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64-latek usiłował okraść 
mieszkanie przy ul. Ro-
dakowskiego. Dzięki 
czujności sąsiadów został 
zatrzymany na gorącym 
uczynku.
Sąsiada okradanej loka-
torki zaniepokoiło kilka 
rzeczy. Kiedy wychodził 
z domu, na drzwiach za-
uważył zaklejony wizjer. 

Jego zdziwienie było 
jeszcze większe, gdy zo-
baczył, że tak samo jest 
u sąsiadki. Potem zwró-
cił uwagę na uchylone 
drzwi jednego z mieszkań,  
a wiedział, że lokatorki 
nie ma aktualnie w domu. 
Przez szparę zauważył 
złodzieja.
Czujny sąsiad od razu 

zaalarmował policję,  
a patrol niedługo zjawił 
się na miejscu, co pozwo-
liło zatrzymać złodzie-
ja na gorącym uczynku. 
Wśród niedoszłych łupów 
64-letniego amatora cu-
dzej własności były biżu-
teria, pieniądze i artykuły 
spożywcze. 
Złodziej trafił do aresztu. 
Za włamanie i usiłowa-
nie kradzieży grozi mu 
nawet 10 lat więzienia.  
A redakcja życzy każde-
mu z nas tak wspaniałych 
sąsiadów.                        rp

Jest w schronisku od 2 wrze-
śnia i ma dopiero dwa lata. 
Prawdopodobnie została 
porzucona.

CIEMNA STRONA MIASTA

ZŁAPANY NA GORĄCYM UCZYNKU

COViD-19 COViD-19 
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LICZBA ZAKAŻEŃLICZBA ZAKAŻEŃ

Początki w schroni-
sku były dla niej bardzo 
trudne, była zestreso-
wana, nie radziła sobie  
z nową sytuacją. Przerażał 
ją hałas i chaos panujące  
w schronisku. Takim zwie-
rzakom trudno zapewnić 
poczucie bezpieczeństwa 
i warunki, żeby pokonały 
strach, żeby zaufały, ale  
w tym wypadku się udało.
Dzięki codziennej pracy 
przekonaliśmy dziewczynę, 
że zanim pokaże się zęby  
i odstraszy człowieka, war-
to go najpierw poznać. Dziś 
Kama to zupełnie inna su-
nia niż ta, która trafiła do 
schroniska, ale 
ciągle wybred-
na, jeśli chodzi  

NA SYGNALE

o dawanie szansy – general-
nie szybciej obdarza zaufa-
niem kobiety niż mężczyzn.
Osoby, które zna, wita  
z radością. Pięknie chodzi 
na smyczy, lubi bawić się 
piłką. Jest bardzo energicz-
na i rozbrykana. Nie po-
winna jednak zamieszkać  
w domu, gdzie są małe dzie-
ci lub zwierzęta.
Mamy nadzieję, że Kama 
znajdzie cierpliwych i ko-
chających opiekunów, któ-
rzy nie zawiodą jej zaufa-
nia. I że ona sama da szansę 
człowiekowi, który zechce 
podarować jej dom.            

rsc

Inflacja to ogólny wzrost 
cen, nie w jednej branży, ale 
w każdej. Już od miesięcy 
zmagamy się z drożejącymi 
artykułami spożywczymi, 
benzyną, prądem, gazem  
i rosnącymi rachunkami.  
W listopadzie mieliśmy infla-
cję najwyższą od 20 lat. Wy-
niosła 7,8 proc. To tak, jakby 
ktoś zabrał nam w roku jedną 
pensję, emeryturę czy stypen-
dium.

W grudniu ten 
rekord znowu 
został pobity.  

Inflacja nie zwalnia i na ko-
niec roku wyniosła już 8,6 
proc. Najbardziej 
napędza ją drożejące 
paliwo. Tarcza antyinflacyj-
na nie zadziałała. Jeśli tempo 
wzrostu inflacji nie zwolni, 
to w styczniu może wynieść 
nawet 10 proc., czyli w skali 
roku będziemy mieli w port-
felach o jedną dziesiątą pie-
niędzy mniej. Jeśli doliczymy 
do tego niższe pensje, jakie  
w styczniu dostali pracownicy 
budżetówki, co jest skutkiem 
wprowadzenia Polskiego 
Ładu, to okaże się, że mamy 
jeszcze mniej na życie.       red

10 MLN ZŁ10 MLN ZŁ
NA NOWE ATRAKCJENA NOWE ATRAKCJE

AQUAPARK FALA

WAŻNA INFORMACJA

Na Fali będzie jeszcze więcej 
atrakcji! Nowe baseny i wodny 
plac zabaw, jacuzzi czy siłow-
nia, a do tego dająca oszczęd-
ności fotowoltaika.

1 stycznia 2022 zmienił się 
bank obsługujący Urząd 
Miasta Łodzi. Spowoduje to 
zmianę wszystkich rachun-
ków bankowych magistratu.

Wzrost cen pobił kolejny rekord. 
W grudniu inflacja wyniosła 8,6 
proc. Już w styczniu może być 
dwucyfrowa.

Aquapark Fala nie zwalnia 
tempa mimo problemów 
związanych z ograniczeniem 
działalności basenów przez 
pandemię COVID-19. Na 2022 
rok zaplanowano w nim in-
westycje, remonty oraz nowe 
atrakcje za blisko 10 milionów 
złotych.
W planach jest m.in. całkowi-
cie nowa atrakcja dla rodzin 
z dziećmi – zewnętrzny wod-
ny plac zabaw przy kasach 
letnich. Powstaną też nowe 

wanny jacuzzi przy basenie 
wewnętrznym rekreacyjnym, 
siłownia nad basenem ze 
sztuczną falą, dodatkowe to-
alety pod skałami oraz nowy 
drink-bar w Strefie Saun. Pla-
nowana jest także strefa zabaw 
interaktywnych dla dzieci nad 
„sztuczną falą”.
– Planujemy też inwestycje, 
które pomogą nam oszczędzić 
– mówi Andrzej Pirek, prezes 
Aquaparku Fala. – Dlatego 
na dachu zamontujemy foto-
woltaikę. To przyniesie nam 
oszczędności związane z cena-
mi prądu i pozwoli utrzymać 
ceny biletów w ryzach. 
Inwestycji będzie o wiele 
więcej, nawet dość drobnych. 

Planowany jest remont pira-
mid. Fala kupuje traktorek 
ogrodniczy, by jeszcze lepiej 
dbać o zieleń na terenie aqu-
aparku, utwardzony zostanie 
też wewnętrzny parking dla 
klientów.                                  rd

BYĆ SAMABYĆ SAMA

ZMIANA NUMERÓWZMIANA NUMERÓW
KONT URZĘDU MIASTAKONT URZĘDU MIASTA

Zmiana banku obsłu-
gującego Urząd Miasta 
oraz jego jednostki or-
ganizacyjne sprawi, że 
wszystkie opłaty i po-
datki lokalne od nowego 
roku trzeba wpłacać na 
nowe numery kont.
Indywidualne numery 
rachunków  trafią do 
każdego w oficjalnych 

pismach informujących 
o opłatach i podatkach 
w 2022 roku. 
Ogólne numery rachun-
ków dostępne będą na 
stronach internetowych 
urzędu, poszczegól-
nych jednostek, placó-
wek oświatowych oraz 
żłobków. Numery kont 
będzie można również 
uzyskać osobiście, pod-
czas wizyty w urzędzie, 
jego właściwych jed-
nostkach oraz placów-
kach.

red

Osoby
zainteresowane
adopcją Kamy
zapraszamy
do kontaktu
ze schroniskiem:

Procedura adopcji zwierząt
ze schroniska w czasie

trwającej pandemii
znajduje się na stronie

internetowej schroniska:

schronisko.biuro@o2.p

SCHRONISKO W ŁODZI

https://schronisko.uml.
lodz.pl/adoptuj-pupila/
informacje-o-adopcji/

INFOZNOWU ZNOWU BIJEBIJEININFFLLAACCJJAA PO KIESZENIPO KIESZENI

FO
T. 

GU
S

KAMA NIE CHCEKAMA NIE CHCE

DROŻYZNA



AKTUALNOŚCI 3Poniedziałek, 10 stycznia  |  nr 3/2022 (86)

ŁÓDŹ BUDUJE

REWITALIZACJA

FOT. LODZ.PL

Miasto może podpisać 
wreszcie umowę na bu-
dowę trzeciego etapu 
trasy Górna. Tego, który 
poprowadzi nas prosto do 
autostrady. Start budowy 
jeszcze zimą.

 – Formalności związa-
ne z dofinansowaniem 
inwestycj i  z  Urzędu 
Marszałkowskiego są 
na ostatniej prostej. To 
dla nas bardzo dobry 
sygnał ,  nie  możemy 
dłużej czekać.
W  p r z y s z ł y m  t y g o -
dniu chcemy podpisać 
umowę z wykonawcą 
łódzkiego odcinka no-
wej drogi, firmą Stra-
bag – mówi Agnieszka 
Kowalewska-Wójcik, 
dyr. Zarządu Inwestycji 
Miejskich.
D o  r o z s t r z y g n i ę c i a 
przetargu i podpisania 
umowy z wykonawcą 
brakowało tylko zielo-
nego światła od Urzędu 
Marszałkowskiego. Kil-

P o d c z a s  a u kc j i  c e n a 
jest zwykle podbijana. 
W przypadku przetargu 
na remont kamienicy przy 
ul. Piotrkowskiej 118 fi rmy 
cenę będą zbijały, a wygra 
najtańsza.

Kto wyremontuje zabyt-
kową kamienicę i wy-
buduje pasaż do fabryk 
przy ul. Sienkiewicza? 
Za nami pierwsza część 
przetargu na wybór wy-
konawcy. – Najtańsza 

kumiesięczne oczekiwanie 
wreszcie dobiegło końca. 
Od podpisania umowy 
minie około miesiąc do 
wejścia firmy na teren 
budowy, a to oznacza, że 
jeszcze zimą rozpoczną się 
pierwsze prace przy budo-
wie wylotówki na A1.
Nowy odcinek o długości 
nieco ponad 7 km połączy 
już istniejący fragment 
trasy (od ul. Rzgowskiej) 
z węzłem Łódź Górna na 
autostradzie A1. Niemal 
5 km to zadanie miasta 
Łódź, które wykona wła-
śnie firma Strabag, pozo-
stały fragment (od granic 
miasta do węzła na tere-
nach gminy Brójce) zbu-
duje Zarząd Dróg Woje-
wódzkich.
Nowa droga pozwoli nie 
tylko na dojazd do auto-
strady, ale także na obsłu-
gę nowych terenów inwe-
stycyjnych o powierzchni 
ponad 40 ha, odciążając 
zatłoczone ul. Kolumny, 
Józefów, a także al. Bar-

oferta jest dość wysoka, 
to 25 milionów złotych. 
Ale przed nami czwartko-
wa aukcja, w której cena 
z każdym przebiciem bę-
dzie obniżana. Liczymy, 
że zatrzyma się w miej-
scu bliższym naszego bu-
dżetu na inwestycję przy 
ul. Piotrkowskiej 118 – 
mówi Olga Kassyańska z Za-
rządu Inwestycji Miejskich. 
W kamienicy powstaną 
nie tylko mieszkania ko-
munalne, ale także lokale 

toszewskiego. Na tych 
terenach już funkcjonuje 
pierwszy budynek firmy 
Amazon o pow. ponad 
70 tys. mkw. Dobudowa-
nie nowego fragmentu TG 
jest kluczowe, ponieważ 
docelowo Amazon planu-
je uruchomienie tu dużego 
centrum dystrybucyjnego 
i magazynu.
Nowa droga będzie mia-
ła po jednym pasie ruchu 
w każdą stronę, na czte-
rech skrzyżowaniach z lo-
kalnymi ulicami powstaną 
ronda – z ul. Nowe Górki, 
Bronisin, Brójecką i św. 
Rafała Kalinowskiego.
Nie zabraknie drogi dla 
rowerów, posadzonych 
zostanie 300 drzew oraz 
ponad 22 tys. krzewów.
Wartość łódzkiej części 
inwestycji to 128,5 mln zł. 
Dofi nansowanie z UE wy-
niesie 62,4 mln zł, z budże-
tu państwa 12,5 mln zł.

