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NA SYGNALENA SYGNALE
CIEMNA STRONA MIASTA

Osiem osób zostało 
aresztowanych w wyni-
ku połączonego łódzko-
-poznańskiego śledztwa. 
Zatrzymani wyłudzili od 
seniorów 500 tys. zł!
„Na wnuczka” oraz „na 
policjanta” to metody 
oszukiwania i wyłudza-
nia pieniędzy. Schemat 
jest modyfi kowany, ale 
sprowadza się zawsze do 
tego, że ze starszą osobą 
kontaktuje się ktoś, kto 
wmawia, że jest wnu-
kiem lub policjantem. 

Telefonicznie lub osobi-
ście, po wpuszczeniu do 
mieszkania, przekonuje 
seniora do przekazania 
pieniędzy. Nierzadko są 
to oszczędności życia.
Szajka działająca w trzech 
województwach wyłu-
dziła w ten sposób pół 
miliona zł. To młodzi lu-
dzie w wieku od 19 do 
29 lat. Zwykle zabierali 
seniorom do kilkudzie-
sięciu do nawet kilkuset 
tys. zł. 

rp

Wszystkie zwierzęta czekające 
w schronisku na dom mają swoje 
wizytówki na  stronie internetowej.

INFO

W poniedziałek, 11 kwiet-
nia, drogowcy będą kon-
tynuowali naprawy ulic 
rozpoczęte pod koniec 
zeszłego tygodnia. Położą 
nowy asfalt w miejscu ze-
rwanego na ul. Jarzynowej 
i Strykowskiej. 
We wtorek ekipy wejdą na 
ul. Tuwima, gdzie pozimo-
wa naprawa nawierzchni 
potrwa dwa dni. Stamtąd 
przeniosą się w czwartek 
na ul. Brzezińską, jeden 
z dojazdów do autostrady 
A1.
Również we wtorek roz-
pocznie się naprawa ul. 
Zgierskiej. Zrywanie sta-
rego i kładzenie nowego 

asfaltu potrwa do środy. 
Potem drogowcy pojadą 
naprawiać ul. Broniew-
skiego. Po krótkiej świą-
tecznej przerwie ekipy zo-
baczymy na ul. Zgierskiej, 
Zachodniej i al. Kościuszki.
Naprawa ulic będzie 
z czasem nabierać roz-
machu. W poniedziałek 
miasto otwiera oferty na 
większe remonty na 12 
łódzkich ulicach. W pla-
nach jest wymiana całej 
nawierzchni jezdni m.in. 
na al. Politechniki, ul. Łą-
kowej, Przędzalnianej czy 
Tatrzańskiej.
 red

REMONTY

NAPRAWIAJĄulice
Trwają pozimowe naprawy dróg. Drogowcy wycinają zniszczone 
kawałki nawierzchni i kładą nowy asfalt. 11 kwietnia dowiemy 
się też, kto, już kompleksowo, wyremontuje 12 kolejnych ulic.

Skibie daleko do statecz-
nego psa w dojrzałym 
wieku. W metryce ma 
niby 12 lat, ale jego hart 
ducha stanowczo temu 
zaprzecza. Psia młodzież 
mogłaby się uczyć od nie-
go radosnego brykania. 
Na schroniskowym wy-
biegu dostaje turbodoła-
dowania!
– Skiba to wzór cnót i za-
let wszelakich w jednym 

psie. Czy ktoś doceni zło-
te serce w starym ciałku? 
Naprawdę warto – mówi 
Marta Olesińska, szefowa 
łódzkiego schroniska dla 
zwierząt.
Osoby zainteresowane 
podarowaniem szansy 
psiakowi zapraszamy 
do kontaktu ze schroni-
skiem: 
schronisko.biuro@o2.pl

RedSc

ADOPCJE PSÓW

Skiba trafi ł do schroniska 
4 października zeszłego 
roku. Ma około 12 lat. Tak, 
właśnie tyle. Ale w jego 
przypadku to tylko liczba.

PÓŁ MILIONA „NA WNUCZKA 
I POLICJANTA”

Śledztwo w sprawie grupy przestępczej trwa, a policja apeluje:
NIE PRZEKAZUJMY OBCYM OSOBOM PIENIĘDZY.
Jeśli ktoś, kogo nie znamy, próbuje nas do tego zmusić, nale-
ży skontaktować się z kimś, komu ufamy, albo zadzwonić na 
numer alarmowy 112. 

FOT.LODZ.PL

REWITALIZACJA
TRZECH CHĘTNYCH 
DO ODNOWIENIA PARKU

Co roku łodzianie mogą po-
chwalić albo poskarżyć się 
na życie w mieście. Tegorocz-
ne badanie rozpoczyna się 
11 kwietnia.

W Łodzi, w kwietniu i maju, 
realizowane będzie bada-
nie dotyczące jakości życia 
w mieście. Zespół ankie-

terów z Centrum Badań 
Terenowych „CBT Anna 
Meissner” sprawdzi, jak ło-
dzianie postrzegają swoje 
miasto jako miejsce do życia 
oraz jak oceniają jakość miej-
skich usług publicznych.

Celem badania będzie po-
znanie opinii mieszkańców 
naszego miasta na temat 
poszczególnych dziedzin 
życia, szczegółowa ocena 
sytuacji oraz ocena funk-
cjonowania urzędu. 

– Poznanie ocen i opinii 
mieszkańców Łodzi jest 
dla nas bardzo ważne. Za-
chęcamy do poświęcenia 
chwili uwagi oraz cenne-
go czasu i wzięcia udziału 
w tegorocznym badaniu 
– mówią pracownicy Biura 
Strategii w łódzkim magi-
stracie.  red

ZBADAJĄ, JAK SIĘ ŻYJE W ŁODZI

Modernizacja parku Staro-
miejskiego to kolejny pro-
jekt w  programie rewitali-
zacji. Miasto szuka właśnie 
wykonawcy tej inwestycji.

Do przebudowania parku 
Staromiejskiego zgłosiły się 
trzy fi rmy. Najniższą ofertę 
złożyła fi rma Sorted – pra-
wie 34,5 mln zł. Kontrakt 
chcą też zdobyć Park M Po-
land oraz Przedsiębiorstwo 
Inżynieryjne Inmel. 
Przed nami druga część 
przetargu, czyli aukcja. 
Z tą różnicą, że fi rmy będą 
licytowały w dół, a wygra 
ta, która za moderniza-
cję parku będzie chciała 

najmniej pieniędzy. Prace 
powinny się rozpocząć je-
sienią, a potrwają do koń-
ca 2023 r.

Jak się zmieni park?
Park Staromiejski to jedna 
z najważniejszych prze-
strzeni publicznych w Ło-
dzi, odwiedzana przez 
mieszkańców i turystów. 
Dzięki remontowi zostaną 
odnowione alejki spacero-

we, wymienione oświetle-
nie oraz ławki. Wykonaw-
ca zbuduje też instalację 
„Promienie Światła”, czyli 
system iluminacji, który 
połączy park z rynkiem 
Starego Miasta. 
Prace obejmą też m.in.: 
montaż nowego placu za-
baw z podziałem na strefy 
dla dzieci w różnym wieku, 
doposażenie słowni, budo-
wę toru rolkowego, usta-

wienie stołów do gry w sza-
chy i do gry w ping-ponga.
Istniejące rzeźby parko-
we zostaną odnowione, 
a fontanna przebudowa-
na. Przywrócone mają być 
także ślady przedwojen-
nej zabudowy. ML

FOT. MAT. PRAS.

WIEK WIEK 
TO TYLKO LICZBA

Poniedziałek, 11 kwietnia  |  nr 42/2022 (125)

NAPRAWIAJĄ
ADOPCJE PSÓWADOPCJE PSÓW

Lodz PL
tym tygodniu



AKTUALNOŚCI Poniedziałek, 11 kwietnia  |  nr 42/2022 (125) 3

Drogowcy wykorzystują każ-
dy dzień dobrej pogody, aby 
wykonać potrzebne naprawy. 
Nowy asfalt układany jest 
m.in. na ul. 6 Sierpnia, Ja-
rzynowej i Strykowskiej.

Wykonawca remontu 
ul. 6 Sierpnia wykorzy-
stał okienko pogodowe 
i przyspieszył z pracami. 
W czwartek rozpoczęły 
się prace przy układaniu 
ostatniej warstwy asfaltu 
na odcinku pomiędzy al. 
Włókniarzy i ul. Żeligow-
skiego. Na najbliższe dni 
pozostaną do wykonania 
prace wykończeniowe 
i ten fragment ulicy zo-
stanie w całości oddany 
do ruchu.
Trwają również prace 
na kolejnych odcinkach. 

Od Żeligowskiego do 28 
pułku Strzelców Kaniow-
skich gotowa jest pod-
budowa drogi i ułożona 
została pierwsza warstwa 
asfaltu, a na dalszym od-
cinku, do ul. Żeromskie-
go, trwa budowa nowej 
konstrukcji drogi.

Gdzie jeszcze 
remontowane 
są łódzkie ulice?
Drogowcy w czwartek 
pracowali również na Ja-
rzynowej, gdzie punkto-
wo dokonano wymiany 
nawierzchni, aby pozbyć 
się powstałych zimą 
ubytków. Nowy asfalt 
pokrył 638 mkw. tej dro-
gi. W najbliższych dniach 
zaplanowano również 
remont cząstkowy na ul. 

Strykowskiej pomiędzy 
ul. Wojska Polskiego 
a ul. Infl ancką. Tu rów-
nież znikną ubytki w na-
wierzchni. Prace obejmą 
swoim zakresem ponad 
tysiąc m² jezdni.
Jeśli tylko pogoda dopi-
sze i dostępne będą ma-

teriały do remontu dróg, 
prace przy usuwaniu 
ubytków przeprowadzo-
ne zostaną w najbliższym 
czasie między innymi na 
Czerwonej, Zgierskiej 
i Warszawskiej.
 TAnd

FOT. LODZ.PL

REWITALIZACJA

BĘDĄ PIENIĄDZEBĘDĄ PIENIĄDZE
NA UL. LEGIONÓWNA UL. LEGIONÓW

STARE POLESIE

UKŁADAJĄ ASFALT NA 6 SIERPNIA

Przebudowa zniszczonej ulicy 
to jeden z  kluczowych pro-
jektów rewitalizacji w  pół-
nocnej części centrum Ło-
dzi. Oferty w  przetargu były 
wysokie, ale miasto znalazło 
dodatkowe pieniądze i zreali-
zuje całą inwestycję.

