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TEATR NOWY

„DON JUANA”
Teatr Nowy im. Kazimierza
Dejmka (ul. Zachodnia 93)
zaprasza na kolejną premierę. Tym razem widzowie obejrzą „Don Juana” Molière’a,
spektakl zaplanowano na
sobotę i niedzielę (26 i 27 lutego) na godz. 19:00.

Uwspółcześniona, choć
jednak nie całkiem współczesna, inscenizacja przeniesie widzów w miejsce,
w którym Don Juan bywał jedynie przy okazji
ożenków – do kościoła,
gdzie kształtują się normy
moralne i uchylają bramy
piekieł zarazem. Przygotowany w 400. rocznicę
urodzin autora spektakl jest potwierdzeniem

niesłabnącej aktualności
jego utworów, która sprawia, że artyści odczytują
je wciąż na nowo.
– Dla mnie Don Juan jest
szaleńczo
zakochanym
buntownikiem, demaskatorem – mówi Radosław
Rychcik, reżyser. – Jego
okrucieństwo bierze się
z szaleństwa miłości. Jest
zakochany jak Tristan
w Izoldzie Złotowłosej.
Jak Orfeusz w Eurydyce.
Jego ukochana jest w Piekle, a on zrobi wszystko,
żeby być z nią, żeby ją
stamtąd wyrwać. Będzie
uwodził, porzucał, kłamał, zabijał, bluźnił i wy-

zywał Niebo na wszystkie
możliwe sposoby.
Odtwórcą roli tytułowej
jest Paweł Kos. W roli
Dony Elwiry zobaczymy Malwinę Jelistratow,
Karolki – Emilię Walus
w jej scenicznym debiucie, Aleksandrę Posielężną jako Małgośkę i Bartosza Turzyńskiego jako
Sganarela, a także Przemysława Dąbrowskiego,
Łukasza Gosławskiego,
Dariusza
Kowalskiego,
Michała Kruka, Krzysztofa Pyziaka i Piotra Seweryńskiego.
Bilety: od 20 do 80 zł.
RedKu
FOT. MAT. PRAS.

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE

NAKŁAD: 60000

wewnątrz obudowy znajdowało się 5 woreczków
foliowych z mefedronem.
Policjanci zabezpieczyli
łącznie ponad kilogram
środków odurzających,
w tym 999 gramów mefedronu, około 40 gramów
marihuany, 7 gramów
haszyszu i 8 tabletek
MDMA. Taka ilość narkotyków na czarnym rynku
osiąga wartość około 32
tys. zł.
Zatrzymany 30-latek był
już notowany za podobne
przestępstwa. Tym razem
usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, co w polskim prawie zagrożone jest karą
nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
red

Pierwszy ekomural
POWSTAŁ W ŁÓDZKIM ZOO

Pierwszy ekologiczny
mural w Łodzi
– Firma Kakadu przygotowała i zrealizowała projekt ekologicznego muralu na ścianie
przy wybiegu lemurów katta
– mówi Grzegorz Walaszczyk, członek zarządu Kakadu ZOO. – Zdecydowaliśmy
się również zaadoptować
lemury i regularnie wspierać
je ﬁnansowo. Wierzymy, że
takie działania są potrzebne
i cieszymy się, że łódzkie zoo
wyraziło chęć współpracy.
Mural
przedstawiający
pawia został pokryty specjalną warstwą fotokatalityczną, która neutralizuje zanieczyszczenia, toksyny oraz
drobnoustroje.

Opieka nad słoniem
Aleksandrem
Nie tylko lemurom się
powodzi. Na szczególne
wsparcie może także liczyć
lokator Orientarium – słoń
Aleksander. Firma Leroy
Merlin została jego sponsorem i dodatkowo, za pomocą przekazanych narzędzi,

NARKOTYKI W OBUDOWIE
płytą z karGRZEJNIKA obudowany
ton-gipsu, okazało się, że
Łódzcy funkcjonariusze,
sprawdzając informację
dotyczącą handlu narkotykami, traﬁli do jednego
z mieszkań przy ul. Kilińskiego. W rozmowie
z zastanym w nim 30-letnim mężczyzną ustalili,
że posiada on niewielką
ilość marihuany. Funkcjonariusze zabezpieczyli przekazany im susz
roślinny oraz 8 tabletek
niewiadomego
pochodzenia. Podejrzenia mundurowych
wzbudziło
dziwne zachowanie mężczyzny, przeszukali więc
pozostałe pomieszczenia
i odnaleźli kolejne narkotyki ukryte w szafkach
i półkach. Policjanci zwrócili uwagę na grzejnik

Z Łódzkim Ogrodem Zoologicznym współpracuje 14 firm. Dzięki
programom sponsorskim mogą one wspierać hodowlę konkretnego gatunku. W ostatnim czasie takich wyjątkowych opiekunów
zyskały lemury katta oraz słoń Aleksander.

Kolejny etap

odcinku między
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej
a ul. Sterlinga.
W tym roku nowa
nawierzchnia pojawi się na
całej długości zaplanowanej
do remontu. W niedzielę (27
lutego) zamknięty zostanie
odcinek ul. Jaracza pomiędzy
ul. Sterlinga a ul.
Uniwersytecką.

modernizacji Jaracza
Drogowcy wrócili na ul. Jaracza,
a już w niedzielę (27 lutego) rozpoczną się prace przy remoncie
kolejnego odcinka drogi pomiędzy Sterlinga a Uniwersytecką.
Modernizacja ul. Jaracza
to projekt obejmujący kilometrowy odcinek drogi pomiędzy ul. Polskiej
Organizacji
Wojskowej
a ul. Kopcińskiego. W zeszłym roku zaplanowane
szym
zostały roboty na pierwszym

Redaktor naczelna
Aleksandra Hac

Redaktor wydania
Karolina Warchoł

FOT.LODZ.PL

Odcinek ten będzie wyłączony z ruchu. Zapewnione
będą dojazdy docelowe. Bez
zmian przejedziemy przez
skrzyżowanie z ul. Sterlinga,
gdzie zajęta jest zachodnia
połowa skrzyżowania, a drugą częścią odbywa się ruch
w obu kierunkach.
Również bez zmian przejedziemy ul. Uniwersytecką.
Nie zmienią się trasy linii
autobusowych kursujących
w tym rejonie.
Wyremontowana ul. Jaracza
zyska nową asfaltową nawierzchnię wraz z podbudową oraz nowe chodniki.
TAnd

wspólnie z opiekunami
wykonała zabawki dla podopiecznego. – Staramy się
regularnie włączać w różnorodne lokalne działania
– mówi Karolina Góralska,
przedstawicielka ﬁrmy Leroy Merlin Łódź Manufaktura. – To była dla nas wspaniała przygoda. Mieliśmy
okazję poznać opiekunów
Aleksandra i przygotować
niespodziankę dla słonia.
Słoń Aleksander został także
ostatnio dopieszczony przez
ﬁrmę GNL, która podarowała mu specjalistyczny zestaw
do pielęgnacji kopyt.
Informacje o programach sponsorskich i innych formach współpracy można znaleźć na stronie
red
zoo.lodz.pl.

