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Przemek, Szymon i Gabrysia to pierw-
sze w naszym regionie tegoroczne tro-

jaczki. Urodziły się w piątek na kilka ty-
godni przed terminem,  niecierpliwiły 
się przez całą ciążę. I choć chłopcy po-
trzebują jeszcze wspomagania odde-
chu, to Gabrysia, która urodziła się 
ostatnia, chce już jechać do domu.  

Pierwsze w tym roku trojaczki 
przyszły na świat w szpitalu im. Pirogo-

wa w Łodzi, podobnie jak Adrian 
i Tymon – pierwsze bliźniaki urodzone 
minutę i trzy minuty po północy w No-
wy Rok. Takiej kulminacji urodzeń wie-
lopłodowych na początku roku jeszcze 
nie było. Bliźniaki, trojaczki i czworacz-
ki są zawsze sensacją – ostatnio w na-
szym regionie urodziło się ich mniej. 

Trzy lata temu w woj.  łódzkim leka-
rze przywitali aż 626  bliźniąt, dziewięć 
razy urodziły się trojaczki. Ale już w 2014 
roku bliźniaków urodziło się o 21  mniej. 
Trojaczków też przyszło na świat o po-
łowę mniej, ale za to urodziły się czwo-
raczki i to aż trzem mamom. a ¹

Po rozmowie 
z prezydentem 
prezes Trybunału 
Konstytucyjnego 
przełożył rozprawę   
a STR. 12

Sprzęt od WOŚP 
uratował  
niejedno życie  
ŁÓDZKIE.  W niedzielę już po raz 24. 
odbędzie się finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W regionie 
łódzkim kilka tysięcy wolontariu-
szy będzie zbierać pieniądze  na  
rzecz oddziałów pediatrycznych 
i godnej opieki dla seniorów. Leka-
rze nie wyobrażają już sobie pracy 
bez sprzętu przekazanego przez 
WOŚP. Instytut Centrum Zdrowia 
Matki Polki od początku działania 
Orkiestry otrzymał sprzęt wart 13 
mln zł, zaś szpital w Bełchatowie 
wartości miliona złotych. a STR. 3

W Nowy Rok bliźniaki, 
a trojaczki po Trzech Króli 
A Urodziły się pierwsze w tym roku trojaczki, a wcześniej były pierwsze bliźniaki

Agnieszka Jędrzejczak 
a.jedrzejczak@dziennik.lodz.pl

Łódzkie

Więcej a STR. 6

Nowy szef TVP 
Jacek Kurski 
od wczoraj kieruje 
telewizją publiczną   
STR. 2 i 11

Sport 
Po grze z Niemcami 
polskich siatkarzy 
czeka dziś półfinał  
STR. 20

Region

Pracownicy MOPS  
zapowiadają strajk   
ŁÓDŹ. Pracownicy MOPS ostrzegają, że 
w poniedziałek może być problem z zasił-
kami i z wydawaniem obiadów dla dzieci 
z ubogich rodzin. Zaczynają strajk. Dy-
rekcja MOPS uspokaja... a STR. 4 

 ŁÓDŹ.  W piątek uroczyście otwarto 
najnowocześniejsze w Polsce planeta-
rium zbudowane w EC1 w Łodzi. Od so-
boty odbywają się regularne pokazy. 
W tydzień nowe planetarium sprze-
dało aż 10 tys. biletów. a STR. 5  

RADOMSKO.  Wczoraj minął termin 
zgłaszania kandydatów na prezydenta 
Radomska. Osoby, które chciałyby 
wystartować w wyborach, musiały 
zebrać 1500 podpisów. O fotel prezy-
denta powalczy sześć osób. a STR. 5 

 ŁÓDŹ. MPK planuje wprowadzić opłatę 
za przejechane przystanki.  Pasażer, 
wsiadając, będzie musiał wczytać 
swój elektroniczny bilet. a STR. 8

Z punktu widzenia 
sztuki komunikacji 
szum wokół Wielkiej 
Orkiestry tylko jej 
pomoże
Rozmowa 
Dariusz Tworzydło  a STR. 2
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DZIŚ HOROSKOP 2016 – TAROT
a Karty tarota to najpopularniejsze dziś chyba źródło przepowiedni. Sprawdź, co mówią o 2016 roku w Twoim życiu 
a W najbliższy wtorek (12 stycznia) ostatni dodatek z naszej serii. Tym razem będzie to horoskop chiński oraz runy a

 a
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Wydanie A B C DE

Dziś TIMES. Wszystko o wydarzeniach, którymi żyje świat

Północnokoreański 
wódz wystraszył 
świat bombą a STR. 8

Filmowe premiery tego roku 
zachwycą rzesze fanów kina a STR. 2 i 3
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Dron taksówka jed-
nym z cudów targów 
w Las Vegas a STR. 4

REKLAMA 005993030

Uwaga!
Nowość w ogłoszeniach

drobnych.

