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WSPÓLNY BILET

TERMY, TERMY, ORIENTARIUM ORIENTARIUM 
I MANDORIAI MANDORIA

Trzy największe atrakcje tu-
rystyczne w naszym regionie 
łączą siły i zapraszają do od-
wiedzenia na jednym bilecie. 
To oferta na cały weekend wy-
pełniony dobrą zabawą.

Termy Uniejów, Orienta-
rium Zoo Łódź i Mandoria 
Park Rozrywki wchodzą na 
rynek z nowym, wspólnym 
produktem. Trzej najwięksi 
gracze branży turystycznej 
z województwa łódzkie-
go przygotowali dla gości 

specjalną ofertę – wspólny 
bilet, dzięki któremu będzie 
można ze zniżką odwiedzić 
wszystkie atrakcje.
Projekt nazywa się TOM 
i wziął nazwę od pierw-
szych liter każdej z atrak-
cji. Wspólny bilet trafi do 
sprzedaży już w czerwcu. 
W jego ramach popływasz 
w gorących wodach kom-
pleksu termalno-basenowe-
go Termy Uniejów, poznasz 
najnowocześniejsze zoo 
w Europie oraz odwiedzisz 

Mandorię – największy 
całoroczny park rozrywki 
w Polsce.
– Trzy największe atrakcje 
turystyczne województwa 
łódzkiego zamiast kon-
kurować ze sobą, łączą 
siły i wspólnie działają na 
rzecz zwiększenia ruchu 
turystycznego w regionie. 
Wspólny bilet to dla turysty 
ułatwienie organizacyjne, 
oszczędność czasu i pienię-
dzy – mówi Marcin Pamfi l, 
Prezes Term Uniejów. 

Koszt wspólnego biletu 
dla jednej osoby to 215 zł. 
Dzięki temu odwiedzający 
zaoszczędzą aż 55 zł. Każde 
z miejsc można odwiedzić 
jednego dnia albo w ciągu 
miesiąca.

red

Bilety będą dostępne 
od czerwca na stronie 

www.tombilet.pl

INFO

MECZ POLSKA – NIEMCY

MIĘDZYNARODOWA 
PIŁKA W ŁODZI! PIŁKA W ŁODZI! 

KTO POKOCHA SKIBĘ?
Najwyższa pora na dom dla 
tego seniora. Ale niech Was 
nie zmyli metryka, Skiba ma 
duszę i kondycję młodzieńca.

Skiba trafił do łódzkiego 
schroniska w październi-
ku. Ma około 12 lat i złote 
serce w swoim seniorskim 
ciałku. W jego przypadku 
metryka to tylko liczba. 
Daleko mu do statecznego 
psa w dojrzałym wieku.
– Młode psy mogłyby się 
uczyć od niego radosne-
go brykania. Na wybiegu 
węszy, niucha, korzysta 
z każdej chwili poza bok-
sem. Skiba to wzór cnót 
i zalet wszelakich w jed-
nym psie. Czy ktoś doceni 
złote serce psa w starym 
ciałku? – pyta Marta Ole-
sińska, szefowa łódzkiego 
schroniska dla zwierząt. 
Nasi czytelnicy mają 
ogromne serca i zapra-
szają do swoich domów 
psy, które miały nieszczę-
ście trafić do schroniska. 

Jesteśmy przekonani, że 
ze Skibą nie będzie inaczej 
i on także odnajdzie swoje-
go, kochającego człowieka. 
Albo dwóch.
Osoby zainteresowane 
podarowaniem szansy 
Skibie zapraszamy do 
kontaktu ze schroniskiem: 
schronisko.biuro@o2.pl

RedSc

Jednego z założycieli 
Stowarzyszenia ŁKS Siatkówka Żeńska 

Wieloletniego trenera siatkarek 
Łódzkiego Klubu Sportowego 

Nauczyciela wychowania fi zycznego 
w ZSO nr 1 w Łodzi 

Wychowawcy wielu talentów siatkarskich

ŚP. 

RODZINIE ORAZ BLISKIM
składamy wyrazy głębokiego współczucia

HANNA ZDANOWSKA
PREZYDENT MIASTA ŁODZI 

oraz
WICEPREZYDENCI

ADAM PUSTELNIK, JOANNA SKRZYDLEWSKA, 
MAŁGORZATA MOSKWA-WODNICKA 

I ADAM WIECZOREK

Z OGROMNYM SMUTKIEM 
PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI

MICHAŁA CICHEGO
Reprezentacja Polski U21 za-
gra ze swoimi rówieśnikami 
z Niemiec na stadionie przy 
al. Unii 2. Na tym samym 
obiekcie mecze w ramach Ligi 
Narodów rozegra reprezenta-
cja Ukrainy.

Mecz reprezentacji Polski 
do lat 21 zostanie rozegra-
ny już 7 czerwca o godz. 
18:00 w ramach kwalifi ka-
cji do mistrzostw Europy. 
Pierwotną lokalizacją był 
Białystok, jednak w ostat-
nim czasie decyzja ta zosta-
ła zmieniona. 
 – Mamy piękny obiekt, 
którym chcemy chwalić 
się w Europie. O tym, że 
Polacy zagrają na stadio-
nie ŁKS-u zadecydowały 

procedury UEFA. Pier-
wotnie mecz zaplanowano 
w Białymstoku, ale miasto 
od lotniska w Warszawie 
dzieli za duża odległość. 
Idealnym miejscem jest 
Łódź, która zorganizu-
je spotkanie Polaków 
z Niemcami – mówi Adam 
Kaźmierczak, wiceprezes 
PZPN i prezes ŁZPN. 
Ceny biletów na ten mecz 
są już w sprzedaży i kosz-
tują od 15 zł do 20 zł. 
Łódzki  s tadion przy 
al. Unii będzie także służył 
Ukrainie podczas ich me-
czy w ramach Ligi Naro-
dów z Armenią i Irlandią, 
które zostaną rozegrane 
11 i 14 czerwca.

rd

NA SYGNALE

W rejon Aleksandrowskiej 
doprowadziło policjan-
tów śledztwo ws. handlu 
narkotykami. Przed po-
łudniem namierzyli tam 
podejrzanego, który na 
widok mundurów stał się 
bardzo nerwowy. Czuć też 
było od niego silną woń 
marihuany. Okazało się, że 
42-latek ukrywał w kiesze-
ni kurtki susz. 
Policjanci przeszukali jego 
mieszkanie przy ul. Lnia-
nej. W kuchennej szafce 
znaleźli więcej narkotyków 
i dwie wagi elektryczne.  
Łącznie policjanci skon-
fiskowali blisko 90 gra-
mów marihuany, ponad 
8 gramów mefedronu oraz 
83 tabletki substancji psy-
choaktywnych. 

42-latek odpowie za posia-
danie środków odurzają-
cych i psychoaktywnych, 
za co grozi mu do trzech lat 
więzienia. 
Decyzją prokuratury podej-
rzany objęty został dozo-
rem policyjnym. Śledztwo 
w sprawie trwa  prowadzą 
je policjanci z II Komisaria-
tu w Łodzi.

rp

ZŁAPALI DILERA

najnowocześniejsze zoo 
w Europie oraz odwiedzisz 

dzy – mówi Marcin Pamfi l, 
Prezes Term Uniejów. 

MIĘDZYNARODOWA MIĘDZYNARODOWA NA SYGNALE
CIEMNA STRONA MIASTA

ADOPCJE

FOT. SCHRONISKO

FOT. ŁÓDŹ.PL, MAT. PRAS

FOT. MAT. PRAS
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Morze betonu
ma zmienić się 

w zieloną wyspę

Nawrot 2 A

REKLAMA 

KTO ZAPROJEKTUJE PLAC DĄBROWSKIEGO?

Miasto szuka architektów, któ-
rzy zaprojektują na nowo jeden 
z najważniejszych w Łodzi pla-
ców. Pewne jest, że pojawi się 
na nim więcej zieleni.

O wadach placu Dą-
browskiego powiedzia-
no już wszystko. Prze-
prowadzona kilkanaście 
lat temu przebudowa 
jest tak zła, że nawet ar-
chitekt, który przygoto-
wał projekt, nie chce być 
z nim kojarzony. 
– Plac nie spełnia oczeki-
wań mieszkańców, jest 
niezmiennie krytykowa-

Rusztowania przesłoniły fron-
tową elewację kamienicy przy 
ul. Nawrot 2 A. Budynek wspólnoty 
mieszkańców czeka remont, który 
miasto dofi nansuje kwotą prawie 
182 tys. zł. 