FOT.LODZ.PL

PREMIERA
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NOCNE
NOCNE

IMPROWIZOWANY SPEKTAKL

NA KONIEC FERII ZIMOWYCH

Teatr Komedii Impro zaprasza dzieci i rodziców
w niedzielę (27 lutego)
o godz. 11:00 na niepowtarzalny finał ferii zimowych – improwizowaną „Bajkę (nie) tylko dla
dzieci”.
To spektakl, w którym
najmłodsi zdecydują
o wszystkim, co zdarzy

się na scenie: gdzie będzie toczyła się akcja,
w jakie postaci wcielą
się aktorzy, jakie będą
mieli kostiumy, wreszcie – do jak bardzo zaczarowanego świata
zabiorą siebie i innych.
– Zdarzało mi się grać
„Obraz nędzy i rozpaczy”, „Stopę procentową”, „Smoka, który

boi się latać”, a nawet
„Zakochaną Inflację”.
Gdy dzieci wymyślają
takie inspiracje, trudno zachować powagę
– wspomina Jacek Sut,
pisarz, reżyser, producent i aktor Teatru Komedii Impro. – Dziecięca wyobraźnia jest
niesamowita.
Dzieci stają się reżyse-

rami, ale mogą też pojawić się na scenie w roli
aktorów. – Są zawsze
nieprawdopodobnie
zaangażowane w to, co
dzieje się na scenie, bo
to dla nich taka trochę
czarodziejska sytuacja:
siedzą na widowni,
oglądają bajkę, i nagle
mogą w nią wejść i decydować, mogą pomóc

bohaterom – mówi Jacek Stefanik.
Spektakl rozpocznie się
na Scenie dla dzieci Monopolis (ArtKombinat,
ul. Kopcińskiego 62 A)
o godz. 11:00. Bilety
w cenie 30 zł dostępne są na stronie bilety.
janowo.art oraz bezpośrednio w kasie przed
spektaklem.
red

OSTATNI WEEKEND

Z LODOWISKIEM
Przed nami ostatni weekend z lodowiskiem na rynku Manufaktury. Z zimowej
atrakcji można skorzystać
do niedzieli (27 lutego)
włącznie.
Na zapalonych łyżwiarzy i tych, którzy stawiają pierwsze kroki na taﬂi,
wciąż czeka największe
w mieście lodowisko
pod chmurką. Ślizgawka
działa od godz. 10:00 do
22:00, a w niedzielę do
22:20. Ostatnie wejście

jest możliwe na godzinę przed zamknięciem.
W weekend zaplanowane są dwie przerwy techniczne o godz.
13:40–14:20 i 18:00–18.40
(bilety są godzinne). Godzina ślizgów na własnym sprzęcie kosztuje
15 zł, a na wypożyczonym 20 zł. Wypożyczenie tzw. pingwinka
ułatwiającego stawianie
pierwszych kroków na
lodzie to koszt 15 zł.
rd

FESTIWAL ROŚLIN
W weekend (26 i 27 lutego)
szykuje się kolejna edycja
największego targu roślin
doniczkowych w EC1 (ul. Targowa 1/3).

– Szykujemy dla Was nowe
odmiany roślin, które często
przesyłacie nam w swoich
propozycjach – zapewniają
organizatorzy. – Przez zimę

odwiedziliśmy wielu ogrodników i zrobiliśmy, co w naszej
mocy, aby szalejąca inflacja nie
odbiła się na naszych cenach.
Na gości czekać będzie duży

wybór roślin doniczkowych
prosto z hodowli, doniczki
w atrakcyjnych cenach, ekonawozy i środki ochrony roślin.
Wstęp bezpłatny.
red

SAUNOWANIE

Z SOLANKĄ

Aquapark Fala (al. Unii Lubelskiej 4)
zaprasza w sobotę (26 lutego) na nocne saunowanie.”.
Podczas Nocy Saunowej zaplanowano specjalne ceremonie saunowe. Wielbicielom orzeźwienia
dedykowane są inhalacje mentolowe, które – w towarzystwie relaksującej muzyki – będą idealnym
sposobem na odprężenie. W łaźni
parowej będzie można skorzystać
z peelingu solnego. Bilety: 35 i 45
zł. Bilety będą do nabycia w kasach Aquaparku w dniu imprezy
od godziny 22:00 do godziny 23:50.
red

INFO

HARMONOGRAM
NOCY SAUNOWEJ
Duża sauna zewnętrzna:
godz. 22:30 – seans klasyczny
godz. 23:30 – seans klasyczny
godz. 00:30 – seans klasyczny
Mała sauna zewnętrzna:
godz. 22:50
– seans rozgrzewający
godz. 23:50
– seans rozgrzewający
Sauna z muzykoterapią:
godz. 23:10
– inhalacja z mentolem
godz. 00:10
– inhalacja z mentolem
Łaźnia parowa:
godz. 22:40 – peeling solny
godz. 23:40 – peeling solny

INFO

GDZIE?

EC1 Łódź – Miasto Kultury
ul. Targowa 1/3 90-022 Łódź

KIEDY?

sobota (26 lutego) – 8:00–20:00
niedziela (27 lutego) – 10:00–18:00

ŁÓDŹ NA TALERZU

FOT. MAT. PRAS.
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WEŹ SUSHI

W
W DŁOŃ
DŁOŃ NA
NA GÓRNEJ!
GÓRNEJ!
Rolki sushi, rameny czy
azjatyckie bułeczki bao dostępne są już w południowej
części Łodzi. Trzeci lokal Sushi w dłoń otworzył się przy
ul. Dąbrowskiego 17 A. Czy
jeszcze czymś nas zaskoczy?
Różowe welurowe kanapy, bar z lastryka i złote dodatki to elementy
wystroju, które w nowej
restauracji przyciągają wzrok. Na niemal
200-metrowej powierzchni znajdziemy wiele
miejsca na szybki lunch
czy też spotkanie ze znajomymi.

