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NAPRAWA ULIC

KOMUNIKACJA

COVID-19

MAGISTRAT

NA SYGNALE

Trwa pozimowa naprawa ulic. 
Drogowcy pracują w każdej 
dzielnicy. Zrywają znisz-
czone fragmenty jedni i od 
nowa układają nawierzch-
nię. Gdzie ich spotkamy 
w najbliższych dniach?

Poprawa pogody po-
z w o l i ł a  r o z p o c z ą ć 
p o w a ż n i e j s z e  p o z i -
mowe naprawy ul ic . 
W  m i n i o n y m  t y g o -
dniu drogowców mo-
gliśmy spotkać m.in.: 
na ul .  Bandurskiego 
i Waltera-Janke, Kilińskie-
go, Tomaszowskiej, Palki, 

WPADŁ NA GORĄCYM UCZYNKUWPADŁ NA GORĄCYM UCZYNKU

Rokicińskiej i Piłsudskiego. 
To już nie doraźne prace i la-
nie masy w ubytki w ziemi, 
ale naprawy, które trwale po-
prawią sytuację na drogach. 
Ekipy frezują zniszczoną, 
podziurawioną nawierzch-
nię i na większej powierzchni 
układają nowy asfalt.
Kolejne tygodnie to kon-
tynuacja cząstkowych re-
montów w całym mieście. 
Drogowców zobaczymy 
w każdej dzielnicy. Po-
znaliśmy właśnie harmo-
nogram prac na najbliższe 
dwa tygodnie. Nowy asfalt 
zobaczymy m.in. na ul. 

Brzezińskiej, Rzgowskiej, 
Strykowskiej,  Tuwima, 
Kościuszki, Czerwonej, 
Broniewskiego, Zgierskiej 
i Strykowskiej.
W kolejnych tygodniach 
naprawy będą kontynu-
owane,  a  na  początku 
kwietnia powinniśmy po-
znać wyniki przetargu na 
generalne remonty ulic. 
Miasto będzie wybierało 
firmy, które przed waka-
cjami rozpoczną większe 
inwestycje, obejmujące wy-
mianę nawierzchni całych 
odcinków ulic oraz napra-
wy chodników.    TAnd

CIEMNA STRONA MIASTA

Na przełomie 2022 i 2023 
r. do Łodzi trafią kolejne 52 
autobusy. Łącznie, z ostatnimi 
dostawami, będzie to już 120 
nowych pojazdów!

W ramach ogłoszonego 
przetargu na dziesięcio-
letni wynajem dostar-
czone mają zostać 52 
autobusy przegubowe 
(18 m). Zostaną one roz-
dysponowane między 
dwiema zajezdniami 
autobusowymi – Lima-
nowskiego i Nowe Sady.
W nowych pojazdach 
znajdzie się m.in.:
•  elektroniczny sys-

Wydział Ochrony Środowiska 
szuka pracowników. To jeden 
z wielu naborów, jakie aktual-
nie prowadzi łódzki magistrat. 

Wydział Ochrony Śro-
dowiska szuka pra-
cowników do Oddziału 
Ocen Oddziaływania na 
Środowisko. Przyszły 
urzędnik będzie prowa-
dził sprawy zgłaszane 
przez mieszkańców, 
przygotowywał pozwo-
lenia i opinie oraz po-
magał przy stworzeniu 
Programu Ochrony Śro-
dowiska. 
Pracę można podjąć 
na kilku stanowiskach 
różniących się wymaga-
nym stażem pracy bądź 
wykształceniem, np. po-
dinspektor z wykształ-

Rząd ogłosił zniesienie 
obostrzeń związanych 
z pandemią koronawirusa. 
Od dzisiaj, 28 marca, nie 
musimy nosić maseczek. 
Wyjątkiem są przychodnie 
i szpitale.
W i ę k s z o ś ć  z a k a ż e ń 
COVID-19 to aktualnie 
wariant Omicron, który 
okazał się mniej groźny, 
niż początkowo zakładano. 
– Zarówno sytuacja mię-
dzynarodowa, jak i pro-
gnozy są pozytywne. Prze-
widujemy, że do końca 
kwietnia będziemy mieli 
redukcję zakażeń i hospi-
talizacji. Wielka Brytania 
i Niemcy notują więcej za-

tem informacji pasa-
żerskiej (tablice infor-
macyjne, urządzenia 
głośnomówiące),

• autokomputer,
• cyfrowy system reje-

stracji obrazu,
• system automatycz-

nego zliczania pasaże-
rów,

• automat do sprzedaży 
biletów w pojazdach,

• system informacji wi-
zualnej.

Autobusy mają mieć moż-
liwość przewozu minimum 
135 pasażerów, w tym 38 
na miejscach siedzących.                        

PW

ceniem średnim musi mieć 
min. 3-letni staż pracy. 
Do dokumentów kandyda-
ci muszą dołączyć kwestio-
nariusz i oświadczenia, któ-
re można pobrać ze strony 
lodz.pl/praca. Na tej stro-
nie znajdują się szczegóło-
we opisy ogłoszeń o pracę.
Wydział Ochrony Środo-
wiska to niejedyne biuro 
w magistracie, które ak-
tualnie prowadzi nabór. 
Pracowników szukają ak-
tualnie również Wydział 
Urbanistyki i Architek-
tury, Wydział Edukacji, 
Zarząd Zieleni Miejskiej 
i Zarząd Inwestycji Miej-
skich.

                                   rd

każeń, ale podjęły decyzję 
o zniesieniu wszystkich 
obostrzeń. Podjąłem de-
cyzję o zniesieniu od 28 
marca obowiązku nosze-
nia maseczek, nie doty-
czy to podmiotów leczni-
czych, tam nadal będzie 
obowiązek zakrywania 
twarzy. Rekomenduję jed-
nak noszenie maseczek w 
miejscach dużych skupisk 
ludzkich – mówi Minister 
Zdrowia.
W poniedziałek zostaje 
zniesiona kwarantanna 
i izolacja. Osoby z pozy-
tywnym wynikiem testu 
będą się izolować samo-
dzielnie.                           red

Policjanci złapali zło-
dzieja podczas próby 
kradzieży katalizatora 
samochodowego. 21-la-
tek wpadł w trakcie wy-
cinania części z podwo-

zia pojazdu. 
To był rutynowy patrol. 
Policjanci przejeżdżając 
obok ul.  Przędzalnianej 
usłyszeli  odgłos piły to 
metalu. Na jednym z po-

bliskich parkingów zauwa-
żyli Volkswagena Golfa 
podniesionego na lewarku. 
Pod autem leżał mężczy-
zna, który z pomocą piły 
akumulatorowej wycinał 

z samochodu katalizator. 
21-latek próbował ucie-
kać,  ale  został  złapa-
n y .  G r o z i  m u  t e r a z 
nawet 5 lat więzienia.
rd
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Kochana, poczciwa, zapatrzo-
na w człowieka jak w obrazek. 
Seniorka Sonia – zbiór zalet 
i cnót wszelakich – szuka no-
wych właścicieli.

Sonia jest w schronisku 
od 15 stycznia. Ma około 
12 lat. Tak, właśnie tyle. 
Czy nie zasługuje na dom 
i swojego człowieka? Za-
sługuje jak każdy inny 
pies, a metryka? Cóż, psy 
starzeją się tak samo, jak 
ludzie, warto o tym pa-
miętać.
– Sonia to kochana, po-

Wszystkie psy przebywające 
w schronisku mają swoje wizytówki 
na stronie internetowej.

czciwa psia dama. To-
warzyska, sympatyczna, 
zrównoważona.
O niej można mówić tyl-
ko w samych superlaty-
wach. Chcielibyśmy, aby 
Sonia stała się dla kogoś 
ważna, żeby zamieni-
ła schronisko na dom, 
a budę na kanapę – mówi 
Marta Olesińska, szefowa 
schroniska dla zwierząt.
Osoby zainteresowane 
podarowaniem szansy 
Soni zapraszamy do kon-
taktu ze schroniskiem: 
schronisko.biuro@o2.pl

redscINFO

DOM DLA SENIORKI DOM DLA SENIORKI 
POSZUKIWANYPOSZUKIWANY

MPKMPK zamawia  zamawia 
nowe autobusynowe autobusy

JEST PRACA

SCHRONISKO
W ŁODZIZRYWAJĄ ZRYWAJĄ 

I KŁADĄ OD NOWAI KŁADĄ OD NOWA

INFO
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COVID-19
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na stronie internetowej.
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na kilku stanowiskach 
różniących się wymaga-
nym stażem pracy bądź 
wykształceniem, np. po-
dinspektor z wykształ-
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Od dzisiaj, 28 marca, nie 
musimy nosić maseczek. 
Wyjątkiem są przychodnie 
i szpitale.
W i ę k s z o ś ć  z a k a ż e ń 
COVID-19 to aktualnie 
wariant Omicron, który 
okazał się mniej groźny, 
niż początkowo zakładano. 
– Zarówno sytuacja mię-
dzynarodowa, jak i pro-
gnozy są pozytywne. Prze-
widujemy, że do końca 
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redukcję zakażeń i hospi-
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skich.
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bliskich parkingów zauwa-
żyli Volkswagena Golfa 
podniesionego na lewarku. 
Pod autem leżał mężczy-
zna, który z pomocą piły 

z samochodu katalizator. 
21-latek próbował ucie-
kać,  ale  został  złapa-
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Drogowcy pracują
w całym mieście
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Kto z nas nie pamięta radości 
z transakcji handlowych i zdo-
bytego bogactwa? Jesienią 
łodzianie będą mogli zagrać 
w łódzką edycję Monopoly!

M o n o p o l y  t o  j e d n a 
z najpopularniejszych 
gier planszowych. Do tej 
pory ukazały się m.in. 
Monopoly Dubaj, Sydney 
czy San Antonio. Pierw-
szym polskim akcentem 
była edycja gry Gdańsk, 
a później także Poznań, 
Kraków, Wrocław, czy 
ostatnio – Katowice. Te-
raz czas na Łódź!

Lokalny patriotyzm
Proces przygotowania 
gry trwa ponad pół roku 
i rozpoczyna się od wy-
boru partnerów oraz 
podmiotów na planszę. 
– Przy wyborze partne-
rów kierujemy się ich 
wartościami i znacze-
niem dla miasta. W pro-

jekcie biorą udział kluczowe 
dla regionu fi rmy i instytu-
cje. Monopoly w edycji miej-
skiej to coś więcej niż komer-
cyjny projekt, stawiamy na 
lokalny patriotyzm i takich 
też partnerów poszukuje-
my – mówi Jan Jaźwiński 
z Winning Moves Polska. 
– W projekcie jest miejsce 
zarówno na małe, lokalne 
instytucje, jak i duże fi rmy, 
które mają istotne znaczenie 
dla rozwoju miasta. 

Charakterystyczne 
elementy miasta
Każda z edycji jest wyjątko-
wa, ma swoją unikalną szatę 
grafi czną, a pola z nazwami 
ulic lub dworcami z wersji 
klasycznej zostają zamienio-
ne na lokalne instytucje, mo-
dyfi kacji ulegają także karty 
szansy i „Kasa Społeczna”. 
Na kartach pojawiają się 
teksty, które są odniesieniem 
do charakterystycznych ele-
mentów życia lub przyzwy-

czajeń mieszkańców w kon-
kretnym mieście. W edycji 
miejskiej Katowice można 
było np. zagrać pionkiem 
„kluska śląska”. 