To jedna z 27 nieruchomo-
ści prywatnych, jakie sko-
rzystają w tym roku z miej-
skiego programu dotacji na 
remonty i renowacje obiek-
tów w obszarze Specjalnej 
Strefy Rewitalizacji. 
–  W kamien icy  przy 
ul. Nawrot 2 A wykonamy 
renowację całej fasady wraz 
z remontem balkonów, 
którym wymienimy balu-
strady – mówi Krzysztof 
Makochoń z fi rmy mającej 

ny. Czas go zmienić. Ogło-
siliśmy właśnie przetarg 
na przygotowanie nowego 
projektu. Będzie to wyjąt-
kowy konkurs, ponieważ 
architekci koncepcję mają 
stworzyć wspólnie z ło-
dzianami – mówi Maciej 
Riemer, dyrektor Departa-
mentu Ekologii.
Pracownie, które złożą ofer-
ty do przetargu, będą oce-
niane na podstawie dwóch 
kryteriów. Pierwsze z nich 
to pomysł na włączenie i za-
angażowanie mieszkańców 
w prace projektowe. Drugie 
to wstępna wizja placu. 

wykonać prace. 
Program dotacji do remon-
tów w SSR jest realizowany 
w Łodzi już od kilku lat. 
Jego budżet stale rośnie, 
a w tym roku jest rekor-
dowy. Początkowo magi-
strat przeznaczył na 2022 r. 
blisko 5 mln zł na dopłaty 
do remontów w strefie re-
witalizacji, co umożliwi-
ło realizację 24 złożonych 
wniosków. W maju Urząd 
Miasta Łodzi zwiększył pulę 
środków na ten cel do 6 mln 
zł, co umożliwiło finanso-
we wsparcie jeszcze pięciu 
remontowych inwestycji. 
Z kasy magistratu współ-
finansowane będą remon-
ty m.in. przy al. 1 Maja 11 

i ul. Piramowicza 2 (prace już 
się rozpoczęły), a także przy 
ul. Rewolucji 1905 r. 20, 
ul. Narutowicza 51, ul. Wschod-
nia 19, ul. Narutowicza 42, 
ul. Próchnika 9, ul. Próchni-
ka 54, ul. Zachodnia 71 i in. 
W większości przypadków 
dofinansowanie  (do 50% 
lub nawet 70% kosztów 
wykonania  prac)  doty-
czy remontów i odnowień 
elewacj i  budynków, co 
znacznie podnosi estety-
kę miejskiej  zabudowy. 
Efekty prac można będzie 
podziwiać jeszcze w 2022 
r., a trwa już nabór wnio-
sków o miejskie dofinan-
sowanie remontów na rok 
2023.                                     (pj)

Architekci, którzy okażą się 
najlepsi, zaprojektują plac 
w dwóch etapach. Najpierw 
przygotują kilka wariantów 
rozwiązań problemów, z ja-
kimi boryka się pl. Dąbrow-
skiego. Te zostaną poddane 
konsultacjom z łodzianami. 
Wybrane rozwiązania zo-
staną następnie zamienione 
w projekt. 
– Kiedy będziemy już mieli 
koncepcję, która odpowiada 
oczekiwaniom mieszkań-
ców, ogłosimy przetarg na 
wykonawcę przebudowy. 
Ekipy budowlanej możemy 
się spodziewać na placu 

w przyszłym roku – zapo-
wiada Riemer.
Aby dobrze przygoto-
wać się do przebudowy 
placu, miasto przepro-
wadziło jesienią zeszłego 
roku konsultacje. Wśród 
propozycji pojawiły się: 
zwiększenie ilości zieleni, 
usunięcie górnej części fon-
tanny, uporządkowanie części 
z kioskami kwiaciarni, 
wprowadzenie gastrono-
mii, umożliwienie przejścia 
z ul. Knychalskiego bezpo-
średnio na plac oraz upo-
rządkowanie kwestii par-
kowania.                         red

Przybędzie zieleniPrzybędzie zieleni

MIASTO MIASTO 
DOKŁADADOKŁADA 
do remontówdo remontów

Ul. Obywatelska, Wojska Polskiego, 
Przybyszewskiego czy Krakowska. 
Jak się zmienią po remontach? 
Co się dzieje na placach budowy? 
O tym wszystkim będzie można 
porozmawiać z osobami odpowie-
dzialnymi za inwestycje. 

6 czerwca o godz. 17:00 star-
tuje pierwsze z serii spotkań 
z władzami miasta i urzędni-
kami odpowiedzialnymi za 
inwestycje. Spacerowy prze-
gląd inwestycji to okazja dla 
mieszkańców, żeby poroz-
mawiać o wszystkim tym, 
co ich interesuje na konkret-
nych placach budowy. 
Tegoroczne spotkania roz-
poczną się od przeglądu 
ul. Obywatelskiej. Remont 
ulicy miał być zakończony 
jeszcze w ubiegłym roku, 
ale prace wciąż się przesu-
wają. Podczas spotkania 6 
czerwca (poniedziałek) bę-

dzie można dowiedzieć się, 
z czego wynika opóźnienie, 
a także jakie prace zostały  
jeszcze do zrealizowania. 
Start spotkania o godzinie 
17:00 przy skrzyżowaniu 
ul. Obywatelskiej i al. gen. 
Zygmunta Waltera-Janke. 
Trasa spaceru będzie wio-
dła wzdłuż remontowanej 
ulicy aż do skrzyżowania 
z ul. Nowe Sady. W spotka-
niu weźmie udział pierwszy 
wiceprezydent Łodzi Adam 
Pustelnik. W razie złej pogo-
dy, mocnych opadów desz-
czu, czy burzy, spotkanie bę-
dzie odwołane i przesunięte 
na inny termin. 
Spacery po inwestycjach są 
zaplanowane do września, 
raz w tygodniu. Informacje 
o kolejnych spotkaniach bę-
dzie można znaleźć na stro-
nie www.lodz.pl/spacery                                

red

ŁÓDŹ BUDUJE

WSZYSTKO, CO CHCESZ 
WIEDZIEĆ O INWESTYCJACH
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CYKL SPOTKAŃ AUTORSKICH W BMWŁ
FOT. MAT. PRAS

REKLAMA

Kopiowanie 
jest wskazane

O godz. 15:00 na spotkanie 
w ramach Łódzkich Senio-
raliów zaprasza Bibliote-
ka Dygresja (ul. Rewolucji 
1905 r. 84). Uczestnicy będą 
mogli spędzić wspólnie czas na 
rozmowie i wymianie doświad-
czeń kulinarnych. Spotkanie 
jest bezpłatne, obowiązują za-
pisy: 571 553 038. 

Spotkanie 
z Barysem

Na godz. 17:00 w nowo otwar-
tej Bibliotece Traf (ul. Ciesz-
kowskiego 11 A) zaplanowano 
spotkanie z Łukaszem Bary-
sem, twórcą, który w 2021 r. 
otrzymał Paszport Polityki 
w kategorii Literatura. 
Wstęp wolny.

Kawiarenki 
językowe

O godz. 17:00 w Bibliotece 
Wolność (pl. Wolności 4) 
rozpoczną się zajęcia, które 
opierają się na konwersacjach 
przeprowadzanych w językach 
obcych. Uczestnicy rozmawiają 
na różne tematy ustalone przez 
prowadzącego, dzięki czemu 
szlifują swoją znajomość języ-
ka i przełamują lęk związany 
z mówieniem w obcym języku. 
Osoby, które chcą uczęszczać 
na zajęcia, powinny mieć dany 
język już opanowany – przy-
najmniej w stopniu podstawo-
wym/komunikatywnym. 
Wstęp wolny.

Zajęcia ceramiczne

O godz. 17:30 na zajęcia ce-
ramiczne zaprasza Poleski 
Ośrodek Sztuki (ul. Krzemie-
niecka 2 A). Uczestnicy będą 
tworzyć przedmioty z gliny. 
Koszt: 60 zł. Obowiązują za-
pisy: zapisy@pos.lodz.pl

DZIEJE SIĘ W

PONIEDZIAŁEK
PONIEDZIAŁEK

Z wykształcenia jest history-
kiem. Na co dzień pracuje jako 
nauczyciel w jednej z łódzkich 
szkół podstawowych. Prowa-
dzi też bloga „Daj się złapać 
książce”, gdzie recenzuje 
wybrane pozycje. W czerwcu 
Biblioteka Miejska w Łodzi za-
prasza na cykl spotkań autor-
skich z Adamem Widerskim, 
które będą promowały jego 
kolejną książkę „Proroctwo”.

„Łódź.pl”: Nauczyciel 
historii zostaje autorem 
powieści kryminalnych, 
to nie jest typowa ścieżka 
kariery. 
Adam Widerski: Oprócz 
pasji w pracy zawodowej 
posiadam też hobby, które 
pozwala mi przeżyć nie-
zwykłą przygodę. To fascy-
nacja kryminałami, thrille-
rami i horrorami. Właśnie 

z ich czytania zrodził się 
pomysł na napisanie pierw-
szej powieści „Odwyk”. Zo-
stała dobrze przyjęta przez 
czytelników, nie mogłem 
więc pozostawić fanów 
komisarzy Krzyskiego 
i Majskiego bez przedsta-
wienia ich kolejnych losów. 
Zwłaszcza że kilka obycza-
jowych wątków zostawiłem 
otwartych. Mam nadzieję, 
że „Proroctwo” również 
poruszy czytelnicze serca.

Skąd fascynacja mrocz-
nym kryminałem?
Z powodu zawrotnej akcji, 
wielowątkowości oraz licz-
nych, nieraz dość drastycz-
nych przygód poszcze-
gólnych bohaterów. Istotą 
kryminałów jest śledztwo 
i wynikająca z niego zagad-
ka kryminalna. Rozwią-

zywanie jej, odkrywanie 
kolejnych wątków oraz 
typowanie tożsamości 
złoczyńcy jest dla mnie 
doskonałym czytelniczym 
przeżyciem.

