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NA SYGNALE
JADĄC HULAJNOGĄ, UDERZYŁ W SAMOCHÓD

NA SYGNALE
CIEMNA STRONA MIASTA

Policjanci wezwani do ko-
lizji na alei Piłsudskiego 
zauważyli uszkodzoną 
hondę, przy której stała ko-
bieta oraz siedzącego obok 
na trawniku mężczyznę. Z 
relacji kobiety wynikało, że 
35-latek, poruszając się hu-
lajnogą, nie zwracał uwagi 
na inne pojazdy. W pewnej 
chwili wjechał wprost w jej 
auto. Gdy mundurowi po-
deszli do kierującego, od 
razu wyczuli od niego sil-
ną woń alkoholu. Przepro-
wadzone badanie wykaza-
ło, że 35-letni mieszkaniec 
Łodzi ma ponad 2 promile 
alkoholu w organizmie. 

Mężczyzna powiedział, 
że zbliżając się do skrzy-
żowania, nie zauważył 
hondy, a ponadto myślał, 
że ma pierwszeństwo. Na 
miejscu pojawiła się part-
nerka 35-latka, która we 
własnym zakresie zabez-
pieczyła hulajnogę.
35-latek za kierowanie 
po jazdem innym niż 
mechaniczny w stanie 
nietrzeźwości oraz spo-
wodowanie zagrożenia 
w ruchu drogowym zo-
stał ukarany mandatami 
karnymi w łącznej kwocie 
5 tys. zł.

red

Od 12 lat na straży jakości 
łódzkiej wody stoją żywe 
organizmy – ryby i  małże. 
Właśnie 56 małży zakończy-
ło trzymiesięczną „pracę” 
w  siedmiu ujęciach wody 
i wróciło do swojego natural-
nego środowiska – jednego 
z wielkopolskich jezior. 

Pracę w ZWiK Łódź pod-
jęły już kolejne „brygady” 
małży z gatunku skójka za-
ostrzona.
Jakość łódzkiej wody jest 
nieustannie kontrolowana. 
W 100 punktach miasta pra-
cownicy laboratoriów ZWiK 
Łódź i Sanepidu pobierają 
próbki wody. Inspekcji pod-
lega blisko 100 parametrów 
– fi zykochemicznych i bak-
teriologicznych.

Małże i ryby na straży
 Oprócz ludzi nad jakością 
wody czuwają również 
ryby i małże. Żyją one 

w akwariach, 
przez które prze-
pływa woda ze stud-
ni głębinowych oraz 
ta z ujęcia w Tomaszowie 
Mazowieckim. Małże to 
pierwsza linia kontroli ja-
kości łódzkiej wody. Przy-
wożone są ze słynącego 
z czystości wielkopolskie-
go jeziora. W Zakładzie 
Wodociągów i Kanalizacji 
przez 3 miesiące pracują 
specjalnie wyselekcjono-
wane dojrzałe osobniki 
(mają ok. 10 lat). Trafi ają 
do siedmiu zbiorników 
przy ujęciach wody – w ze-
społach po osiem sztuk. 
Zbiorniki zbudowano tak, 
żeby nie narażać żywych 
organizmów na stres – są 
zaciemnione, izolowane od 
hałasu i mają zamontowa-
ne amortyzatory tłumiące 
drgania podłoża. We wnę-
trzu zbiorników znajdują 
się urządzenia do natlenia-

n i a 
w o d y 
oraz czuj-
niki wykrywają-
ce aktywność małży. 
Organizmy te w naturze 
prowadzą osiadły tryb ży-
cia, więc pobyt bez ruchu 
w akwariach ZWiK Łódź 
nie stanowi dla nich żadne-
go problemu.

Zamknięcie muszli 
to naturalny system 
alarmowy
„Praca” małży polega na 
fi ltrowaniu wody, z której 
pobierają pokarm i tlen. 
W ciągu godziny każdy 
małż może przefi ltrować 
nawet 3 litry wody. Reagu-
ją natychmiast na zmianę 

temperatu-
ry wody, tempa jej 
przepływu lub wzrost po-
ziomu zanieczyszczeń. Po-
siadają doskonały zmysł 
czucia. To żywe laborato-
ria chemiczne. Pojawienie 
się w wodzie substancji 
szkodliwych wywołuje 
u nich stres – natychmiast 
zamykają swoje muszle, 
chroniąc się przed toksy-
nami. To reakcja obronna 
stosowana w naturalnym 
środowisku.

Nagłe zamknięcie 
muszli u kilku osob-

ników naraz może 
budzić niepokój. W takiej 
sytuacji błyskawicznie re-
aguje system alarmowy. 
Zapala się lampa sygna-
lizacyjna, a na ekranie 
komputera wyświetlony 
zostaje komunikat. Na-
tychmiast odcinany jest 
też wypływ wody do mia-
sta, a do pracy przystępu-
ją laboranci, żeby zbadać 
wodę. 
Na szczęście od momentu 
wprowadzenia w ZWiK 
Łódź biomonitoringu taka 
sytuacja nigdy nie miała 

miejsca. Po 3 miesiącach 
małże wracają do swojego 
naturalnego środowiska – 
jeziora, z którego zostały 
odłowione.
ZWiK Łódź ma jeden 
z największych systemów 
biomonitoringu wody 
w Polsce. Żywe organi-
zmy nie wykryły dotąd 
żadnych zagrożeń doty-
czących jakości dostarcza-
nej mieszkańcom wody. 
Łódzka woda w ponad 
90% pochodzi z 48 studni 
głębinowych i jest uzna-
wana za jedną z najlep-
szych w kraju.

Miłosz Wika
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Po 3 miesiącach pracy 
dla łódzkich wodociągów 
małże wracaja do swojego 
naturalnego środowiska

1 kwietnia ruszają prace przy 
naprawie torowiska na ul. 
Aleksandrowskiej. Aby były 
mniej uciążliwe, będą prowa-
dzone wieczorami i nocą.

Ulicę Aleksandrowską cze-
ka gruntowny remont. Na 
odcinku między ulicami 
Bielicową i Szczecińską po-
wstanie nowe torowisko. 
Z kolei od ul. Szczecińskiej 
do rogatek drogowcy ułożą 
nową nawierzchnię jezdni.
Prace torowe wystartu-
ją jako pierwsze już w 
piątek. O 19:30 przesta-

ną kursować tramwaje. 
W zamian MPK urucho-
mi autobusową komuni-
kację zastępczą. 
Prace remontowe obej-
mą wymianę zużytych 
odcinków torowiska, 
podkładów oraz słupów 
i sieci trakcyjnej. Planu-
je się, że komunikacja 
tramwajowa wróci na ul. 
Aleksandrowską przed 
końcem wakacji.
Na czas prowadzenia 
remontu tramwaje będą 
miały  krańcówkę przy 
dworcu Łódź Żabieniec. 
Od Żabieńca pojedziemy 

dalej autobusami linii 
Z8. Będą one kursowały 
co 7,5–10 minut.
Otwarcie ofert doty-
czących przetargu na 
remont jezdni zostało 
przeniesione na przy-
szły tydzień. Wybrany 
wykonawca zerwie sta-
rą nawierzchnię i poło-
ży nową na odcinku 2,5 
km. Ruch pojazdów na 
ul. Aleksandrowskiej 
nie będzie wstrzymany. 
Prace powinny się roz-
począć przed wakacjami.

TAnd
FOT.LODZ.PL

ULICA ALEKSANDROWSKA

FOT. TOMASZ KALISZEWSKI (ZWIK)

Remont wieczorową porą
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1 kwietnia tradycyjnie koń-
czy się przerwa zimowa 
w  łódzkim Ogrodzie Bota-
nicznym. W  najbliższych 
miesiącach czekają na nas 
piękne kolekcje roślin i cie-
kawe wydarzenia.

Ogród Botaniczny w Ło-
dzi jest jednym z naj-
większych tego typu 
obiektów w całym kraju. 
Na 67 ha terenu rośnie 
około 3400 gatunków 
roślin. Kolekcje są upo-
rządkowane w dziewię-
ciu działach ekspozy-
cyjnych, to m.in.: Ogród 
Japoński, Alpinarium, 
Skansen Roślinny czy 
Arboretum. Na terenie 
Ogrodu znajduje się 
18 stawów, największy 
z nich, położony central-
nie w dziale Zieleni Par-
kowej, ma powierzchnię 

około 0,5 ha i graniczy 
z 800-metrowej długości 
sędziwą Aleją Lipową.
Od dzisiaj wszystko to 
znowu czeka na gości. 
– 1 kwietnia kończymy 
przerwę zimową. W dwa 
ostatnie weekendy mar-
ca otwieraliśmy się, aby 
goście mogli podziwiać 
kwitnącą kolekcję kroku-
sów. Od piątku będziemy 
otwarci już codziennie od 
godz. 9:00 do 19:00. Czyn-
ne będą wszystkie trzy 
kasy, ale pamiętajmy, że 
pół godziny krócej niż sam 
ogród – mówi Dorota Mań-
kowska, naczelnik Ogrodu 
Botanicznego w Łodzi.
Poza kolekcjami roślin na 
odwiedzających czekają 
ciekawe wydarzenia. Nie 
zabraknie znanej i bardzo 
popularnej Nocy Święto-
jańskiej oraz Spadających 

Gwiazd, czyli obserwacji 
Perseid. – Zapraszamy też 
na Akademię Różnorod-
ności – cykl niedzielnych 
wycieczek po ogrodzie 

z przewodnikiem oraz 
na Akademię Ogrodnika 
– cykl popołudniowych 
warsztatów, na których 

będziemy doradzać, 

jakie prace w ogrodzie czy 
na balkonie warto przepro-
wadzić w danej porze roku 
– dodaje Mańkowska. Aha

FOT.LODZ.PL

ZIELONA ŁÓDŹ

BOTANIK
OTWARTY

Trwa pozimowa naprawa ulic. 
Ekipy frezują zniszczoną, po-
dziurawioną nawierzchnię 
i na większej powierzchni 
układają nowy asfalt. Gdzie 
mogliśmy je spotkać do-
tychczas?

Od czwartku drogowcy 
pracują na ul. Spornej. 
Kładą nowe fragmenty as-
faltu w miejscu zerwanej 
starej nawierzchni oraz 
wyrównują jezdnię. Ulica 
Sporna będzie ważnym 
objazdem dla remonto-
wanej właśnie ul. Wojska 
Polskiego, której przebu-
dowa od 1 kwietnia obej-
mie kolejny odcinek. 

Drogowcy pojawili się tak-
że m.in. na Retkini i na al. 
Waltera-Janke, a dzisiaj po-
winniśmy zobaczyć kolejną 
ekipę na Widzewie, na ul. 
Brzezińskiej, która będzie 
naprawiana przez dwa dni.

Na przyszły tydzień prace 
naprawcze zaplanowano 
m.in. na ul. Rokicińskiej, 
Strykowskiej i Broniew-
skiego.

red
FOT.LODZ.PL

Czy Minister Infrastruktury 
wysłucha próśb mieszkań-
ców osiedla Ziołowa-Podbia-
łowa i zalegalizuje „przybu-
dówki”, w  których rodziny 
zbudowały łazienki, dodat-
kowe pokoje czy kotłownie 
do ogrzewania domów?

Miasto po raz kolejny na-
pisało do Ministerstwa, 
tym razem Rozwoju 
i Technologii, by ten po-
zwolił na odstępstwo dla 
przybudówek na osiedlu 
Ziołowa-Podbiałowa. 
W pomieszczeniach znaj-
dują się łazienki, toalety, 
pokoje. Dla wielu rodzin 
nakaz rozbiórki przy-
budówki oznacza utratę 
niezbędnego do życia 
pomieszczenia. Niestety, 
Ministerstwo Infrastruk-
tury odmówiło przychy-
lenia się do próśb miesz-
kańców.

