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NA SYGNALE

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który 
ukradł palety ze szpulami z nawiniętym 
drutem miedzianym warte blisko 80 000 
złotych. 
30-latek po tym, jak otrzymał zgodę od 
właściciela fi rmy na zabranie fi rmowego 
styropianu na prywatną budowę, zgarnął 
też podstępem szpule miedzi. Całe zda-
rzenie zarejestrowały kamery monitorin-
gu. 
Zniknięcie miedzi wydało się podejrzane 
właścicielowi fi rmy. Dzięki nagraniom z 
kamer z kilku dniu i śledztwie policjanci 
zatrzymali podejrzanego. 30-latek przy-
znał się do winy, swoje zachowanie tłu-
maczył potrzebą zdobycia pieniędzy. 
Skradzione szpule schowane były w gara-
żu. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzie-
ży, za co grozi mu nawet 5 lat pozbawie-
nia wolności.   rp

OBRABOWAŁ FIRMĘ 
W KTÓREJ PRACOWAŁ

CIEMNA STRONA MIASTA

Od rana drogowcy frezują 
starą nawierzchnię ul. Ja-
racza między ul. Sterlinga 
i Uniwersytecką. W jej miejscu 
pojawi się nowa nakładka.

Remont ul. Jaracza jest pro-
wadzony etapami. W pierw-
szym wykonawca zerwał 
starą nawierzchnię na odcin-
ku od ul. POW do Sterlinga. 
W kolejnym, rozpoczętym 
28 lutego, zabrał się za de-
montaż starej jezdni od ul. 
Sterlina do Uniwersyteckiej. 
W trzecim etapie inwesty-

cji zostanie zerwana stara 
i zniszczona nawierzchnia 
od ul. Uniwersyteckiej do 
Kopcińskiego.
Na remontowanych od-
cinkach ulicy obowiązuje 
zmieniona organizacja ru-
chu. Zachowane są wjazdy 
docelowe niezbędne do 
obsługi posesji oraz sądu. 
Bez zmian przejedziemy 
przez skrzyżowania poru-
szając się ul. Sterlinga i ul. 
Uniwersytecką. Nie zmie-
niły się trasy komunikacji 
miejskiej.

Po zerwaniu starej na-
wierzchni wykonawca 
przystąpi do układania 
nowej asfaltowej nakładki 
na jezdni. Remont obejmu-
je także ułożenie nowych 
chodników na całym od-
cinku od ul. POW do Kop-
cińskiego. 
We wcześniejszych la-
tach ul. Jaracza została 
przebudowana na odcin-
ku od ul. POW do Piotr-
kowskiej. 

TAnd
FOT.LODZ.PL

REMONT JARACZA

Wykonawca 
NA KOLEJNYM ODCINKU

WOJNA W UKRAINIE ВІЙНА НА УКРАЇНІВІЙНА НА УКРАЇНІ

ŁÓDŹ ORGANIZUJE POMOC
Do naszego miasta przyjechały 
dzieci z domów dziecka z zaata-
kowanej przez Rosjan Ukrainy. 
W pasażu Rubinsteina powsta-
ło centrum informacyjne dla 
uchodźców.

Mija pierwszy tydzień woj-
ny, jaką Rosja bandycko wy-
powiedziała Ukrainie. Cała 
Europa mobilizuje się do po-
mocy naszym sąsiadom ze 
wschodu. Również łodzia-
nie mocno zaangażowali się 
w działania. Hala sportowa 
przy al. Politechniki, do któ-
rej trafi ają dary dla Ukraiń-
ców, pęka w szwach. 
– Ubrań mamy dość. To, co 
najbardziej potrzebne w tej 
chwili, to woda, jedzenie 
i artykuły codziennego użyt-
ku – mówi Agata Kobylińska 
z łódzkiego magistratu. 
Na początku tygodnia do 
Łodzi przyjechały dzieci 
ewakuowane z ukraińskich 
domów dziecka. Każdego 
dnia przybywa uchodźców, 
dla których organizowane 
jest schronienie i praca.
Do działających już punktów 
pomocy, w tym Centrum 
Wielokulturowego przy ul. 
Narutowicza 8, dołączyło we 
wtorek centrum informacyj-
ne dla uchodźców w pasażu 

Rubinsteina. 
Powstał tam 
punkt pierw-
szego kon-
taktu, tablice 
ogłoszeń oraz 
scena do wy-
stąpień w formule 
open mic.
Z Łodzi na Ukrainę wy-
ruszają kolejne transporty 
z darami. W drodze powrot-
nej zabierają osoby z ogar-
niętego wojną kraju. 

red

Najbardziej potrzeb-
ne rzeczy, które można 
przynosić do punktów 
zbiórek w hali sporto-
wej przy al. Politechniki 
i magistratu przy ul. 
Piotrkowskiej 104 i Ko-
muny Paryskiej:
baterie,
latarki,
termosy,
powerbanki,
lekarstwa,
bandaże,
środki czystości,
środki higieny osobistej,
woda,
żywność długoterminowa.

INFO

    ЛОДЗЬ ОРГАНІЗОВУЄ 
   ДОПОМОГУ

У наше мі-
сто приїхали 

діти з дитячих 
будинків з ата-

кованої росіянами 
України. У Пасажі Ру-

бінштейна(Pasaż Rubinsteina) був 
створений інформаційний центр 
для біженців.

Проходить перший тиждень 
війни, яку Росія бандитськи 
оголосила Україні. Вся Євро-
па мобілізується на допомогу 
нашим сусідам зі сходу. Та-
кож мешканці міста беруть 
активну участь у допомозі.
Спортивний зал на вулиці 
Політехнічній(Politechniki), 
куди надходить допомога для 
українців, тріщить по швах.
- Одягу у нас достатньо. 
Те, що найбільше потріб-
но на даний момент, - це 
вода, їжа і предмети побуту, 
- каже Агата Кобилинська 
з Лодзинського магістрату.
На початку тижня в Лодзь при-
їхали діти, евакуйовані з укра-
їнських дитячих будинків. Ко-
жен день прибувають біженці, 
для яких організовано житло 
і робота.
До вже діючих пунктів допо-

моги, в тому числі мульти-
культурного центру на вул. 
Narutowicza, 8, приєднався у ві-
второк інформаційний центр 
для біженців в Пасажі Рубін-
штейна (Pasaż Rubinsteina). 
Там була створений центр 
першого контакту, дошки ого-
лошень і сцена для виступів 
у Формулі open mic.
З Лодзі на Україну відправ-
ляються чергові транспорти 
з допомогою. На зворотному 
шляху вони забирають людей 
з охопленої війною країни.

Найнеобхідніші речі, які ви мо-
жете принести в пункти збору 
до спортивного залу на Полі-
техніки(Al. Politechniki) та магі-
страту на вул. Piotrkowska 104 
і Komuny Paryskiej:
Батарейки
Ліхтарі
Термоси
Powerbanki( павербанки)
Ліки
Бинти
Чистячі засоби
Засоби особистої гігієни
Вода
Довгострокова їжа

IНФОРМАЦІЯIНФОРМАЦІЯ
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REWITALIZACJA

DUMNI Z ZALEWAJKIDUMNI Z ZALEWAJKI

BĘDZIEBĘDZIE
ZIELONYZIELONY

Czym różni się zalewajka 
od białego barszczu, gdzie 
można zjeść najbardziej 
łódzką zupę i jak ugotować 
ją w domu według przepi-
sów najlepszych szefów 
kuchni? O tym wszystkim 
dowiemy się podczas dru-
giej edycji akcji Dumni 
z zalewajki.

Od 1 do 15 marca w Łodzi 
będzie rządziła zalewaj-
ka. Portal Jemy w Łodzi 
i Łódzkie Centrum Wy-
darzeń po raz drugi or-
ganizują akcję Dumni 
z zalewajki. Z tej okazji 
powstaje Łódzki Szlak Za-
lewajki – lista restauracji 

i barów, które na co dzień 
serwują zalewajkę. Zalewaj-
kowe lokale otrzymają spe-
cjalne naklejki na drzwi, któ-
re pozwolą gościom łatwiej 
rozpoznać miejsca serwujące 
ukochaną zupę łodzian.
Organizatorzy przygoto-
wali także spot promocyj-
ny w formie telewizyjnych 
wiadomości, fani zalewajki 
będą mogli kupić kolek-
cjonerski plakat autor-
stwa Igora Jankowskiego, 
a także puzzle z grafi ką ak-
cji. Na stronie portalu zo-
staną opublikowane nowe, 
nietuzinkowe przepisy na 
zupę przygotowane przez 
łódzkich szefów kuchni, 

między innymi będzie to 
zalewajka z azjatyckim twi-
stem.  Specjaliści wyjaśnią 
również różnicę między za-
lewajką, białym barszczem 
a żurkiem.
– Działamy lokalnie i zapra-
szamy do współpracy łódz-
kich twórców i fi rmy – mówi 
Izabella Borowska z Jemy 
w Łodzi.                                red

W przyszłym tygodniu miasto 
podpisze umowę z generalnym 
wykonawcą na przebudowę 
placu Wolności. Firma może już 
w kwietniu wejść na budowę.

Nie ma już przeszkód, aby 
sfinalizować umowę na 
przebudowę placu Wol-
ności. Jeszcze we wrześniu 
zeszłego roku miasto otwo-
rzyło oferty złożone w prze-
targu na remont dawnego 
rynku Nowego Miasta. 
W drugim etapie postępo-
wania, w wyniku aukcji, 
najkorzystniejsze warunki 

przedstawiła warszawska 
firma Trakcja. I to z nią 
za tydzień podpiszemy 
umowę na przebudowę 
placu. – Od zeszłego roku 
czekaliśmy, aż dokumenty 
przetargowe przeanalizuje 
Urząd Zamówień Publicz-
nych. Dokumenty wreszcie 
do nas wróciły i możemy 
podpisywać umowę. Wyko-
nawca może już w kwietniu 
wejść na budowę. Jesteśmy 
gotowi – mówi Agniesz-
ka Kowalewska-Wójcik, 
dyrektor Zarządu Inwesty-
cji Miejskich.

Plac Wolności czeka zie-
lona metamorfoza. Po 
stronie ulicy Piotrkow-
skiej powstanie skwer, na 
którym będziemy mogli 
odpocząć w upalny dzień 
i skryć się w cieniu. Pod 
drzewami będą trawniki 
i krzewy, na których będzie 

ŁÓDŹ NA TALERZU

można nawet rozłożyć koc.
Spore zmiany czeka także 
organizacja ruchu na płycie 
dawnego rynku Nowego 
Miasta. Torowisko zostanie 
przeniesione na północną stro-
nę, a przystanki tramwajowe 
zostaną zintegrowane z auto-
busowymi, aby pasażerowie 
wygodniej się przesiadali.
Po remoncie plac stanie 
się miejscem organizacji 
świątecznych jarmarków 
i miejskich wydarzeń. Orga-
nizację kiermaszów ułatwią 
przyłącza prądu, które zo-
staną zamontowane wokół 
placu.
Nie zabraknie też nowego 

oświetlenia, ławek, koszy, 
czy stojaków na rowery. 
Już teraz możemy podej-
rzeć, jak będą wyglądały. 
Przy pl. Wolności stanęły 
dwa testowe modele sie-
dzisk i każdy może je wy-
próbować.
Z m i a n  d o p e ł n i  n o w e 
wejście do podziemnego 
muzeum kanału Dętka 
oraz przeniesienie zdroju 
w okolicę Muzeum Arche-
ologicznego i Etnografi cz-
nego.
Przebudowa placu Wol-
ności potrwa dwa lata. 
Wartość inwestycji to 35,5 
mln zł.                           AHa

Sprawdź Łódzki
Szlak Zalewajki

Kryteria
w drugim etapie

rekrutacji
do przedszkoli 

w roku szkolnym 
2022/2023:

64 punkty – rodzeństwo 
dziecka kontynuującego edu-
kację w placówce pierwszego 
wyboru, 
32 punkty – co najmniej 
jedno z rodziców rozliczyło 
podatek dochodowy od osób 
fizycznych za miniony rok 
w Łodzi,
16 punktów  –  dziec-
ko poddane obowiązkowym 
szczepieniom ochronnym lub 
dziecko, u którego badania 
kwalifi kacyjne dają podstawy 
do odroczenia terminu szcze-
pienia,
8 punktów  – dziecko 
rodziców pracujących lub 
studiujących stacjonarnie; 
rodzic samotnie wychowujący,
4 punkty – dziecko uczęsz-
czające do żłobka w roku re-
krutacji,
2 punkty – dziecko wska-
zane przez pracownika so-
cjalnego zagrożone objęciem 
pieczą zastępczą.

INFO

1 kwietnia rozpocznie się 
II etap rekrutacji do miej-
skich przedszkoli. Będą 
w nim obowiązywać nowe 
kryteria naboru.

