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KONCERT CHARYTATYWNY

ZAGRALI DLA UKRAINY
Koncert w łódzkiej Arenie
przyciągnął tłumy. Gwiazdy
polskiej i ukraińskiej muzyki i filmu zagrały dla naszych
sąsiadów napadniętych pod
koniec lutego przez Rosjan.
Podczas
wyjątkowego
koncertu charytatywnego – „Razem z Ukrainą“
na scenie wystąpili m.in.:
Vito Bambino, Zalewski, Igo, Daria Zawiałow,
Stanisław Soyka, Anita
Lipnicka, Kayah, Natalia
Przybysz, Maciej Musiałowski, Tomasz Ziętek,
Tina Karol, Dagadana, Jerry Heil, Daria Psekho.
Całkowity dochód ze
sprzedaży biletów zostanie przekazany Polskiej

KAPSEL CZEKA
NA SZANSĘ

Niezwykły w swojej zwyczajności kundelek. Może nie powala
urodą, ale czy naprawdę o urodę
w życiu chodzi?

Akcji
Humanitarnej,
która prowadzi szeroko
zakrojone działania na

rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Wszyscy
artyści
zaangażowani

w projekt zrzekli się honorariów.
rd
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PRZEBUDOWA
LEGIONÓW

PIERWSZA AUKCJA

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA

NOWA UCZELNIA W ŁODZI
W Łodzi powstała nowa
niepubliczna uczelnia. To
Wyższa Szkoła Bankowa,
w której studenci będą mogli zdobywać praktyczną
wiedzę, łącząc naukę z pracą zawodową.
– Na studia w Wyższej
Szkole Bankowej w Łodzi
będzie się można zapisać
już od 29 marca – informuje wicekanclerz Izabela Lewandowska, odpowiedzialna za organizację
nowej uczelni. – Kandydaci znajdą w naszej ofercie studia licencjackie
oraz 80 kierunków studiów podyplomowych.
Na pierwszym stopniu
będzie można studiować
m.in. ﬁnanse i rachunkowość, design w biz-

NAKŁAD: 60000

SCHRONISKO
W ŁODZI

nesie oraz zarządzanie.
W przygotowaniu są kolejne kierunki.
Wyższa Szkoła Bankowa
w Łodzi będzie mieścić
się w centrum miasta,
w okolicach pl. Niepodległości. Można do niej
łatwo i szybko dojechać
komunikacją publiczną.
Obecnie trwa remont
budynku nowej uczelni,
przeprowadzany w porozumieniu z miejskim
konserwatorem
zabytków.
Kandydaci mogą zapisywać się na studia od
wtorku 29 marca 2022 r.
online lub w stacjonarnym biurze rekrutacji.
red
FOT. MAT.PRAS

Z TRZECH
Remont ul. Legionów jest
podzielony na trzy części.
Wiemy, kto przebuduje
pierwszy, od pl. Wolności do
Gdańskiej. Kolejne aukcje
w poniedziałek i wtorek (21
oraz 22 marca).
Przebudowa ul. Legionów to jedna z ostatnich
drogowych inwestycji,
jaka zostanie zrealizowana w ramach programu
rewitalizacji.
Realizacja została podzielona na trzy części
i do każdej firmy mogły
składać osobne oferty.
W drugim etapie przetargu rywalizują ze sobą
w aukcji „kto da mniej”.
Pierwsza licytacja została
rozstrzygnięta
w piątek. – Trzy duże
firmy
odpowiedziały
na nasze zaproszenie
i przystąpiły do elektronicznej aukcji, podczas

której licytowały wartość inwestycji w dół.
Licytacja trwała trzy
godziny. Wygrało konsorcjum firm Balzola
Polska i Lantania. Ostateczna wartość tej części
przebudowy to 50 mln
złotych. Czekamy na
pozostałe wyniki aukcji,
wówczas poznamy ostateczną wartość inwestycji – mówi Agnieszka
Kowalewska-Wójcik,
dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.
Kolejna aukcja rozpocznie
się
dzisiaj
– firmy będą wtedy
licytować
realizację
inwestycji na odcinku
od ul. Gdańskiej do
ul. Żeligowskiego. We
wtorek natomiast poznamy wynik aukcji
na przebudowę ulicy
Cmentarnej.
ML

Redaktor naczelna,
redaktor wydania
Aleksandra Hac
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Wierne psie serce na czterech łapach czeka na dom.
Kapsel jest w schronisku
od dwóch lat. Ma około
9 lat. Traﬁł do schroniska
razem z psią towarzyszką,
ale ona już od dawna jest
w nowym domu. A on ciągle czeka na swoją szansę.
– Kapsel to bardzo sympatyczny psiak, zwyczajny – niezwyczajny kundelek, a te, jak wiadomo,
mają ogromne serducha

gotowe pokochać na zabój. Kapsel miał kontakt
z dziećmi, ale nie toleruje kotów, więc dom
z kocimi rezydentami
nie wchodzi w grę. Jest
wdzięczny za każdą
poświęconą mu chwilę
uwagi. Kundelek – najlepszy przyjaciel człowieka – mówi Marta Olesińska, szefowa łódzkiego
schroniska dla zwierząt.
Osoby zainteresowane
podarowaniem szansy
Kapslowi zapraszamy do
kontaktu ze schroniskiem:
schronisko.biuro@o2.pl
RedSc

INFO
Wszystkie psy przebywające w schronisku
mają swoje wizytówki na stronie internetowej:

INFO

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

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE

AKURAT DZIELIŁ HEROINĘ
Policjanci wspólnie z prokuraturą namierzyli 34-latka podejrzanego o handel
narkotykami. Pojechali
na ul. Wojska Polskiego,
gdzie po krótkiej obserwacji jednej z kamienic weszli
do wytypowanego mieszkania. Trafili idealnie, bo
zaskoczyli dilera przy
porcjowaniu narkotyków.
Na stole, przy którym siedział zaskoczony i zdenerwowany 34-latek, stał słoik z jeszcze nie podzieloną

heroiną, a obok ponad 30
porcji spakowanych w folię aluminiową. Policjanci
zabezpieczyli dodatkowo
dwa telefony komórkowe,
wagę elektroniczną i dowód osobisty nienależący
do podejrzanego.
Ze skonﬁskowanej heroiny
można było uzyskać kilkadziesiąt tzw. „działek”
o wartości czarnorynkowej około 4 tys. zł. 34-latek
może trafić do więzienia
nawet na 10 lat.
rp
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ZIELONE POLESIE

start

prac

Kolejny odcinek ulicy na
Starym Polesiu zazieleni się
w tym roku. Miasto rozstrzygnęło przetarg na przebudowę ul. Strzelców Kaniowskich.
Program Zielone Polesie
każdego roku odmienia
wygląd ulic na osiedlu na
wschód od ul. Wólczańskiej. Kiedy dzielnica ta powstawała pod koniec XIX
i na początku XX w., nie
wytyczono w niej żadnego
parku. Dzisiaj to właśnie

ZIELONE POLESIE

Dzięki inwestycji ul. Strzelców Kaniowskich stanie się
jednym z najdłuższych woonerfów, nie tylko na Starym Polesiu, ale i w Łodzi. Ustąpi jedynie sąsiedniej ul.

modernizacje ulic stwarzają możliwość do wprowadzenia na Starym Polesiu
zieleni.
W tym roku zakończą się
remonty trzech odcinków
ulic na osiedlu: skrzyżowania Lipowej z Próchnika oraz ul. Strzelców
Kaniowskich między ul.
Zieloną i Więckowskiego. Miasto rozpocznie też
przebudowę
kolejnego
odcinka ostatniej z wymienionych ulic, pomiędzy ul.
Zieloną i 6 Sierpnia.

Pogonowskiego, która została zazieleniona na trzech
przecznicach o długości pół kilometra.
W ramach programu miasto przebudowało wcześniej
także odcinki ul. Wólczańskiej, 1 Maja oraz Lipowej.