Jak przygotowywał się 
Pan do pisania, robił roze-
znanie środowiska?
Korzystałem z kilku źródeł 
pisanych, a umiejscowienie 
akcji zrodziło się z podczas 
turystycznych wędrówek 
np. na Ślężę lub codzien-
nych obserwacji podczas 
drogi do pracy czy zwy-
kłych spacerów po na-
szym kochanym mieście 
Łodzi. 
„Proroctwo” nie jest po-
wieścią dokumentalną, 
więc oprócz realistycz-
nych opisów miejsc nieco 
naginąłem rzeczywisty 

przebieg śledztwa. 
Skupiałem się na 
budowaniu akcji, 
przez którą czytel-
nik nie będzie mógł 
odłożyć książki, do-
póki nie doczyta do 
końca. Inspiracje po-
szczególnych wyda-
rzeń czerpię głównie 
z mojej wyobraźni, 
choć w powieściach 
poruszam trudne 
i czasami przemil-
czane problemy, 
istniejące w życiu 
społecznym. 
          BiBo

Spotkania autorskie promujące książkę 
„Proroctwo” Adama Widerskiego:

2 czerwca, godz. 17:30, Biblioteka Gdańska (ul. Gdańska 8)
8 czerwca, godz. 17:00, fi lia 28 (ul. Zielona 77)
9 czerwca, godz. 17:30, Biblioteka Odyseja (ul. Wschodnia 42)
10 czerwca, godz. 18:00, Biblioteka Ferment (ul. Wróblewskiego 67)
22 czerwca, godz. 17:00, fi lia 8 (ul. Radlińskiej 2)
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PROROCTWOPROROCTWO
        WIDERSKIEGOWIDERSKIEGO

INFO DZIEJE SIĘ WE
WTOREKWTOREK

FOT. MAT. PRAS

REKLAMA, REKLAMA, KTÓRA JEST SZTUKĄKTÓRA JEST SZTUKĄ
Jeszcze do 3 czerwca można 
oglądać wystawę prac studen-
tów Pracowni Fotografi i Rekla-
mowej ASP w Galerii ASP przy 
ul. Piotrkowskiej 68. Ekspozy-
cja pokazuje efekty szkolenia 
Shot_Epic.

System szkolenia Shot_Epic 
w Pracowni Fotografii Re-
klamowej obejmuje nie tylko 
przekazywanie wiedzy stu-
dentom, ale także wykształ-
cenie w nich niezbędnych 
umiejętności technicznych 
związanych z obsługą sprzę-
tu fotografi cznego i oświetle-
niowego.
W wystawie biorą udział 
prace studentów projekto-
wania grafi cznego: I i II roku 
studiów dziennych oraz słu-
chaczy studiów podyplomo-
wych.
Wstęp na wystawę jest wolny. 

red FOT. MAT. PRAS
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NAWET 5000 ZŁ
NA POMYSŁY SENIORA
Mikrogranty to miejski konkurs, 
dzięki któremu seniorzy mogą 
dostać bezzwrotne wsparcie 
finansowe na realizację swoich 
pasji. Maksymalna kwota dofi-
nansowania to 5 tys. zł. Jak moż-
na je zdobyć i na co?

Dbasz o formę i lubisz ruch 
na świeżym powietrzu? 
Możesz kupić małe sprzę-

ty sportowe i wynająć dla 
siebie oraz przyjaciół in-
struktora, który nauczy Was 
prawidłowo wykonywać 
ćwiczenia.
Chcesz wspólnie z sąsiadami 
stworzyć grupę, która będzie 
wspierać samotne i schoro-
wane osoby w Twojej oko-
licy? Możecie wykorzystać 
dofi nansowanie na szkolenia 
i materiały pomocnicze.

Grasz na instrumentach lub 
podejmujesz teatralne wy-
zwania? Możesz zorgani-
zować dla siebie lub grupy 
znajomych, bliskich i innych 
seniorów warsztaty ze spe-
cjalistami i stworzyć impre-
zę, na której wystąpicie jako 
gwiazdy.
Chcesz podzielić się swoją 
pasją, wiedzą, umiejętnościa-
mi? Możesz zakupić mate-

riały i wynająć salę na po-
trzeby prowadzenia zajęć 
dla zainteresowanych, 
Te i wiele innych po-
mysłów możesz zre-
alizować dzięki dofi-
nansowaniu w ramach 
konkursu Mikrogranty 
dla Seniorów 2022. 

Katarzyna Jarosińska

Czym są Mikrogranty dla Seniorów? 

Dzięki formule konkursu o dofi nansowanie na realizację działań dedykowanych osobom 
60+ mogą ubiegać się nie tylko organizacje pozarządowe, ale również grupy seniorów 
i międzypokoleniowe, czyli tzw. grupy nieformalne. 
Celem zadania Mikrogranty dla Seniorów 2022 jest wspieranie projektów z zakresu pro-
mowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz integracji i aktywizacji społecznej osób 
starszych, w tym:
a. promowanie oraz rozwój wolontariatu i samopomocy sąsiedzkiej;
b. podnoszenie poziomu świadomości społecznej i rozwijanie wrażliwości na potrze-

by osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających 
problemy w poruszaniu się;

c. działania służące aktywizacji oraz włączaniu społecznemu osób starszych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się 
oraz osób z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy;

d. szeroko pojęta edukacja osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji 
zdrowotnej;

e. promowanie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej;
f. rozwój i wsparcie aktywności umysłowej oraz sportowo-rekreacyjnej osób star-

szych;
g. organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze integra-

cyjnym.

Wszystkie projekty muszą być realizowane na terenie Łodzi 
i adresowane do osób starszych (60+) zamieszkujących Łódź. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
www.opus.org.pl/mikrogranty-dla-seniorow-2022

Konsultacje dla osób zainteresowanych ubieganiem się o dofi nansowanie: 
Konsultacje pomysłów na wnioski do konkursu Mikrogranty dla Seniorów 2022 odbędą się 

1 czerwca 2022 r. w godzinach od 10:00 do 15:00 w siedzibie Operatora projektu Centrum Opus przy 
ul. Narutowicza 8/10 w Łodzi. Wnioski można także skonsultować u doradców Centrum Opus pod numerem 

tel. 531 544 508 lub 504 298 590. 

MIKROGRANTY

NA POMYSŁY SENIORANA POMYSŁY SENIORANA POMYSŁY SENIORA
Grasz na instrumentach lub 
podejmujesz teatralne wy-
zwania? Możesz zorgani-
zować dla siebie lub grupy 
znajomych, bliskich i innych 
seniorów warsztaty ze spe-
cjalistami i stworzyć impre-
zę, na której wystąpicie jako 

Chcesz podzielić się swoją 
pasją, wiedzą, umiejętnościa-
mi? Możesz zakupić mate-

riały i wynająć salę na po-
trzeby prowadzenia zajęć 
dla zainteresowanych, 
Te i wiele innych po-
mysłów możesz zre-
alizować dzięki dofi-
nansowaniu w ramach 
konkursu Mikrogranty 
dla Seniorów 2022. 

Katarzyna Jarosińska

Dzięki formule konkursu o dofi nansowanie na realizację działań dedykowanych osobom 
60+ mogą ubiegać się nie tylko organizacje pozarządowe, ale również grupy seniorów 

Celem zadania Mikrogranty dla Seniorów 2022 jest wspieranie projektów z zakresu pro-
mowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz integracji i aktywizacji społecznej osób 

podnoszenie poziomu świadomości społecznej i rozwijanie wrażliwości na potrze-
by osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających 

działania służące aktywizacji oraz włączaniu społecznemu osób starszych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się 

szeroko pojęta edukacja osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji 

rozwój i wsparcie aktywności umysłowej oraz sportowo-rekreacyjnej osób star-

WAŻNE DATY:
Termin składania wniosków: do 10 czerwca 2022 r. do godz. 16:00.
Termin rozmów/prezentacji: od 22 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
Okres realizacji projektów: od 1 lipca 2022 r. do 15 listopada 2022 r.
Wnioskowana kwota: do 5 000 zł.

Operator konkursu zapewnia wsparcie doradcze dla grup i organizacji, które 
planują starać się o grant. 

Kontakt:
Aleksandra Wasilewska awasilewska@opus.org.pl, tel. 504 298 590 – koor-
dynator projektu
Aleksandra Reszka areszka@opus.org.pl, tel. 531 544 508 – doradca
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Motto Knives 
znajdziesz 

na Facebooku:

OD LEŚNYCH ŚCIEŻEK DO WYMARZONEJ PRACY

Napisz i opowiedz nam o swojej pasji lub hobby:
redakcja_historia@biblioteka.lodz.pl

JAKA JEST TWOJA HISTORIA?

Bushcraft – to umiejętności pozwalające przetrwać 
w lesie, w dziczy; w dosłownym tłumaczeniu bush to 
krzaki, gąszcz, a craft – to rzemiosło. Z połączenia 
tych słów powstaje „leśne rzemiosło”.

Pierwsze własne noże 
projektował i wykonywał 
w komórce w bloku. Jedy-
nym jego elektronicznym 
narzędziem była wówczas 
szlifi erka kątowa. Teraz 
ma swój warsztat i profe-
sjonalne maszyny, a pasja 
do noży przerodziła się 
w zawód i pracę.  