Rekrutacja do przedszkoli 
w drugim etapie w formie 
elektronicznej potrwa od 
1 do 15 kwietnia. Jak co 
roku rodzice będą wybie-
rać trzy placówki usze-
regowane według prefe-
rencji, a listy kandydatów 
zakwalifi kowanych i nie-
zakwalifi kowanych będą 
znane 6 maja.
W przypadku równej 
liczby punktów z pierw-
szego etapu rekrutacji lub 
w sytuacji, gdy przed-
szkole dysponuje jesz-
cze wolnymi miejscami 
w naborze uzupełniają-
cym, są brane pod uwagę 

tzw. kryteria gminne (czyli 
ustalane przez samorząd), 
którym przypisane są wagi 
punktowe.
W tym roku będzie nowe 
kryterium, zgodnie z któ-
rym dziecko, którego co 
najmniej jedno z rodziców 
rozlicza podatki w Łodzi, 
otrzyma 32 punkty. Aby 
potwierdzić ten fakt, na-
leży przedstawić kopię 
pierwszej strony PIT albo 
oświadczenie zawierające 
numer aktywnej Karty Ło-
dzianina. Spełniane przez 
dziecko pozostałych kryte-
riów rodzice potwierdzają, 
składając oświadczenie. 
Pozostałe kryteria nie ule-
gły zmianie, ale zmienio-
no przy nich punktację, 
co pozwoli wyeliminować 
sytuacje, gdy dzieci uzy-
skiwały taką samą liczbę 
punktów przy spełnianiu 
różnych kryteriów.       

MPa

Za co dodatkowe
punkty?

mln zł.                           AHa

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

PLAC WOLNOŚCIPLAC WOLNOŚCI FO
T. 

MA
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FOT. RADOSŁAW JÓŹWIAK
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NAPOWIETRZNY EKO PATROL

PO ZIMIE

Dron bada skład 
i jakość powietrza

DRON WALCZY ZE SMOGIEM

DODATKOWE PIENIĄDZE
NA ŁATANIE DZIUR

Straż Miejska w Łodzi wyko-
rzystuje kolejne narzędzie do 
walki ze smogiem. Dzięki gło-
som łodzian w ubiegłorocznej 
edycji Budżetu Obywatelskie-
go realizowany jest projekt 
lotów dronem, który mierzy 
skład powietrza i sprawdza 
jego jakość. Zwycięski ogól-
noosiedlowy wniosek zakłada 
też zwiększenie liczby patroli 
Sekcji Ekologicznej Straży 
Miejskiej w Łodzi.

– Realizujemy loty dro-
n e m ,  m a j ą c e  n a  c e l u 
sprawdzenie ,  czym ło-
dzianie palą w piecach, 
czy są to substancje i pali-
wo dozwolone, czy, kolo-
kwialnie ujmując, śmieci. 
Do pracy wykorzystujemy 
dron,  który jednorazo-
wo może latać 50 minut. 
W tym czasie  jesteśmy 
w stanie zbadać od kil-

ku do kilkunastu komi-
nów. Dron wyposażony 
jest w latające laborato-
rium, czyli specjalny sys-
tem mierzący zawartość 
p y ł ó w  z a w i e s z o n y c h 
w powietrzu. Ma też sześć 
sensorów chemicznych, ty-
pujących związki, które są 
spalane w kominach, dzię-
ki czemu selekcjonuje nam 
poszczególne grupy odpa-
dów. Odczyt wykonywany 
jest na ziemi. Operator ma 
informację, o ile procent 
przekroczony jest para-
metr związku chemiczne-
go w powietrzu, czyli co 
znajdowało się w paleni-
sku i w tym momencie do 
pracy wchodzi Straż Miej-
ska – powiedział Damian 
Rahman, operator drona 
z fi rmy Bielik-Drony, która 
realizuje zadanie.
– Kontrole odbywają się 

zarówno po interwencjach 
mieszkańców, jak i tam, 
gdzie wcześniej docho-
dziło do nieprawidłowe-
go palenia w piecach. Eko 
Patrol pojawia się także 
na wytypowanych przez 
strażników lokalizacjach. 
Jeżel i  dron wskaże,  że 
z danej posesji wydobywa 
się podejrzane powietrze, 
wówczas natychmiastowo 
przeprowadzana jest kon-
trola – powiedział Paweł 
Trojanowski, Naczelnik 
Oddziału Ogólnomiejskie-
go Straży Miejskiej w Łodzi.
Za palenie niedozwolony-
mi produktami grzewczy-
mi grożą mandaty w wy-
sokości do 500 zł. W 2022 
roku wykonanych zostanie 
30 lotów kontrolnych dro-
nem.

Tomasz W. Walczak
FOT.LODZ.PL

Dzisiaj na sesji Rady Miejskiej zo-
stanie dołożonych 100 milionów 
złotych na naprawy ulic po zimie. 
Pierwsze ekipy drogowców mamy 
zobaczyć już w przyszłym tygo-
dniu.

Po mieście jeździ się fatalnie. 
Ulice, które w ostatnich latach 
nie zostały wyremontowane, 
źle zniosły tegoroczną zimę. 
Kapryśna pogoda i ciągłe przy-
mrozki z odwilżami zamieniły 
jezdnie w tory przeszkód. 
Poprawa pogody i zbliżająca 
się wiosna to znak, że miasto 
zabierze się wreszcie za po-
rządne naprawy ulic. Ponieważ 
zima była 

wyjątkowo niesprzyjająca 
utrzymaniu ulic w dobrym sta-
nie, na łatanie dziur zostanie 
przeznaczonych o 100 milio-
nów złotych więcej, niż orygi-
nalnie planowano.
Remonty zostały podzielone 
na kilka kategorii, w zależności 
od zakresu prac, jakie będą wy-
konywane. – Z dodatkowymi 
pieniędzmi, które chcemy prze-
sunąć w budżecie na dzisiejszej 
sesji, na inwestycje drogowe 
przeznaczymy w tym roku pra-
wie pół miliarda złotych. Pierw-
sze przetargi chcemy ogłosić już 
jutro, a z  racami wejść na ulice 
na początku przyszłego tygo-
dnia. 

Na początek łatanie cząstkowe, 
czyli wycinanie większych frag-
mentów nawierzchni i układa-
nie w ich miejsce porządnych łat. 
Potem rozpoczną się nakładki, 
czyli wymiana całej nawierzch-
ni jezdni. Do tego poważniejsze 
remonty, w tym duże projek-
ty, jak przebudowa całych ulic 
łączących całe osiedla 
i dzielnice – zapowiada 
Robert Kolczyński, 
dyrektor departamentu 
odpowiedzialnego za 
inwestycje i utrzyma-
nie ulic.                    red

FOT.LODZ.PL

AKTUALNOŚCI

DRON WALCZY ZE SMOGIEM
zarówno po interwencjach 

Wymiana biletomatóww  pojazdach 
komunikacji miejskiej związana 
jest z nowym operatorem urządzeń 
wybranym w przetargu, którym zo-
stała Mennica Polska. 

Nowe urządzenia będą monto-
wane stopniowo, podmieniając 
obecne biletomaty, aby zakup 
biletu w pojeździe zawsze był 
możliwy. Łącznie w pojazdach 
MPK-Łódź zamontowane jest 
800 urządzeń mobilnych do 
sprzedaży biletów czasowych 
i migawek. Prace przy ich wy-
mianie zakończą się w maju. 

red
FOT.LODZ.PL

źle zniosły tegoroczną zimę. 
Kapryśna pogoda i ciągłe przy-
mrozki z odwilżami zamieniły 
jezdnie w tory przeszkód. jezdnie w tory przeszkód. 
Poprawa pogody i zbliżająca 
się wiosna to znak, że miasto 
zabierze się wreszcie za po-
rządne naprawy ulic. Ponieważ 
zima była 

pieniędzmi, które chcemy prze-
sunąć w budżecie na dzisiejszej 
sesji, na inwestycje drogowe 
przeznaczymy w tym roku pra-przeznaczymy w tym roku pra-
wie pół miliarda złotych. Pierw-
sze przetargi chcemy ogłosić już 
jutro, a z  racami wejść na ulice 
na początku przyszłego tygo-
dnia. 

i dzielnice – zapowiada 
Robert Kolczyński, 
dyrektor departamentu 
odpowiedzialnego za odpowiedzialnego za 
inwestycje i utrzyma-
nie ulic.                    red

FOT.LODZ.PL

DLA BOHATERÓW

Wieńce z okazji obchodów Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

PAMIĘCI BOHATERÓWPAMIĘCI BOHATERÓW

NOWE BILETOMATY
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DZIEJE SIĘ W
ŚRODĘŚRODĘ

Klub Książki 
Zaangażowanej
Na godz. 18:00 w Bibliotece Wol-
ność (pl. Wolności 4) zaplanowano 
spotkanie Klubu Książki Zaanga-
żowanej. Uczestnicy porozmawiają 
o książce „Droga”, największym 
arcydziele Cormaca McCarthy’ego. 
Wstęp wolny.

AOIA na fi lmowo
O godz. 19:00 w Pop’n’Art 
(pl. Wolności 6) rozpocznie 
się kolejne spotkanie z cyklu 
„Zbliżenia:etiuda”, czyli pokaz 
etiud dokumentalnych studentów 
I roku Wydziału Reżyserii Szkoły 
Filmowej w Łodzi z lat 2017/2018 
i 2016/2017 oraz rozmowy z auto-
rami fi lmów. Wstęp wolny.

„Jednorożec”
O godz. 19:15 Teatr Powszechny 
w Łodzi (Mała Scena, ul. Legionów 
21) zaprasza na spektakl Paco 
Bazerry w reżyserii Adama Orze-
chowskiego „Jednorożec”. – To 
sztuka o niemożności znalezienia 
wspólnego języka. O sytuacji, 
w której stało się coś, co zmienia 
zupełnie punkt widzenia i nie po-
zwala już dalej trwać pod jednym 
dachem – mówi o „Jednorożcu” 
reżyser. Bilety: 40 i 50 zł.

DZIEJE SIĘ W
CZWARTEKCZWARTEK

Kino przytulne
Na godz. 11:00 w Centrum Kultury 
Młodych – Klub Dąbrowa (ul. Dą-
browskiego 93) zaplanowano 
seans muzyczny „Gwiazdy i sceny 
estrady”. Bilety: 10 zł.

Spotkanie z książką 
„Po domu”

Na godz. 18:00 na spotkanie 
z Dariuszem Sośnickim, 
autorem książki „Po domu”, 
zaprasza Dom Literatury 
(ul. Roosevelta 17). Spotkanie 

poprowadzi Rafał Gawin. 
Wstęp wolny.

FOT. MAT PRAS, LODZ.PL

LemON, Żabson, Dawid Kwiat-
kowski i Ørganek – to tylko 
niektóre z nazwisk artystów, 
których usłyszymy w marcu 
w Łodzi.

W nadchodzącym miesiącu 
szykuje się ponad 20 kon-
certów! Zwolennicy muzyki 
na żywo będą mogli prze-
bierać w ofertach łódzkich 
klubów i scen muzycznych. 
Warto wiedzieć, kto i gdzie 
wystąpi w Łodzi, aby już 
teraz zaplanować obecność 
na marcowych koncertach.

Pierwszy weekend 
marca
Już 4 marca w klubie Wy-
twórnia (ul. Łąkowa 29) 
o godz. 19:00 zagra zespół 
Strachy na Lachy, który 
będzie promował wydaną 
jesienią ubiegłego roku pły-
tę „Piekło”. Bilety: od 75 do 
90 zł.
Następnego dnia (5 mar-
ca) o godz. 16:00 i 19:30 
również w Wytwórni za-
planowano „X-lecie Queen 
Symfonicznie” – koncert 
łączący muzykę zespołu 
Queen z symfonicznymi 
aranżacjami w wykonaniu 
chóru i orkiestry Alla Vien-
na. Bilety: 129 i 149 zł.
6  marca o godz.  18:30 
w Atlas Arenie LemON 
świętował będzie dziesię-
ciolecie. Na scenie pojawią 
się muzycy z pierwszego 
składu zespołu, jak również 
inni goście specjalni. Bilety: 
110–150 zł.
Tego samego dnia o godz. 
19:00 w Klubie Scenogra-
fia (ul. Zachodnia 81/83) 
Czesław Mozil przedsta-
wi materiał z nowej płyty 
„#IDEOLOGIAMOZILA”. 
Bilety: 65 zł

Drugi weekend marca
Kolejny weekend marca 
to koncert jednego z po-
pularniejszych zespołów 
hip-hopowych w Polsce. 

PRO8L3M wystąpi na sce-
nie Wytwórni 10 marca 
o godz. 21:00.
11 marca na Scenie Mono-
polis o godz. 19:00 Wojtek 
Mazolewski zagra materiał 
ze swojej najnowszej pły-
ty „Yungen”. Bilety: 69 zł. 
Tego samego dnia w Klubie 
Wytwórnia o godz. 20:00 
rozpocznie się koncert War-
szawskiej Orkiestry Symfo-
nicznej. Usłyszymy na nim 
muzykę Warszawy, fi lmu, 
rewii i kabaretu lat 20. i 30. 
oraz piosenki z repertuaru 
Adama Astona, Wiery Gran 
czy Mieczysława Fogga. Bi-
lety: 50 zł i 60 zł.
12 marca o godz. 20:00  
w tym samym miejscu wy-
stąpi Matt Dusk, pochodzą-
cy z Kanady doświadczony 
wokalista, muzyk i kompo-
zytor zagra materiał z płyty 
„Sinatra with Matt Dusk 
Vol. 2”. Bilety: 99–169 zł.

