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PIOTRKOWSKĄ
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PIOTRKOWSKĄ

W sobotę (28 maja) odbę-
dzie się Bieg Ulicą Piotr-
kowską Rossmann Run. 
Uczestników spotkamy 
na ulicach centrum Ło-
dzi. Pojawią się czasowe 
zamknięcia ulic i zmiany 
w komunikacji miejskiej.

Start i meta biegu zo-
staną zorganizowane 

na ul. Piotrkowskiej 
przy Białej Fabryce. 
Odcinek pomiędzy 
pl.  Reymonta a ul . 
Milionową będzie za-
mknięty w sobotę (28 
maja) od godz. 10:00 
do 21:30. 
Sam bieg odbędzie się 
ulicami: Piotrkowską, 
Piłsudskiego, Sienkie-

wicza, Tuwima, Kiliń-
skiego, Rodziny Po-
znańskich, Kilińskiego, 
Zieloną, Wschodnią, 
Jaracza, Piotrkowską, 
Zamenhofa, Kościuszki 
i Mickiewicza ponownie 
do Piotrkowskiej. Ulice 
będą zamknięte w godz. 
od ok. 17:00 do ok. 20:30. 
Ponadto na ulicach prze-

cinających bieg będzie 
czasowo wstrzymywany 
ruch pojazdów.
Swoje trasy zmienią rów-
nież autobusy i tramwaje 
MPK Łódź: 2, 3, 6, 11, 12, 
51, 53, 55, 57, 58, 61, 77, 
80, 83, 85, 96, Z, Z1 oraz 
Z13. Więcej szczegółów 
na www.lodz.pl
 TAnd

ROWEREM PO
KAMPUSIE

Od kilku dni studenci i pracow-
nicy Uniwersytetu Łódzkiego 
mogą poruszać się po terenie 
uczelni rowerami. To proekolo-
giczny i prozdrowotny projekt 
na Wydziale Chemii.  

„Chemia kołem się toczy” 
to inicjatywa, która ma za-
chęc ić  do  ekologicznych 
działań oraz zwrócić uwa-
gę na konieczność dbania 
o  ś r o d o w i s k o .  S t u d e n c i 
i pracownicy Uniwersytetu 
Łódzkiego mogą korzystać 
z uczelnianych rowerów do 
podróży między budynka-
mi kampusu.

Erlenmajerka 
Do wypożyczenia są dwa ro-
wery: Erlenmajerka 01 i Er-
lenmajerka 02. Imiona po-
jazdów pochodzą od nazwy 
szkła laboratoryjnego, stoż-
kowej kolby Erlenmeyera. 

Oznakowano je tabliczkami 
stworzonymi metodą druku 
3D. Pomysłodawcą projektu 
jest dr hab. Łukasz Półtorak.

Przecierają nowe szlaki
– Społeczność akademic-
ka związana z Wydziałem 
Chemii  bardzo pozytyw-
nie odebrała tę inicjatywę. 
Już spływają do nas prośby 
o zwiększenie floty o kolej-
ne pojazdy. Mamy nadzieję, 
że pozostałe wydziały uni-
wersytetu oraz inne szkoły 
w Polsce podążą drogą prze-
tartą przez nasze jednoślady 
– opowiada dr hab. Łukasz 
Półtorak.
Rowery można wypożyczać 
na portierni siedziby Wy-
działu Chemii UŁ przy ul. 
Tamka.

Aneta Szyma

NA SYGNALE
Policjanci zatrzymali do kon-
troli 60-latka kierującego lancią. 
W bagażniku samochodu zna-
leźli kartony wypełnione pacz-
kami papierosów bez polskich 
znaków akcyzy. Mundurowi 
nabrali podejrzeń, że kierowca 
może posiadać znacznie więcej 
nielegalnego towaru, dlatego 
skrupulatnie przeszukali także 

jego miejsce zamieszkania. 
Okazało się, że to był dobry trop. 
W pomieszczeniach gospodar-
czych mundurowi znaleźli kolej-
ne kartony z papierosami. W su-
mie stróże prawa zabezpieczyli 
115 tys. sztuk papierosów oraz 
10 litrów alkoholu niewiadome-
go pochodzenia. Uszczuplenie 
podatku akcyzowego na szkodę 

Skarbu Państwa wyniosło w tym 
przypadku ponad 109 tys. zł. Po-
siadający bogatą przeszłość kry-
minalną sprawca odpowie przed 
sądem. 
Za paserstwo akcyzowe grozi 
kara do 3 lat pozbawienia wol-
ności oraz wysoka grzywna. 
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CIEMNA STRONA MIASTA

Ponad 2,5 tys kwiatów 
rozkwita w donicach na 
latarniach oświetlających 
ul. Piotrkowską, ulicach 
ją przecinających oraz 
barierkach ochronnych 
11 skrzyżowań w centrum 
miasta. 

Właśnie zakończyło się 
ich wieszanie – dzieje 

się tak co roku w dru-
giej połowie maja, po 
tzw. zimnych ogrod-
nikach, gdy występują 
znaczne spadki tempe-
ratur mogące zaszko-
dzić młodym roślinom. 
Po tym terminie za-
grożenie spada na tyle, 
że kwiaty można już 
umieścić w przestrzeni 

miejskiej.  
Do doniczek trafi ło 2630 
sadzonek 13 gatunków 
kwiatów. Najwięcej za-
sadzono kwitnących na 
różne kolory odmian 
surfi nii, poza nimi także 
plektrantus zielony, pe-
largonia bluszczolistna/
kaskadowa czerwona, 
ipomea miedziano-brą-

zowa, goździk Suntory 
Pink, tojeść rozesłana, 
dichondra, lobularia 
biała,  biała bakopa 
oraz… tytoń ozdobny 
w trzech odmianach 
kolorystycznych: białej, 
jasnoróżowej i różowej.

 (pj)
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Zarząd Dróg i Transportu ogłosił prze-
targ na remonty dróg. Następnych 10 
ulic zyska w tym roku nową nawierzchnię.

Kolejny rok i kolejne dodatkowe 
fundusze trafiły z kasy miasta na 
remonty łódzkich ulic. Duża ilość 
opadów i roztopy oraz oscylują-
ca wokół zera temperatura zimą 
powodują szybszą degradację na-
wierzchni i są przyczyną licznie po-
jawiających się ubytków w łódzkich 
ulicach. Dlatego w 2022 r. po raz 
kolejny przeznaczono dodatkowe 
środki na poprawę ich stanu. 
Oprócz zaplanowanych wcześniej 
dużych inwestycji w pierwszym 
przetargu wystawiono 10 ulic do re-
alizacji. W ostatnich dniach Zarząd 
Dróg i Transportu ogłosił kolejne 
postępowanie na następne 10 dróg 
do remontu. 
W nowym przetargu znajdziemy 
ulice, na które wielu mieszkańców 
czekało. Między innymi Hetmańską, 
Brukową czy Krańcową. Łącznie 
w całym mieście nowa nawierzch-
nia pojawi się na ponad 50 ulicach.
  

TAnd

KOLEJNE DROGI
DO REMONTU

Poznaliśmy datę obchodów 
599. Urodzin Łodzi. Jed-
nym z głównych punktów 
lipcowych wydarzeń będzie 
powrót po dwóch dekadach 
festiwalu, na którym bawi-
ły się w Łodzi tysiące osób.

599. Urodziny Łodzi 
zostały zaplanowane na 
ostatni weekend lipca. 
Od piątku do niedzieli 
czeka nas wiele atrakcji, 
których szczegóły po-
znamy w najbliższych 
tygodniach. Czego mo-

żemy się spodziewać? 
Powrotu wydarzeń, 
które pamiętamy sprzed 
pandemii: koncertów, 
wycieczek po najwięk-
szych łódzkich inwe-
stycjach, promocyjnych 
wejść do teatrów czy 
muzeów oraz imprez na 
ul. Piotrkowskiej.
Do Łodzi powróci też 
popularny festiwal, na 
którym bawiły się tysią-
ce gości z całego kraju. – 
To wyjątkowy moment, 
20 lat po ostatniej, a 25 

lat od pierwszej edycji 
znowu zapraszamy na 
Paradę Wolności. Sprzy-
ja nam dodatkowo ko-
niec pandemii, wracamy 
do spotkań i wspólnej 
zabawy – mówi Adam 
Radoń, jeden ze współ-
organizatorów imprezy.
Parada została zaplano-
wana na sobotę, 30 lipca. 
Rozpocznie się o godz. 
18:00 na ul. Piotrkow-
skiej. – Spotkają się tu 
dwa pokolenia, ci, którzy 
bawili się wtedy z nami 

i ich dzieci. Hasłem tej 
edycji będzie: „Tańcz, 
baw się i bądź wolny”. 
Wolność to nie tylko 
hasło, ale także jeden 
z naszych ideałów. Wy-
razimy naszą solidarność 
z Ukrainą, pokażemy 
brak zgody na wojnę, 
tak jak w 2001 r. wyra-
ziliśmy protest wobec 
ataków na World Trade 
Center – dodaje Radoń. 
Głównym producentem 
Parady Wolności będzie 
Rafał Baran, pomysło-

dawca imprezy i czło-
nek ekipy New Alcatraz, 
która ją 20 lat temu or-
ganizowała. Parada ma 
wrócić do Łodzi na stałe 
i rozwijać się do formuły 
festiwalu. W tym roku 
jej częścią będzie podróż 
sentymentalna – wysta-
wa zdjęć z pierwszych 
edycji, na której zdjęcia 
może pokazać każdy za-
interesowany.
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Przy OFF Piotrkowska w dawnej 
fabryce Wigencja powstają no-
woczesne, profesjonalnie wypo-
sażone sceny teatralne, biblio-
teka oraz rodzinna restauracja. 

