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NA SYGNALE
CIEMNA STRONA MIASTA

ODPOWIE 
ZA POBICIE 
Seniorka usłyszała prze-
raźliwe wołania o po-
moc w okolicy ulicy Sa-
charowa. Bez wahania 
zadzwoniła na numer 
alarmowy 112 i po 
chwili na miejsce przy-
jechał patrol policji. 
Jak się okazało, spa-
cerująca para spotkała 
znajomego. Podczas 

rozmowy dwaj mężczyź-
ni pokłócili się. Utarczka 
słowna przerodziła się 
w agresywne zachowa-
nie ze strony napotkane-
go znajomego. 30-latek 
uderzył mężczyznę pię-
ścią w twarz i odszedł, 
pozostawiając go z to-
warzyszącą mu kobietą. 
Po 30 minutach para po-
nownie spotkała napast-
nika, który tym razem był 
w towarzystwie niezna-
nego im mężczyzny. 
Dwaj napastnicy zaata-
kowali pokrzywdzone-
go. 40-latka, z którą spa-
cerował, zaczęła głośno 
krzyczeć wzywając po-
moc. Wołania usłyszała 
seniorka, która zaalar-
mowała odpowiednie 
służby. Na miejsce przy-
jechali policjanci, zatrzy-
many 30-latek usłyszał 
zarzut pobicia, za co gro-
zi mu kara pozbawienia 
wolności do lat trzech. 
Dalsze czynności w tej 
sprawie pod nadzorem 
prokuratury prowadzą 
śledczy z VI Komisariatu 
Policji w Łodzi. RD
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LICZBA ZAKAŻEŃLICZBA ZAKAŻEŃ

Już 11 listopada będzie-
my mogli przenieść się 
w baśniowy świat znany ze 
słynnej powieści dla dzieci. 
W parku Źródliska spotkamy 
Alicję i wiele postaci z jej 
barwnej wyobraźni.

Na 15 hektarach terenu 
na zwiedzających będzie 
czekała tętniąca kolo-
rami kraina. Spotkamy 
w niej tajemnicze posta-
ci, ogromne kolorowe 
owady, chichoczące ro-
śliny, opowiadające bajki 
zwierzęta czy skrzypiące 
drzwi. 
– Zapraszamy wszyst-
kich, małych i dużych do 
parku Źródliska. Na je-
sienne i zimowe wieczo-
ry przygotowaliśmy dla 
odwiedzających bajkowy 
ogród światła – „Alicja 
w Parku Miliona Świa-
teł”. To pełna atrakcji ple-
nerowa instalacja, która 
pozwoli nam przenieść 
się w baśniowy świat, 
a także świetna okazja 
na aktywne spędzenie 
czasu – zapowiada 
Piotr Kurzawa, 
z-ca dyrektora 

Łódzkiego Centrum Wy-
darzeń.
W czwartek, 11 listo-
pada, czyli w Święto 
Niepodległości zabyt-
kowy park Źródliska 
eksploduje feerią barw 
i rozkwitnie tysiącami 
świateł. Dzięki setkom 
świetlnych rzeźb, labi-
ryntów i tajemniczych 
postaci zamieni się w za-
czarowany ogród. Kra-
inę czarów będzie można 
odwiedzać przez prawie 

cztery miesiące, do 
końca lutego przy-
szłego roku.

„Alicja w Parku Miliona 
Świateł” będzie otwierana 
codziennie o godz. 17:00. 
W związku z tym park 
Źródliska będzie ogólno-
dostępny do godz. 16:00, 
a potem wstęp będzie 
możliwy jedynie z bile-
tem. Wejściówki na dany 
dzień będzie można kupić 
najpóźniej o godz. 21:00, 
a zwiedzać park do godz. 
22:00. 
– Szykujemy dodatkowe 
atrakcje na tematyczne 
dni, np. Mikołajki, czy 
Walentynki. W parku 
czynna będzie gastrono-

mia w Tubajce 
i w Palmiarni. 
Bilety można 
kupować on-line 
od 5 listopada. 
P r z y g o t o w a l i -
śmy rabaty na 
Kartę Łodzianina 
i pakiety rodzinne 
– zapowia-
da Kurza-
wa. red

KRAINA CZARÓW W ŁODZI

Baśniowy ogród światła

Bilety będą dostępne 
od 5 listopada 
www.parkmilionaswiatel.pl 

INFO

 W PARKU ŹRÓDLISKA

Awaria sterownika sygnaliza-
cji na skrzyżowaniu z ul. Przy-
byszewskiego opóźni powrót 
linii nr 14 na swoją stałą trasę. 
Finał przebudowy al. Śmigłe-
go-Rydza ciągle się przedłuża.

W poniedziałek, 25 paź-
dziernika, kierowcom 
udostępniono drugą jezd-
nię przebudowanej arterii. 
Wcześniej mogli korzystać 
z nowych nawierzchni na 
odcinku od skrzyżowania 
marszałków do ul. Miliono-
wej, a od kilku dni również 
na kolejnym, do ul. Przyby-
szewskiego.
– Tramwaje miały się poja-
wić na al. Śmigłego-Rydza 
tydzień później, w czwar-
tek nowe szyny testował 
pojazd MPK. Torowisko 
jest gotowe, żeby puścić po 

trasie tramwaj, ale nie może-
my uruchomić sygnalizacji 
na jednym ze skrzyżowań 
przez awarię sterownika 
sygnalizacji tramwajowej.  
Musimy go wymienić – 
mówi Agnieszka Kowalew-
ska-Wójcik, dyrektor Zarzą-
du Inwestycji Miejskich.
Wymiana sterownika i czę-
ści okablowania zajmie dwa 
dni. Niestety, prace wy-
magają zamknięcia całego 
skrzyżowania al. Śmigłego-
-Rydza z ul. Przybyszew-
skiego. Przez zaczynającą 
się właśnie Akcję Znicz prac 
tych nie można wykonać 

w najbliższy weekend i zo-
stały zaplanowane na 6-7 
listopada. Wtedy też mu-
simy omijać wspomniane 
skrzyżowanie.
– Wszyscy chcemy, żeby 
ta inwestycja wreszcie się 
skończyła. Napotykamy 
tu mnóstwo przeszkód. 
Mam nadzieję, że ta jest już 
ostatnia i 8 listopada pasa-
żerowie MPK znowu będą 
mogli korzystać z tramwa-
ju na Rydza – mówi Robert 
Kolczyński, dyrektor de-
partamentu odpowiedzial-
nego za inwestycje. 

AHa

PRZEBUDOWA ŚMIGŁEGO-RYDZA
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W piątek, 29 października 
o godzinie 12:00 w Łodzi 
oraz innych polskich mia-
stach, zabrzmi syrena alar-
mowa – symboliczny alert 
dla kryzysu klimatycznego. 

Ogólnopolska akcja spo-
łeczna „Alarm dla klima-
tu” ma zwrócić uwagę 
mieszkanek i mieszkań-
ców miast na coraz po-
ważniejszy problem 
narastającego kryzysu 
klimatycznego. Zmiany 
klimatyczne to już nasza 
codzienność. Zanikające 
granice między porami 
roku, globalne ocieplenie, 
powodzie, ulewne desz-
cze – wyrazistość i in-
tensywność tych zjawisk  
wzbudzają coraz większy 

niepokój. Właśnie dlatego 
trzeba działać – alarm to 
symbol mobilizacji i ko-
nieczności zwiększenia 
wysiłków na rzecz popra-
wy stanu środowiska.
Piątkowy sygnał zabrzmi 
w przeddzień Szczytu 
Klimatycznego w Glas-
gow COP26, czyli „Kon-
ferencji Stron” – państw, 
które przyjęły Ramową 
Konwencję Narodów 
Zjednoczonych w spra-
wie Zmian Klimatu. Ce-
lem Konwencji, podpi-
sanej w 1992 r. podczas 
Szczytu Ziemi w Rio de 
Janeiro, jest ochrona kli-
matu i redukcja emisji 
gazów cieplarnianych na 
świecie. 

red

ALARM DLA KLIMATU

TYDZIEŃ PÓŹNIEJ
TRAMWAJ POJEDZIE
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Firmy IT, kosmetyczne, agencja 
kreatywna czy spółka odzieżowa 
– do Łodzi w ciągu kilku miesięcy 
przeniosło się dwunastu między-
narodowych graczy. A to oznacza 
dla naszego miasta ponad tysiąc 
dobrze płatnych miejsc pracy.

Wella, Printful, Softserve, 
Global Logic… O ile ta 
pierwsza nazwa fi rmy ko-
smetycznej jest zapewne 
rozpoznawalna w naszym 
mieście, pozostałe nic prze-
ciętnemu mieszkańcowi nie 
mówią. I nie ma w tym nic 
dziwnego, bo większość 
marek, które pojawiły się 
w ostatnich miesiącach 
w Łodzi, to marki związa-
ne ze specjalistyczną bran-
żą R&D i IT.

T a k  j e s t  n a  p r z y k ł a d 
w przypadku firmy iTe-
chArt, która właśnie wpro-
wadza się do biurowca 
HiPiotrkowska, gdzie na 
18. piętrze zatrudnia już 
50 specjalistów, a do końca 
roku planuje osiągnąć po-
nad setkę w Polsce. 
Kolejną fi rmą z tej branży, 
która z kolei wprowadza 
się do biurowca Stara Dru-
karnia przy ul. Gdańskiej, 
jest spółka SoftServe. Wy-
kształceni przez łódzkie 
uczelnie specjaliści z bran-
ży IT nie będą musieli szu-
kać pracy w Warszawie 
czy Wrocławiu, będą mogli 
pracować w swoim rodzin-
nym mieście, obsługując 
klientów na całym świecie.

– Ostatnie lata to okres 
dynamicznego rozwoju 
Łodzi, który sprawił, że 
na mapie Polski i Europy 
jesteśmy jednym z najlep-
szych miejsc do rozwoju 
biznesu, w szczególności 
dla branży IT – mówi Alek-
sandra Cebelińska z Urzę-
du Miasta Łodzi odpowie-
dzialna za pozyskiwanie 
do naszego miasta nowych 
inwestorów.
Takim inwestorem jest bez 
wątpienia Wella Company, 
światowy lider branży ko-
smetycznej o wartości 100 
miliardów dolarów, któ-
ry właśnie otwiera w Ło-
dzi nowe Centrum Usług 
Wspólnych. W mieście 
powstaną nowe miejsca 

METAMORFOZA 
PRZY UL. ROOSEVELTA

WFWF
Z WICEMISTRZYNIĄ
ŚWIATAŚWIATA

Prywatny inwestor, firma Ho-
can Estate, rozpoczął generalny 
remont zabytkowej kamienicy 
przy ul. Roosevelta 9. Docelowo 
w powiększonym obiekcie ma 
funkcjonować aparthotel.

O ska l i  przebudowy 
nieruchomości najlepiej 
świadczy jej obecny wy-
gląd. Prace rozpoczęły 
się od koniecznych roz-
biórek i z budynku fron-
towego zostały… gołe 
ściany. Usunięto nawet 

600 uczniów ze szkół pod-
stawowych nr 44 i  205 
miało okazję ćwiczyć pod 
czujnym okiem Moniki Py-
rek, wicemistrzyni świata 
w skoku o tyczce, wielo-
krotnej medalistki w kraju 
i na świecie. Wzięli udział 
w Alternatywnych Lek-
cjach WF, które w przy-
szłym roku prawdopo-
dobnie powrócą do Łodzi. 
Uczniowie mają dzięki nim 

dach. Budynek z 1895 r. 
czeka generalny remont 
obejmujący wymianę 
wszystkich instalacji , 
wymianę i wzmocnienie 
elementów konstrukcyj-
nych oraz termomoder-
nizację. Remont elewacji 
wraz z odtworzeniem 
balkonów i zniszczonych 
detali architektonicznych 
ma uwydatnić walory ar-
chitektoniczne gmachu. 
Planowana renowacja 
zmieni jego formę archi-

tektoniczną, jednak przy 
zachowaniu historycz-
nego charakteru. Projekt 
przewiduje bowiem nie 
tylko nadbudowę istnie-
jącego budynku fronto-
wego, ale też dobudowę 
5-kondygnacyjnej prawej 
oficyny oraz parterowej 
oranżerii w zachodniej 
części działki.
Budynek po rozbudowie 
będzie miał pięć kondy-
gnacji, w tym 4 mieszkal-
ne. Ponad zabytkową bry-

możliwość ćwiczyć razem 
z gwiazdami sportu. Lekcja 
to połączenie tradycyjnych 
aktywności i nowinek tech-
nologicznych, bo młodzież 
korzysta z interaktywnych 
stanowisk wspomagają-
cych rozwój różnych zdol-
ności, np. siły strzału w pił-
ce nożnej.
Alternatywna Lekcja WF to 
projekt realizowany przez 
Fundację Moniki Pyrek 
z Kinder+Sport. 

rd

pracy, przede wszystkim 
dla specjalistów i menedże-
rów, którzy będą mogli do-
skonalić swoje umiejętności 
z obszaru fi nansów oraz IT.
To nie koniec jesiennych 
przenosin nowych firm 
do Łodzi. – Już we wto-
rek, 2 listopada powitamy 
w naszym mieście kolejne-
go inwestora – tym razem 
z Holandii – dodaje Alek-
sandra Cebelińska. – To 
będzie już dwunasta fir-
ma, która zaufała naszemu 
miastu w ostatnich kilku 
miesiącach. Łącznie za-
trudnienie znajdzie w nich 
1300 osób.

mas

Dwanaście fi rm, ponad tysiąc miejsc pracy!

Pierwsi pracownicy Welli
 pojawią się w biurowcu 

Brama Miasta już 
w listopadzie

łą powstaną dodatkowe 
dwa nowoczesne piętra 
(jedno z nich w miejsce 
istniejącego poddasza). 
W parterze  budynku 
frontowego i prawej ofi-
cyny znajdą się także lo-
kale usługowe. W nowej 
oficynie będą też loka-
le mieszkalne. Łącznie 
w budynku będą dostęp-
ne 43 mieszkania o po-
wierzchniach od 25 do 46 
mkw.

(pj)

W nocy z 30 na 31 października 
przestawiamy zegarki z czasu 
letniego na zimowy. 

ZMIANA
CZASU Gdy wskazówki zegara 

pokażą godz. 3:00 nad 
ranem w niedzielę, wska-
zówki zegarów powinni-
śmy cofnąć na godz. 2:00. 
To dobra wiadomość, 

dzięki temu będziemy 
mogli pospać godzinę 
dłużej. 
Na powrót do czasu let-
n iego poczekamy do 
ostatniej niedzieli marca. 

Reguluje to unijna dy-
rektywa z 2001 r. W Pol-
sce precyzuje to rozpo-
rządzenie prezesa Rady 
Ministrów.

rd
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Plac budowy z atrakcjami? 
Można i tak realizować in-
westycje budowlane. Przy  
powstającym na Widzewie 
osiedlu „Zenit” inwestor 
stworzył ogólnodostępne 
boisko do koszykówki i tor 
rowerowy do nauki jazdy.

Na części terenu po byłym 
Tesco przy ul. Widzew-
skiej 22 rozpoczęły się 
już prace przy budowie 
osiedla mieszkaniowego 
„Zenit”, które wznosi tam 
fi rma deweloperska Echo 
Investment. Docelowo 
powstanie tam łącznie 168 
mieszkań, w I etapie inwe-
stycji ponad 70. Póki jed-
nak prace budowlane nie 
obejmą całej nieruchomo-
ści, inwestor zaoferował 
okolicznym mieszkańcom 
niespodziankę – stworzo-
no tam boisko do koszy-
kówki i minimiasteczko 
ruchu drogowego z torem 
do nauki jazdy na rowerze.

Po „Weekendach 
w Zenicie”
We wrześniu i na począt-
ku października br. Echo 
Investment na działce 
przy ul. Widzewskiej   
organizowało „Week-
endy w Zenicie” – cykl 

pikników, podczas których 
łodzianie mogli oglądać fi l-
my w darmowym kinie sa-
mochodowym, pojeździć 
na wrotkowisku, wziąć 
udział w warsztatach jaz-
dy na deskorolce czy bez-
płatnie sprawdzić stan 
swojego roweru. Odbywa-
ły się też turnieje koszy-
kówki „3 na 3”, a dla dzieci 
organizowano zabawy po-
dwórkowe.

Atrakcje na czas budowy
Nowe boisko do koszykówki 
i miasteczko ruchu drogo-
wego mają być dodatkową 
atrakcją dla okolicznych 
mieszkańców, bonusem od 
inwestora na czas budowy 
osiedla, która może nieść ze 
sobą uciążliwości dla najbliż-
szego otoczenia. To nietypo-
wa praktyka, jednak dosko-
nale wpisująca się w fi lozofi ę 
inwestycji „Zenit”, która ma 
być osiedlem w pełni zrów-
noważonym. Miejscem nie 
tylko do mieszkania, ale tak-
że rekreacji i relaksu.
– Projekt rowerowego mia-
steczka drogowego w „Ze-
nicie” to przykład tego, jak 
nowoczesne budownictwo 
może odpowiadać na po-
trzeby lokalnej społeczności 

i zmieniać okolicę na lep-
sze – mówi Dawid Wrona, 
dyrektor sprzedaży miesz-
kań w Echo Investment.  
– Miasteczko powstawało 
we współpracy z okolicz-
nymi szkołami, od któ-
rych dowiedzieliśmy się, 
że takich miejsc na terenie 
dzielnicy brakuje, a jest na 
nie zapotrzebowanie. Tor 
do nauki jazdy na rowerze 
będzie nie tylko placem do 
ćwiczenia manewrów i od-
czytywania znaków, ale ma 
służyć także do przeprowa-
dzania egzaminów na kartę 
rowerową. 
Ogólnodostępne boisko 
do koszykówki, na któ-
rym mieszkańcy Widze-
wa mogą wspólnie i ak-
tywnie spędzać czas na 
świeżym powietrzu, jest 
czynne codziennie w godz. 
07:00-20:00.
Zarówno boisko, jak i mia-
steczko ruchu rowerowego 
zostaną w końcu zabudo-
wane, jednak „Zenit” to 
projekt rozpisany na lata 
(9 etapów), a miejsce, które 
zajmują, zostanie zagospo-
darowane w końcowej fazie 
realizacji projektu.

(pj)

Wzdłuż ulicy Aleksandrow-
skiej powstaje bezpieczna 
droga dla pieszych i rowerów.
To inwestycja realizowana 
w ramach tegorocznego Bu-
dżetu Obywatelskiego.
Łodzianie każdego roku 
decydują, na co wydać kil-
kadziesiąt milionów zło-
tych z miejskiej kasy. Wśród 
projektów, które wybierają, 
są takie o wymiarze lokal-
nym, ale i takie, które mają 
znaczenie dla całego miasta. 
Jedną z tegorocznych inwe-
stycji jest przebudowa frag-
mentu ul. Aleksandrowskiej.
– Na odcinku od ulicy Szcze-
cińskiej do Lechickiej budu-
jemy ciąg pieszo-rowerowy 
– mówi Marcin Sośnierz 
z Zarządu Inwestycji Miej-
skich. – Będzie to bezpieczna 
i komfortowa trasa, zarów-
no dla spacerowiczów, jak 
i rowerzystów. W tej chwili 

To już ostatnie godziny na 
zagłosowanie w tegorocznej 
edycji Budżetu Obywatelskie-
go. Można to zrobić jeszcze 
tylko do północy w piątek, 
29 października. Jest o co 
powalczyć, na BO zostało 
przeznaczone 26 mln zł.

Duże projekty
5,5 mln – to kwota na zada-
nia ponadosiedlowe. W tej 
grupie jest 200 bardzo róż-
norodnych projektów. Od 
remontów dróg i chodni-
ków, przez sale warsztato-
we w szkołach, aż po pro-
jekty dotyczące zwierząt, 
jak np. dokarmianie dzi-
kich zwierząt zimą, czy ste-
rylizacje i kastracje wolno-
żyjących kotów w mieście. 
Są także projekty dotyczą-
ce najmłodszych, jak dopo-
sażenia placów zabaw, czy 
projekty zielone – nowe 
nasadzenia w parkach.

JESZCZE MOŻESZ 
ZAGŁOSOWAĆ

Wciąż można oddać głos 
w IX edycji BO – do 

północy 29 października 
można głosować przez 

internet. 
Formularz dostępny jest 

na stronie www.lodz.pl/bo

Zeskanuj kod i oddaj głos 
w IX edycji ŁBO:

trwają prace przy wykona-
niu podbudowy i układaniu 
krawężników. Nowa droga 
powstanie na długości 350 
m. Inwestycję zakończymy 
pod koniec tego roku.  
Nowa trasa będzie miała 
gładką nawierzchnię asfal-
tową i szerokość trzech me-
trów. W ramach inwestycji 
zostanie uporządkowany 
teren przy ulicy oraz prze-
budowane zjazdy do posesji. 
Dzięki utrzymaniu ciągło-
ści nawierzchni w pobliżu 
zjazdów osoby z niepeł-
nosprawnościami będą 
mogły się po niej poruszać 
bez przeszkód. W rejonie 
przejścia dla pieszych za-
montowane zostaną płytki 
integracyjne (kierunkowe) 
dla osób słabo widzących 
i niewidomych.

ML

Na osiedlu
Pozostała kwota, czyli 
20,5 mln zł przeznaczona 
jest na zadania osiedlowe. 
W sumie we wszystkich 
36 osiedlach łodzianie zło-
żyli 516 projektów. Każde 
z osiedli ma swoją pulę 
pieniędzy i w każdym jest 
różna liczba wniosków. 
Najprężniejsze pod tym 
względem jest osiedle Ka-
rolew-Retkinia Wschód. 
Tutaj można wybierać 
spośród 35 projektów. Naj-
prostszy wybór będą mieli 
mieszkańcy osiedla Wiskit-
no, tu jest tylko jeden do-
puszczony do głosowania 
projekt.

BO od 9 lat
Tegoroczna edycja jest już 
9. w Łodzi.  Do tej pory 
mieszkańcy zdecydowali 
o realizacji niemal 1,5 ty-
siąca projektów na łączną 
kwotę ponad 300 mln zł.  

ysh

POLICJA POSZUKUJE SPRAWCY WANDALIZMU

ATRAKCJE NA BUDOWIE

WYGODNIEJ PIESZO 
I ROWEREM

BOISKO I MIASTECZKO RUCHU 
DROGOWEGO NA WIDZEWIE

FOT. LODZ.PL

OSTATNIA SZANSA NA GŁOSOWANIE 
W BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Boisko i tor rowerowy będą 
działać kilka lat
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– Solenie,  peklowanie, 
wędzenie, parowanie – 
kole jne  zabiegi ,  jakim 
trzeba poddać wołowinę, 
żeby uzyskać doskonałe 
pastrami wylicza Marek, 
który od kilku lat prowa-
dzi Zestaw Obowiązko-
wy. Przygodę z wołowi-
ną zaczynał we własnym 
food trucku, obecnie go-
tuje w niewielkim lokalu 
przy ul. Łąkowej 11. 
Przepis na pastrami à la 
Zestaw Obowiązkowy 
jest oryginalny. Marek 
uzyskał go metodą prób 
i błędów, choć tych dru-
gich nie było zbyt wiele. 
– Wymyśliłem receptu-
rę, którą po pierwszych 

podobnymi kanapkami 
– opowiada Marek. 
Pastrami od Marka ma 
już w naszym mieście 
l i c z n e  g r o n o  f a n ó w : 
– Zdarzają się goście, 
którzy odwiedzają 
nas nawet kilka 
r a z y  w  t y g o -
dniu .  Z  n ie -
którymi zna-
my s ię  tak 
dobrze, że 
k a n a p k i 
z a c z y n a -
my przy-
g o t o w y -
w a ć  j u ż 
w momen-
cie, gdy zo-
baczymy ich, 
j a k  z b l i ż a j ą 
s i ę  d o  l o k a l u 
– śmieje się Marek. 
Zestawowe pastra-
mi podbiło już serca 
nie tylko odwiedzających 
lokal na Łąkowej,  mo-
żecie na nie trafić także 
w kilku innych łódzkich 
restauracjach, a nawet 
w Aleksandrowie Łódzkim.

Mikołaj Jaskinia

przygotowanych partiach 
na bieżąco modyfikowa-
łem do momentu, gdy by-
łem zadowolony z efektu. 
Dość szybko udało mi się 
uzyskać to, co chciałem, 
czyli miękkie, aromatycz-
ne mięso.  Stworzyłem 
do niego kilka autorskich 
sosów i tak powstała baza 
tego, co serwujemy w lo-
kalu – opowiada. 
W menu Zestawu Obo-
wiązkowego znajdzie-
c i e  n ie  ty lko  kanapki 
z pastrami w kilku wer-
sjach, ale także zestawy 
obiadowe czy burgery, 
a nawet… kimchi. Stara-
my się urozmaicać nasze 
dania. Pastrami można 
zjeść w wersji z kapustą 
kiszoną albo z dodatkiem 
rzadko w Polsce spotyka-
nego bekonu wołowego. 
Ostatnio wprowadziliśmy 
też „deser” – połącze-
nie masła orzechowego 
z grillowanym bananem 
i bekonem w bułce bur-
gerowe j .  Nazwal i śmy 
go Elvis na cześć króla 
rock&rolla, który zajadał się 

Kanapkę z tym przysmakiem 
po raz pierwszy zaserwowa-
no prawdopodobnie w XIX w. 
w Nowym Jorku, ale jego histo-
ria jest o wiele dłuższa i swo-
imi korzeniami sięga krajów 
europejskich. Na szczęście, 
żeby spróbować pastrami, 
nie trzeba wyjeżdżać za gra-
nicę – ba, nie trzeba nawet 
ruszać się z Łodzi!
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l i c z n e  g r o n o  f a n ó w : 
– Zdarzają się goście, 
którzy odwiedzają 
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mi podbiło już serca 
nie tylko odwiedzających 
lokal na Łąkowej,  mo-
żecie na nie trafić także 
w kilku innych łódzkich 
restauracjach, a nawet 
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AMERYKAŃSKI AMERYKAŃSKI  SPECJAŁ
NA ŁÓDZKIM TALERZU

Pastrami z serem,
ogórkiem, a nawet 
kapustą kiszoną - każdy 
znajdzie swoją ulubioną 
kanapkę

S e r n i k 
d y n i o w y 
z  p a j ę c z y -
ną, zakrwa-
wiony torcik 
czekoladowy 
czy strzelające 
krwotoczki to tyl-
ko część z przygoto-
wanego przez Asię Banad 
„Posypane” menu. Nie za-
braknie też niespodzianki 
dla wszystkich fanów słyn-
nego czarodzieja półkrwi: 

– Dla wszystkich małych 
i dużych fanów Harry’ego 
Pottera przygotowałam 
słodkie eliksiry, uważy-
łam kamień filozoficzny 
i wydziergałam swetry 
Pani Weasley – zapowiada 

organizatorka 
wydarzenia.

Wydarze-
nie trwać 

b ę d z i e 
od godz. 

1 1 : 0 0 
do ostat-

n i e g o 
okruszka. 

Radzimy się 
pospieszyć, ciast-

ka znikają w ekspresowym 
tempie!

Katarzyna Sławińska

Już w najbliższą sobotę (30 
października) wielbiciele ciast 
i deserów będą mogli spró-
bować strasznych słodkości 
na tymczasowym stoisku 
w kawiarni Owoce i Warzywa 
(ul. Piotrkowska 217). Czego 
będzie można spróbować?

SŁODKIE HALLOWEEN!SŁODKIE HALLOWEEN!
POTWORNIEPOTWORNIE
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Pastrami od Marka ma 
już w naszym mieście 
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– Zdarzają się goście, 
którzy odwiedzają 
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FOT. ŁÓDŹ.PL

FOT. ENVATO ELEMENTS

Szef Marek podaje pastrami 
również w wersji 

z warzywami z patelni

REKLAMA
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PRZYGOTOWANIA
DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCHDO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Zbliża się dzień Wszystkich 
Świętych. To czas zadumy, 
wspominania tych, którzy 
odeszli i odwiedzania gro-

bów najbliższych.

