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ŁÓDŹ BUDUJE

KOLEJNY

ETAP
NA ULICY
WOJSKA
POLSKIEGO
Drogowcy rozkopią odcinek od
ul. Obrońców Westerplatte do
Spornej. Najpierw położą sieci,
a potem ułożą nowe torowisko,
chodniki i jezdnie.
Dzisiaj rozpoczynają się
kolejne prace na ul. Wojska Polskiego. Do tej pory
drogowcy pracowali od
skrzyżowania z ul. Franciszkańską do Obrońców
Westerplatte. Teraz wejdą na następny fragment
w stronę Dołów, do
skrzyżowania ze Sporną.
Na całym przebudowywanym fragmencie
będzie obowiązywał

NIE CHCE SIĘ JUŻ BAĆ

zakaz ruchu z wyjątkiem
wjazdów docelowych, dla
mieszkańców od ul. Franciszkańskiej i ul. Źródłowej, dla pojazdów budowy
od ul. Spornej.
Na początek wykonawca
przystąpi tu do prac rozbiórkowych. – Przebudowa ul. Wojska Polskiego
przebiega zgodnie z harmonogramem i zaczynamy
jej kolejny etap. Warunki
atmosferyczne nie wstrzymały robotników. Za nami
są prace rozbiórkowe
obejmujące frezowanie,
demontaż krawężników
i nawierzchni z kostki,

demontaż torów i sieci
trakcyjnej. Ponadto zabezpieczono drzewa wzdłuż
całego przebudowywanego
odcinka. Trwają prace przy
przebudowie wodociągów
i kanalizacji ogólnospławnej, wykonawca na bieżąco buduje bypassy, które
zapewniają dostawy wody
dla mieszkańców na czas
budowy – zapewnia Iwona
Zatorska-Sytyk, zastępca
dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich
Jak zmieni się
Wojska Polskiego?
Ulica wraz z torowiskiem

tramwajowym będzie zmodernizowana od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej. Powstanie nowe
torowisko, proste chodniki, wydzielona droga dla
rowerów, równa jezdnia
i miejsca parkingowe.
Będzie nowe oświetlenie,
przystanki i sygnalizacja.
W ramach tej samej inwestycji częściowo zmodernizowana zostanie także
ul. Zmienna.
Przebudowa ul. Wojska
Polskiego ma potrwać dwa
lata. Wartość inwestycji to
blisko 134 mln złotych.
ML

BRANŻOWY GIGANT W NASZYM MIEŚCIE

Zostań kierowcą MPK EPIC GAMES

Miejski przewoźnik szuka
kandydatów na kierowców autobusów. Jeśli nie
masz uprawnień – nic nie
szkodzi. Możesz je zdobyć
w Ośrodku Szkolenia Kierowców MPK-Łódź.
Masz ukończone 24 lata,
posiadasz co najmniej
prawo jazdy kategorii B,
jesteś odpowiedzialny
i lubisz kontakt z ludźmi?
Zgłoś się do pracy w roli
kierowcy w MPK-Łódź.
Spółka oferuje: darmowy
kurs kategorii D, stabilną
pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, umowę o pracę
i bogaty pakiet socjalny.

COVID-19

Kursanci OSK MPK-Łódź
uczą się jeździć na autobusach miejskich i na nich zdają też egzamin państwowy,
dzięki czemu towarzyszy
temu mniejszy stres. Poza
tym instruktorami są czynni
kierowcy MPK, więc od początku przygotowują kursantów do przyszłej pracy. Kurs
jest bezpłatny.
Na koniec najważniejsze
pytanie. Ile można zarobić?
Kierowcy MPK-Łódź zarabiają miesięcznie średnio
5900 złotych brutto (wraz
z premiami).
Rekrutacja:
mpk.lodz.pl/praca,
tel. 42 672 12 57, 42 672 13 53,
mail: szkolenia@mpk.lodz.pl.

LICZBA ZAKAŻEŃ

NAKŁAD: 60000

SCHRONISKO W ŁODZI

OREO

JEST PRACA

Nie ma owocowych czwartków,
ale są za to bezpłatne szkolenia
na kategorię D.

FOTO: SCHRONISKO W ŁODZI

AgMag

MA BIURO W ŁODZI
Swój oddział w Łodzi
otwiera Epic Games, producent i wydawca gier
komputerowych, jeden
ze światowych potentatów tego rynku, na którym ich produkcja „Fortnite” stała się jedną
z najgłośniejszych
gier ostatnich lat.
Codziennie gra
w nią od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów osób.
Oddział Epic Games
w Łodzi prowadzi Studio
Plastic, którego założycielem jest łodzianin Michał
Staniszewski. To pięcioosobowa obecnie firma,
której historia sięga do lat

KRAJ: 34 703

90. i nieformalnej społeczności artystycznej programistów, grafików, muzyków,
jaka pod nazwą Plastic działała na ówczesnej demoscenie cyfrowej sztuki.
– W zamyśle mamy być zespołem R&D, a więc
badań i rozwoju.
Mamy udoskonalać
i tworzyć technologie wykorzystywane
przez programistów
bezpośrednio tworzących gry – wyjaśnia
Michał Staniszewski. – Plany
rozwojowe studia są szerokie,
już prowadzimy nabór programistów, którzy uzupełnią
nasz zespół przy projektach
dla Epic Games. (pj)

ŁÓDZKIE: 2517
Redaktor naczelna,
redaktor wydania
Aleksandra Hac

Ma dopiero dwa lata i jest
w schronisku od 11 czerwca
2021 roku. To bardzo delikatny i wrażliwy pies. Jeśli prawdą
jest, że oczy są zwierciadłem
duszy, to… dusza Oreo jest
bardzo smutna.

Oreo bardzo dzielnie znosi
schroniskową rzeczywistość,
choć nadal trudno jest mu się
tutaj odnaleźć. Jest wdzięczny za każdą chwilę uwagi.
Potrzebuje bliskości człowieka, bo tylko przy człowieku
uruchamia mu się ogon. Ale
ta bliskość to kwestia czasu,
bo Oreo nie jest wylewny
w stosunku do obcych osób.
Boi się hałasu i gwałtownych
ruchów.

– Dlatego powinien traﬁć do
domu gdzie nie ma dzieci
i innych zwierząt. Do domu,
który da mu czas żeby zaufał. On potrafi ufać. Znanym sobie osobom chętnie
udostępnia swoje podwozie,
rozdaje buziaki, wpycha się
na kolana. Wraz z Oreo czekamy na kogoś, kto sprawi,
że w jego smutnych oczach
pojawią się iskierki radości –
mówi Marta Olesińska, szefowa łódzkiego schroniska.
redsc
Osoby zainteresowane adoptowaniem Oero zapraszamy
do kontaktu ze schroniskiem:
schronisko.biuro@o2.pl

INFO
Procedura adopcji zwierząt ze
schroniska w czasie trwającej
pandemii znajduje się na stronie
internetowej schroniska:

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE
BARDZO SŁONE MANDATY
52-latka może zapłacić aż 30
tys. zł kar za wykroczenia
drogowe. Kobieta pędziła swoją toyotą w terenie
zabudowanym ponad 100
km/h, kiedy namierzyli ją
policjanci z drogówki. Samochód został zatrzymany
do kontroli, w której trakie
wyszło na jaw, że 52-latka
nie ma uprawnień do kierowania. Straciła je w lipcu
zeszłego roku za… przekroczenie dozwolonej prędkości. Co więcej, podczas
jazdy nie miała zapiętych
pasów bezpieczeństwa.
W trakcie rozmowy z poli-

cjantami kobieta przyznała
się sama, że ma odebrane
prawo jazdy, ale za to nie
wiedziała, że ma do zapłacenia zaległą grzywnę.
Teraz 52-latka za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o 53 km/h, kierowanie
pojazdem pomimo braku
uprawnień oraz niekorzystanie podczas jazdy z pasów bezpieczeństwa odpowie przed sądem. Grozi jej
grzywna nawet do 30000
złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów.
rp
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Już po raz drugi to mieszkańcy
w głosowaniu zdecydują, jakie
inwestycje miasto zgłosi do rządowego programu. Do wybrania
są trzy projekty o różnej skali
i kosztach realizacji.

