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NA SYGNALE

Policjanci z Wydziału do Walki z Cy-
berprzestępczością KWP w Łodzi 
pracowali nad sprawą nielegalnego 
procederu handlowania w internecie 
zaświadczeniami lekarskimi. Ustalili, 
że podejrzani wysłali ponad 5 tys. prze-
syłek zawierających podrobioną doku-
mentację, uzyskując ze swej działalno-
ści nielegalny przychód przekraczający 
1 milion zł!
Dysponując postanowieniem proku-
ratury, dotarli do kilku mieszkań na 
terenie Warszawy i w okolicach Le-
gionowa. Zatrzymanych zostało troje 
współpracujących ze sobą, choć ofi cjal-
nie bezrobotnych osób – 20-letnia ko-
bieta oraz dwóch mężczyzn w wieku 
32 lat.
Podczas przeszukań znaleziono m.in. 
druki orzeczeń lekarskich oraz piecząt-
ki medyków. 
Prokurator wystąpił do sądu z wnio-
skami o tymczasowe aresztowania 
podejrzanych. 1 czerwca zapadła de-
cyzja o umieszczeniu ich na najbliższe 
3 miesiące w izolacji. Sprawa pozostaje 
rozwojowa. 
Za fałszowanie dokumentów grozi 
kara do 5 lat pozbawienia, ale w przy-
padku uczynienia sobie z takiego pro-
cederu stałego źródła dochodu sąd 
może wymierzyć wyższą karę.

HANDLOWALI SFAŁSZOWANĄ 
DOKUMENTACJĄ LEKARSKĄ

NA SYGNALE
CIEMNA STRONA MIASTA

W sezonie let-
nim mieszkańcy Łodzi mają 
do dyspozycji nie tylko pły-
walnie kryte, ale również 
inne atrakcje wodne. Wraz 
z początkiem czerwca Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Łodzi otworzył odkryte pły-
walnie sezonowe. Z basenów 
zewnętrznych od tego week-
endu (3–5 czerwca) można 
skorzystać także w Aquapar-
ku Fala. 

Najbliższe dni zapowiada-
ją się ciepło i słonecznie, 
dlatego warto spędzić ten 
czas nad wodą. 

Miejskie pływalnie
MOSiR zaprasza do ką-
pielisk: „Wodny Raj” przy 
ul. Wiernej Rzeki 2, przy 
ul. Sobolowej 1 oraz przy 
ul. Głowackiego 10/12, 
a także do kąpielisk 
w obiektach rekreacyjnych 
„Arturówek”, „Stawy Ja- 
na” oraz „Stawy Stefań-
skiego”. 
Dodatkowo na Stawach 
Jana i Stefańskiego znajdują 
się miejsca do grillowania 
oraz boiska do sportów pla-

żowych. 
W Arturówku i na 

Stawach Stefańskiego moż-
na poćwiczyć w siłowniach 
zewnętrznych, a w drugim 
obiekcie dodatkowo pojeź-
dzić na pumptracku. Nie-
wątpliwie ogromną atrakcją 
jest także wodny plac zabaw 
na Arturówku. Składa się 
z siedemnastu atrakcji.
We wszystkich obiektach 
posiadających kąpieliska 
oraz na pływalniach miej-
skich nad zapewnieniem 
bezpieczeństwa mieszkań-
ców będą czuwać ratownicy 
wodni. 
Szczegółowe informacje 
dotyczące kąpielisk i pły-
walni sezonowych znajdują 
się na stronie internetowej 
www.mosir.lodz.pl oraz 
facebook.com/mosirlodz.

Zewnętrzne baseny 
na Fali
W najbliższy weekend te-
ren zewnętrznych basenów 
otworzy także Aquapark 
Fala (al. Unii Lubelskiej 4). 
Do dyspozycji gości będzie 
zewnętrzny basen rekre-
acyjny, zewnętrzny brodzik 
dla dzieci, piaszczysta pla-

ża i plaża dla naturystów, 
a także boisko do badminto-
na i siatkówki, stoły do gry 
w ping-ponga oraz siłownia. 

Red

PLENEROWE KĄPIELISKAPLENEROWE KĄPIELISKAPLENEROWE KĄPIELISKAjuż otwarte!już otwarte!

Ten uznany reżyser, per-
former oraz scenarzy-
sta, aktor i pedagog na 
przestrzeni ostatnich lat 
jest jednym z najbardziej 
nagradzanych polskich 
twórców w Polsce i na 
świecie. W 2007 r. znany 
amerykański krytyk Dave 
Kehr na łamach maga-

zynu „New York Times” 
nazwał go „jednym z naj-
ważniejszych współcze-
snych twórców animacji 
artystycznej”.
Tworzony przez 14 lat fi lm 
animowany pt. „Zabij to 
i wyjedź z tego miasta”, 
w którym Łódź jest pełno-
prawną bohaterką, zdobył 

w 2021 roku 
cztery Orły 
– Polskie Nagrody 
Filmowe (najlepszy 
fi lm, muzyka, scena-
riusz, dźwięk).
Po odsłonięciu Gwiazdy 
w Klubie 77 odbędzie się 
spotkanie z artystą. Wstęp 
wolny. EMa

NA PIOTRKOWSKIEJ

MARIUSZ WILCZYŃSKIMARIUSZ WILCZYŃSKI
DOŁĄCZA 
DO ALEI GWIAZD
Mariusz Wilczyński, autor głośnego fi lmu „Zabij to i wyjedź z tego 
miasta”, w sobotę (4 czerwca) o godz. 13:00 odsłoni swoją gwiazdę 
w Alei Gwiazd przy ul. Piotrkowskiej 71. 

Już niedługo pojedziemy za-
chodnią obwodnicą Łodzi. 
Trwają odbiory i sprzątanie 
na pierwszym jej odcinku – 
od Lublinka do Aleksandrowa 
Łódzkiego.

Wszystko wskazuje na to, 
że jeszcze przed wakacjami 
kierowcy będą mogli nową 
trasą dojechać z zachodnich 
osiedli do S8 i lotniska. Tym 
samym domyka się „ring 
autostradowy” wokół mia-
sta. Łódź zostanie pierwszą 
aglomeracją w Polsce, któ-
ra będzie miała obwodnice 
z każdej strony.

Budowa zachodniej obwod-
nicy Łodzi, czyli ekspreso-
wej S14, została podzielona 
na dwa etapy. Pierwszy, ten 
bardziej zaawansowany, 
połączy węzeł Łódź – Lubli-
nek z węzłem Aleksandrów. 
Dzięki temu odcinkowi 
będzie można dojechać nie 
tylko z Aleksandrowa, ale 
też na przykład do lotni-
ska, a dalej do ekspresowej 
S8, czyli trasy na Wrocław 
i Warszawę. Jednak droga 
w założeniu ma być obwod-
nicą, więc żeby była w peł-
ni funkcjonalna, potrzebne 
będzie jeszcze „przebicie” 

od Aleksandrowa do auto-
strady A2. Budowa tej części 
S14-tki jest mniej zaawan-
sowana, bo umowa na jej 
budowę została podpisana 
później. Prawdopodobnie 
jednak pojedziemy nią już 
na wiosnę 2023 r. JB

FOT.LODZ.PL

PIERWSZY ODCINEK GOTOWY
S14 JESZCZE W CZERWCU

FOT: LODZ.PL

FOT. MAT.PRAS

90. GWIAZDA
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Miasto ogłasza przetarg na 
kompleksową modernizację 
ul. Krakowskiej – najważ-
niejszej drogi łączącej Złotno 
i Teofi lów ze Zdrowiem.

– Kończymy kompletowa-
nie dokumentacji projekto-
wej i przygotowujemy się 
do ogłoszenia przetargu. 
Planujemy ogłosić go jesz-
cze w czerwcu – zapowiada 
Agnieszka Kowalewska-
-Wójcik, dyrektor Zarządu 
Inwestycji Miejskich. – In-
westycja będzie w całości 
fi nansowana przez miasto. 
Jeśli zaproponowane oferty 
zmieszczą się w budżecie 
przeznaczonym na realiza-
cję, jesienią rozpoczniemy 
prace budowlane.

