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NA SYGNALE

Łódzcy policjanci zli-
kwidowali punkt han-
d l u  n a r k o t y k a m i  n a 
Bałutach. Zatrzymano 
łączn ie  cz tery  osoby 
i ponad pół kilograma 
środków odurzających.
Policjanci obserwowali 
kamienicę przy ul. Woj-
ska Polskiego. Zauwa-
żyli mężczyznę, który 
podjechał pod budynek 
rowerem i na dwie mi-
nuty wszedł do środ-
ka. Gdy wyszedł został 
wylegitymowany. Przy 
35-letnim łodzianinie 
znaleźli 0,7 grama mari-
huany. Wkrótce historia 

NARKOTYKOWY 
RODZINNY BIZNES

NA SYGNALE

FOTO:  WWW.LODZ.PL

się powtórzyła – kamie-
nicę odwiedził kolejny 
klient. Też został zatrzy-
many.
Funkcjonariusze wkro-
czy l i  do  mieszkania , 
które odwiedzil i  obaj 
zatrzymani. Tam zatrzy-
mali 58-letnią kobietę 
oraz jej 35-letniego syna 
t rudniących  s ię  han-
dlem  narkotykami. Za-
bezpieczono ponad 600 
g r a m ó w  n a r k o t y k ó w 
i 3 tys. zł. Dilerom grozi 
10 lat więzienia. Klien-
tom -  za posiadanie - 
grożą 3 lata za kratkami.
                                  (pj)

CIEMNA STRONA MIASTA

W końcową fazę wchodzą re-
monty kolejnych budynków 
przy rewitalizowanej ul. Włó-
kienniczej. Jeszcze w tym roku 
oddane do użytku mają zostać 
kamienice  pod numerami 
15 i 22 oraz najpiękniejszy z tam-
tejszych zabytków – willa Hilare-
go Majewskiego pod nr 11.  
– W dawnym domu ar-
chitekta miasta ekipy 
budowlane zakończyły 
prace przy uzupełnianiu 
ubytków zaprawy i war-
stwy malarskiej na klat-

Przebudowa ul. Woj-
ska Polskiego to jedna 
z największych inwe-
stycji realizowanych 
aktualnie w Łodzi. Wy-
konawca wymieni sieci, 
nawierzchnię jezdni, 
torowisko, chodniki, 
zbuduje drogę rowero-
wą i nowe przystanki. 
Wymienione zostanie też 
oświetlenie i posadzona 

nowa zieleń..
W najbliższy poniedzia-
łek, 20 czerwca miasto 
zaprasza na spacer po 
inwestycji .  Urzędnicy 
oraz wykonawca opo-
wiedzą każdemu zain-
teresowanemu o prze-
biegu prac. Start o godz. 
17:00 przy skrzyżowa-
niu z ul. Oblęgorską.

red                  

ce schodowej. Tam oraz 
w prześwicie bramowym 
zrekonstruowano po-
lichromie i uzupełniono 
sztukaterie. Obecnie trwa 
układanie  boazerii oraz 
prace przy osadzaniu 
drzwi. W najbliższych 
tygodniach planujemy 
montaż opasek cemento-
wych na I i II piętrze oraz 
dalsze prace konserwa-
torskie w obiekcie – rela-
cjonuje Marcin Bajerski, 
kierownik robót z firmy 

ZOBACZ, JAK ZMIENIA SIĘ ZOBACZ, JAK ZMIENIA SIĘ 
UL. WOJSKA POLSKIEGOUL. WOJSKA POLSKIEGO

VIK-BUD, która przywraca 
świetność willi, która w ca-
łości zostanie przeznaczona 
pod lokale usługowe.  
P o s t ę p u j ą  t e ż  p r a c e 
w  k a m i e n i c a c h  p r z y 
ul. Włókienniczej 15, gdzie 
powstanie 12 mieszkań ko-
munalnych oraz dwa lokale 
usługowe na wynajem, oraz 
Włókienniczej 22, gdzie po 
remoncie będzie 29 gmin-
nych mieszkań.
Przy podwórku kamienicy 
przy ul. Włókienniczej 15, 

wśród nowych krzewów 
ozdobnych: cisów i róż, 
zasadzone zostaną dwa 
graby pospolite. Estetykę 
dopełnią trawy i pnącza 
wiciokrzewu. Podobnie 
będzie przy ul. Włókien-
niczej 22, gdzie również 
po jawią  s ię  drzewa, 
krzewy (derenie i lau-
rowiśnie) oraz pnącza: 
kokornak, winobluszcz 
i bluszcz pospolity.

(pj)

INFO
Spacer po Bulwarach Północnych 
zostanie zorganizowany w innym 
terminie. Odwołano go 13 czerwca 

przez opady i ostrzeżenia RCB.

CORAZ PIĘKNIEJCORAZ PIĘKNIEJ 
PRZY DAWNEJ KAMIENNEJPRZY DAWNEJ KAMIENNEJ

REWITALIZACJA UL. WŁÓKIENNICZEJ

Towarzyszenie w wyj-
ściu i powrocie np. do 
kina, teatru, muzeum, 
ośrodka sportowego, 
a  także na rehabili-
tację i  zajęcia tera-
peutyczne ,  pomoc 
w  załatwianiu bieżą-
cych spraw urzędowych 
oraz w umawianiu wizyt 
u specjalistów… 

To tylko część co-
dziennych potrzeb, 

podczas  których 
mieszkające w Ło-
dzi osoby z niepeł-
nosprawnościami 
mogą skorzystać ze 
wsparcia asystentów 
osobistych będących 
do dyspozycji w ra-
m a c h  p r o g r a m u 
„Asystent osobisty 
o s o b y  n i e p e ł n o -
sprawnej” – edycja 
2022 realizowanego 
przez Miejski Ośro-

dek Pomocy Spo-
łecznej w Łodzi.
P r o g r a m  b ę d z i e 
trwał do końca 2022 
r. Przez ten okres ze 
wsparcia w postaci 
asystenta osobiste-
go będzie mogło 
skorzystać 100 nie-
pełnosprawnych ło-
dzian. Przyjmowanie 
wniosków właśnie 
się rozpoczęło i po-
trwa do wyczerpania 

miejsc. Osoba korzy-
stająca ze wsparcia 
asystenta (bez wzglę-
du na sytuację ma-
terialną) nie ponosi 
kosztów za udział 
w programie.
Z a i n t e r e s o w a n i 
udziałem w progra-
mie łodzianie mogą 
liczyć na wsparcie 
asystenta osobistego 
zarówno wskazane-
go przez podmiot ze-

wnętrzny realizujący 
tego typu usługi na 
zlecenie Miasta Łódź 
w tym roku (Stowa-
rzyszenie Rodzin 
Działających na Rzecz 
Zdrowia Psychiczne-
go „Dla Rodziny”), 
jak i mogą wskazać 
go samodzielnie.

Iwona  Jędrzejczyk-
-Kaźmierczak

ASYSTENCI POMOGĄ ŁODZIANOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMIASYSTENCI POMOGĄ ŁODZIANOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Wszystkie niezbędne formularze do wypełnienia są dostępne na stronie internetowej MOPS w Łodzi: 
www.mops.lodz.pl, w zakładce: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
Wypełnione druki należy dostarczyć do łódzkiego MOPS:
• osobiście w kancelarii w głównej siedzibie przy ul. Kilińskiego 102/102 A, pokój 006 

(w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8–16 oraz we wtorki w godz. 9–17).
• za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mops.lodz.pl
• za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej – ePUAP: /0eqfd766vi/SkrytkaESP

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać pod numerami telefonów:  (42) 685 43 44 oraz 887 467 436 
(oba telefony są dostępne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8–16 oraz we wtorki w godz. 9–17), 
a także pod adresem mailowym: m.zwierzchowska@mops.lodz.pl. 

Wszystkie niezbędne formularze do wypełnienia są dostępne na stronie internetowej MOPS w Łodzi: 
www.mops.lodz.pl, w zakładce: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

INFO
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Sezon budowlany coraz 
mocniej się rozkręca. Na 
listę ulic do remontu tra-
fiło właśnie kolejnych 10 
adresów. Start prac jeszcze 
w wakacje.

Miasto podpisało wła-
śnie umowy na kolejne 
drogowe inwestycje. Na 
liście mamy ważne dla 
mieszkańców wielu osie-
dli ulice, które od dawna 

FOT: LODZ.PL

czekają w remontowej ko-
lejce. Nowy asfalt znacznie 
poprawi na nich komfort 
jazdy. 
W większości będą to re-
monty, które obejmą wy-
mianę warstwy wiążącej 
i ścieralnej nawierzchni 
lub dodatkowo podbudo-
wy ulicy. Takie prace wy-
konane zostaną między in-
nymi na Olechowskiej czy 
Maratońskiej. Natomiast 

większa przebudowa czeka 
skrzyżowanie Dąbrowskie-
go z Lodową gdzie powsta-
nie rondo. 
10 kolejnych ulic do re-
montu nie zamyka listy 
tegorocznych inwestycji. 
Przed nami kolejne prze-
targi. Łącznie w tym roku 
zaplanowano nowy asfalt 
na ponad 50 ulicach.
Wakacje oznaczają start 
prac na jednych ulicach, 

ale na innych wykonawcy 
wreszcie zejdą z placów 
budowy i  oddadzą do 
użytku odnowione drogi.
Listę otwiera ul. Sienkiewi-
cza – w pierwszy weekend 
wakacji ma zostać otwarta 
w obu kierunkach. Ozna-
cza to powrót autobusów 
linii 57 na tę ulicę.
W lipcu gotowa ma być 
ul. Jaracza, na której nowy 
asfalt jest kładziony od 

skrzyżowania z ul. POW 
do Kopcińskiego. Pierwszy 
będzie gotowy odcinek od 
ul. Uniwersyteckiej w stro-
nę Śródmieścia – tutaj trwa 
wykańczanie chodników, 
regulacja studzienek i ukła-
danie warstwy ścieralnej. 
Od ul. Uniwersyteckiej 
w stronę kampusu Uni-
wersytetu wykonawca kła-
dzie kruszywo pod masę 
bitumiczną.