Szczegóły w Biurach Ogłoszeń 

oraz pod nr tel. 42/66-59-455.
Zapraszamy
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Szczekaczka 
bulteriera

Od redaktora

Arkadiusz 
Krystek

B
ędę konsekwentny 
w odzyskiwaniu dla PiS 
urzędu po urzędzie, 

przedsiębiorstwa po przedsię-
biorstwie, agendy po agen-
dzie. Trzeba jasno powiedzieć, 
że 16 miesięcy po wygranej PiS 
żaden działacz czy zwolennik 
naszej partii, który wykrwa-
wiał się w naszych kampa-
niach wyborczych, nie może 
cierpieć głodu i niedostatku  
– mówił Jacek Kurski w 2007 r. 
Trzy lata później bulterier Ka-
czyńskich – jak sam siebie 
Kurski nazywał – w wywiadzie 
dla „Wprost” wskazywał, co 
jest potrzebne partii, aby mo-
gła skutecznie działać: – Trze-
ba mieć swoje, w sensie ideo-
wym, seriale sitcomowe, seria-
le pokazujące nasze wartości 
na podstawie prawdziwych 
bohaterów. Trzeba mieć swoje 
portale, swoją dobrą gazetę, 
swoje duże media, swoje radio 
i telewizję. Trzeba oddziały-
wać na kulturę. Mieć swojego 
Wojewódzkiego, Majewskie-
go, kabarety. I jeszcze jeden 
cytat: (...) ciemny lud to kupi. 

O to najlepsza rekomenda-
cja na stanowisko preze-

sa Telewizji Polskiej. a

PONIEDZIAŁEK, 11 stycznia 
a  SPORT 
Podsumowanie weekendu – wyniki, 
relacje i komentarze. 
a  GRATKA PRACA 
Outsourcing to nie zawsze bez-
pieczne rozwiązanie. 

WTOREK, 12 stycznia 
a  HOROSKOP CHIŃSKI 
ORAZ RUNY NA 2016 ROK 
Ostatni z naszych horoskopów: 
co oznacza dla nas, że mamy rok 
Małpy? Podpowiadamy też, 
co znakom Zodiaku wróżą na ten 
rok starożytne runy. 

ŚRODA, 13 stycznia 
a  TYGODNIK 60+ 
b Seniorom w wieku 65+ przysłu-
guje pomoc prawna – powinno już 
działać ponad półtora tysiąca punk-
tów nieodpłatnego wsparcia. 
b Jak przeżywać chorobę, by nie 
była zanadto frustrująca. 
a  GRATKA 
a  GRATKA MOTORYZACJA 
Przegląd rynku kompaktowych 
SUV-ów.

Kalendarium 9 stycznia

1923 – 93 lata temu 
A W Łodzi, Bielsku i Białymstoku 
rozpoczął się strajk 50 tysięcy robot-
ników przemysłu włókienniczego. 

1929 – 87 lat temu 
A W Londynie po raz pierwszy zasto-
sowano leczenie surową penicyliną. 

1948 – 68 lat temu 
A Urodził się Jan Tomaszewski, bram-
karz piłkarskiej reprezentacji Polski, 
„człowiek , który zatrzymał Anglię”. 

1986 – 30 lat temu 
A W Gdańsku aresztowano działają-
cego od 4 lat w ukryciu Bogdana Bo-
rusewicza. 

1988 – 28 lat temu 
A Podniesiono banderę na niszczy-
cielu rakietowym ORP Warszawa. 

