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NA SYGNALE
Dzięki czujności dwójki 
świadków na autostradzie 
A1 został zatrzymany pijany 
kierowca ciężarówki.
23 maja o godz. 18:50 do 
dyżurnego łódzkiej policji 
wpłynęło zgłoszenie o pija-
nym kierowcy, który miał 
jechać ciężarówką autostra-
dą A1 w kierunku Gdańska. 
Wysłany na trasę patrol dro-
gówki zastał pojazd stojący 
przy rozbitych barierach 
energochłonnych i kierowcę 
rozmawiającego z dwójką 
świadków. To oni wyjaśnili, 

że wezwali policję, gdyż wi-
dzieli, że ciężarówka jechała 
„wężykiem” całą szeroko-
ścią pasa. Nie dość na tym, 
bo kierowca dwukrotnie zje-
chał z pasa ruchu i uderzył 
w barierki przy trasie. Na 
310. kilometrze autostrady 
zatrzymali swój samochód 
i podbiegli do ciężarówki, 
a wyczuwając od kierowcy 
silną woń alkoholu, zabrali 
mu kluczyki i pilnowali go 
do przyjazdu policji. 
Badanie trzeźwości wyka-
zało, że 48-latek miał po-

nad 3,5 promila alkoholu 
w organizmie. Tłumaczył 
policjantom, że wypił tylko 
jedno piwo, więc alkomat, 
którym został przebadany, 
na pewno przekłamuje. Po-
licjanci zatrzymali kierowcy 
prawo jazdy. Za kierowa-
nie samochodem w stanie 
nietrzeźwości grozi mu 
kara do 2 lat pozbawienia 
wolności, wysoka grzywna 
oraz utrata  uprawnień do 
kierowania pojazdami. Za 
spowodowanie zagrożenia 
w ruchu drogowym i dwie 
kolizje mężczyzna został 
ukarany mandatem w wy-
sokości 3,5 tys. zł.
.  (pj)

Z PROMILAMI NA AUTOSTRADZIE
NA SYGNALE
CIEMNA STRONA MIASTA

FOT. FREEPIK FOT. LODZ.PL

Jutro, 26 maja, przypada 
Dzień Matki, święto budzące 
ciepłe uczucia w sercu każde-
go człowieka. Bogatą ofertę 
okolicznościowych wydarzeń 
przygotowały z tej okazji fi lie 
Miejskiej Strefy Kultury Łodzi.

26 maja, czwartek 
 EkoKwiaty dla mamy 

Warsztaty „EkoKwiaty”  
to okazja stworzenia dla 
mamy wyjątkowego pre-
zentu z okazji jej święta.
Godz. 17:00 – Biblioteka 
Miejska w Łodzi Filia nr 
16, ul. Motylowa 13. Zapi-
sy: tel. 571 553 016, e-mail: 
fi lia_16@biblioteka.lodz.pl

 Tulipany dla mamy 
Warsztaty z cyklu „Twór-
cze wieczory” – tworzenie 
bukietów metodą quillingu.
Godz. 17:00 – Biblioteka 
Miejska w Łodzi, Filia nr 26, 
ul. Kostki-Napierskiego 4

27 maja, piątek
Koncert dzieci z okazji Dnia 
Matki
Godz. 18:00 – Miejska Strefa 
Kultury w Łodzi, fi lia Dom 

Kultury 502, ul. Sacharowa 
18.  Wstęp wolny. Zapisy 
tel.: 574 190 682, 574 190 658, 
e-mail: 
domkultury502@wdk.pl

28 maja, sobota
 ZatańczMY MAMO!

Warsztaty taneczne, na 
których dzieci poznają tań-
ce z różnych stron świata 
i pobawią się wspólnie przy 
muzyce, a na koniec zapre-
zentują się swoim mamom.
Godz. 10:00 – Miejska Strefa 
Kultury w Łodzi, fi lia Cen-
trum Kultury Młodych, ul. 
Lokatorska 13. Wstęp bez-
płatny. 
Zapisy: ckm@ckm.lodz.pl

 Harnam w Ogrodzie – 
koncert z okazji Dnia Matki.
Godz. 17:00 – Miejska Strefa 
Kultury w Łodzi, fi lia Ośro-
dek Górna, ul. Siedlecka 1. 
Wstęp bezpłatny. Zapisy 
e-mail: zapisy@gorna.pl

 Piknik rodzinny z okazji 
Dnia Matki i Dnia Dziecka 
i koncert zespołu Swe-
et&Hot Jazzband.
Godz. 11:00–17:00 – Miejska 

Strefa Kultury w Łodzi, fi -
lia Ośrodek Wyspa Kultu-
ry, ul. Stawowa 28. Wstęp 
wolny.

 Piknik rodzinny „Dzie-
ci duże i małe” – wspólne 
świętowanie Dnia Dziecka 
i Mamy.
Godz. 10:00 – skwer przed 
fi lią Strefa Kultury Otwartej 
ul. Anny Jagiellonki 4 (blok 
216) od strony ul. Hetmań-
skiej. Wstęp wolny.

29 maja, niedziela
Teatr Instrumentalny – 
koncert uczniów i uczennic 
Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia im. 
Henryka Wieniawskiego 
w Łodzi. Koncert poprowa-
dzi Szymon Jędruch, solista 
Teatru Muzycznego w Ło-
dzi, prezes Stowarzyszenia 
Grupa Teatralna Nota Bene.
Godz. 16:00 – Miejska Strefa 
Kultury w Łodzi, fi lia Ośro-
dek Górna, ul. Siedlecka 1. 
Zapisy e-mail: 
zapisy@gorna.pl.

 TAnd

Flota autobusów MPK-
-Łódź przechodzi gigan-
tyczną przemianę.

Dzięki dotychczaso-
wej wymianie taboru 
udało się już wyłączyć 
z eksploatacji ostat-
nie pojazdy z wysoką 
podłogą, a w ostatnich 
miesiącach na łódzkie 
ulice wyjechały 22 nowe 
przegubowe autobusy 
Solarisy, 29 autobusów 
Solaris Urbino mild hy-
brid oraz 17 elektrycz-
nych Volvo.
Spółka w najbliższym 
czasie chciałaby jeszcze 
pozyskać 52 autobusy 
przegubowe. W ramach 

ogłoszonego przetargu 
na dziesięcioletni wy-
najem pojazdów wraz 
z ich serwisowaniem 
zgłosiły się trzy konsor-
cja:
– EvoBus Polska z Pe-
kao Leasing – 193 933 
466,30 zł
– Solaris Bus & Coach 
z Millenium Leasing – 
231 676 543,73 zł
– MAN Truck & Bus 
Polska z PKO Leasing – 
224 584 704,93 zł
Oferty zostaną teraz 
dokładnie sprawdzone. 
Oprócz ceny punkto-
wane będą także m.in. 
wyposażenie pojazdów 
w moduły mild hybrid, 

czyli wsparcie silnika 
spalinowego przez elek-
tryczny w sytuacjach 
największego poboru 
paliwa
Zgodnie z warunkami 
zamówienia w nowych 
pojazdach znajdą się 
m.in.:  elektroniczny 
system informacji pa-
sażerskiej (tablice in-
formacyjne, urządzenia 
głośnomówiące), auto-
komputer, cyfrowy sys-
tem rejestracji obrazu, 
system automatyczne-
go zliczania pasażerów, 
automat do sprzedaży 
biletów w pojazdach, 
system informacji wi-
zualnej oraz klimatyza-
cja. Autobusy mają mieć 
możliwość przewozu 
minimum 135 pasaże-
rów, w tym 38 na miej-
scach siedzących. red

Posiadacze Kart Łodzianina 
jeszcze tylko do 31 maja 
mają czas na to, by przedłu-
żyć jej ważność na kolejny 
rok. To warunek konieczny, 
by nie stracić zniżek dostęp-
nych w Pakiecie Mieszkańca.

Przedłużyć Kartę Ło-
dzianina można on-line, 
na stronie www.kartalo-
dzianina.pl, albo w wy-
branym punkcie obsługi. 
Nie trzeba ponownie 

przechodzić procesu re-
jestracji. Wystarczy tylko 
okazać aktualny doku-
ment i zapłacić 1 zł za ak-
tywację nowego pakietu. 
Karty nie tracą ważności, 
nie trzeba też aktualizo-
wać ani pobierać nowej 
aplikacji na telefon.
Kto nie przedłuży waż-
ności Karty Łodzianina, 
ten utraci benefity z nią 
związane.  Uprawnienia 
wygasną, ale nie znik-

nie konto w systemie. 
Wniosek o aktywację 
będzie można złożyć 
bez ponownej rejestracji. 
Dotyczy to również kont 
członków rodziny.
Osoby, które jeszcze nie 
wyrobiły sobie Karty Ło-
dzianina, mogą to zrobić 
w dowolnej chwili. Wnio-
ski można składać przez 
cały rok, w 21 punktach 
obsługi i na www.karta-
lodzianina.pl. red
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BIEGIEM
NA 14. PIĘTRO

PRZEDŁUŻ KARTĘ ŁODZIANINA

BIEGIEM NA 14. PIĘTRO

Łódź wzbogaci się o ko-
lejną cykliczną imprezę 
biegową i to w bardzo ory-
ginalnej dyscyplinie. Do 
harmonogramu wydarzeń 
sportowych w mieście 
włącza się Globitel Tower 
Run – bieg po schodach, 
którego premierowa edy-
cja odbędzie się 12 czerw-
ca. Kolejne odbędą się we 
wrześniu i listopadzie.

Pomysłodawcą impre-
zy jest wieloletni pro-
pagator towerrunnin-
gu, łodzianin Jarosław 
Piechota, który od 6 lat 
nie tylko uprawia ten 
wymagający sport, ale 

też zachęca do tego in-
nych. Założona przez 
niego grupa „Piechotą 
po schodach” organi-
zuje otwarte treningi 
i ćwiczy przed zawoda-
mi w gościnnym biurow-
cu Orion Business Tower 
przy ul. Sienkiewicza 
85/87, który stanie się 
też areną czerwcowych 
zawodów. Będzie to 
bieg na czas, którego 
zwycięzcą zostanie ten, 
kto najszybciej pokona 
14 pięter wieżowca – 320 
schodów, czyli około 54 
metrów w górę. 
Zapisy na Globitel To-
wer Run już trwają. 

Impreza ma charakter 
otwarty, co oznacza, że 
stanąć do biegu może 
k a ż d y ,  k t o  w i e r z y 
w możliwość sprosta-
nia temu wyzwaniu. 
Organizatorzy, oprócz 
Piechoty to łódzka fir-
ma telekomunikacyjna 
Globitel, spodziewają się 
około 150 zawodników 
i kilku gości specjalnych. 
Swój udział potwierdził 
m.in. Piotr Łobodziński, 
sześciokrotny Mistrz 
Polski w bieganiu po 
schodach i sześciokrot-
ny zdobywca Pucharu 
Świata oraz mistrz świa-
ta z 2015 r.  red
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NOWY ASFALT NA STARYM POLESIU
Trwa wymiana nawierzchni 
ulic Starego Polesia. Dro-
gowcy otworzyli już przejazd 
przez skrzyżowanie ul. A. 
Struga z ul. Łąkową i układa-
ją asfalt na ul. 6 Sierpnia.

W całym mieście prowa-
dzone są naprawy dróg, aby 
uporać się z licznymi dziu-
rami. Na Polesiu w zeszłym 
roku wykonano nową na-
wierzchnię na ulicach Że-
ligowskiego i Kasprzaka, 
a cały czas drogowcy pra-
cują na ul. 6 Sierpnia i ul. 
Struga, gdzie zakres prac 

obejmował również wymia-
nę podbudowy drogi.
W ostatnich dniach pierw-
sza warstwa asfaltu pojawi-
ła się na znacznym odcinku 
modernizowanej ul. 6 Sierp-
nia. Nowa nawierzchnia 
leży już pomiędzy al. Włók-
niarzy a ul. Żeromskiego. 
Natomiast na dalszym od-
cinku, do al. Kościuszki, 
tworzona jest podbudowa 
drogi. Na większości mo-
dernizowanej ul. 6 Sierpnia 
ułożone są również chodni-
ki. Modernizacja obejmuje 
także skrzyżowania, które 

dla zachowania przejezdno-
ści drogi realizowane są eta-
pami. Całość modernizacji 
zakończy się w wakacje.
Na przebudowanej ul. Stru-
ga zakończono prace na 
wlocie ul. Łąkowej. Można 
już przejechać na wprost 
z ul. Żeligowskiego w ul. 
Łąkową. Drogowcy prze-
nieśli się na łącznik, po 
którym do tej pory prowa-
dzony był ruch i kontynu-
ują przebudowę ul. Struga 
do al. Włókniarzy. Te prace 
również zakończą się latem.

TAnd

Rekordową liczbę 129 wnio-
sków złożyli łodzianie w tego-
rocznym Miejskim Programie 
Mikrograntów. Spośród nich 
wyłonione zostanie ponad 
30 projektów, które trafi ą do 
realizacji z dofi nansowaniem 
od miasta wynoszącym do 
5 tys. zł.

