rozrywka
• uroczystości
• zabezpieczające
• inne

TURYSTYKA
• agroturystyka
• kraj
• świat
• biura podróży
• obozy i kolonie
• wycieczki
• przewozy
• inne

ZWIERZĘTA 
• lecznice
• usługi
• inne

MATRYMONIALNE
RÓŻNE

KOMUNIKATY
ŻYCZENIA/PODZIĘKOWANIA

GASTRONOMIA
• dania na telefon
• usługi
• inne

ROLNICZE
• maszyny rolnicze
• ogrodnictwo
• płody rolne
• zwierzęta hodowlane
• inne

TOWARZYSKIE
USŁUGI KAMIENIARSKIE
USŁUGI POGRZEBOWE

REKLAMA 009322753
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Festiwal filmowy

W „Ukrytej grze” 
występuje też 
Lotte Verbeek

16  września 
rusza Fe-
stiwal Pol-

skich Filmów Fabularnych 
w Gdyni - największe święto 
polskiego kina. W konkurso-
wych filmach tym razem aż 
roi się nie tylko od polskich, 
ale także  zagranicznych 
gwiazd.  O nagrodę najlep-
szego aktora powalczą więc 
nie tylko Janusz Gajos  czy 
Dawid Ogrodnik, ale też Bill 
Pullman i John Malkovich.    

Polskie kino wyrosło już 
z kompleksów. Nasi aktorzy 
są coraz częściej zapraszani 
do Hollywood. Ale też holly-
woodzkie gwiazdy przyjeż-
dżają do nas od czasu do cza-
su, żeby zagrać w polskim fil-
mie. Tę wymianę wyraźnie 
widać w filmach konkurso-
wych 44. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdy-
ni. W obsadach kilku rodzi-
mych produkcji aż roi się 
od zagranicznych gwiazd.  

Tym razem obok polskich 
aktorów, takich jak Janusz 
Gajos, Andrzej Seweryn czy 
Dawid Ogrodnik, o nagrodę 
dla najlepszego aktora gdyń-
skiego festiwalu powalczą 
m.in. John Malkovich i Bill 
Pullman.  

Bill Pullman już zapowie-
dział przyjazd do Gdyni 
na pokaz filmu ze swoim 
udziałem pt. „Ukryta gra”. 
Ten debiut fabularny Łuka-
sza Kośmickiego stał się głoś-
ny na długo  jeszcze przed je-
go premierą, przede wszyst-
kim dlatego, że jest to ostat-
nia produkcja Piotra Woźnia-
ka-Staraka, filmowego pro-
ducenta, który zginął nie-
dawno na jeziorze Kisajno.  

Pullman w „Ukrytej grze” 
gra wybitnego amerykań-
skiego matematyka. Nadu-
żywający alkoholu, zapom-
niany geniusz  ma wystąpić 
w pojedynku szachowym 
przeciwko sowieckiemu mi-

strzowi na międzynarodo-
wym turnieju w warszaw-
skim Pałacu Kultury i Nauki. 
Ta rywalizacja jest tylko 
przykrywką szpiegowskiej 
rozgrywki.  

Poza tym w „Ukrytej 
grze” występuje też Lotte 
Verbeek, którą pamiętamy 
z serialu „Rodzina Borgiów” 
czy z filmu „Nic osobistego”.  

Jedną z ról w tym filmie 
gra też James Bloor 
(„Dunkierka”) czy Corey Joh-
nson  („Kapitan Philips” 
i „Ultimatum Bour- 
ne’a”). Występują też akto-
rzy ro syj scy m.in. Aleksey 
Serebryakov, którego mogli-
śmy podziwiać kilka lat temu 
w filmie „Lewiatan”, rosyj-
skim kandydacie do Oscara 
w kategorii film nieangloję-
zyczny. Z polskich aktorów 
największą rolę w tym filmie 
ma Robert Więckiewicz, któ-
ry wciela się w dyrektora Pa-
łacu Kultury i Nauki.  

„Dolina Bogów” Lecha 
Majewskiego jest z jeszcze 
bardziej okazałą międzyna-
rodową obsadą.  Jego naj-
nowszy film to baśń dla do-
rosłych, produkcji polsko-
luksembursko-amerykań-
skiej, w której mitologia In-
dian splata się z mitem 
współczesnego bogactwa. 

Polscy aktorzy występu-
ją w „Dolinie Bogów” jedy-
nie w drugoplanowych i epi-
zodycznych rolach.  Główne 
grają Josh Hartnett i John 
Malkovich. Tego pierwsze-
go polska publiczność zna 
z takich hollywoodzkich hi-
tów jak „Pearl Harbor” czy 
„Helikopter w ogniu”, a Joh-
na Malkovicha z „Niebez-
piecznych związków” czy 
z filmu „Na linii ognia”, 
w którym wcielił się w psy-
chopatycznego zabójcę, tro-
pionego przez Clinta 
Eastwooda. W filmie Lecha 
Majewskiego Mal kovich gra 

Wesa Taurosa, jednego z naj-
bogatszych ludzi na świecie. 
Dla aktora to nie była pierw-
sza wizyta w Warszawie. Jak 
sam mówi, ma tu przyjacie-
la, którego odwiedza, a tak-
że lekarza, który operował 
jego kolano. Do przyjęcia tej 
roli przekonał go sposób, 
w jaki pracuje Lech Majew-
ski i to, że w filmie zgodził 
się też zagrać Hartnett, z któ-
rym Mal ko vich już wcześ-
niej spotkał się na planie fil-
mowym.Fanów przygód 
agenta 007 zainteresuje 
pewnie to, że w produkcji 
Lecha Majewskiego, w jed-
nej z kobiecych ról, zobaczy-
my francuską aktorkę 
Berenice Marlohe - dziew-
czynę Bonda ze „Skyfall”, 
jak również Brytyjczyka Joh-
na Rhys-Da viesa, znanego 
fanom kina jako Sallah 
w „Poszukiwaczach zaginio-
nej Arki” czy „Indiana Jones 
i Ostatnia Krucjata”. 