Po długim weekendzie 
na ul. 6 Sierpnia zaczną 
się intensywne prace 
przy układaniu masy. 
Wykonawcy zależy, żeby 
jak najszybciej otworzyć 
w całości skrzyżowania 
z ul. Żeromskiego i Żeli-
gowskiego. 6 Sierpnia ma 
zostać oddana do użytku 
w sierpniu. 

TAnd, aha

czekają w remontowej ko- większa przebudowa czeka 

FOT: LODZ.PL

ale na innych wykonawcy skrzyżowania z ul. POW Po długim weekendzie 

INFO
TUTAJ POJAWI SIĘ NOWY ASFALT 
 Olechowska od nr 48 do Lodowej
 Wiączyńska od rynku Nowosolna do autostrady A1
 Maratońska od Waltera-Janke do Popiełuszki 
 Popiełuszki od Maratońskiej do Kusocińskiego
 Struga od Żeligowskiego do Wólczańskiej
 Franciszkańska od Wojska Polskiego do Organizacji WiN 
 Dąbrowskiego / Lodowa
 Rewolucji 1905 r. od Kilińskiego do placu Pokoju
 Bednarska od Pabianickiej do Rzgowskiej
 Strażacka od Królewskiej do Łazowskiego

INFO
UWAGA! ZMIANY 
OD PONIEDZIAŁKU
W poniedziałek, 20 czerwca 
rozpocznie się kolejny etap 
budowy kanalizacji na ul. 
Śląskiej, od parku na Młynku 
w stronę ul. Lodowej. Ulica 
zostanie zamknięta i zmienio-
ną trasą pojadą autobusy linii 
71A i 71B oraz uruchomiona 
zostanie linia Z71.
Również w poniedziałek za-
mknięty zostanie przejazd 
kolejowy w Bedoniu, co spo-
woduje zawieszenie linii 90B.

KOLEJNE 10 ULICKOLEJNE 10 ULIC
 DO REMONTU DO REMONTU

REKLAMA
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Księży MłynKsięży Młyn
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Księży Młyn

FOT.LODZ.PL
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REWITALIZACJA

Rynek budowlany jeszcze nie 
zdążył się ustabilizować po 
pandemii, a wybuchła wojna 
w Ukrainie. Jak sytuacja wpły-
wa na łódzkie inwestycje?

Brak stabilności na ryn-
ku inwestycyjnym oraz 
budowlanym, rosnąca in-
fl acja, szalejące ceny oraz 
odpływ pracowników 
– fi rmy budowlane mówią 
o „trzęsieniu ziemi”.
– Wykonawcy alarmują 
o problemach z materiała-
mi, siłą roboczą, a przede 
wszystkim z brakiem sta-
bilności fi nansowej. Firmy 

obawiają się 
podpisywania 
nowych kon-
traktów. Wyko-
nawca wybrany 
w przetargu tuż 
przed podpisa-
niem umowy 
na przebudowę 
u l i c  Wolbor -
skiej i Podrzecz-
nej wycofał się 
z udziału w procedurze. 
Musimy powtórzyć prze-
targ – mówi Agnieszka 
Kowalewska-Wójcik, dy-
rektor Zarządu Inwestycji 
Miejskich.

W ciągu najbliższych ty-
godni zostanie 
ogłoszone nowe 
postępowanie. 
Wojna wstrzy-
mała łańcuch 
dostaw od na-
szych wschod-
nich sąsiadów, 
którzy są dużym 
producentem 
stali. Zaczyna 
brakować rów-

nież drewna, a nawet szkła. 
– Przypomnę tylko, że 
choćby przebudowa ulicy  
Żubardzkiej opóźnia się 
z powodu braku dostęp-
ności materiałów budow-
lanych – dodaje Kowalew-
ska-Wójcik.
W marcu ZIM poinformo-
wał mieszkańców, że zry-
wa umowę z wykonawcą 
przebicia ul. Wschodniej 
z ul. Sienkiewicza. Firma 
prowadząca inwestycję 
ogłosiła upadłość. ZIM 
przygotowuje się do ogła-
szania postępowań na do-
kończenie prac przerwa-
nych przez fi rmę.         (pj)
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mała łańcuch 
dostaw od na-
szych wschod-
nich sąsiadów, 
którzy są dużym 
producentem 
stali. Zaczyna 
brakować rów-
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nowych kon-
traktów. Wyko-
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przed podpisa-
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na przebudowę 
u l i c  Wolbor -
skiej i Podrzecz-
nej wycofał się 

Nowoczesne pracownie, pro-
fesjonalnie wyposażone sale 
edukacyjne, odnowione wnętrza 
oraz udogodnienia dla osób 
z niepełnosprawnościami. Koń-
czy się modernizacja Zespołu 
Szkół Zawodowych przy ul. Dywi-
zji w Łodzi.

W tym roku w Łodzi zakoń-
czy się modernizacja trzech 
szkół ponadpodstawowych. 
Jedną z nich jest Zespół Szkół 
Zawodowych Specjalnych 
nr 2. Po remoncie ma odno-
wione wnętrza, zmodernizo-
wane pracownie i profesjo-
nalnie wyposażone sale. 
W odnowionych placów-
kach nie zabraknie profe-
sjonalnego wyposażenia 
w niezbędne meble, mate-
riały i narzędzia edukacyj-
ne. Wszystko po to, żeby 
szkoły były miejscami, do 
których chce się przycho-

dzić i w których nauka jest 
zabawą i przyjemnością.
– Bardzo się cieszę, że odda-
ję moim uczniom profesjo-
nalnie wyposażone pracow-
nie. Spełniam swoje i moich 
podopiecznych marzenia. 
Udało nam się zmoderni-
zować pracownię do zajęć 
teoretycznych przedmiotów 
zawodowych i zajęć prak-
tycznych dla kierunków: 
kucharz, cukiernik, piekarz 
oraz pracownik pomocni-

czy obsługi hotelowej. Do-
datkowo pracownia wielo-
zawodowa będzie posiadała 
specjalistyczne stanowisko 
pracy dla osób z niepeł-
nosprawnościami, które 
umożliwi przystąpienie do 
egzaminów zewnętrznych 
potwierdzających kwalifi -
kacje zawodowe – dodaje 
Iwona Kowalska, dyrektor-
ka szkoły przy ul. Dywizji.

ML
FOT.LODZ.PL

EDUKACJA

REMONT SZKOŁY 
PRZY UL. DYWIZJI

ŁÓDZKIE INWESTYCJE ŁÓDZKIE INWESTYCJE 
NA ROZDROŻUNA ROZDROŻU

Choć rewitalizacja Księżego 
Młyna jeszcze trwa, na znacz-
nej części zabytkowego osiedla 
można już podziwiać efekty za-
kończonych remontów. Dotyczy 
to również przestrzeni między 
budynkami i terenów zielonych, 
które o tej porze roku prezen-
tują się szczególnie okazale.

– To jedno z moich ulu-
bionych miejsc w Łodzi. 
Przychodzę tu z rodziną 
na spacery, ale nie braku-
je tu również klimatycz-
nych kawiarni i restauracji, 
w których można napić 

się kawy czy 
zjeść obiad 

– mówi 
spotka-

na w restauracji Weronika 
Zawadzka, mieszkanka 
Widzewa.
Do jednych z ładniejszych 
podwórek można zaliczyć 
te przy wyremontowanych 
famułach pod numerami 
1, 3, 5 i 9. Zasadzono tam 
łącznie 21 drzew, a wśród 
nich brzozę brodawkowatą, 
gruszę, jabłoń, czereśnię i aż 
11 wiśni.  Nie brakuje krze-
wów: bzów, róż i tawuł 
japońskich. Nowy trawnik 
ma aż 1,5 tys. mkw. Całości 
dopełniają nowe ławki.

Podwórko 
z  dobrą kuchnią 
Na całym Księżym Młynie 
generalny remont przeszły 
lokatorskie komórki miesz-
kańców. Od strony ul. Ty-
mienieckiego  w części z nich 

wygospodarowano po-
mieszczenia dla gastro-

nomii. Powstała 

tam restauracja Winoteka, 
kolejny z lokali umiejsco-
wionych w samym sercu 
zabytkowego osiedl, które-
go atutem – poza wyjątko-
wą kuchnią, kartą win i spo-
tkaniami z sommelierami 
– jest klimatyczny ogródek 
w pofabrycznym otoczeniu.

Zielony parking
W 2018 na Księżym Mły-
nie (od strony ul. Fabrycz-
nej) powstał pierwszy 
w mieście zielony parking 
z 55 miejscami postojowymi. 
Do jego budowy wykorzy-
stano tylko naturalne ma-
teriały. Auta stają na ażuro-
wym podłożu, przez które 
przebija trawa.
– Do końca 2023 wyre-
montujemy na Księżym 
Młynie łącznie ponad 40 
budynków gospodarczych 
i mieszkalnych. Istotną 
częścią całego projektu jest 
zazielenianie i zagospoda-
rowywanie terenów przed 
budynkami. Porządku-
jemy alejki i podwórka, 
tworząc przyjazną, zie-
loną przestrzeń – mówi 
Agnieszka Kowalew-
ska-Wójcik, dyrektor 
Zarządu Inwestycji 
Miejskich.                  (pj)

FOT.LODZ.PL
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FOT. MAT. PRAS.

DLACZEGO KATASTROFYDLACZEGO KATASTROFY
TAK MAŁO NAS UCZĄ?

Na spotkanie z autorem książ-
ki „Zderzenie czołowe. Histo-
ria katastrofy pod Szczekoci-
nami” w środę (15 czerwca) 
o godz. 17:00 zaprasza Biblio-
teka Tuvim (ul. Tuwima 46). 