– Jesteśmy bardzo zadowo-
leni z postępu prac budow-
lanych. Zaawansowanie 
inwestycji to już 80%. W po-
fabrycznych budynkach 
trwają intensywne prace 
wykończeniowe, ponadto 
przygotowujemy się do na-
sadzeń zieleni – zapewnia 
Agnieszka Kowalewska-
-Wójcik, dyrektor Zarządu 
Inwestycji Miejskich.
Na placu budowy pracuje 
80-osobowy zespół. – Za-
kończyliśmy szklenie ze-
wnętrznej windy, trwa 
instalowanie łącznika po-
między budynkami tkalni 
i przędzalni. Na ukończe-
niu jest montaż konstrukcji 

zapadni scenicznych oraz 
ustrojów akustycznych 
małej sali teatralnej oraz sal 
prób i nagrań – zapewnia 
Tomasz Cichocki, kierow-
nik kontraktu, Mostostal 
Warszawa.

Fabryka sztuki na OFF 
Piotrkowska
Duża kubatura pofabrycz-
nych budynków Wigencji 
pozwoliła na umieszczenie 
w niej profesjonalnie wy-
posażonych dwóch scen 
teatru, ale również na stwo-
rzenie centrum aktywności 
artystycznej dla najmłod-
szych łodzian. Obok Teatru 
Pinokio, który znajdzie tu 
swoją siedzibę, będą mie-
ściły się pracownie twór-
cze, w których uzdolnione 
artystycznie dzieci uzyskają 
dostęp do sprzętu oraz wy-
kwalifikowanych instruk-

torów. W kompleksie funk-
cjonować będzie ponadto 
wyspecjalizowana w arty-
stycznych wydawnictwach 
biblioteka oraz rodzinna 
kawiarnia.

Zielony ogród Wigencji
Rewitalizacja Wigencji to 
również zieleń. Na terenie 
fabryki zostanie posadzo-
nych 10 klonów polnych 
Carnival, pięć klonów zwy-
czajnych Crimson Sentry, 
siedem śliw wiśniowych 
Pissardii, a część z ośmiu 
rosnących tu drzew zosta-
nie przesadzonych zgodnie 
z projektem zazielenienia 
terenu. Wkopane zosta-
ną również krzewy (Lilak 
Meyera), które zajmą łącz-
nie powierzchnię 50 mkw. 
oraz byliny i trawy na po-
wierzchni blisko 670 mkw.

ML

Miasto w najbliższych dniach 
podpisze umowy na komplek-
sową modernizację kolejnych 
trzech ulic – Zajęczej, Osobliwej 
i Tabelowej. Inwestycje będą re-
alizowane w ramach łódzkiego 
planu dla osiedli. 

– Przed nami ostatnie dni 
na zamknięcie formalności 
i będziemy mogli podpisać 
umowy na odnowę ulic 
Zajęczej, Osobliwej i Tabe-
lowej –- mówi Marcin So-
śnierz, Zarząd Inwestycji 
Miejskich. – Drogi zyskają 
nową nawierzchnię, proste 
chodniki i bezpieczne zjaz-

dy do posesji. Przy ulicach 
uporządkujemy zieleń oraz 
zamontujemy elementy ma-
łej architektury. 

Jak zmienią się ulice?
Ul. Zajęcza zostanie prze-
budowana na odcinku od 
ul. Strusiej do ul. Kasztelań-
skiej. Zakres modernizacji 
obejmuje przebudowę jezd-
ni, chodników i zjazdów. 
Ponadto wybudowane 
zostaną miejsca postojowe 
oraz wykonane zostanie od-
wodnienie układu drogowe-
go. Przy ulicy nie zabraknie 
nowego oświetlenia. 

Ul. Osobliwą czeka odno-
wa na odcinku od ul. Ko-
synierów Gdyńskich do 
ul. Przedświt (inwestycja 
obejmuje dodatkowo bu-
dowę kanału deszczowe-
go w ulicach Kosynierów 
Gdyńskich i Starościńskiej). 
Zakres robót zawiera prze-
budowę jezdni, chodników, 
zjazdów do posesji oraz 
oświetlenia. 
Ul. Tabelowa doczeka się 
przebudowy na odcinku od 
ul. Przestrzennej do ul. Atu-
towej. Zadanie będzie re-
alizowane w trybie zapro-
jektuj i wybuduj. W zakres 

robót wchodzi opracowanie 
dokumentacji projektowej 
oraz przebudowa drogi. 
Przy ul. Osobliwej, Zajęczej 
i Tabelowej nie zabraknie 
nowej zieleni, natomiast 
istniejące trawniki oraz 
krzewy zostaną poddane 
pielęgnacji. Wartość inwe-
stycji w ulicy Osobliwej to 
5,3 mln, w Zajęczej – 2,9 
mln, zaś w Tabelowej – 800 
tys. 
Inwestycje zostaną zrealizo-
wane w 2022 r.

ML

Ciężkie maszyny budowlane, 
głęboki wykop i powstające 
w nim szalunki świadczą o tym, 
że przy ul. Pomorskiej 45 coś 
się buduje. Powstaje tam nowe 
osiedle mieszkaniowe, które 
wznosi łódzki deweloper Tree 
Development Group.

Docelowo na działce mają 
stanąć trzy budynki o wy-
sokości siedmiu kondygna-
cji, w których będzie łącznie 
ok. 280 mieszkań o me-
trażach od 26 do 65 mkw. 
Teraz wznoszone są dwa 
pierwsze, które połączo-
ne ze sobą wspólną ścianą 
staną jeden za drugim pro-
stopadle do ul. Pomorskiej. 
Mają zostać oddane do 

użytku pod koniec 2023 r. 
Trzeci dom, tym razem 
wolnostojący, zostanie zbu-
dowany w późniejszym ter-
minie we wschodniej części 
parceli. 
Apartamenty Prestige, jak 
nazwano powstające osie-
dle, to lekki ukłon wobec 
przeszłości. W miejscu po-
wstających domów miesz-
kalnych stał niegdyś parte-
rowy budynek, w którym 
przez lata funkcjonowała 
kręgielnia i klub bilardowy 
o tej nazwie. Ma to być też 
nazwa właściwie oddająca 
charakter inwestycji mającej 
się cechować podwyższo-
nym standardem wykoń-
czenia.                               (pj)

REWITALIZACJA WIGENCJI 

POMORSKA
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W Wigencji będą dwie sceny
teatralne, pracownie twórcze
i restauracja

ne ze sobą wspólną ścianą 
staną jeden za drugim pro-
stopadle do ul. Pomorskiej. 
Mają zostać oddane do 

charakter inwestycji mającej 
się cechować podwyższo-
nym standardem wykoń-
czenia.                               (pj)
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Rozpoczyna się największa 
burgerowa impreza w mie-
ście, czyli 5. edycja Jemy 
w Łodzi Burger Fest. W tym 
roku to prawie 40 burgerów, 
35 restauracji oraz pyszne 
wydarzenia towarzyszące: 
miejski grill, pieczenie praw-
dziwych burgerowych bułek 
czy konkursy dla gości.

Jemy w Łodzi Burger Fest 
rozpocznie się w piątek  
(27 maja) i będzie trwał 
10 dni,  do 5 czerwca. 
W czasie wydarzenia na fa-
nów burgerów będzie cze-
kało 39 różnych propozycji 
przygotowanych specjal-
nie na festiwal. Co cieka-
we, poza lokalami z Łodzi 
w imprezie wezmą udział 

restauracje z Aleksandrowa 
Łódzkiego, Konstantynowa 
Łódzkiego, a nawet z To-
maszowa Mazowieckiego.

Mięsne, rybne 
i wegańskie burgery
– Jak zwykle restauracje 
pozytywnie zaskakują nie-
codziennymi połączeniami 
smaków i składnikami. 
W tym roku królują szpa-
ragi – znajdziemy 
je aż w ośmiu bur-
gerach, ale to nie 
jedyne sezonowe 

warzywo – w kilku da-
niach pojawią się również 
młoda kapusta czy rabarbar 
– mówi Izabella Borowska 
z portalu Jemy w Łodzi. 
Wśród mięs wygrywa wo-
łowina, ale ma dużą konku-
rencję, bo w festiwalowych 
burgerach spróbować 
będzie można kotletów 
z jagnięciną, tuńczykiem, 
krabem, flądrą, kałamar-
nicą, wołowym żebrem czy 
brzuchem wieprzowym. 

Restauracje nie zapo-
mniały  również 

o osobach niejedzących 
mięsa. Na prośbę gości 
w wielu propozycjach bę-
dzie można zamienić kotlet 
na roślinny, a osiem spo-
śród festiwalowych burge-
rów jest w stu procentach 
wegańskich. 