Także Władysław Pa si -
kowski wzbogacił obsadę 
swojego „Kuriera” o zagra-
nicznych wykonawców. 
Jednym z nich jest Bradley 
James, którego miłośnicy 
filmowego fantasy znają 
m.in. z serialu „Przygody 
Merlina”. Bradley gra w nim 
uroczego księcia Artura. 
W „Kurierze” występuje też 
francuska aktorka Julie 
Engelbrecht. 

Międzynarodowo jest 
także w obsadzie filmu  Ag-
nieszki Holland „Obywatel 
Jones”. Główną żeńską rolę 
gra Vanessa Kirby, brytyjska 
aktorka, której popularność 
przyniosła m.in. rola księż-
niczki Małgorzaty w serialu 
„The Crown” czy w komedii 
romantycznej „Czas na mi-
łość”. Zagrała też w jednej 
z części „Mission Imposible 
- Fallout”, obok Toma 
Cruise’ a.            

R. Wojciechowska

Gdynia pełna gwiazd

Josh Hartnett - sławę 
przyniosła mu rola 
w melodramacie 
wojennym „Pearl Harbor”

Bradley James w „Kurierze” 
Władysława Pasikowskiego.

Bill Pullman w „Ukrytej grze”, 
ostatnim filmie tragicznie 
zmarłego producenta Piotra 
Woźniaka-Staraka

John Malkovich 
w „Dolinie Bogów” gra 
jednego z najbogatszych 
ludzi na świecie 

Berenice Marlohe zagrała 
wcześniej m.in. dziewczynę 
Bonda w „Skyfall”

Gdynia pełna gwiazd
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FESTIWAL 
Łódź Czterech Kultur 
Dziś ostatni dzień Festiwalu. 
W programie m.in.: sławna „Hań-
ba”, spektakl Teatru Ludowego 
z Krakowa („Jaracz”, godz. 17) 
i na finał koncert „Znikające mia-
sto” (Teatr Muzyczny,  godz. 20) 
muzycznie przygotowany przez 
Leszka Biolika,  wizualna realiza-
cja - Matylda Damięcka. Wystą-
pią m.in.: Arkadiusz Jakubik/ 
wirtu alnie, Krzysztof Zalewski, 
Mela Koteluk, Mona Mur, Ralph 
Kaminski.  

TEATR 
O co biega kobietom 
Teatr Nowy. W ramach „Sceny 
pod sufitem” jutro premiera mo-
nodramu Angeliki Olszewskiej.  
To opowieść o paniach kochają-
cych bieganie, ale również 
o tych, które je nienawidzą. 

Boże mój! 
Teatr Jaracza. Na Scenie Kame-
ralnej dziś i jutro inscenizacja 
z kreacjami Mileny Lisieckiej jako 
terapeutki i Bronisława Wroc-
ławskiego jako Boga korzystają-
cego z jej pomocy.  

Lew na ulicy 
Teatr Jaracza,  Mała Scena. O sile 
nakręcającej się wciąż spirali zła. 
W obsadzie: Ewa Wiśniewska- 
-Audykowska, Urszula Gryczew -
ska, Matylda Paszczenko, Pauli-
na Walendziak, Ireneusz Czop, 
Mariusz Ostrowski. 

FILM 
Piłsudski 
Biograficzny, dramat. Recenzja 
na str. 11. 

Downton Abbey 
Kostiumowy - nawiązujący 
do serialu. Wrażenia po projekcji 
na str. 11. 

Wyprawa Magellana 
Hiszpańska animacja. Pięć po-
tężnych okrętów wyrusza 
z Sevilli w 1519 r. Wyprawa doo-
koła świata udała się, ale co zda-
rzyło się w drodze? (90 min., 
dubbing). 

Polityka 
Obyczajowy. Film Patryka Vegi  
w obecnym repertuarze pozo-
staje pozycją o najwyższej  fre-
kwencji. Już po pierwszych pię-
ciu dniach widownia zbliżała się 
do miliona. W obsadzie opowieś-
ci czerpiącej z polskiego życia 
politycznego m.in. Andrzej Gra-
bowski, Janusz Chabior, Iwona 
Bielska, Antoni Królikowski, Da-
niel Olbrychski. (135 min.) 

Ból i blask 
Dramat Pedro Almodovara . Re-
żyser nawiązuje do swojej bio-
grafii. W roli głównej Antonio 
Banders, nagrodzony za kreację 
w Cannes. W obsadzie także 
Penelope Cruz. (113 min.) 

(RS)

Polecamy
KINA 

 

