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Przyszły
na świat
w łódzkim zoo!

2 pingwiny i 6 nandu plamistych
– w łódzkim zoo przybyło zwierząt!
Zwiedzający mogą już zobaczyć
młode osobniki na wybiegach.

Misją ogrodów zoologicznych jest przede wszystkim hodowla i rozmnażanie zagrożonych gatunków
zwierząt.
Pingwiny powróciły
w wielkim stylu
Do Łódzkiego Ogrodu
Zoologicznego w ubie-

głym roku wróciły pingwiny przylądkowe. – Dwie
pary dochowały się w tym
sezonie lęgowym potomstwa. Rodzice świetnie
sprawdzają się w swojej
roli – karmią młode, opiekują się nimi. Nowych podopiecznych można poznać
po szarym ubarwieniu –
zdradza Tomasz Jóźwik,
członek zarządu.

Samiec staje
na wysokości zadania
Nie tylko pingwiny postarały się w tym roku
o potomstwo. Pod koniec
kwietnia na świat przyszły
nandu plamiste. To owoc
miłości pary, która w ogrodzie mieszka już od kilku
lat. – Wykluło się 6 osobników, które można wypa-

ŁÓDŹ BIEGA

MINI BIEG
ULICĄ PIOTRKOWSKĄ

trzeć na wybiegu przy tapirach. W przypadku tego
gatunku wysiadywanie jaj
i opiekę na dziećmi przejmuje samiec. W tym czasie
staje się on dość agresywny
w stosunku do intruzów.
Skupia się głównie na młodych – podkreśla Jóźwik.
Nandu plamiste to gatunek zagrożony w naturze.
Ciekawostką jest to, że gatunek ten odkryto dopiero
w XIX wieku. Naturalnym środowiskiem tych
zwierząt jest Ameryka
Południowa, a konkretnie
Andy. Zwierzęta te żyją
na wysokości nawet do 4,5
tysięcy metrów nad poziomem morza.
Zred
FOTO: WWW.LODZ.PL

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE

MIAŁ 2,6 PROMILA,

UDERZYŁ OPLEM W RADIOWÓZ

Na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Strykowskiej
w tył radiowozu uderzył
opel jadący od ul. Śnieżnej.
Wszystko wskazywało na
to, że 48-letni kierowca opla
nie zachował niezbędnego
odstępu od poprzedzającego pojazdu.
Funkcjonariusze wezwani na miejsce zdarzenia
sprawdzili wymagane dokumenty oraz stan trzeźwości kierujących. Urządzenie

NAKŁAD: 60000

wykazało, że kierujący
oplem ma 2,6 promila alkoholu w organizmie!
Stróże prawa za kierowanie
pojazdem w stanie nietrzeźwości zatrzymali 48-latkowi
prawo jazdy. Teraz mężczyzna za spowodowanie
kolizji drogowej oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości odpowie
przed sądem.
red

BUDŻET
OBYWATELSKI

Ostatnie dni

na złożenie wniosku!
Jeszcze tylko do poniedziałku
(23 maja) do północy można
składać wnioski w X edycji Budżetu Obywatelskiego.
Mieszkańcy, którzy potrzebują pomocy, mogą skorzystać
z podpowiedzi pracowników
Biura Aktywności Miejskiej
w sobotę (21 maja) w godz.
10:00–14:00 przy ul. Tuwima 10.
Wniosek można złożyć
elektronicznie poprzez
formularz dostępny na

stronie www.lodz.pl/bo.
Aby poprawnie napisać
wniosek, trzeba wskazać
miejsce realizacji projektu, a także szacunkowy kosztorys. Projekt
powinien obejmować
miejski teren. Zarówno
mapa własności terenu z uwzględnieniem
miejskich obszarów, jak
i przykładowe kosztorysy, dostępne są na stronie
Budżetu Obywatelskiego.
rd
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W niedzielę (22 maja) w biegach
na ulicy Piotrkowskiej wezmą
udział dzieci, młodzież i osoby
z niepełnosprawnościami.
Bieg ulicą Piotrkowską
wystartuje 28 maja. Tydzień wcześniej, w sobotę
(22 maja), zostanie rozegrana dziecięca i młodzieżowa część imprezy. Start
i Meta biegów na dystansie 900, 600, 300 i 200 me-

trów zostanie rozstawiona
przy pasażu Schillera.
Pierwszy wystartuje
o godz. 9:45 bieg osób
niepełnosprawnych. Kwadrans później pierwszy
z biegów dziewczynek,
a o godz. 10:10 pierwszy
z biegów chłopców.
Start ostatniego biegu zaplanowany jest na godz.
13:50.
red

INFO
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W najbliższych dniach na Bałutach,
Górnej i Widzewie będą prowadzone
cząstkowe remonty oraz prace
naprawcze nawierzchni.
Poniżej plan remontów cząstkowych na nadchodzące
dni wraz z terminami:
Górna
ul. Pabianicka (wloty na rondo Lotników Lwowskich)
20, 21, 23 maja 2022 r.
Widzew
ul. Brzezińska (przy ul. Okrętowej)
20.05.2022 r.
Bałuty
ul. Zachodnia (od Lutomierskiej do Zgierskiej)
punktowo – 20, 21, 23 maja 2022 r.
ul. Zgierska (od ul. Biegańskiego do granicy miasta)
punktowo – 20, 21, 23 maja 2022 r.
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REMONT PRZY SIENKIEWICZA 26

WILLA ODZYSKA DAWNY BLASK
Było milicyjne kasyno,
a będą restauracja i przestrzenie biurowe. Wystartowała rewitalizacja
zabytkowej willi przy
ul. Sienkiewicza 26.
– Ekipa budowlana jest
na miejscu. Zabezpieczyliśmy plac budowy
i zaczynamy niezbędne
rozbiórki oraz prace wyburzeniowe. Założono
podliczniki prądu i wody,
trwają roboty organizacyjne. Ponadto skuwane
są tynki i rozbierane suﬁty podwieszane – Mariusz
Kociołek, przedstawiciel
wykonawcy.
Dawne milicyjne
kasyno
Dawna willa Maurycego
Frankela zostanie wyremontowana i przystosowana do nowej funkcji usługowej. Budynek
odzyska dawny blask.
Z zewnątrz przywrócony
REKLAMA

zostanie jednolity wygląd
z zachowaniem charakteru
XIX-wiecznej willi.
Bryła budynku nie zmieni
się, natomiast wewnętrzny układ pomieszczeń
zostanie przebudowany.
Pierwsze piętro będą zajmować biura. W budynku
powstaną cztery lokale biurowe oraz lokal usługowy
z możliwością wprowadzenia funkcji gastronomicznej
na parterze.
Historia willi przy
ul. Sienkiewicza 26
Pierwszym właścicielem
budynku przy ul. Sienkiewicza 26 (dawniej
Dzika, później Mikoł a j e w s k a ) był Maurycy
(Moryc) Fränkel (Frenkel).
Urodził się w 1844 r.,
najprawdopodobniej
w Ostrowie Wielkopolskim. Fränkel był jednym
z najbardziej znaczących
przedstawicieli żydowskiej burżuazji Łodzi prze-

łomu XIX i XX w. Wspierał finansowo w latach
1881–1887 budowę łódzkiej synagogi „postępowej” przy ul. Spacerowej,
a następnie został zastępcą
członka Komitetu Synagogi. Był również prezesem
zarządu otwartej w 1901 r.
szkoły „Talmud-Tora”, którą wspierał ﬁnansowo.
Willa przy ul. Sienkiewicza
została wzniesiona przez
Moryca Fränkela na działce
zakupionej w 1882 r. wraz
z zabudowaniami magazynowymi usytuowanymi
w głębi posesji.
Zachowana archiwalna
kopia projektu budynku
podpisana jest przez architekta miejskiego Hilarego
Majewskiego.
Po śmierci Fränkela willa
została własnością wdowy,
Róży vel Rozalii Fränkel.
Na posesji znajdowała się
wówczas fabryka wyrobów wełnianych. Od 1923 r.
współwłaścicielem było

małżeństwo Natan vel
Lachman i Helena Sztiller, które użytkowało zabudowania gospodarcze w
głębi podwórka. Po śmierci Róży Fränkel w 1925 r.
i długim procesie spadkowym posesję przejęła rodzina Sztillerów. W 1937 r.
została sprzedana
Stowarzyszeniu
Kupców miasta
Łodzi. W okresie
okupacji niemieckiej przejęta
przez władze
hitlerowskie,
a po 1945 r. przez
władze komunistyczne i przekazana w użytkowanie Milicji
Obywatelskiej,
w 1989 Policji
Państwowej.
ML

W dawnej willi pojawią się nowe
przestrzenie biurowe
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Układają asfalt na Jaracza
Trwa układanie asfaltu na kolejnym odcinku ul. Jaracza. Modernizacja to ponad kilometr nowej
nawierzchni i chodników. Mocno
już zdegradowana nawierzchnia
pełna nierówności i dziur po zimie mocno się zmieni. Remont
tej śródmiejskiej ulicy zakończy
się do końca wakacji.
Na całej długości wymieniona zostanie podbudowa drogi, aby służyła na lata. Ułożone zostaną nowe chodniki
i nawierzchnia. Na odcinku
między ul. Polskiej Organiza-

cji Wojskowej i Sterlinga już
na przełomie marca i kwietnia ułożona została pierwsza warstwa asfaltu. Prace te
kontynuowane są obecnie na
kolejnym odcinku pomiędzy
ulicami Sterlinga i Uniwersytecką. Na całej szerokości
wykonana została warstwa
wiążąca asfaltu. Prace prowadzone są również w stronę ul. Kopcińskiego, gdzie
wykonywana jest nowa konstrukcja drogi. Całą nową ul.
Jaracza pojedziemy po wakacjach.

