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7 stycznia łódzcy policjan-
ci otrzymali zgłoszenie  
o kradzieży dokonanej  
w jednym ze sklepów w ga-
lerii handlowej na Polesiu. 
39-letni mężczyzna i 29-let-
nia kobieta wykorzystali 
nieuwagę pracowników  
i ukradli towary o łącznej 
wartości 359,97 zł. Zosta-
li zatrzymani na miejscu 
przestępstwa. W obecności 

policjantów 
przyzna l i 

się do winy. Funkcjonariu-
sze szybko skojarzyli jed-
nak, że tego samego dnia  
w innych sklepach doszło 
do kradzieży podobnych 
artykułów. Po sprawdze-
niu zapisów z kamer moni-
toringu okazało się, że ich 
sprawcami były te same, 
zatrzymane właśnie osoby.  
Na podstawie zgromadzo-
nych dowodów złodziej-

skiej parze postawiono 
zarzuty dokonania 8 kra-
dzieży (ponieważ dopuścili 
się ich kilku w krótkim od-
stępie czasu, odpowiedzą 
za przestępstwo, a nie za 
poszczególne wykrocze-
nia). Łączną wartość skra-
dzionego mienia oszaco-
wano na ponad 2000 zł, ale 
policjanci badają jeszcze, 
czy duet nie miał na koncie 
większej liczby kradzieży. 
Obojgu grozi do 5 lat po-
zbawienia wolności. Męż-
czyzna działający w wa-
runkach recydywy poniesie 
wyższy wymiar kary.

(pj)

W Łodzi rozrasta się system 
monitoringu miejskiego. 
Dzięki ostatniej edycji bu-
dżetu obywatelskiego kolej-
ny punkt kamerowy pojawi 
się na osiedlu im. Montwił-
ła-Mireckiego. Na rogu al. 
Unii Lubelskiej i ul. Praussa 
zainstalowane zostaną 4 ka-
mery kierunkowe oraz jedna 
kopułowa.CIEMNA STRONA MIASTA

KRADLI W DUECIE

COViD-19 COViD-19 
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LICZBA ZAKAŻEŃLICZBA ZAKAŻEŃ
– Mieszkańcy tego osie-
dla przejawiają inicjatywę  
w zakresie bezpieczeństwa. 
W ostatnich latach na ich 
wniosek zrealizowaliśmy 
już 3 zadania, teraz będzie 
realizowane czwarte – mówi 
Waldemar Walisiak, naczel-
nik Wydziału Monitoringu 
Straży Miejskiej w Łodzi.
W grudniu 2021 r. zakoń-
czyły się realizacje projek-
tów z Łódzkiego Budżetu 
Obywatelskiego 2020/2021, 
dzięki któremu w 10 punk-
tach miasta umieszczono 14 
nowych kamer. 7 zamonto-

NA SYGNALE

wano na osiedlu Bałuty-Do-
ły, 2 na Kozinach i jedną na 
wspomnianym już osiedlu  
Montwiłła-Mireckiego – na 
skrzyżowaniu al. Unii Lu-
belskiej z ul. Srebrzyńską. 
Z końcem 2021 roku włą-
czono do systemu moni-
toringu 10 kamer Zarządu 
Inwestycji Miejskich. Zna-
lazły się one w 2 punktach 
na przebudowanej ulicy 
Zarzewskiej. Zamontowane 
na wniosek mieszkańców 
osiedla Górniak uzupełniły 
istniejącą tam sieć kamer.
Obecnie system monitorin-
gu miejskiego liczy w Łodzi 
763 kamery rozmieszczone 
w 274 punktach.            TWa

Zapylacze, czyli owady, które 
zapylają rośliny i tym samym 
pomagają im się rozmnażać, 
to jedne z najbardziej poży-
tecznych zwierząt. Z myślą  

o nich powstał w Łodzi zaką-
tek, będący dla nich rodzajem 
oazy, w której nie zabraknie 
im pożywienia i schronienia. 
Teren ten będzie jednocześnie 
małym centrum edukacji dla 
łodzian, w którym dowiedzą 
się o znaczeniu zapylaczy dla 
środowiska.
Poza elementami małej ar-
chitektury, jak ławki, tablica 
edukacyjna czy podest po-
zwalający bez szkód wejść 
w głąb przestrzeni, przy ul. 
Pomorskiej znalazły się tzw. 
habitaty dla owadów, ele-
menty małej retencji wody 
oraz nasadzenia roślin,  

w tym łąki kwietne. To z kolei 
tworzy „taśmę pokarmową” 
w postaci stałego dostępu do 
roślin kwitnących, od wcze-
snej wiosny do późnej jesieni.
W pełnej okazałości zakątek 
dla zapylaczy zobaczymy na 
wiosnę, kiedy zakwitną tam 
rośliny. 
– Mam nadzieję, że łódzki 
model stanie się inspiracją 
dla innych miast, miasteczek 
i osiedli. W końcu chodzi nie 
tylko o przyszłość pszczół, ale 
i nas wszystkich – mówi Do-
minika Sokołowska, koordy-
natorka kampanii rolniczych 
w Greenpeace Polska.    Ja Pad

REWITALIZACJA

Dzięki współpracy Greenpeace 
z miastem przy ul. Pomorskiej 
powstało miejsce przyjazne za-
pylaczom. Na wiosnę wybuchnie 
życiem z pożytkiem dla owadów  
i ciesząc oko łodzian.

ŁÓDZKI RAJ DLA ZAPYLACZYŁÓDZKI RAJ DLA ZAPYLACZY
CZEKA NA WIOSNĘCZEKA NA WIOSNĘ

NOWE KAMERYNOWE KAMERY
W SYSTEMIEW SYSTEMIE

EKOLOGIA

JUTRO UMOWA, JUTRO UMOWA, 
BĘDZIE REMONTBĘDZIE REMONT 13 stycznia miasto podpisuje 

umowę na przebudowę Starego 
Rynku. Remont w ramach re-
witalizacji będzie prowadzony 
równolegle z pracami arche-
ologicznymi.

Na rynku Starego Miasta od 
października ub.r. pracują 
naukowcy. Archeolodzy  
z Uniwersytetu Łódzkiego 
szukają najstarszych śla-
dów historii naszego miasta. 
Znaleźli już pozostałości po 
XIX-wiecznej studni, plom-
by tekstylne, czyli pozo-
stałość z czasów, kiedy na 
rynku funkcjonował handel. 
Są też monety z okresu mię-
dzywojennego i ceramika, 
której pochodzenie może 
być dawniejsze niż XVIII w.
Do archeologów dołączą 
zaraz pracownicy firmy, 

która przebuduje Stary Ry-
nek. To jedna z prawie 120 
inwestycji w programie re-
witalizacji. W tym rejonie 
program obejmuje jeszcze 
m.in. rewaloryzację parku 
Staromiejskiego, remont  
ul. Północnej, Ogrodowej, 
Wolborskiej i Podrzecznej 
oraz przebudowę placu 
Wolności.
Jak się zmieni Stary Rynek? 
Wymieniona zostanie cała 
nawierzchnia i zlikwido-
wane stopnie. W centralnej 
części rynku, w poziomie 
posadzki pojawią się fontan-
ny. Po wschodniej i zachod-

niej stronie zaaranżowane 
zostaną zadaszone miejsca 
do handlu, a po stronie par-
ku przewidziane jest miejsce 
na pawilon handlowy. 
Od strony ul. Nowomiej-
skiej dosadzone zostaną 
drzewa. Nie zabraknie także 
małej architektury. Będzie 
tu można odpocząć na jed-
nej z kilkunastu ławek albo 
na drewnianych siedziskach 
zamontowanych na skrajach 
kwater otaczających drze-
wa. 
Stary Rynek w nowych sza-
tach zobaczymy pod koniec 
2023 roku.                     sasza
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Miasto chce kontynuować 
rewitalizację, ale tym razem  
z  inwestorem z zewnątrz .  
U zbiegu ulic Zachodniej i Zgier-
skiej mogłoby powstać dzięki 
temu ponad 1000 lokali: miesz-
kań, sklepów, biur i restauracji.

Ponad 300 mieszkań powsta-
je w Łodzi dzięki współpracy 
magistratu z miejską spółką 
Widzewskie Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego. Część 
z nich będzie mieszkaniami 
komunalnymi z gminnymi 
stawkami czynszu. Pozostałe 
na swoich zasadach, typowych 
dla budownictwa społecznego, 
wynajmie WTBS.

K a ż d e g o ,  k t o  j e d z i e  
w stronę centrum Łodzi od 
strony Radogoszcza, wita 
mural  ze sportowcami  
i kolekcja starych kamienic  
w złym stanie technicz-
nym. Zbieg ulic Zgier-
skie j  i  Zachodnie j ,  bo  
o nim mowa, powinien 
być rodzajem „witacza” 
dla zmierzających w stronę 
Śródmieścia, ale obecnie 
jest wizytówką miasta bar-
dzo wątpliwej jakości. To 
ma się zmienić, w dodatku 
z pomocą prywatnego in-
westora.
Dotychczas rewitalizacją 
zajmowało się samo mia-
sto, korzystając z unijnego 
dofinansowania. Do takie-
go projektu wybierane były 
w całości gminne nierucho-
mości – kamienice, place  
i ulice – oraz, jak w przy-
padku Księżego Młyna, 
wspólnoty, które zdecydo-
wały się pokryć część kosz-
tów remontów. 
Tym razem ciężar sfinan-
sowania projektu miałby 
wziąć na siebie prywatny 
partner. Jak by to mia-
ło wyglądać? W dwóch 
kwartałach ograniczonych 
ulicami Zachodnią, Krótką 

Aktualnie trwa zasiedla-
nie najnowszej realizacji 
WTBS, wielorodzinnego 
domu oddanego do użytku  
w grudniu ub.r. przy ul. 
Wysokiej 30, gdzie powstało 
49 komfortowych mieszkań. 
24 z nich są mieszkaniami 
komunalnymi. Ich najemcy 
w tym tygodniu podpisują 
umowy i odbierają klucze 
do lokali. 
Ten rejon Starego Widzewa 
staje się powoli zagłębiem 
mieszkań na wynajem od 
miasta i WTBS. W 2017 r. 
vis-à-vis ul. Wysokiej 30 od-
dany został do użytku blok 
przy ul. Wysokiej 25/27,  
w którym z 51 lokali miesz-
kalnych aż 40 wynajęli loka-
torzy komunalni. Tymcza-

sem kilkaset metrów dalej, 
przy ul. Nawrot 98, już ro-
sną mury kolejnej inwesty-
cji WTBS i gminy. W domu, 
którego oddanie do użytku 
jest planowane na połowę 
2023 r., powstanie 35 lokali 
(w tym 17 dla lokatorów ko-
munalnych).
Wkrótce ruszy też budo-
wa kolejnego domu, który 
WTBS wzniesie na gruncie 
otrzymanym od miasta. 
Właśnie rozstrzygnięto 
przetarg na wykonawcę bu-
dowy przy ul. Przędzalnia-
nej 101/103, gdzie powsta-
nie 39 nowych mieszkań 
(połowa dla gminy). W naj-
bliższych tygodniach pla-
nuje się podpisanie umowy  
z wykonawcą i start prac.
Kolejne wspólne planowane 
inwestycje miasta i widzew-
skiego TBS to:

 ul. Skierniewicka 8/10 
– 36 mieszkań,
 ul. Widok/Oblęgorska 

– 65 mieszkań,
 ul. Lubelska 7 

– 22 mieszkania,
 ul. Lubelska 9/11 

– 70 mieszkań.              OHO

i Zgierską jest sporo nieza-
budowanych działek. 
– Gdyby miasto chciało 
sprzedawać je pojedynczo, 
jest mała szansa, że znala-
złby się inwestor, chcący 
coś zbudować między ka-
mienicami w złym stanie. 
Ale jeśli stworzymy mo-
del, w którym będzie moż-
na zagospodarować całe, 
albo niemal całe kwartały, 

to projekt staje się realny 
i finansowo opłacalny – 
mówi Natalia Olszewska  
z Wydziału ds. Zarządza-
nia Projektami Departa-
mentu Architektury i Roz-
woju UMŁ.
Gdyby na nowo zagospo-
darować cały ten teren, to 
może na nim powstać po-

nad 1000 lokali: od miesz-
kań, przez biura, lokale 
użytkowe, handlowe i ga-
stronomiczne. Taką skalę 
inwestycji można osią-
gnąć, włączając do projek-
tu działki, na których stoją 
miejskie i prywatne kamie-
nice. W przypadku tych 
pierwszych miasto musia-
łoby przeprowadzić loka-
torów do innych mieszkań. 