Przypomnijmy, na osie-
dlu Ziołowa-Podbiałowa 
na łódzkim Radogoszczu 
Zachodzie mamy około 
80 zespołów budynków 
z lat 40. XX wieku. W 2012 
roku, na prośbę miesz-
kańców, miał się rozpo-
cząć proces prywatyzacji 
lokali. Dotychczasowi na-
jemcy mogliby wykupić 
mieszkania (z bonifi katą). 
Jednak na przeszkodzie 
stanęły przybudówki. 
Skąd się wzięły? Zbudo-
wane 80 lat temu osiedle 
nie przystawało do stan-
dardu dzisiejszych miesz-
kań. By poprawić komfort 
mieszkania lokatorzy na 
własną rękę budowali 
brakujące pomieszczenia. 
Często samowolnie.
Ale miasto nie chce karać 
ich za to, że chcieli żyć 
w normalnych warun-
kach i poprosiło ówczesne 

Ministerstwo Inwesty-
cji i Rozwoju o zgodę na 
odstępstwo i legalizację 
przybudówek. Gdy mini-
ster odmówił, miasto pró-
bowało rozwiązać każdą 
sprawę indywidualnie. 
Część rodzin będzie mo-
gła na przykład wynająć 
przylegający wolny lokal 
i tam urządzić kuchnię 
czy łazienkę. W ten spo-
sób – nawet po rozebraniu 
przybudówki – mieszkań-
cy nie stracą potrzebnego 
im pomieszczenia. Ale nie 
każda rodzina z osiedla 
Ziołowa będzie mogła 
skorzystać z takiego roz-
wiązania, bo nie każde 
mieszkanie ma wolny po-
kój za ścianą.
Dlatego miasto po raz 
drugi poprosiło ministra 
o odstępstwo. 
Czekamy na odpowiedź.

OHO

Ziołowa czeka 
na decyzję ministra
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POZIMOWE REMONTY

NOWYNOWY
ASFALTASFALT
NA ULICACHNA ULICACH

Więcej informacji
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UKŁADAJĄ
NOWY ASFALT

PRACE OBEJMUJĄ KOLEJNY ODCINEK

PRIMA APRILIS. 
UWAŻAJ, BO SIĘ POMYLISZ!

Remont ul. Wojska Pol-
skiego wkracza w kolejny 
etap. W niedzielę 3 kwiet-
nia zostanie ona zamknię-
ta na odcinku pomiędzy ul. 
Sporną i al. Palki, co wy-
musi zmiany tras autobu-
sów komunikacji miejskiej. 
Zmienioną trasą, ulicami 
Strykowską i Pankiewicza, 
kursować będą linie 57, 64, 
70, 81 i Z6.

Odcinek po odcinku
R e m o n t  u l .  W o j s k a 
Polskiego, jedna z naj-
ważniejszych obecnie 
inwestycji drogowych, 
rozpoczął się na odcinku 
od skrzyżowania z ul. 
Franciszkańską do ul. 
Obrońców Westerplatte. 
W lutym, po rozbiórce 

Ta parafraza staropolskiego 
porzekadła pokazuje, że tra-
dycja związana z 1 kwietnia 
jest u nas długa. Natomiast 
skąd się wziął ów prze-
śmiewczy obyczaj zmyśla-
nia informacji czy robienia 
psikusów, tak naprawdę nie 
wiadomo. I to nie jest żart…

Prima aprilis znaczy 
po łacinie dosłownie  
„pierwszy kwietnia” 
i jako dzień humoru, 
opartego głównie na 
drobnych kłamstwach 
oraz żartach, obchodzo-
ny jest w wielu krajach 
świata,  a  zaczął  być 
popularny w późnym 
średniowieczu,  choć 
nawiązywał do czasów 
rzymskich. 

Zmiany po remoncie
Niektórzy uważają, że ge-
neza zwyczaju ma zwią-
zek z rzymskim zwycza-
jem Cerialiów, 
obchodzo-
n y c h 
na po-
czątku 
kwiet-
nia na 
cześć bogi-
ni Ceres. Według jednej 
z legend, kiedy poszuki-
wała ona swojej porwanej 
córki, kierowała się echem 
i została wyprowadzona 
w pole. Prawdopodobna 
wydaje się również wer-

Drogowcy remontujący ul. 
Jaracza rozpoczęli układa-
nie nowej nawierzchni na 
pierwszym odcinku ulicy. 
Autobusy MPK musiały 
zmienić swoje trasy. 

Wczora j  zos ta ło  za-
mknięte  skrzyżowa-
nie ul. Jaracza z POW. 
Z tego powodu autobu-
sy MPK zmieniły swoje 
dotychczasowe trasy. 
Objazdem pojechały linie 
96, N4, N7 i Z13.
Zmiany mają związek 
z rozpoczęciem ukła-
dania nawierzchni mię-
dzy ul. Sterlinga i POW. 
Wcześniej był tam czę-
ściowo dopuszczony 
ruch. Drogowcy wyko-
nali nową podbudowę 
drogi i rozpoczęli kolej-
ny etap prac. Z tego po-
wodu skrzyżowanie z ul. 
POW zostanie zamknięte 
na ok. dwa tygodnie.
Którędy jeżdżą auto-
busy? 

starego torowiska na ul. 
Strykowskiej, remont ob-
jął kolejny odcinek – od ul. 
Obrońców Westerplatte do 
skrzyżowania z ul. Sporną. 
– Inwestycja przebiega 
zgodnie z planem – infor-
muje Agnieszka Kowalew-
ska-Wójcik, dyrektor Za-
rządu Inwestycji Miejskich. 
– Obecnie trwają rozbiórki 
obrzeży torowiska, jego 
podbudowy oraz toru na 
skrzyżowaniu ulic Wojska 
Polskiego i Głowackiego. 
Powstaje kanalizacja ogól-
nospławna i deszczowa, 
trwa też przebudowa gazo-
ciągu. Prowadzone są prace 
porządkowe po wyburze-
niu budynku przy ul. Fran-
ciszkańskiej 39. Na budowie 
pracuje 50-osobowa ekipa. 

sja, że obyczaj ten wywodzi 
się z rzymskich Veneraliów, 
obchodzonych 1 kwietnia. 
W tym dniu dozwolone 
były żarty,  komiczne wystę-
py, a mężczyźni przebierali 
się w damskie stroje. Ponad-
to zanim wprowadzono ka-
lendarz gregoriański, Nowy 
Rok obchodzono w kilku 
regionach właśnie 1 kwiet-
nia. Tu i ówdzie wierzono, 
że to czas, kiedy duchy za-
czynają się mścić 
i sprowadzać 
nieszczęścia. 
Chrześci jań-
stwo zaczę-
ło wiązać te 
„pogańskie” 
z w y c z a j e  
z Judaszem, 
który miał się 
urodzić właśnie 
1 kwietnia i dla-
t e g o 

Linia 96 w kierunku Teo-
fi lowa pojedzie przez Uni-
wersytecką, Narutowicza, 
pl. Dąbrowskiego, Sterlin-
ga, Pomorską, pl. Wolności 
i Legionów do Zachodniej, 
gdzie wróci na trasę.
Linie nocne, jadąc w kie-
runku strefy przystanków 
nocnych na al. Kościuszki, 
pojadą przez Kilińskiego, 
Narutowicza, pl. Dąbrow-
skiego, Sterlinga, Pomor-
ską, pl. Wolności i Legio-
nów do Zachodniej.
Linia Z13 kursować będzie 
na trasie:
DĄBROWA NIŻSZA – Ślą-
ska, Kilińskiego, Broniew-
skiego, Śmigłego-Rydza, 
Kopcińskiego, Jaracza, 
Uniwersytecka, Rodziny 
Scheiblerów, Rodziny Po-
znańskich, Kilińskiego, 
Traugutta, Sienkiewicza, 
Tuwima, Struga, Gdańska, 
Zielona, 1 Maja, Włóknia-
rzy, Legionów – LEGIO-
NÓW/WŁÓKNIARZY.

TAnd

Na najbliższe tygodnie 
zaplanowano rozbiór-
k i  podbudowy j ezdni 
ul. Wojska Polskiego oraz 
jej oznakowania piono-
wego. Od ul. Francisz-
kańskiej  do ul.  Obroń-
ców Westerplatte będzie 
frezowana nawierzchnia. 
Kontynuowany będzie 
także demontaż słupów 
trakcyjnych na ul. Stry-
kowskiej oraz sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowa-
niu ulic Wojska Polskiego 
i Franciszkańskiej.

Zmiany po remoncie
Przebudowana ulica zyska 
nowy układ oraz nowe to-
rowisko tramwajowe (stare 
wyłączono z użytkowania 
w 2019 r. ze względu na 

dzień ów kojarzył się z kłam-
stwem, obłudą i nieprawdą.

Jak zwał, tak zwał…
W krajach anglojęzycz-
nych 1 kwietnia jest nazy-
wany „Dniem Głupców”, 
w Szkocji znany jest jako 
„Polowanie na głupca”, na 
Litwie „Dzień kłamstwa” 
(Melagio diena), w Por-
tugalii „Dzień kłamstwa” 
(Dia da mentira). W kra-
jach germańskich to po 
prostu „1 kwietnia”, na-
tomiast we Francji prima 
aprilis jest określany jako 
„Dzień kwietniowej Ryby” 

(Jour du poisson d’avril). 
Na wschodzie 1 kwiet-
nia kojarzony jest jako 
„ D z i e ń  Ś m i e c h u ” . 
Generalnie niby jest 
to jakieś święto, ale  
uważane za niepo-
ważne, może nie-
uznawane, ale sta-
rano się nie robić 
wówczas żadnych 
ważnych rzeczy. 

Dziś 1 kwietnia ob-
chodzimy 

j a k o 

d z i e ń  r a -
d o s n y , 
w którym 
c e l o w o 

katastrofalny stan technicz-
ny). Powstaną nowe chod-
niki z wydzieloną drogą 
dla rowerów i miejscami 
postojowymi dla samo-
chodów. Ulica zyska nowe 
oświetlenie, a ruchem na 
przejściach dla pieszych 
i skrzyżowaniach będzie 
s terować  sygnal izac ja 
ś w i e t l n a .  P r z y b ę d z i e 
z ie leni .  Wzdłuż drogi 
zasadzonych ma być 800 
drzew (klonów, lip i dę-
bów) oraz ponad 12 tys. 
krzewów i kwiatów.
P r a c e  z a k o ń c z ą  s i ę 
w 2023 r. Inwestycja po-
chłonie ok. 134 mln zł, 
z czego ok. 65 mln zł to 
dofinansowanie unijne.

