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NA SYGNALE
Policjanci łódzkiej dro-
gówki dopiero po pościgu 
zatrzymali kierowcę, który 
nie zatrzymał się do ruty-
nowej kontroli. Miał po-
wód…
Funkcjonariusze kontro-
lowali prędkość w re-
jonie skrzyżowania al. 
Rydza-Śmigłego z ul. Ty-
mienieckiego. Ok. godz. 
6:30 zauważyli audi, które 
jechało o 31 kilometrów 
na godzinę szybciej ponad 

dopuszczalną w tym miej-
scu prędkość. Postanowili 
skontrolować pojazd. Kie-
rowca wezwany do zatrzy-
mania najpierw zatrzymał 
pojazd na poboczu, ale po 
chwili gwałtownie ruszył 
i zaczął uciekać. Policjanci 
ruszyli w pościg. Mężczy-
zna za kierownicą audi 
mknął, nie zważając na 
bezpieczeństwo innych 
użytkowników dróg, m.in. 
po chodniku dla pieszych. 

Zatrzymany został na par-
kingu, na który wjechał, 
rozbijając ramię szlabanu. 
23-letni łodzianin wyznał 
policjantom, że nie za-
trzymał się do kontroli, 
bo nie ma prawa jazdy. 
W kwietniu br. zatrzymano 
mu uprawnienia za jazdę 
w stanie nietrzeźwości. 
Tym razem 23-latek okazał 
się trzeźwy, ale za nieod-
powiedzialne zachowanie 
poniesie konsekwencje. Za 
niezatrzymanie pojazdu 
na wezwanie policjantów 
oraz niestosowanie się do 
orzeczeń sądu grozi mu 
kara pozbawienia wolności 
nawet do lat 5.  (pj)

UCIEKAŁ BEZ PRAWA JAZDY
NA SYGNALE
CIEMNA STRONA MIASTA

FOT. LODZ.PL

Z początkiem maja normal-
ne funkcjonowanie wznowiła 
hala Expo-Łódź, która w cza-
sie pandemii była szpitalem 
tymczasowym. Już 20 maja 
odbędzie się w niej konferen-
cja Wielka Integracja 4.0.  

Expo-Łódź nie jest szpi-
talem od końca kwietnia. 

Decyzję o powrocie obiek-
tu do jego właściwych 
funkcji podjął wojewoda 
łódzki. Hala znów ma być 
miejscem działalności tar-
gowo-wystawienniczej. 
Pierwszym wydarzeniem, 
jakie odbędzie się po pan-
demicznej przerwie przy 
al. Politechniki 4, będzie 

trzydniowy panel skoncen-
trowanej wiedzy bizneso-
wej na temat kryptowalut, 
nieruchomości, finansów 
i rozwoju osobistego. Kon-
ferencja dla przedsiębior-
ców potrwa do 22 maja 
i jest organizowana przez 
Akademię Bogactwa Kuby 
Midela. (pj)

EXPO-ŁÓDŹEXPO-ŁÓDŹ
WRACA DO GRYWRACA DO GRY

Dobiegła końca trzecia 
edycja Łódzkiej Loterii 
Podatkowej. Podobnie jak 
w roku ubiegłym mogli 
w niej wziąć udział wszy-
scy, którzy w zeznaniu 
podatkowym PIT za rok 
2021 wpisali łódzki ad-
res. W tegorocznej loterii 
wzięło udział 17 201 osób, 
z czego 1 718 rozliczyło 
swoje podatki w Łodzi po 
raz pierwszy.

Według danych pod-
sumowujących Loterię 
Podatkową dzięki jed-
nemu mieszkańcowi 
Łodzi do budżetu mia-
sta trafia średnio ok. 
2 050 zł, a dzięki jedne-

mu nowemu podatniko-
wi kasa miejska zyskuje 
ok. 2 430 zł. Oznacza 
to, że nowi podatnicy, 
którzy wzięli udział 
w tegorocznej loterii, 
pozwolili wzbogacić się 
Łodzi o ponad 4 miliony 
złotych!
N a j w i ę k s z ą  g r u p ę 
uczestników loterii sta-
nowiły osoby w wieku 
31–40 lat. Wśród nich 
najwięcej było podatni-
ków z Urzędów Skarbo-
wych Łódź–Śródmieście 
i Łódź–Widzew. Nato-
miast najwięcej nowych 
podatników rozliczyło 
swoje podatki w US Po-
lesie i US Widzew.

Łączna pula nagród 
Łódzkiej Loterii Po-
datkowej wyniosła 168 
532 zł. Rozlosowano 
dziewięć nagród tygo-
dniowych – po 1 000 
zł, dwie nagrody mie-
sięczne – po 10 000 zł. 
W wielkim finale, któ-
ry odbył się 12 maja, 
rozlosowano nagrodę 
główną, czyli 100 000 
zł, nagrody dla nowych 
podatników – 20 000 
zł, a także oraz nagro-
dy rzeczowe, którymi 
były: hulajnoga elek-
tryczna, automatyczny 
odkurzacz, smartfon 
i zegarek sportowy.
 red

LOTERIA

Oferta Karty Łodzianina 
wzbogaciła się o dwa nowe 
pakiety, jakie powstały 
w zastępstwie Karty Senio-
ra i Karty Młodzi w Łodzi. 

Połączenie możliwości 
wszystkich miejskich 
kart w Karcie Łodzia-
nina było planowane 
przez organizatorów od 
samego początku jej ist-
nienia. Integracja trzech 
projektów wymagała 
czasu, ale dzięki temu 
wszystko zostało do-
kładnie przygotowane. 
Od 1 maja łódzcy se-
niorzy, studenci i dok-
toranci mogą poszerzyć 
ofertę zniżek dostęp-
nych w Karcie Łodzia-
nina o rabaty przygo-
towane specjalnie dla 
nich.
Oba pakiety są bez-
płatne, ale korzystać 
z  n i c h  b ę d ą  m o g l i 
tylko posiadacze ak-
tywnych Kart Łodzia-
nina. Oferta zawarta 
w pakietach jest inna 
niż na dotychczaso-
wych kartach, a to ze 
względu na to, że więk-

szość dostępnych tam 
zniżek była już obecna 
w Karcie Łodzianina. 
Dostępny jes t  więc 
nowy zestaw rabatów 
skierowany specjalnie 
do obu grup docelo-
wych.
Do korzystania z Pa-
kietu Młodzi w Łodzi 
są uprawnieni studenci 
łódzkich uczelni wyż-
szych, którzy nie ukoń-
czyli 26. roku życia oraz 
doktoranci. Żeby akty-
wować pakiet, trzeba 
złożyć prosty wniosek 
– przez internet lub 
w punkcie  obsługi . 
Pakiet Seniora jest ak-
tywowany automa-
tycznie wszystkim 
użytkownikom Kar-
ty Łodzianina, którzy 

ukończyli 60. rok życia.
Rabaty z kart Młodzi 
w Łodzi i Karty Senio-
ra są aktywne jedynie 
do końca sierpnia br., 
następnie zostaną wy-
gaszone. Projekt Młodzi 
w Łodzi skierowany 
do studentów będzie 
funkcjonować nadal, na 
dotychczasowych zasa-
dach. red
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Podzielone na kilka etapów 
prace realizowane będą od ul. 
Przylesie w stronę ul. Rokiciń-
skiej na wysokości zabudowań 
i dawnej pętli autobusowej 
przy przedszkolu. Ruch podczas 

wszystkich etapów prac będzie 
ograniczony. Przejazd pozosta-
nie tylko w jednym kierunku, 
w stronę ul. Rokicińskiej. Jadąc 
od ul. Rokicińskiej dojedziemy 
w obu kierunkach do wjazdu na 

dawną krańcówkę. Jadąc od ul. 
Feliksińskiej ruch dwukierun-
kowy obowiązywać będzie do 
ul. Przylesie.

Zakres robót i ograniczony 

przejazd spowodują zmia-
nę trasy linii autobusowych 
MPK Łódź.
Linia 90A kursować będzie 
jak do tej pory od strony 
ul. Rokicińskiej i skrócona 
zostanie do ul. Przylesie. 
Natomiast z drugiej stro-
ny kursować będzie linia 
Z90 z Janowa przez ul. 
Jędrzejowską do ronda 

u zbiegu ul. Feliksińskiej 
z Wieńcową.
Linia 90A JANÓW
– Hetmańska, Rokicińska, 
Wieńcowa – WIEŃCOWA 
PRZYLESIE (przy przed-
szkolu nr 230)
Linia Z90 JANÓW 
- Hetmańska, Rokicińska, 
Józefiaka, Ofiar Terrory-
zmu 11 Września, Infor-

matyczna, pętla Olechów, 
Informatyczna, Ofiar Ter-
roryzmu 11 Września, 
Tomaszowska, Jędrzejow-
ska, Dw. Łódź Olechów 
Wschód, Jędrzejowska, 
Dworcowa, Feliksińska 
- WIEŃCOWA FELIKSIŃ-
SKA (zawraca na rondzie 
przy autostradzie).

red
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PLAN DLA OSIEDLI

FRANCUZIFRANCUZI
też wybrali Łódź

NOWY PLAC ZABAWNOWY PLAC ZABAW

REMONT UL. SIENKIEWICZA

BIZNES

BUDOWA KANALIZACJI W UL. WIEŃCOWEJ BUDOWA KANALIZACJI W UL. WIEŃCOWEJ 
Zmiany dla kierowców i pasażerów MPK

Rozpoczęło się wylewanie 
nowego asfaltu na remonto-
wanych ulicach Sienkiewicza 
i Brzeźnej, co jest już ostatnim 
akcentem prowadzonych tam 
inwestycji. 

