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PIRAT
– FAN PIŁEK WSZELAKICH

Zobacz psy
ze schroniska

Procedura
adopcjiINFO

Masz piłkę? A będziesz rzu-
cać? To zakolegujemy się na 
bank!

Pirat zamieszkał w schroni-
sku 3 listopada 2020 r. Ma 
około 8 lat. Niestety zali-
czył już pierwszą rocznicę 
w schronisku i nikt nigdy 
o niego nie zapytał. A to 
duży błąd, bo jest napraw-
dę świetnym psem. I jak na 
pirata przystało, z pewno-
ścią szybko skradłby serce 
nowym opiekunom.
– Pirat to bardzo pozytyw-
ny, sympatyczny pies. Za-

wsze gotowy na spacer, do 
zabawy, otwarty na każdą 
nową znajomość. Oprócz 
człowieka ważna jest dla 
niego piłka, no ale bez czło-
wieka zabawa piłką nie 
daje takiej frajdy. Człowiek 
do kochania i piłki rzucania 
potrzebni od zaraz – mówi 
Marta Olesińska, szefowa 
schroniska dla zwierząt 
w Łodzi.
Osoby zainteresowane ad-
opcją Pirata zapraszamy do 
kontaktu ze schroniskiem:
schronisko.biuro@o2.pl

RedSc

Torowcy rozpoczynają pozimowe 
prace. Na pierwszy ogień wyty-
powali krańcówkę przy cmen-
tarzu Zarzew. Zmienioną trasą 
pojadą tramwaje linii 7 i 8.

Zakład Torów i Sieci MP-
K-Łódź na bieżąco konser-
wuje łódzkie torowiska. 
Pierwsze w tym roku zleco-
ne prace przeprowadzi na 
krańcówce przy cmentarzu 

Zarzew. Spowoduje to wy-
łączenie krańcówki z ruchu 
na tydzień. 

Do 6 marca tramwaje linii 
8A i 8B zakończą trasę na 
pętli Widzew Augustów. 
Aby zapewnić połączenie 
Zarzew – Widzew Wschód 

linia 7 zostanie skierowana 
przez Przybyszewskiego, 
Puszkina i Rokicińską do 

pętli Widzew Stadion.
Zakład zaplanował już 
kolejne prace na łódzkich 
torowiskach. W tej chwi-
li przygotowuje elemen-

ty potrzebne do prac na 
ul. Aleksandrowskiej, któ-
re rozpoczną się wiosną. 
Zanim to jednak nastąpi, 
wykonane zostaną jeszcze 
prace torowe przy zwrot-
nicy na ul. Legionów przy 
Zachodniej, aby usprawnić 
przejazd podczas planowa-
nego w najbliższym czasie 
zamknięcia placu Wolności. 

TAnd

REMONTY

PRACE NA ZARZEWIE

ZIELONA ŁÓDŹ

Poznaliśmy oferty złożone na 
przetarg na projekt rewalory-
zacji zabytkowego parku przy 
ul. Północnej. Prace powinny 
zacząć się za dwa miesiące.

Najniższa oferta na pro-
jekt modernizacji Heleno-
wa to niecałe 300 tysięcy 
złotych, najwyższa – pra-
wie 700 tys. zł. Najbliż-
sze dwa miesiące zajmie 
weryfi kacja ofert. Potem 
miasto podpisze umowę 
z projektantami, a ci będą 
mieli niecały rok na przy-
gotowanie dokumentów. 
– Kiedy dostaniemy pro-
jekt, ogłosimy przetarg na 
roboty budowlane. Zakła-

damy, że ekipę zobaczy-
my w parku wiosną przy-
szłego roku – zapowiada 
Agnieszka Kowalewska-
-Wójcik, dyrektor Zarządu 
Inwestycji Miejskich.
Odnowa Parku Hele-
nów to tylko fragment 
planowanej metamorfo-
zy terenów zieleni w tej 
części miasta. Planowa-
ne jest także połączenie 
zupełnie nowym łącz-
nikiem Parku Helenów 
z Parkiem Ocalałych 
i Parkiem Staromiejskim, 
co pozwoli stworzyć swo-
jego rodzaju ścieżkę tury-
styczną, rekreacyjną, spor-
tową i edukacyjną.       ML

CZTERECH CHĘTNYCH
NA PARK HELENÓW

Zarzew – Widzew Wschód 

CIEMNA STRONA MIASTA

44-latek kierujący 
rowerem wjechał 
w volkswagena. 
Na ul. Drewnow-
skie j  nie  ustąpił 
pierwszeństwa samocho-
dowi. Po zderzeniu pró-
bował uciec, ale patrol 

dotarł na miejsce, 
zanim rowerzyście udało 
się odjechać.
Policjantom tłumaczył, że 

spieszył się do pracy. Jak 
się okazało poruszał się 
jednośladem pod wpły-

wem alkoholu, badanie 
wykazało, że miał w orga-
nizmie 0,3 promila. Twier-
dził, że to dlatego, że jest 

„ w c z o r a j s z y ” , 
a rano nic nie pił.
Z a  s p o w o d o -
w a n i e  k o l i z j i 
i jazdę pod wpły-

wem alkoholu został uka-
rany mandatami o łącznej 
kwocie 2500 złotych.   red

NA SYGNALENA SYGNALE

PIJANY ROWERZYSTA
SPOWODOWAŁ KOLIZJĘ

KRAJ:KRAJ:
89028902

WOJ. ŁÓDZKIE:WOJ. ŁÓDZKIE:
377377
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SCHRONISKO
DLA ZWIERZĄTWOJNA W UKRAINIE

W miniony czwartek Rosja 
bandycko napadła Ukrainę. 
W naszym mieście trwa or-
ganizowanie pomocy dla na-
szych sąsiadów ze Wschodu. 
Odzew łodzian jest ogromny.

W Łodzi trwa pełna mo-
bilizacja. Od czwartku 
wielu mieszkańców na-
szego miasta angażuje się 
w pomoc dla Ukrainy. Do 
punktów zbiórek całą dobę 
przywożone są dary naj-
potrzebniejszych rzeczy do 
przekazania za wschodnią 
granicę. Rzeczy jest tak 
dużo, że przez weekend 
często brakowało rąk do 

ich sortowania, pudeł i ta-
śmy klejącej. 
Pierwsze tiry z transpor-
tem darów wyjechały do 
Medyki w sobotę rano. 
W niedzielę spod hali spor-
towej i urzędu miasta, czyli 
dwóch głównych punktów 
zbiórek, stratowały kolejne 
samochody.
Łodzianie pomagają także 
w transporcie osób ucieka-
jących przed wojną, które 
mogą w naszym kraju zna-
leźć bezpieczne schronienie. 
Pod granicą z Ukrainą oraz 
na dworcach tworzyły się 
wielkie kolejki samocho-
dów, czekających na ode-

branie uchodźców.
- Wyjechałem w sobotę 
z samego rana pod granicę. 
Z Hrubieszowa zabrałem 
kobietę z trójką dzieci. Za-
wiozłem ich do Zduńskiej 
Woli, gdzie czekało na nich 
schronienie. Na granicy 
czeka sporo seniorów oraz 
dużo dzieci, więc sprawdza 
się jeżdżenie z fotelikami - 
opowiada Zbyszek, który 
w niedzielę pomagał dodat-
kowo przewozić i pakować 
dary na Ukrainę.
Dla każdego, kto chce po-
móc naszym sąsiadom, 
których w czwartek zaata-
kowała Rosja, miasto uru-

chomiło specjalną info-
linię. Wszystkie osoby, 
które mają możliwość 
udzielenia jakiegokol-
wiek wsparcia, prosi-
my o kontakt mailowy: 
ukraina@uml.lodz.pl lub
telefoniczny: 42 638 49 99
oraz 42 638 49 49 (info-
linia Centrum Zarzą-
dzania  Kryzysowego 
UMŁ czynna całą dobę). 

red

Więcej informacji na
LODZ.PL

Łodzianie
okazują wsparcie
przyjaciołom
z Ukrainy 
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EDUKACJA

BILETY MPK NA DWÓCH KÓŁKACH

Powrót do szkołyPowrót do szkoły

DROŻSZE
I WAŻNE DŁUŻEJ

WRACA ROWERWRACA ROWER
PUBLICZNYPUBLICZNY

Poniedziałek dla większości 
uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych będzie 
pierwszym – po miesiącu 
przerwy – dniem w szkole. Zi-
mowe ferie trwały jak zawsze 
dwa tygodnie, ale uczniowie 
klas V–VIII szkół podsta-
wowych oraz szkół średnich 
ostatni raz w szkolnej ławce 
siedzieli 26 stycznia. Tylko 
najmłodsi z klas I–IV szkół 
podstawowych cały czas mieli 
zajęcia stacjonarne.  

Przerwa w nauce stacjonar-
nej trwała ponad miesiąc. 
Rozpoczęła się 27 stycznia, 
była spowodowana piątą 
falą pandemii koronawiru-
sa i rosnącą lawinowo licz-
bą zakażeń. W konsekwen-
cji oznaczało to nie tylko 
obowiązkową izolację, ale 
też kwarantannę dla osób 
mających kontakt z zaka-
żonymi. Coraz więcej klas 
przechodziło na nauczanie 
hybrydowe albo zdalne. 
Nauka przed komputerem 
skończyła się 21 lutego, ale 
łódzcy uczniowie w szkol-

nych ławkach usiądą do-
piero dzisiaj. Do niedzieli 
mieli jeszcze ferie, ponie-
waż każde województwo 
miało zimową przerwę 
w innym terminie.
–  Szkoły  prowadzone 
przez samorząd są gotowe 
na przyjęcie uczniów, zo-
stały posprzątane, zdezyn-
fekowane, każda ma od-
powiedni zapas środków 
do dezynfekcji. W placów-
kach edukacyjnych nadal 
obowiązują zasady reżimu 
sanitarnego, czyli masecz-
ki, dezynfekcja rąk, pomiar 
temperatury, dystans spo-
łeczny – mówi Piotr Bors, 
dyrektor Departamentu 
Edukacji.
Aby uniknąć tłoku, szko-
ły otwierają dodatkowe 
wejścia (o ile je posiadają) 
albo ustalają różne godzi-
ny rozpoczęcia i zakończe-
nia lekcji dla różnych klas. 
W szkolnych stołówkach 
uczniowie jedzą obiady 
w mniejszych grupach, 
siedząc przy stolikach roz-
stawionych w większej od-

ległości niż zwykle. Każda 
klasa ma lekcje w jednej 
sali, a zajęcia wychowa-
nia fizycznego, w miarę 
możliwości, odbywają się 
na świeżym powietrzu. 
Z uwagi na specyfi kę każ-
dej ze szkół czy placówek, 
mają one opracowane do-
datkowo własne regulami-
ny i zasady sanitarne, które 
mają chronić uczniów i na-
uczycieli. 
Powrót do szkół cieszy dy-
rektorów szkół, nauczycie-
li, a także wielu uczniów 
– szczególnie tych, którzy 
kończą w tym roku naukę 
w szkole podstawowej 
oraz zdają maturę. Dla 
nich bezpośredni kontakt 
z nauczycielem ma ogrom-
ne znaczenie, biorąc pod 
uwagę przygotowania do 
egzaminów. 
W  p r z e d s z k o l a c h  z i -
mowych ferii nie było, 
placówki były cały czas 
otwarte, a od dwóch tygo-
dni nie zanotowano w nich 
przypadku zakażenia 
COVID-19.                    MPa

1 marca zacznie obowiązywać 
nowa taryfa na ceny biletów 
komunikacji miejskiej. Nie-
stety, nie unikniemy podwy-
żek.