(pj)

próbuje się wprowadzić 
innych w błąd…

Głupawka po polsku
Do Polski prima aprilis 
zawitał w XVI/XVII w. 
Poeta Wacław Potoc-
ki pisał: „Prima aprilis 
albo najpierwszy dzień 
kwietnia .  Do rozma-
itych żartów moda sta-
roletnia”.
T u w i m  t ł u m a c z y ł  t o 
najprościej: prima zna-
czy po łacinie  dzień, 
a aprilis – bzdura albo 
w innej wersji: prima – 
oszuka, a aprilis – łem-
cie. 
W każdym razie  pr i -
ma  apr i l i s  to  o k a z j a 
do plecenia bzdur, an-
dronów, fantaz j i ,  ba-
nialuk,  zmyśleń i  ba-
j e c z e k .  M a  t o  s w o j e 
dobre strony, bo moż-
na np.  pod płaszczy-
kiem primaaprilisowej 
nieprawdy przemycić 
j a k i e ś  „ p r a w d z i w e 
k ł a m s t e w k a ” ,  k t ó r e 
mamy na sumieniu.
W Łodzi raczej trudno 
było  wcisnąć  k i t ,  bo 

większość to świetnie 
potrafiła robić na co 

dzień i jak w „Zie-
m i  o b i e c a n e j ” 
ktoś powiedział:
–  Pan  to  gadaj 

na Bałutach, tam 
może panu uwierzą 

i  będą cenil i  pańskie 
zdanie, ale my trochę 
pana znamy. Bo pan bla-
gujesz, aż się krochmal 
sypie…

agr

PRZEBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO

REMONT JARACZA

i jako dzień humoru, 
opartego głównie na 
drobnych kłamstwach 
oraz żartach, obchodzo-
ny jest w wielu krajach 
świata,  a  zaczął  być 
popularny w późnym 
średniowieczu,  choć 
nawiązywał do czasów 
rzymskich. 

Zmiany po remoncie
Niektórzy uważają, że ge-
neza zwyczaju ma zwią-
zek z rzymskim zwycza-
jem Cerialiów, 
obchodzo-
n y c h 
na po-

nia na 
cześć bogi-
ni Ceres. Według jednej 
z legend, kiedy poszuki-
wała ona swojej porwanej 
córki, kierowała się echem 
i została wyprowadzona 
w pole. Prawdopodobna 
wydaje się również wer-

czynają się mścić 
i sprowadzać 
nieszczęścia. 
Chrześci jań-
stwo zaczę-
ło wiązać te 
„pogańskie” 
z w y c z a j e  
z Judaszem, 
który miał się 
urodzić właśnie 
1 kwietnia i dla-
t e g o 

(Jour du poisson d’avril). 
Na wschodzie 1 kwiet-
nia kojarzony jest jako 
„ D z i e ń  Ś m i e c h u ” . 
Generalnie niby jest 
to jakieś święto, ale  
uważane za niepo-
ważne, może nie-
uznawane, ale sta-
rano się nie robić 
wówczas żadnych 
ważnych rzeczy. 

Dziś 1 kwietnia ob-
chodzimy 

j a k o 

d z i e ń  r a -
d o s n y , 
w którym 
c e l o w o 

cie. 
W każdym razie  pr i -
ma  apr i l i s  to  o k a z j a 
do plecenia bzdur, an-
dronów, fantaz j i ,  ba-
nialuk,  zmyśleń i  ba-
j e c z e k .  M a  t o  s w o j e 
dobre strony, bo moż-
na np.  pod płaszczy-
kiem primaaprilisowej 
nieprawdy przemycić 
j a k i e ś  „ p r a w d z i w e 
k ł a m s t e w k a ” ,  k t ó r e 
mamy na sumieniu.
W Łodzi raczej trudno 
było  wcisnąć  k i t ,  bo 

większość to świetnie 
potrafiła robić na co 

dzień i jak w „Zie-
m i  o b i e c a n e j ” 
ktoś powiedział:
–  Pan  to  gadaj 

na Bałutach, tam 
może panu uwierzą 

i  będą cenil i  pańskie 
zdanie, ale my trochę 
pana znamy. Bo pan bla-
gujesz, aż się krochmal 
sypie…
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Przez 10 dni łodzianie będą 
mieli szansę wyruszyć 
w słodką trasę po mieście. 
W przeszło 20 kawiarniach 
i restauracjach przygoto-
wano desery (oczywiście 
z czekoladą w roli głów-

nej) i dobrany do nich 
n a p ó j  k a w o w y . 

Czasami  j e s t 
to po pro-

CZEKOLADOWE
ŚWIĘTO NADCHODZI!ŚWIĘTO NADCHODZI!

Już od piątku (1 kwietnia) łodzianie będą mogli rozsmakować się w czekoladowych 
deserach i koktajlach kawowych podczas Festiwalu Czekolady i Kawy organizowa-

nym przez Jemy w Łodzi. Na spróbowanie wszystkich festiwalowych propozycji 
mamy 10 dni. Co przygotowały łódzkie kawiarnie i restauracje? Sprawdzamy!

stu espresso, którego za-
danie to zbalansowanie 
słodkości czekolady, ale 
niektóre koktajle mogą 
być deserami samymi 
w sobie.

Na co mogą liczyć 
miłośnicy czekolady?

Na serniki w nowoczesnej 
odsłonie, czekoladowe 
musy, bajecznie wygląda-
jące monoporcje, desery 
lodowe, śliwki w czekola-
dzie, gofry z kremem cze-
koladowo-orzechowym, 
a nawet… pizzę z czeko-
ladą! 
A do picia? Ice Coffee 
z likierem czekoladowo-wi-
śniowym i bitą śmietaną, 

a f fog at o 
z  loda m i 
b r o w n i e , 
p r z e ł a m a n e 
smakiem orzeź-
w i a j ą c e j  m i ę t y 
z dodatkiem 
gorzkiej cze-
kolady czy 
a k s a m it n e 
s m o o t h i e 
z masłem orze-
chowym, mango 
i espresso.
Ważną częścią festi-
walu są wydarzenia 
towarzyszące. W tym 
roku prz ygotowa no: 
czekoladowe konkursy 
dla restauratorów i gości 
imprezy, wieczór z cze-
koladowymi koktajlami, 

CZEKOLADOWE

FO
T. M
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Drukarnia

Tradycja robienia tajskich 
lodów polega na wylaniu 
śmietanki na zimną płytę, 
której temperatura wynosi 
około -20 st. C. Następnie 
do lekko zmrożonej masy 
dodajemy wybrane skład-
niki. Może to być czeko-
lada, owoce czy ulubione 

ciastka.  Masę 
mieszamy na 

płycie i rów-
nomiernie 
rozprowa-

Wielbiciele lodów i bąbelko-
wych gofrów z Teofi lowa mogą 
już snuć plany o jedzeniu słod-
kich deserów na świeżym po-
wietrzu nieopodal domu. Nie-
bawem nastąpi otwarcie Pana 
Rolki, czyli miejsca, gdzie 
królują tajskie lody, koktajle, 
bąbelkowe gofry i wiele, wiele 
innych smakołyków.

lada, owoce czy ulubione 
ciastka.  Masę 

mieszamy na 
płycie i rów-

nomiernie 
rozprowa-

bąbelkowe gofry i wiele, wiele 
innych smakołyków.

dzamy. Powstałą cienką 
warstwę zeskrobujemy za 
pomocą szpachelki, two-
rząc równe ruloniki. 
Następnie nakłada-
my je do kubeczka 
i dekorujemy ko-
lorowymi po-
sypkami, cze-
k o l a d o w y m i 
groszkami, mię-
tą lub płatkami 
kwiatów.

KS

Tajskie lody na Teofi lowie
dzamy. Powstałą cienką 
warstwę zeskrobujemy za 
pomocą szpachelki, two-
rząc równe ruloniki. 
Następnie nakłada-
my je do kubeczka 
i dekorujemy ko-
lorowymi po-
sypkami, cze-
k o l a d o w y m i 
groszkami, mię-
tą lub płatkami 

KS

Tajskie lody na Teofi lowieTajskie lody na Teofi lowie

n a p ó j  k a w o w y . 
Czasami  j e s t 

to po pro-
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Gdzie szukać nowej lodziarni? Jak zapowiadają 
właściciele, kolejny lokal otworzy się na po-
czątku kwietnia przy ul. Rydzowej 26. Aby po-
znać dokładną datę, warto zaglądać na stronę 
wydarzenia na Facebooku.

Kraftowa

Cocoart’s

Club-77

FO
T. P

AN
 RO
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p r z e ł a m a n e 
smakiem orzeź-
w i a j ą c e j  m i ę t y 
z dodatkiem 
gorzkiej cze-
kolady czy 
a k s a m it n e 
s m o o t h i e 
z masłem orze-
chowym, mango 

Ważną częścią festi-
walu są wydarzenia 
towarzyszące. W tym 
roku prz ygotowa no: 

Fatamorgana

lodowo - czekoladow y 
weekend i dwie edycje 
warsztatów kawowych. 
          KS
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Przez 2 majowe tygodnie 
seniorzy ponownie będą 
„rządzić” Łodzią – wracają 
Łódzkie Senioralia. Start 
VIII edycji zaplanowano 
na 21 maja. Gwiazdą inau-
guracji będzie Stanisława 
Celińska. Imprezy z okazji 
święta seniorów potrwają 
do 3 czerwca.

Możemy ogłosić 
powrót sztanda-
r o w e j  ł ó d z k i e j 
imprezy, jaką są 
Senioralia. Cykl 
wydarzeń, które 
gromadziły nawet 
100 tysięcy uczestni-
ków został zawieszo-
ny na czas pandemii. 
Po 2 latach ograniczeń 
wraca w wielkim stylu. 
Tegoroczne, ósme już 

Łódzkie Senioralia, zosta-
ną otwarte 21 maja recita-
lem Stanisławy Celińskiej. 
Scena stanie 
p r z y 
uli-

c y 

Piotrkowskiej, na wysoko-
ści pasażu Schillera. Tego 
dnia zobaczymy na niej 

również wy-
s t ę p y 

se-

niorów. W sąsiedz-
t w i e  s c e n y ,  n a 
wysokości pasażu 
Schillera, pojawią się 
stoiska ze wszystkim, 
co może zainteresować 
uczestników imprezy. 
W specjalnie przygotowa-

nych punktach będzie 
można wykonać ba-

dania profilaktyczne. 
Na stoiskach znajdą 
się m.in. artykuły 
dla zdrowia i urody, 
a  współpracujące 
z organizatorami in-
stytucje przedstawią 
swoje propozycje dla 

seniorów.

Przez kolejne 2 tygodnie 
seniorzy będą mogli spraw-
dzić się w różnych formach 
aktywności. Oddział ds. Po-

W sobotę, 2 kwietnia Miej-
skie Centra Zdrowego i Ak-
tywnego Seniora organizują 
drugi spacer z cyklu Mara-
ton na raty Nordic Walking. 
Główne założenie polega 
na tym, że każdy z uczest-
ników ma do przejścia 
dystans 42,195 km, ale... 
podzielony na sześć części.

Dystans 42,195 km po-
dzielony jest na sześć 
s p a c e r ó w .  P r z e j ś c i e 
wszystkich pozwala 
uczestnikowi zrealizo-
wać całą trasę. Wszystkie 
spacery w ramach Mara-
tonu na Raty odbędą się 
w Lesie Łagiewnickim.
– Na drugi spacer uczest-
nicy wyruszą w sobotę, 
2 kwietnia, między go-

dziną 9:00 a 11:00. Start 
i meta przy ul. Skrzydla-
tej/Warszawskiej, w oko-
licach przystanku ŁKA 
Łódź Warszawska. Po 

przejściu 5 km na spa-
cerowiczów będzie cze-
kał przystanek z herbatą 
i przekąską – zachęca Se-
bastian Serafi cki, koordy-

nator CZAS na Bałutach.
Ostatni  „maratonowy” 
spacer jest planowany na 
czerwiec. Imprezę przygo-
towały Centra Zdrowego 
i Aktywnego Seniora z Ba-
łut (ul. Libelta 16), Górnej 
(ul. Rzgowska 170 i Ciesz-
kowskiego 6) oraz z Widze-
wa (ul. Szpitalna 6).
Ubiegłoroczny wiosenny 
Maraton na raty Nordic 
Walking pokonało aż 170 
łódzkich seniorów. Na trasę 
za każdym razem ruszały 
kilku-, kilkunastoosobowe 
grupy. Wprawieni w bo-
jach „chodziarze” docierali 
na metę po ponad godzinie. 
Dla tych, którzy ukończyli 
maraton, czekały medale 
oraz certyfi katy. Losowano 
także nagrody – nowe kijki 

l i -
t y k i 
S e n i o r a l -
nej Wydziału Zdrowia 
i  S p r a w  S p o ł e c z n y c h 
Urzędu Miasta Łodzi spo-
dziewa się zgłoszeń od 
nawet 150 partnerów, któ-
rzy w poprzednich edy-
cjach przygotowywali ok. 
700 różnorodnych warsz-
tatów, spotkań i imprez. 
A na fi nał Senioraliów (3 
czerwca), wspólnie z MO-
SiR, miejskimi Centrami 

Z d r o -
w e g o 

i  A k t y w n e g o 
Seniora oraz miejskimi 
centrami medycznymi, 
zostanie przygotowana 
niezwykła gra terenowa 
w Lesie Łagiewnickim.
O wydarzeniach organi-
zowanych w trakcie Se-
nioraliów będziemy in-
formować na bieżąco na 
łamach naszej gazety.