ML

użytkowe, gastronomiczne 
i pracownie artystyczne. 
Budynki zostaną grun-
townie wyremontowane 
od piwnic po dachy. Ekipa 
remontowa wzmocni stro-
py oraz fundamenty, od-
restauruje stolarkę i klatki 
schodowe, a także położy 
wszystkie instalacje. Przy 
ul. Piotrkowskiej 118 urzą-
dzi się także Fundacja Cen-
trum Praw Kobiet. 
Częścią inwestycji będzie 
także przebudowa po-

dwórza, które zamieni się 
w zielony pasaż. Będzie-
my mogli przespacero-
wać nim do fabryk przy 
ul. Sienkiewicza 61 i 63, 
które także czekają remon-
ty. W parterze industrialne-
go budynku powstanie zu-
pełnie nowa brama, którą 
będziemy mogli pójść dalej 
i pasażem Schillera dojść 
do parku Sienkiewicza, 
placu Komuny Paryskiej 
oraz ul. Tuwima.

sasza

dwórza, które zamieni się 
w zielony pasaż. Będzie-
my mogli przespacero-
wać nim do fabryk przy 
ul. Sienkiewicza 61 i 63, 
które także czekają remon-
ty. W parterze industrialne-
go budynku powstanie zu-
pełnie nowa brama, którą 
będziemy mogli pójść dalej 
i pasażem Schillera dojść 
do parku Sienkiewicza, 
placu Komuny Paryskiej 

sasza

LICYTACJA: KTO DA MNIEJ ZA REMONT?LICYTACJA: KTO DA MNIEJ ZA REMONT?

Zabytkowa kamienica przy Piotrkowskiej 118 składa 
się z neoklasycystycznej frontowej kamienicy czynszo-
wej i dwóch ciągów ofi cyn. Archiwa datują początek jej 
budowy na lata 80-90. XIX w. Pierwszym właścicielem 
obiektu był Juliusz Szulc. W jednym z budynków prawej 
ofi cyny działała niegdyś synagoga.

INFO

AKTUALNOŚCI Poniedziałek, 10 stycznia  |  nr 3/2022 Poniedziałek, 10 stycznia  |  nr 3/2022 (86)

ŁÓDŹ BUDUJE

BĘDZIE 3. ETAP
TRASY GÓRNA

Już wkrótce
na plac budowy
wjadą pierwsze

maszyny
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Na początku roku odeszła 
artystka, której obrazy 
zdobiły niemal każdą szko-
łę czy przedszkole. Wielu  
z nas wychowywało się  
w otoczeniu jej sztuki. 

Najbardziej znany obraz 
Danuty Muszyńskiej-Za-
morskiej zna chyba każ-
dy. „Dziewczynka z gołę-
biem” była wielokrotnie 
reprodukowana, a w for-
mie gobelinu trafiła do 
papieża Jana Pawła II.
Danuta Muszyńska-Za-
morska urodziła się 14 
maja 1931 roku w Śro-
dzie Wielkopolskiej. Ar-
tystka przez kilka dekad 
związana była z Łodzią. 
Dyplom artysty-pla-
styka obroniła w Pań-
stwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych, czyli 
współczesnej Akademii 
Sztuk Pięknych.
Tworzyła głównie obrazy.  

Tematem najczęściej 
pojawiającym się w jej 
twórczości były portrety 
dzieci i macierzyństwo. 
Jej prace były pokazy-
wane zarówno w kraju, 
jak i za granicą, miała 
na koncie ponad 200 wy-
staw. Wielką popular-
ność przyniosło jej prze-
niesienie obrazów na 
pocztówki. W 2009 roku  
w Łódzkim Domu Kul-
tury świętowała 50-lecie 
pracy artystycznej.
Wśród odznaczeń, jakie 
dostała, jest Złoty Krzyż 
Zasługi, honorowa od-
znaka Łodzi i srebr-
ny medal Gloria Artis. 
Zmarła 2 stycznia.

POŻEGNANIE DANUTA MUSZYŃSKA
-ZAMORSKA

BEZPIECZEŃSTWO

SŁONIE UWIELBIAJĄSŁONIE UWIELBIAJĄ  WODĘWODĘ
ORIENTARIUM

Pierwszy lokator Orientarium 
– słoń Aleksander – powitał 
Nowy Rok. Podopieczny zoo 
uwielbia kąpiele i właśnie tak 
wszedł w 2022 rok.

Aleksander już zadomo-
wił się w łódzkim Orienta-
rium. Mija pół roku od mo-
mentu, kiedy powitaliśmy 
w nowym obiekcie pierw-
szego słonia indyjskiego. 
To bardzo spokojny, ułożo-
ny, a przy tym wyjątkowy 
osobnik. 
Ale nawet najspokojniejsze 
słonie bardzo lubią pluskać 
w wodzie. Zimą Aleksan-
der chętnie korzysta z base-
nu na wybiegu wewnętrz-
nym. Dzięki specjalnej 
szybie można podglą-
dać go pod powierzch-
nią wody.

Z kim pływa
Aleksander?
W basenie, w którym ką-
pie się Aleksander, pływają 
ciekawe gatunki ryb z Azji 
południowo-wschodniej. 
Towarzyszą mu między in-
nymi karpie giganty. Ryby 
te pochodzą z rzek Kambo-
dży, Laosu, Wietnamu i Taj-
landii. Rekordowe osobniki 
w naturze osiągają wagę 
300 kilogramów, co czyni je 
największymi rybami kar-
piowatymi na świecie. 
Spotkanie takiego giganta 
graniczy obecnie z cudem. 
Jeszcze w latach 60. ubie-
głego wieku w samej tylko 
Kambodży rocznie poła-

wiano do 200 ton tych ryb. 
Obecnie do sieci trafiają 
pojedyncze (nieprzekracza-
jące 150 kilogramów) osob-
niki. Spowodowane jest to 
przede wszystkim zmianą 
środowiska. Liczne zapo-
ry zbudowane na rzekach 
uniemożliwiły dorosłym 
rybom migrację w górę ko-
ryta, by złożyć ikrę. Dodat-
kowo intensywnie działają-
cy przemysł spowodował 
skrajne zanieczyszczenie 
wody, a połowy na maso-
wą skalę wyeliminowały 
większość dorosłych osob-
ników.                           PK-S

Z początkiem 2022 r. w życie 
weszła znowelizowana ustawa 
prawo o ruchu drogowym oraz 
zmiany w kodeksie wykroczeń, 
który wprowadził m.in. nowy, 
o wiele surowszy niż wcześniej 
taryfikator mandatów za prze-
kroczenie prędkości. 

Kierowca przekraczający 
dopuszczalną prędkość o 31 
km/h naraża się na mandat 
w wysokości 800 zł (dotych-
czas było to 200-300 zł). Im 
większe przekroczenie, tym 
wyższa kara. Jadąc o 51-60 
km/h szybciej niż pozwalają 
na to ograniczenia, trzeba się 
liczyć z mandatem wyno-
szącym już 1500 zł, a pędząc 
ponad 71 km/h więcej niż 
dopuszczają przepisy, nawet 
z karą wynoszącą 2500 zł. 
Od pierwszych dni nowego 
roku łódzka policja miała 

już kilka okazji zastosowa-
nia nowego taryfikatora. 
Przekonał się o tym 27-la-
tek, który na al. Rydza-Śmi-
głego (ograniczenie do 50 
km/h) jechał z prędkością 
144 km/h – dostał mandat  
w wysokości 2500 zł i 10 
punktów karnych.
Surowe kary momental-
nie ostudziły kierowców. 
Wg danych łódzkiej policji  
w pierwszych czterech 
dniach 2021 r. drogówka za 
różne wykroczenia wysta-
wiła 324 mandaty, zatrzy-
mano też 17 praw jazdy, 
w tym 7 za przekroczenie 
prędkości. Tymczasem  
w dniach od 1 do 4 stycznia 
br. mandatów wystawiono 
tylko 242. Z 4 straconych 
przez kierowców praw jaz-
dy tylko 1 odebrano za pręd-
kość.

– Kierowcy wyraźnie jeżdżą 
od Nowego Roku wolniej,  
a zatem bezpieczniej, co było 
główną intencją wprowa-
dzenia nowego taryfikatora 
– mówi Jadwiga Czyż z Wy-
działy Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji  
w Łodzi.
Wyższe kary grożą też za 
nieustąpienie pieszemu 
pierwszeństwa wbrew obo-
wiązkowi (od 1,5 tys. zł) czy 
wyprzedzanie na przejściu 
dla pieszych (od 1,5 tys. zł). 
Wzrosły też, do 2500 zł i wię-
cej, kary dla kierowców nie-
trzeźwych lub będących pod 
wpływem innych działają-
cych podobnie substancji. 

(pj)

SŁONE KARY
ZA PRZEKRACZANIE PRĘDKOŚCI

FO
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FOT. PAWEŁ ŁACHETA
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DZIEJE SIĘ W

PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK

Rozgrywki gier planszowych

W poniedziałek o godz. 16:30 na „Plan-
szówki po godzinach” zaprasza filia nr 10 
Biblioteki Miejskiej (ul. 11 Listopada 79). 
Wstęp wolny. 

Samoobrona dla kobiet

O godz. 18:30 rozpoczną się zajęcia z sa-
moobrony dla kobiet. Zajęcia przeznaczone 
są dla pań, które chcą nabyć umiejętności 
pozwalające poradzić sobie w sytuacjach 
kryzysowych. Szczegó łowe informacje na 
temat zaję ć  oraz zapisy pod numerem 
telefonu 536 777 610 (w godzinach 
9:00-16:00).

DZIEJE SIĘ WE
WTOREKWTOREK

Klub Malucha

Na godz. 17:00 zaplanowano w Bibliotece 
Kostka (ul. Kostki Napierskiego 4) spotka-
nie Klubu Malucha. Dzieci wezmą udział 
w zajęciach plastycznych. Spotkanie 
skierowane jest do dzieci od 3 roku życia 
z rodzicami. Udział bezpłatny, obowiązują 
zapisy: 571 553 026.

Bilety kupisz w kasie przy 
wejściu na wystawę
normalny – 25 zł
ulgowy – 20 zł
rodzinny (2+2) – 75 zł
*dzieci do 4 roku życia – 
wejście bezpłatne

INFO

FOT. MAT. PRAS.