– Winni są nie ci, którzy 
popełniają błędy, ale ci, 
którzy nie robią nic, by 
zmieniać system na lep-
szy – mówi Bartosz Ja-
kubowski, koordynator 
zespołu ekspertów ds. 
transportu w Centrum 
Analiz Klubu Jagielloń-
skiego. 
Z  w y k s z t a ł c e n i a  e k o -
nomista,  autor komen-
tarzy i analiz z zakresu 
wykluczenia komunika-
cyjnego i polityki trans-
portowej ,  prowadzący 

podcast „Węzeł przesiad-
kowy”. Jako jedyna oso-
ba postronna otrzymał 
on dostęp do akt sprawy 
sądowej  i  postępowa-
n i a  p r o k u r a t o r s k i e g o 
w  s p r a w i e  z d e r z e n i a 
d w ó c h  p o c i ą g ó w  p o d 
Szczekocinami w marcu 
2012 roku. 
Wydarzenie, które Bar-
tosz Jakubowski opisał 
w książce „Zderzenie czo-
łowe. Historia katastrofy 
pod Szczekocinami” było 
największą katastrofą ko-
lejową w Polsce w XXI 
wieku. 
Spotkanie rozpocznie się 
o godz. 17:00 w środę (15 
czerwca), wstęp wolny.

RedBi

Wszystko wskazuje na to, że Let-
nisko Księży Młyn będzie jednym 
z najgorętszych i najgłośniejszych 
adresów tego lata. Kooperacja 
dwóch łódzkich festiwali, fi lmowego 
TME Polówka oraz Letniska Księ-
ży Młyn zaowocowała dodatkową 
atrakcją w programie wakacyjnych 
wydarzeń przy Kocim Szlaku.

W tegorocznym programie 
Letniska Księży Młyn znalazł 
się m.in. koncert reaktywowa-
nej specjalnie na tę okazję łódz-
kiej grupy Cool Kids of Death, 
wystąpią także Bokka, Król, 
Mikromusic, Happysad czy 
Zdechły Osa. W sprzedaży są 
już dostępne bilety na wszyst-
kie sobotnie koncerty cyklu na 
stronie going.app.

Kino pod chmurką
W każdą niedzielę organiza-
torzy zapraszają na bezpłatne 
seanse plenerowe z wyjątkową 
selekcją fi lmów, których moty-
wem przewodnim jest oczywi-
ście muzyka.
Sekcja Stereo to miejsce dla 
tych, którzy stojąc na przystan-
ku, podśpiewują pod nosem, 
a jadąc tramwajem, oczami 
wyobraźni widzą siebie grają-
cych główną rolę w teledysku. 
To także sekcja dla tych, którzy 
zwykle uważniej słuchają, niż 
oglądają.
Cykl Stereo otworzy 3 lipca 

fi lm „Aleja gówniarzy” w reży-
serii Piotra Szczepańskiego. To 
doskonale znany fanom łódz-
kiej sceny muzycznej twórca 
dokumentalny. W jego dorob-
ku znaleźć można takie filmy 
jak: „Generacja C.K.O.D.”, 
„C.K.O.D. 2 – plan ewakuacji” 
czy „DOM/Łódź”.
W repertuarze znajdą się rów-
nież takie filmy, jak musical 
„La La Land” czy dokumenty 
„Amy” i „Sugar Man”. Letni-
skowe Polówki odbywać się 
będą w niedzielne wieczory. 
Sekcja obejmie 8 projekcji, start 
zawsze o godz. 21.00.
Pełny program projekcj i 

i całego festiwalu zostanie 
ogłoszony 21 czerwca. Za-
nim to nastąpi, organizatorzy 
zapraszają na Extra Polów-
ki, które będą odbywały się 
w kooperacji z Fotofestiwalem 
i Ravekjawikiem. Pierwsza 
już w czwartek (16 czerwca) 
w Zabytkowej  Kotłowni 
w Fuzji (ul. Milionowa 6 A), wi-
dzowie obejrzą „Midsommar”. 
A  p o d c z a s  k o l e j n e j 
w piątek (17 czerwca) 
w Instytucie Biopoli-
merów i Włókien Che-
micznych (ul. Wólczańska 
55/59) wersję reżyserską fi lmu 
„Parasite”. Start o godz. 21:00. 
Wstęp wolny. Zred

KINOFUNKCJA A KINOROLA
W godz. 10:00–18:00 do 17 czerwca w EC1 (ul. 
Targowa 1/3) można oglądać wystawę „KinoFunk-
cja a KinoRola. Modernistyczna architektura po-
wojennych kin polskich”. Ekspozycja podzielona 
jest na kilka części, z których każda porusza inny 
wątek: architektury, neonizacji, a więc prak-
tyki planowego „rozświetlania” polskich miast 
neonami pod koniec lat 50., a także wpływu 
polityki na projektowanie budynków kinowych. 
Nie zabraknie informacji o pracy kinooperatora, 
a także wątku kinowego w polskiej kinematografii. 
Bilety: www.bilety.ec1lodz.pl

NORDIC WALKING
O godz. 14:30 w parku Poniatowskiego rozpocznie 
się nordic walking. To forma rekreacji na świe-
żym powietrzu polegająca na marszu ze specjal-
nymi kijami. Zajęcia poprawiają wydolność, układ 
oddechowy, krwionośny, koordynację ruchową. 
Wstęp wolny.

O TOLERANCJI
Na godz. 17:00 na warsztaty edukacyjno-pla-
styczne dla dzieci zaprasza Biblioteka Słówka 
(ul. Boya-Żeleńskiego 15). Tematem przewodnim 
spotkania dotyczącego książki „Amadeusz Foczka 
(ale z głową bobra)” Justyny Sokołowskiej będzie 
tolerancja i akceptacja. Wstęp wolny.

DZIEJE SIĘ W
ŚRODĘŚRODĘ

NA LETNISKO WJEŻDŻANA LETNISKO WJEŻDŻANA LETNISKO WJEŻDŻANA LETNISKO WJEŻDŻA
POLÓWKA!
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PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 15 czerwca 2022 r. do 6 lipca 2022 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Mia-
sta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) wykaz 
stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 1253/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie przeznacze-
nia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego i samodzielnych lokali użytkowych, usytuowanych 
w budynkach położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi, wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogło-
szenia ich wykazu.

OGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENOGŁOSZENIA MIEJSKIEOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEIA MIEJSKIE

REKLAMA

15 czerwca obchodzimy 
Światowy Dzień Praw Osób 
Starszych, zainicjowany 
w 2006 roku przez Międzyna-
rodową Organizację Zapobie-
gania Przemocy wobec Osób 
Starszych (ang. International 
Network for the Prevention 
of Elder Abuse, INPEA) i Świa-
tową Organizację Zdrowia. 
Jego celem jest skierowanie 
uwagi na problemy, z który-
mi muszą się mierzyć osoby 
starsze – brakiem szacunku, 
pozbawieniem godności, wy-
obcowaniem społecznym, sa-
motnością, a także przemocą.

Prawa człowieka
Prawa człowieka są pod-
stawowymi prawami, 
które należą się każdemu, 

bez względu 
na płeć, wiek 
czy status spo-
łeczny. Pra-
wa człowieka 
opierają się na 

takich wartościach jak:
• godność,
• równość,
• szacunek dla każdego 

człowieka.
Ich istotą jest zapobiega-
nie dyskryminacji i złe-
mu traktowaniu. To pod-
stawowe środki obrony 
godności ludzkiej. Prawa 
człowieka nakładają na 
władzę publiczną oraz 
instytucje świadczące 
usługi obywatelom, takie 
jak szpitale oraz ośrod-
ki pomocy społecznej, 
obowiązek traktowania 
wszystkich sprawiedli-
wie, w poszanowaniu 
równości, godności, sza-
cunku i autonomii. Prawa 
człowieka zobowiązują 

też władze publiczne do 
podejmowania określo-
nych działań, np. w celu 
ochrony naszego życia 
i zdrowia.

Europejska 
Konwencja Praw 
Człowieka
Według Europejskiej Kon-
wencji Praw Człowieka 
podstawowe prawa czło-
wieka to:
• Prawo do życia,
• Prawo do godnego 

traktowania; zakaz tor-
tur oraz poniżającego 
lub nieludzkiego trak-
towania albo karania,

• Zakaz niewolnictwa 
i pracy przymusowej,

• Prawo do wolności 
i bezpieczeństwa oso-
bistego,

• Prawo do rzetelnego 
procesu sądowego,

• Zakaz karania bez pod-
stawy prawnej,

• Poszanowanie życia pry-
watnego i rodzinnego,

• Wolność myśli, sumie-
nia i wyznania,

• Wolność słowa,
• Wolność zgromadzania 

się i stowarzyszania,
• Prawo do zawarcia mał-

żeństwa,
• Prawo do skutecznego 

środka odwoławczego,
• Zakaz dyskrymina-

cji przy korzystaniu 
z praw i wolności.

Prawa osób starszych
W Polsce podstawowym 
dokumentem chroniącym 
prawa człowieka jest Kon-
stytucja RP z 1997 roku. 
Oba dokumenty dotyczą 
także osób starszych, te naj-
istotniejsze z nich to m.in.:
• Prawo do zabezpiecze-

nia społecznego,
• Prawo do opieki zdro-

wotnej,
• Prawo zakazujące tor-

tur i nieludzkiego lub 
poniżającego trakto-
wania,

• Prawo do poszanowa-
nia życia prywatnego 
i rodzinnego, domu 
i korespondencji.

Dzień obchodów Świa-
towego Dnia Praw Osób 
Starszych, jest dobrym 
momentem do porusze-
nia problematycznych 
kwestii pojawiających się 
w życiu seniorów. Ce-
lem akcji jest propago-

wanie wiedzy na temat 
dostępnych form pomocy 
w sytuacjach kryzyso-
wych oraz specjalne opra-
cowanie praw ochrony 
osób starszych, aby i ta 
grupa społeczna mogła 
czuć się bezpieczniej. Każ-
da osoba niezależnie od 
wieku powinna być trak-
towana z szacunkiem.
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Artykuł pochodzi 
z portalu Cafesenior.pl
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Mamy wśród łodzian arty-
stów światowego formatu, 
a niektórzy z nich bardziej 
znani są poza granicami kra-
ju niż w rodzinnym mieście. 
Publikacje prasowe nie są 
w stanie pokazać ich dokonań, 
a większe opracowania trafi a-
ją raczej do wąskiego grona 
odbiorców. Tak jest właśnie 
w przypadku Artura Szyka, 
którego sylwetkę spróbujemy 
jedynie naszkicować…

Ten światowej sławy ry-
sownik, malarz, grafi k, ilu-
strator, karykaturzysta uro-
dził się w Łodzi 16 czerwca 
1894 r. przy ul. Cegielnianej 
5. „Tu w Łodzi stawiałem 
pierwsze swe kroki, tutaj 
przeżyłem swoją burzliwą 
młodość, z miastem tym 
związany jestem tysiącem 
nici. (…) W życiu moim 
wiele już podróżowałem, 
zwiedziłem mnóstwo miast, 
a choć wszędzie byłem 
przyjmowany gościnnie, to 
takiej serdeczności jak w Ło-
dzi nigdzie nie znalazłem” 
– wspominał artysta. 