Trzeci tydzień marca
17 marca o godz. 17:00 
w Teatrze Muzycznym 
(ul. Północna 47/51) będzie 
można posłuchać piosenek 
autorstwa Agnieszki Osiec-
kiej, Wojciecha Młynarskie-
go i Jeremiego Przybory 
w wykonaniu aktorów. 
Na scenie m.in: Zbigniew 
Zamachowski, Hanna Śle-
szyńska i Joanna Trzepie-
cińska. Bilety: 70–150 zł.
18 marca o godz. 20:00 
w klubie Wytwórnia wy-
stąpią Żabson i Young Igi, 
usłyszymy z pewnością 
materiał ze wspólnego pro-
jektu obu raperów, wzboga-
cony o ich ostatnie solowe 
hity.
18 marca łodzian czeka-
ją trzy koncerty. Dawid 
Kwiatkowski wystąpi w Te-
atr Clubie (ul. Moniusz-
ki 4 A) o godz. 19:00, grupa 
Żywiołak, grająca muzykę 
folk, w Klubie Wooltura 
(ul. Wólczańska 40/42) 
o godz. 19:00, a zespół Od-

poczno w Cyrku pod Zie-
lonym Xiężycem (ul. Piotr-
kowska 92) o godz. 20:00.
Na 19 marca na godz. 20:00 
w Klubie Wytwórnia za-
planowano występ Ørgan-
ka, który będzie promował  
najnowszą płytę „Na razie 
stoję, na razie patrzę”. Bile-
ty: 70 i 80 zł. Tego samego 
dnia w Konkrecie (ul. Więc-
kowskiego 36) o godz. 19:00 
rozpocznie się występ 
RAU, jednego z najbardziej 
charakterystycznych wyko-
nawców w polskim rapie. 
Koncert będzie promował 
„Mieszane Uczucia” – naj-
nowszą płytę artysty. Bile-
ty: 49 i 59 zł.
20 marca o godz. 19:00 
w Wytwórni wystąpi jesz-
cze Kuba Badach „Obec-
ny. Tribute to Andrzej Za-
ucha”. Bilety: 99–159 zł.

Na koniec miesiąca 
26 marca o godz. 21:00 Keja 
Pub zaprosi na koncert 
Nocnej Zmiany Bluesa. 
Bilety: 40–50 zł. Tego sa-
mego dnia w Atlas Arenie 
o godz. 18:00 odbędzie się 
Visual Concert – koncert 
muzyki filmowej. Bilety: 
35–180 zł. 
The Beatles Symfonicz-
nie – to koncert zapla-
nowany na 27 mar-
ca na godz. 19:30 
w Klubie Wytwór-
nia. Bilety: 119 zł.
N a s t ę p n e g o 
dnia (28 marca, 
godz. 19:00) w Te-
atrze Muzycznym 
(ul. Północna 47/51) 
materiał z najnowszej 
płyty „Time and Social 
Distance” zaprezentuje Ray 
Wilson. Bilety: 90–160 zł. 
A 31 marca o godz. 20:00 na 
Scenie Monopolis wystąpi 
KASHELL. Bilety: 50 i 59 zł.

RedKu

KONCERTOWYKONCERTOWY
MARZECMARZEC
W ŁODZIW ŁODZI

Strachy 
na Lachy

PRO8L3M

Ørganek

Dawid Kwiatkowski



SENIORADKA66 Środa, 2 marca  |  nr 25/2022 (108)

FOTO: FREEPIK

STWÓRZ NA WIOSNĘ
WŁASNY ZIELONY OGRÓDEK

SENIORADKA6 Środa, 2 marca  |  nr 25/2022 Środa, 2 marca  |  nr 25/2022 Środa, 2 marca  |  nr 25/2022 (108)

FOTO: FREEPIK

STWÓRZ NA WIOSNĘ

SENIORADKASENIORADKA

STWÓRZ NA WIOSNĘ
WŁASNY ZIELONY OGRÓDEK
STWÓRZ NA WIOSNĘ
WŁASNY ZIELONY OGRÓDEK
STWÓRZ NA WIOSNĘSTWÓRZ NA WIOSNĘSTWÓRZ NA WIOSNĘSTWÓRZ NA WIOSNĘSTWÓRZ NA WIOSNĘSTWÓRZ NA WIOSNĘ
WŁASNY ZIELONY OGRÓDEK
STWÓRZ NA WIOSNĘSTWÓRZ NA WIOSNĘSTWÓRZ NA WIOSNĘ
WŁASNY ZIELONY OGRÓDEK
STWÓRZ NA WIOSNĘSTWÓRZ NA WIOSNĘ

Choć niektóre poranki wciąż 
jeszcze witają nas przymroz-
kami, a pierwsze promienie 
słońca zaglądają przez okna 
z lekką nieśmiałością, warto 
już teraz zaprosić wiosnę do 
domu lub ogródka.

Siejąc, sadząc i pielęgnując 
rośliny na początku marca, 
będziesz cieszyć się ich wi-
dokiem oraz smakiem już 
za kilka tygodni. Oczywi-
ście przed rozpoczęciem 
wiosennych prac należy 
sprawdzić, czy nasz bal-
kon, ogród lub działka nie 
wymagają dodatkowych 
prac po zimie, a narzędzia 
ogrodnicze – konserwacji 
lub wymiany. Przydadzą 
się solidne grabie,  do-
brze naostrzone sekatory 
lub nożyce, mała łopatka 
do sadzenia wiosennych 
kwiatów, a także zapas 
ziemi i nawozów.

Przycinanie 
drzew i krzewów
Szczęśliwi właściciele wła-
snych ogródków i działek 
na początku marca mogą 
zająć się przycinaniem 
drzewek i krzewów owo-
cowych lub ozdobnych. 
To znany sposób na ich 
skuteczne pobudzenie do 
wzrostu w nowym sezo-

nie. Zaczynamy od usu-
wania obumarłych gałęzi, 
a krzewy takie jak maliny, 
porzeczki czy jeżyny przy-
cinamy przy samej ziemi. 
Nie wolno przy tym za-
pomnieć o zabezpieczeniu 
obciętych miejsc – pozwala 
to ochronić rośliny przed 
wnikaniem chorobotwór-
czych grzybów. W tym 
celu najlepiej zdecydować 
się na odpowiednie pasty 
do krzewów owocowych, 
a cięcie przeprowadzać 
tylko w bezdeszczowe dni.

Pierwsze kwiaty
Pojawianie się krokusów 
i przebiśniegów to wyraź-
ny znak, że zima dobiega 
końca. Warto usunąć zale-
gające obok nich suche li-
ście i wzmocnić ich wzrost 
odpowiednim nawozem. 
Z powodu występujących 
okazjonalnie przymroz-
ków nowe kwiaty dobrze 
jes t  posadzić  w doni-
cach i w razie ujemnych 
temperatur schować je 
w piwnicy lub garażu 
i tam regularnie podlewać. 
Jakie rośliny wybrać? Róż-
nokolorowe bratki, dzwon-
ki karpackie, słoneczniki, 
stokrotki czy dalie. Pod ko-
niec kwietnia będą gotowe 
do wystawienia na balkon. 

Dopiero wtedy przyjdzie 
czas na sadzenie wiosen-
nych krzewów ozdobnych, 
np. róż. Wprost do gruntu 
możemy natomiast zasiać 
aksamitki, chabry i nagiet-
ki (na początku kwietnia).

Ogród warzywny
Pierwsze dni wiosny to 
bardzo pracowity okres dla 
właścicieli przydomowego 
ogródka lub wszystkich 
osób, które pragną takie 
miejsce stworzyć. Rośliny, 
które można siać wtedy 
wprost do gruntu lub du-
żych donic na balkonie to 
rzodkiewka, groch, bób, 
jarmuż oraz wczesne od-
miany marchwi lub pie-
truszki korzeniowej i nacio-
wej. Jeśli chcemy uprawiać 
warzywa w domu, najlepiej 
sięgnąć po rośliny z rozsa-
dy. Do małych pojemni-
ków lub doniczek sadzimy 
takie rośliny jak kapusta, 
kalarepa, pomidor, sałata 
czy cebula i stawiamy je na 
dobrze nasłonecznionym 
parapecie. Gdy warzywa 
odpowiednio podrosną, 
a niska temperatura nie bę-
dzie dla nich niebezpiecz-
na, tworzymy w grządkach 
lub dużych donicach dołki 
i przesadzamy rośliny do 
ziemi.

Zioła na parapecie
To również dobry czas, 
aby zasiać zioła,  które 
wyhodowane  na  wła -
s n y m  p a r a p e c i e  b ę d ą 
trwalsze i okazałe niż te 
zakupione w markecie. 
Nasiona bazyl i i ,  szał -
wii, oregano, kolendry, 
rzeżuchy czy  tymian-
ku możemy umieszczać 
w donicach ceramicz-
nych lub plastikowych. 
Ważne, by na ich dnie 
znajdowały się otwory 
– im więcej,  tym lepiej 
dla korzeni i odpowied-
niego  odprowadzania 
zbyt dużej ilości wody. 
Do każdej doniczki na-
leży dokupić podstawkę 
w odpowiednim rozmia-
rze. Na początku wsypu-
jemy keramzyt lub dre-
naż ze żwiru czy gruzu. 
Następnie dodajemy zie-
mię na wysokość 2/3 do-
niczki, wysypujemy na-
siona i pokrywamy je ok. 
2-centymetrową warstwą 
ziemi, delikatnie ugniata-
jąc. Do wiosny cieszymy 
się widokiem kiełkują-
cych ziół ,  a  następnie 
możemy je wykorzystać 
do przygotowania zup, 
sosów lub sałatek.

mowa
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Kapitan Stanisław Sojczyń-
ski ps. „Warszyc”, dowódca 
Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego, jest legendą 
polskiego podziemia anty-
komunistycznego, żołnie-
rzem wyklętym, o którym 
pamięć miała nie przetrwać. 

Tymczasem 19 lutego, 
w rocznicę jego śmierci, 
na murze Sądu Okręgo-
wego w Łodzi odsłonięto 
tablicę poświęconą temu 
żołnierzowi niezłomne-
mu, a 1 marca obcho-
dzony jest od 10 lat Na-
rodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych.

Waleczny nauczyciel
Stanisław Sojczyński uro-
dził się 30 marca 1910 r. 
w Rzejowicach w powie-
cie radomszczańskim. 
Przed wojną ukończył 
Seminarium Nauczyciel-
skie i od 1934 r. zaczął 
pracę w szkole podstawo-
wej jako nauczyciel języka 
polskiego w Borze Zaja-
cińskim koło Częstocho-
wy. Był żołnierzem kam-
panii wrześniowej, a po 
przegranej wojnie obron-
nej w 1939 r. wrócił do 
Rzejowic, gdzie szybko 
włączył się do pracy kon-
spiracyjnej. Już jesienią 
1939 r. został zaprzysię-
żony na żołnierza Służby 
Zwycięstwu Polski pod 
pseudonimem „Wojnar” 
(później używał pseu-
donimów „Zbigniew” 
i „Warszyc”).
Talenty konspiracyjne 
Sojczyńskiego szybko 
dostrzegli przełożeni 
i jeszcze w 1939 r. zo-
stał on komendantem 
podobwodu Rzejowice, 
a od października 1942 r. 

pełnił także funkcję zastęp-
cy komendanta Obwodu 
Radomsko AK, będąc rów-
nocześnie szefem Kedywu 
w tym rejonie, gdzie pod 
jego dowództwem prze-
prowadzono spektaku-
larną akcję uwolnienia 
więźniów. Koncentracja 
wyznaczonych do akcji od-
działów nastąpiła w pobli-
skich lasach, a w nocy z 7 na 
8 sierpnia 1943 r. 100-oso-
bowy oddział dowodzony 
przez por. „Zbigniewa” 
zaatakował więzienie 
w Radomsku. W wyniku 
brawurowo przeprowa-
dzonej akcji uwolniono 50 
osób, nie ponosząc żad-
nych strat. 

Bez pożegnania 
z bronią
Po zakończeniu wojny 
i rozwiązaniu Armii Kra-
jowej Stanisław Sojczyński 
zdecydował się na pozosta-
nie w konspiracji. Decyzja 
ta wynikała z przeświad-
czenia, że Polska powo-
jenna nie jest państwem 
suwerennym, ponieważ 
rząd utworzony przez ko-
munistów nie reprezentuje 
interesów Polski, lecz jest 
narzędziem w rękach Sta-
lina, zmierzającego do jej 
zniewolenia. 
Wiosną 1945 roku „War-
szyc” zaczął ponownie 
zbierać swoich dawnych 

WARSZYC – ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY, ALE WYKLĘTY

Do winy się nie poczuwam…Do winy się nie poczuwam…
na karę śmierci. Wobec 
dwóch ostatnich zastoso-
wano prawo łaski. Egzeku-
cję na pozostałych 6 skaza-
nych wykonano 19 lutego 
1947 r., na trzy dni przed 
uchwaleniem amnestii. 