Łódzka edycja 
Monopoly
W grze Monopoly Łódź 
nie zabraknie ciekawostek 
związanych z miastem i jego 
historią. Liczba dworców 
PKP, drużyn sportowych, 
jednostek kultury czy przed-
stawicieli lokalnego biznesu 
na planszy pozostaje na 
razie tajemnicą. Najdroż-
szy obiekt na planszy także 
nie został jeszcze wybrany 
– twórcy zapraszają miesz-
kańców do przesyłania 
swoich sugestii. Partnerzy 
edycji i pola na planszy zo-
staną przedstawione miesz-
kańcom i mediom dopiero 
podczas ofi cjalnej premiery 
gry już tej jesieni.
                 
                                          KaWa
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DZIEJE SIĘ W

PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK
„Czarna książka kolorów”. 
Książka na warsztat.
O godz. 17:00 na zajęcia z cyklu „Książka na 
warsztat” zaprasza Biblioteka Zagadka 
(ul. Cieszkowskiego 11 A). Podczas spotkań 
uczestnicy będą poznawać ciekawe książki 
i twórczo działać, wykorzystując ich treść. 
– Z okazji Światowego Dnia Braille’a zapraszamy 
dzieci w wieku 5+ na twórcze czytanie „Czarnej 
książki kolorów”, dzięki której poczujemy moc 
zmysłu dotyku, poznając m.in. alfabet Braille’a 
i tworząc strony naszej wspólnej czarnej książki 
– zachęcają organizatorzy. Spotkanie jest bez-
płatne, obowiązują zapisy: 
571 553 071.

DZIEJE SIĘ WE
WTOREKWTOREK

Łódzkie rody fabrykantów
O godz. 17:00 w Bibliotece Miejskiej w Łodzi filii 
nr 73 (ul. Piękna 35/39) rozpocznie się spotkanie 
„Łódzkie rody fabrykantów: Herbstowie, słynna 
łódzka rodzina z niemieckimi korzeniami”. Pre-
lekcję poprowadzi Krzysztof Ambroziak, łódzki 
przewodnik z Koła Przewodników im. Rajmunda 
Rembielińskiego O/Łódź PTTK. Wstęp wolny.

Ale robale!
Na godz. 15:00 w Bibliotece Miejskiej w Łodzi filii 
nr 59 (ul. Skalna 2) zaplanowano warsztaty dla 
dzieci „Ale robale!”, podczas których poznają 
tajemniczy świat owadów. 
Udział bezpłatny, obowiązują 
zapisy: 571 553 059.

FOT. LODZ.PL

W  M u z e u m  M i a s t a  Ł o d z i 
(ul. Ogrodowa 15) można zrobić 
sobie zdjęcie na kultowym fote-
lu RM58 zaprojektowanym przez 
Romana Modzelewskiego.

W 2022  roku  przypada 
110. rocznica urodzin i 25. 
rocznica śmierci jednegoz 
najważnie jszych łódz-
kich twórców II poł. XX 
w. – ikony polskiego 
i światowego wzornic-
twa, wszechstronnego 
artysty wyprzedzające-
go swoją epokę oraz 

współtwórcy i wy-
kładowcy Akademii 

Sztuk Pięknych 
w Łodzi, Roma-

na Modzelew-
skiego. 

Wędrówka po mieście
Projekt kultowego fotela – 
RM58 Classic Red Roman 
Modzelewski opatentował 
w 1962 r. A interesował się nim 
sam Le Corbusier, dziś nie tyl-
ko znajduje się on w kolekcji 
Victoria and Albert Museum 
w Londynie i jest sprzeda-
wany w sklepie muzealnym 
w Moma w Nowym Jorku, 
a dzięki polskiej firmie Vzór, 
która uzyskała prawa do 
jego produkcji, znalazł się też 
w Muzeum Miasta Łodzi. 
Równo miesiąc po urodzinach 
artysty, 28 marca kultowy fo-
tel Modzelewskiego rozpocz-
nie podróż po mieście, będzie 
go można spotkać w różnych 
miejscach Łodzi. – Kultowy 
fotel RM58 wędrować będzie 
przez cały rok 2022 i znajdzie 
się w instytucjach kultury, 
chętnie odwiedzanych przez 
łodzian miejscach, a także gabi-
netach osobistości związanych 

z naszym miastem – opowiada 
Magda Komarzeniec, dyrek-
tor Muzeum Miasta Łodzi. – 
W wybranych miejscach towa-
rzyszyć mu będzie ministudio 
fotograficzne, zachęcające ło-
dzian do wykonania zdjęcia 
z Romanem Modzelewskim.

Quiz i urodzinowy
tort
Tego samego dnia (28 marca) 
o  godz .  19 :00  w k lubie 
Pop’n’Art na pl.  Wolno-
ści 6 odbędzie się urodzi-
n o w y  q u i z  p t . :  „ R M 5 8 
z 10. Quiz o sztuce, filmach 
i Łodzi”. W quizie mogą 
wziąć udział sześcioosobowe 
drużyny, które walczyć będą 
o urodzinowy tort od Po-
p’n’Art oraz torbę książek wy-
danych przez Muzeum. Zgło-
szenia przyjmowane są pod 
adresem: kza.lodz@gmail.com.

 rd
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Ale robale!
Na godz. 15:00 w Bibliotece Miejskiej w Łodzi filii 
nr 59 (ul. Skalna 2) zaplanowano warsztaty dla 
dzieci „Ale robale!”, podczas których poznają 
tajemniczy świat owadów. 
Udział bezpłatny, obowiązują 
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INFO
NAJBLIŻSZE 
SPEKTAKLE
15, 16 I 17 MARCA 
O GODZ. 19:15

W Teatrze Powszechnym 
(ul. Legionów 21) można już 
oglądać najnowszą, czwartą 
komedię Juliusza Machulskie-
go napisaną specjalnie dla 
łódzkiego teatru.

„Atrament. Wczoraj. Ży-
rafa” to opowieść o wie-
lopokoleniowej rodzinie 
z niechlubną historią łódz-
kiego esbeka w tle. Autor 
z czułością i dużą dozą 
humoru portretuje swoich 
bohaterów. Na przykładzie 
ich rodzinnych relacji stawia 

fundamentalne pytania bli-
skie każdemu z nas. Jakie są 
współczesne więzi rodzin-
ne? Czy coś takiego jeszcze 
w ogóle istnieje? I co to zna-
czy w dzisiejszym świecie? 
Czy doceniamy ich wartość? 
I czy potrafi my jeszcze dbać 
o swoich bliskich? A może 
tylko kupujemy namiastkę 
miłości, by uciszyć sumie-
nie?
– Sztuka Juliusza Machul-
skiego opowiada o spra-
wach bardzo ważnych – 
o relacjach rodzinnych, 

obecności starszej osoby 
w rodzinie, o chorobie Al-
zheimera. Portretuje kil-
kupokoleniową rodzinę, 
w której przeglądamy się 
jak w soczewce. Poza tym 
ta wielopokoleniowość 
i różnorodność doświad-
czeń bohaterów pozwala 
nam dodatkowo dotknąć 
różnych wizji Polski – od 
czasów PRL-u aż po współ-
czesność – mówi reżyser Pa-
weł Szkotak. 

 RedKu
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2022 ROKIEM ROMANA2022 ROKIEM ROMANA

W ŁODZIW ŁODZI

Roman 
Modzelewski 
prowadził zajęcia 
z malarstwa, 
rysunku 
i dekoracji wnętrza
 na łódzkiej Akademii 
Sztuk Pięknych

Kultowy fotel RM58 
będzie wędrować po Łodzi 
przez cały rok

Teatr, biblioteka Teatr, biblioteka 
i rodzinna restauracjai rodzinna restauracja
Wigencja to połączenie indu-
strialnego charakteru z no-
woczesnością. Zmieszczą się 
w niej i dwie sceny teatralne, 
i centrum sztuki, i biblioteka.

Fabryka przy ul. Sien-
kiewicza,  obok OFF 
Piotrkowska, przechodzi 
metamorfozę. Zaawanso-
wanie prac przekroczyło 
już 70 proc. – Pracujemy 
od rana do późnych go-
dzin wieczornych. Na 
budowie zużyto już oko-
ło 200 ton stali zbrojenio-
wej, wymieniono ponad 
100 okien i użyto 2 tys. 
metrów sześciennych 
betonu. Powierzchnia 
użytkowa całego obiek-
tu to 3,5 tys. m². Przed 
nami szereg prac wykoń-

czeniowych i wyposażenie 
budynków w nowoczesny 
sprzęt – deklaruje Tomasz 
Cichocki, kierownik kon-
traktu firma Mostostal 
Warszawa.
Przebudowa fabryki jest 
jednym z największych pro-
jektów w programie łódzkiej 
rewitalizacji. Po remoncie 
urządzi się tu teatr Pinokio. 
– Długo czekaliśmy na tę 
przeprowadzkę. Wierzę, że 
nowe miejsce będzie miej-
scem spotkań ze sztuką, 
twórczego fermentu. To tu 
będą powstawały odważne, 
bezkompromisowe spek-
takle. Na program naszych 
działań złoży się program 
edukacyjny dla najmłod-
szych, ale również oferta 
dla widzów dorosłych – za-

powiada Gabriel Gietzky, 
dyrektor Teatru Pinokio 
w Łodzi. 
Wokół fabryki powstanie 
ogród, a w jej wnętrzach 
znajdzie się jeszcze 
miejsce na restau-
rację, bibliotekę 
i centrum 
spotkania 
ze sztuką 
współcze-
sną dla 
dzieci 
i mło-
dzieży.
                                          
KaWa

Budynek zmieni
się na zewnątrz i wewnątrz

Łódź dołączy do grona miast
ze swoją wersją popularnej
planszówki

INFO
Gra będzie dostępna 

w całej Polsce 
w największych sieciach 
sprzedażowych (Empik, 

Smyk, Leclerc czy Auchan), 
rekomendowana cena 
sprzedaży to 149 zł. 
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Z kampusu Politechniki Łódz-
kiej zniknęły kolejne budynki 
należące do Katedry Pojaz-
dów i Podstaw Budowy Ma-
szyn. Na ich miejscu powsta-
nie nowa siedziba Wydziału 
Chemicznego.

Alchemium to nowocze-
sna i największa jak do 
tej pory inwestycja PŁ. 
Ma składać się z czterech 
budynków. Pierwszy 
został ofi cjalnie otwarty 
17 września 2021 r. We-
wnątrz znajdują się sale 
dydaktyczne oraz aula im. 
prof. Tadeusza Paryjczaka 
przeznaczona na ofi cjalne 
wydarzenia uczelniane. 
Teraz uczelnia buduje 
drugi, a zaczęła od roz-
biórek starych budynków 
przy ul. Żeromskiego.
Trzy kolejne budynki Al-
chemium mają powstać 
do 2024 r. Ich przestrzenie 
przeznaczone zostaną na 
różnego rodzaju badania 
naukowe. Dużą część 
z a j m ą 

laboratoria chemiczne, 
znajdzie się tam około 130 
pracowni. Ich rola będzie 
znacząca w budowaniu 
jakości zajęć praktycznych. 

– Mam nadzieję, że ta 
długo oczekiwa-

na inwestycja 

dla Wydziału Chemiczne-
go, który jest silnym ośrod-
kiem naukowym, wpłynie 
na dalszy jego rozwój.
Nowa infrastruktura 
umożliwi prowadze-

nie badań na miarę wy-
zwań przyszłości, a tych, 
w których chemia odgry-
wa kluczową rolę, 
jest bardzo wie-
le – mówi 

prof. Krzysztof Jóźwik, 
rektor Politechniki.
Cały kompleks ma zaj-
mować około 27 379 m2. 