BODO 
Rewolucji 1905 roku 78/80, tel. 509 192 834; 
www.kinobodo.pl 
sobota 
Magiczne noce - 15.30 
Maiden - 17.50 
O zwierzętach i ludziach - 19.40 
niedziela 
Maiden - 15.30, 18.40 
O zwierzętach i ludziach - 17.20 
BODO - SALA KIESZONKOWA 
sobota 
Letnie popołudnie - 16.30 
Twin Peaks. Ogniu, krocz za mną - 18.00 
niedziela 
Magiczne noce - 16.00 
Twin Peaks. Ogniu, krocz za mną - 19.00 
CHARLIE 
Piotrkowska 203/205, tel. 42 636 00 92; 
www.charlie.pl 
SALA STUDYJNA 
sobota 
Ból i blask - 12.20, 17.00 
Polityka - 14.30 
Mowa ptaków - POKAZ PRZEDPREMIEROWY 
Z UDZIAŁEM TWÓRCÓW - 19.30 
niedziela 
NIEDZIELA SENIORA: Polityka - 11.50, Piłsudski 
 - 14.30, Ból i blask - 16.45 
Polityka - 19.00, 21.30 
SALA KAMERALNA  
sobota 
Pavarotti - 11.15 
Pewnego razu... w Hollywood - 13.20 
Piłsudski - 16.20, 18.30 
Polityka - 20.40 
niedziela 
NIEDZIELA SENIORA: Tajemnica ojca Pio - 12.10, 
Pewnego razu... w Hollywood - 14.00, 
Pavarotti - 17.00 
Piłsudski - 19.10 
Ból i blask - 21.15 
SALA KLUBOWA 
sobota 
Na zawsze razem - 14.00 
Tajemnica ojca Pio - 16.00 
Podziemie nadziei - 17.30 
Niezbędna konieczność - 19.10 
Między morzem a oceanem - 21.00 
niedziela 
NIEDZIELA SENIORA: Operacja człowiek 
w czerni - 12.15, Na zawsze razem - 14.00, Po-
dziemie nadziei - 16.00 
Tajemnica ojca Pio - 17.30 
Niezbędna konieczność - 19.10 
Między morzem a oceanem - 21.00 
SALA ARTE 
sobota 
Operacja człowiek w czerni - 12.45 
Między morzem a oceanem - 14.20 

Niezbędna konieczność - 16.50 
Na zawsze razem - 18.50 
Piranie - 20.50 
niedziela 
CHARLIE DLA DZIECI: Magiczny dywan - 12.45 
NIEDZIELA SENIORA: Między morzem a ocea-
nem - 14.20, Niezbędna konieczność - 16.50 
Na zawsze razem - 18.50 
Piranie - 20.50 
CINEMA CITY 
Drewnowska 58, tel. 42 664 64 64; 
www.cinema–city.pl 
sobota, niedziela 
Angry Birds Film 2D (dub.) - 11.50, 17.30 
Ból i blask 2D - 14.20, 20.50 
Dora i Miasto Złota 2D - 10.10, 12.10, 15.10 
Downton Abbey 2D - 11.30 , 14.10, 16.50, 19.30, 
22.10 
Gdzie jesteś, Bernadette? 2D - 19.00 
Grzeczni chłopcy 2D - 21.30 
Król Lew 2D (dub.) - 11.00, 13.30, 16.00 
Pewnego razu... w Hollywood 2D - 10.30, 
13.45, 17.00, 19.40, 20.20 
Piłsudski 2D - 10.00, 11.10, 12.20, 13.40, 14.50, 
16.00, 17.20,  18.20, 19.50, 20.50, 22.20 
Playmobil. Film 2D (dub.) - 10.20, 12.30 
Polityka 2D - 10.10, 11.10, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.50, 15.50, 16.20, 16.50, 17.40, 18.40, 19.10, 19.40, 
20.30, 21.30, 22.00, 22.30 
Sztuka ścigania się w deszczu 2D - 11.10, 18.30 
To: Rozdział 2 2D - 14.00, 17.20, 20.40, 21.10 
Toy Story 4 2D (dub.) - 10.50, 13.00, 16.45 
Wyprawa Magellana 2D (dub.) - 10.20, 12.20, 
14.30, 16.40, 18.50 
CINEMA CITY 4DX 
Drewnowska 58, tel. 42 664 64 64  
sobota, niedziela 
Angry Birds Film 2D (dub.) - 10.50 
To: Rozdział 2 2D - 13.00, 16.30, 19.50 
IMAX ŁÓDŹ 
Drewnowska 58, tel. 42 664 64 64 
sobota, niedziela 
To: Rozdział 2 2D - 11.20, 14.50, 18.20, 21.40 
KINEMATOGRAF  
pl. Zwycięstwa 1,  42 674 09 57; 
www.kinomuzeum.pl 
nieczynne 
ŁDK – SZPULKA 
Traugutta 18 (wejście od ul. Kilińskiego), I piętro, 
sala 105, tel. 42 633 70 13; www.ldk.lodz.pl/kino 
sobota 
ARCYDZIEŁA SWIATOWYCH OPER: Uprowadze-
nie z Seraju (W.A. Mozart) - 12.00 
Tajemnica ojca Pio- 16.00 
Pewnego razu... w Hollywood - 18.00 
niedziela 
Tajemnica ojca Pio- 16.00 
Pewnego razu... w Hollywood - 18.00 
ŁDK – PRZYTULNE 
Traugutta 18 (wejście od ul. Kilińskiego),  
II piętro, sala 232 , tel. 42 633 70 13 
sobota 
OPERA ZA 5 ZŁOTYCH: La Gazetta Gioacchino 
Rossiniego (Gran Teatre del Liceu w Barcelonie)  
- 14.45 
FILMY Z GREGORY PECKIEM: Stary Gringo 
- 18.00 
MULTIKINO 
Piłsudskiego 5, tel. 42 232 72 10; 
www.multikino.pl/repertuar/lodz 
sobota 
PORANKI: Psi Patrol - 10.30, 12.00 
Downton Abbey 2D - 13.25, 17.35, 20.15 
Grzeczni chłopcy 2D - 10.15 
Pewnego razu... w Hollywood 2D - 14.40, 
18.00, 21.20 
Piłsudski 2D - 10.05, 12.30, 14.55, 17.20, 18.25, 
19.50, 20.50, 22.15 
Polityka 2D - 10.55, 11.30, 12.00, 13.35, 14.20, 
14.50, 15.40, 16.25, 17.10, 17.40, 18.40, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.30, 22.15 
To: Rozdział 2 2D - 14.05, 16.15, 17.30, 19.40, 20.55 
FILMY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: 
Angry Birds Film 2D (dub.) - 12.20, 14.00 
Król Lew  2D (dub.) - 10.40, 13.15 
Playmobil. Film 2D (dub.) - 11.50 