Rewitalizacja Łodzi to 
szeroki program odnowy 
całych kwartałów cen-
trum miasta. Obejmuje 
gruntowne remonty ka-
mienic, modernizacje ulic, 
przebudowę placów, od-
nowę parków i tworzenie 
nowych placów zabaw 
oraz skwerów. 
Przez najbliższe dwa 
lata inwestycje skumulu-
ją się w północnej części 
centrum. Odnowione 
i przebudowane zostaną 
ul. Ogrodowa z Północ-
ną, plac Wolności, Stary 
Rynek, park Staromiej-
ski i kamienice przy ul. 
Północnej, Legionów czy 
Mielczarskiego. Jedną 

z ważniejszych inwestycji 
w tym rejonie będzie grun-
towna modernizacja znisz-
czonej ul. Legionów. 
Projekt został podzielony 
na trzy części: od pl. Wol-
ności do ul. Gdańskiej, od 
ul. Gdańskiej do Cmen-
tarnej i samą ul. Cmentar-
ną na całej długości. Do 
przetargu oferty złożyły 
trzy fi rmy, które w dru-
giej części postępowania 
walczyły o kontrakt, li-
cytując w dół. Aukcja za-
trzymała się na blisko 117 
mln zł za wszystkie trzy 
odcinki.
– To więcej niż mieliśmy 
zaplanowane w budże-
cie. Ale znaleźliśmy do-
datkowe pieniądze na 
inwestycję i zrealizujemy 
ją w całym zakresie na 
wszystkich trzech odcin-
kach. Na ul. Legionów 
i Cmentarnej wymie-
nimy sieci podziemne 
i położymy instalację 
ciepłowniczą. Będzie 
nowa nawierzchnia 

jezdni, nowoczesne to-
rowisko tramwajowe 
i równe chodniki. Do 
tego zieleń – na ulicy 
Legionów posadzimy 
drzewa – zapowiada 
Agnieszka Kowalewska-
-Wójcik, dyrektor Zarzą-

du Inwestycji Miejskich.
Przebudowa samej ulicy 
będzie niejako finałem 
inwestycji w tym rejonie. 
Pierwszymi były remon-
ty w programie Mia100 
Kamienic. W ramach 
rewitalizacji dołączyły 

do nich także budowa 
nowych, zielonych pa-
saży, remonty ulic oraz 
kolejne remonty kamie-

nic pod numerami 20, 
37 A i 44.

red
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Kolejny najemca chce wy-
kupić lokal użytkowy przy 
głównej łódzkiej ulicy. Po-
mieszczenia w  parterze 
frontowej kamienicy będą 
kosztowały prawie 2 miliony 
złotych.

Najpopularniejsza łódzka 
ulica jest atrakcyjnym miej-
scem do inwestowania. 
Przyciąga nie tylko dewe-
loperów, którzy budują 
tam mieszkania, zarówno 
w nowych budynkach, 
jak i zabytkowych kamie-
nicach. Jest też dobrym 
miejscem na prowadzenie 
biznesu w lokalach użyt-
kowych, które – za niemałe 
pieniądze – stają się dobrą 
lokatą pieniędzy.
W połowie marca za 1 mln 
820 tys. zł zostały sprzeda-
ne lokal frontowy i lokale 
na trzech piętrach ofi cyny 
przy ul. Piotrkowskiej 147. 
Natomiast po 670 tys. zł 
wydali nowi właściciele 
na dwa lokale w poprzecz-
nej ofi cynie pod numerem 
15. Także tam został sprze-

dany lokal we froncie i le-
wej ofi cynie. Za niecałe 70 
mkw. lokalu użytkowego 
do kasy miasta wpłynie 
300 tys. zł. 
W najbliższą środę radni 
mogą wyrazić zgodę na 
sprzedaż dwóch kolejnych 
lokali przy ul. Piotrkow-
skiej. Ten w kamienicy 
na rogu z ul. Rewolucji, 
w którym mieści się po-
pularna restauracja, został 
wyceniony na 1 mln 867 
tys. zł. Tyle będzie musiał 
zapłacić chętny na 245-me-
trowy lokal z udziałem 
w gruncie.
Tańsze będą pomieszcze-
nia przy ul. Piotrkowskiej 
31. Za 18 mkw. nowy wła-
ściciel będzie musiał wyło-
żyć niecałe 88 tys. złotych.
Za lokale w zabytkowych 
kamienicach miasto może 
zastosować nawet 50-pro-
centową bonifi katę. Ale 
w przypadku ul. Piotr-
kowskiej stosuje jedynie 
symboliczny upust - 1 
proc. 
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Kolejny najemca chce wy- dany lokal we froncie i le-

Piotrkowska za miliony
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Jedna z łódzkich rzek zmieniła 
kolor na niebiesko-granatowy. 
„Detektywi” ze ZwiK-u już na-
mierzyli potencjalnego wino-
wajcę. Sprawą zajęła się policja.

Kolejny przypadek zanie-
czyszczenia łódzkiej rzeki. 
W minionym tygodniu 
mieszkańcy zaalarmowali 
Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji o zmienionej barwie 
wody w rzece Bałutce. 
Na miejsce pojechali pra-
cownicy Pogotowia Kana-
lizacyjnego. Okazało się, że 
w korycie rzeki płynie woda 
o c iemnym, niebiesko-
-grantowym zabarwieniu. 

W okolicach ulicy Bronowej 
odnaleziono wpust do rzeki, 
z którego wypływała niebie-
ska ciecz podobna do barw-
nika do tkanin. 
Natychmiast pobrano próbki 
do badań laboratoryjnych. 
Wyniki pokażą, jakie straty 
w środowisku naturalnym 
mógł spowodować nielegal-

ny zrzut ścieków do rzeki. 
W pobranych próbkach okre-
ślana jest np. obecność metali 
ciężkich. 
Pracownicy ZWIK oraz Stra-
ży Miejskiej podjęli próbę 
odnalezienia sprawcy zanie-
czyszczenia rzeki. W okolicy 
otwarto kilkanaście studni 
kanalizacyjnych. W jednej 

z nich odkryto przyłącze, 
którym najpewniej odpro-
wadzono do rzeki niebieską 
substancję. 
Na miejsce wezwano właści-
ciela tego przyłącza kanali-
zacyjnego. Sprawą obecnie 
zajmują się organy ścigania 
oraz Wojewódzki Inspekto-
rat Ochrony Środowiska.

„Detektywi” z łódzkiego 
ZWiK są bardzo skuteczni 
w znajdowaniu osób, które 
spuszczają ścieki do rzek 
w mieście. Pracownicy na-
mierzyli w poprzednich 
latach m.in. winowajców 
zanieczyszczenia Jasienia 
i Olechówki. 

MiWa

KTO ZANIECZYŚCIŁKTO ZANIECZYŚCIŁ

AL. ŚMIGŁEGO-RYDZA

ŚCIEKI W RZECE

BAŁUTKĘ? 
BAŁUTKĘ? 

Działania Łódzkiego Centrum 
Wielokulturowego będą wspie-
rane przez fi rmę SEGRO – wła-
ściciela, zarządcę i dewelopera 
powierzchni magazynowych 
i produkcyjnych. 

Łódzkie Centrum Wielo-
kulturowe działa w Łodzi 
od ostatnich wakacji. Jego 
celem jest szeroko pojęta 
integracja cudzoziemców 
i cudzoziemek z polskimi są-
siadami, wsparcie obcokra-
jowców m.in. w kontaktach 
z instytucjami publicznymi 
i placówkami edukacyjnymi 
oraz w poszukiwaniu pracy 
i mieszkania, a także liczne 
działania usprawniające ko-
munikację. 
Współpracę z ŁCW pod-
jęła firma SEGRO, która 
wesprze finansowo szereg 
inicjatyw nastawionych na 
integrację zawodową cu-

dzoziemców mieszkających 
na terenie Łodzi.
– Współpraca z Łódzkim 
Centrum Wielokulturowym 
to kolejna, obok instala-
cji źródełek wody pitnej 
w łódzkich placówkach 
edukacyjnych, inicjatywa 
realizowana przez SEGRO 
wspólnie z Łodzią. Prze-
kazane przez nas środki 
zostaną wykorzystane na 
organizację kursów języ-
kowych, szkoleń zawodo-
wych, a także warsztatów. 
Dodatkowo osoby korzy-
stające z pomocy Łódzkiego 
Centrum Wielokulturowego 
będą miały dostęp do spe-
cjalistów w dziedzinie do-
radztwa zawodowego oraz 
psychologicznego – mówi 
Bożena Krawczyk, dyrektor 
inwestycyjna SEGRO na Eu-
ropę Centralną. 

red

ŁÓDZKIE
CENTRUM 

WIELOKULTUROWE

Miasto szykuje się do moderni-
zacji kolejnego odcinka al. Śmi-
głego-Rydza. Do przebudowania 
jest odcinek pomiędzy ul. Przy-
byszewskiego i Dąbrowskiego.

Miasto otworzyło oferty zło-
żone do przetargu na remont 
kolejnego odcinka al. Śmigłe-
go-Rydza. Do walki o kon-
trakt stanęły trzy firmy. Do 
przebudowania jest odcinek 
od ul. Przybyszewskiego do 
Dąbrowskiego. 

Trzech chętnych
Konsorcjum Przedsiębior-
stwo Drogowo-Budowlane 
Kemy i MPK-Łódź wyceniło 
prace na 85,632 mln zł brut-

to. Mosty Łódź proponują 
98,345 mln zł, a Strabag 
– 112,445 mln zł.
Przed miastem analiza zło-
żonych ofert oraz decyzja 
o ewentualnym zwiększeniu 
budżetu na tę inwestycję. 
Sytuacja na rynku budowla-
nym jest trudna. Firmy mają
problem z utrzymaniem 
łańcucha dostaw, drastycz-
nie rosną ceny materiałów, 
a część pracowników wróciła 
do Ukrainy, bronić ojczyzny 

przed Rosją.
Po wyborze wykonawcy 
opracowana zostanie tym-
czasowa organizacja ruchu 
i będą mogły wystartować 
prace budowlane. Ekipę 
budowlaną na kolejnym 
odcinku alei Śmigłego-Ry-
dza powinniśmy zobaczyć 
w IV kw. 2022 r.

