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W ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

GALANTE

SPRZĄTANIE ŁODZI
22 kwietnia przypada
Światowy Dzień Ziemi,
a w tym roku będzie
także dniem rozpoczęcia Galantego Sprzątania Łodzi. W dn. 22–24
kwietnia każdy chcący
przyłożyć rękę do czystości w mieście będzie mógł
to zrobić.
W akcji sprzątania udział
weźmie kilkuset urzędników, a dołączą do nich
uczniowie łódzkich szkół,
pracownicy
lokalnych
ﬁrm oraz wielu przybyłych w ostatnim czasie do
Łodzi obywateli Ukrainy,
gdzie Dzień
Ziemi także
obchodzi
się sprzątaniem
– chcą odwdzięczyć
się za przy-

jęcie w polskich domach
i pomoc okazaną w obliczu
wojny w ich ojczyźnie.
Już w piątek, 22 kwietnia,
Galante Sprzątanie Łodzi rozpoczną uczniowie,
którzy pozbierają śmieci
z okolicy swoich szkół lub
z położonych w ich pobliżu terenów zielonych. Na
zbieranie odpadków zaśmiecających Las Łagiewnicki wybierają się tego
dnia pracownicy ﬁrm deweloperskich.
Worek i rękawice
Chcącym
uczestniczyć
w akcji lada dzień zostanie

Straż Miejska w Łodzi oraz
łódzki Zakład Wodociągów
i Kanalizacji ostrzegają właścicieli skupów złomu przed
przyjmowaniem żeliwa pochodzącego z kradzieży elementów miejskiej armatury
kanalizacyjnej.

NA SYGNALE

8 kwietnia około godz.
15:00 funkcjonariuszy z II
Komisariatu Policji w Łodzi powiadomiono o ujęciu
sprawcy kradzieży kilkudziesięciu zegarków ze
stoiska hali targowej na Bałutach. Złodziej chciał uciec
z łupem, lecz zatrzymało
go… nieruchome skrzydło rozsuwanych szklanych drzwi wejściowych
do hali, w które uderzył
z impetem głową. Szklana przeszkoda skutecznie
zatrzymała 28-latka (doznał niegroźnych obrażeń
twarzy i głowy). Właściciel
okradzionego stoiska ujął

NAKŁAD: 60000

go i przekazał wezwanym
na miejsce policjantom.
Jak wynika z relacji pokrzywdzonego, 28-latek
podszedł do jego stoiska
i wyrwał jedną z gablot,
w której znajdowały się 63
zegarki, po czym rzucił się
do ucieczki. Zakończył ją
zderzeniem z drzwiami.
Sprawca był już w przeszłości notowany za podobne przestępstwa. Usłyszał
zarzut popełnienia kradzieży zuchwałej w warunkach
recydywy i grozi mu kara
nawet do 12 lat pozbawienia wolności.
(pj)

magistrat koordynatorzy,
urzędnicy miejscy, którzy
zaopatrzą zbieraczy w rękawice ochronne i worki.
Wskażą też miejsce składowania zebranych śmieci,
które jeszcze tego samego dnia zostaną usunięte
przez pracowników spółek odpowiedzialnych za
oczyszczanie miasta.

Torba za śmieci
Pomóc sprzątać miasto
może każdy chcący widzieć swoje miasto niezaśmieconym. Nagrodą dla
ochotników będą okolicznościowe torby wielokrotnego użytku, które otrzymają ci, którzy uprzątną
z wyznaczonego terenu
worek śmieci.
(pj)
FOT.LODZ.PL, FREEPIK

KRADNĄ POKRYWY I KRATKI

CIEMNA STRONA MIASTA

UCIEKAJĄC Z ŁUPEM
ZDERZYŁ SIĘ Z DRZWIAMI

udostępniona mapa z 72
miejscami wytypowanymi
do uprzątnięcia. Na każdym osiedlu wyznaczono
takie dwa – 36 punktów
na sobotę, 23 kwietnia i 36
lokalizacji na niedzielę,
24 kwietnia. W każdym
z tych miejsc w godz. od
10:00 do 17:00 na sprzątaczy-ochotników oczekiwać
będą wyznaczeni przez

Pracownicy ZWiK
montują nowe kratki

Ostatnio w Łodzi nasiliły
się przypadki kradzieży
żeliwnych pokryw włazów
kanalizacyjnych i krat wpustów ulicznych. Otwarte studzienki i wpusty stanowią
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Wpadnięcie do
otwartej studzienki, najechanie na otwarty wpust rowe-

rem lub samochodem, może
skończyć się tragicznie.
Łódzki Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Straż
Miejska w Łodzi ostrzegają
właścicieli skupów złomu
przed przyjmowaniem żeliwa pochodzącego z kradzieży elementów miejskiej
armatury
kanalizacyjnej.
Strażnicy zapowiadają, że
będą skrupulatniej i częściej
kontrolować punkty skupu
surowców wtórnych.
Za zakup kradzionych elementów infrastruktury kanalizacyjnej grożą wysokie
kary – grzywny, a nawet
pozbawienia wolności.

ZWiK apeluje również do
łodzian, by zwracali uwagę
na otwarte wpusty uliczne i studnie kanalizacyjne,
a w przypadku zauważenia
braku pokrywy kanalizacyjnej lub kratki na ulicznym
wpuście zawiadamiali o tym
Pogotowie
Kanalizacyjne
ZWiK pod bezpłatnym numer telefonu 994 (czynny
całą dobę), Strażą Miejską
– tel. 986 lub z Centrum Zarządzania Kryzysowego –
tel. 42 638 49 49. Kto byłby
świadkiem kradzieży, niech
koniecznie zawiadomi Straż
Miejską, bądź policję.
M.
FOT.LODZ.PL

AMERYKAŃSKI KAPITAŁ WYBRAŁ ŁÓDŹ
TaskUs, firma notowana na
amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych NASDAQ,
jeszcze w 2022 r. otworzy
swoje biuro w Łodzi.
Na świecie zatrudnia ponad 35 tys. pracowników,
w swej łódzkiej siedzibie
na początek zamierza zatrudnić 100.
– Wybraliśmy Łódź ze
względu na dynamiczną
i różnorodną kulturę, go-

spodarkę opartą na usługach oraz wysoko wykwaliﬁkowaną i wielojęzyczną
kadrę – informuje spółka
w komunikacie.
TaskUs jest ﬁrmą BPO
(skrót od ang. Business Process Outsourcing), globalnym dostawcą usług outsourcingu cyfrowego oraz
nowej generacji obsługi
klienta dla innowacyjnych
i dynamicznie rozwijają-
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cych się ﬁrm. Wykorzystując opartą na chmurze
infrastrukturę, obsługuje
klientów z najszybciej rozwijających się sektorów,
w tym mediów społecznościowych, handlu elektronicznego, gier, strumieniowego przesyłania mediów,
dostaw artykułów spożywczych oraz towarzyszących
im branż HiTech, FinTech
i HealthTech.