Rosnące ceny paliw, ener-
gii elektrycznej, wzrost 
płacy minimalnej i obciąże-
nie samorządów kosztami 
Polskiego Ładu nie pozo-
stały bez wpływu na ceny 
miejskich usług. Władze 
Łodzi zapowiedziały pod 
koniec roku szereg pod-
wyżek, m.in. za korzysta-
nie z obiektów sportowych, 
w instytucjach kultury, 
czynszów w mieszkaniach 

komunalnych oraz za prze-
jazdy MPK.
Zmiany w komunikacji za-
czną obowiązywać 1 mar-
ca. Bilety będą droższe, 
ale będą także ważne dłu-
żej. Za bilet 20-minutowy, 
który od marca ponownie 
będzie ważny 40 minut, 
zapłacimy 4 zł. Za bilet 
40-minutowy, który będzie 
ważny przez 60 minut, za-
płacimy 5 zł. 
Więcej zapłacimy też za bi-
lety okresowe. Sposobem 
na uniknięcie części pod-
wyżek jest Karta Łodzia-
nina. Najpopularniejsze, 
30-dniowe migawki będą 

kosztować z nią 126 zł, 
a 90-dniowe 312 zł. 
Aby ułatwić podróżowa-
nie po mieście, wydłużo-
ny czas ważności biletów 
uchwalony został do końca 
2023 r. Jeśli posiadamy bi-
lety czasowe w starej cenie, 
można do nich dokupić bi-
let dopłatowy wykorzystać 
podczas podróży. Zaku-
pione wcześniej migawki 
cały czas obowiązują bez 
zmian. Dopiero przy za-
kupie kolejnej zapłacimy 
cenę zgodną z nowym 
cennikiem. 

TAnd

1 marca rozpocznie się 
kolejny sezon Łódzkiego 
Roweru Publicznego. Na ło-
dzian czeka 1500 rowerów 
na 150 stacjach w całym 
mieście. 

Nowy sezon Łódzkiego 
Roweru Publicznego po-
trwa do końca listopada. 
Zasady wypożyczania 
rowerów pozostają bez 
zmian. Aby wypiąć po-
jazd ze stacji, musimy sko-
rzystać z aplikacji Freebike 
lub terminala. Rower wy-
pożyczymy, sczytując kod 

QR umieszczony 
na rowerze 
lub wpisując 

jego numer w aplikacji 
albo na terminalu. 
Do korzystania z aplika-
cji musimy mieć zasilone 
konto kwotą co najmniej 
10 zł. Pierwsze 20 minut 
wypożyczenia jest darmo-
we. Przejazd do godziny 
kosztuje 1 zł. Druga i każ-
da następna godzina kosz-
tuje 4 zł. 
Osoby posiadające aktyw-
ną migawkę na komunika-
cję miejską mają darmowe 
pierwsze 25 minut wypo-
życzenia. 
Rowery znajdziemy na 150 
stacjach w całym mieście. 
Mapa stacji dostępna jest 
w aplikacji i na stronie 
lodzkirowerpubliczny.pl 
Do dyspozycji jest 1500 
pojazdów – standardo-
wych miejskich rowerów 
z koszykiem.

TAnd

Dzieci wracają do szkoły
po ponad miesięcznej przerwie

FOT.ENVATO ELEMENTS

FO
T.L
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L

FOT.LODZ.PL

1 marca rowery pojawią
się na 150 stacjach 

w całym mieście
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MOPS

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Wnioski o dofinansowania 
z PFRON można ponownie 
składać także osobiście. Sala 
obsługi na parterze w głów-
nej siedzibie łódzkiego MOPS 
przy ul. Kilińskiego 102 jest 
znowu dostępna.

Dofinansowania z Pań-
stwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełno-
sprawnych można dostać 
do: turnusów rehabilita-
cyjnych, zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego, zakupu 
przedmiotów ortopedycz-
nych i środków pomoc-

Stabi l izuje  s ię  sytuacja 
z dyspozycyjnością kierow-
ców przebywających na izo-
lacji i kwarantannie. Pozwoli 
to  na stopniowy powrót do 
większej częstotliwości kur-
sowania pojazdów MPK

Przybędzie połączeń na 
ul. Pabianickiej ,  gdzie 
kursowanie tramwajów 
ograniczyły prace przy 
przebudowie zajezdni 
Chocianowice. Teraz koń-
czą one trasę przy ul. Rudz-
k i e j .  P r z e z 
p a n d e m i ę 
C O V I D - 1 9 
i  ska lę  za-
c h o r o w a ń 
w ś r ó d 
pracow-
n i k ó w 
MPK, nie 
udało się 
o d  r a z u 
u r u -

Od marca Od marca 
więcej więcej 
autobusówautobusów

FOT. LODZ.PL

niczych, likwidacji barier 
architektonicznych, a także 
likwidacji barier w komuni-
kowaniu się i technicznych. 
Wnioski można znowu 
składać osobiście w sie-
dzibie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy ul. 
Kilińskiego 102. Obsługa 
odwiedzających odbywa 
się z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. Należy więc 
nosić maseczki oraz zacho-
wywać dystans społeczny. 
Dodatkowo przy wejściu do 
sali znajduje się dozownik 
z płynem do dezynfekcji rąk.

chomić autobusowej linii 
zastępczej. Ale 1 marca 
na ul. Pabianicką wyjadą 
pojazdy linii Z11, która 
zapewni bezpośredni do-
jazd od Portu Łódź. 
Autobusy  kursować 
będą co 15/20 minut 
na trasie Plac Niepod-
leg łośc i  –  Pab ian ic -
k a  –  C h o c i a n o w i c e
-IKEA.
Jeśli sytuacja z dostęp-
nością kierowców bę-
dzie się dalej poprawiać, 
w połowie miesiąca pla-
nowane jest zwiększenie 
częstotliwości na liniach 
55, 59, 62, 64, 73 i 86, na 

których przywrócona 
zostanie  15-minu-
towa częstotliwość 
w szczycie komuni-
kacyjnym w dni ro-
bocze i soboty.          

TAnd

Wnioski o dofi nansowania 
PFRON można składać na 
trzy sposoby: 
– całkowicie internetowo 
za pośrednictwem  strony 
www.sow.pfron.org.pl,
– osobiście w siedzibie 
MOPS przy ul. Kilińskiego 
102,
– poprzez wrzucenie for-
mularzy do specjalnej urny 
we wspomnianej siedzibie 
MOPS.
Wszyscy zainteresowani 
otrzymaniem w tym roku 
dofinansowania ze środ-
ków PFRON powinni mieć 

także na uwadze, że zmie-
niły się druki wniosków. 
– Wnioski są aktualizo-
wane co roku, ale tym 
razem szczególna uwaga 
została skupiona na ich 
uproszczeniu – mówi 
Piotr Kowalski, zastępca 
dyrektora MOPS. – Dla 
ułatwienia formularze 
zostały m.in. uzupełnione 
o szczegółowe instrukcje 
i podpowiedzi, jak prawi-
dłowo je wypełnić. 

IJ-K

REKLAMA

Wnioski o dofinansowania 

czą one trasę przy ul. Rudz-
k i e j .  P r z e z 
p a n d e m i ę 
C O V I D - 1 9 
i  ska lę  za-
c h o r o w a ń 
w ś r ó d 
pracow-
n i k ó w 
MPK, nie 
udało się 
o d  r a z u 
u r u -

niczych, likwidacji barier 

dzie się dalej poprawiać, 
w połowie miesiąca pla-
nowane jest zwiększenie 
częstotliwości na liniach 
55, 59, 62, 64, 73 i 86, na 

których przywrócona 
zostanie  15-minu-
towa częstotliwość 
w szczycie komuni-
kacyjnym w dni ro-
bocze i soboty.          

TAnd

Wnioski o dofi nansowania także na uwadze, że zmie-

WNIOSKI ZNOWU OSOBIŚCIEWNIOSKI ZNOWU OSOBIŚCIE

noszenia maseczek w za-
mkniętych przestrzeniach, 
izolacji i kwarantanny dla 
współdomowników osób 
zakażonych oraz kwaran-
tanny dla osób powracają-
cych z zagranicy, które nie 
posiadają paszportu covi-
dowego.
Izolacja dla osób zakażo-
anych wynosi dzisiaj 7 dni. 
Kwarantanna dla współ-
domowników obowiązu-
je jedynie na czas izolacji 
chorego. Kwarantanna dla 

wracajacych z zagranicy 
bez paszportu także wynosi 
7 dni.
Szczyt piątej fali pandemii 
przypadł na drugą połowę 
stycznia i początek lutego. 
Dzienna liczba stwierdzanych 
zakażeń sięgała wtedy niemal 
60 tysięcy osób. Aktualnie licz-
ba zakażeń maleje i spada po-
niżej 10 tysięcy. Również inne 
kraje europejskie decydują się 
na znoszenie pandemicznych 
obostrzeń.
Prawie trzy czwarte Pola-

ków jest zaszczepionych. 
W grupie 18+ to 66 pro-
cent osób, w grupie 60+ to 
76 procent, a w grupie 70+ 
to 77 procent. – Pandemia 
pokazała, czym są szcze-
pienia i jak bardzo mocno 
chronią, przede wszystkim 
przed zgonem. Nama-
wiamy, żeby się szczepić, 
aby szczepienia były tar-
czą, która pozwoli nam do 
końca zwalczyć epidemię 
– mówi przedstawiciel rzą-
du.                               red

LUZOWANIE
1 marca zmieniają się obo-
strzenia związane z pandemią 
COVID-19. Rząd uznał, że 
obecny poziom zakażeń to sy-
gnał, że piąta fala się kończy 
i można poluzować większość 
sanitarnych ograniczeń.

Od wtorku będziemy mo-
gli bez limitów korzystać 
z lokali gastronomicznych, 
instytucji kultury i obiek-
tów sportowych. Nie zmie-
niają się natomiast zasady 
dotyczące obowiązków 
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W restauracjach przestanie
obowiązywać limit klientów
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Co w glinie piszczy?

O godz. 15:00 w Poleskim Ośrodku Sztu-
ki – Filia Karolew (ul. Bratysławska 6A) 
rozpoczną się warsztaty ceramiczne „Co 
w glinie piszczy?”. Zajęcia działają uspo-
kajająco i relaksująco. Udział bezpłatny, 
więcej informacji i zapisy: 501 939 033.