Łódzkie kreski
Pochodził z zamożnej ro-
dziny zasymilowanych Ży-
dów, jego ojciec Solomon 
był dyrektorem fabryki wy-
robów wełnianych Fuksa. 
Od najmłodszych lat ryso-
wał portrety gości w domu, 
ludzi z ulicy, wydarzenia, 
sceny biblijne, a także szki-
ce z wyobraźni. Już w wielu 
6 lat cieszył się pewną 
sławą, ale oddano go do 
Szkoły Handlowej Zgroma-
dzenia Kupców w Łodzi. 
W 1910 r. Szyk podjął jed-
nak studia artystyczne 
w Paryżu, a po 2 latach po-
wrócił do Łodzi, obejmując 
kierownictwo artystycz-
ne tygodnika „Śmiech”. 
W 1914 r. Szyk przebywał 
w Krakowie jako wolny 
słuchacz ASP. W tym cza-
sie wyjechał także do Pa-
lestyny, a wybuch I wojny 

światowej zastał 
go w Konstan-
tynopolu. Po-
sądzony przez 
władze tureckie 
o szpiegostwo, 
żeby ratować 
skórę, jako pod-
dany rosyjski 
zaciągnął się do 
wojska i przez 
Odessę trafi ł na 

front. Brał udział w walkach 
o Łódź. Swoje doświadcze-
nia wojenne zaprezentował 
w cyklu karykatur „Ry-
sunki aktualne okresu wo-
jennego” eksponowanym 
w sali łódzkiego Grand 
Hotelu w 1916 r. W wolnej 
Polsce rozpoczął pracę nad 
ilustracjami do „Rewolucji 
w Niemczech” Juliana 
Tuwima, wydanej w 1919 
r. Uczestniczył w wysta-
wach. Podjął współpracę 
z tygodnikiem satyrycz-
nym „Harap”, wykonał 
projekt okładki dla mie-
sięcznika „Tel Awiw” 
i dla jednodniówki „Ochot-
nik”, a w 1920 r. sam zgłosił 
do walki z bolszewikami.

Wielki iluminator
Trwały ślad w jego twór-
czości pozostawił pobyt na 
Bliskim Wschodzie, gdzie 
poznał technikę miniatury, 
a zwłaszcza ilustrowanie 
książek barwnymi grafi ka-
mi. W 1916 r. r. poślubił Ju-
lię Liekerman, z którą miał 
dwójkę dzieci. Od 1924 do 
1937 r. zamieszkał z rodzi-
ną w Paryżu i tam zajął się 
właśnie sztuką iluminacji. 

MINIATURY I PIÓRKO WIELKIEJ MOCY

ne wydarzenia. Po przepro-
wadzce do Ameryki w 1940 
r. mocno zaangażował się 
w krytykę faszyzmu i walkę 
o pokój. Jego rysunki krą-
żyły po całej amerykańskiej 
prasie, były też plakaty, 
pocztówki i znaczki pocz-
towe. Popularność przy-
niosły mu karykatury wo-
jenne, w których ukazywał 
przywódców państw Osi 
– przede wszystkim Hitle-
ra, Mussoliniego i Hirohito, 
a po zakończeniu wojny po-
pierał utworzenie państwa 
izraelskiego.
„Jestem Żydem, a Polska 
jest moją ojczyzną. Nie 
umiem jednego od drugie-
go oddzielić w moim ser-
cu”– mówił  Artur Szyk pod-
czas wystawy w Warszawie 
w 1932 r., ale od 1948 r. jego 
nową ojczyzną stała Amery-
ka, gdzie osiadł w New Ca-
naan w stanie Connecticut 
i tam zmarł 13 września 
1951 r. To właśnie w USA 
jest najbardziej znany ten 
wszechstronny artysta ro-
dem z Łodzi, tworzący sty-
lizowane średniowieczne 
miniatury, iluminacje ksiąg, 
ilustracje powieści i bajek, 
karykatury i satyry politycz-
ne dla gazet i czasopism. Po 
wojnie w Europie i w Pol-
sce popadł w zapomnienie. 
W łódzkich muzeach nie ma 
żadnej z jego prac. Nie ma 
również ulicy jego imienia. 
Pozostały jedynie rysunki 
reprodukowane w przed-
wojennej prasie, do których 
z pewnością powróci-
my…                             agr

Oprócz grafi k do kilku po-
wieści rozpoczął kilkuletnią 
pracę nad zilustrowaniem 
Statutu Kaliskiego, czyli 
zbioru przywilejów nada-
nych Żydom w 1264 r. przez 
Bolesława Pobożnego, który 
ponadto przedstawia wie-
lowiekową tradycję i wkład 
społeczności żydowskiej 
w dzieje Polski. W formie 
książkowej dzieło zosta-
ło wydane w Monachium 
w 1932 r., a specjalna wysta-
wa krążyła po Europie oraz 
14 polskich miastach i była 
pokazywana także w Łodzi.
Drugim wielkim cyklem 
historycznym była seria 
rysunków „Waszyngton 
i jego czasy”, który Szyk 
rozpoczął jeszcze w Paryżu 
w 1930 r. Natomiast podczas 
3-letniego pobytu w Londy-
nie powrócił do tematyki 
judaizmu i tak powstała 
monumentalna „Hagada” 
opisująca dzieje wyjścia Ży-
dów z Egiptu. Ostatnią dużą 
prezentacją prac Artura Szy-
ka przed wybuchem II woj-
ny światowej była ekspozy-
cja jego grafi k na Wystawie 
Światowej w Nowym Jorku 
w kwietniu 1939 r. Jej te-
matem był wkład Polaków 
w historię Stanów Zjedno-
czonych.

Polityczny tusz
Już od czasów łódzkiej mło-
dości Szyk był zaintereso-
wany sprawami społeczny-
mi  – rysował karykatury 
polityczne i komentował 
obrazkami w prasie aktual-
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Mamy wśród łodzian arty-

światowej zastał 
go w Konstan-
tynopolu. Po-
sądzony przez 
władze tureckie 
o szpiegostwo, 
żeby ratować 
skórę, jako pod-
dany rosyjski 
zaciągnął się do 
wojska i przez 
Odessę trafi ł na 

front. Brał udział w walkach 

FOT. CENTRUM DIALOGU IM. MARKA EDELMANA W ŁODZI

Z SZYKIEM W ŚWIATZ SZYKIEM W ŚWIAT
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Początek XI Międzynaro-
dowego Festiwalu Teatral-
na Karuzela organizowa-
nego przez Teatr Pinokio 
to dwa ciekawe wydarze-
nia nie tylko dla dzieci, 
ale i dorosłych.

W sobotę (18 czerwca) 
o godz. 10:00 i 12:00 
odbędą się warsztaty 
z robotyki z wykorzy-
staniem klocków LEGO. 
Również o godz. 12:00 
będzie można rodzinnie 
obejrzeć spektakl war-
szawskiego Teatru Gu-
liwer „Miasto świateł”. 

Sztuka, której adresa-
tem są dzieci w wieku 10 
lat lub starsze, opowia-
da o jednym miejskim 
dniu, w którym odby-
wają się tysiące przed-
stawień. Ich aktorami 
są nie tylko ludzie, ale 
i zwierzęta, budynki, 
parki i ulice. 
Natomiast w niedzie-
lę (19 czerwca) o godz. 
18:00 rodzice będą 
mogli wziąć udział 
w spotkaniu z Micha-
łem Rusinkiem, litera-
turoznawcą, pisarzem 
i tłumaczem, byłym 

sekretarzem Wisławy 
Szymborskiej. Popro-
wadzi je stand-uperka 
i performerka – Jej Per-
fekcyjność, założycielka 
i wieloletnia Prezeska 
organizacji Queer UW. 
Spotkanie odbędzie się 
w Pan tu nie stał (OFF 
Piotrkowska, ul. Piotr-
kowska 138/140). Bilety 
festiwalowe są dostępne 
online: ekobilet.pl lub 
w kasie Teatru Pinokio.
Więcej informacji o fe-
stiwalu: teatrpinokio.pl.

EMa

RĘKODZIELNIA 

FOTO: MAT. PRAS. FOTO: LODZ.PL

NA KSIĘŻYM
MŁYNIE
SZALEŃSTWO

TEATRALNA
KARUZELA

KRĘCI SIĘ

JAZZ W CIĄGOTACH

I TĘSKNOTACHI TĘSKNOTACH
W czwartek (16 czerwca) w Ciągotach 
i Tęsknotach (ul. Wojska Polskiego 144 A) 
wystąpią muzycy, którzy należą do czołówki 
najlepszych artystów europejskiej sceny ja-
zzu improwizowanego. 