Ul. Sienkiewicza jest mo-
dernizowana od ul. Wi-
gury do ul. Tylnej, gdzie 
wymieniona została już 

podbudowa jezdni i chod-
niki. Na połowie ciągu 
drogi, na której utrzymano 
jednokierunkowy ruch po-
jazdów, wykonano nową 
nawierzchnię. Właśnie 
rozpoczęto układanie war-
stwy wiążącej asfaltu na 
ul. Brzeźnej oraz jej skrzy-
żowaniu z ul. Sienkiewi-
cza. Te prace potrwają do 

czwartku, 19 maja. Całość 
modernizacji ul. Sienkie-
wicza zakończy się do wa-
kacji.
Ku końcowi zmierza-
ją też prace remontowe 
prowadzone na innych 
ulicach, np. ul. Jaracza, 
ul. A. Struga i ul. 6 Sierp-
nia. W przygotowaniu są 
kolejne inwestycje, któ-

re mają poprawić jakość 
łódzkich dróg. Jeszcze 
w tym roku ekipy remon-
towe mają pojawić się 
m.in. na ulicach: Aleksan-
drowskiej, Olechowskiej, 
Śląskiej, Kaczeńcowej, Te-
lefonicznej, Maratońskiej, 
Popiełuszki czy Nowe 
S a d y .  N a p r a w i o n y c h 
ma zostać ponad 40 ulic 
w całym mieście – ok. 
70 km dróg.

TAnd

JUŻ KŁADĄ ASFALTJUŻ KŁADĄ ASFALT

W otwarciu centrum w Łodzi 
uczestniczył m.in. Pascal Thibout, 
dyrektor Docaposte Digital Trust Services, 
prezes Docaposte Trust & Sign

W biurowcu Ogrodowa Office 
(ul. Ogrodowa 8) centrum ba-
dawczo-rozwojowe otworzyła 
wczoraj (17 maja) francu-
ska firma Docaposte, która 
w ramach filii Trust & Sign 
zainicjowała swoją działalność 
w Polsce.

Docaposte to spółka bę-
dąca francuskim liderem 
w obszarze cyfrowej i mo-
bilnej transformacji przed-
siębiorstw i instytucji. Jej 
założycielem jest La Poste, 
największa francuska fir-
ma oferująca usługi pocz-
towe. Docaposte działa 
w 17 krajach Europy, 
Stanach Zjednoczonych 
i Ameryce Południowej, 
będąc pracodawcą bli-
sko 6,5 tys. specjalistów 
technologii cyfrowych. 
W Łodzi zatrudnia obec-
nie tylko kilkunastu pra-
cowników, lecz jeszcze 
do końca bieżącego roku 
zamierza co najmniej 
podwoić ich liczbę, by 
w 2023 r. dysponować co 
najmniej 40-osobowym 
zespołem. Łódzki ze-
spół Docaposte Trust 
& Sign będzie rozwi-

jać m.in. projekty zwią-
zane z podpisem elektro-
nicznym, co obok obsługi 
sektora gamingowego jest 
jedną z głównych specjal-
ności rozwijającej się fran-
cuskiej spółki. 
– Szukamy przede wszyst-
kim osób ze zdolnościa-
mi w obszarze research 
& development [badań 
i rozwoju – przyp. red.]. 
W miarę rozwoju centrum 
będziemy potrzebowali 
też pracowników obsługi 
biura, księgowości i in. 
wspierających tych pra-
cujących z kodem – po-
wiedział Pascal Thibout, 
dyrektor Docaposte Digi-
tal Trust Services, prezes 
Docaposte Trust & Sign. 
Zapowiedział, że Polska, 
jako jeden z krajów z naj-
lepszym zapleczem w ob-
szarze badawczo-rozwo-
jowym w Europie, stanie 
się punktem startowym 
dla ekspansji Docaposte 
do innych krajów Europy 

– Włoch, Hiszpa-
nii ,  Rumunii 

czy Niemiec.
(pj)

O nowy plac zabaw wzbogaci 
się park Widzewski położony 
między ulicami Niciarnianą, 
Sobolową i al. Piłsudskiego. 
Inwestycja zostanie zreali-
zowana w ramach programu 
„Plan dla Osiedli” i będzie 
kosztować blisko 450 tys. zł.

– Motywem przewod-
nim placu zabaw bę-
dzie tematyka sportowa, 
a konkretnie piłka nożna 
– mówi Justyna Krako-
wiak z Zarządu Inwestycji 
Miejskich.
Trwa już projektowanie 
nowej atrakcji. Budowa 
rozpocznie się w wakacje, 
a zakończy się jesienią br. 

Na wyznaczonym terenie 
zamontowane zostaną 
wielofunkcyjne urządze-
nia do zabaw, stół do gry 
w trambambulę (tzw. pił-
karzyki), przyrząd do ćwi-
czeń koordynacji ruchu 
oraz trampolina ziemna. 
Obok staną ławki, kosze 
i stojaki rowerowe.

(pj)

„Plan dla Osiedli” i będzie 
kosztować blisko 450 tys. zł. Trwa już projektowanie 

nowej atrakcji. Budowa 
rozpocznie się w wakacje, 
a zakończy się jesienią br. 

FOT. ŁÓDŹ.PLFOT. ŁÓDŹ.PL
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Po pandemicznej przerwie wraca cykl 
comiesięcznych spotkań dla miło-
śników mediów społecznościowych 
i szeroko pojętego digital marketingu 
– Czwartki Social Media. 

Najbliższe spotkanie zaplano-
wano na czwartek (19 maja) 
na godz. 19:00 w Niebostanie 

(ul. Piotrkowska 17).
Na scenie wystąpią Konrad 
Chowratowicz, Senior Social 
Media Specialist & Team Leader, 
Tigers, Natalia Szymczyk, Head 
of Infl uencer Marketing, stor9_ 
i Damian Daszek, Social Media 
Menager, stor9_. Tym razem 
prelegenci poruszą kwestie wy-

korzystania TikToka do działań 
reklamowych, porozmawiają 
o odpowiedzialnym wpływie in-
fl uencerów (reprezentanci agen-
cji marketingowej Roberta i Ani 
Lewandowskich) oraz o tym, jak 
tworzyć infografi ki.
Wstęp wolny.

rdFOT.  MAT. PRAS
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Z początkiem czerwca wznawia 
działalność kino przy ul. Sien-
kiewicza 40. Będzie czynne 
przez okres letni, a na ekranie 
zobaczymy wyselekcjonowane 
obrazy z ostatnich miesięcy. 

Kino Tatry to najstarsze 
kino w Polsce oraz jedno 
z najstarszych działają-
cych nieprzerwanie w tym 
samym miejscu kin na 
świecie! Jego historia sięga 
początków XX w., kiedy to 
Gustaw Mjunker i Oskar 
Kulawiński  otworzyli 
przy ul. Sienkiewicza ki-
nematograf Belle-Vue. Na 
przestrzeni lat kino zmie-
niało właścicieli i nazwy: 
Moulin Rouge, Dolina 
Szwajcarska, Spółdzielnia 
Pracowników Państwo-
wych, a później Rakieta. 

Bałtyk, Wisła, Gdynia, 
Tatry
Po II wojnie światowej kino 
nosiło już nazwę Tatry, wpi-

sując się w kanon nazw łódz-
kich kin, zresztą położonych 
bardzo blisko siebie (Bałtyk, 
Wisła, Gdynia). Projekcje od-
bywały się w dwóch salach 
oraz w plenerze, jako tzw. 
Tatry Letnie. 
Po upadku komunizmu 
zaczęły powstawać mul-
t ip leksy ,  a  dzies ią tk i 
łódzkich kin zamknięto 
i przerobiono na sklepy, 
hurtownie czy dyskoteki. 
Tatry uratowały się jako 
jedyne… 

Co w repertuarze?
Obecnie kino prowadzi 
pasjonat i żywa historia 
łódzkich kin – Paweł Ad-
rian. Kino Tatry jako je-
dyne ma jeszcze w ofercie 
projekcje z taśmy 35 mm!
Już  3  czerwca będzie 
można ponownie zasiąść 
na widowni najstarszego 

łódzkiego kina. W reper-
tuarze pojawią się takie fi l-
my jak „Na rauszu”, „Pio-
senki o miłości”, „C’mon 
C’mon”, „Matki równole-
głe” czy „Najgorszy czło-
wiek na świecie”. Za 
bilety zapłacimy od 
10 do 20 zł. 

KaWa

FOT. ŁÓDŹ.PL, MAT. PRAS KINO 

Kino Tatry powraca!Kino Tatry powraca!

SESJE FOTOGRAFICZNE W BIBLIOTECESESJE FOTOGRAFICZNE W BIBLIOTECE
DLA MIGRANTÓW  

INFO
Chcesz być na bieżąco? 
Śledź stronę Kina Tatry 
na Facebooku! 

Warsztaty haftu 
tamborkowego
Na godz. 16:30 na warsztaty haftu 
tamborkowego zaprasza Biblioteka 
Otwarta (ul. Narutowicza 8/10). 
Biblioteka zapewni wszystkie po-
trzebne materiały, a zajęcia popro-
wadzi Ewa Gałązka z Fundacji „Szycie 
Życia”. Udział bezpłatny, w warszta-
tach mogą wziąć udział osoby mówią-
ce po polsku, angielsku i ukraińsku! 
Zapisy: 571 553 049.

