
nr 75/2022 (158)  |  DARMOWA GAZETA MIEJSKA
Piątek, 1 lipca

strona 12–13KRZYŻÓWKA+SUDOKU CHWILA RELAKSU
DLA KAŻDEGO 

ISSN 2720-0701   |   NAKŁAD: 60 000

strona 7

strona 5strona 2

ŁÓDŹ NA TALERZU

strona 3

AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

ZNALAZŁY 
DOM DZIĘKI 
CZYTELNIKOM ŁÓDŹ.PL 

WYŚCIG 
SOLIDARNOŚCI
ZMIANY MPK

NIEBIESKI 
OGRÓD
U MILSCHA

MARIOLA OD 35 LAT 
TWORZY MASKI 
KARNAWAŁOWE

TWOJA HISTORIA

AKTUALNOŚCI

REKLAMA

DO ŁODZI PRZYJEDZIE KYAN – SYN ALEXANDRA strona 3DO ŁODZI PRZYJEDZIE KYAN – SYN ALEXANDRA strona 3

CZEKAMY NA 
TRZECIEGO 

SŁONIA!

ISSN 2720-0701   |   NAKŁAD: 60 000

MARIOLA OD 35 LAT 
TWORZY MASKI 
KARNAWAŁOWE

TWOJA HISTORIA



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

AKTUALNOŚCI2

NAKŁAD: 60000 Redaktor naczelna:
Aleksandra Hac
Redaktor wydania: 
Karolina Warchoł

Piątek, 1 lipca  |  nr 75/2022 (158)

NA SYGNALE

Do tragicznego w skutkach zdarze-
nia doszło 28 czerwca tuż po godzinie 
20:00. Wstępnie ustalono, że 65-letnia 
kobieta kierująca toyotą poruszała 
się ul. Brukową od ul. Pojezierskiej 
w kierunku ul. Aleksandrowskiej. 
Podczas wyprzedzania innego samo-
chodu z niewyjaśnionych przyczyn 
straciła panowanie nad pojazdem, 
w wyniku czego uderzyła w wyprze-
dzaną lancię, a następnie zjechała 
na prawą stronę jezdni i z dużą siłą 
uderzyła po kolei w dwa drzewa. Na 
skutek odniesionych obrażeń kobieta 
poniosła śmierć na miejscu. 36-letni 
kierujący lancią był trzeźwy, posiadał 
również wymagane uprawnienia do 
kierowania. 
Okol iczności  tego wypadku pod 
nadzorem prokuratora wyjaśniają 
funkcjonariusze z Wydziału Wykro-
czeń i Przestępstw w Ruchu Dro-
gowym Komendy Miejskiej Policji 
w Łodzi.

red

NA SYGNALE
CIEMNA STRONA MIASTA

ZGINĘŁA PO UDERZENIU 
W DRZEWO

Okuz  Tofi kOkuz  Tofi kOkuz  Tofi kOkuz  Tofi kOkuz  Tofi kOkuz  Tofi kOkuz  Tofi kOkuz  Tofi kOkuz  Tofi k

SCHRONISKOWE PSY
W NOWYCH DOMACH
1 lipca obchodzimy Światowy 
Dzień Psa. Na łamach „Łódź.
pl” w poniedziałki pokazu-
jemy Wam czworonogi, któ-
rym możecie stworzyć dom. 
A że macie wielkie serca, wie-
le schroniskowych psiaków 
ma już nowych właścicieli.

Pamiętacie Okruszka i Tofi -
ka? Psi seniorzy trafi li do 
łódzkiego schroniska w paź-
dzierniku, po śmierci właści-
ciela. Przestraszeni i zagubie-

ni. Wszystkim zależało, żeby 
znaleźli wspólny dom i nie 
zostali rozdzieleni. I udało 
się! Panowie spędzają emery-
turę razem na zabawie z dala 
od schroniskowej rzeczywi-
stości.
Nowe domy znaleźli też 
Antek, Czubaka, Kapsel, 
Chojrak czy Marianna, któ-
ra ma już za sobą ciekawe 
podróże z nowymi właści-
cielami – widziała nawet 
morze!

Ale jeszcze nie wszystkie 
psie historie miały happy 
end. Na nowych właścicie-
li ciągle czekają m.in. Fila, 
Guzik i Pirat. Może w Wa-
szym domu jest dla nich 
miejsce?

red

Schronisko dla Zwierząt 
w Łodzi poszukuje pra-

cowników na stanowiska:
● lekarz weterynarii,
● opiekun zwierząt,
●  specjalista ds. zamówień 

publicznych,
●  specjalista ds. kadr i płac.

Więcej informacji na temat 
rekrutacji znaleźć można na 
stronie BiP schroniska:
bip.schronisko-lodz.uml.lodz.
pl/ogloszenia/praca/

FOT.LODZ.PL

FOT.LODZ.PL, WIKIMEDIA

Wróciły regularne połącze-
nia kolejowe do Spały, która 
przez wiele lat pozbawiona 

była oferty publicznego 
transportu zbiorowego. 
Położona w puszczy osada 
letniskowa nad Pilicą słynie 
z wyjątkowego mikrokli-
matu. Właśnie z tego powo-
du ulokowano tu Ośrodek 
Przygotowań Olimpijskich. 
Spała i sąsiadujący z nią Ino-
włódz to bardzo popularne 
miejsca letniego wypoczyn-
ku, a spływy kajakowe Pili-
cą zaliczyły chyba wszyst-
kie pokolenia łodzian. 
Obok rzeki atrakcjami 
w okolicy są także zabyt-
kowy drewniany kościół, 
ruiny średniowiecznego 
zamku, bunkry czy posąg 
żubra.
Bezpośrednie połączenia 
będą dostępne w soboty 
i niedziele. Do Spały może-
my wybrać jeden z dwóch 

bezpośrednich 
pociągów. Od-
jeżdżają z Ło-
dzi Fabrycznej 
o godz. 9:40 
i 14:07. Podróż 
nad Pilicę zaj-
muje odpo-
wiednio 79 i 85 minut.
Do Łodzi będą również dwa 
bezpośrednie połączenia 
– o godz. 12:23 i 18:52. Po-
dróż powrotna potrwa 81 
i 86 minut. Uruchomienie 
połączeń było możliwe 
dzięki zakupowi przez wła-
dze województwa pocią-
gów o napędzie elektrycz-
no-spalinowym, czyli tzw. 
hybryd, które mogą obsłu-
giwać niezelektryfi kowane 
odcinki kolejowych tras. 

red

KOLEJ

Do Spały hybrydą

INFO

Wracają kolejowe połączenia ze Spałą. Popu-
larna wakacyjna miejscowość będzie dostęp-
na pociągiem w weekendy.

MaraMaraMaraMaraMaraMara
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MaraMaraMara

W najbliższy wtorek (5 lipca) 
o godz. 17:00 odbędzie się kolejne 
spotkanie w ramach „Spacero-
wego przeglądu inwestycji”. Tym 
razem mieszkańcy będą mogli 
przyjrzeć się planom remontu 
ul. Krakowskiej. Spacer rozpocznie 
się przy skrzyżowaniu ul. Krakow-
skiej i ul. Siewnej.

Ulica ta zostanie zmodernizo-
wana na ok. kilometrowym 
odcinku od ul. Siewnej do 
ul. Barskiej. Przy ul. Siewnej 
powstanie rondo, a w ramach 

inwestycji, oprócz nowej na-
wierzchni i chodników, po-
jawią się także bezpieczne 
zjazdy, odwodnienie drogi 
i kanalizacja deszczowa. Po za-
chodniej stronie swoją ścieżkę 
będą mieli rowerzyści. Rondo, 
z którego aktualnie korzystają 
kierowcy, stanie się pełnowy-
miarowe. Wzdłuż odnowio-
nego odcinka ulicy posadzona 
zostanie nowa zieleń. 
Remont ul. Krakowskiej roz-
pocznie się jeszcze w 2022 r.  

red

REMONT KRAKOWSKIEJ 
– DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Trwają naprawy torowiska 
na ul. Aleksandrowskiej od 
Bielicowej do Szczecińskiej. By 
wykonać większy zakres prac, 
torowcy wykorzystają najbliż-
szy, wakacyjny weekend. Tym 
samym tramwaje na Teofi lów 
nie będą kursować od piąt-
kowego wieczoru (1 lipca) do  
poniedziałku rano (4 lipca). 
Przez cały weekend w ich 
zastępstwie kursować będzie 

autobusowa linia zastępcza 
Z8 na trasie Kochanówka – 
rondo Korfantego. Tramwaje 
natomiast dojeżdżać będą do 
dworca Łódź Żabieniec.
Prace torowe na ul. Alek-
sandrowskiej obejmują wy-
mianę zużytych odcinków 
torowiska, części podkładów 
oraz słupów i sieci trakcyjnej. 
Prace potrwają do końca wa-
kacji. TAnd

Prace torowe na Aleksandrowskiej

Okres wakacji można wykorzystać do intensywniejszych prac drogo-
wych. Tak też zaplanowali torowcy MPK-Łódź, którzy przez cały week-
end pracować będą na ul. Aleksandrowskiej.
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Autobusy linii 6, 43A, 43B, 
52, 93, 97A i 97B, które 
obecnie mają krańcówkę 
między wiaduktami na 
placu dworca Łódź Kali-
ska, będą kończyły swoją 
trasę na dworcu PKS przy 
supermarkecie Lidl. Po-
dobna zmiana miała już 
kiedyś miejsce. 
Remont Łodzi Kaliskiej to 
nie tylko zmiana estetycz-
na. Zwiększy się przede 
wszystkim przepusto-
wość stacji, a co za tym 
idzie, będzie można wy-
godniej korzystać choćby 
z pociągów Łódzkiej Ko-
lei Aglomeracyjnej. Ma 
to też niemałe znaczenie 
dla ruchu pociągów po 
otwarciu tunelu kolejowe-
go pod Łodzią. 