TaskUs wynajmie w Łodzi
biuro, które zacznie funkcjonować w II kwartale
2022 r. Ruszyła już rekrutacja nowych pracowników,
na razie na kluczowe stanowiska oddziału w Łodzi. W początkowej fazie
Amerykanie planują zatrudnienie około 100 pracowników, potem zamierzają zwiększyć ich liczbę.
(pj)
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NAPRAWY DRÓG

UL. REWOLUCJI 1905 ROKU

REMONTY CZEKAJĄ
UL. ANDRZEJA STRUGA
Miasto stawia sobie za cel naprawę dróg. W przygotowaniu
są remonty 24 łódzkich ulic,
z których większość powinna
zakończyć się przed upływem
2022 r.
– Wyremontujemy łącznie 70 km dróg za kwotę
ponad 500 mln zł. Będą
remonty, modernizacje
i duże inwestycje, które
poprawią stan łódzkich
jezdni. Pojawimy się wszędzie tam, gdzie drogi potrzebują pilnej interwencji
i naprawy – zapowiada

Robert Kolczyński, dyrektor Departamentu Strategii
i Rozwoju Urzędu Miasta
Łodzi.
Projekty ZIM
– W najbliższych dniach
otworzymy oferty na remont 12 ulic. Będą to inwestycje realizowane dzięki
dodatkowych środkom
finansowym przyznanym
na ten cel przez Radę Miejską w Łodzi. Chcemy, by
prace rozpoczęły się już
w wakacje, by większość
z nich zakończyć jeszcze

ŁÓDŹ POMAGA
Jak co roku przed Wielkanocą miasto przygotowało paczki ze
świątecznymi produktami dla osób, które potrzebują wsparcia. Są
bezpłatne i można je odbierać w trzech punktach na terenie Łodzi.

Śniadanie Wielkanocne
dla potrzebujących
Miasto zadbało o świąteczne wsparcie dla osób
samotnych, wykluczonych
społecznie oraz członków
rodzin z problemem alkoholowym. W przygotowanie tegorocznych paczek
włączyły się trzy organizacje: Polski Komitet Pomocy
Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi, Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Stacja
Opieki Środowiskowej Konwentu Bonifratrów w Łodzi.
Dla potrzebujących zostanie
przygotowanych 1100 paczek z produktami na świąteczne śniadanie: barszcz
biały, biała kiełbasa, jajka,
pieczywo, wędliny, babka
wielkanocna, słodycze.
Paczki będą wydawane
w trzech punktach odbioru:
Zarząd Dzielnicowy PKPS
Łódź-Polesie ul. Żerom-

skiego 54 – środa (13
kwietnia) w godz.
14:00–18:00 oraz
czwartek (14
kwietnia)
w godz. 8:00–
15:00,
Zarząd Dzielnicowy PKPS Łódź-Widzew ul. Szpitalna
12 – środa (13 kwietnia)
w godz. 14:00–18:00 oraz
czwartek (14 kwietnia)
w godz. 8:00–15:00,
Stacja Opieki Środowiskowej Konwentu
Bonifratrów, ul. Przedświt 37 – czwartek (14
kwietnia) w godz.
11:00–14:00.
Paczki są darmowe, nie
obowiązują zapisy, decyduje kolejność zgłoszenia się po paczkę.
red

UL. BEDNARSKA
w tym roku. Jedynie na
ulicach Rewolucji 1905 r.,
Struga i Bednarskiej będą
rozłożone na 2 lata – mówi
Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu
Inwestycji Miejskich.
13 kwietnia nastąpi otwarcie ofert na wykonanie
zadania obejmującego wymianę nawierzchni ulic: al.
Politechniki – od posesji
nr 5 do ul. Wróblewskiego
(oba kierunki), ul. Żeromskiego – od ul. Radwańskiej do al.
Mickiewicza

KOLEJNE ULICE

(jezdnia wschodnia), ul. Łąkowej – od ul. Kopernika do
al. Mickiewicza (jezdnia zachodnia), ul. Przędzalnianej
– od ul. Przybyszewskiego
do al. Rydza-Śmigłego, ul.
Tatrzańskiej – od ul. Przybyszewskiego do ul. Milionowej oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Lodowej i ul.
Dąbrowskiego.
19 kwietnia ma być wyłoniony wykonawca remontów: ul. Strażackiej – od
ul. Królewskiej do ul. Łazowskiego, ul. Morgowej
– od ul. Szczecińskiej do

ul. Lechickiej, ul. Franciszkańskiej – od ul. Organizacji WiN do ul. Wojska
Polskiego, ul. Struga – od
ul. Żeligowskiego do ul.
Wólczańskiej, ul. Bednarskiej – od ul. Pabianickiej
do ul. Rzgowskiej oraz ul.
Rewolucji 1905 r. – od ul.
Kilińskiego do pl. Pokoju.
Plany ZDiT
Remonty kolejnych 12 ulic
przygotowuje też Zarząd
Dróg i Transportu, który
14 kwietnia dokona otwarcia ofert na naprawy jezdni

na odcinkach ulic: Aleksandrowskiej (od ul. Szczecińskiej do granic miasta),
Olechowskiej, Śląskiej, Wiskickiej, Kaczeńcowej, Wiączyńskiej, Krańcowej, Telefonicznej, Maratońskiej,
Popiełuszki i Nowe Sady.
Łącznie będzie to ponad
16 km nowej nawierzchni,
jaka powstanie za blisko 63
mln zł.
Ponadto od 16 marca drogowcy prowadzą remonty cząstkowe. Dotychczas
prace wykonano na 10 ulicach.
(pj)
FOT.LODZ.PL

KARTA ŁODZIANINA

MODA NA OSZCZĘDZANIE
Posiadacze Karty Łodzianina tylko w pierwszym kwartale 2022
roku zaoszczędzili dzięki niej już 2 mln zł. Prognozy wskazują na to, że do końca grudnia oszczędności wzrosną do ok.
8 mln zł.
Tańsze
Oszczędności
przejazdy
rekreacyjne
Z d e c y d o w a n i e Codziennie z różnych zniżek
n a j w i ę c e j ł o - oferowanych przez Kartę
dzianie oszczę- Łodzianina korzysta około
dzają na prze- tysiąc osób. Statystyki pokajazdach MPK. zują, że łodzianie najchętniej
W 2 0 2 1 r . korzystają z oferty rozrywtańsze bile- kowo-sportowej. Aquapark
ty okresowe Fala w minionym roku odna przejazdy notował ponad 13 tysięcy
MPK kupiono wejść z Kartą Łodzianina,
ponad 300 tysięcy razy. co wygenerowało łączne
Od stycznia do kwietnia oszczędności rzędu prawie
2022 r. z Kartą Łodzia- 100 tys. zł. W roku bieżącym
nina sprzedano prawie do 5 kwietnia była to kwota
100 tysięcy migawek. około 25 tys. zł przy prawie
Wszystkie osoby, któ- 4 tysiącach wizyt w parku
re kupiły je ze zniżką, wodnym. Podobną popularbez rabatu wydałyby nością cieszą się obiekty łódzok. 12 mln zł. Dzię- kiego Miejskiego Ośrodka
ki Karcie te wydatki Sportu i Rekreacji. Już w 2022
wyniosły ok. 2 mln roku, jeszcze przed sezonem
zł mniej.
letnim, użytkownicy Karty
Łodzianina zaoszczędzili na

biletach na miejskie obiekty
sportowe i rekreacyjne ok. 8
tys. zł
– Rzeczywista kwota
oszczędności jest bardzo
trudna do ustalenia. Do
Partnerów Karty Łodzianina należy ponad 200
ﬁrm i nie wszystkie oferują usługi o stale określonej
cenie – tłumaczy Tomasz
Koralewski, prezes Łódzkiej Organizacji Turystycznej, operatora projektu
Karta Łodzianina. – Dlatego o ile łatwo policzyć, ile
sprzedano biletów ze zniżką, to praktycznie niemożliwe jest ustalenie, za jaką
kwotę ktoś zrobił zakupy
w sklepie itd. Rzeczywista
zaoszczędzona suma jest
na pewno o wiele wyższa.
W roku minionym przez
pierwszych 9 miesięcy
funkcjonowania Karty
Łodzianina jej użytkownikom udało się zaoszczędzić ponad 6 mln zł. (pj)
FOT.LODZ.PL
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PLAN DLA OSIEDLI

