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Aleksandra Hac

ŁÓDZKIE DROGI

ŁÓDZKI AQUAPARK

NA SYGNALE

Policjanci z komisariatu 
przy ul. Wysokiej dostali 
zgłoszenie kradzieży elek-
trycznego wózka inwa-
lidzkiego. Poszkodowany 
pozostawił go jak zwykle 
na klatce schodowej. Rano 
już go nie było. Warty 4500 
złotych pojazd jest męż-
czyźnie niezbędny do sa-
modzielnego poruszania. 
Policjanci rozpoczęli śledz-
two. Ukradziony wózek 
odnaleźli na terenie po-
wiatu Łódź Wschód. Po-
szkodowany rozpoznał 

UKRADŁ WÓZEK INWALIDZKI
NA SYGNALE

swoją własność. Policjanci 
z Komendy Powiatowej 
w Koluszkach tego samego 
dnia namierzyli i zatrzy-
mali podejrzanego – 27-let-
niego mężczyznę. W chwili 
zatrzymania był nietrzeź-
wy, badanie wykazało po-
nad dwa promile alkoholu 
w jego organizmie. W prze-
szłości był już notowany, 
ostatnie przestępstwo po-
pełnił w warunkach recy-
dywy. Za kradzież wózka 
grozi mu 5 lat więzienia.

rp

CIEMNA STRONA MIASTADOJAZD DO AUTOSTRADY

Przebudowa ul. Żubardzkiej obję-
ła odcinek od al. Włókniarzy do 
ul. Inowrocławskiej. Na ostatniej 
prostej wykonawca miał problem 
z latarniami, ale inwestycję uda-
ło się zakończyć.

– Zakończyliśmy odbio-
ry i ulica została w pełni 
oddana do użytkowania. 
Jest gruntownie przebudo-
wana, pojawiła się nowa 
jezdnia, nowe chodniki 
i miejsca parkingowe. 
Wymieniliśmy też sieci 
podziemne i zamontowa-
liśmy nowe oświetlenie. 
Ten ostatni element przy-
sporzył nam nieco proble-
mów. Chcieliśmy oddać 
ulicę do użytku jeszcze 
pod koniec zeszłego roku, 
ale przez pandemię wyko-
nawca nie zdążył na czas 
dostarczyć latarni – mówi 

Marcin Sośnierz, 

W poniedziałek na węźle Trasy 
Górna na ul. Rzgowskiej pojawi 
się ciężki sprzęt. Zaczynają się 
prace przy przedłużeniu ulicy 
do samej autostrady A1.

W poniedziałek kierowcy 
korzystający ze skrzyżo-
wania ulicy Rzgowskiej 
z aleją Bartoszewskiego 
zobaczą pojazdy budowy 
wjeżdżające na przedłu-
żenie TG za ul. Rzgowską 
w stronę autostrady A1. 
– Planowaliśmy start prac 
w lutym, ale nie czekamy 
i zaczynamy w styczniu. 
Harmonogram prac zo-
stał zatwierdzony. Wyko-
nawca od poniedziałku, 
31 stycznia, zaczyna or-
ganizację zaplecza i pla-
cu budowy. W połowie 
tygodnia zobaczymy na 
budowie pierwszych ar-
cheologów, w dalszej ko-
lejności pojawi się ciężki 
sprzęt – mówi Agnieszka 

Aquapark będzie świętował 
2 lutego swoje urodziny. Punktu-
alnie w południe będzie można 
poczęstować się tortem i lampką 
bezalkoholowego szampana. Jakie 
atrakcje czekają gości tego dnia?

Dla miłośników Strefy 
Saun Fala przygotowa-
ła popołudnie i wieczór 
w urodzinowym wydaniu, 
w tym konkurs i specjalnie 
przygotowane ceremonie. 

z Zarządu Inwestycji Miej-
skich.
Na przebudowanej ulicy 
nie zabrakło nowej zieleni. 
Są drzewa – klony jawo-
ry oraz kilka tysięcy bylin 
i traw. Wykonawca założył 
też nowy trawnik, a wszyst-
ko zostało wyposażone 
w system automatycznego 
nawadniania. – Nasadze-
nia drzew, krzewów i traw 
ozdobnych to już jest stan-
dard przy naszych inwesty-
cjach – dodaje Sośnierz.
Przy odnowionej ulicy 
Żubardzkiej zamontowano 
też nowe ławki, kosze i stojaki 
rowerowe. Od strony al. Włók-
niarzy odtworzono część placu 
przy sali koncertowej Akade-
mii Muzycznej oraz wjazdy 
z istniejącej drogi rowerowej na 
ul. Żubardzką.
Wartość inwestycji to prawie 
2,5 mln zł.                              ML

Kowalewska-Wójcik, dy-
rektor Zarządu Inwesty-
cji Miejskich.

Jak się zmieni 
Trasa Górna?
Nowy odcinek o dłu-
gości nieco ponad 7 
km połączy już istnie-
jący fragment trasy (od 
ul. Rzgowskiej) z węzłem 
Łódź Górna na autostra-
dzie A1. Niemal 5 km to 
zadanie miasta Łódź, któ-
re wykona fi rma Strabag. 
Nie zabraknie drogi dla 
rowerów oraz zieleni. 
Pozostały fragment 
(od granic miasta do wę-
zła na terenach gminy 
Brójce) zbuduje Zarząd 
Dróg Wojewódzkich.
Wartość łódzkiej czę-
ści inwestycji to 128,5 
mln zł. Dofinansowanie 
z UE wyniesie 62,4 mln 
zł, z budżetu państwa 
– 12,5 mln zł.                 ML

Dla łowców okazji w aqu-
aparku będą czekały promocje 
przez cały dzień:
• bilet specjalny dla uro-

dzonych 2 lutego – wej-
ście do Strefy Baseno-
wej w cenie 2zł/1h lub 
4 zł/2h. Warunkiem sko-
rzystania z promocji bę-
dzie okazanie kasjerowi 
aktualnego dokumentu 
tożsamości ze zdjęciem 
w celu potwierdzenia 

daty urodzenia,
• urodzinowe desery 

w Restauracji FALA 
w promocyjnej cenie 14 zł,

• rabat 14% na wszystkie 
zabiegi i masaże w Stre-
fi e SPA&Wellness.

Dla spostrzegawczych ide-
alny będzie konkurs „14 pi-
rackich skarbów”, podczas 
którego trzeba będzie wy-
tężyć wzrok. Warto, gdyż 
do wygrania są nagrody 

w postaci kuponów do 
sklepu internetowego Ku-
bota Store. 
Przez całą imprezę gościom 
towarzyszyć będą piraci, 
którzy chętnie zapozują 
do zdjęć pod jednym wa-
runkiem – musicie przyjść 
z uśmiechem na twarzy 
i mnóstwem pozytywnej 
energii. Zrobienie pamiąt-
kowych fotek ułatwi dar-
mowa fotobudka.             red

SKOŃCZYLI SKOŃCZYLI 
UL. ŻUBARDZKĄUL. ŻUBARDZKĄ

Startuje budowaStartuje budowa 
TRASY GÓRNATRASY GÓRNA

14 urodziny Fali
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Fila trafiła do schroniska 
11 września 2020 r. Aż trudno 
uwierzyć, że nikt nigdy o nią nie 
zapytał.

Fila to kochana, poczci-
wa psia dama. Ma około 
9 lat. Z wyjątkową urodą 
idzie w parze równie wy-
jątkowy charakter. Sta-
teczna, zrównoważona, 
nie jest nachalna w kon-
takcie, ale zawsze bardzo 

Procedura adopcji zwierząt ze 
schroniska w czasie trwającej 

pandemii znajduje się na stronie 
internetowej schroniska:

Wszystkie psy przebywające 
w schronisku mają swoje wizytówki 

na stronie internetowej:

wdzięczna za poświęco-
ny jej czas.
– Pięknie potrafi chodzić 
na smyczy, idealnie zacho-
wuje się nawet w stosunku 
do zupełnie obcych osób. 
Najwyższy czas, żeby Fila 
stała się dla kogoś ważna, 
żeby zamieniła schronisko 
na dom, a budę na kanapę – 
mówi Marta Olesińska, sze-
fowa łódzkiego schroniska.

redsc
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sprzęt – mówi Agnieszka – 12,5 mln zł.                 ML

14 urodziny Fali14 urodziny Fali

Fila trafiła do schroniska 
11 września 2020 r. Aż trudno 
uwierzyć, że nikt nigdy o nią nie 
zapytał.