Michał Kruk

Agnieszka
Korzeniowska

Paweł Kos, Malwina Jelistratow, 
Damian Sosnowski

Ekspozycję znajdziesz w lokalu 
na rynku, od strony ul. Zachodniej, 

pomiędzy charakterystycznymi literkami 
Manufaktury a pizzerią 105-ką

MANUFAKTURA

Oko w oko z
W Manufakturze otworzyła się 
największa w Europie wysta-
wa pająków egzotycznych. Na 
ekspozycji można podziwiać 
kilkadziesiąt pajęczaków, 
w  tym ptaszniki, tarantu-
le, czarne wdowy i pustynne 
skorpiony!

Wystawa, zlokalizowa-
na na rynku Ma-

n u f a k t u r y , 
w lokalu 

od strony 
ul. Za-
chodniej 
(pomię-

dzy cha-
r a k t e r y -

s t y c z n y m i 
literkami Ma-

nufaktury a pizze-
rią 105-ką) jest 

otwarta codziennie, także 
w niedziele niehandlowe, 
w godz. 10:00-20:00.
W terrariach znaj-
dziemy m.in. 

Pierwsza premiera w 2022 
roku w Teatrze Nowym – „Wiel-
ki Teatr Świata” w reżyserii 
Cezarego Tomaszewskiego.

„Muzyczna farsa” – mówi 
reżyser, by szybko zmie-
nić opis spektaklu na 
„niemoralny moralitet”, 
„złośliwą i przewrotną 

jeden z najbardziej jado-
witych gatunków pają-
ków świata Latrodectus 
hasselti – czarną wdowę, 
czy giganta wśród paję-
czaków, Theraphosa stir-
mi. Nie zabraknie również 
ptaszników, pająków wła-
ściwych, wijów i skorpio-
nów. Przeszła cię gęsia 
skórka? Bez obaw, opieku-
nowie wystawy udowod-
nią, że pająki nie są takie 
straszne, jak je malują!
Ekspozycja nie tylko 
wprowadzi w fascynujący 
świat pająków, ale tak-
że pomoże przełamać 
lęki. Doświadczeni 
opiekunowie wysta-
wy o każdej pełnej 
godzinie poprowa-
dzą prezentację 
w y b r a -
n y c h 

PREMIERA

ZŁOŚLIWA I PRZEWROTNA
GROTESKA

„niemoralny moralitet”, 
„złośliwą i przewrotną 

groteskę” czy „niekończą-
cą się paradę wykonów”. 
Barokowy dramat religijny 
Pedra Calderóna de la Bar-
ki jest bowiem dziełem da-
lekim od religijnej powagi 
i moralnej jednoznaczno-
ści, a reżyser jest daleki od 
przedstawiania tradycyj-
nych interpretacji.

Calderón de la Barca – nie 
stroniąc od przewrotnego 
dowcipu, a nawet złośli-
wości – sięga  po motyw 
życia jako snu czy teatru 
świata, w którym ludzie są 
tylko trybami ziemsko-nie-
biańskiej maszynerii. 
Jak współcześnie interpre-
tować religijne dramaty, 

które bardziej przecież ko-
mediami były? Co wspól-
nego ma teatr świata, 
organizowany według bo-
skiego porządku, z teatrem 
kapitalistycznie nastawio-
nym na zysk?   

Red

Najbliższe spektakle
21 stycznia godz. 19:15, 
23 stycznia godz. 19:00

INFO

MANUFAKTURA

Oko w oko zOko w oko z
W Manufakturze otworzyła się 
największa w Europie wysta-
wa pająków egzotycznych. Na 
ekspozycji można podziwiać 
kilkadziesiąt pajęczaków, 

jeden z najbardziej jado-

pająkiem!pająkiem!
kilkadziesiąt pajęczaków, 
w  tym ptaszniki, tarantu-
le, czarne wdowy i pustynne 
skorpiony!

Wystawa, zlokalizowa-Wystawa, zlokalizowa-
na na rynku Ma-na na rynku Ma-

n u f a k t u r y , 
w lokalu 

od strony 
ul. Za-
chodniej 
(pomię-

dzy cha-
r a k t e r y -

s t y c z n y m i 
literkami Ma-

nufaktury a pizze-nufaktury a pizze-
rią 105-ką) jest rią 105-ką) jest 

otwarta codziennie, także otwarta codziennie, także 
w niedziele niehandlowe, w niedziele niehandlowe, 
w godz. 10:00-20:00.w godz. 10:00-20:00.
W terrariach znaj-W terrariach znaj-
dziemy m.in. dziemy m.in. 

osobników, a śmiałkowie 
będą mogli potrzymać 
niegroźne pająki na ręce! 
W ciągu dnia odbywają 
się też pokazy karmienia 
zwierząt na żywo. 
Wystawę uzupełniają 
plansze 3D, tablice, opi-
sy, wylinki oraz kolekcje 
numizmatyczne i fi lateli-
styczne.

RedKu

Na wystawie będzie okazja, 
by bliżej przyjrzeć się pająkom, 
a nawet potrzymać je na dłoni
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· 1150 zł dla go-
spodarstwa do-
mowego składa-
jącego się z co 
najmniej 6 osób.

Dodatek osło-
nowy może być 

jeszcze wyższy, 
jeśli  mieszkamy 

w lokalu, który nie 
jest  podłączony do 

sieci centralnego ogrze-
wania, czyli musimy palić 
w kotle na paliwo stałe, 
kominkiem, kozą, piecem 
kaflowym, czy kuchnią 
węglową. Wtedy możemy 
liczyć na:

· 500 zł rocznie dla go-
spodarstwa domowego 
jednoosobowego,

· 750 zł rocznie dla go-
spodarstwa domowego 
składającego się z 2 do 3 
osób,

· 1062,50 zł rocznie dla 
gospodarstwa domowego 
składającego się z 4 do 5 osób,

· 1437,50 zł rocznie dla 
gospodarstwa domowego 
składającego się z co naj-
mniej 6 osób.

Red

FOTO: ENVATO ELEMENTS

Osoby o  niskich dochodach 
mogą składać już wnioski o do-
datek osłonowy. To wsparcie 
w obliczu wszechobecnej dro-
żyzny. Jak je zdobyć?

Dodatek osłonowy to 
j e d n o r a z o w a  p o m o c 
przysługująca za ten 
rok. Wnioski można już 
składać,  a  czas na to 
mamy do 31 paździer-
nika. Jest to wsparcie 
dla osób o najniższych 
dochodach,  które ma 
złagodzić skutki droży-
zny. Od kilku miesięcy 
cały kraj ponosi konse-
kwencje coraz droższych 
zakupów spożywczych, 
czy rosnących cen ben-
zyny, prądu i gazu.

Kto może dostać 
dodatek osłonowy?
Jedynym kryterium bra-
nym pod uwagę przy 
rozpatrywaniu wniosku 
o dodatek osłonowy jest 
przeciętny dochód w go-

spodarstwie 

KIEDY BĘDĄ WYPŁACANE 
W przypadku wniosków złożonych do 
końca stycznia dodatek dostaniemy 
w dwóch ratach, pierwszą do końca mar-
ca, a drugą do 2 grudnia.
Jeśli wniosek złożymy po 31 stycznia, do-
datek zostanie wypłacony jednorazowo, 
zaraz po jego przyznaniu.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski o dodatek osłonowy należy skła-
dać w Centrum Świadczeń Socjalnych 
w Łodzi. Możemy zrobić to osobiście, za 
pośrednictwem internetu lub poczty: 

·  w Punkcie Obsługi Świadczenio-
biorców, ul. Urzędnicza 45, pok. 16, 
pok. 17, pok. 29 w gdzinach pracy urzędu: 
pon., śr., czw., pt. w godz. od 8:00 do 
16:00; wt. w godz. od 9:00 do 17:00,

·  elektronicznie za pośrednictwem 
Elektronicznej Platformy Usług Admi-
nistracji Publicznej ePUAP : https://
epuap.gov.pl/ przesyłając ww. wnio-
sek na adres skrytki:  /CSSwL/Skryt-
kaEPS,

· przez umieszczenie w urnie na doku-
menty w Punkcie Obsługi Świadczenio-
biorców (w godzinach pracy urzędu),

· listownie na adres: Centrum Świad-
czeń Socjalnych w Łodzi, ul. Urzędni-
cza 45, 91-304 Łódź.

d o m o w y m  n a  o s o b ę . 
W przypadku osób sa-
motnych maksymalnie 
może on wynosić 2100 
zł, a w przypadku go-
spodarstw wielooso-
bowych – 1500 zł na 
osobę. 

Jak obliczamy dochód? 
To nasze przychody z ca-
łego roku,  od których 
na leży  od jąć  podatek 
dochodowy i składki na 
ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne. Nie wlicza 
się do niego alimentów 
płaconych na rzecz in-
nych osób.

W zależności  od tego, 
kiedy będziemy składać 
wniosek o dodatek osłono-
wy, musimy policzyć nasze 
dochody za inny okres. 
– jeśli złożymy wniosek do 
31 lipca, liczymy średni do-
chód na osobę, jaki uzyska-
liśmy w 2020 roku,
– jeśli złożymy wniosek od 
1 sierpnia do 31 paździer-
nik, liczymy średni dochód 

za rok 2021.

C o 
w sy-
tuacji, jeśli nasz dochód 
nieznacznie przekracza 
u s t a l o n e  m a k s i m u m ? 
Możliwe, że również uda 
nam się zdobyć dodatek 
osłonowy, ale będzie on 
pomniejszony o kwotę, 
o jaką nasz dochód prze-
kroczył kryterium.

Ile wynosi dodatek 
osłonowy?
· 400 zł dla gospodar-
stwa domowego jedno-
osobowego,

· 600 zł dla gospodar-
stwa domowego składa-
jącego się z 2 do 3 osób,

· 850 zł  dla gospodar-
stwa domowego składa-
jącego się z 4 do 5 osób,

DROŻYZNA?DROŻYZNA? MOŻESZ SIĘ MOŻESZ SIĘ 
STARAĆ O DODATEK FINANSOWYSTARAĆ O DODATEK FINANSOWY

WSPARCIE 

spodarstwa domowego 
składającego się z 2 do 3 składającego się z 2 do 3 
osób,

· 1062,50 zł rocznie dla 
gospodarstwa domowego 
składającego się z 4 do 5 osób,

· 1437,50 zł rocznie dla 
gospodarstwa domowego 
składającego się z co naj-
mniej 6 osób.

Red

elektronicznie za pośrednictwem 
Elektronicznej Platformy Usług Admi-
nistracji Publicznej ePUAP : https://
epuap.gov.pl/ przesyłając ww. wnio-
sek na adres skrytki:  /CSSwL/Skryt-
kaEPS,

· przez umieszczenie w urnie na doku-
menty w Punkcie Obsługi Świadczenio-
biorców (w godzinach pracy urzędu),

· listownie na adres: Centrum Świad-listownie na adres: Centrum Świad-
czeń Socjalnych w Łodzi, ul. Urzędni-
cza 45, 91-304 Łódź.

