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CZY W NOWYM KOMPLEKSIE BASENÓW PRZY AL. UNII
BĘDZIE PLAŻA DLA NATURYSTÓW? 

Czy będzie kącik dla mi-
łośników nagości? Czy,
jak na starej „Fali”, wno-

wym obiekcie również będą
się odbywać wybory Miss Na-
tura? 

Na stronie internetowej po-
święconej budowie komplek-
su basenów przygotowano na-
wet specjalną sondę: Czy wno-
wym aquaparku powinien być
kącik dla naturystów? Oto od-
powiedzi: 

Oczywiście! (64 proc.), Ni-
gdy w życiu, takie świństwa
to już nie teraz! (25 proc.), Nie
mam zdania (7 proc.), Cała
„Fala” powinna być dla natu-
rystów! (5 proc.). (TJ)

Łodzianie chcą golasów
na „Fali”
Choć do otwarcia nowej „Fali”,
czyli aquaparku przy al. Unii,
pozostało jeszcze ok. 5miesięcy,
już teraz trwają ożywione dyskusje
na temat... plaży dla naturystów.

W1987 roku na „Fali” odbyły
się wybory Miss Natura
(na górnym zdjęciu).
Czy w budowanym właśnie
kompleksie x znajdzie się
kącik dla miłośników golizny? 

FOT. PAWEŁ ŁACHETA I JANUSZ KUBIK

Stara „Fala” została otwarta
w połowie 1976 roku. Na tere-
nie kompleksu znajdowały się
4 baseny: „pływacki” o wymia-
rach olimpijskich, dwa mniej-
sze kwadratowe baseny oraz
jeden ze sztuczną falą. Na da-
chu budynku, przy którym był
basen ze sztuczną falą, usta-
wiono drewniany parkan. Tam
właśnie opalali się naturyści.
Gdy chcieli się wykąpać,
ubierali się i schodzili do wody. 

MICHAŁ ŁUKASZEWSKI,
student: 
– Jestem całkowicie za.
Plaża dla naturystów nie-
mal w centrum miasta to
doskonały pomysł. Myślę,
że mnóstwo osób chętnie
by się tam opalało – oczy-
wiście ze mną na czele. 

EWELINA ROJEWSKA,
studentka:
– Ciekawy pomysł. Nie
mam nic przeciwko takiej
plaży. Sama raczej bym się
tam nie wybrała, ale na
pewno chętnych na opala-
nie się bez kostiumów ką-
pielowych nie zabraknie. 

ANDRZEJ KRASZEWSKI,
taksówkarz:
– Gdy stara „Fala” tętniła
jeszcze życiem, nie byłem
na plaży dla naturystów.
Ale teraz, kto wie, może
bym się zdecydował na ta-
kie małe szaleństwo bez sli-
pek. Z czystej ciekawości. 

MONIKA KRUCZYŃSKA,
wychowuje dzieci: 
– Taka plaża powinna się
znaleźć raczej w jakimś
ustronnym miejscu. Na ba-
sen przychodzą przecież
całe rodziny. Gdyby jednak
oddzielić ją od tzw. tekstyl-
nych, to czemu nie. 

MAŁGORZATA CHYBOW-
SKA, pracownik PŁ: 
– Sama raczej bym nie
chodziła, ale jeśli ktoś
miałby ochotę, to dlaczego
mu tego nie umożliwić?
Poza tym taka plaża mo-
głaby stać się popularna
nie tylko wśród łodzian. 

MY TEŻ ZAPYTALIŚMY ŁODZIAN, CZY W AQUAPARKU POWINNA BYĆ PLAŻA DLA NAGUSÓW 

Co na to wszystko osoby odpowie
dzial-

ne za budowę łódzkiego aquapar
ku? 

– Oficjalnie nie rozważaliśmy takiego

projektu, ale nie wykluczamy, że znaj-

dzie się miejsce na plażę dla naturystów

– mówi Monika Krawczyk, menedżer

ds. organizacji Aquapark Łódź. 

FOT. PAWEŁ ŁACHETA

Łódzcy studenci ostro
zakuwają przed zbliżającą się
wielkimi krokami sesją.

Widać to w łódzkich aptekach,
gdzie zwiększyła się sprzedaż
preparatów ułatwiających kon-
centrację i zapamiętywanie. 

–Najchętniej kupują Sesję
– tabletki zawierające lecyty-
nę, magnez, kofeinę i miło-
rząb – mówi Marta Kamińska,
farmaceutka. – Dobrze sprze-
daje się też sama lecytyna, któ-
ra zapewnia najszybszą rege-
nerację organizmu w stanach
obciążenia psychicznego,
a także Intelektan, który zwięk-
sza dopływ tlenu do mózgu,
co usprawnia pamięć i zwięk-
sza tolerancję na wysiłek in-
telektualny. 