TAnd
FOT. LODZ.PL

W sobotę (2 lipca) odbędzie 
się wyścig „Solidarności”. 
Sprawdź zmiany w komunikacji 
miejskiej i organizacji ruchu.

W związku z organizacją 
33. Międzynarodowego 
Wyścigu Kolarskiego „So-
lidarności” i Olimpijczy-
ków szykują się zmiany 
w organizacji ruchu. Ko-
larze wjadą do Łodzi od 
strony Andrespola, przeja-
dą przez trasę W-Z i Nowe 
Centrum Łodzi, a rywali-

zację zakończą na ul. Piotr-
kowskiej.
Trasa wyścigu będzie prze-
biegała następującymi uli-
cami i alejami: Rokicińską, 
Piłsudskiego, Wydawni-
czą, Rodziny Grohmanów, 
Rodziny Scheiblerów, Na-
rutowicza, Piotrkowską, 
Radwańską, Kościuszki, 
Więckowskiego oraz Piotr-
kowską do pasażu Schil-
lera. W godz. 14:00–16:00 
ruch na tych ulicach i ale-
jach będzie wstrzymany.

Zmienią się też trasy ko-
munikacji miejskiej.  TAnd

FOT. LODZ.PL

Więcej szczegółów na 
www.lodz.pl lub po zeskano-
waniu kodu QR

DO ŁODZI PRZYJEDZIE KYAN
CZEKAMY NA TRZECIEGO SŁONIA! 

- syn Alexandra
Stado słoni indyjskich w Orien-
tarium wkrótce się powiększy. 
Z Węgier przyjedzie Kyan – syn 
Alexandra – pierwszego loka-
tora nowoczesnego obiektu na 
terenie łódzkiego zoo.

Kyan – tak ma na imię słoń, 
który niebawem wzmoc-
ni stado słoni indyjskich 
w Orientarium. – Trzeci słoń 
indyjski przyjedzie do nas z 
Zoo Veszprem na Węgrzech. 
Jest synem naszego Alexan-
dra oraz słonicy Indry – mówi 
Tomasz Jóźwik z Orienta-
rium – Urodził się w Dieren 
Park Amersfoort w 2012 r. 
Obecnie Kyan przechodzi 
szereg badań koniecznych 
przed transportem, dlatego 
musimy na niego trochę po-
czekać. Spodziewamy się go 
w Łodzi na przełomie sierp-
nia i września.

Alexander 
– ojciec 17 słoni!
Słoń Alexander, który był 

pierwszym lokatorem 
Orientarium, może po-
chwalić się sporą gromad-
ką dzieci. 44-letni samiec 
ma ich w sumie 17! Można 
je spotkać w europejskich 
ogrodach zoologicznych. 
Przypomnijmy, że zanim 
Alexander przyjechał do 
Łodzi, przebywał w kilku 
innych ogrodach, m.in. 
w Amersfoort, gdzie po-
znał Indrę – mamę Kyana.
Alex jest spokojnym, uło-
żonym słoniem, a przy 
tym wyjątkowym. – Alex 
ma tylko jeden cios. Dru-
gi stracił w latach 90. 
w ogrodzie zoologicznym 
w Munster, gdzie wówczas 
mieszkał. Cios został usu-
nięty z powodów zdrowot-
nych – tłumaczy Jóźwik.

Wybieg zewnętrzny 
dla słoni indyjskich
W czerwcu rozpoczęły się 
prace na wybiegu zewnętrz-
nym dla słoni indyjskich. 

Pierwotny projekt zakładał 
hodowlę grup rodzinnych, 
jednak koordynator pod-
jął decyzję, że Orientarium 
jest doskonałym miejscem 
dla grupy samców, których 
w europejskich ogrodach 
zoologicznych jest znacznie 
więcej niż samic. W związku 
z tym wybieg musi zostać 
dodatkowo zabezpieczo-
ny. – Samce bywają czasem 
agresywne, dlatego musimy 
zadbać o ich bezpieczeństwo. 
Urządzamy w tej chwili wy-
bieg tak, by kolejne słonie, 
które do nas przyjadą, miały 
komfortową, odpowiednio 
przystosowaną przestrzeń 
– dodaje Tomasz Jóźwik.
Prace na wybiegu potrwają 
do końca sierpnia. W tej chwi-
li słonie indyjskie, Alexander 
i Taru, korzystają z mniejszego 
wybiegu zewnętrznego. Moż-
na je odwiedzać codziennie 
w godzinach otwarcia Orien-
tarium – od 9:00 do 19:00.

RedZo

DO ŁODZI PRZYJEDZIE KYANDO ŁODZI PRZYJEDZIE KYAN- syn AlexandraDO ŁODZI PRZYJEDZIE KYAN- syn AlexandraDO ŁODZI PRZYJEDZIE KYAN- syn Alexandra

Alexander po raz pierwszy 
spotka się ze swoim synem. Kyan urodził się 
w Dieren Park Amesfoort 
już po wyjeździe swojego ojca do zoo w Munster

INFO

ZMIANY W RUCHU

WYŚCIG SOLIDARNOŚCIWYŚCIG SOLIDARNOŚCI

PRZEBUDOWA
dworca Łódź Kaliskadworca Łódź Kaliska
Trwa modernizacja dworca Łódź Kaliska. W związku z rozpoczęciem przebudowy placu i hali 
w piątek (1 lipca) przeniesiona zostanie krańcówka autobusów z obecnej lokalizacji na dwo-
rzec PKS Łódź Kaliska.

FOT. LODZ.PL
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NA PLACU BUDOWY

Na skrzyżowaniu ul. Wojska 
Polskiego z al. Chryzantem 
prowadzona jest rozbiórka 
podbudowy betonowej. Od 
ul. Franciszkańskiej w kie-
runku wschodnim trwa za-
lewanie fundamentów pod 
konstrukcje wsporników 
nowej sieci trakcyjnej. Po-
nadto tuż przed minionym 
weekendem wykonawca 
rozpoczął prace na skrzyżo-
waniu z ul. Źródłową, dlate-
go zostało ono zamknięte.

Nowy front robót za-
kłada najpierw rozbiór-
kę nawierzchni jezdni 
i chodników, a następ-
nie budowę kanalizacji 
deszczowej, usunięcie 

W zrewitalizowanej kosz-
tem 3,3 mln zł famule przy 
ul. Księży Młyn 1 wznowiła pracę 
odnowiona i na nowo wyposażo-
na świetlica Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci Łódź-Polesie. 

kolizji energetycznych, 
budowę oświetlenia oraz 
rozprowadzenie kabli sy-
gnalizacyjnych. Po wyko-
naniu prac związanych 
z infrastrukturą podziem-
ną rozpocznie się budowa 
nowej nawierzchni jezdni 
i chodników (częściowo 
w nowym śladzie).

Ważny dla Łodzi 
remont 
Modernizacja ul .  Woj-
ska Polskiego to jedna 
z ważniejszych inwestycji 
ostatnich miesięcy.  Po 
przebudowie arteria zyska 
nowy układ oraz torowi-
sko tramwajowe. Wzdłuż 
zmodernizowanej ulicy po-

To jedna 
z 27 placó-

wek wsparcia 
dziennego, które 

funkcjonują pod nad-
zorem Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej 
w Łodzi. W trakcie roku 
szkolnego podopiecznym 
oferują pomoc w nauce 
i odrabianiu lekcji, zajęcia 
kulturalne, plastyczne, mu-

wstaną chodniki z wydzie-
loną drogą dla rowerów 
i miejscami postojowymi 
dla samochodów. Pojawią 
się również nowe oświetle-
nie, sygnalizacja świetlna 
oraz roślinność. Posadzo-
ne zostaną trawy ozdobne, 
kwiaty, a także 12 tys. krze-
wów i 500 drzew (klonów, 
lip i dębów). Całości zmian 
dopełnią przystanki tram-
wajowe oraz zatoki autobu-
sowe z wysokimi peronami 
ułatwiającymi pasażerom 
wsiadanie do pojazdów.
Całość prac zakończy się 
w 2023 r. Inwestycja wynie-
sie ok. 134 mln zł, z czego 
ok. 65 mln zł to dofi nanso-
wanie unijne.                  red

zyczne i sportowe, wspól-
ną zabawę, posiłek, a także 
(w przypadku placówek 
opiekuńczo-specjalistycz-
nych) zajęcia terapeutyczne, 
socjoterapeutyczne, korek-
cyjne, kompensacyjne i logo-
pedyczne. Podczas wakacji 
będą bardziej koncentrować 
się na organizowaniu dzie-
ciom czasu wolnego.
– W planach są m.in. zaba-
wy na świeżym powietrzu, 
spacery po okolicy, gry te-
renowe, zwiedzanie Łodzi, 
wspólne grupowe wyjścia 
do różnych obiektów np. 
sportowych i kulturalnych, 
jak również szereg innych 
zajęć – mówi Piotr Kowalski, 
zastępca dyrektora MOPS 
w Łodzi ds. programów 
społecznych i osób z nie-
p e ł n o s p r a w n o ś c i a m i . 
– W sierpniu w części świe-
tlic będą odbywać się kore-