Jak zmieni się aleja 
Śmigłego-Rydza?
Głównym elementem inwe-

stycji jest budowa nowocze-
snego tramwaju i moderni-
zacja torowiska. Dodatkowo 
wyremontowane zostaną 
chodniki, drogi rowerowe 
i ciągi pieszo-rowerowe. Nie 
zabraknie zieleni i uporząd-
kowanych trawników. 
Naprawa czeka także jezdnię, 
która będzie miała wymie-
nioną nawierzchnię i miejsca-
mi – tam, gdzie to potrzebne 
– także podbudowę.

MiWa

OD SEGRO
WSPARCIE WSPARCIE 
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Więcej zdjęć i fi lm 
na WWW.LODZ.PL

TRZY FIRMY CHCĄ
REMONTOWAĆREMONTOWAĆ
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W ramach wiosennej oferty EC1 
(ul. Targowa 1/3) przygotowało 
wiele atrakcji dla dorosłych 
i dzieci. Każdy, kto ceni sobie 
połączenie zabawy z elemen-
tami nauki, znajdzie tutaj coś 
dla siebie.

Kinofunkcja a Kinorola
Wystawa „Kinofunkcja a Ki-
norola. Modernistyczna ar-
chitektura powojennych kin 
polskich” to ostatnia nowość 
w Narodowym Centrum 
Kultury Filmowej. Ekspo-
zycja pozwala prześledzić 
zmiany w architekturze kin 
od lat 60. do 90. XX wieku, 

zwracając szczególną uwa-
gę na przykłady najciekaw-
szych modernistycznych 
budynków z tamtych lat, 
często współcześnie igno-
rowanych i niedocenianych. 
Wystawa dostępna będzie 
do 17 czerwca. W przestrze-
ni NCKF Spot, znajdują-
cym się w Centrum Nauki 
i Techniki.

Gra terenowa
Gra terenowa „Od wę-
gla do uranu” to kolej-
na wiosenna propozycja. 
Uczestnicy gry wcielają się 
w rolę kandydatów do pracy 

w uruchamianej w przyszło-
ści pierwszej w kraju elek-
trowni jądrowej, przechodzą 
wstępne szkolenia i testy. 
W grze można wziąć udział 
w każdy piątek o godz. 
10:00 i 11:45.

Wieczory dla 
dorosłych 
W kwietniu dorośli widzo-
wie mogą wziąć udział tak-
że w spotkaniu „50. Rocz-
nica lądowania na księżycu 
Misji Apollo 16”. W pierw-
szej części spotkania zostaną 
omówione założenia całego 
programu Apollo – od misji 

testowych, przez pierwsze 
loty załogowe poza orbitę 
Ziemi, aż do lotów Apollo 
14 i 15. Druga część to już 
opowieść o astronautach 
z Apollo 16 i ich niezwykłej 
podróży. Start 22 kwietnia 
o godz. 19:00.                  

Zred

Jednym głosem 
o ważnej sprawie
Dwa łódzkie teatry dla 
młodego widza – Pinokio 
oraz Arlekin – połączyły 
swoje artystyczne siły, aby 
mówić jednym głosem 
o ważnej sprawie praw 
dziecka. Pomysłodawcami 
projektu byli dramaturżka 
Magda Żarnecka i reży-
ser Przemysław Jaszczak, 
którzy są również auto-
rami tekstu sztuki napi-
sanego specjalnie do tego 
spektaklu. 
Stworzona przez nich hi-
storia opowiada o trojgu 
Wymyślonych Przyjacio-
łach, pracowników ogól-
noświatowej korporacji 
wspierającej dzieci, które 

potrzebują pomocy. Pew-
nego dnia wyruszają oni 
na misję do małych boha-
terów: Arii, Emila i Noko. 
Dzieci te z różnych powo-
dów nie mają przyjaciół 
w prawdziwym świecie. 
Aria nie ma na to czasu ani 
zgody taty, Noko zostaje 
przez rówieśników odrzu-
cona, a Emil ma na głowie 
sprawy, które przerosłyby 
niejednego dorosłego. Wy-
myśleni Przyjaciele towa-
rzyszą im więc w starciach 
z codziennością, budują 
i wspierają w momentach 
zwątpienia, ale przede 
wszystkim zaopatrują 
dzieci w realne narzędzia 
zmiany, walki o siebie 
i o swoje prawa.

Dzięki wspólnej koprodukcji Teatru Arlekin i Teatru Pinokio powstał spektakl „Dzieci i ryby” 
w reżyserii Przemysława Jaszczaka, wsparty działaniem warsztatowym edukatorek obu teatrów. Przedsta-
wienie będzie grane naprzemiennie na obu scenach w Łodzi. Na murach obu instytucji można też oglądać 
powstającą dzięki widzom Kartę POP – Praw, Oczekiwań i Potrzeb dzieci.

DZIECI I RYBY
KOPRODUKCJA TEATRU ARLEKIN I PINOKIO

INFO
Najbliższy spektakl odbędzie 
się 27 kwietnia na scenie Te-
atru Pinokio (ul. Kopernika 
16). Bilety do kupienia już 
wkrótce.

Przedstawienie 
„Dzieci i ryby”
Przedstawienie „Dzieci 
i ryby” ma formę kolażo-
wą, a historie są opowie-
dziane językiem teatru 
lalek i formy. Oglądać 
tu możemy m.in. lalki 

stolikowe czy 
o ż y w i a n i e 

i  a n i m a -
cję  przed-

m i o t ó w 
i prze-

strzeni z zachowaniem 
maksium iluzji czarnego 
teatru.
Spektaklowi towarzy-
szy dwuetapowe spo-
tkanie  edukacy jne , 
w p r o w a d z a j ą c e 
w temat i podsumo-
wujące go, w ramach 
którego eduktorki 
z obu teatrów razem 
z widzami opracowu-
ją Kartę POP – Kartę 
Praw, Oczekiwań i Po-
trzeb. Wisi ona na murach 
obu instytucji, jest regu-
larnie uzupełniana, 
a każdy z prze-
chodniów może 
zatrzymać się 
i  w c z y t a ć 
w głos dzieci.

KaWa

DZIECI I RYBYDZIECI I RYBY Nie daj się 
propagandzie!

O godz. 17:00 w Bibliotece 
Wolność (pl. Wolności 4) roz-
pocznie się spotkanie „Nie daj 
się propagandzie!”. Uczestnicy 
warsztatów dowiedzą się, jak 
rozpoznać dezinformację 
i radzić sobie z fake newsami. 
Wstęp wolny. 

Na pomoc 
Zajączkowi

Na godz. 17:00 w Bibliotece 
Gdańskiej (ul. Gdańska 8) za-
planowano warsztaty plastycz-
ne o tematyce wielkanocnej 
dla dzieci w wieku 6+. Uczest-
nicy wykonają wielkanocne 
ozdoby. Udział w warsztatach 
jest bezpłatny, obowiązują 
zapisy: 574 407 032.

Klub podróżnika

O godz. 16:30 w Bibliotece 
Odyseja (ul. Wschodnia 42) 
odbędzie się pierwsze spotkanie 
klubu podróżnika dla dzieci 
w wieku 7–12 lat. Uczestnicy 
dowiedzą się, jak zorganizować 
biwakowe życie w środku lasu. 
Udział w spotkaniu jest bezpłat-
ny, obowiązują zapisy: 
577 470 040.

DZIEJE SIĘ W
PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK

DZIEJE SIĘ WE
WTOREKWTOREK
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DLA DOROSŁYCH I DZIECI

EC1 NA WIOSNĘ

FOT. MAT. PRAS.

FOT. HAWA
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„SENIORZY W AKCJI” „SENIORZY W AKCJI” 
– zostań jednym z nich– zostań jednym z nich

Masz pasję, którą chcesz 
rozwijać? A może wiedzę 
i doświadczenie, który-
mi chcesz się podzielić 
z innymi? Seniorzy, którzy 
mają pomysły na twórcze 
spędzanie czasu swojego 
i innych mogą zdobyć na-
wet 15 tysięcy złotych na 
ich realizację. Do tego 
dostaną także wsparcie 
i pomoc od ekspertów.

– To konkurs dla pasjo-
natów mających pomysł 
na działania społeczne 
i chcących pracować 
nad ich rozwojem przy 
wsparciu ekspertów, 
animatorów i innych. 
Zapraszamy również 
organizacje, które pra-
gną wspierać tych pa-
sjonatów, odkrywać 
i wykorzystywać zaso-
by drzemiące w przed-
stawicielach swoich 
społeczności – mówi 
Małgorzata Stanowska, 
koordynatorka konkur-
su „Seniorzy w akcji” 
z Towarzystwa Inicja-
tyw Twórczych „ę”.

Co można zrobić?
Zgłaszane do konkursu 
projekty powinny mieścić 
się co najmniej w jednym 
z czterech dziedzin: 
• działań edukacyjnych 

i kulturalnych, 
• inicjatyw związanych 

z tworzeniem i wyko-
rzystaniem nowych 
technologii w kreowa-
niu świata przyjazne-
go starszym, 

• aktywności seniorów 
na rzecz środowiska 
i klimatu,

• działań wzmacniają-
cych aktywne uczest-
nictwo seniorów 
w życiu społecznym. 

Miło widziane będą też 
również pomysły wycho-
dzące naprzeciw potrze-
bom najstarszych członków 
danej społeczności, osób 
w tzw. czwartym wieku 
oraz wspierające aktyw-
ność starszych mężczyzn.
W związku z napływem do 
Polski uchodźców z Ukra-
iny i przybyszów z innych 
krajów zgłaszać można 
także pomysły wspierają-
ce migrantów i sprzyjające 

integracji cudzoziemców – 
pomocne im we włączeniu 
się w życie społeczności 
lokalnych, promujące to-
lerancję, wielokulturowość 
lub zagadnienia z zakresu 
praw człowieka.