PO REMONCIE
NA UL. JUNACKIEJ

Zakończyła się modernizacja
ul. Junackiej. To kolejna droga
odnowiona na Sikawie w ramach
„Planu dla Osiedli”.
Na 300-metrowym odcinku wykonano ciąg pieszojezdny, przebudowano
zjazdy do posesji i zamontowano nowe oświetlenie.
Posadzono dodatkową
zieleń, a istniejącą poddano pielęgnacji. Wcześniej
zmodernizowano sąsiedni odcinek ul. Junackiej
– od ul. Prezydenta do
ul. Brzezińskiej. Powstał
tam 200-metrowy ciąg
pieszy z trawnikami po
obu stronach, na którym
zamontowano meble miejskie: 8 ławek i kosze na
śmieci. Działa też całkowicie odnowione oświe-

Wartość inwestycji
to 861 tys. zł

FOT. ŁÓDŹ.PL

ZWIERZĘTA W MIEŚCIE

tlenie.
Na całym
odcinku
przebudowywanej
ul. Junackiej
(od ul.
Chałubińskiego
do ul. Brzezińskiej) zasadzonych zostało
w sumie 14 drzew – lipy
drobnolistne, jesiony
pensylwańskie i dęby
szypułkowe. Wzdłuż
ulicy pojawiło się także
1596 krzewów (berberysy, śnieguliczki, róże
i miskanty chińskie) oraz
700 mkw. trawnika.
W ramach „Planu dla

osiedli” remontowane
są drogi i chodniki, odnawiane są place zabaw
i wspólne przestrzenie.
Pojawiają się nowa zieleń
i miejsca do rekreacji, które zmieniają osiedla w zielone i przyjazne enklawy
do życia i odpoczynku.
ML

AQUAPARK FALA

WOLNOŚĆ DLA JEŻY!
BĘDZIE PLUSK,

BĘDZIE ZABAWA
Kamil Polański, szef ośrodka

Prawie 40 jeży wypuszcza
na wolność Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt
w Łodzi. Jeże co roku traﬁają do placówki po kolizjach
i wypadkach, a jeśli nie są
wystarczająco zdrowe i silne, zostają tam na zimę.
Wiosną wypuszczane są na
wolność. Wyleczone i odżywione będą doskonale
radzić sobie w naturalnych
warunkach.
Jeże, które trafiają do
ośrodka, to najczęściej
zwierzęta poranione, po
wypadkach lub spotkaniu z jakimiś drapieżni-

kami. Ratują je łodzianie
i zawożą na ul. Wycieczkową. Tam zwierzątka są
obejmowane kompleksową opieką. U tych poranionych trzeba zaszyć
rany.
– Nie jest to takie proste,
bo jak wiemy, jeż zwija
się w kulkę. Oprócz szycia potrzebuje jeszcze leków, ciągłego karmienia
i stałej opieki – informuje Kamil Polański, szef
ośrodka. – Jeże, które
zostają u nas na zimę,
nie hibernują. W ich
pomieszczeniu panuje
temperatura kilkuna-

stu stopni.
W bliskiej
zeru, kiedy
to przechodzą zazwyczaj w stan
hibernacji,
mogłyby po prostu umrzeć. Gdy do nas
trafiają, są najczęściej
zbyt słabe, niedożywione i zarobaczone. Taki jeż
waży około 250 gramów.
Kiedy je wypuszczamy,
ważą około 1 kilograma.
Nie wszyscy wiedzą, że
jeże są nosicielami kleszczy. Rekordzista ważący
280 gramów miał ich na
sobie aż 40! Odrobaczone i odżywione jeże na
wolność wypuszczane są
wiosną, gdy temperatura
w nocy jest już powyżej
zera stopni. Wypuszczane są po kilka sztuk
w różne miejsca.

O czym warto
pamiętać, kiedy
spotkamy na swojej
drodze jeża?
– To zwierzęta, które często mieszkają na osiedlach
i w mieście. Wywożąc je do
lasu, robimy im niedźwiedzią przysługę, bo może
się zdarzyć, że zabierzemy
samicę, która na chwilę
oddaliła się od gniazda
z młodymi – ostrzega Kamil Polański.
Kiedy znajdziemy samicę
jeża z młodymi w miejscu,
w którym może im coś zagrażać, trzeba wiedzieć
o tym, że nie przenosi się
matki razem z małymi jeżami w jednym pudełku.
Jeżyca pod wpływem silnego stresu może zagryźć
swoje młode.
red.

FOT. ŁÓDŹ.PL

Jeszcze tym sezonie bywalcy aquaparku Fala
będą mogli cieszyć się
z nowego wodnego placu zabaw, powstającego
w parku wodnym niedaleko letnich kas biletowych.
– Plac zabaw wraz
z najbliższym otoczeniem zajmie teren ok.
300 mkw. i będzie składał się z 14 wodnych
atrakcji. Stanie się świetnym miejscem zarówno
dla najmłodszych gości,
jak i dla dorosłych, ponieważ wielkość urządzeń
umożli-

wia wspólną zabawę rodziców z dziećmi – mówi
Andrzej Pirek, prezes
aquaparku.
Wodny plac zabaw
wyposażony zostanie
w kilkanaście kolorowych zabawek rozpryskujących wodę. Wśród
nich są: tunel, pająk,
boa, ufo i krab, motyl,
wąż, żyrafa i palma.
Większość można rozpoznać na wizualizacjach, a pierwsze – jak
choćby tunel – widać
także na zdjęciach
z placu budowy. Dostępne do zabawy mają
być w czerwcu.
(pj)
FOT. MAT. PRASS.
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PORADNIK DLA SENIORA