Pieczenie 
burgerowych bułek
Co ciekawe, w tej edy-
cji wiele lokali będzie 

samodzielnie wy-
piekało pieczywo 

d o  b u r g e -

rów. Najwięcej jest bu-
łek maślanych,  ale  są 
również botwinkowe, 
szpinakowe czy te z do-
datkiem kozieradki i po-
krzywy. Są restauracje, które 
w ogóle zrezygnowały 
z bułek – tradycyjną for-
mę zastąpiono gofrem czy 
arabskim chlebkiem. 

Konkursy dla gości
– Czytelnicy będą mo-
gli spróbować swych sił 
w quizie 

z wiedzy na temat burge-
rów, wraz z łódzkimi lo-
kalami spróbujemy odtwo-
rzyć kilka najdziwniejszych 
burgerów świata, będzie 
też można wygrać atrakcyj-
ne nagrody w konkursach 
– mówi Agata Zarębska 
z Jemy w Łodzi. Wśród na-
gród zaproszenia o warto-
ści 200, 150 i 100 zł ufun-
dowane przez Wolta.

KS
Konkursy dla gości
– Czytelnicy będą mo-
gli spróbować swych sił 
w quizie 

dowane przez Wolta.
KS

FOT. MAT. PRAS

BURGERY GÓRĄ!BURGERY GÓRĄ!

codziennymi połączeniami 
smaków i składnikami. 
W tym roku królują szpa-
ragi – znajdziemy 
je aż w ośmiu bur-
gerach, ale to nie 
jedyne sezonowe 

będzie można kotletów 
z jagnięciną, tuńczykiem, 
krabem, flądrą, kałamar-
nicą, wołowym żebrem czy 
brzuchem wieprzowym. 

Restauracje nie zapo-

INFO
Zobacz wszystkie 

festiwalowe burgery: 

arabskim chlebkiem. 

Konkursy dla gościKonkursy dla gości
– Czytelnicy będą mo-
gli spróbować swych sił 
w quizie 

burgerach spróbować 
będzie można kotletów Pieczenie 

mę zastąpiono gofrem czy 
arabskim chlebkiem. będzie można kotletów 

z jagnięciną, tuńczykiem, 
krabem, flądrą, kałamar-
nicą, wołowym żebrem czy 
brzuchem wieprzowym. 

Restauracje nie zapo-
mniały  również 

będzie można kotletów 
z jagnięciną, tuńczykiem, 
krabem, flądrą, kałamar-
nicą, wołowym żebrem czy 
brzuchem wieprzowym. 

Restauracje nie zapo-
mniały  również 

Pieczenie 
burgerowych bułek
Co ciekawe, w tej edy-
cji wiele lokali będzie 

samodzielnie wy-
piekało pieczywo 

d o  b u r g e -

arabskim chlebkiem. 

Konkursy dla gościCo ciekawe, w tej edy-
cji wiele lokali będzie 

samodzielnie wy-
piekało pieczywo 

d o  b u r g e -

Konkursy dla gości
– Czytelnicy będą mo-
gli spróbować swych sił 
w quizie 

będzie można kotletów 
z jagnięciną, tuńczykiem, 
krabem, flądrą, kałamar-
nicą, wołowym żebrem czy 
brzuchem wieprzowym. 

Restauracje nie zapo-
mniały  również w imprezie wezmą udział jedyne sezonowe jedyne sezonowe 

Wszystkie wymienione soczew-
ki możesz zamówić w salonach 
optycznych Zdzisławy Szałkie-
wicz w Łodzi przy ulicy Luto-
mierskiej 26;  Łagiewnickiej 
45A oraz Rzgowskiej 41. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

PRZECIWSŁONECZNEPRZECIWSŁONECZNE
W ZGODZIE ZE SŁOŃCEM

OKULARYOKULARY
Wiosną i latem chętnie spę-
dzamy czas wolny aktywnie, 
na powietrzu. Przebywając na 
słońcu zazwyczaj pamiętamy 
o zabezpieczeniu skóry przed 
szkodliwym promieniowaniem 
UVA i UVB, jednocześnie za-
pominając o oczach. Nieste-
ty, nadmierna ekspozycja na 
promieniowanie UV może być 
przyczyną wielu schorzeń, nie 
tylko skórnych – ma również 
wielki wpływ na starzenie się 
źrenic, osłabia ich naturalną 
ochronę, może też prowadzić 
do stanów zapalnych oka. To 
co  możemy zrobić dla swoje-
go wzroku zawiera się w dwóch 
słowach: okulary przeciwsło-
neczne.

Okulary 
przeciwsłoneczne 
z własną korekcją 
wzroku
Wielu  użytkowników 
okularów korekcyjnych 
często nie zdaje sobie spra-
wy, że można połączyć 
korekcję wady wzroku 

z ochroną przeciwsło-
neczną. A szkoda, bo za-
miast stale mrużyć oczy 
w słoneczne dni można 
zapewnić sobie naturalne 
i komfortowe widzenie, 
dzięki zastosowaniu bar-
wionych soczewek okula-
rowych z korekcją. Prze-
szkodą nie są ani wysokie 
wartości korekcyjne, ani 
konieczność stosowania 
soczewek progresywnych, 
bowiem barwienia można 
łączyć ze wszystkimi po-
włokami, konstrukcjami 
i wartościami korekcyjnymi. 

Soczewki 
z polaryzacją
Soczewki polaryzacyjne 
są tak zaprojektowane by 
eliminować oślepiające od-
blaski, spowodowane odbi-
ciem promieni słonecznych 
od gładkich powierzchni. 
Dzięki swoim właściwo-
ściom  poprawiają kontrast 
widzenia, zapewniając 

równocześnie lepsze wi-
dzenie kolorów oraz zna-
komity komfort. Okulary 
z polaryzacją polecane są 
kierowcom, osobom upra-
wiającym sporty oraz przy 
nadwrażliwości na światło, 
zwłaszcza w przypadku 
osób starszych oraz osób po 
zabiegach operacyjnych. 

A może fotochromy?
Soczewki fotochromowe 
dostosowują się do zmien-
nych warunków oświe-
tleniowych, rozjaśniają się 
i przyciemniają w zależ-
ności od natężenia światła, 
z niezwykłą szybkością. 
Ułatwia to korzystanie 
z okularów na zewnątrz 
i w pomieszczeniu, pozwa-
lając na noszenie tej samej 
pary okularów bez koniecz-
ności zmiany ich na okulary 
przeciwsłoneczne bądź od-
wrotnie. Dostępne na rynku 
soczewki fotochromowe, jak 
te produkowane przez fir-

mę Hoya – w pomieszcze-
niu są przejrzyste, a dzięki 
zastosowaniu najnowszych 
technologii błyskawicznie 
reagują na zmienne wa-
runki oświetleniowe oraz 
zapewniają 100% ochronę 
przed szkodliwym promie-
niowaniem UV. 
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3 czerwca imprezą plenerową w Arturówku oficjalnie za-
kończą się VIII Łódzkie Senioralia. Do tego czasu organiza-
torzy zaplanowali dla seniorów mnóstwo atrakcji. Każdego 
dnia można udać się na warsztaty, wycieczki czy koncerty.  
Wybraliśmy najciekawsze z nich.

Joga oczu,  
dłoni i ciała
Ćwiczenia przy muzyce. 
Zajęcia prowadzi mistrz 
naturopata. 

Godz. 12:00, Centrum 
Zdrowego i Aktywnego 
Seniora Szpitalna,  
ul. Szpitalna 6. 
Wstęp wolny.

Piesza wycieczka 
Dwugodzinny spacer  
z przewodnikiem szla-
kiem pomników Łodzi 
Bajkowej. 

Godz. 17:00, spotkanie 
przed palmiarnią  
w parku Źródliska. 
Wstęp wolny.

Piątek, 27 maja 

Ukraińskie 
papierowe talizmany
Warsztaty z wycinanki ar-
tystycznej – papierowe pra-
ce, które tradycyjnie gosz-
czą w ukraińskich domach, 
przynosząc szczęście.

Godz. 11:00, Muzeum 
Archeologiczne i Etno-
graficzne w Łodzi,  
pl. Wolności 14.
Koszt: 15 zł.  
Zapisy: 665 655 606,
edukacja@maie.lodz.pl

Sobota, 28 maja 

Zajęcia sportowo- 
-rekreacyjne 
Nordic walking, warsz-
taty z rehabilitantem, 
zdrowa dieta, porady 
pielęgniarki, mierzenie 
ciśnienia, badanie stóp, 
ćwiczenia na zdrowy krę-
gosłup.

Godz. 10:00–13:00, Miej-
skie Centrum Medyczne 
im. dr. K. Jonschera  
w Łodzi, ul. Przyrodni-
cza 7/9.
Wstęp wolny.
W ramach zajęć możli-
wość badania gęstości 
kości – po wcześniejszym 
zapisaniu się. 
Zapisy: 42 655 66 60 
wew. 426.

Niedziela, 29 maja 

Spacer nordic 
walking 
Dwugodzinna wycieczka 
w nowej atrakcyjnej loka-
lizacji Las Okręglik.

Godz. 11:00, zbiórka na 
przystanku ŁKA Rado-
goszcz-Zachód.
Wstęp wolny.