Park Miliona Świateł

W godz. 17:00–21:00 można ostatni raz 
zwiedzić Baśniowy ogród światła w Parku 
Źródliska. Park Miliona Świateł to kilkaset 
interaktywnych świetlnych rzeźb, labiryn-
tów czy tajemniczych postaci nawiązują-
cych do „Alicji w krainie czarów”. Bilety: 
25 i 29 zł. 

DZIEJE SIĘ WE
WTOREKWTOREK

Szalone nożyczki za dychę 

O godz. 16:00 Teatr Powszechny w Łodzi 
(Duża Scena, ul. Legionów 21) zaprasza 
na kultową komedię „Szalone nożyczki”. 
Spektakl prezentowany w dniu 1 marca 
odbędzie się w ramach cyklu „Spektakl 
dla emerytów” – posiadacze legitymacji 
emeryta mogą w kasie teatru nabyć bilety 
w specjalnej cenie 10 zł.

40. ROCZNICA PREMIERY

VABANKU
Z okazji 40. rocznicy 
premiery kultowego 
fi lmu Juliusza Machul-
skiego „Vabank” Mu-

zeum Kinematogra-
fi i (pl. Zwycięstwa 1) 
zaprasza na seans 
i spotkanie.

Jeden z najlep-
szych polskich 
k r y m i n a ł ó w , 
cieszący się nie-
ustanną popular-
nością, obchodzi 

swoje 40-lecie!
Błyskotliwy de-
biut Juliusza Ma-
chulskiego z ojcem 
Janem w głównej 
roli warszawskie-
go kasiarza Kwin-
to w większości 
został nakręcony 
w Łodzi. Na ekranie 
zobaczymy m.in. 
kamienicę przy ul. 
P.O.W. 26, Arturó-
wek, ulicę Piramo-
wicza czy cmentarz 

przy ul. Ogrodowej, 
a także najatrakcyj-
niejszy eksponat 
Muzeum Kinemato-
grafi i – fotoplastikon. 
W jego wnętrzu 
Kwinto, Duńczyk, 
Moks i Nuta oma-
wiają szczegóły pla-
nowanego skoku na 
bank, a po udanej 
akcji dzielą się pie-
niędzmi.
Na wtorek (1 mar-
ca) na godz. 17:00 

w Muzeum Kine-
matografi i zaplano-
wano pokaz fi lmu 
„Vabank”, prelekcję 
tematyczną, spotka-
nie z Andrzejem Soł-
tysikiem, kierowni-
kiem produkcji oraz 
prezentację werków 
Andrzeja Szweda 
z planu fi lmu. 
Bilety: 10 i 15 zł.  

 KaWa
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zeum Kinematogra-
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i spotkanie.

Jeden z najlep-
szych polskich 

Jak wyglądałaby „Ziemia obiecana”, 
gdyby Reymont żył dzisiaj, pracował 
w korporacji, kochał techno lub był ce-
lebrytą na Instagramie?

Aktorzy łódzkich teatrów wraz akto-
rami z Teatru Polskiego w Bydgoszczy 
zapraszają do współczesnej „Ziemi 
Obiecanej”, miasta marzycieli, pełnych 
nadziei, że świat stoi przed nimi otwo-
rem. Przedstawienie można zobaczyć 
w poniedziałek (28 lutego) na Scenie 
Monopolis (ul. Kopcińskiego 62 A). 

Pomysł spektaklu narodził się w gło-
wie Karola Szlawskiego, stypendysty 
Prezydent Miasta Łodzi. Punkt wyjścia 
jego tekstu jest taki sam, jak u autora 
„Chłopów” – trójka przyjaciół posta-
nawia założyć razem Fabrykę. Tyle że 
w tym wypadku nie chodzi o miejsce 
pracy robotników, a o klub muzyczny, 
jakiego jeszcze w Łodzi nie było. – Po-
szedłem z opowieścią w swoją stronę, 
bo przepisanie Reymonta na dzisiej-
szą modłę nie miałoby sensu – mówił 
w wywiadzie Karol Szlawski. – Przez 
te lata zmieniły się priorytety. Wtedy 
ludzie byli skrajnie biedni, pracowali 
po 16 godzin. Jako społeczeństwo je-
steśmy dziś w innym, trochę lepszym 
miejscu i dostrzegamy, że pieniądze to 
nie wszystko. Zaczyna nam brakować 
spełnienia w innych sferach.
Bilety na poniedziałkowy spektakl 
kosztują 69 zł. 
 rd

MUZEUM KINEMATOGRAFII

szych polskich 
k r y m i n a ł ó w , 
cieszący się nie-
ustanną popular-
nością, obchodzi 

szych polskich 
k r y m i n a ł ó w , 
cieszący się nie-
ustanną popular-
nością, obchodzi 

Jak wyglądałaby „Ziemia obiecana”, 
gdyby Reymont żył dzisiaj, pracował 
w korporacji, kochał techno lub był ce-
lebrytą na Instagramie?

Aktorzy łódzkich teatrów wraz akto-
rami z Teatru Polskiego w Bydgoszczy 
zapraszają do współczesnej „Ziemi 
Obiecanej”, miasta marzycieli, pełnych 
nadziei, że świat stoi przed nimi otwo-
rem. Przedstawienie można zobaczyć 
w poniedziałek (28 lutego) na Scenie 
Monopolis (ul. Kopcińskiego 62 A). 

Pomysł spektaklu narodził się w gło-
wie Karola Szlawskiego, stypendysty 
Prezydent Miasta Łodzi. Punkt wyjścia 
jego tekstu jest taki sam, jak u autora 
„Chłopów” – trójka przyjaciół posta-
nawia założyć razem Fabrykę. Tyle że 
w tym wypadku nie chodzi o miejsce 
pracy robotników, a o klub muzyczny, 
jakiego jeszcze w Łodzi nie było. – Po-
szedłem z opowieścią w swoją stronę, 
bo przepisanie Reymonta na dzisiej-
szą modłę nie miałoby sensu – mówił 
w wywiadzie Karol Szlawski. – Przez 
te lata zmieniły się priorytety. Wtedy 
ludzie byli skrajnie biedni, pracowali 
po 16 godzin. Jako społeczeństwo je-
steśmy dziś w innym, trochę lepszym 
miejscu i dostrzegamy, że pieniądze to 
nie wszystko. Zaczyna nam brakować 
spełnienia w innych sferach.
Bilety na poniedziałkowy spektakl 
kosztują 69 zł. 
 rd

ZIEMIA 
OBIECANA

SCENA MONOPOLIS

W NOWEJ ODSŁONIE W NOWEJ ODSŁONIE 

FOTO: MAT. PRAS.

FOTO: MAT. PRAS.

Poniedziałek, 28 lutego  |  nr 24/2022 (107) 5WYDARZENIA



SENIORADKA66 Poniedziałek, 28 lutego  |  nr 24/2022 (107)

INFO

SENIORZYSENIORZY 
ROZMAWIAJĄ ZE SOBĄ ROZMAWIAJĄ ZE SOBĄ 
POPRZEZ MUZYKĘPOPRZEZ MUZYKĘ

Nigdy nie mieli w ręku żad-
nego instrumentu. Nikt 
z nich nie jest muzykiem. 
A już po dwóch spotkaniach 
trudno im odebrać bęben 
z rąk. 40 łódzkich seniorów 
uczestniczy w warsztatach 
z muzykoterapii. Dla kogo to 
miłe spędzenie wolnego cza-
su, a dla kogo rehabilitacja?

Dwie grupy po 20 osób. 
Poznali się właściwie… 
na pierwszych zajęciach 
z muzykoterapii w pra-
cowni Drum-Room. Na 
drugich – dźwięki perku-
sji, bębnów, tam-tamów 
czy talerzy usłyszeć moż-
na było jeszcze przed wej-
ściem. 

– Część osób to człon-
kowie naszego Klubu 
Seniora przy ul. Ciesz-
kowskiego 6. Pozostałe 
osoby do warsztatów 
zaprosiła Fundacja 
Łódzki Skład, 
która działa 
n a  r z e c z 

poprawy jakości życia 
osób dojrzałych. Uczestni-
cy poznali się więc w zasa-
dzie na sali, gdy usiedli do 
instrumentów. I zaczęli ze 
sobą „rozmawiać” przez 
muzykę. Podzieleni na 
dwa zespoły jedni grali, 
a drudzy im wystukiwali 
odpowiedź. To ich bardzo 
rozluźniło i otworzyło. 
Na muzykę i na siebie na-
wzajem – opowiada Alek-
sandra Pawlak, koordy-
nator Klubu Seniora przy 
ul. Cieszkowskiego 6. 

Co ciekawe, nikt z nich 
nie jest muzykiem i nikt 
nigdy nie uczył się gry na 
żadnym instrumencie mu-
zycznym. 

– To były zresztą pierwsze 
obawy naszych seniorów: 

czy ja muszę znać in-
strument? Nie, nikt 
nie musi. Na pierw-
szych  za jęc iach 
trochę się jeszcze 

siebie  wstydzil i . 

Podkreślę – na pierw-
szych. Bo drugie spotkanie 
było już rewelacyjne. Tam 
już było słychać… muzy-
kę. Poznali trochę instru-
menty. Generalnie są to 
przede wszystkim instru-
menty perkusyjne. One 
pozwalają „rozmawiać” ze 
sobą. Jedna strona sali wy-
bija rytm, a druga jej odpo-
wiada. Każdy już ma swo-
je ulubione. Na przykład 
panom trudno odebrać 
z rąk… bębny. Czemu? 
Bo to one nadają ton! Ale 
zasady jakieś muszą być. – 
Instrumentami się wymie-
niamy – również po to, by 
je poznać. Nie ma odstęp-
stwa od reguły – śmieje się 
Aleksandra Pawlak. 

Panie Urszula, Elżbieta, 
Krystyna, Bogusia, Ire-
na, Anna, Bożena, Jolanta 
i Barbara oraz Panowie 
Wiesław i Franciszek po-
lubili się tak szybko, że nie 
dość, iż drugie zajęcia za-
miast zaplanowanej godzi-

ny trwały prawie… dwie, 
to jeszcze po nich umówili 
się i poszli gdzieś razem 
posiedzieć przy herbacie. 

– To też zasługa Pana Woj-
ciecha, naszego instrukto-
ra muzykoterapii. Chwali 
uczestników, że są wylu-
zowani i potrafią się ba-
wić muzyką. Ale też szyb-
ko łapią rytm, bezbłędnie 
wykonują ćwiczenia i za-
dania. – Obawiam się, 
że to się dla nas skończy 
zakupem instrumentów 
do Klubu Seniora i wła-
sną kapelą! Ale dajemy 
sobie jeszcze trochę czasu 
– przed nami jeszcze kilka 
spotkań – dodaje koordy-
natorka. 