Za budowę resz-
ty nieruchomo-

ści odpowiada firma 
Alstal Grupa Budow-
lana. Koszt to ponad 
100 mln zł. 

Aneta Szyma
FOT. MAT.PRAS., LODZ.PL

Łódzki Jarmark Wielkanoc-
ny rozpocznie się 31 marca 
i potrwa do 15 kwietnia. 
W tym czasie okolice pasażu 
Schillera wypełnią się kolo-
rowymi stoiskami i świą-
tecznymi dekoracjami. 

Na liście wystawców 
znajdują się polscy pro-
ducenci i rzemieślnicy, 
ale kupić będzie można 
także rękodzieło z róż-
nych stron świata. Nie 
zabraknie rozmaitości na 

wielkanocny stół – poczy-
nając od obrusów, serwet 
i koszyków, przez deko-
racje świąteczne z wikliny 
i siana, a kończąc na tra-
dycyjnych smakołykach: 
wędlinach z domowej 
wędzarni, chlebach na 
zakwasie, serach z Podha-
la, miodach naturalnych, 
chałwie, winach regio-
nalnych, ciastach i, co 
najważniejsze podczas 

Wielkanocy, ekolo-
gicznych jajach. 
Dla amatorów 
s ł o d k o ś c i 
p r z y g o t o -
wane będą 
s t o i s k a 
z wypieka-
mi świą-
tecznymi.

red
FOT.LODZ.PL

Ostatnie dni marca i początek kwietnia to 
szansa dla maturzystów na poznanie łódz-
kich uczelni. Zapisy na zajęcia wciąż trwają.

Politechnika Łódzka zaprasza 
w dniach 29–30 marca. We wtorek 

spotkanie będzie miało formę zdalną, 
a w środę stacjonarną. 

Wirtualne dni otwarte rozpoczną się o go-
dzinie 9:00 transmisją na żywo na YouTube 
na kanale PŁ. Następnie spotkanie prze-
niesie się na tematyczne zajęcia na ofi cjal-
nej stronie e-learningowej uczelni. 
30 marca, podczas dnia otwartego pro-
wadzonego w formie stacjonarnej, będzie 

można odwiedzić wybrane wydziały na-
leżące do PŁ. W każdym z nich druga część 
wykładów i zajęć praktycznych z pracow-
nikami uczelni oraz prezentacje ofert kie-
runkowych. 
W dniach 28 marca–1 kwietnia Wydział 
Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego po-
prowadzi zajęcia w ramach dni otwartych. 
W programie między innymi spotkania 
online z wykładowcami każdego z kie-
runków. Każdy z dni jest przeznaczony na 
konkretną grupę kierunków. 
Uniwersytet Medyczny od 21 marca pro-
wadzi zajęcia dla kandydatów na studia 
w formie hybrydowej. Przed nami jesz-
cze zajęcia z „Chirurgicznego szycia ran”, 
„Wprowadzenie do osłuchiwania” czy 
spotkanie z Działem Rekrutacji i Kształce-
nia. Dni otwarte na uczelni medycznej po-
trwają do 12 kwietnia.  Aneta Szyma

Nowoczesne pracownie, profesjo-
nalnie wyposażone sale lekcyjne 
i udogodnienia dla uczniów z nie-
pełnosprawnościami. 

W tym roku miasto zakończy 
remonty w ośmiu łódzkich 
szkołach – pięciu podstawo-
wych i trzech średnich. Wszyst-
kie budynki przeszły generalną 
modernizację pomieszczeń, dziś 
pracownie są w pełni przysto-

sowane do nowoczesnego na-
uczania.
Podstawówki objęte moderni-
zacją to szkoły numer: 5, 36, 111, 
173 i 175. W budynkach napra-
wiono tynki i posadzki, przebu-
dowano sale gimnastyczne, wy-
mieniono część okien i drzwi, 
rozbudowano sieć elektryczną 
i oświetlenie. Całość pomalowa-
no farbami o żywych kolorach.
Łazienki dostosowano do po-

trzeb uczniów niepełnospraw-
nych, także z myślą o nich 
zbudowano pochylnie przy 
wejściach i na klatkach schodo-
wych.
– Pandemia wstrzymała za-
kup niektórych elementów 
wyposażenia. Ale jesteśmy na 
ostatniej prostej. Przed nami 
ogłoszenie przetargów na za-
kup profesjonalnego sprzętu. 
W ciągu najbliższych kilku 

tygodni będziemy prowadzić 
roboty wykończeniowe i dopo-
sażenie placówek – mówi Olga 
Kassyańska, Zarząd Inwestycji 
Miejskich.
Szkoły ponadpodstawowe, 
które przeszły modernizacje, 
to Zespół Szkół Techniczno-In-
formatycznych, Zespół Szkół 
Zawodowych Specjalnych Nr 
2 i Technikum Nr 3.

ML

INWESTYCJE

NAJPIERW ROZBIÓRKINAJPIERW ROZBIÓRKINAJPIERW ROZBIÓRKI

POTEM BUDOWA
różnego rodzaju badania 
naukowe. Dużą część 
z a j m ą 

znacząca w budowaniu 
jakości zajęć praktycznych. 

– Mam nadzieję, że ta 
długo oczekiwa-

na inwestycja 
umożliwi prowadze-

zwań przyszłości, a tych, 
w których chemia odgry-
wa kluczową rolę, 
jest bardzo wie-
le – mówi umożliwi prowadze-umożliwi prowadze-

JARMARK WIELKANOCNY
Rozpoczęły się przygotowania do wiosennego jarmarku 
świątecznego na ulicy Piotrkowskiej. W  Łodzi znów pojawią 
się wystawcy z  całej Polski, oferując regionalne przysmaki 
i wielkanocne ozdoby. W programie jarmarku znajdą się także 
warsztaty oraz występy artystyczne w świątecznym klimacie.

EDUKACJA

NAUKA

SZKOŁY W REMONCIE

DNI OTWARTE 
NA UCZELNIACH
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DZIEJE SIĘ W
PONIDZIAŁEK

Makrama na szkle
O godz. 17:00 na warsztaty rękodzieła dla dzieci w wieku 6–11 lat 
zaprasza filia nr 22 Biblioteki Miejskiej w Łodzi (ul. Tomaszewicza 
2). Uczestnicy zajęć poznają proste techniki wiązania sznurków 
i stworzą wyjątkowe wazoniki lub świeczniki. Udział bezpłatny, 
szczegółowe informacje i zapisy: 571 553 022.

DZIEJE SIĘ WE
WTOREKWTOREK

Kukiełki, marionetki, pacynki
Na godz. 15:00 filia nr 59 Biblioteki Miejskiej w Łodzi (ul. Skalna 
2) zaplanowała spotkanie „Kukiełki, marionetki, pacynki – świę-
tujemy dzień teatru”. Zajęcia plastyczno-literackie wprowadzą 
najmłodszych w zaczarowany świat teatru. Udział bezpłatny, obo-
wiązują zapisy: 571 553 059.

„Co robią uczucia?”
O godz. 17:00 Biblioteka Otwarta (ul. Narutowicza 8/10) zapra-
sza na warsztat dzieci w wieku 5–10 lat wokół książki „Co robią 
uczucia?” Tiny Oziewicz z ilustracjami Aleksandry Zając. Podczas 
warsztatów dzieci rozwiną kompetencje emocjonalno-społeczne, 
poznają lub uświadomią sobie, jakie uczucia mogą towarzyszyć im 
w życiu i pobudzą swoją wyobraźnię i inwencję twórczą. 
Udział bezpłatny, obowiązują zapisy: 571 553 049.

Chcesz poinformować nas o organizowanych wydarzeniach?
Napisz na redakcja_kultura@biblioteka.lodz.pl

PO CO KOMUPO CO KOMU
CELEBRYCI?CELEBRYCI?

I URATOWAĆ ŚWIAT?I URATOWAĆ ŚWIAT?
JAK NAKRĘCIĆ HOLLYWOODZKI FILMJAK NAKRĘCIĆ HOLLYWOODZKI FILM

Biblioteka Wolność (pl. Wolno-
ści 4) zaprasza w pooscarowy 
poniedziałek (28 marca) na 
spotkanie z krytykiem mody 
i  styl istą Mariuszem Briań-
skim.

Tegoroczna ceremonia wręczenia 
Oscarów stanie się pretekstem, 
punktem wyjścia do dyskusji nad 
współczesną kondycją gwiazdy.
Kto dziś jest znany i z czego? Po 
co nam, zwykłym ludziom, ce-
lebryci? W jaki sposób gwiazdy 
wpływają na kulturę, której są 
częścią?
– Wspólnie z naszym gościem 

zastanowimy się nad fenome-
nem serwisów plotkarskich 
czy celebrytów z Instagrama; 
dowiemy się, jak pandemia 
wpłynęła na modę – czy ma-
seczki zostaną z nami jako sta-
ły element garderoby? Na te 
i wiele innych pytań poszukamy 
odpowiedzi – zachęca organiza-
torka Natalia Królikowska, kie-
rowniczka Biblioteki Wolność. 
 Red

Zobacz spektakl Teatru Kamila 
Maćkowiaka w Centrum Dialo-
gu. Tragifarsa Christiana Lollike 
zyskała mocno na aktualności 
w obliczu napływu do Polski 
mieszkańców Ukrainy.

Spektakl ma formułę stand-
-upu oraz występów 
trzech drag queen. 
Przedstawia pro-
blem uchodźc-
twa, ukazuje lęki 
i obawy w obli-
czu realnej woj-
ny i dramatów 
r o d z i n ,  b e z -
bronnych przed 
atakami wroga. 
Główni bohatero-
wie – trzej przy-
stojni i ambitni, ale 
nienarzekających 
na zbyt wiele pro-
pozycji zawodowi 
aktorzy – postana-
wiają wziąć sprawy 
w swoje ręce i napi-
sać scenariusz do 
hollywoodzkiego, 
kasowego hitu 

kinowego. Tematem produkcji 
ma być zombie, ale w wersji 
uwspółcześnionej, „ludzi po-
zbawionych życia, pozbawio-
nych wiary, pozbawionych 
nadziei, pozbawionych przy-
szłości”. Punktem wyjścia ich 
dynamicznej wymiany zdań 

i  p o m y -
słów na 
film są 

tragiczne losy uchodźców.
Najbliższe pokazy w Centrum 
Dialogu imienia Marka Edel-
mana w Łodzi (ul. Wojska Pol-
skiego 83) odbędą się 31 marca 
oraz 1 kwietnia o godz. 19:00. 
Bilety: 79 i 89 zł. rd

INFO
Kiedy? Poniedziałek (28 marca) o godz. 18:00
Gdzie? Biblioteka Wolność (pl. Wolności 4)
Wstęp wolny

PONIDZIAŁEK

w obliczu napływu do Polski 
mieszkańców Ukrainy.

Spektakl ma formułę stand-
-upu oraz występów 
trzech drag queen. 
Przedstawia pro-
blem uchodźc-
twa, ukazuje lęki 
i obawy w obli-
czu realnej woj-
ny i dramatów ny i dramatów ny i dramatów 
r o d z i n ,  b e z -
bronnych przed 
atakami wroga. 
Główni bohatero-
wie – trzej przy-
stojni i ambitni, ale 
nienarzekających 
na zbyt wiele pro-
pozycji zawodowi 
aktorzy – postana-
wiają wziąć sprawy 
w swoje ręce i napi-
sać scenariusz do 
hollywoodzkiego, 
kasowego hitu 

nych wiary, pozbawionych 
nadziei, pozbawionych przy-
szłości”. Punktem wyjścia ich 
dynamicznej wymiany zdań 

i  p o m y -
słów na 
film są 

skiego 83) odbędą się 31 marca 
oraz 1 kwietnia o godz. 19:00. 
Bilety: 79 i 89 zł. rd

FOT. MAT. PRAS.