Zanim jednak zapa-
limy znicze i po-

łożymy kwiaty, 
wielu z nas sa-
modzielnie upo-
rządkuje mogi-
ły i teren wokół 
nich. Warto 
wiedzieć, czym 

wyszorować la-
stryko, a czego 
użyć do mycia 

granitu. Jakie 
ozdoby po-
łożyć na na-
grobku i jakie 
znicze kupić? 

Jak wyczyścić 
pomnik z granitu?

 Umyj nagrobek wodą 
z dodatkiem płynu do 
mycia naczyń i octu, 
który spowoduje, że 
kamień nabierze poły-
sku.   

 Do mycia używaj 
miękkiej gąbki lub 
szmatki.

 Ewentualne plamy ze 
stearyny polej gorącą 
wodą, a następnie deli-
katnie zeskrob. 

 Nie pastuj, nie wo-
skuj i nie natłuszczaj 
nagrobków granito-
wych.

Jak dbać o nagrobek 
z lastryko?

 Wyszoruj nagrobek 
wodą z dodatkiem pły-
nu do mycia naczyń 
lub proszku do prania 
za pomocą szczotki 
ryżowej (nigdy drucia-
nej!).  

 Ewentualne plamy ze 
stearyny polej gorącą 
wodą i zdrap twardą 
szczotką.

 Inne plamy, np. rdzy 
usuń pastą przygoto-
waną z sody oczyszczo-
nej i octu. Nałóż taką 
papkę na zabrudzenie 
i po chwili wyszoruj.

 Umytą, suchą płytę 
wypastuj pastą z wo-
skiem (takie specyfiki 
są dostępne w skle-
pach z produktami 
chemicznymi), a na-
stępnie wypoleruj. 

Dekoracje kwiatowe 
Chryzantemy to kwia-
ty, które są symbolem 
dnia Wszystkich Świę-
tych. Wiązanki z chry-
zantem okazale i pięk-
nie prezentują się na 
nagrobku. Występują 
w różnych kolorach 
i  kształtach. War-
to zdecydować się na 
chryzantemy donicz-
kowe, ponieważ prze-
trwają znacznie dłużej 
niż cięte. Wiązanki 
z gerberów i astrów 
to alternatywa dla bu-
kietów z chryzantem. 
Na grobie świetnie też 
sprawdzą się coraz 
popularniejsze wrzo-
sy. Te piękne, jesienne 
kwiaty spokojnie prze-
trwają do zimy. Innym 
rozwiązaniem są stro-
iki. Można je wykonać 
z gałązek bukszpanu 
lub ozdobnych krze-
wów iglastych, a na-
stępnie wpleść w nie 
gałązki jarzębiny, mie-

chunki czy dzikiej róży 
i udekorować szysz-
kami, kasztanami lub 
żołędziami. Wykonana 
samodzielnie dekora-
cja będzie oryginalna 
i ekonomiczna. 

Znicze
W dzień Wszystkich 
Świętych prawie na 
każdej mogile pali się 
po kilka zniczy. Na 
rynku znajdziemy zni-
cze szklane, plastiko-
we, gliniane, solarne 
oraz na baterie. Na 
jaki rodzaj się zdecy-
dować?
Znicze szklane są naj-
bardziej popularne 
i najczęściej kupo-
wane. Są efektowne 
i cięższe od tych pla-
stikowych, dzięki cze-
mu wiatr ich nie prze-
wróci i nie zdmuchnie 
z nagrobka. 
Znicze plastikowe są 
lżejsze od szklanych. 
Będą dobrym rozwią-
zaniem, jeśli na cmen-
tarz musimy dotrzeć 
pieszo bądź autobu-
sem lub gdy mamy 
do odwiedzenia wie-
le grobów. Swoich 
zwolenników mają 
też znicze gliniane. 

Są piękne i oryginal-
ne. Ich wadą jest brak 
osłony płomienia. Nie 
sprawdzają się więc 
one wtedy, gdy wieje 
i pada. Znicze solarne 
są praktyczne, ale nie 
tak efektowne jak te 
z żywym płomieniem. 
Ładują się w dzień, 
a świecą w nocy. Ich 
zaletą jest długi okres 
działania – nawet do 
kilku lat.
Coraz popularniejsze 
stają się znicze na bate-
rie. Sztuczny płomień 
świeci do wyczerpania 
baterii. Czy jednak za-
pewniają klimat taki 
jak te z prawdziwym 
płomieniem? Na pew-
no nie. 
Kupując znicze i kwia-
ty, warto pomyśleć 
o przyjaznym dla śro-
dowiska przyozdabia-
niu nagrobków. Jest 
z czego wybierać – 
warto, by decyzja była 
podyktowana nie tylko 
gustem, ale też wzglę-
dami ekologicznymi.

oszym

Przed nami dzień Wszyst-
kich Świętych. Łódzka 
Straż Miejska już patroluje 
wszystkie łódzkie nekropo-
lie oraz ich okolice.

Straż Miejska skie-
rowała na cmentarze 
służby patrolowo-pre-
wencyjne, które mają 
czuwać nad porząd-
kiem oraz informować 

i uczulać mieszkańców 
odwiedzających groby 
przed kieszonkowca-
mi. – Apelujemy, by 
w miarę możliwości 
chodzić na cmentarze 
w 2–3 osoby, szczegól-
nie w okresie sprząta-
nia i porządkowania 
miejsc wokół grobów. 
Pozwoli to podzielić się 
pracą i sprawi, że przy 

naszych torebkach, 
płaszczach zawsze ktoś 
będzie obecny. Dobrze 
jest zabrać ze sobą tyl-
ko niezbędne przed-
mioty, jak dokumenty, 
telefon i minimalną, 
niezbędną ilość go-
tówki. Dobrym sposo-
bem na uchronienie się 
przed kieszonkowcami 
jest rozłożenie cennych 

przedmiotów i gotówki 
po kilku kieszeniach – 
mówi Joanna Prasnow-
ska, rzeczniczka Straży 
Miejskiej w Łodzi.
Straż Miejska przypo-
mina odwiedzającym 
cmentarze, by nie blo-
kowali samochoda-
mi wjazdów na teren 
cmentarzy służbom ko-
munalnym. red

BEZPIECZNE ŚWIĘTA
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rie. Sztuczny płomień 
świeci do wyczerpania 
baterii. Czy jednak za-
pewniają klimat taki 
jak te z prawdziwym 
płomieniem? Na pew-
no nie. 
Kupując znicze i kwia-
ty, warto pomyśleć 
o przyjaznym dla śro-
dowiska przyozdabia-
niu nagrobków. Jest 
z czego wybierać – 
warto, by decyzja była 
podyktowana nie tylko 
gustem, ale też wzglę-
dami ekologicznymi.

oszym

FOT. LODZ.PL

INFO
Często odwiedzamy 
groby bliskich 
w odległych miejsco-
wościach. Z uwagi 
na wzmożony ruch 
w tym okresie pamię-
tajmy o zachowaniu 
szczególnej ostrożności 
na drogach.
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SZUKAŁA SPOSOBU NA JESIEŃ ŻYCIA

Blogerka, stylistka, autorka 
tekstów o modzie, modelka 
na wybiegu i fotomodelka, ak-
torka-statystka w wielu seria-
lach i reklamach. A wszystko 
zaczęła realizować dopiero… 
na emeryturze. Wcześniej 
była księgową, ale w jej gło-
wie wciąż tliły się marzenia 

o zajmowaniu się modą 
i stylizacjami. Hanna 
Piekarska mówi o swojej 
zmianie tak: – Szukałam 
sposobu na jesień życia, 
znalazłam wiosnę możli-

wości.

Patrząc na zdjęcia Han-
ny Piekarskiej, niejedna 
znacznie młodsza kobieta 
może jej pozazdrościć. Nie 
tylko kobiecego piękna, 
które bije z każdego zdję-
cia. Nie tylko wyjątkowe-
go stylu, który widać na 
pierwszy rzut oka. Ale 
także, a może przede 
wszystkim, pewności 
siebie i poczucia własnej 
wartości.
– To był proces, nie było 
tak od samego począt-
ku. Zazwyczaj byłam 
dla siebie bardzo kry-
tyczna i nigdy nie 
byłam do końca za-
dowolona ze swoje-
go wyglądu, mia-
łam kompleksy 
– przyznaje Han-
na  Piekarska . 

I dodaje: – Z wiekiem zaczę-
łam rozumieć, że nie jestem 
ani taka brzydka, ani taka 
niezgrabna, a dodatkowo 
mogę inspirować innych 
i też ich dowartościować. 
Zaczęło się na emeryturze. 
Po ukończeniu 55 lat i za-
mknięciu etapu zawodowej 
pracy Hanna zaczęła szukać 
sposobu na wypełnienie 
wolnego czasu. Znalazła 
informację o castingu do 
serialu „Komisarz Alex”, 
zapisała się do łódzkiej 
agencji, potem do następ-
nych, także w Warszawie, 
i...  zaczęła statystować 
i występować w reklamach. 
– Wcześniej byłam raczej 
nieśmiała, ale na planie 
trzeba było się otworzyć 
w obecności nawet kilku-
dziesięciu osób. Powoli 
oswajałam się z pracą przed 
kamerą i aparatem, ale też 
z samą sobą – wspomina 
Hanna. – Zrozumiałam, że 
będzie mi łatwiej, jeśli od-
ważę się najpierw na poje-
dyncze epizody. 
Następnym krokiem był 
udział w konkursie Miss po 
50-tce, a potem pojawiły się 
propozycje modelingu, sesje 
fotografi czne i udział w Fa-
shion Week.
– Odzież dla kobiet 50 plus 
powinny pokazywać kobie-
ty 50 plus – podkreśla Han-
na. – Jesteśmy dużą grupą 

Hanna Piekarska 
pokazuje seniorom, 

że w każdym 
wieku można 

czerpać z życia

FOT. PAWEŁ ŁACHETA, ARCHIWUM HANNY PIEKARSKIEJ

jako konsumentki. Mamy 
czas, żeby chodzić po skle-
pach, wybierać ubrania i po 
prostu dbać o siebie. 
Na fali tych wszystkich 
działań Hanna Piekarska 
postanowiła założyć bloga 
i podpowiadać kobietom, 
jak stylowo ubierać się po 
50-tce. Ma swój profil na 
Facebooku, na którym za-
mieszcza nie tylko nowe 
stylizacje czy porady, ale 
także stara się aktywizować 
innych seniorów, pomaga 
im w ten sposób wycho-
dzić, z ukrycia. 
– Wiele osób nie chce się 
wychylać, boją się tego, 
co ludzie powiedzą, wsty-
dzą się prosić o pomoc 
i tego, że czegoś nie wiedzą 
czy nie umieją – przyznaje 
Hanna Piekarska i dodaje: 
– Mnie dzieci motywowały 
do tego, żebym nauczyła 
się korzystać z kompute-
ra i smartfona. Teraz bez 
problemu załatwiam wiele 
spraw na telefonie, na przy-
kład jadąc pociągiem. I sta-
ram się motywować innych 
do tego, by nie zostawali 
w domach, by chodzili do 
teatru, na uniwersytet III 
wieku, by próbowali po-
dzielić się swoją pasją. To 
sprawia, że przekształcamy 
naszą jesień życia w wiosnę 
możliwości.

                    arut
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Znalazła wiosnęZnalazła wiosnę
możliwościmożliwości

Hannę Piekarską 
znajdziesz 

m.in. na Facebooku:

Wystawa zdjęć oraz promocja kalendarza charytatywnego na 
rzecz Osób Starszych, z udziałem, m. in. Hanny Piekarskiej, 
odbędzie się 6 listopada o godz. 18.00 w Centrum Kultury 
Młodych w Łodzi, przy ul. Lokatorskiej 13.

INFO
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REKLAMA

Koniec życia, to zawsze 
smutne i trudne chwi-

le. W takich momentach 
odczuwamy wielki żal i bez-
radność. Bardzo często nie 
wiemy co zrobić, żeby god-
nie pożegnać zmarłą osobę.
Konieczne staje się zaplano-
wanie ceremonii pogrzebo-
wych. Gdy odchodzi bliski 
warto mieć kogoś, kto wes-
prze nas w tym trudnym 
czasie, pomoże z organizacją 
pogrzebu i z załatwieniem 
wszystkich formalności. 
Wierzymy, że w takiej sy-
tuacji, również ten krótki 
przewodnik, pomoże przejść 
przez te trudne chwile.

Karta zgonu
Zanim pożegnamy zmarłą 
osobę musimy uzyskać kar-
tę zgonu. Jest to dokument 
wystawiany przez lekarza, 
niezbędny do uzyskania 
aktu zgonu i przygotowania 
pogrzebu. Musi być wyda-
ny dla każdego zmarłego 
na wniosek osób do tego 
uprawnionych. Poza podsta-
wowymi danymi o osobie 
zmarłej, jak imię, nazwisko, 
data urodzenia i śmierci, 
wykształcenie itp., w karcie 
zgonu musi być podane miej-
sce i przyczyna śmierci oraz 
jej okoliczności, jeśli takie 
wystąpiły. Karta wydawana 
jest bezpłatnie w jednym eg-
zemplarzu osobie upoważ-
nionej. Jest to dokument bez 
którego zakład pogrzebowy 
nie będzie mógł zająć się 
zmarłym i przygotować go 
do pochówku. Jest również 
niezbędny do wystawienia 
aktu zgonu w urzędzie sta-
nu cywilnego.

Zgon w domu
Jeżeli śmierć nastąpiła 
w domu, trzeba skontak-
tować się z przychodnią, 
w której zmarły się leczył. Je-
żeli przyjazd medyka z przy-
chodni okaże się niemożli-
wy, należy wezwać pogoto-
wie ratunkowe, wybierając 
jeden z dwóch bezpłatnych 
numerów 999 lub 112. Kartę 
zgonu wystawi wówczas le-
karz pogotowia. Dokument 

ten pozwoli wezwać zakład 
pogrzebowy, który zajmie 
się załatwianiem pozosta-
łych formalności, a jego 
przedstawiciele zabiorą 
osobę zmarłą do chłodni. 
Ciało zmarłego powinno 
być usunięte z mieszkania 
nie później niż po upływie 
72 godzin.

Zgon w szpitalu, 
zakładzie opiekuńczym, 
w wypadku
Jeżeli do śmierci doszło 
w szpitalu lub placówce 
opiekuńczej, kartę zgonu 
wystawi szpital, w którym 
zmarły przebywał lub pla-
cówka opiekuńcza.

Po śmierci w szpitalu, 
ciało zmarłego trafi do szpi-
talnej chłodni, skąd zostanie 
zabrane przez firmę pogrze-
bową. Szpital ma obowiązek 
bezpłatnie przechować cia-
ło zmarłego, ale nie dłużej 
niż przez 72 godziny.

Jeżeli zgon jest następ-
stwem wypadku drogowe-
go lub w pracy, wówczas 
na miejsce zdarzenia wzy-
wane jest pogotowie ratun-
kowe i policja, która o zda-
rzeniu informuje prokura-
turę. Po wstępnych oględzi-
nach i stwierdzeniu przez 
lekarza zgonu, ciało osoby 
zmarłej zostanie przewie-
zione do odpowiedniego 
zakładu medycyny sądowej 
lub do szpitalnego prosek-
torium. Zgodę na odebra-
nie ciała oraz kartę zgonu 
wydaje prokurator, który 
nadzoruje sprawę lub le-
karz, który przeprowadzał 
sekcję zwłok.

Akt zgonu i formalności 
w ZUS
Mając w ręku kartę zgonu, 
można się udać do Urzędu 
Stanu Cywilnego po akt 
zgonu oraz skontaktować 
z zakładem pogrzebowym, 

który przetransportuje ciało 
do chłodni. Trzeba pamiętać,
że akt zgonu wydaje USC 
tej gminy, w której nastą-
pił zgon, a nie tam, gdzie 
zmarły był zameldowany. 
USC należy poinformować 
jak najszybciej. Przyjmuje 
się, że w ciągu trzech dni od 
dnia zgonu, a jeśli przyczyną 
śmierci była choroba zakaź-
na, w ciągu 24 godzin.

Zgon w USC może zgłosić 
współmałżonek lub dzieci 
zmarłego, najbliżsi krewni 
i powinowaci. Mogą to też 
zrobić osoby mieszkające 
w lokalu lub administrator 
domu, w którym nastąpił 
zgon, naoczni świadkowie 
zgonu, pracownicy szpitala 
lub innego zakładu opiekuń-
czego, jeżeli zgon nastąpił 
na jego terenie.

Urząd Stanu Cywilnego 
wydaje nieodpłatnie jeden 
odpis skróconego aktu zgo-
nu. Kolejne odpisy wydawa-
ne są za opłatą. Warto jed-
nak ponieść koszt i wystąpić 
o kolejne odpisy aktu zgonu, 
ponieważ będą one niezbęd-
ne do dopełnienia formal-
ności pogrzebowych, postę-
powania spadkowego oraz 
formalności w bankach i fir-
mach ubezpieczeniowych.

Akt zgonu uprawnia do 
pochowania ciała lub pro-
chów zmarłej osoby. Warto 
pamiętać, że zgłoszenie zgo-
nu do USC powoduje auto-
matyczne wymeldowanie 
osoby zmarłej z miejsca po-
bytu stałego lub czasowego, 
a jej dowód osobisty zostaje 
unieważniony poprzez od-
cięcie narożnika dokumen-
tu. Dowód osobisty osoby 
zmarłej można zachować.

W czym może pomóc 
firma pogrzebowa?
Wybór firmy pogrzebowej 
jest indywidualną decyzją 
rodziny osoby zmarłej, po-

dejmowaną w oparciu o za-
sadę dobrowolności. To bli-
scy osoby zmarłej decydują, 
komu powierzyć organizację 
i przeprowadzenie uroczy-
stości żałobnych. Pracowni-
cy firmy H. Skrzydlewska 
doskonale wiedzą jak trud-
nym i traumatycznym mo-
mentem jest śmierć bliskiej 
osoby. Dlatego w tych szcze-
gólnych chwilach zawsze 
można liczyć na ich pomoc 
i wsparcie. Nie ukoją cierpie-
nia, ale zajmą się wszystkimi 
formalnościami związany-
mi z organizacją pogrzebu. 
Warto zaufać ich doświad-
czeniu i oferowanym możli-
wościom.

Tradycyjny pochówek
Obowiązujące przepisy 
umożliwiają pochowanie 
zmarłego dopiero po upły-
wie 24 godzin od jego zgonu. 
Również dopiero po upły-
wie doby można poddać cia-
ło zmarłego kremacji. Jeśli 
jednak przyczyną śmierci 
była choroba zakaźna ciało 
należy pochować w ciągu 24 
godzin od momentu śmier-
ci. W takiej sytuacji niedo-
puszczalne jest wystawie-
nie trumny w kościele lub 
w sali pożegnań.

W Polsce wciąż jesz-
cze najczęściej wybieraną 
formą pożegnania osoby 
zmarłej jest pochówek tra-
dycyjny. Zwykle odbywa 
się w obrządku chrześci-
jańskim i w obecności oso-
by duchownej. Może być 
też przygotowany w duchu 
świeckim, a ceremonię po-
grzebową prowadzi wów-
czas osoba świecka, tzw. 
mistrz ceremonii. W jednej 
trumnie może spoczywać 
ciało jednej osoby zmarłej, 
matki z nowonarodzonym 
dzieckiem lub dwojga dzieci 
w wieku do sześciu lat.

Kremacja
Spopielanie ciał przed po-
grzebem akceptuje obecnie 
50 procent Polaków (według 
badania CBOS z 2019 r.). De-
cyzję o kremacji podejmuje 
zwykle rodzina osoby zmar-
łej, choć nierzadko w ten spo-
sób wypełniane jest życzenie 
zmarłego, który wyraził taką 
wolę za życia.

Kremacja jest jednym 
z najstarszych zwyczajów 
pogrzebowych. Pierwsza 
współczesna spopielarnia 
w Europie powstała w 1873 
roku w Mediolanie. Warto 
zaznaczyć, że spopieleń nie 
zabrania Kościół katolic-
ki, a sposób sprawowania 
pogrzebu regulują normy 
liturgiczne. 7 lipca 2010 
r. Kongregacja ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sa-
kramentów zatwierdziła 
dla Polski obrzędy pogrze-
bu związane z kremacją 
zwłok. Warto je zacytować 
w całości: „Obrzędy pogrze-
bowe z Mszą Świętą i z ostat-
nim pożegnaniem włącznie, 
w których uczestniczy ro-
dzina, wspólnota parafialna, 
przyjaciele i znajomi, powin-
ny być celebrowane przed 
kremacją ciała ludzkiego. 
Natomiast po spopieleniu 
zwłok sprawuje się obrzęd 
związany ze złożeniem urny 
w grobie. Obrzędy pogrzebo-
we z ostatnim pożegnaniem 
należy celebrować w kościele 
lub kaplicy cmentarnej bądź 
w pomieszczeniu kremato-
rium według form podanych 
w księdze liturgicznej zawie-
rającej obrzędy pogrzebu. 
Jeśli jednak przemawiają 
za tym szczególne racje 
duszpasterskie lub powody 
natury praktycznej, obrzędy 
pogrzebowe można sprawo-
wać nad samą urną (...)”.

Sam proces kremacji 
i spopielenia ciała osoby 
zmarłej trwa około dwóch 
godzin. Ciało spopielane 
jest w specjalnej trumnie 
w temperaturze sięgającej 
1200 stopni. Po zakończeniu 
procesu kremacji, prochy 
są pakowane do specjalne-
go worka i trafiają do urny, 
która następnie przeka-
zywana jest rodzinie lub 
organizatorowi pogrzebu 
wraz z oryginałem protoko-
łu kremacji. Urny mogą być 
pochowane w każdego ro-
dzaju grobie tradycyjnym, 
w grobie urnowym (ziem-
nym lub murowanym), 
w kolumbariach (ścien-
nych niszach urnowych). 
Świadkami kremowania 
zwłok mogą być bliscy oso-
by zmarłej.

Od czego zacząć przygotowania do pogrzebu

Karta zgonu

Dokument wydawany 
bezpłatnie, ale tylko 
w jednym egzemplarzu, 
a ponieważ później 
przydaje się przy 
załatwianiu formalności 
w wielu miejscach, warto 
go skserować w kilku 
egzemplarzach.

Usługa kremacji

To coraz częściej wybierany 
sposób pożegnania bliskich. 
Decyzję taką podejmuje 
rodzina, choć nierzadko, 
w ten sposób wypełniane 
jest życzenie osoby zmarłej.

Firma H. Skrzydlewska 
posiada w Łodzi dwa 
nowoczesne krematoria:
• przy ul. Zakładowej 4, obok 

cmentarza pw. Wszystkich 
Świętych, tel. 42 670 03 41

• przy ul. Żyznej 21 
w bezpośrednim 
sąsiedztwie cmentarzy 
przy ul. Szczecińskiej 
i ul. Hodowlanej,
tel. 42 611 02 03.

W obu punktach można 
załatwić wszystkie 
formalności związane 
z kremacją osoby zmarłej 
i późniejszym pogrzebem. 
W komfortowych pokojach 
pożegnań proces kremacji 
mogą obserwować najbliżsi.

Międzynarodowy 
transport zmarłych

Firma H. Skrzydlewska od lat 
realizuje międzynarodowe 
przewozy osób zmarłych. 
Swoje usługi świadczy 
na terytorium Unii 
Europejskiej i wszędzie tam, 
gdzie przebywają Polacy. 
Wykonując międzynarodowy 
transport zwłok firma jest 
przygotowana na realizację 
każdego zlecenia związanego 
ze sprowadzeniem do 
kraju ciała osoby zmarłej 
poza granicami Polski, bez 
względu na kraj, w którym 
nastąpił zgon. W tym celu 
wykorzystywany jest 
transport samochodowy 
i lotniczy. Pracownicy 
firmy załatwiają wszystkie 
formalności, odprawy 
konsularne i opłaty 
lotniskowe, a w polskich i 
zagranicznych urzędach 
wyrabiają konieczne 
do sprowadzania ciała 
dokumenty, decyzje 
administracyjne, kartę 
zgonu, odpis aktu zgonu 
oraz ich tłumaczenia. Firma 
H. Skrzydlewska dysponuje 
specjalistycznymi karawanami 
spełniającymi wszystkie 
wymogi międzynarodowego 
transportu zmarłych.
Wszelkie informacje 
dotyczące 
międzynarodowego 
transportu osób zmarłych 
można uzyskać pod 
numerami telefonów:
• +48 692 486 809
• +48 42 672 33 33

Na odejście bliskich nigdy nie można się w pełni 
przygotować. Niezależnie od okoliczności, śmierć 
zawsze sprawia ból. Ona nie pyta, nie uprzedza, 
nie dyskutuje, nie lituje się. Przychodzi zabierając 
ukochaną osobę, a w zamian pozostawia 
cierpienie i pustkę. Doskonale wiemy, jak trudnym 
i traumatycznym momentem jest śmierć kogoś 
bliskiego. Dlatego w tych szczególnych chwilach 
zawsze służymy Państwu pomocą i wparciem. Nie 
ukoimy cierpienia, ale zajmiemy się wszystkimi 
formalnościami związanymi z organizacją pogrzebu.

Zespół firmy H. Skrzydlewska
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Koniec życia, to zawsze 
smutne i trudne chwi-

le. W takich momentach 
odczuwamy wielki żal i bez-
radność. Bardzo często nie 
wiemy co zrobić, żeby god-
nie pożegnać zmarłą osobę.
Konieczne staje się zaplano-
wanie ceremonii pogrzebo-
wych. Gdy odchodzi bliski 
warto mieć kogoś, kto wes-
prze nas w tym trudnym 
czasie, pomoże z organizacją 
pogrzebu i z załatwieniem 
wszystkich formalności. 
Wierzymy, że w takiej sy-
tuacji, również ten krótki 
przewodnik, pomoże przejść 
przez te trudne chwile.

Karta zgonu
Zanim pożegnamy zmarłą 
osobę musimy uzyskać kar-
tę zgonu. Jest to dokument 
wystawiany przez lekarza, 
niezbędny do uzyskania 
aktu zgonu i przygotowania 
pogrzebu. Musi być wyda-
ny dla każdego zmarłego 
na wniosek osób do tego 
uprawnionych. Poza podsta-
wowymi danymi o osobie 
zmarłej, jak imię, nazwisko, 
data urodzenia i śmierci, 
wykształcenie itp., w karcie 
zgonu musi być podane miej-
sce i przyczyna śmierci oraz 
jej okoliczności, jeśli takie 
wystąpiły. Karta wydawana 
jest bezpłatnie w jednym eg-
zemplarzu osobie upoważ-
nionej. Jest to dokument bez 
którego zakład pogrzebowy 
nie będzie mógł zająć się 
zmarłym i przygotować go 
do pochówku. Jest również 
niezbędny do wystawienia 
aktu zgonu w urzędzie sta-
nu cywilnego.

Zgon w domu
Jeżeli śmierć nastąpiła 
w domu, trzeba skontak-
tować się z przychodnią, 
w której zmarły się leczył. Je-
żeli przyjazd medyka z przy-
chodni okaże się niemożli-
wy, należy wezwać pogoto-
wie ratunkowe, wybierając 
jeden z dwóch bezpłatnych 
numerów 999 lub 112. Kartę 
zgonu wystawi wówczas le-
karz pogotowia. Dokument 

ten pozwoli wezwać zakład 
pogrzebowy, który zajmie 
się załatwianiem pozosta-
łych formalności, a jego 
przedstawiciele zabiorą 
osobę zmarłą do chłodni. 
Ciało zmarłego powinno 
być usunięte z mieszkania 
nie później niż po upływie 
72 godzin.

Zgon w szpitalu, 
zakładzie opiekuńczym, 
w wypadku
Jeżeli do śmierci doszło 
w szpitalu lub placówce 
opiekuńczej, kartę zgonu 
wystawi szpital, w którym 
zmarły przebywał lub pla-
cówka opiekuńcza.