Dlaczego seniorzy zapisali 
się na warsztaty? Dla jed-
nych to po prostu okazja 
do spotkania z dru-
gim człowie-
k iem,  do 
integracji. 
Otwar-

cia na kogoś nowego. Ci, 
którzy trafili na zajęcia 
dzięki Fundacji Łódzki 
Skład, już dopytują, czy 
mogliby przychodzić do 
Klubu Seniora. A członko-
wie centrum seniora mają 
różne powody. Niektórzy 
na przykład zdrowotne. 
Jedna z Pań jest po lekkim 
udarze. Dla niej to rodzaj 
fizjoterapii,  ponieważ 
do wybijania ryt-
mu na zajęciach 
potrzebuje i rąk, 
i  nóg .  Łączenie 
dolnych i górnych 
kończyn, ich ko-
ordynacja to ro-
dzaj terapii. Dla 
wszystkich to też 
ćwiczenia na ko-
ordynację, złapanie 
wspólnego rytmu. 
A podstawowa zasada 
tych spotkań brzmi – nic 

na siłę.
OHO

Muzykoterapia (źródło: Wikipedia) – dzie-
dzina posługująca się muzyką lub jej ele-
mentami w celu przywracania zdrowia 
lub poprawy funkcjonowania osób z róż-
norodnymi problemami natury emocjo-
nalnej, fi zycznej lub umysłowej (np. zabu-
rzenia depresyjne, zaburzenia nerwicowe, 
zaburzenie osobowości; zob. też psy-
chopatologia, dobrostan subiektywny). 
Tradycje stosowania muzyki w terapii 
sięgają już czasów plemiennych, kiedy 
szaman w czasie rytuałów leczniczych 
stosował śpiew, grę na instrumentach 
i taniec. Obecnie jest to dziedzina opar-
ta na podstawach naukowych, w której 
muzykoterapeuta w procesie kształcenia 
musi przyswoić wiedzę z zakresu wielu 
dyscyplin naukowych (m.in. psychologia, 
medycyna, pedagogika, psychoterapia).

Pan Wojciech, instruktor muzykoterapii
opowiadał seniorom o każdym instrumencie

FOT. LODZ.PL

Chcesz się dowiedzieć, 
czy możesz zapisać się 
jeszcze na muzykote-
rapię lub inne fajne 
zajęcia dla seniorów – 
dzwoń 
Klub Seniora, 
Cieszkowskiego 6, 
tel. 502 863 022 

Bądź na bieżąco z nowy-
mi zajęciami:
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FOT. LODZ.PL

LUDZIE I ZWIERZĘTA

Ośrodek Rehabilitacji Dzi-
kich Zwierząt w Lesie Ła-
giewnickim obchodzi w tym 
roku 10-lecie istnienia. 
Przez ten czas jego pra-
cownicy pomogli setkom 
zwierząt wrócić do formy 
i na łono natury.

30 jeży spędziło tego-
roczną zimę w ośrodku 
w Łagiewnikach. – Nie 
zahibernowały. Powody 
są różne, w tym również 
psy, które gdzieś wy-
kopały zwierzaka i go 
wybudziły. U nas jeże 
nie śpią, zwykle trafia-
ją do nas z niedowagą, 
więc położenie ich spać 
byłoby dla nich niebez-
pieczne. Na wiosnę wy-
puścimy je na wolność 
– mówi Kamil Polański 
z Ośrodka Rehabilitacji 
Dzikich Zwierząt przy 
ul. Wycieczkowej.
Wbrew historyjce, jaką 
znamy z dobranoc-
ki, jeże wcale nie 
jedzą jabłek, bo 
to ssaki owa-
d o ż e r n e . 
Prawdą jest 
n a t o m i a s t , 
ż e  a k t y w -

ne są przede wszystkim 
nocą. To właśnie wtedy 
w ośrodku robi się zimą 
gwarno, słychać chrum-
kanie, sapanie i szperanie 
w sianie w poszukiwaniu 
jedzenia.
– W porównaniu z wiosną 
i latem, zima jest oczywi-
ście spokojniejszym okre-
sem w ośrodku. Nie ma 
młodych zwierząt i jest 
mniej ptaków. Ale mamy 
sporo zdarzeń innych ka-
tegorii, głównie kolizji, 
zwierząt wchodzących 
w głąb miast w poszuki-
waniu pokarmu, czy zago-
nionych przez psy. Bardzo 
dużo wyjazdów mamy do 
saren i do lisów – opowia-
da Polański.
Właśnie dla lisów prze-
łom stycznia i lutego to 
tradycyjnie środek okresu 
godowego. Mają go raz w 
roku i zajęte są teraz jed-

nym. Są przez to mniej 
ostrożne, łatwo je 

spotkać, a co 
za tym idzie, 
pracownicy 
ośrodka od-
bierają wie-
le zgłoszeń 
w sprawie 
rudziel-

c ó w .  – 
J e ź d z i m y

 też do lisów, którym zima 
dała się we znaki, choro-
by skóry nie pozwoliły 
przygotować się na chłód. 
Pozbawione ciepłej okry-
wy włosowej i osłabione 
nie dały rady w niskich 
temperaturach, szukały 
schronienia bliżej ludzi 
i w efekcie trafi ły do nas na 
rehabilitację – opowiadają 
pielęgniarze z ośrodka.
Przez cały rok przez ośro-
dek przewija się mnóstwo 
dzikich zwierząt. Ich re-
habilitacja to nie jest lekka 
praca, a wielu nie udaje 
się, niestety, uratować. – 
Dzikie zwierzę, jeśli trafi a 
do ośrodka, to naprawdę 
jest już w poważnym sta-
nie. Musimy pamiętać, że 
każde dzikie zwierzę bę-
dzie chciało uciec przed 
człowiekiem, a jeżeli daje 
się złapać, to znaczy, że 
nie ma siły, jego stan jest 

już poważny, albo 
jest to zwie-

rzę młode. 
A nie każ-
de młode 

udaje się 
nam od-
chować 
– mówi 

P o -
lań-
ski.

Nie wszystkie dzikie zwie-
rzęta, jakie napotykamy, 
potrzebują naszej pomocy 
czy interwencji. Ważna tu-
taj jest edukacja i wiedza, 
jak należy się zachować. 
Najlepiej zadzwonić do 
ośrodka, można też wy-
słać tam zdjęcie zwierza-
ka, o którego się martwi-
my. Pracownicy ośrodka, 
po konsultacji z lekarzem 
weterynarii doradzą, jak 
się zachować. Pamiętajmy, 
że nawet mała wiewiórka 
może nas dotkliwie po-
gryźć.
Najpoważniejszą kate-
gorią zdarzeń są kolizje 
z dużymi zwierzętami, jak 
sarna czy dzik. W takiej 
sytuacji najlepiej samemu 
nie podejmować żadnych 
działań przy zwierzęciu. 
Należy skupić się na za-
bezpieczeniu miejsca wy-
padku, zadbać o swoje 
bezpieczeństwo i ostrzec 
inne osoby. Włączamy 
światła awaryjne, zakłada-
my kamizelkę i wzywamy 
służby, najlepiej wykrę-
cając numer 112. Jeśli to 
możliwe, czekamy na ich 
przyjazd.
W ośrodku w Łagiewi-
kach, poza „tymczasowy-
mi klientami”, mieszkają 
także stali rezydenci. Jed-
nym z nich jest niewidząca 
sarna. Nie może wrócić na 
wolność, ale w ośrodku 

ma bardzo ważne za-
danie – pomaga in-

nym sarnom, które 
trafi ają tu na reha-
bilitację, w oswo-
jeniu się z nową 

sytuacją. Dzięki 
niej pobyt na 
czas leczenia 
j e s t  t r o c h ę 

mniej  stre-
sujący.
Najbardziej 
n i e t y p o w i 
klienci, jacy 
t r a f i l i  d o 

ośrodka? – Mieliśmy raz 
sępa płowego. Te ptaki 
w Polsce nie gniazdują, 
podejrzewamy, że przyle-
ciał do nas z okolic Węgier, 
być może korzystał z cie-
płych prądów powietrza. 
To był młody osobnik, 
także jeszcze niedoświad-
czony, z raną skrzydła 
i uszkodzonym więzadłem 
– wspominają pracownicy 
ośrodka.
– Docierają do nas fajne 
informacje o odchowa-
nych przez nas bocianach, 
które migrują i są widy-
wane w basenie Morza 
Śródziemnego. Trafiają 
do nas jako małe, nikt ich 
tego nie uczy, ale instynk-
townie wiedzą, że w poło-
wie sierpnia trzeba zacząć 
szykować się do podróży 
i w większej grupie odle-
cieć w cieplejsze miejsca. 
Nawet odległe o 3 tysiące 
kilometrów. To dla nas sy-
gnał, że dobrze wykonali-
śmy swoją pracę – kończy 
Polański.

Aha

puścimy je na wolność 
– mówi Kamil Polański 
z Ośrodka Rehabilitacji 
Dzikich Zwierząt przy 

Właśnie dla lisów prze-
łom stycznia i lutego to 
tradycyjnie środek okresu 
godowego. Mają go raz w 
roku i zajęte są teraz jed-

nym. Są przez to mniej 
ostrożne, łatwo je 

każde dzikie zwierzę bę-
dzie chciało uciec przed 
człowiekiem, a jeżeli daje 
się złapać, to znaczy, że 
nie ma siły, jego stan jest 

już poważny, albo 
jest to zwie-

nie podejmować żadnych 
działań przy zwierzęciu. 
Należy skupić się na za-
bezpieczeniu miejsca wy-
padku, zadbać o swoje 
bezpieczeństwo i ostrzec 
inne osoby. Włączamy 

wie sierpnia trzeba zacząć 
szykować się do podróży 
i w większej grupie odle-
cieć w cieplejsze miejsca. 
Nawet odległe o 3 tysiące 
kilometrów. To dla nas sy-
gnał, że dobrze wykonali-

Dzikich Zwierząt przy 
ul. Wycieczkowej.
Wbrew historyjce, jaką 
znamy z dobranoc-
ki, jeże wcale nie 
jedzą jabłek, bo 
to ssaki owa-
d o ż e r n e . 
Prawdą jest 
n a t o m i a s t , 
ż e  a k t y w -

godowego. Mają go raz w 
roku i zajęte są teraz jed-

nym. Są przez to mniej 
ostrożne, łatwo je 

spotkać, a co 
za tym idzie, 
pracownicy 
ośrodka od-
bierają wie-
le zgłoszeń 
w sprawie 
rudziel-

c ó w .  – 
J e ź d z i m y

gnał, że dobrze wykonali-
śmy swoją pracę – kończy 

Aha

ostrożne, łatwo je 
spotkać, a co 

jest to zwie-
rzę młode. 
A nie każ-
de młode 

udaje się 
nam od-
chować 
– mówi 

P o -
lań-
ski.

inne osoby. Włączamy 
światła awaryjne, zakłada-
my kamizelkę i wzywamy 
służby, najlepiej wykrę-
cając numer 112. Jeśli to 
możliwe, czekamy na ich 
przyjazd.
W ośrodku w Łagiewi-
kach, poza „tymczasowy-
mi klientami”, mieszkają 
także stali rezydenci. Jed-
nym z nich jest niewidząca 
sarna. Nie może wrócić na 
wolność, ale w ośrodku 

ma bardzo ważne za-
danie – pomaga in-

nym sarnom, które 
trafi ają tu na reha-
bilitację, w oswo-
jeniu się z nową 

sytuacją. Dzięki 
niej pobyt na 
czas leczenia 
j e s t  t r o c h ę 

mniej  stre-
sujący.
Najbardziej 
n i e t y p o w i 
klienci, jacy 
t r a f i l i  d o 

gnał, że dobrze wykonali-
śmy swoją pracę – kończy 
Polański.

ostrożne, łatwo je 
spotkać, a co 
za tym idzie, 
pracownicy 
ośrodka od-
bierają wie-
le zgłoszeń 
w sprawie 
rudziel-

c ó w .  – 
J e ź d z i m y

Anna Duch

Kamil Polański

Bociany, jeże,
sarny, lisy to tylko
niektóre ze zwierząt
którym pomagają
pracownicy
ośrodka
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Szykuje się intensywna wiosna 
na łódzkich ulicach, które po 
zimie w wielu miejscach są  
w fatalnym stanie. Miasto za-
mierza przesunąć na ich re-

monty dodatkowe 100 mln 
złotych. W sumie w tym 

roku na inwestycje ma 
być przeznaczone pół 

miliarda złotych.