Ulica Szczecińska została wybrana
w pierwszej edycji i w tym roku
czeka ją remont

W poniedziałek w samo
południe na platformie
Vox Populi zostanie uruchomione głosowanie na
inwestycje w Łodzi. Mieszkańcy przez pięć kolejnych
dni będą wskazywali, które
projekty na terenie całego
miasta powinny zostać zrealizowane z rządowym doﬁnansowaniem.
Inwestycje zostaną następnie zgłoszone do Banku
Gospodarstwa Krajowego,
który prowadzi konkurs na
wybór projektów do programu Polski Ład. To już
druga edycja tej inicjatywy,
a każdy samorząd może
złożyć trzy wnioski o doﬁnansowanie na:
inwestycję o wartości
do 5 mln zł,

inwestycję o wartości
do 30 mln zł,
inwestycję o wartości
do 65 mln zł.
Władze Łodzi, podobnie
jak rok temu, chcą, żeby to
właśnie mieszkańcy wskazali projekty do realizacji.
W każdej kategorii można
zagłosować na jedną z inwestycji. Głosowanie rozpocznie się w poniedziałek
7 lutego o godz. 12.00, a zakończy w piątek, 11 lutego
o północy.
– Wybrane przez łodzian
projekty przedstawimy na
sesji Rady Miejskiej. Po zabezpieczeniu wkładu własnego złożymy wnioski do
BGK – zapowiada Robert
Kolczyński, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju.
Jakie projekty mamy do
wyboru w poszczególnych
kategoriach?
Inwestycja
do 5 mln złotych
Budowa drogi rowerowej
w śladzie dawnej kolei
Scheiblerowskiej.
Remont Domu Pomocy
Społecznej „Włókniarz” przy

ul. Krzemienieckiej 7/9.
Przystosowanie i modernizacja pomieszczeń
w szkołach podstawowych
nr 40 i nr 71 na potrzeby
przedszkoli miejskich.

Tabelowej (Przestrzenna-Atutowa),
oraz budowa ronda Krokusowa/Pomorska/Edwarda wraz z przebudową
ul. Pomorskiej do ul.Giewont.

Inwestycja
do 30 mln złotych
Budowa bezkolizyjnego
przejazdu kolejowego (tunel lub wiadukt) na przedłużeniu ul. Hetmańskiej.
Remont ulicy Franciszkańskiej wraz z torowiskiem (od Wojska Polskiego
do Północnej).
Modernizacja ulic osiedlowych:
Spartakusa (Janosika-Giewont),
Wiślickiej (Chałbińskiego-Spartakusa),
Stepowej (Dobrzyńska-Rozległa),
Reymonta (Muszlowa-Hoffmanowej),
Osobliwej (Kosynierów
Gdyńskich-Przedświt),
Zajęczej (Strusia-Kasztelańska),
Wojewódzkiego (Cynarskiego-do końca),
Pszczyńskiej (Czorsztyńska-Chmurna),

Inwestycja
do 65 mln złotych
Remont torowiska oraz
ulicy Rzgowskiej (od Broniewskiego do Kurczaków)
wraz z pętlą tramwajową
na Kurczakach.
Dojazdy do drogi ekspresowej oraz poprawa komunikacji na osiedlach:
remont ul. Rąbieńskiej
(Traktorowa – Szczecińska),
przedłużenie ul. Kaczeńcowej (Judyma – Rąbieńska),
budowa połączenia
ul. Kaczeńcowej z ul. Traktorową.
MM

INFO
Głosowanie
od godz. 12:00
na

VOX.UML.LODZ.PL

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Złote serce nr 1

To już dziesiąte Złote Serce, jakie
łódzka firma wylicytowała dla
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, a czwarte z rzędu najdroższe, czyli z numerem 1.
30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy
był kolejny już raz bardzo
emocjonujący.
W całej Polsce wolontariusze zbierali do puszek
pieniądze na leczenie najmłodszych. Tegoroczny
finał, organizowany pod
hasłem „Przejrzyj na oczy”,
poświęcony jest okulistyce
dziecięcej. Środki zebrane
podczas akcji będą przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu okulistycznego, pozwalającego
na wczesną diagnostykę
i wdrożenie leczenia wśród
dzieci.

Łódzkie ﬁrmy
mają złote serca
Obok
bok kwestowania, jednym
z najważniejszych
wydarzeń
finału są
licytacje
Złotych Serduszek prowadzone przez
Jurka Owsiaka.
W tym roku serce
o numerze 1 po raz kolejny udało się wylicytować
firmie Bio-Gen, a aukcja
zakończyła się kwotą
777777 zł. Biotechnologiczna firma z Łodzi od
10 lat licytuje Złote Serca WOŚP. W 2013 roku
zaczęła od serca nr 12
i w kolejnych konsekwentnie meldowała się

DLA BIO-GENU
na podium,
zdobywając
nr 2 i 3. Od
2019 roku
Bio-Gen licytuje już
tylko najdroższe serca.
Do niej należy
także rekord aukcji – za pierwsze
w swojej historii
nr 1 trzy lata temu zapłaciła 1 milion 200 tysięcy
złotych. Przez wszystkie lata firma przekazała
Orkiestrze w sumie ponad 4 miliony złotych.
W 30. finał WOŚP mocno
zaangażowała się jeszcze
jedna łódzka firma. Many
Mornings najpierw zaprojektowało jubileuszowe

skarpetki z motywami
orkiestry, a potem mocno
udzielało się w licytacji
Złotych Serc. Firmie udało się kupić serduszko
nr 3 za kwotę 105 999 zł.
WOŚP ciągle gra
Licytacje Złotych Serc to
niejedyne aukcje organizowane przez WOŚP. Cały
czas można licytować wiele ciekawych rzeczy, usług
i wydarzeń, z których zakupu pieniądze trafią do
Orkiestry. W Łodzi to między innymi ślub w podwodnym tunelu w Orientarium, dzień ze słoniem
indyjskim, złote klapki
Kubota czy podpisana przez piłkarzy koszulka Widzewa. red

FOT. PAWEŁ ŁACHETA
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TAKIE BĘDZIE ARCHIWUM

Archiwa Państwowe rozpoczęły postępowanie wyboru
prywatnego partnera, który
wybuduje pięć regionalnych
archiwów – w Koszalinie,
Piotrkowie Trybunalskim,
Poznaniu i Szczecinie, a także nowe Archiwum Państwowe w Łodzi, które ma powstać
przy pl. Dąbrowskiego, obok
Teatru Wielkiego.

Działka za dawny magistrat
O planach budowy nowej
siedziby AP w Łodzi mówiło się już od 2 lat, gdy po
11 latach starań Urząd Miasta Łodzi odzyskał budynek pierwszego łódzkiego
ratusza przy pl. Wolności
1, należący wtedy do Skarbu Państwa, a zajmowany

przez Archiwum Państwowe. W 2019 r. władze
miasta zawarły z dyrekcją
Archiwum Państwowego
umowę zamiany nieruchomości – miasto odzyskało
historyczny magistrat wraz
z placówką AP przy al. Piłsudskiego 33, przekazując
w zamian niezagospodarowaną działkę

przy pl. Dąbrowskiego 19.
Paweł Pietrzyk, naczelny
dyrektor Archiwów Państwowych, już wtedy zapowiadał, obok Teatru Wielkiego stanie nowa siedziba
łódzkich archiwistów, która przejmie funkcję i zbiory
trzech istniejących oddziałów tej instytucji w Łodzi.
Teraz te
obietnice
zaczynają się
kry-

stalizować jednocześnie
w pięciu miastach.
Inwestycja ma zostać zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Poszukiwany
partner prywatny będzie
odpowiadał za cały proces budowlany wszystkich
pięciu realizacji, ich sﬁnansowanie i późniejsze utrzymanie powstałej infrastruktury przez 25 lat. Jego
wynagrodzeniem będą
tzw. opłaty za dostępność,
które przez ten okres ponosić będzie Archiwum Państwowe. Później budynki
przejdą na jego własność.