Warsztaty z drukarką 3D
O godz. 17:00 w Bibliotece Ferment 
(ul. Wróblewskiego 67) rozpocznie się 
spotkanie poświęcone drukowi 3D. 
Uczestnicy dowiedzą się, jak działa 
drukarka 3D, co można na niej wydru-
kować, a także zaprojektują własny 
model gadżetu. Zajęcia przeznaczone 
dla młodzieży 15+, udział bezpłatny, 
obowiązują zapisy: 571 553 035, 
filia_35@biblioteka.lodz.pl.

DZIEJE SIĘ W
ŚRODĘŚRODĘ

DZIEJE SIĘ W
CZWARTEKCZWARTEK

CZWARTKI 
SOCIAL MEDIASOCIAL MEDIA

W Kinie Tatry można oglądać 
projekcje z taśmy 35 mm

CZWARTKI 

Biblioteka Miejska w Łodzi wraz 
z Robertem Pastrykiem „Portret 
dla Ocalenia”, Łódzkim Centrum 
Wielokulturowym oraz Fundacją 
Ocalenie zorganizuje w maju 
dwie fotografi czne akcje! 

Zdjęcie do CV
W  p i ą t e k  ( 2 0  m a j a ) 
w Bibl iotece  Wolność 
(pl. Wolności 4) odbędzie 
się bezpłatny Foto Benefit 
dla imigrantów. Fotograf 
zrobi chętnym bezpłatnie 
dwa zdjęcia, które przyda-
dzą się do pracy – CV czy 
Likedin. Żeby ustalić godzi-
nę sesji, wystarczy skontak-
tować się z Biblioteką Wol-
ność (571 553 039, fi lia_39@
biblioteka.lodz.pl).

Rodzinna fotografi a
N a t o m i a s t  w  s o b o t ę 
(21 maja) w Bibliotece 
Odyseja (ul. Wschodnia 42) 
będzie można zrobić sobie 
profesjonalną sesję zdjęcio-
wą w ramach akcji „Portret 
dla Ocalenia”. Taka sesja 
potrwa około godziny, 
w jej trakcie będzie można 
zmienić outfi t. 
– Zapraszamy osoby za-
interesowane profesjonal-
nym zdjęciem bizneso-
wym, ale także zdjęciem 
rodzinnym – mówi Joanna 
Strzelec z Biblioteki Miej-
skiej w Łodzi. – Portrety 
będzie można wykorzystać 
w swoim portfolio czy me-
diach społecznościowych.

Biletem wstępu do sesji 
jest darowizna w wyso-
kości min. 200 zł na Fun-
dację Ocalenie oraz dar 
dla biblioteki w postaci 
książki w dowolnym ję-
zyku obcym. Pieniądze 
z datków zasilą konto 
Fundacji Ocalenie. Zapisy 
za pośrednictwem Biblio-
teki Odyseja (577 470 040, 
fi lia_40@biblioteka.lodz.pl).
Zred
FOT. MAT. PRAS
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Wiosenna aura sprawia, że 
częściej spędzamy czas na 
łonie natury. Warto wiedzieć, 
że podczas spacerów po le-
sie, łące czy parku jeste-
śmy narażeni na ukąszenia 
kleszczy. Jak się przed nimi 
uchronić i co robić, gdy już 
wgryzą się w skórę? 

Kleszcze są małymi paję-
czakami (o 15–30 mm dłu-
gości) żywiącymi się krwią. 
Atakują głównie zwierzęta, 
ale ludzie też bywają ich 
żywicielami. Wabi ich tem-
peratura ciała człowieka, 
zapach potu i wydychany 
dwutlenek węgla. Można 
je spotkać w lasach, na łą-
kach, w parkach i na dział-
kach rekreacyjnych. Trzeba 
się przed nimi chronić, po-
nieważ przenoszą groźne 
dla człowieka choroby. 

Choroby przenoszone 
przez kleszcze
Kleszcze są nosicielami 
boreliozy i kleszczowego 
zapalenia mózgu. Do zaka-
żenia tymi chorobami może 
dojść podczas ukąszenia 
przez zakażonego pajęcza-
ka. Wydziela on wtedy do 
rany żywiciela ślinę wraz 
z patogenami chorobo-
twórczymi. 

Objawy boreliozy
Borelioza jest chorobą 
trudną w diagnozowaniu 
i leczeniu. Objawem jej 
wczesnego stadium jest 
tzw. rumień wędrujący. 
Pojawia się on między 3. 
a 30. dniem od ukąszenia 
u około 80 proc. zakażo-
nych. Zaczyna się on od 
czerwonej grudki w miej-
scu wkłucia kleszcza, któ-
ra następnie rozrasta się 
w pierścieniowaty rumień. 
Z czasem w jego wnętrzu 
pojawia się blada obręcz, co 
sprawia, że przypomina on 
tarczę strzelniczą. Zmianie 
skórnej mogą towarzyszyć 
bóle mięśniowo-stawowe, 
gorączka, ból głowy czy 
osłabienie. Drugie stadium 
choroby zaczyna się rozwi-
jać od kilku tygodni do kil-
ku miesięcy od zakażenia. 
Wtedy atakuje ona stawy, 
serce i układ nerwowy. Na 
tym etapie zmiany choro-
bowe są jeszcze odwracal-
ne, pod warunkiem wdro-
żenia leczenia. Występujące 
u kilku procent zakażonych 
zapalenie stawów, zaburze-
nia rytmu serca czy pora-
żenie nerwu twarzowego 
ustępują już po kilku tygo-

dniach od rozpoczęcia an-
tybiotykoterapii. Nie warto 
bagatelizować tych obja-
wów, ponieważ nieleczo-
na borelioza może trwale 
uszkodzić zajęte narządy!

Kleszczowe zapalenie 
mózgu
Pierwszymi symptomami 
kleszczowego zapalenia 
mózgu mogą być: gorącz-
ka, bóle głowy, mięśni i sta-
wów, czasami też objawy 
żołądkowe. Na tym etapie 
choroby układ odporno-
ściowy organizmu więk-
szości zakażonych osób 
może zwalczyć wirusa. Je-
żeli jednak do tego nie doj-
dzie, rozwija się druga faza 
choroby, objawiająca się 
zapaleniem opon mózgo-
wych, zapaleniem mózgu 
czy rdzenia kręgowego. 

Jak się chronić przed 
kleszczami?
Wybierając się na łono na-
tury, możesz zmniejszyć 
ryzyko ukąszenia przez 
kleszcza. Wystarczy prze-
strzegać kilku poniższych 
zasad:

• Unika j  chodzenia 
wśród wysokiej trawy 
i zarośli. 

• Zakładaj koszulę lub 
bluzkę z długim ręka-
wem, długie spodnie 
i kryte obuwie. Do-
brze też ochronić gło-
wę czapką lub kapelu-
szem.

• Wybierz ubrania w ja-
snym kolorze. Łatwiej 
będzie wówczas za-
uważyć kleszcze wę-
drujące po odzieży.

• Po powrocie ze space-
ru dokładnie obejrzyj 
ubranie i ciało. Zwróć 
szczególną uwagę na 
miejsca takie jak pa-
chwiny, pępek, oko-
lice uszu, zgięcia pod 
kolanami oraz skóra 
głowy.

• U ż y w a j  p r e p a r a -
tów odstraszających 
kleszcze.  Mogą to 
być środki naturalne 
(m.in. olejek eukalip-
tusowy, lawendowy 
czy goździkowy) lub 
chemiczne. 

Jak pozbyć 
się kleszcza?
Kleszcza najlepiej usunąć 
zaraz po jego zauważeniu. 
Bardzo ważne jest, aby pa-
jęczak został wyjęty w cało-
ści. W tym celu należy użyć 
pęsety, pompki lub tzw. 
kleszczołapki, którą można 
kupić w aptece. Używając 
pęsety, należy ją umieścić 
jak najbliżej skóry, uchwy-

c i ć  k l e s z c z a 
i delikatnie podwa-

żając, pociągnąć ku gó-
rze. Miejsce po ukąszeniu 
trzeba będzie też dobrze 
zdezynfekować. Wyjętego 
kleszcza można dodatko-
wo oddać do analizy, która 
wykaże, czy był on nosicie-
lem choroby.

oszym

kleszczy?kleszczy?kleszczy?kleszczy?kleszczy?kleszczy?kleszczy?kleszczy?

strzegać kilku poniższych 

Jak ustrzec sięJak ustrzec się

Ważne, aby kleszcza
usunąć w całości

Kleszcze przenoszą 
groźne choroby

Przed spacerem warto sięgnąć
po preparat odstraszający
kleszczeFOT. ENVATO ELEMENTS
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KIEDY POWSTAŁO NASZE MIASTO?

Podwójne urodziny Łodzi

Łódź ma szczególny przywi-
lej, ponieważ może świętować 
swoje narodziny dwukrotnie. 
Formalnie bowiem odwołuje-
my się do pierwszej lokacji 
miasta 15 maja 1414 roku, 
a huczne urodziny obchodzi-
my zwykle 29 lipca, w roczni-
cę nadania praw miejskich 
przez króla Władysława Ja-
giełłę.