STARE NUMERY KONT UMŁ TRACĄ WAŻNOŚĆ

Uważaj, gdzie wpłacasz
Urząd Miasta Łodzi informuje, że 31 marca 2022 r.
zostaną zamknięte wszystkie
rachunki
bankowe
prowadzone dla UMŁ oraz
miejskich jednostek organizacyjnych przez Getin Noble
Bank SA.
Wpłaty dokonywane na te
rachunki po tym terminie
nie zostaną zrealizowane
i nie zostaną przekazane
do UMŁ.
Od 1 stycznia 2022 r. ob-

sługę bankową łódzkiego
magistratu przejął Bank
Pekao S.A. To spowodowało zmianę numerów
wszystkich kont bankowych Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych.
Indywidualne
numery
rachunków bankowych
UMŁ traﬁają do łodzian
w oﬁcjalnych pismach informujących o opłatach
i podatkach w 2022 r.
Ogólne numery rachunków dostępne są na

stronach internetowych
Urzędu Miasta Łodzi (QR
code).
Wpłat na nowe rachunki
bankowe można dokonywać tak jak dotychczas:
przelewem (także internetowym), osobiście w każdym urzędzie pocztowym
lub w dowolnym banku.
Bez prowizji bankowej
opłaty można wnosić w
oddziałach Banku Pekao SA i jego placówkach
w siedzibach Wydziału
Spraw
Obywatelskich

i Komunikacji UMŁ (ul.
Smugowa 26 A) oraz Wydziału Finansowego UMŁ
(ul. Sienkiewicza 5).
red

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przetarg na wykonanie
inwestycji wygrała właśnie ﬁrma MMK-INŻ Sp.
z o.o. W ciągu kilku dni
Zarząd Inwestycji Miejskich podpisze z nią umowę, a przebudowa będzie
mogła się rozpocząć już
w kwietniu i potrwa do
końca roku.
Jak się zmieni
ul. Strzelców
Kaniowskich?
Cała nawierzchnia ulicy i chodników zostanie

wymieniona. Pojawi się
nowe oświetlenie i meble
miejskie: ławki, siedziska
i stojaki na rowery. Wykonawca wymieni też instalacje i wykona odwodnienie.
Na ulicy przybędzie siedem kasztanowców i jedna robinia. Dodatkowo
wykonawca nasadzi kilka
tysięcy krzewów.
red
FOT. MAT.PRAS. FREEPIK
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REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

DODATKOWE PUNKTY

ZA KARTĘ

Od kwietnia posiadacze Karty
Łodzianina będą mogli zyskać dodatkowe punkty podczas rekrutacji do miejskich
przedszkoli. Dzieci, których
rodzice płacą podatki w Łodzi, łatwiej dostaną się do
placówek.
Zmieniły się niektóre kryteria przyznawania punktów podczas rekrutacji do
przedszkoli prowadzonych przez miasto. Aż 32
punkty na drugim etapie
mogą dostać dzieci osób,
które płacą podatki w Łodzi.

Jak uzyskać dodatkowe punkty?
Żeby otrzymać dodatkowe punkty, można przedstawić pierwszą stronę
zeznania podatkowego
w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych lub Urzędowe
Potwierdzenie Odbioru
(UPO), ale o wiele prostsze
będzie okazanie aktywnej
Karty Łodzianina. Wystarczy, że tylko jeden rodzic
rozlicza się w Łodzi, żeby
dziecko otrzymało punkty. Pracownicy miejskich
przedszkoli na podstawie
numeru Karty Łodzianina

rodzica (zarówno plastikowej, jak i aplikacji) mogą
sprawdzić, czy jest aktywna i na tej podstawie przyznać dodatkowe punkty.
Wyrób dziecku Kartę
Łodzianina
Podczas rekrutacji do
przedszkola dziecko nie
musi posiadać swojej
Karty Łodzianina, ale jej
wyrobienie jest proste
i ułatwia rodzinne korzystanie z oferty
rabatowej. Tym
bardziej że nie
wszyscy Partnerzy Karty

FOT.LODZ.PL

4

udzielają zniżek kilku osobom na jedną kartę.
Nowa funkcja Karty to
ułatwienie dla mieszkańców pozwalające prościej
załatwić sprawę, bez noszenia wielu dokumentów. W założeniu organizatorów Karta Łodzianina
w przyszłości będzie coraz
bardziej rozwijać swoją
funkcjonalność niezwiązaną jedynie z rabatami.
To dopiero pierwszy krok
w poszerzaniu jej możliwości.
red

Podczas rekrutacji punktowane
będzie płacenie podatków w Łodzi

SIKAWA

FOT.LODZ.PL

PO REMONCIE

– Na 300-metrowym odcinku
wykonano ciąg pieszo-jezdny, przebudowano zjazdy do
posesji i zamontowano nowe
oświetlenie. Nasadzono dodatkową zieleń, a istniejącą poddano pielęgnacji. Wcześniej zmodernizowano sąsiedni odcinek
ul. Junackiej – od ul. Prezydenta do ul. Brzezińskiej. Powstał
tam 200-metrowy ciąg pieszy

z trawnikami po obu stronach,
na którym zamontowano meble miejskie – osiem ławek
i kosze na śmieci. Działa też
całkowicie odnowione oświetlenie – mówi Marcin Sośnierz,
Zarząd Inwestycji Miejskich.
Na całym odcinku przebudowywanej ul. Junackiej (od Chałubińskiego do Brzezińskiej)
pojawi się w sumie 14 drzew
(lipy drobnolistne, jesiony pensylwańskie i dęby szypułkowe), 1596 krzewów (berberysy,
śnieguliczki, róże i miskanty
chińskie) oraz 700 mkw trawnika.
Wartość inwestycji to
861 tys. zł.

PIERWSZY POLSKI

SZCZYT KLIMATYCZNY

W ŁODZI

Przez dwa dni polscy samorządowcy będą dyskutowali
o wyzwaniach, jakie stoją
przed miastami i regionami
w dobie kryzysu klimatycznego. Szczyt otworzy 28marca Frans Timmermans.
Samorządowy Kongres
Klimatyczny to dwa dni intensywnych debat i warsztatów. Uczestnicy wydarzenia będą dyskutować
oraz wymieniać się wiedzą
i doświadczeniami w przeciwdziałaniu negatywnym
zmianom klimatu, które
wiążą się z powodziami,
huraganami i suszami.
Kongres otworzy Frans
Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za

Zmiany na Sikawie
Na Sikawie od kilku lat trwają prace przy przebudowach
ulic. Do tej pory wyremontowanych zostało 11 odcinków
o łącznej długości prawie
6 km. Nowa nawierzchnia,
szerokie wygodne chodniki,
energooszczędne oświetlenie
i odwodnienie pojawiło się
między innymi na ulicy Giewont, Czesława Miłosza oraz
Taterniczej. Wkrótce zmian
doczeka się także ul. Tytusa
Chałubińskiego między ulicami Janosika a Giewont.
ML

wdrażanie Europejskiego
Zielonego Ładu. Panele dyskusyjne, wykłady
i warsztaty poprowadzą
m.in. prof. Maciej Zalewski, dyrektor Europejskiego Centrum Ekohydrologii, Mirosław Proppe,
prezes WWF Polska, Weronika Michalak, dyrektor
polskiego oddziału Health
and Environment Alliance
(HEAL), Michał Piernikowski, ekspert od design
thinking, a także przedstawiciele Greenpeace.
Kongres klimatyczny jest
zaplanowany na 28 i 29
marca. Goście z kraju i zagranicy będą gościć w andel’s Hotelu przy ul. Ogrodowej.
red

INFO

Szczegóły wydarzenia oraz formularz rejestracyjny
dostępne są na stronie: www.lodz.pl/kongres

DRUGIE ŻYCIE „PIECZARKI”
Choć kultowy bar „Pieczarka” na dobre zniknął
z gastronomicznej mapy
ul. Piotrkowskiej, lokal
po nim odżyje, tyle że pod
inną nazwą i w zupełnie
innej formule.

JUNACKA
Kończą się prace na ul. Junackiej
na odcinku od ul. Prezydenta do
ul. Chałubińskiego. Oddanie drogi do użytku planowane jest na
początek kwietnia. To już kolejna
ulica na Sikawie, która została
odnowiona w ramach Planu dla
Osiedli.