OHO

WRACAJĄ SENIORALIA!WRACAJĄ SENIORALIA!

MARATON NA RATYMARATON NA RATY

do nordic walking. W tym 
roku będzie podobnie. 
Tych, którzy chcieliby 
pospacerować z kijkami 
po lesie czy parku – ale 
niekoniecznie od razu 
pokonywać trasę mara-
tonu – CZAS-y zapra-
szają na zajęcia. I tak, po 
Arturówku można po-

spacerować z Centrum 
Zdrowego i Aktywnego 
Seniora z Bałut. Nato-
miast z CZAS przy ul. 
Rzgowskiej 170 można 
iść na spacer do parku 
Podolskiego oraz na Sta-
wy Jana.

OHO
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W pracowni w Łodzi przy 
ul. Legionów 11/13 od progu 
słychać tykanie wielu zega-
rów. Są tutaj i takie z kukułką 
i zegarki na rękę, z prostymi 
mechanizmami i z tymi bar-
dzo skomplikowanymi. Pan 
Andrzej zegarmistrzostwem 
zajmuje się od 1979 roku. 
Zakład przejął po ojcu, który 
utworzył go w tym miejscu 
w 1958 roku.

Zegarmistrzów, którzy 
potrafi ą nie tylko wymie-
nić baterię w zegarku, 
ale też doskonale znają 
jego wnętrze, jest co-
raz mniej. Z pewno-
ścią należą oni do 
ginących powoli 
zawodów, po-
dobnie jak kalet-
nicy, czapnicy, 
szczotkarze, 
czy gorse-
ciarki. — Po 
p i e r w s z e , 
w s z y s t k o 
teraz pro-
dukuje się 
masowo, na 
dużą skalę 
i jednocześnie 
nie tak solidnie 
jak kiedyś. Stąd 
wszystko staniało 
i ludzie wolą wymieniać 
na nowe niż naprawiać. 
A po drugie młodzi ludzie 
w ogóle zegarków nie 
potrzebują, siedzą tylko 
w telefonach, więc taki ze-
garek na rękę jest dla nich 
zupełnie zbędny — przy-
znaje Andrzej Nowicki.

Egzamin czeladniczy
— Teraz — opowiada 
pan Andrzej — pracy jest 
zdecydowanie mniej niż 
w latach 70. ubiegłego 
wieku, gdy zaczynałem. 
W tamtych czasach, żeby 
otworzyć zakład, trzeba 

było mieć papiery czelad-
nicze i ukończoną szkołę 
średnią, dlatego termi-
nowałem u swojego ojca 
— wspomina zegarmistrz.
Egzamin na czeladnika 
Andrzej Nowicki pamię-
ta bardzo dobrze. Za za-
danie dostał wytoczenie 
osi balansowej do zegar-
ka kieszonkowego oraz 

wyczyszczenie go i całko-
wite naprawienie.
— Zdawałem u takie-
go zegarmistrza starej 
daty, pana Sowy, który 
wtedy już mógł mieć oko-
ło 80 lat. On trochę mnie 
na tym egzaminie gnębił, 
ja byłem niezadowolony, 
więc w końcu mówię mu: 
„Panie Sowa, przecież zna 
pan mojego ojca, a pan 
mnie tak gnębi!”. A on 
na to: „Właśnie dlatego. 

Uczyłeś się fachu u mi-
strza, więc musisz dobrze 
się na nim znać!” — opo-
wiada Andrzej Nowicki.
Do tego jeszcze trzeba 
było zaliczyć egzamin 
z teorii. Ten zdawało się 
w cechu, przed komisją. 
Po zdobyciu papierów 
czeladniczych Andrzej 

Nowicki pracował ra-
zem ze swoim ojcem. 
Później, po śmierci 
taty, przejął zakład na 

własność. 

Ożywianie czasu
- Lubię tę pracę. Naj-

większą satysfak-
cję sprawia 

mi, kiedy 
k l i e n c i 

p r z y -
n i o s ą 

j a k i ś 
stary 
z e -
gar, 

a mnie 
się uda 

go ożywić. 
Albo kiedy 

ktoś przycho-
dzi, przynosi zegarek 

i mówi, że już wielu 
próbowało go napra-
wić i jeszcze nikomu się 
nie udało. A ja siadam, 
zaglądam do środka 
i mnie się to udaje. O, to 
wtedy mam prawdziwą ra-
dochę — przyznaje mistrz 
Andrzej. A do zegarmi-
strza z ulicy Legionów tra-
fi ają różne okazy. 
— Od takich najprost-
szych, po bardzo skompli-
kowane mechanizmy. Na 
przykład takie, co wybija-

ją kuranty. One 
mają niektóre 
nawet po 12 
strun w środ-
ku. I do tego 
12 młoteczków. 
To wszystko ze 
sobą współpracuje 
i wybija o określo-
nych godzinach, ale też 
o „wpół do”, a mecha-
nizm doskonale „wie”, 
kiedy ile dźwięków wybić 
— mówi zegarmistrz.

Czemu kukułka 
„kuka”?
Są też mechanizmy 
z kukułką. W nich źró-
dłem dźwięku są piszczał-
ki, do których wtłaczane 
jest powietrze z miechów. 
Dzięki temu kukułka 
w zegarach „kuka”. 
A skąd zegar lub też sama 
kukułka wie, kiedy i jak 
często to robić?
— To jest tak skompli-
kowany mechanizm, że 
trudno to w prosty i krótki 
sposób wytłumaczyć. Jak-

by ktoś chciał 
się dowie-
dzieć, to musiał-
by przyjść do mnie 
na termin — śmieje 
się Andrzej Nowicki.
Najstarsze zegary, które
naprawiał nasz bohater 
– takie, jak mówi, „z du-
szą” – mają po 120, a nawet 
i 150 lat. Wśród nich są 
też okazy ręcznie robione 
z drewnianymi mecha-
nizmami wewnątrz. To 
prawdziwe dzieła sztuki, 
które przy odpowiedniej 
dbałości o nie i ich wnę-
trza przetrwają kolejne 
„dziesiąt” lat. 
  aru

FOT. ŁÓDŹ.PL

TAM, GDZIE NIGDY NIE ZASYPIA CZAS

W KRAINIE
Piątek, 1 kwietnia  |  nr 38/2022 (121) 7

TAM, GDZIE NIGDY NIE ZASYPIA CZAS

ŚPIEWAJĄCYCHŚPIEWAJĄCYCH
KURANTÓWKURANTÓW
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których używa pan Andrzej. 
Ma zaledwie 0,38 mm
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zem ze swoim ojcem. 
Później, po śmierci 
taty, przejął zakład na 

własność. 
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Drewniany zegar z kukułką może 
mieć nawet 120 lat. Kukułka wciąż
dzielnie „kuka”

Najstarsze zegary, które
naprawiał nasz bohater 
– takie, jak mówi, „z du-
szą” – mają po 120, a nawet 
i 150 lat. Wśród nich są 
też okazy ręcznie robione 
z drewnianymi mecha-
nizmami wewnątrz. To 
prawdziwe dzieła sztuki, 
które przy odpowiedniej 
dbałości o nie i ich wnę-
trza przetrwają kolejne 

aru
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Unikatowe meble, ekologicz-
ne ubrania, autorskie grafiki 
i dodatki do domu czy wyjąt-
kowa ceramika – rezydenci 
Art_Inkubatora po raz kolejny 
łączą siły i organizują wio-
senną odsłonę targów sztuki 
i  d e s i g n u .  W  n i e d z i e l ę 
(3 kwietnia) w klubokawiar-
ni NieWinni w Fabryce Sztuki 
(ul. Tymienieckiego 3) wysta-
wią swoje najlepsze projekty.

„Wiosenne Sztuki” to dru-
ga odsłona targów organi-
zowanych przez rezyden-
tów Art_Inkubatora.  Na 

s to iskach będzie  można 
znaleźć: ceramikę, plakaty, 
ubrania, biżuterię, meble 
i  dodatki  do domu oraz 
wiele innych wyjątkowych 
przedmiotów, takich jak 
upcyclingowe obrazy, kartki 
okolicznościowe, ręcznie ro-
bione lalki czy designerskie 
meble dla zwierząt. Nie za-
braknie też mody, koszulek, 
bluz, plecaków czy czapek. 
Wszystko wyprodukowane 
lokalnie, autorskie, niepo-
wtarzalne.
Na „Wiosennych Sztukach” 
zorganizowana zostanie 

FOT. LODZ.PL

„Wieczór komediowy”, czyli krótkie 
formy improwizowane to niezwykle 
dynamiczny spektakl, w całości oparty 
na sugestiach publiczności.
W następujących po sobie, niezwiąza-
nych fabularnie scenach, widzowie sta-
wiają przed aktorami kolejne wyzwa-
nia, których jedynym ograniczeniem 
jest wyobraźnia widowni.
Dowcipne dialogi, nieprzewidywalne 
zwroty akcji i zaskakujące pointy są 
gwarancją znakomitej zabawy.
Bilety w cenie 40 zł do kupienia online 
na stronie teatru i w kasie Teatru Ma-
łego w Manufakturze. red

O! impro zaprasza na Primaaprilisowy Wieczór Komediowy w Teatrze Ma-
łym (ul. Drewnowska 58) w piątek (1 kwietnia) o godz. 19:15.

Na Piotrkowskiej trwa tego-
roczny Łódzki Jarmark Wiel-
kanocny.

W pasażu Schillera pojawi 
się 40 stoisk ze świąteczny-
mi dekoracjami. Na liście 
wystawców znajdują się 
polscy producenci i rze-
mieślnicy, ale kupić będzie 
można także rękodzieło 
z różnych stron świata. 
Nie zabraknie rozmaito-
ści na wielkanocny stół – 
poczynając od obrusów, 
serwet i koszyków, przez 

dekoracje świąteczne z wi-
kliny i siana, a kończąc na 
tradycyjnych smakołykach: 
wędlinach z domowej wę-
dzarni ,  chlebach na za-
kwasie, serach z Podhala, 
miodach naturalnych, chał-
wie, winach regionalnych, 
ciastach i, co najważniejsze 
podczas Wielkanocy, eko-
logicznych jajach. Dla ama-
torów słodkości zostaną 
przygotowane będą stoiska 
z wypiekami świąteczny-
mi.
 rd
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W piątek (1 kwietnia) warto 
zajrzeć do Biblioteki Miej-
skiej – tego dnia w wybra-
nych filiach zostanie uru-
chomiona usługa Empik Go, 
która umożliwi czytelnikom 
dostęp do prawie 32 tysięcy 
e-booków, ponad 6 tysięcy 
audiobooków i ponad 12 ty-
sięcy podcastów!