T e g o r o c z n a 
zima zamieniła 

nawierzchnię 
m n ó s t w a 

łódzkich 
ulic 

w szwajcarski ser. Utrzy-
mująca się kolejny miesiąc 
w okolicach zera temperatura 
i naprzemienne przymrozki  
z odwilżami sprawiły, że 
zamarzająca raz po raz 
woda rozsadziła w wielu 
miejscach kruchy asfalt.

Wężykiem, wężykiem
– Komfortowo da się jechać 
właściwie tylko po ulicach, 
które w ostatnich latach zo-
stały wyremontowane. Na 
innych trzeba mocno uwa-
żać na wyrwy w nawierzch-
ni. Moja normalna trasa 
do pracy prowadzi częścią 
Starego Polesia i południem 
centrum, ale na Wólczań-
skiej,  Żeromskiego, czy 

Zamenhoffa można urwać 
koło, więc od kilku tygodni 
jeżdżę od zupełnie innej 
strony: Próchnika, Wschod-
nią, Narutowicza i dalej 
Wierzbową, które są w do-
brym stanie po remontach – 
mówi Łukasz, programista, 
który zamierza przesiąść się 
na rower, kiedy tylko skoń-
czą się przymrozki.
Dopóki trzyma mróz, po-
ważniejsze naprawy na-
wierzchni nie są możliwe. 
Drogowcy mogą łatać dziu-
ry tylko metodą na zimno, 
lejąc masę bitumiczną bez-
pośrednio w wyrwę w jezd-
ni. Ta metoda nie daje jed-
nak długotrwałych efektów  
i po kilku dniach kierowcy 

znowu muszą lawirować 
między uszkodzeniami 
w nawierzchni. To ma się 
wreszcie zmienić.

Kiedy remonty?
– Stan dróg jest zły, mamy 
tego pełną świadomość. 
Ostatnie zimy pokazały, 
że infrastruktura drogo-
wa w naszym mieście jest  
w bardziej opłakanym sta-
nie, niż dotąd myśleliśmy. 
Nie będziemy już dłużej 
czekać ze stanowczymi kro-
kami. Potrzebne są szybkie 
i trwałe działania. Skutecz-
na naprawa łódzkich dróg 
to nasz absolutny priorytet.  
Z pierwszymi poważniejszy-
mi pozimowymi naprawami 

wystartujemy w przyszłym 
tygodniu – deklaruje Robert 
Kolczyński, dyrektor de-
partamentu odpowiedzial-
nego za utrzymanie dróg  
i inwestycje.
Żeby wyremontować wię-
cej ulic, miasto zwołuje  
w tym tygodniu nadzwy-
czajną sesję Rady Miejskiej. 
W środę na naprawy zosta-
nie przesunięte dodatko-
we 100 milionów złotych. 
– Pierwsze przetargi na 
pozimowe remonty łódz-
kich ulic zostaną ogłoszone 
dzień po sesji. Skończymy 
łatać interwencyjnie dziury  
i bierzemy się za porządne, 
wiosenne remonty – zapo-
wiada Kolczyński.

8 TEMAT TYGODNIATEMAT TYGODNIA    
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Łaty, nakładki, 
generalne remonty
Cały program naprawy 
ulic będzie podzielony na 
kilka etapów. Mniejszymi 
naprawami i remontami  
w ramach bieżącego utrzy-
mania będzie zajmował się 
Zarząd Dróg i Transportu. 
Poważniejsze inwestycje  
i kompleksowe przebudo-
wy to już domena Zarządu 
Inwestycji Miejskich.
– Naprawy rozpocznie-
my w marcu od porząd-
nego łatania dziur. Koniec 
z laniem masy na zimno  
w wyrwy, drogowcy będą 
wycinać uszkodzony kawa-
łek nawierzchni i układać 
na nim nowy fragment as-

faltu. Te prace będą prowa-
dzone przez cały rok, do na-
stępnej zimy. Ogłoszone po 
sesji przetargi na wykonanie 
nakładek będą rozstrzygane  
w kwietniu. Na liście znaj-
dują się ulice w każdej dziel-
nicy. Sprzęt, który zerwie 
całą zniszczoną nawierzch-
nię i położy nowy „dywa-
nik”, zobaczymy na ulicach  
w maju. Pierwsze napra-
wione w tej sposób drogi 
będą oddawane do użytku 
jeszcze wiosną – zapowiada 
Grzegorz Misiorny, dyrek-
tor Zarządu Dróg i Trans-
portu.
Także jeszcze wiosną mia-
sto będzie ogłaszać i rozpo-
czynać większe inwestycje, 

generalne remonty, pro-
jekty dwuletnie i moderni-
zacje w ramach Planu dla 
Osiedli. Nie zapominajmy 
też o dużych projektach, 
k tóre  obe jmują  ważne 
trasy międzyosiedlowe  
i międzydzielnicowe.
– Najbliższe dwa lata to 
finał intensywnych prac 
przy kluczowych naszych 
projektach – rewitalizacji 
i modernizacji ważnych 
arterii z budową sieci no-
woczesnego tramwaju. 
Nie zapominajmy także  
o projektach ujętych w Pla-
nie dla Osiedli, to nie tyl-
ko mniejsze remonty ulic  
w naszej najbliższej oko-
licy obejmujące wymia-

nę  nawierzchni  j ezdni  
i chodników, ale także po-
ważne, dwuletnie inwesty-
cje zakładające przebudo-
wę większych tras razem  
z naprawą i wymianą pod-
ziemnych instalacji – mówi 
Agnieszka Kowalewska-
-Wójcik, dyrektor Zarządu 
Inwestycji Miejskich.

Program napraw 
na lata
– Naprawa łódzkich ulic 
nie zajmie nam jednego 
roku, ani nawet dwóch, bo 
skala inwestycji obejmuje 
całe miasto, chcemy poja-
wić się z ekipą remontową 
na każdej ulicy. Będziemy 
naprawiać drogi do skut-

ku. Nie mamy zamkniętego 
katalogu ulic, które będzie-
my remontować. Będziemy 
wszędzie tam, gdzie jest 
konieczność. Priorytetowo 
potraktujemy te ciągi ko-
munikacyjne, gdzie jest 
największe natężenie 
ruchu, gdzie jeździ ko-
munikacja miejska, 
gdzie stan znisz-
czenia nawierzch-
ni jest najwięk-
s z y  –  m ó w i 
Kolczyński . 
 red

FOTO: LODZ.PL
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Spacerując ulicami Retkini 
trudno uwierzyć, że kilkadzie-
siąt lat temu w tych miejscach 
były pola i sady. Tymczasem 
niegdysiejsza wieś jest dziś 
jednym z  łódzkich osiedli 

i może być atrak-
cyjnym miej-
scem do życia. 

Żadne źró-
dła nie po-
dają jedno-
znacznego 
pochodze-
nia nazwy 
wcześniej-
s z e j  w s i , 
a dzisiejsze-
go łódzkie-
go os iedla . 
W  r ó ż n y c h 
pozycjach po-

jawia się kilka 
hipotez, między 

innymi ta, że na-
zwa powstała od 

słów „ret” i „kin” 
oznaczających „sieć” 

oraz „rzuć”. Mogłoby 
to oznaczać, że obszary 
dzisiejszego osiedla Ret-
kinia świetnie nadawały 
się do łowienia ryb. Ale to 
tylko jedna z propozycji. 
Jedno jest pewne, pierwsze 
wzmianki o wsi Retkinia 
pochodzą z końca XIV wie-
ku.
Retkinia w granice Łodzi 
została włączona po zakoń-

czeniu II wojny świato-
wej. Jej bujny rozkwit 
i rozwój przypada 
na lata 70. – wtedy 
zaczęły powstawać 

domy z wiel-
k ie j  p łyty . 
Także wów-

czas zyska-
ł a  m i a n o 
s y p i a l n i 
Łodzi. Miej-

sca, do 
k t ó -

rego 

mieszkańcy tylko przyjeż-
dżali spać, a całe ich życie, 
praca i różne aktywności, 
odbywały się najczęściej 
w centrum miasta. Zaczęło 
się to zmieniać od początku 
lat 90., kiedy to na Retkini 
powstały pierwsze punkty 
usługowe, gastronomiczne, 
a z czasem i domy handlo-
we. Dziś z powodzeniem 
można mieszkać na Ret-
kini, tam pracować i po-
południami wypoczywać. 
Szacuje się, że na osiedlu 
mieszka około 60–70 tys. 
ludzi. Trudno o precyzyj-
ne wyliczenia, bo Retkinia 
nie stanowi samodzielnego 
osiedla administracyjne-
go, a podzielona na dwie 
części, wraz ze Smulskiem 
i Karolewem tworzy dwa 
odrębne osiedla: Retkinię 
Zachód – Smulsko oraz Ka-
rolew – Retkinię Wschód.

Atrakcyjne miejsca na 
Retkini
Jeśli  chodzi o miejsca, 
w których można aktyw-
nie i interesująco spędzić 
czas na Retkini, na pewno 
należy do nich Pałac Mło-
dzieży im. J. Tuwima przy 
al. Wyszyńskiego 86. Jak 
nazwa wskazuje, Pałac 
skupia przede wszystkim 
dzieci i młodzież, ale nie 
brakuje tutaj także zajęć dla 
dorosłych. Można szkolić 
się w zakresie tańca, gry na 
różnych instrumentach, czy 
śpiewu. Są także zajęcia te-
atralne, sportowe oraz gru-
pa wolontaryjna. 
Miłośnicy zimowych spor-
tów chętnie spędzają czas 
na lodowisku „Retkinia”. 
Można tu wypożyczyć ły-
żwy i uczyć się na nich 
jeździć. Poza sezonem 
lodowisko zamienia 
się w rolkowisko 
– można szaleć 
tam na rolkach 
i wrotkach. 