Co drugi zapytany przez nas

student przyznał, że w czasie
sesji zażywa tego typu produk-
ty. – Studiuję na dwóch kie-
runkach, więc przede mną
dwie sesje – mówi Kamil (stu-
dent etnologii ipielęgniarstwa).
– Żeby poradzić sobie z taką
ilością nauki, kilka razy dzien-
nie zażywam preparat zawie-
rający magnez. Jem też dużo
gorzkiej czekolady, orzechy
imigdały, które świetnie wpły-
wają na pracę mózgu. 

–Prawie wszystkie moje ko-
leżanki z akademika łykają le-
cytynę, ja również – przyznaje
Daria, studentka geografii.
– Znajomi biorą też Sesję, ale
ona zawiera kofeinę, więc wo-
lę nie próbować. 

Michał, student mechatro-
niki, też regularnie zażywa le-
ki pobudzające pracę mózgu.

– Dzięki nim lepiej się kon-
centruję. Ale myślę, że wpięć-
dziesięciu procentach działa
autosugestia. Po prostu wma-
wiamy sobie, że tabletki po-
mogą nam w nauce. 
Andrzej Baranowski, lekarz

rodzinny, ostrzega, by nie prze-
sadzać z zażywaniem leków.
– Zawsze należy przeczytać

ulotkę i ściśle przestrzegać
podanych dawek. Warto też
skonsultować się z lekarzem.
Osoby mające problemy z ci-
śnieniem nie powinny łykać
tabletek z kofeiną. Natomiast
ci, którzy leczą się psychotro-
pami, absolutnie nie mogą za-
żywać lecytyny w żadnej po-
staci. (AMO) FOT. GRZEGORZ PIEKARSKI

Student idzie do apteki
Sesja na karku, więc... 

– Im bliżej sesji, tym więcej studentów pyta o Lecytynę, Sesję,
Intelektan czy Zdrovit Activ – mówi Marta Kamińska (z lewej). 
Kamil (z prawej) studiuje na dwóch kierunkach, więc zawsze ma
przy sobie tabletki ułatwiające koncentrację i zapamiętywanie.

Nowy dyrektor
łódzkiego WORD
Zbigniew Skowroński,
50-letni inżynier,
ustępujący prezes
Przedsiębiorstwa
Komunalnego Gminy
Konstantynów Łódzki,
członek Platformy
Obywatelskiej, został
wczoraj dyrektorem
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego
w Łodzi. 

– Mam za zadanie popra-
wić wizerunek ośrodka
igo unowocześnić. Trzeba
będzie zmienić jego struk-
turę, a być może przenieść
cały ośrodek. Bo gospo-
darowanie na terenie
dzierżawionym od PKS
jest trudne. Jedną zmoż-
liwych lokalizacji są
okolice lotniska na Lu-

blinku lub Smulska – mó-
wi nowy dyrektor WORD. 

Zbigniew Skowroński
od 13 lat (do wczoraj) był
prezesem spółki komunal-
nej wKonstantynowie. Był
też radnym miejskim
wKonstantynowie, obec-
nie jest radnym powiatu
pabianickiego. 

TEKST I FOT. (MSM)

OLBRZYMIA ILOŚĆ ŚMIECI zalega na trawniku obok
hipermarketu Carrefour przy ul. Kolumny. Zdecydo-
waną ich większość stanowią jednorazowe reklamów-
ki, oferowane przez sklep. Taki bałagan francuskiej
sieci z pewnością chluby nie przynosi. (KD)

Bałagan przy Carrefourze

FOT. ŁUKASZ KASPRZAK

Ciepła zima – nowy chodnik
NA AL. KOŚCIUSZKI

codziennie przybywa
kilka metrów nowego
chodnika. Drogowcy
kładli wczoraj bruko-
we kostki wokolicach
skrzyżowania zul. An-
drzeja Struga. Będą
się posuwali w stro-
nę ul. Zielonej. 

– Prace będą prowadzone tak długo, jak po-
zwoli nam na to pogoda – informuje Aleksandra Miodu-
szewska z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. – Jedy-
nym utrudnieniem są samochody parkujące – pomi-
mo naszych próśb i zakazów – na przeznaczonym do
wymiany chodniku. (KD) FOT. ŁUKASZ KASPRZAK

NAJWCZEŚNIEJ w marcu
zostanie uruchomiony sys-
tem „e-urząd”. Usterki usu-
wane od poniedziałku, kie-
dy to miały zacząć działać
testowe strony wirtualne-
go urzędu,okazały się zbyt
poważne i magistrat pod-
jął decyzję o przesunięciu
otwarcia projektu oponad

miesiąc. – Błędy utrudnia-
ją funkcjonowanie syste-
mu. Mieliśmy co tydzień
udostępniać kilka formu-
larzy, ale okazało się, że to
niemożliwe. Teraz do koń-
ca lutego chcemy wszyst-
ko przetestować iudostęp-
nić pełną wersję programu
– mówi Grzegorz Grabowski,
koordynator projektu
„e-urząd”. (MSM)

E-urząd padł! 