FOT. ENVATO ELEMENTS
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DLA UKRAIŃSKICH 
DZIECIDZIECI

DLA UKRAIŃSKICH DLA UKRAIŃSKICH 
ŁÓDZCY SENIORZYŁÓDZCY SENIORZY

butelkę wody, soczek, sło-
dycz, malowankę i kredki 
oraz przytulankę. Taki 
drobiazg, by maluch prze-
kraczający granicę z ro-
dzicem, uciekający przed 
wojną na chwilę oderwał 
myśli od tego, co zostawił 
za sobą. Odzew ludzi nas 
zaskoczył, ale i wzruszył 
wielkością ludzkich serc. 
Zebraliśmy 261 plecacz-
ków! Zbierali sami senio-
rzy, przedszkolaki, pra-
cownicy naszego centrum 

medycznego, pielęgniarki 
ze szpitala Jonschera, pra-
cownicy zakładu ubez-
pieczeń, sądu, w końcu 
anonimowi ludzie. Pleca-
ki już pojechały do potrze-
bujących dzieci – mówi 
Agnieszka Celejewska, 
koordynator CZAS przy 
ul. Rzgowskiej 170. 
Tymczasem Panie z Klu-
bu Seniora przy ul. Ciesz-
kowskiego 6 przekazały aż 
50 własnoręcznie uszytych 
maskotek kotków na kier-
masz, który będzie formą 
wsparcia dla mam i dzie-
ci, które musiały uciekać 
z Ukrainy. 
– 50 naszych kotków ma 

ważną „misję”. Fundacja 
Służby Rodzinie „Na-
dzieja” wystawi je  na 
kiermaszach rękodzieła 
w Ogrodach Geyera. Do-
chód ze sprzedaży kot-
ków uszytych przez nasze 
seniorki zostanie prze-
kazany na rzecz Domu 
Samotnej Matki oraz dla 
matek z dziećmi, które 
8 marca dotarły do Łodzi 
z ostrzeliwanego Żytomie-
rza, a które pozostają pod 
opieką sióstr Antonianek. 
Nasze kotki będzie można 
kupić m.in. 9 i 10 kwietnia 
– dodaje Aleksandra Paw-
lak, koordynatorka Klubu 
Seniora.        OHO

261 plecaków wypełnionych 
malowankami, pluszaka-
mi, słodyczami, napojami 
i... miłością zebrało Cen-
trum Zdrowego i Aktywnego 
Seniora z ulicy Rzgowskiej 
170. Plecaki trafi ą do malu-
chów, które wraz z rodzinami 
uciekają z ogarniętej wojną 
Ukrainy.

– Pomysł  wyszedł  od 
miejscowego hufca ZHP: 
zebrać niewielkie plecaki, 
do których włożymy małą 

261 plecaków wypełnionych 
malowankami, pluszaka-

FOT. LODZ.PL

ANGIELSKIANGIELSKI
Bez wkuwania gramatyki 
i tysiąca ćwiczeń. Seniorzy 
będą uczyć się praktyczne-
go angielskiego. Dlaczego? 
By móc swobodnie zamówić 
kawę w restauracji! 

Do you speak english? Se-
niorzy też już wiedzą, że 
język angielski nie tylko 
wypada, ale i trzeba znać! 
Stał się już tak powszech-
ny i uniwersalny, że rekla-
my czy informacje poja-
wiające się w przestrzeni 
publicznej bardzo często 
bazują już tylko na tym ję-
zyku. Poza tym zapewnia 
nam swobodę funkcjono-
wania wśród ludzi. 

– Projekt „Co ludzie powie-
dzą” realizowany będzie, 
by umożliwić seniorom 
naukę języka angielskie-
go w sposób praktyczny. 

Większość kursów dostęp-
nych dla osób z tej grupy 
wiekowej to długie bloki 
edukacyjne niebiorące zu-
pełnie pod uwagę potrzeb 
tej grupy społecznej. Ale 
w Centrum Zdrowego 
i Aktywnego Seniora przy 
ul. Libelta 16 nic nie jest 
takie, jak wszędzie! Na 
zajęciach nie będziemy 
kłaść nacisku na godziny 
gramatyki czy niezliczo-
ne ilości zadań, ćwiczeń 
i przykładów, tylko sku-
pimy się na praktycznym 
użyciu języka. Zajęcia 
odbywać się będą w blo-
kach dwugodzinnych, 
cztery razy w miesiącu. 
Po ukończeniu każdego 
bloku seniorzy będą mie-
li do wykonania zadanie. 
Jednym z pierwszych 
zadań, jakie postawimy 
przed naszymi uczniami, 

będzie zamówienie kawy 
w języku angielskim. Se-
niorzy będą mieli moż-
liwość samodzielnie się 
przywitać, przeprowadzić 
krótką interakcję z osobą 
odbierającą zamówienie i 
podziękować. Ma to po-
móc w przełamaniu barier 
językowych nawet na tak 
podstawowym poziomie 
i pokazanie, że nigdy nie 
jest za późno na naukę ję-
zyka obcego. 
Warsztaty są przeznaczo-
ne dla osób niemających 
nigdy możliwości nauki 
języka angielskiego. Za-
pewniamy fantastyczną 
zabawę, a na koniec egza-
minacyjną kawę w kawiar-
ni BRICK Coffee która jest 
partnerem naszej zabawy 
– mówi Sebastian Serafi c-
ki, koordynator CZAS na 
Bałutach przy ul. Libelta. 

Zapisy
Pierwsze zajęcia są pla-
nowane już na piątek, 
1 kwietnia.  Jak się na 
nie zapisać? Od piątku, 
25 marca pod numerem 
telefonu 42 655 30 39 ru-
szyły zapisy na kwiet-
niowe zajęcia w centrum 
seniora. Może warto zapy-
tać, czy są jeszcze miejsca 
na praktyczny angielski? 
A jeśli nie, to już pod ko-
niec kwietnia „polować” 
na miejsca na maj. Może 
tym razem będzie można 
nauczyć się… kupna su-
kienki po angielsku? 
Inne łódzkie centra senio-
ra też postawiły angielski. 
Z zajęć językowych ko-
rzystają chociażby senio-
rzy na Górnej, zarówno 
w CZAS przy Rzgowskiej 
170, jak i przy Cieszkow-
skiego 6.

OHO

60+60+
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NIEZWYKŁE PRZEMIANY

Swoją sztukę zaczęła two-
rzyć najpierw hobbystycz-
nie. Z czasem okazało się, 
że obrazy tworzone z kabli 
to pasja, dla której posta-
nowiła rzucić pracę w kor-
poracji. 

Droga Anny Becherki od 
wysoko wyspecjalizowa-
nego pracownika korpo-
racji do artystki na samo-
zatrudnieniu była długa 
i zaskakująca. Zanim za-
jęła się najpierw hobby-
stycznie, a potem zawodo-
wo, tworzeniem obrazów 
z kabli, pracowała w wie-
lu prężnie działających fi r-
mach. Przez ponad 20 lat 
była HR managerem, czy-
li pracowała w kadrach. 
Wykładała także admini-
strację personalną na Uni-
wersytecie Łódzkim. 
– W momencie, kiedy 
zdecydowałam się na 
zmianę, byłam ugrun-
t o w a n a  z a w o d o w o , 
z ogromnym doświad-
czeniem i dużymi sukce-
sami w mojej dziedzinie 
– wspomina Anna Be-
cherka.
Skąd zatem wziął 
s i ę  p o m y s ł ,  b y 
wszystko zmienić 
i postawić na jedną, 
zupełnie inną od 
dotychczasowych, 
kartę?

Po kablu… do kłębka
Anna zaczęła korzystać 
z warsztatów rozwojo-
wych, czytać książki o ta-
kiej tematyce, uprawiać 
jogę. Czegoś szukała… 
albo to coś szukało jej. 
W końcu zdecydowała, 
że hobbystycznie pójdzie 
na studia podyplomowe 
z aranżacji wnętrz na łódz-
kiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Tam zaczęła się reali-
zować twórczo. 
– Te moje studia były 
ogromną frajdą i świetną 
zabawą. Wróciłam do cza-
sów dzieciństwa, do tego, 
co robiłam jako dziecko 
i w pewnym momencie 
na zajęciach poczułam się, 
jakbym znów była u siebie 
w domu – opowiada Anna 
Becherka.
Było to na zajęciach u pro-
fesor Jolanty Rudzkiej-
-Habisiak z kreatywnego 
przetwarzania materiałów. 
Zadaniem było wybrać jed-
no z tworzyw i przekształ-

cić je na nowo, 
z m i e n i a j ą c 

funkcjonal-
ność mate-
riału. Anna 
sprawdzała 
folię, papier, 
ale dopiero 
kable ją zain-
spirowały. 

– To jest 
n i e -

zwykłe, że wędrujesz przez 
całe życie i nagle zaczynasz 
coś robić, a to okazuje się 
tak proste i tak potrzebne, 
jak oddychanie. Wtedy, na 
zajęciach, zrodziło się ma-
rzenie, żeby kiedyś mieć 
pracownię i swoją gale-
rię – przyznaje artystka. 
I dodaje: – Ale dystans po-
między moją tamtą teraź-
niejszością a marzeniem 
był ogromny.
Studia to lata 2015–2016. 
Wciąż pracowała wtedy 
w korporacji, a równole-
gle tworzyła swoją sztukę. 
Jedną z prac wysłała na 
konkurs Eco Made Festival, 
w którym zdobyła pierwszą 
nagrodę.

Zmiana
Artystka zmieniła firmę, 
z jednej korporacji prze-
szła do innej. Jednak taka 
zmiana okazała się niewy-
starczająca. Wciąż czegoś 
jej w życiu brakowało. 
W pewnym momencie 
powiedziała sobie „dość”. 
Odeszła z pracy, postano-
wiła odpocząć i zastano-
wić się, co dalej?
– Wiedziałam wtedy bar-
dzo dobrze, czego w życiu 
nie chcę robić, ale bałam się 
odpowiedzi na pytanie, co 
chcę robić? Ta niosła mnie 
w stronę mojego marze-
nia o pracowni połączonej 
z galerią – opowiada Anna.
Spacerując ulicami Łodzi, 

trafiła na ul. Tymieniec-
kiego, do Art Inkubatora. 
Zgłosiła się do konkursu, 
równolegle zdobyła do-
finansowanie do swojej 
działalności. I tak w 2019 
r. spełniła swoje marzenie 
– otworzyła jako rezydent-
ka w Art Inkubatorze swo-
ją pracownię połączoną 
z galerią z jej pracami. 