– jeśli złożymy wniosek do 
31 lipca, liczymy średni do-31 lipca, liczymy średni do-
chód na osobę, jaki uzyska-

– jeśli złożymy wniosek od 
1 sierpnia do 31 paździer-
nik, liczymy średni dochód 

osłonowy?
· 400 zł· 400 zł dla gospodar- dla gospodar- dla gospodar- dla gospodar-
stwa domowego jedno-stwa domowego jedno-
osobowego,osobowego,

· 600 zł dla gospodar- dla gospodar-
stwa domowego składa-stwa domowego składa-
jącego się z 2 do 3 osób,jącego się z 2 do 3 osób,

· 850 zł dla gospodar- dla gospodar-
stwa domowego składa-stwa domowego składa-
jącego się z 4 do 5 osób,jącego się z 4 do 5 osób,

Nowy zasiłek dla osób
o niskich dochodach
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FOT. LODZ.PL, FOODSHARINGLODZ

NIE WYRZUCAJ

Podziel się jedzeniemPodziel się jedzeniem

Podstawą foodsharingu 
jest niemarnowanie żyw-
ności, czyli podzielenie się 
nadwyżką dobrego, pełno-
wartościowego jedzenia, 
np. gotowych posiłków, 
których wiemy, że nie jeste-
śmy w stanie zjeść. Najczę-
ściej takie sytuacje zdarzają 
się po świętach, imprezach, 
czy weselach. 
Takim ekstra jedzeniem zo-
stawionym w specjalnych 
miejscach – jadłodzielniach 
– może się poczęstować 
każdy, kto chce – niezależ-
nie od statusu i ilości zara-
bianych pieniędzy.
– Foodsharing nakierowa-
ny jest na budowanie świa-
domości proekologicznej. 
Zbyt duża konsumpcja 
jest problemem naszych 
czasów, na szczęście coraz 
więcej mówi się na ten te-
mat, ale wciąż wiele osób 
nie ma świadomości, że 
wyrzucenie kilku porcji 
przygotowanego jedzenia 
to nie jest tylko marnowa-
nie posiłków, ale także cały 
łańcuch dostaw poszcze-
gólnych produktów do 
sklepów, czyli dystrybucja 
oraz proces produkcyjny, 
podczas którego zużywa-
ne jest mnóstwo energii, 
wody, zasobów natural-
nych – mówi Agnieszka 
Laskowska.
Zostawienie w Jadłodzielni 
jedzenia jest prostym spo-
sobem, by dołożyć swoją 
cegiełkę do dbania o śro-
dowisko. – Gdyby wyrzu-
cane jedzenie było krajem, 
to byłoby w pierwszej trój-
ce największych emiten-
tów dwutlenku węgla na 
świecie! Zaraz po Chinach 
i Stanach Zjednoczonych! – 
mówi Agnieszka Laskow-
ska. 
Te liczby mówią same za 
siebie. Świadomość pro-
ekologiczna zaczęła się 
zwiększać i idea food-
sharingu także zaczęła 
się rozprzestrzeniać. 
W tym momencie 
w Łodzi są trzy jadło-

dzielnie i kilkanaście lodó-
wek społecznych. Jedzenie 
z tych miejsc znika bardzo 
szybko. Jest kilka zasad 
dotyczących zostawiania 
żywności w jadłodziel-
niach.
– Nie powinno się zosta-
wiać surowego mięsa, 
surowych jajek i alkoho-
lu. Oczywiście jedzenie 
powinno być w terminie 
ważności, absolutnie nie 
wolno zostawiać jedzenia 
nadpsutego, czy spleśnia-
łego – wyjaśnia Agnieszka 
Laskowska.
Jadłodzielnie mają cha-
rakter wolontaryjny. Trzy 
kobiety, które zakładały 
je w Łodzi, od początku 
zajmowały się tymi miej-
scami. – Ideałem jest, kie-
dy to otoczenie miejsca, 
w którym jest jadłodziel-
nia, również angażuje się 
w opiekę nad lodówką. 
Tak jest i w przypadku 
Caritasu, i w przypadku 
Miejsca Spotkań, w któ-
rych mamy jadłodzielnie – 
opowiada Agnieszka.
Trzecie miejsce, jadłodziel-
nia na EKSocu (ul. POW 
3/5), zamknięte było 

na czas pandemii. Kilka 
tygodni temu zostało re-
aktywowane i opiekuje się 
nim kilku studentów SKN 
Social Force. Pracy przy 
foodsharingu jest bardzo 
dużo, bo to nie tylko do-
glądanie i sprzątanie lodó-
wek, ale także regularne 
poszukiwanie punktów 
gastronomicznych, które 
zgodzą się oddawać swoje 
nadwyżki jedzenia.
– Niestety bardzo często 
jest tak, że po to jedzenie to 
my musimy dojechać i za-
wieźć je do punktów jadło-
dzielni. Ideałem by było, 
żeby oprócz nas pojawiło 
się więcej wolontariuszy 
i chętnych do regularnej 
współpracy – przyznaje 
Agnieszka. I zaprasza do 
kontaktu wszystkich, któ-
rzy chcieliby włączyć się 
w tę ideę.
rut

Foodsharing Łódź – na FB:

Idea foodsharingu, czyli dzielenia się jedzeniem, narodziła 
się w Niemczech w 2012 roku, zaś do Łodzi przywędrowała 
w  2017 roku za sprawą trzech kobiet – Agnieszki Laskow-
skiej, Justyny Zajączkowskiej i Oksany Hałatyn-Burdy. Pierw-
sza jadłodzielnia pojawiła się na Wydziale Ekonomiczno-Socjolo-
gicznym Uniwersytetu Łódzkiego. 

Trzecie miejsce, jadłodziel-
nia na EKSocu (ul. POW 
3/5), zamknięte było 

Lodówki społeczne 
w Łodzi

Godziny otwarcia Jadłodzielni:
– Na Wydz. EkSoc. UŁ (ul. POW 3/5) – pon.-pt. 6-20, 
sob. 7-20, niedz. 8-18
– przy Miejscu Spotkań (ul. 28 Pułku Strzelców Ka-
niowskich 9) – w dni robocze 12-20 
- przy Caritasie (ul. Gdańska 111) - pon. - pt. 7.30-17.30

INFO

Jedzeniem można się podzielić, nie tylko zawożąc je do 
jadłodzielni, czy lodówek społecznych. Sprawnie działa 
grupa FB – „Oddam jedzenie Łódź”, tam wystarczy na-
pisać i wstawić zdjęcie produktów, które chcemy oddać, 
a także poinformować pozostałych użytkowników, w któ-
rym miejscu jest odbiór. Chętni wpisują się pod postem.

Jadłodzielnia  
na Strzelców 
Kaniowskich
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Po placu między 
pałacem Poznańskich i ho-
telem Puro zazielenią się ko-
lejne szare dzisiaj przestrze-
nie. Powiększą się też lasy, 
przybędzie drzew w ulicach, 
powstaną nowe parki. Ten 
rok zapowiada się zielono.

Wiosną zobaczymy efekty 
zazielenienia pierwszego 
z łódzkich placów. Kilka 
lat temu przed pałacem 
Poznańskich powstała 
nowa przestrzeń publicz-
na. Granitowa posadzka 
nie zniosła dobrze 
próby czasu 
i wy-

zwań, jakim miasta muszą 
stawiać czoła w dobie kry-
zysu klimatycznego. Stąd 
decyzja o rozebraniu czę-
ści granitowej nawierzch-
ni i posadzeniu w tym 
miejscu roślin.
– To pierwsza nasza inwe-
stycja w większym projek-
cie zazieleniania centrum 
miasta. W tym roku za-
czniemy drugą i trzecią. 
Przygotujemy projekt i za-
czniemy metamorfozę pla-
cu Dąbrowskiego. Tutaj 
również zdemontujemy 
część płyt granitowych, 

a na ich miejscu posadzi-
my rośliny, m.in. trawy, 
krzewy i drzewa. Potem 
weźmiemy na warsztat re-
jon „Stajni Jednorożców”, 
czyli skrzyżowania ul. 
Piotrkowskiej z trasą WZ. 
Tam również przestrzeń 
może być dużo bardziej 
przyjazna mieszkańcom 
i poprawiać mikroklimat 
– zapowiada Maciej Rie-
mer, dyrektor Departa-
mentu Ekologii i Klimatu. 

Więcej lasów, więcej 
parków
W zeszłym roku Łódź 
rozpoczęła realizację wie-
loletniego programu za-
lesiania. Pierwsze nowe 
hektary lasu zostały po-
sadzone w Laskowicach. 
Las jest sadzony na daw-
nych terenach rolniczych, 
ziemia najpierw została 
zaorana, a potem umiesz-
czono w niej tysiące sa-
dzonek. W tym roku to 
samo stanie się z kolejny-
mi 10 hektarami terenu.
Ten rok będzie także ko-
lejnym, w którym rozro-
śnie się parkowa Łódź. 
Z jednej strony rozpocz-
nie się urządzanie utwo-
rzonych już nowych 6 par-
ków leśnych, które mają 
powierzchnię w sumie 
61 hektarów. Przybędzie 

tam alejek spacerowych, 
ławek, koszy na śmieci, 
a miejscami także oświe-
tlenie. Z uwagi na leśny 
charakter tych terenów 
zieleni, ich wygląd ma 
pozostać maksymalnie 
naturalny, także nie spo-
dziewajmy się tam dużej 
ingerencji.
Wiemy już, gdzie powsta-
ną siódmy i ósmy nowy 
park – na Sikawie oraz 
przy ul. Ustronnej. W za-
nadrzu na ten rok są kolej-
ne niespodzianki, numer 9 
i 10, co da nam w niecałe 
dwa lata całkiem okrągłą 
liczbę. Szczegóły poznamy 
w kolejnych miesiącach.

Kolejne drzewa 
w arteriach
O zaletach drzew w uli-
cach nikogo nie trzeba 
przekonywać. Poza 
oczywistą korzyścią, 
jaką jest cień i obni-
żanie temperatury, 
drzewa obniżają 
także hałas z jezd-
ni oraz wyłapują 
część zanieczysz-
czeń. Zieleń ma 
także nieoceniony 
wpływ na zdrowie 
i samopoczucie, ob-
cowanie z nią poma-
ga w rekonwalescen-
cji.

Ten rok to kolejna cegieł-
ka w programie zaziele-
niania dwupasmówek. 
W zeszłym roku mnóstwo 
nowych drzew pojawiło 
się na ul. Brzezińskiej, Jó-
zefi aka, Bartoszewskiego, 
czy Przybyszewskiego. 
W tym roku przybędzie 
kolejnych 2-3 tysiące, 
a ekipy ogrodnicze zoba-
czymy przede wszystkim 
na al. Włókniarzy.
Łódzkie arterie zaziele-
nią się także dzięki pną-
czom na ekranach aku-
stycznych. Plan jest taki, 
że roślinami pokryją się 
wszystkie zapory 
oddzielające 
zabudo-
wa-

nia od ulicznego hałasu. 
Cel na ten rok to kolejne 4 
kilometry zazielenionych 
pnączami ekranów.

Mniej kopciuchów
Od 3 stycznia można już 
składać wnioski na wy-
mianę kotłów grzewczych 
w domach i budynkach 
wielorodzinnych z miejską 
dotacją. Aby przyspieszyć 
tempo likwidacji kopciu-
chów, Łódź zwiększyła 
wysokość dofi nansowa-
nia inwestycji do 90 proc. 
kosztów i maksy-

m a l -
nie 9 

EKOLOGIA

ZIELONEZIELONE

Cel na ten rok 
to 4 kilometry 
zazielenionych 
ekranów akustycznych

Pierwsza zielona ściana powstała przy al. Kościuszki. 
W tym roku przybędzie ich jeszcze kilkanaście
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tys. zł w przypadku 
wniosków indywidual-
nych oraz maksymalnie 
50 tys. zł dla całych bu-
dynków wielorodzinnych. 
Miasto pośredniczy także 
w programie „Czyste po-
wietrze”, a w tym roku 
zwiększy liczbę punktów 
doradztwa. 
Wymiana źródeł ogrzewa-
nia na bardziej ekologicz-
ne obejmuje także gminne 
nieruchomości. Najwięk-
szym jak dotąd progra-
mem była rewitalizacja, 
w której do sieci central-
nego ogrzewania zostały 
podłączone wszystkie re-
montowane kamienice. 
Jest to możliwe m.in. dla-
tego, że w ramach przebu-
dowy ulic pod powierzch-
nią kładziona jest instalacja 
ciepłownicza. Przyłączać 
się do niej mogą także 
właściciele prywatnych 
nieruchomości.
W tym roku miasto opra-
cuje program termomo-
dernizacji kolejnych 100 
budynków miejskich, 
a prace sfi nansowane zo-

staną w całości z funduszy 
unijnych.