Po śmierci w szpitalu, 
ciało zmarłego trafi do szpi-
talnej chłodni, skąd zostanie 
zabrane przez firmę pogrze-
bową. Szpital ma obowiązek 
bezpłatnie przechować cia-
ło zmarłego, ale nie dłużej 
niż przez 72 godziny.

Jeżeli zgon jest następ-
stwem wypadku drogowe-
go lub w pracy, wówczas 
na miejsce zdarzenia wzy-
wane jest pogotowie ratun-
kowe i policja, która o zda-
rzeniu informuje prokura-
turę. Po wstępnych oględzi-
nach i stwierdzeniu przez 
lekarza zgonu, ciało osoby 
zmarłej zostanie przewie-
zione do odpowiedniego 
zakładu medycyny sądowej 
lub do szpitalnego prosek-
torium. Zgodę na odebra-
nie ciała oraz kartę zgonu 
wydaje prokurator, który 
nadzoruje sprawę lub le-
karz, który przeprowadzał 
sekcję zwłok.

Akt zgonu i formalności 
w ZUS
Mając w ręku kartę zgonu, 
można się udać do Urzędu 
Stanu Cywilnego po akt 
zgonu oraz skontaktować 
z zakładem pogrzebowym, 

który przetransportuje ciało 
do chłodni. Trzeba pamiętać,
że akt zgonu wydaje USC 
tej gminy, w której nastą-
pił zgon, a nie tam, gdzie 
zmarły był zameldowany. 
USC należy poinformować 
jak najszybciej. Przyjmuje 
się, że w ciągu trzech dni od 
dnia zgonu, a jeśli przyczyną 
śmierci była choroba zakaź-
na, w ciągu 24 godzin.

Zgon w USC może zgłosić 
współmałżonek lub dzieci 
zmarłego, najbliżsi krewni 
i powinowaci. Mogą to też 
zrobić osoby mieszkające 
w lokalu lub administrator 
domu, w którym nastąpił 
zgon, naoczni świadkowie 
zgonu, pracownicy szpitala 
lub innego zakładu opiekuń-
czego, jeżeli zgon nastąpił 
na jego terenie.

Urząd Stanu Cywilnego 
wydaje nieodpłatnie jeden 
odpis skróconego aktu zgo-
nu. Kolejne odpisy wydawa-
ne są za opłatą. Warto jed-
nak ponieść koszt i wystąpić 
o kolejne odpisy aktu zgonu, 
ponieważ będą one niezbęd-
ne do dopełnienia formal-
ności pogrzebowych, postę-
powania spadkowego oraz 
formalności w bankach i fir-
mach ubezpieczeniowych.

Akt zgonu uprawnia do 
pochowania ciała lub pro-
chów zmarłej osoby. Warto 
pamiętać, że zgłoszenie zgo-
nu do USC powoduje auto-
matyczne wymeldowanie 
osoby zmarłej z miejsca po-
bytu stałego lub czasowego, 
a jej dowód osobisty zostaje 
unieważniony poprzez od-
cięcie narożnika dokumen-
tu. Dowód osobisty osoby 
zmarłej można zachować.

W czym może pomóc 
firma pogrzebowa?
Wybór firmy pogrzebowej 
jest indywidualną decyzją 
rodziny osoby zmarłej, po-

dejmowaną w oparciu o za-
sadę dobrowolności. To bli-
scy osoby zmarłej decydują, 
komu powierzyć organizację 
i przeprowadzenie uroczy-
stości żałobnych. Pracowni-
cy firmy H. Skrzydlewska 
doskonale wiedzą jak trud-
nym i traumatycznym mo-
mentem jest śmierć bliskiej 
osoby. Dlatego w tych szcze-
gólnych chwilach zawsze 
można liczyć na ich pomoc 
i wsparcie. Nie ukoją cierpie-
nia, ale zajmą się wszystkimi 
formalnościami związany-
mi z organizacją pogrzebu. 
Warto zaufać ich doświad-
czeniu i oferowanym możli-
wościom.

Tradycyjny pochówek
Obowiązujące przepisy 
umożliwiają pochowanie 
zmarłego dopiero po upły-
wie 24 godzin od jego zgonu. 
Również dopiero po upły-
wie doby można poddać cia-
ło zmarłego kremacji. Jeśli 
jednak przyczyną śmierci 
była choroba zakaźna ciało 
należy pochować w ciągu 24 
godzin od momentu śmier-
ci. W takiej sytuacji niedo-
puszczalne jest wystawie-
nie trumny w kościele lub 
w sali pożegnań.

W Polsce wciąż jesz-
cze najczęściej wybieraną 
formą pożegnania osoby 
zmarłej jest pochówek tra-
dycyjny. Zwykle odbywa 
się w obrządku chrześci-
jańskim i w obecności oso-
by duchownej. Może być 
też przygotowany w duchu 
świeckim, a ceremonię po-
grzebową prowadzi wów-
czas osoba świecka, tzw. 
mistrz ceremonii. W jednej 
trumnie może spoczywać 
ciało jednej osoby zmarłej, 
matki z nowonarodzonym 
dzieckiem lub dwojga dzieci 
w wieku do sześciu lat.

Kremacja
Spopielanie ciał przed po-
grzebem akceptuje obecnie 
50 procent Polaków (według 
badania CBOS z 2019 r.). De-
cyzję o kremacji podejmuje 
zwykle rodzina osoby zmar-
łej, choć nierzadko w ten spo-
sób wypełniane jest życzenie 
zmarłego, który wyraził taką 
wolę za życia.

Kremacja jest jednym 
z najstarszych zwyczajów 
pogrzebowych. Pierwsza 
współczesna spopielarnia 
w Europie powstała w 1873 
roku w Mediolanie. Warto 
zaznaczyć, że spopieleń nie 
zabrania Kościół katolic-
ki, a sposób sprawowania 
pogrzebu regulują normy 
liturgiczne. 7 lipca 2010 
r. Kongregacja ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sa-
kramentów zatwierdziła 
dla Polski obrzędy pogrze-
bu związane z kremacją 
zwłok. Warto je zacytować 
w całości: „Obrzędy pogrze-
bowe z Mszą Świętą i z ostat-
nim pożegnaniem włącznie, 
w których uczestniczy ro-
dzina, wspólnota parafialna, 
przyjaciele i znajomi, powin-
ny być celebrowane przed 
kremacją ciała ludzkiego. 
Natomiast po spopieleniu 
zwłok sprawuje się obrzęd 
związany ze złożeniem urny 
w grobie. Obrzędy pogrzebo-
we z ostatnim pożegnaniem 
należy celebrować w kościele 
lub kaplicy cmentarnej bądź 
w pomieszczeniu kremato-
rium według form podanych 
w księdze liturgicznej zawie-
rającej obrzędy pogrzebu. 
Jeśli jednak przemawiają 
za tym szczególne racje 
duszpasterskie lub powody 
natury praktycznej, obrzędy 
pogrzebowe można sprawo-
wać nad samą urną (...)”.

Sam proces kremacji 
i spopielenia ciała osoby 
zmarłej trwa około dwóch 
godzin. Ciało spopielane 
jest w specjalnej trumnie 
w temperaturze sięgającej 
1200 stopni. Po zakończeniu 
procesu kremacji, prochy 
są pakowane do specjalne-
go worka i trafiają do urny, 
która następnie przeka-
zywana jest rodzinie lub 
organizatorowi pogrzebu 
wraz z oryginałem protoko-
łu kremacji. Urny mogą być 
pochowane w każdego ro-
dzaju grobie tradycyjnym, 
w grobie urnowym (ziem-
nym lub murowanym), 
w kolumbariach (ścien-
nych niszach urnowych). 
Świadkami kremowania 
zwłok mogą być bliscy oso-
by zmarłej.

Od czego zacząć przygotowania do pogrzebu

Karta zgonu

Dokument wydawany 
bezpłatnie, ale tylko 
w jednym egzemplarzu, 
a ponieważ później 
przydaje się przy 
załatwianiu formalności 
w wielu miejscach, warto 
go skserować w kilku 
egzemplarzach.

Usługa kremacji

To coraz częściej wybierany 
sposób pożegnania bliskich. 
Decyzję taką podejmuje 
rodzina, choć nierzadko, 
w ten sposób wypełniane 
jest życzenie osoby zmarłej.

Firma H. Skrzydlewska 
posiada w Łodzi dwa 
nowoczesne krematoria:
• przy ul. Zakładowej 4, obok 

cmentarza pw. Wszystkich 
Świętych, tel. 42 670 03 41

• przy ul. Żyznej 21 
w bezpośrednim 
sąsiedztwie cmentarzy 
przy ul. Szczecińskiej 
i ul. Hodowlanej,
tel. 42 611 02 03.

W obu punktach można 
załatwić wszystkie 
formalności związane 
z kremacją osoby zmarłej 
i późniejszym pogrzebem. 
W komfortowych pokojach 
pożegnań proces kremacji 
mogą obserwować najbliżsi.

Międzynarodowy 
transport zmarłych

Firma H. Skrzydlewska od lat 
realizuje międzynarodowe 
przewozy osób zmarłych. 
Swoje usługi świadczy 
na terytorium Unii 
Europejskiej i wszędzie tam, 
gdzie przebywają Polacy. 
Wykonując międzynarodowy 
transport zwłok firma jest 
przygotowana na realizację 
każdego zlecenia związanego 
ze sprowadzeniem do 
kraju ciała osoby zmarłej 
poza granicami Polski, bez 
względu na kraj, w którym 
nastąpił zgon. W tym celu 
wykorzystywany jest 
transport samochodowy 
i lotniczy. Pracownicy 
firmy załatwiają wszystkie 
formalności, odprawy 
konsularne i opłaty 
lotniskowe, a w polskich i 
zagranicznych urzędach 
wyrabiają konieczne 
do sprowadzania ciała 
dokumenty, decyzje 
administracyjne, kartę 
zgonu, odpis aktu zgonu 
oraz ich tłumaczenia. Firma 
H. Skrzydlewska dysponuje 
specjalistycznymi karawanami 
spełniającymi wszystkie 
wymogi międzynarodowego 
transportu zmarłych.
Wszelkie informacje 
dotyczące 
międzynarodowego 
transportu osób zmarłych 
można uzyskać pod 
numerami telefonów:
• +48 692 486 809
• +48 42 672 33 33

Na odejście bliskich nigdy nie można się w pełni 
przygotować. Niezależnie od okoliczności, śmierć 
zawsze sprawia ból. Ona nie pyta, nie uprzedza, 
nie dyskutuje, nie lituje się. Przychodzi zabierając 
ukochaną osobę, a w zamian pozostawia 
cierpienie i pustkę. Doskonale wiemy, jak trudnym 
i traumatycznym momentem jest śmierć kogoś 
bliskiego. Dlatego w tych szczególnych chwilach 
zawsze służymy Państwu pomocą i wparciem. Nie 
ukoimy cierpienia, ale zajmiemy się wszystkimi 
formalnościami związanymi z organizacją pogrzebu.
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Koniec życia, to zawsze 
smutne i trudne chwi-

le. W takich momentach 
odczuwamy wielki żal i bez-
radność. Bardzo często nie 
wiemy co zrobić, żeby god-
nie pożegnać zmarłą osobę.
Konieczne staje się zaplano-
wanie ceremonii pogrzebo-
wych. Gdy odchodzi bliski 
warto mieć kogoś, kto wes-
prze nas w tym trudnym 
czasie, pomoże z organizacją 
pogrzebu i z załatwieniem 
wszystkich formalności. 
Wierzymy, że w takiej sy-
tuacji, również ten krótki 
przewodnik, pomoże przejść 
przez te trudne chwile.

Karta zgonu
Zanim pożegnamy zmarłą 
osobę musimy uzyskać kar-
tę zgonu. Jest to dokument 
wystawiany przez lekarza, 
niezbędny do uzyskania 
aktu zgonu i przygotowania 
pogrzebu. Musi być wyda-
ny dla każdego zmarłego 
na wniosek osób do tego 
uprawnionych. Poza podsta-
wowymi danymi o osobie 
zmarłej, jak imię, nazwisko, 
data urodzenia i śmierci, 
wykształcenie itp., w karcie 
zgonu musi być podane miej-
sce i przyczyna śmierci oraz 
jej okoliczności, jeśli takie 
wystąpiły. Karta wydawana 
jest bezpłatnie w jednym eg-
zemplarzu osobie upoważ-
nionej. Jest to dokument bez 
którego zakład pogrzebowy 
nie będzie mógł zająć się 
zmarłym i przygotować go 
do pochówku. Jest również 
niezbędny do wystawienia 
aktu zgonu w urzędzie sta-
nu cywilnego.

Zgon w domu
Jeżeli śmierć nastąpiła 
w domu, trzeba skontak-
tować się z przychodnią, 
w której zmarły się leczył. Je-
żeli przyjazd medyka z przy-
chodni okaże się niemożli-
wy, należy wezwać pogoto-
wie ratunkowe, wybierając 
jeden z dwóch bezpłatnych 
numerów 999 lub 112. Kartę 
zgonu wystawi wówczas le-
karz pogotowia. Dokument 

ten pozwoli wezwać zakład 
pogrzebowy, który zajmie 
się załatwianiem pozosta-
łych formalności, a jego 
przedstawiciele zabiorą 
osobę zmarłą do chłodni. 
Ciało zmarłego powinno 
być usunięte z mieszkania 
nie później niż po upływie 
72 godzin.

Zgon w szpitalu, 
zakładzie opiekuńczym, 
w wypadku
Jeżeli do śmierci doszło 
w szpitalu lub placówce 
opiekuńczej, kartę zgonu 
wystawi szpital, w którym 
zmarły przebywał lub pla-
cówka opiekuńcza.

Po śmierci w szpitalu, 
ciało zmarłego trafi do szpi-
talnej chłodni, skąd zostanie 
zabrane przez firmę pogrze-
bową. Szpital ma obowiązek 
bezpłatnie przechować cia-
ło zmarłego, ale nie dłużej 
niż przez 72 godziny.

Jeżeli zgon jest następ-
stwem wypadku drogowe-
go lub w pracy, wówczas 
na miejsce zdarzenia wzy-
wane jest pogotowie ratun-
kowe i policja, która o zda-
rzeniu informuje prokura-
turę. Po wstępnych oględzi-
nach i stwierdzeniu przez 
lekarza zgonu, ciało osoby 
zmarłej zostanie przewie-
zione do odpowiedniego 
zakładu medycyny sądowej 
lub do szpitalnego prosek-
torium. Zgodę na odebra-
nie ciała oraz kartę zgonu 
wydaje prokurator, który 
nadzoruje sprawę lub le-
karz, który przeprowadzał 
sekcję zwłok.

Akt zgonu i formalności 
w ZUS
Mając w ręku kartę zgonu, 
można się udać do Urzędu 
Stanu Cywilnego po akt 
zgonu oraz skontaktować 
z zakładem pogrzebowym, 

który przetransportuje ciało 
do chłodni. Trzeba pamiętać,
że akt zgonu wydaje USC 
tej gminy, w której nastą-
pił zgon, a nie tam, gdzie 
zmarły był zameldowany. 
USC należy poinformować 
jak najszybciej. Przyjmuje 
się, że w ciągu trzech dni od 
dnia zgonu, a jeśli przyczyną 
śmierci była choroba zakaź-
na, w ciągu 24 godzin.

Zgon w USC może zgłosić 
współmałżonek lub dzieci 
zmarłego, najbliżsi krewni 
i powinowaci. Mogą to też 
zrobić osoby mieszkające 
w lokalu lub administrator 
domu, w którym nastąpił 
zgon, naoczni świadkowie 
zgonu, pracownicy szpitala 
lub innego zakładu opiekuń-
czego, jeżeli zgon nastąpił 
na jego terenie.

Urząd Stanu Cywilnego 
wydaje nieodpłatnie jeden 
odpis skróconego aktu zgo-
nu. Kolejne odpisy wydawa-
ne są za opłatą. Warto jed-
nak ponieść koszt i wystąpić 
o kolejne odpisy aktu zgonu, 
ponieważ będą one niezbęd-
ne do dopełnienia formal-
ności pogrzebowych, postę-
powania spadkowego oraz 
formalności w bankach i fir-
mach ubezpieczeniowych.

Akt zgonu uprawnia do 
pochowania ciała lub pro-
chów zmarłej osoby. Warto 
pamiętać, że zgłoszenie zgo-
nu do USC powoduje auto-
matyczne wymeldowanie 
osoby zmarłej z miejsca po-
bytu stałego lub czasowego, 
a jej dowód osobisty zostaje 
unieważniony poprzez od-
cięcie narożnika dokumen-
tu. Dowód osobisty osoby 
zmarłej można zachować.

W czym może pomóc 
firma pogrzebowa?
Wybór firmy pogrzebowej 
jest indywidualną decyzją 
rodziny osoby zmarłej, po-

dejmowaną w oparciu o za-
sadę dobrowolności. To bli-
scy osoby zmarłej decydują, 
komu powierzyć organizację 
i przeprowadzenie uroczy-
stości żałobnych. Pracowni-
cy firmy H. Skrzydlewska 
doskonale wiedzą jak trud-
nym i traumatycznym mo-
mentem jest śmierć bliskiej 
osoby. Dlatego w tych szcze-
gólnych chwilach zawsze 
można liczyć na ich pomoc 
i wsparcie. Nie ukoją cierpie-
nia, ale zajmą się wszystkimi 
formalnościami związany-
mi z organizacją pogrzebu. 
Warto zaufać ich doświad-
czeniu i oferowanym możli-
wościom.

Tradycyjny pochówek
Obowiązujące przepisy 
umożliwiają pochowanie 
zmarłego dopiero po upły-
wie 24 godzin od jego zgonu. 
Również dopiero po upły-
wie doby można poddać cia-
ło zmarłego kremacji. Jeśli 
jednak przyczyną śmierci 
była choroba zakaźna ciało 
należy pochować w ciągu 24 
godzin od momentu śmier-
ci. W takiej sytuacji niedo-
puszczalne jest wystawie-
nie trumny w kościele lub 
w sali pożegnań.

W Polsce wciąż jesz-
cze najczęściej wybieraną 
formą pożegnania osoby 
zmarłej jest pochówek tra-
dycyjny. Zwykle odbywa 
się w obrządku chrześci-
jańskim i w obecności oso-
by duchownej. Może być 
też przygotowany w duchu 
świeckim, a ceremonię po-
grzebową prowadzi wów-
czas osoba świecka, tzw. 
mistrz ceremonii. W jednej 
trumnie może spoczywać 
ciało jednej osoby zmarłej, 
matki z nowonarodzonym 
dzieckiem lub dwojga dzieci 
w wieku do sześciu lat.

Kremacja
Spopielanie ciał przed po-
grzebem akceptuje obecnie 
50 procent Polaków (według 
badania CBOS z 2019 r.). De-
cyzję o kremacji podejmuje 
zwykle rodzina osoby zmar-
łej, choć nierzadko w ten spo-
sób wypełniane jest życzenie 
zmarłego, który wyraził taką 
wolę za życia.

Kremacja jest jednym 
z najstarszych zwyczajów 
pogrzebowych. Pierwsza 
współczesna spopielarnia 
w Europie powstała w 1873 
roku w Mediolanie. Warto 
zaznaczyć, że spopieleń nie 
zabrania Kościół katolic-
ki, a sposób sprawowania 
pogrzebu regulują normy 
liturgiczne. 7 lipca 2010 
r. Kongregacja ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sa-
kramentów zatwierdziła 
dla Polski obrzędy pogrze-
bu związane z kremacją 
zwłok. Warto je zacytować 
w całości: „Obrzędy pogrze-
bowe z Mszą Świętą i z ostat-
nim pożegnaniem włącznie, 
w których uczestniczy ro-
dzina, wspólnota parafialna, 
przyjaciele i znajomi, powin-
ny być celebrowane przed 
kremacją ciała ludzkiego. 
Natomiast po spopieleniu 
zwłok sprawuje się obrzęd 
związany ze złożeniem urny 
w grobie. Obrzędy pogrzebo-
we z ostatnim pożegnaniem 
należy celebrować w kościele 
lub kaplicy cmentarnej bądź 
w pomieszczeniu kremato-
rium według form podanych 
w księdze liturgicznej zawie-
rającej obrzędy pogrzebu. 
Jeśli jednak przemawiają 
za tym szczególne racje 
duszpasterskie lub powody 
natury praktycznej, obrzędy 
pogrzebowe można sprawo-
wać nad samą urną (...)”.

Sam proces kremacji 
i spopielenia ciała osoby 
zmarłej trwa około dwóch 
godzin. Ciało spopielane 
jest w specjalnej trumnie 
w temperaturze sięgającej 
1200 stopni. Po zakończeniu 
procesu kremacji, prochy 
są pakowane do specjalne-
go worka i trafiają do urny, 
która następnie przeka-
zywana jest rodzinie lub 
organizatorowi pogrzebu 
wraz z oryginałem protoko-
łu kremacji. Urny mogą być 
pochowane w każdego ro-
dzaju grobie tradycyjnym, 
w grobie urnowym (ziem-
nym lub murowanym), 
w kolumbariach (ścien-
nych niszach urnowych). 
Świadkami kremowania 
zwłok mogą być bliscy oso-
by zmarłej.

Od czego zacząć przygotowania do pogrzebu

Karta zgonu

Dokument wydawany 
bezpłatnie, ale tylko 
w jednym egzemplarzu, 
a ponieważ później 
przydaje się przy 
załatwianiu formalności 
w wielu miejscach, warto 
go skserować w kilku 
egzemplarzach.

Usługa kremacji

To coraz częściej wybierany 
sposób pożegnania bliskich. 
Decyzję taką podejmuje 
rodzina, choć nierzadko, 
w ten sposób wypełniane 
jest życzenie osoby zmarłej.

Firma H. Skrzydlewska 
posiada w Łodzi dwa 
nowoczesne krematoria:
• przy ul. Zakładowej 4, obok 

cmentarza pw. Wszystkich 
Świętych, tel. 42 670 03 41

• przy ul. Żyznej 21 
w bezpośrednim 
sąsiedztwie cmentarzy 
przy ul. Szczecińskiej 
i ul. Hodowlanej,
tel. 42 611 02 03.

W obu punktach można 
załatwić wszystkie 
formalności związane 
z kremacją osoby zmarłej 
i późniejszym pogrzebem. 
W komfortowych pokojach 
pożegnań proces kremacji 
mogą obserwować najbliżsi.

Międzynarodowy 
transport zmarłych

Firma H. Skrzydlewska od lat 
realizuje międzynarodowe 
przewozy osób zmarłych. 
Swoje usługi świadczy 
na terytorium Unii 
Europejskiej i wszędzie tam, 
gdzie przebywają Polacy. 
Wykonując międzynarodowy 
transport zwłok firma jest 
przygotowana na realizację 
każdego zlecenia związanego 
ze sprowadzeniem do 
kraju ciała osoby zmarłej 
poza granicami Polski, bez 
względu na kraj, w którym 
nastąpił zgon. W tym celu 
wykorzystywany jest 
transport samochodowy 
i lotniczy. Pracownicy 
firmy załatwiają wszystkie 
formalności, odprawy 
konsularne i opłaty 
lotniskowe, a w polskich i 
zagranicznych urzędach 
wyrabiają konieczne 
do sprowadzania ciała 
dokumenty, decyzje 
administracyjne, kartę 
zgonu, odpis aktu zgonu 
oraz ich tłumaczenia. Firma 
H. Skrzydlewska dysponuje 
specjalistycznymi karawanami 
spełniającymi wszystkie 
wymogi międzynarodowego 
transportu zmarłych.
Wszelkie informacje 
dotyczące 
międzynarodowego 
transportu osób zmarłych 
można uzyskać pod 
numerami telefonów:
• +48 692 486 809
• +48 42 672 33 33

Na odejście bliskich nigdy nie można się w pełni 
przygotować. Niezależnie od okoliczności, śmierć 
zawsze sprawia ból. Ona nie pyta, nie uprzedza, 
nie dyskutuje, nie lituje się. Przychodzi zabierając 
ukochaną osobę, a w zamian pozostawia 
cierpienie i pustkę. Doskonale wiemy, jak trudnym 
i traumatycznym momentem jest śmierć kogoś 
bliskiego. Dlatego w tych szczególnych chwilach 
zawsze służymy Państwu pomocą i wparciem. Nie 
ukoimy cierpienia, ale zajmiemy się wszystkimi 
formalnościami związanymi z organizacją pogrzebu.

Zespół firmy H. Skrzydlewska

WWW.SKRZYDLEWSKA.PL

GDY ODCHODZĄ BLISCY
Poradnik pogrzebowy 

TRADYCJA      RZETELNOŚĆ      PROFESJONALIZM
42 672 33 33   *   800 672 333   *   195 88

WWW.SKRZYDLEWSKA.PL

Koniec życia, to zawsze 
smutne i trudne chwi-

le. W takich momentach 
odczuwamy wielki żal i bez-
radność. Bardzo często nie 
wiemy co zrobić, żeby god-
nie pożegnać zmarłą osobę.
Konieczne staje się zaplano-
wanie ceremonii pogrzebo-
wych. Gdy odchodzi bliski 
warto mieć kogoś, kto wes-
prze nas w tym trudnym 
czasie, pomoże z organizacją 
pogrzebu i z załatwieniem 
wszystkich formalności. 
Wierzymy, że w takiej sy-
tuacji, również ten krótki 
przewodnik, pomoże przejść 
przez te trudne chwile.

Karta zgonu
Zanim pożegnamy zmarłą 
osobę musimy uzyskać kar-
tę zgonu. Jest to dokument 
wystawiany przez lekarza, 
niezbędny do uzyskania 
aktu zgonu i przygotowania 
pogrzebu. Musi być wyda-
ny dla każdego zmarłego 
na wniosek osób do tego 
uprawnionych. Poza podsta-
wowymi danymi o osobie 
zmarłej, jak imię, nazwisko, 
data urodzenia i śmierci, 
wykształcenie itp., w karcie 
zgonu musi być podane miej-
sce i przyczyna śmierci oraz 
jej okoliczności, jeśli takie 
wystąpiły. Karta wydawana 
jest bezpłatnie w jednym eg-
zemplarzu osobie upoważ-
nionej. Jest to dokument bez 
którego zakład pogrzebowy 
nie będzie mógł zająć się 
zmarłym i przygotować go 
do pochówku. Jest również 
niezbędny do wystawienia 
aktu zgonu w urzędzie sta-
nu cywilnego.

Zgon w domu
Jeżeli śmierć nastąpiła 
w domu, trzeba skontak-
tować się z przychodnią, 
w której zmarły się leczył. Je-
żeli przyjazd medyka z przy-
chodni okaże się niemożli-
wy, należy wezwać pogoto-
wie ratunkowe, wybierając 
jeden z dwóch bezpłatnych 
numerów 999 lub 112. Kartę 
zgonu wystawi wówczas le-
karz pogotowia. Dokument 

ten pozwoli wezwać zakład 
pogrzebowy, który zajmie 
się załatwianiem pozosta-
łych formalności, a jego 
przedstawiciele zabiorą 
osobę zmarłą do chłodni. 
Ciało zmarłego powinno 
być usunięte z mieszkania 
nie później niż po upływie 
72 godzin.

Zgon w szpitalu, 
zakładzie opiekuńczym, 
w wypadku
Jeżeli do śmierci doszło 
w szpitalu lub placówce 
opiekuńczej, kartę zgonu 
wystawi szpital, w którym 
zmarły przebywał lub pla-
cówka opiekuńcza.

Po śmierci w szpitalu, 
ciało zmarłego trafi do szpi-
talnej chłodni, skąd zostanie 
zabrane przez firmę pogrze-
bową. Szpital ma obowiązek 
bezpłatnie przechować cia-
ło zmarłego, ale nie dłużej 
niż przez 72 godziny.

