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29–31 marca

• Wieniawskiego
• Braterska
• Felsztyńskiego
• Piasta
• Rejtana
• Odyńca
• Wysockiego
• Mochnackiego
• Częstochowska
• Fabryczna
• Mazowiecka
• Lawinowa
• Chmurna
• Pszczyńska
• Paderewskiego
• Pabianicka
• Śląska
• Felińskiego
• Puszkina
• Marmurowa
• Rataja

RAPORT Z REMONTÓW: NAPRAWY ULIC

ŁATANIE W OSTATNIE
Do końca miesiąca pozosta-
ły trzy dni, które drogowcy 
wykorzystają na intensyw-
ne prace przy uzupełnianiu 
ubytków w łódzkich drogach. 
Gdzie ich spotkamy?

Przewidywane przez meteo-
rologów przymrozki i opady 
deszczu ze śniegiem będą 
dla ekip wypełniających 
dziury w jezdniach nie lada 
wyzwaniem. Woda, na prze-
mian zamarzając i topnie-
jąc, zmienia swoją objętość, 
prowadząc w konsekwencji 
do tworzenia się ubytków 
w asfalcie. Nie 
pomaga fakt, że 
kiedyś łódzkie 
drogi były budo-
wane na trylince, 

czyli niestabilnym kamien-
nym fundamencie. Przy-
kryty tylko jedną warstwą 
masy bitumicznej nie jest 
w stanie sprostać dzisiej-
szemu natężeniu ruchu. 
Drogowcy codziennie łatają 
świeże ubytki. Kiedy tylko 
warunki atmosferyczne się 
poprawią, pracownicy roz-
poczną cząstkowe wymiany 
nawierzchni.

TAnd

DNI MARCA

NA SYGNALE
DILERKA Z GÓRNEJ

CIEMNA STRONA 
MIASTA

Dzielnicowi z VIII Komisa-
riatu, patrolując ul. Słowiań-
ską, dostrzegli mężczyznę 
znanego im ze środowiska 
pseudokibiców. Obecność 
łodzianina w tej okolicy 
wzbudziła ich czujność, 
ponieważ wiedzieli, że 
w jednym z okolicznych 
mieszkań może dochodzić 
do przestępstwa. Podczas 
rozmowy mężczyzna nie 
potrafi ł wytłumaczyć, dla-
czego przebywał w tym 
miejscu. Funkcjonariusze 
postanowili sprawdzić ty-
powane mieszkanie. Drzwi 
otworzyła 38-letnia kobieta. 
Podczas przeszukania po-
licjanci w kuchennej szafce 
znaleźli blisko 100 g mor-
fi ny. W wyniku dalszych 
czynności zabezpieczyli 
kolejne narkotyki. Łącz-
nie dostrzegli ponad 800 g 
różnych środków odurza-
jących. Kobiecie przedsta-
wiono zarzuty. Grozi jej do 
10 lat pozbawienia wolno-
ści. red

Łodzianie, którzy z różnych 
przyczyn będą spędzać 
Wielkanoc samotnie, mogą 
dołączyć do świątecznego 
śniadania wraz z innymi 
osobami w podobnej sytu-
acji życiowej. Ruszają za-
pisy.

Łódzkie Śniadanie Wiel-
kanocne przewidziano 
w dwóch formach: sta-
cjonarnej oraz mobilnej. 
Pierwsza z nich odbędzie 
się w Hali EXPO przy 
ul. Politechniki 4 w nie-
dzielę, 9 kwietnia, o godz. 
12:00. Wówczas 450 osób 
zasiądzie wspólnie do 

stołu, aby zjeść posiłek, 
podzielić się jajkiem i spę-
dzić ten czas w wyjątko-
wej atmosferze. W formie 
mobilnej przewidziano 
100 paczek ze świątecz-
nymi potrawami, które 
będą rozwożone potrze-
bującym od czwartku 
(6 kwietnia) do soboty 
(8 kwietnia). – Wielkanoc 
to czas nadziei, dlatego 
dołożymy wszelkich sta-
rań, by poprzez organiza-
cję wspólnego wydarzenia 
realnie podzielić się otu-
chą z osobami samotnymi 
i ubogimi, znajdującymi 
się w różnego rodzaju kry-

zysach – mówi ks. Arka-
diusz Lechowski, dyrektor 
Centrum Służby Rodzinie. 

Jak się zapisać?
Aby wziąć udział w wyda-
rzeniu (zarówno w wersji 
stacjonarnej, jak i mobilnej), 
należy wcześniej zgłosić 
się do pracowników Klu-
bu Integracji Społecznej 
pod nr. tel. (42) 208 25 58. 
Zgłoszenia będą przyj-
mowane w czwartek (30 
marca), piątek (31 marca) 
i poniedziałek (3 kwietnia) 
w godz. 8:00–16:00. Decy-
duje kolejność zgłoszeń.

IJK

Wraz z początkiem kwietnia 
na rondzie Solidarności zosta-
nie wprowadzony nowy układ 
przystanków. Zmniejszy on pa-
sażerom dystans do tramwaju, 
a kierowcom ułatwi przejazd 
przez ruchliwe rondo.

Rondo Solidarności to jed-
no z głównych skrzyżo-
wań w Łodzi, przez które 
każdego dnia przejeżdża 
tysiące samochodów. Na 
ul. Pomorskiej samochody 
i tramwaje jadą wspólnym 
pasem. Aby je odseparować 

i tym samym usprawnić 
przejazd, przed rondem od 
strony Stoków poszerzono 
jezdnię. Od strony centrum 
fi zycznie teren jest, ale nale-
ży on do Skarbu Państwa, 
co uniemożliwia ingeren-
cję w pas drogi. Stąd nowy 
układ przystanków w kie-
runku Stoków.

Nowe przystanki 
MPK
Obecny przystanek Po-
morska – rondo Solidar-
ności zostanie przenie-

siony za skrzyżowanie, 
w miejsce, w którym 
obecnie zatrzymują się 
autobusy linii 87. Wraz 
ze zmianami w sygna-
lizacji ma to sprawić, 
że tramwaj przejedzie 
przez skrzyżowanie, nie 
czekając ponownie na 
światłach i tym samym 
nie będzie utrudniał 
przejazdu samochodom.
Aby zapewnić dobry 
dostęp do komunikacji 
miejskiej dla pasaże-
rów z zachodniej części 

ul. Pomorskiej czy oko-
lic ul. Wierzbowej, 
powstanie nowy przy-
stanek: Pomorska – 

Wierzbowa, w kierunku 
Stoków. Zmiany dotyczą 
linii 17 i 86. TAnd

FOT. ŁÓDŹ.PL

Jest przetarg na kolejny od-
cinek ul. Ogrodowej. Tym 
razem wyremontowana ma 
zostać część pomiędzy uli-
cami Gdańską a Cmentarną. 
Jak się zmieni?

Zarząd Inwestycji Miej-
skich ogłosił przetarg na 
przebudowę ul. Ogro-
dowej na odcinku od 
ul. Cmentarnej (włącznie 
z tarczą skrzyżowania) do 

ul. Gdańskiej (bez pasa te-
renu ul. Karskiego i terenu 
inwestycji PKP).

Jak zmieni 
się Ogrodowa?
Inwestycja zakłada odtwo-
rzenie istniejących niwelet 
nawierzchni jezdni. Po-
wstaną także nowe miejsca 
parkingowe. Uzupełnione 
i częściowo wymienione 
mają być drzewa w szpa-

lerze przy cmentarzu oraz 
szpaler drzew od strony 
Manufaktury. Pojawią się 
nowe zieleńce przy famu-
łach, drzewa od strony 
Ogrodów Karskiego oraz 
przy narożniku Cmen-
tarna/Ogrodowa. W re-
montowanej okolicy nie 
zabraknie krzewów, bylin 
i traw ozdobnych. 
 ML
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ŚNIADANIE WIELKANOCNEŚNIADANIE WIELKANOCNE
DLA SAMOTNYCHDLA SAMOTNYCH

RONDO SOLIDARNOŚCI Z NOWYMI PRZYSTANKAMI MPKRONDO SOLIDARNOŚCI Z NOWYMI PRZYSTANKAMI MPK

KTO PRZEBUDUJE
OGRODOWĄ?

dziury w jezdniach nie lada 
wyzwaniem. Woda, na prze-
mian zamarzając i topnie-
jąc, zmienia swoją objętość, 
prowadząc w konsekwencji 
do tworzenia się ubytków 
w asfalcie. Nie 
pomaga fakt, że 
kiedyś łódzkie 
drogi były budo-
wane na trylince, 

nawierzchni.
TAnd
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Uważasz, że przy łódzkich 
arteriach brakuje drzew? 
Weź sprawy w swoje ręce 
i zagłosuj, gdzie powinny 
się pojawić.

Aleja Politechniki, ulice 
Maratońska, Pabianicka 
czy Rokicińska? To tyl-
ko kilka miejsc, w któ-
rych mogą zostać po-
sadzone nowe drzewa. 
Pojawianie się zieleni 
przy ulicach poprawia 
mikroklimat, zmniejsza 
zanieczyszczenia powie-
trza, reguluje odpływ 
wód opadowych, a tak-
że poprawia jakość wód 
gruntowych. W złożo-
nym ekosystemie, jakim 
jest miasto, schronienie 
w zieleni znajdują też 
zwierzęta. Gniazdujące 
i żerujące w Łodzi ptaki 
korzystają z dróg w ta-
kim samym stopniu jak 
ludzie. Przydrożne na-
sadzenia tworzą dla nich 

swego rodzaju korytarze 
do „podróżowania”.
O tym, która z arterii zy-
ska nasadzenia, zadecy-
dują łodzianie. W środę, 
29 marca, o godz. 13:00 
na facebookowym pro-
fi lu miasta Łodzi pojawi 
się specjalny post, pod 
którym będzie można 
wyrazić swoją opinię. 
Głosowanie potrwa do 
czwartku, 30 marca, do 
godz. 23:59.

red
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Zeskanuj kod QR i przenieś 
się na profi l Łodzi: 
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SORRY BOYS
BRYSKA 
I NATALIA 
SZROEDER

28 lipca: Bryska
29 lipca: Natalia Szroeder
30 lipca: Sorry Boys

INFO

SCENA GŁÓWNA

600. Urodziny Łodzi zbliżają się 
wielkimi krokami. Z tej okazji 
łodzianie będą mogli liczyć na 
trzy dni (28–30 lipca) hucznej 
zabawy. To wszystko za spra-
wą gwiazd, które zawitają na 
koncerty do naszego miasta. 
Kto jeszcze wystąpi na głównej 
scenie obok Franza Ferdinan-
da, Toma Odella i innych?