Nóż, narzędzie, które 
zna każdy i z którego 
korzysta na co dzień, 
dla Marcina Otto od lat 
było czymś więcej. No-
żami pasjonował się od 
zawsze. 
– Myślę, że zaraził mnie 
tym mój dziadek. Często 
chodziliśmy do lasu, no 
a w lesie czasem trzeba 
było coś wyciąć, jakąś 
gałąź usunąć – wspomi-
na Marcin Otto.
Dziś taki wypoczynek 
w lesie połączony z prze-
bywaniem jak najbliżej 
przyrody, ale też umie-
jętnością przetrwania 
w niej, nazywany jest 
bushcraftem (patrz ram-
ka). Chociaż miłośnicy 
bushcraftu starają się 
ograniczać przedmioty, 
jakie ze sobą zabierają 
do minimum, to jest kil-
ka, które są niezbędne. 
Jednym z nich jest dobry 
nóż. 
– Kolekcjonowałem róż-
nego rodzaju noże.  Od 
zawsze była to moja pa-
sja, a nie byłem w stanie 
tego nożowego głodu 

zaspokoić. I dotarłem do 
momentu, w którym za-
cząłem je po prostu robić 
sam – wspomina Marcin 
Otto.
Łodzianin zaczął uczyć się, 
czytać, szukać informacji 
i przeglądać fi lmy w inter-
necie. W pewnym momen-
cie zapragnął mieć wyma-
rzony, idealny nóż…
– Miało to być super uni-
wersalne narzędzie, zro-
bione przez siebie i dla sie-
bie. Robiłem go pół roku! 
Wszystko ręcznie! No i tak 
to się zaczęło – wspomina 
Marcin Otto.
Po pierwszym nożu poja-
wiły się kolejne, najpierw 
dla znajomych, potem dla 
ich znajomych. 
– Szedłem wtedy na 10 
godzin do pracy, a potem 
potrafi łem kolejne osiem 
siedzieć w swojej pracow-
ni i szlifować, nie czując 
w ogóle zmęczenia – przy-
znaje Marcin Otto.
Dziś łodzianin ma swo-
ją fi rmę, a jego pracownia 
to profesjonalny warsztat 
ze wszystkimi potrzeb-
nymi maszynami. Jego 
fl agowe produkty to noże 
do lasu i tasaki.
– Noże do lasu, które 
robię, to projekt uniwer-
salny, grubość ostrzy po-
woduje, że nada-
ją się do pracy 
w drewnie, przy 
rąbaniu opa-
łu, ale też do 
gastronomii. 

Chociaż trzeba pamiętać, 
że pomidora to się nimi już 
nie pokroi – opowiada ło-
dzianin.
Produkcja takiego noża 
może potrwać nawet około 
tygodnia. Na płaskownik 
ze stali nanosi się najpierw 
projekt noża i wycina 
kształt noża szlifi erką ką-
tową. Potem wstępnie 
obrabia go na szlifi erce 
taśmowej. Tak przygoto-
wany nóż może zostać za-
hartowany.
– Stal hartuje się po to, 
żeby nóż się nie łamał, 
proces hartowania utwar-
dza nam tę stal – opowiada 
Marcin Otto.
Nóż musi zostać także 
odpowiednio wyważony. 
To do tego służą dziurki 
w trzonie rękojeści czy żło-
bienia w głowni.

– Wyważenie noża, jego 
kształt, geometria szlifu, 
grubość samego ostrza, to 
wszystko defi niuje, do cze-
go nóż będzie się nadawał 
– opowiada Marcin.
Ostatnie elementy pra-
cy to oprawienie noża 
w rękojeść, która może 
być drewniana, z lamina-
tu lub innego tworzywa 
i na koniec szycie pochew-
ki ze skóry. Wszystkie te 
elementy łodzianin wyko-
nuje w swojej pracowni. 
Marcin Otto przygotowu-
je noże według własnego 
projektu, ale także na spe-
cjalne zamówienia klien-
tów. Wszystkie jego noże 
można zobaczyć na face-
bookowym profi lu Motto 
Knives. 

rut

Na ostrzu noża Na ostrzu noża 
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 Wio-
sna w pełni 

i możemy podzi-
wiać efekty nasadzeń 

z ostatnich lat. Mocno za-
zieleniło się centrum, gdzie 

na każdej remontowanej ulicy 
sadzone są drzewa. W których 

miejscach możemy spodziewać się 
kolejnych?

Na ten rok miasto zaplanowa-
ło kontynuację programu za-
zieleniania dwupasmówek. 

Drzewa będą sadzone także 
na fi nale praktycznie każdej dro-

gowej inwestycji. Przybędzie także 
lasu, bo zalesionych zostanie kilka 

hektarów terenu. Tak prezentuje się 
część tegorocznych zielonych planów 
w Łodzi obejmujących sadzenie w ca-
łym mieście drzew.

Zieleń w inwestycjach
Wiosenne nasadzenia to głównie 

zieleń, która przybyła na miej-
skich inwestycjach. 

W i o -
sną miasto 

zakończyło m.in. remon-
ty ulic Traktorowej, Próchnika 

i Lipowej oraz Podchorążych. Jak to 
bywa na fi nale każdej inwestycji, jed-
nym z ostatnich etapów było urządze-
nie zieleni. I tak na odnowionych uli-
cach zostało posadzonych 100 nowych 
drzew. 
Najwięcej nowych drzew pojawiło 
się na ul. Podchorążych. To wspólna 
inwestycja Zarządu Inwestycji Miej-
skich i Łódzkiej Spółki Infrastruktu-
ralnej. Na początku roku dotarła do 
szczęśliwego fi nału, a wykonawca 
posadził tu 33 drzewa i kilka tysięcy 
krzewów.
30 drzew pojawiło się na tzw. kolan-
ku, czyli skrzyżowaniu ul. Próchnika 
z Lipową. To kolejne już przebudowa-
ne odcinki ulic w programie Zielone 
Polesie. Nieopodal, na kolejnym frag-
mencie ul. Strzelców Kaniowskich, 
posadzonych zostało dziewięć kasz-
tanowców, które uzupełniły istniejący 
tu wcześniej szpaler.
17 nowych drzew ma ul. Traktoro-
wa, przebudowana na odcinku od ul. 
Aleksandrowskiej do skrzyżowania 
z ul. Rojną. Ta inwestycja to kom-

pleksowy remont obejmują-
cy wymianę sieci, 

nawierzchni jezdni i chodników, budo-
wę drogi rowerowej i nowych przystan-
ków MPK oraz montaż oświetlenia.
Listę już zazielenionych w tym roku 
ulic uzupełniają ul. Stefanowskiego, 
Dworzaczaka i Junacka. Natomiast 
do końca roku na tej liście pojawią się 
jeszcze ul. Włókiennicza, Zajączkow-
skiego, Obywatelska, Stepowa, Drew-
nowska, kolejny odcinek Strzelców 
Kaniowskich oraz ulica Moniuszki, 
na której, podobnie jak na 6 Sierpnia 
i Traugutta, posadzone zostaną wiśnie 
kanzan kwitnące wiosną na różowo.

Zielone arterie
Osobną kategorią zazieleniania ulic 
są dwupasmowe arterie. Wielolet-
ni program intensywnego sadzenia 
w nich drzew objął w zeszłym roku uli-
ce Brzezińską, Dąbrowskiego, Józefi a-
ka i trasę W-Z. – W tym roku skupimy 
się na al. Włókniarzy, która ma duży 
potencjał do zazielenienia. Na początek 
tylko tej jesieni chcemy posadzić w niej 
tysiąc drzew. W przyszłym roku dru-
gie tyle – zapowiada Maciej Riemer, 
dyrektor Departamentu Ekologii. 
Zarząd Zieleni Miejskiej posadzi w al. 
Włókniarzy dęby szypułkowe, lipy 
drobnolistne, leszczyny tureckie, po-
spolite graby i klony oraz kasztanow-
ce czerwone. Kolejne drzewa będą sa-
dzone w ramach zalesień. W tym roku 

do łódzkich lasów ma 
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nawierzchni jezdni i chodników, budo-
wę drogi rowerowej i nowych przystan-
ków MPK oraz montaż oświetlenia.
Listę już zazielenionych w tym roku 
ulic uzupełniają ul. Stefanowskiego, 
Dworzaczaka i Junacka. Natomiast 
do końca roku na tej liście pojawią się 
jeszcze ul. Włókiennicza, Zajączkow-
skiego, Obywatelska, Stepowa, Drew-
nowska, kolejny odcinek Strzelców 
Kaniowskich oraz ulica Moniuszki, 
na której, podobnie jak na 6 Sierpnia 
i Traugutta, posadzone zostaną wiśnie 
kanzan kwitnące wiosną na różowo.

Zielone arterie
Osobną kategorią zazieleniania ulic 
są dwupasmowe arterie. Wielolet-
ni program intensywnego sadzenia 
w nich drzew objął w zeszłym roku uli-
ce Brzezińską, Dąbrowskiego, Józefi a-
ka i trasę W-Z. – W tym roku skupimy 
się na al. Włókniarzy, która ma duży 
potencjał do zazielenienia. Na początek 
tylko tej jesieni chcemy posadzić w niej 
tysiąc drzew. W przyszłym roku dru-
gie tyle – zapowiada Maciej Riemer, 
dyrektor Departamentu Ekologii. 
Zarząd Zieleni Miejskiej posadzi w al. 
Włókniarzy dęby szypułkowe, lipy 
drobnolistne, leszczyny tureckie, po-
spolite graby i klony oraz kasztanow-
ce czerwone. Kolejne drzewa będą sa-
dzone w ramach zalesień. W tym roku 

do łódzkich lasów ma 

zostać dołą-
czonych kolejnych 
kilka hektarów terenów, na 
których pojawią się nowe sadzonki.
Nasadzenia ZZM zostały zaplano-
wane na jesień. Wpływ na odejście 
od wiosennych nasadzeń ma fakt, że 
coraz bardziej odczuwamy skutki su-
szy. Opadów jest mało nawet jesienią 
i zimą, co nie pozwala na odpowied-
nie zasilenie w wodę gleby. Dlatego le-
piej jest sadzić drzewa po tzw. okresie 
wegetacji, czyli kiedy zrzucą już liście. 
Wtedy łatwiej jest im zaaklimatyzo-
wać się w nowym miejscu.