Poniedziałek, 30 maja

Spektakl „Dwie 
Babcie” 
Spektakl amatorskiego te-
atrzyku Skarpetowa Łapa 
„Dwie Babcie” oparty na 
motywach książki Ar-
nolda Lobela „Żabek  
i Ropuch” oraz opowieści 
Natalii Usenko „Kłopoty 
Wiedźmy Doroty”. 

Godz. 10:00–11:30, Cen-
trum Kultury Młodych 
– filia Miejskiej Strefy 
Kultury w Łodzi,  
ul. Lokatorska 13. 
Udział bezpłatny.  
Obowiązują zapisy:  
42 684 24 02,  
ckm@ckm.lodz.pl.

Upleć to 
Warsztaty artystyczne  
o tym, jak samodzielnie 
wykonać brelok do klu-
czy czy zawieszkę, uży-
wając tylko sznurka.

Godz. 17:00, MSK Cen-
trum Animacji i Rewita-
lizacji Rondo,  
ul. Limanowskiego 166.
Wstęp wolny.

Wtorek, 31 maja 

Igła z nitką
Warsztaty plastyczne. 
Uczestnicy pracować 
będą z różnymi materia-
łami i technikami, pozna-
ją możliwości przetwa-
rzania przedmiotów już 
niepotrzebnych na coś 
pięknego i pożytecznego.

Godz. 10:00, Miejska 
Strefa Kultury Dom 
Kultury Ariadna,  
ul. Niciarniana 1/3.
Udział bezpłatny. 
Informacje: 510 313 310.

Środa, 1 czerwca Perkusja śmieciowa 
Zajęcia warsztatowe obej-
mujące wspólne muzyko-
wanie na instrumentach 
perkusyjnych, wykona-
nych przez uczestników 
własnoręcznie z przed-
miotów codziennego 
użytku lub przeznaczo-
nych do recyklingu.

Godz. 10:00, Centrum 
Edukacji Kulturowej  
„Na Żubardzkiej”,  
ul. Żubardzka 3.
Wstęp wolny.

Czwartek, 2 czerwca

Sportowe 
zakończenie 
Na zakończenie VIII Łódz-
kich Senioraliów w Artu-
rówku odbędzie się im-
preza plenerowa, podczas 
której uczestnicy wezmą 
udział w marszu nordic 
walking połączonym z grą 
terenową. Przez cały czas 
wydarzenia będą mogli 
skorzystać także z badań  
i porad specjalistów. 

Start marszu i gry  
o godz. 10:00, w pobliżu 
siłowni plenerowej  
i placu zabaw.

Piątek, 3 czerwca

Bieżące informacje o Łódzkich Senioraliach znaj-
dziesz na stronie www.uml.lodz.pl/seniorzy oraz 
miejskim profilu FB dla osób 60+: Seniorzy w Łodzi  
(www.fb.com/SeniorzywLodzi)

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego:  
42 638 47 30 (Oddział ds. Polityki Senioralnej).

FOT. ŁÓDŹ.PL

TOP 10 TOP 10 WYDARZEŃ!WYDARZEŃ!

INFO
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FOT. PAWEŁ ŁACHETA

Fotografowanie ma we krwi. 
Ojciec jeszcze przed wojną miał 
zakład na Piotrkowskiej, potem 
na Rzgowskiej. Od najmłodszych 
lat pani Jadwiga pomagała wy-
woływać zdjęcia i ustawiać apa-
rat. Z czasem razem z mężem 
przejęła zakład po ojcu.  

Przy ul. Bratysławskiej 8 A 
znajduje się niewielki pa-
wilon. Na pierwszym pię-
trze na klientów czeka pani 
Jadwiga Koman. Wnętrze 
jej zakładu nawiązuje do 
tradycji fotografowania 
poprzez drobne elementy 
wystroju i piękne, kilku-
dziesięcioletnie zdjęcia. – Te 
zdjęcia w ogóle nie blakną 
i nie starzeją się – przyznaje 
pani Jadwiga.
W zakładzie obejrzeć moż-
na także stary, około stulet-
ni aparat. To właśnie nim 
swoich klientów jeszcze 
w czasach międzywojen-
nych fotografował 
ojciec pani Ja-
dwigi. 

Rodzinna 
tradycja
P i ę k n e m 
u c h w y c o -
nym na zdję-
ciach pani 

Jadwiga zachwyca się, od-
kąd tylko pamięta. Zaszcze-
pił to w niej ojciec, który 
jeszcze przed wojną prowa-
dził zakład fotografi czny na 
ul. Piotrkowskiej.
– Nad drzwiami wejścio-
wymi widniał napis „usłu-
gi artystyczne”. W tam-
tych czasach fotograf nie 
był zwykłym zawodem, 
to nie był rzemieślnik, ale 
prawdziwy artysta. Ojciec 
opowiadał, że w między-
wojniu jego zakład na Piotr-
kowskiej był najelegantszy. 
Żeby zrobić sobie pamiątko-
we fotografi e, przyjeżdżały 
tam fabrykantki z całej 
Łodzi – wspomina pani Ja-
dwiga.
Po tacie odziedziczyła nie 
tylko artystyczną duszę 
i zachwyt nad pięknem, ale 
także perfekcjonizm i profe-
sjonalizm.
– Ojciec bardzo mocno 

zwracał uwagę na to, 
jak kto przycho-

dzi ubrany do 
zdjęcia. Nie 

było moż-

liwości, żeby nie mieć na 
sobie eleganckiego ubrania. 
Kiedyś wizyta u fotografa 
to było wielkie wydarzenie, 
jak święto – wspomina foto-
grafka.

Od pomocnika 
do fotografa
W pracowni fotografi cznej 
pomagała ojcu od zawsze. 
Potem, po ślubie, do ro-
dzinnego interesu dołączył 
także mąż Bogusław. Z cza-
sem oboje przejęli zakład 
fotografi czny na ul. Rzgow-
skiej i wspólnie prowadzili 
interes. 
– Początkowo to głównie 
mąż robił zdjęcia. Ja się bar-
dzo stresowałam, jak ktoś 
przyszedł na przykład po 
zdjęcia ślubne czy komu-
nijne. Jaki to był stres, czy 
zdjęcie się uda, czy ładnie 
wyjdą. A sprawdzić to moż-
na było dopiero w ciemni, 
po wywołaniu zdjęć – przy-
znaje pani Jadwiga. 
Ale ćwiczenie czyni mistrza 
i pani Jadwiga 

z każdym kolejnym zro-
bionym zdjęciem nabierała 
wprawy. Choć stres pozo-
stał, nauczyła się wszyst-
kiego, co związane z zawo-
dem. Kiedy nadeszła era 
cyfrowych aparatów, foto-
grafka, już wówczas będąc 
w wieku 60 plus, także 
i tego musiała się nauczyć.
– Obróbka zdjęcia, program 
do retuszu, komputer, to 
wszystko było dla mnie zu-
pełnie nowe, ale i tego się 
nauczyłam, żeby pozostać 
w tym pięknym zawodzie 
– opowiada pani Jadwiga.

Nie tylko zdjęcia
W dzisiejszym zakładzie 
pani Jadwigi przy ul. Braty-
sławskiej 8 A klient otrzy-
muje nie tylko zdjęcia do 
dowodu czy paszportu. Do-
staje o wiele więcej, bo pani 
Jadwiga chce, żeby klienci 
na fotografi ach wyglądali 
pięknie. 
– Ja mam tutaj ma-
rynarki, narzutki, 
p e r ł y ,  a p a s z k i . 
Często klienci nie 
wiedzą, że biała 
bluzka do zdję-
cia na białym 
tle wygląda 
blado. Do 

tego potrzebny jest 
jakiś dodatkowy ko-
lor, coś, co by się odcinało. 
Albo paniom czasami bra-
kuje jakiegoś eleganckiego 
dodatku, to ja wtedy wycią-
gam perły i od razu portret 
wygląda zupełnie inaczej – 
opowiada łodzianka.
Nigdy też nie brakuje czasu 
na poznanie się i rozmowę. 
Właśnie z tego względu 
pani Jadwiga wciąż każ-
dego dnia otwiera zakład, 
choć tak napraw-
dę mogłaby już 
z pracy zrezy-
gnować. 

– Chcę być z ludźmi, to jest 
dla mnie coś fantastycz-
nego, mimo problemów 
z kręgosłupem, to wolę być 
tutaj, wciąż pracować i roz-
mawiać z klientami – przy-
znaje pani Jadwiga.

Agnieszka Rutkowska

nych fotografował 
ojciec pani Ja-
dwigi. 