W przypadku tych dru-
gich, gdyby chcieć włączyć 
je do projektu, prywatny 
inwestor miałby większą 
swobodę ich kupienia niż 
miasto.
Podobny projekt udało się 
zrealizować w Gdańsku, 
gdzie miasto razem z kon-
sorcjum kilku firm zabu-

dowuje Wyspę Spichrzów. 
Tam powstały popularne 
restauracje, mieszkania, 
hotele,  biura i  sklepy.  
W Łodzi, w systemie tzw. 
partnerstwa publiczno-pry-
watnego, powstaje system 
wielopoziomowych par-
kingów w centrum.
Czy będą zainteresowani 
odnową kawałka Łodzi  
w tym modelu? Przeko-

namy się za kilka tygodni. 
Miasto ogłosiło właśnie za-
proszenie do negocjacji. To 
rodzaj konkursu na wybór 
partnera, w którym ustala 
się, na jakich warunkach 
można zrealizować dany 
projekt. Wygrywa ten, kto 
w negocjacjach zaoferuje 
najkorzystniejsze.      sasza

PRYWATNYPRYWATNY
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ŁATAJĄ DZIURY.
NARESZCIE

Łódzkie ulice są dziurawe jak 
szwajcarski ser po silnych mro-
zach i odwilży, które rozsadziły 
wszystkie zeszłoroczne łaty. Dro-
gowcy od poniedziałku próbują 
poprawić sytuację na drogach.

Przedświąteczna ulewa, 
kilkunastostopniowe mro-
zy i wreszcie noworoczna 
odwilż sprawiły, że po Ło-
dzi jeździ się fatalnie. Chy-
ba każda niewyremonto-

wana w ostatnich 
latach ulica 

jest dziu-
rawa 

Codziennie mamy ich oglą-
dać naprawiających kolejne. 
Zimą dziury łatane są  
z wykorzystaniem asfaltu 
lanego, czyli tzw. metodą 
na gorąco oraz masy mi-
neralno-bitumicznej, czyli  

na zimno. To doraźne prace, 
które mają pomóc popra-
wić sytuację do nadejścia 
wiosny, kiedy będą mo-
gły się rozpocząć bardziej 
kompleksowe naprawy  
i remonty.         TAnd, Aha

i zmusza kierowców oraz 
rowerzystów do slalomu.
Drogowcy zabrali się do 
łatania dziur dopiero na 
początku tego tygodnia. 
Czekali, aż fabryki produ-
kujące masę bitumiczną 
wznowią prace po prze-
rwie świąteczno-noworocz-
nej i będzie można zacząć 
usuwać utrudnienia z łódz-
kich ulic.
W tym roku przestój zbiegł 
się w czasie z dużymi 
zmianami pogody oraz 

temperatury. Na przestrze-
ni tygodnia termometry 
najpierw pokazały kilka-
naście stopni na minusie, 
żeby potem słupek rtęci 
odnotował 10 stopni na 
plusie. 
W poniedziałek drogowcy 
wylali na dziury w ulicach 
28 ton masy bitumicznej  
i pojawili się na 13 ulicach, 
m.in.  Aleksandrow-
skiej, Szczecińskiej, 
Zielonej, Żeromskie-
go i Telefonicznej.  

FOT. MAT.PRAS

FOT.  GOOGLE STREET VIEW
FOT. OKŁADKA GOOGLE STREET VIEW

FOT. ŁÓDŹ.PL
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80 LAT TEMU

PIĘKNIEJĄ KAMIENICE PIĘKNIEJĄ KAMIENICE 
PRZY UL. WSCHODNIEJPRZY UL. WSCHODNIEJ

Dzięki gminnemu programowi 
rewitalizacji przy ul. Wschodniej 
wyremontowanych zostało już 
5 gminnych kamienic. W tym 
roku, po kapitalnych remon-
tach, oddane do użytku zostaną 
kolejne trzy. 

Najpierw zakończą się prace 
pod numerem 45, następ-
nie 35 i pod koniec roku 52. 
W tych trzech budynkach 

80 lat temu, 5 stycznia 1942 
roku, rozpoczęła się likwi-
dacja obozu Romów i Sinti, 
utworzonego przez hitlerow-
ców na terenie Litzmannstadt 
Ghetto. Wszystkich jego 
mieszkańców wywieziono do 
obozu zagłady w Chełmnie 
nad Nerem, gdzie zostali za-
gazowani.

Likwidacja obozu 
cygańskiego na 
terenie Litzman-
nstadt Ghetto to 
jedna z najtra-
giczniejszych 
kart jego hi-
storii. W listo-
padzie 1941 r., 
na niewielkim 
obszarze getta 
żydowskiego, 
w kwadracie 
o b e c n y c h 
ulic Woj-
ska Pol-
skie-
g o 

– Obrońców Westerplatte 
– Sikawskiej – Głowac-
kiego, hitlerowcy utwo-
rzyli obóz dla Romów 
i Sinti. Na powierzchni 
ok. 0,019 km kw. hitle-
rowscy oprawcy zamknę-
li pięć tysięcy więźniów 
(ponad połowę stanowi-
ły dzieci, od kilkuletnich 
po nastolatków) przywie-
zionych z Burgenlandu, 
regionu na pograniczu 
austriacko-węgierskim. 
Stłoczono 

ich w pięciu budynkach po-
zbawionych podstawowe-
go wyposażenia, nie tylko 
łaźni i toalet, ale chociażby 
mebli. Ten obóz od reszty 
getta oddzielały podwójne 
zasieki z drutu kolczaste-
go i głęboka fosa. Okna 
domów zabito deskami. 
Stłoczonych w ten sposób 
Romów pozbawiono je-
dzenia, ogrzewania i odpo-
wiedniej ilości wody pitnej. 

Z powodu katastro-
falnych warun-
ków sanitarnych 
w obozie szybko 
w y b u c h ł a  e p i -

demia tyfusu. Po-
chłonęła 

około 700 istnień. Zmarli 
oraz zamordowani grze-
bani byli na terenie cmen-
tarza żydowskiego przy 
ul. Brackiej. Ofi arą choroby 
padł m.in. ówczesny ko-
mendant Litzmannstadt 
Ghetto – SS-Oberscharfie-
rer Eugen Jansen, który za-
raził się podczas inspekcji 
obozu. W związku z tym, 
a także z obawą rozprze-
strzenienia się choroby 
na „aryjską” część mia-
sta, już w styczniu 1942 r., 
trzy miesiące po utworze-
niu obozu dla Romów, 
władze niemieckie pod-
jęły decyzję o jego likwi-
dacji.
Więźniowie, którzy zdo-
łali przeżyć epidemię, zo-
stali wywiezieni z Łodzi 
i zamordowani w miejscu 
zagłady w Chełmnie nad 
Nerem. Do 12 stycznia 
1942 r. zostało tam zaga-
zowanych blisko 4300 
osób. Nikt nie ocalał.

K i l k a  d n i  p ó ź n i e j , 
16 stycznia 1942 r., 
rozpoczęły się pierw-
sze deportacje Żydów 

z łódzkiego getta. Wywo-
żono ich również do tego 
samego Chełmna nad Ne-
rem, gdzie poddano eks-
terminacji.

(pj)

W dwie najbliższe sobo-
ty będzie można zdobyć 
w Manufakturze vouchery 
na zwiedzanie nowoczesnego 
Orientarium. To niejedyne 
zoologiczne atrakcje zapla-
nowane na weekendy.

Orientarium – nowocze-
sny kompleks na terenie 
łódzkiego zoo – przed-
p r e m i e r o w o  z a g o ś c i 
w Manufakturze. Atrak-
cje zaplanowano na dwie 
najbliższe soboty, 15 i 22 
stycznia w godzinach 
12:00-20:00. Wszyscy, któ-
rzy odwiedzą Manufaktu-
rę, będą mogli dowiedzieć 
się najciekawszych rzeczy 
o powstającym w Łodzi 
obiekcie. Orientarium to 
jedyny tego typu w Polsce 
kompleks prezentujący 
faunę i fl orę Azji południo-
wo-wschodniej. Jego pra-
cownicy szykują mnóstwo 
ciekawych aktywności na 
terenie centrum.
Na uczestników czekają 
atrakcyjne nagrody. Pod-
czas konkursu „zoORIEN-
TUJ się” będzie można 

zdobyć zaproszenia na 
zwiedzanie Orientarium, 
a przez cały dzień zakręcić 
edukacyjnym kołem for-
tuny. Prawidłowe odpo-
wiedzi na proste pytania 
zostaną nagrodzone ga-
dżetami z łódzkiego zoo.  
Miłośnicy zwierząt będą 
mogli zobaczyć z bliska 
kilka gatunków zwierząt, 
które mieszkają w tutej-
szym zoo, m.in. żaby om-
szone, traszki irańskie oraz 
węża lancetogłowa kali-
fornijskiego. Edukatorzy 
z ogrodu zoologicznego 
opowiedzą o tych niezwy-
kłych zwierzakach, a tak-
że udzielą odpowiedzi na 
nurtujące zwiedzających 
pytania.
W Manufakturze stanie 
też wystawa zdjęć pod-
opiecznych Łódzkiego 
Ogrodu Zoologicznego. 
Zobaczymy najpiękniejsze 
fotografie zwierząt, które 
zamieszkają w Orienta-
rium, a także tych, które 
w łódzkim zoo przebywają 
od lat. 

PK-S

będą łącznie 94 mieszkania ko-
munalne, 22 lokale użytkowe 
oraz 6 pracowni twórczych.

Praca wre
Pod numerem 45 trwają obec-
nie roboty wykończeniowe, 
konstrukcyjne i instalacyjne. 
Układane są płytki ścienne 
w łazienkach, gładzie gipso-
we, trwa montaż okien i pa-
rapetów oraz podwieszanych 

sufi tów. Powstają nowe insta-
lacje sanitarne i elektryczne. 
W budynku zaplanowano 48 
mieszkań komunalnych, jedno 
mieszkanie chronione dla osób 
opuszczających pieczę zastęp-
czą, 12 lokali usługowych oraz 
4 pracownie twórcze.
W kamienicy przy ul. Wschod-
niej  35 już wymieniono 
i wzmocniono stropy, zamon-
towano okna. Trwa montaż 

instalacji wewnętrznych. 
W budynku będzie 30 miesz-
kań (w tym jedno chronione 
i  jedno dla osoby niepełno-
sprawnej), 4 lokale usługowe 
oraz 2 pracownie artystyczne.
Przy Wschodniej 52 trwają 
roboty murarskie, żelbeto-
we oraz montaż więźby da-
chowej. Powstanie tam 18 
mieszkań oraz 6 lokali usłu-
gowych.