Fila to kochana, poczci-
wa psia dama. Ma około 
9 lat. Z wyjątkową urodą 
idzie w parze równie wy-
jątkowy charakter. Sta-

nawca nie zdążył na czas 
dostarczyć latarni – mówi 

Marcin Sośnierz, 

ul. Żubardzką.
Wartość inwestycji to prawie 
2,5 mln zł.                              

14 urodziny Fali14 urodziny Fali
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Miasto podpisało umowę 
na projekt śmiałego pomy-
słu, który wzbogaci ulicę 
Piotrkowską o unikatową 
atrakcję – tzw. ażurową 
kamienicę. Ma ona stanąć 
w pasażu Schillera na miej-
scu po rozebranym ogródku 
gastronomicznym nieistnie-
jącego już Hort Cafe.

Projekt przygotuje łódz-
kie studio BAM Architek-
ci, które zaprojektowało 
m.in. remonty kamienic 
przy ul. Gdańskiej 1, Po-
morskiej 11, Legionów 44 
w ramach programu 
rewitalizacji. Doku-
mentacja dla ażurowej 
kamienicy powstanie 

w ciągu 6 miesięcy. Po-
tem miasto ogłosi prze-
targ na wykonawcę bu-
dowy. 
Wstępną koncepcję 
ażurowej  kamienicy
stworzył architekt mia-
sta Marek Janiak. Jego 
inspiracją była praca 
sprzed kilkunastu lat, 

którą stworzył wspól-
nie z Wojciechem Salo-
ni-Marczewskim. Za-
proponowana wtedy 
przez architektów idea 
„drucianej kamienicy” 
w pasażu Rubinsteina 
zakładała rekonstruk-
cję budynku, który stał 
tam do lat 60. XX w. 

Wówczas nie udało się 
zrealizować projektu, 
ale po rozbiórce ogród-
ka pojawiła się taka 
możliwość.
Będzie to ażurowa kon-
strukcja nawiązująca 
do sąsiedniej kamieni-
cy, wysoka na cztery 
kondygnacje. Znajdzie 

się w niej lokal z wie-
lopoziomowym ogród-
kiem i zieleń urządzo-
na na jednym z pięter. 
Z trzech tarasów wi-
dokowych będzie roz-
pościerał się widok na 
pasaż Schillera i Piotr-
kowską.

(pj)

Prace przy zabezpieczaniu ubyt-
ków w jezdniach trwają praktycz-
nie codziennie od 10 stycznia. 
Drogowcy naprawili już prawie 
300 ulic.

Styczeń w tym roku wyjątko-
wo dał się we znaki użytkow-
nikom dróg. Temperatura 
cały czas oscyluje wokół zera, 
po przymrozkach natych-
miast wzrasta. Przez to woda 
z opadów na zmianę zama-
rza i topnieje, uszkadzając 
nawierzchnie ulic. Drogowcy 
łatają kolejne dziury, ale przy-
pomina to walkę z wiatraka-
mi, ponieważ łaty nie wytrzy-
mują zderzenia z pogodą.
– Od 10 stycznia prace przy 
łataniu ubytków przepro-
wadzone zostały w 276 
lokalizacjach. Na Bałutach 
w 63 miejscach, a na Widzewie 
w 72. Górna wymagała do tej 
pory prac w 56 lokalizacjach. 
Na Polesiu zlecono prace w 53 
lokalizacjach, a w Śródmieściu 
w 32 miejscach. Łącznie wy-
laliśmy na dziury w ulicach 
prawie 470 ton asfaltu lanego 

– mówi Tomasz Andrzejew-
ski, rzecznik Zarządu Dróg 
i Transportu.
Do prac wykorzystywany 
jest asfalt lany na gorąco, któ-
rym uzupełniane są powstałe 
w nawierzchni ubytki. Są to 
prace interwencyjne, które 
mają do wiosny zapewnić 
kierowcom bezpieczeństwo 
i zminimalizować ryzyko 
uszkodzenia pojazdu. 
Wykorzystywana metoda 
pozwala na szybsze uporanie 
się z dużą liczbą ubytków, ale 
nie jest trwała. Szczególnie na 
ulicach, gdzie warstwa asfaltu 
pokrywa trylinkę albo kocie 
łby. Tam rozwiązaniem pro-
blemu są kompleksowe re-
monty, obejmujące położenie 
nowych warstw jezdni.
Miasto szykuje na wio-
snę większy niż zazwyczaj 
plan naprawy łódzkich ulic. 
W ciągu kilku tygodni mamy 
poznać szczegółową listę 
adresów, gdzie po zimie roz-
poczną się generalne remonty 
zniszczonych zimą dróg. 
 (pj)

Popularna sieć sklepów odzie-
żowych ogłosiła otwarcie 
nowych salonów. Jeden z nich 
powstanie w Manufakturze.

Primark ma dzisiaj w Pol-
sce dwa sklepy. W stolicy 
marka ulokowała się w cen-
trum handlowym Młociny, 
a w Poznaniu w CH Po-
snania.
Wcześniej spółka zapowie-
działa otwarcie dwóch no-
wych sklepów w Krakowie 
oraz Katowicach. Dzisiaj do-
łączyły do tego zapowiedzi 
salonów numer pięć i sześć. 
Primark zamierza wejść do 
dwóch nowych miast: Łodzi 
i Wrocławia. Otwarcia skle-
pów należy się spodziewać 
w 2023 r. Łódzki sklep będzie 

się mieścił w Manufakturze.
– Nowe umowy najmu sta-
nowią ważne uzupełnienie 
naszego portfolio i cieszymy 
się, że będziemy mogli dalej 
się rozwijać i oferować uni-
kalną ofertę Primark jeszcze 
większej liczbie klientów 
– mówi Maciej Podwojski, 
lead w Primark na Polskę, 
Słowenię oraz Czechy.
Primark to międzynarodo-
wy detalista, który oferuje 
modę, kosmetyki i artykuły 
gospodarstwa domowego 
w niskich cenach. 
Sieć otworzyła swój pierw-
szy sklep w Dublinie 
w 1969 r. pod nazwą Pen-
neys i obecnie posiada 380 
sklepów w 13 krajach Euro-
py i Ameryki. red
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RECEPTA
NA PIĘKNĄ

JESIEŃ
W poniedziałek (31 stycznia) 
w Miejskiej Strefie Kultury 
– Centrum Kultury Młodych 
w Łodzi przy ul. Lokatorskiej 
13 odbędzie się konferencja 
„W trosce o jakość życia se-
niorów”.

Podczas spotkania zapla-
nowano premierę książki 
„Recepta na piękną jesień”, 
której autorkami są dr Mo-
nika Mularska-Kucharek 
oraz Elżbieta Łacina. To 
wspólna publikacja MCK 

oraz  DOZ Fundacji Dbam 
o Zdrowie.
W książce znalazły się 
wywiady  ze  znanymi 
i  aktywnymi seniorami, 
m.in. uczestnikami Voice 
Senior: Krystyną Szydłow-
ską, Bogumiłą Kucharczyk-
-Włodarek oraz Mieczysła-
wem Gajosem.
Spotkanie zakończy się 
występem Krystyny Szy-
dłowskiej. Wstęp wolny.

rd

DZIEJE SIĘ W

PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK

W kinie

W ramach „Tanich poniedział-
ków” w kinie Charlie (ul. Piotr-
kowska 203/205) można wybrać 
się na seans fi lmowy. Za bilety 
tego dnia zapłacimy tylko 16 zł. 
W repertuarze m.in. „Trufl arze” 
o godz. 12:10, „C’mon C’mon” 
o godz. 13:20, czy „Na rauszu” 
o godz. 18:15. Więcej szczegółów 
na www.charlie.pl.

Na powietrzu

O godz. 17:00  w parku 3 Maja 
rozpoczną się zajęcia nordic 
walkingu. To forma rekreacji na 
świeżym powietrzu polegająca 
na marszu ze specjalnymi kijami. 
Zajęcia poprawiają wydolność, 
pracę układu oddechowego, 
krwionośnego, koordynację ru-
chową. Szczegó łowe informacje 
na temat spotkania oraz zapisy 
pod numerem telefonu 536 777 
610 (w godzinach 9:00–16:00).

DZIEJE SIĘ W
WTOREKWTOREK

Samoobrona 
dla kobiet

Na 15:00 w Hali Sportowej 
(ul. ks. Skorupki 21) zaplanowano 
zajęcia z samoobrony dla kobiet. 
Udział bezpłatny. Szczegó łowe 
informacje na temat zaję ć  oraz 
zapisy:  536 777 610 (w godzi-
nach 9:00–16:00).