Tylko kable
Z czasem oprócz obrazów 
artystka zaczęła także 
tworzyć biżuterię.
– Nie chciałam, żeby po 
mojej pracy pozostawa-
ły jakieś odpady, resztki. 
Dlatego z tego, z czego nie 
skorzystałam przy two-
rzeniu obrazu, zaczęłam 
robić biżuterię. Tu się nic 
nie marnuje – uśmiecha się 
Anna.
I tak z tworzyw recyklin-
gowych powstaje biżu-
teria, torebki i te, które 
były pierwsze, czyli obra-
zy. Kiedy ktoś słyszy, że 
obraz został wykonany 
z kabla, może uznać, że 
nie będzie on atrakcyjny, 
a wręcz brzydki. A tym-
czasem odbiorcy wystaw 
Anny Becherki  często 
pytają:  Czy pani tutaj 
powkładała jakieś krysz-
tałki? Anna odpowiada: 
Nie, to tylko kable. 

rt

Sztukę Anny Becherki oraz innych 
artystów będzie można oglądać 

podczas kiermaszu 
artystycznego 3 kwietnia,
 w godzinach 11:00–19:00 

w Art Inkubatorze 
przy Tymienieckiego 3. 

INFO
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Łódź realizuje kolejną 
ogromną inwestycję dro-

gową. Zmodernizowane zostaną 
3 kilometry ulicy Przybyszew-
skiego. Po remoncie pojedziemy 
po nowych wiaduktach, torach 
dostosowanych do niskoemisyj-
nych tramwajów i równej jezdni. 
Wyremontowane zostaną także 
chodniki, oświetlenie uliczne, 
a wzdłuż inwestycji pojawi się do-
datkowa zieleń.

– Ulica Przybyszewskiego zo-
stanie przebudowana na dłu-
gości 3 kilometrów. Inwestycja 
jest podzielona na trzy części 

i każdą zrealizuje inna fir-
ma.  Wykonawcy wyre-
montują torowisko, poło-
żą równą jezdnię, proste 

chodniki  i  postawią 
nowe wiadukty. Prze-
budują również jedno 
z najgorszych skrzy-
żowań w Łodzi, czyli 
to z ulicą Kilińskiego. 
Zdajemy sobie sprawę, 
że remont tak ważnej 

trasy, która łączy centrum 
miasta z wieloma osiedlami 

spowoduje sporo utrudnień 
i prosimy o wyrozumiałość. 
Robimy to wszystko po to, 
żeby transport w Łodzi był na 

miarę XXI w. – mówi Robert 
Kolczyński, dyrektor Departa-
mentu Strategii i Rozwoju.

Całkiem nowe wiadukty
Pierwszy etap prac już się roz-
począł. Jedna z trzech starych 
estakad nad torami PKP zosta-
ła wyburzona, a wykonawca 
zabrał się już za budowę fun-
damentów pod nowy wiadukt. 
–  Na jp ierw t rzeba  wybu-
dować pale podporowe, na 
których oparta będzie nowa 
konstrukcja północnego wia-
duktu. Docelowo powstanie 
ich 60. Będą budowane w tem-
pie 2–3 dziennie. W dziurach 
wywierconych w ziemi będzie 
umieszczone zbrojenie, któ-
re zostanie zalane betonem. 
Potem rozpocznie się monto-
wanie na palach nowej jezdni 
– mówi Agnieszka Kowalew-
ska-Wójcik, dyrektor Zarządu 
Inwestycji Miejskich 
Północny wiadukt powinien 
być w całości gotowy jesienią. 
Po jego ukończeniu wykonaw-
ca przejdzie na południową 
stronę i tam dokładnie tą samą 
metodą wyburzy stary, a póź-
niej postawi nowy wiadukt. 
Na końcu prace powtórzą się 
na części, którą biegnie toro-
wisko tramwajowe. Ta część 
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miarę XXI w. – mówi Robert 
Kolczyński, dyrektor Departa-
mentu Strategii i Rozwoju.

Całkiem nowe wiadukty
Pierwszy etap prac już się roz-
począł. Jedna z trzech starych 
estakad nad torami PKP zosta-
ła wyburzona, a wykonawca 
zabrał się już za budowę fun-
damentów pod nowy wiadukt. 
–  Na jp ierw t rzeba  wybu-
dować pale podporowe, na 
których oparta będzie nowa 
konstrukcja północnego wia-
duktu. Docelowo powstanie 
ich 60. Będą budowane w tem-
pie 2–3 dziennie. W dziurach 
wywierconych w ziemi będzie 
umieszczone zbrojenie, któ-
re zostanie zalane betonem. 
Potem rozpocznie się monto-
wanie na palach nowej jezdni 
– mówi Agnieszka Kowalew-
ska-Wójcik, dyrektor Zarządu 
Inwestycji Miejskich 
Północny wiadukt powinien 
być w całości gotowy jesienią. 
Po jego ukończeniu wykonaw-
ca przejdzie na południową 
stronę i tam dokładnie tą samą 
metodą wyburzy stary, a póź-
niej postawi nowy wiadukt. 
Na końcu prace powtórzą się 
na części, którą biegnie toro-
wisko tramwajowe. Ta część 

inwestycji połączona jest z bu-
dową nowego węzła przesiad-
kowego na ul. Lodowej.
Nowy wiadukt na ul. Przyby-
szewskiego ma być oddany do 
użytku do końca 2023 r. War-
tość inwestycji to ponad 80 
mln zł.

Plac Reymonta-Kilińskiego
Drugim zadaniem remontu ul. 
Przybyszewskiego jest jej mo-
dernizacja na odcinku od pl. 
Reymonta do ul. Kilińskiego. 
Prace będą prowadzone kom-
pleksowo, dlatego Łódzka 
Spółka Infrastrukturalna wy-
remontuje również wodociąg. 
Ten odcinek będzie realizo-
wany w formule „projektuj-
-buduj”. Wykonawca jest już 
wybrany. – Najpierw opra-
cuje projekt, w którym musi 
uwzględnić przebudowę pasa 
drogowego na całej szerokości, 
w tym torowiska tramwajowe-
go z infrastrukturą sieciową 
i  przystankową,  wymianę 
słupów oświetleniowych, bu-
dowę odwodnienia, a także 
wykonanie inwentaryzacj i 
i koncepcji zieleni oraz dobór 
mebli miejskich – zapowiada 
Kowalewska-Wójcik.
Ulica zostanie przebudowa-
na na całej szerokości, łącznie 

z chodnikami. Zmodernizo-
wana kompleksowo zostanie 
infrastruktura tramwajowa 
oraz przystanki, które mają 
wyglądać jak te stojące przy 
ul. Piotrkowskiej, nieopodal 
katedry. Istniejące trawniki 
zostaną poddane pielęgnacji. 
Pojawi się też nowa zieleń, 
w tym trawy ozdobne i krze-
wy. Równolegle Łódzka Spół-
ka Infrastrukturalna prze-
buduje  s ieć  wodociągową 
z przyłączami na całym odcin-
ku objętym inwestycją ZIM.

Kilińskiego – Śmigłego-
-Rydza
Na wykonanie trzeciego eta-
pu przebudowy miasto szuka 
właśnie generalnego wyko-
nawcy. – Ogłosiliśmy przetarg 
na przebudowę ul. Przyby-
szewskiego na odcinku od 
a l .  Ś m i g ł e g o - R y d z a  d o 
ul. Grabowej. Zainteresowa-
ne firmy mogą składać ofer-
ty do 15 kwietnia. W ramach 
i n w e s t y c j i  z o s t a n i e  z m o -
dernizowana ulica Przyby-
szewskiego, przebudowane 
będą również skrzyżowania 
z ul. Przędzalnianą, Ozorkow-
ską, Łęczycką i Kilińskiego 
– mówi Agnieszka Kowalew-
ska-Wójcik, dyrektor Zarządu 

Inwestycji Miejskich.
W zakresie prac przewidziano 
budowę nowej jezdni z toro-
wiskiem tramwajowym i przy-
stankami, w tym również dla 
autobusów, wyposażonymi 
w tablice informacji miejskiej. 
Powstanie nowe oświetlenie 
i sygnalizacja świetlna włą-
czona w obszarowy system 
sterowania ruchem. Ponadto 
robotnicy wymienią sieć elek-
troenergetyczną oraz przebu-
dują i zabezpieczą sieć gazową 
i wodociągową.
Przy zmodernizowanej ulicy 
pojawią się elementy małej ar-
chitektury, m.in.: wiaty, ławki, 
kosze na śmieci i stojaki rowe-
rowe. Nie zabraknie nasadzeń, 
będą nowe drzewa, krzewy 
i trawniki. Istniejąca zieleń zo-
stanie poddana pielęgnacji.

Nowoczesny tramwaj
Aby ul.  Przybyszewskiego 
była po przebudowie i kom-
fortowa, i bezpieczna, miasto 
przeprowadziło audyt projek-
tu z zakresu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Analizowa-
no tam m.in. kształt skrzyżo-
wań i zasadność poszerzania 
jezdni.
Przygotowując projekty, mia-
sto zorganizowało także spo-

tkania z przyszłymi użytkow-
nikami ulicy, a jednym z ich 
efektów jest np. uwzględnienie 
budowy wjazdu rowerowego 
z ul. Przybyszewskiego do 
parku Reymonta.
– Po przebudowie ul. Przyby-
szewskiego zostanie przysto-
sowana do potrzeb komuni-
kacji miejskiej godnej XXI w. 
Jej kręgosłupem i główną osią 
mają być nowoczesne tram-
waje. By właśnie takie jeździ-
ły po Łodzi, potrzebujemy 
nowoczesnych tras. Szybkich 
i wygodnych. Przebudujemy 
więc wszystkie przystanki. 
Będą wyniesione nad jezdnię, 
aby komfortowo korzystali 
z nich seniorzy i osoby z nie-
pełnosprawnościami. Przebu-
dowa ulicy Przybyszewskiego 
to obok remontu ul. Wojska 
Polskiego ostatni tak potężny 
projekt w rozwoju komuni-
kacji tramwajowej. Będziemy 
oczywiście realizować jeszcze 
kolejne inwestycje, ale już nie 
tak duże i mniej uciążliwe. 
W 2023 r. będziemy mieli zmo-
dernizowaną niemal całą sieć 
tramwajową oraz wygodny 
i nowoczesny tramwaj łączący 
wszystkie dzielnice Łodzi – 
mówi Kolczyński.

red
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ZIELONA ŁÓDŹ

Ruda Willowa to oprócz bogactwa 
przyrody, także niezwykłe pozostałości 
domów letniskowych z przełomu XIX i XX w.

Stawy Stefańskiego do dziś 
służą mieszkańcom za miejsce 

wypoczynku

a Drozdową, na północ od 
ulicy Wroniej. Sokołówka 
swoje źródła ma na osiedlu 
Julianów-Marysin-Rogi, 
w okolicy ulicy Strykow-
skiej i Książka, przepływa 
przez park im. A. Mickiewi-
cza (czyli Julianowski), tutaj 
tworząc dwa piękne stawy. 
Dalej rzeka płynie przez 
ulicę Zgierską i na zachód 
od swoich źródeł płynie 
przez Park nad Sokołówką, 
tworząc jego centralną oś. 
To jeden z najmłodszych 
łódzkich parków. Powstał 
w 2018 r., a przyczynili się 
do tego mieszkańcy, którzy 
zgłaszali co roku pomysły 
do Budżetu Obywatelskie-
go. Zielony teren stał się 
przyjemnym miejscem do 
odpoczynku. 

Międzyrzecze Neru 
i Dobrzynki
Południowo-zachodnia 
część Łodzi to piękne krajo-
brazy dolin rzeki Ner i rzeki 
Dobrzynki. Warto odwie-
dzić te rejony, żeby zobaczyć 
nieuregulowane, naturalne 
koryta rzek, które w tym 
miejscu mocno meandrują. 
Na brzegach rośnie dużo 
ciekawych roślin, np. rdest 
wężownik, knieć błotna, czy 
szczotlicha siwa i jastrzębiec 
kosmaczek.
Tutaj, podobnie jak w Do-
linie Sokołówki, występują 
szuwary i  wilgotne łąki. 
Część terenów płaskiego 
dna dolin zajmują pastwiska 
i łąki, a część grunty orne. 