Menu przypomina to
znane już łodzianom
z restauracji przy
ul. Wici 87 A. Osoby,
które upodobały sobie sushi rolki, rameny czy poke bowle
z innych lokalizacji znajdą
je również tutaj.
Na co warto zwrócić
uwagę przy pierwszej
wizycie? Miłośnicy rozgrzewających zup znajdą
dla siebie wiele opcji. Od
wegańskiego kremowego bulionu z warzywami w tempurze po esencjonalny wywar wołowy
z plastrami grillowanej

polędwicy wołowej. Co
na drugie danie? Puszyste bułeczki bao gotowane na parze lub sushiburrito np. w meksykańskim
stylu. Na mniejszy głód
sushi rolki ze świeżymi
warzywami i ulubionym
dodatkiem (łososiem,
krewetkami czy kurczakiem). Jak zapowiadają
właściciele nie zabraknie
sezonowych nowości.
Jak tu traﬁć? Nowa azjatycka restauracja powstała w małym centrum
handlowo-usługowym
Górna Corner. Niebieski
neon z pewnością po-

PYSZNE AWARDS

SUSHARNIA – NAJLEPSZY LOKAL W POLSCE
Łódzka Susharnia, specjalizujący się w japońskiej
kuchni lokal z ul. Pomorskiej
13, zdobyła tytuł Restauracji
Roku w plebiscycie Pyszne
Awards przeprowadzonym
wśród użytkowników portalu
Pyszne.pl.
Susharnia triumfowała
ponadto w dwóch innych
kategoriach: Restauracja Roku Województwa
Łódzkiego oraz Orient
Express (lokali z kuchnią
orientalną).
– Restauracje pracują na swój

sukces codziennie. Ich
pasja i pozytywna energia widoczna jest w opiniach użytkowników zamieszczanych w serwisie.
Najlepsi z najlepszych
mogli liczyć na swoich
klientów także w głosowaniu rozstrzygającym
o tegorocznych nagrodach – mówi Arkadiusz
Krupicz, współzałożyciel
i dyrektor zarządzający
Pyszne.pl.
Siódma edycja
plebiscytu po-

pularnej platformy do
zamawiania posiłków objęła 27 ogólnopolskich i lokalnych kategorii, w tym
nowe – doceniające szczególne zaangażowanie restauracji na polu ekologii
i kontaktu z klientami.
Wyłoniono również
najlepsze restauracje
z kuchnią polską, włoską,
amerykańską, azjatycką,
bliskowschodnią i wegańską.
– To bardzo duże wyróżnienie, zważywszy na to,

że o wyniku nie decydowało małe jury, tylko głosy gości. Ten dowód docenienia ze strony klientów
to najważniejsza nagroda
z możliwych – skomentował sukces Mateusz Francew, właściciel Susharni.
Wśród laureatów Pyszne
Awards można doszukać
się jeszcze jednego łódzkiego akcentu. W kategorii Sieć Roku zwyciężył
Pasibus posiadający lokale w 13 miastach polskich
miastach. Jeden z nich
funkcjonuje w łódzkiej
Manufakturze.
(pj)

FOT. MAT. PRAS.

REKLAMA
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FOT. ENVATO ELEMENTS

może znaleźć wszystkim
drogę. Dodatkowo, aby
nie marnować jedzenia,
w ostatniej godzinie działania lokalu wszystkie
rolki z lady można kupić
z 30% rabatem.
KS

FOT. MAT. PRAS.

Sushi w dłoń na Górnej to kolejne
ciekawe miejsce poza ścisłym
centrum miasta

SENIORADKA

6
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EMERYTURY

W GÓRĘ!

WIEMY, ILE WIĘCEJ DOSTANĄ EMERYCI
Wszystko jest już jasne.
Emerytury i renty wzrosną w tym roku o 7%.
Nieco mniej niż przewidywali analitycy, ale
i tak podwyżka jest rekordowa. To jednak nie
koniec ważnych informacji dla seniorów. Okazuje się, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom
na konta najstarszych
łodzian prawdopodobnie
wpłynie też 14. emerytura. Sprawdziliśmy, kto
może na nią liczyć i o ile
więcej pieniędzy dostaną
emeryci.
O ile wzrosną
emerytury?
Do tej pory mogliśmy
jedynie
spekulować,
ile wyniosą podwyżki
świadczeń
wypłacanych przez ZUS. Jednak w piątek premier
Morawiecki
ogłosił
ostatecznie, że wskaźnik waloryzacji wyniesie 107%. Oznacza
to, że emerytury od
marca pójdą w górę
o 7%. Wskaźnik jest
wyliczany na podstawie inflacji, ale również
wzrostu
płac.
A nie trzeba być przecież analitykiem rynku,
żeby wiedzieć, że ceny
idą w górę w szalonym
tempie. Dlatego pod-

wyżka rent i emerytur
powinna przynajmniej
za nimi nadążać. Ile
w takim razie ostatecznie dostanie senior?
Najniższa
emerytura
wzrośnie o niemal 90 zł
i od przyszłego miesiąca wyniesie 1338,44 zł
brutto. Do tej pory było
to nieco ponad 1250 zł.
Jednak jeśli ktoś już
otrzymuje co miesiąc
2500 zł, może liczyć
na dodatkowe 175 zł.
Z emeryturą na poziomie 3000 zł to wzrost
o ponad 200 zł. Oczywiście w górę pójdą nie
tylko emerytury, ale
też inne świadczenia
wypłacane przez ZUS,
także renty czy świadczenia przedemerytalne.
Poniżej
oczekiwań
Jednak czy 7% to dużo?
Analitycy i ekonomiści liczyli na większe
podwyżki. Część przewidywała je nawet
na poziomie 9%. I nie
ma co się dziwić, bo
7-procentowy wzrost
tak naprawdę nie zrekompensuje emerytom
nawet inflacji. Na początku roku wskaźnik
wzrostu cen przebił
barierę 9% i sięgnął

rekordowego pułapu
9,2%. Te liczby jednak
niewiele mówią o realnej sytuacji finansowej
seniorów. Najszybciej
drożeje żywność i opłaty mieszkaniowe, czyli
te składniki domowego
budżetu, które właśnie
emerytów dotykają najbardziej. Dlatego oni
podwyżki odczuwają
o wiele mocniej niż
inni. Może się zatem
okazać, że nawet dodatkowe 200 zł niewiele pomoże, a w portfelu będzie realnie coraz
mniej pieniędzy.
Czy będzie 14.
emerytura?
Być może dla emerytów pocieszeniem będzie kolejna zapowiedź
rządu, który informuje,
że także w tym roku
zostaną
wypłacone
14. emerytury, mimo
że świadczenie miało
być jednorazowe. Na
konta seniorów miałyby wpłynąć jesienią.
W założeniu ma być
to właśnie sposób na
rekompensatę
rosnącej inflacji. – Decyzja
o 14. emeryturze jest
spowodowana
tym,
żeby w ogólnym
rozrachunku
rocznym,

kiedy emeryci podsumują swoje wpływy na
za cały 2022 r., nie były
one niższe niż średnia
roczna inflacja – powiedziała minister rodziny
i polityki społecznej
Marlena Maląg w rozmowie z wp.pl. Trzeba jednak pamiętać,
że czternastka nie jest
wypłacana wszystkim
w takiej samej wysokości. W zeszłym
roku pełne świadczenie, czyli 1250
zł brutto trafiło
do osób, które co
miesiąc nie otrzymywały
więcej
niż 2900 zł brutto. Jeśli emeryt tę
kwotę przekraczał,
14. emerytura była
pomniejszana
na
zasadzie złotówka
za złotówkę. Wszystko wskazuje na to, że
dokładnie taka sama
zasada zostanie przyjęta w tym roku.
JB

ŁÓDŹ SOLIDARNA Z UKRAINĄ
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WYWIAD

Wsparcie jest bardzo potrzebne
Z Bogdanem Dwiżoną,
Ukraińcem, mieszkającym Łodzi, nauczycielem
informatyki w szkole policealnej, rozmawiał Sławomir Macias.