Wschodnia 52 Wschodnia 45 Wschodnia 35

FOT. ŁÓDŹ.PL, MAT INWESTORA, NAC

Zielone enklawy
Metamorfoza czeka jeszcze 
podwórza remontowanych 
kamienic, które – jak w przy-
padku innych rewitalizacyj-
nych projektów – mają stać się 
przyjazne mieszkańcom.
– Prace na zewnątrz rozpoczną 
się wiosną. Przyszli mieszkań-
cy otrzymają zupełnie nową 
przestrzeń do sąsiedzkich spo-
tkań – mówi Olga Kassyańska 

z Zarządu Inwestycji Miej-
skich.
Nawierzchnia podwórek 
zostanie wymieniona i od-
nowiona. Powstaną trawni-
ki, przy których zasadzone 
zostaną krzewy, drzewa 
i trawy ozdobne. Wśród nich 
staną altany z trejażami dla 
roślin pnących. Na ścianach 
budynków zostaną zamonto-
wane budki dla ptaków.

(pj)

mieszkańców wywieziono do 
obozu zagłady w Chełmnie 
nad Nerem, gdzie zostali za-
gazowani.

Likwidacja obozu 

rowscy oprawcy zamknę-
li pięć tysięcy więźniów 
(ponad połowę stanowi-
ły dzieci, od kilkuletnich 
po nastolatków) przywie-
zionych z Burgenlandu, 
regionu na pograniczu 
austriacko-węgierskim. 

zasieki z drutu kolczaste-
go i głęboka fosa. Okna 
domów zabito deskami. 
Stłoczonych w ten sposób 
Romów pozbawiono je-
dzenia, ogrzewania i odpo-
wiedniej ilości wody pitnej. 

Z powodu katastro-
falnych warun-
ków sanitarnych 
w obozie szybko 
w y b u c h ł a  e p i -

demia tyfusu. Po-
chłonęła 

sta, już w styczniu 1942 r., 
trzy miesiące po utworze-
niu obozu dla Romów, 
władze niemieckie pod-
jęły decyzję o jego likwi-
dacji.
Więźniowie, którzy zdo-
łali przeżyć epidemię, zo-
stali wywiezieni z Łodzi 
i zamordowani w miejscu 
zagłady w Chełmnie nad 
Nerem. Do 12 stycznia 
1942 r. zostało tam zaga-
zowanych blisko 4300 
osób. Nikt nie ocalał.

K i l k a  d n i  p ó ź n i e j , 
16 stycznia 1942 r., 
rozpoczęły się pierw-
sze deportacje Żydów 

z łódzkiego getta. Wywo-
żono ich również do tego 
samego Chełmna nad Ne-
rem, gdzie poddano eks-
terminacji.

Likwidacja obozu 
cygańskiego na 
terenie Litzman-
nstadt Ghetto to 
jedna z najtra-
giczniejszych 
kart jego hi-
storii. W listo-
padzie 1941 r., 
na niewielkim 
obszarze getta 
żydowskiego, 
w kwadracie 
o b e c n y c h 
ulic Woj-
ska Pol-
skie-
g o 

zionych z Burgenlandu, 
regionu na pograniczu 
austriacko-węgierskim. 
Stłoczono 

ZAGŁADA ROMÓW ZAGŁADA ROMÓW 
Z ŁÓDZKIEGO GETTAZ ŁÓDZKIEGO GETTA

O obchodach likwidacji
obozu cygańskiego 
– czyt. na str. 5.

INFO

tkań – mówi Olga Kassyańska wane budki dla ptaków.
(pj)

WYGRAJ ZAPROSZENIAWYGRAJ ZAPROSZENIA
DO ORIENTARIUM

Kuźnia Romów przy ul. Wojska Polskiego
upamiętnia miejsce istnienia obozu cygańskiego
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DZIEJE SIĘ W
ŚRODĘŚRODĘ

Zaprogramuj 
własny zielnik

W godz. 10:00-11:30 
w Bałuckim Ośrodku Kultury - 
Centrum Edukacji Kulturowej 
„Na Żubardzkiej” (ul. Żubardzka 3) 
można wziąć udział w zajęciach 
„Zaprogramuj własny zielnik 
- Warsztat zielarski”. Wstęp 
bezpłatny. Zapisy i więcej 
informacji: 42 651 67 47. 

Ozdoby 
kuchenne DIY

O godz. 11:00 na warsztaty 
z rękodzieła zaprasza fi lia 
nr 73 Biblioteki Miejskiej w Ło-
dzi (ul. Piękna 35/39). Uczest-
nicy stworzą ozdoby kuchenne 
dekorowane metodą decupage. 
Organizatorzy proszą 
o zabranie ze sobą drewnianego 
wałka kuchennego bądź deski 
kuchennej. Pozostałe materiały 
zdobnicze będą dostępne na 
miejscu.
Warsztaty poprowadzą in-
struktorzy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej przy Polskim
Związku Głuchych. Udział 
bezpłatny, obowiązują zapisy 
pod nr tel. 571-553-073.

DZIEJE SIĘ W
CZWARTEKCZWARTEK

Brydż w 10

Na godz. 11:00 w fi lii nr 10 
Biblioteki Miejskiej w Łodzi 
(ul. 11 Listopada 79) zaplano-
wano spotkanie Klubu Brydżo-
wego. Jeśli chcesz grać, ale 
nie masz gdzie lub brakuje ci 
towarzysza do gry, koniecznie 
zapisz się na „Brydża w 10”. 
Wstęp wolny, zapisy pod 
nr tel. 571 553 010

Planszówkowa 
Retkinia

W godz. 17:30-20:30 Poleski 
Ośrodek Sztuki (ul. Krzemie-
niecka 2a) zaprasza amatorów 
gier planszowych. Na cotygo-
dniowe spotkanie można za-
brać ze sobą przyjaciół i zabrać 
ulubione gry. Wstęp wolny. 

FOT. LODZ.PL, WIKIPEDIA

UROCZYSTE OBCHODY

80. ROCZNICA
Muzeum Tradycji Niepod-
ległościowych w Łodzi we 
współpracy z Centrum Dia-
logu im. Marka Edelmana 
w Łodzi zapraszają na ob-
chody 80. rocznicy likwi-
dacji obozu cygańskiego 
w getcie łódzkim.

W środę (12 stycznia) 
o godz. 11:00 w Muzeum Tra-
dycji Niepodległościowych 
w Łodzi – Kuźnia Romów 
(ul. Wojska Polskiego 84) 
rozpoczną się oficjalne uro-
czystości. 
Godzinę później o 12:00 
w Centrum Dialogu im. 

Marka Edelmana w Łodzi 
(ul. Wojska Polskiego 83) 
otwarta zostanie wysta-
wa plenerowa „Zagłada 
Romów i Sinti w Europie” 
autorstwa Magdale-
ny Zapolskiej-Downar 
z Oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej w Łodzi. 

Tego dnia w Centrum 
Dialogu o godz. 12:30 go-
ści czeka jeszcze prelekcja 
Andrzeja Grzegorczy-
ka z Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych 
w Łodzi dotycząca obozu cy-
gańskiego w getcie łódzkim. 
 KaWa

80. ROCZNICA
LIKWIDACJI OBOZU CYGAŃSKIEGO
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PASZPORTOWAPASZPORTOWA
ODPRAWAODPRAWA
W BIBLIOTECE 

WOLNOŚĆ
Kto zdobędzie laur „Polity-
ki”? Biblioteka Wolność za-
prasza na plac Wolności 4 na 
bezpłatne spotkanie.

W czwartek (13 stycznia) 
w nowo wyremontowanej 
bibliotece omówione zosta-
ną tegoroczne nominacje 
do Paszportów „Polityki” 
w dziedzinie literatury.
O nominowanych książ-
kach, ich autorach i au-
torkach rozmawiać będą 
Izabella Adamczewska-Ba-
ranowska („Gazeta Wybor-
cza”, Uniwersytet Łódzki), 

Paulina Frankiewicz (Księ-
garnia Do dzieła) i Marta 
Zdanowska (Łódzki Szlak 
Kobiet, Dom Literatury), 
a spotkanie poprowadzi 
Natalia Królikowska z Bi-
blioteki Wolność. 
– Chcemy, aby Biblioteka 
Wolność stała się miejscem, 
w którym ze swobodą dys-
kutuje się przy książkach 
o książkach – zachęca orga-
nizatorka. 
Wstęp na spotkanie jest 
wolny.
 KaWa

POZNAJ WSZYSTKICH 
NOMINOWANYCH
Film: Łukasz Grzegorzek, Łukasz Ronduda, Aleksandra Terpińska
Teatr: Iga Gańczarczyk, Jędrzej Piaskowski i Hubert Sulima, 
Dominik Strycharski
Literatura: Łukasz Barys, Elżbieta Łapczyńska, Grzegorz Uzdański
Sztuki wizualne: Archiwum Protestów Publicznych, Jana Shostak, 
Mikołaj Sobczak
Muzyka poważna: Piotr Alexewicz, Teoniki Rożynek, Rafał Ryterski
Muzyka popularna: Ralph Kaminski, Paweł Szamburski, Ifi  Ude
Kultura cyfrowa: Marcin Borkowski, Tomasz Konrad Ostafi n, 
Anshar Studios

Wręczenie kulturalnych nagród „Polityki” już 18 stycznia!

INFO

Kiedy? W czwartek (13 stycznia) o godz. 18:00 Gdzie? Biblioteka Wolność (pl. Wolności 4) Kiedy? W czwartek (13 stycznia) o godz. 18:00 Gdzie? Biblioteka Wolność (pl. Wolności 4)
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Miejskie Centra Zdrowego 
i Aktywnego Seniora w tym 
tygodniu ogłaszają harmo-
nogramy zajęć i wydarzeń na 
styczeń oraz luty.

Po okresie świąteczno-no-
worocznej przerwy i od-
poczynku łódzcy seniorzy 
wracają do zajęć w cen-
trach seniora. Klub Senio-
ra przy ul. Cieszkowskie-
go 6 już pod koniec grud-
nia dokonał naboru chęt-
nych na styczniowe zajęcia, 
a pierwsze spotkania zor-
ganizował tuż po Nowym 
Roku. Pozostałe miejskie 
Centra Zdrowego i Ak-
tywnego Seniora właśnie 
ogłaszają harmonogra-
my zajęć i wydarzeń na 
styczeń oraz luty. Zapi-
sy ruszają w czwartek, 
13 stycznia. Już w miniony 
weekend centra seniorów 
zaprosiły chętnych do ru-
chu na świeżym powietrzu 
i uczestniczenia w spa-
cerze nordic walking 
w Lesie Łagiewnickim. 

Klub seniora 
przy Cieszkow-
skiego już działa 
Łódzcy seniorzy to 
wyjątkowo aktyw-
ne osoby. Grafi k zajęć 
w Klubie Seniora przy 
ul. Cieszkowskiego 6 
przewiduje zajęcia we 
wszystkie dni powszednie. 
Można skorzystać z zajęć 
gimnastycznych: w ponie-
działki i środy z ćwiczeń 
organizowanych w klubie, 
we wtorki można się wy-

brać na nordic walking, 
zaś w piątki na gimnasty-
kę w wodzie w aquaparku. 
W środy jest też joga. 
Seniorzy skupieni wokół 
klubu przy ul. Cieszkow-
skiego są też bardzo za-
interesowani podróżami 
i zwiedzaniem. W tym 
roku byli już na przed-
stawieniu w Zakościelu, 
a nie ma tygodnia bez 
wizyty w teatrze czy 
wspólnego seansu fi l-
mowego lub czytania 
książki. W tym roku 
zdążyli umówić się na 
wspólne czytanie książ-
ki na głosy. Wydarzenie 
zostało zarejestrowane, 
a nagranie ma trafi ć do au-
torów lektury. 
Środy to 

d z i e ń 
gimnastyki 
umysłu – gier planszo-
wych oraz nauki języka 

angielskiego. Ponieważ 
trudno znaleźć w centrum 
seniora, który nie posługi-
wałby się smartfonem czy 
komputerem, umiejętno-
ści obsługi tych urządzeń 
można szlifować na zaję-
ciach w poniedziałki. 
A jeśli ktoś woli ręko-
dzieło? Też znajdzie 
aktywność dla siebie. 