W imię zasad…
Dla „Warszyca” celem 
było przeciwdziałanie 
terrorowi władz, walka 
z bezprawiem i prześla-
dowaniami. Tak mówił na 
procesie, tak myślał, tak 
działał w trakcie walki 
z Niemcami i tworzącym 
się ustrojem komunistycz-
nym. Taką siłę dawały mu 
niezwykłe walory etyczne, 
które realizował w życiu 
i przekazywał innym. Do-
świadczył poniewierki, 
tortur i śmierci – wszyst-
ko dla dobra Polski oraz 
w imię zasad, którymi się 
kierował. Sędziom na pro-
cesie powiedział na koniec 
tylko: – Do winy się nie po-
czuwam... 
Z wyroku władz komuni-
stycznych po skrajnie cięż-
kim śledztwie i bezpod-
stawnym wyroku zginął 
prawdziwy patriota, bo-
hater, niezłomny żołnierz 
Rzeczypospolitej. 
Przypominając jego walkę, 
poświęcenie i śmierć trze-
ba wspomnieć, że do dziś 
nie udało się ustalić, gdzie 
pogrzebano kpt. Stanisła-
wa Sojczyńskiego i jego 
pięciu podkomendnych, 
choć tropy prowadzą do 
lasów na łódzkim Brusie… 

agr

żołnierzy. W maju w Ra-
domsku odbyło się za-
przysiężenie pierwszych 
dowódców organizacji, 
która nosiła nazwę Samo-
dzielna Grupa Konspira-
cyjnego Wojska Polskiego 
o kryptonimie „Lasy”.
Najgłośniejszą akcją zbroj-
ną przeprowadzoną przez 
żołnierzy KWP było za-
jęcie na kilka godzin Ra-
domska. W nocy z 19 na 20 
kwietnia 1946 r. około 170 
żołnierzy dowodzonych 
przez por. Jana Rogólkę 
„Grota” dokonało ataku 
na miasto, by uwolnić 
żołnierzy AK przetrzymy-
wanych przez tamtejszy 
Urząd Bezpieczeństwa Pu-
blicznego. Wypad zakoń-
czył się sukcesem. Uwol-
niono 57 uwięzionych. 

Śmierć bohatera
Kapitan Sojczyński „War-
szyc” wpadł w ręce bez-
pieki w Częstochowie 27 
czerwca 1946 r. prawdopo-
dobnie na skutek zdrady 
Henryka Brzózki „Niut-
ka”. Pierwsze przesłucha-
nie odbyło się 29 czerwca 
1946 r. Funkcjonariusze 
prowadzący śledztwo pró-
bowali wymuszać zezna-
nia torturami, według 
relacji Czesława Stachury 
– funkcjonariusza WUBP 
w Łodzi, który współpra-
cował z podziemiem (był 
informatorem WiN) – Soj-
czyński „został pobity 
w areszcie tak, że na prze-
słuchanie szedł bez butów, 
mając nogi owinięte” oraz 
że miał „poodbijane nerki 
i stopy od bicia”.
Proces „Warszyca” i jego 
podkomendnych odbył 
się przed Wojskowym Są-
dem Rejonowym w Łodzi 

w dniach 9–14 grudnia 
1946 r. w budynku 

przy pl. Dąbrow-
skiego. Wyrok zo-
stał wydany 17 
grudnia 1946 r. 
Ośmiu oskarżo-
nych: Sojczyń-
ski, Błasiak, Gla-
piński, Knop, 
Ciesielski, Żela-
nowski, Bartolik 
i Bobrowski, zo-
stało skazanych 

na karę śmierci. Wobec 
dwóch ostatnich zastoso-
wano prawo łaski. Egzeku-
cję na pozostałych 6 skaza-
nych wykonano 19 lutego 
1947 r., na trzy dni przed 
uchwaleniem amnestii. 

Dla „Warszyca” celem 
było przeciwdziałanie 
terrorowi władz, walka 
z bezprawiem i prześla-
dowaniami. Tak mówił na 
procesie, tak myślał, tak 
działał w trakcie walki 
z Niemcami i tworzącym 
się ustrojem komunistycz-
nym. Taką siłę dawały mu 
niezwykłe walory etyczne, 
które realizował w życiu 
i przekazywał innym. Do-
świadczył poniewierki, 
tortur i śmierci – wszyst-
ko dla dobra Polski oraz 
w imię zasad, którymi się 
kierował. Sędziom na pro-
cesie powiedział na koniec 
tylko: – Do winy się nie po-

Z wyroku władz komuni-
stycznych po skrajnie cięż-
kim śledztwie i bezpod-
stawnym wyroku zginął 
prawdziwy patriota, bo-
hater, niezłomny żołnierz 

Przypominając jego walkę, 

na karę śmierci. Wobec 
dwóch ostatnich zastoso-
wano prawo łaski. Egzeku-
cję na pozostałych 6 skaza-
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1947 r., na trzy dni przed 
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w imię zasad, którymi się 
kierował. Sędziom na pro-
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tylko: – Do winy się nie po-

Z wyroku władz komuni-
stycznych po skrajnie cięż-
kim śledztwie i bezpod-
stawnym wyroku zginął 
prawdziwy patriota, bo-
hater, niezłomny żołnierz 

Przypominając jego walkę, 

1939 r. został zaprzysię-
żony na żołnierza Służby 
Zwycięstwu Polski pod 
pseudonimem „Wojnar” 
(później używał pseu-
donimów „Zbigniew” 
i „Warszyc”).
Talenty konspiracyjne 
Sojczyńskiego szybko 
dostrzegli przełożeni 
i jeszcze w 1939 r. zo-
stał on komendantem 
podobwodu Rzejowice, 
a od października 1942 r. 

Wiosną 1945 roku „War-
szyc” zaczął ponownie 
zbierać swoich dawnych 

ba wspomnieć, że do dziś – funkcjonariusza WUBP 
w Łodzi, który współpra-
cował z podziemiem (był 
informatorem WiN) – Soj-
czyński „został pobity 
w areszcie tak, że na prze-
słuchanie szedł bez butów, 
mając nogi owinięte” oraz 
że miał „poodbijane nerki 
i stopy od bicia”.
Proces „Warszyca” i jego 
podkomendnych odbył 
się przed Wojskowym Są-
dem Rejonowym w Łodzi 

w dniach 9–14 grudnia 
1946 r. w budynku 

przy pl. Dąbrow-
skiego. Wyrok zo-
stał wydany 17 
grudnia 1946 r. 
Ośmiu oskarżo-
nych: Sojczyń-
ski, Błasiak, Gla-
piński, Knop, 
Ciesielski, Żela-
nowski, Bartolik 
i Bobrowski, zo-
stało skazanych 

poświęcenie i śmierć trze-
ba wspomnieć, że do dziś 
nie udało się ustalić, gdzie 
pogrzebano kpt. Stanisła-
wa Sojczyńskiego i jego 
pięciu podkomendnych, 
choć tropy prowadzą do 
lasów na łódzkim Brusie… 

agr

ba wspomnieć, że do dziś 
nie udało się ustalić, gdzie 
pogrzebano kpt. Stanisła-
wa Sojczyńskiego i jego 
pięciu podkomendnych, 
choć tropy prowadzą do 
lasów na łódzkim Brusie… 

Stanisław Sojczyński
w okresie przedwojennym

(na zdjęciu w środku z prawej) jako nauczyciel 
języka polskiego w wiejskiej szkole 

w Borze Zajacińskim koło Częstochowy
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Zdrowie to bezcenna war-
tość. Nic dziwnego, że przy 
różnych okazjach zawsze 
życzymy go swoim bliskim. 
Już Jan Kochanowski napi-
sał: „Szlachetne zdrowie, 
n ikt  s ię  n ie  dowie ,  j ako 
smakujesz,  aż  s ię zepsu-
j e s z … ” .  D l a t e g o  w a r t o 
o siebie dbać i  kontrolo-
wać, czy nic złego nie dzie-
je się w naszym organizmie.

N i e  w s z y s t k i e  c h o r o -
by dają objawy. Często 
zdarza się, że symptomy 
pojawiają się, gdy dole-
gliwość jest już zaawanso-
wana. Dlatego też warto 
wykonywać profilaktycz-
nie podstawowe badania 
krwi.

Morfologia
Morfologia określa między 
innymi ilość i jakość czer-
wonych i białych krwinek, 
płytek krwi oraz stężenie 
hemoglobiny (białka trans-
portującego tlen) w erytro-
cytach. Na podstawie wy-
ników tych badań lekarz 
może ocenić ogólną kon-
dycję organizmu i ma moż-
liwość rozpoznania wielu 
poważnych chorób. Niepra-
widłowy wynik któregoś 
z parametrów może być 
istotną wskazówką w po-
szukiwaniu przyczyn choro-
by. Na przykład zbyt mała 
liczba czerwonych krwinek 
wskazuje na anemię, a zbyt 
duża liczba białych krwinek 
może oznaczać stan zapal-
ny. Podwyższony hemato-

kryt świadczy zaś czasem 
o odwodnieniu. Morfolo-
gię warto wykonywać raz 
w roku.

OB (Odczyn 
Biernackiego) i CPR 
(białko C-reaktywne)
OB ocenia szybkość opa-
dania krwinek czerwonych 
(w ciągu godziny od pobra-
nia krwi), z kolei CRP okre-
śla poziom białka w osoczu. 
Te badania wykorzystuje 
się w diagnostyce i monito-
rowaniu stanów zapalnych. 
Z ich pomocą można kon-
trolować nasilenie choroby. 
Jeżeli na przykład w trakcie 
kuracji zauważa się spadek 
CPR, może to oznaczać, 
że zastosowane leczenie 
infekcji jest prawidłowe. 

Jednak z tych wskaźników 
nie dowiemy się o jej przy-
czynach. Dlatego często 
w przypadku ich podwyż-
szenia niezbędna jest dalsza 
diagnostyka. Warto jednak 
wiedzieć, że niektóre czyn-
niki zewnętrzne, takie jak 
stosowanie leków, ciąża czy 
połóg mogą wpływać na 
wynik tego badania. Poziom 
OB i CRP warto sprawdzać 
przy okazji robienia morfo-
logii, czyli raz w roku.

Próby wątrobowe
Próby wątrobowe polegają 
na oznaczeniu aktywności 
enzymów wątrobowych. 
Dzięki nim można ocenić, 
czy narząd ten funkcjonuje 
prawidłowo. Jakiekolwiek 
odchylenia od normy mogą 

świadczyć o zaburzeniach 
gospodarki tłuszczowej, 
cukrzycy czy wirusowym 
zapaleniu wątroby typu B 
i  C .  Poz iom enzymów 
j e s t  t e ż  p o d w y ż s z o n y 
przy uszkodzeniu wątro-
by lekami, toksynami lub 
w przypadku nadużywania 
alkoholu. To badanie jest też 
przydatne w diagnostyce 
kamicy pęcherzyka żółcio-
wego. Warto wiedzieć, że źle 
funkcjonująca wątroba często 
nie daje żadnych objawów. 
Z tego względu badania te są 
bardzo istotne, ponieważ po-
zwalają na wykrycie choroby 
i wdrożenie leczenia, zanim 
rozwinie się ona jeszcze bar-
dziej. Badanie to w ramach 
profi laktyki zdrowotnej war-
to wykonywać raz w roku.
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świadczyć o zaburzeniach 
gospodarki tłuszczowej, 
cukrzycy czy wirusowym 
zapaleniu wątroby typu B 
i  C .  Poz iom enzymów 
j e s t  t e ż  p o d w y ż s z o n y 
przy uszkodzeniu wątro-
by lekami, toksynami lub 
w przypadku nadużywania 
alkoholu. To badanie jest też 
przydatne w diagnostyce 
kamicy pęcherzyka żółcio-
wego. Warto wiedzieć, że źle 
funkcjonująca wątroba często 
nie daje żadnych objawów. 
Z tego względu badania te są 
bardzo istotne, ponieważ po-
zwalają na wykrycie choroby 
i wdrożenie leczenia, zanim 
rozwinie się ona jeszcze bar-
dziej. Badanie to w ramach 
profi laktyki zdrowotnej war-
to wykonywać raz w roku.

Glikemia 
(poziom glukozy 
we krwi)
Badanie poziomu gluko-
zy we krwi wykonuje się 
w celu rozpoznania i mo-
nitorowania leczenia cu-
krzycy lub wykrycia sta-
nów przedcukrzycowych. 
Warto wiedzieć, że choro-
ba ta często nie daje spe-
cyfi cznych objawów. Wła-
śnie dlatego badanie to jest 
takie ważne – pozwala na 
wcześniejsze rozpoznanie 
groźnej choroby. Spraw-
dzać poziom glukozy we 
krwi powinny raz w roku 
zarówno osoby zdrowe, jak 
i te mające objawy wskazu-
jące na podwyższony lub 
obniżony poziom cukru 
w organizmie. Ponadto pa-

cjenci genetycznie obciąże-
ni cukrzycą typu 1 lub 2, 
kobiety w ciąży oraz osoby 
z nadwagą i mało aktywne 
fi zycznie.