Ul. Krakowska zostanie 
zmodernizowana na 

niespełna kilometro-

wym odcinku od ul. Siew-
nej do ul. Barskiej. Prze-
widziano budowę ronda 
przy ul. Siewnej, dodatko-
wo Łódzka Spółka Infra-
strukturalna przebuduje 
fragment wodociągu w ul. 
Złotno. W ramach inwe-
stycji pojawią się nowa na-
wierzchnia jezdni, proste 
chodniki, bez-
pieczne zjazdy, 
ponadto zosta-
nie wykonane 
o d w o d n i e n i e 
i kanalizacja 
deszczowa. 
Po zachodniej 
stronie pojawi 
się droga dla ro-
werów. Obecne 
rondo przy ul. 
Siewnej stanie się 
pełnowymiarowe. 
Wzdłuż odnowio-

nego odcinka będzie posa-
dzona nowa zieleń, a ist-
niejąca zostanie poddana 
zabiegom pielęgnacyjnym.
Zgodnie z planami inwe-
stycja ma być zakończona 
na przełomie 2023 i 2024 r.

ML
FOT.LODZ.PL

KRAKOWSKA WRESZCIE

Piątek, 3 czerwca  |  nr 64/2022 (147)

FOT: LODZ.PL

Do łódzkiego Orientarium dotarł samiec ży-
rafy Rothschilda. Zwierzę o imieniu Kito waży 
ponad tonę i ma blisko 5 metrów wysokości!

Kito to trzeci, po Lirze i Uzuri, osobnik 
z gatunku żyrafy Rothschilda, który za-
mieszkuje łódzkie zoo. – Zwierzę zostało 
przetransportowane z Bellewaerde Park 
z Belgii. Ma 10 lat, waży 1100 kilogramów 
i ma 4,80 metra wzrostu – mówi Tomasz 
Jóźwik z Orientarium w Łodzi. – Kito do-

OSTATNI MIESIĄC 
NA ZŁOŻENIE 
WNIOSKU!
Na złożenie wniosku o dofi nansowanie wy-
miany starego pieca w budynku wieloro-
dzinnym został już tylko miesiąc. Wnio-
ski są przyjmowane do końca czerwca.

Zakres prac objętych dofi nan-
sowaniem to likwidacja źródła 
ciepła na paliwo stałe, pod-
łączenie do sieci ciepłowni-
czej, ogrzewanie gazowe, 
ogrzewanie elektryczne lub 
pompa ciepła.
Wysokość dotacji, którą 
można otrzymać, to aż 90% 
kosztów (na jeden lokal 
maksymalnie 9000 zł, na 
cały budynek wielorodzinny 
maksymalnie 50 000 zł).

Więcej informacji na 
www.lodz.pl/smog 
lub po zeskanowaniu 
kodu QR

WYDZIAŁ OCHRONY 
ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Kontakt 
z punktem konsultacyjnym
al. Piłsudskiego 100,
tel. 42 272 66 22
mail: dotacja.smog@uml.lodz.pl

INFO

WYMIANA 
PIECÓW W ŁODZI
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brze zniósł transport. W tej chwili oswaja 
się w nowym otoczeniu i zapoznaje ze swo-
imi koleżankami. Zaczyna również space-
rować po wybiegu zewnętrznym.

Najwyższe żyrafy 
Żyrafa Rothschilda, zwana również ugan-
dyjską lub Baringo, to najwyższy podga-
tunek wśród ssaków lądowych. Co ją 
odróżnia od żyrafy kenijskiej? Ma nie-
regularne plamy o mniej postrzępio-
nych brzegach. Co ciekawe, plamy 
u osobników dorosłych są ciem-
niejsze. Cechą charakterystycz-
ną jest również 5 niewielkich 
rogów na czubku głowy 
zwierzęcia. Większość 
żyraf posiada dwa 
rogi. Poznać je moż-
na także po bia-
łych nogach, od 
kolan w dół 

p o z b a -
wionych 

plam.
Liczebność 

tego gatun-
ku szacuje 

się na około 
2 tys. osobni-

ków. Dorosłe 
żyrafy dorastają 

nawet do 6 metrów 
wysokości. Samce 

są zazwyczaj wyższe 
od samic. Tak jest rów-

nież w przypadku Kito, który właśnie 
dołączył do Liry i Uzuri. Samiec jest 
wyższy i znacznie cięższy od samic. 
Opiekunowie liczą, że w przyszło-
ści ogród będzie mógł pochwalić się 
przychówkiem.

red

W weekend (4–5 czerwca) Orientarium zapra-
sza na rodzinny Dzień Dziecka. Na miejscu na 
zwiedzających czekać będą animatorzy oferują-
cy gry i zabawy dla najmłodszych. Goście mogą 
wziąć również udział w warsztatach rodzinnych 
i zwiedzić niedostępne na co dzień zaplecza sło-
ni indyjskich. Formularz zgłoszeniowy znajduje 
się na stronie orientarium.lodz.pl

INFO

ni indyjskich. Formularz zgłoszeniowy znajduje 
się na stronie orientarium.lodz.pl

DO REMONTU

NOWA ŻYRAFA 
W ORIENTARIUM
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INNOWACYJNA 
REHABILITACJA

17 DRÓG 
DO REMONTU! 
Remont nawierzchni ul. Okólnej na wysokości posesji 83–83 A.
Remont nawierzchni ul. Okólnej od posesji 83 A do ul. Żółwiowej.
Remont nawierzchni ul. Giewont od Pomorskiej do Ostrołęckiej.
Remont nawierzchni ul. Lodowej – kontynuacja nakładki przy ul. Milionowej.
Remont nawierzchni ul. Dostawczej – kontynuacja nakładki.
Remont fragmentu nawierzchni oraz wymiana chodników na ul. Solskiego
od Narutowicza do Małachowskiego.
Remont nawierzchni ul. Zamenhofa od Wólczańskiej do Kościuszki.
Remont chodników i wjazdów na ul. Chocianowickiej od posesji 85 w kierunku Pabianickiej.

Remont chodnika i drogi rowerowej przy skrzyżowaniu Hetmańskiej z Zakładową.
Remont chodnika ul. Sanockiej pomiędzy Krakusa a szpitalem im. Kopernika.
Remont nawierzchni ul. Przepiórczej od posesji 10 do 12.
Remont nawierzchni ul. Przepiórczej od posesji 12 do Mrówczej.
Remont chodnika ul. Skłodowskiej-Curie od Łąkowej do Lipowej.
Remont nawierzchni ul. Praussa od Srebrzyńskiej do Perla – kontynuacja nakładki.
Remont chodnika ul. Perla.
Remont chodnika ul. Ossowskiego.
Remont chodnika ul. Owsianej od Żniwnej do Skarpowej.

Co zostanie zrobione?

17 DRÓG 
DO REMONTU! 
17 DRÓG 
DO REMONTU! 

Ogłoszono nowy przetarg 
na remonty dróg i chod-
ników. To między innymi 
pomysły łodzian zgłoszone 
w Budżecie Obywatelskim.

N o w a  n a w i e r z c h n i a 
i  pros te  chodnik i  to 
bardzo często zgłasza-
ne przez mieszkańców 
wnioski do Budżetu Oby-

watelskiego. Zgłoszone
i wybrane przez łodzian 
pomysły właśnie trafiły 
do przetargu. Postępo-
wanie uzupełniono jesz-

cze o kilka innych reali-
zacji drogowych, łącznie 
17 zadań. Przetarg został 
podzielony na pięć części, 
a wykonawcy mają czas 

na składanie ofert do 10 
czerwca. Wszystkie za-
dania zaplanowane są do 
realizacji jeszcze w 2022 r.

ML

Zespół z Wydziału Mechanicz-
nego pracuje nad nowocze-
snym urządzeniem – egzoszkie-
letem rehabilitacyjnym. Jego 
stworzenie da chorym szansę 
stanąć na nogach.