Sekretne życie zwierzaków domowych 2 2D 
(dub.) - 10.00 
Toy Story 4 2D (dub.) - 10.50, 13.05, 15.20 
Wyprawa Magellana 2D (dub.) - 11.20, 16.05 
niedziela 
PORANKI: Psi Patrol - 10.30, 12.00 
Ból i blask 2D - 13.45 
Downton Abbey 2D - 13.25, 17.35, 20.15 
Pewnego razu... w Hollywood 2D - 10.10, 
18.00, 21.20 
Piłsudski 2D - 10.05, 12.30, 14.55, 17.20, 18.25, 
19.50, 20.50 
Polityka 2D - 10.55, 11.30, 12.00, 13.35, 14.20, 
14.50, 15.40, 16.25, 17.10, 17.40, 18.40, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.30 
To: Rozdział 2 2D - 14.05, 16.15, 17.30, 19.40, 20.55 
FILMY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: 
Angry Birds Film 2D (dub.) - 13.30, 15.45 
Król Lew  2D (dub.) - 10.40, 13.15 
Playmobil. Film 2D (dub.) - 11.50 
Sekretne życie zwierzaków domowych 2 2D 
(dub.) - 10.00 
Toy Story 4 2D (dub.) - 10.50, 13.05, 15.20 
Wyprawa Magellana 2D (dub.) - 11.20, 16.05 
MULTIKINO VR 
sobota, niedziela 
Ekstremalne przeżycia - 15.50 
Ghost In The Shell - 13.30, 16.15, 18.10, 19.00, 
20.30 
Niesamowite doświadczenia - 15.00, 18.35 
The Best Of VR - 13.05, 17.45 
The Great C - 12.25, 14.20, 17.05, 19.25, 20.55 
VR na krańcach świata - 12.00, 13.55, 15.25, 
16.40, 20.05 
KINO TATRY 
Sienkiewicza 40, tel. 505 252 455 
sobota 
Kler - 17.30 
7 uczuć - 19.30 
niedziela 
7 uczuć - 16.30 
Zimna wojna - 18.30 
PABIANICE – TOMI 
Gdańska 4, tel. 42 215 42 69; 
www.kinotomi.pl  
sobota 
Polityka - 12.00, 17.00, 20.00 
Playmobil. Film (dub.) - 15.00 
niedziela 
Polityka - 11.00, 16.00, 19.00 
Playmobil. Film (dub.) - 14.00 

TEATRY 
JARACZA 
Jaracza 27, tel. 42 633 15 33 
JARACZA – MAŁA SCENA 
sobota 
WSPÓŁISTNIENIE. FESTIWAL ŁÓDŹ CZTERECH  
KULTUR 2019:  Hańba - 17.00 
JARACZA – SCENA KAMERALNA 
sobota, niedziela 
Boże mój! - 19.00 
JARACZA – MAŁA SCENA 
sobota, niedziela 

Lew na ulicy - 18.00 
MAŁY W MANUFAKTURZE 
Drewnowska 58, tel. 42 633 24 24 
sobota 
Tylko miłość (sceny z życia małżeńskiego)  
- 19.15 
niedziela 
Sklep to żaden interes - 19.15 
MUZYCZNY 
Północna 47/51 , tel. 42 678 19 68 
sobota 
WSPÓŁISTNIENIE. FESTIWAL ŁÓDŹ CZTERECH  
KULTUR 2019: Znikające miasto - 20.00 
NOWY – DUŻA SALA 
Więckowskiego 15, 42 630 20 86 
sobota 
Mayday - 19.00 
niedziela 
Mayday - 16.00 
O co biega kobietom - 19.00 (Scena pod sufitem) 
NOWY – MAŁA SALA 
Zachodnia 93, 42 630 20 86 
sobota, niedziela 
Seks dla opornych - 19.15 
POWSZECHNY 
Legionów 21, tel. 42 633 50 36 
sobota, niedziela 
Szalone nożyczki - 19.00 (Duża Scena) 
ARLEKIN 
1 Maja 2, tel. 42 632 58 99; 695 087 008 
sobota,  niedziela 
WSPÓŁISTNIENIE. FESTIWAL ŁÓDŹ CZTERECH  
KULTUR 2019: Zapisani - PREMIERA - 16.00 
PINOKIO 
Kopernika 16, tel. 42 636 66 90 
niedziela 
Pokolorowanki  - 10.00, 12.00

MUZEA 
ARCHEOLOGICZNE  
I ETNOGRAFICZNE  
pl. Wolności 14 , 42 632 84 40 
sobota, niedziela - 10–17 
FABRYKI 
Drewnowska 58, Manufaktura, 42 664 92 93 
sobota, niedziela - 11–19 
KINEMATOGRAFII 
pl. Zwycięstwa 1 , 42 674 09 57 
nieczynne - remont 
MIASTA ŁODZI 
Pałac Poznańskich, Ogrodowa 15, 42 254 00 82 
sobota, niedziela - 11–18 
KANAŁU „DĘTKA” 
pl. Wolności 2, 42 254 90 11 
sobota, niedziela - 12–18 
SPORTU I TURYSTYKI 
„Zatoka Sportu”, al. Politechniki 10, 42 250 51 31 
sobota, niedziela - 12–18 
SZTUKI 
GMACH GŁÓWNY MS1 
Więckowskiego 36, 42 633 97 90 
sobota, niedziela - 11–19 
MS2 
Ogrodowa 19/ Manufaktura, 42 634 39 48 
sobota, niedziela - 11–19 
PAŁAC HERBSTA 
Przędzalniana 72, 42 676 17 73 
sobota, niedziela - 11–17 
TRADYCJI  
NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH 
Gdańska 13, 42 620 05 88 
sobota - 11.00–18 (wstęp wolny) 
niedziela - 9.00–16 (wstęp wolny) 
ODDZIAŁ MARTYROLOGII 
RADOGOSZCZ 
Zgierska 147, 42 620 05 83 
nieczynne - remont oddziału 
Plac Apelowy i Sarkofag - 7.30–21 
ODDZIAŁ STACJA RADEGAST 
al. Litzmannstadt Ghetto 2/4, 42 620 05 90 
sobota - 10–16 (wstęp wolny) 
niedziela - 11–18 (wstęp wolny) 
WŁÓKIENNICTWA 
Piotrkowska 282, wejście od strony ul. Milionowej 
(przez skansen), 42 683 26 84 
sobota - 12–19, niedziela - 9–17