Łodzianie zdecydowali 
Zarząd zazieleni także tereny wskaza-
ne przez łodzian w Budżecie Obywa-
telskim. Mieszkańcy wykorzystują to 
narzędzie do zmiany nie tylko swojej 
najbliższej okolicy, ale także ważnych 
miejsc w Łodzi.
To właśnie od samych łodzian rozpo-
częła się zielona rewolucja na śród-
miejskich ulicach i sadzenie drzew 
w miejscach, które przez lata były 
szarymi, betonowymi przestrzeniami. 
Rozpoczęty 10 lat temu trend to dzisiaj 
standard w inwestycjach i w każdym 
remoncie ulic, nie tylko w centrum, ale 
także poza nim, uwzględniane są zie-
lone elementy.
Ale wróćmy 

do Budże-
tu Obywatel-
skiego. Łodzianie 
zdecydowali, że nowe 
drzewa pojawią się na Teo-
fi lowie – 50 lip drobnolistnych, 
przy ul. Brzezińskiej – w sumie 50 
lip i klonów, na ul. Pienistej – 60 lip 
i ul. Kusocińskiego – w sumie 40 lip, 
dębów i klonów. 
W ramach BO nasadzenia zostaną 
wykonane także na ul. Okoniowej, 
Krzywickiego i Zelwerowicza, Za-
gajnikowej, Górniczej i Króla.

Zielony biznes
W zazielenianie miasta włączają 
się coraz chętniej fi rmy prowadzące 
w Łodzi działalność. Miasto nie zdra-
dza jeszcze, jakie to konkretnie loka-
lizacje i przedsiębiorcy, ale są chętni 
zasponsorować nowe nasadzenia 
w pięciu miejscach w centrum Ło-
dzi, w tym na jednym z najważ-
niejszych skrzyżowań. red

FOT. LODZ.PL
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ATRAKCJE DLA MAŁYCH I DUŻYCH

z nowy-
mi pomy-
słami, jak 
u r o z m a -
icić okres 
wakacyjny 
jakąś cieka-
wą imprezą 
– mówi Ka-
tarzyna Dy- zio, dyrektor 
Biura Aktywności Miejskiej.

Występy i animacje
I tak na przykład 4 czerw-
ca na Dzień Dziecka za-
praszają osiedla Teofilów 
i Wielkopolska. W Centrum 
Twórczości „Lutnia” przy 
ul. Łanowej 14 w godzinach 
12:00–16:00 zaplanowano 
występy dziecięcej grupy 
Tralalandia, grupy tanecznej 
Eretz czy orkiestry instru-
mentów perkusyjnych Mały 
Big Band. Będzie także reci-
tal Krzysztofa Ciesielskiego, 
wokalisty zespołu Rambo 
Jet. Dla tych, co wolą działać 
niż patrzeć i słuchać, będą 
zabawy integracyjne, warsz-
taty plastyczne i warsztaty 
malowania na drewnianych 
deskach. 
– Mieszkańcy bardzo chęt-
nie uczestniczą w takich 
osiedlowych piknikach, to 

tutaj mogą spotkać 
kogoś znajome-
go, porozmawiać. 
To jest doskonały 
czas, żeby się bar-
dziej  zintegro-
wać, a to ważne, 
w szczególności 

teraz, po tych trudnych 
czasach pandemii – przyzna-
je Ewa Majchrzak, kierownik 
„Lutni”. 
Tego samego dnia na Teo-
filowie mieszkańcy mogą 
także wybrać się do Cen-
trum Edukacji Kulturowej 
„Na Żubardzkiej”. Impreza 
przewidziana jest w godzi-
nach 12:00–16:00. Tutaj także 
wystąpią zespoły taneczne, 
takie jak KIKI DANCE.
W najbliższych dniach pik-
nik rodzinny połączony 
z Dniem Dziecka odbędzie 
się także w Śródmieściu. 
3 czerwca na szkolne boisko 
przy ul. Rewolucji 1903r. 22 
organizatorzy zapraszają całe 
rodziny. W programie są po-
kazy Animal Patrolu czy stra-
ży pożarnej, a także animacje 
i zabawy dla najmłodszych. 
Szkoła Podstawowa nr 70 
jest jedną ze szkół, w której 
jest najwięcej dzieci przyby-
łych z Ukrainy, bo około 200. 

– Wspólna zabawa będzie 
świetną okazją do poznania 
się i zintegrowania wszyst-
kich okolicznych mieszkań-
ców, nie tylko tych, których 
dzieci uczęszczają do naszej 
szkoły – przyznaje Bogu-
miła Cichacz, dyr. SP nr 70 
w Łodzi i zaprasza wszyst-
kich chętnych do wzięcia 
udziału w rodzinnym pik-
niku.
Po dwóch latach przerwy 
spowodowanych pandemią, 
wraca Święto Złotna. Impre-
za odbędzie się 25 czerwca 
w godz. 10:30–13:30, pod na-
zwą Złotno Raj. Będą wystę-
py taneczne, prezentowa-
ne przez dzieci, pokazy 
strażaków z OSP i PSP, a 
także darmowy poczęstu-
nek przygotowany przez 
Koło Gospodyń Wiejskich.
– W przypadku takich osie-
dlowych imprez najważniej-
sza jest Integracja sąsiedzka, 
to słowa klucze. Niestety 
młodsze pokolenia zamy-
kają się u siebie w domach i 
brakuje tego kontaktu. A na 
piknikach poznajemy się na-
wzajem, wiemy, kto koło nas 
mieszka, kto jest sąsiadem 
zza płotu – mówi Kacper 
Gorczyca, przewodniczący 

Pokazy tańca, 
warsztaty plastyczne, animacje 
dla dzieci, konkursy i wiele, wiele 
innych atrakcji. Łodzianie chętnie 
uczestniczą w rodzinnych pikni-
kach, a w naszym mieście ich nie 
brakuje. Latem mieszkańcy mogą 
bawić się podczas organizowa-
nych imprez w parkach, przy do-
mach kultury czy szkołach.

Tylko w czerwcu Rady Osie-
dli zaplanowały co najmniej 
kilkanaście różnych spotkań 
i pikników na terenie całego 
miasta. Większość z nich to 
imprezy z okazji Dnia Dziec-
ka, ale coś ciekawego dla sie-
bie znajdą z pewnością także 
dorośli.
– Nasi mieszkańcy pod 
względem pomysłowości 
i organizacji takich imprez są 
niezastąpieni. Co roku zgła-
szają się do nas Rady Osiedli 

zwą Złotno Raj. Będą wystę-

strażaków z OSP i PSP, a 
także darmowy poczęstu-
nek przygotowany przez 
Koło Gospodyń Wiejskich.
– W przypadku takich osie-
dlowych imprez najważniej-
sza jest Integracja sąsiedzka, 
to słowa klucze. Niestety 
młodsze pokolenia zamy-
kają się u siebie w domach i 
brakuje tego kontaktu. A na 
piknikach poznajemy się na-
wzajem, wiemy, kto koło nas 
mieszka, kto jest sąsiadem 
zza płotu – mówi Kacper 

z nowy-
mi pomy-
słami, jak 
u r o z m a -
icić okres 
wakacyjny 
jakąś cieka-
wą imprezą 
– mówi Ka-
tarzyna Dy-
Biura Aktywności Miejskiej.

Występy i animacje
Pokazy tańca, 
warsztaty plastyczne, animacje 

z nowy-
mi pomy-
słami, jak 
u r o z m a -
icić okres 
wakacyjny 
jakąś cieka-
wą imprezą 
– mówi Ka-
tarzyna Dy- zio, dyrektor 

tutaj mogą spotkać 
kogoś znajome-
go, porozmawiać. 
To jest doskonały 
czas, żeby się bar-
dziej  zintegro-
wać, a to ważne, 

teraz, po tych trudnych 
czasach pandemii – przyzna-

IMPREZA TERMIN OSIEDLE MIEJSCE
Dzień Dziecka i Piknik Sąsiedzki 3 czerwca, piątek, w godz. 16:00−19:00 Katedralna SP nr 70, ul. Rewolucji 1905 r. 22
Rajd Nocny 3 czerwca, piątek, w godz. 22:00−5:00 Katedralna OSP Gałkówek, ul. Dzieci Polskich 18
Dzień Dziecka 4 czerwca, sobota, w godz. 12:00−16:00 Teofi lów Wielkopolska Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej”, ul. Żubardzka 3
Dzień Dziecka 4 czerwca, sobota, w godz. 12:00−16:00 Teofi lów Wielkopolska Centrum Twórczości „Lutnia”, ul. Łanowa 14
Dzień Dziecka i Piknik Rodzinny 4 czerwca, sobota, godz. 10:00 Bałuty Zachodnie Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2, ul. Spadkowa 11
Dzień Matki 5 czerwca, niedziela, godz. 16:00 Złotno teren OSP Stare Złotno, ul. Stare Złotno 73
Dzień Dziecka 10 czerwca, piątek, w godz. 14:30−18:30 Wiskitno Przedszkole Miejskie nr 233, ul. Kolumny 301
Dzień Dziecka 11 czerwca, sobota Julianów-Marysin-Rogi Szkoła Podstawowa nr 120, ul. Centralna 40
Dzień Dziecka i Piknik Sąsiedzki 11 czerwca, sobota Julianów-Marysin-Rogi Szkoła Podstawowa nr 142, ul. Łupkowa 6
Piknik Rodzinny 11 czerwca, sobota Ruda Stawy Stefańskiego
Dzień Dziecka 24 czerwca, piątek Wiskitno Szkoła Podstawowa nr 130, ul. Gościniec 1
Święto Złotna 25 czerwca, sobota, 10:30−13:30 Złotno teren pomiędzy ul. Cyganka a ul. Rowerową