Pewne jest, że na lata pano-
wania tego władcy przypa-
da lokacja miasta Łodzi. Do 
początku XX wieku jednak 
o tym nie wiedziano i za 
najwcześniejsze potwier-
dzenie jej miejskiego cha-
rakteru autorzy różnego 
typu wydawnictw uznawa-
li wzmiankę w dokumencie 
Kazimierza Jagiellończyka 
z 1458 r. Dopiero w 1931 r. 
ukazało się w języku pol-
skim obszerne streszcze-
nie właściwego przywileju 
lokacyjnego wydanego 
w 1423 r. przez Władysła-
wa Jagiełłę, a w 1957 roku 
pełny tekst, po łacinie, 
innego przywileju loka-
cyjnego z 1414 r., którego 
wystawcą była kapituła 
włocławska. Dokument 

ten odkrył w Bibliotece im. 
Ossolińskich we Wrocła-
wiu prof. Ryszard Rosin 
z UŁ. W sumie znane są 
zatem cztery dokumenty 
dotyczące założenia Łodzi 
i nadania jej praw miej-
skich. Kiedy zatem święto-
wać – w maju czy w lipcu? 
Wyjaśnijmy tę sprawę…

Monarcha i właściciel
Założenie miasta w do-
brach kościelnych i szla-
checkich (a do pierwszych 
należała wieś Łodzia) opie-
rało się zwykle na dwóch 
dokumentach. Pierwszy 
wydawał monarcha, który 
tą drogą pozwalał miesz-
kańcom przede wszyst-
kim rządzić się prawem 
niemieckim i uwalniał ich 
od prawa polskiego, czyli 
ziemskiego. Drugi przywi-
lej miał charakter kontrak-
tu zawieranego pomiędzy 
właścicielem lokowanej 
miejscowości a mieszkań-
cami i zasadźcą, czyli przy-
szłym wójtem – określał ich 
uposażenie, uprawnienia, 
powinności i posługi. Łódź 
należy do nielicznych wy-
jątków, dla których zacho-

wały się nie tylko obydwa 
rodzaje tych dokumen-
tów, ale ponadto wyda-
ne w krótkim czasie ich 
odnowienia. Akty z 1423 
i 1433 r. to przywileje mo-
narsze, a z 1414 i 1424 r. – 
właściciela miasta. 
Dokument z 1414 r. wyraź-
nie podaje, że miasto ma 
zostać założone w obrębie 
wsi Łodzi, przy drodze 
z Łęczycy do Krakowa, 
nad rzeką Łódką – zwaną 
wtedy Ostrogą – i od niej 
przyjąć nazwę. Zarów-
no te dane, jak i najstar-
sze wzmianki o ulicach 
oraz źródła kartografi czne 
z przełomu XVIII i XIX w. 
wykazują, iż zabudowa 
nowo założonego osiedla 
skupiała się wokół dzi-
siejszego Starego Rynku 
i placu Kościelnego, pół 
kilometra na północny za-
chód od wsi Łodzi. Obszar 
miasta był jednak zasiedlo-
ny już przed 1414 r. Należy 
bowiem przyjąć, że komo-
ra celna znajdowała się na 
skrzyżowaniu drogi łęczyc-
ko-krakowskiej z rzeczką 
Ostrogą, która przepływała 
przez staw zamknięty od 

zachodu groblą, przebie-
gającą wzdłuż dzisiejszej 
ul. Nowomiejskiej.

Dokument z 15 maja 
1414 roku 
Dotyczył lokacji miasta 
Ostrogi, nad rzeką tejże 
nazwy w granicach wsi 
Łodzia. Właściciel tych 
dóbr biskup włocławski 
Jan Kropidło, pragnąc – jak 
pisze – „doprowadzić do 
świetności” dobra kapitul-
ne i troszcząc się o ogólny 
rozwój tych ziem, zakłada 
miasto Ostroga i lokuje je 
na prawie magdeburskim, 
przy drodze z Łęczycy 
do Krakowa w „borach 
silnych leżące”, razem 
z polami, krzakami, ga-
jami i lasami. Dla nowo 
lokowanego miasta, do-
kument ustanawia 16 lat 
wolnizny od jakichkolwiek 
ciężarów, a także korzy-
stanie przez mieszczan 
ze wszystkich pożytków 
z wód i lasów. Po upły-
wie przypisanej karencji 
mieszczanie mieli wpła-
cać odpowiedni czynsz od 
użytkowanych gruntów. 
Ten przywilej lokacyjny 

był wydany w dniu 
św. Zofii, czyli wła-
śnie  15  maja  1414 
roku we Włocławku. 
Nie bez znaczenia dla 
założenia miasta Łodzi 
była również ogólna sytu-
acja polityczno-militarna 
kraju. Przechodząca tędy 
droga zaroiła się w latach 
1409–1422 zbrojnymi pocz-
tami rycerstwa z Wielko-
polski, Kujaw i części Łę-
czyckiego, które ciągnęły 
pod Wolbórz wyznaczany 
przez Władysława Jagieł-
łę na punkt zborny wojsk 
polskich wyruszających 
przeciwko Krzyżakom. 

Królewski akt
erekcyjny – 29 lipca
Dla uzyskania pełni upraw-
nień miejskich potrzeb-
ny był jeszcze przywilej 
monarszy. Na prośbę ko-
lejnego biskupa włocław-
skiego Jana Pelli wydał go 
Władysław Jagiełło „ipso 
die Sancte Marthe”, czyli 
w dniu św. Marty 29 lip-
ca 1423 r. w Przedborzu. 
Przywilej z 1423 r. zawiera 
postanowienia dotyczą-
ce przekształcenia Łodzi 

w miasto, spraw ustrojo-
wo-sądowych oraz upraw-
nień targowych. Włady-
sław Jagiełło oświadczył 
zatem, iż miasto Łódź (już 
nie Ostroga, która to na-
zwa nie utrzymała się) ma 
pod względem prawnym 
wzorować się na Łęczy-
cy – która, jak wiadomo, 
była stolicą województwa 
– i przeniósł je z prawa 
polskiego na niemieckie, 
tzn. magdeburskie. W ten 
sposób uwolni ł  wój ta 
i wszystkich mieszkańców 
od jurysdykcji urzędników 
ziemskich. Odtąd łodzianie 
we wszystkich sprawach 
mieli odpowiadać jedynie 
przed wójtem, wójt zaś 
przed biskupem, a gdyby 
ten zaniedbywał się w czy-
nieniu sprawiedliwości, to 

przed samym królem 
lub jego sądem general-
nym.

***

A zatem 15 maja 1414 
roku lokowane zostało 
przez właściciela dóbr, 
na bazie wsi Łodzia, 
miasto zwane Ostro-
gą, natomiast 29 lipca 
1423 roku królewski akt 
nadaje właściwe pra-
wa miejskie Łodzi. I tę 
okazałą rocznicę 600-le-
cia miasta będziemy 
uroczyście obchodzić 
już w 2023 roku. Mo-
żemy więc świętować 
i w maju, i w lipcu, bo 
dumy z własnego mia-
sta nigdy za wiele… 

agr

FOT.  M.P. KACZMAREK, LODZ.PL

Grafi ka M.P. Kaczmarek 
ze zbiorów MMŁ

Król Jagiełło nadał Łodzi 
prawa miejskie 
29 lipca 1423 r.

Odpis dokumentu z 1414 roku z 
kopiarza biskupa Drzewickiego

Bp Jan Kropidło, który ustanowił 
miasto Ostroga w 1414 r.
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DOBRO PROSTO Z NATURY
Miód jest jednym z  najcen-
niejszych produktów, jakie 
dała nam natura. Od lat 
znane są jego właściwości 
prozdrowotne. Ma on też 
zastosowanie w  kosmetyce. 
Na rynku znajdziemy różne 
rodzaje miodów. Co warto 
o  nich wiedzieć i  po które 
z  nich sięgnąć w  zależności 
od potrzeby?

Miód składa się w 80 proc. 
z cukrów prostych (frukto-
zy i glukozy). Znajdziemy 
w nim też nadtlenek wo-
doru, czyli substancję o sil-
nych właściwościach bak-
teriobójczych oraz duże 
ilości mikroelementów 
takich jak: potas, chlor, 
fosfor, magnez, wapń, że-
lazo, molibden, mangan 
i kobalt. Miód to także źró-
dło witamin: A, B1, B2, B6, 
B12, C, kwasu foliowego, 
pantotenowego i biotyny. 
Każdy rodzaj miodu ma 
inne właściwości i smak. 
Jest to uzależnione od 
tego, z jakich roślin pozy-
skiwany był nektar. Przed 
zakupem miodu zastanów 
się, w jakim celu chcesz go 
spożywać. Czy dla jego 
walorów smakowych, czy 
działania prozdrowotne-
go? 

JAK ROZPOZNAĆ 
DOBRY MIÓD?
Aby sprawdzić, czy kupio-
ny miód jest dobrej 

jakości, warto skorzystać 
z jednej z czterech poniżej 
opisanych metod. 

Metoda ściekania
Nabierz miód na łyżeczkę 
i jednostajnym strumie-
niem lej go na talerzyk. 
Jeśli ścieka równomiernie, 
nie rwąc się i tworzy na ta-
lerzyku stożek, znaczy to, 
że miód jest naturalny. 

Metoda 
rozpuszczania
Do szklanki zimnej wody 
wlej łyżeczkę miodu. Je-
śli będzie rozpuszczać się 
nierównomiernie, tworząc 
smugi w wodzie, to masz 
pewność, że miód jest do-
brej jakości. 

Metoda wagi
W litrowym słoiku nie po-
winno być mniej niż 1,4 kg 
miodu.

Metoda krystalizacji
Dobrej jakości miód kilka 
miesięcy po zbiorze po-
winien się skrystalizować. 
Jest to naturalny proces, 
który nie zmienia jego 
właściwości odżywczych 
ani działania leczniczego. 