Kod do Empik Go można 
pobrać w wybranych fi-
liach Biblioteki Miejskiej 
w Łodzi, wystarczy posia-
dać Fiszkę – kartę biblio-
teczną (listę filii, w któ-
rych będą dostępne kody, 
znajdziesz w ramce).
Kod uprawnia do darmo-
wego 30-dniowego dostę-
pu do usługi. Aplikację 
można pobrać na telefon, 
tablet lub czytnik (w tym 
Kindle), wpisać otrzyma-
ny kod na stronie Empi-
ku i cieszyć się tysiącami 
tytułów dostępnych dla 
użytkownika.

rd

INFO
Usługa jest dostępna 
w następujących bibliotekach:

Biblioteka Słówka 
(ul. Boya Żeleńskiego 15), 
Biblioteka Tatarak 
(ul. Turoszowska 9 A),
Biblioteka Ferment 
(ul. Wróblewskiego 67),
Biblioteka Odyseja 
(ul. Wschodnia 42),
Biblioteka Czterech Kultur 
(ul. Brzeźna 10),
fi lia nr 52 
(ul. Ketlinga 21),
Biblioteka Tuvim 
(ul. Tuwima 46),
fi lia nr 74 
(ul. Dąbrowskiego 91).

INFO
JAK KORZYSTAĆ Z EMPIK GO? 
1. W wybranej fi lii pobierz 
bezpłatny kod* do Empik Go 
(pobierzesz go wyłącznie osobi-
ście za okazaniem Fiszki).
2. Zaloguj się lub zarejestruj na 
stronie www.empik.com zgodnie 
z regulaminem Empik.
3. Na stronie www.empik.com/
go/biblioteki/kod wpisz kod, 
który otrzymałeś w bibliotece.
4. Pobierz aplikację Empik Go 
na system iOS lub Android.
5. Zaloguj się w aplikacji.
6. Ciesz się tysiącami tytułów 
dostępnych w abonamencie 
Empik Go.
7. Jeden kod aktywuje dostęp 
do usługi na 30 dni. W ramach 
abonamentu można odsłuchiwać/
czytać książki na maksymalnie 
dwóch urządzeniach (telefon, 
tablet, czytnik Pocketbook 
i inkBOOK) i dodatkowo na jednym 
czytniku Kindle. Więcej informacji 
www.empik.com/go/kindle.
8. Nieaktywowany kod w ciągu 
5 dni od pobrania z biblioteki 
może zostać przekazany kolejne-
mu czytelnikowi. 

* Każdemu posiadaczowi fi szki 
w ciągu 30 dni przysługuje tylko 
jeden kod do e-booków i audio-
booków: Legimi lub Empik GO.

PS JEŚLI NIE MASZ 
FISZKI – CZYLI NIE JESTEŚ 
JESZCZE CZYTELNIKIEM 
BMWŁ – MOŻESZ PRZYJŚĆ 
DO JEDNEJ Z FILII, POKAZAĆ 
DOWÓD TOŻSAMOŚCI 
I WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ. 
FISZKĘ OTRZYMASZ NA 
MIEJSCU.

WEEKEND W ŁODZI WEEKEND W ŁODZI 
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Spadek nastroju to stan, 
który dopada wielu z nas. 
Nadmiar  stresu  i  pracy , 
przemęczenie mogą destruk-
cyjnie wpływać na nasze 
zdrowie. Co zatem zrobić, by 
poprawić swoje samopoczu-
cie?

Zjedz to, co daje szczęście! 
W poprawie nastroju może 
pomóc jedzenie w stylu 
comfort food. Co powiesz 
więc na kogel-mogel, piz-
zę z czterema serami albo 
gofry z gorzką czekoladą 

i cukrem perlistym, które 
specjalnie na Restaurant 
Week przygotował szef 
łódzkiej restauracji Beka 
Bistro & Pub? Możesz zro-
bić porcję dla siebie lub 
zaprosić na obiad kogoś 
bliskiego. Obecność naj-
bliższych w połączeniu 
z  d o b r y m  j e d z e n i e m 
z pewnością wpłyną na 
Ciebie pozytywnie i po-
prawią samopoczucie. 
Szefowie łódzkich restau-
r a c j i 
s p e -

cjalnie na festiwal przy-
gotowal i  m. in .  buraka 
pieczonego w soli z orze-
chami piniowymi i awo-
kado, sałatkę z kiszonego 
selera i jabłka z espumą 
z batata oraz pieczoną 
dziką marchew na purée 
z salsefii z krokietem z so-
czewicy. Festiwal potrwa 
do 10 kwietnia. Miejsca 
w wybranej restauracji moż-
na już rezerwować na stronie 
www.restaurantweek.pl 

 RedKu

s to iskach będzie  można 
znaleźć: ceramikę, plakaty, 
ubrania, biżuterię, meble 
i  dodatki  do domu oraz 
wiele innych wyjątkowych 
przedmiotów, takich jak 
upcyclingowe obrazy, kartki 
okolicznościowe, ręcznie ro-
bione lalki czy designerskie 
meble dla zwierząt. Nie za-
braknie też mody, koszulek, 
bluz, plecaków czy czapek. 
Wszystko wyprodukowane 
lokalnie, autorskie, niepo-
wtarzalne.
Na „Wiosennych Sztukach” 
zorganizowana zostanie 

t a k ż e  z b i ó r k a  n a  r z e c z 
mieszkańców Chersonia 
w Ukrainie. Z taką inicjaty-
wą wyszła Mariia Snisaren-
ko – pochodząca z Cherso-
nia projektantka graficzna, 
mieszkająca w Łodzi  od 
kilku lat. To ona poprowa-
dzi stoisko, na którym poza 
jej pracami będzie można 
kupić  także  przedmioty 
przekazane przez innych 
wystawców. Cały dochód 
ze sprzedaży trafi do miesz-
kańców jej rodzinnego mia-
sta. Artystka prowadzi też 
zbiórkę, która wspiera wo-

lontariuszy w Chersoniu. 
P ien iądze  można  wpła -
cać przez portal zrzutka.
pl. Wystarczy wpisać frazę 
„Pomóż Marii wspierać wo-
lontariuszy w Chersoniu”.
W czasie targów swoje pra-
ce pokaże też Lily Autumn 
– artystka, która tworzy tor-
by i swetry. Do Łodzi tra-
fiła, uciekając przed wojną 
w Ukrainie.
Targi odbędą się w kluboka-
wiarni NieWinni w Fabryce 
Sztuki 3,  kwietnia w go-
dzinach od 11:00 do 19:00. 
Wstęp jest bezpłatny. red
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W sobotę (2 kwietnia) 
w Teatrze Muzycznym (ul. 
Półnonca 47/51) rozpocz-
nie się Festiwal OFF-Pół-
nocna. W jego programie 
znalazły się spektakle, 
koncerty i recitale, a nawet 
literacki stand-up.

Program tegorocznej 
edycji festiwalu wpi-
suje się w hasło, które 
przyświeca Teatrowi 
Muzycznemu w Łodzi 
u progu trzeciego roku 

pandemii. Jest to cytat 
z  l i s t ó w  S ł a w o m i r a 
Mrożka :  „Teat r  j e s t 
praniem sumienia” . 
W sobotę (2 kwietnia) 
o godz. 19:00 widzowie 
wysłuchają koncertu 
„Piosenki Na Czas Nie-
pokoju”. A w niedzielę 
(3 kwietnia) na widzów 
czekają aż dwa tytuły – 
„Absolutnie. Bończyk 
śp iewa Młynarsk ie -
go” o godz. 16:00 i „20 
lexusów na czwartek”. 

Recital Jacka Bończyka 
rozpocznie się o godzi-
nie 19:00 na scenie ka-
meralnej. Aktor przygo-
tował recital, na który 
złożą się autorskie pio-
senki jego mistrza, znane 
i lubiane przez kilka po-
koleń Polaków, m.in.: 
„Absolutnie”, „Bynaj-
mniej” ,  „Nie ma jak 
u  m a m y ” ,  „ O g r z e j 
mnie”, „Jeszcze w zielo-
ne gramy” czy „Jesteśmy 
na wczasach”. RedKu

WIOSENNE
SZTUKI

TARGI DESIGNU

RESTAURANT WEEK
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przemęczenie mogą destruk-
cyjnie wpływać na nasze 
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Zjedz to, co daje szczęście! 
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pomóc jedzenie w stylu 
comfort food. Co powiesz 
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pomóc jedzenie w stylu 
comfort food. Co powiesz 
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TEATR MUZYCZNY

FESTIWAL FESTIWAL 
OFF-PÓŁNOCNA

INFO
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I BILETY 
DOSTĘPNE NA STRONIE 
WWW.OFFPOLNOCNA.COM/
PROGRAM LUB PO ZESKANO-
WANIU KODU QR
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Już nie Wielka Brytania, Turcja czy 
Grecja. Wszystko wskazuje na to, że 
z łódzkiego Lublinka niebawem poleci-
my na… Marsa!

Pomysł sprzedaży lotniska władze 
Łodzi ogłosiły już rok temu. Na tę 
decyzję wpływ miała pandemia, 
która mocno odbiła się na finan-
sach krajowych portów lotniczych. 
Z okazji postanowił skorzystać 
Elon Musk, prezes SpaceX – słyn-
nego przedsiębiorstwa technologii 
kosmicznych, które w tym roku 
będzie świętować dwudziestolecie.

SpaceX to pierwsza prywatna fir-
ma, której udało się wysłać na orbi-
tę i odzyskać statek kosmiczny. Jej 
kapsuły załogowe Dragon od lat 
realizują dla NASA loty na Między-
narodową Stację Kosmiczną. Ale 
ambicje Muska sięgają znacznie da-
lej. W orbicie zainteresowań jedne-
go z najbogatszych ludzi świata jest 
załogowa misja na Marsa. Swój po-
czątek ma wziąć jednak nie w Sta-
nach Zjednoczonych, jak przewidy-
wała większość ekspertów, ale na 
terenach łódzkiego lotniska, które 
wówczas lotniskiem już nie będzie. 
Zmieni się bowiem w supernowo-
czesny kosmodrom, umożliwiają-
cy starty i lądowania statków oraz 
promów kosmicznych.

Wyższa niż łódzka katedra 
Na Marsa ma polecieć setka ludzi. 
Musk zamierza tam wysłać swo-
ją rakietę Starship – jej długość 
to aż 120 metrów, co oznacza, że 
w momencie startu będzie ona 
najwyższym obiektem naszego 
miasta (aktualnie to miano należy 
do Bazyliki Archikatedralnej św. 
Stanisława Kostki). Czy w skła-
dzie misji znajdzie się miejsce dla 
łodzian? – Rozważamy to. Chcemy 
założyć na Marsie kolonię liczącą 
nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. 
W tym kontekście niezwykle cenne 
będzie z pewnością doświadcze-
nie łódzkich ekspertów od rewi-
talizacji. Planeta, na której średnia 
roczna temperatura oscyluje wokół 
-80°C, a na porządku dziennym są 
wielotygodniowe burze piaskowe, 
z pewnością ma wiele do zrewita-
lizowania – zdradza nasze źródło 
bliskie szefa SpaceX.

Po przekształceniu w kosmodrom 
Lublinek stanie się dla łodzian nie 
tylko oknem na świat, ale wręcz na 
wszechświat. Musk już zapowie-
dział stworzenie liczącej kilkadzie-
siąt tysięcy osób kolonii marsjań-
skiej, możemy więc przypuszczać, 
że w niedługim czasie umożliwi 
przedostanie się na Czerwoną 
Planetę – po stworzeniu tam nie-
zbędnej infrastruktury – nie tylko 

ekspertom, ale wszystkim chęt-
nym. Wiele wskazuje, że za kilka 
lat gwiazdka z nieba będzie dla 
mieszkańców Łodzi na wycią-
gnięcie ręki. 