To już V edycja programu, 
a zgłoszone pomysły są 

bardzo różnorodne – od po-
prawy estetyki przestrzeni 
miejskiej, przez wspólne 
sąsiedzkie działania, aż po 
rekreację i integrację spo-
łeczną. Większość dotyczy 
zazieleniania podwórek, 
aktywnego spędzania wol-
nego czasu, edukacji eko-
logicznej, prozdrowotnej 
i obywatelskiej. Pojawiły się 
także projekty dotyczące 

integracji z nowymi miesz-
kańcami, w szczególności 
z osobami doświadczonymi 
przez wojnę w Ukrainie.
– O mikrogranty mogą 
ubiegać się zarówno funda-
cje czy stowarzyszenia, jak 
i mieszkańcy zebrani w nie-
formalne grupy. Wystarczą 
trzy osoby, które poparły 
projekt – informuje Agata 
Burlińska, zastępca dyrek-

tora Biura Aktywności Miej-
skiej.
Teraz wnioski zostaną oce-
nione pod względem for-
malnym i merytorycznym. 
Listę zwycięskich projektów 
poznamy pod koniec czerw-
ca, a realizacja wszystkich 
pomysłów przewidziana 
jest na okres od 1 lipca do 30 
listopada.

red

W poniedziałki, środy i piątki w godz. 8:00–10:30 pacjen-
ci poradni przy ul. Paderewskiego 6 w Kapeluszu Ana-
tola będą mogli nie tylko skorzystać z porady lekarza, 
ale i bezpłatnie oddać krew do badań laboratoryjnych 
lub mocz do analizy. To dodatkowa usługa uruchomiona 
w maju przez Miejskie Centrum Medyczne „Górna”.

Poradnia przy ul. Paderewskiego 6 jest najmłodszą 
wśród wszystkich miejskich centrów medycznych. 
Została otwarta w styczniu 2022 r. Część budynku, 
którą zajmuje, całkowicie zmodernizowano i wypo-
sażono w nowy sprzęt. Pacjenci mają tam do dys-
pozycji dwóch lekarzy pierwszego kontaktu oraz 
pediatrę. 
Przychodnia w Kapeluszu Anatola może mieć pod 
opieką nawet 5 tysięcy pacjentów.

OHO

ŁODZIANIE ZGŁOSILI
129 POMYSŁÓW!
ŁODZIANIE ZGŁOSILI

PUNKT POBRAŃ
W NOWEJ
PORADNI

REKLAMA
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Z poniedziałku (23 maja) na wto-
rek (24 maja) o północy zakończył 
się etap składania wniosków do X 
edycji Łódzkiego Budżetu Obywa-
telskiego. Mieszkańcy zgłosili 946 
projektów. Tylko w ciągu ostatniej 
doby wpłynęło ich ponad 250!
– Mieszkańcy mają różne strate-
gie składania wniosków. Jed-
ni chcą 

je złożyć jak najwcześniej, żeby 
mieć nadany  jak najwyższy numer 
wniosku, inni z kolei – i tych jest 
zdecydowana większość, co poka-
zała także ta edycja – zostawiają 
sobie samo złożenie projektu na 
ostatni moment – mówi Agata 
Burlińska, zastępca dyrektora 
Biura Aktywności Miejskiej.
Rekordową pod tym względem 

była VII edycja, kiedy to łodzia-
nie napisali aż 1439 wniosków. 
Średnia roczna liczba zgłaszanych 
wniosków oscyluje wokół 900. 
Teraz wszystkie wnioski zostaną 
poddane analizie formalnej, którą 
przeprowadzą pracownicy Urzędu 
Miasta Łodzi, a potem dodatkowo 
radni Rady Miejskiej z komisji 
Budżetu Obywatelskiego. Naj-

częstsze błędy, jakie pojawiają się 
we wnioskach, to niedoszacowane 
koszty projektów lub też wskaza-
nie miejsca realizacji projektu, 
które nie jest własnością miasta. 
Ostateczną listę projektów do-
puszczonych do głosowania po-
znamy we wrześniu. Głosowanie 
odbędzie się w terminie od 7 do 
31 października.

FOT. ENVATO ELEMENTS, LODZ.PLBUDŻET OBYWATELSKI
PILNIE POSZUKIWANY REWITALIZACJA 

PSI BEHAWIORYSTA

Stary Rynek w postaci znanej 
łodzianom od dziesięcioleci 
przestaje istnieć. Zapocząt-
kowany w  lutym remont 
w ramach programu rewita-
lizacji centrum Łodzi zmieni 
go w atrakcyjną dla łodzian, 
wartą odwiedzenia przestrzeń.
Obecnie na placu trwają 
prace ziemne związane 
z budową instalacji wod-
no-kanalizacyjnej mającej 
zasilać stragany i fontan-
nę, które staną na Starym 
Rynku. Wykonano już sys-
tem odprowadzania wody 
deszczowej wraz ze zbior-
nikami przelewowymi 
i studnią wodomierzową. 
W następnej kolejności po-
wstanie podziemna insta-
lacja elektryczna, a później 
przyjdzie czas na podbu-
dowę i nową nawierzchnię 
placu. 
Jak zmieni się Stary Ry-
nek? Plac starego miasta 
zostanie wypłaszczony 
– nie będzie już trzeba po-
konywać schodów. W cen-

tralnej części zamontowane 
zostaną dwie podświetlone 
fontanny posadzkowe. Po 
wschodniej i zachodniej 
stronie powstaną zada-
szone miejsca do handlu, 
a w pobliżu parku przewi-
dziane jest miejsce na pawi-
lon handlowy. Od strony 
ul. Nowomiejskiej posa-
dzone zostaną nowe drze-
wa – jesiony pensylwańskie 
i klony. Spacerowicze będą 
mogli odpocząć na jednej 
z kilkunastu ławek lub na 
drewnianych siedziskach, 
jakie staną na skrajach kwa-
ter otaczających drzewa.
Przebudowa Starego Ryn-
ku potrwa do końca 2023 r. 
W jego najbliższym są-
siedztwie program rewita-
lizacji przewiduje również 
rewaloryzację parku Sta-
romiejskiego, remont ulic: 
Północnej, Ogrodowej, 
Wolborskiej i Podrzecznej 
oraz przebudowę placu 
Wolności. Łączna wartość 
tych inwestycji to 8 mln zł. 

(pj)

PRZEOBRAŻANIE PRZEOBRAŻANIE 
STAREGO PLACUSTAREGO PLACU

Łódzkie Schronisko dla Zwierząt 
poszukuje psiego behawiorysty. 
Psi trener będzie pracował ze 
zwierzętami wymagającymi naj-
pilniejszej pomocy. Psy, które 
trafiają do schroniska, bardzo 
często są po trudnych przej-
ściach. 

Placówka z ul. Marmurowej 
do tej pory nie miała psiego 
trenera. Teraz, dzięki głosom 
łodzian w Budżecie Obywa-
telskim, znalazły się na to 
pieniądze. Psi behawiory-
sta jest pilnie poszukiwany. 

Wszyscy, którzy mają odpo-
wiednie wykształcenie, mogą 
zgłosić się na Marmurową 4. 
– Zapraszamy osoby, które 
nie boją się wyzwań. Zależy 
nam, żeby trener przyjeż-
dżał do schroniska kilka razy 
w tygodniu i szkolił te zwie-
rzęta, które mają najwięcej 
problemów w relacjach z in-
nymi zwierzakami czy też 
ludźmi – informuje Marta 
Olesińska, dyrektor Schroni-
ska dla zwierząt w Łodzi.
Zadanie to opiewa na kwotę 
20 tys. złotych i będzie realizo-

wane pilotażowo do grudnia 
tego roku. 
– Schronisko jest dla zwierząt 
obcym miejscem. Do tego 
dochodzą obcy ludzie, strach, 
stres. To wszystko sprawia, 
że wiele zwierząt przez długi 
czas nie potrafi się tutaj odna-
leźć.
Są wycofane, chowają się 
w budach, nie chcą nawią-
zywać kontaktu. Takie zwie-
rzęta potrzebują socjalizacji 
i wsparcia behawioralnego 
– przyznaje Marta Olesińska.
Zatrudnienie behawiorysty 

jest jednym z elementów pro-
jektu „Zwierzęta w Łodzi są 
ważne”, który został wybra-
ny przez łodzian w ubiegło-
rocznym Budżecie Obywa-
telskim.

red

Link do oferty pracy:

Jak stworzyć ciekawą prze-
strzeń, wydarzenie czy 
warsztat w Łodzi? Powsta-
ła książka „Przepis na… 

Łódź”, będąca zbiorem goto-
wych wskazówek na tworze-
nie miasta – baza inspiracji 
dla kreatywnych, aktywnych 
łodzian pragnących zmieniać 
swoje otoczenie.

Wydawnictwo „Przepis 
na… Łódź” to komplekso-
wa instrukcja wspólnego 
tworzenia miasta. Wszyscy, 
którzy poszukują inspiracji 
lub podpowiedzi, jak zre-
alizować własny pomysł 
zmian w mieście poprawia-
jących życie jego mieszkań-
ców, znajdą w niej niemal 40 

wskazówek. Każda z nich to 
autentyczny, przygotowany 
przez łodzian projekt zreali-
zowany w ostatnich latach 
dzięki Budżetowi Obywa-
telskiemu, mikrograntom 
lub innym formom dofi nan-
sowań. 
– W książce znalazły się 
przykłady zarówno na małe 
projekty, takie jak spotkania 
sąsiedzkie, pikniki osiedlo-
we, jak i na duże inwesty-
cje, takie jak place zabaw 
– mówi Katarzyna Dyzio, 
dyrektor Biura Aktywności 
Miejskiej.

INFO

– Mieszkańcy mają różne strate-
gie składania wniosków. Jed-
ni chcą 

Jak stworzyć ciekawą prze-
strzeń, wydarzenie czy 
warsztat w Łodzi? Powsta-
ła książka „Przepis na… ła książka „Przepis na… ła książka „Przepis na… 

Zainspiruj się
Inspiracją dla mieszkańców 
może być także cykl spotkań 
organizowany w najbliższym 
czasie  z okazji Dnia Mat-
ki (26 maja), Dnia Dziecka 
(1 czerwca) i Dnia Ojca (23 
czerwca). 26 maja od godziny 
16:00 w Fabryce Aktywności 
Miejskiej (ul. Tuwima 10) odbę-
dzie się Dzień Aktywnej Matki. 
Podczas spotkania będzie 
można porozmawiać z ko-
bietami, które oprócz swoich 
obowiązków związanych z ro-
dziną i dziećmi odnajdują się 
także w pomaganiu innym. Po 
spotkaniu odbędą warsztaty 
relaksacyjne. 

PRZEPIS NA ŁÓDŹPRZEPIS NA ŁÓDŹ Handbook pod tytułem 
„Przepis na… Łódź” 
można otrzymać bezpłat-
nie w Biurze Aktywności 
Miejskiej. Od przyszłego 
tygodnia pojawi się we 
wszystkich fi liach Biblio-
teki Miejskiej. Można tak-
że skorzystać z jego elek-
tronicznej wersji – link 
w kodzie QR.

rut
„Przepis na… Łódź”:
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W Muzeum Miasta Łodzi (ul. Ogrodo-
wa 15) można oglądać nową wystawę 
czasową „RM. Roman Modzelewski. 
Sen o Łodzi”.

W 2022 roku przypada 110. 
rocznica urodzin i 25. rocznica 
śmierci jednego z najważniej-
szych twórców II połowy XX 
wieku – Romana Modzelew-
skiego. Z tej okazji Muzeum 
Miasta Łodzi zainicjowało Rok 
Romana Modzelewskiego 2022, 
a w jego ramach prezentuje wy-
stawę „RM. Roman Modzelew-
ski. Sen o Łodzi”.

Projekty łodzi 
i oryginalne fotele
Na ekspozycji można poznać 
sylwetkę artysty i zobaczyć 
ok. 150 obiektów: rzeźb, obra-
zów, reliefów, projektów łodzi 
oraz mebli, w tym oryginalne 
fotele RM56, RM57 i kultowy 
RM58. Opatentowany w 1962 r. 
RM58 zainteresował samego Le 
Corbusiera, a dziś znajduje się 
w kolekcji Victoria and Albert 
Museum w Londynie i jest 

sprzedawany w sklepie Moma 
w Nowym Jorku; ponadto 
dzięki polskiej firmie Vzór 
został na nowo wdrożony do 
produkcji.
– Przywracanie pamięci o waż-
nych osobach związanych z Ło-
dzią jest misją naszej instytucji 
– mówi Magda Komarzeniec, 
dyrektor Muzeum Miasta Ło-
dzi. – Od lat funkcjonuje w Mu-
zeum Miasta Łodzi cykl wy-
staw stałych, zatytułowanych 
Panteon Wielkich Łodzian, 
w ramach których przybliżamy 
sylwetki takich osobistości jak 
Artur Rubinstein czy Julian Tu-
wim. Chcemy teraz rozpocząć 
prezentację wystaw czasowych 
poświęconych często niemniej 
ważnym łodzianom. Pierw-
szym z bohaterów jest wła-
śnie Roman Modzelewski.