Tango Argentyńskie 

O godz.19:30 rozpoczną się 
zajęcia w ramach kursu 
Tango Argentyńskie. Zajęcia 
odbywają się cyklicznie w 
każdy wtorek w Poleskim 
Ośrodku Sztuki (ul. Krze-
mieniecka 2a) i skierowane 
są do osób rozpoczynających 

naukę. Koszt udziału: 25 zł, 
obowiązują zapisy: 
tango.przasnicz-
ka@gmail.com. 

KLUB WYTWÓRNIA

Korona rosyjskiego bale-
tu – The Royal Moscow 
Ballet po raz kolejny 
zachwyci polską publicz-
ność. Ceniony na całym 
świecie zespół baletowy 

zaprezentuje wyjątkowy 
spektakl „Jezioro Łabę-

dzie” w klubie Wytwórnia 
(ul. Łąkowa 29) we wtorek 
(1 lutego).

„Jezioro Łabędzie” w wy-
konaniu rosyjskiego ba-
letu to klasyka, będąca 
obowiązkową pozycją dla 
wszystkich entuzjastów 
sztuki, piękna i wzruszeń. 
Najlepsi tancerze świata, 
kultowa muzyka wybit-
nego kompozytora Piotra 
Czajkowskiego, piękne 
stroje i scenografia oraz 
bajkowa opowieść, która 
wzrusza od pokoleń – tej 
uczty dla zmysłów nie 
można przegapić!

Legendy o rosyjskim bale-
cie znane są na całym świe-
cie: o rygorze panującym 
w szkołach baletowych, 
godzinach morderczych 
ćwiczeń i morzu wylewa-

n y c h  ł e z 

słyszał chyba każdy. Jed-
nak właśnie dzięki tym 
wyrzeczeniom rosyjskich 
baletnic teraz możemy 
podziwiać ich kunszt tech-
niczny w najznakomit-
szych formacjach baleto-
wych, takich jak The Royal 
Moscow Ballet. Zespół ten 
zrzesza bowiem tylko tan-
cerzy na najwyższym świa-
towym poziomie.

Założony w 1997 r. zespół 
zjeździł już Europę, Azję, 
a nawet został pierwszym 
rosyjskim baletem, który 
ze swoją trasą dotarł aż do 
wschodniej Afryki! Wyjąt-
kowe spektakle tej formacji 
to rozrywka na najwyż-
szym poziomie, która na 
swoich występach groma-
dzi i zachwyca zarówno 
znawców sztuki baletu, jak 
i jej zupełnych laików oraz 
największe osobistości, ce-
lebrytów, polityków czy 
prezydentów państw, które 
odwiedza zespół.
Dostępne są jeszcze bilety 
na wtorkowy występ w 
cenie 175 zł (balkon) i 195 
zł (parter), do kupienia na 
sklep.biletserwis.pl.         rd

KLUB WYTWÓRNIA

Korona rosyjskiego bale-
tu – The Royal Moscow 
Ballet po raz kolejny 
zachwyci polską publicz-
ność. Ceniony na całym 
świecie zespół baletowy 
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Kiedy?
Poniedziałek (31 stycznia) godz. 14:00
Gdzie?
Miejska Strefa Kultury – Centrum Kultury 
Młodych w Łodzi (ul. Lokatorska 13)

INFO
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71-letniej obecnie Małgorza-
cie Seide z Teofilowa muzyka 
i śpiew towarzyszyły nieodłącz-
nie od najmłodszych lat.

Mimo to przez całe do-
tychczasowe życie nie zde-
cydowała się zająć nimi za-
wodowo, ani też poświęcić 
im więcej czasu choćby 
hobbistycznie. Dopiero 
od niedawna seniorka ko-
rzystająca na co dzień (od 
3 lat) z Domu Dziennego 
Pobytu przy ul. Naruto-
wicza 37, funkcjonującego 
w  r a m a c h  M i e j s k i e g o 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Łodzi, postanowiła 
oddać się w całości swojej 
pasji. O tym, jak wiele fraj-
dy i radości jej to sprawia, 
przekonaliśmy się, śle-
dząc m.in. jej poczynania 
w najnowszej, trzeciej edy-
cji telewizyjnego progra-
mu „The Voice Senior”.
– Zamiłowanie do śpie-
wania odziedziczyłam 
w genach prawdopodob-
nie po tacie – mówi Pani 
Małgorzata. – Pamiętam, 
że pięknie śpiewał i był 
duszą towarzystwa oraz 
wodzirejem podczas każ-
dej rodzinnej zabawy.
Pierwsze występy wokal-
ne Małgorzaty Seide na 
scenie miały miejsce jesz-
cze w szkole podstawo-
wej, kiedy śpiewała m.in. 
w szkolnym chórze.
– To wcale nie było tak, że 

ja chciałam występować 
w tym chórze – wspomina 
Pani Małgosia. – To było 
bardziej polecenie czy su-
gestie ze strony nauczy-
cieli, którzy powtarzali, 
że mam talent, więc po-
winnam występować. Ani 
przez chwilę nie przyszła 
mi jednak do głowy taka 
myśl, by tym śpiewaniem 
zająć się po szkole tak cał-
kiem na poważnie i uczy-
nić z niego   formę utrzy-
mania.
Zamiłowanie do wystę-
pów na scenie wzięło 
górę dopiero nie-
co  ponad 10  la t 
temu, tuż przed 
przejściem Pani 
Małgorzaty  na 
emeryturę, kie-
dy na horyzoncie 
rysowała się wi-
zja nieco większej 
ilości wolnego cza-
su. Wtedy łodzianka 
wzięła udział w Prze-
glądzie Twórczości Arty-
stycznej Seniorów „Rewia 
Talentów – Mikrofon dla 
Seniora” organizowanym 
przez  Centrum Twór-
czości „Lutnia”, podczas 
którego zdobyła Złoty 
Talent. I od tego wszystko 
się zaczęło. Pojawiły się 
propozycje od Towarzy-
stwa Śpiewaczego „Anna” 
funkcjonującego w ramach 
Miejskiej Strefy Kultury – 
Domu Kultury „Widok” 

przy al. Piłsudskiego oraz 
łódzkiego kabaretu Bi-Ba-
-Bo. W obu grupach Pani 
Małgorzata udziela się do 
dzisiaj. Dodatkowo 3 lata 
temu dołączyła do Zespo-
łu Wokalnego „Wrzosy” 
działającego przy Domu 
Dziennego Pobytu przy 
ul. Narutowicza.
Podpowiedzi i zachęty do 
wzięcia udziału w progra-
mie „The Voice Senior” 

Pani Małgorzata słyszała 
już z różnych stron od ja-
kiegoś czasu. Początkowo 
ignorowała je, ponieważ 
była przekonana, że sobie 
nie poradzi. W końcu jed-
nak uległa namowom To-
warzystwa Śpiewaczego 
„Anna”, które pomogło 
zrealizować jej nagranie 
dwóch utworów, jakie 
trzeba było wysłać w ra-

mach eliminacji. Wybrała 
„Miłość ci wszystko wyba-
czy” z fi lmu „Szpieg w ma-
sce” oraz „Zamiast” Edyty 
Geppert.
– Kiedy odebrałam telefon 
z informacją, że przeszłam 
pierwszy etap i że zostałam 
zaproszona na spotkanie do 
Warszawy, nie było z mojej 
strony jakiegoś wielkiego 
wybuchu radości – opowia-
da Pani Małgosia. – Czułam 
jeszcze większą presję niż 
na samym początku. Zasta-
nawiałam się, co będzie, jak 
się teraz skompromituję. 

Na żywo przed jury wy-
konałam utwór Sławy 
Przybylskiej pt. „Gdzie 
są kwiaty z tamtych 
lat” i okazało się, że 
do swojego zespołu 
chce  mnie  zarówno 
Alicja Majewska,  jak 

i Maryla Rodowicz. Wy-
brałam tę pierwszą, bo 

Panią Alicję uwielbiam od 
lat. Więcej jednak na temat 
mojego udziału w progra-
mie nie mogę zdradzić, bo 
zabraniają mi tego zapisy 
umowy.
Pani Małgorzacie życzymy 
powodzenia w kolejnych 
wokalnych wyzwaniach, 
nie tylko w telewizyjnym 
programie .  Obiecu jemy 
mocno trzymać kciuki oraz 
gorąco kibicować, śledząc 
jej dalsze muzyczne poczy-
nania.                 

izj

FOTO: ARCHIWUM PANI MAŁGORZATY, LODZ.PL
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Nasza łódzka gwiazda 
śpiewa od wielu lat...
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– Zamiłowanie do śpie-
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...a na scenie czuje sięjak ryba w wodzie!