Sławomir Macias:
Bogdan, już od kilku
lat mieszkasz i pracujesz w Łodzi. Złożyłeś
właśnie podanie o polskie obywatelstwo.
Bogdan Dwiżona: Tak,
mieszkam w Łodzi już
od pięciu lat i pracuję
w technikum policealnej szkoły medycznej
przy ul. Wołyńskiej.
Jestem absolwentem
Politechniki Łódzkiej
i akurat w poniedziałek mam obronę pracy

inżynierskiej. Niestety,
będę się bronił w tych
ciężkich okolicznościach.
Ale musimy żyć dalej.
Jak się czujesz w tej
ciężkiej dla Twojej ojczyzny sytuacji? To
musi być bardzo trudne,
świadomość, że tam są
twoi przyjaciele, rodzina, znajomi…
Od czwartej rano prowadzę rozmowy telefoniczne z babcią i dziadkiem,
którzy zostali w Kijowie.
Część moich bliskich nie
ma zamiaru wyjeżdżać,
część jeszcze nie wie,
jaką decyzję podejmie
w tych okolicznościach.
Sytuacja jest skomplikowana. Widziałem na re-

lacjach z Kijowa, że przy
stacjach paliw i bankomatach są wielkie kolejki, ludzie się boją. Jestem
w stanie zrozumieć ich
reakcje i strach.
A jak wygląda sytuacja
Twoich rodaków w Polsce?
Na razie obserwujemy sytuację. W szkole,
w której pracuję, jest
dużo Ukraińców. Mam
nadzieję, że po feriach
zobaczę swoją grupę w
tym składzie, w którym
b yła p rze d fe riami, że
nawet jeżeli ktoś wyjechał do domu, to uda mu
się wrócić.
Jak możemy Was wesprzeć? Rozmową, gesta-

mi solidarności, jakich
wiele w mediach społecznościowych?
Ws p arc ie o dc zuw amy,
jest ono bardzo potrzebne. Koledzy nauczyciele na bieżąco dopytują
o sytuację na Ukrainie
i jej rozwój, pytają, co
myślimy. Interesują się
nami. Taka pomoc jest
najlepsza, skierowana do
konkretnego człowieka,
a nie rozproszona. Jeżeli
ma się znajomych, przyjaciół, bliskich, którzy są
związani z Ukrainą, to
zawsze rozmowa telefoniczna i słowa wsparcia
są lepsze niż nakładka na
Facebooku.

Bogdan Dwiżon
pochodzi z Ukrainy,
obecnie mieszka w Łodzi
i jest nauczycielem
informatyki
w szkole policealnej

FOT.ENVATO ELEMENTS

ROSJA ZAATAKOWAŁA UKRAINĘ

WOJNA
W ODESSIE
I LWOWIE

Ukraina została w czwartek
rano (24 lutego) zaatakowana przez Rosję. W Łodzi prowadzona jest zbiórka rzeczy
potrzebnych w naszych miastach partnerskich: Lwowie
i Odessie.
Andrij Sadowy, mer Lwowa, potwierdził fatalne
informacje. – Ciężko to
powiedzieć, ale to prawda.
Ukraina została zaatakowana o godzinie 5 rano. Ataki
są prowadzone głównie na
obiekty wojskowe i militarne. Na wschodzie kraju
trwa ciężka wojna – relacjonował mer przedstawicielom miast partnerskich
podczas spotkania on-line.
Na Ukrainie został wprowadzony stan wojenny,
władzę w poszczególnych
regionach przejęli wojewodowie. Ludzie starali się
w miarę możliwości normalnie żyć, sklepy pracowały, działał transport, ale

sytuacja zmieniała się z godziny na godzinę.
Pomoc
Do Lwowa przeniosło się
sporo ambasad, miasto
przygotowuje się na przyjazd osób uciekających ze
wschodu. Panuje wielka
mobilizacja. Każdy z nas
w Łodzi też może pomóc.
W Urzędzie Miasta przy
ul. Piotrkowskiej 104 organizowana jest zbiórka rzeczy dla naszych przyjaciół
z Ukrainy.
Co jest potrzebne:
– koce termiczne, śpiwory,
pościel, materace (w opakowaniach),
– ubrania, płaszcze przeciwdeszczowe, bielizna
damska, męska i dziecięca,
– środki czystości, pieluchy
dla dzieci i dorosłych, podpaski, ręczniki, szczotki
i szczoteczki, ręczniki papierowe,
– talerze, sztućce, najlepiej

biodegradowalne, silikonowe lub plastikowe,
– maseczki, środki antyseptyczne,
– woda butelkowana,
– dania gotowe i w puszkach, makarony, suszone
owoce, batony energetyczne, płatki śniadaniowe,
– zapałki, baterie, latarki,
świece,
– zestawy wyposażenia medycznego.
Miasta partnerskie
Historia przyjaźni łódzko-odeskiej sięga 1993 roku,
wtedy to zostaliśmy miastami partnerskimi. Lwów
– 10 lat później. Współpraca opiera się na wymianie
kulturalnej, gospodarczej
i edukacyjnej. Ukraińskie miasta wspierały nas
w walce o organizację Europejskiej Stolicy Kultury
czy Expo. W Łodzi odbywały się turnieje piłkarzy ręcznych, w których

udział brały m.in. zespoły
z Ukrainy.
Swoje relacje budujemy
także na niwie historycznej. Choć pamięć polsko-ukraińska naznaczona jest bólem, to udają
się nam wspólne akcje
o charakterze tożsamościowym. Takim przykładem jest fakt, że co roku
łódzcy harcerze jeżdżą do
Kostiuchnówki, znajdującej się w obwodzie wołyńskim, gdzie wspólnie
z lokalną społecznością
porządkują i pielęgnują groby poległych tam
w 1916 roku Legionistów
Polskich Józefa Piłsudskiego.
TeWu, red

INFO

Chcesz pomóc?
Zadzwoń pod numer
42 638 49 99
pon.–wt. w godz. 8–18,
sob.–nd. w godz. 10–14

KOMUNIKAT WŁADZ MIASTA

Drodzy przyjaciele z Ukrainy, ukraińscy mieszkańcy Łodzi,
w tej tragicznej chwili zapewniamy Was o naszym wsparciu i przyjaźni.
Możecie na nas liczyć. To niewyobrażalna tragedia dla narodu ukraińskiego. Mam nadzieję,
że Wasze rodziny są bezpieczne. Jesteśmy całym sercem z Wami. Niech żyje wolna Ukraina.