OBJAZDY – CZERWIEC

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

AKTUALNOŚCI4

NA PLACU BUDOWY

Przebudowa Przebudowa 
WOJSKA POLSKIEGOWOJSKA POLSKIEGO

zyczne i sportowe, wspól-
ną zabawę, posiłek, a także 
(w przypadku placówek 
opiekuńczo-specjalistycz-
nych) zajęcia terapeutyczne, 
socjoterapeutyczne, korek-
cyjne, kompensacyjne i logo-
pedyczne. Podczas wakacji 
będą bardziej koncentrować 
się na organizowaniu dzie-

– W planach są m.in. zaba-
wy na świeżym powietrzu, 
spacery po okolicy, gry te-
renowe, zwiedzanie Łodzi, 
wspólne grupowe wyjścia 
do różnych obiektów np. 
sportowych i kulturalnych, 
jak również szereg innych 
zajęć – mówi Piotr Kowalski, 
zastępca dyrektora MOPS 
w Łodzi ds. programów 
społecznych i osób z nie-
p e ł n o s p r a w n o ś c i a m i . 
– W sierpniu w części świe-
tlic będą odbywać się kore-

petycje dla dzieci muszą-
cych zdawać w szkołach 
egzaminy poprawkowe.
W 27 miejskich świetlicach 
są jeszcze wolne miejsca 
dla ok. 80 dzieci. By skorzy-
stać z ich oferty, wystarczy 
skontaktować się z daną 
placówką. Wykaz adresów 
i telefonów kontaktowych 
znajduje się na stronie inter-
netowej łódzkiego MOPS: 
mops.lodz.pl.

IJ-K

ZNÓW DZIAŁA ŚWIETLICAZNÓW DZIAŁA ŚWIETLICA 
NA KSIĘŻYM MŁYNIENA KSIĘŻYM MŁYNIE

Każdy szkrab
znajdzie tu
coś ciekawego!

FOTO. LODZ.PL

FOTO. LODZ.PLFOTO. LODZ.PL
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LODOWY

Na OFF Piotrkowska (ul. Piotr-
kowska 138/140) lato czuć 
w powietrzu. To również za 
sprawą nowej lodziarni LICKED, 
która powstała w różowym 
kontenerze w ogródku baru Las 
Palmas.

Jedno jest pewne – nikt nie 
przejdzie obok niej obojęt-
nie. Uwagę przechodniów 
przyciąga morski kontener 
z mini tarasem na dachu 
i ogródkiem przy wejściu – 
wszystko to w bajecznych 
odcieniach różu. Wbrew 
pozorom na deser tam nie 
są zaproszone tylko księż-
niczki czy małe jednorożce. 
Każdy amator i amatorka 
chłodnych słodkości znaj-
dzie smak dla siebie.

Włoskie lody 
dla ochłody
Wszystkie osoby przy-
zwyczajone tylko do 
dwóch smaków lodów 
z automatu (śmietanki 
i czekolady) pozytywnie 
się zaskoczą. Opcji jest 
znacznie więcej, a swoją 
ulubioną można wybrać 
z dwóch menu: podsta-
wowego i specjalnego. 
W pierwszym smaki zo-
stają w lodziarni na dłużej, 
w drugim zaś są lodowymi 
eksperymentami. Czego 
można się spodziewać? 
Na osoby lubiące klasyki 
czekają wanilia bour-
bon, nutella czy sło-
ny karmel, a dla 
kulinarnych 

testerek i testerów mango 
z pikantnym posmakiem 
lub lody kryjące się pod 
tajemniczą nazwą „Alicja 
w Krainie Czarów”. Każdy 
deser może być obsypany 
wybranymi dodatkami: 
precelkami, kolorową po-
sypką lub kawałkami cze-
kolady.

Ciekawostka!
Lodziarnia LICKED może 
być świetnym tłem do se-
sji zdjęciowych. Różowe 
wnętrze i dodatki będą 
pasować do fotografi i na 
Instagram.

KSINFO
Na lody można wejść również 
od strony ul. Roosevelta

Na OFF Piotrkowska (ul. Piotr-
kowska 138/140) lato czuć 
w powietrzu. To również za 
sprawą nowej lodziarni LICKED, 
która powstała w różowym 
kontenerze w ogródku baru Las 
Palmas.

Jedno jest pewne – nikt nie 
przejdzie obok niej obojęt-
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przejdzie obok niej obojęt-
nie. Uwagę przechodniów 
przyciąga morski kontener 
z mini tarasem na dachu 
i ogródkiem przy wejściu – 
wszystko to w bajecznych 
odcieniach różu. Wbrew 
pozorom na deser tam nie 
są zaproszone tylko księż-
niczki czy małe jednorożce. 
Każdy amator i amatorka 
chłodnych słodkości znaj-
dzie smak dla siebie.

Restauracja Zjadliwości 
(ul. Piotrkowska 102 A) ru-
sza z „Obiadami proszony-
mi”. To kulinarny projekt, 
na którym mile widziani są 
nie tylko roślinożercy.

„Obiady proszone” to 
cykl spotkań przygoto-
wany dla kameralnej gru-
py osób (wymagana jest 
wcześniejsza rezerwacja 
stolików na konkretną go-
dzinę). Czym różnią się 
od zwykłej wizyty w re-
stauracji? Właściciele za-
skakują swoich gości au-
torskim menu ułożonym 
specjalnie na tę oka-
zję oraz opowiadają 
o potrawach oso-
biście. Ze-
staw skła-
d a j ą c y 

się z czterech pozycji do-
pełniają wegańskie wina 
dobrane przez Olę i Mag-
dę z duetu Panie od Wina.
Jak mówią organizatorzy, 
selekcja trunków może za-
skoczyć, a do menu trafią 
długo wyczekiwane bób 
oraz kwiaty cukinii.
Pierwsze takie spotkanie 
odbędzie się w sobotę 
(2 lipca) o godz. 15:30. 
Stoliki można rezerwować 
poprzez wiadomość na FB 
restauracji lub pod nume-
rem telefonu: 500 200 583. 
Koszt to 220 zł za osobę.

 KS

W zrewitalizowanej nie-
dawno kamienicy przy 
ul. Zielonej 6 już zaczyna 
tętnić życie, a to za spra-
wą nowych najemców, któ-
rzy zdecydowali się otwo-

rzyć tam swoje biznesy. 
Jeden z przedsiębior-

ców, będący także 
właśc ic ie lem 

znanej w Łodzi 
restauracj i 
Ana tewka , 
otworzył pod 
tym adresem 
restaurację 
i pub Zyner’s.

Paweł Zyner 
to restaurator, 

który łódzkim 
s m a k o s z o m 

dał się poznać 
w 2000 r. za sprawą 

restauracji Anatew-
ka (ul. 6 sierpnia 2/4). 
Z biegiem czasu świę-
tował kolejne otwarcia, 
a nawet został pierw-
szym laureatem na-
grody specjalnej pre-
stiżowego konkursu 
restauratorów Made For 
Restaurant – Creators. 
Obecnie do jego lokali 
dołączyły restauracja 
i pub, które są ze sobą 
połączone jednym kli-

matycznym podwór-
kiem.
Czego można się spo-
dziewać w nowym 
miejscu? Starannie wy-
selekcjonowanych win 
i serów oraz pokazów 
kulinarnych. Do eki-
py z ul. Zielonej dołą-
czają szefowie kuchni 
znani z lokalizacji przy 
ul. 6 sierpnia.

Ul. Zielona 
odżywa
Przy ul. Zielonej – od 
ul. Piotrkowskiej do 
placu budowy przy-
stanku kolejowego pod 
al. Kościuszki – staną 
nowe ławki, które za-
kupi Łódzka Spółka 
Infrastrukturalna, by 
urządzić najbliższe oto-
czenie. Zarząd Zieleni 
Miejskiej wystawi z ko-
lei kilkumetrowe gra-
by w donicach. Zarząd 
Dróg i Transportu zmie-
ni organizację ruchu – 
po nieparzystej stronie 
ul. Zielonej powiększy 
się przestrzeń dla pie-
szych, a postój taksówek 
zostanie przeniesiony na 
ul. Narutowicza.
 KS

Drzewa, zielone krzewy, 
kwiaty i zioła rosnące w do-
nicach oraz klimatyczne 
dekoracje sprawiają, że po-
dwórko restauracji U Milscha 
(ul. Łąkowa 21) to raj dla osób 
poszukujących oddechu od 
miejskiego zgiełku. To wła-
śnie w nim od 2 lat prowa-
dzony jest projekt „Niebieski 
Ogród”, który polega na tym, 
że na oczach gości restauracji 
szykowane są wegetariańskie 
i wegańskie dania w duchu 
zero waste. Co ciekawe, można 
zjeść nawet naczynia, w któ-
rych serwowane są potrawy.

Tegoroczna edycja „Nie-
bieskiego Ogrodu” wystar-
towała. Oznacza to, że go-
ście mogą wybierać swoje 
zamówienia z sezonowej karty 
z wegepozycjami, które zmie-
niają się co ok. 2 tygodnie. 
Dania przygotowywane są ze 
świeżych, lokalnych składni-
ków na biodegradowalnych 
i jadalnych talerzach. 