Modzelewski 
– pierwszy polski designer
– Roman Modzelewski był 
malarzem, projektantem, rzeź-
biarzem, pedagogiem, żegla-
rzem i melomanem, który całe 

swoje twórcze życie i karierę 
zawodową związał z Łodzią 
– opowiada Adam Klimczak, 
kurator wystawy. – Można po-
wiedzieć, że był pierwszym 
polskim designerem, gdyż 
to właśnie on opatentował w 
latach 60. model fotela RM58, 
który zawojował praktycznie 
cały świat.

Wystawę można oglądać 
w Muzeum Miasta Łodzi 
(ul. Ogrodowa 15) do końca 
2022 roku. 

KaWa

Herbaciany kolaż 
O godz. 15:00 Biblioteka Dygresja 
(ul. Rewolucji 1905 r. 84) zaprasza 
na spotkanie w ramach Łódzkich 
Senioraliów „Herbaciany kolaż”. 
Uczestnicy wykorzystają dobrej jako-
ści liście herbat oraz liczne dodatki: 
suszone owoce, skórki cytrusów 
oraz przyprawy, by stworzyć swoją 
autorską mieszankę herbacianą. 
Wstęp wolny.

Intro-wersje
O godz. 18:00 w Hali Szkoły Filmowej 
(ul. Targowa 61/63) odbędzie się 
spotkanie autorskie i premiera książ-
ki „INTRO-WERSJE”. To emocjonalny 
i bezkompromisowy autoportret stu-
dentek i studentów Szkoły Filmowej 
w Łodzi pod redakcją Bronki Nowic-
kiej. Spotkanie poprowadzą Darek 
Foks i Kuba Mikurda. Wstęp wolny.

DZIEJE SIĘ W
ŚRODĘŚRODĘ

DZIEJE SIĘ W
CZWARTEKCZWARTEK

Sen o Łodzi Sen o Łodzi 

W środę (25 maja) dla czytel-
ników otwiera się kolejna wy-
remontowana filia Biblioteki 
Miejskiej w Łodzi. Biblioteka 
Traf przy ul. Cieszkowskiego 
11 A przygotowała z tej okazji 
wiele atrakcji.

Biblioteka Traf oferuje 
swoim czytelnikom boga-
ty księgozbiór – ponad 16 
tysięcy książek i dużą – po-
nad 200 mkw. – ciekawie 
zagospodarowaną prze-
strzeń. Dla miłośników 
literatury grozy, sensacji 
i kryminału atrakcją będzie 
specjalnie przygotowana, 
klimatyczna, mroczna sala, 
w której będą mogli zanu-
rzyć się w lekturze swojego 
ulubionego gatunku i do-
datkowo poczuć atmosfe-
rę, jaką tworzy jej wystrój. 
Wydzielona została także 
strefa dla najmłodszych 
z ogromnym statkiem pi-
rackim na ścianie.

Rozwój i integracja
Będzie to miejsce przyjazne 
dla wszystkich, w którym 

można rozwijać zaintere-
sowania na licznych warsz-
tatach i wydarzeniach, spo-
tkać się ze znajomymi lub 
odpocząć w towarzystwie 
książki w bardzo wygod-
nych fotelach. 
W Bibliotece Traf inte-
grować się będzie mogła 
lokalna społeczność. We 
współpracy z Centrum 
OPUS realizowany jest tu 
projekt Międzynarodowej 
Strefy Aktywności Społecz-
nej. W jego ramach przewi-
dziane są takie inicjatywy 
jak kawiarenki językowe, 
warsztaty rodzinne, spa-
cery z przewodnikiem, 
a w najbliższym czasie 
Dzień Dziecka i Piknik Są-
siedzki.

Atrakcje z okazji otwarcia
Z okazji otwarcia biblioteki 
w pierwszych dniach dzia-
łania na młodzież i dzieci 
czeka masa atrakcji. – Za-
p r a s z a m y  d o  z a b a w y 
„Ahoj przygodo!”, a w niej 
grę w statki „TRAFiony za-
topiony”, memory „TRAF 

do pary”, warsztaty pla-
styczne, na których zrobi-
my papierowe statki i mor-
skie stworzenia – mówi 
Joanna Strzelec z Biblio-
teki Miejskiej w Łodzi. 
– Zajęcia edukacyjne, 
warsztaty i atrakcje dla 
dzieci i młodzieży będą 
stałym elementem wyda-
rzeń w Trafi e.
Pod koniec maja, w ramach 
projektu Learning Circles 
in Libraries, rusza w bi-
bliotece jedyny w Łodzi 
Klub Wiedzy „Grafi ka dla 
laika”. Będą to spotkania 
dla dorosłych, na których 
można podzielić się wie-
dzą i nabyć umiejętności 
z obsługi aplikacji i pod-
stawowych programów 
grafi cznych.
W bibliotece nie zabraknie 
oczywiście spotkań z pi-
sarzami. Pierwsze dwa 
— z Łukaszem Barysem 
i Kazimierzem Kyrczem 
już w pierwszych dniach 
po otwarciu.

BiBo

W Bibliotece Traf powstała
ciekawa przestrzeń dla najmłodszych
czytelników, która zachęca do
poszerzania horyzontów
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Kolejna wyremontowana fi lia

Biblioteki Miejskiej
FOT. MAT. PRAS

Biblioteki Miejskiej

Kultowy Fotel RM 58

Sternik, Roman Modzelewski
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Być może ruchy już trochę 
spowolnione, koordynacja 
nieco szwankuje, a zmęcze-
nie przychodzi szybciej, ale 
zabawa jest przednia – mówią 
seniorzy z Domu Dziennego 
Pobytu przy ul. Sienkiewi-
cza 79, którzy biorą udział 
w nietypowych zajęciach ta-
necznych. Warsztaty o nazwie 
„Storytelling in movement”, 
czyli „Opowiadania taneczne” 
trwają godzinę i odbywają 
się częściowo na krzesłach, 
a częściowo wokół nich. Meto-
da ta przeciwdziała chorobom 
otępiennym i demencyjnym. 
Od wspomnianej placówki 
rozpoczęła się w Łodzi praca 
tą techniką z seniorami. Zaję-
cia są prowadzone przez ani-
matorkę ze Stowarzyszenia 
Kamienica 56.

– Spowolniona mowa 
i zapominanie słów to pro-
blemy, z którymi boryka 
się wiele osób starszych, 
w szczególności, kiedy 
mieszkają samotnie – mówi 
Iwona Pietrzak, prezes za-
rządu Stowarzyszenia Ka-
mienica 56. – Można temu 
jednak przeciwdziałać, 
m.in. ucząc się i powta-
rzając różne choreografie 
i układy. Taniec jest 
najdosko- n a l s z ą 
f o r m ą terapii. 
Jak dowo- d z ą 
b a d a n i a ,  

regularny udział w zaję-
ciach tanecznych wpływa 
znacząco na spowolnienie 
procesu starzenia mózgu 
u seniorów. Podczas takiej 
nauki i powtó-
rek dochodzi 
b o w i e m  d o 
tworzenia no-
wych połączeń 
p o m i ę d z y 
n e u r o n a m i 
w mózgu. To 
najlepszy spo-
sób, by ćwiczyć 
i trenować pa-
mięć, rozwijać 
kreatywność 
oraz ćwiczyć 
małą  i  dużą 
motorykę. Ta-
kie warsztaty 
zdecydowanie 
poprawiają ja-
kość życia se-
niorów.
Metoda uży-
wana podczas 
zajęć w Łodzi 
została wymy-
ś l o n a  p r z e z 
pochodzące-
go z Nowego 
Jorku choreografa tańca 
współczesnego Marka 
Morrisa. Jego zespół profe-
sjonalnych tancerzy opra-
cował specjalny cykl zajęć 
tanecznych adresowanych 
m.in. dla osób z choro-

bą Parkinsona. Na łódzki 
grunt metodę tę przenio-
sła Karolina Mielczarek ze 
Stowarzyszenia Kamienica 
56, która po raz pierwszy 

zetknęła się z nią podczas 
pobytu na Malcie. Teraz 
z jej wykorzystaniem za-
chęca do ćwiczenia za-
równo umysłu, jak i ciała 
seniorów w Łodzi.
– W trakcie zajęć uczest-

nicy poznają m.in. podsta-
wy krakowiaka, kujawiaka, 
mazura, ale także afry-
kańskich tańców – mówi 
Karolina Mielczarek, pro-

wadząca zajęcia 
w Domu Dzien-
nego Pobytu przy 
ul. Sienkiewicza. 
– Całość odbywa 
się na krzesłach 
oraz przy i wokół 
krzeseł,  bo tak 
jest łatwiej dla se-
niorów, zarówno 
pod względem 
kondycji, jak i pod 
względem koor-
dynacji i synchro-
nizacji ruchów. 
Poza tym nie ma 
żadnych ograni-
czeń wiekowych 
d l a  b i o r ą c y c h 
udział w warszta-
tach. Może wziąć 
w n ich  udz ia ł 
każdy senior, nie-
ważne, czy ma 
60, czy 90 lat. Jeśli 
dana osoba nie 
czuje się komfor-
towo na którymś 

z etapów, to za-
wsze może sobie 
zrobić  przerwę 
i dołączyć po chwili.
Siedzący na krze-
s ł a c h  s e n i o r z y , 

mimo że nie podska-

kują po parkiecie, to jednak 
tańczą.
– Zajęcia wyglądają tak 
niepozornie, jak człowiek 
przygląda się im z boku 
–  mówi  pan Edmund 
korzystający z miejskiej 
placówki przy ul. Sienkie-
wicza. – W rzeczywisto-
ści podczas zajęć można 
jednak złapać zadyszkę, 
z kolei po ćwiczeniach nie-
źle bolą mięśnie.
– Czasami nie jest wcale tak 
łatwo skoordynować ruchy 
rąk z ruchami nóg – mówi 
pani Teresa, inna bywalczy-
ni Domu Dziennego Pobytu 
przy ul. Sienkiewicza dzia-
łającego w ramach Miej-
skiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. – Ale jest to do-
skonałe odprężenie, dzięki 
któremu można zapomnieć 
o wszystkich codziennych 
troskach. Czas mija tak 

przyjemnie, że 
ani się człowiek 
n i e  o b e j r z y , 
a już upłynie cała 
godzina, choć 
ja zawsze mam 
wrażenie, jakby 
to było nie wię-
cej niż dziesięć 
minut.
Terapia tańcem 
to jedne z wie-

lu zajęć, z których mogą 
korzystać na co dzień se-
niorzy ze wspomnianej 
placówki. Poza nimi jest 
jeszcze m.in. szereg warsz-
tatów rękodzielniczych 
(np. z robienia makram 
oraz z fi lcowania), ale tak-
że zajęcia gimnastyczne 
i muzyczne (np. gra na 
bębnach, warsztaty tanecz-
ne, zajęcia na piłkach oraz 
spacery z kijkami, czyli 
nordic walking).
– Dom Dziennego Pobytu 
to instytucja pomagająca 
zorganizować i wypełnić 
dzień osobom, które za-
przestały już aktywności 
zawodowej – mówi Elżbie-
ta Jaszczak, zastępca dy-
rektora MOPS w Łodzi ds. 
pomocy środowiskowej. 
– To miejsce zarówno dla 
tych, których nadal rozpie-
ra energia do działania, jak 
i dla tych, którzy tej energii 
poszukują. W placówce 
przy ul. Sienkiewicza każ-
dy senior znajdzie zajęcia 
odpowiednie dla siebie. 
Podobnie różnorodne 
warsztaty staramy się orga-
nizować – w miarę posia-
danych możliwości – także 
w pozostałych domach 
dziennego pobytu działają-
cych w Łodzi.

W  Ł o d z i  f u n k c j o n u -
je obecnie 18 Domów 
Dziennego Pobytu prze-
znaczonych dla seniorów 
(16 publicznych i 2 niepu-
bliczne). 
Miejski  Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Ło-
dzi prowadzi na tere-
nie miasta 15 Domów 
Dziennego Pobytu dla 

seniorów, które dyspo-
nują  łącznie  obecnie 
750 miejscami. Dodatko-
wo jeden Dom Dzienne-
go Pobytu funkcjonuje 
w strukturze Domu Po-
mocy Społecznej (dys-
ponuje 50 miejscami). 
P o n a d t o  d w a  D o m y 
Dziennego Pobytu dla 
seniorów prowadzi – na 

zlecenie Miasta Łódź 
– Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej. W nich jest 
z kolei łącznie 90 miejsc.
W ubiegłym roku ze 
wszystkich łódzkich Do-
mów Dziennego Pobytu 
dla seniorów skorzystało 
(w sposób rotacyjny) w su-
mie niespełna tysiąc osób.

jednak przeciwdziałać, 
m.in. ucząc się i powta-
rzając różne choreografie 
i układy. Taniec jest 
najdosko- n a l s z ą 
f o r m ą terapii. 
Jak dowo- d z ą 
b a d a n i a ,  

go z Nowego 
Jorku choreografa tańca 
współczesnego Marka 
Morrisa. Jego zespół profe-
sjonalnych tancerzy opra-
cował specjalny cykl zajęć 
tanecznych adresowanych 
m.in. dla osób z choro-

zetknęła się z nią podczas 
pobytu na Malcie. Teraz 
z jej wykorzystaniem za-
chęca do ćwiczenia za-
równo umysłu, jak i ciała 
seniorów w Łodzi.
– W trakcie zajęć uczest-

towo na którymś 
z etapów, to za-
wsze może sobie 
zrobić  przerwę 
i dołączyć po chwili.
Siedzący na krze-
s ł a c h  s e n i o r z y , 

mimo że nie podska-

W  Ł o d z i  f u n k c j o n u -
je obecnie 18 Domów 
Dziennego Pobytu prze-
znaczonych dla seniorów 
(16 publicznych i 2 niepu-
bliczne). 
Miejski  Ośrodek Po-
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Iwona 
Jędrzejczyk-Kaźmierczak
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Seniorzy tańczą Seniorzy tańczą 
na krzesłach, by nie dać się demencji
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KARL DEDECIUS – CZŁOWIEK DIALOGU KULTUR

Nasze miasto może poszczycić się 
kilkoma postaciami światowego 
formatu, a do tej grupy zalicza się 
na pewno Karl Dedecius. 