W związku z brutalnym, bestialskim atakiem putinowskiej Rosji na Ukrainę wielu spośród mieszkańców naszego miasta drży o los swoich najbliższych. Nasze koleżanki i koledzy z pracy, sąsiedzi, znajomi
nie mogą być pewni bezpieczeństwa swoich rodzin znajdujących się za wschodnią granicą. Dziś wszyscy razem musimy dać wyraz solidarności i udzielić wszelkiej możliwej pomocy naszym ukraińskim
przyjaciołom. Razem jesteśmy silni. Ukraina zwycięży.

Hanna Zdanowska | Prezydent Miasta Łodzi

Konwent Rady Miejskiej w Łodzi
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UKRAIŃCY – NOWI ŁODZIANIE

Od kilku lat na ulicach
polskich miast coraz częściej słychać język ukraiński. Niektóre witryny
sklepowe opatrzone są
ukraińskimi szyldami,
a większość instytucji
publicznych swoje usługi
tłumaczy również na język naszych wschodnich
sąsiadów. Nie inaczej jest
w Łodzi.
Sytuacja demograﬁczna
Polski, w tym również
Łodzi, zmienia się na
naszych oczach. Z monokulturowego społeczeństwa, w które wepchnęła nas hekatomba
II wojny światowej
i okres komunizmu,
zmieniamy się w wielokulturowe. Ważną
jego część stanowią
Ukraińcy.

Nowe pokolenie
łodzian
Łączą nas nie tylko podobne języki, ale też
zbliżony kod cywilizacyjny. Trudno jest
określić dokładną liczbę Ukraińców mieszkających w Łodzi, śmiało
można jednak założyć,
że jest ich około 80 tysięcy. Nie tylko z nami
pracują, ale uczą się,
nabywają nasze nawyki
i utożsamiają się z Łodzią. Rośnie już pierwsze pokolenie łodzian
– Ukraińców, więc za
kilka czy kilkanaście lat
nie powinny nas dziwić
ukraińskie nazwiska
na teatralnych afiszach
czy w składach naszych
sportowych drużyn.

„Za chlebem”
i lepszym życiem
Ukraińcy do naszego miasta
przyjeżdżają „za chlebem”.
W całym 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
wydał prawie 120 tysięcy
pozwoleń na pracę obywatelom Ukrainy. To prawie 75%
wszystkich ubiegłorocznych
zezwoleń. Także większość
zezwoleń na pracę sezonową w 2021 roku wydano
właśnie obywatelom Ukrainy – 235 na 245 wydanych
w ogóle.
Jak zaznacza PUP, zapotrzebowanie na
pracowników
ze Wschodu
wzrasta,

a najwięcej zatrudnianych
jest właśnie Ukraińców.
W dużej części zajmują oni
zawody deficytowe tj. te,
w których brakuje obecnie
pracowników i pracodawcy
„posiłkują się” fachowcami
zza wschodniej granicy. Są
to: magazynier, konfekcjoner, pracownik budowlany,
szwaczka, kierowca, kosmetyczka, fryzjer, kucharz czy
pomoc kuchenna.
Obecnie poszukiwani są
m.in. magazynier z umiejętnością odczytywania etykiet
w języku ukraińskim, od którego wymagana znajomość
ukraińskiego w mowie i piśmie na poziomie B1, pomoc
kuchenna ze znajomością

języka ukraińskiego w mowie i piśmie na poziomie C1
czy osoba do obsługi klienta
zagranicznego pochodzenia ukraińskiego, którego
praca polegać ma na obsłudze infolinii ukraińskiej,
kontakcie z kontrahentami
i klientami z Ukrainy.
Praca to nie wszystko
Duża część sąsiadów zza naszej wschodniej granicy nie
tylko pracuje, ale i osiedla się
w Łodzi. Wiąże tutaj przyszłość swoją i swojej rodziny,
zostając w niej na stałe. Nie
ma już chyba przedszkola
czy szkoły podstawowej
w naszym mieście, do której
nie chodziłoby choć jedno
ukraińskie dziecko. To także
dlatego w trakcie mijających
zimowych ferii Centrum
Dialogu imienia Marka Edel-

mana w Łodzi przygotowało półkolonie integracyjne dla dzieci w wieku
8–12 lat z rodzin białoruskich, polskich i ukraińskich. Półkolonie miały
charakter warsztatów
tanecznych, a prowadzili je nauczyciele właśnie
z tych państw.
Powoli rozwija się również rynek rozrywkowy
czy usługowy, skierowany właśnie do Ukraińców.
Środki komunikacji miejskiej, kina czy restauracje
swoją ofertę przedstawiają także w języku ukraińskim. Nikogo już chyba
nie dziwią bukwy na biletomatach czy w restauracyjnym menu. Zmiany
w wielokulturowości
Łodzi widać także w sferze duchowej. Na msze
w prawosławnej Parafii
pw. świętego Aleksandra
Newskiego uczęszcza
coraz więcej osób. Są to
głównie Ukraińcy, Białorusi i Ormianie.
Tomasz Walczak

Podczas ostatnich ferii zimowych
w Centrum Dialogu w Łodzi
odbywały się zajęcia integracyjne
dla dzieci z Polski, Ukrainy i Białorusi

Лодзинський Багатокультурний Центр
З вересня минулого
року в штаб-квартирі
ŁCW за адресою вул.
Narutowicza 8/10, є
Інформаційний пункт
для іноземців та іноземок, в котрому ми допомагаємо мешканкам та
мешканцям Лодзі в процесі легалізації їхнього
перебування в Польщі,
а також у контакті з державними установами та
організаціями (наприклад: воєводське управління, мерія, податкова,
служба праці, прикордонна служба), навчаль-

ні заклади (ясла, садочки
та школи, університети),
поліція, заклади охорони
здоров’я,
соціальна допомога.
У ŁCW ви можете скористатися юридичною та
психологічною допомогою, особливо для людей,
які перебувають у кризі
біженців.
Ми надаємо підтримку
в процесі професійної
активізації, у підвищенні
кваліфікації, в тому числі
лінгвістичної, необхідної
на ринку праці. Для цього ми організовуємо курси

польської мови – другий
набір розпочнеться на
початку березня, а наступний - запланований на
травень. Дуже популярними є також інтеграційні
та освітні заходи та ініціативи, які організовуються
спільно з Центром OPUS,
такі як прогулянки містом,
«багатомовні екскурсії»
музеями Лодзі, кулінарні
зустрічі – це простір для
діалогу
між усіма мешканцями міста, а також гарна можливість пропагувати багатокультурний характер Лодзі.