Rodzinna 
tradycja
P i ę k n e m 
u c h w y c o -
nym na zdję-
ciach pani 

zwracał uwagę na to, zwracał uwagę na to, 
jak kto przycho-

dzi ubrany do 
zdjęcia. Nie 

było moż-było moż-

po wywołaniu zdjęć – przy-
znaje pani Jadwiga. 
Ale ćwiczenie czyni mistrza Ale ćwiczenie czyni mistrza 
i pani Jadwiga i pani Jadwiga 

pięknie. 
– Ja mam tutaj ma-
rynarki, narzutki, 
p e r ł y ,  a p a s z k i . 
Często klienci nie 
wiedzą, że biała 
bluzka do zdję-
cia na białym 
tle wygląda tle wygląda 
blado. Do blado. Do 
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Jadwiga Koman,
78 lat

Pani Jadwiga z pasją
opowiada o fotografi ach
z dawnych lat

PięknoPiękno
ZATRZYMANE W OBIEKTYWIE

choć tak napraw-
dę mogłaby już 
z pracy zrezy-

Zakład pani Jadwigi 
mieści się w pawilonie 
przy ul. Bratysławskiej 8 A, 
na I piętrze

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

JAKA JEST TWOJA HISTORIA?
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W Oriri ZO i mża ę nić!
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Rodzinne zajęcia w słoniarni, malowanie buzi, animacje dla dzieci oraz 

spotkania z animatorami w strojach zwierząt – to tylko niektóre z atrakcji, 

jakie przygotowano z okazji weekendu Dnia Dziecka w Orientarium ZOO Łódź. 

Odwiedzający ogród w dniach 4–5 czerwca będą mogli m. in. zobaczyć kąpiel 

słoni indyjskich, zobaczyć pokazowe karmienie orangutanów i poznać podwodny 

świat oceanu. Kilkanaście punktów gastronomicznych przygotuje specjalne 

propozycje dla dzieci (m.in. desery, lody oraz bubble tea). 
W budynku Orientarium ZOO Łódź będzie można skorzystać z interaktywnych 

zabawek, a na zewnątrz znajdują się dmuchana zjeżdżalnia oraz park linowy.

Z okazji Dnia Dziecka Orientarium ZOO Łódź przygotowało dla dzieci (powyżej 

7 roku życia) i dorosłych warsztaty rodzinne. Głównym punktem programu 

będzie zwiedzanie zaplecza słoniarni wraz z sypialnią słonia 
Aleksandra. Szczegóły wraz z cennikiem i formularzem zgłoszeniowym 

dostępne są na stronie internetowej www.orientarium.lodz.pl.

Inekw r i b
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Podn ne
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...or  kąi

Ste rari

Alen i Tr a yu...



Ewelina Hajda i Anna Furkałow-
ska, dwie wyjątkowe instrumen-
talistyki, wystąpią na wspólnym 
koncercie w Muzeum Książki 
Artystycznej (ul. Tymienieckie-
go 24).

Zarówno Ewelina Hajda, 
grająca na marimbie, jak 
i Anna Furkałowska, wio-
lonczelistka, to niezwykle 
utalentowane ubiegło-
roczne stypendystki Pre-
zydent Miasta Łodzi. Ich 
wspólny występ zainicjuje 
serię muzycznych, kame-
ralnych spotkań z łódzką 
publicznością pod hasłem 
„Bliżej”. Start w niedzielę 
(29 maja) o godz. 19:00. 

Wstęp wolny. EMa

Już w sobotę (28 maja) 
kolejna gala MMA 
w Atlas Arenie. W kar-
cie głównej znajdziemy 
kilka bardzo ciekawych 
pojedynków.

W KSW zadebiutu-
ją Rafał Paczuski, 

amatorski mistrz 
świata K1 oraz uty-
tułowany zawodnik 
wagi ciężkiej Daniel 
Omielańczuk. Do 
klatki wróci również 
były pięściarz Izu 
Ugonoh. W walce 
wieczoru zobaczy-

my starcie legend 
– Mariusz Pudzia-
nowski zmierzy się 
z Michałem Materlą. 
Bilety dostępne od 
130 zł.

PB

W najbliższy weekend (28–29 
maja) rynek Manufaktury 
stanie się areną tanecznych 
zmagań. Ponad tysiąc tance-
rzy ze szkół Egurroli z całej 
Polski zmierzy się w różnych 
kategoriach tanecznych, 
a rywalizacji będzie się przy-
glądać sam Agustin Egurrola!

Przed nami weekend pe-
łen sportowej rywalizacji 
i spektakularnych choreo-
grafi i! Tancerze z trzynastu 
szkół Egurrola Dance Stu-
dio przyjadą do Manufak-
tury, by rywalizować o mia-
no najlepszego.
Sobotnia rywalizacja roz-
pocznie się od zmagań soli-
stów z zespołów jazzowych 
i hip-hopowych od 13. roku 
życia. Później zaprezentu-
ją się duety, a po południu 

przyjdzie czas na 
rywalizację gru-
pową. Na zakoń-
czenie pierwszego 

dnia zaplanowano 
wielką bitwę taneczną, 

która pokaże, jak tań-

czą ulice wielkich miast!
W niedzielę na scenę wkro-
czą członkowie zespołów 
disco dance. Młodzi tance-
rze rywalizować będą w ka-
tegoriach solo, duety, małe 
grupy i formacje. Grupy, 
które na co dzień trenują 
w pofabrycznych budyn-
kach Manufaktury, zapre-
zentują się w hip-hopie, 
jazzie, tańcu nowoczesnym, 
a także zmysłowym i kobie-
cym high heels!
Nie zabraknie też konkur-
sów, tanecznych animacji 
dla najmłodszych i spotkań 
z doświadczonymi instruk-
torami.
Taneczne rywalizacje na 
rynku Manufaktury będzie 
można oglądać w sobotę 
w godz. 10:00–22:00 oraz 
w niedzielę w godz. 10:00–
22:00. Wstęp wolny.

Zred

Łódzka Organizacja Tury-
styczna zaprasza na cykl 
wakacyjnych spacerów 
z przewodnikiem. Spacery 
odbywać się będą przez całe 
wakacje aż do końca wrze-
śnia włącznie.

Pierwszy wystartu-
je już w sobotę (28 
maja) o godz. 11:00 

sprzed Informacji 
Turystycznej przy 
ul. Piotrkowskiej 28. 
Kolejny o godz. 14:00 
oraz w niedzielę (29 
maja) o godz. 11:00. 
Przewodnicy opo-
wiedzą m.in. o Izra-
elu Poznańskim 
i jego imperium, hi-
storii Starego Miasta, 

magicznych podwór-
kach najsłynniejszej 
łódzkiej ulicy, wspa-
niałych muralach 
i street-artowych in-
stalacjach. Bilety: 20 
zł, dla posiadaczy 
Karty Łodzianina 
zniżka na bilet 20%.

RedKu
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LETNIE SPACERY

KSW
WRACA DO ŁODZI!

RADIO ŻAK
ŚWIĘTUJE URODZINY
Koncerty, na nich zderze-
nie klasyki z rapem, nie-
konwencjonalny konkurs 
na recytacje tekstów, 
a przede wszystkim 
wspaniała zabawa i cały 
wachlarz emocji – tego 
doświadczą łodzianie na 
wyjątkowym wydarzeniu 
plenerowym zorganizowa-
nym z okazji 63. urodzin 
Radia Żak.

Miejska Strefa Kultu-
ry w Łodzi zaprasza 
w niedzielę (29 maja) na 
ul. Krzemieniecką 2 A, 
aby uczestniczyć w eks-
perymentalnym pikniku 
i świętować 63. urodzi-
ny kultowej studenckiej 
rozgłośni radiowej Poli-
techniki Łódzkiej.

W programie: koncert 
Grzegorza Tarwida, nie-
konwencjonalny kon-
kurs recytacji tekstów 
rapowych połączony 
z występem Orkiestry 
Klangoru Poleskiego 
oraz koncert Maha Fik-
sum.
Radio Żak to najstarsza 
koncesjonowana aka-
demicka rozgłośnia ra-
diowa w Polsce. Swoją 
karierę w Żaku rozpo-
częli m.in. Marek Niedź-
wiecki, Marcin Pośpiech, 
Adam Kołaciński, Łu-
kasz Walewski czy An-
drzej Papajak.
Wstęp na wydarzenie 
jest bezpłatny. Start 
o godz. 16:00. 

EMa

I WIOLONCZELĘ
KONCERT NA MARIMBĘ

serię muzycznych, kame-
ralnych spotkań z łódzką 
publicznością pod hasłem 
„Bliżej”. Start w niedzielę 
(29 maja) o godz. 19:00. 

Wstęp wolny. 

Już w sobotę (28 maja) 
kolejna gala MMA 
w Atlas Arenie. W kar-
cie głównej znajdziemy 
kilka bardzo ciekawych 
pojedynków.

W KSW zadebiutu-
ją Rafał Paczuski, 

amatorski mistrz 
świata K1 oraz uty-
tułowany zawodnik 
wagi ciężkiej Daniel 
Omielańczuk. Do 
klatki wróci również 
były pięściarz Izu 
Ugonoh. W walce 
wieczoru zobaczy-

my starcie legend 
– Mariusz Pudzia-
nowski zmierzy się 
z Michałem Materlą. 
Bilety dostępne od 
130 zł.
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KSW
WRACA DO ŁODZI!

Ewelina Hajda i Anna Furkałow-
ska, dwie wyjątkowe instrumen-
talistyki, wystąpią na wspólnym 
koncercie w Muzeum Książki 
Artystycznej (ul. Tymienieckie-

Zarówno Ewelina Hajda, 
grająca na marimbie, jak 
i Anna Furkałowska, wio-
lonczelistka, to niezwykle 
utalentowane ubiegło-
roczne stypendystki Pre-
zydent Miasta Łodzi. Ich 
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serię muzycznych, kame-
ralnych spotkań z łódzką 
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„Bliżej”. Start w niedzielę 
(29 maja) o godz. 19:00. 
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łódzkiej ulicy, wspa-
niałych muralach 
i street-artowych in-
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Karty Łodzianina 
zniżka na bilet 20%.