Lipidogram 
(profi l lipidowy)
Lipidogram obrazuje po-
ziom cholesterolu (całko-
witego, HDL, LDL) oraz 
trójglicerydów. Ważny jest 
poziom poszczególnych 
frakcji, nie tylko ten całko-
wity. Gdy ich ilości i pro-
porcje są zaburzone, może 
dojść do rozwoju miażdży-
cy oraz jej powikłań (udar 
mózgu, zawał mięśnia ser-
cowego). Pierwszy lipido-
gram warto zrobić około 
20. roku życia. Mężczyź-
ni po 45. i kobiety po 50. 

roku życia powinni badać 
się co roku. U osób młod-
szych, jeżeli parametry są 
w normie, badania można 
powtarzać co 5 lat.

Koagulogram
K o a g u l o g r a m  p o z w a -
la stwierdzić, czy proces 
krzepnięcia krwi zacho-
dzi prawidłowo. Badanie 
należy wykonywać przed 
operacjami i jeżeli pojawia-
ją się częste krwawienia 
z nosa,  wybroczyny na 
skórze oraz siniaki.

Badanie poziomu TSH
(Tyerotropiny)
Badanie  poziomu TSH 
pozwala wykryć choroby 
tarczycy jeszcze przed po-
jawieniem się pierwszych 

symptomów.  Niektóre 
schorzenia tego narządu 
przebiegają bezobjawowo, 
dlatego ważne jest, aby go 
kontrolować. Oznaczenie 
poziomu TSH poleca się 
kobietom w ciąży lub ją 
planującym, a także oso-
bom narażonym na silny 
s tres ,  które  odczuwają 
zmęczenie,  senność lub 
mają  problemy z zasy-
pianiem. Nieprawidłowe 
działanie tarczycy może 
b y ć  p r z y c z y n ą  w a h a ń 
masy ciała, uczucia zmę-
czenia, zaburzeń pamięci 
i koncentracji czy proble-
mów z płodnością.

PSA
PSA to badanie pozwala-
jące wykryć raka prostaty 

w bardzo wczesnej fazie, 
jeszcze przed pojawieniem 
się objawów. Podwyższo-
ny poziom tego antygenu 
wskazuje na obecność nie 
tylko raka, ale też gruczo-
laka, łagodnego przerostu 
bądź zapalenia. Mężczyźni 
po 50. roku życia powinni 
wykonywać badanie PSA 
raz w roku.

Wykonanie  wyże j  opi -
sanych badań krwi nie 
wymaga  szczegó lnych 
przygotowań. Wystarczy 
wziąć skierowanie od le-
karza pierwszego kontaktu 
i pójść do najbliższego la-
boratorium diagnostycznego.

oszy
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Obywatele Ukrainy, którzy 
potrzebują wsparcia psy-
chologicznego, otrzymają 
pomoc. Możliwe są indy-
widualne spotkania z psy-
choterapeutami lub grupa 
wsparcia. 

Stowarzyszenie HaKoach 
w związku z zaistnia-
łą sytuacją na Ukrainie, 
w ramach projektu „Sie-
ciowanie, edukowanie, 
komunikowanie – party-
cypacja łódzkich mniej-
szości” rozszerzyło swoją 
działalność o spotkania 
terapeutyczne.
Zgłoszenia przyjmowane 
są pod numerem telefonu 
506 558 006 lub adresem 
mailowym hakoach.lodz@
gmail.com.
– Znaleźliśmy się w mo-
mencie wielkiego kryzysu 
humanitarnego. Poza kon-
kretną pomocą – zbiórka-
mi pieniędzy i rzeczy, bar-
dzo potrzebne jest także 
wsparcie psychoterapeu-
tyczne. Z jednej strony dla 
osób, które musiały ucie-
kać z Ukrainy, z drugiej 
– dla tych, które mają tam 
swoich bliskich – mówi 
Eliza Gaust ze Stowarzy-
szenia.
Stowarzyszenie HaKoach 

we współpracy z Biurem 
Aktywnośc i  Mie j sk ie j 
zdobyło grant z funduszy 
norweskich na realizację 
pro jektu  wspiera jące-
go mniejszości etniczne 
i narodowe. Projekt pod 
nazwą „Sieciowanie, edu-
kowanie, komunikowanie 
– partycypacja łódzkich 
mniejszości” rozpoczął się 
w październiku ubiegłego 
roku, a Stowarzyszenie na 
jego realizację otrzymało 
prawie 65 tys. euro.
W ramach projektu odby-
wają się: spotkania, szko-
lenia rzecznicze dla osób 
z mniejszości, szkolenia 
eksperckie dla przedsta-
wicieli służb munduro-
wych,  urzędów i  kadr 
nauczycielskich oraz wy-
darzenia promocyjne.
W marcu rozpoczną się 
szkolenia dla służb mun-
d u r o w y c h  d o t y c z ą c e 
różnic międzykulturo-
wych. Podczas szkoleń 
poruszane będą tematy: 
stereotypy i ich źródło, 
przekrój grup migracyj-
nych i mniejszościowych 
w  Ł o d z i  i  w o j e w ó d z -
twie, budowanie relacji 
z tymi grupami, sposoby 
i  płaszczyzny komuni-
kowania się. Szkolenia 

prowadzone będą przez 
dwójkę trenerów ze spo-
łeczności romskiej – Karo-
linę Kwiatkowską i Karola 
Kwiatkowskiego.
Równolegle trwają spo-
tkania dla osób z różnych 
kultur  i  różnych grup 
migracyjnych, najbliższe 
ma odbyć się 12 marca 
o godz. 16:00.
– W efekcie realizacji pro-
jektu powstanie  mapa 
organizacji mniejszościo-
wych, księga kontaktów 
i dobrych praktyk, a także 
elementy kampanii infor-
macyjno-edukacyjnej – 
informuje Eliza Gaust ze 
Stowarzyszenia HaKoach.
Projekt zakłada wypra-
cowanie miejskiej poli-
tyki partycypacyjnej dla 
grup mniejszości i grup 
migranckich, przy współ-
pracy z Urzędem Miasta 
Łodzi. Projekt zakończy 
się 30 września 2023 r.
HaKoach to organizacja 
non-profit działająca na 
rzecz kształtowania po-
staw otwartości wobec 
mniejszości narodowych, 
etnicznych i religijnych, 
ze szczególnym naciskiem 
na przeciwdziałanie anty-
semityzmowi i dyskrymi-
nacji.                               gr

FOT. ENVATO ELEMENTSPOMOC PSYCHOLOGICZNAPOMOC PSYCHOLOGICZNA 
dla Ukraińcówdla Ukraińców

Więcej informacji 
znajdziesz na profi lu 

FB projektu:

Uciekłaś/eś przed wojną do Polski? Mieszkasz od dawna w Polsce, ale Twoja rodzina lub bliscy 
pozostają na Ukrainie? Potrzebujesz rozmowy? Spotkania z psychologiem? 

Zadzwoń pod numer telefonu 506 558 006 lub napisz na adres mailowy hakoach.lodz@gmail.com

Ти втікав/втікала війни до Польщі? Ви давно живете в Польщі, але ваша сім’я або близькі 
залишаються на Україні? Потрібно поговорити? Зустрічі з психологом? Зателефонуйте за 
номером 506 558 006 або напишіть на адресу електронної пошти hakoach.lodz@gmail.com

INFO

INFO
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FOT: INFOPULSE

Z Warszawy do Łodzi prze-
nosi się główna kwatera 
polskiego oddziału fi rmy 
Infopulse.

To założona ponad 30 
lat temu na Ukrainie 
fi rma specjalizująca się 
w tworzeniu oprogra-
mowania, operacjami 
IT i  outsourcingiem 
–  o b e c n i e  t o  j e d n o 
z największych przed-
siębiorstw z branży 
nowych technologii na 
Ukrainie. Zatrudniając 
ponad 2300 specjali-
stów, obsługuje ponad 
230 klientów w 40 kra-
jach świata, z czego 
95% z Unii Europejskiej 
i Stanów Zjednoczo-
nych. Oprócz Polski 
i  Ukra iny  ma  rów-
nież swoje oddziały 
w Niemczech, Bułgarii 
czy Brazylii. „Łódź.pl” 
udało się porozmawiać 
z prezesem polskiego 
oddziału.

Piotr Jach: Dlaczego 
Łódź?
Łukasz Olechnowicz: 
To decyzja wynikająca 
z naszych strategicznych 
planów, na której temat 
rozpoczęliśmy rozmo-
wy z miastem wiele 
miesięcy temu. Biuro 
w Warszawie zostaje, 
ale polska centrala fir-
my zostanie przeniesio-
na do Łodzi. Ten proces 
właściwie się rozpoczął, 
zanim jeszcze ofi cjalnie 
pojawiliśmy się w mie-
ście. Będąc świadomy-
mi naszych planów, już 
wcześniej zrekrutowa-
liśmy w Łodzi pierw-
szych pracowników. 

Na razie mówimy jedynie 
o kilku osobach, ale jedno-
cześnie otwieramy nowe 
stanowiska, w których 
priorytetowo stawiamy na 
Łódź jako miejsce zatrud-
nienia. Priorytetowo dla-
tego, że musimy pamiętać, 
że w obecnych czasach 
i w naszej branży miej-
sce pobytu pracownika 
jest kwestią drugorzęd-
ną. Łódź przekonała nas 
potencjałem miasta co-
raz mocniej związanego 
z branżą IT,  ale także 
otwartą polityką wsparcia 
inwestorów.  

Czy miał na to wpływ za-
ogniający się konfl ikt ro-
syjsko-ukraiński?
Negocjac je  w sprawie 
otwarcia siedziby Infopul-
se rozpoczęliśmy prawie 
rok temu, więc obu spraw 
wiązać nie należy. Choć 
z drugiej strony aktual-
na sytuacja przyśpieszyła 
pewne decyzje.

Mówi się o dużej grupie 
specjalistów z Ukrainy, 
których wraz z ich rodzi-
nami sprowadzicie do 
Łodzi. O jakich liczbach 
mówimy?
Pierwszych 50 rodzin już 
zostało relokowanych. 
Obecnie przygotowuje-
my kolejne grupy, które 
łącznie będą liczyć od 50 
do 70 pracowników wraz 
z rodzinami.

To już ponad 100 pracow-
ników. Ilu inżynierów 
jeszcze chcecie zatrudnić 
dzięki rekrutacji?
Myślę, że około setki.

Czym, poza zarządzaniem 

strukturami Infopulse 
w Polsce, będzie zajmo-
wać się łódzkie biuro?
Zarządzaniem znacz -
nie  mnie j  n iż  progra-
mowaniem czy świad-
czeniem innych usług 
I T .  W  Ł o d z i  r e a l i z o -
wać będziemy projekty 
z zakresu rozwoju opro-
gramowania, przetwarza-
niem danych w chmurze 
i aspektów związanych 
z cyberbezpieczeństwem. 
W szczególności ten ostat-
ni temat jest bliski strate-
gicznym planom Infopulse 
w Polsce.

Czy siedziba firmy jest 
już wybrana?
Na razie cieszymy się 
z zalet biur serwisowa-
nych Chillispaces w bu-
dynku Starej Drukarni. 
Dajemy sobie kilka mie-
sięcy na podjęcie decyzji, 
czy ten format jest wy-
starczający, czy jednak 
potrzebujemy w Łodzi 
dedykowanej przestrzeni. 
Warto również nadmienić, 
że wszyscy pracownicy 
Infopulse w naszym kraju 
mogą korzystać z platfor-
my The Home Offi ce, która 
zapewnia dostęp do prze-
strzeni coworkingowych 
w całej Polsce. Jestem pe-
wien, że Łódź będzie ser-
cem naszej działalności 
w kraju, ale równocze-
śnie wierzę, że pracowni-
cy wykorzystywać będą 
możliwość, aby chociaż 
czasowo (np. w ramach 
formatu workation) pra-
cować z  innych miast 
w Polsce, a może również 
i zagranicy?

(pj)

zmienia adres na łódzki
Międzynarodowa spółka IT Międzynarodowa spółka IT 
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śnie wierzę, że pracowni-śnie wierzę, że pracowni-
cy wykorzystywać będą 
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i zagranicy?

(pj)

Infopulse to ukraińska fi rma
tworząca specjalistyczne oprogramowanie
komputerowe. Firma obsługuje klientów

w 40 krajach na całym świecie!