Ruda Willowa
W południowej części Łodzi 
można spotkać kolejny chro-
niony krajobraz. Tym razem 
o nieco innym charakterze, 
choć wody tutaj też nie bra-
kuje. To Ruda Willowa o po-
wierzchni 225 ha. 
Obszar ten chroni górny 
odcinek rzeki Ner oraz las 
Ruda Popioły i park 1 Maja 
wraz ze Stawami Stefańskie-
go. Teren jest bardzo uroz-
maicony, niedaleko znaj-
dują się Pagórki Rudzkie, 
a ich stoki opadają stromo 
w kierunku doliny Neru. 
W Lesie Rudzkim rosną  
dęby, klony, świerki, brzozy, 
robinie, graby i lipy. Tereny 
te były miejscem mocno ob-
leganym podczas letniego 
wypoczynku, na przełomie 
XIX i XX w. Dlatego stanę-
ło tam wiele obiektów wil-
lowych, które pobudowali 
zamożni mieszkańcy Łodzi. 
Pozostały do dziś, między 
innymi: zespół willowy Kin-
dermanów z willą „Laura” 
i „Klara”, czy dom letnisko-
wy Teodora Steigerta. 

Źródła Neru
Najdalej wysunięte na połu-
dniowy-wschód części mia-
sta kryją w sobie źródła rzeki 
Ner. Rzeka ma swój począ-
tek w okolicach ulicy Gmin-
nej, pierwszy jej kawałek to 
wąska i płytka struga, dalej 
koryto rzeki staje się suche, 

by w końcu, niedaleko ulicy 
Kolumny, znów zasilić się 
w wodę. Rzeka prawie na 
całej długości zachowała 
swój naturalny charakter. 
Miłośnicy przyrody i pięk-
nych krajobrazów znajdą 
tutaj coś dla siebie. Malowni-
cze panoramy z szuwarami, 
łąkami i lasami olszowymi, 
to charakterystyczny ele-
ment tego terenu.

Sucha dolina w Mo-
skulach
Ostatnim w Łodzi zespo-
łem przyrodniczo-krajobra-
zowym jest Sucha dolina 
w Moskulach. Położona 
w północno-wschodniej czę-
ści miasta, zajmuje obszar 
161 ha. Jest tu dużo punk-
tów widokowych, z których 
rozpościerają się piękne pa-
noramy. W dolinie pod Mo-
skulami sporadycznie wy-
stępuje woda, najczęściej po 
intensywnych, wiosennych 
opadach. Teren ma zupełnie 
inny charakter, niż chociaż-
by leśna Ruda Willowa. Po-
dziwiać można różnorodne 
i bogate łąki kwietne, czy 
murawy, na których znaj-
dują się porosty. 

rt

Łódź może się pochwalić wie-
loma cennymi przyrodniczo 
terenami i obiektami. Od po-
mników przyrody, przez użyt-
ki ekologiczne, aż po zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe. 
Tych ostatnich w wojewódz-
twie łódzkim jest ponad 40, 
w samej Łodzi – aż 5.

Międzyrzecze Neru i Do-
brzynki, Ruda Willowa, Do-
lina Sokołówki, Źródła Neru 
i Sucha dolina w Moskulach 
– to pięć zespołów przy-
rodniczo-krajobrazowych 
w Łodzi, które chronią wa-
lory tych miejsc. Co ciekawe 
wszystkie mają wspólny 
mianownik – rzeki.

Dolina rzeki Sokołówki
Obszar chroniony Doliny 
Sokołówki obejmuje ponad 
219 hektarów terenu wzdłuż 
rzeki i położony jest w pół-
nocno-zachodniej części 
miasta. Można tu spotkać 
zimorodka, wilgę, czy czaplę 
siwą, które w Łodzi należą 
do rzadkości. 
Krajobraz doliny to lasy je-
sionowo-olszowe, ale też 
rozległe tereny pokryte 
szuwarami. Najwięcej jest 
ich między ulicą Liściastą 
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PRZYJAŹŃ W ORIENTARIUM

MAŁY TARU
I JEGO WUJEK 
ALEKS
I JEGO WUJEK I JEGO WUJEK I JEGO WUJEK I JEGO WUJEK I JEGO WUJEK I JEGO WUJEK I JEGO WUJEK 
ALEKSALEKS

Młody słoń po przyjeździe 
do łódzkiego zoo raczej unikał 
wody. Ale Aleksander przeko-
nał go, że basen to kapitalna 
sprawa. Zobaczcie, jak spędza-
ją czas na zabawie w wodzie.

Dostojny słoń Aleksander 
– pierwszy lokator Orien-
tarium – ma towarzysza. 
W połowie marca do no-
woczesnego kompleksu 
przyjechał 9-letni Taru. Czy 
słonie przypadły sobie do 
gustu?

Przypadły – i to jak! Od 
kilku dni trwa proces 

łączenia dwóch osob-
ników na jednym 

w y b i e g u . 

Słonie spędzają razem kil-
ka godzin dziennie. Cała 
akcja, pod okiem doświad-
czonych opiekunów i leka-
rzy weterynarii, przebiega 
bardzo pomyślnie. Alek-
sander i Taru są wyraźnie 
zadowoleni z towarzystwa. 
Młodzieniec szczególnie 
zabiega o kontakt ze swo-
im starszym kolegą – trąca 
go trąbą, zaczepia i zachęca 
do zabawy. Aleks, który 
zdążył się już zadomowić 
w nowym obiekcie, przeko-
nał z kolei Taru do wejścia 
do basenu. Wcześniej Taru 
trzymał się z daleka od 

w o d y . 
O b e c n i e 

oba słonie chętnie 
kąpią się i bawią w przygo-
towanym dla nich zbiorni-
ku.
Przypomnijmy, że Alek-
sander do łódzkiego Orien-
tarium przyjechał jako 
pierwszy – w lipcu ubie-
głego roku. To dojrzały, 
spokojny, 44-letni osobnik. 
Taru dołączył do Aleksa 
w połowie marca 2022 r. 
9-letni słoń indyjski przy-
był do Łodzi z zoo Szeged 
na Węgrzech.
Proces aklimatyzacji zwie-
rząt w Orientarium trwa.
Do obsady Orientarium 
w marcu dołączyły również 

kolejny gibon oraz 
orangutan. Po pierw-
szych spacerach na 
wybiegach okazało 
się, że przestrzeń trze-
ba jeszcze poprawić, 
a przede wszystkim, 
dać więcej czasu nowym 
osobnikom na spokojne 
poznanie swojego lokum. 
– Komfort i bezpieczeństwo 
zwierząt są dla nas prioryte-
tem. Nasze odbiory to jedno, 
ale tak naprawdę cały obiekt 
muszą odebrać jego najważ-
niejsi mieszkańcy. Czekamy 
zatem, aż poczują się tutaj 
jak w domu i będą gotowi 
na przyjęcie gości – podkre-
śla Arkadiusz Jaksa, prezes 
zoo. PK-S

FOT.
LODZ.PL
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Więcej zdjęć 
na www.lodz.pl
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Koziorożec (22.12-19.01)
Zamiast ślepo ufać in-
nym, zdaj się na swoją 
intuicję! Decyzji o kup-
nie nowego sprzętu nie 
zostawiaj do kwietnia, bo 
zakup może pójść nie po 
Twojej myśli. W miłości 
pod koniec marca cze-
ka Cię seria pechowych 
dni, po których wrócisz 
na właściwe tory. Jeśli 
jesteś singlem, czekaj 
cierpliwie.

Rak (21.06-22.07)
Problemy ze snem lub 
roztargnienie to efekt 
przesilenia wiosenne-
go. Uciekaj z ciasnych 
biurowych pomieszczeń 
i postaraj się dobrze 
nawadniać. To pozwoli 
zasnąć bez większych 
trudności i oczyści myśli 
ze zbędnego bałaganu. 
W sprawach sercowych 
nie spiesz się. Gwiazdy 
planują dla Ciebie wiele 
pięknych chwil na po-
czątku kwietnia. 

Panna (23.08-22.09)
W zdrowym ciele zdrowy 
duch! Los szykuje wiele 
pozytywnych zmian, jeśli 
tylko będziesz skłonny je 
zaakceptować i nie in-
gerować w każdy aspekt 
ż y c i a .  Po r o z m a w i a j 
szczerze z partnerem, 
ponieważ może czuć się 
niewysłuchany, nie try-
wializuj jego uwag. Jeśli 
planujesz podróż, do-
datkowe ubezpieczenie 
może oszczędzić Ci wiele 
stresu.

Waga (23.09-22.10)
Ktoś poza partnerem 
chodzi Ci po głowie. Nic 
dziwnego, wagi zawsze 
wahają się między dwo-
ma wyborami. Wiosenny 
zawrót głowy będzie 
trwać jeszcze długo, 
jednak nie skreślaj daw-
nego uczucia. Jeśli dasz 
mu szansę, czeka Was 
renesans namiętności. 
W pracy bierz się moc-
no do roboty, bo jeden 
z współpracowników 
bacznie Cię obserwuje. 

Skorpion (23.10-22.11)
Czyżby ktoś irytował Cię 
i podburzał do konfron-
tacji? To czas na wyja-
śnienie wielu zaległych 
kwestii, dlatego w pracy 
bądź szczery i stanowczo 
walcz o podwyżkę! Zbyt 
długo czekasz, by zostać 
dostrzeżonym. Balans 
nastrojów w tygodniu 
zapewni nieoczekiwa-
ne spotkanie,  relaks 
z przyjaciółmi lub randka 
– niespodzianka.

Strzelec (23.11-21.12)
Strzelcu, kogo ustrzelisz 
strzałą wiosennego amo-
ra? Być może sympatię, 
która od dawna czeka, 
by wyznać Ci prawdę! 
Poszukaj tej osoby w dal-
szym otoczeniu, a ostat-
ni tydzień marca będzie 
czasem zakochania.
Jeś l i  s tud iu jesz  lub 
uczysz się, przyłóż się 
do obowiązków, bo przed 
Tobą prawdziwy natłok 
zadań!

Wodnik (20.01-18.02)
Czasem gwiazdy prowa-
dzą nas same! Oddaj się 
ich przewodnictwu i nie 
protestuj, nie na wszyst-
ko będziesz mieć teraz 
wpływ. W miłości pamię-
taj, że nie każda akcja 
wymaga reakcji. Odpuść 
kłótnie i drobne zaczep-
ki, bo druga połówka 
łatwo straci cierpliwość. 
Zmiana czasu na letni 
może wpłynąć korzyst-
nie na codzienną rutynę 
i kondycję w pracy, jeśli 
tylko przekonasz się do 
wcześniejszych pobudek.

Ryby (19.02-20.03)
Zauroczenie utknęło 
w martwym punkcie? 
Odważ się i wyjdź z ini-
cjatywą. Nie czeka Cię 
odrzucenie, dlatego śmia-
ło podejmuj kolejne kroki. 
W życiu zawodowym brnij 
uparcie pod prąd, a wielu 
współpracowników weź-
mie Twoją stronę. Razem 
możecie zdziałać więcej 
i naprawić skwaszoną 
atmosferę.