Ulica Jaracza to jedna z kilkudziesięciu dróg, na których
rozwiązany zostanie problem z ubytkami i wymieniona zostanie nawierzchnia
jezdni. Prace trwają również
na ul. Struga, Sienkiewicza
i 6 sierpnia, gdzie również
w wakacje zakończą się roboty.
Niebawem wystartują kolejne
inwestycje. W 2022 r. remonty
i modernizacje zaplanowano
na ponad 40 ulicach w całym
mieście. To ok. 70 km nowych, równych dróg. Tand

PRZETARG

POMORSKA

I WAŻNE SKRZYŻOWANIE

DO REMONTU
Miasto ogłosiło przetarg na remont
skrzyżowania ulic Pomorskiej, Edwarda i Krokusowej. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 7 czerwca
do godz. 10:00.

Nowa ul. Jaracza ma być
gotowa do końca wakacji
FOT. LODZ.PL

MPK ŁÓDŹ

FOT. MAT. PRAS.

FOT. MAT. PRAS.

Skrzyżowanie Pomorskiej,
Edwarda i Krokusowej to bardzo ważne, ruchliwe skrzyżowanie we wschodniej części
Łodzi. Jest przy tym dużym
wyzwaniem dla kierowców,
ponieważ obowiązuje tu tzw.
łamane pierwszeństwo. Projekt
jego przebudowy zakłada powstanie ronda. Wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni
wraz z odwodnieniem, kanał
deszczowy, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane
zostaną przystanki i wszystkie
instalacje, pojawią się także nasadzenia zieleni.
Oprócz skrzyżowania przebudowana ma zostać także
ul. Pomorska na niemal 400-metrowym odcinku od ul. Krokusowej i Edwarda do ul. Giewont.
Inwestor planuje, że prace rozpoczną się w 2022 i zakończą
w 2023 r.
ML

PARK STAROMIEJSKI

Projekt Tramwaj dla Łodzi Krok bliżej do remontu

W poznańskiej firmie Modertrans trwa produkcja 30 nowoczesnych, niskopodłogowych
i klimatyzowanych tramwajów,
które trafią do Łodzi.
Tramwaje będą w pełni klimatyzowane, wyposażone
w monitoring, informację
pasażerską, udogodnienia
dla osób z niepełnosprawnościami, a także z miejscem
do bezpiecznego przewozu
rowerów. Motorniczy będzie miał do dyspozycji
ergonomiczną, klimatyzowaną kabinę, wyposażoną
w wygodny, pneumatyczny i regulowany fotel, za-

pewniający komfort pracy, w tym ochronę przed
wstrząsami.
30 nowych tramwajów
Miasto planuje, że pierwsze z 30 nowych pojazdów,
wartych 268,5 mln zł, zakupionych w ramach programu „Tramwaj dla Łodzi”
zostanie dostarczonych do
naszego miasta na przełomie 2022 i 2023 r. Będą
to nowoczesne, niskopodłogowe, pięcioczłonowe
pojazdy. To pierwsza taka
konstrukcja w Polsce znacznie ułatwiająca eksploatację
tramwajów i zmniejszająca

zużycie kół oraz torowiska.
Nowe tramwaje będą stacjonować w przebudowanej
zajezdni Chocianowice.
Wzór wybrali łodzianie
Wzór malowania nowych
tramwajów wybrali sami
łodzianie. W internetowym
głosowaniu wzięło udział
prawie 20 tys. osób. Zwycięski projekt charakteryzuje się żółtymi pasami pod
i nad oknami, nawiązując
do klasycznego schematu
malowania pojazdów MPK
Łódź.
ML

Aukcją zakończył się ogłoszony
przez Zarząd Inwestycji Miejskich
w Łodzi przetarg mający wyłonić
wykonawcę planowanej przebudowy
parku Staromiejskiego.
Zwyciężyła spółka Park-M Poland, która zaoferowała najkorzystniejszą cenę – 33,9 mln zł.
Jest to jednak dwukrotnie
więcej niż 17 mln zł przygoto-

wanych na ten cel w budżecie
miasta. Teraz magistrat dokona
analizy złożonych przez zwycięzcę licytacji dokumentów
oraz zadecyduje o ewentualnym zwiększeniu środków
przeznaczonych na realizację
tego zadania. Gdyby do tego
doszło, prace w parku mogłyby rozpocząć się jeszcze na
przełomie lata i jesieni 2022 r.

Nawiązując do historii
Park Staromiejski powstał
w latach 50. XX w. w obszarze
łódzkiego Starego Miasta, który w trakcie II wojny światowej
został wyburzony, by stworzyć
strefę buforową dla Litzmannstadt Getto. Ważnym elementem jego rewitalizacji będzie
odtworzenie śladów nieist-

niejącej już zabudowy. Park
zyska też nowe atuty. Skarpa
obok pętli tramwajowej przy
ul. Północnej zostanie zmieniona w amﬁteatr. Obok powstanie skatepark oraz dodatkowy
plac zabaw dla dzieci. W okolicy staną cztery parkowe altany
oraz cztery nowe fontanny:
dwie z nich mają symbolicznie
nawiązywać do przebiegu koryta rzeki Łódki, a dwie kolejne
– tworzyć zarys komina dawnej fabryki braci Gehlingów.
Aleje i istniejące już w parku
wodotryski zostaną zmodernizowane. Poddana zabiegom
pielęgnacyjnym roślinność parku zostanie wzbogacona o 51
dodatkowych drzew oraz ponad 3000 krzewów ozdobnych.
(pj)

NA TALERZU
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NOWA RAMENOWNIA

przy Piotrkowskiej 217
Zaglądając do strefy Piotrkowska 217 zobaczymy nowy foodtruck z ramenami. Zagościł
tam na sezon letni, będzie serwował dania stworzone przez
ekipę Sushi Kushi. Uwielbiane
przez klientów załadowane
frytki też tu znajdziemy.
Nie da się przejść obok
niego obojętnie – zwraca
uwagę czarnym jak noc
kolorem, a jeszcze bardziej
wodzi za nos azjatyckimi
zapachami. W środku zobaczymy kucharza, który
w kilka minut złoży nasze
danie w aromatyczną całość. Sosy tare wymiesza
z bulionem, doda specjalny makaron, warzywa,

mięso lub wege dodatki.
Większa część zup jest na
bazie wywaru z kurczaka (wersje wegańskie na
mleku sojowym). O intensywności całego dania decyduje tare, nadając zupie
główny aromat. Może to
być sos sojowy, pasta miso
lub mieszanka sezamowo-orzechowa.
Nie zapominajmy też
o drugim popisowym daniu, czyli wypasionych
frytkach. Daleko im do
zwykłych frytek z keczupem, ponieważ dodane składniki i sosy czynią z nich osobne danie.
W pierwszej wersji z mięsem mielonym, ostrą pa-

pryczką i majonezem truflowym,
a w wege opcji
z chrupiącym
tofu, fasolką
edamame,
marynowanymi warzywami
i świeżą cebulą dymką.
W obu z nich
ziemniaki można wymienić na
bataty.
Rameny kosztują
37 zł, a frytki 28 zł.
Foodtruck jest zapowiedzią kilku nowych
restauracji z japońskimi
ramenami.
KS