Łódź Summer Festival to 
bezpłatne miejskie wy-
darzenie organizowane 
w ramach urodzin Łodzi. 
Scena główna stanie przy 
al. Kościuszki, pomiędzy 
ul. Radwańską a ul. Żwir-

ki. Wśród najnowszych 
zespołów dołączonych do 
line-upu jest Sorry Boys. 
Fani zaliczają ich do najcie-
kawszych zespołów pol-
skiej muzyki alternatyw-
no-popowej. Od początku 
działalności trzon grupy 
stanowią Bela Komoszyń-
ska, Tomasz Dąbrowski 
i Piotr Blak. Debiutancka 
płyta „Hard Working Clas-
ses” ukazała się w 2010 r. 
i zebrała znakomite recen-
zje. Kolejne wydawnictwa 
ugruntowały tylko pozycję 
Sorry Boys jako zespołu od-
ważnego i nowatorskiego.

W kobietach siła
Bryska i Natalia Szro-
eder to wokalistki, które 
również zasilą swoimi 
występami scenę głów-
ną. Pierwsza z nich to 
osobowość muzyczna na 
miarę Sii. Niezwykły głos 
artystki, ciekawa barwa 
oraz sceniczne alter ego 
przyciągają na koncerty 
publiczność w każdym 
wieku. Natalia Szroeder 
jest  wokalistką,  która 
podbija serca widzów 
i słuchaczy dużych festi-
wali muzycznych oraz 
aktywnie bierze udział 

w projektach z najwięk-
szymi artystami,  m.in. 

z Ralphem Kaminskim czy 
Pezetem. red

29 marca, o godz. 13:00 
na facebookowym pro-
fi lu miasta Łodzi pojawi 
się specjalny post, pod 
którym będzie można 
wyrazić swoją opinię. 
Głosowanie potrwa do 
czwartku, 30 marca, do 
godz. 23:59.

red
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Zeskanuj kod QR i przenieś 
się na profi l Łodzi: 

Uważasz, że przy łódzkich 
arteriach brakuje drzew? 
Weź sprawy w swoje ręce 
i zagłosuj, gdzie powinny 
się pojawić.

swego rodzaju korytarze 
do „podróżowania”.
O tym, która z arterii zy-
ska nasadzenia, zadecy-
dują łodzianie. W środę, 

GDZIE ZASADZIMY DRZEWA? 

ZDECYDUJ!ZDECYDUJ!
Zbliża się nabór do miejskich 
przedszkoli. Dzięki Karcie 
Łodzianina na drugim etapie 
rekrutacji można zyskać aż 
32 dodatkowe punkty.

Od 5 kwietnia, od godz. 
8:00, rodzice będą mogli 
składać wnioski rekru-
tacyjne do przedszkoli 
miejskich na rok szkolny 
2023/2024. Istnieje możli-
wość wskazania trzech pla-
cówek według preferencji.
Pierwszy etap rekrutacji po-
trwa do 20 kwietnia i będzie 
się odbywać elektronicznie 

Zbliża się nabór do miejskich 

KARTA ŁODZIANINA
DODATKOWE PUNKTY 

                       w rekrutacji 
                          do przedszkoli

DODATKOWE PUNKTY 
                       w rekrutacji 
                          do przedszkoli

za pośrednictwem stro-
ny https://nabor.pcss.
pl/lodz. Lista zakwali-
fikowanych i nie-
zakwalifikowa-
nych dzieci 
zostanie opu-
blikowana 12 
maja o godz. 
15:00.
Drugi etap 
rekrutacji będzie 
trwał od 31 lipca do 4 sierp-
nia. Wówczas dodatkowe 
32 punkty zyskają dzieci 
osób, które płacą podatki 
w Łodzi i są posiadacza-

mi Karty Łodzianina. Tak 
w 2022 r. zdecydowała 
Rada Miejska w Łodzi. red
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Chcesz skorzystać z Bonu Turystycz-
nego w innym terminie, niż wynika 
to z jego ważności? W aquaparku Fala 
to możliwe. Kup bilet na całodzienny 
wstęp do strefy basenowej i gastro-

nomicznej aquaparku do 31 marca, 
a otrzymasz wejściówkę z odroczonym 
terminem realizacji w formie plastiko-
wej karty. Będzie ważna do 30 grudnia 
2023 r.

2BON TURYSTYCZNY NA FALI
Kup teraz, wykorzystaj do grudnia
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Dawne kasyno milicyjne przy 
ul. Sienkiewicza 26 jest w re-
moncie. Wokół budynku sta-
nęły już rusztowania, a pod 
nimi praca wre.

– Trwa kolejna ważna in-
westycja w centrum Łodzi. 
Willa należąca do Maury-
cego Fränkela zostanie wy-
remontowana i przystoso-
wana do nowych funkcji. 
Pomimo dawnych zmian 
w zewnętrznej formie bu-
dynku jego charaktery-
styczny wygląd tym razem 
nie ulegnie przekształce-
niu. Na parterze znajdzie 
się lokal usługowy prze-
znaczony na restaurację 
lub kawiarnię, natomiast 
pierwsze piętro zajmą no-
woczesne biura. Po odno-
wie przywrócimy mu daw-
ny blask i będzie jednym 
z ciekawszych budynków 
w tej części miasta – za-
powiada Olga Kassyańska 
z Zarządu Inwestycji Miej-
skich.
Ekipa budowlana prowa-
dzi intensywne prace już 
nie tylko we wnętrzach, ale 

również przy elewacji za-
bytku. Rozstawienie rusz-
towań umożliwiło start 
robót, które mają na celu 
oczyszczenie i odnowie-
nie zewnętrznych detali. 
Rewitalizacja pomieszczeń 
jest kontynuowana. Obec-
nie robotnicy skupiają się 
na montażu instalacji elek-
trycznej, energetycznej 
i gazowej.
Wykonawcą inwestycji jest 
Michał Szymczyk Zakład 
Ogólnobudowlany. Jej fi nał 
przewidziano na IV kwar-
tał 2023 r., a wartość rewi-
talizacji to ponad 6 mln zł.

Willa pełna historii
Pierwszym właścicie-
lem budynku przy 
ul .  Sienkiewicza 
26 był  Maurycy 
Fränkel. Urodził 
się w 1844 r. naj-
p r a w d o p o d o b -
niej w Ostrowie 
Wie lkopolskim. 
Mężczyzna był jed-
nym z najbardziej 
znaczących przedsta-
wicieli żydowskiej bur-

żuazji Łodzi przełomu XIX 
i XX w. Wspierał finanso-
wo budowę łódzkiej sy-
nagogi „postępowej” przy 
ul. Spacerowej, by zostać 
potem zastępcą działacza 
Komitetu Synagogi. Mo-
ryc Fränkel był również 
prezesem zarządu szkoły 
„Talmud-Tora” otwartej 
w 1901 r.

ML

Kolejna ulica na łódzkim 
Teofilowie zyskała nową na-
wierzchnię, proste chodniki 
i bezpieczne zjazdy do pose-
sji. Przed wykonawcą ostatnie 
prace wykończeniowe i po-
rządkowe. 

Właśnie kończy się moder-
nizacja niemal półkilome-
trowego odcinka ul. Mor-
gowej, od ul. Lechickiej do 
ul. Szczecińskiej. Zakres 
remontu obejmował wy-
mianę podbudowy jezdni 
oraz wykonanie nowej na-
wierzchni drogi z kostki 
betonowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowej. 
Stare i zniszczone chodniki, 
krawężniki i obrzeża zosta-
ły zdemontowane, a w ich 

miejscu pojawiły się nowe, 
betonowe elementy. W ra-
mach tej inwestycji robotni-
cy zbudowali komfortowe 
miejsca parkingowe wraz 
z bezpiecznymi zjazdami 
do posesji. Istniejąca już 
sieć ciepłownicza została 
otoczona płytami odciąża-
jącymi.
Ekipa remontowa wymie-
niła również uszkodzone 
oznakowanie pionowe 
(m.in. tablice i słupki) oraz 
przeprowadzi ła  użyź-
nianie gleby i pielęgnację 
roślin w zieleńcach. War-
tość realizacji inwestycji 
drogowej na Teofi lowie to 
1 480 269,33 zł brutto.

ML

SIENKIEWICZA

STANĘŁY RUSZTOWANIA
PRZY MILICYJNYM KASYNIE

ŁÓDŹ ROZKWITŁA

STANĘŁY RUSZTOWANIA
PRZY MILICYJNYM KASYNIE

REMONT MORGOWEJREMONT MORGOWEJ
DOBIEGA KOŃCADOBIEGA KOŃCA Wychodząc naprzeciw 

załamującej się w tym ty-
godniu pogodzie, zachęca-
my do przyjrzenia się roz-
kwitającej roślinności na 
ulicach Łodzi. Jak co roku 
warto zwrócić szczególną 
uwagę na śnieżniki lśniące 
i cebulice syberyjskie, które 

zdobią już kolorami park 
Klepacza. Tym bardziej, 
że wycieczkę pod adres 
Wólczańska 218 możemy 
połączyć z podziwianiem 
nagrodzonego w konkur-
sie na Europejskie Drzewo 
Roku dęba Fabrykanta.
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Tegoroczna, 13. edycja Dotknij 
Teatru, organizowana przez 
Akademicki Ośrodek Inicjatyw 
Artystycznych, odbędzie się 
pod hasłem „Pamięć”. Na ło-
dzian aż do 27 kwietnia czeka 
szereg spektakli i warsztatów.

Wybór hasła przewodniego 
13. edycji Dotknij Teatru nie 
jest przypadkowy, bowiem 
ściśle wiąże się z obcho-
dami 600-lecia otrzymania 
praw miejskich przez Łódź. 
„Pamięć” włącza odbiorcę 
w historię narodu, kultury, 
religii, rodziny, grupy za-
wodowej i miejsca pracy, 
pozwala odnaleźć swoje 
miejsce, dostarcza punktów 
odniesienia. Pamięć łączy to, 
co było, z tym, co jest. 

Dotknij Teatru 2023 po-
trwa od 14 do 27 kwietnia. 
W ramach akcji odbędzie 
się 12 wydarzeń, w tym pre-
miera teatralna, spektakle 
gościnne i warsztaty.
Podczas inauguracji, któ-
ra odbędzie się 14 kwietna 
w Artkombinacie Monopo-
lis, zobaczymy feministycz-
ny spektakl Teatru Papahe-
ma, inspirowany biografią 
Marii Skłodowskiej-Curie 
„Skłodowska.  Radium 
Girl”.