Coraz więcej osób boryka 
się z problemami z poru-
szaniem się. Na świecie 
powstają wynalazki, które 
wspomagają rehabilitację. 
Jednym z nich jest egzo-
szkielet nóg. Korzystanie 
z takiego zewnętrznego 
szkieletu nie zastępuje pa-
cjentom kończyn, ale umoż-
liwia ruch, kiedy nie są sa-
modzielnie do niego zdolni.
Prototyp takiego urządze-
nia powstał na Politechnice 
Łódzkiej, stworzył go zespół 
z Katedry Automatyki, Bio-
mechaniki i Mechatroniki na 
Wydziale Mechanicznym, 

kierowanym przez prof. 
Jana Awrejcewicza. 
– Egzoszkielet zakładany 
jest na nogi i tułów pacjenta, 
który nie jest zdolny do sa-
modzielnego poruszania się, 
np. na skutek chorób bądź 
urazów rdzenia kręgowego 
– mówi mgr inż. Olga Jarzy-
na, doktorantka w KABiM. 
– Zadaniem urządzenia jest 
wymuszanie ruchów czło-
wieka w sposób naśladują-
cy prawidłowy chód, co ma 
prowadzić do rehabilitacji 
chodu i zwiększenia spraw-
ności pacjenta 
Prototyp zostanie wyko-
rzystany do dalszych ba-
dań. Wyniki posłużą m.in. 
w tworzeniu innych inspi-
rowanych biologicznie ro-
botów, dwu-, sześcio- czy 
nawet ośmionożnych.
 Aneta Szyma

377 dzieci, w tym 18 par bliź-
niąt, przyszło na świat w Ło-
dzi dzięki wsparciu łódzkiego 
programu dofi nansowania In 
Vitro. Od początku zakwali-
fi kowało się do niego prawie 
1170 par.

Realizacja programu In Vi-
tro dla łódzkich par Łódź 
rozpoczęła się w połowie 
2016 r. i jest kontynuowa-
na nieprzerwanie do dziś. 
Druga edycja projektu, któ-
ra ruszyła w 2021 r., zakła-
da jego realizację do 2025 r. 

Każdego roku miasto 
przeznacza ze swojego 
budżetu około 1 mln zł na 
dofi nansowanie procedur 
In Vitro. W sumie do dziś 
jest to kwota ok. 5,8 mln zł. 
Na 2022 r. również przewi-
dziano kwotę 1 mln, która 
zostanie przeznaczona na 
dofi nansowanie procedur 
medycznych. 

Na co mogą liczyć
pary?
Na otrzymanie dofinan-
sowania w wysokości do 

5000 zł do jednej proce-
dury. Każda z par może 
wnioskować o takie dofi-
nansowanie maksymalnie 
trzy razy.
Łódź bezpłatnie przekazu-
je też licencję na program 
innym gminom. Pierw-
szy taką umowę z Ło-
dzią podpisał Sosnowiec, 
w październiku 2016 r. 
Potem były jeszcze m.in. 
Szczecinek, Powiat Pabia-
nicki, Błaszki, Gniezno, 
Zgierz i Głogów. 

Red
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REKLAMA

Interesujesz się bezpieczeń-
stwem publicznym? Chcesz 
pomagać lokalnej społeczno-
ści? Nie boisz się wymagają-
cej i odpowiedzialnej pracy? 
Szukasz stabilnego zatrud-
nienia na podstawie umowy 

o pracę? Straż Miejska w Ło-
dzi prowadzi obecnie nabór 
na stanowisko aplikanta. Jako 
funkcjonariusz będziesz chro-
nić ład i porządek publiczny 
w mieście, a tym samym dbać 
o bezpieczeństwo łodzian.

Chętni do podjęcia cieka-
wej pracy w łódzkiej Stra-
ży Miejskiej mają czas do 
10 czerwca br. na złożenie 
niezbędnych dokumentów. 
Na zainteresowanych cze-
ka ciekawa praca w róż-

nych oddziałach i sekcjach 
specjalistycznych. Każdy 
może tu znaleźć coś dla 
siebie – jeśli kochasz zwie-
rzęta i troszczysz się o ich 
dobro, Sekcja Animal Pa-
trol zaprasza. Masz wy-
kształcenie pedagogiczne 
i lubisz pracę z dziećmi 
i młodzieżą? Sekcja Pro-
filaktyki czeka na Ciebie! 
Dbasz o środowisko? Do-
łącz do Sekcji Ekologicznej. 
Osoby nowo zatrudnione 
wykonują pracę strażnika 
miejskiego w oddziałach 
dzielnicowych i oddziale 
prewencji, aby poznać od 
podstaw pracę strażnika.
Początkujący strażnik 
miejski może liczyć na 
3010 zł brutto plus do-
datek stażowy. Po kursie 
podstawowym przyznawa-

na jest comiesięczna premia 
w wysokości 400 zł. Po roku 
zatrudnienia istnieje możli-
wość zawarcia umowy na 
czas nieokreślony i awansu 
na wyższe stanowisko. Do-
datkowo strażnicy otrzy-
mują tzw. trzynastą pensję, 
szeroki pakiet socjalny, pre-

ferencyjne ubezpieczenia 
grupowe oraz możliwość 
udziału w szkoleniach spe-
cjalistycznych m.in. kurs 
kwalifikowanej pierwszej 
pomocy, czy kurs dla kie-
rowców pojazdów uprzy-
wilejowanych.

Zalety pracy strażnika:

• stabilne zatrudnienie bez względu na pandemię i inne 
sytuacje kryzysowe,

• realny wpływ na kształtowanie poziomu poczucia bezpie-
czeństwa,

• bezpośrednia pomoc ludziom i społecznościom lokalnym,
• fundusz świadczeń socjalnych.

Wszystkie szczegóły dotyczące prowadzonego naboru znajdują 
się na naszej stronie internetowej www.strazmiejska.lodz.pl

INFO

Właśnie trwa nabór Właśnie trwa nabór 
do Straży Miejskiej w Łodzi do Straży Miejskiej w Łodzi 

FOT. STRAŻ MIEJSKA

ZOSTAŃ STRAŻNIKIEM MIEJSKIM

Pośród licznych restauracji 
z azjatyckimi ramenami, 
aromatycznym curry czy 
włoską pizzą, chcemy cza-

sem powrócić do domo-
wych smaków, które 

pamiętamy z rodzinnego 
domu. Tylko gdzie je zna-
leźć? W ich odszukaniu po-
może restauracja Gospoda 
pod Górką (ul. Kusocińskie-
go 67 C).

Restauracja swoim wyglą-
dem przypomina staropol-
ską karczmę. Posiada tak-
że obszerny ogródek, jak 
również parking dla osób 
poruszających się autem 
– to daje możliwość zor-
ganizowania tutaj rodzin-
nych uroczystości.
Przejdźmy jednak do naj-
ważniejszego, czyli jedze-
nia. Nie może zabraknąć  
klasycznych pozycji, jak 
rosół z makaronem czy 
flaki, choć z karty ze spe-
cjałami szefa warto wybrać 
kwaśnicę z żebrem i ziem-
niaczanymi prażokami. 
W sezonie letnim spoza 

karty zachęca bu-
raczany chłodnik 
z jajkiem. 
Co wybrać na danie głów-
ne? Wśród dań skompono-
wanych przez szefa kuchni 
Pawła królują marynowa-
ne 30 godzin żebro woło-
we w słodko-pikantnym 
sosie, stek z jelenia z kar-
melizowanymi grzybami 
leśnymi czy kaczka na-
dziewana farszem staro-
polskim.
Wegetarianie mogą zjeść 
tutaj placek węgierski 
z warzywnym gula-
szem, o który wcale 
nie tak łatwo w innych 
restauracjach z kuchnią 
polską.
Jeśli kogoś trzeba prze-
konywać do wizyty 
jeszcze bardziej, wy-
starczy zajrzeć do 
słodkiej witrynki. 

Wygląda z niej tort bez-
owy z owocami (tutejszy 
hit) oraz tradycyjny sernik. 
O resztę deserów warto 
zapytać obsługę.
Wszystko to w przytul-
nym wnętrzu i przyjaznej 
rodzinnej atmosferze.

red
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FOT. GOSPODA POD GÓRKĄ
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Jeszcze w sierpniu do se-
niorów może trafić 14. 
emerytura. Nad odpowied-
nią ustawą pracuje właśnie 
sejm.

W czasach drożyzny i ro-
snących kosztów życia 
wsparcie dla emerytów 
może okazać się szcze-
gólnie cenne. Co więcej 
– z niedawnych wypowie-
dzi rządzących wynika, 
że 14. emerytura może 
być już wypłacana zawsze 
i stanie się stałym świad-
czeniem. Seniorzy jednak 
takie zapowiedzi słyszą 
przynajmniej od 2019 r. 
My sprawdziliśmy, kto 
i na jaką dodatkową eme-
ryturę będzie mógł liczyć.