HELIOS 
CHR SUKCESJA, al. Politechniki 1;  
tel. 42 299 92 70;  www.helios.pl 
sobota, niedziela 
Angry Birds Film 2D (dub.) - 10.00, 15.45 
Mała Syrenka 2D (dub.) - 12.00 
Downton Abbey 2D - 10.45 , 14.40, 18.00, 
20.45 
Piłsudski 2D - 10.10, 11.15, 13.45, 16.15, 17.45,  
18.45, 21.15 
Wyprawa Magellana 2D (dub.) - 13.30, 
17.20 
Ból i blask 2D - 15.00 
Dora i Miasto Złota 2D (dub.) - 12.15 
Grzeczni chłopcy 2D - 12.45 
Playmobil. Film 2D (dub.) - 9.45 
Polityka 2D - 12.40, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.30 
To: Rozdział 2 2D - 10.40, 14.15, 17.30, 21.00 
Toy Story 4 2D (dub.) - 10.20

Repertuar
Pogotowie Ratunkowe 999 
Straż Pożarna 998 
Policja 997 
Nr alarmowy 112 
Straż Miejska 986 
Telefon zaufania 192 88 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 
(Inżynier Miasta) 42 638 49 49 
Pogotowie energetyczne: 
Łódź Miasto 42 675 10 00 
Alarmowy (w przypadku zagrożenia życia) 
991 
Pogotowie gazowe  992, 42 678 51 22 
Pogotowie wodociągowe 994, 42 678 35 46 
Pogotowie dźwigowe 192 82 
Pogotowie mieszkaniowe: 
        spółdzielcze 42 637 36 36 
        komunalne KaDeBe 42 632 24 69 
Biuro napraw telefonów  42 193 93 
Biuro numerów (stacjonarne i Orange) 118 913 
(z sieci Era i Plus) *72913 

INFORMACJE 
PKP 194 36 
PKS Łódź 42 631 97 06 
PKS Pabianice 42 215 55 17 
MPK 801 301 309 

LEKARSKIE 
• Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego 
(Sienkiewicza 137) – (nagłe) 42 636 37 00 
• Gdzie się leczyć? 
   - z telefonów stacjonarnych 801 002 275 
   - z telefonów komórkowych 42 299 92 75 
• Infolinia kolejkowa NFZ 800 007 725 

DYŻURY APTEK 
CAŁODOBOWE Bratysławska 2a, 
Limanowskiego 80, Lutomierska 17, Narutowi-
cza 55 , Niciarniana 15,  Pomorska 62/64, 
Radwańska 19/20, Retkińska 79c, Rzgowska 51, 
Rydzowa 22, Strażacka 7, Tatrzańska 42/44,  
Ujście 4, Zgierska 229, Żeromskiego 39 
DODATKOWO Armii Krajowej 35 (sb: 8-20), Armii 
Krajowej 37 (8-21), Bartoka 25a (10-18), Boya-
Żeleńskiego 12 (8-21), Bratysławska 5 (8-21),  Bro-
datego Henryka 2 (8-23), Chałubińskiego 20/22 
(pt, sb: 8-21), Cieszkowskiego 4 lok. U 4 (7-23), 
Czernika 10 paw. 430 (8-21), Długosza 26/3 (8-20), 
Jana Pawła II nr 30 (9-21), Kilińskiego 15 (8-20), 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego 2 (8-18), Kosy-
nierów Gdyńskich 32 (8-18), Lutomierska 115a (7-
23), Łagiewnicka 108a (8-23),  Maratońska 109a  
(9-22), Matejki 3/5 (8-20), Pabianicka 62 (9-13),  Pił-
sudskiego 14 (9-22), Piłsudskiego 31 (pt, sb: 8-22),  
Piotrkowska 165/169 (7-22), Piotrkowska 191 (8-
19),  Pojezierska 93 (pt, sb: 8.30-21), Rojna 19 (7-
23), Rzgowska 281/289 bud.  a (9-17), Szparagowa 
7 (pt, sb: 9-21),  Tamka 3 (pt, sb: 8-20), Wujaka 2 (8-
23), Wyszyńskiego 12 (9-17), Wyszyńskiego 61 (9-
15),  Zagłębie 4 (8-20), Zgierska 107 (9-20),  
Zgierska 211 (pt, sb: 9-20), Żubardzka 3 (8-14) 
W REGIONIE 
Aleksandrów Wojska Polskiego 9 
Brzeziny Modrzewskiego 5a 
Głowno sobota: Sikorskiego 59,  
niedziela: Swoboda 17 
Konstantynów Piłsudskiego 1  (8-23) 
Ozorków sobota: Nowe Miasto 25,  
niedziela:  Starzyńskiego 7 
Pabianice Jana Pawła II nr 36/40 
Stryków niedziela: pl. Łukasińskiego 15 
Zgierz Lechonia 2 

WETERYNARIA 
Całodobowo Łódź, Składowa 37a  42 209 13 00

Ważne telefony 

 

b ZOO, ul. Konstantynowska 8/10,  tel. 42 632 75 
79; 9–18 (kasa do 17) - wejście: ul. Krzemieniecka 
b OGRÓD BOTANICZNY ul. Krzemieniecka 
36/38, tel. 42 688 44 20; 9–19 (kasa do 18.30)  
b PALMIARNIA, al. Piłsudskiego 61, tel. 42 674 
96 65, 10–18 (kasa do 17.30)
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ŁKS 

Paweł Strzelecki 
p.strzelecki@express.lodz.pl 

D awno ŁKS nie miał 
tak pod górkę jak 
w ostatnim czasie. 