Biesiada pod chmurką
Hummusy, pasty, dania 
z grilla to pozycje, których przez 
całe lato w menu nie zabraknie. 
Jeśli podczas jednej wizyty nie 

uda nam się zjeść wszystkich 
smakołyków, możemy zabrać je 
w słoikach do domu.
Cyklicznie w letniej kuchni re-
stauracji „U Milscha” odbywają 
się warsztaty i pokazy kulinar-
ne, podczas których goście spe-
cjalni prezentują swoje umiejęt-
ności, serwując wegepotrawy. 
Najbliższe takie spotkanie od-
będzie się 22 lipca o godz. 17:00. 
Oprócz warsztatów można 
liczyć również na kulinarne po-
gawędki, degustacje i muzykę 
na żywo. Wstęp jest wolny.
 KS
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ZYNER’SZYNER’S
NOWA RESTAURACJA
I PUB W ZABYTKOWEJ 
KAMIENICY

FOT. ZJADLIWOŚCI

FOT. MAT. PRAS.

FOT. FOT. NIEBIESKI OGRÓD
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Sprawdź, jak dołączyć
do zepołu

FOT. LODZ.PL

Seniorki z grupy Yoł Yoł 
Seniorzy odniosły sukces 

i 2 tygodnie temu 
wygrały Puchar 

Prezydenta Piły na 
zawodach tanecznych.

– Ogromny złoty puchar 
zdobyty w Zawodach Ta-
necznych „Rytmy ulicy 
2022” prezydent Piły wrę-
czył nam... na kolanach! 
– wspominają ze wzru-
szeniem seniorki tańczące 
hip-hop w łódzkiej grupie 
Yoł Yoł Seniorzy.

Nie mniej ważny od samej 
wygranej był strój, w ja-
kim wygrały.  Panie mają 
wprawdzie jednolite, 

żółte koszulki z nazwą ze-
społu – co znakomicie pre-
zentuje się na scenie – ale 
pragnęły, aby cały ubiór, 
w którym występują, był 

w jednym 
stylu. Se-
n i o r k o m 
brakowa-
ło spodni. 
K a ż d a 
z  nich zakła-
dała to, co miała 
w szafi e. 
Na szczęście znalazł 
się sponsor! Łódzki przed-
siębiorca, Piotr Jaszczura 
z fi rmy Jocker Factory, ku-
pił paniom jednolite, czar-
ne spodnie, a seniorki na 
festiwal do Piły pojechały 
ubrane niczym bliźniaczki.

Zespół Yoł Yoł Seniorzy to 
grupa aktywnych łodzian 
60+, których łączy przy-
jaźń oraz pasja do muzyki 
i tańca hip-hop. – Od czasu 
występu na majowych Se-
nioraliach grupa nam się 
rozrosła do 25 osób – cie-

szy się Seweryn Obałka, 
instruktor tańca ze szkoły 
Urban Dance Zone, gdzie 
ćwiczy zespół – dołączyli 
do nas także panowie.
Grupa powstała w połowie 
2019 r. w ramach projektu 
„Akademia Wolontaria-
tu Seniora” Regionalnego 
Centrum Wolontariatu 
„Centerko”. Seniorami 
w ramach „Centerka” opie-
kuje się Mariusz Kołodziej-
ski. 

OHO

Hiphopowe seniorki Hiphopowe seniorki 
    w nowych strojach

REKLAMA
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Podobizny zwierząt, maski 
weneckie, a do tego całe 
stroje,  peleryny, ogony, 
pióropusze – Świat Kar-
nawału towarzyszy Marioli 
Ossowskiej od ponad 35 lat. 
Łodzianka wszystko tworzy 
własnoręcznie, a inspiracji 
szuka w przyrodzie, bajkach 
i fi lmach. 

Niedaleko Manufaktury, 
zbaczając z ulicy Gdań-
skiej, można natknąć się 
na niepozorną, niewielką 
uliczkę Mielczarskiego. 
Wydawałoby się, że nic na 
niej nie może zaskoczyć. 
Tymczasem pod numerem 

5 spacerujący mogą 
w k r o -

czyć w zupełnie inny świat 
– świat  karnawału – nieza-
leżnie od pory roku!
– Większość osób, która tu 
wchodzi, jest zdziwiona 
wielością strojów i masek 
– mówi Mariola Ossow-
ska. – Ja bardzo chętnie 
zapraszam wszystkich do 
środka i, jeśli pozwala na 
to czas, prezentuję także 
moją pracownię, opowia-
dam o tym, jak tworzę 
wszystko to, co potem 
można kupić.

Formy wygrane w karty
Pierwsze maski łodzianka 
zaczęła tworzyć przypad-
kiem. – Lata temu mąż 
w karty wygrał kilka form 
do robienia masek i tak to 

się zaczęło. Bardzo 
s z y b k o 

doszłam do wniosku, że 
to jest to, co lubię i chcę 
robić. Dziś mam tych form 
ok. 80! – dodaje właściciel-
ka Świata Karnawału.
W szczytowym okresie, 
w latach 90., kiedy do Pol-
ski nie napłynęła jeszcze 
fala przedmiotów z Chin, 
Mariola wraz z mężem 
i kilkunastoma wówczas 
pracownikami tworzyli 
kilkadziesiąt tysięcy ma-
sek rocznie! Dziś ta liczba 
spadła do zaledwie kilku 
tysięcy.
– To były czasy, kiedy nie 
byliśmy w stanie sami 
przerobić zamówień. Te-
raz ja przygotowuję swoje 
produkty latem, kiedy jest 
martwy sezon po to, by 
móc sprzedawać je zimą – 
opowiada łodzianka.

Czas karnawału, czas 
zakupów
Sezon na kupno karna-
wałowych strojów zaczy-
na się wczesną jesienią 
– w październiku lub li-
stopadzie. To czas jasełek 
i różnego rodzaju dziecię-
cych występów. Do tego 
dochodzi sylwester i okres 
karnawałowy, kiedy to 
maski są chętnie kupowa-
ne przez dorosłych na bale 
czy inne imprezy. Naj-
gorętszy czas zakupów 
kończy się z początkiem 
lata. Jeszcze w czerwcu 
często przychodzą rodzice 
z dziećmi i kupują stroje 
na szkolne przedstawienia, 
wystawiane z okazji Dnia 
Matki, Dnia Ojca czy 
zakończenia roku 
szkolnego.
– Latem jest naj-
trudniej – przy-
znaje Mariola 
Ossowska. – 

– Czasem przyjdzie je-
den klient w ciągu dnia, 
czasem dwóch. Dlatego 
właśnie teraz zaczynam 
swoją produkcję masek. 
A tworzę tak, jak mi w du-
szy zagra. Klienci bardzo 
lubią maski weneckie, te 
są szczególnie popularne. 
A dla dzieci głównie zwie-
rzątka, zwłaszcza z tych 
najbardziej popularnych 
obecnie bajek.

Zrób to sam
Łodzianka wszystkiego 
o strojach, szyciu i robie-
niu masek nauczyła się 
zupełnie sama. 
Chętnie 

też dzieli się swoją wie-
dzą, np. podczas warszta-
tów. Zachęca do tego, by 
odwiedzać sklep, a kiedy 
tylko zbiera się grupa, 
prowadzi zajęcia dla zain-
teresowanych. Marzeniem 
Marioli Ossowskiej jest to, 
aby ze swoją pracownią 
wystawiać się latem przed 
witrynę sklepu, żeby każ-
dy z przechodniów mógł 
przystanąć i zobaczyć, co 
i jak tworzy.

rut

FOT. S. BRAJTER

TWOJA HISTORIA

Cały rok w świecieCały rok w świecieCały rok w świecieCały rok w świecieCały rok w świecieCały rok w świecieCały rok w świecieCały rok w świecieCały rok w świecieCały rok w świecieCały rok w świecie
karnawału

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

JAKA JEST TWOJA HISTORIA?

Łodzianka przygotowuje nie tylko
 maski, ale także pozostałe 
elementy stroju – peleryny, 

ogony, skrzydła

Rocznie Mariola Ossowska 
tworzy kilka tysięcy masek

Wykonanie jednej maski 
zajmuje ok. 2 dni
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Przed nami lato z muzyką 
jazzową, rockową, elek-
troniką i popem na żywo 
z najwyższej półki. Pierw-
sze koncert już w ten 
weekend.

Gorące imprezowe lato 
w Łodzi otworzy w so-
botę (2 lipca) koncert 
zespołu-legendy: Cool 
Kids Of Death. 
Łódzka kapela o statusie 

kultowej dla polskiej sce-
ny alternatywnej zagra 
w ramach Letniska Księ-
ży Młyn.
Bilety w cenie od 59 zł.

Zred

To ostatnia okazja, by zoba-
czyć prace wybitnej artystki, 
Heleny Bohle-Szackiej. 
Wystawa czasowa w Central-
nym Muzeum Włókiennictwa 
(ul. Piotrkowska 282) potrwa 
jeszcze tylko do niedzieli (3 
lipca).