Jeżeli zgon jest następ-
stwem wypadku drogowe-
go lub w pracy, wówczas 
na miejsce zdarzenia wzy-
wane jest pogotowie ratun-
kowe i policja, która o zda-
rzeniu informuje prokura-
turę. Po wstępnych oględzi-
nach i stwierdzeniu przez 
lekarza zgonu, ciało osoby 
zmarłej zostanie przewie-
zione do odpowiedniego 
zakładu medycyny sądowej 
lub do szpitalnego prosek-
torium. Zgodę na odebra-
nie ciała oraz kartę zgonu 
wydaje prokurator, który 
nadzoruje sprawę lub le-
karz, który przeprowadzał 
sekcję zwłok.

Akt zgonu i formalności 
w ZUS
Mając w ręku kartę zgonu, 
można się udać do Urzędu 
Stanu Cywilnego po akt 
zgonu oraz skontaktować 
z zakładem pogrzebowym, 

który przetransportuje ciało 
do chłodni. Trzeba pamiętać,
że akt zgonu wydaje USC 
tej gminy, w której nastą-
pił zgon, a nie tam, gdzie 
zmarły był zameldowany. 
USC należy poinformować 
jak najszybciej. Przyjmuje 
się, że w ciągu trzech dni od 
dnia zgonu, a jeśli przyczyną 
śmierci była choroba zakaź-
na, w ciągu 24 godzin.

Zgon w USC może zgłosić 
współmałżonek lub dzieci 
zmarłego, najbliżsi krewni 
i powinowaci. Mogą to też 
zrobić osoby mieszkające 
w lokalu lub administrator 
domu, w którym nastąpił 
zgon, naoczni świadkowie 
zgonu, pracownicy szpitala 
lub innego zakładu opiekuń-
czego, jeżeli zgon nastąpił 
na jego terenie.

Urząd Stanu Cywilnego 
wydaje nieodpłatnie jeden 
odpis skróconego aktu zgo-
nu. Kolejne odpisy wydawa-
ne są za opłatą. Warto jed-
nak ponieść koszt i wystąpić 
o kolejne odpisy aktu zgonu, 
ponieważ będą one niezbęd-
ne do dopełnienia formal-
ności pogrzebowych, postę-
powania spadkowego oraz 
formalności w bankach i fir-
mach ubezpieczeniowych.

Akt zgonu uprawnia do 
pochowania ciała lub pro-
chów zmarłej osoby. Warto 
pamiętać, że zgłoszenie zgo-
nu do USC powoduje auto-
matyczne wymeldowanie 
osoby zmarłej z miejsca po-
bytu stałego lub czasowego, 
a jej dowód osobisty zostaje 
unieważniony poprzez od-
cięcie narożnika dokumen-
tu. Dowód osobisty osoby 
zmarłej można zachować.

W czym może pomóc 
firma pogrzebowa?
Wybór firmy pogrzebowej 
jest indywidualną decyzją 
rodziny osoby zmarłej, po-

dejmowaną w oparciu o za-
sadę dobrowolności. To bli-
scy osoby zmarłej decydują, 
komu powierzyć organizację 
i przeprowadzenie uroczy-
stości żałobnych. Pracowni-
cy firmy H. Skrzydlewska 
doskonale wiedzą jak trud-
nym i traumatycznym mo-
mentem jest śmierć bliskiej 
osoby. Dlatego w tych szcze-
gólnych chwilach zawsze 
można liczyć na ich pomoc 
i wsparcie. Nie ukoją cierpie-
nia, ale zajmą się wszystkimi 
formalnościami związany-
mi z organizacją pogrzebu. 
Warto zaufać ich doświad-
czeniu i oferowanym możli-
wościom.

Tradycyjny pochówek
Obowiązujące przepisy 
umożliwiają pochowanie 
zmarłego dopiero po upły-
wie 24 godzin od jego zgonu. 
Również dopiero po upły-
wie doby można poddać cia-
ło zmarłego kremacji. Jeśli 
jednak przyczyną śmierci 
była choroba zakaźna ciało 
należy pochować w ciągu 24 
godzin od momentu śmier-
ci. W takiej sytuacji niedo-
puszczalne jest wystawie-
nie trumny w kościele lub 
w sali pożegnań.

W Polsce wciąż jesz-
cze najczęściej wybieraną 
formą pożegnania osoby 
zmarłej jest pochówek tra-
dycyjny. Zwykle odbywa 
się w obrządku chrześci-
jańskim i w obecności oso-
by duchownej. Może być 
też przygotowany w duchu 
świeckim, a ceremonię po-
grzebową prowadzi wów-
czas osoba świecka, tzw. 
mistrz ceremonii. W jednej 
trumnie może spoczywać 
ciało jednej osoby zmarłej, 
matki z nowonarodzonym 
dzieckiem lub dwojga dzieci 
w wieku do sześciu lat.

Kremacja
Spopielanie ciał przed po-
grzebem akceptuje obecnie 
50 procent Polaków (według 
badania CBOS z 2019 r.). De-
cyzję o kremacji podejmuje 
zwykle rodzina osoby zmar-
łej, choć nierzadko w ten spo-
sób wypełniane jest życzenie 
zmarłego, który wyraził taką 
wolę za życia.

Kremacja jest jednym 
z najstarszych zwyczajów 
pogrzebowych. Pierwsza 
współczesna spopielarnia 
w Europie powstała w 1873 
roku w Mediolanie. Warto 
zaznaczyć, że spopieleń nie 
zabrania Kościół katolic-
ki, a sposób sprawowania 
pogrzebu regulują normy 
liturgiczne. 7 lipca 2010 
r. Kongregacja ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sa-
kramentów zatwierdziła 
dla Polski obrzędy pogrze-
bu związane z kremacją 
zwłok. Warto je zacytować 
w całości: „Obrzędy pogrze-
bowe z Mszą Świętą i z ostat-
nim pożegnaniem włącznie, 
w których uczestniczy ro-
dzina, wspólnota parafialna, 
przyjaciele i znajomi, powin-
ny być celebrowane przed 
kremacją ciała ludzkiego. 
Natomiast po spopieleniu 
zwłok sprawuje się obrzęd 
związany ze złożeniem urny 
w grobie. Obrzędy pogrzebo-
we z ostatnim pożegnaniem 
należy celebrować w kościele 
lub kaplicy cmentarnej bądź 
w pomieszczeniu kremato-
rium według form podanych 
w księdze liturgicznej zawie-
rającej obrzędy pogrzebu. 
Jeśli jednak przemawiają 
za tym szczególne racje 
duszpasterskie lub powody 
natury praktycznej, obrzędy 
pogrzebowe można sprawo-
wać nad samą urną (...)”.

Sam proces kremacji 
i spopielenia ciała osoby 
zmarłej trwa około dwóch 
godzin. Ciało spopielane 
jest w specjalnej trumnie 
w temperaturze sięgającej 
1200 stopni. Po zakończeniu 
procesu kremacji, prochy 
są pakowane do specjalne-
go worka i trafiają do urny, 
która następnie przeka-
zywana jest rodzinie lub 
organizatorowi pogrzebu 
wraz z oryginałem protoko-
łu kremacji. Urny mogą być 
pochowane w każdego ro-
dzaju grobie tradycyjnym, 
w grobie urnowym (ziem-
nym lub murowanym), 
w kolumbariach (ścien-
nych niszach urnowych). 
Świadkami kremowania 
zwłok mogą być bliscy oso-
by zmarłej.

Od czego zacząć przygotowania do pogrzebu

Karta zgonu

Dokument wydawany 
bezpłatnie, ale tylko 
w jednym egzemplarzu, 
a ponieważ później 
przydaje się przy 
załatwianiu formalności 
w wielu miejscach, warto 
go skserować w kilku 
egzemplarzach.

Usługa kremacji

To coraz częściej wybierany 
sposób pożegnania bliskich. 
Decyzję taką podejmuje 
rodzina, choć nierzadko, 
w ten sposób wypełniane 
jest życzenie osoby zmarłej.

Firma H. Skrzydlewska 
posiada w Łodzi dwa 
nowoczesne krematoria:
• przy ul. Zakładowej 4, obok 

cmentarza pw. Wszystkich 
Świętych, tel. 42 670 03 41

• przy ul. Żyznej 21 
w bezpośrednim 
sąsiedztwie cmentarzy 
przy ul. Szczecińskiej 
i ul. Hodowlanej,
tel. 42 611 02 03.

W obu punktach można 
załatwić wszystkie 
formalności związane 
z kremacją osoby zmarłej 
i późniejszym pogrzebem. 
W komfortowych pokojach 
pożegnań proces kremacji 
mogą obserwować najbliżsi.

Międzynarodowy 
transport zmarłych

Firma H. Skrzydlewska od lat 
realizuje międzynarodowe 
przewozy osób zmarłych. 
Swoje usługi świadczy 
na terytorium Unii 
Europejskiej i wszędzie tam, 
gdzie przebywają Polacy. 
Wykonując międzynarodowy 
transport zwłok firma jest 
przygotowana na realizację 
każdego zlecenia związanego 
ze sprowadzeniem do 
kraju ciała osoby zmarłej 
poza granicami Polski, bez 
względu na kraj, w którym 
nastąpił zgon. W tym celu 
wykorzystywany jest 
transport samochodowy 
i lotniczy. Pracownicy 
firmy załatwiają wszystkie 
formalności, odprawy 
konsularne i opłaty 
lotniskowe, a w polskich i 
zagranicznych urzędach 
wyrabiają konieczne 
do sprowadzania ciała 
dokumenty, decyzje 
administracyjne, kartę 
zgonu, odpis aktu zgonu 
oraz ich tłumaczenia. Firma 
H. Skrzydlewska dysponuje 
specjalistycznymi karawanami 
spełniającymi wszystkie 
wymogi międzynarodowego 
transportu zmarłych.
Wszelkie informacje 
dotyczące 
międzynarodowego 
transportu osób zmarłych 
można uzyskać pod 
numerami telefonów:
• +48 692 486 809
• +48 42 672 33 33

Na odejście bliskich nigdy nie można się w pełni 
przygotować. Niezależnie od okoliczności, śmierć 
zawsze sprawia ból. Ona nie pyta, nie uprzedza, 
nie dyskutuje, nie lituje się. Przychodzi zabierając 
ukochaną osobę, a w zamian pozostawia 
cierpienie i pustkę. Doskonale wiemy, jak trudnym 
i traumatycznym momentem jest śmierć kogoś 
bliskiego. Dlatego w tych szczególnych chwilach 
zawsze służymy Państwu pomocą i wparciem. Nie 
ukoimy cierpienia, ale zajmiemy się wszystkimi 
formalnościami związanymi z organizacją pogrzebu.

Zespół firmy H. Skrzydlewska

WWW.SKRZYDLEWSKA.PL

GDY ODCHODZĄ BLISCY
Poradnik pogrzebowy 
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Pogrzeb należy do tych uroczysto-
ści, które są najbardziej porusza-

jące dla jego uczestników. Emocje 
towarzyszące ceremonii ostatniego 
pożegnania pamięta się na długo, 
dlatego tak ważne jest, aby zapewnić 
pogrzebowi wyjątkową oprawę.

W dniu pogrzebu nie powinniśmy 
martwić się już o kwestie organiza-
cyjne. Dlatego warto wcześniej ustalić 
szczegóły, aby godnie i w skupieniu 
przeżyć ostatnie pożegnanie.

Akcesoria pogrzebowe
Firma H. Skrzydlewska znana jest ze 
swojej troski o pogrzebowe detale oraz 
z dużego wyboru produktów i akceso-
riów pogrzebowych. W zależności od 
rodzaju ceremonii, do wyboru są odpo-
wiednie trumny i urny. W proponowa-
nej ofercie znajduje się szeroki wybór 
trumien zarówno tradycyjnych, jak 
i nowoczesnych, wykonanych z naj-
wyższej jakości drewna. Dostępne są 
trumny o różnych odcieniach, matowe 
oraz z połyskiem. Wykonane z drewna 
dębowego, sosnowego, z olchy, mod-
rzewia i wielu innych gatunków. Po-
dobnie jest z urnami na prochy osoby 
zmarłej. Spośród różnorodnych mode-
li można wybrać tę, która odpowiada 
indywidualnym oczekiwaniom naj-
bliższych. W asortymencie znajduje się 
odzież dla osób zmarłych, różańce czy 
obrazki pamiątkowe.

Sale pożegnań
We wszystkich przycmentarnych 
kom pleksach pogrzebowych firma 
H. Skrzydlewska dysponuje salami po-
żegnań. Tam w obecności najbliższych 
można spędzić ostatnie chwile, wspo-
minając pamięć osoby zmarłej. Przy 
ulicy Żyznej 21 w Łodzi do dyspozycji 
jest sala pożegnań wyposażona w urzą-
dzenia multimedialne, umożliwiające 
prezentację obrazu i dźwięku. Istnieje 
zatem możliwość odtworzenia ulubio-
nej muzyki osoby zmarłej, wyświetle-
nia zdjęć lub nagranych wspomnień.

Oprawa muzyczna i kwiatowa
Osoby uczestniczące w pogrzebie 
zazwyczaj zwracają baczną uwagę 
na kwiaty oraz muzykę towarzyszącą 
ceremoniom żałobnym. Wiedząc o tym 
firma H. Skrzydlewska współpracuje 
z profesjonalnymi muzykami, którzy 
dbają o oprawę muzyczną pogrzebów. 
Przy ustalaniu organizacji uroczysto-
ści pogrzebowych jest możliwość za-
mówienia wieńca i wiązanki ze świe-
żych lub sztucznych kwiatów. Oprawę 
kwiatową uroczystości można zamó-
wić we wszystkich kwiaciarniach fir-
my H. Skrzydlewska, biurach pogrze-
bowych i kwiaciarni internetowej.

Mowa pożegnalna
Szczególnym i również bardzo osobi-
stym przeżyciem dla rodziny i uczest-
ników uroczystości pogrzebowej jest 
wygłoszenie mowy pożegnalnej. Zwy-
kle przemawia osoba bliska zmarłe-
mu, która znała go za życia. W takiej 
mowie przybliża się uczestnikom 
samą osobę, życie oraz okoliczności 
śmierci, oddając zmarłemu należytą 
cześć. Jeżeli jest potrzeba przygoto-
wania i wygłoszenia takiej mowy po-
żegnalnej, to firma H.  Skrzydlewska 
zajmie się też tą kwestią.

Meleksy dla gości
Czasami z kaplicy cmentarnej lub sali 
pożegnań do miejsca pochówku jest da-
leko. Z tym problemem firma H. Skrzy-
dlewska również sobie poradziła. Do 

dyspozycji są specjalne meleksy do 
przewożenia trumny z ciałem osoby 
zmarłej i gości pogrzebowych. Korzy-
stają z nich szczególnie osoby starsze 
i chore, którym przejście sprawia 
duże problemy. Bardzo pomocnym 
i usprawniającym uroczystość jest 
autokar do przewożenia gości, któ-
rzy mogą mieć kłopot z dotarciem 
na miejsce i przemieszczaniem się 
w dniu uroczystości. 

Organizacja konsolacji
Warto także skorzystać z pomocy firmy 
pogrzebowej w organizacji konsolacji. 

Firma H. Skrzydlewska dysponuje 
kilkoma salami konsolacyjnymi, 
które znajdują się w kompleksach 
pogrzebowych usytuowanych w bez
po średnim sąsiedztwie cmentarzy. 
Miejsca stworzono z myślą o wszyst-
kich, którzy chcą spotkać się w gronie 
najbliższych oraz odpocząć po tru-
dach przygotowań do uroczystości 
pogrzebowej. W ofercie jest bogate 
menu i doskonała obsługa. Szczegóły 
konsolacji można omówić w każdym 
z biur pogrzebowych H. Skrzydlewska 
już na etapie załatwiania formalności 
związanych z pogrzebem.

Organizacja i oprawa 
uroczystości pogrzebowych

Biura pogrzebowe
Firma H. Skrzydlewska posiada 14 biur pogrzebowych ulokowanych przy najwięk-
szych cmentarzach na terenie Łodzi, Zgierza, Głowna, Brzezin i Łowicza. W każdym 
z nich kompleksowo załatwiane są wszystkie niezbędne formalności związane z 
pogrzebem tradycyjnym lub kremacją.
• Łódź, ul. Dziewiarska 14, tel. 42 672 33 33, 800 672 333, 195 88 – czynne całą dobę, 

siedziba firmy
• Łódź, ul. Kurczaki 90, tel. 42 646 45 41 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. Wojcie-

cha
• Łódź, ul. Ogrodowa 37, Stary Cmentarz tel. 532 546 053 – Cmentarz Rzymskokatolic-

ki pw. św. Józefa
• Łódź, ul. Smutna 9, Doły, tel. 42 678 73 62 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. 

Wincentego
• Łódź, ul. Srebrzyńska 44, Mania, tel. 42 634 92 25 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

św. Antoniego
• Łódź, ul. Szczecińska 96/100, tel. 42 655 80 85 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

MBNP
• Łódź, ul. Zakładowa 4, Krematorium, tel. 42 670 03 41 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. Wszystkich Świętych
• Łódź, ul. Zakładowa 4, Nowy Zarzew, tel. 42 670 64 74 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. Wszystkich Świętych
• Łódź, ul. Zgierska 141, Radogoszcz, tel. 42 657 16 34 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. św. Rocha
• Łódź, ul. Żyzna 21, Krematorium, tel. 42 611 02 03 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

MBNP
• Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 668 137 137
• Głowno, ul. Łowicka 7/11, tel. 42 710 71 90 – Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apo-

stoła
• Łowicz, ul. Mickiewicza 38A, tel. 539 145 615
• Zgierz, ul. Parzęczewska 6, tel. 42 717 00 00 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. 

Józefa i Wawrzyńca

Zawsze jesteśmy do dyspozycji!

Wystarczy zadzwonić na jeden 
z czynnych całą dobę numerów telefonów:

42 672 33 33   *   800 672 333   *   195 88

Pracownicy firmy H. Skrzydlewska 
pomogą w następujących sprawach:

• Uzyskają akt zgonu bez angażowania najbliższych.

• Przewiozą osobę zmarłą do jednej ze specjalistycz-
nych chłodni firmy, które znajdują się w domach po-
grzebowych H.  Skrzydlewska usytuowanych przy 
największych cmentarzach Łodzi, Zgierza, Łowicza, 
Głowna i Brzezin.

• Sprowadzą ciało osoby zmarłej z każdego miejsca 
w kraju i za granicą, wykorzystując do tego nowoczesne 
karawany, spełniające wszystkie wymogi sanitarne oraz 
transport lotniczy.

• Przy transporcie ciała osoby zmarłej z zagranicy zała-
twią wszystkie formalności, odprawy konsularne, opła-
ty lotniskowe oraz wyrobią w polskich i zagranicznych 
urzędach niezbędne dokumenty, decyzje administra-
cyjne, karty zgonu, odpisy aktu zgonu oraz ich tłuma-
czenia.

• Skontaktują się z kancelarią cmentarza, na którym 
będzie pochowana osoba zmarła.

• Przygotują ceremonię pogrzebową religijną z osobą 
duchowną lub świecką z mistrzem ceremonii.

• Doradzą wybór trumny, urny, wieńca, tabliczki na-
grobnej i oprawy muzycznej uroczystości pogrzebowej.

• Przygotują oprawę kwiatową, korzystając z wiązanek 
i wieńców przygotowanych w kwiaciarniach H.  Skrzy-
dlewska.

• Przygotują ciało osoby zmarłej tak, by zachowało na-
turalny wygląd.

• Przygotują odpowiedni ubiór dla osoby zmarłej.

• Zrealizują uroczystości pogrzebowe w jednej z sal 
pożegnań.

• Zorganizują konsolację w jednej z kilku sal konsola-
cyjnych, mieszczących się w kompleksach pogrzebo-
wych firmy H. Skrzydlewska.

• Opublikują w prasie lub w internecie nekrolog, kon-
dolencje, wspomnienie i pożegnanie osoby bliskiej.

• Przygotują, wypełnią i złożą w ZUS wniosek o zasiłek 
pogrzebowy.

• Przygotują i wypełnią wniosek o zasiłek pogrzebowy 
do KRUS.

• Do czasu wypłaty zasiłku umożliwią skredytowanie 
przez firmę H. Skrzydlewska kosztów pogrzebu.

• Zadbają o estetyczny wygląd grobu.

TRADYCJA      RZETELNOŚĆ      PROFESJONALIZM
42 672 33 33   *   800 672 333   *   195 88
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Pogrzeb należy do tych uroczysto-
ści, które są najbardziej porusza-

jące dla jego uczestników. Emocje 
towarzyszące ceremonii ostatniego 
pożegnania pamięta się na długo, 
dlatego tak ważne jest, aby zapewnić 
pogrzebowi wyjątkową oprawę.

W dniu pogrzebu nie powinniśmy 
martwić się już o kwestie organiza-
cyjne. Dlatego warto wcześniej ustalić 
szczegóły, aby godnie i w skupieniu 
przeżyć ostatnie pożegnanie.

Akcesoria pogrzebowe
Firma H. Skrzydlewska znana jest ze 
swojej troski o pogrzebowe detale oraz 
z dużego wyboru produktów i akceso-
riów pogrzebowych. W zależności od 
rodzaju ceremonii, do wyboru są odpo-
wiednie trumny i urny. W proponowa-
nej ofercie znajduje się szeroki wybór 
trumien zarówno tradycyjnych, jak 
i nowoczesnych, wykonanych z naj-
wyższej jakości drewna. Dostępne są 
trumny o różnych odcieniach, matowe 
oraz z połyskiem. Wykonane z drewna 
dębowego, sosnowego, z olchy, mod-
rzewia i wielu innych gatunków. Po-
dobnie jest z urnami na prochy osoby 
zmarłej. Spośród różnorodnych mode-
li można wybrać tę, która odpowiada 
indywidualnym oczekiwaniom naj-
bliższych. W asortymencie znajduje się 
odzież dla osób zmarłych, różańce czy 
obrazki pamiątkowe.

Sale pożegnań
We wszystkich przycmentarnych 
kom pleksach pogrzebowych firma 
H. Skrzydlewska dysponuje salami po-
żegnań. Tam w obecności najbliższych 
można spędzić ostatnie chwile, wspo-
minając pamięć osoby zmarłej. Przy 
ulicy Żyznej 21 w Łodzi do dyspozycji 
jest sala pożegnań wyposażona w urzą-
dzenia multimedialne, umożliwiające 
prezentację obrazu i dźwięku. Istnieje 
zatem możliwość odtworzenia ulubio-
nej muzyki osoby zmarłej, wyświetle-
nia zdjęć lub nagranych wspomnień.

Oprawa muzyczna i kwiatowa
Osoby uczestniczące w pogrzebie 
zazwyczaj zwracają baczną uwagę 
na kwiaty oraz muzykę towarzyszącą 
ceremoniom żałobnym. Wiedząc o tym 
firma H. Skrzydlewska współpracuje 
z profesjonalnymi muzykami, którzy 
dbają o oprawę muzyczną pogrzebów. 
Przy ustalaniu organizacji uroczysto-
ści pogrzebowych jest możliwość za-
mówienia wieńca i wiązanki ze świe-
żych lub sztucznych kwiatów. Oprawę 
kwiatową uroczystości można zamó-
wić we wszystkich kwiaciarniach fir-
my H. Skrzydlewska, biurach pogrze-
bowych i kwiaciarni internetowej.

Mowa pożegnalna
Szczególnym i również bardzo osobi-
stym przeżyciem dla rodziny i uczest-
ników uroczystości pogrzebowej jest 
wygłoszenie mowy pożegnalnej. Zwy-
kle przemawia osoba bliska zmarłe-
mu, która znała go za życia. W takiej 
mowie przybliża się uczestnikom 
samą osobę, życie oraz okoliczności 
śmierci, oddając zmarłemu należytą 
cześć. Jeżeli jest potrzeba przygoto-
wania i wygłoszenia takiej mowy po-
żegnalnej, to firma H.  Skrzydlewska 
zajmie się też tą kwestią.

Meleksy dla gości
Czasami z kaplicy cmentarnej lub sali 
pożegnań do miejsca pochówku jest da-
leko. Z tym problemem firma H. Skrzy-
dlewska również sobie poradziła. Do 

dyspozycji są specjalne meleksy do 
przewożenia trumny z ciałem osoby 
zmarłej i gości pogrzebowych. Korzy-
stają z nich szczególnie osoby starsze 
i chore, którym przejście sprawia 
duże problemy. Bardzo pomocnym 
i usprawniającym uroczystość jest 
autokar do przewożenia gości, któ-
rzy mogą mieć kłopot z dotarciem 
na miejsce i przemieszczaniem się 
w dniu uroczystości. 

Organizacja konsolacji
Warto także skorzystać z pomocy firmy 
pogrzebowej w organizacji konsolacji. 

Firma H. Skrzydlewska dysponuje 
kilkoma salami konsolacyjnymi, 
które znajdują się w kompleksach 
pogrzebowych usytuowanych w bez
po średnim sąsiedztwie cmentarzy. 
Miejsca stworzono z myślą o wszyst-
kich, którzy chcą spotkać się w gronie 
najbliższych oraz odpocząć po tru-
dach przygotowań do uroczystości 
pogrzebowej. W ofercie jest bogate 
menu i doskonała obsługa. Szczegóły 
konsolacji można omówić w każdym 
z biur pogrzebowych H. Skrzydlewska 
już na etapie załatwiania formalności 
związanych z pogrzebem.

Organizacja i oprawa 
uroczystości pogrzebowych

Biura pogrzebowe
Firma H. Skrzydlewska posiada 14 biur pogrzebowych ulokowanych przy najwięk-
szych cmentarzach na terenie Łodzi, Zgierza, Głowna, Brzezin i Łowicza. W każdym 
z nich kompleksowo załatwiane są wszystkie niezbędne formalności związane z 
pogrzebem tradycyjnym lub kremacją.
• Łódź, ul. Dziewiarska 14, tel. 42 672 33 33, 800 672 333, 195 88 – czynne całą dobę, 

siedziba firmy
• Łódź, ul. Kurczaki 90, tel. 42 646 45 41 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. Wojcie-

cha
• Łódź, ul. Ogrodowa 37, Stary Cmentarz tel. 532 546 053 – Cmentarz Rzymskokatolic-

ki pw. św. Józefa
• Łódź, ul. Smutna 9, Doły, tel. 42 678 73 62 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. 

Wincentego
• Łódź, ul. Srebrzyńska 44, Mania, tel. 42 634 92 25 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

św. Antoniego
• Łódź, ul. Szczecińska 96/100, tel. 42 655 80 85 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

MBNP
• Łódź, ul. Zakładowa 4, Krematorium, tel. 42 670 03 41 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. Wszystkich Świętych
• Łódź, ul. Zakładowa 4, Nowy Zarzew, tel. 42 670 64 74 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. Wszystkich Świętych
• Łódź, ul. Zgierska 141, Radogoszcz, tel. 42 657 16 34 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. św. Rocha
• Łódź, ul. Żyzna 21, Krematorium, tel. 42 611 02 03 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

MBNP
• Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 668 137 137
• Głowno, ul. Łowicka 7/11, tel. 42 710 71 90 – Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apo-

stoła
• Łowicz, ul. Mickiewicza 38A, tel. 539 145 615
• Zgierz, ul. Parzęczewska 6, tel. 42 717 00 00 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. 

Józefa i Wawrzyńca

Zawsze jesteśmy do dyspozycji!

Wystarczy zadzwonić na jeden 
z czynnych całą dobę numerów telefonów:

42 672 33 33   *   800 672 333   *   195 88

Pracownicy firmy H. Skrzydlewska 
pomogą w następujących sprawach:

• Uzyskają akt zgonu bez angażowania najbliższych.

• Przewiozą osobę zmarłą do jednej ze specjalistycz-
nych chłodni firmy, które znajdują się w domach po-
grzebowych H.  Skrzydlewska usytuowanych przy 
największych cmentarzach Łodzi, Zgierza, Łowicza, 
Głowna i Brzezin.