Lamus na wierzch
– Chcemy też wziąć na 
warsztat w tym roku La-
mus, dopływ Jasienia. Wy-

d o -
b ę -
d z i e m y 
płynącą dzisiaj w ka-
nale rzekę na powierzch-
nię i stworzymy nad nią 
bulwar. Będzie zasilana 
wodami – deszczówką 
i śniegiem – z dachów 
okolicznych budynków, 
zarówno przemysłowych 
w strefi e ekonomicznej, jak 
i użyteczności publicznej 
czy mieszkalnych – zapo-
wiada Riemer.
Z mniejszych projektów 
miasto zaplanowało tak-
że wprowadzanie zieleni 
w miejscu płyt na szerokich 
chodnikach, tworzenie ko-
lejnych zielonych ścian, 
dofi nansowanie zakłada-
nia przez łodzian ogrodów 
społecznych, deszczowych 
oraz zazielenianie podwó-
rek. Będzie też zachęcać ko-
lejne fi rmy i instytucje do 
przystąpienia do Ekopaktu 
i podjęcie działań na rzecz 
środowiska.

Zielone fundusze UE
W tym roku Łódź zacznie 
też przygotowania do 
zdobycia dofi nansowania 
na ekologiczne działania 
w ramach Europejskiego 

Zie-
l o n e g o 

Ładu. To zaplanowa-
ne na najbliższe lata 
ogromne fundusze 
na zadania z zakre-
su ekologii. Unia 
Europejska za-
mierza osiągnąć 
w 2050 roku 
tzw. neutralność 
k l i m a t y c z n ą , 
co oznacza ta-
kie ograniczenie 
produkcji dwu-
tlenku węgla, 
aby planeta była 
w stanie je zneutrali-
zować. Dzisiaj emisja 
CO2 jest tak duża, że 
powoduje stały wzrost 
temperatury na Ziemi 
oraz klimatyczne katakli-
zmy, jak powodzie, czy 
huragany.

Eko-kongres
Chciałoby się powiedzieć, 
że na fi nał, ale faktycznie 
to w pierwszym kwar-
tale tego roku w Łodzi 
zostanie zorganizowane 
ogólnopolskie spotkanie 
dotyczące spraw klima-
tu i przeciwdziałania 

skut-
k o m 
jego negatywnych 
zmian. Więcej 
szczegółów kra-
jowego kongresu 
poznamy jeszcze 
w tym tygodniu.

sasza
FOT. LODZ.PL

jego negatywnych 
zmian. Więcej 
szczegółów kra-
jowego kongresu 
poznamy jeszcze 
w tym tygodniu.

sasza

EKOLOGIA

ZIELONEZIELONE Nowy park na Widzewie. 
Czekamy na następne cztery

Podczas 
przebudowy 

trasy W-Z 
posadzono kilka 

tysięcy drzew
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REMONTY ULIC

Remonty i modernizacje 
łódzkich ulic będą w tym 
roku trudne do ominięcia. 
Najbliższe dwa lata przy-
niosą odnowę wielu ważnych 
tras międzydzielnicowych, 
modern i zac ję  torow isk 
i osiedlowych dróg.

Rok 2022 to istna kumula-
cja inwestycji drogowych 
i transportowych. Mia-
sto odnawia sieć tram-
wajową, przebudowuje 
duże ulice, które łączą 
poszczególne dzielnice, 
ale również małe drogi 
o znaczeniu osiedlowym. 
Równolegle  PKP PLK 
drąży pod miastem tunel, 
który nie tylko połączy 
Łódź szybką koleją z wie-
loma innymi metropolia-
mi, ale także pozwoli po-
konać trasę z Widzewa na 
Polesie i Teofi lów w kilka-
naście minut.

W centrum
Sporo zmian czeka nas 
w rejonie placu Wolności 
i Manufaktury. Musimy 
tutaj bardzo mocno zmie-
nić nasze przyzwyczajenia 
i ulubione trasy pokony-
wane codziennie z domu 
do pracy czy do szkoły. 
– Remontowanych bę-
dzie kilka równoległych 
ulic, przede wszystkim 
Północna z Ogrodową na 
dwóch odcinkach oraz 
Legionów. Te dwie pierw-
sze czeka przebudowa od 
skrzyżowania z ul. Fran-
ciszkańską do Zachodniej 
i przeobrażenie w miejski 
bulwar. Inwestycja będzie 
prowadzona pod ruchem, 
co oznacza, że wykonaw-
ca, z którym miasto wła-
śnie podpisało umowę, 
najpierw wyremontuje 
jedną nitkę, a w kolej-
nym roku drugą – mówi 
Agnieszka Kowalewska-
-Wójcik, dyrektor Zarzą-

Gdzie w tym roku 
zobaczymy 

drogowców?

• Krakowska
• Telefoniczna
• Pomorska
• Przybyszewskiego
• Włókiennicza
• Moniuszki
• rondo Krokusowa/

Edwarda/Pomorska 
• Północna/Ogrodowa
• Wolborska/Podrzeczna
• Trasa Górna
• Mielczarskiego
• Fabryczna
• Traktorowa
• Obywatelska
• Aleksandrowska
• Nowe Sady
• Stefanowskiego
• Sołecka
• Gerberowa
• 6 Sierpnia
• Struga
• Jaracza
• Sienkiewicza
• Hasa
• Wojska Polskiego

du Inwestycji Miejskich.
Ulica Legionów zostanie 
przebudowana od placu 
Wolności do ul. Cmentar-
nej. Za dwa lata, zamiast 
służyć za plan fi lmów wo-
jennych, będzie miała rów-
ną jezdnię, proste chodni-
ki, nowoczesne torowisko, 
nowe drzewa i oświetle-
nie. Wykonawca przebu-
duje też sieci podziemne 
i mieszkańcy okolicznych 
kamienic będą mogli się 
podłączyć do sieci cie-
płowniczej. 
W okolicy zostaną wyre-
montowane jeszcze ulice 
Wolborska i Podrzeczna 
oraz Cmentarna i Miel-
czarskiego. 
Nieco dalej na południe 
czeka nas kolejny etap bu-
dowy stacji Śródmieście na 
trasie tunelu średnicowe-
go. To oznacza, że praw-
dopodobnie w drugiej po-
łowie roku PKP wejdzie na 
skrzyżowanie ul. Zachod-
niej z Zieloną. 
W tym roku rozpocznie się 
również przebudowa uli-
cy Fabrycznej na odcinku 
między ul. Przędzalnianą 
a Magazynową.

Na południu
i zachodzie 
Poza centrum drogowcy 
będą kontynuowali wybu-
rzanie i stawianie od nowa 
wiaduktów na ul. Przyby-
szewskiego i rozpoczną re-
mont dwóch kolejnych od-
cinków tej ulicy: od placu 
Reymonta do al. Śmigłe-
go-Rydza. W pierwszym 
kwartale roku zacznie się 
też wydłużanie trasy Gór-
na do węzła na A1.
Na Polesiu rozpocznie się 
przebudowa ul. Krakow-
skiej. Drogowców możemy 
się tam spodziewać w dru-
gim kwartale tego roku. 
Do tego czasu zakończy 
się natomiast przebudowa 

ul. Obywatelskiej, która 
w wakacje ma być gotowa 
do użytku. W tej części 
miasta drogowcy przenio-
są się na ul. Nowe Sady, 
która będzie miała wymie-
nioną nawierzchnię jezdni 
i chodników.

Na północy 
i na wschodzie
Na Bałutach trwa przebu-
dowa ul. Wojska Polskie-
go, a skończy się wreszcie 
remont ul. Traktorowej. 
Nie oznacza to jednak koń-
ca inwestycji na Teofilo-
wie, wręcz przeciwnie. 
Miasto chce rozpocząć 
w tym roku modernizację 
ul. Aleksandrowskiej od 
ul. Szczecińskiej do granic 
miasta. W zeszłym roku 
nie udało się wybrać wy-
konawcy, ale w tym roku 
inwestycja ma wreszcie 
dojść do skutku. Na po-
czątku roku, również na 
Aleksandrowskiej zostanie 
wyremontowane torowi-
sko tramwajowe. Nowe 
szyny zostaną położone 
pomiędzy ul. Bielicową 
i Szczecińską. 
Na Widzewie w 2022 roku 
przebudowane zostanie 
rondo na skrzyżowaniu 
ulic Krokusowej, Edwar-
da i Pomorskiej, kolejny 
odcinek ul. Pomorskiej 
oraz łącząca Widzew ze 
Śródmieściem ul.Telefo-
niczna. Kontynuowany 
będzie  także program 
utwardzania gruntówek 
– asfalt zobaczą mieszkańcy 
ul. Sołeckiej i Gerberowej. 
– Chcielibyśmy, aby remon-
tów było w tym roku więcej. 
Staramy się o dofi nansowa-
nie z funduszy krajowych 
oraz unijnych dla kolejnych 
inwestycji, dzięki którym 
lista remontów może się 
jeszcze powiększyć – mówi 
Robert Kolczyński, dyrek-
tor Departamentu Strategii 
i Rozwoju.

ML, sasza, TAnd

KUMULACJA 
INWESTYCJI
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Gdzie w tym roku 

INWESTYCJI
Przystanek Śródmieście

rośnie w oczach

Na ul. Wojska Polskiego rozpoczęły się już prace

Wyburzanie wiaduktuna ul. Przybyszewskiego

FOTO:  ŁUKASZ BRYLOWSKI

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ul. Krakowska tuż przed remontem
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REWITALIZACJA 2022

W tym roku skończą się 
wszystkie inwestycje na 
ul. Włókienniczej – remon-
ty kamienic i przebudowa 
ulicy. Będzie to najbardziej 
spektakularny projekt 
w programie rewitalizacji, 
ale niejedyny. 

Rewitalizacja nie zwal-
nia, a przed nami kolejny 
rok intensywnych prac. 
W 40 kamienicach ekipy 
budowlane odnawia-
ją detale na elewacjach 
i przebudowują wnętrza. 
Wartość realizowanych 
obecnie inwestycji  to 
425 mln zł. 