Oprócz tego w programie 
także:
• „Faktoria przyjemności” 
reż. Agata Biziuk, Teatr 
Mikro,
• „Mój teatr jest tam gdzie 

ja” reż. Magdalena Młynar-
czyk, Teatr Tashka (spek-
takl dla dzieci 5+),
• „W cieniu” reż. Aleksan-
dra Czerczyńska, Teatr Po-
nadczasowi,
• „Nadbagaż” reż. R. Ma-
tusz, Teatr im. Juliusza 
Osterwy w Gorzowie Wiel-
kopolskim,
• „Wykluczeńcy”, Analog 
Collective,
• „Wymyślanka”, Teatr Off-
-Komedia (bajka improwi-
zowana dla dzieci),
• „Nie-Bo” Karolina Kle-
cha, Teatr Fajny (premiera) 
• „Tutaj” reż. Natasza Soł-
tanowicz, Grupa (in be-
tween).

Integralną częścią projektu 
są także warsztaty dla mło-
dzieży i dorosłych doskona-
lące umiejętności aktorskie 
z zakresu emisji głosu i in-
terpretacji tekstu. Dla dzieci 
odbędą się interaktywne 
zajęcia prowadzone metodą 
teatru KAMISHIBAY, in-
spirowane książką „Misza 
i Grisza ratują świat”, reali-
zowane wspólnie z Wydaw-
nictwem Tashka. Najmłodsi 
mogą liczyć również na mi-
nikurs z konstrukcji i anima-
cji lalek teatralnych.
Wszystkie wydarzenia 
są bezpłatne. Wejściówki 
na spektakle będzie moż-
na odbierać od 3 kwietnia 
w siedzibie Akademickiego 
Ośrodka Inicjatyw Arty-
stycznych. 

RedKU
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NOWA SIEDZIBA PINOKIA

Klub fi lmowy MeMo
O godz. 17:00 Mediateka 
MeMo (ul. Moniuszki 5) zapra-
sza na spotkanie klubu fi lmo-
wego i pokaz fi lmu „Rocket-
man”. Elton John jest jedną 
z najbardziej znanych postaci 
we współczesnej popkulturze. 
Jego życie skrywa jednak 
wiele sekretów. Film przepeł-
niony uwielbianymi utworami 
muzyka, w którego rolę wcielił 
się Taron Egerton, pozwoli 
poznać niektóre z nich. 
Wstęp wolny. 

Podróż do Maroka
Na godz. 18:00 Biblioteka 
Odyseja (ul. Wschodnia 42) 
zaplanowała czytelniczą po-
dróż. – Wyrusz z nami w po-
dróż po krainie zaskakująco 
atrakcyjnych ludzi, Berberów, 
czyli unikalnego plemienia 
z  Afryki Północnej! – zachę-
cają organizatorzy. – Przemie-
rzymy Maroko od gwarnego, 
pełnego motocykli Marrake-
szu, poprzez zapierające dech 
w piersiach góry Atlas, aż do 
tropikalnego wybrzeża As-Sa-
wiry. Dużo słońca i ekologicz-
ne jedzenie gwarantowane! 
Odwiedzi nas Hażar, wolonta-
riuszka z Maroka.
Wstęp wolny za okazaniem 
Fiszki bibliotecznej.

Cekinowe pisanki
Na godz. 14:30 fi lia nr 56 
Biblioteki Miejskiej w Łodzi 
(ul. Sacharowa 67) zaplanowa-
ła warsztaty ze zdobienia pisa-
nek cekinami. Wstęp wolny. 

Wiosenne lampiony
O godz. 17:00 w fi lii nr 59 
Biblioteki Miejskiej w Łodzi 
(ul. Skalna 2) rozpoczną się 
warsztaty dla dorosłych. – Lu-
bicie spędzać ciepłe wiosenne 
wieczory na tarasie lub bal-
konie? Jeżeli tak, zapraszamy 
na warsztaty, podczas których 
zrobimy barwne lampiony, 
które umilą wypoczynek 
– zapowiadają organizatorki. 
Udział jest bezpłatny, obowią-
zują zapisy: 571 553 059.

DZIEJE SIĘ W
ŚRODĘŚRODĘ

DZIEJE SIĘ W
CZWARTEKCZWARTEK

INFO
Pełen program wraz z harmonogramem 
i warunkami uczestnictwa znajduje się na 
stronie www.aoia.pl.

Chcesz poinformować nas
o wydarzeniach?

Pisz na e-mail:
redakcja_kultura@biblioteka.lodz.pl
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To nowe, wyjątkowe miejsce na 
mapie Łodzi, stworzone dla dzie-
ci i młodzieży. Już w najbliższy 
weekend, 1–2 kwietnia, możemy 
zobaczyć efekty rewitalizacji 
zabytkowej fabryki i sprawdzić, 
co ma do zaoferowania całym 
rodzinom. 

To była jedna z największych 
inwestycji w programie rewi-
talizacji. Remont zabytkowej 
fabryki koło strefy OFF Piotr-
kowska kosztował ponad 
40 mln zł i objął absolutnie 
wszystko: stary gmach od 
fundamentów po dach, roz-
budowę o nową część, a także 
urządzenie wokół zielonego 

pasażu z placem zabaw. 
Efekt jest niesamowity. W sa-
mym centrum Łodzi powsta-
ło centrum dedykowane dzie-
ciom i młodzieży. 

Teatr Pinokio 
Co znajdziemy w środku? 
Przede wszystkim nową sie-
dzibę Teatru Pinokio, który 
będzie miał tam dwie sceny. 
– W pierwszy weekend 
kwietnia odnowiona Wigen-
cja po raz pierwszy przyjmie 
gości. W programie znalazło 
się m.in. zwiedzanie zabyt-
kowej fabryki i zaglądanie za 
kulisy, spektakl na nowych 
deskach teatru, a także pa-

miątkowe zdjęcia 
– mówi Jolanta Bara-
nowska z biura pra-
sowego łódzkiego 
magistratu. 
Spacery będą się za-
czynały o godz. 10:00 
w sobotę i niedzielę. 

Kolejne grupy będą zwie-
dzały najciekawsze miejsca 
i teatralne zakamarki fabryki. 
Na gości czekać będą także 
monidło do robienia zdjęć, 
wystawa lalek teatralnych 
oraz pracownicy Pinokia. 
2 kwietnia o godz. 12:00 
widzowie zobaczą jeden 
z najciekawszych spektakli 
teatralnych dla starszych 
dzieci – „Mój cień jest różo-
wy”. To opowieść o chłopcu, 
który jako jedyny na całym 
bajkowym świecie ma cień 
w kolorze różowym i jest po 
prostu inny.
Obok Teatru Pinokio w Wi-
gencji otwarte zostaną także 

Centrum Sztuki dla Dzieci 
i Młodzieży, gdzie będzie 
można rozwijać swoje talenty, 
punkt biblioteczny i lokal ga-
stronomiczny. Aby to wszyst-
ko pomieścić, obok odnowio-
nego gmachu zabytkowej 
fabryki powstała nowa część 
z dachem nawiązującym do 
historycznych szedów.

Zmieniło się także otoczenie 
nowej siedziby Teatru Pino-
kio. Teren został całkowicie 
przebudowany i zamieniony 
w pasaż idealnie nadający 
się do wypoczynku. Są nowe 
drzewa, ławki, oświetlenie 
i plac zabaw, którego w tej 
części centrum brakowało.

red, SM

WIGENCJAWIGENCJA
ZAPRASZA!ZAPRASZA!

FOT. LODZ.PL
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„Wspólne czytanie to dosko-
nały sposób na budowanie 
międzypokoleniowych rela-
cji, z których frajdę czerpią 
zarówno młodsi, jak i starsi 
uczestnicy” – tak o spotka-
niach w ramach akcji „Se-
niorzy czytają przedszkola-
kom” mówią wszyscy w nią 
zaangażowani. Podopieczni 
Dziennego Domu „Senior +” 
(ul. Sienkiewicza 79), pro-
wadzonego przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łodzi, odwiedzają pobliskie 
Przedszkole Sióstr Służebni-
czek NMP NP (ul. Sienkiewicza 
60) i czytają dzieciom bajki, 
baśnie i wierszyki.

Czytanie pobudza
wyobraźnię
Sąsiedzka współpraca mię-
dzy domem seniora i przed-
szkolem rozpoczęła się 
wkrótce po uruchomieniu 
tej pierwszej placówki w zre-
witalizowanej kamienicy, czyli 
pod koniec 2021 r. (wcześniej 
przedszkole współpraco-
wało z nieistniejącym już 
Domem Dziennego Poby-
tu przy al. Kościuszki 29, 

którego seniorzy są obec-
nie częścią Domu przy ul. 
Sienkiewicza 79). Były wza-
jemne odwiedziny, jasełka 
i kolędowanie, dekorowa-
nie choinki, a także piknik 
integracyjny z zabawami 
i poczęstunkiem. Z począt-
kiem tego roku zakres dzia-
łań poszerzono o czytelnicze 
spotkania przedszkolaków 
i seniorów.
– Nasze przedszkole bierze 
udział w ogólnopolskiej 
kampanii „Cała Polska 
czyta dzieciom” – mówi 
siostra Małgorzata Ochę-
duszko, dyrektorka przed-
szkola. – Mamy świado-
mość, ile korzyści niesie ze 
sobą głośne czytanie dzie-
ciom, dlatego staramy się 
zaszczepić im od najmłod-
szych lat ciekawość do czy-
tania i poznawania świata. 
Chcemy pokazać, że książ-
ka to wspaniały przyjaciel, 
od którego mogą się wiele 
dowiedzieć.
Do tego, że czytanie na 
głos jest jedną z najlep-
szych inwestycji w przy-
s z ł o ś ć  n a j m ł o d s z y c h , 

a przy tym rozwija i po-
budza wyobraźnię oraz 
pomaga w przyswajaniu 
wiedzy, nie trzeba przeko-
nywać łódzkich seniorów.
– Osoby korzystające z pro-
wadzonych przez miasto 
15 domów dziennego po-
bytu są na ogół bardzo ak-
tywne i chętnie angażują 
się w różne akcje – mówi 
Piotr Kowalski, p.o. dyrek-
tora łódzkiego MOPS-u. 
– Często same wychodzą 
z pomysłami i inicjatywą 
podjęcia różnych działań. 
Widzimy, jak podczas spo-
tkań czytelniczych senio-
rzy spełniają się w rolach 
babć i dziadków oraz ile 
radości im to sprawia. Po-
przez takie wspólne spo-
tkania z książkami budują 
się bardzo ważne relacje 
między dwoma pokolenia-
mi mieszkańców Łodzi.