SENIORADKA

PRZEDŚWIĄTECZNE
ZAKUPY Z PLANEM
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Istnieją dwa okresy w roku,
w czasie których trudno
oprzeć się zakupowemu szaleństwu. To czas przed Bożym
Narodzeniem oraz zbliżającą
się Wielkanocą. Podpowiadamy, jak przygotować święta
rozsądnie, aby nie nadwyrężyć domowego budżetu.
W święta na stołach nie
może zabraknąć tradycyjnych potraw. Mile widziane są też ozdoby. Sklepy
równie starannie przygotowują się na te gorące, zyskowne dla nich dni. Nęcą
przy tym klientów obniżkami cen. Powszechnie
reklamowe „wielkie promocje” powodują, że przestajemy myśleć racjonalnie
– przez to kupujemy więcej
i chętniej. Właśnie dlatego,
wyruszając do sklepów,
warto uzbroić się w silną
wolę i listę zakupów – tak,
aby do koszyka wrzucać jedynie to, czego potrzebujemy. A ile potrzebujemy?
Powiedzenie „zastaw się,
a postaw się” niestety ciągle jest aktualne. Po świętowaniu w wielu domach
lodówki pękają w szwach,
a gospodynie zastanawiają
się, jak wykorzystać resztki dań, by nie wyrzucać
ich do śmietnika. Według
danych Federacji Polskich Banków Żywności
w Polsce co roku marnuje się aż 9 milionów ton
żywności. Swój udział
w tym z pewnością ma
też świąteczne, spontaniczne kupowanie. Aby
zrobić zakupy zgodne
z zapotrzebowaniem, zachęcamy do skorzystania
z kilku pomysłów.
Określ swój budżet
Ważną rzeczą jest określenie na wstępie budżetu, jaki przeznaczysz na
świąteczne wydatki. Przed
jego ustaleniem ureguluj
wszystkie ważne należności, w tym stałe opłaty. Pozostałą
kwotę rozdysponuj
na artykuły, które
zamierzasz kupić
w związku ze świętami. Żelazną zasadą
jest trzymanie się wyznaczonej budżetowej
kwoty.
Przygotuj listę
zakupów
Kolejny krok to stworzenie listy zakupów. Zrobisz
ją na podstawie wcześniej

ustalonego spisu potraw,
które chcesz zaserwować
w święta. Dobrze ją podzielić na produkty kupowane
tuż przed świętami (wędliny, nabiał, pieczywo, owoce) i na takie, które możesz
nabyć wcześniej (bakalie, olej, produkty suche
i puszkowane). Najważniejszą rzeczą jest wiedzieć,
co kupić. Pamiętaj, że dla
Twoich finansów nie ma
nic gorszego, niż wrzucanie do koszyka przypadkowych produktów.
Zakupy tylko z listą
Po stworzeniu listy zakupów najlepiej zrobić
rekonesans okolicznych
sklepów. Umożliwi to porównanie cen i wybór tych
najkorzystniejszych. Warto też skalkulować, czy
cena o kilka groszy niższa
w dyskoncie oddalonym
od Twojego miejsca zamieszkania będzie nadal
korzystna, gdy doliczysz do
niej koszty paliwa czy biletów MPK oraz swój czas.
Dobrze też zastanowić się
nad każdą „gorącą okazją”.
Wiele z nich polega na tym,
że jeśli kupisz np. 3 paczki
masła, wtedy cena jednej
kostki będzie niższa. Jeżeli
jednak masz małą rodzinę
i w związku z tym mało
pieczesz, z pewnością nie
jest to oferta dla ciebie. Jeśli tego typu promocje dotyczą artykułów z krótkim
terminem przydatności do
spożycia, istnieje ryzyko, że
wylądują one w koszu.
Nie przesadzaj
z ilością
Pamiętaj, aby ilość jedzenia
dostosować do liczby gości i nie przygotować zbyt
wielu potraw. Dawniej
święta były okazją do najedzenia się specjałów, których na co dzień nie było.
Obecnie w sklepach jest
wszystko i podczas siedzenia za stołem je się zdecydowanie mniej. Przyzwyczajenia jednak pozostały.
Zachować umiar warto
także w kwestii ozdób. Jeżeli masz takie z ubiegłego
roku, zastanów się, czy nie
wykorzystać ich do dekoracji świątecznego stołu,
zamiast kupować nowe.
Wpłynie to pozytywnie na
zawartość Twojego portfela, a święta przecież i tak
się odbędą.
oszym
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Legenda Karola Scheiblera
Tak jak w pierwszej połowie XIX w. najważniejszym
przedsiębiorcą w Łodzi był
Ludwik Geyer, tak w drugiej
połowie jego miejsce zajął
działający z rozmachem
fabrykant Karol Scheibler –
prawdziwa legenda i symbol
przemysłowego miasta.
Warto prześledzić, w jaki
sposób w dość krótkim
czasie można było dojść
do tak wielkiej fortuny, bo Karol osiedlił się
w Łodzi w 1854 roku,
a zmarł 13 kwietnia 1881
r., ale w tym czasie stał się
właścicielem ponad 500
ha fabrycznych gruntów
położonych na Wodnym
Rynku i wzdłuż posiadeł
na Jasieniu, które stanowiły 1/7 obszaru ówczesnej Łodzi!
Pomógł… posag żony
W Nadrenii, w rodzinie fabrykanta sukna,
1 września 1820 r. urodził się Karol Wilhelm
Scheibler. Ukończył
gimnazjum w Krefeld
i podjął pierwszą pracę
w przędzalni u swego wuja
w Belgii. Karol dużo jeździł po Europie, pozna-

wał ludzi, uczył się języków. Pracował w Belgii,
ale podróżował do Francji,
Szkocji, Holandii, Anglii.
Poznawał budowę maszyn
włókienniczych, nawiązywał kontakty. W wieku 28
lat znalazł się na terenie
ówczesnego Królestwa Polskiego. Pracował najpierw
w zakładach swego wuja
Fryderyka Schloessera
w Ozorkowie, gdzie został
dyrektorem przędzalni.
Uzbierał trochę kapitału,
ale wzbogacił się, kiedy
w 1854 r. ożenił się z bogatą panną. Była nią Anna
Werner, która wniosła mu
w posagu sumę dwukrotnie przewyższającą jego
oszczędności. Ojciec panny
młodej był m.in. właścicielem fabryk w Zgierzu
i Ozorkowie oraz współwłaścicielem cukrowni
w Leśmierzu.
Dysponując sporym zasobem, mógł Scheibler zacząć
myśleć o własnej firmie.
Od magistratu otrzymał
w wieczystą dzierżawę
parcelę przy Wodnym Rynku i w ciągu 2 lat, zgodnie
z umową, wybudował
przedsiębiorstwo włókiennicze. W 1855 roku ruszyła
pierwsza zmechanizowana
przędzalnia z 18 tys. wrze-

cion. Szybko wybudował
tkalnię mechaniczną, a potem wykończalnię, gdzie
instalował nowe maszyny, zdobywając przewagę
nad konkurencją. Szybko
wyszedł na pierwsze miejsce nie tylko w Łodzi, ale
w całym przemyśle bawełnianym Królestwa Polskiego.
Głowa do
interesów
Najpierw
nad Jasieniem
s w o j a
fabrykę
miał K. F.
Moes, który
przejął ją po
dawnej fabryce
Krystiana Wendischu. Zmodernizowana firma radziła sobie
całkiem dobrze, a dzięki
pożyczkom rządowym
Moes mógł utrzymywać
przedsiębiorstwo w ciągłym ruchu. Jednak w latach 1861–1864 przemysł
włókienniczy przeżywał
głęboki kryzys surowcowy, zwany „głodem
bawełnianym” spowodowany przerwaniem
dostaw podczas wojny
secesyjnej. Wiele łódz-

kich zakładów przerwało
wówczas produkcję lub
ją ograniczyło. Tymczasem Scheibler zgromadził
w tym czasie ogromny kapitał, gdyż wyprzedawał
z dużym zyskiem zapasy
zgromadzonej wcześniej
bawełny. Pozwoliło mu
to niebawem powiększyć swoje
przedsiębiorstwo kosztem zrujnowanych
konkurentów.
Na ponowne
uruchomienie przędzalni nie
było już stać
np. Moesa. Pożar
przędzalni na Księżym Młynie w lipcu 1863
r., a wkrótce potem śmierć
właściciela, ostatecznie
przyczyniły się do upadku przedsiębiorstwa. Nieruchomość nabył w 1865
r. za 52 tys. rubli Teodor
Krusche, syn przemysłowca z Pabianic, który rozbujał interes, ale kolejny
pożar fabryki w 1870 r.
zniweczył dalsze plany.
Jeszcze w tym samym
roku spaloną fabrykę