Nowe inwestycje 
w rewitalizacji
– Nie zwalniamy tem-
pa, przed nami kolejny 
rok dużych inwestycji. 
Kontynuujemy rozpo-
częte, ale zaczniemy też 
kolejne projekty.  Za-
mierzamy wystartować 
z przebudową Starego 
Rynku, placu Wolności, 
pasażu Schillera i skwe-
ru Wiedźmina. Ekipy 
budowlane zobaczymy 
na ul. Legionów, Pół-
nocnej i Ogrodowej oraz 
Podrzecznej. Rozpocznie 
się remont trzech sąsia-
dujących ze sobą zabyt-
ków – fabryk przy ul. 
Sienkiewicza 61 i 63 oraz 
kamienicy przy ul. Piotr-
kowskiej 118. Wszystkie 
je połączy nowy pasaż. 
W fabrykach powstaną 
lokale biurowe, pracow-
nie artystyczne, lokale 
użytkowe oraz gastrono-
miczne, a przy ul. Piotr-
kowskie j  mieszkania 
– zapowiada Agnieszka 
Kowalewska-Wójcik , 
dyrektor Zarządu Inwe-
stycji Miejskich.
W połowie roku ekipa 
budowlana wejdzie też 
do zabytkowej willi przy 
Sienkiewicza 26 oraz ka-
mienic przy ul. Mielczar-
skiego 22 i Kilińskiego 36. 
Kamienica przy Sien-
kiewicza 26 to dawna 

willa Maurycego Frankela, 
która po remoncie zamieni 
s ię  w niewielki  biuro-
wiec z lokalem gastro-
nomicznym.
Listę uzupełnia jeszcze 
j edna inwestyc ja  przy 
ul. Piotkowskiej. Po re-
moncie w oficynie pod 
numerem 115 zamiast biur 
powstaną nowe mieszka-
nia komunalne i zielone 
podwórko.

Finał 
na Włókienniczej
– Najważniejszym projek-
tem, jaki zostanie oddany 
do użytku mieszkańców 
w 2022 roku, jest ul. Włó-
kiennicza. To w sumie 13 
wyremontowanych kamie-
nic, woonerf na ulicy oraz 
nowy pasaż, który zbu-
dowaliśmy do ul. Jaracza, 
a na nim kolorowy plac 
zabaw dla dzieci i nowe 
nasadzenia – mówi Olga 
Kassyańska z Zarządu In-
westycji Miejskich. 
C z ę ś ć  z  1 3  k a m i e n i c 
w tym projekcie jest już 
wyremontowana, a w od-
nowionych mieszkaniach 
urządzili się lokatorzy. Na 
tym jednak nie kończy się 
worek z inwestycjami, bo 
w dwa kolejne budynki 
zainwestowali deweloper 
i fundacja Atlas Sztuki.
Natomiast jedną z tych 
gminnych kamienic, na 
których remont najbardziej 
czekamy, jest dom Hila-
rego Majewskiego przy 
u l .  W ł ó k i e n n i c z e j  1 1 
–  prawdziwa pere łka , 
w której powstaną lokale 
użytkowe, tak, aby jak naj-
większa liczba osób miała 
okazję odwiedzić gmach 
i zobaczyć, jak swoją re-
zydencję urządził dawny 
architekt miejski.

380 wyremontowanych 
mieszkań
W 2022 roku skończą się 
remonty w sumie 23 ko-
lejnych nieruchomości, 
w których powstanie 380 
mieszkań wyposażonych 

we wszystkie media, 70 
lokali użytkowych, 4 pra-
cownie i świetlica arty-
styczna. Prace zakończą 
się m.in. przy ul. Legio-
nów 20, Pomorskiej 11, 
a także przy ul. Rewo-
lucji 13, 15, 17 i 29 oraz 
ul. Wschodniej 45, 52, 35.
Kole jne  oddawane do 
użytku budynki zobaczy-
my także na Księżym Mły-
nie. Lokatorzy będą mogli 
się wprowadzać do famuł 
pod numerami 1, 7, 9 i 11, 
a także przy ul. Fabrycznej 
21 oraz ul. Przędzalnianej 
59, 61, 63 9 67.
Ten rok oznacza także 
zakończenie prac remon-
towych na głównej ulicy 
osiedla. Lipowa aleja zy-
ska kształt zbliżony do 
oryginalnego, z szerokim 
chodnikiem pośrodku 
i żeliwnymi barierkami. 
Po bokach będzie ułożona 
od nowa brukowana na-
wierzchnia, nie zabraknie 
także nowego oświetlenia. 
Do tego stylowe latarnie 
i  n o w a  z i e l e ń :  t r a w y 
i krzewy.                  

rd
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W tym roku skończą się 
wszystkie inwestycje na 
ul. Włókienniczej – remon-
ty kamienic i przebudowa 
ulicy. Będzie to najbardziej 
spektakularny projekt 
w programie rewitalizacji, 
ale niejedyny. 

Rewitalizacja nie zwal-
nia, a przed nami kolejny 
rok intensywnych prac. 
W 40 kamienicach ekipy 
budowlane odnawia-
ją detale na elewacjach 
i przebudowują wnętrza. 

Plac Wolności
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Sienkiewicza 61a

Rynku, placu Wolności, 
pasażu Schillera i skwe-
ru Wiedźmina. Ekipy 
budowlane zobaczymy 
na ul. Legionów, Pół-
nocnej i Ogrodowej oraz 
Podrzecznej. Rozpocznie 
się remont trzech sąsia-
dujących ze sobą zabyt-
ków – fabryk przy ul. 
Sienkiewicza 61 i 63 oraz 
kamienicy przy ul. Piotr-
kowskiej 118. Wszystkie 
je połączy nowy pasaż. 
W fabrykach powstaną 
lokale biurowe, pracow-
nie artystyczne, lokale 
użytkowe oraz gastrono-

Ul. Legionów
Rewolucji 13

UL. Północna

Plac Wolności

Sienkiewicza 61a
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Rewolucji 13
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Sienkiewicza 61a
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WRÓŻKA MALWINA - PORADY TELEFONICZNE  ORAZ ONLINE. DORADZTWO ŻYCIOWE I DUCHOWE. BIOENERGOTERAPIA. BIAŁA MAGIA. EZOTERYKA.
Telefon: 732 944 762  e-mail: wrozkamalwina.konsultacje@gmail.com  Facebook: Przystań duchowa-rejs przez życie: wróżby i doradztwo życiowe
Instagram: wrozka.malwina

Koziorożec (22.12-19.01)    
 Miłość: W tym tygodniu 

kwestie miłości zejdą na dalszy 
plan, a Ty skupisz się na pracy.   

 Finanse: Podejmiesz dobre 
decyzje finansowe i będziesz 
rozważnie inwestował. 

 Zdrowie: Ten tydzień przy-
niesie zdecydowanie dobrą 
energię i chęć, by działać ak-
tywnie. 

Wodnik (20.01-18.02)    
 Miłość: Tydzień refleksji  

o tym, co było. Dobrze, by nie 
rozpamiętywać w nieskończo-
ność przeszłości, jeśli to powo-
duje smutek.  

  Finanse: Zaczniesz zmie-
rzać ku lepszemu, ku nowemu.   

 Zdrowie: Warto, abyś  
w tym tygodniu zadbał o swój 
kręgosłup, zwracaj uwagę, czy 
siedzisz w prawidłowej pozycji.     

Ryby (19.02-20.03)    
 Miłość: Pamiętaj, że są 

przed Tobą możliwości poprawy 
sytuacji, tylko znajdź w sobie 
siłę i chęć, by je dostrzec.   

 Finanse: Będziesz poszuki-

wał najlepszych rozwiązań, by 
poprawić swój budżet.   

 Zdrowie: To będzie dobry 
czas, by kupić coś dla popra-
wy zdrowia psychicznego, jak  
i fizycznego.   

Baran (21.03-19.04)    
 Miłość: Oderwiesz się od 

przeszłości i będziesz miał na-
dzieję na lepsze jutro. 

 Finanse: Możliwość otrzy-
mania nowych propozycji, 
ważnych zadań, które z czasem 
mogą być owocne.   

 Zdrowie: Twoją energetykę 
poprawi wspólnie spędzony 
czas w gronie bliskich Tobie 
osób. 

Byk (20.04-20.05)    
 Miłość: Postawisz na szcze-

rość z samym sobą oraz drugą 
osobą, wyjaśniając wszelkie 
nieporozumienia.   

 Finanse: Stwierdzisz, że naj-
wyższy czas odkładać pieniądze 
na spełnienie swoich marzeń.   

 Zdrowie: Zadbasz o to, by od-
powiednio dobrać dietę do swo-
jego dziennego zapotrzebowania.   

Bliźnięta (21.05-20.06)    
 Miłość: Zaufaj losowi, że 

przyniesie dla Ciebie dokładnie 
to, czego pragniesz. 

 Finanse: Uzyskasz więcej, 
jeśli będziesz wytrwale i cierpli-
we dążył do zamierzonego przez 
Ciebie celu.    

 Zdrowie: Nie pozwól, by byle 
ktoś i głupia sytuacja wyprowa-
dziła Cię z równowagi. 

Rak (21.06-22.07)    
 Miłość: Wystrzegaj się 

nieuczciwych ludzi i pustych 
obietnic.    

 Finanse: Będziesz poszuki-
wał najlepszych rozwiązań, by 
poprawić swój budżet.    

 Zdrowie: Poza pracą i dąże-
niem do większych dóbr, warto 
również zadbać o odpowiedni 
wypoczynek.  

Lew (23.07-22.08)    
 Miłość: Nie daj się ponieść 

słownym złośliwościom i nie 
kłóć się o byle błahostki.   

 Finanse: Wszechświat bę-
dzie Ci sprzyjać i zaczną speł-
niać się Twoje marzenia.   

 Zdrowie: Nie angażuj się  
w sytuacje, które mogą spo-
wodować pogorszenie stanu 
zdrowia.   

Panna (24.08-22.09)    
 Miłość: Wszelkie wątpli-

wości i problemy rozwiązuj  
na spokojnie. 

 Finanse: Nie daj się wypro-
wadzić z równowagi, jeśli nagle 
pojawią się niespodziewane, 
drobne wydatki. 

 Zdrowie: Poczujesz, że  
z dnia na dzień masz coraz lep-
szą energię do życia. 

Waga (23.09-22.10)    
 Miłość: W tym tygodniu 

najlepiej jest nie podejmować 
żadnych zobowiązujących de-
cyzji.

 Finanse: Czas zmian, tylko 
od Ciebie i Twojego nastawie-
nia zależy, jak dalej potoczą się 
sprawy.    

 Zdrowie: Ogólna stabilność 
zdrowotna. Rób to, co lubisz,  
a poprawi się Twoja energia 
życiowa. 

Skorpion (23.10-22.11)    
 Miłość: Odpuść czarnowi-

dzenie. Skup się na tym, jak 
chciałbyś, aby wyglądało Twoje 
życie miłosne. 

 Finanse: Będziesz mógł li-
czyć na pomoc rodziny. 

 Zdrowie: Poza pracą i dąże-
niem do większego dobrobytu, 
warto również zadbać o odpo-
wiedni wypoczynek. 

Strzelec (23.11-21.12)    
 Miłość: Pamiętaj, że miłość 

ma być Twoją bezpieczną przy-
stanią, a nie toksyczną pułapką. 

 Finanse: Warto, byś pomy-
ślał o sobie i spełnił swoje drob-
ne zachcianki.  