Od „Czerwonego 
Kapturka” do 
„Lokomotywy”
Seniorów chętnych do 
czytania przedszkolakom 
nie brakuje.

– Seniorzy dużo ze sobą 
r o z m a w i a j ą  n a  t e m a t 
czytelniczych spotkań 
w przedszkolu – mówi 
Wioleta Guderska, ad-
ministratorka Dziennego 
Domu „Senior +”. – Cza-
sami sprzeczają się też 
między sobą, kto będzie 
czytał przy okazji kolejnej 
wizyty i samodzielnie wy-
bierają książki.
Do tej pory przedszko-
laków na jczęśc ie j  od-
wiedzali Janina Starosta 
(nazywana przez dzie-
c i  „babc ią  Janeczką”) 
i  Krzysztof Witkowski 
(„dziadek Krzysztof”).
– Zawsze uwielbiałam 
pracę z  dziećmi i  ma-
rzyłam o pracy w przed-
szkolu – mówi „babcia 
Janeczka”. – Ale moja za-
wodowa droga potoczy-
ła się inaczej. Te wizyty 
w przedszkolu i czytanie 
najmłodszym są jak speł-
nienie marzeń po wielu, 
wielu latach.
– Dawanie czegoś innym 
sprawia dużo więcej rado-
ści niż branie, dlatego tak 

uwielbiam te spotkania 
– mówi „dziadek Krzysz-
tof”. – Czytałem już dzie-
ciom bajkę o Czerwonym 
Kapturku, Jasiu i Małgo-
si, a także wiersze Juliana 
Tuwima, m.in. „Lokomo-
tywę” i „Rzepkę”.

Wzajemny szacunek 
przez wspólne czytanie
Czytanie bajek przez se-
niorów w przedszkolu 
przy ul. Sienkiewicza 60 
odbywa się  co 2  tygo-
dnie. Ostatnie spotkanie 
w  m a r c u  p o ś w i ę c o n o 
l i teraturze o tematyce 
świąt wielkanocnych. Po 
skończonym czytaniu 
seniorzy i  przedszko-
lak i  wzię l i  udz ia ł  we 
wspólnych warsztatach, 
podczas których przygo-
towywali  wielkanocne 
ozdoby. Zazwyczaj naj-
młodsi odwdzięczają się, 
śpiewając piosenki lub 
zapraszając seniorów do 
zabaw tanecznych i wspól-
nego muzykowania.

IJK

SENIORZY CZYTAJĄ BAJKISENIORZY CZYTAJĄ BAJKI
PRZEDSZKOLAKOMPRZEDSZKOLAKOM
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Większość z nas nie zdaje sobie zbyt dobrze 
sprawy, jak duże niebezpieczeństwo niosą ze 
sobą zagrożenia CBRN (chemiczne, biologiczne, 
radiacyjne i nuklearne) na imprezach masowych. 
Wprawdzie epidemia koronawirusa nieco zwięk-
szyła świadomość takiego niebezpieczeństwa, ale 
możliwość ataku z użyciem wymienionych środ-
ków jest wciąż bardzo realna, a jego skutki mogą 
okazać się dramatyczne. 

Wypełnione areny imprez sportowych mogą pro-
wadzić do szybkiego rozprzestrzeniania się chorób 
zakaźnych lub dużej liczby pokrzywdzonych w przy-
padku ataku CBRN. Zgromadzenia na imprezach 
sportowych są również potencjalnymi celami dla ter-
rorystów wykorzystujących różnego rodzaju broń ma-
sowego rażenia, np. taką przenoszoną przez drony. 
W ostatnich latach doszło w Europie do kilku sytuacji, 
które mogły nosić cechy zagrożenia CBRN.
Rozegrane 19 lutego 2020 r. na stadionie San Siro 
w Mediolanie w obecności 45 792 kibiców spotkanie, 
w którym piłkarze Atalanty Bergamo pokonali Valencię 
4:1, jest uważane za czynnik, który zdaniem przed-
stawicieli WHO mógł znacznie przyspieszyć rozprze-
strzenianie epidemii SARS-CoV-2. Nie było wtedy 
jeszcze żadnych zasad ani procedur, które ograniczać 
mogły transmisję koronawirusa.
Z niespotykaną sytuacją zetknęliśmy się 22 stycznia 
2022 r. w meczu Brentford z Wolverhampton Wan-
derers w Premier League. W pierwszej połowie nad 

boiskiem zaczął latać nieautoryzowany dron. Gra zo-
stała przerwana, a zgodnie z regulaminem piłkarze 
obu zespołów zeszli z boiska do szatni. Na szczęście 
nie stwierdzono żadnego realnego zagrożenia i mecz 
został dokończony. Nie wiadomo jednak dotąd, co by 
się stało, gdyby urządzenie przenosiło jakieś niebez-
pieczne materiały.
Dokładnie dwa miesiące później ok. godz. 10:00 do-
szło do wycieku chloru w Parku Olimpijskim Królowej 
Elżbiety w Londynie. Z centrum pływackiego ewa-
kuowano ok. 200 osób. Na miejsce przyjechały 22 
karetki pogotowia, a także pojazdy straży pożarnej 
i policji. Udzielono pomocy osobom, które miały pro-
blemy z oddychaniem, 29 pacjentów trafi ło do szpitali. 
Jak poinformowała londyńska straż pożarna, w wy-
niku reakcji chemicznej doszło do uwolnienia dużej 
ilości chloru. 
14 marca 2023 r. w galerii Galardia, niedaleko Stadio-
nu Miejskiego w Starachowicach, rozpylono niezna-
ną, gryzącą substancję. Jak poinformował ofi cer pra-
sowy świętokrzyskiej straży pożarnej, ewakuowano 
140 osób, a 13 osób uskarżało się na zawroty głowy 
i drapanie w gardle. Służby dotąd nie ustaliły spraw-
ców zdarzenia. 
Aby być odpowiednio przygotowanym, skutecznie za-
pobiegać albo usuwać takie zagrożenia, szczególnie 
w miejscach, gdzie gromadzą się ludzie, potrzebne 
są przede wszystkim świadomość, wiedza, analiza 
ryzyka i odpowiednie regulacje prawne. 
Dlatego powstał Safe Stadium – projekt, który ma na 

celu stworzenie zintegrowanego systemu poprawia-
jącego bezpieczeństwo CBRN na obiektach sporto-
wych. Jest współfi nansowany ze środków unijnych. 
Prace nad projektem zostały zapoczątkowane 
w czerwcu 2021 r. przez Uniwersytet Łódzki. Do pro-
jektu zaproszono prywatne i publiczne fi rmy i instytu-
cje eksperckie oraz dostawców nowych technologii, 
organy ścigania, agencje ochrony, kluby sportowe 
(w tym słynny Real Madryt) i operatorów obiektów 
sportowych z Hiszpanii, Słowacji, Niemiec, Włoch 
i Polski (m.in. łódzka Miejska Arena Kultury i Sportu). 
Dotąd odbyły się wizyty studyjne m.in. w Żilinie, 
Rzymie i w Madrycie. Cały czas trwają kontakty ro-
bocze. Pojawiają się coraz bardziej istotne wyniki 
analiz i pierwsze wnioski. Jak mówi prof. Michał Bijak 
z Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym 
(lider projektu Safe Stadium) – Uniwersytet Łódzki 
jest już w Europie jedną z wiodących uczel-
ni w dziedzinie badań CBRN, a w przyszłości 
może stać się koordynatorem kolejnych pro-
gramów unijnych związanych z zagrożeniami 
zmieniającego się świata. 
Miejska Arena Kultury i Sportu, jeden z partnerów pro-
jektu, organizuje w kwietniu robocze spotkanie przed-
stawicieli Uniwersytetu Łódzkiego i Policji, które skon-
centruje się na szczegółowym zaplanowaniu realizacji
kolejnych działań w ramach Safe Stadium. O postę-
pach w realizacji Projektu będziemy informować na 
łamach Lódź.pl.

REKLAMA

SAFE STADIUM SAFE STADIUM 
BĘDZIE BEZPIECZNIEJ NA STADIONACHBĘDZIE BEZPIECZNIEJ NA STADIONACH
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Badanie rezonansem ma-
gnetycznym umożliwia do-
kładne zobrazowanie narzą-
dów wewnętrznych w ciele. 
To sprawia, że zaleca się je 
w diagnostyce m.in. guzów, 
nowotworów czy zmian zwy-
rodnieniowych.

Rezonans magnetycz-
ny to urządzenie, które 
umożliwia wygenerowa-
nie obrazów zmian za-
chodzących w ludzkim 
ciele. Dzięki wytworzo-
nym podczas badania 
polu magnetycznemu 
i falom radiowym urzą-
dzenie „skanuje” po-
wierzchnię ciała oraz two-
rzy jego bardzo dokładne 
wirtualne przekroje, które 
następnie są poddawane 
ocenie specjalisty.

Przebieg badania 
Na początku badania pa-
cjent musi położyć się na 
leżance, która następnie jest 
wsuwana do tunelu. Waż-
ne, by pozostać nierucho-
mo – w innym wypadku 
wygenerowany przez apa-
raturę obraz mógłby być 
niewyraźny. W zależności 
od skanowanego obszaru 
badanie trwa od 15 do 60 

minut. Niektórzy narzekają 
na charakterystyczne „trza-
skające” dźwięki, jednak 
nowoczesny sprzęt redu-
kuje hałas do minimum, 
a wiele pracowni diagno-
stycznych przygotowuje 
dla pacjentów słuchawki 
lub zatyczki do uszu.

Czy rezonans 
jest bezpieczny?
Badanie rezonansem 
magnetycznym jest nie-
inwazyjne i bezbolesne. 
W jego trakcie nie stosuje 
się promieniowania rent-
genowskiego, a natężenie 
i energia pola magnetycz-
nego są utrzymywane na 
wysokości, która umożli-
wia powtarzanie badania 
w niewielkich odstępach 
czasu. U niektórych pa-
cjentów wątpliwości budzi 
rezonans z tzw. kontra-
stem, dzięki któremu uzy-
skane obrazy są bardziej 
czytelne. U zdecydowanej 
większości osób wprowa-
dzenie kontrastu nie powo-
duje poważnych skutków 
ubocznych, jednak należy 
poinformować lekarza 
o wszystkich chorobach, 
alergiach i przyjmowanych 
na stałe lekach.