Jak się zgłosić?
Konkurs skierowany jest 
do osób starszych oraz par 
międzypokoleniowych 
(osoba w wieku 60+ i oso-
ba młodsza o co najmniej 
25 lat) we współpracy 
z organizacją pozarządową 
lub instytucją, która pełni 
rolę podmiotu aplikującego 
o dotację (np. Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, fundacja, 
stowarzyszenie, dom kultu-
ry). Konkurs ma przyjazną 
formułę. Do wzięcia udziału 
nie jest potrzebne doświad-
czenie w pisaniu projektów. 
Procedura została bardzo 
uproszczona. Liczy się po-
mysł, chęć do działania 
i umiejętność współpracy 
z ludźmi. Autorzy pro-
jektów otrzymają silne 
wsparcie meryto-
ryczne. Nie tylko 
zrealizują swój 

pomysł pod okiem eksper-
tów, ale również rozwi-
ną się jako lokalni liderzy 
i animatorzy. W ramach 
konkursu można uzyskać 
dotację w wysokości do 15 
tys. zł. oraz wsparcie w re-
alizacji projektu poprzez 
warsztaty edukacyjne, szko-
lenie fi nansowe oraz współ-
pracę z ekspertami i tutora-
mi. Będą mieli też okazję do 
rozwoju swoich inicjatyw 
podczas Inkubatora Pomy-
słów.
Zgłoszenia do konkursu 
wymaga jedynie wypełnie-
nia listu intencyjnego, któ-
ry można znaleźć na stronie 
www.seniorzywakcji.pl.
Nabór trwa do 15 kwietnia.                               

rd

INFO

WAŻNE

Zgłoszenie 
znajdziesz tutaj:

Konkurs „Seniorzy w akcji” re-
alizuje Towarzystwo Inicjatyw 
Twórczych „ę” w ramach Pro-
gramu „Uniwersytety Trzeciego 
Wieku – Seniorzy w akcji” Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. 
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POMAGAJĄ MŁODYM

Młodzi ludzie potrzebujący wsparcia w usamodzielnieniu się mogą 
je znaleźć w Fundacji Robinsona Crusoe. Materiały edukacyjne 
dostępne są na stronie www.fundacjarobinson.org.pl

Pomagają dzieciom i mło-
dzieży z domów dziecka oraz 
z rodzin zastępczych. Dają im 
narzędzia do tego, by same 
potrafi ły znaleźć satysfakcjo-
nującą pracę lub odkryć, cze-
go chcą uczyć się na studiach. 
Wspierają w trudnych chwilach 
i momentach wahania.  

W Łodzi jest około 340 
młodych ludzi w wieku 
od 18 do 24 lat, którzy na-
dal mieszkają w domach 
dziecka lub żyją w rodzi-
nach zastępczych. Cały 
czas się uczą i próbują usa-
modzielnić. Najczęściej są 
to osoby, które nie mogą 
liczyć na pomoc i wsparcie 
ze strony biologicznych ro-
dziców. 
– Bywa niestety tak, że ci 
młodzi ludzie po skończe-
niu 18. roku życia wracają 
do rodzin, z których zosta-
li zabrani. My staramy się
i chcemy temu zapobie-
gać – opowiada Magda-
lena Kępka z Fundacji 
Robinson.

Wsparcie 
dla młodych
Dlatego powstał „Wehikuł 
Usamodzielnienia”. W ra-

mach programu grupa mło-
dych ludzi w wieku od 16 
do 25 lat uczestniczy w re-
gularnych zajęciach i warsz-
tatach, które mają pomóc im 
wejść w dorosłe życie.
– Naszym założeniem jest 
wyposażyć ich w umie-
jętności, żeby tak jak Ro-
binson Crusoe mogli sami 
zbudować sobie łódź i wy-
płynąć na te wody dorosłe-
go życia – przyznaje Mag-
dalena Kępka. 
To znaczy kontynuować na-
ukę lub znaleźć pracę i zna-
leźć mieszkanie. Temu służą 
zajęcia i warsztaty.
Podczas zajęć poruszane są 
tematy związane z: pracą 
i edukacją, ekonomią, pra-
wem, relacjami z innymi 
ludźmi i zdrowiem. Na pro-
gram składają się dwa spo-
tkania w miesiącu, przez nie-
mal cały rok – od września 
do czerwca. 
– Uczymy ich, jak budować 
swoją ścieżkę kariery, jak 
przygotować się na pierwszą 
rozmowę kwalifi kacyjną, ale 
też tego, w jaki sposób za-
rządzać swoim domowym 
budżetem fi nansowym, czy 
stawiać granice w relacjach – 
wyjaśnia Magdalena Kępka.

Zajęcia mają charakter 
warsztatowy, uczestnicy 
biorą udział w grach i ćwi-
czeniach, które dają im do-
świadczenie, które daje także 
wiedzę, jak postąpić, czy na 
co zwrócić uwagę w oma-
wianej sytuacji. Młodzież 
może także, poza warszta-
tami, wziąć udział w indy-
widualnych konsultacjach 
z mentorem lub psycholo-
giem. Każdy z Robinsonów 
bierze udział w warsztatach 
przez dwa lata. Do tej pory 
w ramach „Wehikułu” usa-
modzielniło się około 200 
osób.

Staże i wsparcie 
mentorów, nauka 
angielskiego
Działania Fundacji to nie 
tylko „Wehikuł Usamo-
dzielnienia”. Młodzi mogą 
skorzystać także ze staży 
wakacyjnych, wsparcia men-
torów, czy nauki angielskie-
go. Bardzo dużym powo-
dzeniem cieszy się projekt 
„Senior – Junior”, w którym 
wsparciem dla młodych są 
łódzcy seniorzy. 
Każdy taki program, a były 
już dwie edycje, trwa oko-
ło półtora roku. Seniorzy 

dobierani są  w pary z ju-
niorami, między innymi na 
podstawie zainteresowań. 
Każda para otrzymuje nie-
wielkie środki, które może 
przeznaczyć na kreatywne 
spędzenie wspólnego czasu 
i lepsze poznanie się podczas 
różnych aktywności, takich 
jak zwiedzanie muzeów czy 
wyjście na ściankę wspinacz-
kową. Po tym etapie senior 
pracuje z juniorem przez 
prawie rok. Podczas spotkań 
powstaje program usamo-
dzielnienia się dla każdego 
z juniorów. Zakłada on na 
przykład osiągnięcie wybra-
nych celów, takich jak popra-
wa ocen w szkole czy wyre-
montowanie mieszkania. 
– Te spotkania młodych osób 
z seniorami owocują znajo-
mościami, czy przyjaźniami, 
nawet kiedy projekt się koń-
czy. Relacja trwa nadal i to 
jest przepiękne. Często dzie-
je się tak, że senior staje się 
formalnym opiekunem usa-
modzielnienia dla takiego 
młodego człowieka, co jest 
dla nich ogromnym wspar-
ciem – opowiada Magdalena 
Kępka.

                    red

 

Jak nauczyć się samodzielności?Jak nauczyć się samodzielności?
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Wsóne śęwa

Wart z łozżą
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Ul. Wólczańska być może nieprędko tra-
fi  do czołówki najpiękniejszych w Łodzi, 
jednak nie można iść o zakład, że tak się 
nie stanie. Jest ujęta w dalekosiężnych 
planach programu rewitalizacji, ale już 
obecnie zmienia się na lepsze, jeśli uważ-
nie się przyjrzeć.

Willa, lapidarium i „Szufl andia”
Zmiany zachodzące w ostatnich latach 
w zabudowie ul. Wólczańskiej rozpo-
częło miasto. W 2019 r. zakończyła 
się rewitalizacja budynków na parceli 
ciągnącej się od ul. Wólczańskiej 36, 
gdzie odrestaurowano popadającą już 
w ruinę willę Józefa Bayera (obecnie 
siedzibę Biura Architekta Miasta) aż 
po al. Kościuszki 19, gdzie odnowę 
przeszedł budynek dawnego komisa-
riatu policji (obecnie zajmowany przez 
Miejską Pracownię Urbanistyczną). 
Dziedziniec między budynkami prze-
kształcono (wraz z częścią parteru 
MPU) w Lapidarium Detalu Archi-
tektonicznego, gdzie eksponowane są 
ozdoby uratowane z łódzkich fabryk, 
willi i kamienic, latami kolekcjonowa-
ne przez konserwatorów sztuki. Teraz 
to przestrzeń publicznie dostępna.
Swoją cegiełkę do poprawy wizerun-
ku Wólczańskiej dołożyła też Łódzka 
Spółka Infrastrukturalna, która kosz-
tem 11 mln zł ocaliła popadającą w ru-
inę „Szufl andię”, budynek pod nr 17 

– należący kiedyś do Edwarda Hent-
schla (niesłusznie nazywany willą, bo 
były w nim biura), w którym kręco-
no sceny do kultowego „Kingsajzu”. 
W 2015 r., gdy ŁSI  przejął go wraz 
z dwoma innymi budynkami w głębi 
nieruchomości, budowla już zaczynała 
się rozpadać… Po dwuletnim remon-
cie budynek przywrócono do świetno-
ści, ponownie przypisując mu funkcję 
biurową. Jest siedzibą ŁSI. Odnowiono 
też malutką willę w głębi podwórza 
i zabudowania gospodarcze za nią. 
Wisienką na torcie rej rewitalizacji 
stała się figurka krasnoludka – nie-
żyjącego już Jacka Chmielnika, który 
w „Kingsajzie” wcielił się w postać 
uciekiniera z Szufl andii, Ola Jedliny.