• Sprowadzą ciało osoby zmarłej z każdego miejsca 
w kraju i za granicą, wykorzystując do tego nowoczesne 
karawany, spełniające wszystkie wymogi sanitarne oraz 
transport lotniczy.

• Przy transporcie ciała osoby zmarłej z zagranicy zała-
twią wszystkie formalności, odprawy konsularne, opła-
ty lotniskowe oraz wyrobią w polskich i zagranicznych 
urzędach niezbędne dokumenty, decyzje administra-
cyjne, karty zgonu, odpisy aktu zgonu oraz ich tłuma-
czenia.

• Skontaktują się z kancelarią cmentarza, na którym 
będzie pochowana osoba zmarła.

• Przygotują ceremonię pogrzebową religijną z osobą 
duchowną lub świecką z mistrzem ceremonii.

• Doradzą wybór trumny, urny, wieńca, tabliczki na-
grobnej i oprawy muzycznej uroczystości pogrzebowej.

• Przygotują oprawę kwiatową, korzystając z wiązanek 
i wieńców przygotowanych w kwiaciarniach H.  Skrzy-
dlewska.

• Przygotują ciało osoby zmarłej tak, by zachowało na-
turalny wygląd.

• Przygotują odpowiedni ubiór dla osoby zmarłej.

• Zrealizują uroczystości pogrzebowe w jednej z sal 
pożegnań.

• Zorganizują konsolację w jednej z kilku sal konsola-
cyjnych, mieszczących się w kompleksach pogrzebo-
wych firmy H. Skrzydlewska.

• Opublikują w prasie lub w internecie nekrolog, kon-
dolencje, wspomnienie i pożegnanie osoby bliskiej.

• Przygotują, wypełnią i złożą w ZUS wniosek o zasiłek 
pogrzebowy.

• Przygotują i wypełnią wniosek o zasiłek pogrzebowy 
do KRUS.

• Do czasu wypłaty zasiłku umożliwią skredytowanie 
przez firmę H. Skrzydlewska kosztów pogrzebu.

• Zadbają o estetyczny wygląd grobu.

TRADYCJA      RZETELNOŚĆ      PROFESJONALIZM
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Pogrzeb należy do tych uroczysto-
ści, które są najbardziej porusza-

jące dla jego uczestników. Emocje 
towarzyszące ceremonii ostatniego 
pożegnania pamięta się na długo, 
dlatego tak ważne jest, aby zapewnić 
pogrzebowi wyjątkową oprawę.

W dniu pogrzebu nie powinniśmy 
martwić się już o kwestie organiza-
cyjne. Dlatego warto wcześniej ustalić 
szczegóły, aby godnie i w skupieniu 
przeżyć ostatnie pożegnanie.

Akcesoria pogrzebowe
Firma H. Skrzydlewska znana jest ze 
swojej troski o pogrzebowe detale oraz 
z dużego wyboru produktów i akceso-
riów pogrzebowych. W zależności od 
rodzaju ceremonii, do wyboru są odpo-
wiednie trumny i urny. W proponowa-
nej ofercie znajduje się szeroki wybór 
trumien zarówno tradycyjnych, jak 
i nowoczesnych, wykonanych z naj-
wyższej jakości drewna. Dostępne są 
trumny o różnych odcieniach, matowe 
oraz z połyskiem. Wykonane z drewna 
dębowego, sosnowego, z olchy, mod-
rzewia i wielu innych gatunków. Po-
dobnie jest z urnami na prochy osoby 
zmarłej. Spośród różnorodnych mode-
li można wybrać tę, która odpowiada 
indywidualnym oczekiwaniom naj-
bliższych. W asortymencie znajduje się 
odzież dla osób zmarłych, różańce czy 
obrazki pamiątkowe.

Sale pożegnań
We wszystkich przycmentarnych 
kom pleksach pogrzebowych firma 
H. Skrzydlewska dysponuje salami po-
żegnań. Tam w obecności najbliższych 
można spędzić ostatnie chwile, wspo-
minając pamięć osoby zmarłej. Przy 
ulicy Żyznej 21 w Łodzi do dyspozycji 
jest sala pożegnań wyposażona w urzą-
dzenia multimedialne, umożliwiające 
prezentację obrazu i dźwięku. Istnieje 
zatem możliwość odtworzenia ulubio-
nej muzyki osoby zmarłej, wyświetle-
nia zdjęć lub nagranych wspomnień.

Oprawa muzyczna i kwiatowa
Osoby uczestniczące w pogrzebie 
zazwyczaj zwracają baczną uwagę 
na kwiaty oraz muzykę towarzyszącą 
ceremoniom żałobnym. Wiedząc o tym 
firma H. Skrzydlewska współpracuje 
z profesjonalnymi muzykami, którzy 
dbają o oprawę muzyczną pogrzebów. 
Przy ustalaniu organizacji uroczysto-
ści pogrzebowych jest możliwość za-
mówienia wieńca i wiązanki ze świe-
żych lub sztucznych kwiatów. Oprawę 
kwiatową uroczystości można zamó-
wić we wszystkich kwiaciarniach fir-
my H. Skrzydlewska, biurach pogrze-
bowych i kwiaciarni internetowej.

Mowa pożegnalna
Szczególnym i również bardzo osobi-
stym przeżyciem dla rodziny i uczest-
ników uroczystości pogrzebowej jest 
wygłoszenie mowy pożegnalnej. Zwy-
kle przemawia osoba bliska zmarłe-
mu, która znała go za życia. W takiej 
mowie przybliża się uczestnikom 
samą osobę, życie oraz okoliczności 
śmierci, oddając zmarłemu należytą 
cześć. Jeżeli jest potrzeba przygoto-
wania i wygłoszenia takiej mowy po-
żegnalnej, to firma H.  Skrzydlewska 
zajmie się też tą kwestią.

Meleksy dla gości
Czasami z kaplicy cmentarnej lub sali 
pożegnań do miejsca pochówku jest da-
leko. Z tym problemem firma H. Skrzy-
dlewska również sobie poradziła. Do 

dyspozycji są specjalne meleksy do 
przewożenia trumny z ciałem osoby 
zmarłej i gości pogrzebowych. Korzy-
stają z nich szczególnie osoby starsze 
i chore, którym przejście sprawia 
duże problemy. Bardzo pomocnym 
i usprawniającym uroczystość jest 
autokar do przewożenia gości, któ-
rzy mogą mieć kłopot z dotarciem 
na miejsce i przemieszczaniem się 
w dniu uroczystości. 

Organizacja konsolacji
Warto także skorzystać z pomocy firmy 
pogrzebowej w organizacji konsolacji. 

Firma H. Skrzydlewska dysponuje 
kilkoma salami konsolacyjnymi, 
które znajdują się w kompleksach 
pogrzebowych usytuowanych w bez
po średnim sąsiedztwie cmentarzy. 
Miejsca stworzono z myślą o wszyst-
kich, którzy chcą spotkać się w gronie 
najbliższych oraz odpocząć po tru-
dach przygotowań do uroczystości 
pogrzebowej. W ofercie jest bogate 
menu i doskonała obsługa. Szczegóły 
konsolacji można omówić w każdym 
z biur pogrzebowych H. Skrzydlewska 
już na etapie załatwiania formalności 
związanych z pogrzebem.

Organizacja i oprawa 
uroczystości pogrzebowych

Biura pogrzebowe
Firma H. Skrzydlewska posiada 14 biur pogrzebowych ulokowanych przy najwięk-
szych cmentarzach na terenie Łodzi, Zgierza, Głowna, Brzezin i Łowicza. W każdym 
z nich kompleksowo załatwiane są wszystkie niezbędne formalności związane z 
pogrzebem tradycyjnym lub kremacją.
• Łódź, ul. Dziewiarska 14, tel. 42 672 33 33, 800 672 333, 195 88 – czynne całą dobę, 

siedziba firmy
• Łódź, ul. Kurczaki 90, tel. 42 646 45 41 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. Wojcie-

cha
• Łódź, ul. Ogrodowa 37, Stary Cmentarz tel. 532 546 053 – Cmentarz Rzymskokatolic-

ki pw. św. Józefa
• Łódź, ul. Smutna 9, Doły, tel. 42 678 73 62 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. 

Wincentego
• Łódź, ul. Srebrzyńska 44, Mania, tel. 42 634 92 25 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

św. Antoniego
• Łódź, ul. Szczecińska 96/100, tel. 42 655 80 85 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

MBNP
• Łódź, ul. Zakładowa 4, Krematorium, tel. 42 670 03 41 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. Wszystkich Świętych
• Łódź, ul. Zakładowa 4, Nowy Zarzew, tel. 42 670 64 74 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. Wszystkich Świętych
• Łódź, ul. Zgierska 141, Radogoszcz, tel. 42 657 16 34 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. św. Rocha
• Łódź, ul. Żyzna 21, Krematorium, tel. 42 611 02 03 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

MBNP
• Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 668 137 137
• Głowno, ul. Łowicka 7/11, tel. 42 710 71 90 – Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apo-

stoła
• Łowicz, ul. Mickiewicza 38A, tel. 539 145 615
• Zgierz, ul. Parzęczewska 6, tel. 42 717 00 00 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. 

Józefa i Wawrzyńca

Zawsze jesteśmy do dyspozycji!

Wystarczy zadzwonić na jeden 
z czynnych całą dobę numerów telefonów:

42 672 33 33   *   800 672 333   *   195 88

Pracownicy firmy H. Skrzydlewska 
pomogą w następujących sprawach:

• Uzyskają akt zgonu bez angażowania najbliższych.

• Przewiozą osobę zmarłą do jednej ze specjalistycz-
nych chłodni firmy, które znajdują się w domach po-
grzebowych H.  Skrzydlewska usytuowanych przy 
największych cmentarzach Łodzi, Zgierza, Łowicza, 
Głowna i Brzezin.

• Sprowadzą ciało osoby zmarłej z każdego miejsca 
w kraju i za granicą, wykorzystując do tego nowoczesne 
karawany, spełniające wszystkie wymogi sanitarne oraz 
transport lotniczy.

• Przy transporcie ciała osoby zmarłej z zagranicy zała-
twią wszystkie formalności, odprawy konsularne, opła-
ty lotniskowe oraz wyrobią w polskich i zagranicznych 
urzędach niezbędne dokumenty, decyzje administra-
cyjne, karty zgonu, odpisy aktu zgonu oraz ich tłuma-
czenia.

• Skontaktują się z kancelarią cmentarza, na którym 
będzie pochowana osoba zmarła.

• Przygotują ceremonię pogrzebową religijną z osobą 
duchowną lub świecką z mistrzem ceremonii.

• Doradzą wybór trumny, urny, wieńca, tabliczki na-
grobnej i oprawy muzycznej uroczystości pogrzebowej.

• Przygotują oprawę kwiatową, korzystając z wiązanek 
i wieńców przygotowanych w kwiaciarniach H.  Skrzy-
dlewska.

• Przygotują ciało osoby zmarłej tak, by zachowało na-
turalny wygląd.

• Przygotują odpowiedni ubiór dla osoby zmarłej.

• Zrealizują uroczystości pogrzebowe w jednej z sal 
pożegnań.

• Zorganizują konsolację w jednej z kilku sal konsola-
cyjnych, mieszczących się w kompleksach pogrzebo-
wych firmy H. Skrzydlewska.

• Opublikują w prasie lub w internecie nekrolog, kon-
dolencje, wspomnienie i pożegnanie osoby bliskiej.

• Przygotują, wypełnią i złożą w ZUS wniosek o zasiłek 
pogrzebowy.

• Przygotują i wypełnią wniosek o zasiłek pogrzebowy 
do KRUS.

• Do czasu wypłaty zasiłku umożliwią skredytowanie 
przez firmę H. Skrzydlewska kosztów pogrzebu.

• Zadbają o estetyczny wygląd grobu.
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Pogrzeb należy do tych uroczysto-
ści, które są najbardziej porusza-

jące dla jego uczestników. Emocje 
towarzyszące ceremonii ostatniego 
pożegnania pamięta się na długo, 
dlatego tak ważne jest, aby zapewnić 
pogrzebowi wyjątkową oprawę.

W dniu pogrzebu nie powinniśmy 
martwić się już o kwestie organiza-
cyjne. Dlatego warto wcześniej ustalić 
szczegóły, aby godnie i w skupieniu 
przeżyć ostatnie pożegnanie.

Akcesoria pogrzebowe
Firma H. Skrzydlewska znana jest ze 
swojej troski o pogrzebowe detale oraz 
z dużego wyboru produktów i akceso-
riów pogrzebowych. W zależności od 
rodzaju ceremonii, do wyboru są odpo-
wiednie trumny i urny. W proponowa-
nej ofercie znajduje się szeroki wybór 
trumien zarówno tradycyjnych, jak 
i nowoczesnych, wykonanych z naj-
wyższej jakości drewna. Dostępne są 
trumny o różnych odcieniach, matowe 
oraz z połyskiem. Wykonane z drewna 
dębowego, sosnowego, z olchy, mod-
rzewia i wielu innych gatunków. Po-
dobnie jest z urnami na prochy osoby 
zmarłej. Spośród różnorodnych mode-
li można wybrać tę, która odpowiada 
indywidualnym oczekiwaniom naj-
bliższych. W asortymencie znajduje się 
odzież dla osób zmarłych, różańce czy 
obrazki pamiątkowe.

Sale pożegnań
We wszystkich przycmentarnych 
kom pleksach pogrzebowych firma 
H. Skrzydlewska dysponuje salami po-
żegnań. Tam w obecności najbliższych 
można spędzić ostatnie chwile, wspo-
minając pamięć osoby zmarłej. Przy 
ulicy Żyznej 21 w Łodzi do dyspozycji 
jest sala pożegnań wyposażona w urzą-
dzenia multimedialne, umożliwiające 
prezentację obrazu i dźwięku. Istnieje 
zatem możliwość odtworzenia ulubio-
nej muzyki osoby zmarłej, wyświetle-
nia zdjęć lub nagranych wspomnień.

Oprawa muzyczna i kwiatowa
Osoby uczestniczące w pogrzebie 
zazwyczaj zwracają baczną uwagę 
na kwiaty oraz muzykę towarzyszącą 
ceremoniom żałobnym. Wiedząc o tym 
firma H. Skrzydlewska współpracuje 
z profesjonalnymi muzykami, którzy 
dbają o oprawę muzyczną pogrzebów. 
Przy ustalaniu organizacji uroczysto-
ści pogrzebowych jest możliwość za-
mówienia wieńca i wiązanki ze świe-
żych lub sztucznych kwiatów. Oprawę 
kwiatową uroczystości można zamó-
wić we wszystkich kwiaciarniach fir-
my H. Skrzydlewska, biurach pogrze-
bowych i kwiaciarni internetowej.

Mowa pożegnalna
Szczególnym i również bardzo osobi-
stym przeżyciem dla rodziny i uczest-
ników uroczystości pogrzebowej jest 
wygłoszenie mowy pożegnalnej. Zwy-
kle przemawia osoba bliska zmarłe-
mu, która znała go za życia. W takiej 
mowie przybliża się uczestnikom 
samą osobę, życie oraz okoliczności 
śmierci, oddając zmarłemu należytą 
cześć. Jeżeli jest potrzeba przygoto-
wania i wygłoszenia takiej mowy po-
żegnalnej, to firma H.  Skrzydlewska 
zajmie się też tą kwestią.

Meleksy dla gości
Czasami z kaplicy cmentarnej lub sali 
pożegnań do miejsca pochówku jest da-
leko. Z tym problemem firma H. Skrzy-
dlewska również sobie poradziła. Do 

dyspozycji są specjalne meleksy do 
przewożenia trumny z ciałem osoby 
zmarłej i gości pogrzebowych. Korzy-
stają z nich szczególnie osoby starsze 
i chore, którym przejście sprawia 
duże problemy. Bardzo pomocnym 
i usprawniającym uroczystość jest 
autokar do przewożenia gości, któ-
rzy mogą mieć kłopot z dotarciem 
na miejsce i przemieszczaniem się 
w dniu uroczystości. 

Organizacja konsolacji
Warto także skorzystać z pomocy firmy 
pogrzebowej w organizacji konsolacji. 

Firma H. Skrzydlewska dysponuje 
kilkoma salami konsolacyjnymi, 
które znajdują się w kompleksach 
pogrzebowych usytuowanych w bez
po średnim sąsiedztwie cmentarzy. 
Miejsca stworzono z myślą o wszyst-
kich, którzy chcą spotkać się w gronie 
najbliższych oraz odpocząć po tru-
dach przygotowań do uroczystości 
pogrzebowej. W ofercie jest bogate 
menu i doskonała obsługa. Szczegóły 
konsolacji można omówić w każdym 
z biur pogrzebowych H. Skrzydlewska 
już na etapie załatwiania formalności 
związanych z pogrzebem.

Organizacja i oprawa 
uroczystości pogrzebowych

Biura pogrzebowe
Firma H. Skrzydlewska posiada 14 biur pogrzebowych ulokowanych przy najwięk-
szych cmentarzach na terenie Łodzi, Zgierza, Głowna, Brzezin i Łowicza. W każdym 
z nich kompleksowo załatwiane są wszystkie niezbędne formalności związane z 
pogrzebem tradycyjnym lub kremacją.
• Łódź, ul. Dziewiarska 14, tel. 42 672 33 33, 800 672 333, 195 88 – czynne całą dobę, 

siedziba firmy
• Łódź, ul. Kurczaki 90, tel. 42 646 45 41 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. Wojcie-

cha
• Łódź, ul. Ogrodowa 37, Stary Cmentarz tel. 532 546 053 – Cmentarz Rzymskokatolic-

ki pw. św. Józefa
• Łódź, ul. Smutna 9, Doły, tel. 42 678 73 62 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. 

Wincentego
• Łódź, ul. Srebrzyńska 44, Mania, tel. 42 634 92 25 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

św. Antoniego
• Łódź, ul. Szczecińska 96/100, tel. 42 655 80 85 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

MBNP
• Łódź, ul. Zakładowa 4, Krematorium, tel. 42 670 03 41 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. Wszystkich Świętych
• Łódź, ul. Zakładowa 4, Nowy Zarzew, tel. 42 670 64 74 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. Wszystkich Świętych
• Łódź, ul. Zgierska 141, Radogoszcz, tel. 42 657 16 34 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. św. Rocha
• Łódź, ul. Żyzna 21, Krematorium, tel. 42 611 02 03 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

MBNP
• Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 668 137 137
• Głowno, ul. Łowicka 7/11, tel. 42 710 71 90 – Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apo-

stoła
• Łowicz, ul. Mickiewicza 38A, tel. 539 145 615
• Zgierz, ul. Parzęczewska 6, tel. 42 717 00 00 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. 

Józefa i Wawrzyńca

Zawsze jesteśmy do dyspozycji!

Wystarczy zadzwonić na jeden 
z czynnych całą dobę numerów telefonów:

42 672 33 33   *   800 672 333   *   195 88

Pracownicy firmy H. Skrzydlewska 
pomogą w następujących sprawach:

• Uzyskają akt zgonu bez angażowania najbliższych.

• Przewiozą osobę zmarłą do jednej ze specjalistycz-
nych chłodni firmy, które znajdują się w domach po-
grzebowych H.  Skrzydlewska usytuowanych przy 
największych cmentarzach Łodzi, Zgierza, Łowicza, 
Głowna i Brzezin.

• Sprowadzą ciało osoby zmarłej z każdego miejsca 
w kraju i za granicą, wykorzystując do tego nowoczesne 
karawany, spełniające wszystkie wymogi sanitarne oraz 
transport lotniczy.

• Przy transporcie ciała osoby zmarłej z zagranicy zała-
twią wszystkie formalności, odprawy konsularne, opła-
ty lotniskowe oraz wyrobią w polskich i zagranicznych 
urzędach niezbędne dokumenty, decyzje administra-
cyjne, karty zgonu, odpisy aktu zgonu oraz ich tłuma-
czenia.

• Skontaktują się z kancelarią cmentarza, na którym 
będzie pochowana osoba zmarła.

• Przygotują ceremonię pogrzebową religijną z osobą 
duchowną lub świecką z mistrzem ceremonii.

• Doradzą wybór trumny, urny, wieńca, tabliczki na-
grobnej i oprawy muzycznej uroczystości pogrzebowej.

• Przygotują oprawę kwiatową, korzystając z wiązanek 
i wieńców przygotowanych w kwiaciarniach H.  Skrzy-
dlewska.

• Przygotują ciało osoby zmarłej tak, by zachowało na-
turalny wygląd.

• Przygotują odpowiedni ubiór dla osoby zmarłej.

• Zrealizują uroczystości pogrzebowe w jednej z sal 
pożegnań.

• Zorganizują konsolację w jednej z kilku sal konsola-
cyjnych, mieszczących się w kompleksach pogrzebo-
wych firmy H. Skrzydlewska.

• Opublikują w prasie lub w internecie nekrolog, kon-
dolencje, wspomnienie i pożegnanie osoby bliskiej.

• Przygotują, wypełnią i złożą w ZUS wniosek o zasiłek 
pogrzebowy.

• Przygotują i wypełnią wniosek o zasiłek pogrzebowy 
do KRUS.

• Do czasu wypłaty zasiłku umożliwią skredytowanie 
przez firmę H. Skrzydlewska kosztów pogrzebu.

• Zadbają o estetyczny wygląd grobu.
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Pogrzeb należy do tych uroczysto-
ści, które są najbardziej porusza-

jące dla jego uczestników. Emocje 
towarzyszące ceremonii ostatniego 
pożegnania pamięta się na długo, 
dlatego tak ważne jest, aby zapewnić 
pogrzebowi wyjątkową oprawę.

W dniu pogrzebu nie powinniśmy 
martwić się już o kwestie organiza-
cyjne. Dlatego warto wcześniej ustalić 
szczegóły, aby godnie i w skupieniu 
przeżyć ostatnie pożegnanie.

Akcesoria pogrzebowe
Firma H. Skrzydlewska znana jest ze 
swojej troski o pogrzebowe detale oraz 
z dużego wyboru produktów i akceso-
riów pogrzebowych. W zależności od 
rodzaju ceremonii, do wyboru są odpo-
wiednie trumny i urny. W proponowa-
nej ofercie znajduje się szeroki wybór 
trumien zarówno tradycyjnych, jak 
i nowoczesnych, wykonanych z naj-
wyższej jakości drewna. Dostępne są 
trumny o różnych odcieniach, matowe 
oraz z połyskiem. Wykonane z drewna 
dębowego, sosnowego, z olchy, mod-
rzewia i wielu innych gatunków. Po-
dobnie jest z urnami na prochy osoby 
zmarłej. Spośród różnorodnych mode-
li można wybrać tę, która odpowiada 
indywidualnym oczekiwaniom naj-
bliższych. W asortymencie znajduje się 
odzież dla osób zmarłych, różańce czy 
obrazki pamiątkowe.

Sale pożegnań
We wszystkich przycmentarnych 
kom pleksach pogrzebowych firma 
H. Skrzydlewska dysponuje salami po-
żegnań. Tam w obecności najbliższych 
można spędzić ostatnie chwile, wspo-
minając pamięć osoby zmarłej. Przy 
ulicy Żyznej 21 w Łodzi do dyspozycji 
jest sala pożegnań wyposażona w urzą-
dzenia multimedialne, umożliwiające 
prezentację obrazu i dźwięku. Istnieje 
zatem możliwość odtworzenia ulubio-
nej muzyki osoby zmarłej, wyświetle-
nia zdjęć lub nagranych wspomnień.

Oprawa muzyczna i kwiatowa
Osoby uczestniczące w pogrzebie 
zazwyczaj zwracają baczną uwagę 
na kwiaty oraz muzykę towarzyszącą 
ceremoniom żałobnym. Wiedząc o tym 
firma H. Skrzydlewska współpracuje 
z profesjonalnymi muzykami, którzy 
dbają o oprawę muzyczną pogrzebów. 
Przy ustalaniu organizacji uroczysto-
ści pogrzebowych jest możliwość za-
mówienia wieńca i wiązanki ze świe-
żych lub sztucznych kwiatów. Oprawę 
kwiatową uroczystości można zamó-
wić we wszystkich kwiaciarniach fir-
my H. Skrzydlewska, biurach pogrze-
bowych i kwiaciarni internetowej.

Mowa pożegnalna
Szczególnym i również bardzo osobi-
stym przeżyciem dla rodziny i uczest-
ników uroczystości pogrzebowej jest 
wygłoszenie mowy pożegnalnej. Zwy-
kle przemawia osoba bliska zmarłe-
mu, która znała go za życia. W takiej 
mowie przybliża się uczestnikom 
samą osobę, życie oraz okoliczności 
śmierci, oddając zmarłemu należytą 
cześć. Jeżeli jest potrzeba przygoto-
wania i wygłoszenia takiej mowy po-
żegnalnej, to firma H.  Skrzydlewska 
zajmie się też tą kwestią.

Meleksy dla gości
Czasami z kaplicy cmentarnej lub sali 
pożegnań do miejsca pochówku jest da-
leko. Z tym problemem firma H. Skrzy-
dlewska również sobie poradziła. Do 

dyspozycji są specjalne meleksy do 
przewożenia trumny z ciałem osoby 
zmarłej i gości pogrzebowych. Korzy-
stają z nich szczególnie osoby starsze 
i chore, którym przejście sprawia 
duże problemy. Bardzo pomocnym 
i usprawniającym uroczystość jest 
autokar do przewożenia gości, któ-
rzy mogą mieć kłopot z dotarciem 
na miejsce i przemieszczaniem się 
w dniu uroczystości. 

Organizacja konsolacji
Warto także skorzystać z pomocy firmy 
pogrzebowej w organizacji konsolacji. 

Firma H. Skrzydlewska dysponuje 
kilkoma salami konsolacyjnymi, 
które znajdują się w kompleksach 
pogrzebowych usytuowanych w bez
po średnim sąsiedztwie cmentarzy. 
Miejsca stworzono z myślą o wszyst-
kich, którzy chcą spotkać się w gronie 
najbliższych oraz odpocząć po tru-
dach przygotowań do uroczystości 
pogrzebowej. W ofercie jest bogate 
menu i doskonała obsługa. Szczegóły 
konsolacji można omówić w każdym 
z biur pogrzebowych H. Skrzydlewska 
już na etapie załatwiania formalności 
związanych z pogrzebem.

Organizacja i oprawa 
uroczystości pogrzebowych

Biura pogrzebowe
Firma H. Skrzydlewska posiada 14 biur pogrzebowych ulokowanych przy najwięk-
szych cmentarzach na terenie Łodzi, Zgierza, Głowna, Brzezin i Łowicza. W każdym 
z nich kompleksowo załatwiane są wszystkie niezbędne formalności związane z 
pogrzebem tradycyjnym lub kremacją.
• Łódź, ul. Dziewiarska 14, tel. 42 672 33 33, 800 672 333, 195 88 – czynne całą dobę, 

siedziba firmy
• Łódź, ul. Kurczaki 90, tel. 42 646 45 41 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. Wojcie-

cha
• Łódź, ul. Ogrodowa 37, Stary Cmentarz tel. 532 546 053 – Cmentarz Rzymskokatolic-

ki pw. św. Józefa
• Łódź, ul. Smutna 9, Doły, tel. 42 678 73 62 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. 

Wincentego
• Łódź, ul. Srebrzyńska 44, Mania, tel. 42 634 92 25 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

św. Antoniego
• Łódź, ul. Szczecińska 96/100, tel. 42 655 80 85 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

MBNP
• Łódź, ul. Zakładowa 4, Krematorium, tel. 42 670 03 41 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. Wszystkich Świętych
• Łódź, ul. Zakładowa 4, Nowy Zarzew, tel. 42 670 64 74 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. Wszystkich Świętych
• Łódź, ul. Zgierska 141, Radogoszcz, tel. 42 657 16 34 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. św. Rocha
• Łódź, ul. Żyzna 21, Krematorium, tel. 42 611 02 03 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

MBNP
• Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 668 137 137
• Głowno, ul. Łowicka 7/11, tel. 42 710 71 90 – Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apo-

stoła
• Łowicz, ul. Mickiewicza 38A, tel. 539 145 615
• Zgierz, ul. Parzęczewska 6, tel. 42 717 00 00 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. 