Ciągle w podróżach pomiędzy War-
szawą, Kopenhagą i Nowym Jorkiem, 
ale tym razem zagoszczą w Łodzi: To-
masz Dąbrowski, grający na trąbce, 
Grzegorz Tarwid z minimoogiem 
i Jan Emil Młynarski na perkusji. 
Muzycy po raz pierwszy wspólnie 
pojawili się na wydanej w tym 
roku płycie „Tomasz Dąbrowski 
& The Individual Beings”, którą 
magazyn „Down Beat” ocenił 
w recenzji na 5 gwiazdek, czy-
li nadał status „Masterpiece”! 
Czwartkowy koncert będzie pre-
zentacją materiału, który już niedługo 
znajdzie się na nowej płycie tego fanta-
stycznego trio.
Wydarzenie rozpocznie się o godz. 20:00. 
Bilety kosztują 20 i 28 zł.
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Początek XI Międzynaro-
dowego Festiwalu Teatral-
na Karuzela organizowa-
nego przez Teatr Pinokio 
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KARUZELA

JAZZ W CIĄGOTACH

I TĘSKNOTACHI TĘSKNOTACHI TĘSKNOTACHI TĘSKNOTACHI TĘSKNOTACH
W czwartek (16 czerwca) w Ciągotach 
i Tęsknotach (ul. Wojska Polskiego 144 A) 
wystąpią muzycy, którzy należą do czołówki 
najlepszych artystów europejskiej sceny ja-

Ciągle w podróżach pomiędzy War-
szawą, Kopenhagą i Nowym Jorkiem, 
ale tym razem zagoszczą w Łodzi: To-
masz Dąbrowski, grający na trąbce, 
Grzegorz Tarwid z minimoogiem 

Muzycy po raz pierwszy wspólnie 

Czwartkowy koncert będzie pre-
zentacją materiału, który już niedługo 
znajdzie się na nowej płycie tego fanta-

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 20:00. 

 EMa

RĘKODZIELNIA RĘKODZIELNIA 
Zespół Tańca Ludowego 
„Harnam” im. Jadwigi Hry-
niewieckiej świętuje swój 
jubileusz! Z tej okazji w so-
botę (18 czerwca) w Teatrze 
Muzycznym (ul. Pomorska 
47/51) odbędzie się uroczy-
sty koncert.

W programie znajdą się 
niespodzianki, takie jak 
wspólny występ z ukra-
ińskimi artystami, ale 
nie zabraknie też tańców 

narodowych i regional-
nych. To już 75 lat, od 
kiedy łódzka publicz-
ność, a wraz z nią cały 
świat, mogą podziwiać 
na scenie zespół „Har-
nam”. Od 1947 roku 
występy łodzian obej-
rzało około 8 milionów 
widzów na ponad 3,5 
tys. koncertach. „Harna-
mowcy” wystąpili na es-
tradach prawie 100 miast 
i miejscowości naszego 

kraju i odwiedzili 32 
kraje w Afryce, Ameryce 
Północnej, Azji i Europie. 
Zespół jest laureatem 
wielu światowych i mię-
dzynarodowych konkur-
sów tańca.
Bilety w cenie: 70, 80 
i 100 zł są do nabycia 
w siedzibie zespołu przy 
ul. Piotrkowskiej 282 lub 
kasie Teatru Muzyczne-
go. Koncert rozpocznie 
się o godz. 18:00. EMa

HARNAM HARNAM 
ZATAŃCZY JUBILEUSZOWO

W sobotę (18 czerwca) Księ-
ży Młyn stanie się miejscem 
wypełnionym kolorami i zapa-
chami jedzenia z różnych za-
kątków świata. A to wszystko 
za sprawą Festiwalu Kolorów 
i zlotu food trucków.

To będzie wyjątkowo 
barwny weekend. Święto 
Kolorów rozpocznie się na 
Księżym Młynie o godz.

15:00 i potrwa do 20:00. 
W trakcie zabawy uczest-
nicy kilka razy wyrzucą w 
powietrze kolorowe prosz-
ki tworzące wielobarwne 
chmury. 
Po szaleństwach i tańcach 
w kolorowym proszku 

Holi będzie 
można uzu-

p e ł n i ć 
energ ię 
w stre-
fi e ga-
strono-
m i c z -
n e j . 
F o o d 
t ruck i 
z całej 
Polski 
będą 

karmić uczestników fe-
stiwalu rozmaitymi 
smakołykami. Burgery 
z szarpaną wieprzowiną, 
belgijskie frytki, krążki 
cebulowe i inne smażo-
ne przekąski, drożdżowe 
kołacze, kolorowe granity 
i wata cukrowa to tylko kil-
ka z propozycji dostępnych 
w sobotnie popołudnie.
Biesiadzie z mobilnych re-
stauracji towarzyszyć będą 
koncerty i rozmaite atrakcje 
dla najmłodszych. Szuka-
jący wytchnienia znajdą je 
w strefi e chill out.  
Impreza będzie się odby-
wać w godz. 11:00–20:00. 
Wstęp jest wolny.

KS

FOTO: MAT. PRAS.
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FOTO: MAT. PRAS.
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NA PIKNIK
FOTO: MAT. PRAS.HISZPAŃSKIE TAPASY

FOTO: LODZ.PL

Kino Bodo (ul. Rewolucji 
1905 r. 78/80) zaprasza 
na „Hiszpańskie wakacje 
z Pedro Almodóvarem”, czyli 
przegląd fi lmów hiszpań-
skiego reżysera, który jest 
uwielbiany przez polską pu-
bliczność. 

W sobotę (18 czerwca) 
o godz. 17:40 można 
obejrzeć „Ból i blask”, 
a o godz. 19:40 „Matki 
równoległe” z Penélo-
pe Cruz, kolejny seans 
w niedzielę (19 czerwca) 
o godz. 18:00. Na niedziel-

ny wieczór można zapla-
nować obejrzenie innego 
fi lmu Pedro Almodóva-
ra „Ludzki głos” – jego 
projekcja rozpocznie się 
o godz. 20:10. 
W kolejnych dniach, aż 
do 23 czerwca, Kino Bodo 
powróci do obsypanego 
nagrodami fi lmu „Matki 
równoległe” z 2021 roku, 
ale zaprezentuje też inny 
fi lm hiszpańskiego twórcy 
– „Julietta”.
Bilety na pojedyncze sean-
se kosztują 18 i 20 zł.

Zred

WEEKEND
Z ALMODÓVAREM

Długi weekend to dobra oka-
zja, aby wybrać się na pik-
nik w plenerze. A co zabrać 
ze sobą na wypad do parku 
lub nad rzekę? Hiszpańskie 
przekąski z baru Las Tablas 
(ul. Piotrkowska 89) spraw-
dzą się świetnie.

Tapasy to małe przekąski, 
które zazwyczaj możemy 
jeść palcami. Najczęściej 
mają formę małych kana-

pek, krokietów lub sma-
żonych kulek z różnymi 
nadzieniami. 
Aby przed piknikiem nie 
spędzać godzin w kuch-
ni, warto zabrać ze sobą 
zestawy z hiszpańskiej 
knajpy. Do wyboru są 
trzy opcje: rybna, mięsna 
i wegetariańska. W pierw-
szej znajdziemy m.in. 
kalmary w panko, pączki 
z dorszem i patatas bra-

vas (smażone ziemniaki). 
W mięsnym secie są dak-
tyle z boczkiem, chorizo 
w winie oraz krokiety 
z szynką serrano. Wegeta-
rianie w swoich zestawach 
dostaną jajeczną tortillę 
z ziemniakami, pieczarki 
w sosie winnym i warzy-
wa w tempurze. Cena ze-
stawu to 65–75 zł.

  KS

GRILLOWAĆ
W ŁODZI?

GDZIE
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WEEKEND
Z ALMODÓVAREM

Teatr Arlekin (ul. Wólczańska 
5) zaprasza na prapremierę 
spektaklu „Wielka zagadka 
Misia Uszatka”, która odbę-
dzie się w piątek (17 czerwca) 
o godz. 17:00. 

Najnowszy spektakl dla 
małych widzów oparty na 
podstawie tekstu sztuki 
Macieja Wojtyszki jest in-
spirowany postacią Misia 
Uszatka, stworzoną przez 
Czesława Janczarskiego 
(autor) i Zbigniewa Ry-
chlickiego (ilustrator). 
Kto z nas nie pamięta Mi-
sia Uszatka? Większość 

dorosłych wspomina go 
z wielkim sentymentem. 
Teatr Arlekin postanowił 
przypomnieć tę wspaniałą 
postać z dawnych dobra-
nocek także najmłodszym. 
Przygody Misia o klapnię-
tym uszku staną się tym 
razem teatralną opowie-
ścią o przyjaźni i pomaga-
niu.
Prapremierę zaplanowa-
no na piątek (17 czerwca) 
na godz. 17:00, kolejny 
spektakl będzie można 
obejrzeć w niedzielę (19 
czerwca) o godz. 12:00.
  EMa

MIŚ USZATEK
W ARLEKINIE

HISZPAŃSKIE TAPASYHISZPAŃSKIE TAPASY
Długi weekend to dobra oka-
zja, aby wybrać się na pik-
nik w plenerze. A co zabrać 
ze sobą na wypad do parku 
lub nad rzekę? Hiszpańskie 
przekąski z baru Las Tablas 
(ul. Piotrkowska 89) spraw-
dzą się świetnie.

Tapasy to małe przekąski, 
które zazwyczaj możemy 
jeść palcami. Najczęściej 
mają formę małych kana-mają formę małych kana-
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GRILLOWAĆ
W ŁODZI?

GDZIE

Na terenie łódzkich parków i zieleńców znajduje się 
obecnie kilkanaście specjalnie oznaczonych miejsc do 
grillowania. Są tam ustawione kosze przeznaczone na 
popiół i odpady o wysokiej temperaturze.

OTO MIEJSCA, W KTÓRYCH ŁODZIANIE MOGĄ 
LEGALNIE GRILLOWAĆ:

PARK IM. J. PIŁSUDSKIEGO (na Zdrowiu)
PARK IM. A. MICKIEWICZA (Julianowski)
PARK NAD SOKOŁÓWKĄ 
(pobliże zbiornika „Liściasta”)
PARK IM. J. DĄBROWSKIEGO
PARK IM. R. BADEN POWELLA
PARK NAD JASIENIEM
PARK ŹRÓDŁA OLECHÓWKI
PARK OSIEDLOWY NAD NEREM
ZIELENIEC PRZY UL. MARATOŃSKIEJ 
(między ul. Plocka a C.H. Retkinia)
ŁÓDZKIE BŁONIA (przy Górce Retkińskiej)
SKWER IM. H. DUBANIEWICZA
STAWY JANA (MOSiR)
OBIEKT REKREACYJNY „MŁYNEK” (MOSiR)
OBIEKT REKREACYJNY „STAWY 
STEFAŃSKIEGO” (MOSiR)

Strefa grillowania nie obejmuje całego terenu dane-
go parku/zieleńca, a jedynie miejsca oznakowane, 
gdzie stoją specjalne kosze. Za grillowanie w niedo-
zwolonym miejscu grozi mandat w wysokości od 
500 zł do nawet 5 tys. zł.