Gdzie się mury pną do góry
Ulica Wólczańska jest adresem cał-
kiem licznych inwestycji mieszkanio-
wych. Sporo się dzieje zwłaszcza na 
południe od al. Mickiewicza. Przy ul. 
Wólczańskiej 248, obok komisariatu 
policji i po sąsiedzku z Ogrodami 
Geyera, w 2021 r. rozpoczęła się bu-
dowa osiedla mieszkaniowego, które 
wznosi firma Ezbud z Tomaszowa 
Mazowieckiego. W czterech budyn-
kach, jakie tam docelowo powstaną, 
będą 184 mieszkania. Niemal rów-
nolegle ruszyły też prace na sporej 
działce, która od ul. Wólczańskiej 188 

ciągnie się aż do najnowszego odcin-
ka al. Kościuszki. Powstaje tam bu-
dynek na planie litery „L” – krótszą 
częścią równoległy do ul. Wólczań-
skiej, dłuższą ma sięgnąć do al. Ko-
ściuszki. Od strony ul. Wólczańskiej 
będzie mieścić pięć kondygnacji, 
w pozostałej części cztery. Łącznie 
powstanie tam 80 mieszkań oraz 
6 lokali na działalność handlową lub 
usługową. Ciekawostką inwestycji 
jest mała parterowa willa stojąca we 
wschodniej części działki przy al. Ko-
ściuszki. Budyneczek jest wpisany do 
gminnej ewidencji zabytków i zosta-
nie odrestaurowany.  
Bezpośrednio przy ul. Wólczańskiej 
(choć z adresem ul. Wróblewskiego) 
w kolejnych etapach rozbudowuje się 
osiedle Art Modern, inwestycja OPG 
Property Professionals. Jej elementem 
ma być również rewitalizacja budyn-
ku XIX-wiecznej elektrowni dawnych 
zakładów włókienniczych Sängera, 
Weilego i Landaua. W postindustrial-
nym gmachu powstaną apartamenty 
o charakterze loftów.
Warto odnotować też budowę przy 
skrzyżowaniu ul. Wólczańskiej z ul. 
Żwirki. Pusty od wielu lat narożnik 
(ostatnio służył za parking) zajmie 
kameralny apartamentowiec. Na 
czterech kondygnacjach powstaną 24 
lokale mieszkalne.

Rośnie osiedle 
przy ul. Wólczańskiej 248

Zabudowywany jest właśnie 
narożnik skrzyżowania 
ul. Wólczańskiej z ul. Żwirki

Tak ma wyglądać 
dom powstający 

przy ul. Wólczańskiej 166

FOT. LODZ.PL, MATERIAŁY INWESTORÓW
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Na północy
Na wizerunku północnej części ul. Wól-
czańskiej mocno ciążą coraz bardziej popa-
dające w ruinę znajdujące się w rękach pry-
watnych fabryczne kompleksy Wilhelma 
Lürkensa (pos. 44/49), Filipa Lissnera (pos. 
38), braci Schliefów (pos. 45/47) i Edwarda 
Hentschela (później Karola Nippe, pos. 12). 
Uroku nie dodają jej wyburzone narożni-
ki – przy skrzyżowaniu z ul. Struga, ul. 6 
Sierpnia, ul. Zieloną… Jednak i w tej części 
zachodzą powolne zmiany. 
Trwa odnowa kamienicy przy ul. Wól-
czańskiej 4, którą remontuje grupa prywat-
nych inwestorów. Poza mieszkaniami mają 
być tam także 4 lokale usługowe, dwa od 
strony ulicy i dwa w ofi cynach.
Metamorfozę przechodzi kamienica przy 
ul. Wólczańskiej 18 (kiedyś Mieczysława 
Pinkusa, jak jej bardziej znana sąsiadka 
przy al. Kościuszki 1). Dawniej pełniła 
funkcję biurową, teraz jest przebudowy-
wana na mieszkania. Powstanie w niej 
około 75 wysokiej klasy apartamentów, 
a na najwyższych kondygnacjach kilka 
przeszklonych penthouse'ów w nowej 
nadbudowie w układzie tarasowym. 
W  budynku znajdzie się też miejsce na 
handel i usługi – w suterenach jest na taką 
działalność 700 mkw. Dom sąsiadować 
będzie z powstającym przy zbiegu al. Ko-
ściuszki z ul. Zieloną przystankiem kole-
jowym Łódź-Śródmieście na trasie tunelu 
średnicowego, co może być mocnym atu-

tem tej lokalizacji.
Idąc ul. Wólczańską, nie można pominąć 
także gmachu przy jej zbiegu z ul. Za-
menhofa – przedwojennego gimnazjum 
niemieckiego, a powojennej siedziby m.in. 
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Łódzkiego. Choć adresem budynek jest 
przypisany do al. Kościuszki, wjazd ma 
od strony Wólczańskiej, obecnie pięknieje 
w oczach, remontowany przez Sąd Apela-
cyjny w Łodzi, który zajmie go po ukoń-
czeniu renowacji.

Plany i projekty
Wizję ładniejszej Wólczańskiej podbudo-
wuje też kilka projektów, które mają zostać 
przy niej zrealizowane. Znów zadziała ŁSI, 
która po przejęciu od miasta działki przy 
ul. Włókienniczej 19 zamierza wybudować 
na niej kameralny biurowiec. Na parterze 
miałby mieć lokal gastronomiczny i po-
mieszczenia do działalności handlowej, 
wyższe kondygnacje zajmą przestrzenie 
biurowe. Całość ma być utrzymana w sty-
listyce sąsiedniej „Szufl andii”.
Drugie życie otrzyma też dawny zespół fa-
bryczno-mieszkalny Smitza i van Enderta  
przy ul. Wólczańskiej 13. W pofabrycznym 
kompleksie u zbiegu z ul. Więckowskiego 
mają powstać stylizowane na lofty apar-
tamenty. Inwestor planuje podwyższenie 
istniejących budynków o nową nadbudo-
wę i wzniesienie dwóch jeszcze budynków 
wpisujących się architekturą w historyczne 

otoczenie. Między nimi ma wieść ogólno-
dostępny pasaż z ok. tysiącem mkw. po-
wierzchni na handel i usługi.  
Do inwestycji planowanych przy ul. 
Wólczańskiej można doliczyć także 
projekt budowy dwóch biurowców, 
które mają zapełnić pustą obecnie 
działkę pod nr 166. Niższy, 5-kondy-
gnacyjny o powierzchni użytkowej ok. 
800 mkw., ma stanąć od strony ul. Wól-
czańskiej, a wyższy o jeden poziom (ok. 
100 mkw.) ma wypełnić pierzeję al. Ko-
ściuszki. Ich budowę wstrzymała pan-
demia. Inwestor nie ukrywa, że zwleka 
z jej rozpoczęciem, uważnie obserwując 
przeżywający trudne czasy rynek nie-
ruchomości biurowych, ale zamierza 
oba gmachy wznieść. Trudno jedynie 
powiedzieć, w jakim terminie. 
Niemal naprzeciwko Politechnika 
Łódzka, która niedawno wzniosła 
przy ul. Wólczańskiej 175 pasywny 
biurowiec, przymierza się do budo-
wy przedszkola dla swych studentów 
i pracowników.
Wielką zagadką pozostaje jak na ra-
zie przyszłość rozciągających się od 
ul. Piotrkowskiej do ul. Wólczańskiej 
Ogrodów Geyera. Niemal 6-hektaro-
wą działkę w obrębie tego kompleksu 
kupiła niedawno spółka deweloperska, 
która nie kryje, że zamierza tam zbudo-
wać mieszkania. Więcej jednak na razie 
nie wiadomo. Piotr Jach

Tak ma wyglądać 
dom powstający 

przy ul. Wólczańskiej 166

Metamorfoza
 kamienicy 

przy ul. Wólczańskiej 18
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DOKĄD NA SPACER
WIOSNĄ?
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DOKĄD NA SPACER
WIOSNĄ?

Na Młynku korzystać można z tras rowe-
rowych, pograć w siatkówkę plażową czy 
poćwiczyć na siłowni plenerowej. Nowością 
jest boisko do gry w unihokeja. Powstało jako 
pierwsze w Łodzi dzięki głosom mieszkańców 
w Budżecie Obywatelskim. Dodatkowym 
miejscem do zbudowania rzeźby będzie stre-
fa do kalisteniki, popularnie nazywana street 
workout. Inwestycja zaplanowana została do 
realizacji na ten rok. 
Siłownia oraz ścieżki rowerowe są także na 

Stawach Stefańskiego. Tutaj dodatkowo moż-
na poszaleć na pumptracku, czyli specjalnie 
zbudowanym, zamkniętym torze z różnymi 
hopkami i górkami, który pozwala doskonalić 
umiejętności rowerzystów. Spełniają się na nim 
również miłośnicy deskorolek oraz hulajnóg. 
Tras rowerowych nie brakuje także na pozo-
stałych obiektach. Ale rowerzyści gustujący 
w długich dystansach najpewniej wybiorą Las 
Łagiewnicki. Tutaj jest w czym wybierać, jeśli 
chodzi o trasy.

Wspólnym mianownikiem 
dla tych 4 terenów są stawy 
– centralne punkty każde-
go z parków. Stawy Stefań-
skiego na Rudzie powstały 
na rzece Ner, Stawy Jana 
i park na Młynku położone 
są w dolinie rzeki Olechów-
ki, a stawy w Arturówku 
zasila rzeka Bzura. Dzięki 
temu są to doskonałe miej-
sca do letniego wypoczyn-
ku nad wodą. 

Na piaszczystą plażę moż-
na wybrać się na Stawy 
Stefańskiego czy na Artu-
rówek. W ciągu ostatnich 
kilku lat w miejscach tych 
został wymieniony piasek, 
a także postawiono dodat-
kowe leżaki – idealne na 
wypoczynek po kąpieli i do 
opalania. W sezonie letnim 
można także wypożyczyć 
sprzęt do pływania. Ostat-
nim hitem są rowery wodne 
w kształcie fl amingów. 

Łódź jest jednym z polskich miast, 
które może pochwalić się ogromną 
liczbą parków, zieleńców i lasów. 
Łagiewniki, miejskie parki, których 
jest ponad 30, ośrodki sportu i re-
kreacji czy skwery i zieleńce – tak 
duża różnorodność daje wiele moż-
liwości spacerowania i aktywnego 

spędzania czasu w mieście. Dziś 
przegląd kilku z nich. 

Stawy Jana, Stawy Stefańskiego, 
Młynek oraz Arturówek – to te-
reny zielone, na których z pewno-
ścią każdy znajdzie coś dla siebie. 
Od dróg rowerowych, przez place 

zabaw dla najmłodszych, po moż-
liwość kajakowania czy grania 
w siatkówkę. Przez ostatnie lata 
tereny te zmieniły się ze zwykłych 
parków w atrakcyjną przestrzeń 
przeznaczoną do aktywnego spę-
dzania czasu, od wczesnej wiosny, 
aż do późnej jesieni.