Łodzianie po serii pięciu pora-
żek z rzędu zajmują przedo-
statnie miejsce w tabeli. 
Przed nimi wyjątkowo trudny 
mecz z mocną Pogonią i to 
w Szczecinie. Kontuzja wyeli-
minowała z udziału w tym 
spotkaniu najlepszego strzelca 
Łukasza Sekulskiego. I w ostat-
niej chwili jak grom z jasnego 
nieba huknęła wiadomość, że 
kapitan drużyny Michał Kołba 
został przyłapany na stosowa-
niu niedozwolonych środków 
– wykazała to próbka A bada-
nia antydopingowego. Piłka-
rzowi przysługuje prawo 
do zbadania próbki B. 

Kołba w tym sezonie zano-
tował jeden mecz bez puszczo-
nej bramki. W pozostałych 
sześciu spotkaniach 13-krotnie 
wyjmował piłkę z siatki. 

Komunikat klubu  
Klub w tej sprawie wydał ko-
munikat. „W związku z pozy-
tywnym wynikiem próbki A 
badania dopingowego u Mi-
chała Kołby władze ŁKS Łódź 
S.A. informują, że wstrzymują 
się z podjęciem decyzji odnoś-
nie przyszłości zawodnika 
do czasu ostatecznego wyjaś-
nienia sprawy. 

Swoją postawą przez ostat-
nie lata Michał Kołba zasłużył 
na to, aby wstrzymać się z fe-
rowaniem jakichkolwiek wy-
roków do czasu całkowitego 
wyjaśnienia sprawy. Zwłasz-
cza że w naszym kraju jed-
nym z fundamentów syste-
mu prawnego jest reguła 
domniemania niewinności. 

Wszyscy mamy nadzieję, że 
pobrana do badań próbka B 
wykaże, iż w organizmie piłka-
rza, który przez ostatnie lata 
wskazywany był za wzór pro-
fesjonalizmu, nie znajdują się 
żadne substancje widniejące 
na liście substancji zabronio-
nych przez Światową Agencję 
Antydopingową”. 

Kołbie grożą dwa lata 
dyskwalifikacji 
Dyrektor Polskiej Agencji An-
tydopingowej (POLADA) Mi-
chał Rynkowski w rozmowie 
z Polskim Radiem nie zdradza, 
o jaki środek chodzi, mówi 
jednak, że jest on łatwo do-
stępny. 

– To są substancje, które są 
w takim dość ogólnym obiegu, 
dostępne czasami bez recepty 
i które mogą być stoso-
wane w celach lecz-
niczych, natomiast – 
kolokwialnie mó-
wiąc – jest to sub-
stancja zaliczana 
nie do twardego 
dopingu, tylko 
bardziej do kate-
gorii substancji – 
mówi. – Ich stoso-
wanie jest mniej-
szym ciężarem gatun-
kowym, ale mimo 
wszystko mówi-
my o sub-
stancji 

zabronionej – podkreśla szef 
POLADA. 

Rynkowski informuje też, 
co grozi Kołbie, jeśli zostanie 
mu udowodnione stosowanie 
zakazanych środków. – Zgod-
nie z obowiązującymi przepi-
sami zawodnikowi grozi do 
dwóch lat dyskwalifikacji – wy-
jaśnia. 

27-letni Michał Kołba jest 
drugim w historii piłkarzem 
polskiej ekstraklasy, u którego 
wykryto obecność substancji 
niedozwolonej w organizmie. 
Pierwszy taki przypadek miał 
miejsce 5 lat temu, gdy w prób-
kach Dawida Nowaka wykryto 
stanozol. Piłkarz Cracovii zo-
stał zdyskwalifikowany przez 
PZPN na dwa lata, a później 
skrócono karę do roku. 

Co pokaże Malarz? 
ŁKS nie zasypiał gruszek w po-
piele. Szybko podpisał umowę 
z nowym bramkarzem. Został 
nim Arkadiusz Malarz. Do-
świadczony golkiper przez 
ostatnie lata był zawodnikiem 

Legii Warszawa, której 
barwy reprezentował 

od 2015 roku. 39-letni 
bramkarz podpisał 
umowę do końca se-
zonu 2020/ 

2021. Piłkarz poja-
wi się na treningu 
w poniedziałek.  

W lipcu Arka-
diusz Malarz i jego 

żona, dziennikarka 
sportowa Daria Kaba-

ła-Malarz, ponow-
nie zostali 

ro-

dzicami, urodziła się im córka. 
Para miała już dwóch synów. 
Bliźniaki Iwo i Bruno w sierp-
niu będą świętowały siódme 
urodziny. 

Golkiper przyszedł do Legii 
z GKS Bełchatów. W stołecznej 
drużynie łącznie wystąpił 
w 138 meczach, 63 razy utrzy-
mując czyste konto. Trzykrot-
nie zdobył z drużyną tytuł mi-
strza Polski i trzykrotnie 
triumfował w krajowym pu-
charze. Wraz z klubem awan-
sował i grał w fazie grupowej 
Ligi Mistrzów. Przez ostatnie 
miesiące był jednak na bocz-
nym torze. Najpierw grał ma-
ło, a potem wcale. Jego forma 
jest zatem wielką niewiado-
mą. Na dodatek ŁKS to dla nie-
go kadrowa zagadka. Jeśli 
oglądał łodzian, to tylko w te-
lewizji. Ma jednak za sobą 
wielkie doświadczenie, talent 
i umiejętności. Trzeba wie-
rzyć, że sobie poradzi. Naj-
pierw musi jednak wygrać ry-
walizację o miejsce w bramce 
łodzian z Dominikiem Bu -
dzyńskim.  