JAK JEŚĆ MIÓD?
Miód można jeść prosto ze 
słoika, pić rozpuszczony w 
wodzie lub używać go jako 
zamiennika cukru. Trzeba 
jednak pamiętać, aby nie 
dodawać go do gorących 
napojów. W temperaturze 
powyżej 40°C traci on bo-

wiem swoje cenne wła-
ściwości. Nie zaleca 
się podawania go 

też dzieciom poni-
żej 1. roku życia, 
ponieważ może 

doprowadzić do 
botulizmu (choro-

by porażającej nerwy i za-

grażającej życiu). W kuch-
ni miód świetnie sprawdza 
się np. jako składnik sosów 
do sałatek.
się np. jako składnik sosów 
do sałatek.

DOBRO PROSTO Z NATURYDOBRO PROSTO Z NATURYDOBRO PROSTO Z NATURYDOBRO PROSTO Z NATURYDOBRO PROSTO Z NATURY

dodawać go do gorących 
napojów. W temperaturze 
powyżej 40°C traci on bo-

wiem swoje cenne wła-
ściwości. Nie zaleca 
się podawania go 

też dzieciom poni-
żej 1. roku życia, 
ponieważ może 

doprowadzić do 
botulizmu (choro-

by porażającej nerwy i za-

NAJPOPULARNIEJSZE RODZAJE MIODU I ICH WŁAŚCIWOŚCI 

MIÓD RZEPAKOWY ma kremowy, 
niemal biały kolor. Jest lekko ostrawy 
w smaku, z wyczuwalnym aromatem kwiatu 
rzepaku. Warto go stosować w profi laktyce cho-
rób układu krążenia. Jego spożywanie stabilizuje 
ciśnienie krwi, a także może spowolnić postępu-
jące zmiany miażdżycowe. Stosowany zewnętrznie 
przyspiesza gojenie ran i zapobiega zakażeniom, 
dlatego sprawdzi się w leczeniu lekkich oparzeń. 
Ten rodzaj miodu polecany jest też osobom zma-

gającym się z  chorobami przewodu pokarmo-
wego, szczególnie z wrzodami żołądka czy 

dwunastnicy. Łagodzi zgagę, wzdęcia 
i mdłości. 

MIÓD WIELOKWIATOWY może mieć 
barwę od jasnokremowej do herba-
cianej. Jest łagodny i  bardzo słodki. Jego 
regularne spożywanie zaleca się alergikom 
i  astmatykom. Przynosi bowiem ulgę przy 
nieżycie nosa, astmie oskrzelowej i  katarze 
siennym. Wspomaga też odporność organi-
zmu i może być przydatny w przypadku cho-
rób układu krążenia. 

MIÓD AKACJOWY ma łagodny smak i jasnożółty ko-
lor. Wpływa pozytywnie na układ moczowy i  pracę 
nerek. Wspomaga też regenerację błony śluzowej, 
dlatego dobrze go stosować wspomagająco w leczeniu 
wrzodów żołądka lub dwunastnicy, w stanach zapal-
nych błony śluzowej żołądka, przełyku i dwunastnicy 
oraz w nadżerkach. 

winno być mniej niż 1,4 kg 

Dobrej jakości miód kilka 

winien się skrystalizować. winien się skrystalizować. 
Jest to naturalny proces, 
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MIÓD LIPOWY ma kolor złotożółty. 
Charakteryzuje się ostrym i  delikatnie 
gorzkawym posmakiem. Warto stosować 
go wspomagająco przy leczeniu przeziębie-
nia, grypy oraz infekcji górnych i  dolnych 
dróg oddechowych. Posiada działanie napotne, 
przeciwkaszlowe i  wykrztuśne. Łagodzi stany 
zapalne i działa przeciwgorączkowo. Zalecany 
jest też w  chorobach układu krążenia. Warto 
go jeść w  przypadku bezsenności i  nadpo-
budliwości nerwowej. Miód lipowy jest także 
polecany przy infekcjach układu moczowego 
i w schorzeniach reumatycznych.

MIÓD SPADZIOWY powstaje z  zebranej 
(z  drzew) przez pszczoły spadzi, czyli lepkiej 

substancji produkowanej przez mszyce i czerwce. 
Możemy wyróżnić miód spadziowy iglasty – z drzew 
takich jak sosna, jodła, świerk, modrzew, jak rów-
nież liściasty – z lip, klonów i dębów. 

Miód ze spadzi iglastej ma ciemny kolor z zielon-
kawym lub szarym odcieniem. Jest mniej słodki niż 
miody nektarowe i ma cierpki posmak. Wspomaga 
walkę z  chorobami dróg oddechowych, układu 
krążenia, przewodu pokarmowego, nerek oraz 
z  reumatyzmem i  nerwicami. Spożywanie 

miodu spadziowego iglastego jest 
zalecane także anemi-

kom. 
Miód ze spadzi liściastej ma barwę zło-

cistożółtą, która ciemnieje pod wpływem 
światła i tlenu. Jest słodszy od miodu ze spadzi 
iglastej i  posiada korzenny posmak. Poleca się 
go osobom ze schorzeniami dróg oddechowych, 
układu moczowego, jelit, dróg żółciowych oraz 
wątroby. Może też obniżyć ciśnienie tętnicze 
krwi i  jest pomocny przy leczeniu oparzeń oraz 
odmrożeń. 

MIÓD MNISZKOWY charakteryzu-
je się jasnożółtą lub pomarańczową 
barwą. Uznawany jest za jeden z naj-
słodszych miodów. Jego zapach jest 
ostry, nieco przypominający amoniak. 
Specjaliści od apiterapii (leczenia 
preparatami pszczelimi) twierdzą, że 
pomaga on przy niestrawności, łago-
dzi stany zapalne wątroby i  żołądka, 
obniża poziom cholesterolu, wspiera 
leczenie chorób nerek, pomaga przy 
niedokrwistości wynikającej z  niedo-
boru żelaza, łagodzi bóle reumatyczne 
oraz przyspiesza gojenie się ran. 

obniża poziom cholesterolu, wspiera 
leczenie chorób nerek, pomaga przy 
niedokrwistości wynikającej z  niedo-
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MIÓD GRYCZANY ma ciemną barwę i słodki, lekko 
korzenny smak. Dobrze go stosować w profi laktyce 
schorzeń układu krążenia, spowodowanych wystę-
powaniem miażdżycy. Zalecany jest też osobom 
z  niedoborem żelaza. Wspomaga leczenie kaszlu, 
grypy i  przeziębienia. Dzięki wysokiej zawartości 
magnezu łagodzi niepokój. Wzmacnia też układ 
odpornościowy, przyspiesza gojenie ran i zrastanie 
kości. 
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odpornościowy, przyspiesza gojenie ran i zrastanie 
kości. 
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przeciwkaszlowe i  wykrztuśne. Łagodzi stany 
zapalne i działa przeciwgorączkowo. Zalecany 
jest też w  chorobach układu krążenia. Warto 
go jeść w  przypadku bezsenności i  nadpo-
budliwości nerwowej. Miód lipowy jest także 
polecany przy infekcjach układu moczowego 
i w schorzeniach reumatycznych.
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FOT. FREPIK, ENVATO ELEMENTS
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NAWET 5 TYSIĘCY ZŁOTYCH NA POMYSŁY ŁODZIANNAWET 5 TYSIĘCY ZŁOTYCH NA POMYSŁY ŁODZIAN

Psi park na Radogoszczu, rozbu-
dowa parku linowego w parku 
nad Sokołówką czy roślinna ścia-
na z łódzkim neonem to projekty, 
które już wpłynęły do X edycji 
Łódzkiego Budżetu Obywatelskie-
go. Jeszcze tylko do poniedziałku 
do północy można składać wnio-
ski do realizacji z tego funduszu.

Do tej pory mieszkańcy zło-
żyli około 250 wniosków. 
Propozycje są jak zawsze 
bardzo zróżnicowane, ale 
wiele z nich to projekty doty-
czące zieleni i udoskonalania 
miejsc rekreacyjnych, takich 
jak parki czy skwery. 
– Mieszkańcy potrafią za-
skakiwać pomysłami. 
Wpłynęło bardzo 
dużo ciekawych, 
nietypowych pro-
jektów, ale przed 
nami ostatnie 
dni. Zazwyczaj 
większość pro-
jektów jest zgła-
szana właśnie 
w ostatnim mo-
mencie – przyzna-
je Katarzyna Dyzio, 

Jeszcze tylko do najbliższego 
piątku, 20 maja, do godz. 16:00 
można składać wnioski w ramach 
Miejskiego Programu Mikrogran-
tów, dzięki któremu łodzianie 
mogą zrealizować swoje pomy-
sły na poprawę życia w mieście 
za kwotę nieprzekraczającą 
5 tysięcy złotych.

Tężnie to świetne miejsce
do wypoczynku, nie tylko
dla seniorów

Przyjdź na piknik ŁBO, wygraj 
kartę podarunkową do Ma-
nufaktury o wartości 150 zł.

Gra miejska to nie tylko świet-
na zabawa, ale także możliwość 
odkrywania ciekawostek zwią-
zanych z Łodzią. Gra przepro-
wadzona zostanie w formie 
QUESTINGU. Co to znaczy? 
Poszczególne punkty będzie 
można odkrywać przy pomocy 
telefonu z dostępem do inter-
netu. Wystarczy zeskanować 
kod QR i rozwiązać zagadkę, 
a ta poprowadzi nas do następ-
nych punktów.
Gdzie przyjść?
Na Piknik ŁBO zapraszamy 
w czwartek, 19 maja, w godz 
16:00–19:00 w parku Baden-
-Powella
Wielki finał odbędzie się 21 
maja w godz. 10:00–14:00 
w Fabryce Aktywności Miejskiej 
przy ul. Tuwima 10.