Z i e l o n e 
tereny
Na osiedlu 
Retkinia, jak 

również na osiedlach przy-
legających do niej, jest dużo 
ogólnodostępnych terenów 
zielonych. Oprócz niewiel-
kich skwerów i zieleńców 
pomiędzy blokami Retkinia 
otoczona jest wielkimi ob-
szarami zielonymi – parka-
mi i lasami. W promieniu 
2–3 kilometrów znajdują się 
Łódzkie Błonia, las na Bru-
sie, czy uroczysko Lublinek. 
Wszystkie te miejsca idealnie 
nadają się do spacerów czy 
biegania. 
Na obszarze Brusa (około 
140 ha) aż do 2009 roku znaj-
dował się poligon wojsko-
wy. Brus to obszar zalesiony 
i jest jednym z większych 
tego typu terenów zielonych 
w mieście. Znajdują się tam 
dwa użytki ekologiczne 
– Majerowskie Błota i Ma-
jerowskie Pole. Majerow-
skie Błota to obszar ponad 
6 ha, na którym pojawiły 
się takie rośliny, jak szuwar 
trzcinowy, czy różne ga-
tunki wierzb. W 2019 roku 
odtworzony został zbior-
nik wodny, dzięki czemu 
mogą w tym miejscu żyć 
i rozmnażać się różnego ro-
dzaju płazy i gady. Z kolei 
obszar Majerowskiego Pola 
to piaszczyste i suche podło-
że, dzięki czemu rozrosły się 
tam murawy i wrzosowiska. 
Roślinność z tego terenu sta-
nowi świetne pożywienie dla 
wielu gatunków owadów 
i zwierząt. Można tu spotkać 
żmiję zygzakowatą, padalca, 
zająca szaraka, czy rudego 
lisa.

Rt

FOT. ARCHIWUM GAZETY

RETKINIA – KIEDYŚ WIEŚ
DZIŚ JEDNO Z NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNYCH OSIEDLI ŁODZI
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dzisiejszego osiedla Ret-
kinia świetnie nadawały 
się do łowienia ryb. Ale to 
tylko jedna z propozycji. 
Jedno jest pewne, pierwsze 
wzmianki o wsi Retkinia 
pochodzą z końca XIV wie-

Retkinia w granice Łodzi 
została włączona po zakoń-

czeniu II wojny świato-
wej. Jej bujny rozkwit 
i rozwój przypada 
na lata 70. – wtedy 
zaczęły powstawać 

domy z wiel-
k ie j  p łyty . 
Także wów-

czas zyska-
ł a  m i a n o 
s y p i a l n i 
Łodzi. Miej-

sca, do 
k t ó -

rego 

to oznaczać, że obszary 
dzisiejszego osiedla Ret-
kinia świetnie nadawały 
się do łowienia ryb. Ale to 
tylko jedna z propozycji. 
Jedno jest pewne, pierwsze 
wzmianki o wsi Retkinia 
pochodzą z końca XIV wie-
ku.
Retkinia w granice Łodzi 
została włączona po zakoń-

czeniu II wojny świato-
wej. Jej bujny rozkwit 
i rozwój przypada 
na lata 70. – wtedy 
zaczęły powstawać 

domy z wiel-
k ie j  p łyty . 
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Koziorożec (22.12-19.01)
Wsparcie rodziny pomoże 
Ci w uporaniu się z wielo-
ma obowiązkami. Nie ma 
miejsca na niedociągnię-
cia – w marcu tylko skru-
pulatna i dokładna praca 
przyniesie upragnione 
efekty. Czas skreślać 
kolejne punkty z listy no-
worocznych postanowień! 

Rak (21.06-22.07)
W   w i e l u  s p r a w a c h 
słuchasz innych,  a le 
tym razem masz  ra-
c ję !  P r zed łuż  dobrą 
passę w pracy i wyjdź 
z   i n i c j a t y w ą ,  m o ż e 
uda s ię  wypracować 
nowe standardy, któ-
re pomogą nie  ty lko 
Tob ie .  Marudna  na -
tu ra  pa r tne ra  znów 
przyniesie kłótnie.

Lew (23.07-22.08)
Nie inwestuj w luksu-
sowe produkty, dobre 
decyzje finansowe to 
tylko te przemyślane. 
A t r a k c y j n y  w y g l ą d 
i   z d r o w i e  t o  t e r a z 
Twój największy cel , 
ale odrzuć perfekcjo-
nizm. Każdy ma pra-
wo do błędu, a o wie-
le więcej osiągniesz, 
z m i e r z a j ą c  d o  c e l u 
powoli.

Panna (23.08-22.09)
Przed Tobą duże wy-
datki! Początek marca 
to doskonała okazja, by 
zaoszczędzić. Popracuj 
nad życiem miłosnym 
z  drugą połówką lub 
dziećmi, tu nadchodzą 
spore  tarc ia  i   ty lko 
charakterystyczna dla 
panny cierpliwość może 
zapewnić stabilność re-
lacji.

Waga (23.09-22.10)
Miłość bywa kapryśna, 
ale to ostatnia szansa, 
by wyjść z uczuciowej 
stagnacji. Nie bój się 
prosić o  pomoc, ktoś 
z  większym doświad-
czeniem zawodowym 
może okazać dużo bez-
interesownego wsparcia. 
Przyjęcie pochwały nie 
oznacza braku skromno-
ści – daj się nagrodzić!

Skorpion (23.10-22.11)
Cel majaczy na hory-
zoncie, ale nie podda-
waj się, jest bliżej, niż 
Ci się wydaje! Zmęcze-
nie, które odczuwasz, 
to przejściowa sprawa, 
a  siły witalne powró-
cą ze zdwojoną mocą 
w   d r u g i e j  p o ł o w i e 
miesiąca. Uważaj tylko 
na dietę, niech wiosna 
urozmaici jadłospis!

Strzelec (23.11-21.12)
Dosyć odsuwania wła-
snych emocji na drugi 
plan! Początek miesiąca 
to czas, by jasno powie-
dzieć, co Cię denerwuje, 
martwi i złości. Bliscy 
na początku mogą nie 
podejść do tego z nale-
żytą uwagą, ale spróbuj 
wykazać s ię  uporem 
i determinacją. Nowe, 
nawet dorywcze zajęcie 
okaże się ukojeniem dla 
duszy.

Wodnik (20.01-18.02)
Przeciwstaw się uczu-
ciu pustki !  Świetnie 
wypełni ją nawet krót-
ka podróż, dzięki której 
odzyskasz motywację. 
Dziel się nią ze świa-
tem, także zawodowym, 
a małe sukcesy zaczną 
pojawiać się o  wiele 
częściej!

Ryby (19.02-20.03)
Ruchy wsteczne Mer-
kurego  mogą  n ieź le 
zamieszać w  głowie, 
ale nie daj porwać się 
wirowi  namiętności . 
Wiele zależy teraz od 
Twoich kontaktów ze 
znajomymi. Na spotka-
nie bratniej duszy przyj-
dzie czas w kolejnych 
tygodniach.

Baran (21.03-19.04)
Nadchodzi Twój czas! 
Wiosenna zmiana gar-
deroby ,  nowy sport , 
duże zakupy – Jowisz 
będzie wspierać roz-
wój  osobisty .  Zwróć 
uwagę na summieność 
w  pracy ,  to  gwarant 
spokoju ducha na po-
czątku marca.

Byk (20.04-20.05)
Marzec Byki będą musia-
ły brać dzielnie na swoje 
rogi. Jak zawsze będziesz 
uspokajać wszystkich – 
nie zapomnij też uspoko-
ić siebie. Z pozoru wielkie 
problemy rozejdą się po 
kościach, ale o pomoc 
trzeba będzie poprosić 
najbliższych. Nie podda-
waj się wpływowi Marsa, 
bo dyplomacja to jedyna 
droga.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Nie zaniedbuj relacji 
z ukochaną osobą! Do-
brobyt materialny może 
przysłonić Ci jasność 
myślenia,  ale odrzuć 
chciwość. Neptun wpły-
nie na finanse, Ty miej 
wpływ na swoje życie 
rodzinne. Użyj uroku 
osobistego 1. marca, 
a serce zabije mocniej!



CHWILA RELAKSU12
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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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Z pewnością nie o takim starcie 
rundy jesiennej myśleli kibice 
ŁKS-u. Pierwszy mecz miał być 
łatwym wejściem w rozgrywki, 
bo przeciwnik, czyli  GKS Ja-
strzębie, to outsider Fortuna 1. 
Ligi. Stało się inaczej, a z wyjaz-
du łodzianie przewożą zaledwie 
punkt. Nie zachwycała również 

gra Rycerzy Wiosny.

Z pewnością nie o takim starcie Z pewnością nie o takim starcie 

INAUGURACJA RUNDY
NA REMISNA REMIS

ZIMNY PRYSZNIC
ZNAD MORZA

dzią. Zaledwie 
3 minuty później 

Tosik dośrodkował 
w pole karne, a fan-
tastycznym strzałem 
popisał się Janczu-
kowic. Piłka odbiła 
się jeszcze o słupek 

i powędrowała do bramki.
– Moim zdaniem byliśmy 
lepsi, jeżeli chodzi o grę, 
ale nie stworzyliśmy wie-
lu sytuacji bramkowych. 
Brakowało klarownych 
okazji – powiedział po 
meczu trener  ŁKS-u 
Kibu Vicuña. I trudno 
nie przyznać mu racji. 
Jednak brak okazji do 
zdobywania bramek to 
bolączka ŁKS-u 
dobrze znana 
z poprzed-
niej rundy. 
W tej miało 
się to zmie-
n i ć ,  b o  ł o -
dzianie bardzo 

potrzebują kolejnych punk-
tów. Być może pierwszy 
mecz był jedynie wejściem 
w rytm rozgrywek, a być 
może w przerwie zimowej 
piłkarzom ŁKS-u nie uda-
ło się wypracować innego 
stylu gry. Wszystko okaże 
się już w najbliższą sobotę. 
Wtedy łodzianie zagrają 
u siebie z Koroną Kielce.

JB
Najciekawsza okazała 
się pierwsza połowa. To 
w niej również padły jedy-
ne bramki tego spotkania. 
I to w odstępie zaledwie 
kilku minut. Pierwszy 
cios zadali gospodarze. 
ŁKS stracił piłkę na środ-
ku boiska, co wykorzystał 
zawodnik GKS-u, precy-
zyjnie podając za linię de-
fensorów przyjezdnych. 
Do futbolówki podbiegł 
Handzlik, który nie miał 
problemu z pokonaniem 
Kozioła. Na szczęście ło-
dzianie nie zastanawiali 
się długo nad odpowie-

Kibice zupełnie inaczej
wyobrażali sobie powrót 

Widzewa do rozgrywek

Arka Gdynia zasłużenie i wysoko 
pokonała Widzew na inaugurację 
tegorocznych zmagań w 1. Lidze 
aż 5:2. – Naszym kibicom należą 
się przeprosiny – nie ukrywał po 

meczu trener  Janusz 
Niedźwiedź.