SENIORKA Z ŁODZISENIORKA Z ŁODZISENIORKA Z ŁODZISENIORKA Z ŁODZISENIORKA Z ŁODZI
Pani Małgorzata kocha śpiew!

Pani Małgorzata otrzymała
list gratulacyjny 

za reprezentowanie
Domu Dziennego Pobytu

jako solistka
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MÓJ PRZYJACIEL SŁOŃ

Irek przyjechał do Ło-
dzi 1 lipca 2021 r. Słoń 
Aleksander dzień po nim. 
Irek – z Czech, Aleks – 
z Niemiec.  Irek ma 39 
lat, słoń – 44. Obaj do tej 
pory jeździli po świecie 
po różnych miejscach, 
a ich przyjaźń zaczęła się 
w łódzkim Orientarium. 

Irek Dąbrowski zwie-
rzę tami  in teresował 
się od dziecka, dużymi 
gatunkami, takimi jak 
nosorożce, czy słonie 
– od czasów studiów. 
Z wykształcenia jest 
zootechnikiem i już na 
stażu wyjechał z Polski 
za granicę.  Najpierw 
były Czechy i zoo Sa-
fari w Dvůr Králové, 
potem na kilka lat Wro-
cław, następnie w zoo 
w Pradze, gdzie spędził 
10 lat, opiekując się sło-
niami. Stamtąd w ubie-
głym roku przyjechał 
do Łodzi.
–  Trochę  podróżuję , 
tak jak słoń Aleksander 
(śmiech). Jak zaczyna-
łem pracę w ogrodach 
zoologicznych, to nie 
miałem takiego planu, 
że zostanę opiekunem 

słoni. Chociaż bywając 
w różnych, zawsze podzi-
wiałem pracę słoniarzy, 
ich pogłębioną relację ze 
zwierzęciem oraz to, że 
realizują z nim ćwiczenia 
i treningi. Słoniami za-
cząłem opiekować się we 
Wrocławiu i zakochałem 
się w tych zwierzętach – 
przyznaje Ireneusz.
Kiedy Irek dowiedział 
się o tym, że w Łodzi po-
wstaje wyjątkowa słoniar-
nia, nie miał wątpliwości, 
że chce wspólnie tworzyć 
to miejsce.
– Na pewno Orientarium 
spodoba się mieszkańcom 
Łodzi. Takiego obiektu, 
na taką skalę, tutaj w Ło-
dzi nie było. Zwierzęta, 
które tu już w większości 
są, będą robiły niesamo-
wite wrażenie na odwie-
dzających – cieszy się 
opiekun łódzkich słoni.

Słoniowa pamięć
Słonie są niezwykłymi 
zwierzętami, które posia-
dają szereg cech zdecy-
dowanie lepiej wykształ-
conych, niż ludzie. Mają 
n i e s a m o w i t ą  p a m i ę ć , 
która pozwala im zapa-
miętywać wiele faktów 

FOT. PAWEŁ ŁACHETA

z ich długiego życia.
– Słoniowe życie jest bar-
dzo rozciągnięte,  więc 
muszą mieć dobrą pa-
mięć, żeby znać wszystkie 
swoje ścieżki w dżungli 
czy na sawannie. Słoni-
ca dominująca w stadzie 
musi wiedzieć co, gdzie 
i kiedy, np. kiedy owo-
c u j e  d r z e w o ,  g d z i e 
jest woda i  jak do niej 
do jść ,  musi  pamiętać, 
g d z i e  j e s t  e w e n t u a l -
ne  niebezpieczeństwo 
i gdzie się schować. Słonie 
są bardzo mądrymi zwie-
rzętami – opowiada Irek.
Stada słoni to samice – 
matrona, najważniejsza, 
najbardziej doświadczo-
na, która dominuje w sta-
dzie oraz jej siostry, cór-
ki, samice spokrewnione 
z nią i ich dzieci. Nato-
miast  samce jak tylko 
podrosną, są wypraszane 
przez samice ze stada. 
– Jeszcze przez jakiś czas 
krążą gdzieś w pobliżu 
stada niczym satelity. Ale 
już później odłączają się 
i idą w las, szukając grup 
samczych. W tych kawa-
lerskich grupach zostają 
przez kilka, kilkanaście 
lat, dojrzewają, uczą się, 

jak wygląda to samcze 
życie, mają swoich spa-
ringpartnerów, a potem, 
gdy dojrzeją fizycznie, 
oddzielają się i ruszają 
w podróż w poszukiwa-
niu stada samic, żeby zo-
stawić gdzieś swoje geny 
– mówi Ireneusz.
Łódzki słoń Aleksander 
ma także na swoim koncie 
sporo podróży. Urodził się 
w Izraelu, tam był w dwóch 
ogrodach zoologicznych, 
potem przywędrował do 
Europy. 
Do Łodzi przyjechał 
z Niemiec.
– On trochę 
naśladuje 
cykl życia 
s a m c a , 
który od-
bywa się w 
przyrodzie. 
Tylko nie 
na własnych no-
gach, a na kółkach 
– śmieje się łódzki 
opiekun słoni.

Przyjacielskie 
relacje
M i ę d z y  s ł o n i e m 
Aleksandrem a jego 
opiekunem nawiązuje 
się bliska relacja. Zwie-

rzę rozpoznaje Ireneusza 
i  pozostałych opieku-
nów po głosie oraz po 
zapachu. Wspólnie każ-
dego dnia ćwiczą, Aleks 
uczy się podczas trenin-
gu medycznego, kiedy 
jego opiekun potrzebu-
je pobrać mu krew, czy 
sprawdzić stan kopyt (bo 
słonie też mają kopyta!). 
Ireneusz zdobywa w ten 
sposób zaufanie słonia. 
– Wiele nas łączy z Alek-
sandrem, te podróże po 
Europie, pobyty w róż-
nych ogrodach, aż w koń-
cu osiedlenie się tutaj, 
w Łodzi, w tym samym 

czasie.  Mamy o czym 
rozmawiać – śmieje się 
Ireneusz Dąbrowski.

Jeśli fascynują cię sło-
nie, możesz dzięki li-
cytacji na rzecz WOŚP 
zostać opiekunem Alek-
sandra na jeden dzień. 
Razem z pracownikami 
Orientarium przygotu-
jesz dla niego posiłki, 
pomożesz w karmie-
niu, weźmiesz udział 
w treningu medycznym, 
a także zwiedzisz zaple-
cze i sypialnię Aleksa. 
Link do licytacji znaj-
dziesz w ramce obok.

rut

Zostań opiekunem słoni.
Jeśli marzysz o opiece nad tymi niezwykłymi 

zwierzętami, jest na to sposób – dzięki licytacji 
na rzecz WOŚP. W programie jest przygotowy-
wanie jedzenia, karmienie, trening medyczny, 

sprzątanie wybiegu i zwiedzanie zaplecza 
technicznego i sypialni. 

Jeszcze do 6 lutego 
możesz wziąć udział 

także w innych łódzkich 
licytacjach WOŚP. 
Wszystkich aukcji 

szukaj tutaj:

INFO WOŚP
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Łódzki słoń Aleksander jest największym w Europie, waży ponad 6 ton (to tyle, ile ciężarówka czy duży dostawczy 
samochód) i ma ponad 3 metry wysokości. Jego przysmakiem jest suche pieczywo. Aleks ma jeden kieł, drugi musiał 
zostać usunięty ze względów zdrowotnych jeszcze w poprzednim ogrodzie zoologicznym w Niemczech. 
W Łodzi Aleksander będzie opiekował się pozostałymi słoniami – 19-letnim Fahimem i młodszym 15-letnim Yoe Ma, 
które przyjadą do Łodzi niebawem.

NASZ ALEKSANDER

także w innych łódzkich 

Aleksander
w Łodzi

czuje się doskonale
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Na górskie stoki narciarskie 
z Łodzi daleko. Ale miłośnicy 
zimowego, sportowego szaleń-

stwa w naszym mieście nie 
mogą się nudzić. Zarówno 

narciarze, jak i łyżwiarze 
mają miejsca do ćwiczeń 
i doskonalenia swoich 
umiejętności. Są tak-

że miejsca do mniej znanych 
sportów zimowych.

