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Pracownicy fir-
my, która wycina
gałęzie na ul. Wi-
leńskiej strzeż-
cie się. Nasi czy-
telnicy żalili się,

że niesprzątnięte gałęzie leżą na
trawnikach między ulicami Ret-
kińską a Grodzieńską. Co wię-
cej, zasłaniają kierowcom widocz-
ność. A kiedy chodzi o porządek
w mieście, a tym bardziej bez-
pieczeństwo, my tak łatwo nie
odpuścimy.
Pani Janina narzekała, że w Łodzi
nie szanuje się współczesnej rzeź-
by. Na takiej artystycznej konstruk-
cji przy al. Kościuszki, niedaleko
Mickiewicza, wisi na przykład re-
klama kredytu hipotecznego.
– Rzeźba nie musi się podobać,
ale żeby od razu tak ją zasłaniać
– denerwuje się czytelniczka.
Z czym jeszcze dzwonili wczoraj
łodzianie? Powiedzieć, jak im
smutno, że zbliża się zima. Py-
tali, kiedy przestawiamy czas
z letniego na zimowy (a robimy
to w ten weekend) i gdzie w Ło-
dzi są czynne lodowiska. Pani
Krystyna chciała wiedzieć, czy
skoro modny jest teraz kolor brą-
zowy, to może w płaszcz w tym
kolorze ubrać się na Wszystkich
świętych. Czy raczej wypada być
w czerni? 
Dwaj kibice z Łodzi zachwycili
się za to koronami, które „Ga-
zeta” rozdawała na meczu Skry
Bełchatów. – Możemy takie do-
stać? – zapytali. Na mecze siat-
kówki co prawda nie jeżdżą, ale
oglądają je w telewizji, i chętnie
kibicować będą w koronach.
Oczywiście, dwie już są wasze!

JOANNA BLEWĄSKA

W czym mogę pomóc?

Dyżurny
gazety

H jak Helenów
W latach 80. XIX wieku trzej bracia Anstadtowie
– właściciele browaru przy ul. Pomorskiej – założyli
przy ul. Północnej park Helenów. Zawdzięcza on nazwę
żonie Ludwika Anstadta – Helenie
Było to nie tylko miejsce wypoczynku. Właścicielom
Helenowa park przynosił niezłe dochody, bo tam właś-
nie sprzedawali swoje piwowarskie wyroby. 
Helenów zaczął działać w 1885 roku. Otaczał go wy-
soki parkan. Za wejście trzeba było płacić, jednak
w środku na gości czekało naprawdę wiele atrakcji.
Na kilku hektarach ziemi, położonej w dolinie rzeki
Łódki, rosły wspaniałe drzewa, tryskały fontanny, pach-
niały bujne kwiaty. Na stawach pływały łódki, a zimą
można było jeździć na łyżwach. W Helenowie pokazy-
wano ognie sztuczne, organizowano koncerty , a z cza-
sem powstały nawet ogród zoologiczny i hala sporto-
wa. Tam zbudowano pierwsze korty tenisowe i tor ko-
larski.
W 1904 roku Stefan Górski pisał: „W Helenowie spot-
kać się można z grotami i wodospadami, z tarasami,

łódkami, placem do gier, zwierzyńcem, cukiernią, te-
atrem i orkiestrą. Jak na park spacerowy może za du-
żo wygód i filisterstwa, ale za drogo płacone wejście
łodzianin ma w zamian wszystko, na co stać „salon
letni” w stolicy królów bawełny”. Jego zdaniem był to
„typowy park burżuazji”. I faktycznie bywali tam prze-
de wszystkim bogatsi łodzianie, biedoty nie było stać
na bilet.
Do regularnych imprez, które organizowano w Heleno-
wie, należały zabawy taneczne i wyścigi cyklistów.
W zwierzyńcu oprócz saren i zajęcy były niedźwiedzie,
jelenie, a także... tresowany szympans. Dziś niewiele
zostało z tego przybytku rozrywki, zachował się tylko
na starych fotografiach. Jedną z nielicznych pozosta-
łości jest sztuczna grota, wybudowana ze skał i popio-
łu wulkanicznego, przywiezionego spod Wezuwiusza.
Była to zawsze ulubiona kryjówka zakochanych par. 
Po II wojnie światowej park stał się własnością mia-
sta. Przez wiele lat nosił nazwę 19 Stycznia (data wkro-
czenia do Łodzi wojsk radzieckich w 1945 roku). Gdy
zlikwidowano ogrodzenie, stracił charakter. Dziś zno-
wu nazywa się Helenowem, ale nic nie wskazuje na
to, że kiedyś odzyska dawną świetność. Dwa lata te-
mu, w przeddzień Święta Niepodległości, w parku he-
lenowskim stanął pomnik Chwały Żołnierzy Armii Łódź. 