Tak będzie wyglądało Archiwum
Państwowe przy placu Dąbrowskiego

FOT. ARCHIWA PAŃSTWOWE

INWESTYCJE

NOWY INSTYTUT PSYCHOLOGII

PRAWIE GOTOWY

Pomimo panującej pandemii
koronawirusa uniwersytecka budowa trwa – wirus nie
wpłynął na pracę robotników. Obecnie trwają prace
zewnętrzne, elewacyjne, oraz
wykończeniowe wewnątrz
budynku. Zgodnie z planem
gmach zostanie otwarty przed
wakacjami 2022 r.
Nowy budynek dla przyszłych psychologów ma pięć
kondygnacji naziemnych i jed-

ną podziemną. Jego całkowita
powierzchnia użytkowa ma
mieć ok. 6 tys. mkw. Znajdą się
tam sale wykładowe, laboratoria i pokoje dla pracowników
naukowych uczelni. To oznacza możliwość przeniesienia
i zlokalizowania w jednym
miejscu wszystkich części instytutu, które dzisiaj są rozrzucone w kilku miejscach miasta.
Psychologia to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów w ofercie Uniwersytetu
Łódzkiego. Podczas rekrutacji
na bezpłatne studia (jednolite
magisterskie) w 2021 roku napłynęło 1600 zgłoszeń na 100
dostępnych miejsc. Trudno
się więc dziwić decyzji władz

Siedziba instytutu będzie
gotowa przed wakacjami

uczelni o budowie nowej siedziby dla Instytutu Psychologii.
O finansowanie nowej siedziby dla tak cennej jednostki
naukowej Uniwersytet Łódzki
starał się od dłuższego czasu. Już w 2018 r. wyburzono
budynek Instytutu Studiów
Politologicznych przy ul. Narutowicza 65, by przygotować
miejsce na nową inwestycję
uniwersytecką. Tuż przed wakacjami 2020 r. starania przyniosły efekt i Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodziło się sfinansować
budowę budynku.
Justyna Żółkiewska

FOT.LODZ.PL

Budowa przy skrzyżowaniu ul. Narutowicza i al. Rodziny Scheiblerów wchodzi w końcową fazę.
Kiedy nowa siedziba Instytutu
Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego będzie gotowa?

Archiwum koło opery
W Łodzi nową siedzibą
Archiwum Państwowego
ma być budynek, który
do 2026 r. stanie przy pl.
Dąbrowskiego, na działce między Teatrem Wielkim a pałacykiem Stillera
przy ul. Jaracza. Ma to być
4-kondygnacyjny gmach
z podwyższeniem o piątą kondygnację w części
zachodniej i jedną kondygnacją podziemną. Przewidywana powierzchnia
użytkowa to 8,5 tys. mkw.
Pomieści 45 kilometrów
bieżących akt, co powinno zabezpieczyć potrzeby
archiwum na kolejnych
30 lat. Obecnie zasoby Archiwum Państwowego
w Łodzi to 16,5 kilometra
bieżących akt.
(pj)

EDUKACJA

FOT. MAT PRAS

Netflix ze Szkołą Filmową
Łódzka Szkoła Filmowa rozpoczęła
współpracą ze światowym gigantem streamingowym. Studenci
mają już za sobą pierwsze warsztaty, a to nie koniec.
Współpracę zainaugurowały
dwudniowe warsztaty dla studentów. Uczestnicy mieli szansę posłuchać o sztuce opowiadania historii, specyficznych
zasadach produkcji i finansowania czy postprodukcji, a także poznać tajniki procesu pozyskiwania tytułów dla Netﬂixa.
– Cieszy nas perspektywa
współpracy z Netﬂixem, która
wzbogaci ofertę edukacyjną
szkoły i umożliwi zdobycie
ponadprogramowej wiedzy
o rozwijaniu projektów ﬁlmowych i serialowych oraz o standardach technologicznych i organizacyjnych profesjonalnej
produkcji. Takie umiejętności
bezpośrednio przekładają się
na wzrost zawodowych kompetencji i większenie szans
naszych absolwentów i absolwentek na budowanie kariery
zawodowej i własnej ścieżki
artystycznej – mówi dr hab.
Milena Fiedler, rektorka Szkoły
Filmowej w Łodzi.

– Szkoła Filmowa w Łodzi to
uczelnia zaliczana do ścisłej
czołówki na świecie, która ponadto wywiera istotny wpływ
na całą branżę audiowizualną
w Polsce. To właśnie tutaj rodzą
się i kształtują polskie talenty
filmowe. Chcemy wspierać
rozwój artystyczny i zawodowy uzdolnionych studentów
i studentek oraz zapewnić im
jak najlepszy start w profesjonalnej karierze. To nie jednorazowa inicjatywa, ale początek
naszej długofalowej inwestycji
w relacje ze Szkołą Filmową
w Łodzi i, tym samym, w przyszłość polskiej branży ﬁlmowej
i telewizyjnej – mówi Christopher Mack, dyrektor programu
Grow Creative w Netﬂix.
red

Współpraca szkoły Filmowej
i Netflixa potrwa dłużej niż
jeden sezon

WYDARZENIA
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GRECKA PRZYGODA
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Najbliższe spektakle
23 marca o godz. 11:00
24 marca o godz. 11:00
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Nordic walking
O godz. 9:00 na Stawach Jana
rozpoczną się zajęcia nordic

walkingu. To forma rekreacji na
świeżym powietrzu polegająca

na marszu ze specjalnymi kijami.
Zajęcia poprawiają wydolność,

pracę układu oddechowego, krwionośnego, koordynację ruchową.

Szczegółowe informacje na temat
zajęć: 536 777 610.

Najpopularniejsze mity stały się
tłem dla opowieści o poszukiwaniu
celu i odkrywaniu siebie
Nowy musical w Teatrze Muzycznym (ul. Północna 47/51)
nareszcie doczekał się premiery z publicznością. Wcześniej spektakl dostępny był
tylko online. Widzowie będą
mogli obejrzeć go ponownie
na scenie w lutym i w marcu.
Mitologiczna podróż
„Tadek na tropach Minotaura” – to propozycja w repertuarze Teatru
Muzycznego stworzona
przede wszystkim z myślą
o młodych widzach i miłośnikach mitologii. – Podróżując wraz z tytułowym

Tadkiem (Tezeuszem)
przez zakamarki mitycznego labiryntu poznajemy
greckich bogów i herosów, w tym m.in. Zeusa, Midasa, Dedala
i Ikara, Syzyfa,
Ariadnę, Orfeusza i Eurydykę,
Prometeusza, Heraklesa i wreszcie
– samego Minotaura. Najpopularniejsze mity stały się
kanwą dla opowieści
o poszukiwaniu celu i odkrywaniu siebie – wyjaśniają realizatorzy.

FOT. MAT.PRAS

Znakomici twórcy
Całkowicie autorski musical został stworzony
przez doświadczone grono. Odpowiedzialny za
reżyserię i scenariusz
Jakub Szydłowski
jest również zastępcą dyrektora Teatru
Muzycznego w Łodzi do spraw artystycznych. Odpowiedzialny za muzykę i
kierownictwo muzyczne Jakub Lubowicz skomponował także warstwę
muzyczną popularnego
musicalu „Piloci”, a Pauli-

na Andrzejewska-Damięcka stworzyła choreografię
również w dziełach takich
jak „Upiór w Operze”
i „Les Miserables” w Teatrze Roma.
Spektakl „Tadek na tropach Minotaura” będzie
można ponownie zobaczyć
na łódzkiej scenie w lutym
i w marcu. Bilety można
kupić w kasach Teatru
Muzycznego (Północna
47/51) oraz online poprzez
stronę internetową teatru –
www.teatr-muzyczny.lodz.
pl w cenie 30, 40 i 50 zł.
JAŻ

Dom Literatury i Tygodnik
„Polityka” zapraszają na spotkanie z Łukaszem Barysem,
autorem książki „Kości, które
nosisz w kieszeni”, laureatem
Paszportu „Polityki” w dziedzinie literatura za 2021.
„Polityka” przyznała Barysowi nagrodę za znakomitą
opowieść o sojuszu żywych
ze zmarłymi, o biedzie
i niesprawiedliwości, a także o Pabianicach od strony
kości.
Autor miał już na koncie
debiut poetycki – książkę
„Wysokie słońce”, za którą
otrzymał nagrodę na festiwalu Złoty Środek Poezji.
Był też laureatem m.in. Międzynarodowego Konkursu
im. Siegfrieda Lenza, konkursów Krajobrazy Słowa
oraz Inspirowani Tyrmandem.