ZIELONE ŚNIADANIA
w Manufakturze

Wege warsztaty
Otwarcie ogrodu w restauracji
u Milscha, wegańskie warsztaty i piknik z ogniskiem
– to wszystko w rytmie muzyki
etnicznej w centrum Łodzi.
Restauracja u Milscha
(ul. Łąkowa 21) słynie
z klimatycznego ogrodu.
Właściciele nie tylko serwują tam swoje dania, ale

również otwierają w nim
letnią kuchnię. Całemu
wydarzeniu będą towarzyszyć wege warsztaty
prezentujące nowe menu,
muzyka etniczna na żywo
i tańce wokół ogniska.
Na wzięcie udziału goście mają dwa dni (20–21
maja).
red
FOT. ŁÓDŹ.PL

FOT. RAMEN SHOP

Aż 14 nowych śniadań znalazło
się w menu restauracji Zielona
w Manufakturze (ul. Drewnowska 58). Wegetarianie i weganie na pewno się ucieszą!
Choć pewnie łódzcy roślinożercy byli w restauracji Zielona niejeden raz,
to znów mają pretekst,
a właściwie aż 14, aby ją
odwiedzić.
Kolejne wegetariańskie
i wegańskie opcje trafiły
do oferty, która dostępna
jest już od godz. 10:00 (godzina otwarcia Manufaktury). Od poniedziałku
do piątku zjemy je do
godz. 12:00, a w weekendy

o godzinę dłużej.
Omlety, ciabatty,
jajecznica (w wersji
wegańskiej tofucznica), owsianka,
twarożek z warzywami i jogurt z owocami
(również na kokosowej
bazie) to tylko kilka z nowych propozycji, których
już można spróbować
w Zielonej. Nie zabrakło
królowej restauracyjnych
śniadań, czyli szakszuki
(z jajami lub tofu).
Hummusy w różnych odsłonach, buritto z wędzonym tofu lub jaglanka nie
zostają w tyle i zachęcają,
aby powrócić tu jeszcze raz.

PIĄTEK (20 maja)
• otwarcie kuchni ogrodowej
(roślinne przysmaki i dania
z grilla)
• tańce w kręgu przy muzyce
etnicznej
• ognisko w centrum miasta
• spotkanie przyrodnikiem
• degustacja smakołyków
wegańskich

Dodatkowym przyjemnym aspektem jest możliwość zjedzenia śniadania
na świeżym powietrzu
w ogródku na dziedzińcu
Manufaktury. Jest otwarty w godzinach funkcjonowania restauracji. Ceny
wahają się w granicach
19-27 zł.
KS
FOT. RESTAURACJA ZIELONA

SOBOTA (21 maja)
• warsztaty kuchni
wegańskiej
• tańce do muzyki na żywo
• projekcja ﬁlmu „Zielona
piękność”
• pogawędki przy ognisku
• degustacja smakołyków
wegańskich

SENIORADKA
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JOGA DLA SENIORÓW
Joga jest formą aktywności ruchowej, którą może praktykować każdy, bez względu na wiek. Nic więc dziwnego, że cieszy się ona
coraz większym zainteresowaniem także wśród seniorów. Ta stara jak świat gimnastyka wpływa korzystnie na nasze ciało
i umysł. Co warto wiedzieć o jodze i jakie korzyści wynikają z jej praktykowania?
Joga powstała w Indiach ok.
4 tysięcy lat temu. Od tego
czasu rozwinęło się wiele
jej odmian. Obecnie najczęściej praktykuje się hatha-jogę, która skupia się
na asanach, pranajamie
(oddechach) i medytacji.
Asany, czyli charakterystyczne dla jogi pozycje
ciała, mają zbawienny
wpływ na nasz organizm.
Przede wszystkim wzmacniają one układ ruchu
i wpływają pozytywnie na
narządy wewnętrzne. Dodatkowo stymulują mózg
do wytwarzania endorﬁn,
czyli hormonów szczęścia. Aby zacząć praktykować jogę wystarczy
mata, wygodny strój
(legginsy, podkoszulka)
i kawałek podłogi. Oto
kilka asan, które wykona
każdy bez większych trudności.
1. Sukhasana
– prosta pozycja
Usiądź na macie w siadzie
skrzyżnym. Wyprostuj
plecy i rozluźnij ramiona. Ręce połóż na kolanach dłońmi do góry.
Weź głęboki wdech nosem, a następnie zrób
wydech ustami. Powtórz
trzy razy. Ta podstawowa
asana jest idealna na rozpoczęcie praktyki jogi.
2. Parivrtta Sukhasana
– skręty w siadzie
Usiądź w pozycji opisanej powyżej. Prawą dłoń
umieść na macie za
prawym pośladkiem,
lewą natomiast oprzyj
na kolanie prawej nogi.
Weź wdech i wyprostuj
plecy. Skręć powoli ciało
w prawą stronę, utrzymując prosty kręgosłup i ułożenie nóg. Pomagaj sobie
dłońmi. Pozostań w skręcie na ok. 40 sekund, po
czym wykonaj go na drugą
stronę. Asana ta dobrze
wpływa na kręgosłup
i układ pokarmowy.
3. Bitilasana
/Marjaryasana
– krowa/kot
Oprzyj się na dłoniach
i kolanach (klęk podparty).
Nadgarstki powinny znajdować się pod ramionami,

1

2

3

4

5

a kolana w linii bioder.
Weź głęboki wdech, spójrz
w górę, otwórz klatkę
piersiową i obniż odcinek
lędźwiowy kręgosłupa,
wyginając plecy w łuk
(pozycja krowy). Wraz
z wydechem przejdź
do pozycji kota – wygnij ciało w łuk w drugą
stronę (do góry), a podbródek przybliż do klatki
piersiowej. Asany te uelastyczniają kręgosłup.
4. Salamba
Bhujangasana
– pozycja
sﬁnksa
Połóż się na brzuchu.
Ręce powinny być zgięte w łokciach, a przedramiona ułożone równolegle przed tobą. Weź
głęboki wdech i – naciskając dłońmi i przedramionami na matę – unieś klatkę piersiową, wypinając ją
do przodu. Pamiętaj, aby
spiąć łopatki i oddalić ramiona od uszu. Wciskaj też
biodra, uda i stopy mocno
w podłogę. Wytrzymaj
w tej asanie od 15 do 30
sekund. Wraz z kolejnymi praktykami wydłużaj czas pozostawania
w pozycji. Wzmacnia ona
i uelastycznia kręgosłup,
wpływa korzystnie na narządy znajdujące się dolnej
części brzucha, pobudza
układ trawienny i ujędrnia
pośladki.
5. Skłon tułowia
w bok
Usiądź w siadzie
skrzyżnym z prostymi plecami.
Klatka piersiowa powinna
być
otwarta,
tzn. lekko wypchnięta
do
przodu, z zachowaniem
prostych
pleców. Połóż prawą dłoń z boku
na
macie
(oprzyj się na
dłoni, a jeśli możesz – na przedramieniu). Lewą rękę
wyciągnij do góry
i przechyl się w prawą stronę, rozciągając

lewy bok. Staraj się,
aby lewy pośladek
nie odrywał się od
maty.
Wytrzymaj
ok. 30 sekund. Powtórz skłon na lewą
stronę. Pozycje te
uelastyczniają kręgosłup, rozciągają
mięśnie boczne tułowia i łagodzą ból
pleców.
Na koniec kilka
ważnych
uwag:
jeżeli trudno Ci
usiąść w siadzie
skrzyżnym, możesz podłożyć
pod
pośladki
złożony w kostkę koc lub wykonywać ćwiczenia
w siadzie z wyprostowanymi nogami. Opisane
powyżej
asany warto
praktykować
regularnie,
najlepiej
codziennie. Każdą z nich
powtarzaj
kilka razy
i staraj się
wydłużać
czas wytrzymania w pozycji aż do 1
minuty.
oszym

SENIORALIA – KOMUNIKAT
Z powodu silnego wiatru przewidywanego na sobotę (21 maja)
inauguracja Łódzkich Senioraliów może ulec zmianie.
Szczegóły będą publikowane na bieżąco na stronie
www.uml.lodz.pl/seniorzy
oraz miejskim profilu dla osób 60+:
Seniorzy w Łodzi
www.fb.com/SeniorzywLodzi
Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego:
42 638 47 30 (Oddział ds. Polityki Senioralnej)

TWOJA HISTORIA
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FIZYK W KRAINIE KOLORÓW