INFO

Łukasz Olechnowicz
prezes polskiego

oddziału fi rmy Infopulse



CHWILA RELAKSU12



13Środa, 2 marca |  nr 25/2022 (108)

UWAGA

Złap 
za uchwyt, odchyl klapę

i weź gazetę „Łódź.pl“

DARMOWA GAZETA „ŁÓDŹ.PL“ JEST DOSTĘPNA W MIEJSCACH:

TU NAS ZNAJDZIESZ
W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKIW PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach

  BIBLIOTEKI MIEJSKIE
Sprawdź adresy na 
WWW.BIBLIOTEKA.LODZ.PL
  MIEJSKIE CENTRA 
MEDYCZNE
  Lokalizacje URZĘDU 
MIASTA ŁODZI: Zachodnia 
47, Politechniki 32, Piotrkowska 
153, Krzemieniecka 2, Piłsudskiego 
100, Sienkiewicza 5
  Łódzkie Centrum Kon-
taktu z Mieszkańcami
Piotrkowska 110 
  Łódzka Organizacja Tu-
rystyczna Piotrkowska 28
  Centrum Obsługi Karty 
Łodzianina Piotrkowska 87
  Łódzka Spółka Infra-
strukturalna Wólczańska 17
  Aquapark FALA
Unii Lubelskiej 4
  OGRÓD BOTANICZNY
Krzemieniecka 36/38
  PALMIARNIA
Piłsudskiego 61
  Poleski Ośrodek Sztuki
Bratysławska 6a

  Ośrodek Kultury Górna
Siedlecka 1
  Bałucki Ośrodek Kultury
Limanowskiego 166
  Widzewskie Domy Kultu-
ry: Dom Kultury 502/ Sacharowa 
18, Dom Kultury ARIADNA/ Niciar-
niana 1/3, Dom Kultury WIDOK/ 
Piłsudskiego 133
  MANUFAKTURA
punkt informacji oraz wejście do 
strefy Qulinarium (restauracje)
  LECLEARC Market
Infl ancka 45
  LECLEARC Stacja Benzy-
nowa Infl ancka 53
  CARREFOUR Zarzewska
  Delikatesy mięsne GROT:
Rydzowa 20, Nastrojowa 52, 
Bratysławska 8, Rzgowska 219, 
Bartoka 77, Łagiewnicka 118b
  GH JAGIENKA Jagienki 34
  Rynek BAŁUCKI
  Rynek MARATOŃSKA 
  Rynek PIONIER
al. gen. Dąbrowskiego 91c
  Rynek Przybyszewskiego 147
  Rynek Wielkopolska

  Zielony Rynek pl. Barlickiego
  Ryneczek przy Mochnackiego
  KWADRACIAK
Inowrocławska/Żubardzka
  POD ZEGAREM
Inowrocławska/Wielkopolska
  Sklep GAMA Perla 4, Osiedle 
im. J. Montwiłła-Mireckiego
  Sklep DJ-MAR. Włodar-
czyk M. Turnie 1
  Spożywczak WIKTOR
Zbocze 43
  Kiosk spożywczo – wa-
rzywny Zbocze 18
  JUSTYNEX s.c sklep 
spożywczy Skalna 54C
  Sklep spożywczy MAXI-
MUM Pomorska 589
  EBTOM warzywniak 
T. Stańczyk Pieniny 29/3
  Zakład Piekarsko-Cukier-
niczy PIEKARENKA
wszystkie lokalizacje
  PH ORANŻADA
Wujaka 7, Pojezierska 2/6 przy 
sklepie Rossmann
  Sklep Spożywczy 
Chryzantem 8 

  Cukiernia DYBALSKI:
Piotrkowska 56, pl. Wolności 9, 
Piotrkowska 102A, Jaracza 5, 
Tatrzańska 42/44, Nastrojowa 8, 
Rojna Rynek Malus, CH Central, 
Ciołkowskiego 9, Armii Krajowej 
36, Szpital im. Barlickiego, 
Zgierz (Długa 69, Czarna 3/9)
  Z PIECA RODEM
Piekarnia & cukiernia
wszystkie lokalizacje
  Sklep Spożywczy Falista 162
  11 Listopada 39A przy poczcie
  Smocza 1h (naprzeciw sklepu 
Biedronka)
  Pasieczna róg Motylowej
  Zgierska 240
  Tatarakowa 12 
  Radogoszcz Wschód:
Nastrojowa 50, pl. Słoneczny
  BIESIADA CATERING
Stefana 2 
  RAJSKIE JADŁO
Traktorowa 63 
  SUSHI KUSHI Roosvelta 7
  BAR U JANOSIKA
Janosika 52
  CROSS BAR Łagiewnicka 219

  CAFFE PRZY ULICY: 
Nawrot 1a, Łagiewnicka 120, 
Rzgowska 219, Wici 34, 
Kostki Napierskiego 1, 
  SASS BAR
Traktorowa 71, Lewa 7
  Pizzeria KELO 
Chałubińskiego 22
  ORION Business Tower
Sienkiewicza 85/87
  CENTRUM BIZNESU
Piłsudskiego 3
  Biurowiec Piotrkowska 270
  TEXTORIAL PARK
Fabryczna 17
  Centrum Biznesowe
Milionowa 21
  Centum Biznesowe FAK-
TORIA Dowborczyków 25
  TEO PARK Wersalska 47
STARA DRUKARNIA
Gdańska 130
  Biurowiec Politechniki 22/24
  URBANICA Wróblewskiego 18
  Biuro COTTON HOUSE
Sterlinga 27/29 
  NOWA FABRYCZNA
Składowa 35

  RADOSNY Dom Seniora
Lublinek 32
  Hotel BEDROOMS 
Piotrkowska 64
  Centrum opieki FAMILIA  
Drużynowa 4
  Dom opieki SERCE NA 
DŁONI Eugeniusza 3a
  MEDAR-CITO
Organizacji WIN 37
  Apteka Prywatna Mag. 
Wawrzeck Łanowa 83 
  Pizzeria NOWOSOLNA
Rynek Nowosolna 2
  URZĄD GMINY NOWO-
SOLNA Rynek Nowosolna 1

kolportaz@biblioteka.lodz.pl



SPORT14

które 
9 mar-

ca (godz. 
16:30)  za-

grają na wy-
jeździe z zamy-

ka jącą  s tawkę 
PZU Ślęzą II MOS 
Wrocław. Znacz-
nie trudniej bę-
dzie w kolejkach 
numer 21. i 22. Po 

powrocie ze stolicy 
Dolnego Śląska ze-

spół Chodery podejmie AZS 
Politechnikę Korona Kraków 
(godz. 16:00). To aktualnie 
czwarty zespół rozgrywek 

i  j e d -
n o c z e -

śnie jeden 
z  cz terech , 

który w tym se-
zonie pokonał za-

wodniczki Widzewa. 
W pierwszej rundzie po 

zaciętym meczu i dwóch 
dogrywkach koszykarki 

z Małopolski zwycięży-
ły 92:85. Dla przyjezdnych 
była to pierwsza porażka 
w sezonie. Później przegrały 
jeszcze z: Contimaksem MO-
SiR Bochnia, Wisłą CanPack 
Kraków i Liderem Swarzędz. 
Po rozegraniu dziewiętnastu 
spotkań mają więc na koncie 
34 pkt i cztery porażki. Tyle 
samo spotkań przegrały ko-
szykarki z Poznania i Lesz-
na, które w nadchodzącej 
kolejce czeka bezpo-
średnie starcie. Go-
spodarzem me-
czu będzie 
M U K S . 

Z  t y m 
zespołem 
W i d z e w 
zagra w Po-
znaniu w ostat-
niej serii spotkań 
(20 marca, godz. 
18:00). Być może 
to właśnie ten mecz 
przesądzi o tym, kto zakoń-
czy rundę zasadniczą na 
pierwszym miejscu.

Play-off  tuż za rogiem
Takich dylematów nie ma 
w grupie B II ligi mężczyzn. 
W tej klasie rozgrywkowej do 
rozpoczęcia fazy play-off po-
zostały cztery kolejki, lecz jest 
już praktycznie przesądzone, 
że z pierwszej pozycji do dal-
szej części rozgrywek przy-
stąpi warszawska Polonia. 
Zespół ze stolicy rozegrał 
do tej pory 24 mecze, 
zaliczając w nich kom-
plet zwycięstw. Czar-
ne Koszule dwa 
razy pokonały m.in. 
wicelidera z Łodzi. 
Prowadzony przez 
Piotra Zycha ŁKS 
CoolPack oprócz 
p r z e g r a n y c h 
z liderem ma 
jeszcze na 
koncie 

porażkę z Żubrami Chorten 
Białystok, z którymi zagra na 
wyjeździe w ostatniej kolejce 
rundy zasadniczej (27 marca, 
godz. 18:00). Wcześniej po-
dejmie Sokoła Grupa Avista 
Ostrów Mazowiecka (5 mar-
ca, godz. 17.30), pojedzie do 
Bielska Podlaskiego na mecz 
z miejscowym KKS Tur (12 
marca, godz. 17:00) i zagra 
w Łodzi z Ochotą Warsza-
wa (19 marca, godz. 17.30). 
W tych meczach łodzianie 
będą bronili jednopunktowej 
przewagi nad trzecim w kla-
syfi kacji Turem. Ta drużyna 
ma na koncie cztery porażki 
i 44 pkt.

ŁKS na podium
Trzy mecze w grupie mi-
strzowskiej II ligi kobiet mają 
jeszcze do rozegrania ko-
szykarki ŁKS MSMS. Ekipa 
prowadzona przez Bartosza 
Słomińskiego z siedmiu do-
tychczasowych spotkań prze-
grała do tej pory jedno, ale 
w tabeli zajmuje trzecie miej-
sce. To efekt tego, że łodzian-
ki rozegrały dwa mecze mniej 
od drugiego w klasyfikacji 
SMS PZKosz II Łomianki 
(dziewięć spotkań, cztery po-
rażki), do którego tracą obec-
nie jeden punkt. Liderem jest 

Ósemka Lucyna Day Spa 
Skierniewice, mająca po 
ośmiu meczach komplet 

16 pkt. Na swoim boisku lider 
wygrał m.in. z ŁKS MSMS 
72:65. Do rewanżu dojdzie 
19 marca w Łodzi. Wcześniej 
podopieczne Słomińskiego 
rozegrają dwa mecze z Trój-
ką Żyrardów: 12 marca na 
wyjeździe (godz. 15.30) i 19 
marca w Łodzi (godz. 12.30).      

MD
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W ostatniej
z nich Widzew w hali 
MOSiR przy ulicy Ma-
łachowskiego mierzył 
s ię  z  przedostatnim 
w tabeli Citroneksem 
UKS Basket Zgorzelec 
i zgodnie z przewidywania-
mi odniósł wysokie zwy-
cięstwo. Wynik 74:41 nie 
pozostawia wątpliwości, 
która drużyna domi-
nowała na boisku. 
Podobnie powinno 
wyglądać kolejne 
starcie widze-
wianek, 

Już tylko trzy kolejki zostały do 
zakończenia rundy zasadniczej 
w rozgrywkach grupy B I ligi 
koszykówki pań. Na tym etapie 
rywalizacji pierwsze miejsce 
w tabeli zajmuje Widzew, który 
ma dwa punkty przewagi nad 
drużynami MUKS Poznań i Pom-
pax Tęcza Leszno. Te dwa zespoły 
rozegrały jednak po osiemna-
ście spotkań, a podopieczne 
Anny Chodery mają już za sobą

dziewiętnaście potyczek
o punkty.

SPORT

porażkę z Żubrami Chorten 
Białystok, z którymi zagra na 
wyjeździe w ostatniej kolejce 
rundy zasadniczej (27 marca, 
godz. 18:00). Wcześniej po-
dejmie Sokoła Grupa Avista 
Ostrów Mazowiecka (5 mar-
ca, godz. 17.30), pojedzie do 
Bielska Podlaskiego na mecz 
z miejscowym KKS Tur (12 
marca, godz. 17:00) i zagra 
w Łodzi z Ochotą Warsza-
wa (19 marca, godz. 17.30). 
W tych meczach łodzianie 
będą bronili jednopunktowej 
przewagi nad trzecim w kla-
syfi kacji Turem. Ta drużyna 
ma na koncie cztery porażki 

ŁKS na podium

Play-off  tuż za rogiem
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ŁKS na podium
Trzy mecze w grupie mi-
strzowskiej II ligi kobiet mają 
jeszcze do rozegrania ko-
szykarki ŁKS MSMS. Ekipa 
prowadzona przez Bartosza 
Słomińskiego z siedmiu do-
tychczasowych spotkań prze-
grała do tej pory jedno, ale grała do tej pory jedno, ale 
w tabeli zajmuje trzecie miej-
sce. To efekt tego, że łodzian-
ki rozegrały dwa mecze mniej 
od drugiego w klasyfikacji 
SMS PZKosz II Łomianki 
(dziewięć spotkań, cztery po-
rażki), do którego tracą obec-
nie jeden punkt. Liderem jest 

Ósemka Lucyna Day Spa 
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Skierniewice, mająca po 
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72:65. Do rewanżu dojdzie 
19 marca w Łodzi. Wcześniej 
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W i d z e w 
zagra w Po-
znaniu w ostat-
niej serii spotkań 
(20 marca, godz. 
18:00). Być może 
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przesądzi o tym, kto zakoń-
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ca, godz. 17.30), pojedzie do 
Bielska Podlaskiego na mecz 
z miejscowym KKS Tur (12 
marca, godz. 17:00) i zagra 
w Łodzi z Ochotą Warsza-
wa (19 marca, godz. 17.30). 
W tych meczach łodzianie 
będą bronili jednopunktowej 
przewagi nad trzecim w kla-
syfi kacji Turem. Ta drużyna 
ma na koncie cztery porażki 
i 44 pkt.