W każdy wtorek 
w CZAS przy ul. 
Cieszkowskiego 
powstają maskot-
ki, które potem 

trafi ają do dzieci 
w szpitalach. Można 

też trafi ć na warsztaty... 
pisania gęsim piórem! 
Seniorzy dbają o zdrowie, 
więc chętnie biorą udział 
w spotkaniach z lekarzem 
geriatrą czy w wykładach 
na temat bezpiecznego sto-
sowania leków i suplemen-
tów. 

Centra seniora robią 
zapisy na zajęcia 
Pozostałe Centra Zdro-
wego i Aktywnego Senio-
ra w miniony weekend 
weszły w Nowy Rok z 
kijami – do nordic wal-
king. Na kolejne spacery 
zapraszają 22 stycznia 
oraz 19 lutego. 
CZAS-y ogłosiły też har-
monogramy zajęć na sty-
czeń i luty. Pierwsze za-
jęcia 17 stycznia. Zapisy 
rozpoczynają się 13 stycz-
nia i lepiej nie zwlekać ze 
zgłoszeniem. Zajęcia są 
tak popularne, że wolne 
miejsca na niektóre z nich 

znikają nawet po kilku go-
dzinach. 

W styczniu tai chi 
i zajęcia taneczne 
I tak Centrum Seniora przy 
ul. Rzgowskiej 170 od po-
łowy stycznia i w lutym 
zaprasza na:
-  zajęcia taneczne (w po-

niedziałki i środy),
-  ćwiczenia na zewnętrz-

nej siłowni przy centrum 
(w poniedziałki i piątki),

- tai chi (we wtorki),
-  pilates i stretching (w po-

niedziałki, środy i piątki), 
-  gimnastykę na zdrowy 

kręgosłup (w poniedziałki, 
wtorki, czwartki i piątki),

-  gimnastykę uspraw-
niającą (w poniedziałki 
i czwartki),

-  nordic walking (od wtor-
ku do czwartku).

Odbywać się będą także 
sesje gier planszowych 
(we wtorki) i spotka-
nia brydżowe (w piątki). 
W czwartki można uczyć 
się rękodzieła i samodziel-
nie wykonać ekotorbę, 
świecznik czy ramkę na 
zdjęcia. 
Centrum Seniora przy ul. 
Libelta 160 też zapowia-
da rychłe ogłoszenie har-
monogramów i zapisy od 
czwartku, 13 stycznia. 
Warto w tym tygodniu 
zaglądać na facebookowe 
profi le łódzkich centrów 
seniora oraz do zakładki 
dla seniorów na Łódź.pl, by 
zapisać na wybrane zajęcia. 

OHO
FOT.FREEPIK
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SENIOR MA CO ROBIĆ
brać na nordic walking, 
zaś w piątki na gimnasty-
kę w wodzie w aquaparku. 

Seniorzy skupieni wokół 
klubu przy ul. Cieszkow-
skiego są też bardzo za-
interesowani podróżami 
i zwiedzaniem. W tym 
roku byli już na przed-

angielskiego. Ponieważ 
trudno znaleźć w centrum 
seniora, który nie posługi-
wałby się smartfonem czy 
komputerem, umiejętno-
ści obsługi tych urządzeń 
można szlifować na zaję-
ciach w poniedziałki. 
A jeśli ktoś woli ręko-
dzieło? Też znajdzie 

SENIOR MA CO ROBIĆSENIOR MA CO ROBIĆSENIOR MA CO ROBIĆ
wracają do zajęć w cen-
trach seniora. Klub Senio-
ra przy ul. Cieszkowskie-
go 6 już pod koniec grud-
nia dokonał naboru chęt-
nych na styczniowe zajęcia, 
a pierwsze spotkania zor-
ganizował tuż po Nowym 
Roku. Pozostałe miejskie 
Centra Zdrowego i Ak-
tywnego Seniora właśnie 
ogłaszają harmonogra-
my zajęć i wydarzeń na 
styczeń oraz luty. Zapi-
sy ruszają w czwartek, 
13 stycznia. Już w miniony 
weekend centra seniorów 
zaprosiły chętnych do ru-
chu na świeżym powietrzu 
i uczestniczenia w spa-
cerze nordic walking 
w Lesie Łagiewnickim. 

skiego już działa 
Łódzcy seniorzy to 
wyjątkowo aktyw-
ne osoby. Grafi k zajęć 
w Klubie Seniora przy 
ul. Cieszkowskiego 6 
przewiduje zajęcia we 
wszystkie dni powszednie. 
Można skorzystać z zajęć 
gimnastycznych: w ponie-
działki i środy z ćwiczeń 
organizowanych w klubie, 
we wtorki można się wy-

roku byli już na przed-
stawieniu w Zakościelu, 
a nie ma tygodnia bez 
wizyty w teatrze czy 
wspólnego seansu fi l-
mowego lub czytania 
książki. W tym roku 
zdążyli umówić się na 
wspólne czytanie książ-
ki na głosy. Wydarzenie 
zostało zarejestrowane, 
a nagranie ma trafi ć do au-
torów lektury. 
Środy to 
torów lektury. 
Środy to 
torów lektury. 

d z i e ń 
gimnastyki 
umysłu – gier planszo-
wych oraz nauki języka 

dzieło? Też znajdzie 
aktywność dla siebie. 

W każdy wtorek 
w CZAS przy ul. 
Cieszkowskiego 
powstają maskot-
ki, które potem 

trafi ają do dzieci 
w szpitalach. Można 

też trafi ć na warsztaty... 
pisania gęsim piórem! 
Seniorzy dbają o zdrowie, 
więc chętnie biorą udział 
w spotkaniach z lekarzem 
geriatrą czy w wykładach 
na temat bezpiecznego sto-
sowania leków i suplemen-
tów. 

Centra seniora robią 
zapisy na zajęcia 
Pozostałe Centra Zdro-
wego i Aktywnego Senio-
ra w miniony weekend 
weszły w Nowy Rok z 
kijami – do nordic wal-
king. Na kolejne spacery 
zapraszają 22 stycznia 
oraz 19 lutego. 
CZAS-y ogłosiły też har-
monogramy zajęć na sty-
czeń i luty. Pierwsze za-
jęcia 17 stycznia. Zapisy 
rozpoczynają się 13 stycz-
nia i lepiej nie zwlekać ze 
zgłoszeniem. Zajęcia są 
tak popularne, że wolne 
miejsca na niektóre z nich 

roku byli już na przed-
stawieniu w Zakościelu, 
a nie ma tygodnia bez 
wizyty w teatrze czy 

wspólne czytanie książ-
ki na głosy. Wydarzenie 
zostało zarejestrowane, 
a nagranie ma trafi ć do au-

dzieło? Też znajdzie 
aktywność dla siebie. 

W każdy wtorek 

trafi ają do dzieci 
w szpitalach. Można 

też trafi ć na warsztaty... 
pisania gęsim piórem! 
Seniorzy dbają o zdrowie, 
więc chętnie biorą udział 
w spotkaniach z lekarzem 

INFO
W Łodzi działają 

4 miejskie Centra Zdrowego 
i Aktywnego Seniora oraz Klub Seniora:

1. Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora ul. Szpitalna 6,
2. Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora ul. Libelta 16,

3. Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora ul. Rzgowska 170, 
4. Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora 

oraz Klub Seniora ul. Cieszkowskiego 6. 
WIĘCEJ INFORMACJI
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OD MASZYNY DO PISANIA DO ŚWIATA KOMPUTERÓWOD MASZYNY DO PISANIA DO ŚWIATA KOMPUTERÓW

Prezenty świąteczne już dawno rozpakowane, a pod choinką zamiast zabawek znajduje się 
często sprzęt elektroniczny – laptopy, smartfony, konsole do gier itd. Jak wyglądałby współ-
czesny świat bez komputerów itp., nawet trudno sobie wyobrazić. Jedno jest pewne – historia 
elektroniki ma bardzo ważny łódzki wątek za sprawą Jacka Tramiela, jednego ze światowych 
pionierów branży komputerowej i gier.

Łódzkie korzenie
Jack Tramiel, sławny 
amerykański biznesmen, 
twórca fi rm Commodore 
i Atari, urodził się 13 grud-
nia 1928 roku w rodzinie 
żydowskiej w Łodzi jako 
Idek (Icek) Trzmiel. Jego 
rodzicami byli Abram Jo-
sef Trzmiel i Rifka Bert-
kowska, a rodzina miesz-
kała w rejonie obecnej 
ulicy Przybyszewskiego 
za Rzgowską. W czasie 
wojny trafi li do Litzman-
nstadt Ghetto, gdzie na-
stoletni Idek pracował 
w zakładzie odzieżowym. 
W sierpniu 1944 r. wraz 
z ojcem został wywieziony 
do Auschwitz, ale uznano 
ich za zdolnych do pracy 
i wysłano do obozu nie-
daleko Hanoweru. Ojciec 
nie dożył końca wojny, 
a w kwietniu 1945 r. obóz 
wyzwolili Amerykanie. 
Dwa lata później młody 
Trzmiel wyemigrował do 
USA, gdzie znalazł pracę 
jako mechanik. W 1948 r. 
wstąpił do armii amery-
kańskiej, gdzie zajął się 
konserwacją sprzętu biu-
rowego. Po kilku latach 
służby odszedł z wojska 
i założył własną fi rmę 
Commodore Portable Ty-
pewriter zajmującą się na-
prawą maszyn do pisania. 
Wkrótce nawiązał kontak-
ty z europejskimi produ-
centami i z powodzeniem 
sprowadzał poprzez fi lię 
w Kanadzie urządzenia 
z Czechosłowacji. Przed-
siębiorstwo szybko się 
rozwijało, a Jack Tramiel, 
bo tak już brzmiało wtedy 
jego amerykańskie nazwi-
sko, wyrastał na poważne-
go biznesmena. 

Biznes to wojna…
To jedno z najbardziej  zna-
nych powiedzeń sławne-
go w świecie łodzianina. 
W latach 60. XX wieku 
japońskie fi rmy zaczęły 
powoli zalewać amery-
kański rynek tanimi ma-
szynami do pisania, więc 
Jack Tramiel postanowił 
zmienić profi l działalności. 
W 1970 r. pojawiły się 
pierwsze kalkulatory pro-
dukcji Commodore, bazu-
jące na chipsetach, a kilka 
lat później fi rma zaprezen-
towała swój pierwszy 
komputer – PET (Personal 
Electronic Transactor). Tra-
miel nie był przekonany do 
budowy domowego kom-
putera od podstaw, chciał 
więc kupić fi rmę Apple Inc. 
i prawie doszło do tej trans-
akcji, ale Steve Wozniak za-
żądał zbyt dużej sumy. 
PET Tramiela przewyż-
szał ówczesne komputery, 
jednak prawdziwym hi-
tem stał się dopiero model 
VIC-20. Tani, produko-
wany w setkach tysięcy 
egzemplarzy komputer 
przeszedł do historii jako 
jeden z najlepiej sprze-
dających się produktów. 
W 1982 r. pojawił się Com-
modore 64 z mikropro-
cesorem MOS6510, który 
okazał się jeszcze więk-
szym sukcesem – sprzeda-
ny w 22 mln egzemplarzy 
do dziś uważany jest za 
najpopularniejszy 
w dziejach. 
13 stycznia 1984 
roku po gwał-
townym starciu z naj-
większym udziałowcem 
Commodore, Jack Tramiel 
postanowił odejść z fi rmy, 
a z nim także wielu pra-

cowników. Szybko założył 
kolejną – Tramiel Tech-
nology, Ltd., której celem 
było opracowanie oraz 
produkowanie konkuren-
cyjnego sprzętu nowej ge-
neracji i wejście na rynek 
gier komputerowych.