Команда ŁCW за своїм
складом мультикультурна – вона також
складається з мігрантів
з України та Білорусі. Ми
розмовляємо п’ятьма мовами: польською, англійською, російською, українською та білоруською;
ми допомагаємо з необхідним усним та письмовим перекладом.
Нашими консультаційними послугами користуються переважно мігранти та мігрантки, а також
люди з досвідом біженців.

Працівники
Лодзинського
Багатокультурного
центру чекають на вас
на вулиці Narutowicza 8/10
INFO

WWW.CW.LODZ.PL

FAJNY DETAL
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Malowane
szyldy dawnej

ŁODZI

W XIX wieku w wielkiej metropolii każdemu zależało na rozreklamowaniu swoich usług i produktów, a jak wiadomo, biznes w Łodzi miał charakter wielokulturowy. Nie każdego stać było na neon, wynalazek z 1910 r., za to
w 1914 w samej Łodzi działało 20 malarzy szyldowych. Obecnie ślady dawnych przedsiębiorców wychodzą spod
warstw tynku i farb przy okazji remontów kamienic.
Z.B

ul. Sienkiewicza 48

ul. Rewolucji 1905 r. 28
Na fasadzie kamienicy
z 1893 r. widnieje napis
z czasów carskiej Łodzi!
Około 1900 r. mieściła się
tu wytwórnia czekolady
Abramsona Szyi Matysa.
Szyld „Wilhelm Reicher”
malowany cyrylicą informuje o dawnym fundatorze
budynku. W podwórku kryje się jeszcze jedna niespodzianka. Mowa o synagodze, która przetrwała okres
wojenny dzięki sprytowi
Reichera. Kiedy okupant
zajął miasto, przedsiębiorca
sprzedał kamienicę wraz
z synagogą swojemu niemieckiemu współpracownikowi. Przekształcona
w magazyn soli spokojnie
doczekała końca działań
wojennych.

ul. Piramowicza 8

Oryginalny napis z XIX
w. odkryto przypadkowo
podczas prac przy elewacji kamienicy. „Ujezdnoje
uprawlienie” zapisane cyrylicą znajduje się nad bramą
i oznacza urząd powiatowy.
Napis świadczy o przeznaczeniu budynku z lat przed
pierwszą wojną światową.

ul. Żeromskiego 77/79
Przy dawnej ulicy Pańskiej
na początku XX w. powstała
kamienica rodziny Barskich.
Wzrok przykuwają aż dwa
malowane napisy. Pierwszy
pisany cyrylicą reklamował
sklep spożywczy i pochodzi
z czasów przed drugą wojną światową. Drugi miał na
celu informowanie o ,,luftschutzraum”, czyli schronie
przeciwlotniczym i pochodzi
z lat wojny.

Warto szukać innych przykładów inskrypcji, ponieważ wiele z nich wciąż czeka na odkrycie! Przykładem
może być ulica Piramowicza, gdzie pod numerem 8
nad wejściem do sutereny
znaleziono częściowo zniszczony szyld z napisem ,,
… kolonialno spożywczy”.
Jak łatwo się domyślić, chodzi o znajdujący się tu niegdyś sklep.

12
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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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POSTAWIĆ
KROPKĘ NAD

Widzew Łódź
Futsal jest
absolutnym
hegemonem w I lidze. Wygrał
wszystkie mecze w tym sezonie,
strzelił ponad 100 bramek, a już
w najbliższą niedzielę (27 lutego) może przypieczętować to, co
od dłuższego czasu wydaje się
nieuniknione – awans
do Ekstraklasy.

i
Awans mógł być
już tydzień temu
Łódzcy futsaliści awans
do najwyższej klasy rozgrywkowej mogli przypieczętować
już tydzień temu.
Warunki
były dwa –
zwycięstwo
nad Podkową
Teqball Club
i porażka We-Met
Futsal Club z K.S.
Futsal Piła. Pierwszy
z nich został spełniony.
Widzewiacy wygrali 5:2,
a hat-trickiem popisał się
Michał Marciniak. – Musieliśmy trochę poczekać
na pierwszą bramkę, ale
murowanie się w meczu
z nami zawsze kończy się
źle. Szukamy trochę improwizacji w pewnych
fragmentach gry i cieszy
mnie to, że jesteśmy na tyle
kreatywni, żeby to znaleźć
i prowadzić – powiedział
po meczu Stanisławski.
Drugi warunek jednak nie
został spełniony, gdyż
zespół z Kamienicy Królewskiej wygrał 4:1.

Zespół prowadzony przez
grającego trenera Marcina Stanisławskiego już
w ubiegłych rozgrywkach
prezentował się bardzo
dobrze. Wszystko wskazywało na to, że w bieżącym sezonie może być
poważnym kandydatem
do awansu. Sugerowały
to również wzmocnienia.
Transfery Daniela Krawczyka czy Maksyma Panasenki robiły wrażenie. Nikt
jednak nie spodziewał się,
że Widzewiacy zupełnie
zdominują rozgrywki.

Od upragnionego awansu
do Ekstraklasy futsalistów
Widzewa dzieli jeden krok!
FOT. WF

Potyczki
z zespołami
z Ekstraklasy
W ramach Pucharu Polski
podopieczni Stanisławskiego mieli możliwość mierzenia się z drużynami z topu.
W 1/16 zagrali z FC Toruń
barw, którego broni między innymi reprezentant
Polski Marcin Mrówczyński. Po zaciętym boju i golu

w ostatniej minucie gry, zespół z ul. Małachowskiego
awansował do 1/8. Tam
czekał go bój z KS Constract
Lubawa – trzecią ekipą Ekstraklasy (mecz zakończył
się po zamknięciu numeru).
Z Futbalo o awans
Ostatni krok na drodze do
Ekstraklasy Widzew może
postawić już w niedzielę
(27 lutego) w meczu z Futbalo Białystok. Ostatnie
starcie tych zespołów zakończyło się zwycięstwem
łodzian 9:2, a gole strzelało
aż 6 zawodników. Z dużą
dozą prawdopodobieństwa
można założyć, że i tym
razem Widzew wyjdzie
z tego pojedynku zwycięsko. Przed startem rundy Marcin Stanisławski
w wywiadzie dla „Łódź.
pl” mówił, że będzie chciał
testować różne rozwiązania, już pod kątem Ekstraklasy. Widać to na boisku.
Nowe warianty wyprowadzenia akcji, częstsza gra
z lotnym bramkarzem czy
sprawdzanie innych sposobów rozegrania stałych
fragmentów gry to nie
wszystko. Swoją szansę
dostaje każdy zawodnik.
W meczu z Podkową
w bramce stanął Aleks
Dachina, w pucharowym
starciu bronił Dariusz Słowiński, a z Futbalo szansę
dostanie Maciej Schmidt.
Mecz zostanie rozegrany
w niedzielę (27 lutego)
o godz. 17:00 w hali Parkowej przy ul. Małachowskiego.
PB
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WIATR W ŻAGLE