KS
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SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI 

Strefa relaksu 
dla wszystkich 
uczniów i wspól-
ne wyjście na 
basen – to przy-
kłady projektów 
wybranych przez 
najmłodszych łodz ian 
w pilotażowym programie 
szkolnego budżetu obywa-
telskiego. W siedmiu z 16 
szkół uczniowie już zagło-
sowali. Teraz czas na reali-
zację projektów, a także na 
głosowania w pozostałych 
szkołach.

W Szkole Podstawo-
wej nr 105 uczniowie 
już czekają na realizację 
zwycięskiego projektu. 
Tutaj bezkonkurencyj-
na okazała się wyprawa 
do aquaparku. – Dzieci 
już się szykują na ten 
wyjazd, to jest dla nich 
bardzo duże wydarze-
nie. Bardzo przeżywają, 
bo wiedzą, że to jest ich 
wydarzenie. Ten temat 
ciągle w nich żyje – opo-
wiada Paulina Wilk, na-
uczyciel logopeda ze SP 
nr 105. 
Kiedy zaczęły się roz-
mowy organizacyjne 
i przygotowania do wy-
jazdu na Falę, uczniowie 

wpadli na pomysł, by do-
datkowo zwiedzić stadion 
Widzewa. Bardzo szybko 
okazało się, że obie in-
stytucje chętnie pomogą 
i wesprą szkołę w organi-
zacji całej wycieczki.
– Jednym z najważniej-
szych aspektów szkolnego 
budżetu jest zaangażowa-
nie uczniów, a także bu-
dowanie w nich poczucia 
sprawczości i świadomo-
ści, że to oni mają na coś 
wpływ i za coś odpowia-
dają – przyznaje Agata 
Kobylińska, zastępca dy-
rektora Biura Aktywności 
Miejskiej.
Dlatego w SP 105 w przy-
padku innego wygranego 
projektu, zakupu gry Nin-
tendo, to liderzy projektu 
pisali e-maile z zapytania-
mi ofertowymi i spraw-
dzali ceny. 
– Uczniowie byli i nadal są 
aktywni na każdym etapie 
tego procesu. Bardzo mnie 
cieszy, kiedy widzę ich za-
pał do działania – dodaje 

Paulina Wilk.
W innych szko-
łach, w których 
zakończyły się 
już głosowania, 
faworytami były 
projekty zwią-
zane z utworze-

niem strefy relaksu dla 
uczniów. Takie miejsca 
powstaną:  w XLII  LO, 
w Centrum Kształcenia 
Zawodowego, w XXI LO, 
w Zespole Szkół Ekono-
mii i Usług oraz w Zespole 
Szkół nr 5 i w Szkole Pod-
stawowej nr 34. Inne 
projekty, które zyskały 
aprobatę uczniów, to: 
stoły piknikowe i su-
szarki do rąk w XXI 
LO i renowacja boiska 
szkolnego w Zespo-
le Szkół nr 5. Szko-
ły czekają teraz na 
przekazanie środ-
ków, z których będą 
mogły zrealizować 
wygrane projekty. 
Uczniowie  Cen-
trum Kształcenia 
Z a w o d o w e g o 
i  Ustawicznego 
nie czekając na 
kupno gotowych 
elementów, już 
wzięl i  sprawy 
w swoje ręce. Prze-

kopali teren, 
przygotowali 
sadzonki, szli-
fowali i heblo-
w a l i  p a l e t y . 
W tym miejscu 
już można się 
relaksować… 

Targi projektów
Pilotażowy program szkol-
nego budżetu obywatel-
skiego obejmuje 16 szkół: 
osiem ponadpodstawo-
wych i osiem podstawo-
wych. Każda z nich ma 
szansę na zdobycie 4 tys. 

zł na reali-

Izabela Pilarczyk 
ma na koncie już 
ponad 6500 skoków!

FOT. ARCHIWUM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 105 
FOT. ARCHIWUM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Strefa relaksu 
dla wszystkich 
uczniów i wspól-

najmłodszych łodz ian 
w pilotażowym programie 

wpadli na pomysł, by do-

Paulina Wilk.
W innych szko-
łach, w których 
zakończyły się 
już głosowania, 
faworytami były 
projekty zwią-
zane z utworze-

Młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego sama zabrała się za przygotowanie swojej strefy relaksu

TRUDNE WYBORY TRUDNE WYBORY 
MŁODYCH ŁODZIAN

zację po-
mysłu wybranego przez 
uczniów w głosowaniu. 
W 10 szkołach trwa jesz-
cze etap wyboru projek-
tów. Do podjęcia tej decy-
zji przygotowują się m.in. 
dzieci w Szkole Podstawo-
wej nr 70. Mają im w tym 
pomóc zaplanowane na 20 
czerwca targi projektów. 
– Każda z klas ma jak 

najc iekawie j  za-
prezento-
wać swój 
p r o j e k t . 
Pomysłów 
na promo-
cję ucznio-
w i e  m a j ą 
bardzo wie-
le, będą na 
pewno jakieś 
prezentacje, 
jakieś pokazy, 
sama jestem 
c iekawa,  co 
przygotowu-
ją – przyznaje 
Bogumiła Ci-
chacz, dyrektor 

Szkoły Podsta-
wowej nr 70. 
Projekty, które 
będą prezento-
wane na szkol-

nych targach, wyłoniono 
podczas wstępnych gło-
sowań. Uczniowie zgła-
szali pomysły w swoich 
klasach, spośród nich ty-
powali jeden najciekaw-
szy. Do fi nału przeszło 16 
projektów, m.in.: miejsce 
do grillowania i spotkań 
za szkolnym boiskiem, 
zielone zagospodarowa-
nie terenu przed szkołą, 
kącik relaksu z grami 
planszowymi i pufami 
do siedzenia, nowe piłki 
do gry. 
– To, co było trudne dla 
uczniów, to dostrzeżenie, 
że 4 tys. zł, które wydają 
się sporą kwotą na indy-
widualne zakupy, w ska-
li szkoły jest niewielką 
sumą. Dzięki temu dzieci 
i młodzież zyskują szer-
sze spojrzenie na szkolne 
przedmioty i ich wartość 
– dodaje dyrektor Ci-
chacz.

rut

PREZYDENT MIASTA ŁODZI 
Informuję, że w dniach od 15 czerwca 2022 r. do 6 lipca 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 1256/2022 Prezydenta Miasta 
Łodzi z dnia 08 czerwca 2022 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynku po-
łożonym w Łodzi, przy ul. Edwarda Abramowskiego 13, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu.

OGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENOGŁOSZENIA MIEJSKIEOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEIA MIEJSKIE

MŁODYCH ŁODZIANMŁODYCH ŁODZIAN

Szkoły Podsta-
wowej nr 70. 
Projekty, które 
będą prezento-
wane na szkol-

nych targach, wyłoniono 

kopali teren, 
przygotowali 
sadzonki, szli-
fowali i heblo-
w a l i  p a l e t y . 
W tym miejscu 
już można się 
relaksować… 

MŁODYCH ŁODZIANMŁODYCH ŁODZIAN

mysłu wybranego przez 
uczniów w głosowaniu. 

podczas wstępnych gło-
sowań. Uczniowie zgła-

kopali teren, 
przygotowali 
sadzonki, szli-
fowali i heblo-
w a l i  p a l e t y . 
W tym miejscu 
już można się 

MŁODYCH ŁODZIANMŁODYCH ŁODZIAN

zację po-

Szkoły Podsta-
wowej nr 70. 
Projekty, które 
będą prezento-

nych targach, wyłoniono 

Dzi e Szł Pdaw n 105 

jednogłośnie wybrały wspólny wyjazd na n
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Z ŁODZI PROSTO NA AUTOSTRADĘ

Realizacja projektu pn. Budowa dojazdu do węzła na autostradzie A1 – budowa III Etapu Trasy Górna. Inwestycja w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. 

JAK SIĘ ZMIENI TRASA GÓRNA?

INWESTYCJI
MIEJSKICH

Nowy odcinek o długości nieco ponad 7 km połączy już istniejący 

fragment trasy (od ul. Rzgowskiej) z węzłem Łódź Górna na auto-

stradzie A1. Niemal 5 km to zadanie miasta Łódź, pozostały frag-

ment (od granic miasta do węzła na terenach gminy Brójce) zbuduje 

Zarząd Dróg Wojewódzkich. Nowa droga będzie mieć po jednym 

pasie ruchu w każdą stronę (o szerokości 3,5 m), na czterech skrzy-

żowaniach z drogami lokalnymi powstaną ronda – z ul. Nowe Górki, 

Bronisin, Brójecką i św. Rafała Kalinowskiego.

DROGA DLA ROWERÓW I ZIELEŃ
Na Trasie Górna nie zabraknie też drogi dla rowerów oraz zieleni. 

Posadzonych zostanie blisko 3000 drzew oraz ponad 22 tysiące 

krzewów, w tym: dąb szypułkowy, klon pospolity, sosna górska, grab 

pospolity, jarząb turyngski, wierzba siwa, brzoza brodawkowata, 

platan klonolistny. Wśród krzewów pojawią się krzewuszka cudow-

na, berberys Thunbergii, róża wielokwiatowa, głóg jednoszyjkowy. 

Ponadto kilka tysięcy bylin i traw ozdobnych.

WIĘCEJ O PROJEKCIE



CHWILA RELAKSU12
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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



SPORT14 Środa, 15 czerwca  |  nr 69/2022 (152)
FOT. MAT. PRAS.