Dla kogo 
„czternastka”?
Projekt ,  który właśnie 
znajduje się w sejmie, za-
kłada, że już pod koniec 
wakacj i  seniorzy będą 
mogli liczyć na dodatko-
wą, minimalną emeryturę. 
W tym roku jest to prawie 
1340 zł brutto. Diabeł jed-
nak tkwi w szczegółach, 
bo nie wszyscy dostaną 
pieniądze.  Dodatkowe 
świadczenie  w pe łne j 
wysokości będzie przy-
sługiwało tym, których 
emerytura podstawowa 
nie przekracza 2,9 tys. zł. 
I choć projekt nie jest jesz-
cze ostateczny, to trudno 

FOT: ENVATO ELEMENTS

SENIORADKA

SENIORZY CZEKAJĄ SENIORZY CZEKAJĄ 
NA „CZTERNASTKI”NA „CZTERNASTKI”

DODATKOWE WSPARCIE

przypuszczać, żeby ten 
próg mógł ulec zmianie. 
Rząd tłumaczy, że nie-
spełna 3 tys. zł to obec-
nie przeciętna emerytura 
w kraju, dlatego dodat-
kowe wsparcie powin-
no trafić do tych, którzy 
dostają mniej pieniędzy 
niż większośc seniorów. 
Przypomnijmy jednak, że 
w zeszłym roku próg wy-
płaty 14. emerytury został 
wyznaczony na poziomie 
120% przeciętnego świad-
czenia. Co ważne, jeśli se-
nior ma wyższą emerytu-
rę niż 2,9 tys. zł, również 
może liczyć na „czternast-
kę”. Zostanie jednak ona 
odpowiednio pomniejszo-
na, na zasadzie „złotówka 
za złotówkę”.

„Czternastka” 
na stałe?
Choć tegoroczna 14. eme-
rytura po raz kolejny ma 

być świadczeniem jed-
norazowym, to znów 
ze strony rządzących 
możemy usłyszeć za-

powiedzi, że niedługo 
będzie wypłacana już na 
stałe. Zapowiada to pre-
mier Mateusz Morawiecki, 
który w rozmowie z „Su-
per Expressem” zapew-
nił, że „zrobi wszystko, 
żeby tak się stało”. Jednak 
czy takim zapewnieniom 
można wierzyć? Przypo-
mnijmy, że politycy już co 
najmniej od 2019 r. prze-
konują seniorów, że  do-
datkowe wsparcie będzie 

trafiać do ich portfeli 
już co roku. Tymczasem 
za każdym razem 14. 
emerytura jest wypłaca-
na jako „jednorazowa” 
i  z a  k a ż d y m  r a z e m 
odpowiednią ustawę 
w tej spawie musi przy-
jąć Sejm. 

Odpowiedź 
na infl ację?
W założeniu 14. eme-
rytura ma być rządową 
odpowiedzią na infla-
cję. Te słowa mogliśmy 
usłyszeć od minister ro-
dziny i polityki społecz-
nej Marleny Maląg. Czy 
jednak rzeczywiście uda 
się w ten sposób zatrzy-
mać drożyznę? Ekono-
miści nie pozostawiają 
złudzeń. Na krótką metę 
emeryci na pewno na 
dodatkowym świadcze-
niu skorzystają. W na-
piętym budżecie senio-
ra każda złotówka jest 
cenna. Należy jednak 
pamiętać, że w sumie se-
niorzy otrzymają ponad 
11 miliardów złotych. 
A tak duże pieniądze 
z  b u d ż e t u  p a ń s t w a , 
które trafią do obrotu, 
dodatkowo napędzają 
wzrost cen. Może się 
więc okazać, że 14. eme-
rytura będzie jedynie 
chwilowym oddechem. 
Na szczęście zdaniem 
wielu analityków infl acja 
powinna hamować już 
pod koniec tego roku.

JB
Możliwe, że już pod koniec
wakacji seniorzy będą mogli liczyć
na dodatkowe wsparcie. 
Czy jednak w czasach drożyzny
okaże się wystarczające?
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Napisz i opowiedz nam o swojej pasji lub hobby:
redakcja_historia@biblioteka.lodz.pl

JAKA JEST TWOJA HISTORIA?

WŁASNA FIRMA NA EMERYTURZE

Pani Henryka wyprasuje 
wszystko, od dziecięcych 
ubrań, przez koszule, garni-
tury, aż po obrusy i pościel. 
Kilka lat temu jej niska 
emerytura stała się mocnym 
argumentem, by rozejrzeć się 
za dodatkowym zarobkiem. 
Padło na prasowalnię, bo już 
kiedyś pracowała w takiej fi r-
mie, a do tego lubi prasować.

Żelazko powstało 3 lata 
temu, wtedy pani Henry-
ka uznała, że potrzebuje 
dorobić do skromnej eme-
rytury. A ponieważ lubi 
prasować, wybór biznesu 
wydawał się prosty.
– Taką samą pracę wyko-
nywałam w Anglii. Ale 
tam to było nie do przero-
bienia! W takiej prasowal-
ni pracowało kilka osób 
i ciągle było coś do wypra-
sowania. U nas takie usłu-
gi nie są tak bardzo po-
pularne – przyznaje pani 
Henryka Gojda-Kuźma.
Wynajęła lokal, kupiła że-
lazka, wytwornice pary 
i stoły do prasowania. Na-
zwę fi rmy Żelazko wymy-
ślił wnuk. 
– Otwarcie swojego biz-
nesu to prosta sprawa, 
zwłaszcza że ja nie mam 
tu żadnych pracowników. 
Lokal stał pusty latami, 
poszłam do spółdzielni, 
porozmawiałam i mogłam 
zacząć pracować – wspo-
mina pani Henryka.

Rozkręcanie biznesu
Początki były bardzo 
trudne. Łodzianka miała 
problem, żeby zarobić na 
podstawowe świadczenia, 
które trzeba było opłacić, 

prowadząc własną fi rmę.
– Teraz jest trochę lepiej, 
ale to i tak nie są kokosy, 
to nie jest wielki biznes. Ja 
po prostu dorabiam sobie 
trochę grosza do tej mojej 
emerytury, zamiast sie-
dzieć na kanapie z owsian-
ką i gapić się w telewizor. 
A dzięki temu mam na 
swoje drobne życiowe 
przyjemności i na prezenty 
dla wnuków – opowiada 
pani Henryka.
Po trudnych początkach 
pojawili się stali klienci. 
Przychodzą regularnie, 
zostawiają swoje rzeczy do 
prasowania, a dzięki temu 
zasilają budżet pani Heni. 
Co najczęściej przynoszą 
do prasowania? 
– Nie ma reguły, przyno-
szą wszystko. I ubrania 
codzienne, i koszule, po-
ściele, obrusy. Wszystko, 
co wymaga prasowania. 
Powody są różne, ale naj-
częściej nie mają po prostu 
czasu lub zwyczajnie nie 
lubią tego robić – przyzna-
je pani Henryka.
Ubrania wyjęte spod że-
lazka łodzianki wyglądają 
zupełnie inaczej niż te wy-
prasowane samodzielnie 
domowym żelazkiem.
– Sama wytwornica pary 
powoduje, że materiał zu-
pełnie inaczej się układa, 
a żelazka mają większą 
moc niż te w naszych do-
mach – mówi łodzianka.

Informuje, że w dniach od 3 czerwca 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 
oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 1186/2022 Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, samodzielnego lokalu użytkowego – garażu nr 6 usytuowanego 
w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Podrzecznej 9, stanowiącego własność Miasta Łodzi wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu oraz ogłoszenia jego wykazu.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI 

OGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENOGŁOSZENIA MIEJSKIEOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEIA MIEJSKIE

Klient nasz pan
Stali klienci mają numer 
telefonu do pani Henryki. 
Jeśli mają problem z do-
starczeniem ubrań w go-
dzinach otwarcia praso-
walni, łodzianka umawia 
się z nimi indywidualnie, 
przed lub po pracy. Cena 
prasowania też jest konku-
rencyjna. Wyprasowanie 
kilograma codziennych 
ubrań to koszt około 10 zł, 
koszuli 7 zł. Ale łodzianka 
zastanawia się nad pod-
niesieniem cen.
– Wszystko bardzo poszło 
w górę. Moje ceny są bar-
dzo niskie. Ludzie przy-
noszą całą torbę i płacą 
20–30 zł za wyprasowanie. 
W innych miejscach Łodzi 
prasowanie kosztuje dużo 
więcej – przyznaje łodzianka.