z maszyną parową, trzema
kotłami grzewczymi i innymi
urządzeniami, a także całą
posiadłość Księżego i Wójtowskiego Młyna kupił za
40 tys. rubli oczywiście Karol
W. Scheibler i dalej rozwijał
ogromny już interes.
Diabelskie sztuczki?
Niesamowity łódzki pejzaż z molochami fabryk,
stukotem maszyn, dymiącymi kominami musiał
robić wrażenie na przybywających do miasta chłopach, szukających pracy
i lepszego życia. Wiele
łódzkich dróg zabarwiało
się czerwoną farbą, płynącą ściekami, a na ulicach
leżało gęste błoto. W fabrykach pracowało już sporo
maszyn parowych. Powietrze stawało się ciężkie od
cuchnących wyziewów
i dymów. Dla robotników
były to zapachy piekieł,
a fabrykantów podejrzewano o konszachty z diabelskimi mocami. Jedna
z łódzkich legend głosi, że
bies Węsad, kuzyn Boruty,
spróbował pracy u Scheiblera, a w fabryce czuł się
jak u siebie pośród żaru
pieców i buchającej pary.
Po uruchomieniu tkalni
mechanicznej zdespero-

wani łódzcy sukiennicy udali się do fabryki
na Wodnym Rynku
i zdemolowali sprzęty
w fabrycznej hali, a przy
okazji widzieli ponoć
w kotłowni diabelską
postać, ale nie dali rady
parowej maszynie…
Karol Scheibler pozostawił po sobie wielką fortunę, pałace, kamienice, fabryki, osiedle na Księżym
Młynie i nie szczędził
grosza na budowę m.in.
dwóch łódzkich szpitali.
Ale przede wszystkim
sam ciężko pracował,
przychodził do fabryki
o godzinie piątej i pozostawał do późnego
wieczor a. J ak p isan o
w gazetach: „On wszystko widział, wszystko
uskuteczniało się w jego
oczach, ani jedna kopiejka nie była wydana bez
jego wiedzy, ani kawałeczek wyrobionej tkaniny,
którego by nie obejrzał,
nie odszedł na skład”.
Spoczął na Starym Cmentarzu w niezwykłej neogotyckiej kaplicy, która
potwierdza potęgę i legendę najsławniejszego
łódzkiego fabrykanta.
agr

W okresie
swojej świetności
budynek przędzalni
Karola Scheiblera
był największym
budynkiem w Łodzi!

W dawnym budynku
przędzalni obecnie
znajdują się luksusowe lofty
i nowoczesne biura

W 2015 roku
Księży Młyn
został uznany
pomnikiem historii

ZDROWIE

8

Grzybica paznokci to problem nie tylko natury estetycznej. Ta uciążliwa, przewlekła i nawrotowa choroba często sprawia trudności terapeutyczne. Właśnie dlatego tak ważne jest,
by nie przegapić jej pierwszych objawów
i jak najszybciej wdrożyć odpowiednie
postępowanie. Jak dochodzi do

PRZYCZYNY
PRZYCZYNY
INFEKCJI
INFEKCJI
GRZYBICZYCH
GRZYBICZYCH
PAZNOKCI
PAZNOKCI
Grzybicą paznokci najłatwiej zarazić
się na basenie, w saunie, w szatni na
siłowni oraz gabinetach manicure
i pedicure, które nie przestrzegają
wymogów sanitarnych. Bardzo łatwo
też o taką infekcję, kiedy mieszkamy
z osobą zakażoną i korzystamy ze
wspólnych ręczników czy pościeli.
Do zakażenia grzybiczego
może przyczynić się ponadto:
• niestaranne wycieranie stóp po
myciu;
• noszenie mało przewiewnych
butów oraz skarpet z tworzywa
sztucznego;
• korzystanie z pożyczonych
butów lub łyżew;
• korzystanie z cudzych skarpet,
ręczników lub przyborów do
pedicure.
Na grzybicę paznokci szczególnie
podatne są osoby z otyłością, cukrzycą, niedokrwistością, schorzeniami układu odpornościowego
i krążenia. Do zakażenia również
mogą przyczynić się: długa terapia
antybiotykami, przyjmowanie sterydów i chemioterapia. Ponadto sprzyja
mu uszkodzenie płytki paznokcia.

zakażenia drobnoustrojami powodującymi
grzybicę i jak wygląda jej leczenie?
Grzybica paznokci z reguły dotyczy palców kończyn dolnych. Wynika to z faktu,
że drobnoustroje odpowiedzialne za pojawienie się tej choroby najlepiej rozwijają

się w środowisku ciepłym i wilgotnym
– właśnie takim, jakie bywa podczas chodzenia w obuwiu. Zakażenie najczęściej
obejmuje kilka płytek paznokciowych.
U stóp z reguły atakuje ono uciskane
zewnętrzne palce, czyli palucha i palca piątego.

LE
O
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Grzybicy nie wolno
bagatelizować – nieleczona może prowadzić do powikłań
takich jak:
• trwała utrata paznokcia;
• rozwój bakteryjnej infekcji skóry,
zwanej cellulitisem
(nie mylić ze skórką
pomarańczową, czyli
cellulitem);
• rozprzestrzenienie się zakażenia
na inne części ciała,
a czasem nawet do
krwioobiegu.
Lekarzowi w postawieniu prawidłowej diagnozy często pomaga wynik badania mykologicznego. Może
on potwierdzić obecność grzybów,
a także zidentyfikować ich rodzaj.
Dzięki temu leczenie infekcji będzie
ukierunkowane na konkretny patogen – wówczas ma większą szansę na
powodzenie. Metody oraz czas terapii
zakażenia grzybiczego zależą od wielu czynników, m.in. stopnia zaawansowania zmian i rodzaju grzybów,
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Infekcja grzybicza rozwija się
przez dłuższy czas. Pierwsze
zmiany chorobowe mogą być niewielkie i łatwe do przeoczenia,
zwłaszcza u kobiet malujących
paznokcie. Zaatakowany przez
grzyby paznokieć stopniowo
zmienia swój wygląd. Objawy
mogące wskazywać na zakażenie
grzybicze, to:

•
•
•
•
•

ECZENIE
OBJAWY
RZYBICY
RZYBICY
AZNOKCI
AZNOKCI

które wywołały infekcję. Istotna jest
też możliwość doboru skutecznych
leków, które nie będą wchodziły
w interakcję z innymi preparatami
przyjmowanymi przez pacjenta oraz
nie będą powodowały działań niepożądanych. W zależności od zaawansowania grzybicy stosuje się leczenie
ogólne, miejscowe, skojarzone, a nawet chirurgiczne. Do miejscowego
stosowania przeznaczone są specjalne
lakiery. Przed ich użyciem lekarze zalecają oczyszczenie płytki paznokci ze
zrogowaciałych tkanek oraz regularne
skracanie ich jednorazowymi pilnikami. Leczenie ogólnoustrojowe polega
na doustnym przyjmowaniu leku, który dociera tylko do zakażonego miejsca. W większości przypadków taka
terapia pozwala uniknąć interwencji
chirurga (usunięcia płytek). Niestety,
wymaga ona sporo czasu i cierpliwości zakażonego. Z tego względu walka
z tą chorobą często kończy się niepowodzeniem, ponieważ osoby będące
w trakcie procesu terapeutycznego
zniechęcają się do długiej kuracji już
po kilku tygodniach. Niekiedy sięgają
po domowe sposoby, jednak należy
pamiętać, że nie są one skuteczne.

białe, żółte, brązowe, a nawet
czarne przebarwienia;
zgrubienie paznokci;
łamliwości i kruchość paznokci;
bruzdy, pofałdowania lub
odkształcenia;
oddzielanie się, a nawet
odklejenie się całkowicie
paznokcia od łożyska.