Spacer po Marsie
A jak te zmiany mogą wpły-
nąć  na  funkc jonowanie 
miasta? Mimo kuszącej per-
spektywy odwiedzenia od-
ległych zakątków kosmosu 
analitycy nie spodziewają się 
masowego exodusu. – Spacer 
w szalejącej wokół burzy piasko-
wej przy -40°C to jednak nie to 
samo, co zimne piwo w ogródku 
na Pietrynie w upalny, letni dzień 
– tłumaczy jeden z nich. 

Inwestycja Muska z pewnością 
zwróci  jednak na nasze mia-
sto oczy inwestorów z branży 
przemysłu kosmicznego. Za ku-
lisami mówi się m.in. o próbie 
przekształcenia Drogi Mlecznej 
w gigantyczny woonerf, jego po-
czątek miałby znajdować się wła-
śnie w Łodzi, nowym liderze 
gwiezdnej rewolucji.

 Daniel Markiewicz

FOT. LODZ.PL, WIKIMEDIA, WIKIPEDIA
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ŁÓDŹ BUDUJE

„Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury
oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin”  

dofi nansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

PRZEBUDOWA ULICY 
WOJSKA POLSKIEGO

ZMODERNIZOWANA ULICA

NOWE TOROWISKO

WYDZIELONA DROGA DLA ROWERÓW

NOWE CHODNIKI

WYGODNE I BEZPIECZNE PRZYSTANKI

NOWE OŚWIETLENIE

NOWE MIEJSCA PARKINGOWE

NOWA SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

NOWA ZIELEŃ

PARKING TYPU PARK & RIDE

INWESTYCJI
MIEJSKICH



CHWILA RELAKSU12
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UWAGA

Złap 
za uchwyt, odchyl klapę

i weź gazetę „Łódź.pl“

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

TU NAS ZNAJDZIESZ
W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKIW PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach

  BIBLIOTEKI MIEJSKIE
Sprawdź adresy na 
WWW.BIBLIOTEKA.LODZ.PL
  MIEJSKIE CENTRA 
MEDYCZNE
  Lokalizacje URZĘDU 
MIASTA ŁODZI: Zachodnia 
47, Politechniki 32, Piotrkowska 
153, Krzemieniecka 2, Piłsudskiego 
100, Sienkiewicza 5
  Łódzkie Centrum Kon-
taktu z Mieszkańcami
Piotrkowska 110 
  Łódzka Organizacja Tu-
rystyczna Piotrkowska 28
  Centrum Obsługi Karty 
Łodzianina Piotrkowska 87
  Łódzka Spółka Infra-
strukturalna Wólczańska 17
  Aquapark FALA
Unii Lubelskiej 4
  OGRÓD BOTANICZNY
Krzemieniecka 36/38
  PALMIARNIA
Piłsudskiego 61
  Poleski Ośrodek Sztuki
Bratysławska 6a

  Ośrodek Kultury Górna
Siedlecka 1
  Bałucki Ośrodek Kultury
Limanowskiego 166
  Widzewskie Domy Kultu-
ry: Dom Kultury 502/ Sacharowa 
18, Dom Kultury ARIADNA/ Niciar-
niana 1/3, Dom Kultury WIDOK/ 
Piłsudskiego 133
  MANUFAKTURA
punkt informacji oraz wejście do 
strefy Qulinarium (restauracje)
  LECLEARC Market
Infl ancka 45
  LECLEARC Stacja Benzy-
nowa Infl ancka 53
  CARREFOUR Zarzewska
  Delikatesy mięsne GROT:
Rydzowa 20, Nastrojowa 52, 
Bratysławska 8, Rzgowska 219, 
Bartoka 77, Łagiewnicka 118b
  GH JAGIENKA Jagienki 34
  Rynek BAŁUCKI
  Rynek MARATOŃSKA 
  Rynek PIONIER
al. gen. Dąbrowskiego 91c
  Rynek Przybyszewskiego 147
  Rynek Wielkopolska

  Zielony Rynek pl. Barlickiego
  Ryneczek przy Mochnackiego
  KWADRACIAK
Inowrocławska/Żubardzka
  POD ZEGAREM
Inowrocławska/Wielkopolska
  Sklep GAMA Perla 4, Osiedle 
im. J. Montwiłła-Mireckiego
  Sklep DJ-MAR. Włodar-
czyk M. Turnie 1
  Spożywczak WIKTOR
Zbocze 43
  Kiosk spożywczo – wa-
rzywny Zbocze 18
  JUSTYNEX s.c sklep 
spożywczy Skalna 54C
  Sklep spożywczy MAXI-
MUM Pomorska 589
  EBTOM warzywniak 
T. Stańczyk Pieniny 29/3
  Zakład Piekarsko-Cukier-
niczy PIEKARENKA
wszystkie lokalizacje
  PH ORANŻADA
Wujaka 7, Pojezierska 2/6 przy 
sklepie Rossmann
  Sklep Spożywczy 
Chryzantem 8 

  Cukiernia DYBALSKI:
Piotrkowska 56, pl. Wolności 9, 
Piotrkowska 102A, Jaracza 5, 
Tatrzańska 42/44, Nastrojowa 8, 
Rojna Rynek Malus, CH Central, 
Ciołkowskiego 9, Armii Krajowej 
36, Szpital im. Barlickiego, 
Zgierz (Długa 69, Czarna 3/9)
  Z PIECA RODEM
Piekarnia & cukiernia
wszystkie lokalizacje
  Sklep Spożywczy Falista 162
  11 Listopada 39A przy poczcie
  Smocza 1h (naprzeciw sklepu 
Biedronka)
  Pasieczna róg Motylowej
  Zgierska 240
  Tatarakowa 12 
  Radogoszcz Wschód:
Nastrojowa 50, pl. Słoneczny
  BIESIADA CATERING
Stefana 2 
  RAJSKIE JADŁO
Traktorowa 63 
  SUSHI KUSHI Roosvelta 7
  BAR U JANOSIKA
Janosika 52
  CROSS BAR Łagiewnicka 219

  CAFFE PRZY ULICY: 
Nawrot 1a, Łagiewnicka 120, 
Rzgowska 219, Wici 34, 
Kostki Napierskiego 1, 
  SASS BAR
Traktorowa 71, Lewa 7
  Pizzeria KELO 
Chałubińskiego 22
  ORION Business Tower
Sienkiewicza 85/87
  CENTRUM BIZNESU
Piłsudskiego 3
  Biurowiec Piotrkowska 270
  TEXTORIAL PARK
Fabryczna 17
  Centrum Biznesowe
Milionowa 21
  Centum Biznesowe FAK-
TORIA Dowborczyków 25
  TEO PARK Wersalska 47
STARA DRUKARNIA
Gdańska 130
  Biurowiec Politechniki 22/24
  URBANICA Wróblewskiego 18
  Biuro COTTON HOUSE
Sterlinga 27/29 
  NOWA FABRYCZNA
Składowa 35

  RADOSNY Dom Seniora
Lublinek 32
  Hotel BEDROOMS 
Piotrkowska 64
  Centrum opieki FAMILIA  
Drużynowa 4
  Dom opieki SERCE NA 
DŁONI Eugeniusza 3a
  MEDAR-CITO
Organizacji WIN 37
  Apteka Prywatna Mag. 
Wawrzeck Łanowa 83 
  Pizzeria NOWOSOLNA
Rynek Nowosolna 2
  URZĄD GMINY NOWO-
SOLNA Rynek Nowosolna 1

kolportaz@biblioteka.lodz.pl
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PO TRZY PO TRZY 
PUNKTYPUNKTY

ODMIENIONY PO KLASYKU?

Przed meczem ŁKS z Podbeskidziem 
Bielsko-Biała aż chce się powie-
dzieć „panowie, bez żartów”. Wpraw-
dzie spotkanie zostanie rozegrane 
1 kwietnia, ale walka na boisku bę-
dzie całkiem na serio. Patrząc na 
ostatnie poczynania obu drużyn, 
łodzianie mają duże szanse wyjść 
z niej z kompletem punktów.

ŁKS po zwycięstwie z Resovią 
Rzeszów stanął przed trudnym 
zadaniem zmierzenia się z lide-
rem Fortuna 1. Ligi – Miedzią 
Legnica.  Rycerze Wiosny po-
stawili trudne warunki, zagrali 
dobry mecz, ale musieli uznać 
wyższość przyjezdnych. Jednak 
gra biało-czerwono-białych mo-
gła się podobać i w kibicach na 
nowo rodzi się nadzieja, że ich 
ulubieńcy do końca realnie będą 

bić się o Ekstraklasę. – Wiem, że 
wszyscy chcieliby widzieć efekty 
pracy z meczu na mecz. Widzi-
my dobre rzeczy, które dzieją się 
w tym zespole i wierzymy, że 
szybko wszystko to zaprocentu-
je – mówi Paweł Drechsler, drugi 
trener ŁKS-u, który prowadził 
zespół w ostatnich meczach pod 
nieobecność Marcina Pogorzały.

Podbeskidzie w kryzysie
Bielszczanie spisują w tej run-
dzie zdecydowanie poniżej ocze-
kiwań. W czterech tegorocznych 
spotkaniach nie wygrali ani razu. 
Zanotowali trzy remisy i dotkli-
wą porażkę z Puszczą Niepoło-
mice. W ekipie Górali zawodzi 
skuteczność.  Po wznowieniu 
rozgrywek strzelili jedynie trzy 
bramki .  Taka postawa może 

dziwić, bo w szeregach 
Podbeskidzia gra naj-
skuteczniejszy strzelec 
ligi, Kamil Biliński, który 
ma na koncie 15 trafień. 
W meczu z ŁKS-em na-
wet atut własnego bo-
iska dla podopiecz-
nych Piotra Jawnego 
może znaczyć nie-
wiele. Bielszczanie 
w ostatnim meczu 
na własnym tere-
nie bezbramkowo 
zremisowali z GKS-
-em Jastrzębie, które 
walczy o utrzymanie. 
Spotkanie zostanie roze-
grane w piątek, 1 kwiet-
nia, o 20:30 na Stadionie 
Miejskim w Bielsku-Białej.
 PB

Piłkarze Widzewa wiosną nie zdoby-
wają średnio tylu punktów, co jesie-
nią, a mimo to zwyciężyli z najlepiej 
punktującą w tym roku drużyną Eks-
traklasy. To dobry zwiastun przed 
kolejnymi meczami.