„Komputery dla mas, 
a nie dla klas…”

To kolejna sentencja Jacka 
Tramiela, który wykupił 
od Time Warner mającą 
kłopoty fi nansowe fi rmę 
Atari Inc. Po jej prze-
jęciu na rynek trafi ła 
odnowiona seria mo-
deli 8-bitowych Atari 
65XE i 130XE, a później 
również hybryda kon-
soli do gier i komputera 
XEGS oraz odmłodzo-
na wersja Atari 800XE. 
Wprowadzono również 
komputer nowej generacji 
– 16-bitowy model Atari 
ST. Dzięki zastosowaniu 
nowych rozwiązań tech-
nicznych, m.in. złącza 
MIDI i niezłemu oprogra-
mowaniu użytkowemu, ta 
seria oprócz zastosowań 
r o z r y w k o w y c h 
znalazła rów-
nież odbiorców 
wśród grafi ków 
i muzyków.

Dla starszego pokole-
nia Commodore i Atari 
to kultowe nazwy, które 
przywołują wspomnienia 
pierwszych spotkań 
z komputerem 
i światem gier. 
Jack Tramiel 
uczestniczył we 
wprowadzeniu 
marki Atari na 
polski rynek, 
do sklepów sie-
ci „Pewex”, 
a to 

był u nas wtedy praw-
dziwy luksus, który stop-
niowo stawał się coraz 
bardziej dostępny. Po-

między Commodore 
i Atari trwał cią-

gły wyścig 
i ostra walka 
o rynek, które 
w okresie roz-
woju kompu-
terów klasy PC 

w latach 

90., doprowadziły oba 
przedsiębiorstwa do za-
wieszenia działalności, 
a nawet częściowego ban-
kructwa. Finalnie w 1996 
r. cały majątek fi rmy Atari 
został sprzedany. Jack Tra-
miel przeszedł na emery-
turę i zamieszkał w Monte 
Sereno w Kalifornii, gdzie 
zmarł 8 kwietnia 2012 r. 
W 2004 roku wraz  z ro-
dziną odwiedził Łódź 
i spacerował po dawnych 
zakamarkach w rejonie 
ul. Rzgowskiej i Przy-
byszewskiego, gdzie 
mieszkał w dzieciń-
stwie, a jego dziadek 
miał mały zakład szew-
ski. Tak wyglądała 
wielka kariera jednego 
z najbardziej zna-
nych „lodzermen-
schów” w świato-
wym biznesie, który 
w wymiarze glo-
balnym stworzył 
nowe możliwości, 

o czym możemy 
przekonać się 
każdego dnia, 
poruszając się 
w cyfrowym 
i wirtualnym  
świecie. 

agr
FOT.WIKIMEDIA

Pierwszy 
komputer osobisty Jacka Tramiela



Można już składać wnio-
ski o dofi nansowanie lecze-
nia niepłodności w 2022 r. 
W tym roku ze wsparcia miasta 
do procedury in vitro może sko-
rzystać 200 par. Od początku 
łódzkiego programu in vitro uro-
dziło się aż 333 maluchów. 

Każdego roku miasto prze-
znacza ze swojego budżetu 
około 1 mln zł na dofi nan-
sowanie procedur in vitro. 
Rodziny dotknięte proble-
mem niepłodności mogą 
zgłaszać się na kwalifi ka-
cję do programu do dwóch 
klinik: Gameta oraz Salve 
Medica.
Łódź uruchomiła program 
in vitro dla łódzkich par 
w 2016 r. I kontynuuje go 
nieprzerwanie do dziś. 
Druga edycja projektu, 
która ruszyła w 2021 r., 
zakłada jego kontynuację 
do 2025 r. Od tamtego cza-
su, czyli od początku pro-
gramu,  dzięki wsparciu 

z projektu urodziło się 333 
dzieci, w tym 18 par bliź-
niąt.
Na co mogą liczyć pary? 
Na otrzymanie dofi nan-
sowania w wysokości do 
5000 zł do jednej proce-
dury. Każda z par może 
wnioskować o takie dofi -
nansowanie maksymalnie 
3 razy.
Łódź bezpłatnie przekazu-
je też licencję na program 
innym gminom. Pierwszy 
taką umowę z Łodzią pod-
pisał Sosnowiec w paź-
dzierniku 2016 r. Potem 
były jeszcze m.in. Szcze-
cinek, Powiat Pabianicki, 
Błaszki, Gniezno, Zgierz 
i Głogów.
Pary, które chcą przystąpić 
do programu, muszą speł-
niać łącznie następujące 
kryteria:
– wiek kobiety mieści się 
w przedziale 20-40 lat. 
Warunkowo do programu 
mogą zostać zakwalifi ko-

wane pary, w których ko-
bieta jest w wieku do 42 
lat,
– para w dniu kwalifi kacji 
do programu posiada miej-
sce zamieszkania w Łodzi 
oraz rozlicza się z podat-
ków z Urzędem Skarbo-
wym w Łodzi w okresie co 
najmniej 3 wcześniejszych 
miesięcy.
Do programu mogą zgła-
szać się pary pozostające 
w związku małżeńskim 
lub w związku partner-
skim. Szybką kwalifi kację 
przechodzą zaś pary ze 
schorzeniem wymagają-
cym leczenia nowotworo-
wego. Renata Nowak
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INFO
Wszelkie adresy, numery 
telefonów oraz dodatkowe 
niezbędne informacje 
można znaleźć na stronach 
internetowych realizatorów 
programu:
salvemedica.pl
gameta.pl



Osoby, które skończyły 18 
lat, mogą zapisać się na 
bezpłatne szczepienie prze-
ciw grypie. Nie trzeba mieć 
skierowania czy być zapisa-
nym do konkretnej poradni. 
Wystarczy zadzwonić i zapi-
sać się na zastrzyk w jednej 
z miejskich przychodni.

Szczepienia są wykonywa-
ne z preparatów dostar-
czanych z Rządowej Agen-
cji Rezerw Strategicznych. 
Do niedawna z możliwości 
bezpłatnego zaszczepienia 

się na grypę mogły skorzy-
stać tylko wybrane grupy: 
medycy, nauczyciele czy 
seniorzy 75+. Teraz może 
to zrobić każdy dorosły.

Zgłoszenia 
w dowolnym punkcie 
szczepień i bez recepty
Osoby, które chcą skorzy-
stać z bezpłatnego szcze-
pienia, nie muszą mieć 
recepty na szczepionkę. 
Wystarczy, że zgłoszą się 
do wybranego punktu 
szczepień i umówią termin.

Mapa ponad 3000 punk-
tów na terenie całego kraju, 
w których można wykonać 
szczepienie przeciw gry-
pie, znajduje się na stronie 
https://pacjent.gov.pl/ak-
tualnosc/szczepienia-na-
-grype.
Na szczepienie powinny 
się zgłaszać osoby bez ob-
jawów ostrej infekcji i wy-
sokiej gorączki. Nie trzeba 
robić przerwy pomiędzy 
szczepieniami, np. przeciw 
COVID-19 i przeciw gry-
pie. Szczepienia będą wy-

konywane do wyczerpania 
rezerwy lub do 31 marca 
2022 r.
Podstawowym zadaniem 
szczepionki przeciwko gry-
pie jest wzmocnienie od-
porności na zakażenie wiru-
sem grypy. Szczepienia są 
skuteczną metodą zapobie-
gania zachorowaniom oraz 
powikłaniom i zgonom.

red

Anonimowa pomoc psychologiczna
tel. 42 192 88 
w godz. 20:00-8:00 w dni powszednie,
całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawo-
wo wolne od pracy.

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia 
i Psychoterapii, Specjalistyczny Ośrodek 
Wsparcia dla Ofi ar Przemocy w Rodzinie
tel. 42 640 65 91
ul. Franciszkańska 85

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
tel. 42 630 11 02
Całodobowa, bezpłatna pomoc psychologiczna, 
dostęp do konsultacji w zakresie poradnictwa doty-
czącego przemocy oraz pomocy prawno-socjalnej.

Miejski telefon dla ofi ar i świadków 
przemocy
tel. 0 800 112 800
Numer bezpłatny, anonimowy, całodobowy, czynny 
7 dni w tygodniu, przy Ośrodku Interwencji Kryzy-
sowej. Zadzwoń, jeżeli jesteś ofi arą przemocy lub 
dostrzegasz jakiekolwiek formy przemocy wobec 
najmłodszych w najbliższym otoczeniu. Przypadki 
te możesz zgłosić anonimowo, bezpłatnie, przez 
całą dobę.

Infolinia Pomarańczowa Linia
tel. 801 14 00 68   
w godz.14:00-20:00 od poniedziałku do piątku
Rodzice i opiekunowie, którzy niepokoją się o zdro-
wie i bezpieczeństwo swojego dziecka w związku 
z sięganiem przez nie po alkohol lub inne środki 
psychoaktywne, mogą uzyskać wsparcie i pomoc 
w rozwiązaniu problemu.

Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS: 
Koordynatorzy ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie
I Wydział Pracy Środowiskowej
ul. Kutrzeby 16 – Joanna Kurzyk, tel. 601-213-972, 
adres e-mail: j.kurzyk@mops.lodz.pl

II Wydział Pracy Środowiskowej
ul. Grota – Roweckiego 30 – Anna Jopek, tel. 609 
396 367, adres e-mail:a.bartnicka@mops.lodz.pl

III Wydział Pracy Środowiskowej
ul. Będzińska 5 – Anna Grabarczyk-Kuczkowska, 
tel. 511 132 831, adres e-mail: a.grabarczyk@
mops.lodz.pl

Dom Samotnej Matki im. Stanisławy 
Leszczyńskiej
tel. 42 688 18 49
ul. Broniewskiego 1a
W przypadku matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży dotkniętych przemocą w rodzinie pomocy 
udziela Dom Samotnej Matki. Placówka ma charak-
ter całoroczny i całodobowy.