 Zdrowie: Możesz liczyć na 
pomoc kogoś, kogo znasz od lat.
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Piłkarze
Widzewa swego
czasu z powodzeniem repre-
zentowali Polskę w europej-
skich pucharach. Na swoim 
koncie mają też jednak naj-
wyższą porażkę w historii 
pucharowych występów 
drużyn znad Wisły. Doszło 
do niej 30 września 1992 roku 
we Frankfurcie nad Menem. 
Pierwszy mecz z Eintrachtem 
zakończył się remisem 2:2 
i na rewanż podopieczni 
Władysława Żmudy jechali 
w bojowych nastrojach. Na 
Stadionie Leśnym zostali 
jednak dosłownie rozbici  
i już po pierwszej połowie 
marzyli tylko o tym, by unik-
nąć porażki dwucyfrowych 
rozmiarach. W obronie Wi-
dzewa występowali wów-
czas m.in. Tomasz Łapiński  
i Marek Bajor, którzy niespeł-
na dwa miesiące wcześniej 
z reprezentacją Polski wy-
walczyli wicemistrzostwo 
olimpijskie. Srebrni medaliści 
z Barcelony razem z klubo-
wymi kolegami okazali się 
jednak bezradni w starciu ze 
znakomicie dysponowanymi 
graczami Eintrachtu. Dość 
powiedzieć, że po zaledwie  

36 minu-
tach gry go-

spodarze prowa-
dzili już 6:0! Po zmianie 

stron do tego dorobku dorzu-
cili trzy kolejne gole i ostatecz-
nie zwyciężyli 9:0. 
Dla fanów ekipy z Piłsudskie-
go równie bolesna okazała 
się ligowa porażka  
z 8 czerwca 2004 
r o k u .  C o 
prawda 

najwyższej 
przegranej w krajo-
wych rozgrywkach Widzew 
doznał w Chorzowie, gdzie 
w maju 1948 roku uległ 1:13 

Ruchowi, jednak ten 
wynik mało kogo in-

teresował. Powód 
był prozaiczny. 

Do połowy lat 
70. ubiegłe-

go stulecia 
Widzew 

 
b y ł  j e d n y m  
z wielu małych klubów 
mających garstkę sympaty-
ków. Na początku XXI w. był 
to już jednak zespół z rzeszą 
oddanych kibiców, mających 
jeszcze świeżo w pamię-
ci wygrane z warszawską  
Legią potyczki  

o mistrzostwo Polski. 
Po tytułach wywalczonych  
w latach 1996 i 1997 fani Wi-
dzewa byli przekonani, że 
ich ulubieńcy na dłużej sta-
ną się głównymi rywalami 
stołecznej ekipy. Stało się 
jednak inaczej. Po raz ostatni 
widzewiacy wygrali z Legią 
w roku 2000, a wśród kolej-

nych nieudanych potyczek 
najboleśniejsza okazała 
się ta z czerwca 2004. 
Goście z Piłsudskiego 
przegrali wówczas przy 

Łazienkowskiej 0:6, a cza-
ry goryczy dopełnił fakt, że 
aż trzy gole zapisał na swo-
im koncie wychowanek ŁKS 
Marek Saganowski, a jedno 
trafienie dorzucił bramkarz  
i zarazem zagorzały kibic  
Legii, Artur Boruc.
Do największej porażki Wi-
dzewa doszło jednak nie na 
boisku, a w klubowych gabi-
netach. Sezon 2014/2015 za-
kończył się spadkiem z 1. ligi  
i w konsekwencji wycofa-
niem z rozgrywek. Spółka 
prowadząca wszystkie 

pi łkarskie  drużyny  
Widzewa znalazła się 

bowiem w upadło-
ści likwidacyjnej 

i nie miała już 
szans na dalsze funk-
cjonowanie. Nie zostało też 
po niej nic, co mogłoby być 
podstawą do kontynuowania 
działalności w innej formule 
organizacyjnej. Chcąc więc na-
dal pasjonować się piłkarską 
rywalizacją, kibice Widzewa 
musieli założyć nowy klub.  
I tak na zgliszczach stare-
go Widzewa wyrósł nowy.  
W lipcu 2015 roku pod na-
zwą Reaktywacja Tradycji 
Sportowych Widzew zare-
jestrowano stowarzyszenie, 
które od Łódzkiego Związku 
Piłki Nożnej otrzymało zgo-
dę na udział w rozgrywkach  
4. ligi. Od tego czasu zawod-
nicy z Piłsudskiego mozolnie 
pokonywali kolejne szcze-
ble ligowych rozgrywek, aż 
dotarli na zaplecze Ekstra-
klasy. Przerwę zimową bie-
żącego sezonu spędzają na 
drugiej pozycji w Fortuna  
1. Lidze, mając ogromną szan-
sę na zakończenie rywalizacji 
wymarzonym awansem do 
PKO BP Ekstraklasy. Tylko 
od nich zależy, czy ją wyko-
rzystają.                                MD

Każdy kibic marzy o tym, by jego 
ukochany klub podążał drogą 
wytyczoną wyłącznie przez pasmo 
sukcesów. Są to jednak jedynie 
pobożne życzenia. W historii każ-
dej organizacji sportowej radosne 
chwile przeplatają się bowiem  
z porażkami. To naturalna kolej 
rzeczy, nawet manipulacja fak-
tami nie usunie z historii zapisa-
nych wcześniej stron. I dobrze, bo 
to właśnie spektakularne upadki 
są bardzo często motorem na-
pędowym do dalszego rozwoju. 
Trzeba jednak umieć wyciągać 

z nich wnioski.

EINTRACHT,EINTRACHT,

I UPADEKI UPADEK
LEGIA

Porażka z Eintrachtem 
wciąż boli kibiców Widzewa

Mecze Widzew-Legia 
zawsze wzbudzały

wielkie emocje
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stery w drużynie  
z al. Unii, nie był już po-
stacią anonimową. Wcześniej 
przez kilka lat asystował tre-
nerowi Chemika Police i wła-
śnie jako asystent zdobył z tą 
drużyną złoty medal w 2014 
roku. Później przeniósł się 
do Niemiec, gdzie pomagał 
selekcjonerowi Dresdner SC, 
drużyny, z którą aż dwa razy 
cieszył się z mistrzostwa 
Niemiec. Jednak jego kariera 
jako pierwszego selekcjonera 
zaczęła się właśnie w Łodzi.  
I to od razu z wysokiego C.  
Nikt przecież nie spo-

dziewał się, że benia-
minek zaledwie  

w dwa lata 
po awan-
sie będzie 

już jedną  
z najlepszych 

polskich dru-
żyn. – To mój naj-

szczęśliwszy dzień 
w sportowej karierze. 

Przeważnie twardo stąpam 
po ziemi, nie lubię mówić 
dużych słów, ale zawsze jest 
myśl, żeby być pierwszym  
i wygrać, co się da – mówił 
po zdobyciu mistrzostwa  
w 2019 roku w rozmowie  
z oficjalną stroną klubu.
Po awansie do Ekstraklasy 
z Łódzkimi Wiewiórami 
rozstał się tylko raz. W 2019 
roku, po pamiętnym finale 
ligi, w którym ŁKS aż trzy 
razy ograł swojego lokalne-
go rywala Budowlanych. 
Pomagał wówczas trenero-
wi reprezentacji Słowacji,  

a póź-
niej trenował 
zawodniczki PAOK 
Saloniki. Jednak wilka za-
wsze będzie ciągnęło do 
lasu i w 2020, po nieudanej 
przygodzie klubu z włoskim 
trenerem Giuseppe Cucca-
rinim, wrócił do ŁKS. I to 
znów z dużymi ambicjami, 
bo w tym sezonie łodzian-
ki są z pewnością jedynymi 
z pretendentek do tytułu. 
Słowak ma też duże szanse 
sięgnąć po medal w euro-
pejskich rozgrywkach. ŁKS 
już przecież awansował do 
ćwierćfinału Pucharu CEV  
i walka o finał wydaje się cał-
kiem realna.
A jakie cele Michal Mašek 
chce osiągnąć ze Słowaczka-
mi? – Powiem to otwarcie. 
Jestem maksymalistą. Lubię 
wygrywać i zawsze stawiam 
sobie najwyższe cele. Wiem, 
że z reprezentacją narodową 
nie wygramy ani mistrzostw 
Europy, ani świata, praw-
dopodobnie też nie zakwa-
lifikujemy się na igrzyska 
olimpijskie, ale cel jest jasny 
– być na mistrzostwach Eu-
ropy – mówi w wywiadzie 
z serwisem svf.sk. Gdyby 
udało się to osiągnąć, byłby 
to kolejny historyczny suk-
ces szkoleniowca. Zanim 
jednak to się stanie, miejmy 
nadzieję, że dorzuci jeszcze 
do swojej gabloty przynaj-
mniej jedno trofeum zdobyte  
z ŁKS.                                      JB

Tylko 
dwóch łódzkich 
trenerów może się po-
chwalić zdobyciem złotego 
medalu mistrzostw Polski 
siatkarek. To Jerzy Matlak 
(legenda siatkówki kobie-
cej, zdobywca w sumie 15 
złotych medali i selekcjoner 
polskiej kadry narodowej,  
z którą zdobył brązowy 
medal mistrzostw Europy  
w 2009 roku) i Michał Mašek 
właśnie. Oczywiście nie 
można tych dwóch postaci 
stawiać w jednym rzędzie, 
ale trzeba przyznać, że Sło-
wak dokonał rzeczy wielkich 
dla ŁKS. To on poprowadził 
do mistrzo-
stwa dru-
ż y n ę , 
k t ó -
r a 

za-
ledwie 

trzy lata 
wcześniej 

awan-
sowała 

do Eks-
traklasy. Na 

koncie ma już 
też srebrny me-

dal z 2018 roku i brązowy,  
z ostatniego sezonu.
Kiedy w 2016 roku objął  

Trener siatkarek ŁKS 
Commercecon Łódź  
Michał Mašek niedawno 
został również trene-

rem siatkarskiej repre-
zentacji Słowacji kobiet.  

To wydarzenie bez preceden-
su, bo wyjątkowo rzadko zda-
rza się, żeby szkoleniowiec 
jednocześnie prowadził jeden 
z najlepszych klubów w Pol-
sce i reprezentację narodową 
swojego kraju. Decyzja Sło-
wackiej Federacji Siatkówki 
nie może jednak zaskaki-
wać. Michal Mašek to postać  
wyjątkowa i już teraz zapi-
sała się na stałe w historii  
łódzkiego sportu.

ZŁOTYZŁOTY
TRENERTRENER

Michal Mašek
stworzył z ŁKS
Commercecon
piękną
historię

FO
T. 