To rodowity łodzianin, wy-
bitny tłumacz i propagator 
literatury polskiej, twórca 
Niemieckiego Instytutu Kul-
tury Polskiej w Darmstadt 
oraz niestrudzony orędow-
nik dialogu polsko-niemiec-
kiego, kawaler Orderu Orła 
Białego, Honorowy Obywa-
tel Miasta Łodzi. Lista zasług 
i osiągnięć jest znacznie dłuż-
sza, choć jego droga życiowa 
wcale nie była łatwa.

Przerwana łódzka 
młodość
Karl Dedecius urodził się 
21 maja 1921 r. w Łodzi, 
w spolonizowanej rodzinie 
niemieckiej, która przybyła 
do Polski z czeskich Sude-
tów i Szwabii. Mieszkał na 
Starym Rokiciu, ukończył 
łódzkie Państwowe Gim-
nazjum im. Stefana Żerom-
skiego i liceum. Nie dane mu 
było jednak zostać w naszym 
mieście, 

bo w czasie wojny wcielony 
został do Wehrmachtu i ran-
ny cudem uniknął śmierci na 

froncie wschodnim pod Sta-
lingradem, gdzie dostał się 
do niewoli sowieckiej. Uwol-
niony dopiero w 1950 r. wy-
jechał do Niemiec, najpierw 
do narzeczonej do Weimaru 
w NRD, skąd wyemigrował 
dwa lata później do NRF. 
Przez ponad 20 lat pracował 
jako agent ubezpieczeniowy 
we Frankfurcie nad Menem 
w towarzystwie ubezpie-
czeniowym Allianz. Wów-
czas hobbystycznie zaczął 
zajmować się tłumaczeniem. 

W 1959 r. ukazał się pierw-
szy tomik jego przekładów 
polskiej liryki „Lekcja ciszy”. 
Ogromne zainteresowanie 
wzbudziło jego tłumaczenie 
„Myśli nieuczesanych” Sta-
nisława Jerzego Leca, które 
sprzedano w nakładzie po-
nad 300 tys. egzemplarzy, 
ale to był ledwie prolog do 
ogromnego przedsięwzięcia 
tłumaczenia polskiej litera-
tury na rynku niemieckoję-
zycznym.

Dzieło życia
W 1980 r. został założycie-
lem i pierwszym dyrekto-
rem (do 1999 r.) Deutsches 
Polen-Institut (Niemiecki 
Instytut Kultury Polskiej) 
w Darmstadt, instytucji zaj-
mującej się popularyzacją 
polskiej twórczości literackiej 
w Niemczech oraz kontakta-
mi między oboma narodami. 
Wydał kilkadziesiąt anto-
logii i tomów indywidual-
nych pisarzy. Jest edytorem 

50-tomowej serii „Polnische 
Bibliothek” („Biblioteka Pol-
ska”) obejmującej literaturę 
polską od średniowiecza po 
współczesność. Łącznie tłu-
maczył ponad 300 poetów 
i prozaików, w tym Mickie-
wicza, Tuwima, Miłosza, 
Szymborską, Różewicza, 
Leca, Herberta, Wojtyłę. Za 
dzieło jego życia uznawana 
jest 7-tomowa „Panorama 
literatury polskiej XX wie-
ku”. W 1981 r. ustanowiono 
prestiżową nagrodę im. Kar-
la Dedeciusa dla tłumaczy 
polskich i niemieckich. Dom 
rodziny Dedeciusów we 
Frankfurcie był przez deka-
dy ostoją, zawsze otwartą dla 
polskich poetów i pisarzy.

Powrót do źródeł
W latach 60. XX wieku od-
nowił kontakty z rodzinną 
Łodzią, wielokrotnie odwie-
dzając nasze miasto. W 1990 
roku otrzymał tytuł doktora 
honoris causa Uniwersytetu 

Ł ó d z k i e g o , 
a w 1992 r., pod-
czas Światowego Spotka-
nia Łodzian otrzymał tytuł 
Honorowego Obywatela 
Miasta Łodzi. Natomiast 10 
lat później został patronem 
Gimnazjum nr 43 w Ło-
dzi. Swoje przywiązanie do 
naszego miasta podkreślił 
bardzo wyraźnie w swoich 
wspomnieniach pt. „Euro-
pejczyk z Łodzi”. Karl Dede-

cius zmarł sześć lat temu, 26 
lutego 2016 r. we Frankfurcie 
nad Menem.

Dorobek wiel-
kiego humanisty 

i tłumacza rodem z Łodzi 
trudno przecenić i chociaż 
większość życia spędził 
poza swoją „małą ojczy-
zną”, pozostaje on jednym 
z najbardziej znanych amba-
sadorów Łodzi na świecie. 
Jest także autorem słynnego 
hasła: „Łodzianie wszystkich 
krajów łączcie się!”. Wielo-
krotnie dawał wyraz miłości 
do rodzinnego miasta i jest 
to  miłość odwzajemniona. 
W Łodzi jest ulica jego imie-
nia, a w Muzeum Miasta Ło-
dzi urządzony został gabinet 
Karla Dedeciusa z licznymi 
pamiątkami przekazanymi 
przez rodzinę.
W ramach ubiegłorocznych 
obchodów 100-lecia jego uro-
dzin odsłonięto pamiątkową 
tablicę dedykowaną sławne-
mu tłumaczowi na budynku 
szkoły przy ul. Roosevelta 
11/13, gdzie przed wojną do 
Gimnazjum im. S. Żerom-
skiego uczęszczał łodzianin, 
Niemiec i Polak zarazem – 
Karl Dedecius, prawdziwy 
Europejczyk z Łodzi. 

agr
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małych i słabych”

Tłumacz serca i rozumu

EuropejczykEuropejczyk
z Łodziz Łodzi

Muzeum Miasta Łodzi eksponuje
liczne pamiątki po tłumaczu

Karl Dedecius
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10 TEMAT TYGODNIA 

Po niektórych posiłkach odczuwasz ból brzu-
cha? Masz problem z zaparciami lub częstymi 
biegunkami? Być może to zespół jelita draż-
liwego – jedna z najczęściej występujących 
chorób układu pokarmowego. Jak wygląda 
diagnostyka i leczenie tego schorzenia?

Zespół jelita drażliwego (IBS, z ang. Irrita-
ble Bowel Syndrome) to przewlekła choro-
ba przewodu pokarmowego, wynikająca 
z nadreaktywności jelita grubego. Nad-
mierna pobudliwość tego narządu wiąże 
się z szeregiem objawów, takich jak uczucie 

ucisku i ból brzucha, nawracające biegunki 
lub zaparcia oraz wzdęcia. Co sprawia, że 
jelito grube jest nadreaktywne? Przyczyny 
choroby nie są do końca znane, jednak ist-
nieje kilka czynników, które mają wpływ 
na jej rozwój. Są to m.in.:

PRZYCZYNY ZESPOŁU JELITA DRAŻLIWEGO
Za rozwój zespołu jelita drażliwe-
go mogą odpowiadać też zabu-
rzenia w perystaltyce jelit, czyli 
ich kurczeniu się i rozkurczaniu. 
Ruchy te umożliwiają przemiesz-
czanie się treści pokarmowej. 
Gdy perystaltyka jest zbyt szyb-
ka, objawem tego są biegunki, zaś 
gdy ruchy są zbyt wolne, pacjent 
cierpi z powodu zaparć. Właśnie 
dlatego symptomem IBS u jednej 

osoby może być rozwolnienie, 
podczas gdy druga osoba będzie 
zmagać się ze zbyt małą często-
tliwością wypróżnień. Warto wie-
dzieć, że objawy ze strony ukła-
du pokarmowego mogą ciągnąć 
za sobą także ogólne osłabienie 
organizmu, bóle głowy i rozdraż-
nienie, a nawet zaburzenia kon-
centracji.

KIEDY DO LEKARZA?
Mogłoby się wydawać, że zmie-
niony rytm wypróżnień, wzdęcia 
czy bóle brzucha nie są wystar-
czającymi symptomami do zgło-
szenia się do lekarza, jednak jeśli 
objawy te utrzymują się długo lub 
systematycznie nawracają, należy 
udać się do specjalisty. Wywiad 
lekarski oraz odpowiednio dobra-
ny zestaw badań pomogą ocenić, 
czy pacjent boryka się z zespołem 

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?LECZENIE IBS
Dieta osób zmagających się z zespo-
łem jelita drażliwego powinna być 
bogata w błonnik rozpuszczalny. 
Jego źródłem są świeże warzywa 
i owoce, otręby owsiane oraz nasio-
na babki płesznik i babki lancetowa-
tej. Dieta bezglutenowa nie jest ko-

Leczenie zespołu jelita drażliwego jest procesem 
długotrwałym. Środki farmakologiczne dobiera 
się w zależności od nasilenia objawów oraz podej-
rzewanej przyczyny wystąpienia choroby. Często 
najistotniejszym elementem terapii jest jednak 
wprowadzenie pewnych zmian do stylu życia. Na 
tyle, na ile to możliwe, należy unikać stresu, zrezy-
gnować z używek, wysypiać się i zastosować dietę 
eliminującą pokarmy, które nasilają objawy IBS. 
Zwykle są to produkty bogate w FODMAP, czyli 
fermentujące oligo-, di- i monosacharydy oraz po-
liole. Dużą zawartość FODMAP znajdziemy w:
• owocach (szczególnie jabłkach, gruszkach, 

arbuzach, mango, brzoskwiniach),
• warzywach takich jak kapusta, cebula, jarmuż, 

szparagi, brokuły, por,
• roślinach strączkowych (soczewica, ciecierzy-

ca, fasola),
• przetworach mlecznych.
Tak zwaną dietę lowFODMAP prowadzi się dwu-
etapowo. Najpierw, na około 6 tygodni, należy 
wyeliminować z codziennego jadłospisu produkty 
bogate w FODMAP. Następnie wprowadza się je 
pojedynczo, aby zobaczyć, które z nich powodują 
zaostrzenie objawów. Efektem jest ustalenie jadło-
spisu, który na zawsze wyklucza wybrane produk-
ty bogate w FODMAP.
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Od czwartej ligi, tułaczki po 
wynajmowanych stadionach 
i wielu problemach, Widzew 
Łódź wrócił tam, gdzie jego 
miejsce – do Ekstraklasy. 
Sezon, w którym udała się 
ta sztuka, podobnie jak cała 
reaktywacja, nie był łatwy. 
Przez długi czas RTS trzymał 
się w czołówce z bezpieczną 
przewagą nad rywalami.

Jednak końcówka sezo-
nu była mocno nerwowa 
i piłkarze musieli wy-
kazać się iście widzew-
skim charakterem, żeby 
wielka szansa nie wy-
mknęła się z rąk. Thril-
ler ostatnich kolejek 
sezonu miał swój finał 
w meczu z Podbeski-
dziem Bielsko-Biała na 
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„KinoFunkcja a KinoRola. Modernistyczna archi-
tektura powojennych kin polskich” to najnowsza 
wystawa czasowa w Narodowym Centrum Kul-
tury Filmowej w Łodzi. Ekspozycja prześledzi 
zmiany w architekturze kin lat 60.-90. XX wieku, 
z uwzględnieniem najciekawszych modernistycz-
nych budynków kinowych z tamtych lat. Prze-
strzeń wystawy wzbogacą m.in. kolorowe neony, 
które niegdyś zdobiły budynki kinowe. Poruszony 
zostanie wątek politycznej i społecznej roli tych 
wyjątkowych miejsc, a ważnym aspektem wy-
stawy będzie doświadczenie seansu kinowego 
z punktu widzenia widza. Uwzględnione zostaną 
również ujęcia kina w polskich fi lmach i serialach. 
Istotnym elementem wystawy będzie analiza 
przyczyn upadku kin studyjnych na przełomie lat 
80. i 90. XX wieku.
Wystawa potrwa w dniach 02.04 – 17.06.2022 r. 
w Centrum Nauki i Techniki w przestrzeni NCKF 
Spot.