Będzie to też ostatnia szansa na 
wspólne napisanie wniosku do 
Łódzkiego Budżetu Obywatel-
skiego. Na miejscu będą urzęd-
nicy BAM, którzy chętnie pomo-
gą i udzielą wsparcia na każdym 
etapie tworzenia projektu i roz-
wieją każdą wątpliwość. Potem, 
do 23 maja do północy będzie 
można złożyć wniosek samo-
dzielnie przez internet.

WIĘCEJ INFO NA:

WIĘCEJ INFORMACJI 
O PROGRAMIE:
CENTRUM PROMOCJI 
I ROZWOJU INICJATYW 
OBYWATELSKICH OPUS
UL. NARUTOWICZA 8/10, 
90-135 ŁÓDŹ
TEL. (42) 207 73 39; 509 
899 449
OPUS@OPUS.ORG.PL

OSTATNIA SZANSA 
NA ZŁOŻENIE PROJEKTUNA ZŁOŻENIE PROJEKTU

FOT. LODZ.PL

INFO

dyrektor Biura Aktywności 
Miejskiej.
Spośród nietypowych projek-
tów uwagę zwraca chociażby 
pomysł innowacyjnej zmia-
ny w sygnalizacji świetlnej 
koło przejścia dla pieszych 
przy pomniku jednorożca. 
Zamiast tradycyjnej postaci 
człowieka na lampie sygna-
lizatora miałby się pojawić 
właśnie jednorożec. Oprócz 
takich niecodziennych pro-
jektów Budżet Obywatelski 
to przede wszystkim wnioski 
dotyczące poprawy jakości 
życia i odpoczynku w mieście. 

Jest pomysł na dalszą 
rozbudowę parku nad So-
kołówką, który dzięki ŁBO 
ze zwykłego nieużytku 
w ciągu kilku lat zmienił się 
w miejsce zabawy i rekre-
acji. Powstał tam park lino-
wy, plac zabaw, zjeżdżalnie 
i wiele innych atrakcji. Po-
mysłodawcy tegorocznego 
projektu chcą między innymi 
rozbudowy parku linowego. 
– To częsta praktyka wśród 
mieszkańców. Jeśli jakiś teren, 
park czy skwer jest chętnie 
odwiedzany przez łodzian, 
bardzo szybko dzięki ŁBO 
wypełnia się nowymi atrak-
cjami, z których wszyscy 
chętnie korzystają – mówi 
Agata Burlińska, zastępca 
dyrektora Biura Aktywności 
Miejskiej.
Tak jest chociażby w parku 
Podolskim, parku na Zdro-
wiu, na terenie lunaparku 
czy w Pasażu Abramowskie-
go. Miejsca te zyskały nowe 
atrakcje, a o ich atrakcyjności 
świadczą tłumy mieszkań-
ców odwiedzających je każ-
dego dnia. 

Złóż 
wniosek
Złożenie wniosku w Budże-
cie Obywatelskim jest bardzo 
proste. Formularz dostępny 
jest na stronie www.lodz.
pl/bo. Aby poprawnie napi-
sać wniosek, trzeba wskazać 
miejsce realizacji projektu, 
a także szacunkowy koszto-
rys. Projekt powinien obej-
mować miejski teren. Zarów-
no mapa własności terenu 
z uwzględnieniem miejskich 
obszarów, jak i przykładowe 
kosztorysy, dostępne są na 
stronie Budżetu Obywatel-
skiego. Pomocy w pisaniu 
wniosków udzielają także 
pracownicy Biura Aktyw-
ności Miejskiej. W tym celu 
można dzwonić pod numery 

telefonów (42) 638 
58 98 lub przyjść 
na spotkanie po-
święcone ŁBO.
Do rozdyspono-
wania w X edycji 

ŁBO jest 26,2 mln 
zł, z czego 5,5 mln zł 

to kwota na wnioski 
ponadosiedlowe, a pozo-

stałe 20,7 mln zł to kwota na 
wnioski osiedlowe. Wnioski 
składane teraz przez miesz-
kańców są analizowane pod 
względem formalnym, a po-
tem dopuszczone do głoso-
wania. Etap głosowania za-
planowany jest w tym roku 
w dniach 7–31 październi-
ka. Realizacja wyłonionych 
w głosowaniu projektów od-
będzie się w 2023 roku.

red.

O mikrogranty mogą ubie-
gać się zarówno organi-
zacje pozarządowe, jak 
i grupy nieformalne, czyli 
mieszkańcy niezrzeszeni 
w żadnym stowarzyszeniu 
czy fundacji. Wystarczą 
wówczas 3 osoby, któ-
re wspólnie chcą złożyć 
wniosek. Takich wnio-

sków, zgłoszo-
nych przez 

grupy nieformalne, wpły-
nęło już kilkanaście. Łącz-
nie z tymi sporządzony-
mi przez stowarzyszenia 
i fundacje do tegorocznej 
edycji programu wpłynęło 
ich już ponad 30.
– Ten element wspólnego 
działania na rzecz jakiejś 
inicjatywy czy społecz-
ności jest najważniejszy 
w Miejskim Progra-
mie Mikrograntów. 
Chodzi o to, żeby 
mieszkańcy po-
znawali swoich 
sąsiadów czy 
osoby o po-

d o b n y c h 
zainteresowa-
niach i chcieli  
by współtwo-
r z y ć  m a ł e 
społeczności 
i projekty na 
ich rzecz – 
i n f o r m u j e 
Agata Bur-
lińska z Biu-
ra Aktywno-
ści Miejskiej.

Projekty, które już wpły-
nęły do tegorocznej edycji 
programu, dotyczą naj-
częściej ekologii, terenów 
zielonych, kultury, ale 
także integracji przyby-
łych z Ukrainy nowych 

m i e s z k a ń -
ców Łodzi . 

BUDŻET OBYWATELSKI

MIKROGRANTY – OSTATNIE DNI

Maksymalny koszt reali-
zacji projektu może wy-
nosić 5 tys. zł, ale moż-
na ubiegać się o niższe 
kwoty.
– W poprzednich latach 
było wiele  projektów, 
które opiewały na kilka-
set złotych. To pokazuje, 
że wystarczy dobry pre-
tekst, dobry motywator, 
by nastąpiła integracja 
i połączenie społeczno-

ści – dodaje Burlińska.
 Projekty powinny 

obejmować dzia-
łania na tere-

n i e  Ł o d z i . 
We wniosku 
mogą znaleźć 

się zarówno elementy 
trwałe, takie jak np. in-
frastruktura na osiedlu 
(ławka czy kosz), jak 
i  tzw. miękkie,  czyli 
np. organizacja pikni-
ku osiedlowego czy są-
siedzkiego spotkania. 
Żeby złożyć wniosek, 
trzeba skorzystać ze 
specjalnego generato-

mogą zrealizować swoje pomy-
sły na poprawę życia w mieście 
za kwotę nieprzekraczającą 
5 tysięcy złotych.

WIĘCEJ INFORMACJI 
O PROGRAMIE:
CENTRUM PROMOCJI 
I ROZWOJU INICJATYW 
OBYWATELSKICH OPUS
UL. NARUTOWICZA 8/10, 
90-135 ŁÓDŹ
TEL. (42) 207 73 39; 509 
899 449
OPUS@OPUS.ORG.PL
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inicjatywy czy społecz-
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i projekty na 
ich rzecz – 
i n f o r m u j e 
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kwoty.
– W poprzednich latach 
było wiele  projektów, 
które opiewały na kilka-
set złotych. To pokazuje, 
że wystarczy dobry pre-
tekst, dobry motywator, 
by nastąpiła integracja 
i połączenie społeczno-

ści – dodaje Burlińska.
 Projekty powinny 

obejmować dzia-
łania na tere-

n i e  Ł o d z i . 
We wniosku 
mogą znaleźć 

się zarówno elementy 
trwałe, takie jak np. in-
frastruktura na osiedlu 
(ławka czy kosz), jak 
i  tzw. miękkie,  czyli 
np. organizacja pikni-
ku osiedlowego czy są-
siedzkiego spotkania. 
Żeby złożyć wniosek, 
trzeba skorzystać ze 
specjalnego generato-

ra dostępnego na stro-
nie operatora projek-
tu: www.opus.org.pl, 
w zakładce Konkursy.
Realizacja projektów 
z mikrograntów prze-
widziana jest na okres 
od 1 lipca do 30 listo-
pada br.

red

Piec chlebowy na skwerze
przy Jarzynowej też powstał
z mikrograntów

Osiedlowe pikniki to 
świetny sposób na poznanie sąsiadów

Siłownia pod chmurką
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udziału stanowiącego własność Skarbu Państwa wynoszącego ½ części w prawie własności nieruchomości niezabudowanej uregulowanej w księdze wieczystej 
Nr LD1M/00170362/1 położonej w Łodzi przy ul. Karpia 6, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-16 jako działka nr 212/1 o powierzchni 0,0944 ha.

Cena wywoławcza udziału wynosi 136 500 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych) netto. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
Wadium wynosi 13 650 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 107 B.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI (wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej) o przetargu zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu 
wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, 
w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (IV p.). Ogłoszenie publikowane  jest również na stronie internetowej pod adresami: 
www.uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/sprzedaz-nieruchomosci/, www.nieruchomosci.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
pod adresem www.bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również 
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi  przy  ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457 ) 
oraz pod numerami telefonów:  (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-54-73.