Warunek – śnieg
Nauka jazdy  na nartach 
w Łodzi także jest możli-
wa. Choć w tym przypad-
ku pogoda ma kluczowe 
znaczenie. Zielona Łódź co 
roku organizuje bezpłatne 
zajęcia na nartach biego-
wych. Tras w Łodzi jest 
bardzo dużo – od Parku na 
Zdrowiu po wspaniałe Ła-
giewniki. 
Z kolei miłośnicy zjazdów 
na nartach klasycznych 
t a k ż e  m o g ą  t r e n o w a ć 
w naszym mieście. Na Sta-
rorudzkiej 10 B jest w Ło-
dzi profesjonalny ośrodek 
narciarski do nauki jazdy 
na nartach i snowboardzie. 

Można szkolić się pod 
okiem wykwalifi kowanych 
instruktorów, a po ćwicze-
niach w centrum Polski 
czmychnąć w wysokie góry 
i cieszyć się z szusowania 
po stokach.

Nie tylko dla dzieci
Fantastyczną zimową zaba-
wą, nie tylko dla najmłod-
szych, są zjazdy na sankach 
czy jabłuszkach. Większość 
łódzkich parków ma usy-
pane górki, które zimą 
świetnie nadają się do zjeż-
dżania. Jak tylko pojawia 
się śnieg (a na pewno naj-
młodsi mieszkańcy Łodzi 
liczą na to), górki są oble-
gane od rana do wieczora. 
Dużą popularnością cieszą 
się: Widzewska Górka, na 
Polesiu – górka w Parku 
Poniatowskiego czy w Par-
ku na Zdrowiu, na Złot-
nie plac zabaw u zbiegu 
ulic Cyganki i Rowerowej, 
w centrum Park Staromiej-
ski, na Górnej – na Stawach 
Jana, czy w Parku Podol-
skim, a na Bałutach – na 
Radogoszczu, na placu 
zabaw przy Łososiowej. 
Z kolei na Retkini dzieci 
chętnie korzystają z górki 
obok SP nr 67, przy ul. Ma-
ratońskiej. 
Żeby pozjeżdżać z łódzkich 
górek na sankach, trzeba 
uzbroić się w cierpliwość 
i poczekać na śnieg. A ten co 
prawda ma prószyć przez 
niemal cały nadchodzący 
tydzień, ale czy te mperatu-
ry pozwolą go utrzymać… 
Zobaczymy.                     rutFOT. ARCHIWUM ŁÓDŹ.PL

w centrum Polski
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Biegówki 
są coraz 
popularniejsze 
także w Łodzi

Poszybował 
niczym mistrz Małysz

Można szkolić się pod 
okiem wykwalifi kowanych 
instruktorów, a po ćwicze-
niach w centrum Polski 
czmychnąć w wysokie góry 
i cieszyć się z szusowania 
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Fantastyczną zimową zaba-
wą, nie tylko dla najmłod-
szych, są zjazdy na sankach 
czy jabłuszkach. Większość 
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Dużą popularnością cieszą 
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Polesiu – górka w Parku 
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Curling
to świetny sport

dla każdego

Młodzi łyżwiarze
doskonalą swoje
umiejętności 
na lodowisku
na Retkini

To ulica Śnieżna 10. No 
bo na jakiej innej mogła-
by się znajdować hala 
do  z imowego  spor tu , 
jakim jest curling? Gra 
w curling odbywa się na 
prostokątnych taf lach 

lodu, po których uczest-
nicy rozgrywki najpierw 
muszą wypchnąć 20 kg 
kamień po torze, a po-
tem… szczotkować. I choć 
przypomina to  czysz-
czenie powierzchni, nie 
ma z tym nic wspólnego. 
Szczotkowanie służy do 
tego, by skorygować tor 
ślizgającego się kamienia, 
nadać mu prędkość i od-
powiedni kierunek. Choć 
grać w curling może nie-
mal każdy, to gra wcale 
nie jest taka łatwa. Cza-
sem nazywana jest „sza-
chami na lodzie”.

Łyżwiarze
Zimą, niezależnie od po-
gody, powody do zadowo-
lenia mają też łyżwiarze. 
Dwa lodowiska MOSiR-u
– Bombonierka (na ul . 
Stefanowskiego 28) i Ret-
kinia (na ul. Popiełuszki 
13 B) cieszą się dużą popu-
larnością wśród łodzian. 
Chociaż na lodowiskach 
odbywają się regularne 
treningi, to amatorzy też 
mają tutaj czas dla sie-
bie. W soboty i niedziele 
wejścia są od godz. 11:30 
do 18:30, z przerwami na 
ratrakowanie lodowiska. 
W tygodniu także można 
się poślizgać, a konkretne 
godziny warto sprawdzić 
na stronach MOSIR. Ale 
na łódzkiej mapie lodo-
wisk od lat widnieje także 
odkryte lodowisko w Ma-
nufakturze. Tutaj można 
szaleć na łyżwach w go-
dzinach 10–22.
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Koziorożec (22.12-19.01)
Miłość: W tym tygodniu 
najlepiej jest nie podej-
mować żadnych zobowią-
zujących decyzji.
Finanse: Nie daj się wypro-
wadzić z równowagi, jeśli 
nagle pojawią się niespo-
dziewane, drobne wydatki. 
Zdrowie: Ten tydzień przy-
niesie Ci znakomitą energię, 
poczujesz, że masz moc.

Rak (21.06-22.07)
Miłość: Pamiętaj o tym, że 
w związku to dwie osoby 
wspólnie pracują na sukces.
Finanse: Ten tydzień przy-
niesie spełnienie i zadowo-
lenie ze sfery fi nansów. 
Zdrowie: Twoją energetykę 
poprawi wspólnie spędzony 
czas w gronie bliskich Ci 
osób.

Lew (23.07-22.08)
Miłość: Wokół samotnych 
pojawi się wiele zaintere-
sowany osób. W związku 
chęć ponownych randek, 
by ożywić relacje.
Finanse: Będziesz miał po-
czucie, że chwilowo Twoja 
sfera fi nansowa jest uśpio-
na. Pamiętaj, że każdy sen 
się kończy.
Zdrowie: Ogólna stabiliza-
cja. Możesz mieć większą 
chęć, by pozostać w domu, 
niż aktywnie spędzać czas.

Panna (23.08-22.09)
Miłość: Nie działaj na za-
sadzie oko za oko, ząb za 
ząb. Karma wraca, pozo-
staw wszelkie tego typu 
sprawy losowi.
Finanse: Mogą pojawić się 
wątpliwości, na co w tym 
tygodniu należy wydać go-
tówkę.
Zdrowie: Nie działaj w ner-
wowy sposób, na spokoj-
nie podchodź do wszelkich 
spraw, myśl dwa razy, za-
nim coś powiesz.

Waga (23.09-22.10)
Miłość: Wszystko będzie 
działo się bardzo szybko, 
weź w garść los i przejmij 
nad nim kontrolę.
Finanse: Czas wszelkich 
obfi tości i spełnienia ma-
rzeń. Poczujesz, że ta sfera 
przyniesie Ci wiele miłych 
wrażeń.
Zdrowie: Masz odpowiednią 
wiedzę, by dobrze zadbać 
o swoje zdrowie w czasie 
zimy.

Skorpion (23.10-22.11)
Miłość: Jeśli tylko będziesz 
chciał, to dostrzeżesz moż-
liwości, które są przed Tobą. 
Nie rozpamiętuj w nieskoń-
czoność przeszłości.
Finanse: Zastanów się, 
czy wydawanie pieniędzy 
na mniej istotne w tym 
momencie rzeczy będzie 
dobrym pomysłem.
Zdrowie: Świętuj, raduj się, 
ciesz z małych rzeczy, a bę-
dziesz miał jeszcze lepszy 
nastrój.

Strzelec (23.11-21.12)
Miłość: Ważne, byś pamię-
tał o równowadze w związ-
ku. Nie proś się o miłość.
Finanse: Cierpliwości, już za 
jakiś czas zbierzesz owoce 
swojej pracy.
Zdrowie: Dobre zdrowie 
będzie Ci dopisywać, dzięki 
temu jeszcze bardziej sku-
pisz się na pracy i włożysz 
w nią masę energii.

Wodnik (20.01-18.02)
Miłość: Jeśli wyciągniesz 
lekcje z aktualnej sytuacji 
i przetrwasz trudności, to 
w końcu osiągniesz zamie-
rzony cel.
Finanse: Sprawisz komuś 
miły prezent i Ty również 
możesz liczyć na upomi-
nek.
Zdrowie: Wypocznij i nie 
zamartwiaj się na zapas. 
Nie pozwól, by negatywne 
emocje brały górę.