Legia Warszawa w tabeli Ekstra-
klasy za 2022 rok znajduje się na 
1. miejscu. W ośmiu meczach zdo-
była 17 punktów, przegrała tylko 
raz. Drugą tegoroczną porażkę 
podopieczni Aleksandara Vuko-
vicia zaliczyli w meczu towa-
rzyskim z Widzewem. Łodzianie 
pokonali mistrzów Polski 3:2 po 
golach Bartosza Guzdka, Ernesta 
Terpiłowskiego i Dominika Kuna. 
Choć w drużynie Janusza Niedź-
wiedzia nie brakowało absencji 

spowodowanych kontuzjami, to 
zwyciężyła ona w sparingowym 
klasyku polskiej piłki. Bogata 
historia meczów łódzko-war-
szawskich jest doskonale znana 
fanom w całej Polsce, a wynik 
meczu przywołał wspomnienia 
z najsłynniejszego ze spotkań, de-
cydującego o mistrzostwie Polski 
w 1997 roku.
Dobra gra w meczu towarzyskim 
może być symptomem zwyżki 
formy, ale dla fanów z al. Pił-
sudskiego 138 najważniejszy test 
nastąpi w niedzielę. W spotkaniu 
o ligowe punkty Widzew zagra 
w Łodzi z GKS-em Tychy. W tym 
meczu z pewnością nie wystąpią 
Mattia Montini i Konrad Reszka, 
którzy doznali urazów podczas 

zderzenia się ze sobą na treningu. 
Do zajęć wrócą natomiast Kristof-
fer Normann Hansen, Krystian 
Nowak i Bartłomiej Pawłowski, 
ale ich występ stoi pod znakiem 
zapytania. 
Prawdopodobnie z nowym bram-
karzem, Henrichem Ravasem, 
czerwono-biało-czerwoni będą 
chcieli się zrewanżować za utratę 
dwóch punktów z jesieni. Wtedy 
to tyszanie za sprawą Łukasza 
Grzeszczyka uratowali punkt 
w doliczonym czasie gry. Udana 
zemsta będzie oznaczać pierwsze 
zwycięstwo w tym roku przed 
własną publicznością i zachowanie 
miejsca, które pozwala bezpośred-
nio awansować do Ekstraklasy. 

BS
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dziwić, bo w szeregach 
Podbeskidzia gra naj-
skuteczniejszy strzelec 
ligi, Kamil Biliński, który 
ma na koncie 15 trafień. 
W meczu z ŁKS-em na-
wet atut własnego bo-
iska dla podopiecz-
nych Piotra Jawnego 
może znaczyć nie-
wiele. Bielszczanie 
w ostatnim meczu 
na własnym tere-
nie bezbramkowo 
zremisowali z GKS-
-em Jastrzębie, które 
walczy o utrzymanie. 
Spotkanie zostanie roze-
grane w piątek, 1 kwiet-
nia, o 20:30 na Stadionie 
Miejskim w Bielsku-Białej.
 PB

W GÓRYW GÓRY Miedź Legnica 25 45:17 57
Widzew Łódź 24 39:27 43
Korona Kielce 24 31:22 41
Chrobry Głogów 24 27:18 39
Arka Gdynia 24 43:24 39
ŁKS Łódź 25 27:24 37
GKS Tychy 24 26:26 37
Sandecja Nowy Sącz 24 28:25 36
Podbeskidzie B-B 24 38:29 35
Odra Opole 24 31:33 33
Resovia Rzeszów 24 25:27 30
GKS Katowice 24 29:36 29
Skra Częstochowa 24 15:24 29
Puszcza Niepołomice 24 27:36 25
Zagłębie Sosnowiec 24 31:35 25
Stomil Olsztyn 24 24:45 20
GKS Jastrzębie 24 19:37 18
Górnik Polkowice 24 21:41 17
AWANS              BARAŻE              SPADEK

M     G   PKTFORTUNA 1 LIGA

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

Tabela na 21.03.2022

ODMIENIONY PO KLASYKU?ODMIENIONY PO KLASYKU?

ulubieńcy do końca realnie będą bramki .  Taka postawa może 

Piłkarze Widzewa wiosną nie zdoby-
wają średnio tylu punktów, co jesie-
nią, a mimo to zwyciężyli z najlepiej 
punktującą w tym roku drużyną Eks-
traklasy. To dobry zwiastun przed 
kolejnymi meczami.

Legia Warszawa w tabeli Ekstra-
klasy za 2022 rok znajduje się na 
1. miejscu. W ośmiu meczach zdo-
była 17 punktów, przegrała tylko 
raz. Drugą tegoroczną porażkę 
podopieczni Aleksandara Vuko-
vicia zaliczyli w meczu towa-
rzyskim z Widzewem. Łodzianie 
pokonali mistrzów Polski 3:2 po 
golach Bartosza Guzdka, Ernesta 
Terpiłowskiego i Dominika Kuna. 
Choć w drużynie Janusza Niedź-
wiedzia nie brakowało absencji 

WIDZEWWIDZEW

POLSAT GOPOLSAT GOPOLSAT GO

PODBESKIDZIE
piątek, 1.04.2022

ŁKS
ŁÓDŹ

FORTUNA 1 LIGAFORTUNA 1 LIGA

26. KOLEJKA

godz.

20:30

POLSAT GOPOLSAT GOPOLSAT GO

WIDZEW
NIEDZIELA, 3.04.2022

GKS
ŁÓDŹ TYCHY

FORTUNA 1 LIGAFORTUNA 1 LIGA

26. KOLEJKA

godz.

15:00
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Z pew-
nością prze-

grana Grot Bu-
dowlanych Łódź 

z Developresem 
Rzeszów w turnieju 
fi nałowym Pucha-
ru Polski nie była 
z a s k o c z e n i e m . 
R z e s z o w i a n k i 
ostatecznie wy-
grały cały tur-
niej i są jednym 
z faworytów do 

zdobycia tytułu 
mistrza Polski. Jednak 

mecz w Nysie można 
również potraktować 
nie tylko jako poraż-
kę, ale cenną lekcję dla 
łodzianek i element 
przygotowań do play-
-offów. Tym bardziej 
że zawodniczkom Bu-
dowlanych udało się 

wyrwać jeden set rze-
szowiankom, a mecz za-
kończył się wynikiem 3:1. 
– Pokazałyśmy w trzecim 
secie, że potrafi my na-
wiązać walkę z tak moc-
nym zespołem – mówi 
Zuzanna Górecka 
w rozmowie z serwi-
sem Siatka.org. I za-

raz dodaje: – Nic jeszcze 
nie przegrałyśmy w lidze, 
w ćwierćfi nale spotkamy 
się z Legionovią, też bar-
dzo mocnym zespołem, 
który gra dobrą siatków-
kę. Myślę, że to będzie 
naprawdę fajne widowi-
sko, bo spotkają się dwie 
drużyny, które mają i cha-
rakter, i umiejętności, więc 
mam nadzieję, że damy 
pokaz dobrej gry – pod-

kreśla. Trudno odmówić 
racji przyjmującej z Łodzi. 
Zapowiada się wspaniałe 
widowisko.

Przeciwniczki
Legionovia zakończyła se-
zon zasadniczy na czwar-
tym miejscu w tabeli Tau-
ron Ligi. Do końca jednak 
walczyła o miejsce na po-
dium i przegrała tę rywa-
lizację tylko o włos z ŁKS-
-em Commercecon Łódź. 
Nie zmienia to jednak 
faktu, że niewielu 
obserwatorów 
przewidywa-
ło, że to wła-
śnie legio-
nowianki 
b ę d ą 
j e d n y m 

z głównych pretendentów 
do tegorocznych medali. 
O klasie zespołu świadczy 
choćby jeden z ostatnich 
meczów. Na początku 
marca zawodniczki z Ma-
zowsza nastraszyły De-
velopres, przegrywając 
dopiero w tie-breaku 3:2. 
W rozgrywkach Pucharu 
Polski dotarły do fi nału, 
a w zeszłym roku poko-
nały w lidze także ŁKS. 
To pokazuje, że mamy do 
czynienia z bardzo groźną 
drużyną, umiejącą punk-
tować, a co najważniejsze 
wygrywać.

Do dwóch wygranych
Należy jednak pamiętać, 
że o awansie do półfi na-
łów mistrzostw Polski nie 

zadecyduje jeden mecz. 
Rywalizacja toczy się do 
dwóch zwycięstw, więc 
nie będzie mowy o przy-
padku. Następne spotka-
nie Budowlanych z Legio-
novią zostanie rozegrane 
już w Łodzi w niedzielę 10 
kwietnia. Łodzianki będą 
wtedy liczyły na wsparcie 
swoich kibiców. W przy-
padku remisu rywalizacja 
znów przeniesie się do 
Legionowa. Jej zwycięzca 
niemal na pewno zmierzy 
się z Chemikiem Police. 
Ten będzie walczył o pół-
fi nał z beniaminkiem, czyli 
UNI Opole. Obrończynie 
tytułu mistrza Polski nie 
wyobrażają sobie innego 
scenariusza niż wygrana. 
I trzeba przyznać, że zwy-
cięstwo opolanek byłoby 
ogromną sensacją. Zatem 
jeśli Budowlani wygrają 
rywalizację z Legionovią, 
w półfi nale trafi ą właśnie 
na Chemika. Nie będzie to 
łatwe spotkanie, ale w tej 
fazie rozgrywek takich już 
po prostu nie ma, a każ-
de spotkanie jest meczem 
o wszystko.  JB

FOT.GROT BUDOWLANI

ŁODZIANKI ZACZYNAJĄ WALKĘ O MEDALE

Już w ten weekend rozpocznie się faza play-o�  Tauron Ligi. Pierwsze do rywalizacji przystą-
pią zawodniczki Grota Budowlanych Łódź, które w niedzielę w Legionowie zagrają z tamtejszą 
Legionovią. Nie będzie to na pewno łatwe spotkanie, ale łódzcy kibice nie wyobrażają sobie 

innego scenariusza niż wygrana. Po porażce w półfi nale Pucharu Polski niebiesko-biało-
-czerwone miały sporo czasu na przepracowanie swoich błędów i treningi. Czy są gotowe na 

starcie z czarnym koniem tegorocznych rozgrywek?

faktu, że niewielu 
obserwatorów 
przewidywa-
ło, że to wła-
śnie legio-
nowianki 
b ę d ą 
j e d n y m 

drużyną, umiejącą punk-
tować, a co najważniejsze 
wygrywać.

Do dwóch wygranych
Należy jednak pamiętać, 
że o awansie do półfi na-
łów mistrzostw Polski nie 

SKOCZNIA NARCIARSKA 
POWSTANIE W ŁODZI!POWSTANIE W ŁODZI!
Jak podaje nasz informator, Polski Związek Narciarski (PZN) rozważa budowę skoczni w Łodzi! Nie chodzi jednak o Rudzką 
Górę, gdzie znajduje stary obiekt o punkcie K umieszczonym na 15. metrze. Największy obiekt w Europie Środkowo-Wschod-
niej ma powstać w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. 
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Jak podaje nasz informator, Polski Związek Narciarski (PZN) rozważa budowę skoczni w Łodzi! Nie chodzi jednak o Rudzką 

niej ma powstać w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. 