EKOLOGIA

FOT. ENVATO ELEMENTS

Należące do gminy pomieszczenia po „Pieczarce” w grudniu 2021
r. wraz z wieloma innymi lokalami miejskimi
zostały wystawione na
publiczny przetarg na
ich wynajem. W trakcie
licytacji stawki czynszo-

wej za „Pieczarkę” zwyciężyła oferta opiewająca
na 40,50 zł za mkw. i za
tyle lokal został wynajęty parze młodych ludzi,
którzy chcą prowadzić
w nim kolejny ze swoich
biznesów.
Obecnie w pomieszczeniach tych trwa intensywny remont. Nowi
najemcy zapowiadają,
że otworzą tam drink-bar specjalizujący się
w serwowaniu jednego
tylko gatunku alkoho-

lu. Posiłków nie będzie.
Bliższych szczegółów
nie chcą na razie zdradzać. Zapowiadają, że
lokal być może zacznie
działać już w kwietniu.
Drugi, bazujący na podobnym koncepcie, ma
też funkcjonować w pomieszczeniach po drugiej stronie prześwitu
bramowego kamienicy
przy ul. Piotrkowskiej
106 (kiedyś sklep cukierniczy).
(pj)

W lokalu przy ul. Piotrkowskiej 106
trwa właśnie remont

FOT.LODZ.PL
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DZIEJE SIĘ W

BIBLIOTEKA
OTWARTA DLA KAŻDEGO

Biblioteka Miejska działa
na rzecz Ukraińców przybywających do Łodzi. W filiach
BMwŁ dostępna jest przestrzeń do spędzania czasu
dla każdego.
Cała oferta jest bezpłatna,
wystarczy zapisać się do
biblioteki. Karta zapisu
dostępna jest również
w języku ukraińskim. Na
miejscu jest możliwość
korzystania z komputerów i Wi-Fi, ale też
z przestrzeni do zabawy,
zajęć plastycznych oraz
różnych warsztatów dla
dzieci i dorosłych.
W wybranych bibliote-

kach będą zorganizowane także zajęcia języka
polskiego. – Oferujemy
także bezpłatne porady
specjalisty dla migrantów, prowadzimy doradztwo online, przez
Skype, a także przez dedykowany adres mailowy: porady@biblioteka.
lodz.pl – mówi Joanna
Strzelec z Biblioteki
Miejskiej w Łodzi. – Raz
w miesiącu organizowane są spotkania na żywo
w wybranych filiach
BMwŁ. Termin będzie
uzgadniany z doradcą
z uwzględnieniem

potrzeb zgłaszanych
przez migrantów.
BMwŁ zaoferowała łódzkim domom dziecka, do
których trafią ukraińskie dzieci, cykl cotygodniowych lekcji bibliotecznych, połączonych
z nauką podstaw języka
polskiego. Bibliotekarze
raz w tygodniu będą odwiedzać wybrane domy
dziecka.
Oprócz tego w filiach
prowadzona jest także
zbiórka książek i komiksów w języku ukraińskim dla dzieci
oraz dorosłych.
rd

INFO

KOORDYNATORAMI DZIAŁAŃ
„BIBLIOTEKA DLA UKRAINY”
SĄ TRZY FILIE, W KTÓRYCH
MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁY
NA TEMAT OFERTY.
BIBLIOTEKA GDAŃSKA
(UL. GDAŃSKA 8)
+48 574 407 032,
BIBLIOTEKA WOLNOŚĆ
(PL. WOLNOŚCI 4)
+48 571 553 039,
BIBLIOTEKA OTWARTA
(UL. NARUTOWICZA 8/10)
+48 571 553 049.

ŁEK
A
I
Z
D
E
I
PON

Plantcrossing, czyli wymiana roślin

Od godz. 8:30 na plantcrossing, czyli wymianę roślin, zaprasza Biblioteka
Zagadka (ul. Cieszkowskiego 11 A). Na specjalne przygotowanym stoisku

będzie można zostawić swoje kwiatki i wymienić je na inne. Wstęp wolny.
Co można zrobić z gazet?
Na godz. 16:00 w filii nr 79 Biblioteki Miejskiej (ul. Rudzka 7) zaplanowano
warsztaty „Zero waste – co można zrobić z gazet?”. Uczestnicy podczas

zajęć wykonają zegary. Udział bezpłatny, obowiązują zapisy: 571 553 079.
Samoobrona dla kobiet
Na godz. 18:30 w Hali Sportowej (ul. Skorupki 21) zaplanowano zajęcia
z samoobrony dla kobiet. Warsztaty przeznaczone dla dziewcząt i pań,

które chcą nabyć umiejętności pozwalające poradzić sobie w sytuacjach
kryzysowych. Szczegółowe informacje na temat zajęć oraz zapisy:
536 777 610 (w godz. 9:00–16:00).

DZIEJE SIĘ WE

WTOREK

Leksykon łódzkich ulic

O godz. 10:00 w Bibliotece Tatarak (ul. Turoszowska 9 A) rozpocznie się
integracja seniorów w ramach stworzenia „pajęczej sieci senioralnej”.
Pięć pięcioosobowych grup seniorów będzie kontaktować się ze sobą,

aby wspólnie przygotowywać opinie na interesujące ich tematy w formie
spotkań wideokonferencyjnych. Projekt pt. „Generator Innowacji. Sieci
wsparcia 2” realizuje Fundacja Agencja Małych Mediów, partnerem

projektu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Udział bezpłatny,
obowiązują zapisy: 571 553 020.
Wiosenne niebo
O godz. 17:00 i 18:30 na pokazy „Gwiazdozbiory wiosennego nieba”
zaprasza Centrum Nauki i Techniki EC1 (ul. Targowa 1/3).
Bilety: 13–20 zł.

UKRAIŃSKIE KINO
Kino Charlie (ul. Piotrkowska
203/205) zaprasza na przegląd filmów ukraińskich twórców. Dochód
z biletów (w cenie 25 zł) na seanse
przeznaczony zostanie na wsparcie
potrzebujących zza naszej wschodniej granicy.

„Donbas”
w reżyserii Sergieja Łoźnicy

W poniedziałek (21 marca)
o godz., 19:00 w repertuarze
„Donbas”, reż. Siergiej Łoźnica.
Film uhonorowanego Nagrodą
Smok Smoków Krakowskiego

Festiwalu Filmowego Siergieja
Łoźnicy to opowieść o współczesnym człowieczeństwie i cywilizacji w dobie postprawdy i fake
newsów, o każdym z nas.
We wtorek (22 marca) o godz.
19:00 wyświetlony zostanie
„Nosorożec”, reż. Oleh Sencow.
Dramat kryminalny, rozgrywający się w Ukrainie w latach 90.,
podczas transformacji Związku
Radzieckiego.
rd
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TAŃCZYĆ KAŻDY MOŻE
Aktywność fizyczna to nie
tylko marsze, jazda na rowerze czy pływanie. Świetną
formą ruchu, a przy okazji
dobrej zabawy, jest taniec,
który wpływa pozytywnie
nie tylko na układ ruchowy, ale na cały organizm.
Wbrew niektórym opiniom
nie jest zarezerwowany tylko dla osób młodych. Zacząć
tańczyć można w każdym
wieku. Jakie płyną z tego
korzyści i gdzie w Łodzi
można spróbować swoich sił
w tańcu?

Taniec to doskonały
sposób na zachowanie
dobrej kondycji

INFO
Sprawdź, gdzie możesz potańczyć:
•
•

•

Warsztaty Tanga Argentyńskiego 22.03, godz. 15:30–19:00;
Zespół Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi
ul. Zachodnia 54/56, zajęcia bezpłatne;
Taniec dla Seniora w każdą środę w godz. 15:30–16:30
w Centrum Aktywnego Seniora – Śródmieście,
ul. Zachodnia 54/56 tel.: 42 633 26 41.
Koszt: 25 zł/miesiąc, 9 zł pojedyncze zajęcia;
Artystyczny Zespół Taneczny ALEGORIA zaprasza osoby 50+
do swojej grupy w środy w godzinach 13:30–14:30.
MSK Ośrodek Sztuki, ul. Krzemieniecka 2 A, sala taneczna (p.-1).
Zapisy: obowiązkowe 518 522 696 lub p.alenkuc@pos.lodz.pl.
Koszt: 40 zł/miesiąc.

Istnieje wiele rodzajów tańca, dlatego każdy powinien
znaleźć ten odpowiedni
dla siebie. Najpopularniejsze są tańce towarzyskie,
które sprzyjają wspólnej
zabawie. Są to m.in. walc,
tango czy fokstrot. Do
tej grupy należą też tańce latynoamerykańskie,
uznawane za najbardziej
dynamiczne, rytmiczne i
zmysłowe. Są to m.in. salsa, cha cha i samba.
Taniec jako aktywna forma spędzania
czasu
Taniec jest rodzajem treningu aerobowego, co
oznacza, że zwiększa
częstotliwość pracy
serca i przyspiesza krążenie krwi.
Swobodne poruszanie się, kołysanie i podrygiwanie
w rytm muzyki
dotlenia wszystkie
komórki ciała, poprawia krążenie
krwi i elastyczność stawów oraz
zwiększa wydolność płuc. Wpływa na koordynację
ruchów oraz kształci
pamięć ruchową. Systematyczne tańczenie
może też pomóc w
zmniejszeniu masy ciała. Specjaliści obliczyli,
że godzina tańca pozwala
spalić aż 300 kilokalorii.
Tyle też traci się podczas
półgodzinnego truchtu.