– Cieszę się, że w końcu 
mogę wrócić do walki i robić 
to, co kocham. Brakowało mi 
tego. Zrobimy wszystko, aby 
sytuacja ŁKS w ekstraklasie 
była coraz lepsza – mówił 
po podpisaniu kontraktu no-
wy bramkarz.  

Opinia dyrektora 
Sytuację Arka monitorowa -
liśmy od czasu, gdy odszedł 
z Legii. Rozpoczęcie rozmów 
miało miejsce na kilka dni 
przed sytuacją związaną z Mi-
chałem Kołbą. Nie będę opisy-
wał, jakim bramkarzem jest 

Arek, bo każdy, kto śledzi pol-
ską piłkę, o tym wie. Umó-
wiliśmy się na dwuletni 
kontrakt i przez ten okres 
wraz z Arkiem mamy 
do zrealizowania kilka 
celów – powiedział dy-
rektor sportowy Krzysz-
tof Przytuła.

bMichał Kołba negatywnie  
przeszedł pierwszą próbę 
antydopingową bNowym bramkarzem 
ŁKS został Arkadiusz Malarz.
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ŁKS gra w Szczecinie   

Budzyński stanie w bramce
B ramkarz Arkadiusz Ma-

larz pojawi się na tre-
ningu ŁKS w poniedziałek. Nie 
zagra zatem w spotkaniu z Po-
gonią w Szczecinie. Przyłapa-
ny na dopingu kapitan Michał 
Kołba na pewno w nim nie wy-
stąpi. Kto zatem stanie między 
słupkami łódzkiej bramki? 
W ligowej  kadrze są jeszcze 
dwaj bramkarze: Dawid Arndt 
oraz Dominik Budzyński. 
I pewnie szansę dostanie ten 
drugi. Nie ma cienia wątpli-
wości, że Domnik potrafi ra-
dzić sobie między słupkami 

znakomicie. Pokazał to w zesz-
łym sezonie w pucharowym 
meczu z Lechem (przegranym 
0:1). Wspaniale interweniował 
w nieprawdopodobnych 
wprost sytuacjach.  

Kto będzie kapitanem dru-
żyny w miejsce Michała Kołby? 
Do tej pory opaskę zakładali 
stoperzy, Maksymilian 
Rozwandowicz i Kamil 
Juraszek oraz pomocnik Łu-
kasz  Piątek. Pewnie jeden 
z nich  zostanie nowym kapi-
tanem.  

(P)

KTO NOWYM KAPITANEM?

Ekstraklasa 

NAWET GRAJĄC W PRZEWADZE 
NIE MOGLI POKONAĆ LEGII 
J agiellonia grała w prze-

wadze, atakowała, ale 
biła głową w mur. Od 35 mi-
nuty Legia grała w dziesiątkę. 
Rocha ujrzał drugą żółtą kart-
kę. Niewiele z tych ataków 
wynikało. Legia broniła się 
mądrze i skutecznie i wywio-
zła cenny punkt.  

Jagiellonia Białystok – Le-
gia Warszawa 0:0 

Zagłębie Lubin – Wisła 
Płock 5:0 (3:0) 

1:0 – Żivec (14), 2:0 – Czer-
wiński (29), 3:0 – Bohar (44), 
4:0 – Slisz (90), 4:0 – Slisz 
(90), 5:0 – Pakulski (90+2) 

W pozostałych meczach 8 
kolejki – sobota: Raków Czę-
stochowa – Arka Gdynia (15), 
Lechia Gdańsk – Lech Poznań 
(17.30), Korona Kielce – Wisła 
Kraków (20), niedziela: Po-
goń Szczecin – ŁKS (15), Gór-
nik Zabrze – Śląsk Wrocław 
(17.30), poniedziałek: 
Cracovia – Piast Gliwice (18).  
1. Jagiellonia                                                     8          15         14–7 
2. Śląsk                                                                  7          15        10–5 
 3. Legia                                                                  7         14        10–6 
 4. Pogoń                                                               7         14          8–4 
 5. Cracovia                                                          7          13         12–8 
 6. Lech                                                                  7          11         12–9 
 7. Piast                                                                   7          11           8–5 
 8. Wisła K.                                                           7         10          11–7 
 9. Górnik Z.                                                         7         10           7–6 
 10. Lechia                                                            7         10           7–6 
 11. Zagłębie                                                        8           8       12–12 
12. Wisła P.                                                          7            7         6–15 
 13. Raków                                                            7           6          7–12 
 14. Arka                                                                 7           5          3–11 
 15. ŁKS                                                                           7            4         6–13 
 16. Korona                                                           7           4         3–10 
 

a I liga piłkarska: Chojniczanka 
- GKS Bełchatów 3:0 (2:0). 1:0 – 
Paprzycki (9), 2:0 – Kuzimski 
(26),  3:0 – Kuzimski (63) 

(P)
Trener Legii  
– Aleksandar Vuković. 
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POGOŃ SZCZECIN – ŁKS

Niedziela,  
Szczecin, 
godz. 15 

Sędziuje 
Tomasz  
Musiał 
(Kraków)

Bogusz

Bryła

Kalinkowski
Sobociński

Budzyński

Grzesik

Ramirez

Juraszek
Pirulo

Kujawa

Piątek

Arkadiusz 
Malarz

Michał Kołba

Kapitan Kołba   
na dopingu?.  

Jest Malarz!

Kapitan Kołba 
na dopingu?!
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„Każdy z nas przy pomocy małych gestów 
może uczynić życie swoje i innych lepszym 
i milszym. Szczególnie my, ludzie pracujący 
w usługach mamy ku temu sporo okazji, 
i warto je wykorzystywać” 
Tomasz Kammel 
prezenter telewizyjny 

W LISTOPADZIE 
Drugi sezon serialu „Chyłka – Ka-
sacja” z Magdaleną Cielecką w roli 
głównej – oparta na pierwszym 
tomie cyklu Remigiusza Mroza  
– będzie mieć swoją premierę 
w Player.pl (TVN Discovery Pol-
ska) w listopadzie. Ruszyły już 
zdjęcia do produkcji, za reżyserię 
odpowiada Łukasz Palkowski.