Urodzona optymistka
Praca w prasowalni wy-
maga ciągłego stania przy 
żelazku i dla organizmu 
seniorki może być obciąża-
jąca. Ale pani Henryka nie 
narzeka.
– To są skutki uboczne 

i wkalkulowane w koszty. 
W każdej pracy jest coś, co 
może być trudne – stwier-
dza łodzianka.
To, co byłoby pomocne dla 
przedsiębiorczej seniorki, to 
trochę więcej stałych klien-
tów. Żeby nie musiała robić 
przerw w pracy, a i jej za-
robek był bardziej stabilny 
i pewny.
– Nie oczekuję tłumów. 
Chciałabym mieć jeszcze 
siły po pracy na wydawa-
nie tego, co zarobię, na taką 
zwykłą radość z codzienne-
go życia. Ze spędzania cza-
su z wnukami, z rodziną. 
To jest ważne. A nie tylko 
praca i praca – dodaje Hen-
ryka Gojda-Kuźma.
I tego właśnie pani Henry-
ce życzymy.

rut

Prasowalnia Żelazko 
mieści się na łódzkim Manhattanie, 
ul. Piotrkowska 182

Czy ja miałam prasowalnię, czy nie miałam, 
to osobiście musiałam mieć wszystko 

wyprasowane, wszystko musi być gładkie 
i idealnie proste, taka już moja natura 

– przyznaje pani Henryka



FORTEPIANY WOLNOŚCI

Adam Kośmieja, jeden z najbar-
dziej wyrazistych i utalentowa-
nych polskich pianistów mło-
dego pokolenia, zagra w sobotę 
(4 czerwca) o godz. 12:00 spe-
cjalny koncert fortepianowy.

Wydarzenie, którego częścią 
będą muzyczne animacje, 

jest adresowane do dzieci 
oraz rodziców i odbędzie 
się przy Ławeczce Tuwima 
(ul. Piotrkowska 104). Pia-
nista przygotował specjalny 
program, który zagra na toy 
piano, czyli dziecięcym pia-
ninie. 
Dzieci będą mogły posłu-

chać utworów pełnych od-
ważnych współbrzmień har-
monicznych, zadziornych 
rytmów i pięknych melodii. 
Wydarzenie jest bezpłatne 
i będzie pierwszym kon-
certem się w ramach tego-
rocznego cyklu „Fortepiany 
Wolności". EMa
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PRZY ŁAWECZCE TUWIMA Powróciły „Weekendy 
w Zenicie”, cykl letnich im-
prez organizowanych przez 
Echo Investment, dewe-
lopera powstającego przy 
ul. Widzewskiej 22 osiedla 
Zenit.

W sobotę (4 czerwca) 
na trening biegowy 
w parku Górka Widzew-
ska zaprasza Krebskik, 
łódzki biegacz i trener, 

który wszystkim chęt-
nym pomoże przygoto-
wać kondycję na waka-
cje. Miło widziani będą 
młodzi rodzice, którzy 
chcą pobiegać ze swoimi 
maluchami w wózkach 
biegowych. Bieg startuje 
o godz. 10:00 przy mostku 
na Widzewskiej Górce. 
Udział jest darmowy. 

(pj)

„DomoFonia, czyli przy-
gody Brzdąca Brzdęka" to 
najnowszy spektakl mu-
zyczny dla dzieci w wieku 
przedszkolnym w Teatrze 
Pinokio (ul. Kopernika 
16). Prapremiera spekta-
klu odbędzie się w sobotę 
(4 czerwca) o godz. 17:00.

Główny bohater, cie-
kawski Brzdąc Brzdęk, 
przemierza dom w po-
szukiwaniu fonii: odgło-
sów, dźwięków i muzy-
ki. Przygody chłopca, 
który postanawia wy-
brać się w badawczą 
podróż, opowiadane są 
nie tylko fabularnie, ale 

także poprzez piosenki 
wykonywane na żywo. 
Bazując na autorskiej 
literaturze z zakresu 
bajkoterapii, spektakl 
pozwala młodemu po-
koleniu zmierzyć się 
z trudnymi emocjami, 
takimi jak: wstręt, strach, 
złość, smutek, nie-
chęć oraz zanurzyć się 
w świat nieskrępowanej 
wyobraźni. 
Spektakl to drogowskaz 
dla rodziców, opieku-
nów, nauczycieli oraz 
pedagogów, którzy chcą 
wspierać rozwój emocjo-
nalny dzieci w kreatyw-
ny sposób. EMa

FOT: LODZ.PL, MAT.PRAS.
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(4 czerwca) o godz. 17:00.

Główny bohater, cie-
kawski Brzdąc Brzdęk, 
przemierza dom w po-
szukiwaniu fonii: odgło-
sów, dźwięków i muzy-
ki. Przygody chłopca, 
który postanawia wy-
brać się w badawczą 
podróż, opowiadane są 
nie tylko fabularnie, ale 
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W Łodzi trwają obchody Dnia 
Dziecka, w weekend w mie-
ście pojawi się wiele atrakcji 
dla młodych mieszkańców.

Festyn 
na Piotrkowskiej
W sobotę (4 czerwca) na 
Piotrkowskiej między pl. 
Wolności a placem przy 
D.H. „Magda” stanie kil-
kadziesiąt stoisk z bogatą 
ofertą warsztatów, anima-
cji i konkursów. Będą dmu-
chańce, bańki mydlane, 
malowanie buziek, prezen-
tacja sprzętu Eko Patrolu 
ratującego zwierzaki oraz 
wystawa zjawiskowych sa-
mochodów. Całe wydarze-
nie jest bezpłatne, atrakcje 
dla dzieci będą dostępne 
w godz. 12:00–17:00.

Gra terenowa 
„Wizyta w dawnej 
Łodzi”
Centralne Muzeum Włó-
kiennictwa (ul. Piotrkow-
ska 282) zaprasza dzieci 
wraz z opiekunami do 
udziału w grze terenowej. 
Gdzie mieszkali fabrykan-
ci Bennichowie, a gdzie 
Olszyccy pracujący u Po-
znańskiego? Gdzie skorzy-
stać można było z usług 
hafciarza, a gdzie spotkać 
młodego junaka? Uczestni-
cy najpierw skierują swo-
je kroki do zabytkowego 
budynku willi letnisko-
wej Szaii Światłowskiego 

w Łódzkim Parku Kultury 
Miejskiej, otrzymają tam 
materiały potrzebne do 
udziału w grze. Dalej po-
prowadzi ich mapa pytań 
i zagadek. Gra terenowa 
dostępna będzie w niedzie-
lę (5 czerwca) w ramach bi-
letu na wystawę stałą „Mia-
sto – Moda – Maszyna” 
i „Łódzkie mikrohistorie. 
Ludzkie mikrohistorie”. 

Warsztaty 
dla najmłodszych
Na obchody Dnia Dziecka 
można wybrać się także do 
Centrum Dialogu (ul. Woj-
ska Polskiego 83). W sobo-
tę 4 czerwca o godz. 11:00 
zorganizowane zostaną 
warsztaty dla dzieci od 7 
roku życia. Podczas warsz-
tatów kulinarnych z cyklu 
„Śniadania w dialogu” 
dzieci będą mogły spró-
bować tureckich przysma-
ków. Na drugim warsz-
tacie przyjrzą się dzikim 
pszczołom i spróbują je 
wytropić parku Ocalałych. 
Bilety na warsztaty należy 
zarezerwować przez for-
mularz zgłoszeniowy, do-
stępny na tiny.pl/9ssml
Na warsztaty obowiązują 
bilety w cenie 30 zł od oso-
by (w przypadku warsz-
tatów kulinarnych bilety 
muszą wykupić także oso-
by dorosłe).

KaWa
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SPEKTAKL W FABRYCE SZTUKI
JA, FEUERBACH

W niedzielę (5 czerwca) 
o godz. 19:00 na scenie 
Art_Inkubatora w Fabryce 
Sztuki (ul. Tymienieckiego 
3) będzie można obejrzeć 
spektakl „Ja, Feuerbach" – 
teatralną opowieść na pod-
stawie dramatu Tankreda 
Dorsta o manipulacji i cyni-
zmie w traktowaniu ludzi we 
współczesnym świecie.