Grzybicy płytki paznokciowej często towarzyszy nieprzyjemny zapach oraz stan
zapalny wałów okołopaznokciowych
(objawia się on zaczerwienieniem, a nawet bólem).
W zaawansowanej fazie choroby może
występować też ból paznokci objętych zakażeniem. Aby poprawnie rozpoznać lub
wykluczyć zakażenie grzybicze, należy
udać się do lekarza, najlepiej dermatologa.

OBJAWY
OBJAWY
GRZYBICY
GRZYBICY
PAZNOKCI
PAZNOKCI

JAK
JAK CHRONIĆ
CHRONIĆ SIĘ
SIĘ PRZED
PRZED
GRZYBICĄ
GRZYBICĄ PAZNOKCI?
PAZNOKCI?
Infekcja grzybicza rozwija się przez
dłuższy czas. Pierwsze zmiany chorobowe mogą być niewielkie i łatwe
do przeoczenia, zwłaszcza u kobiet
malujących paznokcie. Zaatakowany przez grzyby paznokieć stopniowo zmienia swój wygląd. Objawy
mogące wskazywać na zakażenie
grzybicze, to:
•
•

białe, żółte, brązowe, a nawet
czarne przebarwienia;
zgrubienie paznokci;

•
•
•

łamliwości i kruchość paznokci;
bruzdy, pofałdowania lub
odkształcenia;
oddzielanie się, a nawet
odklejenie się całkowicie
paznokcia od łożyska.

Grzybicy płytki paznokciowej często
towarzyszy nieprzyjemny zapach
oraz stan zapalny wałów okołopaznokciowych (objawia się on zaczerwienieniem, a nawet bólem).

W zaawansowanej fazie choroby może występować też ból
paznokci objętych zakażeniem.
Aby poprawnie rozpoznać lub wykluczyć
zakażenie grzybicze, należy udać się do lekarza,
najlepiej dermatologa.
oszym
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ZA TYDZIEŃ START ŁBO

ZMIENIAJ ŁÓDŹ!
TO
S
A
I
M

Ponad 26 mln zł na pomysły
łodzian przeznaczonych jest
w tegorocznej, X edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.
Co trzeba zrobić, żeby wygrać?
Najpierw wpaść na pomysł,
w jaki sposób zmienić swoje
osiedle. Potem przelać go na
papier lub elektroniczny wniosek i wysłać do urzędu.
Składanie wniosków
w Łódzkim Budżecie
Obywatelskim nie jest
skomplikowane. Mogą
potwierdzić to wszyscy
ci, którzy co roku decydują się na

złożenie projektu do ŁBO.
W ubiegłym roku wpłynęło aż 1097 wniosków.
Pomysły mieszkańców są
bardzo różnorodne – był
i most dla wiewiórek
(żeby bezpiecznie przechodziły ponad ulicą),
i zielony tunel z drzew
oraz krzewów, nietypowe place zabaw, strefy
do rekreacji, czy słynny
i chętnie oglądany jednorożec. W Budżecie
Obywatelskim nie ma
złych projek-
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Y
BOISKO PRZ

tów, każdy jest dobry,
trzeba tylko pamiętać
o podstawowych zasadach obowiązujących
w regulaminie.
– Projekty muszą być realizowane na terenach
miejskich, a także ogólnodostępne, czyli takie,
by każdy łodzianin mógł
z nich skorzystać – informuje Katarzyna Dyzio,
dyrektor Biura Aktywności Miejskiej.

Zasady w ŁBO
Budżet podzielony jest
na dwie części – na projekty ogólnomiejskie oraz
na projekty osiedlowe.
Wartość tych pierwszych,
czyli projektów ponadosiedlowych, nie może
przekraczać kwoty 2 mln
zł. Jeśli chodzi o osiedla,
każde z nich ma w ŁBO
przydzieloną własną pulę
środków, która ogranicza
koszt realizowanych projektów. Podział środków
na poszczególne osiedla
można znaleźć na stronie
www.lodz.pl/bo.
Każdy mieszkaniec Łodzi
może złożyć dowolną
liczbę wniosków do realizacji z budżetu obywatelskiego. Wymagania są niewielkie.

W przypadku projektów
osiedlowych wystarczy
jeden podpis mieszkańca, który popiera pomysł,
a jeśli chodzi o projekty
ponadosiedlowe, potrzeba
takich podpisów 20.
Wnioski będzie można
składać już od 20 kwietnia. Termin naboru wniosków w formie papierowej
upływa 9 maja, wnioski
w formie elektronicznej będą przyjmowane
do 23 maja.
Formularze do druku są
już dostępne na stronie
Budżetu Obywatelskiego, formularz elektroniczny uruchomi się
20 kwietnia.
Wnioski w formie papierowej będzie można
składać osobiście w Urzędzie Miasta (ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32,
ul. Krzemieniecka 2 B,
al. Piłsudskiego 100,
ul. Piotrkowska 110) lub
przysłać pocztą (będzie
decydować data stempla
pocztowego).
Spotkania
z mieszkańcami
Wszyscy mieszkańcy,
którzy chcą dowiedzieć
się czegoś więcej na temat
ŁBO lub potrzebują
wsparcia przy składaniu projektów, będą
mogli wziąć udział
w 10 spotkaniach
zap lano w anyc h
z pracownikami
Biura Aktywności Miejskiej.
Urzędnicy po-
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mogą rozwiać wszelkie
wątpliwości, odpowiedzą
na pytania nurtujące potencjalnych wnioskodawców, poradzą, jak wypełnić formularz zgłoszenia
projektu do ŁBO.
Liczby w budżecie
Na X edycję przeznaczone jest 26,2 mln zł. Z tego
5,5 mln to kwota na projekty ponadosiedlowe,
a 20,7 mln zł to kwota
na projekty osiedlowe.
W Łodzi jest 36 osiedli,
a składając wniosek, trzeba wskazać, na którym
z nich ma być on realizowany. Informację
o podziale na osiedla
można znaleźć na stronie
https: //bip.uml.lodz.pl/
samorzad/rady-osiedli/.

Złożone przez mieszkańców projekty zostaną poddane analizom.
Zbadają je poszczególne
jednostki urzędu miasta,
rady osiedli, a także radny Rady Miejskiej. To także etap, w którym każdy
łodzianin może zgłosić
swoje wątpliwości co do
realizacji konkretnej inwestycji. Czas weryﬁkacji
potrwa aż do września.
Pod głosowanie, które
w tym roku odbędzie się
w terminie 7–31 października, trafią tylko projekty zaaprobowane przez
Komitet Koordynacyjny
ds. ŁBO.
RED
FOT. ARCHIWUM RED.