Baran (21.03-19.04)
Ciesz się tym, co przynosi 
koniec marca. To idealny 
moment, by pomóc bli-
skiej osobie w organizacji 
dużego przedsięwzięcia 
i okazać pomocą dłoń. 
W zamian otrzymasz 
wdzięczność, ale także 
intratną propozycję. Jeśli 
zdrowie dało Ci ostatnio 
popalić, ostatni tydzień 
miesiąca upłynie pod 
znakiem relaksu i bło-
gostanu. 

Byk (20.04-20.05)
Pracowity czas to dla 
Ciebie nic nowego, ale 
daj sobie kilka dni na 
naładowanie akumula-
torów. Jeśli jesteś sin-
glem, niebawem odezwie 
się do Ciebie sympatia 
sprzed lat, jednak nie daj 
się przekonać pustym 
zapewnieniom. Ruch 
na świeżym powietrzu 
powinien pomóc w prze-
myśleniu męczących Cię 
spraw.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Planujesz coś od dawna, 
jednak ciągle wydaje się, 
że to zły moment. Postaw 
sprawę jasno i zacznij 
działać, inaczej stracisz 
szansę na realizację wiel-
kiego marzenia. Osoba, 
która uśmiecha się do 
Ciebie w pracy, może 
okazać się świetnym 
kompanem czasu wol-
nego, jednak nie oczekuj 
natychmiastowej ferii 
uczuć. Pozwól, by spra-
wy dojrzewały w swoim 
tempie.
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Lew (23.07-22.08)
Ostatnio wydajesz się 
zagubiony i niepewny 
siebie, jednak Twoje my-
śli krążą wokół istotnych 
tematów. W kwestiach 
fi nansów lepiej posłuchaj 
partnera, bo Twoja intu-
icja może szwankować.
Jeśli chcesz zmienić pra-
cę, to dobry moment, by 
zacząć przeglądać oferty. 
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Kozioł – Bąkowicz, Dąbrowski 
(58’ Koprowski), Monsalve, 
Szeliga, Pirulo, Kuźma (76’ Jan-
czukowicz), Trąbka, Moreno (46’ 
Dominguez), Corral (67’ Radasz-
kiewicz), Wolski (60’ Ricardinho)

ŁKSŁKS
Z LIDEREMNie było sensacji na łódzkim stadio-

nie. ŁKS przegrał z Miedzią Legnica 
1:0. Choć trzeba przyznać, że Rycerze 

Wiosny próbowali gonić wynik 
i miejscami ich gra mogła się podo-
bać. Zwłaszcza w drugiej połowie, 
w której stworzyli kilka dobrych 
okazji. Najjaśniejszym punktem 
w łódzkiej drużynie okazał się 

bramkarz Marek Kozioł, który swoimi 
paradami ratował zespół.

ŁKS  PRZEGRYWAŁKS  PRZEGRYWA

Łodzianie w pierwszych 
minutach atakowali i kon-
trolowali grę. W 6. minu-
cie trafiła się doskonała 
okazja na otwarcie wyni-
ku. Po podaniu z rzutu 
wolnego piłkę przyjął 
Trąbka i rozpoczął samot-
ny rajd w stronę bramki 
przyjezdnych. Próbował 
dośrodkować do Coralla, 
ale obrona Miedzi była 
czujna. Niestety motywa-
cji łodzianom nie wystar-
czyło na długo. Potrzebna 
była tylko jedna płynna 
akcja Legniczan i już Ko-
zioł musiał wyciągać piłkę 
z siatki. Makuch z lewej 
dośrodkował Zapolnemu, 
Śliwa przybiegł z prawe-
go skrzydła, przyjął piłkę, 
odwrócił się i pewnie po-
słał futbolówkę na dalszy 
słupek – tak oto już w 9. 
minucie było 1:0. To wy-
raźnie pozbawiło gospo-
darzy animuszu. W grę 
wkradło się dużo chaosu, 
szczególne w środku pola. 
ŁKS często tracił piłkę 
i pozwalał na zbyt wiele 
ofensywie gości. Tymcza-
sem Miedź nie zwalniała 
tempa i tworzyła sobie ko-
lejne szanse. Tylko dzięki 

wyjątkowemu szczęściu 
i doskonałej grze Marka 
Kozioła łodzianom uda-
wało się powstrzymywać 
ofensywę legniczan. Szansę 
na wyrównanie gospodarze 
mieli jeszcze w 33. minucie, 
po dośrodkowaniu do Cor-
rala, który stał w polu kar-
nym. Hiszpan dobrze przy-
jął piłkę głową i skierował 
ją w światło brami. Niestety 
bramkarz Miedzi okazał się 
szybszy. Pod koniec pierw-
szej połowy ŁKS próbował 
jeszcze atakować i wyraźnie 
przyspieszył, wykorzystu-
jąc to, że Miedź myślami 
była już w szatni.

Lepsza druga połowa
Początek drugiej części me-
czu to znów szarża łodzian. 
W 49. minucie Corral do-
stał piłkę na środku pola, 
tuż przed polem karnym. 
Podbiegł jeszcze chwilę 
w kierunku lewego skrzydła 
i strzelił w światło bramki. 
Niestety Lenarcik sięgnął 
futbolówki, która przelecia-
ła nad poprzeczką. Gospo-
darze wyraźnie poprawili 
grę w obronie. ŁKS nie po-
zwalał już na spektakularne 
kontry, jak w pierwszej po-

łowie. Dobrze grać zaczął 
między innymi Pirulo, który 
do tej pory był niewidoczny. 
W 52. minucie znów zrobi-
ło się groźnie pod polem 
karnym gości. Corral nie-
stety trafia prosto w ręce 
Lenarcika. Gra zrobiła się 
ciekawa. Chwilę później 
w powietrzu wisiał rzut kar-
ny po zderzeniu Domingu-
eza z Szeligą i Dąbrowskim 
tuż za linią pola karnego. Sę-
dzia na szczęście jednak nie 
wskazał na jedenasty metr. 
Mimo to po tym zderzeniu 
dobrze grający Dąbrowski 
musiał zejść z boiska. Za-
stąpił go Koprowski, który 
wszedł na murawę razem 
z Ricardinho. ŁKS wyraźnie 
przechodził do ofensywy, 
nie mając wiele do strace-
nia. Ta taktyka w pewnym 
stopniu okazała się sku-
teczna. Łodzianie długo 
utrzymywali się przy piłce 
i próbowali budować atak 
pozycyjny. W 67. minu-
cie Matuszek zaatakował 
Szeligę na lewym skrzydle 
przy polu karnym. Sędzia 
podyktował rzut wolny
i Trąbka mocno dośrod-
kował w „szesnastkę”, ale 
interweniowali obrońcy 

Miedzi. Kolejna niewyko-
rzystana akcja to już 77. 
minuta – Trąbka szybko po-
dał do Pirulo, który stał tuż 
przed bramką. Ten jednak 
nie trafi ł w piłkę i Lenarcik 
znów ratował sytuację. Po 
tych dwóch akcjach atmos-
fera zarówno na boisku, jak 
i na trybunach zgęstniała. 
Gol wisiał w powietrzu, 
a gra gospodarzy mogła 
się podobać. Niestety Mie-
dzi udało się uspokoić grę 
i przenieść ciężar na poło-
wę łodzian. ŁKS nie odzy-
skał już inicjatywy, mimo 
doliczonych 5 minut do 
czasu gry.
Porażkę ŁKS-u trudno 
uznać  za  zaskoczenie . 
Miedź to niekwestionowa-
ny lider, który z pewno-
ścią w przyszłym sezonie 
zagra w Ekstraklasie. Tym 
bardziej cieszy postawa 
łodzian, którzy miejscami 
udowadniali, że są w stanie 
walczyć nawet z najlepszy-
mi. W tym sezonie Rycerze 
Wiosny mają jeszcze do 
zdobycia 27 punktów w 9 
meczach. Walka o baraże 
wciąż jest realna.

JB

MEDYK KONIN  0:1  TME SMS ŁÓDŹ
DEVELOPRES RZESZÓW 3:1 GROT BUDOWLANI ŁÓDŹ
MUKS WIDZEW ŁÓDŹ  73:50  MAXIMUS KĄTY WROCŁAWSKIE KOSZYKÓWKAKOSZYKÓWKA

ŻUBRY BIAŁYSTOK  68:104  ŁKS COOLPACK ŁÓDŹKOSZYKÓWKAKOSZYKÓWKA

SIATKÓWKASIATKÓWKA

Miedź Legnica 25 45:17 57
Widzew Łódź 24 39:27 43
Korona Kielce 24 31:22 41
Chrobry Głogów 24 27:18 39
Arka Gdynia 24 43:24 39
ŁKS Łódź 25 27:24 37
GKS Tychy 24 26:26 37
Sandecja Nowy Sącz 24 28:25 36
Podbeskidzie B-B 24 38:29 35
Odra Opole 24 31:33 33
Resovia Rzeszów 24 25:27 30
GKS Katowice 24 29:36 29
Skra Częstochowa 24 15:24 29
Puszcza Niepołomice 24 27:36 25
Zagłębie Sosnowiec 24 31:35 25
Stomil Olsztyn 24 24:45 20
GKS Jastrzębie 24 19:37 18
Górnik Polkowice 24 21:41 17
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 27.03.2022 godz. 16:00

TAK GRALI NASI:TAK GRALI NASI:

ŁKS MIEDŹ
ŁÓDŹ LEGNICA

Z LIDEREM
FORTUNA 1 LIGAFORTUNA 1 LIGA

25. KOLEJKA25. KOLEJKA

0:1
9’ Śliwa

Z LIDEREMZ LIDEREMZ LIDEREM
FOTO: RADOSŁAW JÓŹWIAK

PIŁKAPIŁKA
NOŻNANOŻNA
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Warriors American Football Team 
Sieradz, Towers Opole, Renega-
des Świdnica oraz Miners Krause 
Wałbrzych – to zespoły, z którymi 
w tym sezonie rywalizować będą 
futboliści amerykańscy z Wilków 
Łódzkich. 