Józefa i Wawrzyńca

Zawsze jesteśmy do dyspozycji!

Wystarczy zadzwonić na jeden 
z czynnych całą dobę numerów telefonów:

42 672 33 33   *   800 672 333   *   195 88

Pracownicy firmy H. Skrzydlewska 
pomogą w następujących sprawach:

• Uzyskają akt zgonu bez angażowania najbliższych.

• Przewiozą osobę zmarłą do jednej ze specjalistycz-
nych chłodni firmy, które znajdują się w domach po-
grzebowych H.  Skrzydlewska usytuowanych przy 
największych cmentarzach Łodzi, Zgierza, Łowicza, 
Głowna i Brzezin.

• Sprowadzą ciało osoby zmarłej z każdego miejsca 
w kraju i za granicą, wykorzystując do tego nowoczesne 
karawany, spełniające wszystkie wymogi sanitarne oraz 
transport lotniczy.

• Przy transporcie ciała osoby zmarłej z zagranicy zała-
twią wszystkie formalności, odprawy konsularne, opła-
ty lotniskowe oraz wyrobią w polskich i zagranicznych 
urzędach niezbędne dokumenty, decyzje administra-
cyjne, karty zgonu, odpisy aktu zgonu oraz ich tłuma-
czenia.

• Skontaktują się z kancelarią cmentarza, na którym 
będzie pochowana osoba zmarła.

• Przygotują ceremonię pogrzebową religijną z osobą 
duchowną lub świecką z mistrzem ceremonii.

• Doradzą wybór trumny, urny, wieńca, tabliczki na-
grobnej i oprawy muzycznej uroczystości pogrzebowej.

• Przygotują oprawę kwiatową, korzystając z wiązanek 
i wieńców przygotowanych w kwiaciarniach H.  Skrzy-
dlewska.

• Przygotują ciało osoby zmarłej tak, by zachowało na-
turalny wygląd.

• Przygotują odpowiedni ubiór dla osoby zmarłej.

• Zrealizują uroczystości pogrzebowe w jednej z sal 
pożegnań.

• Zorganizują konsolację w jednej z kilku sal konsola-
cyjnych, mieszczących się w kompleksach pogrzebo-
wych firmy H. Skrzydlewska.

• Opublikują w prasie lub w internecie nekrolog, kon-
dolencje, wspomnienie i pożegnanie osoby bliskiej.

• Przygotują, wypełnią i złożą w ZUS wniosek o zasiłek 
pogrzebowy.

• Przygotują i wypełnią wniosek o zasiłek pogrzebowy 
do KRUS.

• Do czasu wypłaty zasiłku umożliwią skredytowanie 
przez firmę H. Skrzydlewska kosztów pogrzebu.

• Zadbają o estetyczny wygląd grobu.
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• Przygotują, wypełnią i złożą w ZUS wniosek o zasiłek 
pogrzebowy.

• Przygotują i wypełnią wniosek o zasiłek pogrzebowy 
do KRUS.

• Do czasu wypłaty zasiłku umożliwią skredytowanie 
przez firmę H. Skrzydlewska kosztów pogrzebu.

• Zadbają o estetyczny wygląd grobu.

TRADYCJA      RZETELNOŚĆ      PROFESJONALIZM
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Pogrzeb należy do tych uroczysto-
ści, które są najbardziej porusza-

jące dla jego uczestników. Emocje 
towarzyszące ceremonii ostatniego 
pożegnania pamięta się na długo, 
dlatego tak ważne jest, aby zapewnić 
pogrzebowi wyjątkową oprawę.

W dniu pogrzebu nie powinniśmy 
martwić się już o kwestie organiza-
cyjne. Dlatego warto wcześniej ustalić 
szczegóły, aby godnie i w skupieniu 
przeżyć ostatnie pożegnanie.

Akcesoria pogrzebowe
Firma H. Skrzydlewska znana jest ze 
swojej troski o pogrzebowe detale oraz 
z dużego wyboru produktów i akceso-
riów pogrzebowych. W zależności od 
rodzaju ceremonii, do wyboru są odpo-
wiednie trumny i urny. W proponowa-
nej ofercie znajduje się szeroki wybór 
trumien zarówno tradycyjnych, jak 
i nowoczesnych, wykonanych z naj-
wyższej jakości drewna. Dostępne są 
trumny o różnych odcieniach, matowe 
oraz z połyskiem. Wykonane z drewna 
dębowego, sosnowego, z olchy, mod-
rzewia i wielu innych gatunków. Po-
dobnie jest z urnami na prochy osoby 
zmarłej. Spośród różnorodnych mode-
li można wybrać tę, która odpowiada 
indywidualnym oczekiwaniom naj-
bliższych. W asortymencie znajduje się 
odzież dla osób zmarłych, różańce czy 
obrazki pamiątkowe.

Sale pożegnań
We wszystkich przycmentarnych 
kom pleksach pogrzebowych firma 
H. Skrzydlewska dysponuje salami po-
żegnań. Tam w obecności najbliższych 
można spędzić ostatnie chwile, wspo-
minając pamięć osoby zmarłej. Przy 
ulicy Żyznej 21 w Łodzi do dyspozycji 
jest sala pożegnań wyposażona w urzą-
dzenia multimedialne, umożliwiające 
prezentację obrazu i dźwięku. Istnieje 
zatem możliwość odtworzenia ulubio-
nej muzyki osoby zmarłej, wyświetle-
nia zdjęć lub nagranych wspomnień.

Oprawa muzyczna i kwiatowa
Osoby uczestniczące w pogrzebie 
zazwyczaj zwracają baczną uwagę 
na kwiaty oraz muzykę towarzyszącą 
ceremoniom żałobnym. Wiedząc o tym 
firma H. Skrzydlewska współpracuje 
z profesjonalnymi muzykami, którzy 
dbają o oprawę muzyczną pogrzebów. 
Przy ustalaniu organizacji uroczysto-
ści pogrzebowych jest możliwość za-
mówienia wieńca i wiązanki ze świe-
żych lub sztucznych kwiatów. Oprawę 
kwiatową uroczystości można zamó-
wić we wszystkich kwiaciarniach fir-
my H. Skrzydlewska, biurach pogrze-
bowych i kwiaciarni internetowej.

Mowa pożegnalna
Szczególnym i również bardzo osobi-
stym przeżyciem dla rodziny i uczest-
ników uroczystości pogrzebowej jest 
wygłoszenie mowy pożegnalnej. Zwy-
kle przemawia osoba bliska zmarłe-
mu, która znała go za życia. W takiej 
mowie przybliża się uczestnikom 
samą osobę, życie oraz okoliczności 
śmierci, oddając zmarłemu należytą 
cześć. Jeżeli jest potrzeba przygoto-
wania i wygłoszenia takiej mowy po-
żegnalnej, to firma H.  Skrzydlewska 
zajmie się też tą kwestią.

Meleksy dla gości
Czasami z kaplicy cmentarnej lub sali 
pożegnań do miejsca pochówku jest da-
leko. Z tym problemem firma H. Skrzy-
dlewska również sobie poradziła. Do 

dyspozycji są specjalne meleksy do 
przewożenia trumny z ciałem osoby 
zmarłej i gości pogrzebowych. Korzy-
stają z nich szczególnie osoby starsze 
i chore, którym przejście sprawia 
duże problemy. Bardzo pomocnym 
i usprawniającym uroczystość jest 
autokar do przewożenia gości, któ-
rzy mogą mieć kłopot z dotarciem 
na miejsce i przemieszczaniem się 
w dniu uroczystości. 

Organizacja konsolacji
Warto także skorzystać z pomocy firmy 
pogrzebowej w organizacji konsolacji. 

Firma H. Skrzydlewska dysponuje 
kilkoma salami konsolacyjnymi, 
które znajdują się w kompleksach 
pogrzebowych usytuowanych w bez
po średnim sąsiedztwie cmentarzy. 
Miejsca stworzono z myślą o wszyst-
kich, którzy chcą spotkać się w gronie 
najbliższych oraz odpocząć po tru-
dach przygotowań do uroczystości 
pogrzebowej. W ofercie jest bogate 
menu i doskonała obsługa. Szczegóły 
konsolacji można omówić w każdym 
z biur pogrzebowych H. Skrzydlewska 
już na etapie załatwiania formalności 
związanych z pogrzebem.

Organizacja i oprawa 
uroczystości pogrzebowych

Biura pogrzebowe
Firma H. Skrzydlewska posiada 14 biur pogrzebowych ulokowanych przy najwięk-
szych cmentarzach na terenie Łodzi, Zgierza, Głowna, Brzezin i Łowicza. W każdym 
z nich kompleksowo załatwiane są wszystkie niezbędne formalności związane z 
pogrzebem tradycyjnym lub kremacją.
• Łódź, ul. Dziewiarska 14, tel. 42 672 33 33, 800 672 333, 195 88 – czynne całą dobę, 

siedziba firmy
• Łódź, ul. Kurczaki 90, tel. 42 646 45 41 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. Wojcie-

cha
• Łódź, ul. Ogrodowa 37, Stary Cmentarz tel. 532 546 053 – Cmentarz Rzymskokatolic-

ki pw. św. Józefa
• Łódź, ul. Smutna 9, Doły, tel. 42 678 73 62 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. 

Wincentego
• Łódź, ul. Srebrzyńska 44, Mania, tel. 42 634 92 25 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

św. Antoniego
• Łódź, ul. Szczecińska 96/100, tel. 42 655 80 85 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

MBNP
• Łódź, ul. Zakładowa 4, Krematorium, tel. 42 670 03 41 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. Wszystkich Świętych
• Łódź, ul. Zakładowa 4, Nowy Zarzew, tel. 42 670 64 74 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. Wszystkich Świętych
• Łódź, ul. Zgierska 141, Radogoszcz, tel. 42 657 16 34 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. św. Rocha
• Łódź, ul. Żyzna 21, Krematorium, tel. 42 611 02 03 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

MBNP
• Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 668 137 137
• Głowno, ul. Łowicka 7/11, tel. 42 710 71 90 – Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apo-

stoła
• Łowicz, ul. Mickiewicza 38A, tel. 539 145 615
• Zgierz, ul. Parzęczewska 6, tel. 42 717 00 00 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. 

Józefa i Wawrzyńca

Zawsze jesteśmy do dyspozycji!

Wystarczy zadzwonić na jeden 
z czynnych całą dobę numerów telefonów:

42 672 33 33   *   800 672 333   *   195 88

Pracownicy firmy H. Skrzydlewska 
pomogą w następujących sprawach:

• Uzyskają akt zgonu bez angażowania najbliższych.

• Przewiozą osobę zmarłą do jednej ze specjalistycz-
nych chłodni firmy, które znajdują się w domach po-
grzebowych H.  Skrzydlewska usytuowanych przy 
największych cmentarzach Łodzi, Zgierza, Łowicza, 
Głowna i Brzezin.

• Sprowadzą ciało osoby zmarłej z każdego miejsca 
w kraju i za granicą, wykorzystując do tego nowoczesne 
karawany, spełniające wszystkie wymogi sanitarne oraz 
transport lotniczy.

• Przy transporcie ciała osoby zmarłej z zagranicy zała-
twią wszystkie formalności, odprawy konsularne, opła-
ty lotniskowe oraz wyrobią w polskich i zagranicznych 
urzędach niezbędne dokumenty, decyzje administra-
cyjne, karty zgonu, odpisy aktu zgonu oraz ich tłuma-
czenia.

• Skontaktują się z kancelarią cmentarza, na którym 
będzie pochowana osoba zmarła.

• Przygotują ceremonię pogrzebową religijną z osobą 
duchowną lub świecką z mistrzem ceremonii.

• Doradzą wybór trumny, urny, wieńca, tabliczki na-
grobnej i oprawy muzycznej uroczystości pogrzebowej.

• Przygotują oprawę kwiatową, korzystając z wiązanek 
i wieńców przygotowanych w kwiaciarniach H.  Skrzy-
dlewska.

• Przygotują ciało osoby zmarłej tak, by zachowało na-
turalny wygląd.

• Przygotują odpowiedni ubiór dla osoby zmarłej.

• Zrealizują uroczystości pogrzebowe w jednej z sal 
pożegnań.

• Zorganizują konsolację w jednej z kilku sal konsola-
cyjnych, mieszczących się w kompleksach pogrzebo-
wych firmy H. Skrzydlewska.

• Opublikują w prasie lub w internecie nekrolog, kon-
dolencje, wspomnienie i pożegnanie osoby bliskiej.

• Przygotują, wypełnią i złożą w ZUS wniosek o zasiłek 
pogrzebowy.

• Przygotują i wypełnią wniosek o zasiłek pogrzebowy 
do KRUS.

• Do czasu wypłaty zasiłku umożliwią skredytowanie 
przez firmę H. Skrzydlewska kosztów pogrzebu.

• Zadbają o estetyczny wygląd grobu.

TRADYCJA      RZETELNOŚĆ      PROFESJONALIZM
42 672 33 33   *   800 672 333   *   195 88
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Pogrzeb należy do tych uroczysto-
ści, które są najbardziej porusza-

jące dla jego uczestników. Emocje 
towarzyszące ceremonii ostatniego 
pożegnania pamięta się na długo, 
dlatego tak ważne jest, aby zapewnić 
pogrzebowi wyjątkową oprawę.

W dniu pogrzebu nie powinniśmy 
martwić się już o kwestie organiza-
cyjne. Dlatego warto wcześniej ustalić 
szczegóły, aby godnie i w skupieniu 
przeżyć ostatnie pożegnanie.

Akcesoria pogrzebowe
Firma H. Skrzydlewska znana jest ze 
swojej troski o pogrzebowe detale oraz 
z dużego wyboru produktów i akceso-
riów pogrzebowych. W zależności od 
rodzaju ceremonii, do wyboru są odpo-
wiednie trumny i urny. W proponowa-
nej ofercie znajduje się szeroki wybór 
trumien zarówno tradycyjnych, jak 
i nowoczesnych, wykonanych z naj-
wyższej jakości drewna. Dostępne są 
trumny o różnych odcieniach, matowe 
oraz z połyskiem. Wykonane z drewna 
dębowego, sosnowego, z olchy, mod-
rzewia i wielu innych gatunków. Po-
dobnie jest z urnami na prochy osoby 
zmarłej. Spośród różnorodnych mode-
li można wybrać tę, która odpowiada 
indywidualnym oczekiwaniom naj-
bliższych. W asortymencie znajduje się 
odzież dla osób zmarłych, różańce czy 
obrazki pamiątkowe.

Sale pożegnań
We wszystkich przycmentarnych 
kom pleksach pogrzebowych firma 
H. Skrzydlewska dysponuje salami po-
żegnań. Tam w obecności najbliższych 
można spędzić ostatnie chwile, wspo-
minając pamięć osoby zmarłej. Przy 
ulicy Żyznej 21 w Łodzi do dyspozycji 
jest sala pożegnań wyposażona w urzą-
dzenia multimedialne, umożliwiające 
prezentację obrazu i dźwięku. Istnieje 
zatem możliwość odtworzenia ulubio-
nej muzyki osoby zmarłej, wyświetle-
nia zdjęć lub nagranych wspomnień.

Oprawa muzyczna i kwiatowa
Osoby uczestniczące w pogrzebie 
zazwyczaj zwracają baczną uwagę 
na kwiaty oraz muzykę towarzyszącą 
ceremoniom żałobnym. Wiedząc o tym 
firma H. Skrzydlewska współpracuje 
z profesjonalnymi muzykami, którzy 
dbają o oprawę muzyczną pogrzebów. 
Przy ustalaniu organizacji uroczysto-
ści pogrzebowych jest możliwość za-
mówienia wieńca i wiązanki ze świe-
żych lub sztucznych kwiatów. Oprawę 
kwiatową uroczystości można zamó-
wić we wszystkich kwiaciarniach fir-
my H. Skrzydlewska, biurach pogrze-
bowych i kwiaciarni internetowej.

Mowa pożegnalna
Szczególnym i również bardzo osobi-
stym przeżyciem dla rodziny i uczest-
ników uroczystości pogrzebowej jest 
wygłoszenie mowy pożegnalnej. Zwy-
kle przemawia osoba bliska zmarłe-
mu, która znała go za życia. W takiej 
mowie przybliża się uczestnikom 
samą osobę, życie oraz okoliczności 
śmierci, oddając zmarłemu należytą 
cześć. Jeżeli jest potrzeba przygoto-
wania i wygłoszenia takiej mowy po-
żegnalnej, to firma H.  Skrzydlewska 
zajmie się też tą kwestią.

Meleksy dla gości
Czasami z kaplicy cmentarnej lub sali 
pożegnań do miejsca pochówku jest da-
leko. Z tym problemem firma H. Skrzy-
dlewska również sobie poradziła. Do 

dyspozycji są specjalne meleksy do 
przewożenia trumny z ciałem osoby 
zmarłej i gości pogrzebowych. Korzy-
stają z nich szczególnie osoby starsze 
i chore, którym przejście sprawia 
duże problemy. Bardzo pomocnym 
i usprawniającym uroczystość jest 
autokar do przewożenia gości, któ-
rzy mogą mieć kłopot z dotarciem 
na miejsce i przemieszczaniem się 
w dniu uroczystości. 

Organizacja konsolacji
Warto także skorzystać z pomocy firmy 
pogrzebowej w organizacji konsolacji. 

Firma H. Skrzydlewska dysponuje 
kilkoma salami konsolacyjnymi, 
które znajdują się w kompleksach 
pogrzebowych usytuowanych w bez
po średnim sąsiedztwie cmentarzy. 
Miejsca stworzono z myślą o wszyst-
kich, którzy chcą spotkać się w gronie 
najbliższych oraz odpocząć po tru-
dach przygotowań do uroczystości 
pogrzebowej. W ofercie jest bogate 
menu i doskonała obsługa. Szczegóły 
konsolacji można omówić w każdym 
z biur pogrzebowych H. Skrzydlewska 
już na etapie załatwiania formalności 
związanych z pogrzebem.

Organizacja i oprawa 
uroczystości pogrzebowych

Biura pogrzebowe
Firma H. Skrzydlewska posiada 14 biur pogrzebowych ulokowanych przy najwięk-
szych cmentarzach na terenie Łodzi, Zgierza, Głowna, Brzezin i Łowicza. W każdym 
z nich kompleksowo załatwiane są wszystkie niezbędne formalności związane z 
pogrzebem tradycyjnym lub kremacją.
• Łódź, ul. Dziewiarska 14, tel. 42 672 33 33, 800 672 333, 195 88 – czynne całą dobę, 

siedziba firmy
• Łódź, ul. Kurczaki 90, tel. 42 646 45 41 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. Wojcie-

cha
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• Łódź, ul. Szczecińska 96/100, tel. 42 655 80 85 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 
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• Łódź, ul. Zakładowa 4, Krematorium, tel. 42 670 03 41 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. Wszystkich Świętych
• Łódź, ul. Zakładowa 4, Nowy Zarzew, tel. 42 670 64 74 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. Wszystkich Świętych
• Łódź, ul. Zgierska 141, Radogoszcz, tel. 42 657 16 34 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. św. Rocha
• Łódź, ul. Żyzna 21, Krematorium, tel. 42 611 02 03 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

MBNP
• Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 668 137 137
• Głowno, ul. Łowicka 7/11, tel. 42 710 71 90 – Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apo-

stoła
• Łowicz, ul. Mickiewicza 38A, tel. 539 145 615
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Pracownicy firmy H. Skrzydlewska 
pomogą w następujących sprawach:

• Uzyskają akt zgonu bez angażowania najbliższych.

• Przewiozą osobę zmarłą do jednej ze specjalistycz-
nych chłodni firmy, które znajdują się w domach po-
grzebowych H.  Skrzydlewska usytuowanych przy 
największych cmentarzach Łodzi, Zgierza, Łowicza, 
Głowna i Brzezin.

• Sprowadzą ciało osoby zmarłej z każdego miejsca 
w kraju i za granicą, wykorzystując do tego nowoczesne 
karawany, spełniające wszystkie wymogi sanitarne oraz 
transport lotniczy.

• Przy transporcie ciała osoby zmarłej z zagranicy zała-
twią wszystkie formalności, odprawy konsularne, opła-
ty lotniskowe oraz wyrobią w polskich i zagranicznych 
urzędach niezbędne dokumenty, decyzje administra-
cyjne, karty zgonu, odpisy aktu zgonu oraz ich tłuma-
czenia.

• Skontaktują się z kancelarią cmentarza, na którym 
będzie pochowana osoba zmarła.

• Przygotują ceremonię pogrzebową religijną z osobą 
duchowną lub świecką z mistrzem ceremonii.

• Doradzą wybór trumny, urny, wieńca, tabliczki na-
grobnej i oprawy muzycznej uroczystości pogrzebowej.

• Przygotują oprawę kwiatową, korzystając z wiązanek 
i wieńców przygotowanych w kwiaciarniach H.  Skrzy-
dlewska.

• Przygotują ciało osoby zmarłej tak, by zachowało na-
turalny wygląd.

• Przygotują odpowiedni ubiór dla osoby zmarłej.

• Zrealizują uroczystości pogrzebowe w jednej z sal 
pożegnań.

• Zorganizują konsolację w jednej z kilku sal konsola-
cyjnych, mieszczących się w kompleksach pogrzebo-
wych firmy H. Skrzydlewska.

• Opublikują w prasie lub w internecie nekrolog, kon-
dolencje, wspomnienie i pożegnanie osoby bliskiej.

• Przygotują, wypełnią i złożą w ZUS wniosek o zasiłek 
pogrzebowy.

• Przygotują i wypełnią wniosek o zasiłek pogrzebowy 
do KRUS.

• Do czasu wypłaty zasiłku umożliwią skredytowanie 
przez firmę H. Skrzydlewska kosztów pogrzebu.

• Zadbają o estetyczny wygląd grobu.
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Pogrzeb należy do tych uroczysto-
ści, które są najbardziej porusza-

jące dla jego uczestników. Emocje 
towarzyszące ceremonii ostatniego 
pożegnania pamięta się na długo, 
dlatego tak ważne jest, aby zapewnić 
pogrzebowi wyjątkową oprawę.

W dniu pogrzebu nie powinniśmy 
martwić się już o kwestie organiza-
cyjne. Dlatego warto wcześniej ustalić 
szczegóły, aby godnie i w skupieniu 
przeżyć ostatnie pożegnanie.

Akcesoria pogrzebowe
Firma H. Skrzydlewska znana jest ze 
swojej troski o pogrzebowe detale oraz 
z dużego wyboru produktów i akceso-
riów pogrzebowych. W zależności od 
rodzaju ceremonii, do wyboru są odpo-
wiednie trumny i urny. W proponowa-
nej ofercie znajduje się szeroki wybór 
trumien zarówno tradycyjnych, jak 
i nowoczesnych, wykonanych z naj-
wyższej jakości drewna. Dostępne są 
trumny o różnych odcieniach, matowe 
oraz z połyskiem. Wykonane z drewna 
dębowego, sosnowego, z olchy, mod-
rzewia i wielu innych gatunków. Po-
dobnie jest z urnami na prochy osoby 
zmarłej. Spośród różnorodnych mode-
li można wybrać tę, która odpowiada 
indywidualnym oczekiwaniom naj-
bliższych. W asortymencie znajduje się 
odzież dla osób zmarłych, różańce czy 
obrazki pamiątkowe.

Sale pożegnań
We wszystkich przycmentarnych 
kom pleksach pogrzebowych firma 
H. Skrzydlewska dysponuje salami po-
żegnań. Tam w obecności najbliższych 
można spędzić ostatnie chwile, wspo-
minając pamięć osoby zmarłej. Przy 
ulicy Żyznej 21 w Łodzi do dyspozycji 
jest sala pożegnań wyposażona w urzą-
dzenia multimedialne, umożliwiające 
prezentację obrazu i dźwięku. Istnieje 
zatem możliwość odtworzenia ulubio-
nej muzyki osoby zmarłej, wyświetle-
nia zdjęć lub nagranych wspomnień.

Oprawa muzyczna i kwiatowa
Osoby uczestniczące w pogrzebie 
zazwyczaj zwracają baczną uwagę 
na kwiaty oraz muzykę towarzyszącą 
ceremoniom żałobnym. Wiedząc o tym 
firma H. Skrzydlewska współpracuje 
z profesjonalnymi muzykami, którzy 
dbają o oprawę muzyczną pogrzebów. 
Przy ustalaniu organizacji uroczysto-
ści pogrzebowych jest możliwość za-
mówienia wieńca i wiązanki ze świe-
żych lub sztucznych kwiatów. Oprawę 
kwiatową uroczystości można zamó-
wić we wszystkich kwiaciarniach fir-
my H. Skrzydlewska, biurach pogrze-
bowych i kwiaciarni internetowej.

Mowa pożegnalna
Szczególnym i również bardzo osobi-
stym przeżyciem dla rodziny i uczest-
ników uroczystości pogrzebowej jest 
wygłoszenie mowy pożegnalnej. Zwy-
kle przemawia osoba bliska zmarłe-
mu, która znała go za życia. W takiej 
mowie przybliża się uczestnikom 
samą osobę, życie oraz okoliczności 
śmierci, oddając zmarłemu należytą 
cześć. Jeżeli jest potrzeba przygoto-
wania i wygłoszenia takiej mowy po-
żegnalnej, to firma H.  Skrzydlewska 
zajmie się też tą kwestią.

Meleksy dla gości
Czasami z kaplicy cmentarnej lub sali 
pożegnań do miejsca pochówku jest da-
leko. Z tym problemem firma H. Skrzy-
dlewska również sobie poradziła. Do 

dyspozycji są specjalne meleksy do 
przewożenia trumny z ciałem osoby 
zmarłej i gości pogrzebowych. Korzy-
stają z nich szczególnie osoby starsze 
i chore, którym przejście sprawia 
duże problemy. Bardzo pomocnym 
i usprawniającym uroczystość jest 
autokar do przewożenia gości, któ-
rzy mogą mieć kłopot z dotarciem 
na miejsce i przemieszczaniem się 
w dniu uroczystości. 

Organizacja konsolacji
Warto także skorzystać z pomocy firmy 
pogrzebowej w organizacji konsolacji. 

Firma H. Skrzydlewska dysponuje 
kilkoma salami konsolacyjnymi, 
które znajdują się w kompleksach 
pogrzebowych usytuowanych w bez
po średnim sąsiedztwie cmentarzy. 
Miejsca stworzono z myślą o wszyst-
kich, którzy chcą spotkać się w gronie 
najbliższych oraz odpocząć po tru-
dach przygotowań do uroczystości 
pogrzebowej. W ofercie jest bogate 
menu i doskonała obsługa. Szczegóły 
konsolacji można omówić w każdym 
z biur pogrzebowych H. Skrzydlewska 
już na etapie załatwiania formalności 
związanych z pogrzebem.

Organizacja i oprawa 
uroczystości pogrzebowych

Biura pogrzebowe
Firma H. Skrzydlewska posiada 14 biur pogrzebowych ulokowanych przy najwięk-
szych cmentarzach na terenie Łodzi, Zgierza, Głowna, Brzezin i Łowicza. W każdym 
z nich kompleksowo załatwiane są wszystkie niezbędne formalności związane z 
pogrzebem tradycyjnym lub kremacją.
• Łódź, ul. Dziewiarska 14, tel. 42 672 33 33, 800 672 333, 195 88 – czynne całą dobę, 

siedziba firmy
• Łódź, ul. Kurczaki 90, tel. 42 646 45 41 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. Wojcie-

cha
• Łódź, ul. Ogrodowa 37, Stary Cmentarz tel. 532 546 053 – Cmentarz Rzymskokatolic-

ki pw. św. Józefa
• Łódź, ul. Smutna 9, Doły, tel. 42 678 73 62 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. 