Rady Osie-
dla Złotno.
Nieco inny 
c h a r a k t e r 
będzie mia-
ło spotkanie z  o k a z j i 
Dnia Matki, które odbędzie 
się na Złotnie już 5 czerwca 
od godziny 16:00. Będzie to 
sąsiedzka pogawędka na 
terenie OSP Stare Złotno. 
Z pewnością nie zabraknie 
pysznego jedzenia, bo orga-
nizatorem jest Koło Gospo-
dyń Wiejskich. 

red

IMPREZA
Dzień Dziecka i Piknik Sąsiedzki
Rajd Nocny
Dzień Dziecka
Dzień Dziecka
Dzień Dziecka i Piknik Rodzinny
Dzień Matki
Dzień Dziecka
Dzień Dziecka
Dzień Dziecka i Piknik Sąsiedzki
Piknik Rodzinny
Dzień Dziecka
Święto ZłotnaŚwięto Złotna

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2, ul. Spadkowa 11
teren OSP Stare Złotno, ul. Stare Złotno 73
Przedszkole Miejskie nr 233, ul. Kolumny 301
Szkoła Podstawowa nr 120, ul. Centralna 40
Szkoła Podstawowa nr 142, ul. Łupkowa 6

Szkoła Podstawowa nr 130, ul. Gościniec 1
teren pomiędzy ul. Cyganka a ul. Rowerowąteren pomiędzy ul. Cyganka a ul. Rowerową
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ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ
RODZICIELSTWA 
ZASTĘPCZEGO!
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OGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENOGŁOSZENIA MIEJSKIEOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEIA MIEJSKIE

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że w dniach od 30 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy 
ul. Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) wykaz stanowiący załącznik do zarządze-
nia Nr 1121/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych 
lokali użytkowych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu 
oraz ogłoszenia ich wykazu. 

trafi ają tam z interwencji, 
prosto z pogotowi idą do 
adopcji, wracają do ro-
dziców biologicznych lub 
przeprowadzają się do 
rodzin zastępczych peł-
niących tę rolę długoter-
minowo. 
W  p r z y p a d k u  r o d z i n 
zastępczych innych niż 
pogotowia  t rudno już 
mówić o tymczasowości. 
Bo dzieci stają się częścią 
rodzin na kilka, kilkana-
ście, a nawet ponad 20 
lat. Statystyki wyraźnie 
pokazują, że gdy dzieci 
są ciężko chore, niepeł-
nosprawne lub mają licz-
ne rodzeństwo, to bardzo 
trudno jest znaleźć dla 
nich w Polsce rodzinę 
adopcyjną. Dla tych dzie-

ci jedyną szansą na życie 
poza placówką są wła-
śnie rodziny zastępcze.

A teraz czas na 
rodzinne statystyki 
Liczba łódzkich rodzin za-
stępczych to 958, w tym:

• 631 spokrewnionych
• 225 niezawodowych
• 102 zawodowe, z czego:

◦ 26 standardowych
◦ 29 specjalistycznych
◦ 16 pogotowi rodzin-

nych
◦ 31 rodzinnych dom 

domów dziecka

Jak widać, średnio co 10. 
rodzina zastępcza pełni tę 
rolę zawodowo i zrezygno-
wała dla niej ze swojej do-

958 łódzkich rodzin zastępczych 
pomaga na co dzień 1400 dzie-
ciom po traumach. Możecie złożyć 
im dziś serdeczne życzenia, bo 30 
maja to ogólnopolski Dzień Rodzi-
cielstwa Zastępczego. 

Na początek trochę fak-
tów. Rodzina zastępcza 
pomaga dziecku, gdy jego 
rodzice biologiczni są na 
życiowym zakręcie. Za-
stępuje ich do czasu poko-
nania kryzysu lub uregu-
lowania sytuacji prawnej 
dziecka i znalezienia dla 
niego rodziców adopcyj-
nych.
W założeniu rodziny za-
stępcze są domami przej-
ściowymi. I tak to wyglą-
da zwykle w pogotowiach 
rodzinnych. Dzieci, które 

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ
RODZICIELSTWA 
ZASTĘPCZEGO!

tychczasowej pracy. Łódz-
kie rodziny zastępcze dają 
obecnie dom ponad 1400 
dzieciom. 
W rodzinach zastępczych 
dzieci spędzają od kilku 
miesięcy do kilkunastu, 
a nawet ponad 20 lat. Naj-
starsze wiekiem rodziny 
zastępcze  święt o w a ł y 
już swoje 75. urodziny, 
a najmłodsze są około 
trzydziestki. Największa 
różnica wieku między 
zastępczą mamą z Łodzi 
a „jej” dziećmi wynosi 72 
lata, a w kilku kolejnych 
rodzinach – około 60 lat. 
Szkolenie dla kandydatów 
na rodzinę zastępczą trwa 
64 godziny, co po rozłoże-
niu na 12 spotkań zajmuje 
od 2 do 3 miesięcy. Niektó-

re spośród zawodowych 
rodzin zastępczych działają 
już od ponad 20 lat. Część 
ich dzieci zdążyła doro-
snąć i wyfrunąć z domu. 
Ale wśród łódzkich rodzin 
zastępczych są także te 
młode stażem (choć nieko-
niecznie wiekiem, bo sporo 
osób decyduje się podjąć to 
wyzwanie dopiero na eme-
ryturze). W 2021 r. powsta-
ło w Łodzi około 100 no-
wych rodzin zastępczych, 
a w tym roku już  ponad 
40. Jeśli Ty też chcesz dołą-
czyć do tego wyjątkowego 
grona, to napisz do nas na 
FB Rodzina Jest dla Dzieci 
lub zadzwoń – 506 980 979. 

Karolina Tatarzyńska

Kochani Rodzice Zastępczy, w dniu Waszego 
święta życzę Wam ogromu radości i cierpliwo-
ści w relacjach z dziećmi oraz wielu życzliwych 
osób wokół Was. Niech trudne chwile trwają jak 
najkrócej, a miłość na stałe gości w Waszych do-
mach. Podziwiam Was i jestem wdzięczna za to, 
jak dzielnie pomagacie dzieciom po przejściach. 
Dzięki Wam ich życie staje się piękniejsze.  
A Wy jesteście dumą Łodzi!

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
HANNA ZDANOWSKA
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Koziorożec (22.12-19.01)
Życiowy spokój to nie 
stagnacja! Długo dążyłeś 
do wewnętrznego spoko-
ju, więc doceń go i nie 
szukaj na siłę nowych 
wrażeń.  W ostatnich 
dniach maja popracuj ze 
świadomym oddechem, 
bo początek czerwca 
w pracy będzie gorący! 

Rak (21.06-22.07)
Drobne problemy w pra-
cy nie wpłyną negatywnie 
na Twój nastrój. I słusz-
nie! Rozwiązanie pojawi 
się samo i nie będziesz 
musiał ingerować w sy-
tuację. Jeśli szukasz już 
ofert wypoczynkowych 
na urlop, nie podejmuj 
pochopnych decyzji. Za-
ufaj instynktowi drugiej 
połówki. 

Panna (23.08-22.09)
Jeśli po głowie chodzą 
Ci oświadczyny lub wy-
znanie miłości, to dobry 
moment! Układ gwiazd 
sprzyja odwadze i re-
alizacji życiowych pla-
nów. Osoba spod znaku 
Strzelca może pomóc Ci 
w organizacji ważnego 
przedsięwzięcia, dlatego 
nie odrzucaj jej wsparcia. 

Waga (23.09-22.10)
Jesteś altruistą i wiele 
czasu poświęcasz innym? 
Jeśli tak, to na początku 
czerwca zaopiekuj się 
sobą. Nie tylko zdro-
wiem, ale przede wszyst-
kim swoim komfortem 
psychicznym. Perspek-
tywa nowych wyzwań 
może cię zaskoczyć, ale 
nie skreślaj swoich szans 
na starcie.

Skorpion (23.10-22.11)
Zatrzymaj się w pędzą-
cym świecie i poświęć 
czas obserwacjom. Wnio-
ski mogą cię pierwotnie 
zasmucić, ale w per-
spektywie czeka wiele 
radości. Uważaj jednak 
na fałszywych doradców, 
którzy zamiast pomóc 
Tobie, układają własną 
ścieżkę do sukcesu.