Swoją debiutancką powieść poświęcił Pabianicom, w których się urodził.
Każdy rozdział to osobna
historia, w której biorą
udział tutejsze motywy
i postaci: Dora Diamant od
Kafki, rzeka Pabianka, Tereska z ﬁlmu „Cześć Tereska”, domy pożydowskie,
zmarli z cmentarza oraz
sama bieda. I są to opowieści śmieszno-straszne,
smutno-komiczne, zadziorne językowo.
Spotkanie odbędzie
się w poniedziałek
(7 lutego) w Domu
Literatury (ul. Roosevelta 17) z zachowaniem reżimu sanitarnego,
ale będzie też
transmitowane online. Wstęp wolny.
RedKu

FOT. LODZ.PL

SPOTKANIE Z LAUREATEM PASZPORTU „POLITYKI”

Wyraź swoje uczucia
O godz. 12:00 Poleski Ośrodek
Sztuki – Filia Karolew (ul. Bratysławska 6a) zaprasza do zabawy
walentynkowej. Uczestnicy będą
mogli zapisać „na ścianie” swoje
spostrzeżenia dotyczące spraw
damsko-męskich. Czym przyciągają cię kobiety? Jacy mężczyźni
mogą cię zainteresować? Z jakimi
mężczyznami wybrałabyś lub
wybrałbyś się na randkę?
Obowiązują zapisy pod nr. telefonu
42 687 02 07 wewn. 21 / 501 939
033.

DZIEJE SIĘ W

WTOREK

Poranny rozruch
O godz. 10:00 na „Poranny roz-

ruch” można wybrać się do Hali

Sportowej przy ul. Małachowskiego 5/7. Prowadzone będą tam

ćwiczenia ogólnorozwojowe przy-

śpieszające metabolizm i wpływające na poprawę samopoczucia.

Szczegółowe informacje na temat
zajęć oraz zapisy pod numerem
telefonu 536 777 610.

Samoobrona dla kobiet
O godz. 15:00 w Hali Sportowej

przy ul. Skorupki 21 rozpoczną się
zajęcia z samoobrony dla kobiet,
na których panie nauczą się naj-

skuteczniejszych technik z różnych
sztuk walki. Szczegółowe informacje na temat zajęć oraz zapisy pod

Książka „Kości, które nosisz
w kieszeni”, Wydawnictwo
Cyranka, 2021 r.

numerem telefonu 536 777 610
(w godzinach 9:00–16:00).

RODZINY
RODZINY 50+
ZASTĘPCZE
ZASTĘPCZE
SENIORADKA
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Wiola i Michał z córką
Dominiką − wynajmują mieszkanie
i są rodziną zastępczą zawodową
dla dwóch chłopców

Możesz mieć już swoje lata
i nie mieszkać w domu z basenem. A do tego być sprzedawcą, a nie pedagożką.
Mierzymy się z mitami wokół
rodzicielstwa zastępczego.
Młodzi duchem,
a nie PESEL-em
Seniorka opiekująca się
małymi dziećmi? To
niemożliw e ?

Agnieszka jest w pojedynkę
rodziną zastępczą specjalistyczną
dla Dominika z zespołem Downa

A jednak. Jeśli ma siłę i predyspozycje, to może się tym
zajmować nawet w formie
pracy. Wśród łódzkich rodzin zastępczych zawodowych jest wiele osób 60+,
a nawet 70+. Osoby w wieku przed- i emerytalnym to
świetni kandydaci. Bo mają
duże doświadczenie życiowe, dystans do siebie i dorosłe dzieci, a jednocześnie są
gotowe pomagać dzieciom
po przejściach.
Część z nich pełni rolę pogotowi rodzinnych, które przyjmują dzieci interwencyjnie do
momentu adopcji, powrotu
do domu lub znalezienia
im rodziny zastępczej
docelowej.
Wynajem
dozwolony
Wiele osób uważa, że
skoro nie ma własnego
mieszkania albo domu, to
nici z bycia rodziną zastępczą. To nieprawda. Kandydaci nie muszą być
właścicielami nieruchomości. Mogą mieszkać
w domu rodziców,
znajomych albo nawet
w mieszkaniu wynajmowanym na wolnym
rynku. Bywa i tak, że
mieszkanie kandydatów
jest za małe na przyjęcie
do rodziny np. dwójki
dzieci. Wtedy deklarują,
że wynajmą większe
i zostaną rodziną już
w nowym miejscu.

Sprzedawcy,
nauczyciele i ﬁzycy
Czy pedagożka ma większe
szanse niż sprzedawca? Nie,
bo ustawa nie patrzy ulgowo na żadną z grup zawodowych. A doświadczenie
pokazuje, że to, czy ktoś
sprawdzi się jako rodzina
zastępcza, nie ma związku
z wykształceniem. Kandydaci przechodzą badanie
psychologiczne, które pomaga ocenić, czy się nadają.
W rodzicielstwie zastępczym
mogą odnaleźć się zarówno
osoby po zawodówkach,
liceach i technikach, jak i absolwenci uczelni. W roli rodzin mamy w Łodzi sprzedawczynie, mechaników,
ogrodników z tytułami inżynierów, nauczycielki, bankowców, przedstawicielki
handlowe, a nawet ﬁzyków
nuklearnych.
Małżonkowie,
partnerzy i single
Część osób tłumaczy nam
się z braku ślubu. Zupełnie
niepotrzebnie. Bo rodziną
zastępczą może zostać osoba żyjąca w małżeństwie,
związku partnerskim, a także mieszkająca w pojedynkę.
Przeszkodą nie jest ani krótki staż małżeński, ani fakt,
że ktoś jest rozwodnikiem.
W Łodzi mamy wiele świetnych rodzin, w których jedynymi opiekunkami są mamy
zastępcze. Jedna z nich prowadzi jako rozwodniczka rodzinny dom dziecka, druga
jest pogotowiem rodzinnym,

a kilka kolejnych pełni
rolę rodziny specjalistycznej
dla dzieci
chorych
i niepełnosprawnych.

Hania − seniorka 70+
prowadząca pogotowie rodzinne
dla noworodków i niemowląt

Doświadczenie rodzicielskie: niewymagane
Nie trzeba wychować gromadki własnych dzieci, by
okazać się świetną rodziną
zastępczą. Można być osobą
bezdzietną, mamą jedynaka
albo rodziną 3+. Niektórzy
zaczynają przygodę z rodzicielstwem zastępczym, gdy
opiekują się maleństwem
na urlopie macierzyńskim,
a inni wolą poczekać, aż
dzieci trochę podrosną albo
nawet wyfruną z rodzinnego domu. Przyjmowane do
rodziny zastępczej dzieci raczej powinny być młodsze
od tych, które już są w rodzinie.
Bez bogactw, ale z sercem
Czasami słyszymy, że ktoś
chce pomagać, ale go na to
nie stać. Bo wiele osób sądzi, że rodzina zastępcza
(tak jak adopcyjna) musi

liczyć finansowo tylko na
siebie. A jest wręcz odwrotnie. Każda rodzina zastępcza otrzymuje pieniądze na
utrzymanie dziecka (około
1 tys. zł miesięcznie oprócz
„500+”), a rodziny zawodowe dostają dodatkowo
wynagrodzenie (wysokość
zależy m.in. od stażu i liczby dzieci).
Tak więc kandydaci nie
muszą wykazać się wysokimi dochodami. Nawet
osoba bezrobotna jest u nas
mile widziana. I to właśnie
rodzicielstwo zastępcze
może stać się jej nową pracą. Taką od serca.
Karolina Tatarzyńska

INFO

Więcej na:
www.rodzinajestdladzieci.pl
506 980 979

ŁODZIANIE KREUJĄ
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„KAŻDY MOŻE ZNALEŹĆ SWOJE MIEJSCE DO PISANIA,
DLA MNIE OKAZAŁA SIĘ NIM ŁÓDŹ”

WIKINGOWIE
Z MIASTA ŁODZI

Łódzka literatura to nie
tylko wszystkim dobrze
znane klasyki, jak dzieła
Tuwima czy Reymonta. To
również nie tylko podbijająca cały świat proza Andrzeja Sapkowskiego.

Jak się okazuje, w mieście włókniarzy tworzą
też młodzi artyści, którzy przebojem wkraczają na rynek literacki. Jednym z nich jest
Daniel Komorowski,
którego saga „Furia wikingów” wkrótce doczeka się już szóstej części.
A to najlepszy znak, że
trafiła w gusta czytelników. Jak to się stało, że
to właśnie w Łodzi pojawił się kolejny młody
i zdolny twórca?
Łódź.pl: Jak to się dzieje, że w wieku 29 lat
zostaje się pisarzem?
I to pisarzem na całego! Pięć książek wydanych w ciągu zaledwie
dwóch lat, to robi wrażenie.
Daniel Komorowski: To
chyba szczęście. Pisałem książki dla bliskich

i nie spodziewałem się,
że po prostu znajdzie się
wydawca, który chętnie
opublikuje moją twórczość. To była niezwykle
miła niespodzianka, która, można powiedzieć,
trwa do dzisiaj.