RA
DO

SŁ
AW

 JÓ
ŹW

IAK



16 Poniedziałek, 10 stycznia |  nr 3/2022 (86)

ŁÓDZKA POGODYNKA
0°C

10.01
PONIEDZIAŁEK Imieniny 

obchodzą:
Leonia, Wilhelm,
Anna, Danuta,
Dobrosław, Hanna

3°C

11.01
WTOREK Imieniny 

obchodzą:
Dawid, Matylda,
Anastazy, Feliks,
Gracja, Odon

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

Wydarzenie, jakie mia-
ł o  m i e j s c e  w  Ł o d z i 
4 sierpnia 1927 r. przy 
ul. Leszno 59 (obecnie 
ul. Żeligowskiego) może 
nie przypomina do koń-
ca opisanej przez Zofię 
Nałkowską w „Granicy” 
historii, ale ma wspólny 
motyw i sposób dokona-
nia zemsty.
Bronek Kołodziejczak 
był przystojnym mło-
dzieńcem, do którego 
lgnęły licznie panny 
z okolicy, ale żadnej 
nie obiecywał zaręczyn. 
Na zabawie w „Kweli”, 
czyli w parku Źródliska, 
poznał jednak ognistą, 
ciemnowłosą Jankę Bed-
narkiewicz, która przy-
ciągała chłopaka ma-
gnetyczną siłą wampa. 
Gorący romans kwitł, 
ale wyczerpał energię 
usidlonego kochanka. 
Pełna temperamentu 
Janka nie odpuszczała 
i została niemal narze-
czoną Bronka, któremu 
zagroziła, aby nie zbli-
żał się już do żadnej in-
nej kobiety, bo jeśli ją 
zdradzi, to „zajzajerem 
wypali mu oczy”. Tym-
czasem Bronek poznał 

spokojniejszą i miłą 
dziewczynę, z którą za-
czął się spotykać, o czym 
poinformował krewką 
Bednarkiewicz. Doszło 
do awantury, a nawet 
rękoczynów ze strony 
zdradzonej panny. Chło-
pak się jednak zawziął 
i oświadczył kategorycz-
nie, że odchodzi…
Finał był do przewidze-
nia. Janka nie rzucała 
słów na wiatr. Mocno 
zraniona, w wielkim 
gniewie czekała owego 
sierpniowego dnia przed 
jego domem, trzymając 
w ręku butelkę z kwa-
sem solnym i chlusnęła 
„zajzajerem” Bronkowi 
w twarz, krzycząc, że już 
żadna na niego nie spoj-
rzy. Kołodziejczak zdo-
łał na szczęście zasłonić 
oczy, ale skóra została 
mocno poparzona. 
W sądzie Janka twier-
dzi ła ,  że  to  Bronek 
chciał ją oblać kwasem, 
ale świadkowie widzie-
li całe zajście i dziew-
czynę skazano na dwa 
lata więzienia za trwałe 
uszkodzenie ciała swe-
go niedoszłego partne-
ra.   agr

Julian w 1916 r. wyjechał z Łodzi na studia prawnicze 
do Warszawy, ale po roku je zarzucił na rzecz twórczości poetyc-
kiej i kabaretowej. Kontynuował jednak swoje zainteresowania, 
które rozwijał przez lata z wielką pasją. W 1924 r. Tuwim wydał 
osobliwą antologię pt. „Czary i czarty polskie oraz wypisy 
czarnoksięskie” (okładka z 1924 r., 
wyd. Instytut Wydawniczy 
Biblioteka Polska - 
na zdjeciu obok), 
która sumowała 
wieloletnie badania 
demonologiczne poety, 
a jego domowa „czarcia” 
biblioteka liczyła ponoć 
ponad 1000 tomów!

GRANICA ZEMSTYGRANICA ZEMSTY

8 stycznia 1947 r. w war-
szawskim kinie Palladium 
odbyła się premiera pierw-
szego powojennego pol-
skiego filmu fabularnego. 
To ważna data w dziejach 
rodzimej kinematografi i, ale 
również dla Łodzi fi lmowej, 
gdzie obraz był kręcony, 
i gdzie działała już od 1945 r. 
wytwórnia jako część Przed-
siębiorstwa Państwowego 
„Film Polski”. Początkowo 
twórcy (reżyser Leonard 
Buczkowski i scenarzysta – 

Ludwik Starski) planowali 
zrobienie średniometrażowe-
go dokumentu muzycznego, 
jednak po jego ukończeniu 
w 1946 r. zdecydowano się 
wydłużyć go do fabularyzo-
wanej wersji pełnometrażo-
wej. Tym samym „Zakazane 
piosenki” stały się pierw-
szym polskim fi lmem pełno-
metrażowym nakręconym 
po II wojnie światowej. 
Zdjęcia rozpoczęły się już 
w grudniu 1945 r., a do 
fabularnej wersji w maju 

Nieskończoną litanię imion, 
przezwisk  i epitetów miał 
w Polsce ów duch nieczysty. 
Więc generalia: diabeł, 
szatan, bies, czart, demon, 
lucyper, napaśnik, kusiciel, 
kaduk, gniewnik, kusy; 
więc imiona własne – słowiańskie i obce – jak: 
Farel, Orkiusz, Opses, Loheli, Chejdasz, 
Koff el, Rozwod, Smołka, Kozyra, Ruszaj, 
Strojnat, Bież, Dymek, Bierka, Wicher, Szcze-
biot, Odmieniec, Fantazma, Wikołek, Węsad, 
Kiczka, Fuga, Muchawiec, Czerniec, Bajor, 
Czeczot, Kubeba, Smolisz, Gonad, Boruta; 
diablice: Dziewanna, Marzanna, Węda, 
Jędza, Ossoria, Chorzyca, Merkana.

To hasło nie wymaga 
chyba żadnych objaśnień, 
bo w Łodzi każdy wie, co 
znaczy Filmówka i gdzie 
się znajduje. W kraju czę-
sto dodaje się określenie 
„łódzka Filmówka”, choć 
nie jest to chyba koniecz-
ne. Oprócz popularnego 
określenia nazwy sławnej 
uczelni artystycznej, czy-
li Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej, Tele-
wizyjnej i Teatralnej im. 
Leona Schillera, to także 
synonim prestiżu (skoń-
czyć Filmówkę, a choćby 
postudiować na niej!), 
a także konkretnego miej-
sca (np. spotkajmy się 
w parku koło Filmówki – 
i wszystko jasne). 
Szkoła powstała w 1948 
roku i obrosła legendą, 
a jej dzieje poprzez kolejne 
roczniki absolwentów od-
zwierciedlają historię pol-
skiego kina. Wybitni akto-

rzy, reżyserzy, operatorzy, 
scenarzyści, specjaliści od 
animacji, kierownicy pro-
dukcji przewinęli się przez 
mury szkoły fi lmowej, ale 
także przez nasze miasto, 
a dzięki uczelni Łódź 
przez lata umacniała po-
zycję stolicy polskiego 
kina. 
Mitem obrosły świato-
we kariery m.in. Romana 
Polańskiego, Andrzeja 
Wajdy, Krzysztofa Za-
nussiego,  Krzysztofa 
Kieślowskiego czy Jerze-
go Skolimowskiego, jak 
również sławne… schody 
w rektoracie szkoły, czyli 
w dawnym pałacu Kona 
przy ul. Targowej 61/63, 
gdzie często przysiadali 
studenci. Mówiąc wprost 
– Filmówka to bardzo 
łódzka rzecz i to w skali 
międzynarodowej oraz je-
den z ostatnich bastionów 
HollyŁódź.   agr

ŁODZIANIZMY FILMÓWKAFILMÓWKA

NA WOKANDZIENA WOKANDZIE

ŁÓDZKIE 
GAWĘDY

W starych księgach sądo-
wych Łodzi spotykamy 
różnego rodzaju sprawy: 
o „zadawanie brzydkich 
wyrazów”, bójki, pobicia, 
pokaleczenia czy wreszcie 
zwykłe kradzieże. Zdarza-
ły się również wypadki po-
ważniejsze, m.in. zabójstwa. 
W XVII wieku został zabity 
przez niewykrytych spraw-
ców i w tajemniczych oko-

licznościach Paweł Kubo
wicz, jeden z najbardziej 
wpływowych i zamożnych 
mieszczan. 
Dochodziło także do wy-
darzeń, które w tamtych 
czasach przerażeniem na-
pawały całe miasteczko 
i jego najbliższe okolice. 
Okazywało się oto, że czart, 
nie zważając, że leży ono 
na biskupim terytorium, 
próbował tu znaleźć wspól-
ników. 
W wiekach XVII i XVIII jed-
ną z najbardziej ciemnych 
kart historii stanowią pro-
cesy czarownic. Sprawy o 

czary rozpatrywały zwykle 
sądy miejskie, nie wszyst-
kie jednak czuły się kompe-
tentne. W mniemaniu ludzi 
tamtych czasów były to 
sprawy trudne i wymagają-
ce od sędziów pewnej zna-
jomości przedmiotu, aby 
nie dać się zwieść różnym 
sztuczkom czarownicy i jej 
sojusznika – szatana. 
Dlatego gdy proces o czary 
odbywał się w miasteczku, 
w którym sędziowie nie 
mieli żadnego rozeznania 
w sprawie i nie czuli się na 
siłach, by przystąpić do wal-
ki z mocami piekielnymi, 

sprowadzano ekspertów 
z innych miast. W spokojnej 
i cichej Łodzi, której miesz-
kańcy, choć szczycący się 
miejskimi prawami, wiedli 
prawie wiejski żywot i sto-
sunkowo mało stykali się 
z działalnością „księcia 
piekieł”, powstało jednak 
zamieszanie, gdy przyszło 
w 1652 r. sądzić domniema-
ną czarownicę. Ale o tym 
już w następnym odcinku. 

agr 

KARTKA Z KALENDARZA1946 r. Większość powstała 
w Łodzi, a na ulicy Łąko-
wej dokonano rekonstrukcji 
kilku warszawskich ulic, 
a w lipcu zrealizowano ple-
nery w stolicy. Film opar-
ty na twórczości wojennej 
wykonawców ulicznych 
i orkiestr podwórkowych 
cieszył się dużą popular-
nością, jednak krytyka za-
rzucała mu fałszowanie 
rzeczywistości okupacyjnej 
i łagodzenie okrucieństw 
niemieckich. W związku 
z tym na polecenie rządowe 
obraz został wycofany z kin 
i skierowany do poprawy. 
Wersja zmieniona weszła na 
ekrany w 1948 r. – wycięto 
z niej niemal 1/3 mate-
riału, ale dokręcono 
nowe sceny. Rów-
nież i ona była bar-
dzo popularna. 
Do końca XX w. 
fi lm obejrzało 
w kinach około 
15 mln widzów, 

Diabły i demonyRodzinne miasto
ł o  m i e j s c e  w  Ł o d z i 
4 sierpnia 1927 r. przy 
ul. Leszno 59 (obecnie 
ul. Żeligowskiego) może 
nie przypomina do koń-
ca opisanej przez Zofię 
Nałkowską w „Granicy” 
historii, ale ma wspólny 
motyw i sposób dokona-
nia zemsty.

Nieskończoną litanię imion, Nieskończoną litanię imion, 

Ławeczka Ławeczka 
TuwimaTuwima

„ZAKAZANE PIOSENKI”„ZAKAZANE PIOSENKI”

Kadr z fi lmu „Zakazane piosenki“ z Jerzym Duszyńskim

W swojej książce tak pisał m.in.:

a jego produkcja kosztowała 
642 tys. zł. 
W obsadzie znaleźli się po-
pularni młodzi aktorzy, 
a także ekipa przedwojen-
nych sław, m.in. Danuta 
Szafl arska, Jerzy Duszyński, 
Jan Świderski, Halina Or-
dężanka, Jan Kurnakowicz, 
Stanisław Łapiński czy Zofi a 
Jamry. 
Widoczny z dalszej odległo-
ści kadr z „Zakazanych pio-
senek” zdobi obecnie elewa-
cję hotelu przy ulicyŁąkowej, 
przywołując także pamięć 
sławnej łódzkiej wytwórni.
agr

Kolejne wydanie w środę  12 stycznia

wyd. Instytut Wydawniczy 

a jego domowa „czarcia” 

więc imiona własne – słowiańskie i obce – jak: 
Farel, Orkiusz, Opses, Loheli, Chejdasz, Farel, Orkiusz, Opses, Loheli, Chejdasz, 
Koff el, Rozwod, Smołka, Kozyra, Ruszaj, 

Wersja zmieniona weszła na 
ekrany w 1948 r. – wycięto 
z niej niemal 1/3 mate-
riału, ale dokręcono 

sławnej łódzkiej wytwórni.
agr

Kadr z fi lmu na elewacji hotelu DoubleTree by Hilton przy ul. Łąkowej
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