Strzelec (23.11-21.12)
Dasz radę! Koniec ma-
razmu i negatywnych 
myśli. Przypomnij sobie, 
jak wiele osiągnąłeś 
i działaj. Jeżeli sam nie 
ruszysz z kopyta, mo-
żesz przegapić szansę 
na wzbogacenie. Może 
będzie to nowa praca 
dodatkowa, kurs dosz-
kalający albo warsztaty? 
Nie ograniczaj swojego 
potencjału! To będzie 
owocny tydzień!

Wodnik (20.01-18.02)
Krótka chwila odpoczyn-
ku pozwoli naładować 
akumulator na czerw-
cowe szaleństwa! Nie 
wydawaj niepotrzebnie 
pieniędzy i oszczędzaj, 
zapasy przydadzą Ci się 
niebawem. Zastanów się, 
czy nie przegapiłeś waż-
nego wydarzenia – może 
jeszcze nie jest zbyt póź-
no?

Ryby (19.02-20.03)
Szacunek współpracow-
ników zależy teraz od 
Twoich wyborów. Nie 
daj się namówić na roz-
wiązania, które długofa-
lowo mogą doprowadzić 
do kryzysu. Jeśli chodzi 
o zdrowie, nie trywializuj 
drobnych symptomów! 

Baran (21.03-19.04)
Twoja cierpliwość zosta-
nie wystawiona na próbę! 
Spokój przyjdzie na dwa 
tygodnie czerwca i los 
ponownie wpędzi Cię 
w tarapaty. Szykuj się na 
zawirowania miłosne lub 
nową przyjaźń. Wycią-
gnij wnioski z majowych 
przeżyć i zarezerwuj czas 
na porządny reset!

Byk (20.04-20.05)
Pracowity tydzień i wiele 
wyzwań. Nie trać czasu 
i bierz się za sprawy, 
które zbyt długo leżą 
w szufl adzie. Jeśli wciąż 
rozważasz powrót do 
dawnej relacji roman-
tycznej, to ostatni gwiz-
dek, by to zrobić. Pamię-
taj jednak, co sprawiło, 
że postanowiłeś ją za-
kończyć.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Czerwiec to miesiąc Bliź-
niąt! Zastanów się zatem, 
co negatywnie wpływa na 
komfort Twojego życia. 
Możesz poprawić swój 
status materialny, jednak 
do pełnego sukcesu po-
trzebne jest coś jeszcze! 
Jeśli tylko chcesz, to bę-
dzie czas zmian!
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Lew (23.07-22.08)
Spiętrzenie obowiązków 
może przełożyć się na 
Twój czas dla bliskich. 
Zapytaj siebie, w którym 
miejscu życia jesteś, 
a gdzie chciałbyś być. 
To czas na ewentualne 
decyzje. W sprawach ser-
cowych zrobiłeś krok do 
przodu i nie cofaj się ani 
o milimetr!
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FOT. ŁKS

Za nami jeden z najtrudniej-
szych sezonów dla kibiców 
Łódzkiego Klubu Sportowego. 
Nie dlatego, że ich drużyna 
nie osiągnęła celu, jakim był 
awans do Ekstraklasy. Również 
nie dlatego, że w klubie pojawi-
ły się problemy fi nansowe – te 
akurat fani z al. Unii dobrze 
znają. 

Sezon był trudny przede 
wszystkim dlatego, że 
jeszcze na początku roz-

grywek nic nie zapowia-
dało kłopotów. Kibice 
byli przekonani, że brak 
awansu w poprzednich 
rozgrywkach Fortuna 1. 
Ligi był jedynie wpad-

ką, którą szybko 
uda się napra-
wić.  Niestety 
w ciągu kilku 

miesięcy klub z ambi-
cjami stanął na krawędzi, 
a pytanie o to, czy bę-
dzie w stanie wystawić 
zespół do kolejnych roz-
grywek, wcale nie jest 
bezzasadne.

Nadzieja 
i rzeczywistość
Niezależnie od tego, 
czy powodem słabej 
postawy drużyny były 
kłopoty organizacyjne, 
czy też finansowe, pod 

względem sportowym ten 
sezon rozczarował. Jesz-
cze na początku wydawało 
się, że ŁKS pewnie będzie 
kroczył do Ekstraklasy – 
pierwsze wygrane mecze 
i  prawie niezmieniony 
w porównaniu do poprzed-
niego sezonu skład dawały 
nadzieję. Później jednak 
coś zaczęło się psuć. Wy-
niki były na tyle niezado-
walające, że drugi sezon 
z rzędu doszło do zmiany 
trenera. Ze stanowiskiem 
pożegnał się Kibu Vicuña, 
którego zastąpił Marcin 
Pogorzała. Efektu nowej 
miotły jednak nie było, za 
to rozczarowali piłkarze – 
szczególnie Hiszpanie – na 
których klub stawiał i na 
których liczyli kibice. Dość 
powiedzieć, że Ricardinho 
czy wracający do formy po 
poważnej kontuzji Corral 
nie strzelili w tym sezonie 
ani jednego gola! Na tym 
tle wyróżniał się jedynie 
Pirulo, który okazał się naj-
lepszym strzelcem w tych 
rozgrywkach. Szczególnie 
dramatyczna była koń-
cówka sezonu, w której ło-
dzianie zaczęli przegrywać 
mecz za meczem, a kibiców 
bardziej niż wyniki sporto-
we elektryzowały informa-
cje o kolejnych kłopotach 

albo o odejściach piłkarzy. 
Koniec końców ŁKS zakoń-
czył rozgrywki na 10 miej-
scu jako ligowy średniak. 
Na 34 spotkania wygrał 
zaledwie 12 i strzelił tylko 
33 bramki. To zdecydowa-
nie za mało, żeby myśleć 
o powrocie do elity.

Klub przeprasza
O  a k t u a l n e j  s y t u a c j i 
w klubie władze ŁKS-u 
milczą. Kibice pogrążają się 
w domysłach i prześcigają 
w pomysłach na przyszłość 
swojej drużyny. Klub co 
prawda przeprosił,  ale 
w krótkiej formie w me-
diach społecznościowych, 
gdzie mogliśmy przeczy-
tać: „Ten sezon był pełen 
rozczarowań, za które Was 
szczerze przepraszamy, 
dziękując jednocześnie za 
wsparcie okazywane często 
wbrew wszystkiemu. Cze-
kają nas zmiany i trudne 
decyzje. Zrobimy wszyst-
ko, co możliwe, żeby kolej-
ny sezon przysporzył nam 
wszystkim więcej radości”. 
Sęk w tym, że jak na razie 
konkretów brak. Wiadomo 
jedynie, że z ŁKS-em że-
gna się kolejny zawodnik. 
To Samu Corral, któremu 
z końcem czerwca wygasa 
kontrakt. Dalsze ruchy ka-

drowe nie są znane, choć to 
na pewno nie ostatnie po-
żegnanie.

Plan na przygotowania
Skład drużyny na przyszły 
sezon nie jest jedyną nie-
wiadomą. Nie wiadomo 
również, kto ją skomple-
tuje i poprowadzi. Przy-
szłość dyrektora sporto-
wego Krzysztofa Przytuły 
wydaje się przesądzona 
– rozstanie się z klubem. 
Z kolei trener Marcin Po-
gorzała przyszedł do ŁKS-
-u jedynie ratować sytuację 
pod koniec sezonu. Nie ma 
odpowiedniej licencji, żeby 
dalej prowadził zespół. 
Jeśli dostanie się na odpo-
wiedni kurs, PZPN będzie 
mógł warunkowo zezwo-
lić mu prowadzić drużynę. 
Czy tak się jednak stanie? 
Mimo tych wszystkich 
znaków zapytania jest plan 
na przygotowania druży-
ny, której jeszcze nie ma. 
Zajęcia piłkarzy mają zo-
stać wznowione w połowie 
czerwca. Później drużyna 
pojedzie na zgrupowanie 
do Woli Chorzelowskiej. 
Czasu zostało niewiele, bo 
rozgrywki 1. Ligi ruszają 
już w lipcu.

JB

SEZON ROZCZAROWAŃ

ŁKS NA ROZSTAJUŁKS NA ROZSTAJU

Samu Corral
zawiódł na 
całej linii...

Marcin Pogorzała
wciąż nie jest pewien

swojej przyszłości 
w ŁKS
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Przed ofi cjalnym zakończe-
niem sezonu 2021/2022 pił-
karki TME SMS Łódź miały 
siedem dni na to, by oswoić się 
z myślą, że są najlepszą druży-
ną w kraju. Tytuł mistrzowski 
przypieczętowały wyjazdo-
wym zwycięstwem 2:1 z AZS 
UJ Kraków, a po niedzielnym 
(29 maja) wygranym meczu 
z Olimpią Szczecin przed wła-
sną publicznością odebrały 
okazały puchar i złote medale.

Na ten sukces w klubie z Mi-
lionowej pracowano przez 
wiele lat. Zdaniem prezesa 
UKS SMS Janusza Matu-
siaka największy wpływ 
na osiągane obecnie wyniki 
miało wdrożenie w życie 
pomysłu o konsekwentnej 
budowie zespołu w oparciu 
o pracę od podstaw. Zaczę-
to od szkolenia najmłod-
szych adeptek futbolu, któ-
re obecnie śmiało wkraczają 
do seniorskich rozgrywek 
i bez strachu przed bardziej 
utytułowanymi rywalkami 
sięgają po najcenniejsze tro-
fea. Trudno jednak przewi-
dzieć, czy łodzianki święto-
wałyby dzisiaj mistrzostwo 
kraju, gdyby w styczniu 
2016 r. szef klubu nie zde-
cydował się na zatrudnienie 
w roli szkoleniowca pierw-
szej drużyny Marka Choj-
nackiego. Rekordzista Pol-
ski pod względem liczby 
ekstraklasowych występów 
w barwach jednego zespołu 
(452 meczów w Łódzkim 
Klubie Sportowym) miał 
już wówczas za sobą boga-
tą karierę trenerską, jednak 
z paniami jeszcze nie pra-
cował i sam do końca nie 
wiedział, jak zakończy się 
nowe wyzwanie.  