Spotkania odbędą się w terminach:

STAWY JANA
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21 kwietnia – Karolew, Biblioteka FERMENT, ul. Wróblewskiego 67
26 kwietnia – Janów, Biblioteka, ul. Ketlinga 21
28 kwietnia – Chojny, Biblioteka INSPIRACJA, ul. Natalii 4
5 maja – Żubardź, Biblioteka ROZGRYWKA, ul. Powstańców Wlkp. 3
10 maja – Dąbrowa, MOSiR „Młynek”
12 maja – Łagiewniki, MOSiR „Arturówek”
14 maja – Biuro Aktywności Miejskiej, ul. Tuwima 10
17 maja – Park na Zdrowiu
19 maja – Stary Widzew, Park Baden-Powella
21 maja – Biuro Aktywności Miejskiej, ul. Tuwima 10

FAJNE MIASTO
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REFOTOGRAFIE
Wspomnienia z przeszłości,
nawet obrazy miejsc często
mijanych, szybko zacierają
się w ludzkiej pamięci. Od ponad 10 lat przeobrażenia Łodzi dokumentuje Stefan Brajter, miłośnik miasta, fotograf
bacznie analizujący rzeczywistość i twórca unikatowych
zestawień starych fotografii
z wykonanymi współcześnie
ujęciami tych samych miejsc.

Rok 1907. Dom Koncertowy Vogla
przy ul. Dzielnej 20
Wspólcześnie. Budynek Filharmonii
Łódzkiej przy ul. Narutowicza 20/22

Lata 30. XX w. Ul. Tramwajowa.
MATERIAŁ PARTNERSKI

Te tzw. refotografie pozwalają na spojrzenie
w przeszłość miasta, a zarazem dokumentują zmiany zachodzące w miejskich
przestrzeniach. Niektóre
miejsca trudno rozpoznać,
inne nie zmieniły się od

Podróż w czasie

NAD ŁÓDKĄ

wielu lat prawie wcale.
Prezentujemy poniżej kilka
przykładów.
Rozwijany wraz ze Stowarzyszeniem Topograﬁe projekt „Refotografie” można
śledzić na Facebooku lub
na stronie refotograﬁe.miastograf.pl. Na smartfony
dostępna jest także mobilna
aplikacja „ReFotografie”,
którą można bezpłatnie pobrać na systemy Android
i MacOS.
red

Obecna siedziba MPK Łódź

Fabryka Steinerta przy ul. Piotrkowskiej 276
Obecnie budynek pełni funkcje biurowe

Lata 30. XX w. skwer przed Dw. Fabrycznym

Dworzec Fabryczny dziś

12
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TU NAS ZNAJDZIESZ

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI

DARMOWA GAZETA „ŁÓDŹ.PL“ JEST DOSTĘPNA W MIEJSCACH:
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 Kontaktu z Mieszkańcami
Piotrkowska 110
Łódzka Organizacja Turystyczna Piotrkowska 28
Centrum Obsługi Karty
Łodzianina Piotrkowska 87
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Wólczańska 17
Aquapark FALA
Unii Lubelskiej 4
OGRÓD BOTANICZNY
Krzemieniecka 36/38
PALMIARNIA
Piłsudskiego 61
Poleski Ośrodek Sztuki
Bratysławska 6a

UWAGA

Ośrodek Kultury Górna
Siedlecka 1
Bałucki Ośrodek Kultury
Limanowskiego 166
Widzewskie Domy Kultury: Dom Kultury 502/ Sacharowa
18, Dom Kultury ARIADNA/ Niciarniana 1/3, Dom Kultury WIDOK/
Piłsudskiego 133
MANUFAKTURA
punkt informacji oraz wejście do
strefy Qulinarium (restauracje)
LECLEARC Market
Inflancka 45
LECLEARC Stacja Benzynowa Inflancka 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. Włodarczyk M. Turnie 1
Spożywczak WIKTOR
Zbocze 43
Kiosk spożywczo – warzywny Zbocze 18
JUSTYNEX s.c sklep
spożywczy Skalna 54C
Sklep spożywczy MAXIMUM Pomorska 589
EBTOM warzywniak
T. Stańczyk Pieniny 29/3
Zakład Piekarsko-Cukierniczy 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 FAKTORIA 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

Złap
za uchwyt, odchyl klapę
i weź gazetę „Łódź.pl“
kolportaz@biblioteka.lodz.pl
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 NOWOSOLNA Rynek Nowosolna 1

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach
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RED BULL PAPER WINGS 2022
Ponad 70 osób wzięło udział
w rozegranych w Łodzi eliminacjach Red Bull Paper Wings – największych na świecie
zawodach samolotów papierowych. Rywalizacja toczyła się
w dwóch kategoriach: najdłuższego dystansu i najdłuższego
czasu lotu.

Podczas zawodów udało się
osiągnąć 19 m w rzucie na
odległość oraz 4,77 sekundy
w rzucie na czas. Rezultaty
te znacznie odbiegają jednak
od najlepszych osiągnięć
tegorocznej edycji, które
wynoszą odpowiednio: 50
m oraz 14,8 sekundy. Pierwszy z tych wyników został
ustanowiony przez Macieja

Mazura, podczas kwaliﬁkacji rozgrywanych na MTP
w Poznaniu.
W tegorocznej edycji Red
Bull Paper Wings uczestnicy z około 60 krajów walczą
o tytuł mistrza w trzech
kategoriach.
Zawodnicy
biorący udział w rywalizacji muszą ze zwykłej kartki
papieru formatu A4 złożyć
samolot w taki sposób, by:
przeleciał jak najdłuższy dystans, najdłużej utrzymał się
w powietrzu lub mógł wykonać niesamowite akrobacje. Gramatura papieru nie
może przekraczać 100 g,
a modyﬁkacje kartki ograniczają się wyłącznie do
składania. Nie jest dozwo-

ROZGORYCZENIE
zamiast meczu

W pierwszej kolejce eWinner 1. Ligi Żużlowej odbyły się trzy z czterech zaplanowanych spotkań. Do inauguracji
sezonu miało dojść na łódzkiej Moto Arenie, jednak obiekt przy ulicy 6 Sierpnia stał się jedynym, na którym
w miniony weekend motory nie zawarczały. Konfrontacja Orła z ROW Rybnik została odwołana, lecz okoliczności
tej decyzji do dzisiaj budzą ogromne kontrowersje.
– To, co się stało, jest
antyreklamą
żużla.
Mogliśmy ten mecz odjechać, jednak Canal+
nie był tym zainteresowany i wymógł decyzję o odwołaniu spotkania. Przykro nam,
że Główna Komisja
Sportu Żużlowego nie
trzyma strony klubów,
tylko telewizji, która
teraz wpadła w szał
i wydaje oświadczenia,
w których domaga się
kar dla Orła. My jednak nie zganiamy winy
na telewizję, tylko
stwierdzamy fakt. Na
własne uszy słyszałem
informację i są na to
świadkowie, że nie ma
możliwości rozpoczęcia meczu o godzinie
18:00, bo telewizja się
nie zgadza. Kamerzyście kazano ﬁlmować
jakąś kałużę na płycie,
by przekonać wszystkich, że mecz w Łodzi
nie może się odbyć. Jak
wytłumaczyć kibicom,