Kolejną zaletą tańczenia
jest wyzwalanie się endorﬁ n, czyli tzw. hormonów szczęścia. Poprawiają
one nastrój i samopoczucie. Dodatkowo taniec
odstresowuje i daje dużo
energii.
Taniec jako spotkanie
towarzyskie
Tańczenie sprzyja nawiązywaniu kontaktów towarzyskich, które szczególnie potrzebne są osobom
w starszym wieku. Kursy
tańca dla seniorów czy
wieczorki w pobliskiej kawiarni lub domu kultury
są pretekstem do wyjścia
z domu i spędzenia czasu
wśród innych ludzi. To
także dobra propozycja
dla tych, którzy chcą nauczyć się podstawowych
kroków tanecznych, poprawić postawę ciała,
koordynację ruchów
czy poczucie rytmu.
Chcąc uczęszczać
na takie warsztaty,
nie trzeba posiadać
żadnych umiejętności ani doświadczenia
tanecznego. Te dedykowane osobom star-

szym są przystosowane
do ich wieku i stopnia
sprawności uczestników.
Naukę często organizują
szkoły tańca, koła seniora
czy ośrodki kultury. Warto zatem rozejrzeć się po
okolicy i znaleźć miejsce
odpowiednie dla siebie.
Po zdobyciu pierwszych
szlifów dobrą propozycją
jest potańcówka 60+. Taka
impreza będzie świetną
okazją do wyciągnięcia
z szafy garnituru bądź
eleganckiej sukni. Atutem
takich wieczorków jest to,
że uczestnicy są w zbliżonym wieku. Dzięki temu
wszyscy czują się swobodnie i wyginają śmiało
ciało przy znanych melodiach dostosowanych
do preferencji osób w tej
kategorii wiekowej.
Alup

ŁODZIANIE KREUJĄ
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WALKA
O KOMFORT
Powstała pierwsza w Łodzi „komfortka” – miejsce,
w którym osoby z niepełnosprawnościami w komfortowy
i godny sposób mogą zostać
przebrane. Dotychczas nie
było w naszym mieście takiego miejsca. W całej Polsce
jest w tym momencie kilkanaście takich „komfortek”.
Piotrkowska 17, kawiarnia artystyczna Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. To w tym
miejscu w Łodzi powstała
pierwsza „komfortka”.
Miejsce to znajduje się najczęściej w toalecie i jest to
przymocowana do ściany leżanka, którą można
w prosty sposób rozłożyć.
Znajduje się na odpowiedniej wysokości, co pomaga
w pracy opiekunów osób
z niepełnosprawnościami.
Leżanka jest na tyle stabilna i ciężka, że udźwignie dwie dorosłe
osoby. Często
ma też zabezpieczenia,

by osoba leżąca nie zsunęła
się z niej i nie spadła.
– Dzięki takiej leżance
umieszczonej w toalecie
zmiana pieluchomajtek
u dorosłych osób z niepełnosprawnościami jest
zarówno komfortowa,
odbywa się w godnych
warunkach, jak też jest higieniczna i bezpieczna i dla
chorego, i dla opiekuna,
i jego kręgosłupa – opowiada Katarzyna Król, zaangażowana w akcję „Przewijamy Polskę”.

Ogólnopolska akcja
Akcję zainaugurowała
w ubiegłym roku Anna
Nowak z fundacji „Żurawinka”. Powstał pomysł na
akcję „Przewijamy Polskę”,
a kiedy zrobiło się o niej
głośno, zaczęły włączać
się w nią kolejne miasta,
w tym Łódź, z Katarzyną
Król i Anią Duniewicz na
czele.
Jedną z inspiracji była
Wielka Brytania, w której
miejsc do przebierania,
przewijania dorosłych osób
z niepełnosprawnościami
jest 1400. W Polsce w tym

INFO

momencie zaledwie kilkanaście.
– Zaangażowałam się w tę
akcję, bo wiem, jak wiele
jest w tym temacie absurdów i sytuacji trudnych,
kiedy np. osoba z czterokończynowym porażeniem
mózgowym ze zwykłej toalety nie skorzysta, więc
cewnikowanie czy zmiana
pieluchy co prawda odbywa się w toalecie dla
niepełnosprawnych, ale
na podłodze! Tak być nie
powinno – przyznaje Katarzyna Król.
Jedno miejsce
nie wystarczy
Po powstaniu pierwszego
takiego miejsca w Łodzi poszukiwane są kolejne. Jedna
„komfortka” na tak duże
miasto nie wystarczy.
– Szukamy wszędzie, ale
nie jest to łatwe, bo potrzeba wielu warunków, które
takie miejsce musi spełniać.
Toaleta musi być dość duża,
żeby pomieścić dodatkowy
mebel – leżankę. Musi też
mieć ścianę nośną, bo sama
leżanka waży kilkadziesiąt
kilogramów, a do tego do-

chodzi ciężar dwóch osób,
także znalezienie takiego
miejsca wcale nie jest proste
– przyznaje Katarzyna Król.
W Polsce jest około 150 tys.
osób z niepełnosprawnościami, które ze względu na
rodzaj niepełnosprawności
muszą korzystać z pieluchomajtek. Jeszcze do ubiegłego
roku nie było specjalnych
miejsc w toaletach, w których mogliby komfortowo
i z godnością, przy pomocy opiekunów, wykonać
podstawowe czynności higieniczne. Najczęściej odbywało się to na podłogach
publicznych łazienek…
Powstanie „komfortek”
w Polsce to duży krok
w walce ze zmniejszaniem
barier i niedogodności,
z którymi muszą
na co dzień stykać się osoby
niepełnosprawne.
rt

Komfortka – nazwa została wyłoniona w konkursie, w którym
w jury zasiadał, m.in. Michał Rusinek. Na konkurs nadesłane zostało około
2000 pomysłów. Pierwotnie podczas akcji „Przewijania Polski” miejsca te
nazywano po prostu przewijakami dla dorosłych. Jednak z czasem uznano,
że przewijaki są dla dzieci, więc i nazwa powinna być inna.
Po kilkugodzinnych obradach jury wybrało nazwę „komfortka”.

Katarzyna Król
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ZMIANY WIDAĆ GOŁYM OKIE
SIŁĄ MIEJSKIEJ ARENY KULTURY I SPORTU JEST RÓŻNORODNOŚĆ OFERTY
 O KONCERTACH, WSPÓŁPRACY Z KLUBAMI I NIE TYLKO MÓWI
SŁAWOMIR WORACH, PREZES SPÓŁKI MAKIS.
Początek Pana kadencji
upłynął pod znakiem
pandemii COVID-19.
Na szczęście pod koniec
lutego rząd ogłosił
zniesienie większości
restrykcji uderzających
w sektor rozrywkowy.
Sławomir Worach: - Wracamy
na właściwe tory. Zaczęliśmy
już w tamt ym roku… Przypomnę t ylko KSW z długo odkładaną walką Mariusza Pudzianowskiego, Mistrzost wa
Świata SuperEnduro
czy
rekordowy pod
względem fre kwencji koncert
piosenkarki młodego
pokolenia Sanah.
W t ym roku mieliśmy
już okazję gościć
Reprezentację Polski w futsalu, która
to właśnie w Atlas
Arenie przygotowywała się do
Mistrzostw Europy. Gościliśmy też

Zostańmy przy największej
łódzkiej hali. Jest Pan
zadowolony z imprez,
które udało się
zakontraktować
na 2022 rok?
- Tak, bardzo. Za kalendarz odpowiada dyrektor operacyjny Łukasz
Minta. To specjalista posiadający
ogromne doświadczenie w branży.
Nasza współpraca układa się znakomicie.
Doświadczenie,
które przekłada się
na ofertę hali?
- Oczywiście! Pierwszym zadaniem
postawionym przed zespołem było
zapewnienie alternatywnych terminów dla imprez ogłoszonych jeszcze przed pandemią COVID-19.
Choć trudno w to uwierzyć, na niektóre koncerty m.in. Céline Dion, Il
Volo, André Rieu czy Deep Purple
fani czekają od 2020 roku. Gdy
uporządkowaliśmy kalendarz można było się zabrać za pozyskiwanie
nowych imprez. I tak, samych koncertów będziemy mieli w tym roku
co najmniej 25! To aż o 8 występów
więcej, niż w rekordowym 2019
roku. A wiem, że to nie koniec!
To kto wystąpi w Łodzi?

najlepszych na
świecie lekkoa t l e t ó w p o d c za s
Międzynarodowego
Mityngu Lekkoatle tycznego Orlen Cup, ale
też studentów medycyny
przystępujących do Państwow y c h E gza m i n ó w S p e c j a l i st ycznych oraz wiele innych
wydarzeń m.in. Targi Ślubne,
Mody Fashionweare czy wy stęp zespołu LemON. Szcze gólnym wydarzeniem był na
pewno koncert char ytat ywny
o rg a n i z o w a n y i t ra n s m i t o w a n y p rzez t e l e w i z j ę T V N .
A mówimy t ylko o Atlas Are nie.