Przeciwwskazania
Ze względu na pole ma-
gnetyczne wytwarzane 
przez rezonans badania 
nie przeprowadza się 
u osób z rozrusznikiem 
serca, aparatem słucho-
wym, pompą insulinową 
oraz neurostymulatora-
mi. Aparatura mogłaby 
spowodować zakłócenia 
w pracy tych urządzeń. 
Rezonansowi magne-
tycznemu nie powinni 
poddawać się także pa-
cjenci ze wszczepionymi 
elementami metalowymi, 
np. endoprotezami czy 
aparatami ortodontyczny-
mi. Względnym przeciw-
wskazaniem do wykona-
nia badania jest ponadto 
pierwszy trymestr ciąży.

Przygotowanie 
do badania
W przypadku badania 
bez kontrastu pacjent nie 
musi przygotowywać się 
do niego w szczególny 
sposób. Natomiast jeśli 
podanie kontrastu bę-
dzie konieczne, kilka dni 
wcześniej trzeba ozna-
czyć poziom kreatyniny 
w surowicy krwi. Niepra-
widłowy wynik oznacza 

nieprawidłowości w funk-
cjonowaniu nerek i wy-
klucza podanie kontrastu. 
W dniu badania z kontra-
stem należy spożyć ostatni 
posiłek na 4–6 godzin przed 
diagnostyką. Ważne jest za 
to przyjmowanie dużej ilo-
ści płynów, zwłaszcza nie-
gazowanej wody. Dużo pić 
należy także po przeprowa-
dzonym badaniu – dzięki 
temu kontrast jest szybciej 
wypłukiwany z organi-
zmu. Na rezonans warto 
wygodnie się ubrać. Wszel-
kie metalowe elementy, 
takie jak biżuteria, zegarek 
czy pasek, lepiej zostawić 
w domu. Na rezonans gło-
wy nie należy przychodzić 
w makijażu.

Ile to kosztuje?
Rezonans magnetyczny 
nie należy do tanich ba-
dań. W zależności od pod-
dawanego diagnostyce ob-
szaru ciała oraz tego, czy 
konieczne będzie podanie 
kontrastu, cena wynosi 
od 300 do nawet 1200 zł. 
Badanie można wykonać 
bezpłatnie, jeśli otrzyma-
my na nie skierowanie 
od lekarza posiadającego 
kontrakt z NFZ. alup

W czwartek, 30 marca, w Me-
diatece MeMo obejrzymy fi lm 
o endometriozie. Jego autor-
kami są Katarzyna Górniak 
i Magda Łucyan, dziennikarki 
TVN. Po projekcji goście będą 
mogli wziąć udział w spotka-
niu z twórczyniami materiału 
oraz prof. Krzysztofem Szyłłą.

– Marzec jest miesiącem 
poświęconym edukowa-
niu pacjentek i ich bliskich 
– mówi prof. Krzysztof 

Szyłło, kierownik Kliniki 
Ginekologii, Ginekologii 
Onkologicznej i Leczenia 
Endometriozy w ICZMP. 
– Zależy nam na pokazaniu, 
jak poważnym problemem 
jest choroba dotykająca co 
10. kobietę w Polsce.
Dlatego Onkologiczne 
Centrum Wsparcia Ba-
dań Klinicznych wspólnie 
z łódzkim magistratem 
zapraszają na wydarzenie 
poświęcone temu zagad-

nieniu. Projekcja fi l-
mu „Taka twoja uro-
da” oraz spotkanie 
z jego autorkami 
i prof. Krzysztofem 
Szyłłą odbędzie się 
30 marca o godz. 
18:00 w Mediatece 
MeMo przy ul. Mo-
niuszki 5. Debatę po-
prowadzi Agnieszka 
Danowska. Wstęp 
jest wolny. 

red
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Coraz dłuższe i cieplejsze dni 
zachęcają do tego, by spędzać 
czas na świeżym powietrzu, 
i są doskonałą okazją do za-
pewnienia dzieciom większej 
ilości ruchu. Dlaczego warto 
się ruszać? Jakie aktywności 
możemy zaproponować naj-
młodszym?

Światowa Organizacja 
Zdrowia wskazuje, że mi-
nimalna dawka ruchu dla 
dzieci i młodzieży wynosi 
60 minut każdego dnia. To 
ważne, gdyż aktywność 
fi zyczna wpływa na wiele 
sfer rozwoju. Zaspokojenie 
naturalnej potrzeby ruchu 
wspomaga nie tylko rozwój 
fi zyczny, ale również emo-
cjonalny, psychiczny i spo-
łeczny – dzieci nawiązują 
więzi, zdobywają przyjaciół 
i ćwiczą budowanie relacji. 
Aktywność fi zyczna dotle-
nia organizm, zwiększa wy-
trzymałość, gibkość i spraw-
ność oraz pomaga utrzymać 
właściwą wagę. Poprawia 
także zdolność uczenia się 
oraz sprawia, że dzieci lepiej 
radzą sobie z uczuciami. 
Należy jednak pamiętać, że 
rodzaj i intensywność ćwi-
czeń powinny być dopaso-
wane do wieku, możliwości 
i upodobań dziecka.

Ruchowe co nieco 
Zamiast zastanawiać się 
nad wymyślnymi sposoba-
mi zorganizowania dziecku 
czasu, postawmy na proste 
i sprawdzone sposoby. Zwy-
kle dla dzieci najważniejsze 
jest to, co robimy razem. 
Dlatego czasami wystarczy 
po prostu… spacer. Bardzo 
małym dzieciom możemy 
pokazywać i opowiadać, co 
widzimy podczas zwiedza-
nia okolicy. Z ciut starszy-
mi urządźmy wyzwanie, 
np. na szukanie budek 
dla ptaków albo kwiatów 

w określonym kolorze. Tego 
typu zabawy ćwiczą umie-
jętność skupienia się, uważ-
ność oraz zachęcają do pozy-
tywnej rywalizacji. Dziecko 
może też bliżej doświad-
czać świata przyrody, co 
wpływa na jego wrażliwość 
i chęć dbania o środowisko.

Ogródki jordanowskie
Wciąż jeszcze znajdziemy 
je w łódzkich parkach. Od 
zwykłych placów zabaw 
ogródki jordanowskie róż-
nią się często materiałami, 
z których wykonane są 
urządzenia, a także ofertą 
przygotowaną dla różnych 
grup wiekowych. Świetnym 
przykładem jest ogródek 
w parku na Zdrowiu, gdzie 
znajdują się stanowiska dla 
bardzo małych dzieci, ale 
też większe, przygotowa-
ne z myślą o nastolatkach. 
W łódzkich parkach znaj-
dziemy również wiele świet-
nie wyposażonych placów 
zabaw.

Mali ogrodnicy
Dzieciaki kochają zabawę 
w ziemi, sadzenie roślin, 
podlewanie, a nawet piele-
nie grządek. Jeśli w dodat-
ku mogą zobaczyć albo… 
zjeść efekty swojej pracy, są 
przeszczęśliwe. Dlatego je-
żeli macie taką możliwość, 
warto zabierać dzieci na 
działkę i zapraszać je do 
wspólnego działania. Nie 
zapominajcie tylko, że ma 
to być dla nich zabawa, 
a nie nudny obowiązek.

Raz, dwa, trzy…
… Baba Jaga patrzy! Kto 
z nas nie wspomina z sen-
tymentem zabaw, któ-
re towarzyszyły nam na 
podwórku? Gra w klasy, 
w gumę czy szczura, któraś 
z odmian berka czy „sta-
ry niedźwiedź” to spraw-

dzone sposoby na dobrą 
zabawę. Jeśli jeszcze nie 
próbowaliście ich ze swo-
imi dziećmi, zróbcie to ko-
niecznie!

Na rowery!
Jeżeli dziecko potrafi  do-
brze jeździć na rowerze, 
doskonałym pomysłem 
będzie wspólna wyciecz-
ka. Warto zaplanować 
trasę tak, by przebiega-
ła przez ścieżki rowero-
we – zapewni to większy 
komfort jazdy dzieciom 
i spokojniejszą głowę ro-
dzicom. Koniecznie za-
opatrzcie się też w kaski 
i odpowiednie oświetlenie 
– bezpieczeństwo to pod-
stawa!

Hulaj… dusza
Jazda na hulajnodze, de-
skorolce czy rolkach to 
świetna zabawa, nie tylko 
dla dzieci, ale i dla rodzi-
ców. Te pierwsze będą 
zachwycone, a ci drudzy 
przypomną sobie czasy, 
gdy śmigali po szkolnym 
boisku. Czy trzeba czegoś 
więcej do szczęścia?

Piłka, bramka…
Gry i zabawy z piłką po-
zwalają rozwijać wiele 
ważnych umiejętności 
i poprawiają koordynację 
ruchową. Młodszym dzie-
ciom zaproponujmy proste 
ćwiczenia: turlanie piłki czy 
rzucanie z bliska do celu. 
Jeśli już to potrafi ą, może-
my zagrać z nimi w kolory 
czy zbijaka. Dla starsza-
ków i młodzieży bardziej 
odpowiednia będzie gra 
w siatkówkę, piłkę nożną 
czy koszykówkę. Nie cho-
dzi o to, żeby rozgrywać 
mecze, ale poćwiczyć od-
bicia, rzuty do kosza czy 
strzały na bramkę. 

a.pe

MATERIAŁY: FREEPIK
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INICJATYWA LOKALNA

CHCESZ ZMIENIĆ SWOJĄ OKOLICĘ?

Informacje o inicjatywie 
znajdziesz po zeskanowa-
niu kodu QR:

INFO

ZŁÓŻ WNIOSEK!
Inicjatywa Lokalna to mecha-
nizm współpracy Urzędu Mia-
sta z mieszkańcami i miesz-
kankami Łodzi. Cel jest prosty: 
zmiana na lepsze. Rozwiązanie 
cieszy się dużą popularnością. 
W 2023 r. na to przedsięwzię-
cie przeznaczono aż 300 tys. zł. 
Jak zmienić przestrzeń wokół 
siebie? Podpowiadamy!