TELEFONY
ZAUFANIA

Środa, 12 stycznia  |  nr 4/2022 (87) 9
FOT. FREEPIKI,

ENVATOELEMENTS

S Z C Z E P I E N I A
PRZECIW  GRY PI E

poradnia ul. Kasprzaka 27,
 tel. 42 2084310
poradnia ul. Garnizonowa 38, 
tel. 42 2084410
poradnia ul. Srebrzyńska 75, 
tel. 42 2084460
poradnia ul. Wileńska 25. 
tel. 42 2084510
poradnia ul. Olimpijska 7a, 
tel. 42 2084610
poradnia ul. Kusocińskiego 140a, 
tel. 42 2084710
poradnia ul. Maratońska 71, 
tel. 42 2084910
-------------------------------------------
5. MIEJSKIE CENTRUM TERAPII 
I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
poradnia ul. Niciarniana 41, 
tel. 42 676 16 61

1. CENTRUM MEDYCZNE IM. DR. L. RYDYGIERA
poradnia ul. Próchnika 11,
tel. 42 630 72 21
poradnia ul. Piotrkowska 113, 
tel. 42 633 44 71
poradnia ul. Pomorska 59,
tel. 42 632 81 80
----------------------------------------------------------
2. MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE GÓRNA
poradnia ul. Rzgowska 170, 
tel. 42 646 15 23 lub 42 231 55 15
----------------------------------------------------------
3. MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE 
IM. JONSCHERA
– poradnia ul. Lecznicza 6, 
tel. 42 2565161
----------------------------------------------------------
4. MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE POLESIE
poradnia ul. Skłodowskiej-Curie 15/17, 
tel. 42 2084110

INFO
NA BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE MOŻNA SIĘ ZAPISYWAĆ 
W PONIŻSZYCH MIEJSKICH PORADNIACH:

jawów ostrej infekcji i wy-
sokiej gorączki. Nie trzeba 
robić przerwy pomiędzy 
szczepieniami, np. przeciw 
COVID-19 i przeciw gry-
pie. Szczepienia będą wy-

powikłaniom i zgonom.
red

poradnia ul. Kasprzaka 27,

poradnia ul. Garnizonowa 38, 

poradnia ul. Srebrzyńska 75, 

poradnia ul. Wileńska 25. 

poradnia ul. Olimpijska 7a, 

poradnia ul. Kusocińskiego 140a, 

poradnia ul. Maratońska 71, 

-------------------------------------------
5. MIEJSKIE CENTRUM TERAPII 
I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
poradnia ul. Niciarniana 41, 
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Brama przędzalni Poznańskiego. Ostatnia dekada XiX w. i współcześnie

Brama przędzalni Poznańskiego. Ostatnia Ulica Nowomiejska w latach 30. Zdjęcie Włodzimierza Pfeiffera (koloryzowane) i stan dzisiejszy

naszej Łodzi

W ludzkiej pamięci szybko zacierają się wspomnienia z przeszłości, nawet gruntowne zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu. 

Od ponad 10 lat przeobrażenia Łodzi dokumentuje Stefan Brajter, miłośnik miasta, fotograf bacznie analizujący rzeczywistość 

i twórca unikatowych zestawień starych fotografii z wykonanymi współcześnie ujęciami tych samych miejsc. Te tzw. refotografie 

pozwalają na spojrzenie w przeszłość miasta, a zarazem dokumentują zmiany zachodzące w miejskich przestrzeniach. Niektóre 

miejsca trudno rozpoznać, inne nie zmieniły się od wielu lat prawie wcale. Prezentujemy poniżej kilka przykładów.

Rozwijany wraz ze Stowarzyszeniem Topografie projekt „Refotografie” można śledzić na Facebooku lub na stronie refotografie.miastograf.pl. 

Na smartfony dostępna jest także mobilna aplikacja „ReFotografie”, którą można bezpłatnie pobrać na systemy Android i MacOS.

Skwer przed Dworcem Fabrycznym, fot. Włodzimierz Pfeiffer, lata 30 XX w. 

i Dworzec Fabryczny w roku 2021

Ulica Jaracza w czasie okupacji niemieckiej (lata 40.). Zdjęcie koloryzowane

Ulica Stodolniana w latach 30. Obecnie jako fragment ulicy Zachodniej. Zdjęcie archiwalne autorstwa Włodzimierza Pfeiffera (koloryzowane)

Ulica Tramwajowa lata 20-30.  Fotografia archiwalna ze zbiorów NAC oraz fotografia z archiwum „ŁÓDŹ.PL”

naszej Łodzi
naszej Łodzi

R  E  F O T  O G  R A  F  I  E
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ŁÓDŹ W 2022

Co przyn ies ie  2022 r . 
w budownictwie? Inwe-
storzy nie zawsze chętnie 
mówią o swoich zamiarach, 
ale co nieco już wiadomo. 
Subiektywnie  p iszemy 
o tym, czego byśmy chcieli. 

Do zbudowania
Głośnym tematem koń-
ca 2021 r.  była zgoda 
Rady Miejskiej w Ło-
dzi na lokalizację przy 
ul. Piotrkowskiej 154 in-
westycji mieszkaniowej 
przygotowywanej przez 
łódzkiego dewelopera 
Piotra Misztala. Budy-
nek Golden Tower, któ-
ry milioner ma zamiar 
wybudować na nale-
żącej do niego działce 
przy „Centralu II”, już 
choćby z racji prestiżo-
wej lokalizacji będzie 
prawdopodobnie jed-
ną z najbardziej obser-
wowanych inwestycji 
w Łodzi. Pierwsze prace 
budowlane (przenosze-
nie podziemnych sieci) 
mają rozpocząć się wio-
sną. Budowa gmachu 
o  w y s o k o ś c i  p o n a d 
70 metrów powinna za-
mknąć się w dwa lata.
Czekamy też na Białą 
Kamienicę  (Yuniver-
sal Podlaski) na rogu 
ul. Więckowskiego i Za-
chodniej – wielce obie-
cujący projekt nowocze-
snej kamienicy, którego 
realizacja radykalnie 
poprawi wizerunek oko-
licy.

W Nowym 
Centrum
N a  z a b u d o w ę  c z e k a 
spory teren Nowego 
Centrum Łodzi. Świe-
żym bodźcem do in-
westycji może stać się 
projekt budowy koło 
dworca Łódź Fabryczna 
nowej siedziby Urzędu 
Miasta Łodzi. Rozstrzy-

gnięto już konkurs archi-
tektoniczny na projekt 
ratusza, a magistrat przy-
gotowuje się do wszczęcia 
procedury poszukiwania 
partnera, który zrealizuje 
tę inwestycję w formule 
partnerstwa prywatno-
-publicznego. Chciałoby 
się, żeby napędu nabiera-
ły też kolejne planowane 
w tej okolicy inwestycje 
prywatne, np. fi rmy Ghe-
lamco (hotel, biurowiec 
i dom wielorodzinny), HB 
Reavis (biurowiec przy 
ul. Targowej) czy ciekawy 
projekt biurowego gma-
chu, jaki ma stanąć przy 
Łódzkim Domu Kultu-
ry (wstrzymany jakoby 
z uwagi na budowę tune-
lu średnicowego). Jak na 
razie wypada więc cieszyć 
się realizacjami Vantage 
Development (dom miesz-
kalny przy ul. Tuwima 64) 
i trzecim etapem budowy 
Osiedla Primo (Profbud, 
ul. Tramwajowa). Wiado-
mo też, że w rejonie NCŁ 
co najmniej dwaj dewe-
loperzy planują kolejne 
inwestycje mieszkaniowe, 
lecz szczegółów jeszcze nie 
ujawniają. Może wkrótce…

Z drewna? 
Czemu nie
Głośno było w lutym ub.r. 
o projekcie niezwykłego 
„drewnianego” hotelu 
Breath- in ,  który miał -
by stanąć na narożniku 
skrzyżowania ul. Naruto-
wicza z ul. Sienkiewicza. 
Opublikowane w interne-
cie wizualizacje biura ar-
chitektonicznego Makaa 
wzbudziły żywe zainte-
resowanie, zwłaszcza wy-
korzystanie nietypowego 
budulca, czyli klejonego 
krzyżowo drewna CLT 
(od ang. Cross Laminated 
Timber). Śmiały projekt 
podobał się wielu łodzia-
nom.

Projekty 
i pomysły
Nie oddalamy się od Śród-
mieścia – ciekawość budzi 
kolejny projekt miesz-
kaniowy,  k tóry   przy 
ul. Kilińskiego 95, tuż za 
ogrodzeniem parku im. 
Sienkiewicza, ma zrealizo-
wać Wesminster Polska. 
Czekamy na XS Wigury 
Offi ce – butikowy biurowiec 
w kompleksie przędzalni 
Silbersteina. Chodzą też słu-
chy o kolejnej dużej inwe-
stycji przy ul. Piotrkowskiej. 
Na kontynuację (drugi etap) 
czeka projekt ReAct realizo-
wany przez Echo Investe-
ment u zbiegu ul. Kilińskie-
go i al. Piłsudskiego.
Chciałoby się również, by 
2022 rok był czasem ini-
cjacji projektów, których 
realizacja pozostaje jak 
na razie w sferze domy-
słów, życzeń lub fantazji 
architektów. Życzyć by 
sobie można było np. za-
budowy nowego odcinka 
al. Kościuszki – pomiędzy 
ul. Radwańską a ul. Wól-
czańską. Chciałoby się, 
a jest na to nadzieja, zo-
baczyć odnowę dawnego 
Unionteksu. Ciekawy jest 
pomysł zabudowy parceli 
po rozebranej kamieni-
cy na rogu ul. 6 Sierpnia 
i ul. Wólczańskiej (Reform 
Architekci) .  Nieznany 
status ma projekt hote-
lu, który miałby powstać 
przy ul. Kilińskiego 83 
(Jander Kabza Architekci). 
Podobnie jest też z pla-
nem zabudowy dzia ł -
ki przy „Centralu I” czy 
pomysłem przebudowy 
jego biurowca (także Re-
form Architekci). Dobrze 
byłoby doczekać zabudo-
wy „wyrwy w Piotrkow-
skiej” (ul. Piotrkowska 56), 
z którą nie wie co zrobić 
PGE, ale to już bardzo 
śmiałe marzenie…

Piotr Jach

MIASTO NA TO CZEKAMIASTO NA TO CZEKA
FOTO:  LODZ.PL, MAT. PRAS.

Golden Tower Hotel przy Kilińskiego 83

Biała Kamienica

XS Wigury OfficeProjekt Nowego Ratusza

6 sierpnia

Hotel Breath-in ReAct 
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UWAGA

Na łódzkich ulicach 
rozstawione są wysokie, 

czerwone skrzynki. 

Jest ich 45 
i stoją na najczęściej 

uczęszczanych 
przystankach tram-

wajowych
 i autobusowych. 

To są dystrybutory 
z naszą gazetą 

„Łódź.pl”. W środku 
znajdziecie najnowsze 

wydania gazety, 
zupełnie za darmo. 

Aby wyjąć egzemplarz 
„Łódź.pl” ze skrzynki, 

wystarczy złapać 
uchwyt, odchylić 

klapę i zabrać 
jeden z numerów. 

Pojemniki są codziennie 
rano uzupełniane 

o nowe egzemplarze, 
a jeśli zdarzy się, 

że są puste, oznacza to, 
że nakład naszej gazety 
już się wyczerpał.  RD

Z DARMOWĄ Z DARMOWĄ 
GAZETĄGAZETĄ

FOT. LODZ.PL

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach

Ryneczek przy Mochnackiego 
Kwadraciak
Inowrocławska/Żubardzka
Pod zegarem
Inowrocławska/Wielkopolska
Ogród Botaniczny
Krzemieniecka 36/38
Palmiarnia Piłsudskiego 61
Łódzka Organizacja 
Turystyczna  Piotrkowska 28
Centrum Obsługi Karty 
Łodzianina Piotrkowska 87
Łódzkie Centrum Kontaktu 
z Mieszkańcami Piotrkowska 110
Hotel „Bedrooms” Piotrkowska 64
Cukiernia Dybalski:
Piotrkowska 56, Piotrkowska 102A, 
CH Central, Jaracza 5, pl. Wolności 9, 
Tatrzańska 42/44, Nastrojowa 8, 
Rojna Rynek Malus, Ciołkowskiego 9, 
Armii Krajowej 36, 
Szpital im. Barlickiego, 
Zgierz (Długa 69, Czarna 3/9)
Sklep GAMA Perla, 
Osiedle im. J. Montwiłła-Mireckiego 
PH Oranżada Wujaka 7

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

Bałucki Ośrodek Kultury
Limanowskiego 166
GH „Jagienka” Jagienki 34
Rynek Bałucki 
Rynek Maratońska 
Rynek Pionier gen. Dąbrowskiego 91c
Rynek Przybyszewskiego 147
Rynek Wielkopolska
Zielony Rynek pl. Barlickiego