ŁKS na podium
Trzy mecze w grupie mi-
strzowskiej II ligi kobiet mają 
jeszcze do rozegrania ko-
szykarki ŁKS MSMS. Ekipa 
prowadzona przez Bartosza 
Słomińskiego z siedmiu do-
tychczasowych spotkań prze-
grała do tej pory jedno, ale grała do tej pory jedno, ale 
w tabeli zajmuje trzecie miej-
sce. To efekt tego, że łodzian-
ki rozegrały dwa mecze mniej 
od drugiego w klasyfikacji 
SMS PZKosz II Łomianki 
(dziewięć spotkań, cztery po-
rażki), do którego tracą obec-
nie jeden punkt. Liderem jest 

Ósemka Lucyna Day Spa 
nie jeden punkt. Liderem jest 

Ósemka Lucyna Day Spa 
nie jeden punkt. Liderem jest 

Skierniewice, mająca po 
ośmiu meczach komplet 

16 pkt. Na swoim boisku lider 16 pkt. Na swoim boisku lider 
wygrał m.in. z ŁKS MSMS 
72:65. Do rewanżu dojdzie 
19 marca w Łodzi. Wcześniej 
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które 
9 mar-

ca (godz. 
16:30)  za-

grają na wy-
jeździe z zamy-

ka jącą  s tawkę 
PZU Ślęzą II MOS 
ka jącą  s tawkę 
PZU Ślęzą II MOS 
ka jącą  s tawkę 

Wrocław. Znacz-
nie trudniej bę-
dzie w kolejkach 
numer 21. i 22. Po 

powrocie ze stolicy 
Dolnego Śląska ze-

powrocie ze stolicy 
Dolnego Śląska ze-

powrocie ze stolicy 

spół Chodery podejmie AZS 
Politechnikę Korona Kraków 
(godz. 16:00). To aktualnie 
czwarty zespół rozgrywek 

wodniczki Widzewa. 
W pierwszej rundzie po 

zaciętym meczu i dwóch 
dogrywkach koszykarki 

z Małopolski zwycięży-
ły 92:85. Dla przyjezdnych 
była to pierwsza porażka 
w sezonie. Później przegrały 
jeszcze z: Contimaksem MO-
SiR Bochnia, Wisłą CanPack 
Kraków i Liderem Swarzędz. 
Po rozegraniu dziewiętnastu 
spotkań mają więc na koncie 
34 pkt i cztery porażki. Tyle 
samo spotkań przegrały ko-
szykarki z Poznania i Lesz-
na, które w nadchodzącej 
kolejce czeka bezpo-
średnie starcie. Go-
spodarzem me-
czu będzie 
M U K S . 

Play-off  tuż za rogiem
Takich dylematów nie ma 
w grupie B II ligi mężczyzn. 
W tej klasie rozgrywkowej do 

MOSiR przy ulicy Ma-
łachowskiego mierzył 
s ię  z  przedostatnim 
w tabeli Citroneksem 
UKS Basket Zgorzelec 
i zgodnie z przewidywania-
mi odniósł wysokie zwy-
cięstwo. Wynik 74:41 nie 
pozostawia wątpliwości, 
która drużyna domi-
nowała na boisku. 
Podobnie powinno 
wyglądać kolejne 
starcie widze-
wianek, 

W ostatniej
z nich Widzew w hali 

Już tylko trzy kolejki zostały do 
zakończenia rundy zasadniczej 
w rozgrywkach grupy B I ligi w rozgrywkach grupy B I ligi 
koszykówki pań. Na tym etapie koszykówki pań. Na tym etapie 
rywalizacji pierwsze miejsce 
w tabeli zajmuje Widzew, który 
ma dwa punkty przewagi nad 
drużynami MUKS Poznań i Pom-drużynami MUKS Poznań i Pom-
pax Tęcza Leszno. Te dwa zespoły 
rozegrały jednak po osiemna-
ście spotkań, a podopieczne 
Anny Chodery mają już za sobą

dziewiętnaście potyczekdziewiętnaście potyczek
o punkty.

Play-off  tuż za rogiem

Z  t y m 
zespołem 
W i d z e w 
zagra w Po-
znaniu w ostat-
niej serii spotkań 
(20 marca, godz. 
18:00). Być może 
to właśnie ten mecz 
przesądzi o tym, kto zakoń-
czy rundę zasadniczą na czy rundę zasadniczą na 
pierwszym miejscu.

Play-off  tuż za rogiem
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ZACIĘTA ZACIĘTA ZACIĘTA ZACIĘTA ZACIĘTA ZACIĘTA ZACIĘTA ZACIĘTA ZACIĘTA ZACIĘTA 

POD KOSZAMI
ZACIĘTA 

POD KOSZAMIPOD KOSZAMI
ZACIĘTA 

POD KOSZAMIPOD KOSZAMI
ZACIĘTA 

POD KOSZAMIPOD KOSZAMI
ZACIĘTA 

POD KOSZAMIPOD KOSZAMI
ZACIĘTA 

POD KOSZAMI
WALKAWALKAWALKAWALKAWALKAWALKAWALKAWALKAWALKAWALKAWALKAWALKA

W tej klasie rozgrywkowej do 
rozpoczęcia fazy play-off po-
zostały cztery kolejki, lecz jest 
już praktycznie przesądzone, 
że z pierwszej pozycji do dal-
szej części rozgrywek przy-
stąpi warszawska Polonia. 
Zespół ze stolicy rozegrał 
do tej pory 24 mecze, 
zaliczając w nich kom-
plet zwycięstw. Czar-
ne Koszule dwa 
razy pokonały m.in. 
wicelidera z Łodzi. 
Prowadzony przez 
Piotra Zycha ŁKS 
CoolPack oprócz 
p r z e g r a n y c h 
z liderem ma 
jeszcze na 
koncie 

wyjeździe (godz. 15.30) i 19 
marca w Łodzi (godz. 12.30).      

MD
i  j e d -

n o c z e -
śnie jeden 

z  cz terech , 
który w tym se-

zonie pokonał za-
wodniczki Widzewa. 

W pierwszej rundzie po 
zaciętym meczu i dwóch 

dogrywkach koszykarki 
z Małopolski zwycięży-
ły 92:85. Dla przyjezdnych 
była to pierwsza porażka 
w sezonie. Później przegrały 
jeszcze z: Contimaksem MO-
SiR Bochnia, Wisłą CanPack 
Kraków i Liderem Swarzędz. 
Po rozegraniu dziewiętnastu 
spotkań mają więc na koncie 
34 pkt i cztery porażki. Tyle 
samo spotkań przegrały ko-
szykarki z Poznania i Lesz-
na, które w nadchodzącej 
kolejce czeka bezpo-
średnie starcie. Go-
spodarzem me-
czu będzie 
M U K S . 

W tej klasie rozgrywkowej do 
rozpoczęcia fazy play-off po-
zostały cztery kolejki, lecz jest 
już praktycznie przesądzone, 
że z pierwszej pozycji do dal-
szej części rozgrywek przy-
stąpi warszawska Polonia. 
Zespół ze stolicy rozegrał 
do tej pory 24 mecze, 
zaliczając w nich kom-
plet zwycięstw. Czar-
ne Koszule dwa 
razy pokonały m.in. 
wicelidera z Łodzi. 
Prowadzony przez 
Piotra Zycha ŁKS 
CoolPack oprócz 
p r z e g r a n y c h 
z liderem ma 
jeszcze na 
koncie 

Czy na koniec sezonu
będziemy cieszyć się
z trzech awansów?
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Siatkarki ŁKS-u wchodzą 
w kluczową fazę sezonu zasad-
niczego. Niedługo rozpoczną 
bezpośrednią walkę o medale. 
Tymczasem drużyna przeżywała 
ostatnio zawirowania. Odszedł 
z niej trener, a zespół zasiliła 
nowa atakująca. O co walczą 
w  t ym sezon ie  Łódzk ie 
Wiewióry? Dlaczego roz-
wiązano kontrakt ze sło-
wack im s zko len iowcem 
i jakie transfery planuje klub? 
O to wszystko zapytaliśmy 
prezesa ŁKS Commercecon 

Łódź Huberta
Ho� mana.

ZA DOBRĄ GRĄ

Pytam o wyni-
ki, nie dlatego że ŁKS 

ma je słabe, bo wciąż jest 
przecież w szczycie tabeli, 
ale zdarzały się spektaku-
larne wpadki.
To prawda, ale cały czas cho-
dzi przede wszystkim o styl 
gry i pomysł na to, co zrobić, 
kiedy gramy gorszy frag-
ment spotkania. Wyniki nie 
są jakieś tragiczne. Nie są też 
rewelacyjne, bo w pucharze 
CEV mogliśmy zajść o wie-
le dalej. To jednak jest sport 
i nigdy nie wiadomo, jaki 
będzie wynik. Zwłaszcza 
że oba mecze 
w ćwierć- 
fi nale były 
bardzo 
wyrów-
nane.

A tak osobi-
ście trudno 

było się roz-
stać panu z trenerem 

Mašekiem? Przecież nie 
ma co ukrywać, że zapisał 
się w historii ŁKS-u.
Oczywiście, ale trzeba pa-
miętać, że budujemy nową 
historię.

W nowym sezonie mo-
żemy oczekiwać nowego 
trenera?
Zobaczymy. Wiadomo, że 
Michał Cichy nie jest zbyt 
doświadczonym trenerem, 
choć ma bardzo długą hi-
storię w ŁKS-ie.

Gdzie celuje w tym sezo-
nie ŁKS? Mistrzostwo, czy 
wystarczy podium?
To dalej walka o medale. 
Co roku mówię, że jeśli bę-
dziemy dobrze grali w siat-
kówkę, to i wyniki przyjdą. 
W poprzednich latach to się 
udawało, miejmy nadzieję, 
że w tym roku też. Trzeba 
jednak pamiętać, że każda 
drużyna, nie tylko my, stara 
się zbudować jak naj-
lepszy 

À propos plotek. Prasa 
rozpisuje się o rozmowach 
dotyczących transferu Zu-
zanny Góreckiej z Grot Bu-
dowlanych Łódź do ŁKS-u. 
Czy to prawda? Czy są pro-
wadzone takie rozmowy?
Planów jest  dużo.  Za-
czął się w tej chwili rynek 
transferowy, rozmów jest 
milion, jak co roku zresztą. 
Gdzie będzie koniec tych 
rozmów? To się okaże za 
miesiąc, dwa. 

A  s k o r o  o  z m i a n a c h 
w drużynie mowa. Dla-
czego Michal Mašek nie 
jest już trenerem ŁKS-u? 
Był pan niezadowolony 
z wyników?
Wyniki to jest jedna rzecz. 
Nas cały czas interesuje pe-
wien styl gry i podejście. 
To, co do tej pory się działo 
w drużynie, nie było kom-
patybilne z tym, co zakła-
daliśmy przed sezonem. Za-
kładałem, zresztą tak samo 
jak trenerzy, że damy szansę 
młodym dziewczynom, np. 
Piaseckiej. Wszystkie miały 
dostać odpowiednią liczbę 
szans. Okazało się, że tego 
nie ma. Czy zabrakło pomy-
słu, czy może chęci – tego 
nie wiem, ale nie zgadza-
ło się to z wcześniejszymi 
ustaleniami.

skład. Nikt się nie kładzie 
i  n i e  c z e k a .  R z e s z ó w 
w tym roku jest bardzo silny, 
podobnie jak Chemik. Także 
Budowlani, gdzie jest prze-
cież sporo reprezentantek. 
Nie można więc być pew-
nym, że jeśli ktoś ściągnął np. 
wicemistrzynię olimpijską, to 
koniecznie musi wygrywać.

Ale Roberta Ratzke chyba 
dobrze się spisuje?
Bardzo dobrze! W koń-
cu 5 lat na nią czekałem 
(śmiech). Miejmy nadzieję, 
że na kolejny sezon u nas 
zostanie.

Przed ŁKS-em trudna 
końcówka sezonu zasad-
niczego. To na przykład 
derby Łodzi, ale też mecz 
z Legionovią. Nie będzie 
łatwo o punkty.
Nie będzie. Dlatego mam 
nadzieję, że ostatnie wy-
grane mecze z łatwiejszymi 
przeciwnikami dadzą nie-
co większą pewność siebie.

Zaczął już Pan planowa-
nie tego, jak zespół będzie 
wyglądał w przyszłym se-
zonie?
Tak. Najwyższy czas. Roz-
mawiamy z wieloma za-
wodnikami, żeby zostały 
u nas, ale szukamy także 
nowego „zaciągu”. Roz-
mowy są niezwykle trud-
ne. Na pewno będziemy 
chcieli mieć mocny zespół.

Czyli nie ma planów, jak 
w zeszłym sezonie, total-
nej wymiany kadry?
Nie ma. Należy jednak 
pamiętać, że jeżeli mamy 
dużo zawodniczek za-
granicznych, to rozmo-
wy są  trudnie jsze  niż 
z zawodniczkami z Polski. 
Mimo to mam nadzieję, że 
sporo z nich zostanie i bę-
dziemy mogli grać dobrą 
siatkówkę.

Łódź.pl :  Na początek 
chcieliśmy pogratulować 
udanego transferu. Czy 
jest pan zadowolony z Va-
lentiny Diouf?
Hubert Hoffman: Oczy-
wiście. Ciężko nie być za-
dowolonym. Trzy mecze, 
trzy wygrane, trzy razy 
statuetka MVP. Jednak po-
czekajmy, niech „wejdzie” 
do zespołu do końca.