Nie będzie to łatwy rejs,
o czym świadczy choćby fakt, że pierwsze burze
przestały niepokoić statek
Janusza Niedźwiedzia za
sprawą zimowej przerwy.
Jesienią Widzew wypłynął
na szerokie wody w bardzo
efektownym stylu, ale zakończył ubiegły rok dość niespokojnie – wygrał tylko raz
w ostatnich siedmiu ligowych spotkaniach, odpadł
także z rozgrywek Pucharu
Polski. Przed inauguracją
tegorocznych zmagań dokonano więc trzech transferów,
które mają pomóc nieco skorygować kurs.
Przed wyprawą przy Piłsudskiego 138 obrano jednak ten
właściwy, RTS jest bowiem
po 20 kolejkach wiceliderem

FORTUNA 1 LIGA

21. KOLEJKA
JASTRZĘBIE

Sobota, 26.02.2022
godz.

20:30

POLSAT GO

starcia z Arką. To
ostatnie w Łodzi po golach
Marcina Robaka
i Karola Czubaka, jak
i również zakończone zwycięstwem 2:1 (gol w doliczonym czasie gry Adama
Dudy) starcie jeszcze w erze
Sylwestra Cacka, były jednymi z najlepszych spotkań rozegranych w całym sezonie.
Mecz zostanie rozegrany
w piątek (25 lutego) o godz.
20:30 na stadionie przy
al. Piłsudskiego 138.
BS
FORTUNA 1 LIGA

21. KOLEJKA

WIDZEW
ŁÓDŹ

Piątek, 25.02.2022
godz.

20 : 3
30
0

ARKA

GDYNIA

POLSAT SPORT EKSTRA

ZALEGŁY MECZ
NA OTWARCIE

Czy ŁKS okaże się
prawdziwymi
Rycerzami Wiosny?

GKS

rozgrywek. Czerwono-biało-czerwoni potrafią grać
szybko i efektownie, a przy
tym skutecznie. Tylko jeden zespół, Miedź Legnica,
w całej lidze strzelił więcej
bramek. Łodzianie traﬁli do
siatki zaledwie raz mniej.
Widzewiacy nie boją się wychodzić krótkimi podaniami
spod pressingu, co doskonalili zimą, nawet grając z drużyną z czołówki Bundesligi,
Unionem Berlin.
Arka Gdynia co prawda wygrała jesienny mecz 3:1, ale
przekonała się o sile łodzian.
W początkowej fazie meczu to Widzew zdominował gospodarzy
i otworzył wynik
spotkania. Kibice RTS
mogą dobrze wspominać

ŁKS

ŁÓDŹ

Już w sobotę (26 lutego) piłkarze ŁKS-u wyjdą na boisko po raz
pierwszy po zimowej przerwie.
Kalendarz rozgrywek Fortuna
Na szczę1. Ligi ułożył się łaskawie. Na
ście Rycepoczątek rundy wiosennej trafił
rze Wiosię łodzianom niezbyt wymagasny, którzy
jący przeciwnik. To jastrzębski
mają za
GKS, który walczy o utrzymanie
w lidze. Jeśli ŁKS rzeczywiście
sobą obóz
myśli o walce o Ekstraklasę,
przygotokażdy inny wynik niż wygrana
wawczy
będzie można uznać
w Turcji,
za porażkę.
zdają sobie
sprawę, o jaką
stawkę walczą. Żeby
utrzymać kontakt z czołówką tabeli, potrzebują
przede wszystkim goli
i wygranych, dlatego
nie mogą marnować takich okazji jak spotkanie
z outsiderem. Potrzebne są punkty, a o te na
pewno będzie łatwiej
w sobotę niż na przykład w kolejnym meczu z Koroną Kielce.
Ważne jest też to, że
trener łodzian będzie
miał do dyspozycji

wszystkich piłkarzy.
– Nie ma co ukrywać, że
w tamtej rundzie mieliśmy
spore problemy kadrowe.
Teraz jest pełna rywalizacja, to też będzie naszą
siłą w tej rundzie – mówi
piłkarz ŁKS-u Jakub Tosik.
Mecz z GKS-em rozegrany zostanie na wyjeździe,
w Jastrzębiu. Jednak piłkarze z al. Unii na pewno
czekają na spotkanie ze
swoimi kibicami i liczą
na ich wsparcie w walce
o awans. Na kupienie karnetów został jeszcze nieco
ponad tydzień. Sprzedaż będzie prowadzona
w internecie i kasach stacjonarnych do najbliższego domowego
spotkania,
czyli do meczu z Koroną 5 marca.
JB

FOT. RADOSŁAW JÓŹWIAK

Kibice Widzewa liczą, że w piątkowy wieczór (25 lutego) ich ulubieńcy wskoczą na falę zwycięstw i dopłyną na niej do ekstraklasowego
brzegu, wieńcząc tym samym etap
reaktywacji.

Skład Widzewa przed
meczem z Arką
to niewiadoma.
Czym zaskoczy
Janusz Niedźwiedź?

FOT. MARCIN BRYJA

ZATOPIĆ ARKĘ
I ZŁAPAĆ
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ŁÓDZKA POGODYNKA
PIĄTEK

25.02

6°C

26.02

Imieniny
obchodzą:
Mirosław, Nestor,
Aleksander, Alex,
Bogumił, Dionizy

k wieś!