RedKu

LETNIE SPACERY

RADIO ŻAK
ŚWIĘTUJE URODZINY

I WIOLONCZELĘ
KONCERT NA MARIMBĘ

serię muzycznych, kame-
ralnych spotkań z łódzką 
publicznością pod hasłem 
„Bliżej”. Start w niedzielę 
(29 maja) o godz. 19:00. 

Wstęp wolny. EMa

WEEKEND W ŁODZI10

DO TAŃCA
Z PASJI

a rywalizacji będzie się przy-
glądać sam Agustin Egurrola!

no najlepszego.
Sobotnia rywalizacja roz-
pocznie się od zmagań soli-
stów z zespołów jazzowych 
i hip-hopowych od 13. roku 
życia. Później zaprezentu-
ją się duety, a po południu 

przyjdzie czas na 

dnia zaplanowano 
wielką bitwę taneczną, 

która pokaże, jak tań-
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ŚWIĘTUJĄC URODZINY

W PINOKIU

BEETHOVENA

W weekend będzie idealna 
okazja, by spędzić rodzinnie 
czas. Zaplanowano pikniki 
z okazji obchodów Dnia 
Mamy i Dnia Dziecka, kon-
certy w plenerze i festyn.

Harnam w Ogrodzie
Miejska Strefa Kultury 
fi lia Ośrodek Górna (ul. 
Siedlecka 1) gościć bę-
dzie łódzki Zespół Tańca 
Ludowego Harnam im. 
Jadwigi Hryniewieckiej 
i zaprasza łódzką publicz-
ność do swojego ogrodu 
na prawdziwą ucztę dla 
uszu i oczu! Wydarzenie 
odbędzie się w sobotę (28 
maja) o godz. 17:00. Wstęp 
jest bezpłatny. Zapisy: 
zapisy@gorna.pl

Festyn w plenerze 
i koncert 
W sobotę (28 maja) od 
godz. 11:00 do 17:00 
w Miejskiej Strefi e Kul-
tury fi lii Ośrodek Wyspa 
Kultury (ul. Stawowa 

28) będzie można wziąć 
udział w plenerowym 
festynie. W planie gry 
i zabawy dla dzieci, sza-
leństwa na dmuchańcach 
oraz występy muzyczne 
na scenie. Na zwiedzają-
cych będą czekać stoiska 
z rękodziełem i balonami. 
Na zakończenie imprezy 
wystąpi łódzki zespół ja-
zzowy – Sweet & Hot Ja-
zzband. Wstęp wolny.

Rodzinne 
piknikowanie
Na rodzinny piknik 
z okazji obchodów Dnia 
Mamy i Dnia Dziecka za-
prasza jeszcze Miejska 
Strefa Kultury w Łodzi 
fi lia Strefa Kultury Otwar-
tej (ul. Anny Jagiellonki 
4). Na dzieci małe i duże 
będzie czekać kilka stref 
aktywności twórczej, 
koncert małych artystów 
i dyskoteka pod chmurką. 
Wydarzenie rozpocznie 

się o godz. 10:00 i potrwa 
do godz. 14:00.

Na łódzkim 
Manhattanie 
Piknik z okazji Dnia 
Dziecka, Dnia Mamy 
i Taty odbędzie się także 
na Łódzkim Manhatta-
nie (ul. Piotrkowska 182) 
w niedzielę (29 maja) 
w godz. 11:00–14:00. 
W programie m.in. wata 
cukrowa, dmuchane zam-
ki, malowanie buziek, po-
rady kosmetyczno-fryzjer-
skie i przejażdżki wokół 
Manhattanu drewnianym 
kabrioletem, znakowanie 
rowerów, kurs dojenia 
krowy i muzyka na żywo. 
Na pikniku organizowa-
nym przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Śródmie-
ście” będzie można rów-
nież wesprzeć zbiórkę dla 
małego Leosia chorego na 
SMA.

Zred

Orkiestra Polish Camerata 
zaprasza łodzian w niedzie-
lę (29 maja) na bezpłatny 
koncert wybranych arcydzieł 
muzycznych skomponowa-
nych przez Ludwiga van Be-
ethovena. 

Wydarzenie odbędzie się 
w ramach VII Festiwalu 

Polish Camerata Swo-
jemu Miastu, którym 
muzycy świętują 250. 
rocznicę urodzin kompo-
zytora. 
Podczas koncertu za-
brzmią: Uwertura kon-
certowa „Coriolan" op. 
62, Uwertura do drama-
tu „Egmont" op. 84 oraz 

VI Symfonia F-dur „Pa-
storalna" op. 68. Start 
w niedzielę o godz. 17:00 
w Kościele Ewangelic-
ko-Reformowanym (ul. 
Radwańska 37). Wstęp 
wolny.

EMa

Niedzielny targ osobliwych, 
bardzo oryginalnych przed-
miotów oraz spacer po Księ-
żym Młynie i Kocim Szlaku 
to dobry pomysł na rodzinne 
spędzenie wczesnego popo-
łudnia.

Na zwiedzających 
czekać będą kramiki 

z perełkami dizaj-
nu wyciągniętymi ze 
strychów i piwnic, 
wyrobami lokalnych 
rzemieślników oraz 
stoiska z produkta-
mi eko, plakatami, 
książkami, winylo-
wymi płytami oraz 
dziwacznymi bibelo-

tami niewiadomego 
przeznaczenia.
Targ usytuowany 
jest przy Kocim Szla-
ku, rozpocznie się 
w niedzielę (29 maja) 
o godz. 11:00 i po-
trwa do 17:00. 

RedKu

W sobotę (28 maja) o godz. 
17:00 w Teatrze Pinokio 
(ul. Kopernika 16) odbę-
dzie się premiera spekta-
klu, który został oparty 
o fabułę kultowego utwo-
ru literackiego dla dzieci.

Kultowa powieść Astrid 
Lindgren na deskach 
Teatru Pinokio – to 
najnowsza propozycja 
teatralna dla najmłod-
szych.
„Nazywam się Lisa. Je-
stem dziewczynką. To 
chyba od razu widać 
z imienia. Mam siedem 
lat i wkrótce skończę 
osiem”. Najprawdopo-
dobniej każdy dorosły 
zna pierwsze zdania 
„Dzieci z Bullerbyn", 
tak jak każdy dorosły 
zazdrości dziecku, które 

po raz pierwszy bierze 
do rąk książkę Astrid 
Lindgren.
Spektakl w Teatrze 
Pinokio wyreżysero-
wał Jerzy Jan Połoński, 
a o scenografi ę zadba-
ła Joanna Martyniuk. 
Muzykę napisał Mar-
cin Partyka, ruch 
sceniczny opra-
cowała Kon-
stancja Zegar-
towska. Na 
scenie: Mał-
gorzata Kraw-
czenko, Hanna 
Matusiak, Na-
talia Wieciech, 
Łukasz Bzura, 
Paweł Pacyna, 
Piotr Pasek. 
  EMa
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UWAGA

Złap 
za uchwyt, odchyl klapę

i weź gazetę „Łódź.pl“

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

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

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach

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

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

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

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

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

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

kolportaz@biblioteka.lodz.pl
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ONI ZBUDOWALI ŁÓDŹ – BOLESŁAW KARDASZEWSKI

GOŚĆGOŚĆ
Bolesław Kardaszewski do 
Łodzi trafi ł trochę przypad-
kiem, w pogoni za miesz-
kaniem, które młodemu 
małżeństwu architektów za-
oferowano tu, a nie w rodzin-
nej stolicy. Długo traktował 
tę przeprowadzkę tymczaso-
wo, nie ukrywając, że dla in-
teresującej oferty z Warszawy 
spakowałby walizki w kilka 
minut. Tyle że wciąż cieka-
wiej było w Łodzi, a wyzwań, 
jakie postawiło przed nim 
nasze miasto, wystarczyło na 
całe życie.

Architekt 
łódzkich uczelni
Miastem akademickim 
Łódź została od razu po 
wojnie, ale brakowało 
kampusów, a wydziały 
rozrzucone były po ka-
mienicach w całym cen-
trum. Dlatego na początku 
lat 70. Kardaszewskiemu 
powierzono wykonanie 
projektu Dzielnicy Wyż-
szych Uczelni. Rozmach 
koncepcji przygotowanej 
z Włodzimierzem No-
wakowskim i Anną Wi-
śniowską nadal robi wra-
żenie! Ogromny kampus, 
wspólny dla Uniwersyte-
tu Łódzkiego i Akademii 
Medycznej, miał powstać 
w rejonie ulic Pomorskiej, Na-
rutowicza, Uniwersyteckiej 
i Konstytucyjnej. Obok czę-
ści przynależnych każdej 
z uczelni zaplanowano 
także wewnętrzną prze-
strzeń wspólną z biblio-
teką, aulą i rektoratami, 
tereny zielone oraz miejsce 
na handel i usługi. Osta-
tecznie powstał tylko jeden 
budynek, Instytut Fizyki 
UŁ, który swoimi szarymi, 

żelbetowymi murami miał 
nadać kierunek całej mega-
koncepcji.
Zrealizowany został za to 
projekt siedziby Akade-
mii Sztuk Pięknych – i całe 
szczęście, bo ten wielokrot-
nie nagradzany i opisy-
wany przez prasę z całego 
kraju gmach uchodzi za 
najważniejszy w dorobku 
Kardaszewskiego (znów 
partnerował mu tu Nowa-
kowski). Zbudowany na 
skarpie nad korytem rzeki 
Łódki budynek wykorzy-
stuje naturalne ukształto-
wanie terenu i korespon-
duje z otaczającym go 
krajobrazem. Wspaniale 
zrealizowanym prioryte-
tem było wpuszczenie do 
wnętrza jak najwięcej na-
turalnego światła – przez 
szklane ściany, wewnętrz-
ne dziedzińce oraz umiesz-
czone w sufi tach świetliki.
Swoje budynki Karda-
szewskiego ma także Poli-
technika Łódzka – zapro-
jektował dla niej siedziby 
Wydziału Budownictwa 
Lądowego oraz Instytutu 
Architektury i Urbanistyki. 