„Helena Bohle-Szacka. 
Przenikanie” to multi-
dyscyplinarna prezenta-
cja, dla której punktem 
wyjścia jest biografi a 
i twórczość artystki, pro-
jektantki mody, grafi czki, 
fi lantropki oraz kuratorki 
związanej z Białymsto-
kiem, Łodzią, Warszawą 
i Berlinem. 
Helena Bohle-Szacka 
była Polką o niemiec-

k o - ż y d o w s k i c h 

korzeniach, a w czasie 
wojny – więźniarką obo-
zów koncentracyjnych 
w Ravensbrück i Helm-
brechts.
Ekspozycja, będąca wy-
nikiem fascynacji posta-
cią Bohle-Szackiej, 
została zbudowa-
na na bazie archi-
wów dotyczących jej życia 
i twórczości, które z kolei 
poddano współczesnym 
interpretacjom. RedKu
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TAJEMNICE
Na spacery architekto-
niczne prowadzone przez 
przewodników zaprasza 
Muzeum Fabryki w Ma-
nufakturze. To wyjątkowa 
okazja, by poznać tajem-
nice dawnego imperium 
rodziny Poznańskich.

Ciekawostki i tajemni-
ce dawnej fabryki rodzi-
ny Poznańskich zdradzą 
uczestnikom niedzielnego 

W piątek (30 czerwca) o godz. 
21:20, na scenie przy restaura-
cji Whiskey in the Jar na rynku 
Manufaktury wystąpi Seba-
stian Fabijański.

Na plenerowej scenie 
Whiskey Sebastian Fabi-
jański zaprezentuje „Cu-
kier”, czyli swój najnowszy 

krążek. – Nie odcinając się 
od poprzednich moich al-
bumów, dopiero pod „Cu-
krem” mogę się podpisać 
każdą kończyną – mówi 
artysta. 
Wraz z raperem na sce-
nie pojawią się zaproszeni 
przez niego goście specjal-
ni, a po występie nie za-

korzeniach, a w czasie 
wojny – więźniarką obo-
zów koncentracyjnych 
w Ravensbrück i Helm-

Ekspozycja, będąca wy-
nikiem fascynacji posta-

wów dotyczących jej życia 
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Trwa Letni Festiwal Filmowy 
TME Polówka. Weekend (1–3 
lipca) będzie można obejrzeć 
kolejne projekcje fi lmowe.

W piątek w Poleskim 
Ośrodku Sztuki (ul. Krze-
mieniecka 2 A) w ramach 
sekcji „Art House” wy-

świetlony zostanie „Szef 
roku", reż. Fernando León 
de Aranoa.
W sobotę w Pałacu Bieder-
manna (ul. Franciszkań-
ska 1/5) cykl „Art & Scien-
ce vol 1” i seans „Kinsey”, 
reż. Bill Condon.
A w niedzielę polów-

TMETME
POLÓWKAPOLÓWKA

FABIJAŃSKI PREMIEROWOFABIJAŃSKI PREMIEROWO
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W sobotę (2 lipca) w ra-
mach akcji Weekendy 
w Zenicie Echo Investment 
zaprasza na darmowy 
i otwarty trening biegowy 
z Krebsikiem na Widzewie. 
Zbiórka odbędzie się na 
mostku w parku Górka Wi-
dzewska o godz. 10:00.
Wstęp wolny. Zred

Na spotkanie z PodróżoVanie 
można wybrać się do Biblioteki 
Ferment (ul. Wróblewskiego 
67) w piątek (1 lipca).

– Z okazji zakończenia na-
szej czteroletniej podróży 
po Europie przygotowa-
liśmy prezentację o życiu 
w vanie, na którą serdecz-
nie zapraszamy! – zachę-
cają Kasia i Łukasz z Po-

dróżoVanie. – Opowiemy 
o naszych przygodach, od-
wiedzanych krajach i cie-
kawostkach związanych 
z podróżowaniem kampe-
rem po Europie.
Kasia i Łukasz podróżują 
campervanem, prowadzą 
bloga i relacjonują wypra-
wy na kanale na YouTu-
be. Swoją przygodę roz-
poczęli w 2018 r., budując 

własnoręcznie samochód, 
którym później ruszyli 
w podróż po Europie. Od 
tamtego czasu zdążyli od-
wiedzić już 35 państw! 
Spotkanie rozpocznie się 
o godz. 18:00. Wstęp wolny. 

KaWa

SONGWRITER

FESTIVAL
ŁÓDŹ

TAJEMNICE
Na spacery architekto-
niczne prowadzone przez 
przewodników zaprasza 
Muzeum Fabryki w Ma-
nufakturze. To wyjątkowa 
okazja, by poznać tajem-
nice dawnego imperium 
rodziny Poznańskich.

Ciekawostki i tajemni-
ce dawnej fabryki rodzi-
ny Poznańskich zdradzą 
uczestnikom niedzielnego 

spaceru (3 lipca) wykwa-
lifi kowani przewodnicy 
z Muzeum Fabryki. To wy-
jątkowa okazja nie tylko 
dla miłośników historii, ale 
także wszystkich tych, któ-
rzy chcieliby dowiedzieć 
się, jak funkcjonowało to 
imperium na przestrzeni 
wieków. 
Spacery odbywać się będą 
w każdą niedzielę aż do 
końca sierpnia w dwóch 

turach: pierwsza o godz. 
12:00, a druga o godz. 
15:00. 
Szlak spaceru zaczyna się 
przy przejściu przy ki-
nie Cinema City. Udział 
w spacerach jest bezpłatny, 
ale wycieczkę można też 
kontynuować w Muzeum 
Fabryki wraz z przewodni-
kiem po wykupieniu biletu 
wstępu.

Rd

krążek. – Nie odcinając się 
od poprzednich moich al-
bumów, dopiero pod „Cu-
krem” mogę się podpisać 
każdą kończyną – mówi 
artysta. 
Wraz z raperem na sce-
nie pojawią się zaproszeni 
przez niego goście specjal-
ni, a po występie nie za-

braknie chwili na rozmowę 
z artystami, wspólne zdję-
cia czy autografy.
Premierowy koncert Fa-
bijańskiego będzie roz-
poczęciem nowej formu-
ły współpracy artysty 
z Whiskey in the Jar – 
szczegóły kolejnych wyda-
rzeń już wkrótce! Red
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WEEKEND W ŁODZI

świetlony zostanie „Szef 
roku", reż. Fernando León 
de Aranoa.
W sobotę w Pałacu Bieder-
manna (ul. Franciszkań-
ska 1/5) cykl „Art & Scien-
ce vol 1” i seans „Kinsey”, 
reż. Bill Condon.
A w niedzielę polów-

kowicze zobaczą „Aleję 
gówniarzy”, reż. Piotr 
Szczepański w ramach 
sekcji „Stereo”. 
Wszystkie projekcje roz-
poczynają się ok. godz. 
21:00. Wstęp wolny.
 Rd

TMETME
POLÓWKA

FABIJAŃSKI PREMIEROWOFABIJAŃSKI PREMIEROWO
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WEEKEND W ŁODZI

CZTERY CZTERY 
LATALATA
W DRODZEW DRODZE

FESTIVAL

W sobotni wakacyjny wieczór 
(2 lipca) skrzyżowanie ulic 
Piotrkowskiej i Traugutta za-
mieni się w muzyczny przysta-
nek Songwriter Łódź Festiwal.

Pod zegarem wystąpi Maks 
Łapiński – autor tekstów, 
kompozytor, instrumentali-
sta i wokalista. W sierpniu 
2020 r. jego twórczość zo-
stała doceniona na między-
narodowym festiwalu Car-
pathia Festival, na każdym 
zdobył Grand Prix, śpiewa-
jąc swoją autorską piosenkę 
„Lew”.  Start o godz. 20:00. 
Wstęp wolny.
W razie niepogody wyda-
rzenie zostanie przeniesio-
ne do Klubopiwiarni przy 
ul. Narutowicza 8/10.
RedKu

WEEKEND
W ZENICIE
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CUDOWNA RODZINA ZASTĘPCZA

Alicja i Andrzej od 19 lat 
tworzą dom dla dzieci po 
przejściach. – Niedawno 
koleżanka zapytała mnie, 
czy je kochamy. Przecież 
niektóre z nich nie mają 
poza nami nikogo innego. 
Jak moglibyśmy ich nie 
kochać? – pyta Pan An-
drzej.

A n d r z e j  w y p a t r z y ł 
Alę na balkonie pod-
czas „osiemnastki” ich 
wspólnej koleżanki. Po-
brali się prawie 38 lat 
temu jako jedna z pierw-
szych par z liceum. Pani 
Alicja marzyła o mate-
matyce stosowanej, ale 
zajęła się dziećmi: Kubą 
i Ewelinką. Pan Andrzej 
(po klasie fortepianu 
w szkole muzycznej) 
ukończył wychowanie 
muzyczne na UŁ. Zanim 
jednak został nauczycie-
lem, spełnił wizję swoje-
go taty. – Kiedy zaczął 
się poród, tata wcisnął 
mamę do auta piekarni, 
żeby szybko jechała do 
szpitala. Był przekona-
ny, że w związku z tym 
zostanę piekarzem – 
opowiada pan Andrzej. 
I  rzeczywiśc ie  –  po 
studiach młody Brzo-
zowski kupił piekarnię, 
a żona pomagała mu ją 
prowadzić. Dostawali 
nawet nagrody, a pan 
Andrzej został ofi cjalnie 
mistrzem piekarskim.