JOANNA PODOLSKA

Łódzki a l f a b e t
Tworzymy nowy alfabet. Typowo łódzki. Pod każdą literką będziemy tropić niezwykłych ludzi, magiczne miejsca i niespotykane rzeczy. Takie, które znaleźć można tylko w naszym mieście. I mamy nadzieję, że kiedy już dojdziemy do Z, uda nam się stwo-
rzyć przewodnik po Łodzi, której prawdziwe oblicze dotychczas znali tylko wtajemniczeni

Helenów, kiedyś elitarne miejsce rozrywki, dziś znacznie podupadł, ale nadal jest lubiany przez wędkarzy
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Prześwietlą 
auto
Łódzkie stacje diagnostyczne kuszą darmowymi przeglądami samo-
chodów przed zimą

DANIEL KOWARA, MICHAŁ ZUSZEK: Po co robić przegląd
przed zimą?

TOMASZ SMYKACZ, WSPÓŁWŁAŚCICIEL SERWISU I SALONU SAMO-
CHODOWEGO SIS: – Zimą na drodze jest niebezpieczniej niż wios-
ną czy latem. Jezdnia jest zabłocona albo oblodzona, dzień krót-
ki. Dlatego ważne jest, żeby samochód był w stu procentach
sprawny, bo to oznacza po prostu większe bezpieczeństwo. 
Na co przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę? 

– Hamulce. Ważne jest takie ustawienie hamulców, żeby
równo hamowały. Kolejna sprawa to wymiana płynu hamul-
cowego. Ważne jest też zbadanie stanu amortyzatorów i ge-
ometrii kół. Zwracamy klientom uwagę na to, że gdy tempe-
ratura utrzymuje się poniżej 10 stopni Celsjusza, to korzyst-
niej jest zmienić opony z letnich na zimowe.
A oświetlenie?

– To też trzeba sprawdzić, bo musi nas być widać na jezd-
ni. Zalecamy wymianę wszystkich żarówek na takie, które
dają więcej światła. Pośrednim elementem poprawiającym
bezpieczeństwo jest stan piór wycieraczek. W zimie, kiedy
jest dużo błota, zużyte gumy wycieraczek zamiast oczysz-
czać szyby, zamazują je. Istotną sprawą jest wyregulowanie
spryskiwaczy i wymiana płynu na zimowy, ponieważ wielu
klientów zapomina o tym. Gdy płyn zamarznie, staje się to
dużym problemem. Również ważne jest, aby przed zimą za-
konserwować i przesmarować wszystkie zamki. 
Zimą wiele osób ma problem z uruchomieniem pojazdu.
Co jest tego przyczyną?

– Zwykle to, że kierowcy nie sprawdzają akumulatora i za-
niedbują ładowanie. 
A co z klimatyzacją?

– Wielu kierowców używa klimatyzacji podczas dżdżystej
pogody do odparowania szyb. Po to, żeby ten układ był spraw-
ny, ważna jest kontrola filtra przeciwpyłowego. Dodatkowo
ogólna obsługa klimatyzatora, czyli jego odgrzybienie, usunię-
cie wilgoci.
Bezpłatne przeglądy pewnie cieszą się powodzeniem?

– Duże zainteresowanie trwa od dwóch tygodni i tak będzie
aż do świąt Bożego Narodzenia. Teraz już trzeba umawiać
się telefonicznie, bo chętnych jest dużo. Rozmawiali:

DANIEL KOWARA, MICHAŁ ZUSZEK

Warto
wiedzieć

na wysokościach

MAGDA NOWICKA

P ierwsza grupa juniorska
powstała dwa lata temu. – In-
ne kluby górskie w Polsce

miały już ofertę dla najmłodszych,
a nam brakowało „świeżej krwi”
– tłumaczy Paweł Pustelnik, kie-
rownik sekcji. Obecnie działają dwa
zespoły: zaawansowany i początku-
jący, do którego można zapisywać
nawet ośmiolatki. Pod okiem trzech
młodych instruktorów dzieci uczą
się wspinaczki na łódzkich ścian-
kach: klubowej AKG i Stratosferze.