Od kilku lat rozważana 
jest opcja budowy skoczni 
mamuciej w Polsce. PZN 
początkowo skłaniał się 
ku lokalizacji w górach, 
jednak po oględzinach te-
renu oraz przeanalizowa-
niu możliwości infrastruk-

tury drogowej uznano, że 
najlepszym miejscem bę-
dzie Polska centralna. Wy-
bór padł na Łódź, która 
oprócz dobrego skomuni-
kowania może pochwalić 
się odpowiednim ukształ-
towaniem terenu. – Naj-

wyższy punkt na wzniesie-
niach łódzkich to 284 m, to 
świetna podbudowa pod 
tego typu obiekt. Projekt 
jest ambitny, bo chcemy, 
żeby polski mamut był jed-
nym z największych tego 
typu na świecie. – mówi 

wysoko postawiony czło-
nek PZN, który chce pozo-
stać anonimowy. Wiążące 
decyzje mają 
zapaść do 
końca 2022 r.

red
FOT.FREEPIK

SPORT

ŁODZIANKI ZACZYNAJĄ WALKĘ O MEDALE

Z pew-
nością prze-

grana Grot Bu-
dowlanych Łódź 

z Developresem 
Rzeszów w turnieju 
fi nałowym Pucha-
ru Polski nie była 
z a s k o c z e n i e m . 
R z e s z o w i a n k i 
ostatecznie wy-
grały cały tur-
niej i są jednym 
z faworytów do 

zdobycia tytułu 
mistrza Polski. Jednak 

mecz w Nysie można 
również potraktować 
nie tylko jako poraż-
kę, ale cenną lekcję dla 
łodzianek i element 
przygotowań do play-
-offów. Tym bardziej 
że zawodniczkom Bu-
dowlanych udało się 

wyrwać jeden 
szowiankom, a mecz za-
kończył się wynikiem 3:1. 
– Pokazałyśmy w trzecim 
secie, że potrafi my na-
wiązać walkę z tak moc-
nym zespołem – mówi 
Zuzanna Górecka 
w rozmowie z serwi-
sem Siatka.org. I za-

raz dodaje: – Nic jeszcze 
nie przegrałyśmy w lidze, 
w ćwierćfi nale spotkamy 
się z Legionovią, też bar-
dzo mocnym zespołem, 
który gra dobrą siatków-
kę. Myślę, że to będzie 
naprawdę fajne widowi-
sko, bo spotkają się dwie 
drużyny, które mają i cha-
rakter, i umiejętności, więc 
mam nadzieję, że damy 
pokaz dobrej gry – pod-

SKOCZNIA NARCIARSKA SKOCZNIA NARCIARSKA 

ŁODZIANKI ZACZYNAJĄ WALKĘ O MEDALE
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ŁÓDZKA POGODYNKA
25°C

01.04
PIĄTEK Imieniny 

obchodzą:
Instydrut, Grażyna
Hugo, Irena,
Jakubina, Teodor

6°C

02.04
SOBOTA Imieniny 

obchodzą:
Franciszek, Maria, 
Teodozja, Laurencja, 
Miłobąd, Urban

A to próbki Tuwimowych 
dowcipów zamieszczonych na prima aprilis 

w „Kurierze Porannym” sto lat temu:

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

6°C

03.04
NIEDZIELA Imieniny 

obchodzą:
Antoni, Ryszard,
Cieszygor, Jakub,
Pankracy, Renata

W oparach absurdu

Różnie się toczą obrady 
samorządów, nie braku-
je polemik, kłótni, a cza-
sem inwektyw, ale to, co 
działo się podczas sesji 
Rady Miejskiej w Łodzi 
29 maja 1935 r., przeszło 
do historii. Zaczęło się 
dość kulturalnie, bo od 
sprawy subsydium dla 
Teatru Miejskiego. 
Komisarz Wacław Wo-
jewódzki zaapelował do 
radnych z obozu naro-
dowego, którzy nie byli 
przychylni placówce, aby 
nie obalali tego wniosku, 
bo to grozi zamknięciem 
jedynego teatru polskie-
go w Łodzi. W głoso-
waniu 31 radnych było 
za przyznaniem dotacji, 
35 narodowców – prze-
ciw, a 5 wstrzymało się 
od głosu, ale te ostat-
nie zaliczano na „tak”, 
więc jednym głosem 
wniosek przeszedł. Ktoś 
z PPS zakrzyknął: „Niech 
żyje kultura!”. Za strony 
endeków pojawiły się 
groźne okrzyki w stronę 
socjalistów. Komisarz 
próbował bezskutecznie 
uspokoić nastroje, a gru-
pa narodowców ruszy-
ła do ataku na kolegów 

z opozycji, którzy utwo-
rzyli obronny krąg.
Nagle poleciało pierwsze 
krzesło, potem drugie 
i kolejne, które wybiło 
kilka szyb w oknach. 
Pojawili się pierwsi ran-
ni po uderzeniach. Ko-
misarz nakazał wezwać 
policję, zaalarmowano 
pogotowie, które przy-
jechało z opóźnieniem, 
bo myślano, że to jakiś 
żart. Przed gmach Rady 
Miejskiej przy ul. Po-
morskiej 16 zajechały 
wkrótce trzy karetki, 
a lekarze udzieli pomo-
cy kilkunastu zakrwa-
wionym rannym. Jedną 
z osób zabrano do szpita-
la. Krzyki, bijatyki i od-
głosy wybijanych okien 
nie uszły uwadze łodzian, 
którzy zgromadzili się 
w pobliżu. Budynek zo-
stał jednak zamknięty 
przez policjantów, a na 
sali plenarnej spisywa-
no zeznania świadków, 
co trwało niemal do pół-
nocy. Tak zakończyła się 
sesja w sprawie wsparcia 
dla teatru łódzkiego, pod-
czas której urządzono cał-
kiem niezłe przedstawie-
nie… agr

Mural „Instruktor” na budynku 
przy ul. Wróbla 5 autorstwa artysty o pseudonimie EGON FIETKE

GALERIA 
ŁÓDZKICH 

MURALI

Kolejne wydanie w poniedziałek 
4 kwietnia

Rodzinne miasto

Pozostajemy w klimacie 
kryminalnym i po „din-
tojrze” zaglądamy do… 
kieszeni, bo w slangu prze-
stępczym określa się ją 
właśnie mianem „doliny”. 
A zatem popularne słów-
ko „doliniarz” oznacza 
kieszonkowca, czyli jedną 
z najpopularniejszych form 
złodziejskiej profesji, wy-
magającej jednak specjal-
nego szkolenia, zręczności 
i nieustannego doskonale-
nia fachu. W Łodzi rajem 
dla doliniarzy i ulubionym 
miejscem działania był Ba-
łucki Rynek i okolice, choć 
nie wiem, czy określenie 
„był” nie jest należałoby 

zamienić na czas teraź-
niejszy. Na pewno „sztuka 
doliniarska” nie wymarła, 
sądząc choćby z filmików 
odtwarzanych w pojazdach 
MPK, ukazujących metody 
działania kieszonkowców 
w klasycznej wersji w skła-
dzie dwóch lub trzech doli-
niarzy z podziałem na role. 
Co temat ma wspólnego 
z Łodzią? Ano tyle, że nie-
którzy pojęcie „doliny” 
i „doliniarzy” łączą wprost 
z nazwą ulicy Dolnej, czyli 
ruchliwym miejscem ba-
łuckich targowisk, gdzie 
klienteli z portfelem w „do-
linie” lub w kieszeni torby 
nie brakuje… agr

1 kwietnia 1981 r. w port-
felach Polaków znalazły się 
kartki na mięso, choć ten ro-
dzaj zakupów ma w naszym 
kraju bogatą swoja własną 
„kartkę” historii. Reglamen-
tacja wielu produktów była 
wprowadzona zaraz po 
wojnie i przedłużała okres 
niedoborów okupacyjnych. 
Druga faza kartkowa mia-
ła miejsce w latach 50., gdy 
znów zaczęło brakować 
mięsa, cukru i innych arty-
kułów. 
Trzeci okres cennych kar-
teczek nastąpił w czasach 
gierkowskich, gdy w lipcu 
1976 r. wprowadzono kart-
ki na cukier i niestety na 
tym się nie skończyło. War-
to wspomnieć, że postulat 

RĘKA W… DOLINIERĘKA W… DOLINIE
ŁODZIANIZMY

KARTKA Z KALENDARZA

W„Poradniku kulinarnym” znalazł się bardzo prosty prze-” znalazł się bardzo prosty prze-
pis na eskalop: „Wziąć dwa funty cielęciny, wstrząsnąć, 
obrać, zaprawić i zrobić eskalop. Dla smaku można dodać 
szczyptę soli”. 

             Z rubryki kryminalnej: „W Neandertalu odkryto u odkryto 
             zwłoki  człowieka przedhistorycznego. Śledztwo 
             w toku.  Władze są już na tropie mordercy”. 

Hugo, Irena,
Jakubina, Teodor 02.04

Ławeczka Ławeczka 
TuwimaTuwima

Pod takim tytułem ukazała się w latach 
20. XX w. książeczka Juliana Tuwima 
i Antoniego Słonimskiego, którzy wspól-
nie zabawiali się żarcikami, paszkwilami, parodią 
reklam i tekstów prasowych. Przy okazji 
1 kwietnia można do niej zajrzeć. Pan Julian 
we wstępie pisał np. tak: „Maleństwo się rodzi. 
Po pewnym czasie zaczyna mówić – i od razu, 
bez przygotowania mówi nieprawdę. To znaczy, 
że fantastyka jest zjawiskiem przyrodzonym”. Przy-
pomniał tez słynną maksymę Tertuliana: „Wierzę, 
bo to absurd”, uznając ją za jedno „z najmądrzej-
szych zdań, jakie człowiek na ziemi powiedział”.

KRWAWY BÓJ RADNYCHKRWAWY BÓJ RADNYCH

KARTKI ZWANE POŻĄDANIEMKARTKI ZWANE POŻĄDANIEM
wprowadzenia kartek na 
mięso pojawił się na liście 
tzw. postulatów gdańskich 
w sierpniu 1980 r., co miało 
zagwarantować podstawo-
we potrzeby społeczne, bo 
sklepy świeciły pustkami, 
tworzyły się gigantyczne 
kolejki i zdarzały się okupa-
cje placówek handlowych. 
Ogólnopolski system kar-
tek na mięso miał zostać 
wprowadzony od 1 lutego 
1981 roku, ale ruszył z pośli-
zgiem, choć bony z napisem 
„luty” udało się wykorzy-
stać od 1 kwietnia. 
Operacja logistyczna była 
potężna – wydawanie co 
miesiąc milionów kartek 
w wielu wariantach, a po-

tem żmudne wycinanki 
w sklepie i wklejanie ich do 
dokumentacji handlowej. 
I chociaż kartki były, to mięsa 
i wędlin brakowało. 
Co więcej, zaczęło przyby-
wać kartek, które same stały 
się cennym towarem, 

przedmiotem spekulacji, wy-
miany i fałszerstw. W kolej-
nych miesiącach pojawiły się 
kartki na masło, mąkę, ka-
sze, ryż, proszek do prania, 
artykuły dla 
niemowląt, 

cukierki, czekoladę, alko-
hol, papierosy, mydło, mle-
ko, smalec, a nawet na buty, 
no i oczywiście na benzynę. 
Jakie transakcje, operacje 

wykonywano przy pomo-
cy kartek – to osobny temat. 
Kartki miały być wprowa-
dzone na kilka miesięcy, 
ale zostały z nami na dłu-
żej. Te na cukier przetrwały 
do 1985 r., a kartki na mię-
so jako ostatnie zniesiono 
dopiero 1 stycznia 1989 r. 
Ślady tamtych dziwnych 

czasów pozostały do 
dziś w grubych klaserach 

kolekcjonerów pełnych ko-
lorowych kartek z lat 80. 
XX w. na niemal wszystkie 
reglamentowane produkty, 
a 1 kwietnia 1981 r. rozpo-
czął niemal 10-letni okres 
prima aprilis, choć to nie 
były raczej udane żarty… 

agr

agr

Reklama – „Tamare indienne – Łagodnie prze-Reklama – „Tamare indienne – Łagodnie prze-
czyszcza nie przerywając snu” albo „Fryzjer czyszcza nie przerywając snu” albo „Fryzjer 
damski »Emilio« czesze wszędzie”.damski »Emilio« czesze wszędzie”.

I na koniec nutka absI na koniec nutka absurdu: „Znałem kobietę z takim urdu: „Znałem kobietę z takim 
zezem, że jak płakała, to łzy ściekały jej zza uszu”. zezem, że jak płakała, to łzy ściekały jej zza uszu”. 

szczyptę soli”. szczyptę soli”. 

             Z rubryki kryminalnej: „W Neandertal
             zwłoki  człowieka przedhistorycznego. Śledztwo 
             w toku.  Władze są już na tropie mordercy”.              w toku.  Władze są już na tropie mordercy”.              w toku.  Władze są już na tropie mordercy”. 

Czasem same kartki były przedmiotem spekulacji, wymiany i fałszerstw...
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