Na spacer,  wypoczynek 
można przyjść we wspo-
mniane miejsca całą rodzi-
ną. Dzieci z pewnością nie 
będą się tu nudzić. Place 
zabaw dla najmłodszych 
łodzian swoim wyglądem 
dziś mocno odbiegają od 
tych,  które  odwiedzały 
dzieci jeszcze kilkanaście 
lat temu. Parki linowe, bu-
dowle w kształcie statku, 
huśtawki-gniazda, zjeżdżal-
nie i trampoliny – wszyst-

kie te zabawki z pewnością 
uatrakcyjnią każde wyjście 
do parku.  red

Większość inwestycji na 
terenach rekreacyjnych 
powstała dzięki zaangażo-
waniu łodzian w Budżet 
Obywatelski. Mieszkańcy 
chętnie składają projekty, 
które zmieniają przestrzeń 
takich obiektów jak Mły-

nek, Stawy Stefańskiego… 
Dzięki temu w ciągu ostat-
nich 9 lat miejsca te zmieni-
ły się nie do poznania. Już 
od 20 kwietnia startuje ko-
lejny Budżet Obywatelski 
– etap składania wniosków.
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ŁÓDŹ Z LOTU PTAKA
INFO

Więcej pięknych
zdjeć Łodzi
znajdziesz 

na Instagramie
miasta:

Pałc ańso

Bił abk

Par nó

ŁÓDŹ Z LOTU PTAKAŁÓDŹ Z LOTU PTAKA

 Pitwa 86 (Kami Pd ubim)

FOTO:  LODZ.PL

MIASTO WYSOKICH LOTÓW
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Koziorożec (22.12-19.01)
Czy ostatnio nie ukry-
wasz czegoś przed świa-
tem? Jeśli tak, otwórz 
się przed najbliższymi! 
Inaczej skrywane tajem-
nice zaważą na relacjach 
z partnerem. Jeśli zasta-
nawiasz się nad zmianą 
w i zerunku ,  p r ze łam 
nieśmiałość charaktery-
styczną dla koziorożca 
i odważ się choćby na 
delikatne zmiany.

Rak (21.06-22.07)
Jeśli wahasz się między 
dwoma ofertami, wy-
bierz tę korzystniejszą 
fi nansowo. Odrzuć daw-
ne sentymenty i zadbaj 
o swój komfort. W dru-
giej połowie tygodnia 
możesz myśleć, że prze-
śladuje Cię pech, ale 
nie przypisuj wszystkich 
niepowodzeń losowi! Weź 
sprawy w swoje ręce.

Panna (23.08-22.09)
Jeśli  jesteś singlem, 
w kwietniu spotkasz 
kandydata do stałego 
związku. Uwierz w szczę-
ście i daj sobie szansę 
w miłości. Niedokończo-
ne sprawy odłóż na póź-
niej, bo nadchodzi wiele 
ważniejszych kwestii, 
związanych także z nie-
ruchomościami. 

Waga (23.09-22.10)
Pora na detoks od tok-
sycznych emocji. Prze-
myśl, kto z najbliższego 
g rona  zas ługu je  na 
zaufanie. Osoba spod 
znaku Wodnika może 
dążyć do konfrontacji, 
jednak nie oceniaj jej 
surowo. Szczera roz-
mowa załatwi sprawę. 
Sprawy uczuciowe nie 
posuną się do przodu, je-
śli nie zadbasz najpierw 
o miłość do samego sie-
bie.

Skorpion (23.10-22.11)
Nie każda kłótnia ozna-
cza koniec relacji! 
W kwietniu postaraj się 
nie postępować pochop-
nie i dobrze rozważ wy-
powiadane słowa. Jeśli 
zalegasz z zadaniami na 
uczelnię lub do pracy, 
wykonaj chociaż część- 
ktoś niebawem sprawdzi 
Twoje zaangażowanie. 
Lepiej być przygotowa-
nym!

Strzelec (23.11-21.12)
Idzie czas miłosnych 
uniesień, bliskości i czu-
łości. Poświęć tej sferze 
uczuć  w ięcej  uwag i 
i wyrwij się z wiru pracy, 
a zaowocuje to diame-
tralną poprawą kontak-
tów z ukochaną osobą. 
Niech wiosna wniesie 
w Wasz związek powiew 
świeżości. 
Strzelcy z drugiej połowy 
grudnia mogą spodzie-
wać się dobrych wieści! 

Wodnik (20.01-18.02)
Nie wszystko na raz! Masz 
wielki zapał i chcesz pod-
bijać świat, jednak gwiaz-
dy sprzyjają teraz syste-
matyczności. Najpierw 
zakończ zadania związa-
ne z pracą lub edukacją, 
następnie szukaj okazji 
do rozwoju kolejnych pa-
sji. W kwietniu w miłości 
serce musi ustąpić rozu-
mowi! 

Ryby (19.02-20.03)
Przygnębiająca aura 
i tempo życia sprawia-
ją, że ciężko u Ciebie 
o szczery uśmiech. Roz-
wiązaniem tego może 
być wyjazd w nieznane, 
tam, gdzie telefony nie 
mają zasięgu. Pozwól 
sobie na dzień lub dwa 
relaksu wśród natury 
i przemyśl trudne sytu-
acje sprzed tygodnia. 

Baran (21.03-19.04)
Adorator próbuje ustrze-
lić Cię strzałą amora! 
Niegroźny flirt może za-
mienić się w kłopotliwe 
uczucie, z którego ciężko 
będzie wybrnąć. Przemyśl, 
czy warto angażować 
się teraz w takie relacje. 
Poprawa sytuacji z ro-
dziną nie będzie tymcza-
sowa, jeśli przyłożysz się 
do wspólnych kontaktów. 

Byk (20.04-20.05)
Wszystkie znaki na nie-
bie wskazują, że idzie 
czas wyborów. Twoje 
nerwy zostały niedawno 
wystawione na próbę 
i możesz odczuć, że koń-
czy Ci się cierpliwość. 
Zimny rozrachunek i spi-
sanie „za i przeciw” pod-
powiedzą, co dalej z pra-
cą. Będzie się działo!

Bliźnięta (21.05-20.06)
Spokojnie i do przodu- 
tak można podsumować 
nadchodzący tydzień.
Pracę nad samym sobą 
warto zacząć nie od ciała 
i ćwiczeń fi zycznych, ale 
solidnego przygotowania 
mentalnego! Urodzeni 
po 28 maja mogą być 
niebawem narażeni na 
kontuzje.
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Lew (23.07-22.08)
Ważne wydarzenie nad-
ciąga coraz prędzej, więc 
upewnij się, czy jesteś 
na nie gotowy. W kwe-
stii finansów wszystko 
pójdzie po Twojej myśli, 
jeśli będziesz pieczoło-
wicie pilnować szcze-
gółów. W połowie kwiet-
nia uważaj na przemę-
czenie i zadbaj o zdrowie 
kręgosłupa.
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Nietypowo, bo grając na wła-
snym stadionie, Widzew Łódź 
występował w roli gościa. Mimo 
przewagi optycznej w całym spo-
tkaniu wicelider Fortuna 1. Ligi 
w meczu ze Skrą Częstochowa 
zdobył tylko jeden punkt. Dramat 
Widzewa rozegrał się w ostatniej 
akcji meczu, kiedy po wielkim 
zamieszaniu piłkę do bramki wbił 
Mariusz Holik. 

W spotkanie zdecydo-
wanie lepiej wszedł Wi-
dzew. Łodzianie częściej 
byli przy piłce, utrzy-

Prawdziwy rollercoaster zafun-
dowali swoim kibicom piłkarze 
Łódzkiego Klubu Sportowego. Od 
pewnego prowadzenia 2:0 do re-
misu 2:2 i gola na wagę wygranej 
w ostatniej minucie.  Zwycięstwo 
tym bardziej cenne, że Sande-
cja jest bezpośrednim rywalem 
w walce o baraże o awans do Eks-
traklasy. 

Mecz rozpoczął się od 
wzajemnego badania. Obie 
drużyny nie kwapiły się do 
ryzykownych ataków, ale 
można było dostrzec, że 
z minuty na minutę zary-
sowuje się przewaga ŁKS-
-u. Mimo to gol zdobyty 
w 19. minucie przez Pirulo 

mywali wysoki pressing 
i spychali częstochowian 
do defensywy. Piłka nożna 
jest jednak nieprzewidy-
walna i kiedy wydawało 
się, że gol dla czerwono-
-biało-czerwonych jest 
kwestią czasu, to Skra 
wyszła na prowadzenie. 
Po rzucie rożnym najwy-
żej wyskoczył Aleksander 
Paluszek i strzałem głową 
pokonał Henricha Rava-
sa. Dziesięć minut później 
mieliśmy wyrównanie. 
Również stały fragment 

można nazwać lekkim zasko-
czeniem. Hiszpański pomoc-
nik przejął piłkę w środku 
pola, przebiegł pół boiska 
i pewnym strzałem poko-
nał Dawida Pietrzkiewicza. 
Niecałe 5 minut później 
było 2:0. Mateusz Bąkowicz 
ofi arnym zagraniem znalazł 
w polu karnym Kelechukwu, 
a ten wykorzystał błąd obro-
ny oraz bramkarza i podwyż-
szył prowadzenie. Wydawało 
się, że teraz ŁKS będzie kon-
trolował grę i spokojnie do-
wiezie zwycięstwo. Jednak 
jeszcze w pierwszej połowie 
gola kontaktowego zdobył 
Łukasz Zjawiński. Druga 
połowa przez większą część 

gry z narożnika boiska, 
jednak tym razem gol zdo-
byty nogą przez Ernesta 
Terpiłowskiego. Druga 
część gry przez długi czas 
wyglądała podobnie do 
pierwszej, to Widzew ata-
kował, jednak brakowało 
konkretów. Taki przyszedł 
dopiero w 82. minucie. 
Sędzia za zagranie ręką 
w polu karnym podykto-
wał rzut karny, którego 
na gola pewnym strzałem 
zamienił  Marek Hano-
usek. Kiedy na trybunach 

była mocno senna. Dużo wal-
ki w środku pola, z której nic 
nie wynikało. Dopiero w 74. 
minucie zobaczyliśmy cie-
kawszą akcję, po której stan 
meczu został wyrównany. Po 
rzucie rożnym gola zdobył 
Kamil Słaby. Kiedy wyda-
wało się, że Sandecja odwró-
ciła na dobre losy meczu, to 
w ostatniej minucie spotka-
nia do akcji wkroczył Mate-
usz Kowalczyk. Młodzieżo-
wiec zachował zimną krew 
i w zamieszaniu w polu 
karnym zdobył gola na 3:2. 
Dzięki temu Rycerze Wiosny 
awansowali do strefy barażo-
wej. 