FOT. NATALIA ZALESKA

zespoły, które zostały skla-
syfikowane na miejscach 
5–8. W tej grupie tylko dwie 
lokaty gwarantowały jed-
nak utrzymanie na najwyż-
szym szczeblu rozgrywek. 
I to one były celem graczy 
z Łodzi. Drużyna AZS PŁ 
UMED Cochise Burger 
z 14 rozegranych spotkań 
wygrała cztery – wszystkie 
z rywalami, którzy osta-
tecznie znaleźli się za jej 
plecami. W pierwszej run-
dzie łodzianie ograli ekipę 
KS Górale Nowy Targ 9:8 
oraz KS Lokomotiv Czer-
wieńsk 7:6. W spotkaniach 
rewanżowych po raz dru-
gi pokonali tych samych 
przeciwników (7:2 z Góra-
lami i 8:4 z Lokomotivem), 
co dało im łącznie 12 pkt. 
Taki dorobek wystarczył 
do zajęcia szóstej pozy-
cji w tabeli i utrzymania 
w Ekstralidze bez koniecz-
ności rozgrywania barażu 
z wicemistrzem 1. ligi. Nad 
siódmymi w klasyfikacji 
Góralami z Nowego Targu 
łodzianie mieli cztery oczka 
przewagi, a nad bezpo-
średnio zdegradowa-
ną ekipą z Czerwień-
ska – dziewięć. Cel 
został więc 
osiągnię-

ty, a niewiele brakowało, 
by akademicy zakończyli 
rozgrywki tuż za czołową 
czwórką. Piątą lokatę zajął 
jednak zespół JohnnyBros 
Olimpia Osowa, który za-
kończył rozgrywki z dorob-
kiem 13 pkt.

Krajowe fi nały w Łodzi
Po rozstrzygnięciu rywali-
zacji seniorów o tytuł naj-
lepszej drużyny w kraju 
walczyli młodzicy. Turniej 
finałowy został rozegra-
ny w miniony weekend 
w łódzkiej hali MOSiR (Pa-
łac Sportu) przy ulicy ks. 
Skorupki 21. W rywalizacji 
uczestniczyło 12 drużyn: 
UKS Salezjanie Poznań, 
KS Gorący Potok Szarotka 
Nowy Targ, SKS Olimpia 
Łochów, Aligator UKS 
Chwarzno Gdynia, LUKS 
Góra św. Małgorzaty, UKS 
Kopla Paczkowo (grupa 
A), UKS Bankówka Zielon-
ka, UKS Wilki Godkowo, 
TKKF Pionier Tychy, UKS 
Dziewiątka Sieradz, UKS 
Kołaczkowo i UKS Nowa 
Łódź (grupa B). W spotka-

niach grupowych 
łodzianie doznali 
trzech porażek (3:7 
z Pionierem, 10:12 

z Bankówką, 0:11 
z  UKS Kołacz-
kowo) i  odnieśli 
dwa zwycięstwa (5:4 
z Wilkami, 4:2 z Dzie-
wiątką). Te wyniki spra-
wiły, że w drugim dniu 
turnieju zespół UKS Nowa 
znalazł się wśród drużyn 
walczących o miejsca 7–12. 
O braku awansu do czoło-
wej szóstki przesądziła tzw. 
mała tabela, w której przez 
gorszy bilans bramkowy 
w bezpośrednich spotka-
niach łodzianie znaleźli się 
za drużynami z Zielonki 
i Godkowa. Ostatecznie go-
spodarze zakończyli rywa-
lizację na dziesiątej pozycji, 
pokonując w drugiej fazie 
turnieju 4:1 ekipę z Pacz-
kowa. W całym turnieju 
najlepszym zawodnikiem 
łódzkiej ekipy został wy-
brany Oliwier Kowalczyk.
Mistrzem Polski młodzi-
ków zostali gracze z No-
wego Targu, a kolejne 
miejsca na podium 
zajęły zespoły 
z Gdyni i Ko-
łaczkowa.   

MD

Szóste  miej sce  w  sen io r -
skiej Ekstralidze i 10. pozycja 
w mistrzostwach Polski młodzi-
ków – takimi rezultatami łódzkie 
drużyny unihokeja zakończyły se-
zon 2021/2022. W obu przypad-
kach główny cel został osiągnięty. 

Zespół AZS PŁ UMED Co-
chise Burger do rywalizacji 
w Ekstralidze Unihokeja 
Mężczyzn przystąpił z za-
daniem utrzymania miej-
sca w tej klasie rozgrywko-
wej, a dla młodzików UKS 
Nowa najważniejsze było 
zebranie doświadczenia 
przed kolejnymi rozgryw-
kami. 

Pewne utrzymanie
W rundzie zasadniczej Eks-
traligi rywalizacja toczyła 
się systemem każdy z każ-
dym, mecz i rewanż. Po za-
kończeniu tej części rozgry-
wek zespoły z miejsc 1–4 
przystąpiły do decydującej 
o medalach fazy play-off. 
Najlepiej spisała się w niej 
UKS Bankówka Zielonka, 
która w finale trzy razy 
pokonała ekipę KS Gorą-
cy Potok Szarotka Nowy 
Targ i tym samym sięgnę-
ła po mistrzostwo Polski. 
W trzech meczach roz-
strzygnęła się również 
rywalizacja o brązowy 
medal, w której zawodni-
cy SKS Olimpia Łochów 
okazali się lepsi od I LO 
UKS Floorball Gorzów 
Wielkopolski. Ta czwórka 
w sezonie zasadniczym 
zdecydowanie prze-
wyższała pozostałe 

GŁÓWNY CEL GŁÓWNY CEL 
ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTYZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY

FOT. NATALIA ZALESKA

co dało im łącznie 12 pkt. 
Taki dorobek wystarczył 
do zajęcia szóstej pozy-
cji w tabeli i utrzymania 
w Ekstralidze bez koniecz-
ności rozgrywania barażu 
z wicemistrzem 1. ligi. Nad 
siódmymi w klasyfikacji 
Góralami z Nowego Targu 
łodzianie mieli cztery oczka 
przewagi, a nad bezpo-
średnio zdegradowa-
ną ekipą z Czerwień-
ska – dziewięć. Cel 
został więc 
osiągnię-

Nowy Targ, SKS Olimpia Nowy Targ, SKS Olimpia Nowy Targ, SKS Olimpia 
Łochów, Aligator UKS Łochów, Aligator UKS Łochów, Aligator UKS 
Chwarzno Gdynia, LUKS Chwarzno Gdynia, LUKS Chwarzno Gdynia, LUKS 
Góra św. Małgorzaty, UKS Góra św. Małgorzaty, UKS Góra św. Małgorzaty, UKS 
Kopla Paczkowo (grupa Kopla Paczkowo (grupa 
A), UKS Bankówka Zielon-A), UKS Bankówka Zielon-
ka, UKS Wilki Godkowo, ka, UKS Wilki Godkowo, 
TKKF Pionier Tychy, UKS TKKF Pionier Tychy, UKS 
Dziewiątka Sieradz, UKS Dziewiątka Sieradz, UKS 
Kołaczkowo i UKS Nowa Kołaczkowo i UKS Nowa 
Łódź (grupa B). W spotka-Łódź (grupa B). W spotka-

niach grupowych 
łodzianie doznali 
trzech porażek (3:7 
z Pionierem, 10:12 

kowa. W całym turnieju 
najlepszym zawodnikiem 
łódzkiej ekipy został wy-
brany Oliwier Kowalczyk.brany Oliwier Kowalczyk.
Mistrzem Polski młodzi-
ków zostali gracze z No-
wego Targu, a kolejne 
miejsca na podium 
zajęły zespoły 
z Gdyni i Ko-
łaczkowa.   

MD

traligi rywalizacja toczyła 
się systemem każdy z każ-
dym, mecz i rewanż. Po za-
kończeniu tej części rozgry-
wek zespoły z miejsc 1–4 
przystąpiły do decydującej 
o medalach fazy play-off. 
Najlepiej spisała się w niej 
UKS Bankówka Zielonka, 
która w finale trzy razy 
pokonała ekipę KS Gorą-
cy Potok Szarotka Nowy 
Targ i tym samym sięgnę-
ła po mistrzostwo Polski. 
W trzech meczach roz-
strzygnęła się również 
rywalizacja o brązowy 
medal, w której zawodni-
cy SKS Olimpia Łochów 
okazali się lepsi od I LO 
UKS Floorball Gorzów 
Wielkopolski. Ta czwórka 
w sezonie zasadniczym 
zdecydowanie prze-
wyższała pozostałe 
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16 czerwca 1878 r. w Cham-
pigny-sur-Marne urodził się 
Albert Arystydes Thomas – 
francuski polityk, socjalista, 
dyplomata społecznik, profe-
sor historii, współpracownik 
premiera A. Branda i G. Cle-
menceau i – o czym nie każdy 
może wie – także Honorowy 
Obywatel Miasta Łodzi. 
To niezwykle barwna i znana 
postać na międzynarodowej 
arenie politycznej. Thomas 
był rzecznikiem niepodle-
głości i suwerenności Polski, 
którą popierał na konferencji 
w Wersalu. W latach 1920–
1932 zasłynął jako dyrektor 
Międzynarodowej Organiza-
cji Pracy przy Lidze Narodów 
w Genewie. 24 lutego 1924 r. 
ten „bojownik o wszechludz-
kie ideały i wypróbowany 