Chłopiec 
z telewizji
Interes zamknęli po 15 
latach i wtedy pan An-
drzej rozpoczął przygo-
dę z uczeniem muzyki. 
Ponieważ przyjaźnili się 
z rodziną zastępczą, sami 
też postanowili skończyć 
takie szkolenie. Gdy za-
mieszkał z nimi 1,5-rocz-
ny Bartuś, ich Kuba miał 
16 lat, a Ewelinka – 12. 
– Bartek niedowidział, 
niedosłyszał i miał roz-
szczep podniebienia. Do 
tego był malutki i wszyst-
kich nas tym rozczulił – 
wspomina pani Ala. 
Dwa lata później dołączył 
do nich nowo narodzony 
Maciuś, a później  Ma-
riuszek. – Akurat praso-
wałam, gdy w telewizji 
leciał program o 5-latku 
z wodogłowiem, który 
całe życie spędził w szpi-
talu – opowiada. 
Miesiąc później chłopiec 
był już z nimi. I jest do 
dziś. Mariusz ma 21 lat, 
–14 dioptrii i wiele opera-
cji neurochirurgicznych 
za sobą. Uczy się w szko-
le specjalnej. Brzozowscy 
wiedzą, że nigdy się nie 
usamodzielni  i  już do 
końca zostanie z nimi. 

Najgorszy kryzys
Gdy ich syn wyjechał 
do pracy w Belfaście , 
a córka harfistka rozpo-
częła studia muzyczne 

w Glasgow, mogli  już 
w pełni zająć się rodziciel-
stwem zastępczym. Kilka 
lat później doświadczyli 
najgorszego z możliwych 
kryzysów. Ewelina zacho-
rowała na raka. – Niemal 
od razu wiedziała, ile cza-
su jej zostało. Była z tym 
pogodzona. Ale my cały 
czas mieliśmy nadzieję, że 
wyzdrowieje – wspomina 
pani Ala. Do końca uczy-
ła gry na harfie i koncer-
towała. Zmarła trzy lata 
temu w otoczeniu najbliż-
szych. Bartkowi, Maćkowi 
i Mariuszowi, z którymi 
się wychowała, zapisała 
w testamencie część swo-
ich oszczędności. – Prze-
żyłam jej odejście dzięki 
dzieciom. Bo musiałam 
się na nich skupić – mówi 
pani Ala.  
Przez 19 lat pani Alicja 
i pan Andrzej dali dom 
(tymczasowo lub na stałe) 
15 dzieciom. Dwóm chłop-
com towarzyszyli w proce-
sie adopcji. Obserwowali 
także powroty dzieci do 
rodzin biologicznych. Nie 
wszystkie z nich skończy-
ły się pozytywnie. Jedno 
z rodzeństw ponownie 
musiało uciekać z domu. 
O b e c n i e  m i e s z k a j ą 
z dziewięciorgiem dzieci 
w wieku od 13 do 21 lat. 
Wszystkie z nich doświad-
czyły opuszczenia, za-
niedbań lub przemocy ze 
strony krewnych. 

Mąż od żartów 
i zakupów
Brzozowscy mają w domu 
stały podział obowiązków. 
Za odwożenie dzieci z nie-
pełnosprawnościami do 
szkół odpowiada pan An-
drzej. Za zakupy również, 
a jest ich sporo. Całą resztę 
załatwia jego żona. – Alusia 
lepiej dogaduje się ze star-
szymi dziećmi, a ja mam 
dryg do żartowania, więc 
potrafi ę zabawić te młodsze 
– opowiada pan Andrzej. 
Jak jeżdżą na wakacje, to 
dwoma autami i wtedy na-
wet nowofundland Dante 

podróżuje razem z nimi. 
– Ostatnio byłem na spo-
tkaniu klasowym w 40. 
rocznicę matury i jedna 
z koleżanek zapytała mnie, 
czy kocham te dzieci. Prze-
cież niektóre z nich nie 
mają poza nami nikogo 
innego. Jak moglibyśmy 
ich nie kochać? – opowiada 
pan Andrzej.
To oczywistość także dla 
Damiana, 20-latka po „sa-
mochodówce”, który za-
mieszkał z nimi, gdy miał 
13 lat. – Wcześniej byłem 
u taty, u wujka, u babci, 
a później przyjechałem tu. 

Początki były trudne. 
Przez pół roku nie mo-
głem się przyzwyczaić 
do tego,  że nie bie-
gam samopas od rana 
do  wieczora po po-
dwórku,  że ktoś za 
mnie decyduje, że nie 
o k ł a m u j e m y  s i e b i e 
nawzajem. Teraz je-
steśmy jak rodzina, 
a chłopaki są dla mnie 
jak bracia. Dużo dostałem. 
Co na przykład? Miłość 
i szczęście. 

Karolina Tatarzyńska

FOTO. ARCHIWUM PAŃSTWA BRZOZOWSKICH

Mąż od żartów podróżuje razem z nimi. 

Alicja i Andrzej tworzą dom, w którym dzieci w końcu mogą czuć się kochane

NIE MA JAK U BRZOZOWSKICHNIE MA JAK U BRZOZOWSKICH

Państwo Brzozowscy z Damianem
20-letnia Ewelinka z Bartkiem i MaćkiemRodzina jest najważniejsza
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości  
gruntowej, stanowiącego własność Miasta Łodzi, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy:
ul. dr. Adama Próchnika 5, lokal mieszkalny nr 4, KW LD1M/00095402/4, obręb S-1, nr działki 146/3, pow. 1157 m2, , powierzchnia lokalu 18,43 m2, 
udział w częściach wspólnych nieruchomości 0,007, ceny wywoławcze: lokalu  95 090 zł, udziału w gruncie 14 910 zł, cena wywoławcza łączna 110 000 zł,
wadium 11 000 zł.
Zgodnie z zarządzeniem Nr 4216/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, zmienio-
nym zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi: Nr 7257/VII/17 z dnia 20 listopada 2017 r., Nr 3397/VIII/20 z dnia 28 lutego 2020 r. i Nr 6843/VIII/21 z dnia 
26 marca 2021 r., budynek objęty został gminną ewidencją zabytków.
Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974 i 1137 ).
Przetarg odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta  Łodzi, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, Duża Sala Obrad.
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI O PRZETARGU zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (IV p.). Ogłoszenie publikowane jest również na stronie internetowej 
pod adresami: https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/sprzedaz-nieruchomosci/, https://nieruchomosci.uml.lodz.pl, oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, 
w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 468, 457) oraz pod numerem telefonu: (42) 638 - 45 - 83, 638 – 44 - 14.

o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego, stanowiącego własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własno-
ści gruntu, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy:
ul. Północnej 5/11, lokal użytkowy nr 2U, KW LD1M/00051260/6, obręb S-1, nr działki 76/1, pow. 1076 m2, , powierzchnia lokalu 102,16 m2, 
udział w częściach wspólnych nieruchomości 0,025, cena wywoławcza łączna 370 000 zł, wadium 37 000 zł.
Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 931, 974 i 1137).
Przetarg  odbędzie  się  w  dniu 4 sierpnia 2022 r. o  godz. 12:00  w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, Duża Sala Obrad.
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI O PRZETARGU zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzi-
bie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (IV p.). Ogłoszenie publikowane jest również na stronie internetowej 
pod adresami: https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/sprzedaz-nieruchomosci/, https://nieruchomosci.uml.lodz.pl, oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, 
w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 468, 457) oraz pod numerem telefonu: (42) 638 - 45 - 83, 638 – 44 - 14.

OGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENOGŁOSZENIA MIEJSKIEOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEIA MIEJSKIE
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FOT. MAT PRAS

Magdalena Fręch w znako-
mitym stylu zadebiutowała 
w turnieju głównym na tra-
wiastych kortach Wimbledo-
nu. W swoim pierwszym me-
czu na tej wielkoszlemowej 
imprezie łodzianka w dwóch 
setach pokonała znacz-
nie wyżej notowaną Camilę 
Giorgi, zaś w drugiej rundzie 
zwyciężyła z Anną Karoliną 
Schmiedlovą i awansowała 
do 1/16 fi nału.

Doświadczona 30-latka 
to aktualnie najlepsza 
włoska tenisistka, któ-
ra w rankingu Women’s 
Tennis Association (WTA) 
zajmuje 27. miejsce. Fręch 
jest w tym zestawieniu 
na pozycji 92. Nic więc 
dziwnego, że reprezen-
tantka Italii była zdecy-
dowaną faworytką tego 
starcia. Na korcie musiała 
jednak uznać wyższość 
niespełna 24-letniej Polki, 
która długo, lecz konse-
kwentnie, pracowała na 
taki sukces. Karierę ju-
niorską zwieńczyła udzia-
łem w US Open w 2015 r. 
W rankingu WTA była 
wówczas na 374. pozy-
cji, ale ciężka praca i wy-

trwałość przyniosły w ko-
lejnych latach poprawę 
tej lokaty. W roku 2021 
znalazła się w pierwszej 
setce, a w kwietniu 2022 r. 
wskoczyła na 86. miejsce – 
najwyższe w dotychczaso-
wej karierze. Zajmowała je 
w kwietniu, a miesiąc póź-
niej była blisko sprawienia 
sensacji podczas wielkosz-
lemowego French Open. 
Na  z iemnych  kor tach 
w Paryżu w pierwszej run-
dzie los zetknął łodzian-
kę z 34-letnią Angelique 
Kerber, sklasyfikowaną 
na 22. miejscu rankingu 
WTA. W pierwszym secie 
Niemka nie miała jednak 
zbyt wiele do powiedze-
nia i przegrała partię 2:6. 
W dwóch kolejnych jej do-
świadczenie wzięło górę 
i ostatecznie pozwoliło 
Kerber pokonać Magdę. 
Na sukces musiała jed-
nak solidnie zapracować. 
Co prawda drugiego seta 
wygrała 6:3, ale w trzecim 
była o krok od wypadnię-
cia z turnieju. Po zacię-
tej i emocjonującej walce 
zwyciężyła 7:5 i zamknęła 
Fręch drogę do kolejnej 
rundy.