PB

trwało świętowanie trzech 
punktów, Skra wyrównała 
w ostatniej sekundzie me-
czu. Kolejny stały frag-
ment gry, strzał w słupek, 
kapitalna interwencja Ra-
vasa, a w konsekwencji gol 
Mariusza Holika. Jeden 
punkt w meczu z benia-
minkiem komplikuje sy-
tuację Widzewa w tabeli. 
Przewaga nad Arką Gdy-
nia i Koroną Kielce stop-
niała do dwóch punktów. 

PB

Strata punktówStrata punktów 
W KOŃCÓWCE MECZUW KOŃCÓWCE MECZU

GOL W OSTATNIEJ AKCJIGOL W OSTATNIEJ AKCJI 
ZA TRZY PUNKTYZA TRZY PUNKTY

Miedź Legnica 27 48:20 60
Widzew Łódź 27 45:30 50
Arka Gdynia 27 51:28 48
Korona Kielce 27 37:26 48
Chrobry Głogów 27 33:26 41
ŁKS Łódź 27 31:27 41
Sandecja Nowy Sącz 27 34:30 40
Odra Opole 27 37:36 40
Podbeskidzie B-B 27 41:33 37
GKS Tychy 26 27:30 37
Resovia Rzeszów 27 28:31 32
Skra Częstochowa 27 21:31 31
GKS Katowice 27 31:43 29
Zagłębie Sosnowiec 27 35:39 29
Puszcza Niepołomice 27 32:42 27
Stomil Olsztyn 27 28:49 24
Górnik Polkowice 26 24:43 21
GKS Jastrzębie 27 24:43 21
AWANS              BARAŻE              SPADEK

M     G   PKTFORTUNA 1 LIGA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tabela na 10.04.2022 godz. 20:00

FOT. R. JÓŹWIAK

FOT. M.BRYJA

Ravas – Stępiński, Hanousek, 
Kreuzriegler – Gołębiowski 

(46’ Nunes), Kun, Lipski, 
Zieliński – Hansen (90’ Mucha), 
Terpiłowski – Kita (65’ Guzdek)

WIDZEWWIDZEW

SKRA WIDZEW
CZĘSTOCHOWA ŁÓDŹ

FORTUNA 1 LIGAFORTUNA 1 LIGA

27. KOLEJKA27. KOLEJKA

2:2
Paluszek 19’
Holik 95’

Terpiłowski 29’
Hanousek 82’ 

ŁKS SANDECJA
ŁÓDŹ NOWY SĄCZ

FORTUNA 1 LIGAFORTUNA 1 LIGA

27. KOLEJKA27. KOLEJKA

3:2
Zjawiński 36’
Słaby 74’

Pirulo 19’
Kelechukwu 23’
Kowalczyk 90+5’

TAK GRALI NASI:TAK GRALI NASI:

RADOMKA RADOM 0:3 ŁKS COMMERCECON ŁÓDŹ 

WIDZEW ŁÓDŹ FUTSAL 8:4 WE-MET FUTSAL CLUB

GROT BUDOWLANI ŁÓDŹ 3:0 LEGIONOVIA LEGIONOWO

ŁKS COOLPACK 106:94 BASKET CLUB SWISS KRONO ŻARY

SIATKÓWKASIATKÓWKA

SIATKÓWKA

REKLAMA

Kelechukwu 
po strzeleniu
gola wykonał 
efektowe salto!

trwało świętowanie trzech 
punktów, Skra wyrównała 
w ostatniej sekundzie me-
czu. Kolejny stały frag-
ment gry, strzał w słupek, 
kapitalna interwencja Ra-
vasa, a w konsekwencji gol 
Mariusza Holika. Jeden 
punkt w meczu z benia-
minkiem komplikuje sy-
tuację Widzewa w tabeli. 
Przewaga nad Arką Gdy-
nia i Koroną Kielce stop-
niała do dwóch punktów. 

PB

Kozioł – Bąkowicz (89’ Marci-
niak), Dąbrowski, Koprowski, 

Szeliga – Rozwandowicz, Trąbka 
(89’ Jurić), Dominguez 

(78’ Kowalczyk) – Pirulo, Ricar-
dinho (64’ Corral), Kelechukwu 

(78’ Wolski)

ŁKSŁKS

KOSZYKÓWKAKOSZYKÓWKA

FUTSALFUTSAL
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Argentyna, Arabia Saudyj-
ska i Meksyk – to zespoły, 
z którymi w grupie C fi nało-
wego turnieju o piłkarskie 
mistrzostwo świata rywali-
zować będzie reprezentacja 
Polski. Mundial w Katarze 
rozpocznie się 21 listopada. 
Do tego czasu kibice będą 
mogli wspominać mistrzo-
stwa, które przeszły już do 
historii. Brali w nich udział 
m.in. piłkarze z łódzkich 
klubów.

Jako pierwszy w 1938 
roku zrobił to wychowa-
nek ŁKS Antoni Gałecki. 
Mundial we Francji był 
pierwszym z udziałem 
reprezentacji Polski, 
która zadziwiła kibiców 
niesamowitym meczem 
z Brazylią. W regulami-
nowym czasie gry był re-
mis 4:4, a faworyt awans 
do dalszej fazy turnieju 
zapewnił sobie dopiero 
w dogrywce. W spotka-
niu przegranym 5:6 czte-
ry gole dla polskiej dru-
żyny zdobył niespełna 
22-letni Ernest Wilimow-
ski – najmłodszy zawod-
nik zespołu. Najstarszym 
był obrońca ŁKS. Dzień 
przed meczem z Brazylią 
Gałecki skończył 32 lata.

Orły Górskiego
Na kolejny występ 
w fi nałach MŚ Polacy 
musieli czekać do roku 
1974. Warto było jednak 
uzbroić się w cierpli-
wość. Drużyna prowa-
dzona przez legendarne-
go Kazimierza Górskiego 
na stadionach byłej Re-
publiki Federalnej Nie-
miec pokazała efektow-
ny i skuteczny futbol, 
który doprowadził ją na 
najniższy stopień po-

dium. W drodze po medal 
biało-czerwoni ogrywali 
światowych potentatów, 
a ogromny udział w tym 
sukcesie miał Jan Toma-
szewski. Bramkarz ŁKS 
jako pierwszy na świecie 
podczas Mundialu obro-
nił dwie jedenastki. Zrobił 
to w meczach ze Szwecją 
(1:0) i w półfi nale z Niem-
cami (0:1). Wcześniej pod-
opieczni Górskiego ograli: 
Argentynę (3:2), Haiti (7:0) 
i Włochy (2:1). Pomiędzy 
starciami ze Szwecją i RFN 
pokonali Jugosławię (2:1), 
a w meczu o trzecie miejsce 
po latach zrewanżowali się 
Brazylii (1:0). Oprócz To-
maszewskiego w polskiej 
kadrze na Mundial ’74 zna-
lazł się również Mirosław 
Bulzacki. Wychowanek 
ŁKS był jednym z głów-
nych bohaterów potyczki 
z Anglią na Wembley (1:1), 
która dała biało-czerwo-
nym awans do turnieju fi -
nałowego. Na niemieckich 
boiskach nie wystąpił jed-
nak w żadnym meczu.

Mundial w Argentynie 
Dwóch graczy ŁKS (To-
maszewski i Bohdan 
Masztaler) oraz pierwszy 
przedstawiciel Widzewa 
(Zbigniew Boniek) grało 
natomiast cztery lata póź-
niej na kolejnym Mundialu. 
W Argentynie biało-czer-
woni rozpoczęli rywalizację 
od bezbramkowego remisu 
z broniącą mistrzostwa 
drużyną RFN. Później ogra-
li Tunezję (1:0) i Meksyk 
(3:1 – dwie bramki Bońka), 
ale starcie z gospodarza-
mi zakończyli porażką 0:2. 
Po zwycięstwie 1:0 z Peru 
i przegranej 1:3 z Brazylią 
Polacy na miejscach 5–8 za-
kończyli udział w turnieju. 

Z Łodzi na piłkarski mundial
Mocna reprezentacja 
Widzewa u Piechniczka
Na podium wrócili cztery 
lata później, w Hiszpanii. 
Kluczowymi graczami re-
prezentacji prowadzonej 
przez Antoniego Piech-
niczka byli wówczas m.in.: 
Boniek, Józef Młynar-
czyk, Władysław Żmuda 
i Włodzimierz Smolarek 
z Widzewa. Swój wkład 
w zdobyciu medalu miał 
również Marek Dziuba 
z ŁKS. Droga po ten sukces 
rozpoczęła się od bezbram-
kowego remisu z Włocha-
mi. Takim samym wyni-
kiem zakończył się mecz 
z Kamerunem, a wyjście 
z grupy zapewniło zwy-
cięstwo 5:1 z Włochami. 
Po jednym golu w tym me-
czu zdobyli m.in. Boniek 
i Smolarek. Ten pierwszy 
instynktem strzeleckim 
błysnął w kolejnym spo-
tkaniu, w którym Pol-
ska pokonała 3:0 Belgię. 
Wszystkie trafi enia były 
dziełem nowego nabyt-
ku włoskiego Juventusu. 
W starciu z drużyną ów-
czesnego ZSRR goli nie 
było, a półfi nał z Włocha-
mi biało-czerwoni prze-
grali 0:2. Później w meczu 
o trzecie miejsce ograli 
Francję 3:2.       

Ostatnie Mistrzostwa 
z łódzkimi klubami     
Do Meksyku na fi nały 
MŚ 1986 pojechali m.in. 
Smolarek, Roman Wój-
cicki i Kazimierz Przybyś 
z Widzewa. Po raz trzeci 
z rzędu Polacy rozpoczęli 
turniej od bezbramkowe-
go remisu. Tym 
razem padł 

on w starciu z Maroko. 
W drugim Smolarek strze-
lił bramkę, która dała zwy-
cięstwo 1:0 z Portugalią. 
Był to jedyny gol Polaków 
w tym turnieju. W ostat-
nim meczu grupowym 
biało-czerwoni przegrali 
0:3 z Anglią, a później 0:4 
z Brazylią. 
Na kolejny Mundialu 
z udziałem Polaków trzeba 
było czekać do roku 2002. 
Ten występ zakończył się 
na meczach grupowych. 
Podobnie było na tur-
niejach rozgrywa-
nych w latach 
2006 i 2018. 
Na tych im-
prezach nie 
było jednak 
przedstawi-
cieli łódz-
kich klu-
bów.  