- Za nami koncert zespołu LemON
z udziałem Krzysztofa Cugowskiego i Sanah oraz niepowtarzalne
widowisko telewizyjne „Razem
z Ukrainą” przygotowane przez
stację TVN, z którego całkowity
dochód został przekazany dla Polskiej Akcji Humanitarnej. Jesteśmy
dumni z tego wydarzenia! Takie
koncerty przygotowuje się pół roku,
a w tym przypadku, dzięki ogromnemu zaangażowaniu ludzi dobrej
woli, udało się go zrealizować
w dziesięć dni! Nie byłoby to możliwe bez wsparcia m.in. organizatora
Polskiej Nocy Kabaretowej, którą
udało się przełożyć o tydzień.
Ale oczywiście to nie koniec,
bo za chwilę, jeszcze
w marcu, czeka nas Visual Concert, niesamowite multimedialno-muzyczne
show, które
za po-

średnictwem muzyki
epickiej i projekcji filmowych przeniesie nas do najpiękniejszych miejsc świata…
a później przyjdzie kwiecień i koncert Hansa Zimmera!
Pierwszej zagranicznej gwiazdy
od pandemii COVID-19. Będziemy gościć też Dead Can Dance,
2Cellos, Jamesa Blunta, zespół
KISS, Enrique Iglesiasa, José Carrerasa, The Cure, ZAZ, ale nie
tylko! Bo w planach jest też
niepowtarzalny koncert
będący podsumowaniem artystycznej
drogi rapera
O.S.T.R – a,
występ
w trakcie

którego polskie gwiazdy zmierzą się
z nieśmiertelnymi
przebojami Krzysztofa Krawczyka czy
kolejny koncert Sanah.
Czeka nas też Arena Młodych… dzieje się tyle, że ciężko
spamiętać wszystkie wydarzenia,
dlatego odsyłam czytelników
na naszą stronę internetową
www.makis.pl. Tam można
znaleźć więcej informacji.
Co jest waszą siłą?
- Różnorodność
ofer t y, którą
w miarę możliwości staramy

Poniedziałek,
Środa, 21
16 marca | nr 33/2022
31/2022 (116)
(114)

EM
elity. Tak piłkarzom, jak żużlowcom
czy siatkarkom, które już ją
reprezentują.
dionami
piłkarskimi
i żużlowym
oraz małą halą
sportową. Dokładamy wszelkich starań, żeby łódzkie drużyny miały możliwie najlepsze
warunki do gry. Zresztą, to widać. Murawy na stadionach,
na których domowe mecze rozgrywają ŁKS
Łódź i Widzew
Ł ó dź zo s t a ł y

się budować
tak, żeby każdy
znalazł coś dla siebie. Mamy koncerty,
o których wspomniałem, ale też targi, spotkania
ewangelizacyjne, Polską Noc
Kabaretową i myślę że dostarczające najwięcej emocji wydarzenia
sportowe! Będziemy oklaskiwać
m.in. uczestników Europejskich
Igrzysk Akademickich, DOZ Maratonu czy Mistrzostw Świata
w siatkówce kobiet.
Trzeba pamiętać, że MAKiS
to nie tylko Atlas Arena.
Jak z Pana strony
wygląda współpraca
z łódzkimi
klubami?
- Ta k a d m i nistrujemy
j e s zc ze
sta-

docenione
w plebiscycie organizowanym przez
P o l s k i Zw i ą z e k
Piłkarzy. Jeśli chodzi
o boiska w 1. Lidze, dzięki
n a - szemu zespołowi, zajęliśmy
odpowiednio 2 i 3 miejsce.
Wierzymy, że nasza praca
i stworzenie odpowiednich
warunków w postaci
zaplecza sportowego, pomoże łódzkim klubom
znaleźć się
wśród

Boiska to nie wszystko.
Coraz częściej można
usłyszeć, że w MAKiS
zmieniło się podejście
do klubów. O wzorowej
współpracy z Pańskim
zespołem opowiadał
m.in. Witold Skrzydlewski.
- Jestem zwolennikiem dialogu.
Do tej pory różnie się mówiło, ale
podkreślam, nasza spółka nie została powołana na złość klubom.
Oczywiście są problemy, zdarzają
się trudne sytuacje, ale nie wyobrażam sobie, że obrażamy się na
siebie i nie współpracujemy. Cieszę
się, gdy osoby takie jak Pan Witold
Skrzydlewski mówią o nas dobrze,
bo to znak, że wykonujemy powierzone nam obowiązki tak jak należy.
Zresztą nie o wszystkim trzeba głośno krzyczeć, a poza tym niektóre zmiany widać gołym okiem.
Łódzkie Stadiony
wyglądają jak obiekty
klubowe, a branding
obiektu przy
al. Piłsudskiego 138,
no cóż… robi wrażenie!
Na koniec zostawiłem
pytanie o wydarzenie,
na które czeka Pan
najbardziej?
- Wydarzenie, na które najbardziej
czekam, nie zostało jeszcze ogłoszone. Nie mogę o nim jeszcze nic
powiedzieć, ale myślę, że wiele
osób ucieszy się, tak jak ja. Proszę obserwować nas w mediach
społecznościowych i na stornie
www.makis.pl. Wszystkich
zainteresowanych bardzo
serdecznie zapraszam
do udziału w naszych wydarzeniach.
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ŁÓDZKA PRZYRODA

Jeden z najstarszych
REZERWATÓW W POLSCE

Prawie 10 hektarów ma rezerwat przyrody, który jako
pierwszy w Polsce powstał
cały w granicach miasta.
Polesie Konstantynowskie,
bo o nim mowa, jest też
jednym z najstarszych rezerwatów w naszym kraju.
Ma już 92 lata.
Rezerwat Polesie Konstantynowskie znajduje się
w południowej części parku na Zdrowiu i ze względu na ochronę cennego
przyrodniczo terenu jest
ogrodzony. To pozostałość po dawnej Puszczy
Łódzkiej, która porastała
całą Łódź. Kiedy w XIX w.
rozpoczął się dynamiczny
rozwój przemysłu, kolejne
fragmenty cennego lasu
poszły pod topór. Drewno
potrzebne było do budowy, do ogrzewania, a po-

tem było wykorzystywane
w łódzkich fabrykach, zasilając w energię maszyny
parowe. Łódzka Puszcza
z roku na rok stawała się
coraz mniejsza. Teraz można ją podziwiać w Łodzi
w dwóch miejscach – właśnie na terenie rezerwatu
Polesie Konstantynowskie
oraz w Lesie Łagiewnickim.
Polesie
Konstantynowskie
W rezerwacie ochronie
podlega las, który jest bagiennym lasem olszowym,
jesionowo-olszowym oraz
dębowo-grabowym. Drzewa, które porastają ten
teren, to brzoza brodawkowata, grab pospolity,
dąb szypułkowy i olsza
czarna. Są tutaj także krzewy: czeremcha zwyczajna,

bez czarny i bez koralowy.
Późną zimą w lesie można
zobaczyć całe polany zawilców.
Charakterystycznego wyglądu nadaje rezerwatowi wszechobecny bluszcz
– roślina zielona przez cały
rok porasta znaczną część
dna lasu, ale też wspina się
na wiele drzew.
Polesie Konstantynowskie
na pierwszy rzut oka może
wyglądać jak mocno zaniedbany las. W rzeczywistości dzięki temu, że wszystkie drzewa czy krzewy,
które tam obumierają, są
pozostawione przyrodzie,
mogą na nich żerować inne
gatunki grzybów, mchów,
porostów, czy owadów
i zachowana jest bioróżnorodność.
W rezerwacie są także dwa
pomniki przyrody. Dąb

szypułkowy, którego pień
ma obwód 540 cm oraz
olsza czarna, która ma trzy
pnie o obwodach: 150 cm,
151 cm i 153 cm.
Las Łagiewnicki
Rezerwat
Przyrody
Las Łagiewnicki położony na terenie lasu
o tej samej nazwie, ma
zdecydowanie
większą
powierzchnię niż Polesie
Konstantynowskie
i jest dużo młodszym
rezerwatem. Utworzono
go w 1996 r. i zajmuje
69,85 ha z całego leśnego
kompleksu.
W odróżnieniu od Polesia, Las Łagiewnicki
można zwiedzać. Są tutaj
specjalnie
wyznaczone
szlaki i ścieżki dydaktyczne.
Rezerwat
jest
istotny dla naukowców

różnych dziedzin, zarówno tych zajmujących
się roślinami, grzybami,
jak i ptakami czy owadami. Występuje w nim
sześć typów leśnych zbiorowisk roślinnych oraz