Piękna historia zwień-
czona mistrzostwem 
– Wcześniej nie byłem 
może zagorzałym fanem 
futbolu kobiecego, ale nie 
ukrywam, że jeżeli tyl-
ko mogłem, to oglądałem 
najważniejsze między-
narodowe wydarzenia 
w tej dyscyplinie. Przyjem-
nie patrzyło się na mecze 
rozgrywane przez panie 
podczas igrzysk olimpij-
skich, mistrzostw świa-
ta, mistrzostw Europy 
i w europejskich pucha-
rach. Gdy jednak rozpoczy-
nałem pracę przy Miliono-
wej, to nie wiedziałem, że 
tak się wszystko potoczy. 
Celem był wówczas awans 
do ekstraklasy. Z biegiem 
czasu nabierałem jednak 
przekonania, że w tym klu-
bie i w trenujących w nim 
dziewczynach tkwi spory 
potencjał. Oczywiście bra-
kowało nam trochę do Me-
dyka Konin, Górnika Łęcz-
na i Czarnych Sosnowiec. 
W ostatnim okresie polskie 
zawodniczki zrobiły jednak 
spory postęp i najlepsze za-
częły wyjeżdżać za granicę. 
To trochę osłabiło rodzimą 
ligę i w pewnym momencie 
stwierdziliśmy, że mamy 
szansę dołączyć do krajowej 
czołówki. Robiliśmy syste-
matyczne postępy i cały czas 
dorastały nam zawodniczki, 
które wcześniej zdobywały 
mistrzostwo Polski w ka-
tegoriach młodzieżowych. 
To musiało się w końcu 
przełożyć również na grę 
w pierwszym zespole. Teraz 
zbieramy owoce wielolet-
niej pracy u podstaw i roz-
sądnej polityki transferowej 
– powiedział Chojnacki.

Dodał, że w tej chwili nie 
wróciłby na trenerską ław-
kę w męskim zespole. – Nie 
ma takiej możliwości. Ja 
jestem 1959 rocznik, więc 
6 grudnia 2024 r. zawieszam 
swoją działalność sportową 
i przechodzę na emerytu-
rę – zapowiedział szkole-
niowiec mistrzyń Polski. 
Na zasłużony odpoczynek 
musi jednak jeszcze trochę 
poczekać, bo już wkrótce 
będzie musiał przygotować 
swój zespół do kolejnego 
wyzwania. – Jako piłkarz 
nie zdołałem zdobyć mi-
strzostwa Polski. Udało 
się dopiero w roli trenera, 
a dzięki naszemu sukceso-
wi po 24 latach Łódź znów 
będzie miała piłkarską 
Ligę Mistrzów. Co prawda 
w wydaniu kobiecym, 
ale jest to zawsze Liga 
Mistrzów. Już za chwilę 
będziemy się skupiali na 
eliminacjach do fazy gru-
powej tych rozgrywek – za-
kończył Chojnacki.   

Okazałe zwycięstwo 
i mistrzowska feta
W niedzielę jednak najważ-
niejsza była mistrzowska 
feta, która rozpoczęła się 
po wygranym 7:0 meczu 
z Olimpią. Na listę strzel-
czyń cztery razy wpisała 
się Dominika Kopińska, 
dwa razy Klaudia Jedlińska 
i raz Anna Rędzia. Mistrzy-
nie Polski odebrały puchar 
i medale, a później razem 
z kibicami długo świętowa-
ły historyczny sukces, dzię-
ki któremu złotymi zgło-
skami zapisały się w historii 
łódzkiego sportu.

MD

Łodzianki w tym sezonie
mają z czego się cieszyć!

FOT. RADOSŁAW JÓŹWIAK

KONIEC ZWIEŃCZYŁKONIEC ZWIEŃCZYŁ
DZIEŁODZIEŁO
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MD

Trener Marek Chojnacki 
miał ogromny wkład 
w sukces drużyny

Piłkarki TME UKS SMS Łódź
świętują zdobycie mistrzostwa!

Już w środę, 1 czerwca na Facebooku Łódź.pl konkurs 
z biletami na mecz Gortat Team vs Wojsko Polskie!INFO Już w środę, 1 czerwca na 
z biletami na mecz Gortat Team vs Wojsko Polskie!INFO
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ŁÓDZKA POGODYNKA
19°C

30.05
PONIEDZIAŁEK Imieniny 

obchodzą:
Bazyli, Feliks,
Ferdynand, Joanna,
Marta, Żanna

REKLAMA

21°C

31.05
WTOREK Imieniny 

obchodzą:
Aniela, Feliks,
Kamila, Petronela,
Ernestyna, Ernesta

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC,

29 maja 1884 r. konsekro-
wana została przez arcy-
biskupa warszawskiego 
cerkwi prawosławnej Le-
oncjusza świątynia pw. 
św. Aleksandra Newskiego 
w Łodzi, która była także 
parafią dla Brzezin, Rawy 
i Łasku. Pierwszym jej pro-
boszczem został Michaił 
Pomerancew.
W końcu XIX wieku wśród 
łodzian ponad 3 tys. osób 

Rodzinne 
miasto

Drugi interesujący utwór 
Tuwima zaadaptowany przez 
Niemena i zespół Akwarele 
to przewrotne „Jeżeli…”:

Ławeczka Tuwima

Kolejne wydanie w środę  1 czerwca

CERKIEW ŚW. ALEKSANDRA NEWSKIEGO
miasta o wiele za mało. Pod 
egidą i przy wsparciu finan-
sowym fabrykantów łódz-
kich (głównie Scheiblera i Po-
znańskiego) postanowiono 
w 1874 r. zbudować nową 
cerkiew pod wezwaniem św. 
Aleksandra Newskiego, przy 
ówczesnej ul. Widzewskiej, 
w pobliżu dworca Fabryczne-
go. Projektantem był słynny 
architekt łódzki Hilary Ma-
jewski. Jej budowa kosztowała 
90 tys. rubli i trwała 4 lata. Pie-
niądze pochodziły z darowizn 
fabrykantów i dobrowolnych 
składek gminy rosyjskiej. Car 
odręcznym reskryptem po-
chwalił tak zbożną inicjatywę, 
a prezydent Łodzi Władysław 
Pieńkowski otrzymał tytuł rad-
cy dworu i order św. Stanisła-
wa. Cerkiew zaprojektowana 
w stylu bizantyjskim miała po-
mieścić 1000 osób i do dziś sta-
nowi jeden z najcenniejszych 
zabytków sakralnych Łodzi. agr

wyznawało prawosławie. 
Była to głównie kadra żoł-
nierska i ofi cerska garnizonu 
miasta wraz z rodzinami. 
Niektórzy z nich, zdemo-
bilizowani po roku 1863 r., 
osiedli tu na stałe. Najpierw 
powstała cerkiew 37 Pułku 
Jekaterynburskiego, któ-
ra mieściła się w prywat-
nym mieszkaniu feldfebla 
Andrejewa, przy ul. Na-
wrót. To było na potrzeby 

CERKIEW ŚW. ALEKSANDRA NEWSKIEGOCERKIEW ŚW. ALEKSANDRA NEWSKIEGO
KARTKA Z KALENDARZA

Ławeczka TuwimaŁaweczka TuwimaŁaweczka Tuwima

Cerkiew 
św. Aleksandra  
Newskiego 
na starej 
pocztówce

A jeżeli nic? A jeżeli nie?A jeżeli nic? A jeżeli nie?
Trułem ja się myślą złudną,Trułem ja się myślą złudną,
Tobą jasną, tobą cudną,Tobą jasną, tobą cudną,
I zatruty śnię:I zatruty śnię:
A jeżeli nie?A jeżeli nie?
No to... trudno. No to... trudno. 

A jeżeli coś? A jeżeli tak?A jeżeli coś? A jeżeli tak?
Rozgołębią się zorze,Rozgołębią się zorze,
Ogniem cały świat zagorzeOgniem cały świat zagorze
Jak czerwony mak,Jak czerwony mak,
Bo jeżeli tak,Bo jeżeli tak,
No to... – Boże!No to... – Boże! Okładka płyty Niemena i Akwareli „Sukces” z utworem „Jeżeli...”

Mimozami jesień się zaczyna,Mimozami jesień się zaczyna,
Złotawa, krucha i miła.Złotawa, krucha i miła.
To ty, to ty jesteś ta dziewczyna,To ty, to ty jesteś ta dziewczyna,
Która do mnie na ulicę wychodziła.Która do mnie na ulicę wychodziła.

A jeżeli nic…

Na zakończenie 
Tuwimowskigo śpiewnika 
prezentujemy dwa utwory Czesława Niemena. 
Pierwszy to oczywiście sławne miłosne „Wspomnienie” 
z 1922 r. i znana strofa:
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