Łódzcy futboliści – fi naliści 
poprzednich rozgrywek PFL2 
musieli zrobić krok w tył i za-
miast na zapleczu najwyższej 
klasy rozgrywkowej, będą grali 
w lidze dziewięcioosobowej.
– To efekt problemów kadro-
wych, z którymi przyszło nam 
się zmagać po zakończeniu 
poprzedniego sezonu. Kilku 
zawodników zakończyło karie-
rę, paru innych zdecydowało 
się zmienić klub i znaleźliśmy 
się w sytuacji, która uniemoż-
liwiła nam kontynuowanie 
gry w rozgrywkach jedena-
stoosobowych. Nie chcieliśmy 
jednak wypaść z obiegu, więc 
zdecydowaliśmy się na grę 
w PFL9. Będzie to taki sezon na 
przeczekanie i przetarcie przed 
kolejnym, w którym zamierza-
my już wrócić do rywalizacji na 
drugim szczeblu Polskiej Fut-
bol Ligi – poinformował prezes, 
zawodnik i jeden z trenerów 
Wilków Dariusz Grzybowski.  
Aktualnie jest on jednym 
z czterech grających szkole-

niowców łódzkiej drużyny, 
w której w minionych miesią-
cach doszło do wielu zmian. 
W lipcu 2021 r. Wilki wystąpi-
ły na poznańskim Golęcinie, 
gdzie w fi nałowym meczu 
rozgrywek PFL2 zmierzyły się 
z miejscową Armią. Trzy mi-
nuty przed końcem przyjezdni 
przegrywali 20:23, ale z deter-
minacją dążyli do odrobienia 
strat. Błąd popełniony przy 
wykopie pozbawił ich jednak 
szans na zwycięstwo. Go-
spodarze skorzystali z okazji 
i ustalili wynik meczu na 29:20. 
W tym momencie w łódzkiej 
ekipie nikt się nie spodziewał, 
że na kolejny występ na tym 
poziomie trzeba będzie czekać 
dłużej, niż do rozpoczęcia ko-
lejnych rozgrywek. 
W lipcu Wilki wzięły udział 
w organizowanym przez Ma-
ster Pharm Rugby Łódź tur-
nieju rugby na piasku. Imprezę 
rozegraną na terenie łódzkiej 
Manufaktury futboliści amery-
kańscy zakończyli na trzecim 
miejscu. Drugą lokatę zajęli 
natomiast w turnieju Beach 
Rugby nad Wartą, którego 
gospodarzem była ekipa War-
riors Sieradz. Później udali się 
na urlopy. Zakończyli je na 
początku września i w tym 
samym miesiącu drużyna spo-

tkała się na uroczystym pod-
sumowaniu sezonu, podczas 
którego wręczono nagrody dla 
najlepszych zawodników. Naj-
cenniejszą, dla MVP minionych 
rozgrywek, odebrał Mariusz 
Bętkowski. Tomasz Kuczka zo-
stał uznany za MVP Ofensywy, 
a Michał Kaczmarek i Błażej 
Wójtowicz wygrali klasyfi ka-
cję MVP Defensywy. Nagroda 
dla najlepszego zawodnika 
liniowego trafi ła do Piotra Gą-
siora, za najlepszego zawodni-
ka pierwszorocznego uznano 
Marcina Stęplewskiego. Spo-
tkanie było również okazją do 
prezentacji nowego zarządu, 
na którego czele stanął Grzy-
bowski.
We wrześniu rozpoczęła się 
również rekrutacja do drużyny 
Wilków, trenującej na boisku 
ChKS przy ul. Kosynierów 
Gdyńskich 18. Swych sił może 
spróbować każdy, kto ukoń-
czył 14. rok życia (osoby nie-
pełnoletnie powinny przyjść 
z opiekunem lub mieć pisem-
ną zgodę rodziców bądź opie-
kunów prawnych na udział 
w rekrutacji). Kandydaci do gry 
w Wilkach na zajęcia muszą 
przynieść własny strój spor-
towy, odpowiednie obuwie 
(korki) oraz wodę. Najbliższy 
trening dla nowych graczy 

zaplanowano na 29 marca, 
a kolejny na 31 marca. Początek 
zajęć o godz. 19:00.
– Aktualnie mamy w kadrze 
nieco ponad 30 zawodników. 
Rywalizację w PFL2 rozpocz-
niemy dopiero w połowie 
sierpnia, więc przynajmniej do 
czerwca planujemy kontynu-
ację zajęć naborowych. Będą 
się one nadal odbywały we 
wtorki i czwartki, ewentualnie 
również w weekendy. Szcze-
gółowe informacje na ten temat 
są na bieżąco zamieszczane na 
naszym profi lu facebookowym 
– poinformował Grzybowski.
W tegorocznych rozgryw-
kach PFL9 wystąpi ok. 20 
drużyn, podzielonych 
na cztery grupy. 
Wilki w swojej 
grupie rozegra-
ją cztery me-
cze (po dwa 
u siebie 
i na wy-
jeździe), 
po któ-
rych roz-
pocznie 
się faza 
p l a y -
-off. 
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ŁÓDZKA POGODYNKA
18°C

28.03
PONIEDZIAŁEK Imieniny 

obchodzą:
Antoni, Joanna,
Aniela, Doroteusz,
Jan, Kastor

14°C

29.03
WTOREK Imieniny 

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

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

Między dobra łódzkie bi-
skupstwa włocławskiego 
a dobra pabianickie kapitu-
ły krakowskiej wbijała się 
klinem wieś Chojny. Przez 
długi czas pozostawała 
w posiadaniu przedstawi-
cieli szlacheckiej rodziny 
Stokowskich. 
W 1730 r. Chojny, rozdzie-
lone na trzy części, nale-
żały do Kaspra, Mikołaja 
i Antoniego Stokowskich. 
W 1775 roku wieś nadal 
miała trzech właścicieli, ale 
największa część stanowiła 
własność Sulimierskiego. 
Znajdowały się tam dość 
duży dwór o dwóch ko-
m i n a c h ,  z a b u d o w a n i a 
folwarczne, młyn, karcz-
ma oraz 13 gospodarstw 
chłopskich. Również do tej 
części zaliczano kaplicę – 
filię parafii w Mileszkach 
– przy której była pleba-
nia i jedno należące do niej 
gospodarstwo chłopskie. 
Druga z kolei część Chojen, 

obejmująca nieduży dwór, 
zabudowania folwarczne 
i 12 gospodarstw chłop-
skich, stanowiła własność 
Stokowskiego.  Właści -
cielem trzeciej części był 
Janikowski. W niej także 
znajdował się dwór, za-
budowania folwarczne 
oraz pięć gospodarstw 
chłopskich. Tak więc była 
to duża wieś z 3 folwarcz-
kami,  młynem, kaplicą 
i 31 gospodarstwami chłop-
skimi. 
Dość trudno ustalić, gdzie 
dokładnie leżały zabudowa-
nia folwarczne i chłopskie. 
Prawdopodobnie wszystkie 
trzy części Chojen graniczy-
ły ze sobą i były usytuowa-
ne na południe od Wólki, na 
zachód od Wiskitna, na pół-
noc od Rzgowa i na wschód 
od Rudy. Kościół znajdował 
się obok dwóch stawów. 
Młyn, noszący nazwę Koc, 
stał w odległości ok. 2 km 
na zachód od wsi. agr

27 marca 1919 r. odbyło się 
pierwsze w wolnej Polsce 
posiedzenie Rady Miejskiej 
w Łodzi, którą wybrano 23 
lutego 1919 r., czyli miesiąc 
po I wyborach parlamen-
tarnych w odrodzonej RP. 
W wyniku podziału ad-
ministracyjnego w 1919 r. 
powstało województwo 
łódzkie o powierzchni 
19 034 km², ze stolicą regio-
nu w Łodzi. 
Poza władzami wojewódz-
kimi, miasto miało własny 
samorząd, czyli Radę Miej-
ską z jej organem wyko-
nawczym, na czele którego 
stanął prezydent. 

Zamykając wątek walczącego i kąśliwego pana 
Tuwima, który mocno przeżywał liczne ataki 
na jego osobę i twórczość, przytoczmy na koniec 
jeszcze dwie co łagodniejsze strofy „Wiersza, 
w którym  autor grzecznie, 
ale stanowczo uprasza liczne 
zastępy bliźnich, 
aby go w dupę 
pocałowali”:

Rodzinne miasto

GALERIA 
ŁÓDZKICH 
MURALI

Mural „Fala” 
przy ul. Pomorskiej 92 
autorstwa chińskiego artysty DALeasta 

Kolejne wydanie w środę 
30 marca

Jeszcze na ostro

Między dobra łódzkie bi-

Jeszcze na ostro

DINTOJRADINTOJRA ŁODZIANIZMY
W naszym kryminal-
nym cyklu retro często 
pojawia się określenie 
„dintojra” i choć znane 
jest dość powszechnie, to 
w Łodzi miało szczegól-
ny charakter. Dintojra 
wywodzi się z tradycji 
sądów rabinackich, które 
w diasporze żydowskiej 
wydawały orzeczenia 
w sprawach cywilnych, 
głównie przy różnego 
typu sporach, nieprze-
strzeganiu zasad reli-
gijnych czy zwyczajów. 
Praktyka ta częściowo 
przeniosła się do pół-
światka i zwykle ozna-

czała krwawą zemstę na 
tych, którzy łamali prze-
stępczy kodeks. W Ło-
dzi nie brakowało tego 
typu spraw, ponieważ 
np. na Bałutach działały 
silne gangi żydowskie, 
konkurujące i walczące 
ze sobą. Tak było np. 
w sławnej organizacji 
przestępczej Maksa Bo-
rensztajna, czyli Ślepego 
Maksa, która rozsądzała 
sprawy sporne między 
gangsterami i ferowała 
wyroki na tych, którzy 
zdradzili interesy mafii 
albo współpracowali 
z policją. agr

Socjały nudne i ponure, Socjały nudne i ponure, 
Pedeki, neokatoliki,Pedeki, neokatoliki,
Podskakiwacze pod kulturę,Podskakiwacze pod kulturę,
Czciciele radia i fi zyki, Czciciele radia i fi zyki, 
Uczone małpy, ścisłowiedy, Uczone małpy, ścisłowiedy, 
Co oglądacie świat przez lupę Co oglądacie świat przez lupę 
I wszystko wiecie: co, jak, kiedy, I wszystko wiecie: co, jak, kiedy, 
Całujcie mnie wszyscy w dupę. Całujcie mnie wszyscy w dupę. 
(…)(…)
I wy, o których zapomniałem, I wy, o których zapomniałem, 
Lub pominąłem was przez litość, Lub pominąłem was przez litość, 
Albo dlatego, że się bałem, Albo dlatego, że się bałem, 
Albo, że taka was obfi tość, Albo, że taka was obfi tość, 
I ty, cenzorze, co za wiersz ten I ty, cenzorze, co za wiersz ten 
Zapewne skażesz mnie na ciupę, Zapewne skażesz mnie na ciupę, 
I żem się stał świntuchów hersztem, I żem się stał świntuchów hersztem, 
Całujcie mnie wszyscy w dupę! Całujcie mnie wszyscy w dupę! 

ŁÓDZKIE 
GAWĘDY

Ławeczka Ławeczka     Tuwima    Tuwima

DOBRA SZLACHECKIE CHOJNYDOBRA SZLACHECKIE CHOJNY

Widok Chojen. 
Grafi ka M.P. Kaczmarka 
ze zbiorów MMŁ

W wyborach samorządowych 
w Łodzi wystawiono 19 list, 
złożonych z partii polskich 
(8), żydowskich (9) i niemiec-
kich (2). Do urn poszło 71,4% 
uprawnionych. Najwięcej 
głosów uzyskała PPS, dru-
gi był Narodowy Związek 
Robotniczy, trzecie miejsce 
przypadło Żydowskiemu 
Centralnemu Komitetowi 
Wyborczemu, na czwarte za-
jęło Zjednoczenie Niemiec-
kich Robotników i Inteligen-
cji Pracującej. Ówczesna Rada 
Miejska składała się z 75 rad-

ODRODZONY SAMORZĄDODRODZONY SAMORZĄD nych. Polacy posiadali 49 man-
datów, Żydzi – 19, Niemcy – 7. 
PPS miała 25 radnych, NZR – 
16. Na pierwszym posiedzeniu 
wybrano zarząd miejski – na 
przewodniczącego RM powo-
łano Antoniego Remiszewskie-
go, a pierwszym prezydentem 
w niepodległej Łodzi został 
Aleksy Rżewski, natomiast wi-
ceprezydentami byli Wacław 
Wojewódzki i Izydor Faterson. 
Pierwsza Rada Miejska wybra-
na w 1919 r. funkcjonowała do 
13 maja 1923 r., kiedy rozpisa-
no kolejne wybory. agr

Pierwsza w wolnej Polsce łódzka Rada Miejska urzędowała w budynku
przy ul. Pomorskiej 16 (dziś gmach IV LO)

KARTKA Z KALENDARZA
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