 MIASTO RODZINNE

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

KARTKA Z KALENDARZA

ŁÓDZKIE ŁÓDZKIE 
GAWĘDYGAWĘDY

ŁÓDZKI OBYWATEL THOMAS

MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE…MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE…
Jan Nosowski był urzędni-
kiem magistrackim w przed-
wojennej Łodzi, a do tego 
przystojnym kawalerem, za 
którym panny oglądały się 
na ulicy. Niektóre próbowały 
zastawić sidła matrymonial-
ne, choć bezskutecznie, ale 
pewnego razu na Piotrkow-
skiej Jan zauważył dziewczy-
nę cudnej urody i postanowił 
popróbować nowej znajomo-
ści. Podejście okazało się na-
der skuteczne, bo niebawem 
oboje siedzieli już w ogród-
ku restauracji Tivoli przy 
ul. Tuwima. Po wystawnym 
obiedzie kawaler zapropo-
nował pannie Leokadii prze-
dłużenie wieczoru w jego 
garsonierze, co spotkało się 
jednak ze zdecydowaną od-
mową. Dziewczynę odwiózł 
do domu w końcu ul. Na-
wrot.
Jan był oczarowany i zako-
chany, więc zaproponował 
kolejną randkę w niedzielę 
z obiadem w słynnej knajpie 
U Eryka, a potem wyciecz-
kę nad Stawy Stefańskie-

go. Dzień upłynął słodko, 
a w drodze powrotnej tak-
sówką Lodzia przypomniała 
sobie, że musi wejść na chwi-
lę do koleżanki i coś załatwić 
przy ul. Piotrkowskiej 85. 
Poprosiła, by Janek na nią 
zaczekał. 
Po trzech kwadransach tak-
sówkarz zaczął się niecier-
pliwić i nie chciał już dłużej 
czekać, więc kawaler sięgnął 
do kieszeni, by zapłacić za 
kurs, ale okazało się, że nie 
ma portfela, w którym było 
ponad 500 zł. Na szczęście 
znalazł jeszcze jakiś banknot 
i drobne, więc zapłacił szofe-
rowi i pozbawiony złudzeń 
udał się na komisariat policji. 
Gdy podał rysopis dziewczy-
ny, policjanci uśmiechnęli 
się tylko i kazali przyjść na-
zajutrz. 
Czekała już tam na niego 
piękna Lodzia, która zwróci-
ła mu część pieniędzy, a już 
nie pierwszy raz była tam 
w podobnej sytuacji. Uroczą 
złodziejkę przymknięto na 
2 miesiące.   agr

Pstryczek

START NIEMAL OD ZERASTART NIEMAL OD ZERA

Jak pisaliśmy, dopiero za 
czasów panowania Prus 
rząd zaborczy dokonał 
frontalnej wizytacji mia-
sta. Zapisano, że posiada-
czem Łodzi był bp kujaw-
ski Józef Rybiński. 
Spis wykazał, że Łódź 
liczyła 190 dusz, utrzy-
mujących się wyłącznie 
z rolnictwa. Posiadała je-
den kościółek na Górkach 
Plebańskich, a „dymów”, 
czyli domostw, było 44, 
w tym 11 w stanie kom-
pletnej ruiny! Stał jeden 
młyn wodny. Były za to 

dwa rynki – jeden miejski 
i drugi należący do pro-
boszcza, obok pl. Kościel-
nego. W obrębie miasta 
placów niezabudowanych 
było 18 i 44 stodoły (stąd 
ul. Stodolna, część dzisiej-
szej ul. Zachodniej – od ul. 
Drewnowskiej do rzeki 
Łódki). Wśród rzemieśl-
ników byli: dwaj garba-
rze skór, jeden ślusarz, 
krawiec, szewc, stolarz 
i aż ośmiu stelmachów, 
którzy też posiadali go-
spodarstwa. Mieszcza-
nie łódzcy płacili po-
datki podymne – 236 zł 
oraz roczny czynsz dla 
biskupów kujawskich 
w kwocie 450 zł, a scho-
lastykowi łęczyckiemu 

300 zł. Magistrat łódzki 
tworzyli: burmistrz, czte-
rej radni i pisarz. Niektó-
rzy historycy uważają, że 
dane w ankiecie pruskiej 
były nieco zaniżone, gdyż 
wg następnych danych 
pruskich z 1798 r. ludność 
Łodzi wynosiła już 369, 
a w 1800 r. – 428 osób. 
Być może władze miejskie 
w obawie przed nowymi 
podatkami zaniżyły po-
dawaną władzom liczbę 
mieszkańców. 
Tak czy inaczej potencjał 
miasteczka na progu XIX 
wieku nie zapowiadał ab-
solutnie tak dynamiczne-
go jej rozwoju, a jednak…

agr

Polski ujarzmio-
nej”, a także za rolę 
odegraną w sporze 
polsko-niemieckim 
o Górny Śląsk. Po-
lityk zmarł w Pary-
żu 7 maja 1932 r.
Przypomnijmy, że 
Albert Thomas był 
drugą osobą, której 
nadano honoro-
we obywatelstwo 
Łodzi po Józefie 
Piłsudskim, wy-
różnionym tym 

tytułem w 1919 r. Na ko-
lejne nominacje trzeba było 
poczekać kolejne siedem 
dekad do 1992 r., kiedy 
podczas Światowego Spo-
tkania Łodzian dyplomy 
odebrali: Artur Brauner, 
Karl Dedecius, o. Stefan 
Miecznikowski i bp Wła-
dysław Ziółek. agr

przyjaciel Polski” otrzymał 
Honorowe Obywatelstwo Mia-
sta Łodzi – jak głosiła uchwała 
Rady Miejskiej – „za wybitne 
zasługi na arenie międzynaro-
dowej w zakresie zagadnień 
z pracą związanych oraz bez-
interesowną życzliwość na 
długo przed zawarciem Po-
koju Wersalskiego względem 

Sterczy w ścianie taki pstryczek,
Mały pstryczek-elektryczek,
Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk,
To się widno robi w mig.

Bardzo łatwo: : 
Pstryk – i światło!
Pstryknąć potem jeszcze raz,
Zaraz mrok otoczy nas.
A jak pstryknąć trzeci raz – 
Znowu dawny świeci blask.

Ławeczka Ławeczka 
TuwimaTuwima

Albert Arystydes Thomas

Mamy kryzys 
energetyczny, 
drożeje energia, 
ale nie stracił 
na aktualności 
wierszyk dla dzieci 
pana Juliana „Pstryk”, 
który w bardzo prosty 
sposób opisuje działanie 
elektryczności:
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GALERIA ŁÓDZKICH MURALI

Mural „Bum!/Bang!” autorstwa 
artysty Sat One we współpracy 
z Etam Crew, znajduje się przy al. Kościuszki 27

20 czerwcaKolejne wydanie 
w poniedziałek
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Lodowisko „Retkinia” od 
1 czerwca zamieniło się 
w rolkowisko, czyli miejsce do 
jazdy na rolkach, łyżworolkach 
i wrotkach. Lodowa tafl a zosta-
ła zastąpiona przez specjalną, 
plastikową matę o powierzchni 
1456 m kw., po której zarówno 
amator, jak i profesjonalista 
może jeździć w bezpieczny spo-
sób. Dodatkowo, aby podnieść 
bezpieczeństwo jeżdżących na 
rolkowisku jest ono z każdej 
strony otoczone bandami.

Na rolkowisku „Retkinia” 
spotykamy panią Elizę, 
która wraz z synem regu-
larnie jeździ na rolkach, 
a na rolkowisku bywa na-
wet kilka razy w tygodniu. 
Spytaliśmy, co sądzi o ta-
kich miejscach i czy warto 
jeździć na rolkach?
Od jak dawna jeździ Pani 
na rolkach?
Pani Eliza: Od kilku lat. 
Zaczęło się od tego, że 
chciałam stracić kilka 
zbędnych kilogramów 
i moja znajoma poradziła, 
abym spróbowała biega-
nia albo jazdy na rolkach. 
Nie przepadam za bie-
ganiem, a jak się okazało 
dynamiczna jazda na rol-
kach spala znacznie więcej 
kalorii (w czasie godziny 
jazdy można spalić do 700 
kcal). Dodatkowo, co dla 
mnie bardzo ważne, rolki 
w dużo mniejszym stop-
niu obciążają stawy. Wy-
czytałam też gdzieś, że 
dzięki płynnemu ruchowi 
nasze kolana i kręgosłup 
nie są tak narażone na 
przeciążenia, jak przy nie-
których aktywnościach.
Jeździ Pani razem 
z córką, która pomimo 
młodego wieku, świetnie 
sobie radzi.
PE: Jak zaczynałam, chcia-
łam mieć towarzystwo, 
a dzisiaj już jestem pew-
na, że rolki to sport dla 
wszystkich, bez względu 
na wiek. Młoda jeździ na 
rolkach od czwartego roku 
życia. To świetna forma 
zabawy i fajna możliwość 
spędzenia wolnego czasu 
z rodziną czy znajomy-

mi. Dla nas najważniejsza 
jest dobra zabawa, a przy 
okazji poprawiamy swoją 
kondycję.
Co sądzi Pani o naszym 
miejskim rolkowisku?
PE: Ogromnie cieszę się, że 
powstało takie miejsce i co 
roku jesteśmy stałymi by-
walcami. Czasami pogoda 
krzyżuje plany, a tutaj w hali 
zawsze możemy się wysza-
leć, niezależnie od tego, czy 
na zewnątrz pada deszcz, 
czy słońce chce rozpuścić 
asfalt. No i nawierzchnia 
jest tutaj świetnie przygo-
towana, co ma ogromny 
wpływ na komfort jazdy. 
Nie zdawałam sobie z tego 
sprawy, ale znajomi, którzy 
tutaj przychodzą i śmigają 
już naprawdę PRO powie-
dzieli mi, że to mega profe-
sjonalna nawierzchnia. 
Nie potrafi ę jeszcze takich 
trików jak oni, ale ważne jest 
dla mnie to, że ewentualny 
upadek nie kończy się tak 
drastycznie jak na asfalcie, 
czy betonie a to niezwykle 
ważne dla mnie osobiście. 
Ponadto fajnie, że rolkowi-
sko czynne jest przez sześć 
dni w tygodniu. 
Reasumując, gdyby Pani 
miała zachęcić innych to 
dlaczego warto bywać na 
rolkowisku?
PE: Rolki to doskonały tre-
ning dla naszego organi-
zmu, który wymusza na-
turalną pracę wielu partii 
mięśniowych, pozytywnie 
wpływa na funkcjonowanie 
układu krążenia, reduku-
je napięcia i stres oraz daje 
moc pozytywnej energii. 
W dwóch słowach: przy-
jemność i zdrowie! Ponadto 
niesamowity fun z rodziną 
i znajomymi, którego nigdy 
nie może pokrzyżować po-
goda!
Dziękujemy za rozmowę, 
a wszystkich mieszkań-
ców Łodzi, zapraszamy 
na miejskie rolkowisko! 
Szczegółowe informacje 
na temat obiektu, godziny 
otwarcia oraz ceny bile-
tów wstępu znajdują się 
na stronie internetowej 
www.mosir.lodz.pl

JAZDA NA ROLKACH 
TO NIE TYLKO PRZYJEMNOŚĆ, 
ALE I ZDROWIE…
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