Ryby (19.02-20.03)
Miłość: Odpuść tworzenie 
czarnych scenariuszy. Skup 
się na tym, jak chciałbyś, 
aby wyglądało Twoje życie 
miłosne.
Finanse: Możliwe wydatki 
na osoby bliskie Twojemu 
sercu, ale nie obciąży to 
Twojego portfela.
Zdrowie: Dobra energia bę-
dzie Ci sprzyjać, poczujesz 
chęć podróży.

Baran (21.03-19.04)
Miłość: W tym tygodniu 
kwestie miłości zejdą na 
dalszy plan, a Ty skupisz się 
na pracy.
Finanse: Upewnij się, że 
opłaciłeś wszystkie ra-
chunki w czasie, ponieważ 
w przeciwnym wypadku 
upomną się o to.
Zdrowie: Warto, abyś w tym 
tygodniu zadbał o swój 
kręgosłup, zwracaj uwagę, 
czy siedzisz w prawidłowej 
pozycji.

Byk (20.04-20.05)
Miłość: Pamiętaj, że są 
przed Tobą możliwości po-
prawy sytuacji, tylko znajdź 
w sobie siłę i chęć, by je 
dostrzec.
Finanse: Możesz zbyt wiele 
wymagać od siebie i dźwi-
gać ciężar tej sytuacji. 
Zdrowie: Poza pracą i dą-
żeniem do większych dóbr 
warto również zadbać o od-
powiedni wypoczynek.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Miłość: Jeśli coś było bu-
dowane na kłamstwie, to 
rozsypie się. Osoby samotne 
muszą chwilę poczekać, aż 
poprawi się ich energetyka 
miłosna.
Finanse: Jak to mówią: raz 
z górki raz pod górkę, po 
burzy zawsze wychodzi 
słońce. Daj sobie czas na 
poprawę sytuacji.
Zdrowie: Nie bierz na siebie 
zbyt dużej ilości obowiąz-
ków, nie przemęczaj się.

HOROSKOP TYGODNIOWY

HOROSKOP PRZYGOTOWAŁAHOROSKOP PRZYGOTOWAŁA

Telefon: 732-944-762
e-mail: wrozkamalwina.konsultacje@gmail.com
Facebook: Przystań duchowa-rejs przez życie: wróżby i doradztwo życiowe
Instagram: wrozka.malwina

 Przystań duchowa-rejs przez życie: wróżby i doradztwo życiowe

WRÓŻKA MALWINA – PORADY TELEFONICZNE ORAZ ONLINE. 
DORADZTWO ŻYCIOWE I DUCHOWE, BIOENERGOTERAPIA, 
BIAŁA MAGIA, EZOTERYKA.
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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
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Zawodniczki  Widzewa 
w grupie B I ligi pań mają 
tyle samo punktów, co lider 
z Krakowa. W 16 dotychcza-
sowych meczach zespół AZS 
Politechnika Korona zgroma-
dził 29 oczek. Na taki doro-
bek złożyło się 13 zwycięstw 
i 3 porażki. Dokładnie z ta-
kim samym skutkiem grały 
podopieczne Anny Chodery, 
które niedawno objęły nawet 

prowadzenie w rozgryw-
kach. Stało się tak po me-

czu z Eneą AZS AJP II 
Gorzów Wielkopolski. 
Spotkanie rozegrane 
w hali MOSiR przy 
ul. Małachowskiego 
widzewianki wygrały 
73:43 i w doskonałych 
humorach szykowały 
się do wyjazdowego 

starcia z Wisłą CanPack 
Kraków. W pierwszej 
rundzie tę ekipę druży-
na Chodery pokonała 

70:44. Jeżeli do tego 
dodamy fakt, że 

przed rewanżem 
zawodniczki 

z Malopolski 
miały już 

na koncie 
o s i e m 
p o r a -

ż e k ,  t o 
trudno się 

dziwić, że na 
własnym boisku 
nie wystąpiły 
w roli faworytek. 
I po trzech kwar-
tach mało kto się 

spodziewał, że jed-
nak ograją wyżej notowanego 
przeciwnika. Do ostatniej czę-
ści meczu Widzew przystępo-
wał z 13-punktową przewagą 
i miał wszelkie atuty, by ją 
utrzymać. Nie docenił jednak 
determinacji krakowianek. 
Niespełna 46 sekund przed 
końcem spotkania Wisła wy-
szła na prowadzenie 71:70. 
Przyjezdne zdołały jeszcze 

odpowiedzieć rzutem 
za trzy Wiktorii Stępień, 
jednak były to dla nich 
ostatnie punkty w meczu. 
Gospodynie w tym czasie 
powiększyły swoje konto 
o trzy oczka i ostatecznie wy-
grały mecz 74:73. Ta porażka 
zepchnęła Widzew na dru-
gie miejsce w tabeli. Walkę 
o odzyskanie pierwszej loka-
ty zespół Chodery rozpocznie 
5 lutego. Tego dnia w spo-
tkaniu 17. kolejki widze-
wianki podejmą RMKS Xbest 
Rybnik. Początek spotkania 
o godz. 18:00.

Ełkaesianki
na drugim miejscu
Tyle samo punktów co lider 
mają również drugoligowe 
koszykarki ŁKS. Po pierwszej 
fazie rozgrywek łodzianki 
z kompletem punktów awan-
sowały do grupy mistrzow-
skiej, w której po pięciu me-
czach mają na koncie pięć 
zwycięstw. Takim samym do-
robkiem legitymuje się Ósem-
ka Lucyna Day Spa Skiernie-
wice. I to ten zespół dzięki 
lepszemu bilansowi małych 
punktów jest w tej chwili na 
pierwszej pozycji. Ta sytuacja 
wkrótce się jednak zmieni, 
gdyż 12 lutego dojdzie do 
meczu na szczycie. W skier-
niewickiej hali OSiR przy 
ul. Tetmajera lider podejmie 
wicelidera. Zwycięzca tego 
starcia obejmie samodzielne 
prowadzenie w rozgrywkach.

Panowie też wysoko
Na taki obrót sprawy nie 
mogą liczyć koszykarze ŁKS 
CoolPack. Ten zespół jest 
wiceliderem grupy B II ligi 
mężczyzn, jednak ma na kon-
cie dwa zwycięstwa mniej od 
otwierającej stawkę Polonii 
Warszawa. W tej chwili obie 
ekipy mają wprawdzie po 
36 pkt., ale drużyna ze stolicy 
rozegrała jeden mecz mniej. 

Łodzia-
nie w 19 
d o t y c h -
czasowych 
s t a r c i a c h 
odnieśli 17 
zwycięstw, 
a w 10 z wy-
granych spotkań
zespół prowadzo-
ny przez Piotra Zy-
cha przekroczył gra-
nicę 100 punktów. Po 
raz ostatni zrobił to w mi-
nioną środę, gdy w meczu 
20. kolejki w Zatoce Sportu 
pokonał Legion Legiono-
wo 105:73. W następnej serii 
spotkań łodzianie będą pau-
zowali, a do walki o punkty 
wrócą 5 lutego. Ponownie 
zagrają wówczas w Łodzi, 
a ich przeciwnikiem będzie 
AZS UJK Kielce. Spotkanie 
z tym rywalem rozpocznie się 
o godz. 17:30.