Narodowe Centrum Kultury Filmowej przygo-
towało bogaty program wydarzeń towarzy-
szących: oprowadzań kuratorskich, pokazów 
filmowych oraz warsztatów edukacyjnych. 
Tegoroczna edycja cyklu KinoTechnika, re-
alizowana we współpracy z dystrybutorem 
Against Gravity, zostanie niemal całkowicie 
poświęcona tematyce architektonicznej. Wię-
cej informacji na Facebooku NCKF: https://
www.facebook.com/NCKF.Lodz oraz na stronie 
internetowej: https://nckf.pl/
Wystawa realizowana ze środków: Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd 
Miasta Łodzi w ramach projektu Łódź Miasto 
Filmu UNESCO. Partnerzy wystawy: Onet, 
Ekrany, Kino, Stowarzyszenie Kin Studyjnych, 
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział 
Łódź.

 Autorka tekstu: Michalina Peruga

ucisku i ból brzucha, nawracające biegunki 
lub zaparcia oraz wzdęcia. Co sprawia, że 
jelito grube jest nadreaktywne? Przyczyny 
choroby nie są do końca znane, jednak ist-
nieje kilka czynników, które mają wpływ 
na jej rozwój. Są to m.in.:

• zaburzenia na tzw. osi mózg–jelito, 
np. wzmożone reagowanie na stres;

• zaburzenia składu tzw. mikrobio-
ty jelitowej, czyli mikroorganizmów 
znajdujących się w przewodzie po-
karmowym. Mogą być one skutkiem 

antybiotykoterapii lub nadużywania 
środków przeczyszczających;

• przebycie biegunki wywołanej infekcją 
(wówczas występuje tzw. poinfekcyj-
ny zespół jelita drażliwego).

KIEDY DO LEKARZA?
Mogłoby się wydawać, że zmie-
niony rytm wypróżnień, wzdęcia 
czy bóle brzucha nie są wystar-
czającymi symptomami do zgło-
szenia się do lekarza, jednak jeśli 
objawy te utrzymują się długo lub 
systematycznie nawracają, należy 
udać się do specjalisty. Wywiad 
lekarski oraz odpowiednio dobra-
ny zestaw badań pomogą ocenić, 
czy pacjent boryka się z zespołem 

jelita drażliwego, czy może inną 
chorobą układy trawiennego. 
Właśnie dlatego należy bacz-
nie obserwować swój organizm 
i nie bagatelizować żadnych ob-
jawów. Do gastroenterologa moż-
na wybrać się prywatnie lub na 
NFZ. W tym drugim przypadku 
skierowanie do specjalisty powi-
nien wystawić lekarz pierwszego 
kontaktu.

DIAGNOSTYKA ZESPOŁU JELITA DRAŻLIWEGO
Proces diagnostyczny rozpoczy-
na się od rozmowy z pacjentem. 
W trakcie wywiadu lekarz pyta m.in. 
o to, kiedy odczuwane symptomy 
są najbardziej dokuczliwe, warto 
zatem jeszcze przed wizytą zasta-
nowić się, czy ból brzucha zmniej-
sza się po defekacji, czy widoczna 
jest zmiana objętości i konsystencji 
kału oraz czy wzdęcia pojawiają się 
po konkretnych pokarmach, czy po 

każdym posiłku. W rozpoznaniu 
zespołu jelita drażliwego pomocne 
mogą okazać się również badania 
laboratoryjne, takie jak m.in.:
• morfologia krwi,
• OB,
• badanie ogólne moczu,
• badania kału.
Pacjentom, którzy ukończyli 50. rok 
życia, dodatkowo zaleca się także 
kolonoskopię.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?
Dieta osób zmagających się z zespo-
łem jelita drażliwego powinna być 
bogata w błonnik rozpuszczalny. 
Jego źródłem są świeże warzywa 
i owoce, otręby owsiane oraz nasio-
na babki płesznik i babki lancetowa-
tej. Dieta bezglutenowa nie jest ko-

nieczna, jednak może być korzystna 
u osób z nadwrażliwością na gluten, 
która nie jest wywołana celiakią. Ze 
względu na to, że u wielu chorych na 
zespół jelita drażliwego stwierdza się 
także objawy depresji, zaburzenia lę-
kowe czy nieumiejętność radzenia 

sobie ze stresem, często konieczna 
okazuje się wizyta nie tylko u gastro-
enterologa, ale też psychoterapeuty. 
Całkowite wyleczenie zespołu jelita 
drażliwego niestety jest niemożliwe, 
jednak dbanie o dietę i prowadzenie 
regularnego trybu życia sprawia, że 

choroba nie postępuje i nie niszczy 
organizmu. U większości pacjentów 
IBS przebiega z okresami poprawy 
oraz zaostrzeń schorzenia. Ich dłu-
gość jest różna i zależy od wielu 
czynników.
 oszym
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„KinoFunkcja a KinoRola. Modernistyczna archi-
tektura powojennych kin polskich” to najnowsza 
wystawa czasowa w Narodowym Centrum Kul-
tury Filmowej w Łodzi. Ekspozycja prześledzi 
zmiany w architekturze kin lat 60.-90. XX wieku, 
z uwzględnieniem najciekawszych modernistycz-
nych budynków kinowych z tamtych lat. Prze-
strzeń wystawy wzbogacą m.in. kolorowe neony, 
które niegdyś zdobiły budynki kinowe. Poruszony 
zostanie wątek politycznej i społecznej roli tych 
wyjątkowych miejsc, a ważnym aspektem wy-
stawy będzie doświadczenie seansu kinowego 
z punktu widzenia widza. Uwzględnione zostaną 
również ujęcia kina w polskich fi lmach i serialach. 
Istotnym elementem wystawy będzie analiza 
przyczyn upadku kin studyjnych na przełomie lat 
80. i 90. XX wieku.
Wystawa potrwa w dniach 02.04 – 17.06.2022 r. 
w Centrum Nauki i Techniki w przestrzeni NCKF 
Spot.

Narodowe Centrum Kultury Filmowej przygo-
towało bogaty program wydarzeń towarzy-
szących: oprowadzań kuratorskich, pokazów 
filmowych oraz warsztatów edukacyjnych. 
Tegoroczna edycja cyklu KinoTechnika, re-
alizowana we współpracy z dystrybutorem 
Against Gravity, zostanie niemal całkowicie 
poświęcona tematyce architektonicznej. Wię-
cej informacji na Facebooku NCKF: https://
www.facebook.com/NCKF.Lodz oraz na stronie 
internetowej: https://nckf.pl/
Wystawa realizowana ze środków: Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd 
Miasta Łodzi w ramach projektu Łódź Miasto 
Filmu UNESCO. Partnerzy wystawy: Onet, 
Ekrany, Kino, Stowarzyszenie Kin Studyjnych, 
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział 
Łódź.

 Autorka tekstu: Michalina Peruga
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sobie ze stresem, często konieczna 
okazuje się wizyta nie tylko u gastro-
enterologa, ale też psychoterapeuty. 
Całkowite wyleczenie zespołu jelita 
drażliwego niestety jest niemożliwe, 
jednak dbanie o dietę i prowadzenie 
regularnego trybu życia sprawia, że 

choroba nie postępuje i nie niszczy 
organizmu. U większości pacjentów 
IBS przebiega z okresami poprawy 
oraz zaostrzeń schorzenia. Ich dłu-
gość jest różna i zależy od wielu 
czynników.
 oszym
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stadionie przy al. Pił-
sudskiego 138. Po bram-
kach Bartłomieja Paw-
łowskiego i Dominika 
Kuna cały stadion osza-
lał. Były śpiewy, były 
łzy i ogromna radość. 
Niegdysiejszy mistrz 
Polski, zdobywca Pu-
charu Polski i uczestnik 
Ligi Mistrzów wraca 

na salony. Metodyczna 
praca sztabu pod wodzą 
Janusza Niedźwiedzia 
i całego klubu dyrygo-
wanego przez Tomasza 
Stamirowskiego, Mate-
usza Dróżdza i Michała 
Rydza przyniosła ocze-
kiwany efekt.

PB
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Łzy w oczach wielu kibiców po 
końcowym gwizdku sędziego 
w meczu z Podbeskidziem Biel-
sko-Biała, oznaczającym awans 
Widzewa Łódź do Ekstraklasy, 
nie wynikały wyłącznie z sukcesu 
sportowego. Z podobnego w XXI w. 
cieszyli się kilkukrotnie. Nigdy nie 
oznaczał on tak wiele – był ostat-
nim aktem w odrodzeniu klubu po 
upadku.

Przed otwarciem nowego 
stadionu przy Piłsudskiego 
138 zastanawiano się, czy 
uda się go zapełnić chociaż 
w połowie. Kibice Widze-
wa poinformowali wów-
czas jednak cały świat, że 
klub nie tylko odrodził się 
dzięki nim, ale wraz z nimi 
będzie zdobywał salony. 
Wrócił do Ekstraklasy po 
ośmiu latach, po drodze 
przeżywając bankructwo
i mozolną pracę, by wrócić 
na kolejne szczeble roz-
grywkowe. 
– Zawsze jest smutno, 
gdy taki klub jak Widzew, 
z taką historią, spada 
niemal na samo dno. 

A l e  u w a ż a m ,  ż e  l e -
piej było to przeciąć, jak 
w operacji chirurgicznej 
i albo pacjent przeżyje, 
albo nie. Widzew prze-
żył, bo nigdy nie zginie 
– skomentował Mirosław 
Myśliński, jedna z legend 
klubu. Zamiast agonii za 
czasów Sylwestra Cacka, 
była radość z odbudowy. 
I pytanie: czy to się uda?
Gdy odbywała się pamięt-
na konferencja prasowa na 
tle fundamentów budo-
wanego stadionu, RTS nie 
miał właściwie niczego – 
ani piłkarzy, ani piłek, ani 
boiska. Zdążono jednak 
w ekspresowym tempie 

z formalnościami, dzięki 
niezwykłemu poświęceniu 
wielu oddanych klubowi 
osób. Zaczynał od B-Klasy, 
ale decyzje ŁZNP i PZPN 
przenosiły go najpierw do 
A-Klasy, a następnie do IV 
ligi. To był jednak dopiero 
początek drogi. Pięknej, 
choć niepozbawionej za-
krętów.
Dość powiedzieć, że tylko 
w pierwszym roku funk-
cjonowania Reaktywacji 
Tradycji Sportowych uda-
ło się czerwono-biało-czer-
wonym awansować, choć 
wówczas też należało od-
rabiać straty. Po rundzie 
jesiennej Widzew tracił 
dziewięć punktów do pro-
wadzącego KS Paradyż. 
Drużyna Marcina Płuski, 
na czele z Adrianem Bud-
ką, Michałem Czaplarskim 
czy Princewillem Okachim, 
odrobiła jednak stratę 
i awansowała z dużą prze-
wagą nad resztą stawki. 
„Od Krakusa i Ferdzyna 
Ekstraklasa się zaczyna”, 
doceniając pierwszy za-
rząd Reaktywacji Tradycji 
Sportowych, skandowali 
kibice przed wielką fetą, 
zakończoną przemarszem 
na plac Wolności.
Kolejne awanse do 2. Ligi, 
1. Ligi i wreszcie Ekstra-
klasy odbywały się co dwa 
lata. Na ławce trenerskiej, 
fotelu prezesa czy zielonej 
murawie przewijały się 
kolejne nazwiska. Ważną 
chwilą było otwarcie no-
wego stadionu. Widzew 
wygrał z Motorem Lubawa 
po bramkach Mateusza Mi-
chalskiego i Daniela Mąki, 
ważnych ogniw odradza-
jącego się klubu. Na ławce 
zasiadał Przemysław Ce-

cherz, a klubem kierował 
już Przemysław Klemen-
towski. Przed spotkaniem 
statuetkę „Widzewiaka 
Roku” odebrał Rafał Mar-
kwant, który walnie przy-
czynił do budowy obiektu 
czy ośrodka treningowego 
na Łodziance. Widzew za-
czynał nabierać rozpędu.  
Do klubu w roli inwestora 
wszedł Murapol, ale choć 
rok pod wodzą Franciszka 
Smudy ostatecznie zakoń-
czył się awansem, to zo-
stał wykonany w Ostród-
zie – kiedy zespół objął 
w trybie awaryjnym, kolej-
kę przed końcem rozgry-
wek Radosław Mroczkow-
ski. Awans na zaplecze 
Ekstraklasy już mu się 
jednak nie udał, podobnie 
jak zastępującemu go Jac-
kowi Paszulewiczowi. Po 
serii rundy, której symbo-
lem było dziesięć remisów 
z rzędu, przyszedł czas 
Martyny Pajączek. Wygra-
nie 2. Ligi, mimo wielu bra-
mek wracającego do Łodzi 
Marcina Robaka, także nie 
było łatwe. Po pierwszym 
sezonie w 1. Lidze nastą-
piła zmiana właściciel-
ska – udziały w spółce od 
Stowarzyszenia, wskrze-
szającego klub przed laty, 
wykupił Tomasz Stami-
rowski. Pod jego rząda-
mi drużyna Janusza 
Niedźwiedzia zdo-
łała zrealizować cel 
i spełnić marzenia 
kibiców. Widzew-
ski feniks powstał z 
popiołów i doleciał 
do Ekstraklasy. To 
jednak z pewnością 
nie koniec jego drogi. 