279 gatunków roślin naczyniowych, czyli takich,
które wykształciły tkanki
przewodzące wodę. Należą do nich różnego rodzaju
storczyki czy wawrzynek
wilczełyko.
rut

FOT. LODZ.PL
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CHWILA RELAKSU

HOROSKOP

Koziorożec (22.12-19.01)
Nie powierzaj zbyt wielu spraw losowi! Twoje
świadome decyzje doprowadzą ten miesiąc
do końca z sukcesem!
Przesilenie wiosenne
będzie dawać się we
znaki, dlatego zadbaj
o chwilę spokoju z książką lub ulubionym serialem.
Twój szczęśliwy dzień:
środa.
Rak (21.06-22.07)
Marzec nie jest jeszcze
stracony! Masz wrażenie, że kroczysz pod
wiatr? Zastanów się,
czy na pewno. W pracy
warto wstrzymać się od
komentarza i oszczędzić
sobie nerwów, a w drugiej połowie tygodnia
tendencja odwróci się
i zostaniesz wysłuchany.
Twój szczęśliwy dzień:
niedziela.

Wodnik (20.01-18.02)
Co Cię nie zabije, to Cię
wzmocni. Zaciśnij zęby
i udowodnij przeciwnikom, że twarda z Ciebie sztuka! Szczególnie
w kwestii wynagrodzenia i terminów dopilnuj,
by nie doszło do niepotrzebnych opóźnień.
Do pokrzyżowania Ci planów uporczywie dąży osoba spod znaku strzelca.
Twój szczęśliwy dzień:
poniedziałek.

Lew (23.07-22.08)
Bliscy nie życzą Ci źle,
choć czasem nie potrafią wyrazić troski.
Osoba spod znaku byka
zawsze znajdzie czas,
by porozmawiać o problemach, jednak nie
sprawdzaj jej nerwów.
W weekend poszukaj
czasu na relaks, wizytę
u masażysty lub kosmetologa.
Twój szczęśliwy dzień:
piątek.

Ryby (19.02-20.03)
Kiedy jesteś w swoim żywiole, ciężko Cię zatrzymać! Przenieś tę energię
na nowe pole, a projekt
lub zadanie, z którymi
zmagasz się i trudzisz,
okaże się wielkim sukcesem! Spadek sił? Kilkuminutowa medytacja
i świadome oddychanie
dodadzą witalności na
męczący tydzień.
Twój szczęśliwy dzień:
czwartek.
Panna (23.08-22.09)
Sporządź plan na ten
tydzień, by wykorzystać
go do maksimum, a kolejne dni będziesz mógł
poświęcić na zasłużony
wypoczynek. Nadchodzi
przyjemny czas, pełen
zabawy w gronie przyjaciół, imprez i ucieczki od
szarej codzienności. Nie
zostawiaj zadań na później, bo będą kulą u nogi.
Twój szczęśliwy dzień:
wtorek.
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Baran (21.03-19.04)
Nie udawaj Greka! Dobrze
wiesz, że pewne sprawy wymagają rozmowy
i mediacji. Zamiatanie ich
pod dywan to przedłużanie patowej sytuacji,
a gwiazdy nie pomogą bez
Twojej zgody! Powiedz
„przepraszam” i odczaruj
złą aurę, a koniec tygodnia będzie pełen pozytywnych zaskoczeń.
Twój szczęśliwy dzień:
sobota.

Byk (20.04-20.05)
Ciągnie Cię w świat, jednak na wielkie podróże
przyjdzie jeszcze pora.
Ten tydzień to okazja, by
załatwić zaległe sprawy.
Lekarz, księgowy, rachunki
– uporaj się z nimi i wejdź
w drugą połowę marca
z czystą głową. Osoba spod
znaku wagi krąży dookoła
Ciebie, ale nie ma zupełnie
szczerych intencji.
Twój szczęśliwy dzień:
czwartek.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Zacznij zmieniać świat od
siebie. Jeśli jakaś cząstka
duszy podpowiada, że
czas na porządki w sferze
uczuć, nie okłamuj serca.
Szczera rozmowa z partnerem przyniesie złość,
ale też ulgę i pozwoli na
oczyszczenie aury. Nie
zwlekaj! Długi spacer
po parku lub samotna
wycieczka do lasu ukoi
zszargane nerwy.
Twój szczęśliwy dzień:
wtorek.

Waga (23.09-22.10)
To normalne dla wagi, że
waha się i zastanawia.
Gwiazdy podpowiadają, że niektóre sytuacje
trzeba przetrwać i zapomnieć. Jeśli tęsknisz za
przyjaciółmi sprzed lat,
wiosna to doskonała okazja, by przypomnieć sobie
o dawnych znajomościach.
Zaufaj osobie spod znaku
raka, jej rada może być
bezcenna.
Twój szczęśliwy dzień:
niedziela.

Skorpion (23.10-22.11)
Śnią Ci się ostatnio
sprawy z przeszłości lub
wracasz do nich często
wspomnieniami. Uporaj
się tym, co było, a koniec
marca stanie się czasem
planowania nowych wyzwań i odkrywania siebie!
Drobne problemy ze zdrowiem odejdą w niepamięć
z początkiem kwietnia.
Twój szczęśliwy dzień:
piątek.

Strzelec (23.11-21.12)
Kalkulacje zysków zamień
teraz na dbałość o relacje,
nie tylko te romantyczne.
Czy nie zaniedbałeś kogoś
przez ferwor pracy?
Gwiazdy sugerują Ci, byś
spędził czas bez telefonu
i komputera, a rozwiązania bieżących problemów
przyjdą do głowy same.
Twój szczęśliwy dzień:
sobota.
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24. KOLEJKA

WIDZEW
ŁÓDŹ

0:1

ODRA
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WIDZEW ROZCZAROWAŁ

OPOLE

Klimek (87.)

Drugi tegoroczny mecz Widzewa
przed własną publicznością
zakończył się drugą porażką.
Co prawda nie skutkuje to utratą pozycji gwarantującej awans
do Ekstraklasy, ale jest bardzo
poważnym sygnałem
ostrzegawczym.

Takowy w kierunku zespołu w drugiej części
gry dali też kibice czerwono-biało-czerwonych,
wyraźnie sfrustrowani
poczynaniami swoich
ulubieńców. Trudno się
im dziwić, ich ukochana
drużyna miała zrehabilitować się za wysoką porażkę na inaugurację wiosny
przy al. Piłsudskiego 138,
a także bezbarwny remis
w Polkowicach. Zamiast
tego oddała zaledwie jeden celny strzał na bramkę
i przegrała z Odrą Opole 0:1.
Samo spotkanie nie stało
na najwyższym poziomie,
o czym najlepiej świadczy

KIBICÓW

fakt, że do zwycięstwa goście potrzebowali takiej samej
liczby strzałów celnych.
Ten Antoniego Klimka
z 87. minuty spotkania
zaskoczył Konrada Reszkę, który musiał wyciągać
piłkę z siatki.
W całym meczu optyczną
przewagę posiadali gospodarze, ale nie potraﬁli
przekuć jej na klarowne sytuacje bramkowe.
Początkowa faza meczu
dawała nadzieję, swoją
szansę od pierwszych minut próbował wykorzystać
dwojący się i trojący Przemysław Kita, który zastępował kontuzjowanego
Bartłomieja Pawłowskiego na pozycji wysuniętego napastnika, ale niczego
konkretnego nie zdziałał.

Nie pomagali zbyt
wolno i przewidywalnie konstruujący
akcje koledzy, a i sam
Kita zaczął częściej
tracić piłkę.
Najgroźniejsze
w tym spotkaniu
dla Odry były strzały Kristoffera Normanna Hansena,
z czego jeden celny, a także dośrodkowania
wprowadzonego
w drugiej połowie
Fabio Nunesa. Te
jednak ostatecznie nie znajdowały
adresatów, tak jak
Widzew nie mógł
znaleźć sposobu na
rozmontowanie defensywy drużyny
z Opola.
BS
FOT. MICHAŁ STAŃCZYK

ŁKS POKONUJE
Kibice ŁKS-u w końcu doczekali
się meczu, po którym mogą być
zadowoleni zarówno z rezultatu,
jak i gry swojej drużyny. Łodzianie w wyjazdowym spotkaniu
potraﬁli zagrać skutecznie
w ataku, a w końcówce „wycierpieć” swoje i dowieźć korzystny
rezultat do końca.