Pan Kazimierz od ponad 50
lat prowadzi sklep z farbami i artykułami malarskimi.
Sklep odziedziczył po rodzicach. Wcześniej pracował
jako nauczyciel fizyki, ale
rzucił tę pracę i stanął za
sklepową ladą.
Państwo Derczyńscy sklep
z farbami otworzyli w 1930
r. Wtedy w Łodzi to była
nowość. W żadnym innym
sklepie nie było takiego
asortymentu. Farby, pędzle
malarskie, akcesoria do malowania. Każdy, kto chciał
upiększyć swoje mieszkanie, wędrował do sklepu
państwa Derczyńskich. Początkowo na ulicy Wiznera,
dzisiejszej Felsztyńskiego.
– Ojciec zorientował się, że
w mieście nie ma takiego
sklepu. Postanowili razem
z mamą sprzedać samochód, a kapitał wykorzystali na założenie sklepu

i pełne jego wyposażenie,
razem z towarem – wspomina pan Kazimierz.
Do 1939 r. sklep funkcjonował bardzo sprawnie.
W czasie II wojny światowej Karol, ojciec Kazimierza, pracował w obozach,
a towar ze sklepu został
skonﬁskowany.
– Niemcy wszystko zabrali. Zostaliśmy boso
i nadzy… – opowiada pan
Kazimierz.
Pan od ﬁzyki
Dopiero
po
wojnie
w 1946 r. państwo Derczyńscy wznowili działalność. Kazimierz miał
wówczas 4- -latka. I już
wtedy pomagał rodzicom, układając towar na
półkach, a kiedy nauczył
się czytać, pisać i liczyć,
to wspólnie przeprowadzali remanent. Do
obecnej lokalizacji na

ul. Sopocką 13, rodzina
przeniosła się w 1959 r.
– Moja praca w sklepie zaczęła się dopiero pod koniec lat 60. Do momentu,
kiedy oboje rodzice żyli,
ja pracowałem jako belfer, uczyłem ﬁzyki w XVI
liceum. Kiedy tata zmarł,
z pracy zrezygnowałem
i zakotwiczyłem się tutaj,
żeby podtrzymać rodzinne
tradycje – wspomina Kazimierz.
I w ten sposób z nauczyciela pan Kazimierz stał się
kupcem oraz specjalistą od
farb i akcesoriów malarskich. Nie był to ani łatwy,
ani szybki proces.
– Praca w tym sklepie to
jest ciągła nauka. To nie
jest tak, że raz się nauczyłem i wystarczy ta wiedza
– podkreśla. – Wciąż pojawiają się jakieś nowe technologie, dlatego tutaj ciągle trzeba zdobywać nową
wiedzę.

Dawniej prawie każdy przyozdabiał
swoje ściany ornamentami
malowanymi specjalnym wałkiem

Pan Kazimierz Derczyński (80 l.)
oprócz nowoczesnych farb
ma w swoim sklepie także asortyment,
jaki w pracach malarskich stosuje się od lat

– Kaziu przez cały czas
jeździł na szkolenia, a to
do ﬁrm, czy producentów
różnych farb – wtóruje
pani Iwonna, żona Kazimierza.
Stali klienci
Dlatego klienci pozostają
wierni i z pokolenia, na pokolenie, odwiedzają, wcześniej sklep na ul. Felsztyńskiego, a teraz przy ul.
Sopockiej 13.
– Biorę odpowiedzialność
za to, co sprzedaję i co doradzam moim klientom.
Nie wyobrażam sobie inaczej – podkreśla pan Kazimierz.
– Tylko jemu ufają klienci,
w sklepie musi być tylko
Kazio i koniec – śmieje się
pani Iwonna. – Przychodzą i pytają „jest Kaziu?”
a kiedy odpowiadam, że
nie ma, to mówią „jak nie
ma, to przyjdę później” –
dodaje pani Derczyńska.
A klienci przychodzą ze
wszystkim, na przykład
przynoszą poduszkę, czy
bluzkę i proszą o dobranie do nich koloru.
Pytają też o zastosowanie różnych

innych substancji, jak pigmenty,
czy rozpuszczalniki. Przychodzą z problemami, wątpliwościami, proszą o radę.
– Tu są już kolejne pokolenia, przychodzili do moich
rodziców, wspominają ich,
potem do mnie, a później ich dzieci i dzieci ich
dzieci. To jest bardzo miłe,
że wciąż do nas wracają –
przyznaje łodzianin.
Pan Kazimierz czuje się
spełniony w swojej pracy
i nie wyobraża sobie, żeby
przejść na emeryturę i nie
pracować. Ale ma jedno
marzenie, chciałby, żeby
rodzinna tradycja Derczyńskich została podtrzymana, a sklep przejął syn
Michał.
red

FOT. RADOSŁAW JÓŹWIAK

JAKA JEST TWOJA HISTORIA?

Napisz i opowiedz nam o swojej pasji lub hobby:
redakcja_historia@biblioteka.lodz.pl

WEEKEND W ŁODZI
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MANUFAKTURA

W weekend (21–22 maja) Manufaktura będzie świętować
swoje 16. urodziny. W tegorocznym programie znalazły
się m.in. wyczekiwane przez
łodzian plenerowe koncerty,
ekstremalne skoki na bungee, a także cały dzień rozrywki dla najmłodszych.
Muzyczny początek
W sobotę na rynku
o godz. 18:00 wystąpi energetyczny L.U.C., czyli Łukasz Rostkowski i jego Rebel Babel Ensemble.
O godz. 20:00 plenerową
scenę na rynku Manufaktury przejmą gwiazdy wie-

ŚWIĘTUJE 16.
ŚWIĘTUJE
16. URODZINY
URODZINY
czoru, muzycy legendarnego Lady Pank. Ich występ
będzie formą szczególnego
urodzinowego
połączenia: Lady Pank świętuje
bowiem swoje 40-lecie na
polskiej scenie muzycznej.
W ramach jubileuszowego
show będzie można usłyszeć ich największe przeboje, m.in. „Mniej niż zero”,
„Kryzysową narzeczoną”,
„Tańcz głupia, tańcz” czy
„Tacy sami”.
Po dwugodzinnym show
Lady Pank przyjdzie czas na
imprezę dla nieco młodszego pokolenia. Na plenerowej scenie pojawią się DJ-e

znani z łódzkich klubów:
MC Akira i DJ Tram. Przy
błyskających światłach dyskotekowych kul usłyszymy
muzykę z pogranicza drum
and bassu, hip-hopu i elektroniki – klubowa plenerowa impreza potrwa aż do
północy!
Zastrzyk adrenaliny
Dodatkowy
dreszczyk
emocji zapewnią sobotnie
skoki na bungee. 250-tonowy dźwig wyniesie śmiałków w specjalnym koszu na
wysokość 80 metrów! Skoki będą możliwe w godz.
12:00–00:00. Koszt to 150 zł.

W urodzinowy weekend
po zimowej przerwie powróci też jedna z ulubionych rozrywek łodzian
– kolejka tyrolska, która
pozwala przedostać się
z tarasu Muzeum Fabryki
na dach budynku dawnej tkalni (nad restauracją
The Mexican) drogą powietrzną! Dla chętnych
przygotowano urodzinową promocję: w zamian
za okazanie paragonu
z danego dnia z dowolnego lokalu w Manufakturze
na min. 50 zł zjazd będzie
kosztować jedynie 15 zł.
Tyrolka będzie czynna

OŚRODEK SZTUKI

RODZINNY

w sobotę i niedzielę
w godz. 12:00–21:00.
Atrakcje dla małych
i dużych
Ekscytujących wrażeń dla
najmłodszych dostarczą ekologiczne warsztaty i dmuchane place zabaw w formie
statku pirackiego i wieży –
ścianki wspinaczkowej.
Przez cały weekend na gości
Manufaktury czekać będą
też specjalne oferty i urodzinowe rabaty w wybranych
miejscach na terenie kompleksu. Nie zabraknie także
sobotnich konkursów z nagrodami.

Sentymentalna
podróż
Przez cały weekend można
będzie też podziwiać plenerowe wystawy na rynku,
które zabiorą gości w sentymentalną podróż. Jubileusze najlepszych polskich
muzyków, pierwsza w Polsce opera plenerowa, sportowe wyzwania, modelowa
rewitalizacja – to tylko kilka
wątków, które zobaczycie
na planszach.


Zred

W
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PIKNIK

SCENA ARTKOMBINAT

W sobotę (22 maja) na rodzinny piknik zaprasza
Rada Osiedla Karolew –
Retkinia Wschód i Miejska
Strefa Kultury – Ośrodek
Sztuki.

Impreza rozpocznie się
o godz. 14:00 w ogrodzie
Ośrodka Sztuki (ul. Krzemieniecka 2 A). W programie znalazły się atrakcje dla
najmłodszych – dmuchana

zjeżdżalnia, gry dla dzieci,
teatrzyk, warsztaty z tworzenia zakładek do książek,
quizy i zagadki.
Dla nieco starszych uczestników przewidziano pokazy

ratownictwa medycznego,
znakowanie rowerów, bookcrossing, a także pomoc
w wypełnianiu wniosków
do Budżetu ObywatelskieRed
go! Wstęp wolny.