Praca z 8-, 10-latkami to nie lada
wyzwanie dla opiekuna. Trzeba mieć
oczy dookoła głowy i planować każ-
dą minutę, by uczestnicy nie zaczęli
się nudzić. – Wspinają się do wiszą-
cego na górze misia, a starsi ścigają
się po całej szerokości ścianki – opo-
wiada Pustelnik. Wśród wspinaczy
na próżno szukać dziewczynek. Jeśli
nie mają koleżanki lub brata do towa-
rzystwa, wstydzą się same przycho-
dzić. Może w tym roku znajdą się od-
ważne panie?

Deficyt kobiet nie przeszkadza
weteranom sekcji. – Zawsze będę
się wspinać – zapewnia Szymon
Bugsel, który trafił do AKG, jesz-
cze zanim założono grupę junio-
rów. Chłopcy noszą profesjonalne
buty wspinaczkowe, nie tenisówki
czy korkery jak początkujący, i ra-
dzą sobie na ściance jak dorośli.
– Czasem chłopaki z klubu nie mo-
gą przejść drogi, którą my ułoży-
liśmy – mówi z nieskrywaną satys-
fakcją 15-letni Miłosz Kowalczyk,
piąty na Mistrzostwach Polski Ju-
niorów we Wspinaczce. Z lipcowe-
go wyjazdu w Sokoliki, granitowy
region skalny koło Jeleniej Góry,
najlepiej pamiętają dzień, gdy
z prostą kursową drogą nie radził
sobie Adam Pustelnik, czołowy
polski wspinacz.

Sam Adam, syn himalaisty Piotra
i brat Pawła, nie boi się konkurencji.
W tym roku będzie szkolił grupę za-
awansowaną. – Dobrze mieć komu
przekazać to, co się umie, ale nie bę-

dę ich na siłę przekonywać do ekstre-
malnego wspinania – przyznaje.

Młodsi ćwiczą dwa razy w tygod-
niu po 1,5 godz., nastolatki trzy razy
po 2 godz. – U dzieci poniżej 12. ro-
ku życia trzeba uważać, by nie prze-
dobrzyć z treningiem – ostrzega dr
Maciej Góralski, wspinający się or-

topeda. – Zbyt intensywny może ob-
jawić się w starszym wieku niepra-
widłową postawą ciała czy zwyrod-
nieniami kończyn górnych – dodaje
i uspokaja, że rozsądnie dawkowana
wspinaczka rozwija młody organizm.

Informacje o cenie i zapisach:
www.akglodz.org.pl/szkolenia n

Ja pokażęWam 

Pod okiem czołowego polskiego wspinacza Adam Pustelnika 12-latkowie
zdobywają dziś kilkumetrową ściankę, a jutro, kto wie...

BEZPŁATNE PRZEGLĄDY PRZED SEZONEM ZIMOWYM ROBI:
n Serwis i Salon Samochodów SiS ul. Wójtowska 4, tel. 
681 19 44 n Stacja Kontroli Pojazdów WSRM umożliwia bez-
płatne sprawdzenie stanu technicznego samochodów w ramach
akcji „Bezpieczna zima” (ul. Warecka 2) 28.10 w godz. 15-19
oraz 29.10 w godz. 8.30-15. Na kontrole nie trzeba umawiać
się telefonicznie. n Firma Gonera & Company (dealer marki
Ford) ul. Pomorska 106, tel. 678 85 99 bezpłatny przegląd sa-
mochodów wszystkich marek do końca listopada. Na przegląd
należy umawiać się telefonicznie. n Firma Mieszek PHU (dealer
marki Ford) ul. Obywatelska 191, tel. 689 21 00 bezpłatny prze-
gląd samochodów wszystkich marek do końca listopada. Na
przegląd należy umawiać się telefonicznie.  n Bursiak PHU (de-
aler marki Volkswagen) ul. Pabianicka 119/131, tel. 689 23
30-32 bezpłatny przegląd samochodów marki Volkswagen do
15 listopada. Należy umawiać się telefonicznie. n Przyguccy
Inter-Car (dealer marki Renault), ul. Przybyszewskiego 176/178,
tel. 676 79 73 bezpłatny przegląd samochodów marki Renault
do grudnia. Należy się umawiać telefonicznie.

– Wychodzisz z krawądki, dwójka na odciąg i strzelasz do klamy. 

Brzmi dziwnie? To młodzi łódzcy instruktorzy z Akademickiego Klubu Górskiego i najlepszy

polski wspinacz szkolą następców. Właśnie zaczęły się zajęcia dla nastolatków
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Juniorzy