Ł: A jak w takim razie to
się robi, że książki pisane dla znajomych trafiają
do czytelników?
DK: Niestety młody twórca ma tu raczej pod górkę. Jeśli chce coś wydać,
to najpierw musi napisać
książkę. Bez gwarancji,
że gdziekolwiek się ukaże. Osoba nieznana musi
po prostu wysłać tekst do
wydawców i liczyć na to,
że któryś odpowie. Do
tego potrzebne jest też
dużo szczęścia. Sama dobra książka niekiedy nie
wystarcza. Zazwyczaj po
kilku miesiącach już jest
wszystko jasne. No, chyba
że ktoś jest sławny – wtedy jest dużo prościej. Do
książki wystarczy wówczas dodać po prostu nazwisko i chętni się znajdą.
A jeśli ktoś musi zaczynać
od zera, to zawsze jest ryzyko.
Ł: Twoja saga opowiada
o losie wikingów znanych ze skandynawskich
legend i podań. Skąd
fascynacja właśnie tym
okresem historii?
DK: Zawsze lubiłem hi-

storię. Był to jeden z moich ulubionych przedmiotów w szkole, ale
wikingami nigdy jakoś
się jakoś przesadnie nie
interesowałem. Wiele jednak zmienił serial, który
można oglądać choćby na
platformie Netflix. Szukałem czegoś do oglądania
w czasie wolnym. I tak się
zaczęło. Później szukałem
źródeł, czytałem książki
i w pewnym momencie
powstał pomysł na własną książkę.

Ł: Czyli można powiedzieć, że czasami z nudy
i z szukania pomysłu na
spędzanie wolnego czasu może urodzić się coś
wielkiego?
DK: Dobrze powiedziane.
Wydanych jest już pięć tomów sagi, a szósty ukaże
się w marcu.
Ł: Jednak to chyba nie
koniec literackich planów?
DK: Absolutnie nie. Myślę
jeszcze o kolejnych książkach w świecie wikingów, ale ich akcja będzie
rozgrywać się już nieco
później niż przygody Ragnara i jego synów.
Przygotowuję też osobną
książkę dotyczącą pierwszego polskiego władcy Mieszka I. Mam już
napisany pierwszy tom
i znajduje się on w wydawnictwie. Będziemy

rozmawiać na temat jego
przyszłości. Robię, co
mogę, żeby pisać jak najwięcej. Pracuję też nad
thrillerem.
Ł: Nie wychowałeś
się w Łodzi? Jak
to się stało, że tu
przyjechałeś?
DK: To prawda. Urodziłem się
w małej miejscowości
pod Kutnem. W Kutnie
chodziłem do liceum,
gdzie skończyłem klasę
o profilu prawno-dziennikarskim. Do Łodzi
przyjechałem na studia.
Zawsze chciałem robić
to, co lubię. A lubiłem
rysować, więc zacząłem studiować grafikę. Tak samo było
z pisaniem. Zacząłem po prostu
robić to, co lubię.
Polubiłem wikingów, chciałem
ich niejako uczcić
i tak powstała „Furia wikingów”.
Ł: Łódź okazała się
szczęśliwa dla młodego pisarza?
DK: Łódź to było moje
pierwsze duże miasto.
Każdy może znaleźć
swoje najlepsze miejsce
do pisania. Dla mnie takim miejscem okazała się
właśnie Łódź. To miasto,
które odmieniło moje plany na przyszłość.

INFO
Daniel Komorowski – urodzony w 1993 r., z wykształcenia graﬁk. Autor sagi „Furia wikingów”,
wydanej nakładem wydawnictwa Replika. Tom szósty serii ukaże się 8 marca tego roku.
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NIEZWYKŁE OSIEDLE

RUDA

Ruda – wcześniej osada fabryczna, potem miasteczko,
włączona do Łodzi została
w 1946 r. To jedno z tych
osiedli, które ma ciekawą
i bogatą historię, a do tego
wspaniałe tereny rekreacyjne. Zobaczmy, jakie
miejsca warte odwiedzenia
kryje w sobie osiedle.
Jednym z najpopularniejszych terenów do odpoczynku w południowej
części Łodzi są Stawy Stefańskiego – doﬁnansowane
z Budżetu Obywatelskiego
i będące świetną alternatywą dla takich miejsc jak
Młynek czy
o d -

dalony stąd o niemal 20
km Arturówek.
Zmiany rozpoczęły się
w 2014 r. Na początek realizowane były najważniejsze, najpilniejsze potrzeby
– ułożono ścieżki piesze
i rowerowe, doposażono
istniejący plac zabaw, powstała także siłownia plenerowa. Pojawiły się nowe
ławki, kosze na śmieci
i na psie odchody, do tego
latarnie solarne. W kolejnych latach odmulony
został zbiornik wodny, co
znacznie poprawiło komfort korzystających z niego
łodzian. Do bazy rekreacyjnej w 2017 r. dołączone zostało boisko do piłki plażowej, a w 2018 – pumptrack,
czyli tor do wyczynowej
jazdy rowerem czy na
deskorolce.

W ostatnim roku w ramach
BO na Stawach powstała
„Super plaża”: wymieniony został piach na plaży,
pojawiły się leżaki, nasadzone dodatkowe krzewy
i jeszcze kilka innych elementów. Stawy Stefańskiego objęte są także monitoringiem miejskim, a na ich
terenie jest wiele drobnych
udogodnień dla przebywających tam mieszkańców,
jak przebieralnie czy przewijak dla mam z dziećmi.
Miejsce idealne do wypoczynku.

Arena lekkoatletyczna
na Rudzie
Osiedle Ruda miłośnikom
sportu na pewno kojarzy
się z Rudzkim Klubem
Sportowym. W grudniu
ubiegłego roku miasto

zakończyło remont areny
lekkoatletycznej. Powstała tam pełnowymiarowa
bieżnia poliuretanowa
o długości 400 m z sześcioma torami okrężnymi oraz ośmioma torami prostymi do biegów
sprinterskich. Ponadto
wybudowane zostało trawiaste boisko piłkarskie,
zestaw skoczni i rzutni
oraz oświetlenie. Cała
inwestycja kosztowała
10 mln zł. Obiekt spełnia
wszystkie wymogi do organizacji zawodów lekkoatletycznych, a pierwsze
planowane są już w maju
tego roku. Tak dobre warunki treningowe mogą
pomóc w wychowywaniu
kolejnych medalistów na
miarę Adama Kszczota.

INFO

Klub RKS niedługo będzie obchodził

swoje 100. urodziny. Założony został

w kwietniu 1924 r., a więc do świętowania okrągłej rocznicy zostały dwa lata.

INFO

Czy wiesz, że…?

Staw, który znajduje się na terenie

parku, ma powierzchnię ponad 11 ha

i powstał na rzece Ner. Rekreacyjnego
charakteru nadał tej przestrzeni

Aleksander Stefański, przedsiębiorca,
który w okresie międzywojennym

stworzył tam m.in. wypożyczalnię łódek.

Zabytki
Tym, którzy sport
wolą raczej oglądać,
niż samemu uprawiać,
polecamy spacery po
osiedlu. Piękne wille, które wznoszone
były tutaj na przełomie XIX i XX w. zdobią te tereny do dziś.
Warto wybrać się na
spacer uliczkami Rudy
i obejrzeć chociażby
willę Teodora Steigerta, znajdującą się przy
ulicy Popioły 49/51.
Takich perełek jak ta
jest na tym osiedlu
zdecydowanie więcej.
A jak już jesteśmy na
ulicy Popioły, warto dodać, że między
innymi wspomniana
willa znajduje się na
terenie kompleksu le-

śnego Las Ruda-Popioły. Cały kompleks ma
powierzchnię 65 ha,
można tu podziwiać
nie tylko fabrykanckie
wille, ale także stuletnie sosny. Ciekawostką
jest sama nazwa – ulica
Popioły przed przyłączeniem Rudy do Łodzi
nazwana była imieniem
Stefana Żeromskiego.
W 1946, kiedy miasteczko włączono w administracyjny obszar Łodzi,
która już miała ulicę
Żeromskiego, zrodził
się pomysł, by nadać jej
nazwę od tytułu powieści pisarza – „Popioły”.
rt

HOROSKOP

Koziorożec (22.12-19.01)
Miłość: Spokojny czas
w związku – wykorzystaj
go, by odpocząć i zbliżyć
się jeszcze bardziej do
partnera. Samotni poczują, że nie muszą rozpaczliwie szukać kogoś do tańca
i różańca.
Finanse: Choć od wypłaty
minęło już trochę czasu, Ty
nadal masz na koncie górkę.
Wykorzystaj ją, by sprawić
sobie przyjemność!
Zdrowie: Będziesz tryskać
energią, ale pamiętaj: najwięcej wypadków zdarza się
w domu! Nie trać czujności
w trakcie pracy zdalnej.