Feuerbach, doświadczony 
aktor, po okresie zawodowej 
stagnacji powraca na scenę, 
by po raz ostatni zawalczyć 
o możliwość spełnienia ży-
ciowego powołania. W ocze-
kiwaniu na dyrektora teatru 
wdaje się w pozornie niewin-
ną konwersację z asystentem 
dyrektora. Dla obu konse-
kwencje tej rozmowy będą 

niespodziewane i zaskakują-
co bolesne. W roli tytułowej 
wystąpi Tomasz Rodowicz, 
dyrektor Teatru CHOREA, 
któremu partnerują Paweł 
Głowaty – zarazem reżyser 
spektaklu – oraz znana z Te-
atru Nowego Paulina Walen-
dziak.
– To bardzo trudny i wyma-
gający tekst. Mierzyły się 

z nim takie znakomitości jak 
Tadeusz Łomnicki czy Piotr 
Fronczewski. My szukaliśmy 
własnej drogi do tej opowie-
ści – mówi Tomasz Rodo-
wicz, odtwórca tytułowej roli.
Wstęp na spektakl jest bez-
płatny, ale trzeba zarezerwo-
wać wejściówki pod adresem 
e-mail: przestrzeniesztuki.
lodz.teatr@gmail.com. EMa

W niedzielę (5 czerwca) na 
terenach przy Centrum Dia-
logu im. Marka Edelmana (ul. 
Wojska Polskiego 83) oraz 
w samym Centrum odbędzie 
się całodniowe wydarzenie, 
dzięki któremu będzie moż-
na poznać bliżej współczesną 
kulturę Romów.

Koncerty, muzyczna 
biesiada, warsztaty 

malarskie, plastyczne 
i taneczne, pokaz wide-
oklipów młodego rom-
skiego artysty – Delfi -
na Łakatosza, a także 
spotkanie z Różą Ła-
katosz, romską poetką 
i artystką – oto niektóre 
z atrakcji przygotowa-
nych dla łodzian w ra-
mach II edycji Wędrują-
cego Festiwalu „Romani 

Kultura". 
Wszyscy, którzy spędzą 
ten dzień na Festiwalu, 
będą mogli także, z po-
mocą przewodnika-ani-
matora, zwiedzić zabyt-
kowy romski wóz oraz 
zobaczyć romskie obo-
zowisko. Wydarzenie 
jest bezpłatne i potrwa 
od godz. 11:00 do 19:00.

RedKu

„Jestem eko” – pod takim 
hasłem odbędzie się Dzień 
Sąsiada zorganizowany 
przez Miejską Strefę Kul-
tury, fi lię CAiR Rondo przy 
ul. Limanowskiego 166.

W sobotę (4 czerwca) 
o godz. 12:30 rozpocznie 
się spotkanie integracyj-
ne dla wszystkich sąsia-
dów społeczników, któ-
rzy będą współtworzyć 

ogród w ramach spo-
łecznej akcji „Bałucka 
Strefa Bioróżnorodno-
ści”. W programie m.in. 
pogadanka na temat 
idei ogródków społecz-
nych, wspólne projek-
towanie ogrodu, zakła-
danie rabat kwiatowych 
oraz sadzenie krzewów 
i roślin ozdobnych. 
W ogrodzie będzie moż-
na wspólnie uprawiać 

zioła, warzywa i ulubio-
ne rośliny, ale przede 
wszystkim spędzać czas 
i zacieśniać sąsiedzkie 
relacje. Wydarzenie jest 
bezpłatne. 
Szczegółowych infor-
macji na temat wyda-
rzenia udzielają pra-
cownicy Miejskiej Strefy 
Kultury, fi lia CAiR Ron-
do, tel. 42 653 36 45.
  EMa
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TEATR PINOKIO SELFIEART

Pierwszy łódzki selfi eroom 
przygotował dla czytelników 
„Łódź.pl” specjalną zniżkę. 
Przez cały weekend wejście 
z aktualnym wydaniem naszej 
gazety kosztuje tylko 25 zł.

Selfi eroom powstał w ka-
mienicy przy Wólczań-
skiej 127. Jej piętra zmie-
niły się w artystyczną 
przestrzeń, jaka może stać 
się tłem dla sesji zdjęcio-
wych czy fi lmowych. Od-
wiedzający mogą liczyć 
na aż 50 różnorodnych 

scenografi i, m.in. po-
kój lustrzanych 

odbić, pod-
n i e b n ą 

huśtaw-
kę, 

ściany 
stworzo-
ne z tysięcy 
róż czy gąbek 
oraz fl ourescencyj-
ne dekoracje. Fani Insta-
grama czy TikToka znajdą 
tam mnóstwo inspiracji do 
stworzenia kreatywnych 
materiałów. DM

Z „ŁÓDŹ.PL”
TANIE FOTOGRAFOWANIE

Z „ŁÓDŹ.PL”
TANIE FOTOGRAFOWANIE

INFO
Selfi eroom działa od 
pon. do czw. w godz. 
15:00–19:30, 
pt. 14:00–20:00, 
sb.–nd. 10:00–19:00. 
Zniżka z numerem 
„Łódź.pl” obowiązuje 
w dniach 3–5 czerwca.

JA, FEUERBACH

„Jestem eko” – pod takim ogród w ramach spo- zioła, warzywa i ulubio-

OGRÓD SPOŁECZNY
SĄSIEDZKI
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Dziesiątki i  setki godzin 
treningów, kreatywne cho-
reografie, wreszcie – ad-
renalina podczas zawodów 
i zwycięstwa odnoszone na 
turniejach rangi światowej. 
To codzienność podopiecz-
nych Ad Astra – klubu spor-
towego i szkoły tańca, którą 
przy ul. Aleksandrowskiej 
38 prowadzi jej założycielka, 
Aleksandra Lewy.

Daniel Markiewicz: Ad 
Astra istnieje już ponad 
10 lat. Od czego się za-
częło?
Aleksandra Lewy: Od 
k u r s u  w  P o l e s k i m 
O ś r o d k u  S z t u k i .  T o 
był  2010 rok,  prowa-
d z i ł a m  z a j ę c i a  r a z 
w tygodniu. Nie sądzi-
łam wtedy, że będę się 
tym zajmować w takiej 
skali,  nie snułam am-
bitnych planów. Na-
zwę wymyśliła jedna 
z  d z i e w c z y n e k  z  t e j 
grupy – spodobało jej 
się powiedzenie „per 
aspera ad astra”, czyli 
„przez c ierpienie  do 
gwiazd” .  S twierdz i -
ła ,  że  na  t ren ingach 
czasem też cierpimy, 
d u ż o  s i ę  r o z c i ą g a -
m y ,  w k ł a d a m y  w  t o 
m n ó s t w o  p r a c y ,  a l e 
to  c ierpienie  późnie j 
przekuwamy w różne 
umiejętności i sukces. 
Tak została Ad Astra. 

Na pierwsze „sięgnięcie 
gwiazd” nie trzeba było 
długo czekać…
Dzieciaki z naszej grupy 
wiedziały, że sporo potra-
fi ą i same przyszły do mnie 
z pomysłem spróbowania 
sił w konkursie. Pojecha-
liśmy do Łeby – jak na 
pierwszy wyjazd to była 
bardzo długa podróż, ale 
zakończona sukcesem: 
dzieci zajęły drugie miej-
sce i złapały konkurso-
wego bakcyla. Z tą grupą 
jeździłam na turnieje przez 
kolejnych 8 lat, zdobyliśmy 
niemal 300 pucharów i me-
dali, ale chyba nie to jest 
najważniejsze. Najpięk-
niejsze są przyjaźnie, któ-
re tworzą się w Ad Astrze 
i wzajemne wsparcie, jakim 
obdarzają się dzieci. 

Zdobyłyście i obroniły-
ście tytuł Mistrza Świata 
w tańcu sportowym. Ile 
pracy trzeba włożyć, żeby 
zostać  najlepszym na 
świecie? 
Dziewczynki trenowały 
razem ze mną 5 dni w ty-
godniu, miały bardzo dużo 
zajęć. W weekend zdarzało 
się, że ćwiczyłyśmy nawet 
8 godzin dziennie. To był 
ogrom pracy, ale też wiel-
ka satysfakcja. Trudno 
oddać uczucie, które po-
jawia się, gdy w ogromnej 
hali z tysiącami widzów 
wychodzisz, stajesz na 

podium, słyszysz hymn 
Polski i wiesz, że grają go 
dla ciebie – wygrywasz. 
Już w Polsce rodzice dzieci 
powitali nas serpentynami, 
flagami, ogromnym tor-
tem… Jedna z babć napisa-
ła nawet specjalny wiersz, 
który odczytała pod auto-
karem!