Niespodziewana 
wygrana
Z majowej  porażki  ło-
dzianka wyciągnęła jed-
nak wnioski i w następ-
nym wielkoszlemowym 
występie pokonała wyżej 
notowaną rywalkę. Jej łu-
pem padła Giorgi, która 
tylko w pierwszym secie 
była w stanie toczyć wy-
równany pojedynek. Po 
80-minutowej walce Fręch 
wygrała pierwszego seta 
7:6 (7-4). W drugim nie 
dała już Włoszce żadnych 
szans. Zwycięstwo 6:1 nie 
pozostawiło wątpliwości, 
kto był lepszy w tej kon-
frontacji. Tym samym ło-
dzianka – reprezentująca 
aktualnie Górnika Bytom 
– dołączyła do Katarzy-
ny Kawy, Magdy Linette, 
Mai Chwalińskiej i liderki 
WTP, Igi Świątek, które już 
wcześniej zapewniły sobie 
awans do drugiej rundy 
Wimbledonu.

Sukces w deblu
Podobnie jak w grze po-
jedynczej w deblu Fręch 
również awansowała do 
drugiej rundy. Łodzianka 
zagrała w parze z Brazy-

ZNAKOMITY DEBIUT ZNAKOMITY DEBIUT 
ŁODZIANKI ŁODZIANKI 

NA KORTACH WIMBLEDONUNA KORTACH WIMBLEDONU

Łodzianka Magdalena Fręch świetnie 
spisuje się w tegorocznym Wimbledonie!

 W grze pojedynczej zapewniła
sobie awans do 1/16, 

w deblu zagra w 2. rundzie

lijką Beatriz Haddad Maia. 
Naprzeciw stanął czesko-in-
dyjski duet: Lucie Hradecka 
– Sania Mirza. Pierwszy set 
padł łupem rywalek, które 
wygrały 4:6, ale następne 
dwa należały już do pol-
sko-brazylijskiej pary. Fręch 
i Maia zwyciężyły 6:4 i 6:1, 
meldując się w kolejnej run-
dzie.

Awans do 1/16 fi nału 
W drugiej rundzie na Po-
lkę czekała Anna Karolina 
Schmiedlova. Pierwszy set 
rozpoczął się po myśli ło-
dzianki, która wygrała swo-
je podanie oraz przełamała 
rywalkę. Niestety, później 
stan rywalizacji się wyrów-
nał, ale wojnę nerwów wy-
grała Fręch i wyszła na pro-
wadzenie w całym meczu. 
Na początku drugiego seta 
podopieczna Andrzeja Ko-
bierskiego zaliczyła groźny 
upadek i potrzebna była in-
terwencja lekarza. Na szczę-
ście uraz nie był poważny 
i drugiego seta Polka wygra-
ła w identycznym stosunku 
jak pierwszego – 6:4. Dzięki 
temu Fręch zapewniła sobie 
awans do 1/16 fi nału.

MD/PB
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FOT. GREMBACH / ŁĄCZY NAS PIŁKA

Po dwulet-
niej przerwie zawodniczki 
Lady Grembach odzyskały 
Puchar Polski w piłce pla-
żowej. Zrobiły to w Gdań-
sku, gdzie do walki o główne 
trofeum stanęło 20 drużyn. 
Łodzianki rozegrały sześć 
spotkań i wszystkie wygrały. 
W decydującym meczu poko-
nały 3:2 Pogoń Dekpol Tczew.

Przed 
rozpo-

c z ę c i e m 
sezonu 2022 

drużyna prowa-
dzona przez Jarosława 

Jagielskiego miała do zre-
alizowania dwa zadania. 
Pierwszym było odzyska-
nie Pucharu Polski, drugim 
– obrona mistrzowskiego 
tytułu. Zanim rozpoczęto 
walkę o te trofea w kadrze 
zespołu dokonano kilku 
zmian. Z Lady Grembach 
pożegnały się Patrycja 
Marciniak, Paula Fronczak 
i Emilia Jarzyna, a rocz-

ną przerwę w grze 
będą miały Kinga 

Kurek i Izabela 
Pieprzowska. 

Do zespołu 
d o ł ą c z y ł y 
natomiast 
P a u l i n a 
M a g u l -
ska (po-
przednio 
P o g o ń 
Tczew), 
N a t a l i a 
Bartczak 

( S a l l e r 
Zgierz) oraz 

debiutantka 
Natalia Grun-

w a l d .  O p r ó c z 
nich kadrę na bieżą-

cy sezon tworzą Agata 

Pacler, Karolina Palacios, 
Natalia Labryszewska,
Katarzyna Gozdek, Anna 
Pioruńska, Katarzyna Żak, 
Dagmara Suskiewicz, Mag-
dalena Pacler, Katarzyna 
Borowiec, Katarzyna Śpie-
wak, Magdalena Szpera 
i Wiktoria Kaczmarek. 

Przez Gdańsk 
do Mistrzostw Polski
Pierwszym poważnym 
sprawdzianem możliwo-
ści tej ekipy był turniej 
w Gdańsku, gdzie 20 ze-
społów stanęło do walki 
w turnieju o Puchar Polski 
Kobiet w Piłce Plażowej. 
Impreza była dodatkowo 
kwalifi kacjami do fi nałów 
Mistrzostw Polski, które 
odbędą się w Gdańsku 
w dniach 3–10 sierpnia. 
Walkę o tytuł najlepszej 
drużyny w kraju gwaran-
towała lokata w czołowej 
ósemce pucharowych roz-
grywek.
Te ostatnie rozpoczęły się 
od spotkań w pięciu gru-
pach. W grupie B oprócz 
łodzianek znalazły się 
zespoły: WSC Castle Bar-
wałd, LKS Czarni Rząśnia 
i Polonia Tychy. W star-
ciach z tymi rywalkami 
Lady Grembach zdobyły 
komplet punktów, strze-
lając 22 gole i tracąc tylko 
cztery. Rywalizację roz-
poczęły od efektownego 
zwycięstwa 12:0 z WSC 
Castle. Później wygrały po 
5:2 z Czarnymi i Polonią. 
Pierwsze miejsce w grupie 
zapewniło Lady Grembach 
awans do ćwierćfinałów 
oraz realizację pierwsze-
go celu, jakim było za-

Lady Grembach Lady Grembach 
ODZYSKAŁY PUCHAR POLSKI ODZYSKAŁY PUCHAR POLSKI 

gwarantowanie miejsca 
w sierpniowych finałach 
Mistrzostw Polski.

Derby  
w ćwierćfi nale
Ćwierćfinałowym prze-
ciwnikiem podopiecz-
nych Jagielskiego był 
UMKS Saller Zgierz. 
Obie ekipy nie tyl-
ko doskonale się 
znają,  ale  też 
bardzo lubią. 
Meczowi to-
warzyszyła 
więc  przy-
j a c i e l s k a 
a tmosfera , 
j e d n a k  n a 
boisku nikt 
nikomu nie 
odpuszczał. 
Ł o d z i a n k i 
zwyciężyły 7:2 
i zapewniły sobie 
awans do czołowej 
czwórki. W półfi nale 
doszło do kolejnej po-
tyczki ze zgierską druży-
ną. Tym razem naprzeciw 
mistrzyń kraju stanęły 
doskonale im znane za-
wodniczki FC10 Ladies. 
Zacięte spotkanie zakoń-
czyło się wygraną Lady 
Grembach 1:0. Ogrom-
nych emocji dostarczył 
również mecz finałowy, 
w którym łodzianki mie-
rzyły się z Pogonią Tczew. 
Rywalki strzeliły dwa gole, 
jednak zespół Jagielskiego 
był o jedną bramkę lepszy. 
Łodzianki zwyciężyły 3:2 
i tym samym po 2 latach 
odzyskały Puchar Polski. 
To ogromny sukces całego 
zespołu i sztabu szkole-
niowego, w którym w se-

zonie 2022 poza Jagielskim 
są również Witold Ziober 
(asystent), Daniel Głowacki, 
Martyna Dura (fi zjoterapeu-
ci) oraz Adam Kwapisz (le-
karz).

Teraz całą ekipę czeka ciężka 
praca związana z jak najlep-
szym przygotowaniem do 
sierpniowych finałów Mi-
strzostw Polski. W Gdańsku 
Lady Grembach będą bro-
niły tytułu najlepszej dru-
żyny w kraju, który dzier-
żą nieprzerwanie od 2017 
r. Oprócz nich prawo gry 
o prymat w kraju zapewniły 
sobie zawodniczki: Pogoni 
Tczew, FC10 Ladies Zgierz, 
Sparty Daleszyce, Red De-
vils Ladies Chojnice, Czar-
nych Rząśnia, UMKS Saller 
Zgierz i Sokoła Kolbuszowa 
Dolna.