A to rzeczywiście było tak, 
że plotka medialna dopro-
wadziła do tego transferu?
W ł a ś n i e  t a k !  J e d e n 
z prezesów klubów zna-
lazł we włoskiej prasie 
informacje, że Diouf prze-
chodzi do ŁKS-u. I w koń-
cu ta informacja dotarła 
do mnie, ale ja mówię, że 
nie znam tematu. Może 
i Włosi o tym piszą, ale 
ja nie słyszałem (śmiech). 
Jednak zainteresowałem 
się nią i faktycznie oka-
zało się,  że jest  wolną 
zawodniczką. Szybki te-
lefon do menadżera i się 
porozumieliśmy.

Rozmowa z prezesemRozmowa z prezesem
ŁKS Commercecon Łódź

ZAWSZE IDĄ WYNIKI

To prawda, ale cały czas cho-
dzi przede wszystkim o styl 
gry i pomysł na to, co zrobić, 
kiedy gramy gorszy frag-
ment spotkania. Wyniki nie 
są jakieś tragiczne. Nie są też 
rewelacyjne, bo w pucharze 
CEV mogliśmy zajść o wie-
le dalej. To jednak jest sport 
i nigdy nie wiadomo, jaki 
będzie wynik. Zwłaszcza będzie wynik. Zwłaszcza 
że oba mecze 
w ćwierć- 
fi nale były fi nale były 

wyrów-

Co roku mówię, że jeśli bę-
dziemy dobrze grali w siat-dziemy dobrze grali w siat-
kówkę, to i wyniki przyjdą. kówkę, to i wyniki przyjdą. 
W poprzednich latach to się W poprzednich latach to się 
udawało, miejmy nadzieję, udawało, miejmy nadzieję, 
że w tym roku też. Trzeba że w tym roku też. Trzeba 

Nie będzie. Dlatego mam 
nadzieję, że ostatnie wy-
grane mecze z łatwiejszymi 
przeciwnikami dadzą nie-
co większą pewność siebie.

siatkówkę.

rewelacyjne, bo w pucharze 
CEV mogliśmy zajść o wie-CEV mogliśmy zajść o wie-CEV mogliśmy zajść o wie-
le dalej. To jednak jest sport le dalej. To jednak jest sport le dalej. To jednak jest sport 
i nigdy nie wiadomo, jaki i nigdy nie wiadomo, jaki i nigdy nie wiadomo, jaki i nigdy nie wiadomo, jaki 
będzie wynik. Zwłaszcza będzie wynik. Zwłaszcza 

jednak pamiętać, że każda jednak pamiętać, że każda 
drużyna, nie tylko my, stara drużyna, nie tylko my, stara 
się zbudować jak naj-
lepszy 

Czy forma
siatkarek
jeszcze
wystrzeli?

FOT. ŁKS

SPORT

ZA DOBRĄ GRĄZA DOBRĄ GRĄZA DOBRĄ GRĄ
A tak osobi-
ście trudno 

było się roz-
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ŁÓDZKA POGODYNKA
5°C

02.03
ŚRODA Imieniny 

obchodzą:
Helena, Radosław,
Agnieszka, Aniela,
Franciszek, Halszka

5°C

03.03
CZWARTEK Imieniny 

obchodzą:
Kunegunda, Maryna,
Anzelm, Hieronim, 
Kinga, Martyna

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC,

3 marca 1939 roku zmarł 
w Łodzi Henryk Grohman 
(ur. 2 XI 1862 r. w Łodzi) – 
łódzki fabrykant, najstarszy 
z czterech synów i dziedzic 
imperium Ludwika Grohma-
na, który przejął prowadzenie 
fi rmy po śmierci ojca. Rozbu-
dował zakład i postawił no-
woczesny wielowydziałowy 
kombinat włókienniczy przy 
ul. Targowej. Wiodła do nie-
go monumentalna brama, 
zwana potocznie „Beczkami 
Grohmana”, które stały się 
symbolem przedsiębiorstwa 
i ówczesnej Łodzi przemy-
słowej. W 1889 r. firma Gro-
hmanów przekształciła się 
w Towarzystwo Akcyjne Za-
kładów Przemysłowych Lu-
dwika Grohmana. 
Częścią „królestwa Grohma-
nów” były również pałace 

Dobra biskupa włocław-
skiego nie były tak duże, 
jak arcybiskupa gnieźnień-
skiego czy krakowskiego, 
ale stanowiły latyfundium 
rozciągające się od Pomo-
rza i Kujaw aż po region 
sieradzko-łęczycki. Naj-
większe były dobra wol-
borskie w woj. sieradzkim, 
a Wolbórz stanowił jedną 
z głównych rezydencji bi-
skupów z Włocławka. 
Natomiast w woj. łęczyc-
kim znajdowały się nale-
żące do nich także dobra 
niesułkowskie i łódzkie. 
Do połowy XVIII w. dzier-
żawca niesułkowski był 
również dzierżawcą łódz-
kim, a potem miały one 
osobnego nadzorcę, zwa-
nego nieformalnie „staro-
stą łódzkim” lub „panem 
łódzkim”. 
Dobra łódzkie, mimo że 
składały się z miasta oraz 

kilku wsi, nie były uwa-
żane za intratne. Podsta-
wę dochodów dzierżaw-
cy stanowiły zyski, jakie 
przynosiła gospodarka 
na folwarku w Starej Wsi, 
czynsze z młynów, a tak-
że wpływy z lasów, gdyż 
wolno mu było na własny 
użytek brać rocznie 200 pni 
drzew oraz opał dla dworu 
i browaru. Wreszcie po-
ważnym źródłem dochodu 
były czynsze pobierane od 
chłopów klucza łódzkiego 
oraz od mieszczan, a także 
dochody z propinacji, czyli 
produkcji alkoholu. 
W kolejnych odcinkach 
cyklu prześledzimy, jakim 
potencjałem gospodarczym 
dysponowała Łódź i tereny 
przyległe w ostatniej fazie 
istnienia porządku feudal-
nego i Rzeczypospolitej 
szlacheckiej oraz w okresie 
przedrozbiorowym. agr

Rodzinne miasto

Ostatnie wydarzenia i wojna 
w Ukrainie spowodowały, że w sieci pojawił się antywo-
jenny wiersz „Do prostego człowieka”, napisany przez 
Juliana Tuwima w 1929 roku, który nie stracił swojej siły 
pacyfi stycznego przekazu, choć powstał w całkiem innych 
okolicznościach. Utwór obnażający odwieczne motywy 
wojny i agresji, opublikowany w warszawskim 
dzienniku „Robotnik” wywołał wówczas spore 
poruszenie i liczne polemiki.
Oto jego fragment:

Niejaki  Gerszo Cyk 
mieszkał w Łodzi przy 
ul. Ciemnej 8 (dziś uli-
ca Gnieźnieńska) i jako 
nastolatek uchodził za 
zdolnego adepta sław-
nej „akademii złodziej-
skiej” działającej na 
Starym Mieście. 
Jednak fach kieszon-
kowca czy „pajęcza-
rza”(kradzież bielizny 
ze strychu) nie zaspa-
kajał jego szulerskich 
ambicji i zajął się pod-
rabianiem podpisów na 
blankietach czekowych 
i inkaso. Kiedy pod-
czas I wojny światowej 
do Łodzi weszli Niem-
cy został konfidentem 
policji, a w tej profesji 
zdobył uznanie prze-
łożonych, którzy pole-
cili go sztabowi armii 
niemieckiej w Berlinie, 
wskazując jego ope-
r a t y w n o ś ć  i  t a l e n t 
w pozyskiwaniu róż-
nych informacji. Zaczął 
realizować poważne 
zadania szpiegowskie, 
infiltrując środowisko 
oficerów rosyjskich 
z pomocą dobrze opła-
canych panienek w do-
mach publicznych.
W hierarchii wywia-

dowczej zaszedł bardzo 
wysoko, a sam cesarz 
mianował go tajnym 
doradcą i ekspertem do 
spraw polskich. 
Kariera doprowadziła 
go również do zdobycia 
dzięki sprytowi i kan-
tom ogromnego ma-
jątku i zakupu nawet 
tytułu barona von Hes-
sendorf, posiadającego 
liczne dobra oraz spore 
grono kochanek pośród 
arystokratek. Przez de-
kadę hochsztapler mię-
dzynarodowej klasy ro-
dem z Łodzi prowadził 
żywot dobrze ustosun-
kowanej szanowanej 
persony. 
Aż w końcu noga mu 
się powinęła w Pra-
dze w 1928 roku, gdzie 
próbował sprzedać ja-
kiemuś ministrowi fał-
szywe diamenty. Za ten 
przekręt oraz wiele in-
nych sąd czeski skazała 
go na 8 lat więzienia 
i  konfiskatę  mająt -
ku. Co stało się potem 
z Gerszo Cykiem nie 
widomo, ale z takim 
talentem wydrwigrosza 
i bałuckiego cwaniaka 
pewnie sobie jakoś po-
radził… agr

KARIERA PANA CYKAKARIERA PANA CYKA

i wille budowane przez ko-
lejnych członków rodziny. 
W 1881 r. naprzeciwko 
dawnego domu 
i fabryki Groh-
manów stanęła 
neorenesan-
sowa wil la 
przy ulicy Ty-
mienieckiego 
wg projektu 
H .  M a j e w -
skiego, w której 
Henryk Grohman 
zamieszkał w 1892 r. 
W wyborach do Rady Miej-
skiej w Łodzi, przeprowadzo-
nych w styczniu 1917 roku, 
uzyskał mandat radnego, 
a w 1918 r. został mianowany 
członkiem Rady Stanu. 
W 1921 roku firma Scheible-
rów połączyła się z fabryką 

Kolejne wydanie w piątek
4 marca

KARTKA Z KALENDARZA

okolicznościach. Utwór obnażający odwieczne motywy 
wojny i agresji, opublikowany w warszawskim 
dzienniku „Robotnik” wywołał wówczas spore 

Ławeczka Ławeczka 
TuwimaTuwima

Pacyfi sta

(…) (…) 
Gdy „do ludności”, „do żołnierzy”Gdy „do ludności”, „do żołnierzy”
Na alarm czarny druk uderzyNa alarm czarny druk uderzy
I byle drab, i byle szczeniakI byle drab, i byle szczeniak
W odwieczne kłamstwo ich uwierzy, 
Że trzeba iść i z armat walićŻe trzeba iść i z armat walić
Mordować, grabić, truć i palić;
(…)(…)
Gdy ci wołają „Broń na ramię!”
Że im gdzieś nafta z ziemi sikła
I obrodziła dolarami;I obrodziła dolarami;
Że coś im w bankach nie sztymuje
Że gdzieś zwęszyli kasy pełne
Lub upatrzyły tłuste szujeLub upatrzyły tłuste szuje
Cło jakieś grubsze na bawełnę,
Rżnĳ  karabinem w bruk ulicy!

BECZKI GROHMANABECZKI GROHMANA

GALERIA ŁÓDZKICH 
MURALI

Mural „Occupied spaces” argentyńskiej artystki 
o ps. HYURO na ścianie kamienicy przy ul. Cmentarnej 3 A

sieradzko-łęczycki. Naj-
większe były dobra wol-
borskie w woj. sieradzkim, 
a Wolbórz stanowił jedną 
z głównych rezydencji bi-
skupów z Włocławka. 
Natomiast w woj. łęczyc-
kim znajdowały się nale-
żące do nich także dobra 
niesułkowskie i łódzkie. 
Do połowy XVIII w. dzier-
żawca niesułkowski był 
również dzierżawcą łódz-
kim, a potem miały one 
osobnego nadzorcę, zwa-
nego nieformalnie „staro-
stą łódzkim” lub „panem 

W odwieczne kłamstwo ich uwierzy, W odwieczne kłamstwo ich uwierzy, 

Mordować, grabić, truć i palić;Mordować, grabić, truć i palić;

Gdy ci wołają „Broń na ramię!”Gdy ci wołają „Broń na ramię!”
Że im gdzieś nafta z ziemi sikłaŻe im gdzieś nafta z ziemi sikła

Że coś im w bankach nie sztymujeŻe coś im w bankach nie sztymuje

Cło jakieś grubsze na bawełnę,Cło jakieś grubsze na bawełnę,
Rżnĳ  karabinem w bruk ulicy!Rżnĳ  karabinem w bruk ulicy!

Grohmanów, tworząc naj-
większy kompleks prze-

mysłowy w Łodzi. 
Henryk Groh-

man był me-
c e n a s e m 
kultury, 

kolek-

cjonerem i znawcą dzieł sztu-
ki. Zapraszał do swego domu 
artystów, urządzał koncerty, 
grał tam m.in. Paderewski 
i bywał Witkacy. Pochowany 
został w rodzinnym grobow-
cu Grohmanów 
na Starym 
Cmentarzu 
w Łodzi. 

agr

ŁÓDZKIE GAWĘDY

PAN NA WŁOŚCIACHPAN NA WŁOŚCIACH

kultury, 
kolek-

cu Grohmanów 
na Starym 
Cmentarzu 
w Łodzi. 

agr

Henryk Grohman i brama 
do fabryki przy ul. Targowej 46 zwana „Beczkami Grohmana”
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