Poszukiwany,
poszukiwana
Na meczach koszykówki kibi-
ce się nie nudzą, jednak trzeba 
pamiętać, że ligowa rywaliza-
cja nie mogłaby się odbywać 
bez sędziów. A tych brakuje. 
Łódzki Związek Koszyków-
ki zaprasza więc wszystkich 
chętnych do udziału w kursie 

na sędziego koszykówki. 
Zajęcia mają rozpocząć się 
w poniedziałek 21 lutego. 
Odpłatność za kurs wyno-
si 150 zł. Opłaty na konto 
Wydziału Sędziowskiego 
ŁZKosz (nr konta: 53 1140 
2004 0000 3602 7480 5450, 
tytułem: OPŁATA ZA KURS 
– IMIĘ I NAZWISKO) na-
leży dokonać do 20 lutego 
bieżącego roku. Zgłoszenia 
oraz wszelkie pytania prosi-
my wysyłać na adres e-mail: 
sedziowie@lzkosz.pl.       MD
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W koszykarskich rozgrywkach 
pierwszej oraz drugiej ligi ze-
społy z Łodzi zajmują w tabelach 
miejsca tuż za plecami liderów 
i z optymizmem mogą czekać na 

decydującą część
sezonu.
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Pomiędzy 16. i 17. kolejką 
Tauron Ligi pań zaplano-

wano mecze pierwszej run-
dy Tauron Pucharu Polski. 
W środę 26 stycznia walka 
o awans do ćwierćfinałów 
miała się toczyć w: Sosnow-
cu, Nowym Dworze Mazo-
wieckim i Tarnowie. Z tych 

trzech spotkań 
odbyły się dwa. 
Niespodziankę 
sprawił pierw-
szoligowy LOS 

Nowy Dwór Ma-
zowiecki, który po zwy-
cięstwie 3:2 wyeliminował 
z rywalizacji ekstraklaso-

wą Energę MKS Kalisz. 
Zgodnie z oczekiwa-
niami zakończył się 

natomiast mecz w So-
snowcu, gdzie występu-
jąca w 1. lidze Asotra Pło-
mień uległa 1:3 IŁ Capital 
Legionovii Legionowo. Ta 
ostatnia zajmuje aktualnie 
trzecią lokatę w Tauron 
Lidze. Do kolejnego starcia 

zespołów z najwyższego 
szczebla rozgrywkowego 
i jego zaplecza miało dojść 
w Tarnowie. Tam 
r y w a l e m 
G r u p y 
A z o t y 
Roleski 
PWSZ 
m i a ł a 

być ekipa Grot Budowlani. 
Łodzianki do lidera 1. ligi 
jednak nie pojechały. Powo-
dem odwołania meczu były 
potwierdzone przypadki za-
każeń COVID-19 w zespole 
z Tarnowa. Ostatecznie zde-
cydowano się więc przełożyć 
spotkanie na 2 lutego (godz. 
19:00). Tydzień później mają 
się natomiast zmierzyć za-
wodniczki BKS Bostik Biel-
sko-Biała i #VolleyWrocław. 
To starcie było pierwotnie 
zaplanowane na 28 stycznia, 
jednak tu również wkroczył 
do akcji koronawirus, który 
zaatakował siatkarki ekipy 
spod Klimczoka.

Siatkarski
maraton ŁKS
W najciekawszym meczu 
1/8 Tauron Pucharu Pol-
ski los skojarzył aktualne 
wicemistrzynie kraju z brą-
zowymi medalistkami po-
przednich rozgrywek. Do Rze-
szowa na sobotnią konfrontację 
z Developresem Bella Doli-
na zespół ŁKS Commerce-
con pojechał po nieudanym 
występie w pierwszym spo-
tkaniu ćwierćfi nałowym Pu-
charu CEV. Łodzianki były 
faworytkami starcia z Mla-
dostą Zagrzeb, jednak w hali 
im. Józefa „Ziuny” Żylińskie-

go górą były przyjezdne. 

Zespół z Chorwacji wygrał 
w Łodzi 3:2 i we własnej hali 
z pewnością zrobi wszystko, 
by obronić zaliczkę z pierw-
szego meczu. Rewanż ma się 
rozpocząć 1 lutego o godzi-
nie 17:00. Napięty terminarz 
rozgrywek sprawił, że ekipa 
z al. Unii Lubelskiej po pu-
charowym meczu z liderem 
Tauron Ligi zdecydowała się 
nie wracać do Łodzi i wyru-
szyć do Zagrzebia autokarem 
prosto ze stolicy Podkarpacia. 
Po drugim meczu z Mlado-
stą nie będzie jednak czasu 
na trening i odpoczynek, bo 
już 5 lutego we własnej hali 
łodzianki zagrają z #Volley-
Wrocław. Będzie to spotkanie 
17. kolejki Tauron Ligi. Po-
między 25 stycznia i 5 lutego 
ŁKS Commercecon rozegra 
więc cztery mecze w trzech 
rozgrywkach (Puchar CEV, 
Tauron Puchar Polski, Tauron 
Liga), pokonując przy okazji 
autokarem ponad 2000 km. 

COVID-19 i transfery
Warto przypomnieć, że przed 
okresem intensywnego gra-
nia i podróżowania zespół 

prowadzony 
przez Mi-
chała Ma-
ska zaliczył 
wycieczkę 

do Bydgoszczy, gdzie w pią-
tek 21 stycznia w 16. kolejce 
Tauron Ligi miał się zmie-
rzyć z Polskimi Przetworami 
Pałac Bydgoszcz. W ekipie 
rywalek stwierdzono jednak 
przypadki COVID-19 i mecz 
został odwołany. Nowy ter-
min wyznaczono na 26 lutego. 
Tym razem do Bydgoszczy 
Łódzkie Wiewióry mają poje-
chać z nową atakującą, która 
w kadrze zastąpi Ivnę Colom-
bo. Ta ostatnia nie spełniła 
pokładanych w niej nadziei, 
więc za porozumieniem stron 
rozwiązała kontrakt i wróci-
ła do Brazylii. Jej miejsce ma 
zająć 29-letnia Valentina Dio-
uf, która w mediach społecz-
nościowych poinformowała 
już o podpisaniu kontraktu 
w Polsce. Mierząca 203 cm 
reprezentantka Włoch wystę-
powała ostatnio w Bartoccini 
Fortinfissi Perugia. Zawod-
niczka mająca senegalskie 
korzenie niespełna rok temu 
znalazła się w dziesiątce 
wszechczasów rankingu 
uwzględniającego punkty 
zdobyte w jednym meczu. 
Wskoczyła do niego po rewe-
lacyjnym występie w lidze ko-
reańskiej, w której w barwach 
Daejeon Korea Ginseng Corp 
zdobyła 54 pkt w wygranym 
3:2 spotkaniu z Hyundai E&C.   

MD

Przed zawodniczkami ŁKS 
prawdziwy siatkarski maraton

Na przełomie stycznia i lutego 
siatkarscy kibice nie mogą na-
rzekać na nudę. Mecze ligowe 
i pucharowe na krajowych oraz 
zagranicznych arenach sprawia-
ją, że co kilka dni można emocjo-
nować się rywalizacją o wysoką
stawkę. Terminarze są napięte, 
jednak tradycyjnie już swoje 
trzy grosze do trwających roz-
grywek dokłada COVID-19. 
Zakażenia koronawirusem 
doprowadziły m.in. do prze-
łożenia spotkań z udziałem 

łódzkich zespołów.

KORONAWIRUS
MIESZA W TERMINARZACH
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i jego zaplecza miało dojść i jego zaplecza miało dojść 
w Tarnowie. Tam 
r y w a l e m 
G r u p y 
A z o t y 
Roleski 
PWSZ 
m i a ł a 

przednich rozgrywek. Do Rze-
szowa na sobotnią konfrontację 
z Developresem Bella Doli-
na zespół ŁKS Commerce-
con pojechał po nieudanym 
występie w pierwszym spo-
tkaniu ćwierćfi nałowym Pu-
charu CEV. Łodzianki były 
faworytkami starcia z Mla-
dostą Zagrzeb, jednak w hali 
im. Józefa „Ziuny” Żylińskie-

go górą były przyjezdne. 

Liga), pokonując przy okazji 
autokarem ponad 2000 km. 

COVID-19 i transfery
Warto przypomnieć, że przed 
okresem intensywnego gra-
nia i podróżowania zespół 

prowadzony 
przez Mi-
chała Ma-
ska zaliczył 

Lidze. Do kolejnego starcia 
zespołów z najwyższego 

ska zaliczył 
wycieczkę 3:2 spotkaniu z Hyundai E&C.   