Wincentego
• Łódź, ul. Srebrzyńska 44, Mania, tel. 42 634 92 25 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

św. Antoniego
• Łódź, ul. Szczecińska 96/100, tel. 42 655 80 85 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

MBNP
• Łódź, ul. Zakładowa 4, Krematorium, tel. 42 670 03 41 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. Wszystkich Świętych
• Łódź, ul. Zakładowa 4, Nowy Zarzew, tel. 42 670 64 74 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. Wszystkich Świętych
• Łódź, ul. Zgierska 141, Radogoszcz, tel. 42 657 16 34 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. św. Rocha
• Łódź, ul. Żyzna 21, Krematorium, tel. 42 611 02 03 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

MBNP
• Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 668 137 137
• Głowno, ul. Łowicka 7/11, tel. 42 710 71 90 – Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apo-

stoła
• Łowicz, ul. Mickiewicza 38A, tel. 539 145 615
• Zgierz, ul. Parzęczewska 6, tel. 42 717 00 00 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. 

Józefa i Wawrzyńca

Zawsze jesteśmy do dyspozycji!

Wystarczy zadzwonić na jeden 
z czynnych całą dobę numerów telefonów:

42 672 33 33   *   800 672 333   *   195 88

Pracownicy firmy H. Skrzydlewska 
pomogą w następujących sprawach:

• Uzyskają akt zgonu bez angażowania najbliższych.

• Przewiozą osobę zmarłą do jednej ze specjalistycz-
nych chłodni firmy, które znajdują się w domach po-
grzebowych H.  Skrzydlewska usytuowanych przy 
największych cmentarzach Łodzi, Zgierza, Łowicza, 
Głowna i Brzezin.

• Sprowadzą ciało osoby zmarłej z każdego miejsca 
w kraju i za granicą, wykorzystując do tego nowoczesne 
karawany, spełniające wszystkie wymogi sanitarne oraz 
transport lotniczy.

• Przy transporcie ciała osoby zmarłej z zagranicy zała-
twią wszystkie formalności, odprawy konsularne, opła-
ty lotniskowe oraz wyrobią w polskich i zagranicznych 
urzędach niezbędne dokumenty, decyzje administra-
cyjne, karty zgonu, odpisy aktu zgonu oraz ich tłuma-
czenia.

• Skontaktują się z kancelarią cmentarza, na którym 
będzie pochowana osoba zmarła.

• Przygotują ceremonię pogrzebową religijną z osobą 
duchowną lub świecką z mistrzem ceremonii.

• Doradzą wybór trumny, urny, wieńca, tabliczki na-
grobnej i oprawy muzycznej uroczystości pogrzebowej.

• Przygotują oprawę kwiatową, korzystając z wiązanek 
i wieńców przygotowanych w kwiaciarniach H.  Skrzy-
dlewska.

• Przygotują ciało osoby zmarłej tak, by zachowało na-
turalny wygląd.

• Przygotują odpowiedni ubiór dla osoby zmarłej.

• Zrealizują uroczystości pogrzebowe w jednej z sal 
pożegnań.

• Zorganizują konsolację w jednej z kilku sal konsola-
cyjnych, mieszczących się w kompleksach pogrzebo-
wych firmy H. Skrzydlewska.

• Opublikują w prasie lub w internecie nekrolog, kon-
dolencje, wspomnienie i pożegnanie osoby bliskiej.

• Przygotują, wypełnią i złożą w ZUS wniosek o zasiłek 
pogrzebowy.

• Przygotują i wypełnią wniosek o zasiłek pogrzebowy 
do KRUS.

• Do czasu wypłaty zasiłku umożliwią skredytowanie 
przez firmę H. Skrzydlewska kosztów pogrzebu.

• Zadbają o estetyczny wygląd grobu.

TRADYCJA      RZETELNOŚĆ      PROFESJONALIZM
42 672 33 33   *   800 672 333   *   195 88

WWW.SKRZYDLEWSKA.PL

Pogrzeb należy do tych uroczysto-
ści, które są najbardziej porusza-

jące dla jego uczestników. Emocje 
towarzyszące ceremonii ostatniego 
pożegnania pamięta się na długo, 
dlatego tak ważne jest, aby zapewnić 
pogrzebowi wyjątkową oprawę.

W dniu pogrzebu nie powinniśmy 
martwić się już o kwestie organiza-
cyjne. Dlatego warto wcześniej ustalić 
szczegóły, aby godnie i w skupieniu 
przeżyć ostatnie pożegnanie.

Akcesoria pogrzebowe
Firma H. Skrzydlewska znana jest ze 
swojej troski o pogrzebowe detale oraz 
z dużego wyboru produktów i akceso-
riów pogrzebowych. W zależności od 
rodzaju ceremonii, do wyboru są odpo-
wiednie trumny i urny. W proponowa-
nej ofercie znajduje się szeroki wybór 
trumien zarówno tradycyjnych, jak 
i nowoczesnych, wykonanych z naj-
wyższej jakości drewna. Dostępne są 
trumny o różnych odcieniach, matowe 
oraz z połyskiem. Wykonane z drewna 
dębowego, sosnowego, z olchy, mod-
rzewia i wielu innych gatunków. Po-
dobnie jest z urnami na prochy osoby 
zmarłej. Spośród różnorodnych mode-
li można wybrać tę, która odpowiada 
indywidualnym oczekiwaniom naj-
bliższych. W asortymencie znajduje się 
odzież dla osób zmarłych, różańce czy 
obrazki pamiątkowe.

Sale pożegnań
We wszystkich przycmentarnych 
kom pleksach pogrzebowych firma 
H. Skrzydlewska dysponuje salami po-
żegnań. Tam w obecności najbliższych 
można spędzić ostatnie chwile, wspo-
minając pamięć osoby zmarłej. Przy 
ulicy Żyznej 21 w Łodzi do dyspozycji 
jest sala pożegnań wyposażona w urzą-
dzenia multimedialne, umożliwiające 
prezentację obrazu i dźwięku. Istnieje 
zatem możliwość odtworzenia ulubio-
nej muzyki osoby zmarłej, wyświetle-
nia zdjęć lub nagranych wspomnień.

Oprawa muzyczna i kwiatowa
Osoby uczestniczące w pogrzebie 
zazwyczaj zwracają baczną uwagę 
na kwiaty oraz muzykę towarzyszącą 
ceremoniom żałobnym. Wiedząc o tym 
firma H. Skrzydlewska współpracuje 
z profesjonalnymi muzykami, którzy 
dbają o oprawę muzyczną pogrzebów. 
Przy ustalaniu organizacji uroczysto-
ści pogrzebowych jest możliwość za-
mówienia wieńca i wiązanki ze świe-
żych lub sztucznych kwiatów. Oprawę 
kwiatową uroczystości można zamó-
wić we wszystkich kwiaciarniach fir-
my H. Skrzydlewska, biurach pogrze-
bowych i kwiaciarni internetowej.

Mowa pożegnalna
Szczególnym i również bardzo osobi-
stym przeżyciem dla rodziny i uczest-
ników uroczystości pogrzebowej jest 
wygłoszenie mowy pożegnalnej. Zwy-
kle przemawia osoba bliska zmarłe-
mu, która znała go za życia. W takiej 
mowie przybliża się uczestnikom 
samą osobę, życie oraz okoliczności 
śmierci, oddając zmarłemu należytą 
cześć. Jeżeli jest potrzeba przygoto-
wania i wygłoszenia takiej mowy po-
żegnalnej, to firma H.  Skrzydlewska 
zajmie się też tą kwestią.

Meleksy dla gości
Czasami z kaplicy cmentarnej lub sali 
pożegnań do miejsca pochówku jest da-
leko. Z tym problemem firma H. Skrzy-
dlewska również sobie poradziła. Do 

dyspozycji są specjalne meleksy do 
przewożenia trumny z ciałem osoby 
zmarłej i gości pogrzebowych. Korzy-
stają z nich szczególnie osoby starsze 
i chore, którym przejście sprawia 
duże problemy. Bardzo pomocnym 
i usprawniającym uroczystość jest 
autokar do przewożenia gości, któ-
rzy mogą mieć kłopot z dotarciem 
na miejsce i przemieszczaniem się 
w dniu uroczystości. 

Organizacja konsolacji
Warto także skorzystać z pomocy firmy 
pogrzebowej w organizacji konsolacji. 

Firma H. Skrzydlewska dysponuje 
kilkoma salami konsolacyjnymi, 
które znajdują się w kompleksach 
pogrzebowych usytuowanych w bez
po średnim sąsiedztwie cmentarzy. 
Miejsca stworzono z myślą o wszyst-
kich, którzy chcą spotkać się w gronie 
najbliższych oraz odpocząć po tru-
dach przygotowań do uroczystości 
pogrzebowej. W ofercie jest bogate 
menu i doskonała obsługa. Szczegóły 
konsolacji można omówić w każdym 
z biur pogrzebowych H. Skrzydlewska 
już na etapie załatwiania formalności 
związanych z pogrzebem.

Organizacja i oprawa 
uroczystości pogrzebowych
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szych cmentarzach na terenie Łodzi, Zgierza, Głowna, Brzezin i Łowicza. W każdym 
z nich kompleksowo załatwiane są wszystkie niezbędne formalności związane z 
pogrzebem tradycyjnym lub kremacją.
• Łódź, ul. Dziewiarska 14, tel. 42 672 33 33, 800 672 333, 195 88 – czynne całą dobę, 
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• Łódź, ul. Kurczaki 90, tel. 42 646 45 41 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. Wojcie-

cha
• Łódź, ul. Ogrodowa 37, Stary Cmentarz tel. 532 546 053 – Cmentarz Rzymskokatolic-

ki pw. św. Józefa
• Łódź, ul. Smutna 9, Doły, tel. 42 678 73 62 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. 

Wincentego
• Łódź, ul. Srebrzyńska 44, Mania, tel. 42 634 92 25 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

św. Antoniego
• Łódź, ul. Szczecińska 96/100, tel. 42 655 80 85 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

MBNP
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Pracownicy firmy H. Skrzydlewska 
pomogą w następujących sprawach:

• Uzyskają akt zgonu bez angażowania najbliższych.

• Przewiozą osobę zmarłą do jednej ze specjalistycz-
nych chłodni firmy, które znajdują się w domach po-
grzebowych H.  Skrzydlewska usytuowanych przy 
największych cmentarzach Łodzi, Zgierza, Łowicza, 
Głowna i Brzezin.

• Sprowadzą ciało osoby zmarłej z każdego miejsca 
w kraju i za granicą, wykorzystując do tego nowoczesne 
karawany, spełniające wszystkie wymogi sanitarne oraz 
transport lotniczy.

• Przy transporcie ciała osoby zmarłej z zagranicy zała-
twią wszystkie formalności, odprawy konsularne, opła-
ty lotniskowe oraz wyrobią w polskich i zagranicznych 
urzędach niezbędne dokumenty, decyzje administra-
cyjne, karty zgonu, odpisy aktu zgonu oraz ich tłuma-
czenia.

• Skontaktują się z kancelarią cmentarza, na którym 
będzie pochowana osoba zmarła.

• Przygotują ceremonię pogrzebową religijną z osobą 
duchowną lub świecką z mistrzem ceremonii.

• Doradzą wybór trumny, urny, wieńca, tabliczki na-
grobnej i oprawy muzycznej uroczystości pogrzebowej.

• Przygotują oprawę kwiatową, korzystając z wiązanek 
i wieńców przygotowanych w kwiaciarniach H.  Skrzy-
dlewska.

• Przygotują ciało osoby zmarłej tak, by zachowało na-
turalny wygląd.

• Przygotują odpowiedni ubiór dla osoby zmarłej.

• Zrealizują uroczystości pogrzebowe w jednej z sal 
pożegnań.

• Zorganizują konsolację w jednej z kilku sal konsola-
cyjnych, mieszczących się w kompleksach pogrzebo-
wych firmy H. Skrzydlewska.

• Opublikują w prasie lub w internecie nekrolog, kon-
dolencje, wspomnienie i pożegnanie osoby bliskiej.
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jące dla jego uczestników. Emocje 
towarzyszące ceremonii ostatniego 
pożegnania pamięta się na długo, 
dlatego tak ważne jest, aby zapewnić 
pogrzebowi wyjątkową oprawę.

W dniu pogrzebu nie powinniśmy 
martwić się już o kwestie organiza-
cyjne. Dlatego warto wcześniej ustalić 
szczegóły, aby godnie i w skupieniu 
przeżyć ostatnie pożegnanie.

Akcesoria pogrzebowe
Firma H. Skrzydlewska znana jest ze 
swojej troski o pogrzebowe detale oraz 
z dużego wyboru produktów i akceso-
riów pogrzebowych. W zależności od 
rodzaju ceremonii, do wyboru są odpo-
wiednie trumny i urny. W proponowa-
nej ofercie znajduje się szeroki wybór 
trumien zarówno tradycyjnych, jak 
i nowoczesnych, wykonanych z naj-
wyższej jakości drewna. Dostępne są 
trumny o różnych odcieniach, matowe 
oraz z połyskiem. Wykonane z drewna 
dębowego, sosnowego, z olchy, mod-
rzewia i wielu innych gatunków. Po-
dobnie jest z urnami na prochy osoby 
zmarłej. Spośród różnorodnych mode-
li można wybrać tę, która odpowiada 
indywidualnym oczekiwaniom naj-
bliższych. W asortymencie znajduje się 
odzież dla osób zmarłych, różańce czy 
obrazki pamiątkowe.

Sale pożegnań
We wszystkich przycmentarnych 
kom pleksach pogrzebowych firma 
H. Skrzydlewska dysponuje salami po-
żegnań. Tam w obecności najbliższych 
można spędzić ostatnie chwile, wspo-
minając pamięć osoby zmarłej. Przy 
ulicy Żyznej 21 w Łodzi do dyspozycji 
jest sala pożegnań wyposażona w urzą-
dzenia multimedialne, umożliwiające 
prezentację obrazu i dźwięku. Istnieje 
zatem możliwość odtworzenia ulubio-
nej muzyki osoby zmarłej, wyświetle-
nia zdjęć lub nagranych wspomnień.

Oprawa muzyczna i kwiatowa
Osoby uczestniczące w pogrzebie 
zazwyczaj zwracają baczną uwagę 
na kwiaty oraz muzykę towarzyszącą 
ceremoniom żałobnym. Wiedząc o tym 
firma H. Skrzydlewska współpracuje 
z profesjonalnymi muzykami, którzy 
dbają o oprawę muzyczną pogrzebów. 
Przy ustalaniu organizacji uroczysto-
ści pogrzebowych jest możliwość za-
mówienia wieńca i wiązanki ze świe-
żych lub sztucznych kwiatów. Oprawę 
kwiatową uroczystości można zamó-
wić we wszystkich kwiaciarniach fir-
my H. Skrzydlewska, biurach pogrze-
bowych i kwiaciarni internetowej.

Mowa pożegnalna
Szczególnym i również bardzo osobi-
stym przeżyciem dla rodziny i uczest-
ników uroczystości pogrzebowej jest 
wygłoszenie mowy pożegnalnej. Zwy-
kle przemawia osoba bliska zmarłe-
mu, która znała go za życia. W takiej 
mowie przybliża się uczestnikom 
samą osobę, życie oraz okoliczności 
śmierci, oddając zmarłemu należytą 
cześć. Jeżeli jest potrzeba przygoto-
wania i wygłoszenia takiej mowy po-
żegnalnej, to firma H.  Skrzydlewska 
zajmie się też tą kwestią.

Meleksy dla gości
Czasami z kaplicy cmentarnej lub sali 
pożegnań do miejsca pochówku jest da-
leko. Z tym problemem firma H. Skrzy-
dlewska również sobie poradziła. Do 

dyspozycji są specjalne meleksy do 
przewożenia trumny z ciałem osoby 
zmarłej i gości pogrzebowych. Korzy-
stają z nich szczególnie osoby starsze 
i chore, którym przejście sprawia 
duże problemy. Bardzo pomocnym 
i usprawniającym uroczystość jest 
autokar do przewożenia gości, któ-
rzy mogą mieć kłopot z dotarciem 
na miejsce i przemieszczaniem się 
w dniu uroczystości. 

Organizacja konsolacji
Warto także skorzystać z pomocy firmy 
pogrzebowej w organizacji konsolacji. 

Firma H. Skrzydlewska dysponuje 
kilkoma salami konsolacyjnymi, 
które znajdują się w kompleksach 
pogrzebowych usytuowanych w bez
po średnim sąsiedztwie cmentarzy. 
Miejsca stworzono z myślą o wszyst-
kich, którzy chcą spotkać się w gronie 
najbliższych oraz odpocząć po tru-
dach przygotowań do uroczystości 
pogrzebowej. W ofercie jest bogate 
menu i doskonała obsługa. Szczegóły 
konsolacji można omówić w każdym 
z biur pogrzebowych H. Skrzydlewska 
już na etapie załatwiania formalności 
związanych z pogrzebem.

Organizacja i oprawa 
uroczystości pogrzebowych

Biura pogrzebowe
Firma H. Skrzydlewska posiada 14 biur pogrzebowych ulokowanych przy najwięk-
szych cmentarzach na terenie Łodzi, Zgierza, Głowna, Brzezin i Łowicza. W każdym 
z nich kompleksowo załatwiane są wszystkie niezbędne formalności związane z 
pogrzebem tradycyjnym lub kremacją.
• Łódź, ul. Dziewiarska 14, tel. 42 672 33 33, 800 672 333, 195 88 – czynne całą dobę, 

siedziba firmy
• Łódź, ul. Kurczaki 90, tel. 42 646 45 41 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. Wojcie-

cha
• Łódź, ul. Ogrodowa 37, Stary Cmentarz tel. 532 546 053 – Cmentarz Rzymskokatolic-

ki pw. św. Józefa
• Łódź, ul. Smutna 9, Doły, tel. 42 678 73 62 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. 

Wincentego
• Łódź, ul. Srebrzyńska 44, Mania, tel. 42 634 92 25 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

św. Antoniego
• Łódź, ul. Szczecińska 96/100, tel. 42 655 80 85 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

MBNP
• Łódź, ul. Zakładowa 4, Krematorium, tel. 42 670 03 41 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. Wszystkich Świętych
• Łódź, ul. Zakładowa 4, Nowy Zarzew, tel. 42 670 64 74 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. Wszystkich Świętych
• Łódź, ul. Zgierska 141, Radogoszcz, tel. 42 657 16 34 – Cmentarz Rzymskokatolicki 

pw. św. Rocha
• Łódź, ul. Żyzna 21, Krematorium, tel. 42 611 02 03 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. 

MBNP
• Brzeziny, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 668 137 137
• Głowno, ul. Łowicka 7/11, tel. 42 710 71 90 – Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apo-

stoła
• Łowicz, ul. Mickiewicza 38A, tel. 539 145 615
• Zgierz, ul. Parzęczewska 6, tel. 42 717 00 00 – Cmentarz Rzymskokatolicki pw. św. 

Józefa i Wawrzyńca

Zawsze jesteśmy do dyspozycji!

Wystarczy zadzwonić na jeden 
z czynnych całą dobę numerów telefonów:

42 672 33 33   *   800 672 333   *   195 88

Pracownicy firmy H. Skrzydlewska 
pomogą w następujących sprawach:

• Uzyskają akt zgonu bez angażowania najbliższych.

• Przewiozą osobę zmarłą do jednej ze specjalistycz-
nych chłodni firmy, które znajdują się w domach po-
grzebowych H.  Skrzydlewska usytuowanych przy 
największych cmentarzach Łodzi, Zgierza, Łowicza, 
Głowna i Brzezin.

• Sprowadzą ciało osoby zmarłej z każdego miejsca 
w kraju i za granicą, wykorzystując do tego nowoczesne 
karawany, spełniające wszystkie wymogi sanitarne oraz 
transport lotniczy.

• Przy transporcie ciała osoby zmarłej z zagranicy zała-
twią wszystkie formalności, odprawy konsularne, opła-
ty lotniskowe oraz wyrobią w polskich i zagranicznych 
urzędach niezbędne dokumenty, decyzje administra-
cyjne, karty zgonu, odpisy aktu zgonu oraz ich tłuma-
czenia.

• Skontaktują się z kancelarią cmentarza, na którym 
będzie pochowana osoba zmarła.

• Przygotują ceremonię pogrzebową religijną z osobą 
duchowną lub świecką z mistrzem ceremonii.

• Doradzą wybór trumny, urny, wieńca, tabliczki na-
grobnej i oprawy muzycznej uroczystości pogrzebowej.

• Przygotują oprawę kwiatową, korzystając z wiązanek 
i wieńców przygotowanych w kwiaciarniach H.  Skrzy-
dlewska.

• Przygotują ciało osoby zmarłej tak, by zachowało na-
turalny wygląd.

• Przygotują odpowiedni ubiór dla osoby zmarłej.

• Zrealizują uroczystości pogrzebowe w jednej z sal 
pożegnań.

• Zorganizują konsolację w jednej z kilku sal konsola-
cyjnych, mieszczących się w kompleksach pogrzebo-
wych firmy H. Skrzydlewska.

• Opublikują w prasie lub w internecie nekrolog, kon-
dolencje, wspomnienie i pożegnanie osoby bliskiej.

• Przygotują, wypełnią i złożą w ZUS wniosek o zasiłek 
pogrzebowy.

• Przygotują i wypełnią wniosek o zasiłek pogrzebowy 
do KRUS.

• Do czasu wypłaty zasiłku umożliwią skredytowanie 
przez firmę H. Skrzydlewska kosztów pogrzebu.

• Zadbają o estetyczny wygląd grobu.

TRADYCJA      RZETELNOŚĆ      PROFESJONALIZM
42 672 33 33   *   800 672 333   *   195 88

WWW.SKRZYDLEWSKA.PL
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Przed nami najbardziej 
upiorne święto roku! 
W najbliższy weekend w Ma-
nufakturze zrobi się poma-
rańczowo od dyń i strasznie 
od dekoracji z okazji Hal-
loween. Zombiaki, duchy 
i inne strachy – nie może Was 
zabraknąć!

Na rynku Manufaktury na 
amatorów mocnych wra-
żeń czeka zamek strachów. 

Spróbujcie swoich sił 
i wsiądźcie do wagonika, 
który zabierze Was w po-
dróż w towarzystwie na-
jokropniejszych stworów! 
Wampiry, zombie, pająki, 
kościotrupy… Kto wie, ja-
kie dziwadło spotkacie po 
drodze?
Mobilna konstrukcja 
stoi na rynku od strony 
ul. Zachodniej. Bilety wstę-
pu kosztują 15 zł (dla dzie-

ci powyżej 6 lat), a 20 zł 
dla dziecka z opiekunem 
(dziecko poniżej 6. r.ż.).
Upiorny piątkowy (29 paź-
dziernika) wieczór można 
spędzić na maratonie hor-
rorów w Cinema City – na 
kinomaniaków czeka aż 
291 minut grozy! 
Na ekranie „Dom nocny”, 
„Poroże” i „Censora”. Gę-
sia skórka i szybsze tęt-
no gwarantowane! Start 

w piątek o godz. 22:00, 
bilety na maraton: 32 zł.
Na Halloween gotowi 
są także restauratorzy. 
Barmani ze Szpulki za-
praszają na straszliwie 
pyszne koktajle, La Ven-
de przygotowało spe-
cjalną wkładkę do menu, 
a w The Mexican aroma-
tyczną zupę dyniową ser-
wować będzie załoga w te-
matycznych strojach. Red

W weekend odbędzie się  
XXVII kwesta na rzecz 
ratowania zabytków Sta-
rego Cmentarza w Łodzi.

Wolontariusze, wśród 
których nie zabraknie 
przedstawicieli świata 

kultury, sztuki, grup re-
konstrukcyjnych oraz 
społecznych, zbierać 
będą datki od soboty, 30 
października do ponie-
działku, 1 listopada. 

Red

W najbliższą niedzielę (31 
października) rozpocz-
nie się cykl kulinarnych 
warsztatów dla dzieci. 
W Manufakturze mali sze-
fowie kuchni będą mogli 
puścić wodzę fantazji i po-
znać podstawy gotowania.

W niedzielne (31 paź-
dziernika) przedpołu-
dnie Qulinarium opanu-
ją dzieciaki. Najmłodsi 
będą mogli wziąć udział 
w tematycznych warsz-
tatach bento kawaii, czy-
li sztuki komponowania 
posiłków prosto z dale-
kiej Japonii. Podstawą 
bento jest lunchbox, do 
którego układa się skru-
pulatnie przemyślane 
kompozycje, bazujące na 
warzywach i owocach.
Na pierwszych zajęciach 
mali chefowie stworzą 
własne bento boxy ze 
stworami – a w środku 
„krwawe” usta z jabłek, 

bananowe duchy, pa-
jąki, miotły czarownic 
i dyniowe potwory. Pod-
czas zajęć, pod czujnym 
okiem animatorów, dzie-
ciaki dowiedzą się nie 
tylko, jak prawidłowo 
kroić czy obierać owo-
ce i warzywa, ale także 
poznają podstawy po-
pularnej wśród foodies 
sztuki carvingu, czyli 
artystycznego rzeźbienia 
owoców. Z taką wiedzą 
przygotowanie hallo-
weenowego lampionu 
z dyni będzie pestką!
Warsztaty z okazji Hal-
loween będą pierwszymi 
z cyklu zajęć kulinar-
nych dla dzieci – kolejne 
edycje będą odbywać się 
w każdą niedzielę w stre-
fi e Qulinarium w dwóch 
turach: o godz. 12:00 
i 14:00. W następnych ty-
godniach młodzi adepci 
sztuki kulinarnej pozna-
ją tajniki idealnego cia-

sta na pizzę, skomponują 
jesienną sałatkę, poczują 
się, jak prawdziwi su-
shi-masterzy, a wreszcie 
dowiedzą się, jak zdrowo 
komponować posiłki.
Zajęcia skierowane są do 
dzieci w wieku 4–7 lat. 
Koszt warsztatów to 40 zł.
Obowiązują zapisy: 
698 213 862.

Red

Już w najbliższy piątek (29 
października) o godz. 17:00 
Muzeum Miasta Łodzi świę-
tować będzie 46. rocznicę 
założenia.

Z tej okazji zwiedzają-
cych czeka sentymen-
talne oprowadzanie po 
wnętrzach Pałacu Izraela 
Poznańskiego, ze specjal-
nym udziałem Małgo-
rzaty Laurentowicz-Gra-
nas, dyrektorki Muzeum 
w latach 2011–2016. 

Po oprowadzaniu go-
ście wysłuchają koncertu 
w wykonaniu Anny Fur-
kałowskiej (wiolonczela) 
oraz Pauliny Żurawik 
(harfa), które wykonają 
najpiękniejsze melodie 
muzyki rozrywkowej, 
fi lmowej, klasycznej, 
a także standardy jazzowe. 
Bilety w cenie 12 zł (bilet 
ulgowy) i 18 zł (bilet nor-
malny) dostępne w kasie 
Muzeum.

Red
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Już w najbliższy piątek 
(29 października) o godz. 
17:00 Muzeum Miasta Ło-
dzi świętować będzie 46. 
rocznicę założenia. 

Z tej okazji zwiedzają-
cych czeka sentymen-
talne oprowadzanie po 
wnętrzach Pałacu Izraela 
Poznańskiego, ze specjal-
nym udziałem Małgo-
rzaty Laurentowicz-Gra-
nas, dyrektorki Muzeum 
w latach 2011–2016. Po 

oprowadzaniu goście wy-
słuchają koncertu w wy-
konaniu Anny Furkałow-
skiej (wiolonczela) oraz 
Pauliny Żurawik (harfa), 
które wykonają najpięk-
niejsze melodie muzyki 
rozrywkowej, fi lmowej, 
klasycznej, a także stan-
dardy jazzowe. 
Bilety w cenie 12 zł (bilet 
ulgowy) i 18 zł (bilet nor-
malny) dostępne w kasie 
Muzeum.