Rak (21.06-22.07)
Miłość: Tydzień spokoju, ale
też przyjemnych momentów. Nauczysz się czerpać
radość z samej tylko obecności drugiej osoby.
Finanse: Myśl o zaciągnięciu
kredytu może się wydawać
kusząca, ale koniecznie
dokładnie sprawdź jego
warunki!
Zdrowie: Nie wszystko ułoży
się tak, jak chciałeś, ale poradzisz sobie ze wszystkim,
co stanie Ci na przeszkodzie.

Wodnik (20.01-18.02)
Miłość: Przy planowaniu
wspólnego czasu wysłuchaj też opinii swojego
partnera. Możesz być
zaskoczony jego pomysłowością!
Finanse: Gwiazdy będą Ci
sprzyjać w poszukiwaniu
najlepszych rozwiązań dla
Twoich środków pieniężnych. Zaufaj intuicji.
Zdrowie: Na początku tygodnia lekki dołek formy,
ale im bliżej weekendu,
tym Twoja witalność będzie coraz lepsza.

Lew (23.07-22.08)
Miłość: U osób samotnych
wielka szansa na poznanie
kogoś nowego. Lwy, które
mają już partnera, poczują
się znów jak w pierwszej
fazie związku.
Finanse: Nie odkładaj
na jutro decyzji, które
możesz podjąć już dziś.
Świat nie będzie czekał, aż się namyślisz.
Zdrowie: Pamiętaj, że
ciało masz tylko jedno!
Może to pora na badania
kontrolne albo odkładaną
wizytę u specjalisty?
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Ryby (19.02-20.03)
Miłość: Wsłuchaj się w swoje wewnętrzne potrzeby i nie
wahaj się ich wyrazić.
Finanse: Pozbądź się złudzeń – pieniądze nie spadną
Ci z nieba, więc rozsądnie
gospodaruj tym, co masz.
Zdrowie: Dobra energia
kosmosu będzie sprzyjać
podejmowaniu aktywności
sportowych. Może to czas
na odkrycie nowej dyscypliny?

Baran (21.03-19.04)
Miłość: Czas na przemyślenie pewnych spraw i wyciągnięcie wniosków, które
zaowocują w przyszłości.
Finanse: Tym razem nie
wszystko może pójść po
Twojej myśli, ale pomogą Ci
przyjaciele.
Zdrowie: Nie licz na to, że
sprawy same się wyprostują. Odwiedź lekarza, jeśli
zmagasz się z jakimiś dolegliwościami.

Panna (23.08-22.09)
Miłość: Samotni mogą liczyć na pomoc przyjaciół
w poszukiwaniu osoby na
dobre i na złe. W związkach
czas napięć – ostrożnie,
uważaj, by za bardzo nie
pokłócić się z partnerem!
Finanse: Owocny czas
w pracy. Jeśli dawno nie
prosiłeś o awans, nadarza
się dobra okazja, by to
zrobić.
Zdrowie: Jeśli dawno nie
zajmowałeś się swoim
ciałem, najwyższy czas się
nim zainteresować.

Waga (23.09-22.10)
Miłość: Nie będziesz mieć
czasu na życie uczuciowe, ale jeśli jesteś
w związku, pamiętaj, by
uprzedzić partnera, jeśli
natłok spraw da Ci mocno
w kość!
Finanse: Gwiazdy będą
sprzyjać stabilnej sytuacji. Nie jest to moment
na szalone zakupy czy nieplanowane wydatki.
Zdrowie: Niemal zapomnisz
o tym, że kiedykolwiek coś
Ci dolegało. Ciesz się tym
i podejmuj aktywności fizyczne!

Byk (20.04-20.05)
Miłość: Usłyszysz na swój
temat wiele miłych rzeczy.
Może w końcu zaczniesz
w nie wierzyć? Naucz się
przyjmować komplementy!
Finanse: Upomnij się o zwrot
dawnej pożyczki. Niektórym
trzeba czasem pomóc w dotrzymywaniu słowa.
Zdrowie: Czapka i szalik to
podstawa zimowego ubioru.
Jeśli jeszcze nie dorwało Cię
przeziębienie, nie zapominaj
o nich!

Skorpion (23.10-22.11)
Miłość: Niebo spojrzy na
Ciebie łaskawiej – znajdziesz się w sytuacji, która
przybliży Cię do znalezienia
idealnego partnera. Osoby
w związku poczują przypływ
uczuć.
Finanse: Myśląc o przyszłości finansowej, nie
słuchaj ekspertów w gazetach i analiz doradców.
Właściwą odpowiedź znajdziesz w swoim wnętrzu.
Zdrowie: Pod koniec tygodnia zwróć uwagę na to, co
próbuje powiedzieć Ci Twoje ciało. Możesz obejrzeć je
w lustrze, jeśli dawno tego
nie robiłeś. Ale patrząc nie
bądź zbyt krytyczny.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Miłość: Pamiętaj, że odpowiedzialność za związek
zawsze ponoszą dwie osoby.
Jeśli martwi Cię jakaś sprawa, wyjaśnij ją z partnerem.
Finanse: Gwiazdy będą Ci
sprzyjać, ale licz się też
z konsekwencjami swoich
działań. Decyzje powinny
być głęboko przemyślane.
Zdrowie: Uważaj, by warunki atmosferyczne nie
pokonały Twojego zapału
do regularnych ćwiczeń –
zawsze możesz wykonywać
je pod dachem!

Strzelec (23.11-21.12)
Miłość: Nie pozwól momentom zazdrości osłabić
Twojego związku. Uwierz, że
partner darzy Cię mocnym
uczuciem.
Finanse: Gromadzone
zaskórniaki bardzo Ci się
przydadzą. Twój zmysł
oszczędności bardzo się
teraz przyda.
Zdrowie: Nie bierz sobie do
serca przysłowia o skaczącej kózce i zaangażuj do
wspólnych ćwiczeń bliskie
Ci osoby, abyście mogli
wzajemnie się motywować.
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CHWILA RELAKSU
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TU NAS ZNAJDZIESZ

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI

DARMOWA GAZETA „ŁÓDŹ.PL“ JEST DOSTĘPNA W MIEJSCACH:
BIBLIOTEKI MIEJSKIE
Sprawdź adresy na
WWW.BIBLIOTEKA.LODZ.PL
MIEJSKIE CENTRA
MEDYCZNE
Lokalizacje URZĘDU
MIASTA ŁODZI: Zachodnia
47, Politechniki 32, Piotrkowska
153, Krzemieniecka 2, Piłsudskiego
100, Sienkiewicza 5
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
Piotrkowska 110
Łódzka Organizacja Turystyczna Piotrkowska 28
Centrum Obsługi Karty
Łodzianina Piotrkowska 87
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Wólczańska 17
Aquapark FALA
Unii Lubelskiej 4
OGRÓD BOTANICZNY
Krzemieniecka 36/38
PALMIARNIA
Piłsudskiego 61
Poleski Ośrodek Sztuki
Bratysławska 6a

UWAGA

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

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

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

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

Złap
za uchwyt, odchyl klapę
i weź gazetę „Łódź.pl“
kolportaz@biblioteka.lodz.pl
RADOSNY Dom Seniora
Lublinek 32
Hotel BEDROOMS
Piotrkowska 64
Centrum opieki FAMILIA
Drużynowa 4
Dom opieki SERCE NA
DŁONI Eugeniusza 3a
MEDAR-CITO
Organizacji WIN 37
Apteka Prywatna Mag.
Wawrzeck Łanowa 83
Pizzeria NOWOSOLNA
Rynek Nowosolna 2
URZĄD GMINY NOWOSOLNA Rynek Nowosolna 1

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach
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Gdy pod koniec roku 1895
bracia Auguste i Louis Lumière zorganizowali pierwszy publiczny pokaz filmowy,
nikt się jeszcze nie spodziewał, jak wielki wpływ na kolejne pokolenia będzie miała
ta raczkująca wówczas dziedzina sztuki. Bardzo szybko
okazało się jednak, że popularność filmowych bohaterów często przekłada się
na codzienne życie. Także to
sportowe.
To właśnie
filmy i seriale sprawiły
m.in., że cały świat poznał
Robin Hooda – bohatera
średniowiecznych legend
angielskich. Kolejne ekranizacje jego przygód rozpalały wyobraźnię głównie
młodych osób, które próbowały naśladować łucznika