Przed zawodniczkami ŁKS Przed zawodniczkami ŁKS 
prawdziwy siatkarski maraton

ska zaliczył 
wycieczkę 

FOT.  PAWEŁ ŁACHETA
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ŁÓDZKA POGODYNKA
1°C

31.01
PONIEDZIAŁEK Imieniny 

obchodzą:
Marcela, Marcelina,
Euzebiusz, Ksawery, 
Ludwik, Piotr

0°C

01.02
WTOREK Imieniny 

obchodzą:
Brygida, Ignacy,
Emil, Iga,
Paweł, Renata

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

GALERIA 
ŁÓDZKICH 

MURALI

31 stycznia 1953 r. urodził 
się w Łodzi Jacek Chmiel-
nik – polski aktor teatralny 
i fi lmowy, reżyser teatral-
ny, dramaturg i prezen-
ter telewizyjny. Znany 
jest szerszej publiczności 
z ról w kultowych fi lmach 
Juliusza Machulskiego 
– dwóch części „Vaban-
ku” oraz „Kingsajz”. Po-
nadto prowadził w TVP 
w latach 2000–2004 tele-
turniej „Kochamy polskie 
seriale”. Dorastał w Ło-
dzi, uczęszczał do III LO 
im. Tadeusza Kościuszki, 
a w 1975 r. ukończył 
studia na Wydziale Ak-
torskim PWSFTviT. Na 
scenie zadebiutował w 
warszawskim Teatrze 
Ateneum, ale grywał  
na scenach wielu pol-
skich miast, w tym także 
w Łodzi, gdzie w latach 

Mural przedstawiający 
wizerunek Artura Rubinsteina
autorstwa Eduardo Kobra (Brazylia) 
na ścianie kamienicy na rogu ulic 
Sienkiewicza i Traugutta

1993–1996 pełnił funkcję dy-
rektora Teatru Nowego. 
Zajmował się również re-
żyserią i zrealizował kilka 
spektakli w Teatrze Mu-
zycznym w Gliwicach oraz 
łódzkim Teatrze Powszech-
nym. W swoim dorobku ma 
także utwory sceniczne, 
a jego komedia 
pt. „Romanca” 
w y s t a w i o n a 
w Teatrze im. 
J .  Słowackiego 
w Krakowie otrzy-
mała liczne nagrody 
i była w ciągu deka-
dy najczęściej wysta-
wianą polską sztuką 
współczesną.
Jacek Chmielnik 
zmarł 22 sierpnia 2007 
roku na skutek nie-
szczęśliwego wypadku 
– porażenia prądem 

KARTKA Z KALENDARZA

z wadliwej instalacji elek-
trycznej w domku letni-
skowym w Suchawie 
koło Włodawy. 
Miał wówczas 
54 lata,  był 

ż o n a t y 
i miał 

PachnidłaRodzinne 
miasto

Paweł, Renata

Ławeczka Ławeczka 
TuwimaTuwima

dwoje dzieci. Jego prochy 
spoczęły na Cmentarzu 
Komunalnym Zarzew 

w Łodzi. Zagrał w kil-
kunastu fi lmach i se-
rialach, ale w pamięci 
widzów utrwaliły się 
jego kreacje Moksa 

w „Vabanku” oraz 
Olo Jedlina, miesz-

kańca Szufl andii 
z „Kingsajzu”.    

agr

Kolejne wydanie 
w środę  2 lutego

Niezapomniany Moks i OloNiezapomniany Moks i Olo

W snach dawnymi bawiąc się wiosnami,W snach dawnymi bawiąc się wiosnami,
Jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką...Jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką...
Od twoich listów pachniało w sieni,Od twoich listów pachniało w sieni,
Gdym wracał zdyszany ze szkoły...Gdym wracał zdyszany ze szkoły...

albo w zabawnej grze słów w innym wierszyku:

Kto z zielników, ziółek i przyziółkówKto z zielników, ziółek i przyziółków
ZIELA zerwie w podsłownym zaułkuZIELA zerwie w podsłownym zaułku
i w zieliszczu, w szumnej zielbie świata,i w zieliszczu, w szumnej zielbie świata,
Antenata znajdzie, Zielonata. Antenata znajdzie, Zielonata. 

Być może nie ma niczego niezwykłego 
w tym, że młody Julian – oprócz licznych 
zainteresowań i pasji – w domowym 
laboratorium tworzył według własnych 
receptur mieszanki ziołowe, pachnidła 
i perfumy. To także ślad jego wrażliwości 
na zapachy, która przewija się pośród 
jego wierszy, jak choćby w sławnych 
wersach „Wspomnienia”: 

ŁODZIANIZMY

FIFKAFIFKA
Katalog tzw. cienkich zup 
w łódzkiej kuchni jest 
dość obszerny, co wyni-
kało z trudnych warun-
ków życia. Berbelucha, 
dziad, śmieciówka, karto-
flanka, szczawiowa, wo-
dzianka to tylko niektóre 
z tych chudych polewek, 
ale sztandarową łódzką 
zupką – oprócz zalewajki 
oczywiście – jest ponoć 
fifka, zwana też fifą lub 
bardziej światowo fi tką. 
Przepis na nią jest bardzo 
prosty: dwie marchewki, 
jedna pietruszka, kawa-
łek selera i pora. Warzy-
wa gotujemy z łyżką ma-

sła, a całość zasypujemy 
kaszą manną, szczyptą 
soli, dodajemy trochę ko-
perku lub zielonej natki 
i gotowe. Taki warzywny 
wywar na wodzie przy-
wołuje skojarzenie z naj-
lżejsza dietą, a fifka wy-
gląda jak szpitalne danie, 
choć była także w wersji 
mięsnej dość popularna 
dawniej w przedszkolach. 
Ale to jest na pewno zdro-
wa zupa, która zadowoli 
zarówno wegetarian, jak 
również miłośników bar-
dzo szczupłej sylwetki. 
Bo fifka jest naprawdę 
fi t…   agr

ŁÓDZKIE GAWĘDY
PLAC KOŚCIELNY PLAC KOŚCIELNY 

I ULICA STODOLNAI ULICA STODOLNA

Łódzki kościół na litografi i W. Walkiewicza 
z książki Oskara Flatta 
z 1853 r.

rektora Teatru Nowego. 
Zajmował się również re-
żyserią i zrealizował kilka 
spektakli w Teatrze Mu-
zycznym w Gliwicach oraz 
łódzkim Teatrze Powszech-
nym. W swoim dorobku ma 
także utwory sceniczne, 
a jego komedia 
pt. „Romanca” 
w y s t a w i o n a 
w Teatrze im. 
J .  Słowackiego 
w Krakowie otrzy-
mała liczne nagrody 
i była w ciągu deka-
dy najczęściej wysta-
wianą polską sztuką 

Jacek Chmielnik 
zmarł 22 sierpnia 2007 
roku na skutek nie-
szczęśliwego wypadku 
– porażenia prądem 

trycznej w domku letni-
skowym w Suchawie 
koło Włodawy. 
Miał wówczas 
54 lata,  był 

ż o n a t y 
i miał 

spoczęły na Cmentarzu 
Komunalnym Zarzew 

w Łodzi. Zagrał w kil-
kunastu fi lmach i se-
rialach, ale w pamięci 
widzów utrwaliły się 
jego kreacje Moksa 

w „Vabanku” oraz 
Olo Jedlina, miesz-

Grzegorz Heromiński  
grający rolę Adasia Hapsa 

w fi lmie „Kingsajz” 
podczas odsłonięcia 

fi gurki przedstawiającej
 Jacka Chmielnika jako Ola Jedlina.  

Rzeźba mieści się przy wejściu 
do legendarnej Szufl andii przy 

ul. Wólczańskiej 17, gdzie był kręcony
 „Kingsajz”

Kościół parafi alny, pobudo-
wany w pewnej odległości 
od rynku w kierunku pół-
nocnym, stał w najwyżej 
położonym punkcie mia-
sta (213 m n.p.m), dlatego 
pobliskie tereny nazywane 
były Górkami Kościelnymi 
lub Górkami Plebańskimi. 
Wokół kościoła rozciągał 
się plac kościelny trochę 
większy nawet od samego 
rynku, o kształcie trapezu. 
Jego szersza podstawa 
zwrócona w kierunku pół-
nocy miała ok. 130 m, węż-
sza, południowa, ok. 110 m, 
szerokość zaś 105-110 m.
Na zachodnich krańcach 
miasteczka znajdowała 
się ulica zwana Stodolną 
lub Stodolnianą, wzdłuż 
której stały właśnie sto-
doły należące do łódzkich 
mieszczan-rolników. To 
fragment dzisiejszej ulicy 
Zachodniej w rejonie Luto-

mierskiej. Według danych 
z 1777 roku w Łodzi było 
55 stodół, co stanowiło 80% 
domów, w 1793 r. – 44, 
a więc tyle samo co domów 
mieszkalnych. 
Obszar, na którym mie-
ściła się dość nieregular-
nie zabudowana dawna 
Łódź, wynosił zaledwie ok. 
0,2 km2. Ani rynek, ani plac 
kościelny, ani żadna ulica 
nie były brukowane. Do 
obowiązków mieszczan 
należało zatem układanie 
kładki z tarcicy lub z roz-
ciętych bali, aby można 
było przejść po niej przez 
kałuże. 
Podobnie jak we wszyst-
kich miasteczkach w XVII 
i XVIII wieku znajdowały 
się także w Łódzi tzw. pust-
ki, czyli niezabudowane 
place, na których dawniej 
stały zabudowania. 

agr
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