że od godziny 10 jest
ładna pogoda i świeci
słońce, ale żużlowcy
nie będą jeździli? Ja
rozumiem, że Polski
Związek Motorowy liczy się z telewizją, bo ta
daje pieniądze. Dla nas
jest to jednak niewielkie wsparcie. Z tego,
co od nich dostajemy,
nie pokryjemy nawet
jednej trzeciej kosztów
związanych z przygotowaniem stadionu
do meczu z ROW. To
zresztą skandaliczna
decyzja, że za czapkę
gruszek sprzedano tej
stacji na pięć lat prawa do pokazywania
pierwszoligowych rozgrywek, a my nawet
nie możemy tej umowy
zobaczyć. Dla klubów
i żużla znacznie większy byłby pożytek,
gdyby nawet za darmo oddano te prawa
publicznej
telewizji,
która dociera do znacznie większej liczby od-

biorców – powiedział
honorowy prezes KŻ
Orzeł Witold Skrzydlewski.
W łódzkim klubie
w piątek liczono się
z możliwością odwołania sobotniego meczu.
Niespodziewana poprawa pogody i ogrom
prac wykonanych na
torze sprawiły jednak,
że w dniu spotkania
z ROW nastroje znacznie się poprawiły. Klub
potrzebował
jednak
trochę więcej czasu na
odpowiednie przygotowanie obiektu, więc
podjął decyzję o przełożeniu
rozpoczęcia
spotkania z godziny
16.30 na 18:00. Chwilę
później szef redakcji
żużlowej Canal+ w mediach
społecznościowych poinformował,
że meczu w Łodzi nie
będzie, bo został odwołany. Później potwierdziła to GKSŻ. Łodzianie nie kryli oburzenia

takim obrotem sprawy
i jasno wskazywali, że
zmiana godziny nie
była na rękę telewizji,
która wymogła decyzję
o odwołaniu spotkaniu. Stacja transmitująca rozgrywki wydała
z kolei oświadczenie,
w którym m.in. sprzeciwia się „oskarżeniom
kierowanym przez zarząd klubu KŻ Orzeł
Łódź” i domaga się od
PZM
„wyciągnięcia
konsekwencji w stosunku do władz KŻ
Orzeł Łódź”. Jak zakończy się ta sprawa?
Tego na razie nie wie
nikt. Wiadomo natomiast, że w sobotę
ogromnie zawiedzeni
byli łódzcy kibice, którzy pomimo sprzyjającej pogody nie mogli
obejrzeć na swoim torze inauguracji nowego
sezonu.
MD

lone rozrywanie ani sklejanie.
Aby wziąć udział w Red
Bull Paper Wings, należy odwiedzić stronę:
www.redbullpaperwings.
com i odnaleźć najbliższy
przystanek kwaliﬁkacyjny.
Na stronie znaleźć można
również dokładne instrukcje, w jaki sposób zgłosić się
do kategorii „akrobacje podczas lotu”, która w tym roku
zostanie przeprowadzona
online na TikToku.
Krajowi zwycięzcy polecą
w maju do Salzburga, by
w Hangarze 7 – domu akrobacyjnej formacji Flying Bulls – zmierzyć się ze światową czołówką.
red
FOTO: ORZEŁ
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ŁÓDZKA POGODYNKA
ŚRODA

13.04

17°C

Imieniny
obchodzą:
Ida, Przemysław,
Hermenegilda, Jan,
Małgorzata, Marcin

CZWARTEK

14.04

19°C

ŁÓDZKIE GAWĘDY

Imieniny
obchodzą:
Julianna, Justyna,
Walerian, Maria,
Piotr

KARTKA Z KALENDARZA

ARCHITEKT Z NUTĄ SECESJI

14 kwietnia 1868 r. w Łodzi
urodził się Dawid Lande
– jeden z czołowych architektów na przełomie XIX
i XX w. tworzący w stylu
secesji. W Łodzi mieszkał
prawie przez całe życie, tu
skończył Szkołę Rzemieślniczą, a potem studiował
w Petersburgu w Instytucie
Inżynierów Cywilnych. Dwa
lata praktykował w Berlinie,
ale powrócił do rodzinnego
miasta, gdzie założył własne biuro architektoniczne i pozostawił
po sobie sporo
pięknych
obiektów.

Wysoko oceniał go np. ówczesny „Przegląd Techniczny”,
pisząc: „Jest to indywidualność wysoce artystyczna, krocząca drogami
nieutartymi”.
Jego najważniejsze
realizacje to: co najmniej siedem
obiektów

Kamienica Dawida Sendrowicza
wg projektu Landego z 1897 r. przy ul. Piotrkowskiej 12
REKLAMA

przy ul. Piotrkowskiej, m.in.
kamienica Sendrowicza
pod nr 12, budynki pod nr
35, 53, 56, 85, 123, 126, dom
przy ul. Gdańskiej 42 i pałacyk pod nr 107, kamienica
Pinkusa przy al. Kościuszki 1 i neorokokowa Rosenbluma pod
nr 21, obiek-

Dawid Lande
ty bankowe przy al. Kościuszki 14 i 63, secesyjna willa
Rappaporta przy ul. Rewolucji
1905 r., udział przy przebudowie Grand Hotelu, budynku
poczty przy ul. Przejazd 38
i łódzkiej elektrowni przy
ul. Targowej. Lande projektował również domy czynszowe
o obiekty użyteczności publicznej w Warszawie.
Zmarł 10 IX 1928 r. w Karlowych Warach i został pochowany na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Brackiej. agr

DOŁY NA BAŁUTACH

Przedstawiamy kolejne
podłódzkie wsie, które
przed okresem uprzemysłowienia wchodziły
w skład majątków ziemskich, należących do prywatnych właścicieli.
Bliskim sąsiadem Łodzi
od strony północnej były
Bałuty, których zabudowania leżały w odległości
ok. kilometra na północny
wschód od centrum miasta, natomiast karczma do
tej wsi należąca, zwana
Zagórów, (pewnie dlatego, że zbudowana była
za wzgórzem, na którym
wznosił się kościół łódzki) znajdowała się jeszcze
bliżej miasteczka, mniej
więcej w okolicach dzisiejszego Rynku Bałuckiego.
Bałuty ucierpiały i zostały poważnie zniszczone
w okresie tzw. rokoszu Lubomirskiego. Spalono tam
wówczas sporo zagród

chłopskich. W XVIII w.
dawne grunty orne zarosły
lasami, a zabudowania wsi
składały się tylko z małego
folwarczku, dwóch gospodarstw chłopskich oraz
wspomnianej już karczmy,
stanowiącej konkurencję
dla łódzkich oberż.
Karierę, jaką zrobiły Bałuty w kolejnym stuleciu,
gdy stały się przedmieściem przemysłowej Łodzi i największą bodaj
w Europie wsią, liczącą
100 tys. mieszkańców (!),
opiszemy później.
Na wschód od Bałut leżała
wieś Doły, która w okresie
wojen w połowie XVII w.
została zupełnie zrujnowana. W XVIII w. były
to jedynie tereny zarosłe
lasem lub krzakami, stanowiące część wsi Bałuty,
na których nie było już
żadnego budynku mieszkalnego… agr

Kolejne wydanie w piątek,

15 kwietnia