– W poprzednich latach 
popularnością cieszyły się 
inicjatywy na rzecz lokal-
nych społeczności: festyny 
sąsiedzkie, pikniki sporto-
we i międzypokoleniowe 
– zwraca uwagę Monika 
Dolik, pełnomocniczka 
prezydenta ds. współpracy 
z organizacjami pozarządo-
wymi. Mieszkanki i miesz-

kańcy chętnie angażują się 
także w poprawę swojej 
okolicy – powstają nowe 
nasadzenia, trawniki, miej-
sca spotkań i rekreacji. 
W październiku 2022 r. na 
osiedlu Rokicie mieszkańcy 
i mieszkanki urzeczywist-
nili swój pomysł w pro-
jekcie „Zielone i kwitnące 
dywany” na ul. Prądzyń-
skiego. Urząd Miasta Łodzi 
zakupił 300 krzewów, 7 ton 
ziemi, trawę i tabliczki in-
formacyjne. Mieszkańcy ze 
swojej strony, oprócz środ-
ków fi nansowych, zaofero-
wali wkład pracy, narzę-
dzia, krzesła, stoliki i grill. 
„Głównym celem zada-
nia jest sąsiedzka inte-
gracja i poznawanie się 

bliżej – dzięki temu wzra-
sta zaangażowanie i chęć 
współpracy na rzecz całe-
go osiedla. Naszym pomy-
słem jest kontynuacja tego 
typu spotkań sąsiedzkich 
podczas wiosennych czy 
jesiennych porządków na 
wskazanym terenie. Chce-
my również, dzieląc się 
doświadczeniem, pokazać 
sąsiadom jak łatwo moż-
na zmienić swoją okolicę” 
– pisali we wniosku jego 
autorzy.

Jak zmieniać 
swoją okolicę?
Najważniejszy jest zarys 
projektu, niekoniecznie 
fi nansowy wkład własny, 
oraz sposób, w jaki Urząd 

Miasta mógłby wesprzeć 
propozycję. Na pozosta-
łe pytania odpowiedzi 
udzielają przedstawiciele 
i przedstawicielki Biura 
Aktywności Miejskiej. 
Jeśli masz pomysł i tro-
chę wolnego czasu, zbierz 
grupę osób i zrealizuj 
własną inicjatywę lokal-
ną.  Pierwsze wnioski 
w tym roku już wpłynęły, 
więc dostępna pula pie-
niędzy z czasem będzie się 
zmniejszała. 
Zapraszamy do kontaktu 
z Biurem Aktywności Miej-
skiej pod numerem tel. 
(42) 638 47 80 lub mailowo: 
dzialam@uml.lodz.pl.

DJH

Z ŁODZIĄ DOBRZE WYCHODZI SIĘ Z ŁODZIĄ DOBRZE WYCHODZI SIĘ 

Od 12 kwietnia mieszkańcy 
i mieszkanki Łodzi mogą przy-
nosić do Fabryki Aktywności 
Miejskiej zdjęcia ze swoich 
prywatnych zbiorów – odbitki, 
klisze i slajdy, na których wi-
dać Łódź. Zostaną one zeska-
nowane, wydrukowane i włą-
czone do archiwum Fortepan.  
Wybrane fotografi e pojawią się 
na wystawie podczas tegorocz-
nej edycji Fotofestiwalu.

Nie ma lepszej okazji do 
podsumowań niż 600. 
urodziny Łodzi. Jak zmie-
niło się nasze miasto? 
Czasu nie da się cofnąć, 
ale możemy go odtwo-
rzyć. Fabryka Aktywności 

Miejskiej wraz z łódzkim 
Fotofestiwalem rozpo-
czyna zbiórkę zdjęć Łodzi 
z prywatnych zbiorów. 
Cel? Historia!
Fortepan to archiwum, 
które zaczęło powstawać 
wiele lat temu w Buda-
peszcie. Inspiracją do jego 
stworzenia była znaleziona 
na śmietniku reklamów-
ka pełna anonimowych, 
starych fotografii. Dziś 
archiwum liczy niemal 
180 000 zdjęć – ich liczba 
cały czas rośnie, opowia-
dając historię Europy od 
początków fotografii do 
1990 r. Wszystkie obrazki 
są udostępnione na otwar-

tej licencji Creative Com-
mons – można je bez pro-
blemu przeglądać, używać 
i drukować.
Każdy może stać się czę-
ścią tego projektu. Aby 
zdjęcia z Twoich rodzin-
nych zbiorów trafiły do 
archiwum i współtwo-
rzyły wystawę, przyjdź 
12 kwietnia do Fabryki 
Aktywności Miejskiej przy 
ul. Tuwima 10 między 
godz. 9:00 a 16:00 i przy-
nieś ze sobą negatywy lub 
odbitki. Zespół Fotofesti-
walu zeskanuje je i w ciągu 
miesiąca zwróci nie tylko 
oryginały, ale również cy-
frowe pliki. DJH

NA ZDJĘCIACHNA ZDJĘCIACH
Z ŁODZIĄ DOBRZE WYCHODZI SIĘ Z ŁODZIĄ DOBRZE WYCHODZI SIĘ 
NA ZDJĘCIACHNA ZDJĘCIACH
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MIASTO
TWORZONE

WSPÓLNIE
MIASTOMIASTOMIASTO
TWORZONETWORZONETWORZONE

WSPÓLNIEWSPÓLNIEWSPÓLNIEWSPÓLNIE

Zapraszamy do tworzenia 
międzynarodowego archi-
wum cyfrowego XX wieku. 
Zeskanuj kod QR i poznaj  
szczegóły:

INFO
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INFO
Park Staromiejski 
– kompleksowa rewitalizacja (ZIM)
Park Chojeński 
– stworzenie bazy edukacyjnej (WKŚ)
Park Mickiewicza 
– dodatkowe latarnie (ZIM)
Park Sielanka 
– kosze na psie odchody i nasadzenia 
roślin cebulowych na jesień
Park Słowackiego 
– nasadzenia roślin cebulowych na jesień

WYPIĘKNIEJĄ
ŁÓDZKIE PARKIŁÓDZKIE PARKI

Nasze parki pięknieją z roku na rok. Dzięki zaangażowaniu łodzian w Budżecie Obywatelskim pojawia się 
wiele „zielonych” projektów. Czasem są to nowe ławki i latarnie, innym razem – tężnie czy tory dla 
rolkarzy. Poniżej prezentujemy przegląd inwestycji zaplanowanych na 2023 r. w łódzkich parkach.

Czyściej 
i wygodniej…

Do końca tego 
roku w wielu 
łódzkich par-
kach zostaną 
zainstalowane 
n o w e  ł a w -
ki. W parku 
R e y m o n t a 
i parku na Ja-

nowie stanie 
ich łącznie 16. 

Sześć kolejnych 
pojawi się w par-

ku leśnym na Jano-
wie. Komfort spacero-

wania poprawią też nowe 
i zmodernizowane alejki, 
np. w parku Piłsudskiego 
zostaną utwardzone ścież-
ki między ul. Krakowską 
i ul. Biegunową. Nowa alej-
ka powstanie też na skwe-
rze przy ul. Jęczmiennej 
i ul. Jarzynowej.
Obok nowych ławek w par-
kach staną również kosze na 
odpady i psie nieczystości. 
W parku Reymonta przy-
będzie 15 koszy, w parku 
Sienkiewicza – 8, a w parku 
leśnym na Janowie – 3.

Czyściej 
i wygodniej…

Do końca tego 
roku w wielu 
łódzkich par-

nowie stanie 
ich łącznie 16. 

Sześć kolejnych 
pojawi się w par-

ku leśnym na Jano-
wie. Komfort spacero-

Zdrowiej...
Od kilku lat w łódzkich 
parkach pojawiają się tęż-
nie solankowe, z których 
chętnie korzystają starsi 
i młodsi. Jedna z nich sta-
nie w parku miejskim przy 
ul. Leczniczej. Zadanie 
z ŁBO zrealizuje Zarząd 
Inwestycji Miejskich (koszt 
– 456 tys. zł). Drugą tężnię 
ZIM utworzy na miejskiej 
działce w pobliżu parku 
im. A. Struga. Koszt reali-
zacji to 350 tys. zł. Obie tęż-

nie będą gotowe do końca 
2023 r.
W parku im. Pileckiego 
– w ramach zadania „Zielo-
ny Park na Nowym Złotnie” 
– pojawią się nowe alejki, 
kosze na odpady i ławki. 
Jego koszt (118 tys. zł) obej-
muje też szeroki zakres prac 
z zielenią. Na Nowym Złot-
nie powstanie również plac 
zabaw dla dzieci oraz stanie 
mała architektura. Na to za-
danie z ŁBO przezna-
czono 213 tys. zł.

W parku Piłsudskiego strefa 
rekreacji i animacji wzboga-
ci się o pięć dodatkowych 
huśtawek, trzy karuzele 
i monitoring. Dla bezpie-
czeństwa zostanie tam 
ułożona nawierzchnia 
z poliuretanu. Natomiast 
miłośników aktywnego wy-
poczynku z pewnością ucie-
szy informacja, że w parku 
Szarych Szeregów powstanie 

tor rolkowo-wrot-
kowy.

mała architektura. Na to za-
danie z ŁBO przezna-
czono 213 tys. zł.

tor rolkowo-wrot-
kowy.

Bardziej 
ekologicznie…
W 2023 r. w ramach ŁBO 
do realizacji trafi m.in. za-
danie „Zieleniec na Świ-
tezianki”, gdzie zostaną 
zamontowane domki dla 
owadów (5) i jeży (5) oraz 
budki lęgowe dla ptaków 
(10). Dodatkowo zaplano-
wano prace porządkowe 
i pielęgnację drzew oraz 
wytyczenie ścieżek dla 
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roślinnością 
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WYPIĘKNIEJĄWYPIĘKNIEJĄ
Nasze parki pięknieją z roku na rok. Dzięki zaangażowaniu łodzian w Budżecie Obywatelskim pojawia się 
wiele „zielonych” projektów. Czasem są to nowe ławki i latarnie, innym razem – tężnie czy tory dla 

ekologicznie…
W 2023 r. w ramach ŁBO roślinnością 

Jaśniej…
Z roku na rok w łódzkich 
parkach przybywa latar-
ni lub modernizowane 
są te najstarsze i najmniej 
efektywne. Dzięki głosom 

łodzian w BO nowe latar-
nie staną w parku Julia-
nowskim (koszt 495 tys. zł) 
i w parku im. Mickiewicza.
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PREZYDENT MIASTA ŁODZI

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 29 marca 2023 r. do 18 kwietnia 2023 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 
oraz zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi: 

informuje, że w dniach od 29 marca 2023 r. do dnia 19 kwietnia 2023 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 
oraz zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) wykazy:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 29 marca 2023 r. do 19 kwietnia 2023 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 
oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 634/2023 Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnego lokalu użytkowego, usytuowanych 
w budynkach położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi, wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu.

OGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENOGŁOSZENIA MIEJSKIEOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEIA MIEJSKIE

1. przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych w Łodzi przy ul. Rajdowej bn i ul. Lokajskiego bn, 
działki nr 51/22, nr 51/14, nr 51/9, nr 51/27, nr 51/32, nr 51/21, nr 51/33, nr 52/134, obręb P-26, KW LD1M/00308838/6, 

2. przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w Łodzi przy ul. Sprinterów bn, działka nr 70/36, obręb P-26, KW LD1M/00307457/4.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 
mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, w terminie 
6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszych wykazów, w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 (wejście od pasażu Schillera).

nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy:
1. ul. Chocianowickiej bez numeru, działka nr 136/7, obręb G-36, KW LD1M/00043213/3, pow. 2 681 m2,
2. ul. Pomorskiej bez numeru, działki nr 252/3 i 288/3, obręb S-1, KW LD1M/00006576/4, LD1M/00003844/3, łączna pow. 572 m2,

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu;
3.    al. Adama Mickiewicza bez numeru, działka nr 1/32, obręb S-7, KW LD1M/00105911/9, pow. 66 m2,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej;
4.   ul. Wioślarskiej 9A, działka nr 596/225, obręb P-27, KW LD1M/00030907/1, pow. 410 m2,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego;
nieruchomości, w której udział Miasta Łodzi przeznaczony jest do sprzedaży, położonej w Łodzi przy:

5.    ul. Helskiej 62/62a, działka nr 106/1, obręb B-31, pow. 664 m², KW LD1M/00074079/7.

WWW.BIP.UML.LODZ.PL
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FOT. ANILANA

Szczypiorniści Grota Blachy 
Pruszyński Anilana po ro-
zegraniu 20 spotkań są na 
12. miejscu w tabeli Ligi 
Centralnej, jednak na tym 
etapie rozgrywek nikt 
już nie lekceważy łódz-
kiego beniaminka. Ekipa 
z ul. Sobolowej wielokrotnie 
pokazała, że nie boi się żad-
nego rywala i z każdym potra-
fi  toczyć wyrównaną walkę.

O dużych możliwo-
ściach młodych piłka-
rzy ręcznych z Łodzi 
boleśnie przekonał się 
chociażby Handball 
Stal Mielec. Spadkowicz 
z PGNiG Superligi Męż-
czyzn i aktualny wi-
celider Ligi Centralnej 
w 15. serii spotkań prze-
grał przy ul. Sobolowej 
30:32. W pięciu kolej-
nych meczach ekipa 
Grot Blachy Pruszyński 
Anilana odniosła jeszcze 
dwa zwycięstwa, a póź-

niony weekend zespół Grot 
Blachy Pruszyński Anilana 
gościł natomiast w Zamo-
ściu, gdzie przegrał 23:27 
z zajmującą siódme miej-
sce w tabeli drużyną KPR 
Padwa. Mimo porażek ło-
dzianie zaprezentowali się 
w tych meczach z dobrej 
strony. Równie ważne jest 
to, że wciąż mają kilku-
punktową przewagę nad 
Orlenem Upstream SRS 
Przemyśl i zamykającą 
stawkę Warmią Energą 
Olsztyn. Utrzymanie na 
zapleczu najwyższej klasy 
rozgrywkowej jest więc na 
wyciągnięcie ręki. 

ChKS na 
dziewiątym miejscu
W 21. kolejce Ligi Central-
nej Grot Blachy Pruszyński 
Anilana w Żukowie zmie-
rzy się z KPR-em Autoin-
west Żukowo (1 kwietnia, 
godz. 17:00). Na wyjeździe 
wystąpią również szczy-

piornistki ChKS-u PŁ, któ-
re tego samego dnia będą 
walczyły z KS-em AZS 
AWF Warszawa (o godz. 
14:00). Będzie to spotkanie 
18. kolejki rozgrywek grupy 
C I ligi. W 17. serii spotkań 
łodzianki również gościły 
w stolicy, gdzie po za-
ciętym i emocjonującym 
meczu musiały uznać 
wyższość AZS-u UW. Aka-
demiczki zwyciężyły 21:20 
i w tabeli wyprzedziły ekipę 
z Kosynierów Gdyń-
skich. Łodzianki przy-
stępowały do tego star-
cia, mając na koncie 
19 pkt, zajmując ósme 
miejsce w tabeli. Ze-
spół z Warszawy miał 
jeden punkt mniej 
i był na pozycji dzie-
wiątej. Ostatnią, 
12. lokatę zaj-
mowały i na-
dal zajmują 
najbliższe ry-
walki ChKS-u PŁ.  
                             MD

niej zaliczyła trzy porażki. 
Przegranych spotkań ło-
dzianie nie muszą się jed-
nak wstydzić. Mierzyli się 
w nich z wyżej notowa-
nymi ekipami, które na 
komplet punktów musia-
ły solidnie zapracować. 
Szczypiorniści piątego 
w klasyfi kacji KS-u Bud-
nex Stal Gorzów Wielko-
polski do przerwy prze-
grywali w Łodzi 14:15. Po 
zmianie stron spotkanie 
również było wyrówna-
ne, lecz ostatecznie zespół 
z województwa lubuskiego 
zdołał wygrać 28:26. Rów-
nie mocno beniaminek dał 
się we znaki trzeciej druży-
nie rozgrywek. We własnej 
hali KS AZS-AWF Biała 
Podlaska w drugiej połowie 
musiał odrabiać dwupunk-
tową stratę. Znacznie 
większe doświadczenie 
pozwoliło gospodarzom 
odwrócić losy spotkania 
i zwyciężyć 31:28. W mi-
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FOT. MAT PRAS.

Z dorobkiem siedmiu zwy-
cięstw rundę zasadniczą se-
zonu 2022/2023 zakończyły 
pierwszoligowe koszykarki 
ŁKS-u KK i Grota Widzew. 
Pierwszej z tych ekip taki do-
robek nie wystarczył do utrzy-
mania się w grupie A. Druga 
uplasowała się natomiast na 
dziesiątym miejscu w grupie 
B. W  drugoligowych roz-
grywkach koszykarzy przed 
fazą play-o�  ŁKS Coolpack 
rozegra jeszcze jedną serię 
spotkań. 

Koszykarki ŁKS-u KK 
mogą mówić o sporym 
pechu, gdyż po awan-
sie z II  l igi  trafi ły do 
grupy, w której  tylko 
jeden zespół odstawał 
od reszty stawki.  Za-
wodniczki MKK Basket 
25 Bydgoszcz w 24 ko-
lejkach odniosły cztery 
zwycięstwa i zakończyły 
rywalizację na ostatnim, 
13. miejscu. Dwunastą 
lokatę zajął łódzki benia-
minek, który w ostatniej 
kolejce mierzył się na wy-
jeździe z prowadzącym 
w rozgrywkach MPKK 
Sokołów SA Sokołów 
Podlaski. Lider w przed-
ostatniej serii spotkań zo-
stał dotknięty wyjątkową 
niemocą i starcie z bro-
niącą się przed spadkiem 
drużyną, prowadzoną 
pod skrzydłami Polskie-
go Związku Koszykówki, 
przegrał 40:58. W kon-
frontacji z łodziankami 
na potknięcie już sobie 
nie pozwolił i zwyciężył 
70:51. To przypieczęto-
wało los beniaminka, któ-
ry zakończył rywalizację 
z siedmioma wygranymi. 
Jedno zwycięstwo wię-
cej miały zawodniczki 
SMS-u PZKosz Łomian-
ki, UKS-u PWiK Hura-
gan Wołomin, a także 
Bogdanki AZS UMCS II 

Lublin. W ŁKS-ie KK nie 
załamano jednak rąk i już 
zapowiedziano, że w na-
stępnym sezonie zawod-
niczki będą starały się 
o „dziką kartę” uprawnia-
jącą do udziału w pierw-
szoligowych rozgrywkach.

Widzew z utrzymaniem
Problemów z utrzyma-
niem nie miały natomiast 
widzewianki, ale wypadły 
znacznie słabiej niż przed 
rokiem. W poprzednim se-
zonie dotarły do ćwierćfi-
nału pierwszoligowych 
rozgrywek, a teraz nie mia-
ły szans na miejsce w czoło-
wej ósemce grupy B, w któ-
rej nie było jednak żadnych 
emocji związanych z walką 
o utrzymanie. Outsiderem 
był tu UKS Basket SMS 
Aleksandrów Łódzki. Ten 
zespół zakończył sezon 
z dwoma zwycięstwami na 
koncie. Trzy mecze wygra-
ła natomiast przedostatnia 
w klasyfikacji Enea AZS 
AJP II Gorzów Wielkopolski. 
Dzięki tym zespołom reszta 
stawki nie musiała w koń-
cówce rozgrywek drżeć 
o utrzymanie. Zawodniczki 

11. w klasyfikacji Enei 
A Z S  I I  P o z n a ń  o r a z 
10. Grota Widzew ukoń-
czyły rywalizację z cztero-
punktową przewagą nad 
strefą spadkową. Widze-
wianki w ostatnim meczu 
sezonu przed własną wi-
downią przegrały 57:65 
z Contimaksem MOSiR 
Bochnia.