BS
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Przyjdź i dowiedz się wszystkiego
 o byciu rodziną zastępczą!  

29 maja (niedziela), godz. 11:00 – 14:00
ul. Małachowskiego 74

DZIEŃ OTWARTY 
RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Porozmawiaj na pikniku Porozmawiaj na pikniku 
z rodzinami zastępczymiz rodzinami zastępczymi

FOT. ŁÓDŹ.PL, FREEPIK

Chcesz pomagać dzieciom po 
przejściach? Myślisz o wolonta-
riacie w domu dziecka lub przy-
jęciu dzieci do własnej rodziny? 
Jeśli tak, to koniecznie przyjdź 
na Dzień Otwarty Rodzicielstwa 
Zastępczego! 

Czy mama wychowu-
jąca samodzielnie je-
dynaka może zostać 
rodziną dla chorego 
dziecka?

Czy seniorzy 60+ mają 
szansę stworzyć tym-
czasowy dom dla nie-
mowląt?

Czy opieka nad dzieć-
mi po traumach może 
stać się pracą?

Czy osoba bezdzietna 
poradzi sobie z prowa-
dzeniem rodzinnego 
domu dziecka?

Co różni, a co łączy ro-
dzicielstwo zastępcze 
i adopcję? 

Czy rodzice zastępczy 
mogą wychowywać 
dzieci przez długie 
lata?

Na te oraz wiele innych 
pytań odpowiemy pod-
czas Dnia Otwartego Ro-
dzicielstwa Zastępczego 

już w najbliższą niedzielę 
29 maja w godz. 11:00–14:00 
(teren zielony za Centrum 
Administracyjnym Pieczy 
Zastępczej przy ul. Mała-
chowskiego 74). 
Swoimi doświadczeniami 
podzielą się goście specjal-
ni, czyli łódzkie rodziny 
zastępcze:
• pani Gosia prowadząca 

od ponad 10 lat pogoto-
wie rodzinne dla dzieci 
w różnym wieku oraz 
pani Monika, która pełni 
podobną rolę dla malusz-
ków, 

• pani Kasia, która była 
w y c h o w a w c z y n i ą 
w domu dziecka, poznała 

t a m  w y j ą t k o w ą 
dziewczynkę i zo-
stała dla niej mamą 
zastępczą, 

• pani Wiola i pan 
Michał, których do 
rodzicielstwa zastępcze-
go namówiła nastoletnia 
córka,

• pani Magda i pan Krzysz-
tof, którzy są jedną z naj-
młodszych wiekiem łódz-
kich rodzin zastępczych,

• pani Lidia, która od wie-
lu lat prowadzi rodzinny 
dom dziecka dla nasto-
latków. 

Zapraszamy 
w s z y s t k i e 

osoby ,  k tóre 
chcą w piknikowej at-
mosferze, przy kawie, 
herbacie i słodkościach 

porozmawiać o rodzi-
cielstwie zastępczym lub 
wolontariacie w łódzkich 
domach dziecka. Zachę-
camy do przyjścia razem 
z dziećmi, bo dla nich rów-
nież przygotujemy atrakcje. 
Politechnika Łódzka będzie 
przemycać wiedzę podczas 
eksperymentów w namio-
cie wesołej nauki, a konkur-

sy z nagrodami 
zapewni Stowa-

rzyszenie Polska 
2050. Dzieci udekorują 
pierniczki ze specjalistkami 
z cukierni Będzie Słodko, 
rodzice przeszkolą się pod 
okiem Fundacji Matkowe 
Love z pierwszej pomocy 
udzielanej dzieciom, a Straż 
Miejska pokaże, jak reani-
mować domowe zwierzęta. 
Przyjdź koniecznie, bo nie-
dzielny piknik to doskonała 
okazja, by rozpocząć przy-
godę z pomaganiem. 

Karolina Tatarzyńska

MATERIAŁ PARTNERSKI
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Nadmierne 
wypadanie wło-
sów może dotyczyć mężczyzn 
i kobiet w każdym wieku. Za 
taki stan rzeczy często są od-
powiedzialne m.in. zaburzenia 
hormonalne, niedobory wita-
min i składników mineralnych 
czy silny stres. Co robić, gdy 
na szczotce lub grzebieniu 
zauważamy coraz więcej wło-
sów? Przede wszystkim dzia-
łać! Problem pozostawiony 
sam sobie może doprowadzić 
do nieodwracalnego przerze-
dzenia fryzury.

Cykl życia włosa
Człowiek traci codziennie 
od 50 do 150 włosów. Ze 
względu na to, iż liczba ta 
jest indywidualna i nor-
ma dla każdej osoby może 
być nieco inna, przyjęło 
się, że średnio jest to około 
100 włosów na dobę. Wy-
padanie włosów jest na-
turalnym procesem ze 
względu na tak zwany cykl 
życia włosa, który składa się 
z trzech etapów: anagenu 
(wzrostu), katagenu i te-
logenu, czyli spoczynku. 
W prawidłowych warun-
kach średnio około 85% 
włosów znajduje się w fazie 
wzrostu, zaś 10–15% w spo-
czynku. Te, które wypadną, 
są zastępowane nowymi, 
dlatego właściwie prze-
biegający cykl życia włosa 
jest praktycznie niezauwa-
żalny. Gdy jednak włosy 

zaczynają 
z dnia na dzień 

zapychać odpływ po 
myciu i są bardziej widocz-
ne na szczotce czy podusz-
ce, to znak, że zaczęły wy-
padać nadmiernie i trzeba 
poszukać przyczyny.

Przyczyny wypadania 
włosów
Szukając przyczyny, dla 
której włosy zaczęły moc-
niej wypadać, należy wziąć 
pod uwagę wiele różnych 
czynników. Pierwszym 
z nich jest silny lub długo-
trwały stres. Druga kwe-
stia to sposób odżywiania 
się. Należy upewnić się, że 
w diecie nie brakuje np. 
żelaza, witamin z grupy B 
czy cynku. Za nadmierne 
wypadanie włosów mogą 
być też odpowiedzialne:

• zaburzenia hormonalne 
(np. niedoczynność tar-
czycy),

• przyjmowanie niektó-
rych leków,

• choroby skóry,
• przebyte operacje.

Czynniki te sprawiają, 
że zbyt duża liczba wło-
sów na głowie przechodzi 
w fazę spoczynku (teloge-
nu) – w takiej sytuacji mó-
wimy o łysieniu telogeno-
wym. Ze względu na liczne 
możliwe przyczyny utraty 
włosów punktem wyjścia 

w diagnostyce powinien 
być szczegółowy wywiad 
lekarski oraz szeroko za-
krojone badania krwi. 

Do jakiego lekarza 
z wypadaniem 
włosów?
Pierwsze kroki można skie-
rować do internisty, który 
wystawi skierowanie na 
badania krwi i ewentualnie 
zaleci wizytę u dermatolo-
ga. Warto jednak wiedzieć, 
że specjalistą od włosów 
jest trycholog. Trychologia 
to nauka zajmująca się dia-
gnozowaniem i leczeniem 
dolegliwości związanych 
z włosami oraz skórą gło-
wy. Choć w Polsce to ciągle 
nowość, a trychologia sama 
w sobie nie jest specjaliza-
cją lekarską, w Łodzi bez 
problemu można znaleźć 
specjalistów zajmujących 
się tą dziedziną. Trycholog 
dokładnie obejrzy skórę 
głowy przy pomocy spe-
cjalnej kamery, przeprowa-
dzi szczegółowy wywiad 
i zleci niezbędne badania. 
W razie potrzeby przepro-
wadzi także zabiegi, które 
pomogą powstrzymać ły-
sienie.

Wypadanie włosów 
– co robić?
Postępowanie w przypad-
ku nadmiernego wypada-
nia włosów powinno być 
uzależnione od przyczyn 
problemu. Oprócz wspo-
mnianego wywiadu lekar-
skiego i badań krwi 
w ocenie sytuacji 
często pomaga też 
trichogram, czyli 
mikroskopowa 
analiza kondycji 
włosów, której 
można się pod-
dać w gabinecie 
trychologicznym. 

Pozwala ona sprawdzić 
stan skóry głowy, jak rów-
nież zobaczyć, ile włosów 
znajduje się w poszcze-
gólnych fazach wzrostu. 
Po postawieniu diagnozy 
lekarz opracowuje dla 
pacjenta odpo-
wiednią terapię. 
W przypadku 
wypadania 
w ł o s ó w 
spowodo-
wanego 
niedobo-
rem że-
laza ko-
n i e c z n a 
jest suple-
m e n t a c j a 
i  z m i a n a 
diety na odpo-
wiednio zbilan-
sowaną. Jeśli utrata 
włosów została wywołana 
silnym przeżyciem, ko-
nieczna może okazać się 
wizyta u psychoterapeuty. 
W przypadku zaburzeń 
hormonalnych pacjent bę-
dzie musiał się wybrać do 
endokrynologa. Wspoma-
gająco można korzystać 
z szamponów przezna-
czonych do wypadających 
włosów, jednak znacznie 
lepszym wyborem będą 
specjalne wcierki. To dla-
tego, że szampon pozostaje 
na skórze głowy krótko, 
a raz zastosowana wcier-
ka utrzymuje się aż do 
kolejnego mycia. Dobór 
takiego preparatu warto 

skonsultować z trycholo-
giem lub dermatologiem.

Łysienie androgenowe 
– problem nie tylko 
kobiet
Oprócz opisanego wcze-
śniej łysienia telogenowe-
go często występującym 
wariantem nadmiernej 
utraty włosów jest łysienie 
androgenowe, wynikające 
z nadmiaru pochodnej te-
stosteronu we krwi. Warto 
wiedzieć, że ten typ łysie-
nia może dotyczyć też ko-
biet, które mają zbyt dużo 
androgenów lub za małe 
stężenie 

hormonów żeń-
skich w organizmie. 

Charakterystyczne dla 
tej odmiany łysienia jest 
powstawanie tzw. zakoli. 
A jak tu przebiega proces 
leczenia? U mężczyzn sto-
suje się substancje hamu-
jące aktywność enzymu 
5alfa-reduktazy, odpowie-
dzialnego za przemianę 
testosteronu w DHT, np. 
finasteryd. U kobiet tak 
zwane blokery receptorów 
androgenowych podaje 
się często w skojarzeniu 
z estrogenami, o ile nie ma 
ku temu przeciwwskazań 
ginekologicznych. Miejsco-
wo stosuje się zaś prepara-
ty na bazie minoksydylu. 
Niestety, im później zosta-
nie wdrożone leczenie, tym 
mniejsza szansa na pełne 
przywrócenie dawnej ob-
jętości czupryny, dlatego 
po stwierdzeniu u siebie 
nadmiernej utraty wło-
sów zawsze należy działać 
szybko.

w diagnostyce powinien 
być szczegółowy wywiad 

Pozwala ona sprawdzić 
stan skóry głowy, jak rów-

Gdy włosów wypada 
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Wypadanie włosów 
– co robić?
Postępowanie w przypad-
ku nadmiernego wypada-
nia włosów powinno być 
uzależnione od przyczyn 
problemu. Oprócz wspo-
mnianego wywiadu lekar-
skiego i badań krwi 
w ocenie sytuacji 
często pomaga też 
trichogram, czyli 
mikroskopowa 
analiza kondycji 
włosów, której 
można się pod-
dać w gabinecie 
trychologicznym. 

lepszym wyborem będą 
specjalne wcierki. To dla-
tego, że szampon pozostaje 
na skórze głowy krótko, 
a raz zastosowana wcier-
ka utrzymuje się aż do 
kolejnego mycia. Dobór 
takiego preparatu warto 

androgenowe, wynikające 
z nadmiaru pochodnej te-
stosteronu we krwi. Warto 
wiedzieć, że ten typ łysie-
nia może dotyczyć też ko-
biet, które mają zbyt dużo 
androgenów lub za małe 
stężenie 

nie wdrożone leczenie, tym 
mniejsza szansa na pełne 
przywrócenie dawnej ob-
jętości czupryny, dlatego 
po stwierdzeniu u siebie 
nadmiernej utraty wło-
sów zawsze należy działać 
szybko.
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ZAWIADOMIENIE NR 249

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi zgodnie z art.17 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia w poko-
jach o nr 382, 384A UMŁ (ul. Piotrkowska 104, III piętro, blok F) będą wyłożone do publicznego wglądu spisy inwentaryzacyjne mienia, które Miasto Łódź nabywa jako 
część mienia ogólnonarodowego (państwowego) na podstawie art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, 
poz. 95 z późniejszymi zmianami), art. 2 ust.1, 2 pkt 1, 2, 3, ust.3, art. 3, art. 23 ust. 1, 2 ustawy z dnia 24.11.1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz 
miejskich strefach, usług publicznych (Dz. U. z 1995 r. Nr 141, poz. 692 z późniejszymi zmianami), art. 104, ust. 5 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami) - dotyczące następujących nieruchomości w Łodzi przy ulicach:

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór wniosków w terminie do dnia 15 października 2022 r.  na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 
lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich  na nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, 
na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2023 r.