Środa, 18 maja |  nr 57/2022 (140)

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż:

OGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENOGŁOSZENIA MIEJSKIEOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEIA MIEJSKIE

WWW.BIP.UML.LODZ.PL
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OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
Informuję, że w dniach od 18 maja  2022 r. do  8 czerwca  2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi 
przy ul. Piotrkowskiej 104 wywieszone będą wykazy nieruchomości i części nieruchomości położonych przy:

• ul. Giewont bez numeru, obręb W-11, część działki nr 18/11,  opisana w księdze wieczystej nr  LD1M/00357447/6, o powierzchni  3,23 m²; 
• ul. In�lanckiej  2, obręb B-23, część działki nr 2/2, opisana w księdze wieczystej nr   LD1M/00145323/2, o powierzchni  8,35 m²;   
• ul. Liściastej bez numeru, obręb B-5, część działki nr 381/3, opisana w księdze wieczystej nr  LD1M/00068423/9, o powierzchni 1 ,90 m²;
• ul. Zgierskiej bez numeru, obręb B-26, część działki nr 4/3,  opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00096966/2, o powierzchni  0,2 m²;
• al. Artura Rubinsteina bez numeru, obręb S-6, część działki nr 89/17 opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00123682/6 o powierzchni 111,2 m²; 
• ul. Parcelacyjnej bez numeru /ul. Rojnej bez numeru, obręb B-42, część działki nr 34/17  opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00109581/4, o powierzchni 0,12 m²;
• ul. Przemysłowej 3, obręb B-50, część działki nr 181/73, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00005355/2 o powierzchni 0,81 m²; 
• ul. Rewolucji 1905 r. 13, obręb S-1, część działki nr 409/7, opisana w księdze wieczystej nr  LD1M/00120068/5  o powierzchni 3,93 m²;
• ul. Wschodniej 48, obręb S-1 część działki nr 409/4, opisana w księdze wieczystej nr  LD1M/00080599/3 o powierzchni 8,31 m²;
• ul. Wschodniej bez numeru, obręb S-1, część działki nr 348/1, opisana w księdze wieczystej nr  LD1M/00120069/2   o powierzchni 5,02 m²;
Przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat.

• ul. Dębowskiego bez numeru, obręb W-12, część działki nr 392/55 o powierzchni 93,60 m², część działki nr 392/55,  
o powierzchni   306,00 m²,   opisane w księdze wieczystej nr KW LD1M/00057699/4;

• ul. Dostawczej 6 i ul. Dostawczej bez numeru , obręb W-31, część działki nr 132/94, część działki nr 132/102, opisane w księdze wieczystej nr LD1M/00046669/5, 
część działki nr 132/97, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00202871/6, część działki nr 132/103 opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00046669/5 
o łącznej powierzchni 7722,66 m²;

• ul. mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” bez numeru, obręb B-48, część działki nr 60/32,  opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00213501/2,  o powierzchni 13,00 m²,
• ul. mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” bez numeru, obręb B-48, część działki nr 60/38 opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00223696/8  o powierzchni 9,75 m²;
• ul. Gołębiej 5, obręb W-25, część działki 142/12 opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00132385/0,  łącznie   o powierzchni 37,85 m²; 
• ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 136, obręb S-4 działka nr 128/10, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00310334/0 o powierzchni 909,00 m²;
• ul. Stefana 7, obręb B-49, działka nr 204/44, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00078114/3  o powierzchni 87,00 m²;
• ul. Stefana 7A, obręb B-49, działka nr 204/45,  opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00070878/0, o powierzchni 87,00 m²;
• ul. Stefana 7D, obręb B-49, działka nr 204/48, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00070878/0, o powierzchni 87,00 m²;
• ul. Rysowniczej 26-32, Szewskiej 2, Łagiewnickiej 83a, 89a i 95, obręb B-49, część działki nr 328/79, opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00042926/7, 

o powierzchni 94 m²;
• al. Kościuszki 89A, obręb S - 6, część działki nr 341/11  opisana w księdze wieczystej nr LD1M/00099073/6  o powierzchni  25,00 m²;
• al. Kościuszki 89A, obręb S - 6, część działki nr 341/11, opisana w księdze wieczystej nr  LD1M/00099073/6  o powierzchni 32,00 m²;
Przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
Informuję, że w dniach od 13 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy 
Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia 
Nr 1043/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 maja 2022 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali 
mieszkalnych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu 
oraz ogłoszenia ich wykazu.

WWW.BIP.UML.LODZ.PL

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
Informuję, że w dniach od 18 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi 
przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) zarządzenie Nr 994/2022 Prezydenta 
Miasta Łodzi z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające pozycję nr 7 w wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 855/2022 Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali 
użytkowych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi, wraz z udziałem  w prawie własności gruntu 
oraz ogłoszenia ich wykazu. 

OGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENOGŁOSZENIA MIEJSKIEOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEIA MIEJSKIE
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Mimo wielu przeciwności 
losu zespół Master Pharm 
Rugby Łódź nie składa bro-
ni i z determinacją walczy 
o miejsce w czołowej czwór-
ce ekstraligi. Na trzy kolejki 
przed zakończeniem za-
sadniczej części rozgrywek 
podopieczni Przemysława 
Szyburskiego mają 42 pkt 
i w tabeli zajmują piątą lo-
katę. Do wyprzedzającej ich 
Lechii Gdańsk tracą siedem 
oczek.

Pisząc o występach ak-
tualnych wicemistrzów 
Polskich, nie da się pomi-
nąć sprawy zakazu trans-
ferowego, nałożonego na 
klub przed rozpoczęciem 
sezonu 2021/2022. Przypo-
mnijmy, że w lipcu ubie-
głego roku Komisja Gier 
i Dyscypliny Polskiego 
Związku Rugby uznała, 
że łodzianie nie wywiązali 
się z obowiązku szkolenia 
młodzieży i ukarała ich 
fi nansowo oraz zakazała 
pozyskiwania wszelkich 
zawodników w trakcie 

bieżących rozgrywek. Ta-
kie same sankcje nałożono 
na Posnanię i warszawską 
Skrę. Po nieskutecznych 
odwołaniach od tej decyzji 
stołeczny klub zdecydował 
się skierować sprawę do 
najwyższej w kraju sporto-
wej instancji odwoławczej, 
czyli Trybunału Arbitrażo-
wego ds. Sportu, działają-
cego przy Polskim Komite-
cie Olimpijskim. I wygrał. 
Korzystny dla Skry wyrok 
w sprawie został wydany 
15 lutego 2022 r., jednak 
Polski Związek Rugby do 
dzisiaj go nie wykonał, tłu-
macząc się tym, że czeka 
jeszcze na opinię Minister-
stwa Sportu. Skra i pozosta-
łe kluby z zakazami trans-
ferowymi nadal nie mogą 
więc zgłosić do gry nowych 
zawodników, co skutecznie 
utrudnia im walkę o ekstra-
ligowe punkty. 

Gra mimo problemów
Przed rozpoczęciem wio-
sennej części rozgrywek 
w łódzkiej ekipie do gry 

było więc gotowych tylko 
19 zawodników. Obecnie 
jest ich 20, choć na wyjazdo-
wy mecz 13. kolejki ekipa 
Master Pharm RŁ pojechała 
w zaledwie 15-osobowym 
składzie. Mimo to do prze-
rwy przyjezdni prowadzili 
12:7. Brak zmian zrobił jed-
nak swoje. W drugiej poło-
wie łodzianie opadli z sił 
i ostatecznie ulegli rywa-
lom 22:29. Była to jedna 
z trzech porażek dozna-
nych w trakcie wiosennej 
części sezonu. Przed wyjaz-
dem do stolicy Wielkopol-
ski przed własną widownią 
ekipa Master Pharm RŁ 
uległa Ogniwu Sopot 10:18, 
a w trzynastej serii spotkań 
przegrała w Sochaczewie 
z Orkanem 20:22. W tej czę-
ści sezonu znacznie więcej 
było jednak zwycięskich 
konfrontacji. Tegoroczną 
odsłonę rozgrywek zespół 
Szyburskiego rozpoczął 
od wyjazdowego triumfu 
w zaległym meczu z Ogni-
wem. Spotkanie 2. kolejki 
goście wygrali 17:13, a póź-

niej z tarczą kończyli kon-
frontacje z: Pogonią Siedlce 
(30:10), Arką Gdynia (28:26) 
i Skrą Warszawa (30:29). Po 
emocjonującym spotkaniu 
w 15.  kolejce wygrali
również w Siedlcach re-
wanżowy mecz z Pogonią. 
W tym starciu oraz w sto-
licy przyjezdnym dopisa-
ło szczęście, gdyż w obu 
meczach gospodarze mieli 
przed końcem szansę na 
odwrócenie wyniku, jed-
nak w pozornie prostych 
sytuacjach nie zdołali 
kopnąć piłki między słu-
py. Dzięki temu łodzianie 
zaliczyli dwa zwycięstwa 
z rzędu, a dodatkowo 
w Siedlcach po raz pierw-
szy w tym sezonie wygra-
li obie połowy meczu. Po 
pierwszej prowadzili 10:9, 
a w drugą zwyciężyli 13:12.

Sytuacja w tabeli
Liderem ekstraligi po 
piętnastu kolejkach jest 
Ogniwo, które zgroma-
dziło 65 pkt. Drugą lokatę 
zajmuje Orkan (59 pkt), 

na trzeciej pozycji są Bu-
dowlani Lublin (53 pkt), 
a czołową czwórkę zamy-
ka Lechia (49 pkt). Zespół 
z Gdańska będzie najbliż-
szym rywalem łódzkiej 
ekipy, która mimo proble-
mów nadal ma szansę na 
awans do play-off i walkę 
o medale. Warunkiem ko-
niecznym do zrealizowa-
nia tego celu jest jednak 
zwycięstwo nad Lechią. 
To arcyważne spotka-
nie zostanie rozegrane 
w ostatni weekend maja, 
jednak nie wiadomo jesz-
cze, gdzie toczyć się bę-
dzie walka. Wszystko jest 
uzależnione od piłkarzy 
Widzewa. Jeśli w nadcho-
dzącą niedzielę ten zespół 
zapewni sobie awans do 
PKO BP Ekstraklasy, to 
tydzień później rugbiści 
zagrają na stadionie przy 
al. Piłsudskiego. Gdyby 
jednak widzewiacy mu-
sieli grać w barażach, to 
mecz z Arką odbędzie się 
na Łodziance.