Zamieszkać u Bolka
Głód mieszkaniowy lat 60. 
miało pomóc zaspokoić 
kilka ikonicznych wieżow-
ców Kardaszewskiego. 
Przy ul. Narutowicza 78 
stanął dziesięciopiętro-
wiec, wizualnie lekki dzię-
ki fi larom unoszącym go 
nad przeszklonym pawi-
lonem, w którym pierwot-
nie mieściła się kawiarnia. 
Dzięki staraniom architek-
ta nazwano ją – na cześć 
jego żony – Irena, a wkrót-
ce wśród łodzian imię to 

przejął cały budynek. Kar-
daszewski jest także auto-
rem bliźniaczych wieżow-
ców z al. Kościuszki 126 
i 128. Podziemne parkingi 
z windami, wbudowane 
w ściany mieszkań szafy 
– Anilana i Lokator to na-
prawdę było coś! Pierwszy 
z wieżowców przypadł ło-
dzianom do gustu na tyle, 
że przyznali mu nawet ty-
tuł Mistera Łodzi! 
Myśląc o wielkiej płycie, 
wyobrażamy sobie zwy-
kle proste, powtarzalne 
ściany, dlatego tak trudno 
dostrzec ją w blokach przy 
ul. Zamenhofa 1/3 i 5. 
Kardaszewski, który przy 
tym projekcie pracował 
z Joanną Matuszewską, 
zrobił wszystko, aby jak 
najbardziej urozmaicić bry-
łę budynku. Niezwykłości 
spotykamy tu na każdym 
kroku – od usługowego 
parteru zacienionego bla-
szanymi markizami, przez 
wyłożoną drewnianą okle-
iną fasadę, aż po mansar-
dowy dach. Nadającym 
charakteru rozwiązaniem 
są także duże okrągłe okna 
mieszkań na najwyższych 
piętrach, odsłonięte łącze-
nia płyt tworzących ściany 
nośne oraz pełna uskoków 
jasna elewacja. Powstały 
w 1984 r. blok to ostatnia 
znacząca realizacja Kar-
daszewskiego, dlatego 
tym bardziej symboliczne 
wydaje się nadane budyn-
kowi imię. W plebiscycie 
zorganizowanym przez 
łódzką gazetę nazwano 
go – na cześć autora – Bol-
kiem.

Dorota Szczepańska
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Siedziba ASP w Łodzi 
jest uznawana 
za najważniejszy 
projekt Bolesława 
Kardaszewskiego

Wieżowiec Anilana 
zdobył tytuł 

Mistera Roku

Przeszklone ściany
wpuszczają

do wnętrz ASP
dużo światła

Siedziba Instytutu Fizyki 
to jedyne, co powstało 

z projektu Dzielnicy 
Wyższych Uczelni

W Bolku, nazwanym 
tak na cześć architekta, 
zachwycają detale 
nietypowe dla bloków
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Na jedną kolejkę przed 
zakończeniem rozgrywek 
piłkarskiej ekstraligi ko-
biet tytuł mistrzowski za-
pewniła sobie drużyna TME 
SMS. Przysłowiową kropkę 
nad i łodzianki postawiły 
w Krakowie, gdzie w mi-
nioną niedzielę pokonały 
2:1 AZS Uniwersytet Ja-
gielloński. Złote medale 
oraz puchar dla najlepszej 
drużyny w kraju odbiorą 
jednak przed własną pu-
blicznością.

W niedzielę (29 maja) 
o godz. 16:00 podopiecz-
ne Marka Chojnackie-
go rozpoczną mecz 
z Olimpią Szczecin. Po 
spotkaniu odbędzie się 
dekoracja mistrzyń Pol-
ski. Zaplanowano też 
wiele innych atrakcji. 

został wicemistrzem kra-
ju, Czarni zakończą sezon 
z brązowymi medalami, 
a Medyk zajął dopiero 
siódmą pozycję. Co zde-
cydowało o tym, że ekipie 
z Łodzi udało się zdystan-
sować wyżej do niedawna 
notowane rywalki? 

Pomysł na drużynę 
przynosi efekty
– Największy wpływ na 
dzisiejszy sukces miał 
nasz pomysł o budowie 
zespołu od podstaw, 
czyli od dzieci, które 
zaczęliśmy szkolić. Na 
efekty trzeba było trochę 
poczekać, ale ostatecz-
nie ta decyzja okazała się 
strzałem w dziesiątkę – 
mówi Janusz Matusiak. 
– Doszliśmy do punk-
tu, w którym bez obawy 

FOT. PAULA DUDA, TME

FOT. ORZEŁ ŁÓDŹ
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MISTRZOWSKA MISTRZOWSKA 
FETAFETA 

PRZY MILIONOWEJPRZY MILIONOWEJ
o obniżenie poziomu 
sportowego mogli-
śmy wprowadzać 
nasze wychowanki 
do pierwszej druży-
ny. Dzięki temu nie 
musieliśmy na siłę 
kupować zawod-
niczek z innych 
klubów. To było 
i jest naszą najwięk-
szą siłą. W decy-
dującym o mistrzo-
stwie meczu z AZS UJ 
grały u nas m.in. cztery 
juniorki, które kilka dni 
wcześniej pisały maturę. 
I udźwignęły ciężar wal-
ki o najwyższe trofeum. 
Ciesząc się z osiągnięte-
go sukcesu możemy więc 
z optymizmem spoglądać 
w przyszłość.

MD

Trudny okres przeżywają 
zawodnicy H. Skrzydlewska 
Orzeł Łódź. Po dwóch zwy-
cięstwach na początku roz-
grywek łodzianie zaliczyli 
serię czterech spotkań bez 
wygranej i w tabeli eWinner 
1. Ligi Żużlowej spadli na 
piątą pozycję. W nadchodzą-
cą sobotę (28 maja) będą 
jednak mieli okazję do prze-
rwania złej passy.  

Na mecz 7. kolejki przy-
jedzie do Łodzi Zdunek 
Wybrzeże Gdańsk – ze-
spół, który w sześciu me-
czach zgromadził tylko 
dwa punkty i z takim 
dorobkiem zamyka ta-
belę. Trzy oczka więcej 
mają na koncie żużlow-
cy: Aforti Start Gniezno, 
ROW Rybnik i Orzeł. Dla 
łodzian minione cztery 
serie spotkań nie były 
udane. Co prawda po wy-
sokich porażkach z druży-
nami Abramczyk Polonia 
Bydgoszcz i Celfast Wilki 
Krosno udało się urwać 
jeden punkt faworyzowa-
nemu Stelmetowi Falubaz 
Zielona Góra, jednak re-

mis z aktualnym liderem 
rozgrywek nie okazał się 
punktem zwrotnym. W mi-
nionej kolejce ekipa Orzeł 
zameldowała się w Niem-
czech, na torze beniaminka 
z Landshut. – W zeszłym 
roku byłem tam z Rzeszo-
wem, więc coś o tym torze 
wiem. Jest on na pewno 
specyfi czny – bardzo długi, 
z wąskimi prostymi. Led-
wo wygrał tam Stelmet Fa-
lubaz, przegrała natomiast 
Abramczyk Polonia Byd-
goszcz. Nasze nastawienie 
się jednak nie zmienia. Je-
dziemy do Niemiec po ko-
lejne punkty – zapowiadał 
trener Michał Widera. 

Nieudana wyprawa 
do Niemiec
Z tych planów nic jednak 
nie wyszło. Ekipa Trans 
MF Landshut Devils już 
po trzech biegach prowa-
dziła 14:4 i szybko wy-
pracowanej przewagi nie 
roztrwoniła. Ostatecznie 
gospodarze wygrali 50:39, 
powiększając swój doro-
bek do sześciu oczek. Nad 
łódzką ekipą beniaminek 

ma więc aktualnie punkt 
przewagi. Przed druży-
ną z Niemiec plasują się 
żużlowcy z: Bydgoszczy 
(7 pkt), Krosna (8 pkt) 
i Zielonej Góry (10 pkt). 
Na ostatniej pozycji 
jest natomiast drużyna 
z Gdańska, która 
w pierwszej fazie rozgry-
wek zaliczyła pięć pora-
żek z rzędu. Fatalną passę 
zawodnicy z Wybrzeża 
przerwali w minionej 
kolejce, wygrywając na 
własnym torze z ROW 
53:37. To zwycięstwo 
z pewnością podbudo-
wało outsidera, który 
w Łodzi będzie chciał po-
twierdzić zwyżkę formy. 
Gospodarze nie mogą 
więc sobie pozwolić na 
lekceważenie zdetermi-
nowanego rywala. Jeśli 
jednak pojadą na miarę 
swoich możliwości, to 
powinni zainkasować 
komplet punktów. Spo-
tkanie ze Zdunkiem Wy-
brzeże rozpocznie się 
w sobotę 28 maja o godzi-
nie 16:30.   