SPEKTAKL O K
Największe przeboje Maanamu oraz historia życia
Kory, która po śmierci staje
u wrót nieba, gdzie czekają
na nią Trzy Maryjki – takich
atrakcji mogą spodziewać
się wielbiciele teatru i charyzmatycznej wokalistki zespołu Maanam.

Kontrowersyjny spektakl
„Kora. Boska” Teatru Nowego Proxima w Krakowie będzie można obejrzeć
w niedzielę (22 maja)
o godz. 21:00 na scenie Artkombinatu (ul. Kopcińskiego 60/62).
Spektakl jest opowieścią
nie tylko o samej Korze, ale

i
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ZATAŃCZ SWINGA

NA PIOTRKOWSKIEJ
To trzeba zobaczyć na żywo!
W niedzielę (22 maja) ulicą Piotrkowską przejdzie
roztańczona i widowiskowa
muzyczna parada w klimacie
retro.

MAJÓWKA

W OGRODZIE
Ogród Botaniczny w Łodzi
oraz Zielona Łódź zapraszają w weekend na imprezę
plenerową!
„Majówka
w
Ogrodzie”
rozpocznie
się w niedzielę (22 maja)
o godz. 11:00. Podczas imprezy zaplanowano m.in. warsztaty plastyczne, warsztaty
i prezentacje pszczelarskie,
konkurs botaniczny, zajęcia
jogi i tai chi, park trampolin,
spacer nordic walking z instruktorem.

Na scenie odbędą się występy dzieci i młodzieży
z Pałacu Młodzieży, jak również kilka koncertów, m.in.
zespołu wokalnego Medley
Group (godz. 14:00) i kwartetu smyczkowego Brilliant
String Quartet (godz. 17:00).
O godzinie 15:00 rozpocznie
się wycieczka z przewodnikiem, który zaprezentuje
poszczególne działy Ogrodu
i kwitnące obecnie kolekcje
roślin (zbiórka przy głównej

FOTO: MAT.PRAS.

T

KORZE

o Polsce, religii, systemie
chorobie. To baśniowa hitoria o miłości, tęsknocie,
niemocy i żalu. Ogromną
trakcją spektaklu są największe przeboje Maanamu
piewane przez Katarzynę
Chlebny.
pektakl trwa 100 minut,
bilety kosztują 100 zł. EMa

kasie zlokalizowanej przy
ul. Krzemienieckiej).
Podczas imprezy odbywać
się będzie również kiermasz
ekologicznych produktów
spożywczych oraz wyrobów rękodzielniczych.
Impreza odbywać się będzie
w centralnej części Ogrodu.
Wejście po zakupieniu biletu wstępu do Ogrodu Botanicznego. Bilet normalny 12
zł, bilet ulgowy 6 zł.
Zred
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Oprócz tancerzy w paradzie wezmą udział łodzianie ubrani w amerykańskie
stylizacje inspirowane latami 20. i 30. oraz muzycy
zespołu Sweet & Hot Jazzband, grający na żywo
taneczne, swingowe utwo-

ry. Przewidziany jest także
specjalny pokaz charlestona na trasie spaceru. Parada rozpocznie swój pochód
o godz. 12:00 z placu Wolności.
W ramach wydarzeń towarzyszących, dzień wcześniej w sobotę (21 maja)
będzie można także wziąć
udział w bezpłatnym,
edukacyjnym
spacerze
„Narodziny jazzu w Łodzi
powojennej”. Poprowadzą
go: Ewa Kałużna, Andrzej

Pikierski oraz Ryszard Bonisławski. Zbiórka o godz.
12:00 przy ul. Jaracza 7.
A o godz. 18:00 przy Piotrkowskiej 97 łodzianie będą
mogli przyłączyć się do
wielkiej potańcówki w rytmie dixie.
W razie złej pogody organizatorzy zachęcają do
sprawdzenia trasy na facebookowym wydarzeniu
„Swingowy Spacer po
Piotrkowskiej".
EMa
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WARSZTATY FLORYSTYCZNE
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych (ul.
Zachodnia 54/56) zaprasza
w sobotę (21 maja) o godz.
11:00 seniorki i seniorów
na bezpłatne warsztaty florystyczne.

Czy można zmieniać
świat na lepsze za pomocą kwiatów? – Jerzy

Skowerenda-Miniszewski, ﬂorysta, zapewne
odpowiedziałby, że warto spróbować. Szczególnie, gdy wiosna w pełni
i naprawdę jest w czym
wybierać – zachęcają organizatorzy.
Kolejne ﬂorystyczne spotkanie z cyklu „Kwiatami
zmieniajmy świat i siebie

na lepsze”, zatytułowane
„Wiosennie”, odbędzie
się już w sobotę. Podczas
warsztatów uczestnicy
nauczą się układania
z wiosennych kwiatów
bukietów i kompozycji
w naczyniach, zgodnie
z zasadami sztuki ﬂorystycznej.
Red
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POZAMIATANE
MIŁOŚĆ, BIZNES I PANDEMIA
Wartka, pełna niezwykłych
zwrotów akcji komedia rodzinna. Kto i jak w niej pozamiata – widzowie przekonają
się w niedzielę (22 maja).
Maria i Adaś to szczęśliwe małżeństwo z dwójką
dzieci. Szczęśliwi aż do
dnia, w którym przez pandemię jednocześnie tracą
pracę. Brzmi jak tragedia?
Nie w tym przypadku!

Miejska Strefa Kultury
w filii Centrum Edukacji
Kulturowej Na Żubardzkiej (ul. Żubardzka 3)
zaprasza na spektakl komediowy „Pozamiatane”.
Na scenie wystąpią znani
i lubiani aktorzy z grupy
Mam Teatr.
Start o godz. 17:00. Bilety
kosztują 30 zł.

KaWa

PRZĄŚNICZKA
PRZĄŚNICZKA

W
W SALI
SALI LUSTRZANEJ
LUSTRZANEJ
W pięknych wnętrzach Pałacu Poznańskiego będzie
można posłuchać pieśni
Stanisława
Moniuszki
i polskich kompozytorów
romantycznych oraz utworów na fortepian na cztery
ręce Zygmunta Noskowskiego.
Recital muzyczny, którego treść nawiązuje do
przypadającej 4 czerwca 150. rocznicy śmierci
Stanisława Moniuszki,

jednego z najbardziej
uznanych
polskich
kompozytorów polskiej
muzyki romantycznej,
odbędzie się w niedzielę (22 maja) w Muzeum
Miasta Łodzi (ul. Ogrodowa 15).
Moniuszko to autor muzyki do „Prząśniczki”
– hejnału Łodzi, jednej
z
najpopularniejszych
pieśni kojarzonej z miastem. Na koncercie pt.
„Polska muzyka roman-

FOTO: WIKIPEDIA

tyczna – Moniuszko
i jego następcy” wystąpią: Ziemowit Wojtczak
(baryton), Hanna Holeksa i Anna Liszewska
(fortepian).
Wydarzenie, które rozpocznie się
o godz. 16:30, poprowadzi Cezary Pawlak.
Bilety: 12 zł (ulgowy),
18 zł (normalny), 6 zł
(z Kartą Seniora).
Zapisy: 692 926 319, 42
307 13 82, edukacja@muzeum-lodz.pl.
EMa
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OSTATNI MECZ ŁKS

FOT.RADOSŁAW JÓŹWIAK

W niedzielę (22 maja) ŁKS
rozegra swój ostatni mecz
w rundzie zasadniczej Fortuna
1. Ligi. Zmierzy się na wyjeździe z GKS-em Katowice. Będą
to prawdopodobnie ostatnie
zawody łodzian w tym sezonie,
bo szanse na grę w barażach są
już tylko matematyczne. Będzie to też ostatni mecz drużyny, jaką znamy. Przed klubem
wielkie zmiany i porządkowanie spraw finansowych.

murawie również Jurića.
Wszyscy zawodnicy mieli rozwiązać kontrakty
z winy klubu. Na pżegnanie szykuje się również
trener ŁKS-u, Marcin Pogorzała. W przyszłym sezonie nie będzie mógł poprowadzić pierwszej drużyny,
bo nie ma odpowiedniej
licencji. Zresztą jego wyniki w ostatnim czasie nie są
oszałamiające.

Sportowa rywalizacja nie
jest teraz na pierwszym
planie w ŁKS-ie. Targany
kłopotami klub musi sobie teraz radzić z brakami w kasie i odejściami
kolejnych piłkarzy.