Red

ŚWIĘTUJE 46. URODZINY
MUZEUM MIASTA ŁODZI

INFO
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warsztatów

31 października 
Halloweenowe stwory
7 listopada 
Ulepmy coś smacznego, 
czyli wszystko o pizzy
14 listopada 
Owocowa jesień 
(sałatki i dania z owoców)
21 listopada  
Sushi dla najmłodszych
28 listopada 
Warzywa da się lubić

stworami – a w środku 
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pomnik Stefana Rogowicza, 
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Żeby poczuć dreszczyk 
emocji, nie trzeba wcale 
wybierać się do kina na 
horror. W granicach nasze-
go miasta znajdziecie wiele 
miejsc, które uważa się za 
nawiedzone. Tajemnicze 
postaci, skrzypiące podło-
gi, dziwne odgłosy… 

Zapraszamy na wę-
drówkę po miejscach, 
w których straszą 
łódzkie duchy.

Duch oszczędny
Po terenie Manufak-
tury i Muzeum Mia-
sta Łodzi przechadza 
się ponoć sam Izra-
el Poznański. Jeden 
z trzech łódzkich „kró-
lów bawełny” dorobił 
się fortuny na ciężkiej 
pracy, choć… nie tyl-
ko swojej. Do historii 
przeszedł jego sposób 
na samowolne wy-
dłużanie czasu pracy 
robotników. Potentat 
robił to poprzez prze-
stawianie wskazówek 
zegara na wrotach fa-
bryki. Duch Poznań-
skiego ma wciąż pró-
bować przesuwać te 
wskazówki. Podobno 
widywano go też we 
wnętrzach pałacu na 
rogu Ogrodowej i Za-
chodniej. Pojawienie 
się ducha Poznańskie-
go poprzedzał dźwięk 
monet – fabrykant na-
wet po śmierci liczył 
majątek. 

Duch tragiczny
Na rogu ulic Francisz-
kańskiej i Północnej 
znajduje się Pałac Bie-
dermanna, w którym 
jeszcze kilka lat temu 
kształcili się studenci 

m.in. kulturoznaw-
stwa. Nie wszyscy byli 
jednak świadomi, że 
budynek świadkował 
prawdziwej tragedii. 
Kiedy do Łodzi wkro-
czyła Armia Czerwo-
na, właściciel pałacu, 
Bruno Biedermann, 
otrzymał jednoznacz-
ne polecenie. Wraz 
z całą rodziną miał 
opuścić swoją posia-
dłość w ciągu godzi-
ny. Po wstawiennic-
twie robotników okres 
ten wydłużono do 
24 godzin. Po upły-
wie tego czasu cała 
rodzina miała zostać 
przetrans-

p o r t o -
wana do 
obozu w Si-
kawie. Tak się 
jednak nie stało. 
Bruno Biedermann 
zastrzelił swoją 
żonę Luizę oraz cór-

kę Marylę, a następ-
nie sam popełnił sa-
mobójstwo. Ich ciała, 
zgodnie z życzeniem 
Biedermanna, pocho-
wano w ogrodzie, 
a pamięć o nich szyb-
ko wyblakła. Dopiero 
w 1977 r. pracujący 
przy pałacu robotnicy 
znaleźli szczątki tra-
gicznie zmarłych. Po 
e k s h u m a c j i 
całą rodzinę 
p o c h o -
w a n o 

na Starym Cmentarzu. 
Legenda głosi jednak, 
że Bruno Biedermann 
nigdy nie opuścił 
swojego domu, a jego 
duch do dziś przecha-
dza się po pałacowych 
korytarzach.

Duch leśny
Na łódzkie duchy 
można się natknąć nie 

tylko w starych bu-
d y n k a c h . 

M r o ż ą c e 
k r e w 

w żyłach historie opo-
wiada się także o lesie 
Ruda Popioły. Według 
opowieści przeszłość 
tego miejsca była nie-
zwykle dramatyczna. 
W jednej z willi nie-
mieckie wojska mia-
ły dokonać mordu na 
pracujących tam robot-
nikach. Inna historia 
mówi o grupie dzieci 
ze szkoły podstawo-
wej, które niedługo 
po zakończeniu wojny 
wyszły ze swoją na-
uczycielką na spacer 
i… ślad po nich zaginął. 
Podobnie jak po kobie-
cie, która ulicą Popioły 
próbowała sobie skró-
cić drogę do domu. 
Przerażające opowieści 
o lesie musiały mieć 
wpływ na mnogość 
relacji wystraszonych 
turystów, jakie co ja-
kiś czas pojawiają się 
w obiegu. W Internecie 
można znaleźć m.in. 
historię kobiety, któ-
ra przed jedną z willi 

ujrzała mężczyznę z 
oczami pozbawio-

nymi źrenic. Inna 
opowieść mówi 

o parze, któ-
rej samochód 
nagle zaczął 
p o r u s z a ć 
się na boki 
i koła jakby 
odrywały 
się od ziemi. 

W lesie słychać też 
podobno płacz dzieci, 
a spacerując, można 
poczuć zapach zgniłe-
go mięsa. Odwiedza-
jący to miejsce wspo-
minają też o tym, że 
podczas przechadzki 
czuje się czyjąś obec-
ność za plecami…

Duch elegancki
Zaczęliśmy od jedne-
go z „królów baweł-
ny”, na innym z wiel-
kiej trójki skończymy. 
Karol Scheibler, bo to 
o nim będzie tu mowa, 
w II połowie XIX w. 
stworzył na Księ-
żym Młynie wielki 
kompleks fabryczny. 
Wkrótce potem wy-
dzierżawił od miasta 
znajdujący się nieopo-
dal park Źródliska, 
wówczas bardzo zanie-
dbany. Pod jego opieką 
park rozkwitł i dziś to 
właśnie w Źródliskach 
widywany jest ponoć 
duch wielkiego fabry-
kanta. Świadkowie 
twierdzą, że ukazuje 
się im utykająca po-
stać w cylindrze, za-
wsze w towarzystwie 
dwóch psów. Co robi? 
Sprawdza, co zostało 
z jego wielkiej fortuny 
i dogląda skarbu, jaki 
ukrył kiedyś pod jed-
nym z głazów. 
Historii z dreszczy-
kiem jest oczywiście 
w naszym mieście 
o wiele więcej. Jak to 
jednak to z duchami 
bywa, nie wszystkie 
dają się tak łatwo zo-
baczyć. I może trzeba 
dodać: na szczęście.

Mikołaj Jaskinia

CO STRASZY W MIEŚCIE?
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UWAGA

Na łódzkich ulicach 
pojawiły się wysokie, 

czerwone skrzynki. 

Jest ich 45 i stoją 
na najczęściej uczęsz-

czanych przystankach 
tramwajowych

 i autobusowych. 
To są dystrybutory 

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

nowsze wydania gazety, 
zupełnie za darmo. 

Aby wyjąć egzemplarz 
„Łódź.pl” ze skrzynki, 

wystarczy złapać 
uchwyt, odchylić 

klapę i zabrać jeden 
z numerów. 

Pojemniki są codziennie 
rano uzupełniane o nowe 

egzemplarze, a jeśli 
zdarzy się, że są puste, 

oznacza to, że nakład 
naszej gazety już się 

wyczerpał.   RD

Z DARMOWĄ Z DARMOWĄ 
GAZETĄGAZETĄ

FO
T. 

LO
DZ

.PL

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach

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

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

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

TU NAS ZNAJDZIESZ
SKRZYNKI SKRZYNKI 

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKIW PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI

Sprawdź adresy na WWW.BIBLIOTEKA.LODZ.PL

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

Każda miejska biblioteka

Wszystkie miejskie przychodnie
Delegatury Urzędu Miasta Łodzi

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

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

przy punkcie informacji oraz wejściu 
do strefy Qulinarium (restauracje)

Manufaktura

Złap za uchwyt,
odchyl klapę
i weź gazetę   „Łódź.pl“
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Oczywiście 
p r z e c i w -
nika nigdy 

nie można lekce-
ważyć, jednak jak 
na razie Górnik jest 
najpoważniejszym 
kandydatem do spad-
ku z ligi. Do tej pory 
zawodnicy z Dolnego 
Śląska wygrali zaled-
wie dwa spotkania 

– z Chrobrym Głogów 
i dość sensacyjnie z Arką 
Gdynia. I właśnie takie me-
cze, jak ten z gdynianami, 
pokazują, że czasami niedo-
cenienie konkurenta może 
być zgubne. Tym bardziej 
że w ostatniej kolejce po-
lkowiczanie „urwali” dwa 
punkty Koronie Kielce, któ-
ra walczy przecież o awans. 
Dodatkowo Górnik z pew-
nością liczy na przełamanie 
i na pierwsze zwycięstwo 
w tym sezonie.
Jednak podopieczni Kibu 
Vicuñy też mają jasno po-
stawione cele. Wskazuje 

Mecz z ŁKS 
pokazał, ile dla 
Widzewa znaczą Juliusz Let-
niowski, Marek Hanousek 
i Krystian Nowak. Bez tej 
trójki gra drużyny Janu-
sza Niedźwiedzia nie była 
taka płynna i efektowna. 
Brak podstawowej drugiej 
linii sprawił, że napastnicy 
nie mogli w pełni pokazać 
swoich możliwości, bo do-
cierało do nich mniej podań, 
więc za strzelanie goli wzięli 
się obrońcy. O ile powrót 
obu pomocników na mecz 
w Rzeszowie jest pewny, 
o tyle obecność Krystiana No-
waka wciąż pozostaje niewia-
domą. Resovia jest zespołem 
bazującym na fizyczności. 
Dlatego zasadne wydaje się 
granie dwoma napastnikami. 
Jednym z nich powinien być 
Włoch Mattia Montini, który 
wydaje się silniejszy zarów-
no od Bartosza Guzdka, jak 
i Kacpra Karaska. 
Trener Dawid Kroczek drugi 

raz w ciągu miesiąca bę-
dzie miał okazję mierzyć się 
z Widzewem. Pierwszy raz 
to wyżej wspomniany mecz 
w Pucharze Polski, który był 
również jego debiutem w roli 
szkoleniowca Resovii. W śro-
dowisku piłkarskim mówiło 
się, że Kroczek zastąpił Rado-
sława Mroczkowskiego, żeby 
poprawić wyniki zespołu, 
który ma aspiracje na pierw-
szą szóstkę. Jeżeli jest to praw-
da, to musi zacząć punktować 
w starciach z czołówką tabeli. 
Mecz odbędzie się w sobo-
tę (30 października) o godz. 
18:00.           PB

na to choć-
by ostatni 
pojedynek 
w Pucha-
rze Polski, 
w którym 
na boisko 
d r u ż y n a 
w y b i e g ł a 
w dość mocno 
rezerwowym skła-
dzie. Było w nim aż 
czterech młodzie-
żowców. Kluczowi za-
wodnicy odpoczywali. 
Siły zbierali między innymi 
Dąbrowski, Domínguez czy 
dobrze dysponowany Pirulo. 
Z kolei Rygard, który w der-
bach rozegrał świetne zawo-
dy, wszedł dopiero na koniec 
meczu, żeby ratować wy-
nik. Wyraźnie zatem widać, 
że walka w lidze jest prioryte-
tem, a łodzianie z pewnością 
nie zamierzają odpuszczać 
w spotkaniu z Górnikiem. 
Mecz rozpocznie się w sobo-
tę, o godz. 20:30, na stadionie 
im. Władysława Króla.      JB

Widzew Łódź 14 29:11 33
Miedź Legnica 14 24:11 28
Korona Kielce 14 17:10 26
Sandecja Nowy Sącz 13 16:12 25
GKS Tychy 14 14:13 23
Arka Gdynia 14 23:13 23
Podbeskidzie 14 23:19 22
ŁKS Łódź 13 18:14 21
Odra Opole 14 18:19 21
Chrobry Głogów 13 14:13 16
Resovia Rzeszów 14 14:17 15
GKS Katowice 14 18:26 15
Skra Częstochowa 13 7:13 14
Puszcza Niepołomice 14 13:20 14
Zagłębie Sosnowiec 14 14:21 11
GKS Jastrzębie 14 14:26 11
Stomil Olsztyn 14 16:25 10
Górnik Polkowice 14 14:23 10
AWANS              BARAŻE              SPADEK

M    G  PKTTABELA  FORTUNA 1. LIGA

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

Tabela na 29.10.2021 godz. 18.00

STARCIE
Z BENIAMINKIEM

nie można lekce-
ważyć, jednak jak 
na razie Górnik jest 
najpoważniejszym 
kandydatem do spad-
ku z ligi. Do tej pory 
zawodnicy z Dolnego 
Śląska wygrali zaled-
zawodnicy z Dolnego 
Śląska wygrali zaled-
zawodnicy z Dolnego 

wie dwa spotkania 
– z Chrobrym Głogów 

i dość sensacyjnie z Arką 
Gdynia. I właśnie takie me-
cze, jak ten z gdynianami, 

Terminarz spotkań ŁKS jest bezli-
tosny. Trzy mecze w zaledwie 6 dni. 
Po bardzo wyczerpujących derbach 
i trudnym pojedynku Pucharu Pol-
ski z ekstraklasowym Zagłębiem 
drużyna z al. Unii musi się zmierzyć 
z Górnikiem Polkowice. Na szczę-
ście przeciwnik nie wydaje się zbyt 
wymagający. Jeśli łodzianie wyko-
rzystają tę szansę, zdobędą nie tylko 
bardzo cenne punkty, ale mogą też 
odzyskać pewność siebie po bardzo 

nierównym początku 
          sezonu.

ŁÓDŹ POLKOWICE
ŁKS GÓRNIK20:30

Polsat Go

Sobota, 30.10.2021
godz.

15 KOLEJKA
FORTUNA 1. LIGA

Mecz z ŁKS 
pokazał, ile dla 
Widzewa znaczą Juliusz Let-

Po zremisowanych derbach 
na własnym stadionie Widzew w 15 
kolejce zmierzy się z Resovią Rze-
szów. Zespół ze stolicy podkarpacia 
po dwóch wygranych zanotował dwie 

porażki z zespołami
z czołówki.

POWTÓRZYĆ
WYNIK Z PUCHARU

SPORT

POWTÓRZYĆPOWTÓRZYĆ
WYNIK Z PUCHARUWYNIK Z PUCHARU

RZESZÓWRZESZÓW ŁÓDŹŁÓDŹ
RESOVIA WIDZEW

Polsat Go

Sobota, 30.10.2021
15 KOLEJKA15 KOLEJKA

FORTUNA 1. LIGA

18:00
godz.

Czy Widzewowi uda się 
pokonać Resovię drugi 
raz w ciągu miesiąca?

no od Bartosza Guzdka, jak 
i Kacpra Karaska. 
Trener Dawid Kroczek drugi 

Mecz odbędzie się w sobo-
tę (30 października) o godz. 
18:00.           PB

STARCIESTARCIESTARCIESTARCIE
Z BENIAMINKIEMZ BENIAMINKIEMZ BENIAMINKIEMZ BENIAMINKIEM
Terminarz spotkań ŁKS jest bezli-
tosny. Trzy mecze w zaledwie 6 dni. 
Po bardzo wyczerpujących derbach 
i trudnym pojedynku Pucharu Pol-
ski z ekstraklasowym Zagłębiem 
drużyna z al. Unii musi się zmierzyć 
z Górnikiem Polkowice. Na szczę-
ście przeciwnik nie wydaje się zbyt 
wymagający. Jeśli łodzianie wyko-
rzystają tę szansę, zdobędą nie tylko 
bardzo cenne punkty, ale mogą też 
odzyskać pewność siebie po bardzo 

nierównym początku 
          sezonu.

ŁÓÓÓDŹŹŹ POLKOWICE
ŁKS GÓÓÓRNIK20:30

Polsat Go

Sobota, 30.10.2021
godz.
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na to choć-
by ostatni 
pojedynek 
w Pucha-
rze Polski, 
w którym 
na boisko 
d r u ż y n a 
w y b i e g ł a 
w dość mocno 
rezerwowym skła-
dzie. Było w nim aż 
czterech młodzie-
żowców. Kluczowi za-
wodnicy odpoczywali. 
Siły zbierali między innymi 
Dąbrowski, Domínguez czy 
dobrze dysponowany Pirulo. 
Z kolei Rygard, który w der-
bach rozegrał świetne zawo-
dy, wszedł dopiero na koniec 
meczu, żeby ratować wy-

Wyraźnie zatem widać, 
że walka w lidze jest prioryte-
tem, a łodzianie z pewnością 
nie zamierzają odpuszczać 
w spotkaniu z Górnikiem. 
Mecz rozpocznie się w sobo-
tę, o godz. 20:30, na stadionie 
im. Władysława Króla.      

AWANS              BARAŻE              SPADEKAWANS              BARAŻE              SPADEKAWANS              BARAŻE              SPADEKAWANS              BARAŻE              SPADEK
Tabela na 29.10.2021 godz. 18.00

Z BENIAMINKIEMZ BENIAMINKIEM

Siły zbierali między innymi 
Dąbrowski, Domínguez czy 
dobrze dysponowany Pirulo. 
Z kolei Rygard, który w der-
bach rozegrał świetne zawo-
dy, wszedł dopiero na koniec 
meczu, żeby ratować wy-

Wyraźnie zatem widać, 
że walka w lidze jest prioryte-
tem, a łodzianie z pewnością 
nie zamierzają odpuszczać 
w spotkaniu z Górnikiem. 
Mecz rozpocznie się w sobo-
tę, o godz. 20:30, na stadionie 

Króla.      JB
FOT. RADOSŁAW JÓŹWIAK
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Mecz z Górnikiem
będzie ważnym 
sprawdzianem 
dla piłkarzy ŁKS



15Piątek, 29 października  |  nr 58/2021

ŁÓDZKA POGODYNKA
15°C

29.10
PIĄTEK Imieniny 

obchodzą:
Ida, Teodor,
Wioleta, Euzebia, 
Felicjan, Klara

16°C

30.10
SOBOTA Imieniny 

obchodzą:
Edmund, Klaudiusz,
Przemysław, Marcel,
Marcjan, Zenobia

16°C

31.10
NIEDZIELA Imieniny 

obchodzą:
Alfons, August,
Narcyz, Antoni,
Augusta, Lucyla

ŁODZIANIZMY

ŁÓDZKIE GAWĘDY

TRZY ŻONY KAROLA EISERTATRZY ŻONY KAROLA EISERTA
29 października 1938 r. 
z m a r ł  w  Ł o d z i  K a r o l 
Rajmund Eisert – łódzki 
przedsiębiorca, przed-
stawiciel i twórca potęgi 
rodziny fabrykanckiej 
Eisertów na gruncie łódz-
kim. Urodzony w Łodzi 
w 1865 r., był synem Ka-
rola Eiserta, właściciela 
warsztatu tkackiego przy 
ulicy Piotrkowskiej 135 
i wnukiem Jana Gottlo-
ba przybyłego w 1826 r. 
z Saksonii do Pabianic. 
W 1894 r. pojął za żonę 
Marię Helenę Geyer (1875–
1947) – wnuczkę Ludwika 
Geyera.  Otrzymawszy 
w posagu 40 tys. rubli 
kupi ł  fabrykę Lewina 
Bary przy ulicy Karola 
19 (obecnie ulica Żwirki), 
w której po wojnie dzia-

łały Zakłady Przemysłu 
Wełnianego „Norbelana”. 
Interesy szły świetnie, a jego 
fortuna szybko rosła, po-
większona o nieruchomości 
i majątki ziemskie. 
Karol R. Eisert 
był także dzia-
łaczem spo-
ł e c z n y m 
i filantro-
pem, m.in. 
współza-
łożycielem 
szpitala 
w K o c h a -
nówce, fun-
datorem szko-
ły w Dłutowie 
i domu sióstr zakonnych 
Diakonis w Łodzi. Zasłynął 
również jako kolekcjoner 
dzieł sztuki. Przed śmiercią 
podarował 22 obrazy two-
rzonemu Muzeum Historii 
i Sztuki w Łodzi, z których 

12 zaginęło podczas woj-
ny, a pozostałe znajdują się 
w łódzkich zbiorach.
Po separacji z Marią Gey-
er ożenił się z Marią Mał-

gorzatą z domu Feder, 
a potem trzeci raz 

z Dunką Ellen 
C h r i s t e n -

s e n  ( z m . 
29 III 1935 r.) 
i od połowy 
lat 20. XX w. 
był konsulem 
honorowym 

Danii w Łodzi, 
z  s i e d z i b ą 

w  j e g o  p a ł a c u 
przy ul. Piotrkow-

skiej 135. Miał trzech sy-
nów: Pawła Erika, Torbena 
Karola i Harry’ego. Został 
pochowany obok żony 
w części ewangelickiej Sta-
rego Cmentarza przy ulicy 
Ogrodowej.   agr

AMOK BEZROBOCIAAMOK BEZROBOCIA

Kolejne wydanie w środę 
3 listopada

Daniel Wołoszyn, z wy-
kształcenia agronom, był 
z pochodzenia Rosjani-
nem i mieszkał przy ulicy 
Podmiejskiej 1 w Łodzi. 
Z racji profesji pracował 
w majątkach ziemskich 
w Polsce oraz w Rosji 
i utrzymywał rodzinę 
na odległość – żonę oraz 
dwie córki. Kiedy wrócił 
na stałe do Łodzi, ma-
jąc prawie 50 lat, posady 
w okolicznych gospodar-
stwach i folwarkach były 
zajęte i musiał się prze-
kwalifikować na szofera, 
co nie gwarantowało jed-
nak stałego zajęcia i potę-
gowało frustrację. 
Żona Wołoszyna, żeby 
wspomóc domowy bu-
dżet, znalazła na krót-
ko pracę jako kucharka. 
Starsza córka Ela, która 
ukończyła seminarium 
nauczycielskie dokładała 
do rodziny swoją skromną 
pensję ze szkoły. 
Coraz większe problemy 
finansowe powodowały 
awantury, wzajemne pre-
tensje, a poczucie winny
i kompleksy wpędzały 

Wołoszyna w alkoholowy 
nałóg. Zaczęło się domo-
we piekło,  wybuchały 
kłótnie, padały groźby, 
były przepychanki i ręko-
czyny. Kobiety opóźniały 
nawet opłatę czynszu, by 
w drodze eksmisji pozbyć 
się frustrata z domu. 
Pewnego grudniowego 
dnia 1932 r. Daniel ubrał 
się odświętnie i wyruszył 
w miasto. Wrócił dopiero 
następnego ranka w stanie 
znacznego upojenia alko-
holowego i gdy zaszedł 
do 2-pokojowego miesz-
kania na drugim piętrze, 
wyjął rewolwer i stojąc 
w drzwiach wystrzelił 
dwukrotnie w stronę cór-
ki Elżbiety, która stała 
w korytarzu. Dziewczyna 
padła martwa. 
Wołoszyn szukał w amo-
ku kolejnych ofi ar i strze-
lił do drugiej, głuchonie-
mej córki, ale kula prze-
szła obok. Żony nie było 
w domu, więc desperat 
wypalił na koniec we wła-
sną skroń, kończąc krwa-
wy, rodzinny dramat… 

agr

Niemal do końca XVI w. 
Łódź nie miała ratusza. Do-
piero z marca 1585 r. mamy 
informację, że ówczesny 
burmistrz Łodzi Mikołaj 
Kacprzyk, wraz ze starszy-
mi: Tomaszem Chomet-
kiem, Klemensem Czarnym 
i Maciejem Świgoniem, za 
zezwoleniem biskupa Hie-
ronima Rozdrażewskiego, 
pod nadzorem ciesielskiego 
majstra Macieja Doczekało-
wicza, nowy ratusz wysta-
wić pozwolił. Majster obok 
zapłaty, jako że budowla 

była zgrabna, otrzymał 
zgodę, aby na placu miej-
skim „wino i gorzałkę palić, 
tudzież piwo szynkować, 
od czego to podatków nija-
kich nie zapłaci”. W ratuszu 
oprócz izby czeladnej, obra-
dom służącej, był zajazd dla 
gości.
W 1585 r. władze miejskie 
zawarły z Maciejem Docze-
kałowiczem umowę, zgod-
nie, z którą mieszczanin 
ów podejmował się swoim 
kosztem wystawić budynek 
na placu miejskim przy ryn-
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KARTKA Z KALENDARZA

 MIASTO RODZINNE

„Ojciec i Matka, dobrzy, cisi, skromni ludzie. 
Nie wywierali na mnie żadnego nacisku, 
pozwalali mi iść zawsze swoją drogą”.

Ojciec Juliana, Izydor Tuwim zmarł 
3 maja 1935 roku i został pocho-
wany na cmentarzu żydowskim 
przy ul. Brackiej. Choć poeta 
nie mieszkał już wtedy w Łodzi 
przyjeżdżał w każdą rocznicę 

na grób ojca. Matka, po ekshuma-
cji zwłok, spoczęła obok niego 
4 maja 1947 roku. To wówczas 
po raz ostatni Julian Tuwim 
był w naszym mieście. 
O swoich rodzicach mówił:

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

Pożegnanie
rodziców
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Grób rodziców Juliana Tuwima 
na cmentarzu żydowskim przy ul. Brackiej

Ciekawostkę stanowi fakt, że nazwisko 
Tuwimów (z hebrajskiego tow, tuwa – 
dobry, liczba mnoga – tuwim) można 

by tłumaczyć jako „dobrzy”.
Adela i Izydor Tuwim mają swój grób 

na Cmentarzu 
Żydowskim 

w Łodzi.

Nazwę Doły kojarzymy 
powszechnie z cmenta-
rzem, jednej z najwięk-
szych nekropolii Łodzi, 
która powstała w 1896 r. 
po obu stronach ul. Smut-
nej we wschodniej części 
Bałut. Jest tam również 
ulica Doły.
Historycznie Doły były 
bardzo starą wsią, nazwa-
ną tak pewnie z uwagi na 
pagórkowaty teren. Pierw-
sza wzmianka o osadzie 
pochodzi już z 1413 roku, 
a był to majątek szlachec-

ki, który w okresie wojen 
w połowie XVII w. został 
zrujnowany i całkowicie 
wyludniony. Zarośnię-
ty krzakami teren został 
częściowo włączony do 
granic Łodzi w 1906 r.,
a pozostałą część wsi 
inkorporowano w 1915 
roku. Spora część Dołów 
w czasie wojny znalazła się 
w obrębie Litzmannastadt 
Getto. 
Dziś Doły to również 
nazwa funkcjonalnego 
osiedla, którego budo-

wę w rejonie ul. Spornej 
i Wojska Polskiego rozpo-
częto w 1956 r. o zakoń-
czono w 1963 r. Graniczy 
ono od strony północnej 
z Cmentarzem Żydow-
skim przy ul. Brackiej.
A gdzie jest w Łodzi miej-
sce nazywane „Dołkiem”?  
Tak mówiono dawniej na 
teren w pobliżu Księżego 
Młyna, na północ od sta-
wu Scheiblera, w rejonie 
ulicy Wilczej i Gołebiej, 
gdzie występuje natural-
ne obniżenie terenu.  agr

ku. Budynek miał stanowić 
własność Macieja, którego 
później nazywano też Ra-
tusznym. W budynku była 
karczma, a tylko pewną 
jego część przeznaczono na 
siedzibę władz miejskich. 
Szynkownia ratuszowa 
zagrożona aż sześcioma 
konkurencyjnymi miejski-
mi karczmami, przynosiła 
minimalne dochody, więc 
Doczekałowicz sprzedał 
ratusz Janowi i jego żo-

nie Marusi Kamizelom, 
za cenę 62 grzywien. 
Później przeszedł on na 
własność mieszczanina 
Błażeja, a w końcu odku-
piły go władze miejskie. 
Ratusz był drewniany, nie-
co większy niż inne domy 
i z drewnianą wieżyczką. 
Prawdopodobnie dotrwał 
do połowy XVIII wieku, 
bo ostatnia wzmianka 
o nim pochodzi z 1727 
roku.   agr
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GALERIA ŁÓDZKICH MURALI

Przestrzenny mural „Najdłuższa noc w roku” 
na ścianie budynku  przy ulicy Gdańskiej 132 autorstwa Mony Tusz, artystki z Katowic

Karol Eisert

Ławeczka Tuwima
Ławeczka Tuwima
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