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ŁÓDŹ

DZIŚ W ŁODZI I OKOLICACH
s Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego (ul. Gdańska 100/102), godz. 17 – Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w 97. rocznicę odzyskania niepodległości zaprasza na „Polskie śpiewanie”.
s Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 roku w
Jeżowie (pow. brzeziński), godz. 11.30 – uroczyste otwarcie
sali gimnastycznej.

ZAPROSILI NAS:
s Do Bydgoszczy na ceremonię zamknięcia 23. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage 2015 – 21 listopada. (L)

DO SERCA PRZYTUL PSA
N 66 59 213, w godz. 15-16

ZGUBIONO-ZNALEZIONO
s Na ul. Piotrkowskiej znaleziono młodego czarno-białego
psa w kagańcu i obroży. 691-061-683.

W DOBRE RĘCE
s Przyjaznego kociaka i wysterylizowaną kotkę.
692-960-034.
s Półrocznego szaro-białego kota. 606-694-499.
s Oddam małą suczkę i małego pieska. 606-142-150.
s Szczeniaka, burą kotkę i kocięta. 501-307-173. (SP)

Geriatria po remoncie
W SZPITALU przy ul. Przyrodniczej zakończyła się trwająca
cztery miesiące modernizacja drugiej części Oddziału Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Diabetologii. Remont za ok.
800 tys. zł wykonano ze środków własnych Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera, którego placówka
jest częścią.
Szpital przy ul. Przyrodniczej koncentruje się przede
wszystkim na leczeniu łódzkich seniorów, na 32-łóżkowym
oddziale Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii oraz 39łóżkowym Oddziale Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Diabetologii. Obydwa zostały wyposażone w dużej mierze dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która
w tym roku przekazała 43 nowe łóżka sterowane elektronicznie, siedem materaców przeciwodleżynowych, podnośnik hydrauliczny dla pacjentów leżących oraz dwa fotele
kąpielowe.
W ubiegłym roku w szpitalu przy ul. Przyrodniczej hospitalizowano 2300 chorych. (LB) FOT. MACIEJ STANIK

MIESZKAŃCY SĄ W STRACHU...

Dziki opanowały
Lublinek
– Wysiadłam wieczorem z autobusu,
a na drodze do mojego domu buszowała
wataha dzików! – opowiada Kinga Kompa
z ul. Maratońskiej. – Tak się przestraszyłam,
że wpadłam do sąsiadki, która mieszka
najbliżej, i jej mąż odwiózł mnie do domu
samochodem.
rejonie posesji nr 154
przy ul. Maratońskiej,
na starym Lublinku, w
sąsiedztwie Nowego Józefowa, od kilku tygodni spacerują rodziny dzików liczące nawet po 15 osobników. Mieszkańcy okolicznych domków
jednorodzinnych boją się, że
locha z młodymi może zaatakować człowieka. Szczególnie że wiele osób po zmroku
lub bardzo wcześnie, kiedy
jest jeszcze ciemno, idzie leśną

W

drogą do autobusu. Są wśród
nich także dzieci, które dojeżdżają na Retkinię do szkoły.
– Jechałem z wnukiem rowerami i wyjechaliśmy prosto na dziki – opowiada Jarosław Budka. – Na szczęście
zdążyliśmy odjechać, nim nas
zaatakowały. Populacja dzików stale rośnie. Okoliczni
mieszkańcy każdego dnia znajdują świeże ślady rycia w ziemi.
– My się po prostu boimy, że

Mieszkańcy Lublinka boją się dzików (od lewej: Andrzej
Szewczyk, Jarosław Budka, Kinga Kompa, Joanna
Świątkowska i Małgorzata Dałek).
po ciemku nas zaatakują –
mówią. – A w nadleśnictwie,
do którego dzwonimy, prosząc o pomoc, radzą nam, żebyśmy odpalali petardy, to się
dziki wystraszą.
Tymczasem leśniczy Kamil
Polański uspokaja.

– Dziki mogą być niebezpieczne, ale z reguły same wolą odejść, niż atakować człowieka – tłumaczy. – One
przede wszystkim dbają o spokój swoich dzieci.
(JED) Ą
FOT. KRZYSZTOF SZYMCZAK

NEKROLOGI
005866541

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 5 listopada 2015 r.,
przeżywszy lat 58,
odszedł od nas
nasz Ukochany Mąż, Tata i Syn

005866654

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 listopada 2015 r.,
w wieku 83 lat, zmarła nasza najukochańsza Mama i Babcia
Ś.†P.

WACŁAWA MATUSZEWSKA
Pogrzeb odbędzie się 10 listopada br. (wtorek) o godz. 12.50
na cmentarzu rzymskokatolickim Doły przy ul. Smutnej 7 w Łodzi.
RODZINA
005864642

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.†P.

mgr. WIESŁAWA CZEKALSKIEGO

mgr WIESŁAW CZEKALSKI

Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik” w Łodzi

Prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zagajnik”.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

RODZINIE ZMARŁEGO

Nowoczesne łóżka dla pacjentów geriatrycznych przekazała Fundacja WOŚP. Wyremontowano również łazienki.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się
w dniu 10 listopada 2015 r., (wtorek)
o godz. 13.20
na cmentarzu katolickim
przy ul. Szczecińskiej w Łodzi.

92 tys. zł z kwesty
DOKŁADNIE 92.021,40 ZŁ zebrano podczas tegorocznej kwesty
na cmentarzu przy ul. Ogrodowej. Za te pieniądze można będzie odnowić 6 – 8 pomników na zabytkowej nekropolii. (MSM)

RODZINA

składają
CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ
oraz PRACOWNICY SM ,,ZAGAJNIK”
REKLAMA

004821630

REKLAMA

014793582