Trudna walka
o ostatnie zwycięstwo
w sezonie
ŁKS nie wygrał jeszcze ani
jednego spotkania na nowo
otwartym stadionie. Nie
zdobył też na nim bramki.
W przedostatniej kolejce
zaliczył natomiast spektakularną wpadkę, przegrywając z Odrą Opole aż
4:0. Dlatego ewentualna
wygrana z GKS-em będzie
już tylko zwycięstwem na
otarcie łez i sposobem na
godne pożegnanie się z kibicami. Jednak o to też nie

Duże problemy
w klubie
W ostatnim czasie z ŁKS-em pożegnali się między
innymi Domínguez czy Ricardinho.
W niedzielnym meczu prawdopodobnie nie zobaczymy na

będzie łatwo. GKS już co
prawda nie ma co liczyć na
grę o awans, ale wciąż jest
groźnym przeciwnikiem.
Od łodzian Ślązaków dzielą w tabeli zaledwie dwa
punkty straty. GKS liczy
też zapewne na to, że
braki w kadrze biało-czerwono-białych dodatkowo
osłabią
zespół.
Pierwszy gwizdek w meczu pomiędzy ŁKS-em
a GKS-em zabrzmi w niedzielę o godz. 12:40.
JB

FORTUNA 1 LIGA

34. KOLEJKA

GKS

KATOWICE

NIEDZIELA
(22 MAJA)
GODZ 12:40

ŁKS

ŁÓDŹ

POLSAT GO BOX

JEDEN KROK

FOT.ALA SZYMAŃSKA

DO EKSTRAKLASY
FORTUNA 1 LIGA

34. KOLEJKA

WIDZEW
ŁÓDŹ

NIEDZIELA
(22 MAJA)
GODZ 12:40

PODBESKIDZIE
Bielsko-Biała

POLSAT GO BOX

Przed piłkarzami Widzewa
Łódź ostatnia kolejka sezonu, kluczowa w kontekście
bezpośredniego awansu do
Ekstraklasy. Rywalem czerwono-biało-czerwonych będzie
Podbeskidzie Bielsko-Biała.
Podbeskidzie już raz
w ostatnich latach zepsuło święto widzewiakom. To właśnie z tym
klubem Widzew rywalizował w meczu, któremu
towarzyszyły obchody
stulecia klubu. „Górale”

zdołali zremisować przy
Piłsudskiego 138 2:2. Strata
punktów w tamtym meczu
nie przeszkodziła im jednak ostatecznie awansować
do Ekstraklasy.
Czy kibice Widzewa będą
świętowali promocję do
wyższej klasy rozgrywkowej także w tym sezonie? Niedzielne spotkanie
(22 maja, godz. 12:40) będzie idealną okazją, by
postawić kropkę nad i.
Drużyna Janusza Niedźwiedzia przed ostatnią ko-

lejką ma jeden punkt więcej od trzeciej Arki Gdynia,
więc nie musi się oglądać
na wyniki innych spotkań
– o ile zdoła wygrać.
Kibice woleliby uniknąć
powtórki sprzed dwóch
lat, kiedy to udało się widzewiakom awansować
w ostatniej kolejce, ale swoje spotkanie ze Zniczem
Pruszków przegrali 0:1.
Końcowy sukces łodzianie zawdzięczali wówczas
wpadce GKS-u Katowice,
więc o celebracji awansu

do 1. Ligi nie było mowy.
Feta przy okazji wejścia
do 2. Ligi również się nie
odbyła – wówczas plany
pokrzyżowała Lechia Tomaszów Mazowiecki, remisując w „Sercu Łodzi”
i przenosząc radość do
Ostródy. Czy w niedzielę
Widzew będzie świętował tak, jak w 2016 r., po
pierwszym awansie w erze
Reaktywacji Tradycji Sportowych?
BS

Tabela na 20.05.2022, godz. 18:00
FORTUNA 1 LIGA
1. Miedź Legnica
2. Widzew Łódź
3. Arka Gdynia
4. Korona Kielce
5. Odra Opole
6. Chrobry Głogów
7. Sandecja Nowy Sącz
8. Podbeskidzie B-B
9. ŁKS Łódź
10. GKS Tychy
11. GKS Katowice
12. Resovia Rzeszów
13. Puszcza Niepołomice
14. Skra Częstochowa
15. Zagłębie Sosnowiec
16. Stomil Olsztyn
17. Górnik Polkowice
18. GKS Jastrzębie
AWANS

BARAŻE

M

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

G PKT

52:22
51:37
60:38
45:36
51:43
39:34
38:34
47:39
33:35
36:40
42:47
39:39
41:49
27:40
41:44
31:52
32:53
31:57

74
59
58
55
51
47
47
45
45
43
43
41
37
37
36
32
29
24

SPADEK

SPORT
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FOT. TME

DO KRAKOWA

PO TYTUŁ

Już w nadchodzącą niedzielę (22 maja) piłkarki
TME SMS Łódź mogą sięgnąć po pierwsze w historii
klubu mistrzostwo Polski
w kategorii seniorek. W 21.
kolejce ekstraligi kobiet
podopieczne Marka Chojnackiego zagrają w Krakowie z miejscowym AZS
UJ. Jeśli zainkasują w tym
meczu komplet punktów, to
bez względu na inne wyniki
przed ostatnią serią spotkań będą już miały w garści tytuł najlepszej drużyny
w kraju.
Po dotychczasowych spotkaniach drużyna z ulicy
Milionowej ma na koncie
49 pkt. Trzy oczka mniej
zgromadziły
z a wodnicz-

ki Górnika Łęczna oraz
Czarnych Sosnowiec, ale
tylko jedna z tych drużyn
może w dwóch nadchodzących kolejkach zgarnąć pełną pulę. Wszystko
przez to, że w najbliższą
niedzielę (22 maja, godz.
10:15) w Łęcznej dojdzie
do bezpośredniej konfrontacji drużyn goniących TME SMS. Któraś
z nich musi więc stracić
punkty, więc nie ma możliwości, by obie zakończyły sezon z dorobkiem
52 oczek.
Łodziankom do takiego
wyniku brakuje tylko jednego zwycięstwa, które
zapewni im mistrzowski
tytuł. Przy równej liczbie
punktów z Górnikiem lub
Czarnymi zespół TME
SMS będzie wyżej sklasyﬁkowany, gdyż ma lepszy bilans meczów z tymi
drużynami. W Łęcznej
drużyna
prowadzona

przez Chojnackiego zwyciężyła 5:0, a w Sosnowcu
wygrała 3:2. Nieco gorzej
było w Łodzi, gdzie miejscowe zremisowały 1:1
z Czarnymi i uległy 2:3
Górnikowi. Ogólny bilans
tych spotkań jest jednak
korzystny dla TME SMS
i może mieć kluczowe
znaczenie w końcowym
rozrachunku.

Wziąć rewanż na
drużynie z Krakowa
Choć finisz ekstraligowych rozgrywek może
jeszcze dostarczyć kilku
niespodzianek, to nie
da się ukryć, że niemal
we wszystkich scenariuszach łodzianki są
murowanymi kandydatkami do złota. Może się
nawet tak zdarzyć, że po
mistrzowską koronę sięgną również wtedy, gdy
w dwóch nadchodzących
kolejkach nie zdobędą

żadnego punktu. W klubie z Łodzi takiego obrotu sprawy nikt jednak
nie rozpatruje. Aktualne wicemistrzynie kraju
sprawę prymatu w kraju chcą rozstrzygnąć już
w tę niedzielę. Motywację mają podwójną, gdyż
w pierwszej rundzie
przy Milionowej przegrały z AZS UJ 0:2. Jeśli
jednak liderowi rewanż
na boisku piątej aktualnie drużyny rozgrywek
by się nie udał, to w odwodzie będzie jeszcze
ostatni mecz z Olimpią
Szczecin, w ostatniej
kolejce bieżących rozgrywek (29 maja, godz.
10:15). Ten zespół nadal nie może być pewny
utrzymania w ekstralidze, lecz sportowo jest
zdecydowanie
słabszy
od TME SMS. Do tej pory
szczecinianki
wygrały
tylko trzy spotkania, do-

znając aż dwunastu porażek. Na zakończenie
jesiennej części sezonu
2021/2022 Olimpia na
własnym boisku uległa
TME SMS 0:3.
Przed przyjazdem do
Łodzi zespół ze Szczecina zagra jeszcze u siebie
z przedostatnią w tabeli
Tarnovią Tarnów i jeśli
wygra ten mecz, to na
Milionowej pojawi się
już pewny utrzymania.
Może się więc tak zdarzyć, że zakończenie
sezonu będzie w Łodzi
jedną wielką fetą. Gospodynie będą świętowały
historyczne mistrzostwo
Polski, a przyjezdne pozostanie w lidze.
MD