SZCZĘŚCIE SIĘ PRZYDA 
„Wydaje mi się, że wszystko jest 
potrzebne, ale najważniejsza 
jest jednak praca. Kiedyś mój 
trener powiedział, że dziesięć 
procent ma się talentu, a reszta 
to ciężka harówa. Ale szczęście 
też się przyda” – powiedziała 
piosenkarka Roksana Węgiel 
w programie Kuby Wojewódz-
kiego.

ILE KOSZTUJE SCHAB U RUDIEGO SCHUBERTHA? 
Rudi Schuberth mieszka na Kaszubach. To tam prowadzi folwark i pro-
dukuje wędliny oraz produkty garmażeryjne. Ile kosztują przysmaki 
od znanego piosenkarza? Schab wędzony kosztuje 42,90 zł za 1 kg, 
czyli niewiele więcej niż od popularnych dostawców. Szynka wędzona 
jest w tej samej cenie, a kabanosy drobiowe to koszt 34 zł za 1 kg. Wy-
roby garmażeryjne również są w przystępnej cenie. W ich przygoto-
wywaniu biorą udział też córka i zięć Schubertha. Cena za słoiczek do-
mowej fasolki po bretońsku to 10,50 zł. Pasztet wieprzowy to koszt 
6,60 zł. 

KOLOROWY I WESOŁY ŚLUB W LAS VEGAS 
Natalia Kukulska i Michał Dąbrówką już za rok będą świętować 

20 lat małżeństwa. Wychowują wspólnie trójkę dzieci, Jana, An-
nę i Laurę. Potrafią łączyć życie prywatne z zawodowym. Razem 
nagrywają płyty i koncertują. „Rewia” donosi, że para planuje 
odnowić w Stanach Zjednoczonych przysięgę małżeńską. Chcia-
łaby kolorowego i wesołego ślubu w Las Vegas. Ich znajomi nic 
nie wiedzą o tym pomyśle, więc możliwe, że Natalia i Michał 
chcą to zrobić tylko we dwoje.

DAVID BĘDZIE OJCEM I DZIADKIEM?! 
Gwiazdor „Słonecznego patrolu” David Hasslehoff w najbliższej 
przyszłości może po raz kolejny zostać ojcem. Jego nowa żona, 
Hayley Roberts jakiś czas temu dała do zrozumienia, że myślą o po-
większeniu rodziny. Wiele wskazuje na to, że zostanie również... 
dziadkiem! Jego młodsza pociecha, imienniczka jego żony – Hayley – 
zwróciła na siebie uwagę odznaczającym się mocno brzuszkiem. 

ZAŁOŻYŁA W GÓRY MODNE KLAPKI 
Agnieszka Kaczorowska i jej mąż Maciej Pela zabrali nowo naro-
dzoną córkę na wyjątkową wycieczkę do Włoch. Zwiedzali wo-
dospady Acquafraggia u podnóża Alp. Obok pozytywnych ko-
mentarzy znalazło się też sporo krytykujących wpisów. Młoda 
mama na wycieczkę po skałach założyła... modne klapki. 

Paweł Strzelecki 
p.strzelecki@express.lodz.pl 

R óżnorodność 
w show–bizne-
sie przejawia się 

również pod względem 
wzrostu. Wiele znanych pań 
ma mniej niż 160 cm wzro-
stu, inne zaś mogą śmiało 
zrezygnować z butów 
na wysokich obcasach – po-
daje wp.pl.  

Jolanta Fraszyńska sły-
nie ze swoich filigranowych 
kształtów. To chyba najniż-
sza polska aktorka! Ma 154 
cm wzrostu! Teraz opubliko-
wała zdjęcie z ponaddwu-
metrowym kolegą, przy któ-
rym wygląda jak krasnolu-
dek. Emocje  wzbudziło jej 
zdjęcie z byłym koszyka-
rzem NBA Cezarym 
Trybańskim. Mężczyzna ma 

aż 218 cm wzrostu. Oznacza 
to, że różnica wzrostu mię-
dzy nim a aktorką wynosi 
64 cm! Jolanta Fraszyńska 
nie sięgała sportowcowi na-
wet do połowy torsu. 

Na Instagramie ak-
torka skomentowała, 
że „upaja się niewiel-
ką różnicą wzrostu” 
pomiędzy nią a byłym 
koszykarzem. Jak widać 
poczucie humoru nie 
opuszcza Jolanty Fra -
szyńskiej ani na chwilę. 

Wzrost innych pol-
skich gwiazd: Julia 
Wieniawa – 161 cm, We-
ronika Rosati – 163, Kata-
rzyna Cichopek – 158, An-
na Mucha – 165, Barbara 
Kurdej–Szatan – 170, Mał-
gorzata Socha – 175, Joan-
na Moro – 178, Julia 
Pietrucha – 179, Maja 
Hirsch – 180, Anita Werner 
– 182 cm.  

Wzrost nie ma znacze-
nia, wszystkie panie są 
piękne i atrakcyjne!

Joanna Fraszyńska

Jej krągłości kocha cały 
świat. Aktorka i żona mi-
liardera Salma Hayek liczy 
zaledwie 157 cm i jest jed-
ną z najmniejszych gwiazd 
w Hollywood!   
Nikt jednak nie może od-
mówić urody i seksapilu 
gwieździe kina!

Ma tylko 157 cm 
wzrostu

Hayek

Jolanta Fraszyńska 
i Cezary Trybański. 

WYGLĄDAŁA 
przy nim jak  
KRASNOLUDEK!
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