MD

FOT. ORZEŁ ŁÓDŹ

W sobotę łódzcy żużlowcy
będą walczyć o kolejne 

ligowe punkty

W niedzielę
przy ul. Milionowej
zapowada się świetne
widowisko

OKAZJA DO PRZEŁAMANIAOKAZJA DO PRZEŁAMANIA

– Wszystkiego nie może-
my zdradzić, ale zapew-
niam, że warto wybrać 
się na mecz kończący 
sezon 2021/2022. Przy-
gotowaliśmy m.in. wiele 
atrakcyjnych gadżetów 
dla kibiców. Są wśród 
nich koszulki i szaliki, 
które będą rozdawane już 
w przerwie spotkania – 
poinformował prezes UKS 
SMS Janusz Matusiak.
Poprzednie rozgrywki 
łodzianki zakończyły na 
drugiej pozycji. Walkę 
o złoto przegrały wów-
czas z Czarnymi So-
snowiec. Wcześniej po 
mistrzowską koronę się-
gały zawodniczki Górnika 
Łęczna i Medyka Konin. 
Teraz te ekipy znalazły 
się za plecami zespołu 
z ulicy Milionowej. Górnik 
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ŁÓDZKA POGODYNKA
18°C

27.05
PIĄTEK Imieniny 

obchodzą:
Augustyn, Juliusz,
Oliwier, Izydor,
Jan, Lucjan

REKLAMA

15°C 17°C

28.05 29.05
SOBOTA NIEDZIELAImieniny 

obchodzą:
Jaromir, Wiktor, 
Wilhelm, Augustyn,
Emil, Ignacy

Imieniny 
obchodzą:
Magdalena, Teodozja,
Bogusława, Elżbieta,
Maksymilian, Maria

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC,

28 maja 1998 r. narodziła się 
Łódzka Aleja Gwiazd, wzo-
rowana na hollywoodzkiej 
Walk of Fame. Tego dnia 
wmurowano w chodnik 
ul. Piotrkowskiej pierw-
szą, mosiężną gwiazdę, 
umieszczoną na specjalnej 
płycie, która dedykowana 
była wybitnemu aktorowi 
Andrzejowi Sewerynowi. 
Pomysłodawcą całej akcji 
był niezapomniany Jan Ma-
chulski, a autorem projektu 
– znakomity grafi k Andrzej 
Pągowski. Aleja Gwiazd 
w Łodzi biegnie fragmentem 
po obu stronach ul. Piotr-
kowskiej od ul. Sierpnia 
i ul. Traugutta do pasażu Ar-
tura Rubinsteina. 
Po wschodniej, parzystej 
stronie znajdują się gwiaz-
dy reżyserów, operatorów, 

scenografów, kompozytorów 
i montażystów, natomiast po 
stronie zachodniej – głównie 
aktorów. Decyzję o wmurowa-
niu kolejnej gwiazdy podejmu-
je kapituła złożona z łódzkich 
artystów i ludzi związanych 

Rodzinne miasto
Kontynuujemy Tuwimowski śpiewnik pełen – jak widać – świetnych 
przebojów. Po przedwojennych szlagierach rewiowych powracamy 
do bardziej współczesnych wykonań, takich jak twórczość niezapomnia-
nego Marka Grechuty, który rozsławił wiersz pana Juliana „Sen złotowłosej dziewczyn-
ki”, zadedykowany pierwotnie Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, w zmysłowej piosence 
„Pomarańcze i mandarynki”. Oto początkowy fragment tego tekstu:

Maksymilian, Maria

do bardziej współczesnych wykonań, takich jak twórczość niezapomnia-
nego Marka Grechuty, który rozsławił wiersz pana Juliana „Sen złotowłosej dziewczyn-

Ławeczka Tuwima
Ławeczka Tuwima

ALEJĄ GWIAZD IDZIEMY…ALEJĄ GWIAZD IDZIEMY…
KARTKA Z KALENDARZA z kulturą.  Od 4 czerwca 

2018 r. operatorem Łódzkiej 
Alei Gwiazd jest Narodowe 
Centrum Kultury Filmowej 
w Łodzi, w ramach projektu 
Łódź Miasto Filmu UNESCO. 
A gwiazd tych, honorujących 
największych artystów polskie-
go kina, mamy już 88 i to nie jest 
koniec!  agr

Kolejne wydanie w poniedziałek  30 maja

Andrzej Wajda osłonił swoją gwia-
zdę w Alei Gwiazd w 1998 r.

Już 88 gwiazd 
„błyszczy” przy Piotrkowskiej

Marek Grechuta. Fot. W. Pniewski 

           Pomarańcze
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To nastraja i to podniecaTo nastraja i to podnieca
A ja lubię tuman narkozy,A ja lubię tuman narkozy,
A najbardziej – gdy jest kobiecaA najbardziej – gdy jest kobieca
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Pani patrzy – melancholĳ nie...Pani patrzy – melancholĳ nie...
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Sen? Doprawdy? Jak dymu kółka?Sen? Doprawdy? Jak dymu kółka?
Sen zmysłowy bladej dziewczynki?Sen zmysłowy bladej dziewczynki?
Hebanowa lśniąca szkatułkaHebanowa lśniąca szkatułka
Pomarańcze i mandarynki.Pomarańcze i mandarynki.

Jak najlepiej przygotować 
kierowcę do pracy? Przyjdź 
do nas by się przekonać. 
Brzmi jak przechwałka, ale 
to prawda. I do tego zajęcia 
w Ośrodku Szkolenia Kierowców 
przy MPK-Łódź są bezpłatne. 
Za kurs prawa jazdy kategorii 
D wraz z uprawnieniami do 
przewozu osób – poniesiesz 
jedynie koszty wpisowego 
w wysokości 300 zł. Ta kwo-
ta wróci do Ciebie jeśli prze-
pracujesz u nas co najmniej 
trzy lata. A może zostaniesz 
do emerytury.

Najbliższy kurs rusza 20 
czerwca. Jeśli jesteś za-
interesowany, to zgłoś się 
już teraz. Czasu zostało 
niewiele. Jeśli nie zdążysz 
na ten termin, to następny 
zacznie się we wrześniu. 
U nas autobusy z kursan-
tami jeżdżą niemal non 
stop. 

Od początku roku zorgani-
zowaliśmy dwa kursy dla 
32 osób. Przyszli kierowcy 

MPK-Łódź uczyli się jeździć 
mercedesami conecto. Dokład-
nie takimi samymi, jakie można 
zobaczyć na łódzkich ulicach. 
Już po dziesięciu tygodniach 
od rozpoczęcia zajęć, kursanci 
zdawali egzamin państwowy 
na prawo jazdy kat. D. 

Co istotne – zdawali na tym 
samym autobusie,  na któ-
rym się szkolili. Stresu mniej, 
a skuteczność wysoka. W cią-
gu kilku dni wszyscy cieszyli się 
z nowych uprawnień i… nowej 
pracy.

Oczywiście pojazdy to nie 
wszystko. Instruktorami w OSK 
są nasi kierowcy. Nikt inny nie 
zna specyfi ki pracy na linii tak 
jak oni. Zależy nam, by kandy-
datów przygotować do pracy 
najlepiej jak to możliwe. Chcesz 
się przekonać – zadzwoń. 
Zafundujemy Ci darmowy kurs 
na mercedesach z najlepszymi 
kierowcami w mieście, a Ty zy-
skasz pracę w stabilnej fi rmie 
z bogatym pakietem socjalnym. 
Rekrutację na kursy prowadzą 
nasi psychologowie. 

Chcesz się zgłosić na kurs? Wyślij aplika-
cję na adres:  szkoleniampk@mpk.lodz.pl
Masz wątpliwości, czy podołasz? 
Zadzwoń na jeden z następujących 
numerów telefonu: 42 672 12 57, 
42 672 12 68 lub 42 672 13 53.
Jesteś ciekaw, co to za praca i jakie są 
wymagania? Przeczytaj poniższą ściągę: 

OFERUJEMY
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
   w fi rmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
• stabilną pracę;
• szeroki pakiet socjalny;
• dobrą atmosferę pracy;
• bezpłatne szkolenia.
• bezpłatną opiekę psychologa.

WYMAGANIA FORMALNE 
WOBEC KANDYDATÓW
• ukończony 24 rok życia; 
• prawo jazdy kat. B lub B i C.

OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW
• komunikatywność;
• pozytywne nastawienie do pasażera;
• opanowanie;
• punktualność;
• odpowiedzialność.
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D wraz z uprawnieniami do 
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pracujesz u nas co najmniej 
trzy lata. A może zostaniesz 
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U nas autobusy z kursan-
tami jeżdżą niemal non 
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