RUSZA KOLEJNA EDYCJA

MARCIN GORTAT CAMP!
Marcin Gortat Camp już
na stałe wpisał w kalendarz najważniejszych
imprez koszykarskich
w naszym kraju. Stał się
miejscem, gdzie swoje
pierwsze kroki stawiają
przyszłe gwiazdy basketu.
Impreza rozpocznie się
w rodzinnym mieście
Marcina Gortata, Łodzi,

już 21 czerwca. Następny
na mapie jest Zgierz, gdzie
trenować będą dzieci na
wózkach. W tym roku impreza odbędzie się w czterech miastach.
Start zapisów 20 czerwca.
Więcej na profilach społecznościowych Marcina
Gortata.
PB

TERMINARZ GORTAT CAMP:
•
•
•
•
•

21 czerwca 2022 r. – Łódź
22 czerwca 2022 r. – Zgierz
(dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową)
23 czerwca 2022 r. – Zgierz
30 czerwca 2022 r. – Chorzów
2 czerwca 2022 r. – Rzeszów
FOT. PRAS

12

CHWILA RELAKSU
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MATERIAŁ PARTNERSKI

TARGI NATURALIA!
21-22 maja w Łódź Sport Arenie (obok Atlas Areny) odbędą się
PIERWSZE w Łodzi TARGI KOSMETYKÓW NATURALNYCH!
Jeżeli lubisz kosmetyki naturalne… Chcesz uzupełnić swoją pielęgnację o nowe, niedostępne stacjonarnie produkty lub jesteś na etapie jej budowania… Uwielbiasz testować nowości ze świata
naturalnego make-up’u… Jesteś świadomą/mym Konsumentką/em - to NATURALIA TARGI KOSMETYKÓW NATURALNYCH SĄ WŁAŚNIE DLA CIEBIE!
RÓŻNORODNA OFERTA
Na naszych Targach znajdziesz różnorodnych
Wystawców - producentów kosmetyków
naturalnych, organicznych i vege, a także produktów z gamy self-care. Spotkasz marki, które już znasz i będziesz mogła/mógł uzupełnić swoje zapasy, ale też odkryjesz nowości
i niszowe, trudno dostępne produkty.
Fachowa obsługa stoisk doradzi i pomoże
w najlepszym doborze produktu dla Ciebie.

W programie nie zabraknie wyjątkowych
wydarzeń:
warsztatów makijażu z marką PRETTY
HABITS #pre�ymasters oraz rabatu od
PRETTY HABITS za każde zużyte opakowanie kosmetyków #pre�yupcycling
a przed Dniem Matki – naturalnych propozycji prezentów #dlaMamy!
specjalnie dla naszych Gości wyjątkowe
oferty!

50 wystawców = niespodzianka dla pierwszych 50 Odwiedzających każdego dnia Targów!

Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie – naturalnie!

NASZYMI WYSTAWCAMI SĄ: Orcideo | Dermaglin | D’Alchemy | Argol | Szmaragdowe Żuki| HEMPÆ | Mydlarnia 4 szpaki
| Yeste�cs | Mydlarnia Inspiracja | Avicenna Oil | Kosciuschko
Urban Tac�c | Aroma Lab | La-Le | Frojo | Babo | Polemika|
Ministerstwo Dobrego Mydła | Avant-Gardiste Morocco |
Bioup | Potz Real Skin Care | DermEco | Pre�y Habits | Natural Secrets | Chitone | Onkolabs | Act Natural | Winter Bee
Candles | CosmIQ | Ecolore Cosme�cs | Sielanka Kosmetyki
| El Nino | Abelo | Mayram | Alchemia Natury | Roomcays |
Lumileve | Bosphaera | E-HARMONIA | Olive Love | Brooklyn
Grove | Ozonﬁx | MPR LABS | CellGym | Onels | Mint Love
| Anmar Brush | Domowy Kosmetyk | ManuNatu | Farmasi
| Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi | ACC
Chemicals | Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

WSTĘP WOLNY!
ZAPAMIĘTAJ! ŁÓDŹ SPORT ARENA, 21-22 MAJA
SOBOTA-NIEDZIELA godz. 10-17
ŚLEDŹ NAS:
FB www.facebook.com/NaturaliaTargiKosmetykowNaturalnych
anurz się IÓW!
z
o
ł
ia
m
Ś
INSTAGRAM www.instagram.com/naturalia_targi_kosmetykow/
AL
R
U
T
A
N
t
ia
POBIERZ MAPKĘ NATURALIÓW: www.targinaturalia.pl
w św
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PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Informuje, że w dniach od 20 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi
przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:
•
•
•
•

ul. Nad Karolewką bez numeru (działka nr 595/74 w obrębie P-27) o powierzchni 951 m2,
ul. Nad Karolewką 15 (działka nr 595/76 w obrębie P-27) o powierzchni 1 283 m2,
ul. Obozowej bez numeru (działka nr 122/2 w obrębie P-4) o powierzchni 62 m2,
ul. Klaudiusza Łazowskiego bez numeru (część działki nr 266/6, część działki nr 267/6 - KW LD1M/00007317/8, część działki nr 262/6, część działki nr 263/6
- KW LD1M/00030119/0, część działki nr 260/6, część działki nr 261/6, część działki nr 264/6, część działki nr 265/6 - KW LD1M/00018020/9 w obrębie G-27,
część działki nr 349/73, część działki nr 349/75 - KW LD1M/00018020/9, część działki nr 349/61, część działki nr 349/63, część działki nr 349/65, część działki nr 349/67,
część działki nr 349/69, część działki nr 349/71 - KW LD1M/00065302/4 w obrębie G-26) o łącznej powierzchni 1 486 m2,
•
ul. Klaudiusza Łazowskiego 39 (działka nr 453/7 - KW LD1M/00070227/2), ul. Klaudiusza Łazowskiego bez numeru (część działki nr 349/33 - KW LD1M/00008672/1),
ul. Kongresowej 47/47A (część działki nr 451/2 - KW LD1M/00022257/0), ul. Żywotnej 51 (część działki nr 455/1 - KW LD1M/00008672/1),
ul. Żywotnej 56 (część działki nr 454/2 - KW LD1M/00008672/1) w obrębie G-26 o łącznej powierzchni 1 485 m2,
•
ul. Kowieńskiej bez numeru (część działki nr 594/32 w obrębie P-27) o powierzchni 30 m2,
•
ul. Śląskiej 20A (część działki nr 228 - KW LD1M/00102033/9 w obrębie G-16) o powierzchni 13 m2,
•
ul. Wygodnej 25/27 (część działki nr 157 - KW LD1M/00120532/9 w obrębie P-27) o powierzchni 36 m2,
•
ul. Lokatorskiej 15 (część działki nr 459/2 - KW LD1M/00088448/6 w obrębie G-16) o powierzchni 52 m2,
•
ul. Janusza Kusocińskiego bez numeru (część działki nr 88 i część działki nr 89/15 - KW LD1M/00057003/9 w obrębie P-21) o powierzchni 8 347 m2,
przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.
•
ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 78 (część działki nr 38/4 - KW LD1M/00121847/7 w obrębie P-20) o powierzchni 56,30 m2,
•
ul. Andrzeja Struga bez numeru (część działki nr 131/2 - KW LD1M/00001061/6 w obrębie P-20) o powierzchni 10,01 m2,
•
ul. Przyszkole 42 (część działki nr 18/29 - KW LD1M/00125635/6) ul. Cieszyńskiej bez numeru i ul. Stefana Rogozińskiego bez numeru
(część działki nr 12/51 - KW LD1M/00052612/6 w obrębie G-10) o łącznej powierzchni 5,54 m2,
Przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Informuje, że w dniach od 20 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl)
wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi:
Przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w Łodzi przy ulicach:
1. Zamulnej bez numeru, działka nr 119/8, ob. G-50, KW: LD1M/00102960/6, pow. 1458 m2,
2. Konnej bez numeru, działka nr 24/7, ob. G-50, KW: LD1M/00064920/5, pow. 599 m2,
3. Moskuliki 22, działka nr 47, ob. W-2, KW: LD1M/00003526/8, pow. 1445 m2,
4. Konarowej 6, działka nr 116/5, ob. B-25, KW: LD1M/00096716/5, pow. 1200 m2

BIURO ARCHITEKTA MIASTA URZĘDU MIASTA ŁODZI
informuje, że dnia 4.05.2022 r. wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku wielorodzinnego
z garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą oraz inwestycji towarzyszącej polegającej na przebudowie sieci ciepłowniczej,
na nieruchomościach przy ul. Tramwajowej 7/9 i Lindleya 8 (działki nr 321/2, 321/3 i 312/6, obręb S-2) w Łodzi. Wniosek został uzupełniony
dnia 12.05.2022 r. Wniosek z załącznikami jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w zakładce
„ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej (na podstawie specustawy)”.
Uwagi do wniosku można składać w terminie 21 dni od publikacji ogłoszenia, w formie elektronicznej pod adresem: bam@uml.lodz.pl,
w wersji papierowej w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź lub na platformie „ePuap”.”