MD

RUGBIŚCI NIE SKŁADAJĄ BRONIRUGBIŚCI NIE SKŁADAJĄ BRONI

FOT. B.KUDAJ
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ŁÓDZKA POGODYNKA
21°C

18.05
ŚRODA Imieniny 

obchodzą:
Aleksander, Eryk,
Alicja, Eryka,
Feliks, Klaudia

25°C

19.05
CZWARTEK Imieniny 

obchodzą:
Iwo, Kryspin, 
Augustyn, Bernarda
Celestyn, Iwona

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC,

Rodzinne miasto
Wiersze Tuwima świetnie nadają się do śpiewania, 
o czym przekonują liczne interpretacje muzyczne 
jego utworów, ale sporo piosenek napisał także 
na zamówienie przedwojennych rewii, kabaretów 

i gwiazd estrady, jak choćby rzewne 
tango „Co nam zostało z tych lat” 
z muzyką Władysława Daniłowskiego 
(Dana) w wykonaniu Mieczysława Fogga.

Co nam zostało…

(Dana) w wykonaniu Mieczysława Fogga.

ŁÓDZKIE GAWĘDY

Manufaktura przed i po rewitalizacji

17 maja 2006 r., po pięciu 
latach opracowywania pro-
jektu i prawie czterech la-
tach renowacji, uroczyście 
otwarto centrum handlo-
wo-usługowe Manufaktura, 
które szybko stało się jedną 
z wizytówek Łodzi. Po-
wierzchnia całego komplek-
su, który powstał na terenie 

OSTATNI PRZYWILEJ BISKUPIOSTATNI PRZYWILEJ BISKUPI

W mieście  interesów, 
lichwy, przemytu, walucia-
rzy, plajt, weksli, fałszerstw 
itp. żerowała spora grupa 
cwaniaków i hochsztaple-
rów, choć niektórzy z nich 
to były prawdziwe rekiny 
mętnych wód… Znany był 
np. niejaki Stefan Otto, 
łodzianin, który zasłynął 
w Europie, podając się za 
belgijskiego generała, by 
zasłużyć potem na miano 
króla argentyńskich zło-
dziei! 
W latach 20. XX w. euro-
pejską „karierę” zrobili 
bracia Barmatowie rodem 
z Bałut. Ich ojciec prowa-
dził w Łodzi podejrzany 
szynk w zaklętych pod-
miejskich rewirach, a trzej 
synkowie szybko wkroczy-
li na ścieżkę przestępczą. 
Najstarszy już w 1912 r. 
kierował we Lwowie ca-
łym przemytem do Rosji. 
Uciekając przed władzami, 
trafił do Petersburga jako 
dostawca wojskowy, a po 
wybuchu rewolucji wy-
jechał do Holandii. Dwaj 
pozostali bracia podczas 

I wojny zajęli się rekwi-
zycją towarów z łódzkich 
fabryk, które sprzedawali 
kupcom niemieckim, po 
czym uciekli do brata w 
Holandii. Tu rodzinka zaję-
ła się spekulacją na wielką 
skalę, dostarczając do Nie-
miec żywność po paskar-
skich cenach. 
Majątek łódzkich braci 
rósł jak na drożdżach, bo 
w 1919 r. pojawili się z hra-
biowskimi tytułami w Ber-
linie, a wespół z kolejnym 
koleżką z Łodzi niejakim 
Kustikierem założyli kon-
cern „Barmata” i zajmowali 
się wyłudzaniem kredytów 
na wielką skalę, doprowa-
dzając do spadku wartości 
akcji wielu firm. Na tych 
transakcjach łódzcy mache-
rzy zarobili 12 mln marek 
i zakupili zamek rycerski 
oraz latyfundia koło Hano-
weru, a także posiadłości 
w Berlinie. Długo trwało, 
zanim wykryto ich machi-
nacje, bo w proceder byli 
zamieszani wysocy urzęd-
nicy pruskiego minister-
stwa skarbu… agr

W MĘTNEJ W MĘTNEJ 
WODZIE KĄPANIWODZIE KĄPANI

dawnych zakładów Izraela 
K. Poznańskiego (po wojnie 
ZPB im. J. Marchlewskie-
go „Poltex”), wynosi 27 ha 
(w tym 9 ha powierzchni re-
witalizowanej i 9,5 ha nowo 
wybudowanej). 
Inicjatorem powstania Ma-
nufaktury był ponoć mieszka-
jący w Szwajcarii biznesmen 

o łódzkim rodowodzie, któ-
ry wykorzystując kontakty 
na Zachodzie, sprowadził 
do miasta kapitał z Grupy 
Rotschilda (ok. 270 mln 
euro). Frontowym budyn-
kiem od strony ul. Ogrodo-
wej jest 5-kondygnacyjna 
przędzalnia z czerwonej 
nieotynkowanej cegły, 
w której od 2009 r. działa 
4-gwiazdkowy hotel an-
del’s, należący do sieci 
Vienna International Ho-
tels, wybudowany przez 
fi rmę Warimpex. 
Pierwotnym architektem 
kompleksu fabryczne-
go Poznańskiego był od 
1872 r. znany w Łodzi bu-
downiczy Hilary Majew-
ski. Nowy kształt obiektu 
łączącego historię i no-
woczesność zaprojekto-
wała firma Virgile&Stone 

Ławeczka 
Ławeczka 

TuwimaTuwima

Kolejne wydanie w piątek 20 maja

z Londynu, współpracu-
jąca z biurem architekto-
nicznym z Lyonu. 
Na terenie Manufaktury 
odrestaurowano w sumie 
90 tys. m² ścian z cegły, 
stworzono 3-hektarowy 
rynek ,  wybudowano 
parkingi na 3500 samo-
chodów, posadzono 600 
drzewek, a otwarto także 
Muzeum Fabryki. 
Koszty całkowite wy-
niosły ok. 200 mln euro. 
Inwestorami były francu-
skie fi rmy, a deweloperem 
– grupa Apsys. W ostat-
nich latach zarządzanie 
centrum przejął kapitał 
niemiecki. Otwarcie Ma-
nufaktury było ważnym 
wydarzeniem dla Łodzi, 
bo rozpoczął się wówczas 
jakby nowy etap w rozwo-
ju miasta. agr

Dawne dni, czułe dni, wonią bzów przepojone Dawne dni, czułe dni, wonią bzów przepojone 
Wiosna we krwi, szumiał złoty nasz śpiew Wiosna we krwi, szumiał złoty nasz śpiew 
Dziś jesień łka, lecą dziś zwiędłe liście z drzew Dziś jesień łka, lecą dziś zwiędłe liście z drzew 
I bolesny sen mi się śni – z nocy i dni minionych. I bolesny sen mi się śni – z nocy i dni minionych. 

Co nam zostało z tych lat miłości pierwszej Co nam zostało z tych lat miłości pierwszej 
Zeschnięte liście i kwiat w tomiku wierszy Zeschnięte liście i kwiat w tomiku wierszy 
Wspomnienia czułe i szept i jasne łzy, co nie schną Wspomnienia czułe i szept i jasne łzy, co nie schną 
I anioł smutku, co wszedł i tylko westchnął. I anioł smutku, co wszedł i tylko westchnął. Okładka 

płyty Mieczysława Fogga z lat 60.

Łódź od momentu nadania 
jej pierwszego przywileju 
w 1332 r. przez niemal pięć 
wieków była we władaniu 
kapituły włocławskiej. Bi-
skup Józef Rybiński próbo-
wał w jeszcze 1792 r. sko-
masować wszystkie ciężary, 
do jakich zobowiązani byli 
mieszczanie i ustalić dość 
wysoki ryczałt pieniężny 
w wysokości 450 zł. 
Próby te jednak spotkały się 
z oporem mieszczan łódz-
kich. Tekst tego przywileju 
podaje w całości Oskar 
Flatt, 

a był to ostatni akt praw-
ny Łodzi feudalnej, który 
dobrze ilustruje ówczesne 
stosunki i nie zapowiada 
jeszcze rychłego i burzliwe-
go rozwoju naszego miasta. 
Tymczasem rok później do-
konał się drugi rozbiór Pol-
ski i Łódź znalazła się na 
terenie zaboru pruskiego. 
Specjalny spis wykazał 
wtedy jedynie 44 domy 
i zaledwie 191 mieszkań-
ców, więc chciano natych-
miast odebrać jej prawa 
miejskie. Władze pruskie 
przystąpiły jednak do se-
kularyzacji dóbr kościel-
nych i w 1806 r. Łódź zosta-
ła „upaństwowiona”, a od 
1807 r. była już miastem 
rządowym Księstwa War-
szawskiego. Dzięki temu 
mogła potem skorzystać 
z programów rozwoju 
gospodarczego opra-
cowanych przez mini-
strów Królestwa Pol-
skiego po 1815 r.

agr

Katedra we Włocławku 
– siedziba biskupów, którzy 

władali Łodzią przez niemal 500 lat

START MANUFAKTURYSTART MANUFAKTURY

KARTKA Z KALENDARZA
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