MD
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ŁÓDZKA POGODYNKA
34°C

01.07
PIĄTEK Imieniny 

obchodzą:
Halina, Marian,
Szymon, Bogusław,
Estera, Julian

REKLAMA

22°C 26°C

02.07 03.07
SOBOTA NIEDZIELAImieniny 

obchodzą:
Aaron, Jagoda,
Bożydar, Juda,
Juwenalis, Otto

Imieniny 
obchodzą:
Anatol, Jacek,
Anatolia, Heliodor,
Hiacynt, Leo

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC,

1 lipca 1958 r., rozkazem 
MON, powołano Wojsko-
wą Akademię Medyczną 
w Łodzi – nieistniejącą obec-
nie uczelnię, która działała 
do 2003 r., kształcąc ofi cerów 
wojskowej służby zdrowia 
(lekarzy, stomatologów, far-
maceutów) na potrzeby pol-
skich sił zbrojnych oraz in-
nych armii. W 1975 r. uczelni 
nadano imię gen. dyw. Bole-
sława Szareckiego. Tradycje 
WAM wywodzą się z przed-
wojennej Ofi cerskiej Szkoły 
Sanitarnej w Warszawie. 

W 1944 r. na lubelskim uni-
wersytecie utworzono Kate-
drę Medycyny Wojskowej, 
która działała do 1946 r. 
Jej funkcje przejęła założona 
w tym samym roku w Ło-
dzi Wojskowo-Medyczna 
Szkoła Felczerów. W 1950 r. 
utworzono przy łódzkiej AM 
specjalny Fakultet Wojsko-
wo-Medyczny będący zaląż-
kiem WAM, której bazą kli-
niczną stały się szpitale MON 
w Łodzi przy ul. Żeromskie-
go oraz w Warszawie przy 
ul. Szaserów. 

W latach 70. i 80. XX w. 
uczelnia rozwijała własną 
kadrę i bazę naukowo-dy-
daktyczną. 
Restrukturyzacja Sił Zbroj-
nych  RP w la tach  90 . , 
zwłaszcza ich liczebna re-
dukcja, dla WAM oznacza-
ła jej stopniową likwidację. 
Chcąc jednak utrzymać 
akademicki status i nie za-
przepaścić kilku dekad pra-
cy naukowej, władze WAM 
podjęły rozmowy z Aka-
demią Medyczną w Łodzi 
w sprawie utworzenia – po-

LEKARZE W MUNDURACHLEKARZE W MUNDURACHKARTKA Z KALENDARZA

Chcesz się zgłosić na kurs? 
Wyślij aplikację na adres:  

szkoleniampk@mpk.lodz.pl
Masz wątpliwości, czy podołasz? 

Zadzwoń na jeden z następujących 
numerów telefonu: 42 672 12 57, 
42 672 12 68 lub 42 672 13 53.

JAK WYGLĄDA ORGANIZACJA KURSU
Chcesz zdobyć konieczne upraw-
nienia, a następnie podjąć pracę 
w naszej fi rmie? Możemy Ci po-
móc! 
W Ośrodku Szkolenia Kierowców 
przy MPK-Łódź, dla naszych przy-
szłych pracowników organizuje-
my bezpłatne kursy prawa jazdy 
kategorii D wraz z uprawnieniami 
do przewozu osób. Poniesiesz 
jedynie koszty wpisowego, ale 
otrzymasz zwrot wpłaty, jeśli 
przepracujesz u nas przynajmniej 
trzy lata. 
Aby przystąpić do kursu, mu-
sisz mieć ukończony 24. rok ży-
cia, posiadać prawo jazdy kat. B 
i pozytywnie zakończyć proces 
rekrutacji.
Po przejściu procesu rekrutacji 
i zakwalifi kowaniu na kurs kan-
dydaci kierowani są na badania 
lekarskie i psychologiczne. Mu-
szą także uzyskać w Wydziale 
Komunikacji profi l kandydata na 
kierowcę (pkk) i profil kierowcy 
zawodowego (pkz). Po przed-

stawieniu orzeczeń lekarskich 
i obu profili podpisana zostaje 
umowa szkoleniowa. Zajęcia 
na kursie trwają ok. 2 miesięcy: 
pierwszy tydzień to zajęcia teo-
retyczne, czyli warsztaty z zakre-
su obsługi pasażera, organizacji 
i funkcjonowania fi rmy, wizerun-
ku Spółki, zajęcia z psychologiem 
oraz oczywiście przepisy ruchu 
drogowego. 
Kolejne tygodnie to już zajęcia łą-
czone – kwalifi kacja do przewozu 
osób i jazda autobusem. Ponie-
waż obecność jest obowiązkowa 
i czasochłonna, przystępując do 
kursu, trzeba być osobą dyspo-
zycyjną. Zajęcia odbywają się 
głównie od poniedziałku do piąt-
ku, sporadycznie także w week-
endy. Przez pierwsze pięć tygo-
dni trwania zajęć teoretycznych 
z kwalifi kacji wyznaczane są jaz-
dy na kat. D w godz. 6:00-14:00. 
Po tym okresie kursanci jeżdżą 
także wieczorami, aż do godz. 
22:00. Instruktorzy (na co dzień 

kierowcy MPK-Łódź) uczą, jak 
sobie radzić na drodze w różnych 
porach dnia i przy różnym natę-
żeniu ruchu. Co ważne, uczą 
kursantów na autobusach 
miejskich mercedes co-
necto dostosowanych do 
wymogów nauki jazdy. Na 
takich samych autobusach 
kursanci będą później zda-
wali egzaminy państwowe 
w WORD.  
Koszt egzaminów państwowych 
i wydania nowego prawa jaz-
dy pokrywa kursant. Po pozy-
tywnym zaliczeniu egzaminów 
państwowych i otrzymaniu no-
wego dokumentu nowi praco-
wnicy zgłaszają się do Działu 
Personalnego MPK-Łódź. Bez-
pośrednio przed podjęciem 
pracy kursanci zobowiązani 
są wykonać ponownie bada-
nia lekarskie i psychologiczne. 
Po przedstawieniu pozytywnego 
orzeczenia z kursantami zostaje 
podpisana umowa o pracę, na-

JAK WYGLĄDA ORGANIZACJA KURSUJAK WYGLĄDA ORGANIZACJA KURSU
kierowcy MPK-Łódź) uczą, jak 
sobie radzić na drodze w różnych 
porach dnia i przy różnym natę-
żeniu ruchu. Co ważne, uczą 

Koszt egzaminów państwowych 
i wydania nowego prawa jaz-
dy pokrywa kursant. Po pozy-dy pokrywa kursant. Po pozy-
tywnym zaliczeniu egzaminów tywnym zaliczeniu egzaminów 
państwowych i otrzymaniu no-
wego dokumentu nowi praco-
wnicy zgłaszają się do Działu 
Personalnego MPK-Łódź. Bez-

stępnie pra-
cownicy kie-
rowani są na wybra-
ne zajezdnie, gdzie poznają prze-
łożonych i dostają grafi k. Przez 
kilka pierwszych dni w wykony-
waniu obowiązków służbowych 
towarzyszy im patron, czyli do-
świadczony pracownik, który 
udziela jeszcze praktycznych 
wskazówek i porad. Później roz-
poczyna się już samodzielna pra-
ca za kierownicą autobusu.

przez połączenie obu uczelni 
– wspólnego Uniwersytetu 
Medycznego. Projekt ten 
jest realizowany od 2003 r. 
Działalność WAM jest obec-
nie kontynuowana przez 
Wydział Wojskowo-Lekarski 
UMed w Łodzi, a od 2008 r. 
na pl. Hallera w Łodzi po-
wrócili studenci medycyny 
w mundurach, którzy zdecy-
dowali się podpisać umowę 
z MON.  agr

GALERIA ŁÓDZKICH 
MURALI

Mural na terenie Orientarium Łódź przy ul. Konstantynowskiej 8/10 autorstwa Macieja Polaka

Rodzinne miasto

Zdarzają się pewnie 
takie historie nie tylko w słowiczych 
rodzinach, ale zwykle znajdują szczęśliwy fi nał…

Anatolia, Heliodor,
Hiacynt, Leo

takie historie nie tylko w słowiczych 

Ławeczka TuwimaŁaweczka Tuwima

Spóźniony słowik…
Płacze pani słowikowa w gniazdku na akacji, 
Bo pan słowik przed dziewiątą miał być na kolacji. 
Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma, Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma, 
A tu już po jedenastej – i słowika nie ma! A tu już po jedenastej – i słowika nie ma! 
(…)(…)
Może mu się co zdarzyło? Może go napadli? Może mu się co zdarzyło? Może go napadli? 
Szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli? Szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli? 
To przez zazdrość! To skowronek z bandą skowroniątek! To przez zazdrość! To skowronek z bandą skowroniątek! 
Piórka – głupstwo, bo odrosną, ale głos – majątek! Piórka – głupstwo, bo odrosną, ale głos – majątek! 
Nagle zjawia się pan słowik, pNagle zjawia się pan słowik, poświstuje, skacze... oświstuje, skacze... 
„Gdzieś ty latał? Gdzieś ty fruwał? Przecież ja tu płaczę!” „Gdzieś ty latał? Gdzieś ty fruwał? Przecież ja tu płaczę!” 
A pan słowik słodko ćwierka: „Wybacz moje złoto, A pan słowik słodko ćwierka: „Wybacz moje złoto, 
Ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą!”Ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą!”

rodzinach, ale zwykle znajdują szczęśliwy fi nał…

Płacze pani słowikowa w gniazdku na akacji, Płacze pani słowikowa w gniazdku na akacji, 
Bo pan słowik przed dziewiątą miał być na kolacji. Bo pan słowik przed dziewiątą miał być na kolacji. 

Zdarzają się pewnie 
takie historie nie tylko w słowiczych 
rodzinach, ale zwykle znajdują szczęśliwy fi nał…

Kolejne wydanie w poniedziałek 4 lipca

Najbliższy kurs 
      już we wrześniu!
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