BIURO ARCHITEKTA MIASTA URZĘDU MIASTA ŁODZI
informuje, że dnia 1.04.2022 r. wpłynął wniosek inwestora o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej
przy ul. Rzgowskiej 26/28 w Łodzi, na działkach o numerach: 159/19, 75/2, 75/3, 153/1 i 152/1 w obrębie G-03. Wniosek został uzupełniony dnia
28.04.2022 r. i następnie zmody�ikowany dnia 5.05.2022 r. Zmody�ikowany wniosek z załącznikami jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Łodzi w zakładce „ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej (na podstawie specustawy)”.
Uwagi do wniosku można składać w terminie 21 dni od publikacji ogłoszenia, w formie elektronicznej pod adresem: bam@uml.lodz.pl,
w wersji papierowej w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź lub na platformie „ePuap”.”
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27°C

PIĄTEK

20.05

Imieniny
obchodzą:
Aleksander, Teodor,
Wiktoria, Anastazy,
Bazyli, Bazylides

MIASTO RODZINNE
Tuwim zaczął współpracę kabaretową w Łodzi,
pisząc teksty dla „Uranii” czy „Bi-Ba-Bo”.
Potem przeniósł się do Warszawy i podjął
współpracę ze znanymi zespołami i artystami.
I tak powstały nieśmiertelne szlagiery m.in.
dla Hanki Ordonówny. Oto fragment pierwszego
z nich pt. „Ja śpiewam piosenki”:

Ławeczka
Tuwima

Etykieta płyty z 1933 r.

Ludziom n
pocieszeniea
…

Mój miły nie bądź tak srogi
Bo serce mdleje mi z trwogi
Czemu się miły smucisz
Ach ucisz serce swe ucisz
Noc patrzy na nas gwiazdami
Jesteśmy miły mój sami
Pachną bzy coraz słodziej
Niech nas pogodzi ta noc
Ja śpiewam piosenki
Brzmią czułe dźwięki
Ludziom na pocieszenie
Słuchają w radości
Możni i prości
W sercach swych czując drżenie

20°C

SOBOTA

21.05

„JEDYNKA”,
CZYLI
„KOPER”

Imieniny
obchodzą:
Tymoteusz, Wiktor,
Abraham, Jan,
Kryspin, Przecława

NIEDZIELA

22.05

20°C

Imieniny
obchodzą:
Helena, Julia,
Rita, Wiesława,
Emil, Jan

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

ŁÓDZKA POGODYNKA
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ŁODZIANIZMY

Matury w toku, więc będzie
o szkole, a łódzkie licea mają
swoje zwyczajowe, obiegowe nazwy numeryczne.
„Jedynka” wskazuje I LO
im. Mikołaja Kopernika.
To pierwsza polska szkoła
średnia w Łodzi z bogatą
tradycją, znana i wysoko notowana. Gimnazjum Polskie
ruszyło w 1906 r. najpierw
przy ul. Wólczańskiej 55,
później zostało przeniesione
do nowego budynku należącego do Edwarda Heimana
Przy ul. Nowo-Cegielnianej
(obecnie ul. Więckowskiego
41). W czasach II RP placówka została upaństwowiona,
a jej patronem został Mikołaj
Kopernik.
Tuż przed wojną szkoła
otrzymała status liceum,
a w latach 50. placówkę
przejęło TPD i prowadziło jako XV LO. Poprzednią

nazwę – I LO im. M. Kopernika przywrócono w 1957 r.,
a już wtedy prężnie działało
stowarzyszenie absolwentów, bo chodzić do „Jedynki”
czy skończyć „Kopra” to od
ponad wieku brzmi dumnie. Liceum wciąż należy do
najlepszych szkół w Łodzi,
a także w kraju.
O innych szkolnych „numerkach” w Łodzi
też napiszemy… agr

Budynek
Gimnazjum im. M. Kopernika
na przedwojennej pocztówce

Kolejne wydanie w poniedziałek

23 maja

GALERIA ŁÓDZKICH
MURALI

Mural na dwóch szczytowych ścianach kamienic przy ul. Legionów 49 i 51
autorstwa artystek Pauliny Nawrot-Jonasz i Aleksandry Adamczuk

ZDRADZONA ŻONA
Od razu powiało grozą,
a o okrutnej zbrodni było
głośno w Łodzi w lipcu
1925 r. Zamożny kupiec,
człowiek żonaty i ojciec
zamieszkiwał z rodziną przy ul. Pomorskiej
4. Związał się jednak
nieopatrznie z urodziwą kancelistką, panną
Klarą B. Mimo zachowania wszelkich środków
ostrożności romansu nie
udało się ukryć przed
bystrym okiem mieszkańców z rejonu ul. Pomorskiej i Wschodniej,
aż w końcu o wszystkim
dowiedziała się małżonka Zoﬁa i rozpoczęła
dochodzenie. Najpierw
śledziła pana B., a udało
jej się także przechwycić
miłosny liścik od Klary,
zachęcający do intymnej schadzki w parku na
Zdrowiu.
Tego było już za wiele.
W wyznaczony dzień
małżonka też wyszykowała się do parku, zabierając ze sobą szklaną butelkę, ostry nóż, siekierę

KRÓL WIDZEWA

KARTKA Z KALENDARZA

20 maja 1870 r. w Łodzi
urodził się Oskar Kon (właściwie Oszer Kon) – łódzki przemysłowiec i znany
fabrykant. To barwna i tajemnicza postać. Pochodził
z rodziny chasydzkiej. Jego
ojciec Lewi był tkaczem
u Heinzla i handlarzem.
Oszer uczył się nie tylko
w chederze, ale także u prywatnych nauczycieli.
W 1889 r. Kon założył warsztat tkacki, który jednak
splajtował. Zaczął więc pracować w fabryce Heinzla
i Kunitzera jako urzędnik.
Szybko piął się po szczeblach
kariery, został dyrektorem
i gromadził kapitał. W myśl
swojej dewizy, że „bogaty
Żyd przestaje być Żydem”,
zmienił imię na Oskar, a cha-

łat na garnitur. Po śmierci
Kunitzera pomógł przejąć
fabrykę zięciowi Heinzla Giuseppe Tanfaniemu,

Oskar Kon

a w 1914 r. został właścicielem większościowego
pakietu akcji Widzewskiej
Manufaktury i jej prezesem.
Nazywany był „Królem
Widzewa”, a znany raczej
z wyzysku robotników, choć
chciał uchodzić za filantropa. Był także aktywnym

i ociosany w szpic kołek
dębowy. Z tym rynsztunkiem i w męskim przebraniu ukryła się w zaroślach, oczekując na
wiarołomnego męża
i jego kochankę.
Zapadał już zmrok, ale
pani Zofia z daleka dojrzała zmierzającą od
przystanku „15” przy
zoo urodziwą Klarę. Wypadki potoczyły się błyskawicznie. Zdradzona
żona wypadła jak burza
z krzaków i zaatakowała
panienkę. Cios butelką
w głowę powalił rywalkę. Zaraz potem w ruch
poszedł nóż rzeźnicki,
a potem siekiera i dębowy kołek. Zofia w amoku dokonała krwawej
zemsty. Klara skonała.
Obok stał sparaliżowany
strachem małżonek…
Sąd Okręgowy skazał
morderczynię za zbrodnię w afekcie na 12 lat
więzienia, a małżonka
na 2 lata za nieudzielenie
pomocy ofierze zabójstwa… agr
działaczem syjonistycznym.
W latach międzywojennych
WI-MA notowała straty, ale
Kon cały czas lokował gotówkę w szwajcarskim banku. Mieszkał w willi przy ul.
Targowej 61 (dziś rektorat
Filmówki). W pierwszych
tygodniach okupacji pracował jako… dozorca w swoim pałacyku. Pod koniec
1939 r. koncern Goeringa
chciał przejąć fabrykę. Kon
wraz z żoną zostali przewiezieni przez SS do Genewy,
gdzie zdeponowane były
akcji firmy i tam dokonano transakcji, która ocaliła
mu życie, choć nie udało
się uratować córek, zięciów
i wnuków, którzy traﬁli do
Litzmannstadt Getto.
Po wojnie osiadł najpierw
w Meksyku, prowadząc
nadal intratne spekulacje
finansowe, a ostatecznie
zamieszkał w Argentynie,
gdzie zmarł w 1961 r. agr
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