SPORT
z Sherwood. Wiele
z nich właśnie w ten
sposób rozpoczęło swoją przygodę
z łucznictwem –
jedną z najstarszych
dyscyplin sportowych na
świecie. Oczywiście, gdy
w XXV wieku przed naszą
erą człowiek zaczął korzystać z łuku, to używał go
głównie do zdobywania
pożywienia. Później była
to śmiert e l n a
broń wielu armii,
która ostatecznie stała
się częścią sportowej rodziny.
Od roku 1972 łucznictwo jest nieprzerwanie w programie
igrzysk olimpijskich, na
których debiutował już
w roku 1900 w Paryżu.
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Jego powrót do programu
olimpijskiego zapisał się
na trwałe w historii polskiego sportu. Stało się to
za sprawą Ireny Szydłowskiej, która w Monachium
zdobyła srebrny medal. To
jeden z dwóch olimpijskich
krążków wywalczonych do
tej pory przez biało-czerwonych łuczników. Drugi
w roku 1996 zdobyła drużyna pań w składzie: Iwona
Dzięcioł (później Marcinkiewicz), Katarzyna Klata
i Joanna Nowicka.

w klubie przy ulicy Północnej, a ich wyniki pozwalają
żywić nadzieję, że w niedalekiej przyszłości nawiążą
do największych sukcesów polskiego łucznictwa.
W seniorskiej kadrze narodowej łuku klasycznego na
rok 2022 znaleźli się m.in.
Magdalena Śmiałkowska
oraz Marek Szafran i Michał Basiuras. Cała trójka
we wrześniu 2020 wzięła
udział w wyjątkowych zawodach. Mowa o rozegranych w Legnicy mistrzostwach Polski, na których
Strzały w dziesiątkę
zawodnicy KS Społem
Trzy lata po sukcesie w Mo- wygrali cztery z pięciu finachium pierwsza polska nałów, a w jednym zdobyli

ŁUCZNICZY
KS SP ŁEM

medalistka
przeniosła się
z warszawskiego Drukarza
do łódzkiego KS Społem, gdzie
w roku 1978 zakończyła sportową karierę. Jej
następcy nadal
jednak wytrwale trenują

brąz. Do historii przeszedł
wówczas wyczyn Magdy,
o którym z dumą opowiadał trener łódzkich łuczników Zbigniew Kowalczyk.
– Wygrała kwalifikacje,
zdobywając po drodze cztery medale w wieloboju: złoty, srebrny i dwa brązowe.
W finałach, co zdarzyło się po raz pierwszy
w historii polskiego
łucznictwa, sięgnęła natomiast po pełną pulę,

Łucznicy i łuczniki z KS Społem
osiągają wiele sukcesów
na arenie międzynarodowej!

czyli trzy złote medale:
indywidualnie, w mikście
z Michałem Basiurasem
oraz w drużynie z Martyną Kalwin i Dominiką Nowak – mówił Kowalczyk.
Po czwarte złoto sięgnęła
wówczas męska drużyna
w składzie: Basiuras, Szafran i Kamil Siczek. W piątym ﬁnale Basiuras zdobył
indywidualnie brązowy
medal i tytuł drugiego wicemistrza Polski.

Sukcesy
międzynarodowe
Ogromne możliwości
Śmiałkowska potwierdziła
w minionym roku w tureckiej Antalyi, gdzie w duecie
z Kacprem Sierakowskim
wywalczyła w mikście brąz
na mistrzostwach Europy.
W światowym rankingu
Magda jest aktualnie najwyżej sklasyﬁkowaną polską zawodniczką. Zajmuje
w nim 47. miejsce.
Sport nie tylko
dla profesjonalistów
Warto dodać, że z łuczniczych torów w zabytkowym Parku Helenów mogą
korzystać nie tylko profesjonaliści. Sekcja KS Społem
jest bowiem otwarta dla
wszystkich. Jeśli pozwalają na to warunki fizyczne,
to członkami klubu mogą
zostać już dzieci w wieku
10-11 lat. Przy Północnej
funkcjonuje również ciesząca się coraz większą popularnością rekreacyjna sekcja
dla dorosłych, w której nie
obowiązują żadne ograniczenia wiekowe. Dzięki trenerom KS Społem każdy
może strzelać jak Robin
Hood!
MD

FOT. KS SPOŁEM

SPORT
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KŻ ORZEŁ ŁÓDŹ

BĘDZIE

SIĘ

DZIAŁO

W nadchodzącym
sezonie żużlowym na
torze u zbiegu al. Włókniarzy
i ul. 6 Sierpnia łódzcy kibice
będą się emocjonowali nie tylko
pierwszoligowymi występami zawodników KŻ Orzeł, ale również
rywalizacją w Speedway Euro
Championship. Uczestników tego
cyklu będzie można oglądać
w akcji 3 września.
Speedway
Euro Championship to cztery turnieje, w których zawodnicy walczą o tytuł indywidualnego mistrza Europy
oraz o przepustki do cyklu
FIM Speedway Grand Prix.
Miejsca w tegorocznej edycji
rozgrywek mają już zapewnione: Mikkel Michelsen (Dania), Leon Madsen (Dania),
Patryk Dudek, Piotr Pawlicki i Daniel Bewley (Wielka
Brytania). To czołowa piątka
Speedway Euro Championship 2021. Kto do nich dołączy? O tym przekonamy się
po zakończeniu kwaliﬁkacji,
które rozpoczną się 30
kwietnia, a zakończą
18 czerwca. Później
ﬁnaliści przystąpią do walki
o medale.

Toczyć się ona będzie na
torach w: Rybniku (2 lipca), niemieckim Güstrow
(6 sierpnia), Łodzi (3 września)
i Pardubicach (23 września).
– Cieszymy się, że impreza tej rangi po raz pierwszy odbędzie się w Łodzi.
Ze względu na nowoczesny obiekt oraz położenie
w samym centrum Polski
nasze miasto jest idealnym

Zawodnicy
ze światowej czołówki
pojawią się
na stadionie w Łodzi

miejscem do
organizacji
żużlowych zawodów międzynarodowych. Mamy
nadzieję, że to nie
ostatnie takie wydarzenie na łódzkiej Moto Arenie
– powiedział
Honorowy

Prezes Klubu Żużlowego
Orzeł Witold Skrzydlewski.
Dodał, że zawody żużlowe
są doskonałą okazją do promocji miasta, klubu oraz ﬁrm
sponsorskich. Na potwierdzenie tej opinii przedstawił
wyniki zleconych przez KŻ
Orzeł badań marketingowych, przeprowadzonych
przez Instytut Monitorowania Mediów i Pentagon

Research. Z danych uwzględniających żużlowy sezon
2021 (bez fazy play-off) wynika, że wartość reklamowa
przekazów ukazujących się w
tym okresie przy okazji spotkań rozgrywanych przez KŻ
Orzeł wyniosła 38 153 879 zł,
a informacje związane

z klubem dotarły do 64 819
961 osób.
W nadchodzącym sezonie sponsorem strategicznym łódzkich żużlowców pozostanie firma H.
Skrzydlewska. Jej szef nie
ukrywa jednak, że liczy
również na pomoc fanów
czarnego sportu. – Rodzina
Skrzydlewskich oraz nasza
firma nadal będą wspierać
Klub Żużlowy Orzeł. Myślę jednak, że największymi
sponsorami są kibice. Liczymy na to, że zakupią sporo karnetów i będą chętnie
przychodzić na nasze mecze
– powiedział Skrzydlewski.
Stałe wejściówki na żużlowe
zawody można nabywać za
pośrednictwem platformy
kupbilet.pl oraz w kwiaciarni H. Skrzydlewska, mieszczącej się na Moto Arenie
Łódź. Szczegóły dotyczące
sprzedaży karnetów dostępne są na internetowej stronie:
www.orzel.lodz.pl.
W tym roku inaugurację rozgrywek eWinner 1. Ligi zaplanowano na 10 kwietnia.
W inauguracyjnej kolejce