4°C

NIEDZIELA

27.02

Imieniny
obchodzą:
Anastazja, Gabriel,
Wiktor, Auksencja,
Bazyli, Grzegorz

Nie ma ja

Rodzinne miasto

Powracamy na moment do
a
łódzkich, a właściwie podŁ aw e c z k
łódzkich wątków w biografii
wima
pana Juliana, który wspomi- T u
nając młode lata, pisał:
rozbijały. Wieś, tylko wieś!”
„Wakacje spędzaliśmy zawsze
na wsi. Za najdawniejszych
W majątku Kochanowskich
lat w Bedoniu lub Krzyżówce w Bedoniu mały Julek wypra(pod Łodzią, obok Andrzewiał harce, a gdy był nieco
jowa), potem w Inowłodzu.
starszy, zbierał chłopskie
Bywały wprawdzie projekty
dzieci i uczył alfabetu. Być
wyjazdu za granicę, do jakiejś może tamte chwile znalazły
Kudowy lub Zoppotów, ale ja odbicie w znanym edukacyjza żadne skarby, i o mój
nym wierszyku „Abecadło”,
upór zawsze się te plany
które z pieca spadło i wtedy:
25 lutego 1911 roku w Petersburgu urodził się Henryk Ryl – związany z Łodzią
znany reżyser i dyrektor
teatrów lalek oraz autor
sztuk, teoretyk teatru, publicysta, nauczyciel, wieloletni
redaktor czasopisma „Teatr
Lalek”, prezes Polskiego
Ośrodka Lalkarskiego (POLUNIMA).
Od 1946 pracował jako dyrektor Teatru Lalek „Groteska” w Krakowie, a w 1948
roku założył z żoną Teatr
Lalek „Arlekin” w Łodzi,
którym kierował do 1964 r.
Początkowo placówka działała przy ul. Piotrkowskiej
150, a od 1955 r. rezyduje
w obiekcie przy ul. Wólczańskiej 5, który w ostatnich latach został gruntownie zmodernizowany. Do
1974 roku Ryl pełnił funkcję

5°C

SOBOTA

Imieniny
obchodzą:
Wiktor, Zygfryd,
Adam, Antonina,
Cezary, Dominik

I – zgubiło kropeczkę,
H – złamało kładeczkę,
B – zbiło sobie brzuszki,
A – zwichnęło nóżki,
O – jak balon pękło,
aż się P przelękło.

T – daszek zgubiło,

L – do U wskoczyło,
S – się wyprostowało,
R – prawą nogę złamało,
W – stanęło do góry dnem
i udaje, że jest M.

OJCIEC „ARLEKINA”

KARTKA Z KALENDARZA

Od momentu powstania
„Arlekin” był jednym
z najważniejszych pol-

scenicznych w wielu gatunkach i formach animacji. Artysta zmarł w Łodzi
24 IX 1983 r. i został pochowany na Starym Cmen-

Henryk Ryl. Obok - tablica na budynku teatru
kierownika artystycznego
łódzkiego teatru, a potem
reżysera i konsultanta programowego. Przez prawie
35 lat na spektaklach Henryka Ryla wychowało się
i zetknęło z teatrem kilka
pokoleń dzieci i młodzieży.

skich teatrów lalkowych
i swoistą szkołą talentów,
z której wywodzi się wielu znakomitych twórców,
a jego pozycję na lata
ugruntował właśnie Henryk Ryl, który był eksperymentatorem i wciąż
poszukiwał rozwiązań

GALERIA ŁÓDZKICH
MURALI

Mural na budynku przy ul. Franciszkańskiej 26 upamiętniający dwie
przyjaciółki z łodzkiego getta: Salomeę Kape oraz Stellę Szafir

tarzu. Dla uczczenia jego
pamięci ZASP przyznaje
od 2009 r. statuetki „Henryka” za osiągnięcia związane
z teatrem lalkowym, a co
najważniejsze – od 2014 r.
nadal bardzo popularny
miejski Teatr Lalek „Arlekin” nosi jego imię. agr
Tak przed wojną nazywano
ulicę Wschodnią z uwagi na
funkcjonujący tam handel,
spore targowisko żydowskie
i liczne jatki gęsie, a „gas”
w jidysz znaczy „ulica”.
Ulica Wschodnia wytyczona
została już w latach 20. XIX
wieku i z czasem opanowana przez ludność żydowską
nie tylko w sensie handlowym, ale również religijnym, bo funkcjonowało tu
niemal 20 domów modlitwy
wyznania mojżeszowego.
Trzeba ponadto dodać, że
w latach międzywojennych
ul. Wschodnia była dłuższa niż obecnie i biegła aż
do ulicy Wolborskiej i rzeki

ZATRUTA MIŁOŚĆ
Fabryka dywanów Finstera prosperowała nie
najgorzej przy ul. Kilińskiego, a jej właściciel
cieszył się spokojnym
życiem w pałacyku przy
ul. Gdańskiej u boku
małżonki, dorosłych
dzieci i wnuków. 30 lat
małżeństwa przebiegało
zgodnie i spokojnie aż do
momentu, gdy w kantorze fabryczki rozpoczęła
pracę 22-letnia Gertruda
Schwertner, córka majstra
przędzalniczego. Dziewczyna była obdarzona
urodą, urokiem i pracowała solidnie.
Pan Finster, choć w słusznym już wieku, poczuł
przypływ młodzieńczych
uczuć i zmienił się nie do
poznania – wracał rozbawiony po północy, zaniedbywał część obowiązków, stał się opryskliwy
dla małżonki, która w tej
przemianie dopatrywała
się raczej choroby psychicznej. Konsultowała
sprawę z najbliższą rodziną, a nawet z… lekarzem

psychiatrą, ale sytuacja
w domu Finsterów pogarszała się z dnia na dzień.
Pewnego ranka pani Finster spostrzegła jednak,
że małżonek wsypuje do
jej filiżanki mleka jakiś
proszek i nabrała złych
przeczuć.
Po zbadaniu okazało się,
że to strychnina, a dobrzy
ludzie uświadomili żonę
fabrykanta, że jej miejsce zamierza zająć piękna
i młoda panna Gertruda,
o czym od dawna krążyły
plotki.
Wyszło na jaw, że to za jej
sprawą zakochany starszy pan próbował otruć
swoją połowicę. Dzięki
zabiegom rodziny udało
się ocalić podstarzałego amanta i umieścić go
prewencyjnie w szpitalu psychiatrycznym
w Kobierzynie pod Poznaniem, natomiast śliczna panna Schwertner stanęła przed sądem, który
za podżeganie kochanka
do zabójstwa żony skazał
ją na rok więzienia. agr

Kolejne wydanie w poniedziałek

28 lutego

GĘSI GAS

ŁODZIANIZMY

Ulica Wschodnia w Łodzi na starej fotografii
Łódki, gdzie właśnie było zję o zmianie nazwy ulicy
wspomniane targowisko, Wschodniej na ulicę Piłsudktóre od 1940 roku znalazło skiego, ale nie wykluczyło to
się w granicach Litzman- z łódzkiego słownika zwynstadt Getto. Co więcej, czajowego określenia – Gęsi
w 1928 roku podjęto decy- Gas. agr