Wynik meczu już w 6. 
minucie fenomenalnym 

uderzeniem z rzutu wolne-
go otworzył Adam Deja, po-

syłając bombę z okolic 
30. metra do bramki 
Jakuba Wrąbla. Do 
przerwy w lepszych 
nastrojach schodzili 
jednak gospodarze, bo 
nie tylko zdołali wy-
równać – również za 
sprawą strzału z rzu-
tu wolnego autorstwa 
Radosława Gołębiow-
skiego – ale także zdo-
minowali zespół gości.
Po przerwie jednak 
sytuacja się zmieniła. 
Do ataków przystąpi-
ła Arka, a jeden z nich 
zakończył się strzałem 
zablokowanym ręką 
w polu karnym przez 
Daniela Tanżynę. Wrą-

bel wyczuł kierunek strzału 
z 11 metrów, ale nie zdołał go 
obronić i Hubert Adamczyk 
mógł cieszyć się z gola. Kilka 
minut później kibicom w Ło-
dzi przypomniał o sobie Karol 
Czubak, który znów strzelił 
byłemu klubowi. Arka poszła 
za ciosem i zdobyła trzecią 
bramkę na przestrzeni 7 minut. 
Pawłowi Zielińskiemu uciekł 
Olaf Kobacki, który w sytuacji 
sam na sam z Wrąblem zacho-
wał zimną krew.
Widzewiacy potrzebowali kil-
kunastu minut, by się otrzą-
snąć, ale wreszcie się to udało 
– dośrodkowanie Bartłomieja 
Pawłowskiego dobrze za-
mknął Fabio Nunes. Wyda-
wało się, że gol Portugalczy-
ka przyniesie emocjonującą 
końcówkę, ale zapędy widze-
wiaków zostały ostudzone ko-
lejnym rzutem karnym Arki. 

Miedź Legnica 20 36:15 44
Widzew Łódź 21 37:26 39
Korona Kielce 21 28:20 36
Podbeskidzie B-B 21 35:24 33
Chrobry Głogów 21 24:18 32
Arka Gdynia 21 36:21 32
Sandecja Nowy Sącz 21 25:22 32
GKS Tychy 21 21:21 31
ŁKS Łódź 20 23:20 30
Odra Opole 21 29:29 30
Resovia Rzeszów 21 22:23 27
Skra Częstochowa 20 13:19 27
GKS Katowice 21 26:34 24
Puszcza Niepołomice 20 22:28 22
Zagłębie Sosnowiec 21 28:31 22
Stomil Olsztyn 20 22:36 17
GKS Jastrzębie 20 16:34 14
Górnik Polkowice 21 17:39 13
AWANS              BARAŻE              SPADEK

M     G   PKTTABELA FORTUNA I LIGA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kozioł – Bąkowicz, Dąbrowski, 
Koprowski, Klimczak, Pirulo, 
Trąbka, Tosik (65’ Moreno), 
Ricardinho (83’ Wolski), Janczu-
kowicz (M. Kowalczyk 65’), Corral

ŁKSŁKS

Wrąbel – Danielak (Hansen 61’), 
Nowak, Pawłowski, Kun, Zieliński, 
Hanousek, Tanżyna (Kreuzrigler 
79’), Montini (Nunes 61’), Stępiń-
ski, Gołębiowski (Karasek 79’)

WIDZEW

FO
T. 

ŁU
KA

SZ
 GR

OC
HA

LA

FOT. MARCIN BRYJA

Janczukowicz (38’) 

dobrze znana 

n i ć ,  b o  ł o - Janczukowicz (38’) 

GKS ŁKS
JASTRZĘBIE ŁÓDŹ

FORTUNA 1 LIGAFORTUNA 1 LIGA

21. KOLEJKA21. KOLEJKA

1:1
Handzlik (35’) 
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ZIMNY PRYSZNICZIMNY PRYSZNICZIMNY PRYSZNIC Kibice zupełnie inaczejKibice zupełnie inaczej
wyobrażali sobie powrót wyobrażali sobie powrót 

Widzewa do rozgrywek

Wrąbel – Danielak (Hansen 61’), 
Nowak, Pawłowski, Kun, Zieliński, 
Hanousek, Tanżyna (Kreuzrigler 
79’), Montini (Nunes 61’), Stępiń-
ski, Gołębiowski (Karasek 79’)

WIDZEWWIDZEWWIDZEWWIDZEWWIDZEWWIDZEWWIDZEWWIDZEWWIDZEWWIDZEWWIDZEWWIDZEWWIDZEWWIDZEWWIDZEW

FOT. MARCIN BRYJA

REKLAMA

Remis z drużyną
ze strefy spadkowej
dla ŁKS-u jest
jak porażka INAUGURACJA RUNDYINAUGURACJA RUNDYINAUGURACJA RUNDYINAUGURACJA RUNDYINAUGURACJA RUNDYINAUGURACJA RUNDYINAUGURACJA RUNDYINAUGURACJA RUNDYINAUGURACJA RUNDYINAUGURACJA RUNDYINAUGURACJA RUNDYINAUGURACJA RUNDYINAUGURACJA RUNDYINAUGURACJA RUNDYINAUGURACJA RUNDYINAUGURACJA RUNDYINAUGURACJA RUNDYINAUGURACJA RUNDY

w polu karnym przez w polu karnym przez 
Daniela Tanżynę. Wrą-Daniela Tanżynę. Wrą- lejnym rzutem karnym Arki. AWANS              BARAŻE              SPADEKAWANS              BARAŻE              SPADEKAWANS              BARAŻE              SPADEKAWANS              BARAŻE              SPADEK
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Remis z drużynąRemis z drużyną
ze strefy spadkowejze strefy spadkowej
dla ŁKS-u jestdla ŁKS-u jest
jak porażka

ZNAD MORZAZNAD MORZAZNAD MORZAZNAD MORZAZNAD MORZAZNAD MORZAZNAD MORZAZNAD MORZAZNAD MORZAZNAD MORZA
Strzałem à la Panenka wynik 
ustalił Christian Aleman.
Łodzianie po tym meczu nie 
wypadli z miejsc premiowa-
nych awansem, ale wysoka 
porażka jest poważnym sy-
gnałem ostrzegawczym. Do-
brze sytuację oddają pome-
czowe słowa Tanżyny. – Dużo 
aspektów w naszej grze trzeba 
zmienić. Musimy się wziąć w 
garść, bo to nie powinno tak 
wyglądać – spuentował po-
rażkę widzewiak.

BS

WIDZEW ARKA
ŁÓDŹ GDYNIA

FORTUNA 1 LIGAFORTUNA 1 LIGA

21. KOLEJKA21. KOLEJKA

Gołębiowski 39’ 
Nunes 72’  

2:5
Deja 6’ 
Adamczyk 48’  
Czubak 55’  
Kobacki 57’  
Aleman 82’   
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To było nieuniknione! Niepokona-
na drużyna futsalistów Widzewa 
Łódź przypieczętowała awans do 
Ekstraklasy. Po wygranym meczu 
z Futbalo Białystok 5:2 widzewiacy 

mogli rozpocząć
świętowanie.

NA REMISNA REMIS

WIDZEW FUTSAL
W EKSTRAKLASIE!

Mecz rozpoczął się pięk-
nym akcentem wspar-

cia walczącej Ukrainy. 
Barwy Widzewa re-
prezentuje dwóch 
ukraińskich graczy 
– Maks Panasen-
ko i Alex Dakhi-
na, obaj otrzymali 

mocne wsparcie od 
kibiców. Spotkanie 

lepiej rozpoczęli łodzia-
nie, do groźnych sytuacji 
doszli Panasenko i grający 

trener Marcin Stanisław-
ski. Kilka minut później 

bardzo groźnie było 
za sprawą uderzeń 

Daniela Krawczyka 
i Michała Marci-
niaka, jednak dwa 
razy górą był 
bramkarz gości 
Norbert Jend-
ruczek. 

W 9. minucie mogło 
dojść do małej sen-
sacji.  Sam na sam 
z Dariuszem Słowiń-
skim wyszedł jeden 
z graczy Futbalo, pił-
ka przeszła między 
nogami bramkarza, 
ale minęła słupek 
o  k i lka  centyme-
trów. Kolejne groź-

ne akcje też były au-
tor s twa  b i a ł os tocz a n . 
W 13. minucie najpierw 
z niemałym wysiłkiem strzał 
obronił Słowiński, a chwilę 
później piłka odbiła się od 
obramowania. Odpowiedź 
Widzewa była równie moc-
na. Kolejny raz szczęścia 
próbował Krawczyk, jed-
nak jego strzał wylądował 
na poprzeczce. Tuż przed 
końcem pierwszej połowy 
zawodnicy Futbalo popełnili 
błąd przy wyprowadzeniu 
piłki, widzewiacy szybko 
z tego skorzystali. Marci-
niak przytomnie wypatrzył 
Stanisławskiego, któremu 

pozostało tylko dobić piłkę 
do pustej bramki. Do końca 
pierwszej części gry wynik 
nie uległ już zmianie i gospo-
darze schodzili na przerwę 
z jednobramkowym prowa-
dzeniem. 
Początek drugiej połowy 
to huraganowe wręcz ataki 
lidera Futsal I Ligi. Strze-
lali Panasenko, Krawczyk 
i Stanisławski, jednak bram-
ka była jak zaczarowana. 
W 4. minucie mocniej przy-
cisnęli gracze z Białegostoku, 
czego efektem był wyrów-
nujący gol Jakuba Konona. 
Radość gości nie trwała jed-
nak długo. Minutę później 
piękną indywidualną akcją 
popisał się Jan Dudek i w 
sytuacji sam na sam pokonał 
Jendruczka. Po tej bramce 
goście kolejny raz zaczęli 
grać wyżej i odważniej, jed-
nak Słowiński pozostał nie-
pokonany. W 10. minucie 
meczu czerwono-biało-czer-
woni powiększyli prowa-
dzenie. Kapitalnym strzałem 
w okienko popisał się Du-
dek. Kilka minut później 
Futbalo było bardzo bli-
sko złapania kontaktu, 
dwa strzały jeden 
po drugim 

odbijały się od poprzeczki. 
Minutę po tej sytuacji sam 
na sam z bramkarzem wy-
szedł Marciniak, jednak jego 
strzał okazał się za słaby. Na 
dwie minuty przed końcem 
meczu hattricka skompleto-
wał Dudek. Pierwszy strzał 
wprawdzie został obronio-
ny przez Jendruczka, jednak 
z dobitką bramkarz nie miał 
już szans. Odpowiedź gości 
była natychmiastowa. Ko-
nan po akcji całego zespołu 
zdobył swoją drugą bramkę. 
Kiedy wydawało się, że to 
już koniec strzelania, do ak-
cji kroczył Marciniak i strza-
łem w krótki słupek zdobył 
5. bramkę dla Widzewa.