TU NAS ZNAJDZIESZ

SKRZYNKI SKRZYNKI 

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKIW PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI

Sprawdź adresy na WWW.BIBLIOTEKA.LODZ.PL

Zachodnia 47, Politechniki 32, Krzemieniecka 2
Piotrkowska 153, Piłsudskiego 100

Każda miejska biblioteka

Wszystkie miejskie przychodnie
Delegatury Urzędu Miasta Łodzi

Poleski Ośrodek Sztuki Bratysławska 6a
Ośrodek Kultury Górna Siedlecka 1
Aquapark Fala Aleja Unii Lubelskiej 4
Widzewskie Domy Kultury:

Dom Kultury „502”, A. Sacharowa 18
Dom Kultury „Ariadna”, Niciarniana 1/3
Dom Kultury „Widok”, J. Piłsudskiego 133

przy punkcie informacji oraz wejściu 
do strefy Qulinarium (restauracje)

Manufaktura

Złap za uchwyt,
odchyl klapę
i weź gazetę   „Łódź.pl“

Pojezierska 2/6 
przy sklepie Rossmann
Smocza 1h (naprzeciw Biedronki)
Chryzantem 8
Carrefour Zarzewska
11 Listopada 39A przy poczcie
Falista 162 Sklep Spożywczy
Pasieczna róg Motylowej
Zgierska 240
Tatarakowa 12 
Radogoszcz Wschód: 
Nastrojowa 50, pl. Słoneczny
Caff e przy ulicy: 
Nawrot 1a, Łagiewnicka 120, 
Kostki Napierskiego 1, Wici 34, 
Rzgowska 19
Grot:
Rydzowa 20, Nastrojowa 52, 
Bratysławska 8, Rzgowska 219, 
Bartoka 77, Łagiewsnicka 118
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Od lat jesteśmy przyzwycza-
jeni, że nasi skoczkowie są  
w światowej czołówce i niemal 
w każdych zawodach walczą 
o podium. W tym sezonie jest 
niestety inaczej. Rzadko widzi-
my naszych zawodników nawet 
w pierwszej dziesiątce. Choć 
ostatnie skoki w Bischofshofen 

dają cień nadziei.

Już na starcie
sezonu 2021/2022 było 
widać, że nasza kadra 
ma duży problem. Jedyną 
wyróżniającą się postacią 
był Kamil Stoch. Jednak 
on również miał spore wa-
hania formy. Po 5. miejscu 
w inauguracyjnym kon-
kursie w Niżnym Tagile, 
w drugim nie awansował 
do finałowej serii. Po za-
wodach w Klingenthal  
i Engelbergu, gdzie za-
wodnik z Zębu zajmo-
wał odpowiednie 3. i 6. 
miejsce, wydawało się, że 
wszystko idzie w dobrym 
kierunku, jednak ogromne 
załamanie formy przyszło  
w  t r a k c i e  T u r n i e j u  4 
Skoczni. W Oberstdorfie  
i Garmisch-Partenkirchen 
Stoch skakał bardzo słabo,  
a w Innsbrucku nie zakwa-
lifikował się do zawodów. 
Po tych wydarzeniach 
sztab szkoleniowy podjął 
decyzję o wycofaniu skocz-
ka z turnieju, daniu mu kil-
ku dni odpoczynku i czasu 
na treningi indywidualne. 

Pozostali
też słabo
Niestety sytuacja nie 
wygląda dobrze również  
u pozostałych członków na-
szej kadry. Piotr Żyła naj-
wyżej w tym sezonie był 
sklasyfikowany na 7. miej-
scu, Dawid Kubacki na 13,  
a Andrzej Stękała na 30. Cień 
nadziei na poprawę daje 
ostatni konkurs drużyno-
wy, w którym nasza 
reprezentacja zajęła 5. 
miejsce. Sezon temu 
uznalibyśmy taki 
wynik za co najmniej 
niesatysfakcjonują-
cy, jednak biorąc pod 
uwagę obecne realia, 
to 8 równych skoków 
oddanych przez Żyłę, 
Kubackiego, Stękałę  
i Wąska może cieszyć.

Przyczyną
kombinezony
i problemy fizyczne?
Po pierwszych zawodach 
w tym sezonie były skoczek 
narciarski, a obecnie komen-

tator austriackiej telewizji, 
Andreas Goldberger mó-

wił, że polscy skoczko-
wie wyglądają na 

mocno 
przemę-

czonych . 
C z a s u  n a 

odpoczynek nie 
było, bo terminarz 

Pucharu Świata jest 
napięty. Jednak pre-

zes Polskiego Związku 
Narciarskiego Apoloniusz 
Tajner w mediach wielo-
krotnie zaznaczał, że na tej 

płaszczyźnie nasza 
kadra przygo-
towana jest 
bardzo do-

brze, a przy-
czyny złych 

skoków 
u p a t r u j e  
w błędach tech-
nicznych. Te z kolei 
mogą wynikać z te-
stów sprzętu. Sztab 
zdecydował się dość 
długo sprawdzać nowe 
kombinezony, a wtedy 
nie ma czasu na normal-
ny trening. 

Doleżal na wylocie?
Naturalną rzeczą jest, że 

przy tak słabych wy-
nikach kibice zaczy-

nają zastana-
wiać się 

nad zmianami. 
Najbardziej na-

turalną z nich jest 
zwolnienie trenera i szuka-

nie impulsu w nowym szta-
bie i nowym szkoleniowcu. 
Tajner jednak kategorycznie 
zaprzecza i ucina pogłoski 
o przedwczesnym odejściu 

Michala Doleżala. Czeski 
trener wciąż ma zaufanie 

związku 
i w najbliż-
szym czasie wciąż 
będzie prowadził kadrę. 
We wszystkich jest też wiara, 
że miesiąc, który został do 

Igrzysk Olimpijskich 
w Pekinie, to wy-

starczający czas, 
aby znów za-

cząć wysoko 
latać. 

PB
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NISKIENISKIE LOTY
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Ostatnie skoki
Piotra Żyły
dają nadzieję
na poprawę formy

Czy Kamil Stoch odzyska formę
i zdobędzie kolejny krążek
na Igrzyskach?
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Czy Michal Doleżal
pozostanie na stanowisku
trenera kadry
do końca sezonu?
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Po kilkutygodniowej przerwie 
zimowej do treningów wrócili 
piłkarze Widzewa i ŁKS. Oba 
kluby pierwszy etap przygotowań 
spędzą na łódzkich obiektach, 
następnie udadzą się na obozy do 
Turcji. Wspólnym mianownikiem 
jest też to, że start przygoto-
wań zarówno jedni, jak i drudzy

rozpoczynają bez
transferów.

ROZPOCZĘŁYROZPOCZĘŁY
PRZYGOTOWANIAPRZYGOTOWANIA

WIDZEWWIDZEW  II  ŁKSŁKS

– Zre-
zygnowali-

śmy z meczów 
kontrolnych roz-

grywanych w środy. 
Chcieliśmy mieć do dyspo-
zycji pełne mikrocykle, żeby 
dobrze się przygotować – 
komentował pomysł dwóch 
spotkań w jeden dzień 
trener Janusz Niedźwiedź. 
Nie zabrakło również pytań  
o transfery. Włodarze klubu 
z al. Piłsudskiego 138 chcą 
pozyskać obrońcę i napast-
nika. W sferze zaintereso-
wań znajdował się Dominik 
Piła, ten wybrał jednak grę 
dla ekstraklasowej Lechii 
Gdańsk. – Transfery lubią 
ciszę, ale my cały czas nad 
nimi pracujemy,  

w zasadzie 
od pierwsze-

go dnia,  kiedy 
zakończyła się runda. 

Skupiamy się mocno, aby 
wszystkie punkty, które są 
przez nas zaplanowane, zo-
stały dobrze zrealizowane 
– powiedział Niedźwiedź. 
Trener liczy również na to, 
że kadra zostanie zamknię-
ta przed obozem w Turcji, 
tak aby cały zespół mógł się 
w pełni przygotować do se-
zonu. 

Zdrowie
najważniejszym
„transferem” ŁKS
Zajęcia wznowiła również 
drużyna z al. Unii 2. W ŁKS 
wszyscy są zadowoleni, że 
zespół może rozpocząć tre-
ningi w pełnym zdrowiu. 
– Wróciliśmy do zajęć po-
zytywnie naładowani i, co 
równie ważne, zdrowi. Pra-
cy będzie bardzo dużo, bo 
przed nami trudna runda, 
którą, mam nadzieję, zakoń-
czymy happy endem – po-
wiedział podczas pierwsze-
go treningu kapitan zespołu 
Maksymilian Rozwando-
wicz. Właśnie zdrowie 
może okazać się kluczowym 
„transferem” ŁKS. W run-
dzie jesiennej piłkarze Kibu 
Vicuñi łapali jedną kontu-
zję za drugą, co w praktyce 
uniemożliwiło pełne zgranie 
zespołu. – Dysponujemy 
silną kadrą i teraz mamy  
w końcu to, czego potrzebo-
waliśmy najbardziej, czyli 
rywalizację w drużynie  
i zdrowych zawodników. 
Cel się nie zmienił, ale na 
razie myślimy tylko o tym, 
żeby dobrze się przygoto-
wać do pierwszego meczu 
– komentuje trener. Kibice 
jednak nie mogą liczyć na 
nowe twarze w zespole. 
Przed startem przygoto-
wań prezes Tomasz Salski 
zapowiadał, że drużyna 
jest kompletna i jeżeli ktoś 
przyjdzie do klubu, to musi 
być to rynkowa okazja, bądź 
uzupełnienie po odejściu 
jednego z graczy. Rycerzy 
Wiosny pierwszy raz na 
boisku będziemy mogli zo-
baczyć 22 stycznia, wtedy 
zostanie rozegrany sparing 
z Motorem Lublin.            PB

W polskich wa-
runkach przerwa zi-
mowa jest stosunkowo dłu-
ga i przez to bardzo ważna  
w kontekście przygotowań 
fizycznych. To wtedy pił-
karze najciężej pracują nad 
motoryką i kondycją. W tym 
czasie gra się też znacznie 
więcej meczów kontrolnych 
niż w trakcie przerwy letniej. 
Nie może zatem dziwić, że 
runda wiosenna w polskich 
ligach potrafi mocno przeta-
sować tabelę. 

Widzew wciąż czeka
na transfery 
Przygotowania do sezonu 
RTS rozpoczął od spotkania 
organizacyjnego i zajęć na 
siłowni. We wtorek (11.01) 
odbył się pierwszy trening 
na boisku, a już w sobotę 
(15.01) rozegrane zostaną 
mecze kontrolne, dwa jedne-
go dnia. Pierwszy z nich za-
cznie się o 12:00 a przeciw-
nikiem wicelidera Fortuna I 
Ligi będzie Pogoń Grodzisk 
Mazowiecki. Dwie godziny 
później Widzew zmierzy 
się z trzecioligową Siarką 
Tarnobrzeg. 

Mroźna aura przywitała
piłkarzy na boiskach

Oba kluby przygotowania
rozpoczęły od zajęć

na siłowni
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ŁÓDZKA POGODYNKA
-2°C

12.01
ŚRODA Imieniny 

obchodzą:
Arkadiusz, Benedykt,
Greta, Antoni,
Czesław, Ernest

3°C

13.01
CZWARTEK Imieniny 

obchodzą:
Weronika, Bogumił,
Bogusława, Grażyna, 
Hilary, Izydor

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC,

12 stycznia 2008 r. zmarł 
w Łodzi Leszek Jezierski 
(ur. 12 maja 1929 r. w Lubli-
nie) – piłkarz, reprezentant 
Polski, a przede wszyst-
kim ceniony trener. Karierę 
sportową rozpoczął w KS 
Lublinianka. Podczas odby-
wania służby wojskowej re-
prezentował Legię Warszawa, 
w barwach której w 6 meczach 
zdobył 1 bramkę. W 1953 r. 
przeniósł się do Łódzkiego 
Klubu Sportowego, z którym 
zdobył puchar i mistrzostwo 
Polski (w sumie do 1961 r. 
rozegrał 160 spotkań). W re-
prezentacji Polski zadebiuto-
wał 8 sierpnia 1954 r. w me-
czu z Bułgarią (w drużynie 
biało-czerwonych wystąpił 
6 razy). 