DREWNOWSKA bez numeru, Obręb: B-46, działka 3/27, 3/28, 3/29, 5/16, 5/17, 5/20, 5/21, 5/22,
ŁUŻYCKA 20, NOWE SADY 27, 29, NOWY ŚWIAT 15, PIOTRKOWSKA 40, 104, PRYNCYPALNA 12/14, 18, 20/22, RZGOWSKA 147, ANTENOWA bez numeru, Obręb: G-26, działka 796/2, SOSNOWA 
8, SPORNA 25, STARORUDZKA 57 i część ulicy, Obręb: G-42, działka 1/18, WŁÓKIENNICZA 13, ZACHODNIA 27A,
1 MAJA - część ulicy, Obręb: P-09, działka 160/10, 160/12, 160/14, 160/15, 160/16, DROGA BEZ NAZWY - Obręb: P-39, działka 104/4, NOWY JÓZEFÓW - część ulicy, Obręb: P-39, działka 316/1, 
KONOPNA bez numeru, Obręb: B-36, działka 73/1, 86, KONSTYTUCYJNA bez numeru, Obręb: S-04, działka 43/4, MUSZLOWA – część ulicy, Obręb: G-23, działka 305/3, HOFFMANOWEJ ANTONINY 
20 i część ulicy,
Obręb: G-23, działka 166/26, 196/2, Łopianowa bez numeru i część ulicy, Obręb: G-23, działka 197/9, 197/12, 197/13, 220/12, 220/13, ODRZAŃSKA – część ulicy Obręb: G-23, działka 205/8, 
NARUTOWICZA GABRIELA - część ulicy, Obręb: S-05, działka 1/75, KRZYWICKIEGO LUDWIKA - część ulicy, Obręb: S-05, działka 273/1, ZELWEROWICZA ALEKSANDRA – część ulicy, Obręb: S-05, 
działka 75/19, NIEDZIAŁKOWSKIEGO MIECZYSŁAWA bez numeru, Obręb: G-23, działka 562/3, SOPOCKA bez numeru, Obręb: G-23, działka 563/2, PAPIERNICZA bez numeru, Obręb: W-31, dział-
ka 1/20, PARK IM. SZARYCH SZEREGÓW - Obręb: B-50, działka 60/62, 70/23, 72/7, 72/9, 72/10, 72/12, PARK STAROMIEJSKI -  Obręb: B-47, działka 416/82, 416/84, PIONIERSKA – część ulicy, 
Obręb: P-05, działka 559, TOBRUK – część ulicy, Obręb: P-05, działka 580/2, KRAKOWSKA – część ulicy, Obręb: P-06, działka 263/10, 263/11, POMORSKA - część ulicy, Obręb: S-01, działka 266/23, 
266/24, POSTĘPOWA bez numeru, Obręb: G-43, działka 115/1, PRZEWODNIA - część ulicy, Obręb: G-41, działka 116/26, RZGOWSKA - część ulicy, Obręb: G-13, działka 1/36, ŚLĄSKA - część ulicy, 
Obręb: G-13, działka 153/1, 153/3, 153/4, 153/5, 154/1, TELEFONICZNA bez numeru, 
Obręb: S-03, działka 52/18, WOJSKA POLSKIEGO bez numeru, Obręb: B-48, działka 99/13, 99/14, Obręb: B-50, działka 181/96.
Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w wyłożonym do publicznego wglądu spisie inwentaryzacyjnym mają prawo w terminie 30 dni od daty wyłożenia zgłosić 
zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi.
Informacja dodatkowa:
Proces komunalizacji dotyczy przejęcia na rzecz Gminy Miasta Łódź części mienia będącego dotychczas własnością Skarbu Państwa. Nie narusza on praw do dochodzenia roszczeń 
przed sądem czy w drodze postępowania administracyjnego. Wszelkie uprawnienia i obowiązki wieczystych użytkowników przysługujące dotychczas wobec Skarbu Państwa będą 
realizowane wobec gminy.

1. Nabór wniosków ogłaszany jest na podstawie uchwały Nr XLII/1095/17  Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Spe-
cjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337), 
Nr XI/399/19  z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415) i Nr XLIII/1338/21 z dnia 2 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2951).

2. W naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Łodzi mogą wziąć udział właściciele lub użytkownicy wieczyści (w tym m.in. wspólnoty mieszkaniowe) nieruchomości 
położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, jeżeli wnioskowane działania służą realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 
9 października 2015 r.  o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).

3. Do dotacji na roboty lub prace stosuje się odpowiednio art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954). 
4. Warunkiem ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji z budżetu miasta Łodzi jest udokumentowanie posiadania �inansowych środków własnych na wykonanie części robót lub prac objętych 

wnioskiem w wysokości nie mniejszej niż 50% całości kosztów - dla nieruchomości objętych ochroną konserwatorską lub 70% - dla pozostałych nieruchomości. 
5. Dotacja może być udzielona w wysokości:
•  nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie robót w przypadku nieru-

chomości wpisanych do rejestru zabytków;
• nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie robót lub prac w przypad-

ku nieruchomości wpisanych do gminnej ewidencji zabytków lub położonych na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem nieruchomości, o których mowa w pkt 1;
• nieprzekraczającej 30% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie robót lub prac w przypad-

ku pozostałych nieruchomości.
6. Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 października 2022 r. na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia dotyczącego przedmiotowego naboru wniosków. Wnioski 

należy składać w formie papierowej, osobiście w Łódzkim Centrum Kontaktów z Mieszkańcami – Łódź, ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera) w godzinach pracy Urzędu lub przesłać 
pocztą na adres: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź (data wpływu do urzędu nie może przekraczać 15 października 2022 r.). Druk wniosku jest dostępny w Biurze 
Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi, ul. Wólczańska 36, tel. 42 638 43 33, 42 272 62 50, 42 6384236, 
a także pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl.

7. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po uchwaleniu przez Radę Miejską w Łodzi budżetu miasta Łodzi na 2023 r.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele lub współwłaściciele nieruchomości przyległych do działek nr 513/3 i 513/4 w obrębie W-41.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 lipca 2022 r. w UMŁ, Łódź,  ul. Piotrkowska 104, sala nr 107b o godzinie 1000.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI O PRZETARGU zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Zbywania 
i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (IV p.). Ogłoszenie publikowane  jest również na stronie internetowej 
pod adresami: https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/sprzedaz-nieruchomosci/, https://nieruchomosci.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
pod adresem https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również w Wydziale Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi  przy  ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów:  (42) 638-54-73, 638-43-31, 
638-44-14, 638-47-81.

o ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Miasta Łodzi, 
położonej w Łodzi przy ul Winiarskiej 15, obr. W-41, dz. nr 513/3 i 513/4, pow. 162 m2, KW LD1M/00063596/7
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GORTAT TEAM 
VS WOJSKO POLSKIE!

GORTAT TEAM GORTAT TEAM GORTAT TEAM GORTAT TEAM 
Po  dwóch  l a tach  pandemiczne j 
przerwy wraca mecz Gortat Team 
kontra Wojsko Polskie. Wydarzenie, 
które łodzianie pokochali ,  kolej-
ny raz zostanie rozegrane w Atlas 
Arenie. O tym, jak będzie wyglądała 
tegoroczna edycja, opowiada Mar-
cin Gortat.

Piotr Baleja: Skąd wziął się 
pomysł na mecz Gortat Team 
vs Wojsko Polskie?
Marcin Gortat:  Wojsko nie 
j es t  na jbardzie j  oczywistą 
formacją  do tego typu ak-
cji. Powstała ona dlatego, że 
chcemy promować szacunek 
do munduru. Niestety w Pol-
sce  jest  on na dość niskim 
poziomie.  Przez 12 lat  gry 
w NBA i podczas akcji orga-
nizowanych przez ligę chło-
nąłem tę atmosferę szacunku 
do armii, jaką mają Ameryka-
nie. Oczywiście nasza pomoc 
nie zamyka się tylko w tym 
jednym meczu. Odwiedzamy 
bazy wojskowe, wspieramy 
rodziny poległych żołnierzy 
c z y  w o j s k o w y c h  r a n n y c h 
podczas misji. Gdzieś na koń-

cu tej wyliczanki jest również 
to, że prywatnie jestem wiel-
kim fanem militariów i woj-
ska. 

W r a c a c i e  p o  d w u l e t n i e j 
p r z e r w i e  s p o w o d o w a n e j 
pandemią COVID-19. Wraca-
cie w czasie szczególnym dla 
wojska i munduru, bo za na-
szą wschodnią granicą toczy 
się wojna. Jak duży wpływ 
mają te wydarzenia na orga-
nizację meczu?
Myślę, że po pandemii wiele 
osób wciąż jest spragnionych 
wyjścia z domu. Cieszymy 
się, że możemy wrócić w nor-
malnych warunkach. Oczywi-
ście w tym roku to wydarze-
nie będzie mieć nieco inny 
wydźwięk niż w latach ubie-
głych. Cały dochód przezna-
czymy na pomoc Ukrainie. 
Rezygnujemy z parady woj-
skowej na ul. Piotrkowskiej. 
Wiemy, że wielu uchodźców 
wciąż przeżywa traumę i nie 
chcemy narażać ich na ko-
lejny stres. Mniejsza będzie 
również oprawa artystyczna 

w Atlas Arenie – nie będzie 
komandosów,  wystrzałów 
i gaszenia świateł. Zachowa-
my jednak militarny charak-
ter  całego wydarzenia,  ale 
to, co będzie działo się przed 
halą, będzie miało charakter 
pikniku dla dzieci. 

J a k i e  g w i a z d y  w y s t ą p i ą 
w tym roku?
Pojawią się między innymi 
E w a  C h o d a k o w s k a ,  R a f a ł 
Pacześ, Łukasz „Lotek” Lod-
kowski ,  B lowek,  O.S .T .R. , 
Dorota Gardias,  Janek Bła-
chowicz ,  Ada  Waczyńsk i , 
Adam Pluta. Pojawi się też 
gość specjalny – koszykarz 
z Ukrainy, który wzmocni tę 
naszą sportową część druży-
ny. Dostanie specjalną prze-
pustkę na ten mecz. Liczymy, 
że w drużynie wojskowych 
pojawią się żołnierze z USA 
czy sił NATO, wtedy bardzo 
fajnie by to wyglądało. 

W ogólnym rozrachunku jest 
remis 4:4. Czy dusza sporto-
wego wojownika budzi się 

w takich momentach i chce 
zmienić stan rywalizacji na 
5:4 dla drużyny Gortata?
Zawsze jest  tak,  że te  trzy 
pierwsze kwarty gramy luźno. 
Na parkiecie pojawia się dużo 
gwiazd i wszystko odbywa się 
w konwencji zabawy. Bardziej 
doświadczeni gracze starają 
się jakoś wystawiać piłki na-
szym przyjaciołom z estrady, 
telewizji czy innych dyscyplin, 
aby również mogli zdobyć kil-
ka punktów. Mam nadzieję, 
że nasz sztab szkoleniowy, 
Piotrek Gruszka i Maciek Zie-
liński, tak nas poprowadzą, że 
zbudujemy sobie odpowied-
nią przewagę przed czwartą 
kwartą, w której gra się już 
zdecydowanie poważniej. 

Impreza goni imprezę, bo już 
21 czerwca rozpoczyna się 
Gortat Camp, który również 
jest wolny od wszelkich obo-
strzeń. Gdzie zagracie w tym 
roku?
Na naszej  mapie  są  cztery 
miasta:  Łódź,  Zgierz,  Rze-
szów i  Chorzów.  Na  tych 

Campach będziemy w stanie 
przyjąć ponad 500 dziecia-
ków. Jest jeszcze jeden dodat-
kowy w Zgierzu dla dzieci 
na wózkach. Ten rok będzie 
dość wyjątkowy. Uczestnicy 
tegorocznych Campów nie 
pamiętają mnie z czasów gry 
w NBA – albo byli zbyt mło-
dzi, albo nie było ich jeszcze 
na świecie .  Duża jest  więc 
rola rodziców, którzy nama-
wiają pociechy, by uczestni-
czyły w naszej imprezie. To 
też pokazuje, jak dużym wy-
darzeniem są te szkolenia. 
Zbudowaliśmy markę, która 
gdzieś już wybiega poza roz-
poznawalność mojej  osoby 
jako zawodowego sportowca. 
Cieszę się również, że dzieci, 
które u nas trenowały, wyra-
stają na gwiazdy koszyków-
ki. Obyśmy doczekali się ko-
lejnych. 