Pierwsi do ataku ruszyli
gospodarze, jednak dwie
groźnie zapowiadające
się akcje w ostatniej chwili
rozbił Maciej Dąbrowski.
W 5. minucie prawą stroną w pole karne wbiegł
Pirulo, jednak jego strzał
w krótki słupek obronił Branislav Pindroch.
Z każdą chwilą przewaga
ŁKS Łódź rosła i wydawało się, że zdobycie gola
jest tylko kwestią czasu.
W 23. minucie Samu Corral obsłużył Pirulo krótkim podaniem w polu
karnym, a ten umieścił
piłkę w siatce. Niecałe
dziesięć minut później

RESOVIĘ

mogło być już 1:1.
Resovia zaatakowała lewą stroną. Piłka
została płasko wrzucona
w pole karne, odbił ją Marek Kozioł, jednak na tyle
nieszczęśliwie, że ta traﬁła
do Radosława Adamskiego. Ten jednak nie potrafił skorzystać z prezentu
i nie traﬁł w pustą bramkę.
W 35. minucie było już 2:0.
Kolejny raz bardzo dobrym
podaniem popisał się Corral. Prostopadłą piłką wypuścił Macieja Wolskiego
– jego strzał został obroniony przez Pindrocha,
z dobitką Pirulo bramkarz
nie miał już jednak prawa
sobie poradzić. Do końca
pierwszej części spotkania
ŁKS prowadził grę i dowiózł korzystny wynik.

Trudna druga połowa
W drugiej połowie tempo
meczu nieco spadło. ŁKS
skupił się na utrzymaniu
wyniku, Resovia chciała
go gonić, ale rezultat tej
pogoni nie był zadowalający. W 61. minucie Rafał
Mikulec świetnie wypatrzył w polu karnym Pawła Wojciechowskiego. Ten
jednak, mimo czystej okazji, źle uderzył piłkę, którą
bez trudu złapał Kozioł.
Kilka minut później rzeszowianie zdobyli bramkę
kontaktową. Jakub Wróbel
wrzucił piłkę w pole karne,
a próbujący interweniować
Oskar Koprowski wbił ją
do własnej bramki. W kolejnych minutach ŁKS coraz bardziej skupiał się na

defensywie, na tyle skutecznie, że gospodarze nie potraﬁli strzelić wyrównującego gola i trzy punkty
pojechały do
Łodzi. PB
FORTUNA 1 LIGA

24. KOLEJKA

RESOVIA
RZESZÓW

1:2

70’ Koprowski (O.G)

ŁKS

ŁKS

ŁÓDŹ
23’ Pirulo
31’ Pirulo

Kozioł – Bąkowicz, Koprowski,
Dąbrowski, Szeliga – Rozwandowicz, Trąbka (88’ Kuźma), Pirulo
(71’ Ricardinho) – Wolski, Javi
(46’ Janczukowicz) – Corral
(80’ Kowalczyk)

WIDZEW
Reszka – Stępiński, Nowak, Kreuzriegler – Zieliński (Terpiłowski
72’), Kun, Hanousek, Gołębiowski
(Guzdek 59’) – Danielak (Michalski 59’), Hansen (Lipski 80’)
– Kita (Nunes 59’)

Tabela na 20.03.2022 godz. 20:00
FORTUNA 1 LIGA
1. Miedź Legnica
2. Widzew Łódź
3. Korona Kielce
4. Chrobry Głogów
5. Arka Gdynia
6. ŁKS Łódź
7. GKS Tychy
8. Sandecja Nowy Sącz
9. Podbeskidzie B-B
10. Odra Opole
11. Resovia Rzeszów
12. GKS Katowice
13. Skra Częstochowa
14. Puszcza Niepołomice
15. Zagłębie Sosnowiec
16. Stomil Olsztyn
17. GKS Jastrzębie
18. Górnik Polkowice
AWANS

BARAŻE

M

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

G PKT

44:17
39:27
31:22
27:18
43:24
27:23
26:26
28:25
38:29
31:33
25:27
29:36
15:24
27:36
31:35
24:45
19:37
21:41

54
43
41
39
39
37
37
36
35
33
30
29
29
25
25
20
18
17

SPADEK

SPORT
SPORT
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KTO ZAGRA
Łódź jest jednym z sześciu
miast,
które
w 2022 roku gościć będą zespoły uczestniczące
w mistrzostwach
świata siatkarek.
Impreza rozpocznie się 23 września,
a jej ﬁnał zaplanowano na 15 października. W tym czasie
odbędzie
się
100
spotkań, w których
wystąpią 24 drużyny reprezentujące pięć
kontynentalnych konfederacji siatkarskich.
W pierwszym etapie rywalizacja toczyć się będzie w czterech grupach,
których składy poznaliśmy podczas czwartkowego losowania. Odbyło
się ono w szwajcarskiej
Lozannie, będącej siedzibą Międzynarodowej
Federacji Piłki Siatkowej
(FIVB). Pierwotnie ceremonia miała się odbyć
28 lutego 2022 r. w Warszawie, jednak militarny
atak Rosji na Ukrainę
pokrzyżował te plany
i doprowadził do zmiany miejsca oraz daty losowania, które ostatecznie odbyło się 17 marca.
Rozstawione w nim były
reprezentacje Polski, Holandii
(współgospodarze mistrzostw), Stanów
Zjednoczonych i Brazylii.
Prowadzona przez Włocha Stefano Lavariniego
PIŁKA
NOŻNA

W ŁÓDZKICH HALACH?

kadra biało-czerwonych
znalazła się w grupie B,
w której wystąpią również: Turcja, Dominikana, Korea Południowa,
Tajlandia i Chorwacja.
Ta ostatnia zajęła miejsce
wykluczonej z turnieju
Rosji. Dla selekcjonera
polskiej drużyny narodowej z pewnością dodatkowy smaczek będzie
miała konfrontacja z Koreankami, z którymi z powodzeniem
pracował
przed przeprowadzką do
naszego kraju. Z kadrą
Korei Południowej Lavarini zajął czwarte miejsce
podczas ubiegłorocznych
Igrzysk
Olimpijskich
w Tokio. Na piątej pozycji podczas tego turnieju
zostały natomiast sklasy-

ﬁkowane zespoły Turcji
i Dominikany.
Inauguracyjne
mecze
we wszystkich grupach
będą rozgrywane w Arnhem. To jedno z trzech
niderlandzkich (Holandia) miast występujących
w roli współgospodarza
mistrzostw. Mecze będą
również rozgrywane w:
Apeldoorn i Rotterdamie. W Polsce mistrzowskie
areny
również
przygotowano w trzech
miastach: Gdańsku, Łodzi i Gliwicach. Podopieczne
Lavariniego
spotkania grupy B będą
rozgrywały na Wybrzeżu, natomiast do łódzkiej
hali im. Józefa „Ziuny”
Żylińskiego
przyjadą
zespoły z grupy C.
Znalazły się w niej
m.in. reprezentacje
Stanów
Zjednoczonych i Serbii,
a więc aktualne
mistrzynie i brązowe medalistki
olimpijskie. Serbia to jednocześnie obrońca
mistrzowskiego tytułu sprzed
czterech lat.
W
ﬁnale
rozgrywanych w Japonii MŚ
2018 podopieczne
Zorana Terzicia wygrały