Orzeł
na własnym torze
zmierzy się z ROW
Rybnik. Do walki o punkty zespół prowadzony przez
Adama Skórnickiego przygotowywał się m.in. na zgrupowaniu w Białce Tatrzańskiej.
Łódzcy żużlowcy spędzili
w górach osiem styczniowych dni, w trakcie których
pracowali przede wszystkim
nad przygotowaniem ﬁzycznym. W ich graﬁku znalazło
się miejsce nie tylko na bieganie po górskich terenach,
ale też na jazdę na nartach.
Niektórzy zawodnicy już
na początku roku mogą się
jednak pochwalić również
znakomitymi wynikami
na torze. W kalifornijskim Bakersfield
odbyły się zawody, w których po raz
drugi z rzędu
triumfował Luke Becker. Zawodnik Orła na
najwyższym stopniu podium stanął
tu w roku 2021,
a teraz powtórzył ten wynik. Fani
łódzkiego
klubu
mają
na-

dzieję, że
w nadchodzącym sezonie
Amerykanin z podobnym skutkiem będzie się
ścigał również na torach
eWinner 1. Ligi.
MD

FOT. ORZEŁ

16

Poniedziałek, 7 lutego | nr 15/2022 (98)
FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

ŁÓDZKA POGODYNKA
PONIEDZIAŁEK

07.02

6°C

Imieniny
obchodzą:
Alfons, Romuald,
Eugenia, Filip,
Klara, Rozalia

08.02

Książki i słowa

Rodzinne
miasto

Tuwim zbierał książki, ale głównie w celach badawczych, związanych ze swoimi zainteresowaniami,
ale także kolekcjonował słowa i teksty. Oprócz
książek starych, czy unikatowych i ówcześnie
wydawanych fascynowały go roczniki gazet
i czasopism, stare kalendarze i inne druki.
Odnajdywane przez dziesięciolecia w dawnej
prasie i księgach kurioza oraz różne językowe
ciekawostki znalazły się w jego książkach „Pegaz
dęba” i „Cicer cum caule” („Groch z kapustą”).
Niestety cała 12-tysięczna biblioteka poety
spłonęła podczas wojny, gdy Tuwim wraz z żoną
przebywał na emigracji. Ocalało niewiele, w tym
część rękopisów zakopanych w 1939 r. na ulicy
Złotej 8 w Warszawie.

ŁÓDZKIE
GAWĘDY

WTOREK

ROLNICZE M3
250 LAT TEMU

W XVIII wieku domy,
zwłaszcza tych uboższych
łodzian, prawie nie różniły się od zwykłych chłopskich chałup: przeważnie
były małe, o długości 9–14
m, szerokości 4–6 m i wysokości izby ok. 1,8–2 m.
Zwykle miały czterospadowe dachy kryte słomą.
Stosowano przy ich budowie prymitywną ciesiołkę
wiejską, tzw. wieńcową.
Domy takie składały się
zasadniczo z trzech części
– z sieni, izby i komory.
Przeważnie były postawione szczytami do ulicy.
Dach nad ścianą szczytową, trochę wysunięty,
tworzył tzw. przyzbę.
W ścianie tej umieszczono
drzwi prowadzące do sieni, z której dopiero przechodziło się do izby, a za
nią do komory. Niekiedy

jednak wznoszono domy
szerokofrontowe, usytuowane do ulicy szerszą
ścianą, w której znajdowały się drzwi prowadzące do sieni, zajmującej
środkową część budynku.
Po jednej stronie była izba,
po drugiej komora. Często
w tylnej ścianie sieni znajdowały się jeszcze drzwi
wiodące na podwórze.
Biedota miejska posiadała
niekiedy własne lokum,
ale właściwie były to szopy z chrustu wylepione
gliną, w których dość często nie było ani sieni, ani
komory, tylko jedna maleńka izba.
Nieco lepiej wyglądały
domy zamożniejszych
łódzkich mieszczan, które
opiszemy w kolejnym odcinku. agr

Łódź na starej rycinie.
Z archiwum Muzeum Miasta Łodzi

Kolejne wydanie
w środę 9 lutego

8°C

Imieniny
obchodzą:
Gabriela, Hieronim,
Izajasz, Jan,
Józefina, Nadia

Milczenie to tekst, który
niezwykle łatwo jest
błędnie zinterpretować.
Święty: martwy grzesznik,
odpowiednio zredagowany
i wydany.
Bezstronny jak katalog.
Gdy ci coś wpada do oka,
pamiętaj, że to odrobina

kosmosu.

a
Ł aw e c z k
a
Tuwim

ŁODZIANIZMY

siejszego zamka
błyskawicznego
zapięcia wynaleziono w połowie XIX
wieku, a współczesna wersja ekspresów
została opatentowana
w 1917 r. jako wynalazek szwedzkiego
inżyniera Gideona
Sundbacka, wykorzystywane pierwotnie
w kombinezonach lotniczych.
W każdym razie
w innych miastach ekspres kojarzy się raczej
z parzeniem kawy albo
szybkim pociągiem,
a w Łodzi suwak bardziej
z przyrządem logarytmicznym, a ekler – zdecydowanie z ciastkiem ptysiowym z bitą śmietaną
i oblanym czekoladą. Po
dobrym obiedzie i eklerce
można spokojnie rozsunąć ekspres, żeby poluzować w pasie spódnicę albo
spodnie… agr

EKSPRES

Łódź jest dosyć kreatywna w budowaniu
lokalnego słownictwa.
Odnosi się to zarówno do historycznych
określeń, jak i bardziej
współczesnych produktów, na które nasze
miasto ma swoje własne określenia. Dobrym
przykładem może być
termin „ekspres”, który oznacza w gwarze
łódzkiej zamek błyskawiczny, zwany gdzie
indziej suwakiem lub
eklerem.
To bardzo popularne
zapięcie, stosowane
jest w ubraniach, obuwiu, sprzęcie turystycznym, w pokrowcach i wielu innych
rzeczach. Pierwsze
podobne do dzi-

GALERIA ŁÓDZKICH MURALI

Mural na fasadzie galerii handlowej w Manufakturze autorstwa krakowskiego artysty Mikołaja Rejsa
KARTKA Z KALENDARZA
7 lutego 1961 roku urodziła
się w Łodzi Maria Probosz-Hasik (z domu Zydorek) –
aktorka ﬁlmowa, telewizyjna i teatralna, która zdobyła
największą popularność
w latach 80. XX w. Pochodziła z rodziny włókniarskiej, ale od najmłodszych
lat marzyła o karierze
aktorskiej. Uczyła się gry
na fortepianie, ćwiczyła
taniec, brała lekcje śpiewu,
grała w kółku teatralnym.
Będąc uczennicą XXX LO
w Łodzi, w 1976 r. wzięła
udział w konkursie ﬁlmowym tygodnika „Szpilki”,
co w efekcie zaowocowało
zaproszeniem na zdjęcia
próbne do komedii Kondratiuka „Czy jest tu panna
na wydaniu?” I to był jej ﬁlmowy debiut. Brawurowo
przeszła egzaminy na wydział aktorski PWSFTviT

ŁÓDZKA SEKSBOMBA

i w 1983 r. obroniła dyplom. Już w czasie studiów
posypały się propozycje ﬁlmowe (Trzeciak, Barański,
Zaorski, Kidawa), a potem
było kilka ról w serialach
telewizyjnych.
Grała także w Teatrze Powszechnym i Teatrze
Dramatycznym
w Warszawie
oraz na deskach
Teatru Nowego
w Łodzi. Były
również oferty zagraniczne
z NRD i ZSRR.
W sumie Maria
Probosz zagrała w 40 filmach,
z czego – jak
obliczyli fani jej
talentu i urody
– w 34 obrazach

w scenach o zabarwieniu erotycznym. Nie bała
się takich wyzwań, choć
w latach 80. uznawana
była za jedną z najpopularniejszych aktorek młodego

pokolenia, która gościła na
okładkach ﬁlmowych czasopism, prezentując śmiało
swoją urodę i wdzięk. Kariera nie szła jednak w parze z życiem prywatnym.
Jej pierwszym mężem był
kolega ze studiów Marek
Probosz, ale związek nie
przetrwał próby czasu.
Po rozstaniu wiązała
się z innymi artystami,
a w 1995 r. poślubiła Andrzeja Hasika. Miłosne zawody i toksyczne związki
doprowadziły do depresji
i nałogu, a ﬁnalnie pojawiła
się jeszcze choroba nowotworowa. Maria Probosz
zmarła 14 września 2010
roku w Łodzi i spoczęła na
zarzewskim cmentarzu. agr

Maria Probosz na okładce
magazynu „Film“ z 1985 r.