BILETY:

INFO
1 czerwca konkurs z biletami na Gortat Team vs Wojsko Polskie na profi lu FB Łódź.pl!
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ŁÓDZKA POGODYNKA
19°C

25.05
ŚRODA Imieniny 

obchodzą:
Magda, Magdalena,
Borysław, Grzegorz,
Heladia, Leon

23°C

26.05
CZWARTEK Imieniny 

obchodzą:
Filip, Marianna,
Paulina, Angelika,
Emil, Teodor

24 maja 1990 r. pożar stra-
wił budynek handlowy 
przy ul. Piotrkowskiej 98, 
znany w Łodzi jako Dom 
Buta. Pisaliśmy niedaw-
no, że to historyczne, 
kultowe niemal dla mia-
sta miejsce odżyje i znów 
zapełni się klientami. 
Od 1892 roku działał tu 
Magazyn Konfekcyjny 
Emila Schmechela, który 
przybył do Łodzi ze Zgie-
rza. Na przełomie XIX 
i XX wieku był to najlep-
szy punkt handlowy, któ-
ry – jak na ironię – przez 
ostatnie 20 lat stał opu-
stoszały, co musi budzić 
zdziwienie. To przecież 
ścisłe centrum miasta 
i niemal środek głównej 

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

ulicy, a do tego najwyższe 
wzniesienie i dosłownie 
szczyt ul. Piotrkowskiej. 
Od 1961 r. do końca lat 80. 
działał tutaj Dom Obuw-
niczy PDT, popularnie na-
zywany przez łodzian Do-
mem Buta. I choć od ponad 

KARTKA Z KALENDARZA 40 lat nie sprzedaje się tutaj 
obuwia, nazwa pozostała 
w użyciu do dziś. Eklek-
tyczny, zabytkowy obiekt 
nie miał jednak szczęścia 
w ostatnich kilku deka-
dach. Najpierw budynek 
uległ spaleniu, a spraw-

DOM BUTA W OGNIU

OSZUSTKI CZAR…OSZUSTKI CZAR…
P i s a l i ś m y  o s t a t n i o 
o łódzkich macherach 
i naciągaczach, ale po-
śród tej ferajny od czasu 
do czasu pojawiały się 
również przedsiębiorcze, 
pomysłowe i zazwyczaj 
urodziwe panie. 
Jedna z nich pojawiła się 
na Piotrkowskiej wio-
sną 1928 roku i wytwor-
nym krokiem defi lowała 
po deptaku w pięknej 
sukni. I od razu wpadła 
w oko młodemu Izydo-
rowi, który skłonił się 
damie i rozpoczął kon-
wersację. Pani mówiła 
po rosyjsku, wyznała, 
że nazywa się Eleana 
Belivovici, z pochodze-
nia jest Rumunką, a jej 
ojciec był generałem 
w carskiej armii. Nie-
stety musieli uciekać po 
rewolucji i opuścić swoje 
rozległe dobra nad Dnie-
strem. 
Izio był pod wielkim 
wrażeniem spotkania 
z piękną damą, która 
zamieszkała w Grand 
Hotelu w apartamencie 
nr 214, a on sam utrzy-
mywał się z gry w bilard 

na pięterku w pobliskiej 
kawiarni Gostomskiego. 
Młodzieniec zaangażo-
wał się w tę znajomość 
i by sprostać wymaga-
niom arystokratki, zaczął 
brać weksle do dyskon-
towania, nie realizu-
jąc jednak zobowiązań 
z braku gotówki. 
Uniesienie trwało ty-
dzień, piękna Eleana 
magle zniknęła, a poli-
cja zaczęła ścigać Izy-
dora za wekslowe ma-
chlojki.  Zmartwiony 
zajrzał jeszcze do apar-
tamentu 214 w Grand 
Hotelu, gdzie nieocze-
kiwanie spotkał swego 
dawnego kolegę od bi-
larda. Po sprawdzeniu 
personaliów okazało 
się, że rumuńska ma-
gnatka naprawdę na-
zywa się Aniela Rozen, 
a w Łodzi bawiła na 
gościnnych występach 
w asyście przyjaciela 
Izia, by w objazdowej 
trasie szukać łatwowier-
nych sponsorów, goto-
wych spełniać jej kapry-
sy i zachcianki. No cóż, 
c’est la vie… agr

Kolejne wydanie w piątek  
27 maja

ŁÓDZKIE ŁÓDZKIE 
GAWĘDYGAWĘDY

NA POCZĄTKU NA POCZĄTKU 
BYŁO… SZKŁOBYŁO… SZKŁO

Pod koniec XVIII wieku 
na terenach podłódzkich 
bardziej niż w mieście wi-
dać było ożywienie gospo-
darcze, związane głównie 
z koniunkturą na drew-
no i rozwojem hut szkła. 
Początki przemysłu na 
terenie dzisiejszej Łodzi 
– jak się okazuje – wiążą 
się nie z włókiennictwem, 
a ze szklarstwem. W Ło-
dzi i jej najbliższych okoli-
cach rozwinął się przemysł 
szklarski, co miało zwią-
zek z dużymi zasobami 
i niską ceną drewna w tym 
rejonie. 
Już w połowie XVIII wie-
ku czynna była huta szkła 
w Lućmierzu, która utrzy-
mała się tylko do lat 80. 
Jeszcze przed II rozbiorem 
powstała huta szkła pod 
Chojnami. Znajdowała się 
ona w okolicach dzisiej-
szych ulic Dąbrowskiego, 
Niższej i Broniewskiego, 
a w kolonii Chojny Huta 

mieszkało ok. 50 osób.
Następna powstała mię-
dzy wsią Kały a Sokoło-
wem. Również pod koniec 
XVIII w. uruchomiono 
nową hutę w Radogoszczu, 
a w pobliżu Łodzi było kilka 
innych zakładów. 
Na przełomie wieków 
działały też huty szkła na 
gruntach dawnej wsi Rogi, 
gdzie dla pracowników 
zbudowany został spe-
cjalny budynek familijny, 
w którym zamieszkały 
62 osoby oraz Huta Jagod-
nica z 17 domami. 
Były to na owe czasy spo-
re zakłady przemysłowe, 
zatrudniające po kilku-
dziesięciu robotników. 
Tym samym powstało 
we wsiach podłódzkich 
pewne zaplecze dla za-
łożonych później fabryk, 
zwłaszcza że wiele hut nie 
wytrzymało konkurencji 
i upadło, ale kolonie robot-
nicze pozostały. agr

MIASTO 
RODZINNE

Tak chyba moż-
na powiedzieć 

o kolejnej 
piosence Hanki 

Ordonówny 
ze słowami 

Tuwima, bo chyba wszyscy 
niemal od wieku znają ten nieśmiertelny 
przebój – „Miłość ci wszystko wybaczy”.

Szlagier stulecia
Miłość ci wszystko wybaczyMiłość ci wszystko wybaczy
Smutek zamieni ci w śmiechSmutek zamieni ci w śmiech
Miłość tak pięknie tłumaczyMiłość tak pięknie tłumaczy
Zdradę i kłamstwo i grzechZdradę i kłamstwo i grzech
Choćbyś ją pChoćbyś ją przeklął w rozpaczyrzeklął w rozpaczy
Że jest okrutna i złaŻe jest okrutna i zła
Miłość ci wszystko wybaczyMiłość ci wszystko wybaczy
Bo miłość mój miły to jaBo miłość mój miły to ja
Gdy pokochasz Gdy pokochasz tak mocno jak jatak mocno jak ja
Tak tkliwie żarliwie tak wieszTak tkliwie żarliwie tak wiesz
Do ostatka do szału do dnaDo ostatka do szału do dna
To zdradzaj mnie wtedy i grzeszTo zdradzaj mnie wtedy i grzesz
Choćbyś ją prChoćbyś ją przeklął w rozpaczy…zeklął w rozpaczy…

Emil, Teodor

Ławeczka Ławeczka TuwimaTuwima

Okładka płyty Ordonówny

z lat 60.

GALERIA ŁÓDZKICH MURALI

Mural patriotyczny z okazji Dnia Flagi we wnętrzach 
Dworca Łódź Fabryczna autorstwa Katarzyny Boguckiej

cą pożaru był nastoletni 
piroman, który rozpalił 
ogień w stylowej wie-
życzce, kiedy trwał tam 
remont .  Straż  przyje-
chała bardzo szybko, ale 
najwyższa kondygnacja 
zawaliła się i budynek 
spłonął niemal doszczęt-
nie .  Ki lka  la t  późnie j 
dokonano jednocześnie 

remontu i gruntownej 
przebudowy, a w całko-
wicie nowych wnętrzach 
przez kilka lat działała 
Galeria Centrum, prze-
niesiona potem do Ga-
lerii Łódzkiej. Od tamtej 
pory świetnie położony 
obiekt handlowy był 
zamknięty na cztery 
spusty. To chyba jakieś 
fatum, które – miejmy 
nadzieję – już się skoń-
czyło… agr

Magazyn konfekcyjny Emila Schmechela (Dom Buta, po lewej) na starej pocztówce 
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ŁÓDZKIE PRZYSTANIE
Nazwa naszego miasta zobowiązuje, zatem w Łodzi powinny być przystanie wodne z łodzia-
mi i są nawet trzy takie miejsca administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ło-
dzi! Znajdują się na obiektach rekreacyjnych Arturówek, Młynek oraz Stawy Jana i są dostępne 
od maja do września. Cieszą się ogromną popularnością wśród łodzian w słoneczne, wiosenno 
– letnie dni. Można tu wypożyczyć rowery wodne, kajaki lub kanoe, a jak ktoś zapragnie popły-
wać na fl amingu, to też ma taką możliwość, bo prawdziwym hitem okazały się rowery wodne
w „zwierzęcej” odsłonie na Młynku i Stawach Jana.

ARTURÓWEK

OBIEKT REKREACYJNY „MŁYNEK” 

„STAWY JANA”

POLECAJĄ SIĘ NA WEEKEND I NIE TYLKO

ZAPRASZAMY

WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE NASZYCH PRZYSTANI SĄ DOSTĘPNE NA:
WWW.MOSIR.LODZ.PL | FACEBOOK.COM/MOSIRLODZ

to obiekt wypoczynkowy, położony pośród Lasu Łagiewnickiego, na obszarze źródliskowym rzeki Bzury. 
Znajdują się tu trzy stawy. Jeden z nich przeznaczony jest do kąpieli - posiada szeroką plażę, wyposażoną 
w nowoczesne elementy małej architektury, a nad bezpieczeństwem kąpiących w sezonie letnim czuwają 
wykwalifi kowani ratownicy.

W  pobliżu akwenu, znajduje się ogrodzony plac zabaw, miejsca piknikowe oraz siłownia zewnętrzna. 
Miejsce do zabawy uzupełnia jedyny w mieście wodny plac zabaw, który z całą pewnością dostarczy wiele 
radości najmłodszym łodzianom.

znajduje się w dzielnicy Łódź-Górna na osiedlu Chojny-Dąbrowa pomiędzy ulicami Śląską, Lodową i Mły-
nek. Jest to urokliwy i spokojny teren zielony ze zbiornikiem wodnym o powierzchni ok. 4 ha. Znajdują się tu 
m.in. nowoczesny plac zabaw, miejsca do grillowania, siłownia plenerowa, boisko do siatkówki plażowej
i boisko do unihokeja. Większość inwestycji, które diametralnie zmieniły obiekt „Młynek” zostało zreali-
zowanych dzięki głosom łodzian na zadania dotyczące tego miejsca realizowane w  ramach Łódzkiego
Budżetu Obywatelskiego. Największa przemiana dokonała się na przystani, gdzie powstał nowoczesny
budynek zbudowany w technologii pasywnej, gdzie można wypożyczyć rowery wodne (w tym cieszące się 
ogromną popularnością „fl amingi”) i kanoe.

to obiekt rekreacyjny, który znajduje się na Chojnach, w dzielnicy Górna na terenie dawnego dworskiego 
ogrodu. Od wielu lat Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi nadaje mu sportowo-rekreacyjny charakter 
ze względu na wyjątkowo dużą popularność wśród łodzian. Powstały tu m.in. plac zabaw (zmodernizowa-
ny i rozbudowany o zabawki dla osób niepełnosprawnych w ramach ŁBO w 2019 r.), kompleks boisk typu 
orlik, nowoczesna przystań, skatepark, plaża, miejsca do grillowania, czy stacja do streetworkoutu. Przez 
cały rok na „Stawach Jana” można zobaczyć biegaczy i osoby uprawiające nordic walking - z myślą o nich 
powstały oświetlone alejki o odpowiedniej nawierzchni. 

Obiekt wyposażony jest w monitoring, a w listopadzie 2020 roku zrealizowano zadanie, w ramach którego 
wybudowano przelew powierzchniowy na zbiorniku wodnym, wykonano wokół niego nowe nasadzenia, 
a na samym przelewie powstały atrakcyjne gry i zabawy dla dzieci.

Na obiekcie każdego roku pojawiają się nowe elementy realizowane w ramach zwycięskich projektów do 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 był to automat do karmienia kaczek, zwany „Kaczkomatem”, 
zaś rok później powstała łąka kwietna pełna miododajnych roślin oraz z domkami dla owadów.
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