Od jednych zajęć w tygo-
dniu do szkoły zatrudnia-
jącej kilkudziesięciu tre-
nerów – co zadecydowało 
o sukcesie Ad Astry?
Ważne jest to, że pedago-
dzy pracujący w Ad Astrze 
to zawodowcy – każdy 
z nich posiada odpowied-
nie wykształcenie i do-
świadczenie. Dzieci mają 
zajęcia ze swojej techniki, 
ale też taniec klasyczny 
z byłym solistą Teatru 
Wielkiego i nauczycielką 
Państwowej Szkoły Baleto-
wej oraz akrobatykę spor-
tową prowadzoną przez 
absolwenta AWF. Młodzi 
tancerze mają także regu-
larne warsztaty aktorskie, 
jeżdżą na obozy, gdzie 
spotykają mentorów z za-
granicy. Przy okazji pozna-
ją język i po takich obozach 
często chcą się tego języka 
uczyć. Organizujemy też 
m.in. spotkania z dietety-
kiem, eco sztukę, capoeirę, 
warsztaty wokalne, warsz-
tat pracy z kamerą… Nie 
wiem, czy dałoby się zna-

leźć w naszym 
m i e ś c i e  d r u g i 
klub sportowy, 
który real izuje 
tak dużo dodatko-
wych działań. 

Praca z dziećmi to 
chyba nie tylko nauka 
techniki, ale też elementy 
wychowania?
Zdecydowanie. Koncen-
truję się na przekazaniu im 
pewnych wartości. Uczę je, 
aby zawsze były fair wobec 
konkurencji. Od najmłod-
szych lat wpajam im, że nie 
można śmiać się z czyichś 
wpadek, że trzeba kibico-
wać innym dzieciom i cie-
szyć się ich sukcesami. 

Myślałaś o tym, żeby roz-
szerzyć działalność na inne 
miasta? 
Gdybyśmy mieli więcej 
szkół tańca, za bardzo mu-
sielibyśmy skupić się na 
ich organizacji. My przede 
wszystkim stawiamy na 
jakość, unikatowość i profe-
sjonalizm. Dzięki temu, że 
działamy w jednym mieście, 
możemy poświęcić więcej 
uwagi naszym podopiecz-
nym. Wiemy, kiedy nasze 
dzieciaki mają urodziny, 
do jakiej szkoły chodzą, czy 
mają rodzeństwo, czy są 
zmęczone… Mamy ze sobą 
dobry kontakt i chciałabym, 
żeby tak zostało. Staramy się 
za to rozwijać tutaj, w Łodzi.

Właśnie – ostatnio rozpo-
częliście współpracę ze 
szkołą Marcina Gortata…
Dokładnie tak. Liceum 
Marcina Gortata pozwo-
liło nam jeszcze bardziej 
kompleksowo podejść do 
edukacji  naszych pod-
opiecznych. Treningi są 
tu już od rana, wplecio-
ne  w naukę  tak ,  żeby 
o 17 dzieci mogły już być 
w domu i miały w końcu 
czas też na inne aktyw-
ności: spotkania z przy-
jaciółmi i rodziną, języki, 
basen… Po 4 latach takiej 
nauki młodzi ludzie mają 
już ukończony kurs in-
struktora tańca, przepro-
wadzony przez uczelnię 
wyższą. W czasie edukacji 
poznają także tajniki pra-
cy tancerza i aktora, ale 
przede wszystkim przy-
gotowują się do egzami-
nów na studia wyższe – 
w Polsce i za granicą.  

Informacje 
o rekrutacjach 
i działalności 

Ad Astra 
znajdziecie na: 

www.adastra-lodz.pl 

Aleksandra Lewy z jedną
ze swoich nagród za najlepszą
choreografi ę
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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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FOT. M. BRYJA

Na posezonowej konferen-
cji prasowej większościowy 
udziałowiec Widzewa To-
masz Stamirowski ogłosił, że 
etap reaktywacji uznaje za 
zamknięty. Po ośmiu latach 
RTS wrócił do Ekstraklasy 
i teraz priorytetem jest budo-
wanie mistrzowskiej drużyny. 
Kibice już czekają na mecz 
pierwszej kolejki z Pogonią 
Szczecin, choć w głowach 
wciąż rezonuje nierówny se-
zon 2021/2022.

Przed startem rozgry-
wek Widzew przeszedł 
prawdziwą rewolucję. 
Większościowy pakiet 
udziałów trafił w ręce 
T o m a s z a  S t a m i r o w -
skiego, który postano-
wił poukładać klub na 
nowo. Funkcję prezesa 
zajął Mateusz Dróżdż, 
zaś nowym trenerem 
został  Janusz Niedź-
wiedź. Początkowe za-
powiedzi były mocno 
wyważone. Nowi ster-
nicy chcieli poukładać 
klub, który po częstych 
zmianach prezesów był 
w sporym organizacyj-
nym nieładzie. Drużyna 
również miała być pro-
jektem bardziej na przy-
szłość i celem, jaki został 
postawiony, był awans 

do strefy barażowej. Jed-
nak już pierwsze kolejki 
pokazały, że Widzew stać 
na znacznie więcej. Łódz-
ka drużyna zadomowiła 
się w czubie tabeli i mimo 
słabej końcówki jesieni 
ze sporym zapasem nad 
trzecim miejscem czekała 
na rundę rewanżową.

Słaba wiosna 
Patrząc tylko na wyniki 
meczów sparingowych, 
ciężko było przewidywać, 
że wiosenne granie będzie 
dla RTS aż tak trudne. 
Przypomnijmy, że Wi-
dzew potrafi ł zremisować 
z solidną drużyną z Bun-
desligi – Unionem Berlin. 
Wiele wskazuje na to, że 
momentem załamania był 
obóz przygotowawczy 
w Turc j i .  Dopiero  po 
czas ie  prezes  Dróżdż 
przyznał,  że wielu za-
wodników zaraziło się 
C O V I D - 1 9  i  m i a ł o  t o 
znaczny wpływ na stan 
przygotowań. Pojawiły się 
głosy, że podczas startu 
rozgrywek tylko nieliczni 
byli dobrze przygotowa-
ni pod kątem fizycznym 
do trudów grania .  To 
wszystko trzeba było nad-
rabiać między kolejnymi 
mikrocyklami.  Wyniki 
były słabe, a Arka Gdynia 
i Korona Kielce deptały 
po piętach. Był nawet mo-
ment, że Widzew wypadł 

z dwójki premiowanej 
bezpośrednim awan-
sem. Końcówka sezo-
nu była zatem mocno 
stresogenna dla kibi-

ców i całego klubu. W tej 
korespondencyjnej grze 
nerwów,  j aka  wywią-
zała się między Widze-
wem a Arką, górą byli 
łodzianie .  Przez ki lka 
ostatnich kolejek jedni 
i drudzy się potykali i żad-
na z drużyn nie potrafiła 
wykorzystać straty punk-
tów przez rywali. W ostat-
nim meczu sezonu druży-
na Niedźwiedzia awans 
miała w swoich rękach 
i go nie wypuściła. Zwy-
cięstwo z Podbeskidziem 
Bielsko-Biała pozwoliło 
cieszyć się z upragnionej 
Ekstraklasy. 

Co dalej?
Okres  reaktywacj i  za-
kończony, klub wraca na 
salony. Teraz trzeba go 
przygotować, żeby został 
tam jak najdłużej. Kilku 
zawodników już poże-
gnało się z zespołem. Naj-
bardziej zaskakujące było 
odejście Krystiana Nowa-
ka, który przez dużą część 
sezonu był ważną posta-
cią na boisku. Wciąż ważą 
się losy Dominika Kuna, 
który negocjuje kontrakt. 
Niepewna jest przyszłość 
Juliusza Letniowskiego. 
Wciąż trwają rozmowy 
z Lechem Poznań, z któ-
rego jest wypożyczony. 
Wiadomo jednak to, że 
n o w y  p i o n  s p o r t o w y 
w osobach Tomasza Wich-
niarka i Macieja Szymań-
skiego już działa ,  aby 
personalnie drużyna była 
gotowa jak najszybciej. 