ŁKS Coolpack 
na czele, Politechnika 
ostatnia
W drugoligowych roz-
grywkach koszykarzy do 
zakończenia rundy za-
sadniczej została jeszcze 
jedna kolejka. W grupie 
A otwierający stawkę ŁKS 
Coolpack tę część sezonu 

zakończy wyjazdowym 
meczem z TKM-em Wło-
cławek (2 kwietnia, godz. 
18:00). Podopieczni Piotra 
Zycha u progu fazy play-off 
są w znakomitej dyspozycji. 
Dość powiedzieć, że w czte-
rech minionych spotkaniach 
łodzianie osiągali trzycy-
frowy dorobek punktowy. 
„Setkę” zaaplikowali m.in. 
ekipie KSK Ciech Noteć 
Inowrocław. Wicelider 
rozgrywek we własnej hali 
przegrał z ŁKS-em Cool-
pack 97:100. Dla gospoda-
rzy była to siódma porażka 
w bieżącym sezonie. Przed 
meczem na szczycie zespół 
prowadzony przez Zy-
cha pokonał Trefl II Sopot 
105:65 i MKK Kuchinox In-
teron Siejko Zgierz 105:71, 
a po spotkaniu w Inowro-

MIODOWA RUNDAMIODOWA RUNDA
W EKSTRAKLASIE W EKSTRAKLASIE 

PANIE SKOŃCZYŁY, 
PANOWIE GRAJĄ DALEJ
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rzy była to siódma porażka 
w bieżącym sezonie. Przed 
meczem na szczycie zespół 
prowadzony przez Zy-
cha pokonał Trefl II Sopot 
105:65 i MKK Kuchinox In-
teron Siejko Zgierz 105:71, 
a po spotkaniu w Inowro-
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cławiu w klubowych der-
bach ograł młodzieżową 
ekipę ŁKS Politechnika 
Łódzka 110:56.
Po rozegraniu 29 spotkań 
ŁKS Coolpack ma na kon-
cie 28 zwycięstw i tylko 
jedną porażkę. Ich młod-
si koledzy są natomiast 
na drugim końcu tabeli. 
Prowadzona przez Pio-
tra Trepkę ekipa do lat 19 
z pięcioma wygranymi 
meczami jest na przed-
os ta tn im,  15 .  mie j scu 
w tabeli grupy A. Koszy-
karze ŁKS-u Politechnika 
Łódzka zakończą sezon 
w Zatoce Sportu, gdzie 
2 kwietnia zmierzą się 
z Profi Sunbud PKK 99 
Pabianice. Początek meczu 
o godz. 18:00. 

MD

Koszykarze ŁKS-u Coolpack
 powalczą o awans na pierwszoligowe parkiety
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ŁÓDZKA POGODYNKA
8°C

29.03
ŚRODA Imieniny 

obchodzą:
Cyryl, Czcirad,
Eustachy, Stefan,
Victoria, Wiktoria

13°C

30.03
CZWARTEK Imieniny 

obchodzą:
Amadeusz, Leonard,
Amelia, Aniela,
Dobromir, Jan

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, WIKIPEDIA

Zarówno przed wojną, 
jak i po niej modne były 
portrety fotograficzne, 
reprodukowane z mniej-
szych zdjęć, powiększa-
ne i podkolorowywane 
w pracowni, a później 
wieszane w ramce na 
ścianie jako rodzinne pa-
miątki. Często były to np. 
portrety ślubne albo oko-
licznościowe, które w żar-
gonie fotografi cznym na-
zywane są „monidłami”. 
W latach 30. XX w. miesz-
kania łodzian obchodził 
młody człowiek podający 
się za Wiktora Czarnow-
skiego, właściciela atelier 
„Aurora” mieszczącego 
się przy ul. Piotrkow-
skiej 283. Miła aparycja 
i dar krasomówczy przy-
sparzały mu wielu klien-
tów, choć młodzieniec 
nie miał w istocie żadnej 
firmy. Interes się jednak 
kręcił i wyglądał tak – 
portret kosztował 80 zł, 
a Czarnowski pobierał 
jedynie zadatek w wy-

sokości 30 zł i zdjęcie do 
reprodukcji. Wystawiał 
przy tym pokwitowanie 
na blankiecie firmowym 
nieistniejącego zakładu 
fotografi cznego „Aurora”, 
po czym mijały tygodnie, 
a sprytny komiwojażer 
nie pojawiał się już nigdy 
więcej w miejscu zamó-
wienia. Zniecierpliwieni 
klienci szukali potem fo-
tografa pod wskazanym 
adresem przy Piotrkow-
skiej 283, ale bez skutku. 
„Artysta” działał jednak 
nadal, a ponieważ było 
coraz więcej zgłoszeń jego 
oszustw na policji, w koń-
cu wpadł podczas ofero-
wania monideł gdzieś na 
Chojnach. Podczas rewizji 
w jego mieszkaniu znale-
ziono sporo gotówki oraz 
kolekcję zdjęć mieszkań-
ców Łodzi i okolic. 
W tym wypadku „Auro-
ra” nie do końca wypaliła, 
a rzekomy fotograf stanął 
przed sądem i trafi ł na pół 
roku do więzienia.      agr

MONIDŁO Z „AURORY”MONIDŁO Z „AURORY”

Podczas regulacji osady 
Łódka w latach 1824–1828 
poses ję  przy obecnej 
ul. Piotrkowskiej 266 prze-
znaczono pod budowę 
zajazdu, ale po wybuchu 
powstania listopadowego 
właściciel parceli uciekł do 
Niemiec, pozostawia-
jąc pusty plac. 
W 1844 r. działkę 
nabył farbiarz Karol 
Gebhardt i od strony 
ulicy wystawił oka-
zały dom zbudowa-
ny według projektu 
budowniczego po-
wiatu łęczyckiego, 
Ludwika Bethiera. 
Pod koniec lat 40. 

XIX w. budynek był uwa-
żany za najładniejszy 
gmach przy ul. Piotrkow-
skiej. Był to obiekt z neo-
klasycystyczną elewacją, 
ozdobioną ośmioma pi-
lastrami rozdzielającymi 
okna, i dwuspadowym, 

krytym karpiówką dachem 
z dwoma kominami. Fa-
cjata miała trójkątne za-
kończenie i pokryta była 
cynkową blachą. 
W 1852 r. właścicielem 
posesji został drukarz 
perkali, Leonard Fessler, 

który mieszkał tam przez 
prawie 30 lat i prowadził 
farbiarnię. W 1880 r. naj-
elegantszy klasycystyczny 
dom mieszkalny w Łodzi 
odkupił dla swojej rodzi-
ny Karol Scheibler i tym 
samym domknął od stro-
ny zachodniej całą swoją 
posiadłość, która stała się 
wizytówką rodzinnej for-
tuny. Dom został przebu-
dowany potem na pałac, 
w którym od 1886 r. za-
mieszkał syn fabrykanta, 
Karol Scheibler, generalny 
spadkobierca fi rmy. 
Od 1956 r. budynek jest 
w użytkowaniu Politech-
niki Łódzkiej.  agr

ŁÓDZKIE GAWĘDY NAJŁADNIEJSZY BUDYNEK W MIEŚCIE

29 marca 1919 r. w Koninie 
urodził się Ryszard Rosin 
– historyk, mediewista, do-
cent i wieloletni kierownik 
Zakładu Nauk Pomocni-
czych Historii Uniwersy-
tetu Łódzkiego. 
We wrześniu 1939 r. brał 
udział w bitwie nad Bzurą 
i w obronie Warszawy. 
Podczas okupacji prowa-
dził w Koninie sklepik 
z walorami filatelistycz-
nymi, który był również 
konspiracyjną skrzynką 
kontaktową AK. 
W latach 1947–1951 studio-
wał historię na Wydzia-
le Humanistycznym UŁ 
i doktoryzował się w 1960 r. 
W latach 1973–1989 
jako docent kierował 
pracownią, a następnie 

Zakładem Nauk Pomocni-
czych Historii. 
Wypromował czterech 
doktorów i 44 magistrów. 
Głównymi obszarami za-
interesowań badawczych 
Ryszarda Rosina 

były dzieje ziem Polski 
środkowej w średniowie-
czu, badania nad zbrodnia-
mi Wehrmachtu w 1939 r. 
na tym obszarze, a także 
nurt. . .  znaków poczto-
wych, kreujący fi latelisty-
kę jako naukę pomocniczą 

historii. Najpopularniejsze 
publikacje Rosina to „Słow-
nik historyczno-geogra-
ficzny ziemi wieluńskiej 
w średniowieczu” i „Łódź 
1423–1823–1973.  Zarys 
dziejów i wybór dokumen-
tów” (wraz z M. Bandurką), 
a także wydany w 1980 r. 
pod jego redakcją pierwszy 
tom „Łódź. Dzieje miasta”, 
który do dziś stanowi kom-
pendium wiedzy na temat 
historii naszego miasta od 
pradziejów do 1918 r. 
Rosin redagował również 
monografi e Łęczycy, Kutna 
i Zgierza. Poza tym pozo-
stawił setki profesjonalnych 
publikacji z zakresu fi lateli-
styki. 
Zmarł 11 marca 2002 r. 
w Łodzi i został pochowa-
ny na cmentarzu komunal-
nym na Dołach.  agr

KARTKA Z KALENDARZA

  

  

Rodzinne miasto TWÓRCY ŁODZI PRZEMYSŁOWEJ

Detal eklektycznej kamienicy Salomona Bahariera 
przy ul. Piotrkowskiej 107, zbudowanej w 1881 r. wg projektu 

Edwarda Crentzburga. W 1887 r. Dawid Lande, na zlecenie 
nowego właściciela – Henryka Sachsa, przebudował fasadę

 kamienicy, ozdabiając ją głównie pseudoempirowym detalem

GALERIA ŁÓDZKICH 
KAMIENIC I DETALI

Kolejne wydanie w piątek
31 marca

HISTORYK, MEDIEWISTA I… FILATELISTAHISTORYK, MEDIEWISTA I… FILATELISTA

Jak pisaliśmy, posiadłości Scheiblerów 
tworzyły w obrębie układu przestrzennego 
Łodzi swoiste miasto w mieście, ogra-
niczające jednak rozwój miasta 
w kierunku południowym, gdyż na odcin-
ku 3 km przecinały je tylko dwie ulice 
komunalne: Widzewska (dziś Kiliń-
skiego) oraz Przędzalniana. Mimo że 
scheiblerowska jurydyka przemysłowa 
była przykładem dobrej organizacji 

przestrzennej, to jednak jej powstanie zakłóciło har-
monijny rozwój urbanistyczny Łodzi. Zajęła bowiem 

niemal całą pierwotną strefę przemysłową miasta, 
którą w dodatku – niezgodnie z przeznaczeniem 
– w znacznej części wykorzystano na cele rolnicze 
na ponad 100-hektarowym folwarku Księżego 
Młyna. Zmusiło to innych fabrykantów do wzno-
szenia swych zakładów na pobliskich terenach 
rolniczych, w strefach ogrodów lub w dzielnicach 
 mieszkalnych.                                               agr

TWÓRCY ŁODZI PRZEMYSŁOWEJ
przestrzennej, to jednak jej powstanie zakłóciło har-

NA POTĘGĘ…

Zakład fabryczny Fesslera – grafi ka z II poł. XIX w.

Ryszarda Rosina wych, kreujący fi latelisty-
kę jako naukę pomocniczą 

Ryszard Rosin 
i okładka książki jego autorstwa pt. „Łódź 1423–1823–1973” 
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