MD
       

Z Łodzi na piłkarski mundialZ Łodzi na piłkarski mundialZ Łodzi na piłkarski mundial
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w tym turnieju. W ostat-
nim meczu grupowym 
biało-czerwoni przegrali 
0:3 z Anglią, a później 0:4 
z Brazylią. 
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było czekać do roku 2002. 
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przedstawiciel Widzewa 
(Zbigniew Boniek) grało 
natomiast cztery lata póź-
niej na kolejnym Mundialu. 
W Argentynie biało-czer-
woni rozpoczęli rywalizację 
od bezbramkowego remisu 
z broniącą mistrzostwa 
drużyną RFN. Później ogra-
li Tunezję (1:0) i Meksyk 
(3:1 – dwie bramki Bońka), 
ale starcie z gospodarza-
mi zakończyli porażką 0:2. 
Po zwycięstwie 1:0 z Peru 
i przegranej 1:3 z Brazylią 
Polacy na miejscach 5–8 za-
kończyli udział w turnieju. 

o trzecie miejsce ograli 
Francję 3:2.       

Ostatnie Mistrzostwa 
z łódzkimi klubami     
Do Meksyku na fi nały 
MŚ 1986 pojechali m.in. 
Do Meksyku na fi nały 
MŚ 1986 pojechali m.in. 
Do Meksyku na fi nały 

Smolarek, Roman Wój-
cicki i Kazimierz Przybyś 
z Widzewa. Po raz trzeci 
z rzędu Polacy rozpoczęli 
turniej od bezbramkowe-
go remisu. Tym 
razem padł 

Zbigniew Boniek

Jan
TomaszewskiAntoni

Gałecki

FOT. ARCHIWUM
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ŁÓDZKA POGODYNKA
11°C

11.04
PONIEDZIAŁEK Imieniny 

obchodzą:
Arleta, Filip, 
Jaromir, Herman,
Leon, Stanisław

13°C

12.04
WTOREK Imieniny 

obchodzą:
Juliusz, Wiktor,
Zenon, Andrzej,
Damian, Jędrzej

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

Kontynuujemy nasz prze-
gląd dóbr szlacheckich na 
terenie dzisiejszej Łodzi  
u progu jej rozwoju. 
Na zachód od Stoków były 
Rogi, które w początkach 
XVI w. stanowiły niedu-
żą wieś, należącą do kilku 
szlacheckich właścicieli – 
panów Rogowskich, która 
w połowie XVII w. została 
zupełnie zrujnowana, a po-
tem należała do dóbr Rado-
goszcz i miała tylko jedną 
chałupę! W drugiej połowie 
XVIII w. Rogi należały już 
do właścicieli dóbr Łagiew-
niki i Bałuty, czyli rodziny 
Karnkowskich i nadal były 
to głównie tereny pokryte 
lasem lub krzakami. Jedyna 
wówczas chałupa chłopska 
stała na polanie, niedaleko 
dzisiejszej ul. Strykowskiej, 
niedaleko od tzw. skrzyżo-
wania na Rogach.

Dalej na północ znajdowa-
ły się Moskule. Jeszcze na 
początku XVII w. była to 
duża wieś również nale-
żąca do kilku właścicieli.  
W okresie zniszczeń z po-
łowy XVII w., podobnie 
jak inne okoliczne osady, 
uległa zupełnej dewastacji. 
W XVIII w. była niewielką 
wioską liczącą zaledwie 
sześć zagród chłopskich, 
otoczonych borami. 
Z Łagiewnikami powią-
zana była natomiast wieś 
Modrzew, należąca przez 
kilka stuleci do tych sa-
mych właścicieli. W 1646 
roku miała sześć gospo-
darstw chłopskich oraz 
niewielki folwarczek, który 
w XVIII w. przestał istnieć. 
W samej zaś wsi, należącej 
do dóbr Łagiewniki, pozo-
stało zaledwie kilka zagród 
chłopskich. agr

11 kwietnia 1940 roku  
z rozkazu Adolfa Hitlera, 
wcielona do III Rzeszy Łódź 
otrzymała nazwę Litzman-
nstadt na cześć pruskiego 
generała Karla Litzmanna 
(1850–1936), który wsławił 
się w bitwie o Łódź w 1914 r. 
i nazwany był „Lwem spod 
Brzezin”, gdzie rozegrały 
się najcięższe walki. Już od 
stycznia 1940 r. Łódź miała 
status miasta wydzielonego 
z niemieckim samorządem. 
Rozszerzono granice ad-
ministracyjne m.in. o Brus, 
Chojny, Łagiewniki i Rudę 
Pabianicką, a obszar Łodzi 
powiększył się niemal czte-
rokrotnie. Ulicom i placom 
nadano nowe niemieckie 
nazwy, np. Piotrkowska 
przemianowana została na 

W naszej rubryce nie możemy pominąć ważnego wydarzenia, 
jakim było dla Łodzi odsłonięcie Ławeczki Tuwima, która 
stała się niemal symbolem naszego miasta. 
Miało to  miejsce 13 lat temu, 10 kwietnia 1999 roku, kiedy 
to z inicjatywy znanego animatora kultury Marcela Szyten-
chelma odsłonięto przed gmachem UMŁ przy ul. Piotrkow-
skiej 104 spiżowy pomnik autorstwa Wojciecha Gryniewicza. 
Przed dawnym pałacem Heinzla stanęła oryginalna ławecz- 
ka z siedzącą postacią poety naturalnej wielkości, na której 
jest wolne miejsce, by przysiąść obok. Łodzianie i turyści 
robią tu sobie pamiątkowe zdjęcia, miejsce jest rozpozna-
walne i bardzo popularne, a nowa miejska legenda głosi, 
że potarcie Tuwimowego nosa przynosi szczęście, więc nie 
pokrywa się on patyną i błyszczy w słońcu najmocniej… 
To był początek całego cyklu rzeźb miejskich na ul. Piotr-
kowskiej tworzącego Galerię Wielkich Łodzian, a moda  
na pomnikowe ławeczki opanowała cały kraj.  agr

Rodzinne 
miasto

GALERIA ŁÓDZKICH 
MURALI

Mural przy ul. Żeligowskiego 58 
autorstwa łódzkiego artysty 
o pseudonimie Meisal Lasiem

Kolejne wydanie w środę 
13 kwietnia

Narodziny symbolu

DOJCZERKA, CZUBAJ I HELMUTDOJCZERKA, CZUBAJ I HELMUT
ŁODZIANIZMY

Od samego początku 
rozwoju Łodzi przemy-
słowej w pierwszej poło-
wie XIX wieku osadnicy  
i ludność niemiecka sta-
nowili znaczną część 
mieszkańców, a fabry-
kanci należeli do elity 
miasta. 
Przed wojną żyło w Ło- 
dzi ponad 60 tysięcy-
Niemców, a spora gru-
pa łodzian mówiła po 
niemiecku, który domi-
nował w terminologii 
technicznej i włókienni-
czej, a wiele słów przeni-
kało potocznego języka. 
Polacy różnie określali 
swoich sąsiadów – np. 
bambry, czy bauery, 
wskazując na bogatych 
gospodarzy niemiec-
kich, albo tradycyjnie – 

Szwaby, a np. na Niem-
ki mówiono w Łodzi 
„Dojczerki” (od. niem. 
Deutscher). W czasach 
okupacyjnych, zwłasz-
cza w okresie I wojny 
światowej funkcjonował 
termin „czubaj”, okre-
ślający niemieckiego 
żandarma, który nosił 
charakterystyczny hełm 
ze szpicem. Z najnow-
szych obserwacji mogę 
przytoczyć dość zabaw-
ny niemiecki łódzki ak-
cent, dotyczący zaada-
ptowanych – głównie 
na liniach podmiejskich 
– wyremontowanych 
tramwajów z Niemiec, 
z podwyższeniami i po-
mostami, nazywanymi 
przez stałych pasaże-
rów… „Helmutami”. agr

Adolf Hitler Straße. Dotych-
czasowy herb Łodzi – złotą 
łódź w czerwonym polu, 
zmieniono na złotą swasty-
kę na granatowym tle, czyli 
w barwach rodu Litzman-

ADMINISTRACJA LITZMANNSTADTADMINISTRACJA LITZMANNSTADT
nów. Miasto podzielono 
na cztery dzielnice według 
kierunków geograficznych: 
Ost, Süd, West i Nord,  
a później utworzono jeszcze 
piątą – Mitte (Śródmieście). 

KARTKA Z KALENDARZA

Na czele miasta stał nadbur-
mistrz, a zastępował go 
burmistrz. W skład władz 
wchodzili również nomi-
nowani przez nową admi-
nistrację: asesorowie, radni  
i doradcy. Najdłużej funkcję 
nadburmistrza sprawował 
Werner Ventzki (urodzo-
ny w Słupsku w 1906 r., 
zmarły w 2004 r., członek 
SS, a po wojnie działacz 
Związku Wypędzonych). 
J ęzykiem urzędowym  
w mieście stał się oczywiście 
niemiecki. Masowo przesie-
dlano do Łodzi Niemców  
z krajów bałtyckich, Woły-
nia i Besarabii, którzy zaj-
mowali mieszkania po za-
mkniętych w getcie Żydach  
i wypędzonych Polakach.

 agr

ŁÓDZKIE GAWĘDY

SZLACHCIC NA ZAGRODZIESZLACHCIC NA ZAGRODZIE
Łagiewniki dzisiaj

Na czas remontu 
ul. Piotrkowskiej Ławeczkę Tuwima zdemontowano. 
Powróciła na swoje miejsce 27 czerwca 2014 r. 

„Z rozkazu Führera to miasto nazywa się Litzmannstadt” 
– tablica ustawiona w 1940 r. na Deutschlandplatz (pl. Wolności)
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