KKP BYDGOSZCZ 1:3 TME SMS ŁÓDŹ

SIATKÓWKA

BKS BIELSKO-BIAŁA 0:3 ŁKS COMMERCECON

SIATKÓWKA

GROT BUDOWLANI ŁÓDŹ 3:0 UNI OPOLE

KOSZYKÓWKA

ŁKS COOLPACK 99:48 MKS OCHOTA

KOSZYKÓWKA

MKS ÓSEMKA SKIERNIEWICE 72:65 ŁKS KK

FUTSAL

DYNAMIK TORUŃ 4:4 WIDZEW ŁÓDŹ FUTSAL

3:2 z Włochami, a atakująca Tijana Boškovic
otrzymała
dodatkowo
nagrodę dla najlepszej
zawodniczki (MVP) turnieju. Dla rozkochanych
w siatkówce żeńskiej
łódzkich kibiców występy takich gwiazd z pewnością będą dodatkowym
magnesem przyciągającym ich na trybuny tzw.
Małej hali. Oprócz USA
i Serbii w grupie C grać
też będą: Niemcy, Bułgaria, Kanada i Kazachstan.
Dwie pozostałe grupy (A:
Holandia, Włochy, Bel-

gia, Portoryko, Kamerun,
Kenia; D: Brazylia, Chiny,
Japonia, Kolumbia, Argentyna, Czechy) swoje
mecze będą rozgrywały
w Holandii. Po zakończeniu tego etapu rywalizacji w turnieju zostanie
szesnaście drużyn, które
traﬁą do dwóch ośmiozespołowych grup. Jedna
z nich swoje mecze będzie
rozgrywała w łódzkiej
Atlas Arenie. W Polsce
wszyscy są przekonani,
że znajdzie się w niej również nasza reprezentacja,
dla której awans do tej
fazy turnieju

to cel minimum. Miejsce w czołowej czwórce
grupy B z pewnością jest
jednak w zasięgu biało-czerwonych, więc z dużą
dozą prawdopodobieństwa można założyć, że
zespół prowadzony przez
włoskiego trenera wystąpi przed łódzką publicznością.
Do trzeciego etapu rywalizacji awansuje sześć
zespołów, które traﬁą do
dwóch grup. Jedna z nich
grać będzie w Gliwicach,
gdzie zostanie rozegrany również
jeden z półﬁnałów.
Drugi
z nich oraz spotkania o medale odbędą się
w Holandii.
MD
FOT. RADOSŁAW
JÓŹWIAK
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ŁODZIANIZMY

ŁÓDZKA POGODYNKA
PONIEDZIAŁEK

21.03

14°C

Imieniny
obchodzą:
Benedykt, Marzanna,
Filemon, Klemencja,
Lubomir, Mikołaj

Rodzinne miasto

DOBRA PABIANICKIE

KARTKA Z KALENDARZA
22 marca 1925 r. odsłonięto przed katedrą w Łodzi symboliczny pomnik
żołnierski, zaprojektowany przez Stanisława
K. Ostrowskiego jako
pierwszy tego rodzaju pomnik w Polsce, poświęcony
bezimiennym poległym na
polach bitew.
Decyzja została podjęta
uchwałą Rady Miejskiej
18 XII 1924 r. Uroczystość
rozpoczęła się nabożeństwem celebrowanym
przez bp. W. Tymienieckiego. Uczestniczyli w nim
przedstawiciele władz państwowych (m.in. marszałek
Sejmu RP – Maciej Rataj),
wojewódzkich i miejskich

WTOREK

22.03

Ł aw e c z k a
T u w im a

„Zdegenerowany pan Tuwim oddziaływa na młode
dusze jak najzjadliwsza trucizna” – pisała prasa
po publikacji „Wiosny”. Wiersz, który powstał
jeszcze w Łodzi w 1915 r., a został wydrukowany
w Warszawie, w studenckim piśmie „Pro Arte
et Studio” w marcu 1918 r., wywołał jeden z
największych skandali w historii polskiej poezji,
a poetę oskarżano o wyuzdanie, rozpustę, deprawowanie młodzieży, pornografię. Jak na ironię,
właśnie od tego wiersza o dziewkach fabrycznych
(„brzuchate kobyły, krzywych pędraków sromotne
nosicielki!”), pełnych żądzy nastolatek i wylęgającym z mieszkań „potworze poróbczym” zaczyna
się sława i wielka poetycka kariera Tuwima.

Znaczna część obszaru
dzisiejszej Łodzi wchodziła do XIX wieku w skład
drugiego dużego kompleksu dóbr kościelnych,
czyli dóbr pabianickich,
będących własnością kapituły krakowskiej.
Z dóbr tych na interesującym nas obszarze znajdował się Brus. Do końca
istnienia dawnej Rzeczypospolitej była to niewielka wieś, w której np.
w XVIII w. było 4–6 gospodarstw zagrodniczych, folwark kapitulny
o 8 włókach (134 ha) ornej
ziemi oraz młyn. Zabudowania tej wsi znajdowały
się na południowy wschód
od Złotna i na północny

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

15°C

Imieniny
obchodzą:
Bazyli, Bogusław,
Oktawian, August,
Bazyliusz, Katarzyna

sna”

io
Ostra „W

Ten rozpasany dytyramb,
porównywany z wizją
poetycką Rimbauda,
kończy strofa:

Wszystko wasze! Biodrami śmigajcie, udami!
Niech idzie tan lubieżnych podnieceń! Nie szkodzi!
- Och, sławię ja cię, tłumie, wzniosłymi słowami
I ciebie, Wiosno, za to, że się zbrodniarz płodzi!

DZIABKA I GABLE

Będzie wiosenny akcent
w postaci narzędzia używanego o tej porze roku.
Dziabka to słowo pochodzenia gwarowego,
ale używanego w Łodzi,
oznaczającego motykę,
którą można spulchnić
ziemię np. w ogródku
przy sadzeniach warzyw
czy kwiatów. Dziabką można było dziabać
i przygotować grunt do
uprawy, choć służyć ona
może również do wykopu
ziemniaków.
Do kartofli i innych warzyw przydatne były natomiast gable, czyli rodzaj
wideł (niem. gabel to widelec), ale bez ostrych zakończeń i posiadających
na czubkach kuliste zgru-

bienia, które zapobiegały
uszkodzeniu bulw. Gablami zatem przerzucano
tony ziemniaków do kopców, z kopców na wozy,
a potem do worków czy
toreb albo bezpośrednio
do piwnicznej spiżarni.
Nie zapominajmy, że
przemysłowa Łódź wywodzi się z rolniczej osady, która później wchłonęła ogromne rzesze
ludności wiejskiej z bliższych i dalszych okolic.
Wiedza o uprawach i narzędziach rolniczych była
w mieście nadal żywa,
wielu łodzian uprawiało przydomowe grządki
i do dziś masowo korzysta z ogródków działkowych. agr

Kolejne wydanie w środę

23 marca

ŁÓDZKIE GAWĘDY

zachód od Retkini. Folwark leżał we wschodniej części wsi, zagrody
poddanych w zachodniej,
a młyn na południu nad
rzeczką Łódką.
Drugą wsią należącą do
dóbr pabianickich było
znacznie większe od Brusa Rokicie. Miejscowość ta
leżała na zachód od Wólki, na północny zachód
od Chojen i na północny
wschód od Chocianowic.
W końcu XVIII w. liczyła
28 gospodarstw chłopskich. Zabudowania Rokicia, rzadko rozrzucone
i pozostające przeważnie
w dość dużej odległości,
ciągnęły się ze wschodu
na zachód na długości

GALERIA
ŁÓDZKICH
MURALI

ok. 2 km wzdłuż Jasienia.
W środku wsi stały budynki folwarczku wójtowskiego, znajdował się tam
również młyn zbudowany
w dość znacznej odległości, w kierunku wschodnim.
Trzecia wieś kapitulna, Retkinia, pod koniec
XVIII w. miała 25 zagród
chłopskich, rozciągniętych
wzdłuż drogi prowadzącej z Chojen do miasteczka Kazimierza n. Nerem.
Do dóbr biskupów krakowskich na obszarze
dzisiejszej Łodzi należały jeszcze Chocianowice
i Wiskitno, o których napiszemy w kolejnym odcinku. agr

Mural „Occupied spaces”
przy ul. Cmentarnej 3 A
autorstwa argentyńskiej artystki
o pseudonimie HYURO

GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA

oraz poczty sztandarowe
łódzkich związków zawodowych, cechów, stowarzyszeń, młodzież szkolna
i tłumy łodzian. Honoro-

wym gościem uroczystości
był minister spraw wojskowych gen. Władysław
Sikorski, a obecny był również gen. Józef Haller. Po-

mnik składał się z dwóch
jasnych bazowych płyt
w układzie schodkowym,
na których ułożono płytę
z czarnego polerowane-

go marmuru z wyrytym
napisem: „Nieznanemu
żołnierzowi miasto Łódź
– rok 1925”. W dniu zakończenia roku szkolne-

go, 20 VI 1925 r. na pomniku-płycie zapalono
„wieczny” znicz, ufundowany przez uczniów
łódzkich szkół, a pomnik
stał się jednym z najważniejszych miejsc uroczystości patriotycznych
i państwowych w Łodzi.
W listopadzie 1939 r.
Niemcy zburzyli pomnik, jak wiele innych,
ale po wojnie w 1946
roku został odbudowany
w zmodyﬁkowanej wersji i układzie przestrzennym oraz nowym napisem „Grób Nieznanego
Żołnierza”. agr

Grób Nieznanego Żołnierza w Łodzi
na fotografii archiwalnej z lat 30.
i wygląd współczesny