PB

Słowiński, Dudek, Panasenko, 
Stanisławski, Jarzębski, Gąsior, 
Krawczyk, Łasak, Marciniak, 
Bondarenko, Dakihna, Schmidt

WIDZEW FUTSALWIDZEW FUTSAL
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nym akcentem wspar-nym akcentem wspar-

cia walczącej Ukrainy. 
Barwy Widzewa re-
prezentuje dwóch 
ukraińskich graczy 
– Maks Panasen-
ko i Alex Dakhi-
na, obaj otrzymali 

mocne wsparcie od 
kibiców. Spotkanie 

lepiej rozpoczęli łodzia-
nie, do groźnych sytuacji 
doszli Panasenko i grający doszli Panasenko i grający 

trener Marcin Stanisław-
ski. Kilka minut później 

bardzo groźnie było 
za sprawą uderzeń 

Daniela Krawczyka 
i Michała Marci-
niaka, jednak dwa 

błąd przy wyprowadzeniu 
piłki, widzewiacy szybko 
z tego skorzystali. Marci-
niak przytomnie wypatrzył 
Stanisławskiego, któremu 

nak Słowiński pozostał nie-
pokonany. W 10. minucie 
meczu czerwono-biało-czer-
woni powiększyli prowa-
dzenie. Kapitalnym strzałem 
w okienko popisał się Du-
dek. Kilka minut później 
Futbalo było bardzo bli-
sko złapania kontaktu, 
dwa strzały jeden 
po drugim 

Krawczyk, Łasak, Marciniak, 
Bondarenko, Dakihna, SchmidtBondarenko, Dakihna, Schmidt

doszli Panasenko i grający 
trener Marcin Stanisław-

ski. Kilka minut później 
bardzo groźnie było 
za sprawą uderzeń 

Daniela Krawczyka 
i Michała Marci-
niaka, jednak dwa 
razy górą był 
bramkarz gości 
Norbert Jend-
ruczek. 

Awans już po dwóch
sezonach to ogromny 
sukces!

FOT. PAWEŁ ŁACHETA
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ŁÓDZKA POGODYNKA
5°C

28.02
PONIEDZIAŁEK Imieniny 

obchodzą:
Antonia, Hilary, 
Roman, August, 
Gaja, Józef

8°C

01.03
WTOREK Imieniny 

obchodzą:
Albin, Antoni,
Budzisław, Feliks,
Joanna, Radosław

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

27 lutego 1877 roku w Wiel-
kich Łukach urodził się Chaim 
Mordechaj Rumkowski – ży-
dowski przemysłowiec, dzia-
łacz syjonistyczny, przełożony 
Starszeństwa Żydów w Ło-
dzi na terenie Litzmannstadt 
Ghetto aż do jego likwidacji 
w końcu sierpnia 1944 roku. 
Do Łodzi przybył w 1892 roku 
w ramach dużej fali emigra-
cyjnej Żydów z obszaru Ce-
sarstwa Rosyjskiego, uciekają-
cych przed prześladowaniami 
etnicznymi (tzw. emigracja 
Litwaków). 
W 1902 r. poślubił w Łodzi 
Itę (Idę) z domu Bender, któ-
ra zmarła na raka w grudniu 
1937 r. W latach 1907–1909 
prowadził w Łodzi wraz 
z Abem Neimanem zakład 
wykańczania tkanin pluszo-
wych przy ul. Wólczańskiej 29. 
Po I wojnie światowej praco-
wał jako agent ubezpieczenio-
wy. Mieszkał i prowadził biu-
ro przy ulicy Jana Kilińskiego 
105. W latach 1925–1939 pełnił 

KARTKA Z KALENDARZA

Kolejne wydanie 
w środę  2 marca

ŁÓDZKIE GAWĘDY

OBYWATELE OBYWATELE 
MIASTA ŁODZIMIASTA ŁODZI 

W Polsce przedrozbio-
rowej podział ludności 
w miastach na poszcze-
gólne grupy społeczne 
kształtował się w zależ-
ności od ich wielkości. 
W niewielkich osadach 
rolniczych, takich np. jak 
ówczesna Łódź, brak było 
wyodrębnionego patrycja-
tu, a podstawową grupę 
stanowili tzw. obywatele, 
czyli mieszczanie posiada-
jący obywatelstwo dane-
go miasta, a także ziemię 
i dom. 
W miasteczkach takich 
spotykało się jednak rów-
nież biedotę bez ziemi, 
mieszkającą w podnaję-
tych „komorach” czy też 
prowizorycznych lepian-
kach. Niektórzy z nich 
zatrudnieni byli jako pa-
robcy lub tzw. dziewki 
służebne. 
Skład społeczny miesz-
kańców Łodzi w 1777 roku 
określają dokładne dane 
spisowe. Na terenie mia-
sta w 66 domach miesz-

kało 70 rodzin. Do grupy 
obywateli zaliczało się 
67 rodzin, z których 64 
miały własne domy. Ro-
dzin komorniczych było 
trzy, parobków siedmiu. 
Oprócz nich byli również 
w Łodzi ludzie zamiesz-
kujący na gruntach ple-
bańskich lub dworskich, 
których nie zaliczano do 
obywateli miasta. 
Do kościoła parafialne-
go należały tzw. Górki 
Kościelne (Plebańskie), 
na obszarze których sta-
ło kilka domów, a ich 
właściciele zobowiązani 
byli dawać plebanowi 
niewielki czynsz w go-
tówce, daninę w naturze 
oraz wykonywać pewne 
drobne prace na rzecz 
jego gospodarstwa. Pod 
koniec XVIII wieku Gór-
ki Kościelne wyludniły 
się i zostali tam jedynie 
organista, kościelny oraz 
karczmarz, a w samej Ło-
dzi żyło zaledwie około 
200 obywateli! agr

W młodości Julian nie lubił dalekich podróży, wolał latem 
jechać do podłódzkich wsi, a jako nastolatek wielokrotnie 
wakacje spędzał wyłącznie w Inowłodzu nad Pilicą, 
wspominając, że „lata inowłodzkie to lata najszczęśliw-
sze”, kiedy galopował przez pola na chłopskich szkapach, 
śpiewał na zabawach, zbierał zioła i kwiatki na swoje 
pachnidła oraz zwiedzał nocą ruiny okolicznych zabytków. 
Tamte lata musiały mocno zapaść w pamięć poety, bo 
przywołał je ze szczegółami topografi cznymi w „Kwiatach 
polskich”, napisanych 30 lat później na obczyźnie: 

Rodzinne miasto

FAMUŁY I FAMILIAKIFAMUŁY I FAMILIAKI
To domy fabryczne bu-
dowane przez łódzkich 
przeds ięb iorców dla 
robotników stanowiły 
w Łodzi czasem odrębne 
osiedla jak w przypadku 
choćby Księżego Mły-
na, gdzie Karol Scheibler 
stworzył niemal małe 
miasteczko. Tych famuł 
czy familiaków – jak je na-
zywano – w wielkim prze-
mysłowym mieście było 
sporo, np. domki Kunitze-
rowskie na Widzewie, Al-
lartowskie famuły w osa-
dzie Kąty przy dzisiejszej 
ul. Wróblewskiego, domy 
robotnicze Poznańskiego 
przy ul. Ogrodowej, He-

inzla przy ul. Tuwima, 
budynki przy Niciarce 
i na Grynbachu, osiedle na 
Mani, czy mniejsze skupi-
ska tego typu domków 
w pobliżu wielu łódzkich 
fabryk. Stanowią one nie-
odłączną część łódzkiego 
pejzażu, a wiele z nich zo-
stało zrewitalizowanych 
i nadal są zamieszkane 
lub pełnią funkcje użytko-
we. Famułki – jak również 
zdrobniale w Łodzi mó-
wiono – to kawał historii 
naszego miasta i żywa 
księga losów wielu poko-
leń robotników – miesz-
kańców wielkiej przemy-
słowej aglomeracji. agr

ŁODZIANIZMY

Dobre lata

Jeszcześmy (wracam do bachmata)Jeszcześmy (wracam do bachmata)
Zdążyli skoczyć nad Pilicę,Zdążyli skoczyć nad Pilicę,
Pĳ ani złotą pieśnią świata,Pĳ ani złotą pieśnią świata,
Miłością, słońcem i księżycem,
Jeszcze zwiedziliśmy Rzeczycę,
Liciążnę, Rawę, Żądłowice,Liciążnę, Rawę, Żądłowice,
Studziannę i Królewską Wolę
(Z tej wsi na przełaj idąc polem
Spotkaliśmy pana Ignaca,Spotkaliśmy pana Ignaca,
Właśnie z cmentarza z wnuczką wracał);

Jeszcze zwiedziliśmy Rzeczycę,Jeszcze zwiedziliśmy Rzeczycę,

Studziannę i Królewską WolęStudziannę i Królewską Wolę
(Z tej wsi na przełaj idąc polem(Z tej wsi na przełaj idąc polem

Właśnie z cmentarza z wnuczką wracał);Właśnie z cmentarza z wnuczką wracał);

Ławeczka Ławeczka 
TuwimaTuwima

również funkcję prezesa zarzą-
du Internatu dla Dzieci Żydow-
skich i Fermy w „Helenówku”, 
przy obecnej ul. Krajowej 15. 
W latach 30. był członkiem 
zarządu Gminy  Żydowskiej 
w Łodzi i działaczem syjoni-
stycznym. 
W 1940 r. Niemcy mianowali 
go na stanowisko przewod-
niczącego Rady Starszeństwa 
Żydów w Litzmannstadt Ghet-
to, gdzie niektórzy nazywali 
go „Chaimem Groźnym” albo 
„królem Chaimem”. Hasłem, 
którym kierował się Rumkow-
ski, było: „Naszą jedyną drogą 
(wyjściem) jest praca”, sądząc, 
że przydatność dla produkcji 
wojskowej uchroni Żydów 
przed zagładą. Jego postać 
i działalność wzbudza ambi-
walentne opinie i różne oceny, 
przeważnie krytyczne i oparte 
na oskarżeniu o kolaboracje 
z Niemcami. Został wywie-
ziony ostatnim transportem 
z łódzkiego getta 29 sierpnia 
1944 r. do Auschwitz Birkeanu, 
gdzie zginął następnego dnia…

agr

GALERIA ŁÓDZKICH MURALI

Mural „Leczenie” przy ulicy Brzechwy 3 autor-
stwa artystki Paoli Delfi n pochodzącej z Meksyku

„KRÓL CHAIM”

Chaim Rumkowski i Hans Biebow – szef niemieckiej
 cywilnej administracji w Litzmannstadt GhettoAllartowskie famuły przy brukowanej 

ulicy Wróblewskiego. Foto Ignacy Plażewski
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