Grał jeszcze w Starcie i Włók-
niarzu Łódź oraz w Stomilu 
Poznań.
W karierze trenerskiej jego 
pierwszym sukcesem było 
zdobycie w 1966 r. mistrzo-
stwa Polski juniorów z ze-
społem MKS Hala Sportowa. 
Kierując drużynami w na-
szym mieście, doprowadził 
łódzką piłkę nożną do bardzo 
silnej pozycji krajowej. 
W 1975 r. awansował z Wi-
dzewem Łódź do Ekstra-
klasy. Kolejnym krokiem 
w karierze trenerskiej był 
ŁKS, który prowadził w latach 
1976–78, 1981–84, 1987–1990 
i w sezonie 1995/96. Jego naj-
większymi osiągnięciami jako 

Przy okazji karnawału 
warto przypomnieć kilka 
najprostszych, aczkol-
wiek bardzo popularnych 
w łódzkim menu potraw. 
Drygle to inaczej zim-
ne nóżki, czyli galaretka 
z kawałkami mięsa. Z tym 
mięsem w Łodzi również 
różnie bywało, za to na 
p o r z ą d k u  d z i e n n y m 
były używane w kuchni 
podroby: serce, śledzio-
na, a przede wszystkim 
płuca, zwane dudami, 
a mieszanka podrobów, 
choć bez wątroby, która 
stanowiła osobny, bar-
dziej ekskluzywny przy-
smak, określana była jako 
dudki.
A zatem na przystaw-
kę zimne nóżki,  czy-
li drygle, znane także 
w knajpach jako me-
duza. Na ciepło, po łódz-
ku, duszone podroby 
– dudy i dudki, podane 
z dusichą, czyli ugoto-
wanymi ziemniakami, 
rozgniecionymi z mąką 
drewnianą pałką z mąką 
i okraszone skwarkami 
z brzuszka, czyli boczku 
lub słoniny. A jak nie było 
dudków, to były tylko du-
siki z kapuśniakiem, zwa-
nym po łódzku dziadem. 
I tyle… Smacznego!   agr

ŁODZIANIZMY

DRYGLE I DUDYDRYGLE I DUDY

CZARY MARY…CZARY MARY…

ŁÓDZKIE 
GAWĘDY

Sławny proces Zośki Stra-
szybot w 1652 r. to nie 
był pierwszy wypadek 
w dziejach miasteczka Ło-
dzi, gdy władze musiały 
z całą surowością wystą-
pić przeciwko wspólnicz-
kom szatana. Już bowiem 
wcześniej, bo w 1638 r., 
znajdujemy w aktach miej-
skich wzmiankę o procesie 
domniemanej czarownicy, 
którą pławiono w stawie 
na Łódce. Należy przy 
tym stwierdzić, że skala 
zjawiska na terenie maleń-
kiej wówczas Łodzi była 

znikoma w porównaniu 
z takim Szczercowem, 
gdzie władze miejskie 
wysłały na stos sporą licz-
bę wspólniczek szatana, 
nie mówiąc już o Warcie, 
w której liczba ofiar tego 
p o n u r e g o  z a b o b o n u 
w ciągu XVII i XVIII w. 
szła w dziesiątki. Nie moż-
na wreszcie zapominać 
o tym, że walka z szata-
nem toczona była nie tylko 
w Łodzi ,  a le  również 
w podłódzkich wsiach.
O jednym takim zdarzeniu, 
które o mało nie zakończy-
ło się olbrzymim procesem 
o czary, wiemy z kroniki 
klasztoru łagiewnickiego, 
spisanej przez gwardiana 
M. Kałowskiego. Oto jego 
relacja: „Roku Pańskiego 

1675 było powietrze na lu-
dzi, ale bardziej na inwen-
tarze wszelkie; samemu 
panu Żeleskiemu zdechło 
owiec pięćset, bydła, koni 
bardzo wiele. Zrazu nie 
tyle karze Boskiej, jako cza-
rom przypisywać to począł 
pan Żeleski, kazał wszyst-
kie kobiety ze wsiów pła-
wić, a która pływała jako 
czarownice do kłody sa-
dzano. Już tedy miał po-
syłać po kata na tracenie 
owych białychgłów, ale 
jejmość sama z wrodzonej 
litości suplikowala jego-
mości, aby się nie skwapiał 
na zgubę ludzi, może być 
niewinnych, ponieważ in-
wentarze nie tylko u nich, 
ale i po inszych miejscach 
odchodzą...”. agr

KARTKA Z KALENDARZA

Szczurołap…
Rodzinne 
miasto

Czesław, Ernest 13.01
Szczurołap…

Ławeczka Tuwima
Ławeczka Tuwima

Innym hobby była 
hodowla jaszczurek 
i zaskrońców. 
Zdarzało się, że gady 
opuszczały terrarium 
i wędrowały po miesz-
kaniu w poszukiwaniu 
pokarmu, ale najbar-
dziej fascynowały go… 
szczury. Przez lata 
gromadził biblioteczkę 
„szczurologiczną” 
i planował napisanie 
wielkiej monografi i 
poświęconej tym 
gryzoniom. 

trenera było jednak zdobycie 
mistrzostwa Polski w 1979 r. 
z Ruchem Chorzów oraz wi-
cemistrzostwa kraju w sezo-
nie 1986/87 z Pogonią Szcze-
cin. Prowadził też m.in. Lecha 
Poznań i Zawiszę Bydgoszcz. 

ŁÓDZKI „NAPOLEON”ŁÓDZKI „NAPOLEON”

W swojej twórczości poświęcił im, na szczęście, tylko 
jeden wiersz pt. „Szczury”, opublikowany w piśmie 
„Skamander” nr 2/1920, którego fragment cytujemy: 

To łódzkie love story 
działo się w czasach, 
gdy w stawie w parku 
Poniatowskiego pływa-
ły złote rybki i można je 
było obserwować i kar-
mić z mostku, na którym 
pewnego letniego dnia 
w 1924 r. spotykały się 
dwa samotne serca. Ona 
– wdowa lat 50, Maria 
Schmidtowa, zamieszka-
ła przy ul. Wólczańskiej, 
a on – 69-letni Niemiec 
Franciszek Schuckert, 
wciąż kawaler do wzię-
cia. 
Romantyczne spacery 
w parku przerodziły się 
szybko w płomienny 
romans, choć Maria nie 
znała języka niemieckie-
go, a Franz nie mówił po 
polsku. Nie przeszkadza-
ło to jednak w wymianie 
namiętnych spojrzeń, 
trzymaniu się za ręce 
i innym czułym gestom. 
Gdy pewnego wieczoru, 
już przy księżycu, kawa-
ler wspomniał coś o „he-
iraten”, Marysia szybko 
zrozumiała, że chodzi 
o ożenek i uszczęśliwiona 
szybko wyraziła zgodę.
Ślub odbył się w parafii 
św. Mateusza, a „mło-
da” para zamieszkała 
w domu oblubienicy. Idy-
lla trwała jednak krótko, 

nawet nie miodowy mie-
siąc, bo po trzech tygo-
dniach Schuckert zaczął 
włóczyć się po knaj-
pach i popijał za trzech. 
Kiedyś wrócił pijany 
i doszło do karczemnej 
awantury, zakończonej 
nie tylko wyzwiskami, 
ale także wołaniem Marii 
o pomoc. 
Sąsiedzi ruszyli na ra-
tunek, wyrwano zamek. 
W pokoju na podłodze 
małżonka  leża ła  we 
krwi, a nad nią stał mąż 
Franciszek z siekierą 
w ręku. Udało się go 
obezwładnić, a pogoto-
wie zabrało świeżo po-
ślubioną panią Schuc-
kert w ciężkim stanie do 
szpitala. 
Gdy przybyła policja, 
Franz wyrwał się i pró-
bował zaatakować funk-
cjonariuszy, ale w końcu 
skuto go kajdankami 
i odwieziono na oddział 
psychiatryczny. Uznany 
został za symulanta i sta-
nął przed sądem. Maria 
cudem przeżyła, a zosta-
ła okaleczona i przyzna-
no jej wysokie alimenty 
z  m a j ą t k u  d r u g i e g o 
męża, który trafi ł do paki 
na 5 lat więzienia i, jak 
widać, tylko z pozoru był 
romantykiem… agr

JĘZYK MIŁOŚCI…JĘZYK MIŁOŚCI…

Złe, zwinne i piskliwe, miliard na jednego,Złe, zwinne i piskliwe, miliard na jednego,
Na mnie, na mnie uwzięły się skrobiące szczury!Na mnie, na mnie uwzięły się skrobiące szczury!
Z mroku wieków, wysłańce mściciela tajnego,Z mroku wieków, wysłańce mściciela tajnego,
Wzdłuż rzek przywędrowały rude mokre sznury.Wzdłuż rzek przywędrowały rude mokre sznury.
(…)(…)
Za skarby do pustego nie wejdę pokoju,Za skarby do pustego nie wejdę pokoju,
Bo szczur szurgnie z pod szafy lub z sąsiedniej sali,Bo szczur szurgnie z pod szafy lub z sąsiedniej sali,
Szczur jest w każdej szufl adzie, gotowy do boju:Szczur jest w każdej szufl adzie, gotowy do boju:
Skoczy na pierś i szczeknie i ciężko się zwali.Skoczy na pierś i szczeknie i ciężko się zwali.
(…)(…)
I patrzymy na siebie w tę jasną noc letnią,I patrzymy na siebie w tę jasną noc letnią,
Trwożni i natężeni nienawiścią dziką,Trwożni i natężeni nienawiścią dziką,
Błagają mnie oczyma, abym wyszedł z fl etnią,Błagają mnie oczyma, abym wyszedł z fl etnią,
A one pójdą, pójdą za moją muzyką...A one pójdą, pójdą za moją muzyką...

Trzykrotnie wybierano go 
na trenera roku w plebiscy-
cie „Piłki Nożnej”, działał 
także w radzie trenerskiej 
PZPN. Przydomek „Napole-
on” nieprzypadkowo okre-
ślał jego charakter i twarde 
trenerskie zasady, na temat 
których krąży wiele opowie-
ści i anegdot, a sam Leszek 
Jezierski stał się piłkarska 
legendą. Ostatnie lata ży-
cia spędził w swoim domu 
w Sokolnikach. 

Zmarł 12 I 2008 r. i został 
pochowany w Alei Za-

służonych na Cmen-
tarzu Doły.    agr

trenerskie zasady, na temat 
których krąży wiele opowie-
ści i anegdot, a sam Leszek 
Jezierski stał się piłkarska 
legendą. Ostatnie lata ży-
cia spędził w swoim domu 
w Sokolnikach. 

Zmarł 12 I 2008 r. i został 
pochowany w Alei Za-

służonych na Cmen-

Kolejne wydanie w piątek
14 styczniazjawiska na terenie maleń-

kiej wówczas Łodzi była GALERIA ŁÓDZKICH 
MURALI

Mural autorstwa Gregora - Grzegorza Gonsiora 
na ścianie kamienicy przy ul. Wolczanskiej 44-50 Grób trenera Leszka Jezierskiego na Cmentarzu Doły w Łodzi
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