PB

PB

Wyboista droga
DO EKSTRAKLASY
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Bartłomiej Pawłowski
został najlepszym

strzelcem Widzewa

Janusz Niedźwiedź
przezwyciężył kryzys 
i wprowadził drużynę 

do Ekstraklasy

Patryk Lipski 
od razu stał się 

ważnym ogniwem zespołu

były słabe, a Arka Gdynia 
i Korona Kielce deptały 
po piętach. Był nawet mo-
ment, że Widzew wypadł 

z dwójki premiowanej 
bezpośrednim awan-

stresogenna dla kibi-

były słabe, a Arka Gdynia były słabe, a Arka Gdynia 
i Korona Kielce deptały 
po piętach. Był nawet mo-
ment, że Widzew wypadł 
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ŁÓDZKA POGODYNKA
23°C

03.06
PIĄTEK Imieniny 

obchodzą:
Karol, Leszek, 
Tamara, Anatol, 
Cecyliusz, Ferdynand

25°C 24°C

04.06 05.06
SOBOTA NIEDZIELAImieniny 

obchodzą:
Filip, Franciszek,
Karol, Braturad,
Dacjusz, Kwiryn

Imieniny 
obchodzą:
Bonifacy, Waleria,
Walter, Dobrociech,
Hildebrand, Kira

REKLAMA

3 czerwca 1951 r. oddano do 
użytku w Łodzi trzy pierw-
sze automaty telefoniczne. 
O tym, gdzie je umieścić, 
zdecydowali w specjalnym 
plebiscycie sami łodzianie. 
Wybrano dwie poczekalnie 
tramwajowe – na pl. Nie-
podległości i przy ul. Nowo-
miejskiej oraz punkt w śród-
mieściu przy kinie „Wisła” 
(ul. Tuwima). W dzisiejszych 
czasach, gdy każdy niemal 
posiada przy sobie telefon 
komórkowy, rzecz wydaje 
się zabawna, ale nawet w la-
tach 60., 70. i 80. XX w. bud-
ki telefoniczne, automaty na 
poczcie czy te uliczne były 
masowo wykorzystywane, 

 MIASTO RODZINNE

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

KARTKA Z KALENDARZA

TELEFONY W NASZEJ GŁOWIE…

DRAMAT NA KLAPITCEDRAMAT NA KLAPITCE
Do tragicznego zdarze-
nia ,  a le  jednocześnie 
dość rzadko notowanego 
w kronikach policyjnych, 
doszło wiosną 1932 r. na 
tzw. Klapitce, czyli w rejo-
nie ul. 1 Maja, gdzie pod nr 
96 mieszkała rodzina pań-
stwa Andrzejczaków: pan 
Władysław, głowa rodziny, 
jego 36-letnia żona Bronka 
oraz nastoletni Staś, uczeń 
Gimnazjum im. S. Żerom-
skiego w Łodzi. Wiodło im 
się nie najgorzej, bo An-
drzejczak miał państwową 
posadę i był urzędnikiem 
Izby Skarbowej. Jednak 
kiedy stracił pracę na sku-
tek redukcji etatów, wszyst-
ko się zmieniło.
Zaczęły się kłopoty, przy-
szła bieda, a pan Włady-
sław załamał się i zaczął 
szukać pocieszenia w kie-
liszku, co kończyło się zwy-
kle głośnymi awanturami. 
Niedostatek i pijaństwo za-
mieniły dom w piekło. Ile-
kroć Andrzejczak wracał pi-

jany, zaczynały się krzyki, 
wyzwiska i przepychanki. 
8 marca 1932 r. pijany Wła-
dysław o drugiej w nocy 
szturmował drzwi. Zbu-
dzony ze snu Staś stanął 
w obronie matki, która ro-
biła mężowi awanturę z po-
wodu przepijania ostatnich 
groszy. Podniesione gło-
sy i lamenty słychać było 
w całej posesji. Nagle roz-
legł się brzęk rozbijanych 
szyb. Okazało się, że do-
prowadzeni do ostatecz-
ności matka i syn wysko-
czyli przez okno z piętra 
kamienicy na bruk. Wła-
dek momentalnie oprzy-
tomniał, zbiegł na dół 
i wszczął alarm. Wezwano 
pogotowie, lekarz stwier-
dził liczne złamania i obra-
żenia, poszkodowane oso-
by zabrano do szpitala. 
Andrzejczaka jednak nie 
aresztowano, gdyż był nie-
jako sprawcą moralnym 
desperackiego czynu żony 
i syna.    agr

LocomotiveLocomotive

Kolejne wydanie w poniedziałek
6 czerwca

nych, siedem rządowych 
i trzy służbowe. Abonament 
kosztował sporo, bo 125 ru-
bli rocznie. W 1891 r. dłu-
gość przewodów telefonicz-
nych w Łodzi wynosiła ok. 
375 km. Abonentów było 333, 
a aparatów 399. 
W 1902 r. uruchomiono pier-
wszą w Królestwie Polskim 
linię międzymiastową po-
między Łodzią i Warszawą. 
W 1913 r. liczba aparatów 
telefonicznych wzrosła do 3 
tysięcy, a wysokie słupy zaj-
mowały znaczną część Piotr-
kowskiej i szpeciły gęstą siecią 
przewodów napowietrznych, 
które stopniowo zamieniano 
na podziemne kable.                                  
                                           agr

TELEFONY W NASZEJ GŁOWIE…
nych, siedem rządowych 
i trzy służbowe. Abonament 
kosztował sporo, bo 125 ru-
bli rocznie. W 1891 r. dłu-
gość przewodów telefonicz-
nych w Łodzi wynosiła ok. 
375 km. Abonentów było 333, 
a aparatów 399. 
W 1902 r. uruchomiono pier-
wszą w Królestwie Polskim 
linię międzymiastową po-
między Łodzią i Warszawą. 
W 1913 r. liczba aparatów 
telefonicznych wzrosła do 3 
tysięcy, a wysokie słupy zaj-
mowały znaczną część Piotr-
kowskiej i szpeciły gęstą siecią 
przewodów napowietrznych, 
które stopniowo zamieniano 
na podziemne kable.

Typowa budka  
telefoniczna z lat 50. i 60. ubiegłego wieku

bo w domu nie każdy miał 
aparat. Dość powszechnym 
zjawiskiem było np. korzysta-
nie z uprzejmości sąsiadów, 
by zadzwonić gdzieś w pilnej 
sprawie.
Z drugiej strony warto przy-
pomnieć, że Międzynaro-
dowe Towarzystwo Tele-
fonów „Bell” pierwszą sieć 
zainstalowało w Łodzi już 
pod koniec 1883 r. Słupy usta-
wiono na ulicy Cegielnianej 
(dziś ul. Jaracza), gdzie znaj-
dowała się centralna stacja 
oraz po obu stronach Piotr-
kowskiej. Pierwsze apara-
ty telefoniczne pojawiły się 
w magistracie oraz w urzę-
dzie policmajstra. W sierpniu 
1889 r. telefony łódzkie miały 
255 użytkowników prywat-

The locomotive’s standing at the station,The locomotive’s standing at the station,
Huge, heavy, it drips perspiration –Huge, heavy, it drips perspiration –
Oily lubrication.Oily lubrication.

It standsIt stands and wheezes, it groans and gnashes and wheezes, it groans and gnashes
Its boiling belly stuff ed with hot ashes:Its boiling belly stuff ed with hot ashes:
Arrrgh, what torture!Arrrgh, what torture!
Phew, what a scorcher!Phew, what a scorcher!
Panting and puffi  ng!Panting and puffi  ng!
Hissing and huffi  ng!Hissing and huffi  ng!
It’s barely gasping, it’s barely breathing,It’s barely gasping, it’s barely breathing,
And still its fi reman more coal keeps on heaping.And still its fi reman more coal keeps on heaping.

Zgodnie z zapowiedzią, w czerwcu przy-
pomnimy twórczość pana Juliana dla 
dzieci, a są to prawdziwe klasyki poezji 
dla najmłodszych, znane od pokoleń. 
Zaczęliśmy oczywiście od „Lokomotywy”, 
która została przetłumaczona na wiele 
języków. Zobaczmy zatem, 
jak ta maszyna ruszyła 
z wolna… 
po angielsku: 

Ławeczka Ławeczka 
TuwimaTuwima
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