1992 – 24 lata temu 
A Czasopismo „Nature” poinformo-
wało o odkryciu trzech pierwszych pla-
net pozasłonecznych przez polskiego 
astronoma Aleksandra Wolszczana. 
SOW

„Dziennik” na kolejne dni

Rzeźby lwów wróciły 
na Cmentarz Orląt 

A To była spora niespo-
dzianka dla Polaków 
mieszkających we Lwo-
wie. Po kilkudziesięciu 

latach starań rzeźby lwów wróciły 
na Cmentarz Orląt. Cmentarz Orląt 
we Lwowie to jedna z najważniej-
szych polskich nekropolii wojen-
nych. Spoczywają tutaj szczątki 
Polaków, uczestników walk polsko- 
-ukraińskich w latach 1918 – 1920. 
W latach 70 ub. wieku nekropolia 
została zdewastowana przez wła-
dze sowieckie. M.in. usunięte 
zostały figury lwów. Na szczęście 
nie zostały zniszczone, lecz prze-
wiezione w inne miejsca. 
AIP 
 
Awaria kanalizacji 
zamknęła Sukcesję 

A Wczoraj w łódzkim 
centrum handlowym 
Sukcesja zapchała się 
kanalizacja. Problem dało 
się wyczuć jeszcze 

przed otwarciem sklepów i restau-
racji. Na miejsce natychmiast wez-
wano fachowców. Najpierw godzi-
nę otwarcia centrum przesunięto 
o trzy godziny, a potem o cztery. 
Klienci byli niepocieszeni. Wielu 
przyjechało, by skorzystać z zimo-
wych wyprzedaży. W otwartych 
drzwiach witali ich strażnicy i infor-
macja, że centrum jest zamknięte 
z przyczyn technicznych. Fachowcy 
wyciągnęli z zapchanej rury kilka 
plastikowych butelek, trochę szkła 
i kilogramy gruzu. 
JAS

Trafy – Gafy

„Przez ostatnie 25 lat takim gościom jak ja, czy podobnym, udało się. Są ludźmi suk-
cesu. Natomiast jest 50-60 proc. tej Polski, którą kochamy, ale której się nie udało.” 
Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju (tvn24)

Opinie internautów

Co się stało z psami 
w chińskim barze w Łodzi 
A Azjatycka kuchnia to też psy, 
a wszyscy nagle udają zdziwionych. 
Uważam, że w karcie dań oficjalnie 
powinna być „psina”! Bo turyści 
za granicą jakoś próbują wszystkiego 
i nikt się o nic nie czepia. 
A Ludzie, jesteście ograniczeni. Pracu-
ję w jednej z łódzkich hurtowni spo-
żywczych i właściciele tych barów ku-
pują w niej mięso.  
A Tylko dlatego, że są to ludzie z inne-
go kraju, to mamy ich traktować tak 
stereotypowo? Sama aktualnie prze-
bywam za granicą i gdyby każdy był 
do mnie tak uprzedzony i zarzucał tak 
wiele stereotypów, jakimi Polacy 
w swoim kraju potrafią strzelać do in-
nych... Szkoda słów. 
A Sama od dobrych paru lat prowadzę 
bar z orientalnym jedzeniem i wiem że 
żadnemu z moich kucharzy nie przy-
szłoby do głowy zabijać psa czy gołę-
bia, jak twierdzą zacofani ludzie, kiedy 
w hurcie cena czystego fileta z kurcza-
ka wynosi 11 zł. My, Polacy, nie powinni-
śmy wierzyć w te bzdury. 
www.dzienniklodzki.pl

b Podczas akcji Ikei „Kup pluszaka dla dzieciaka” zebrano  
aż 3094 pluszaki, które trafiły do Wojewódzkiej Stacji 
Ratownictwa Medycznego w Łodzi i będą jeździć w karetkach. JAS
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Zdjęcie dnia

Dlaczego środowiska prawico-
we atakują inicjatywę Jurka 
Owsiaka i Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy? Sam  
Owsiak nie atakuje innych,  
bo uważa, że im więcej organi-
zacji wspomagających, tym le-
piej. Skąd więc taka nagonka 
na niego?  
Każdy sukces ma wrogów. 
Należy zauważyć, że Jurek 
Owsiak jest – faktycznie – 
osobą otwartą, a jego wypo-
wiedzi często wywołują kon-
trowersje. Swego czasu dołą-
czył do grona osób w swoich 
wypowiedziach sugerują-
cych poparcie dla eutanazji, 
co kłóciło się mocno ze 
wsparciem, jakie zaczął kie-
rować do ludzi starszych. 
Dość szybko jednak stwier-
dził, że za eutanazją nigdy 
nie był. Media temat pociąg-
nęły, a politycy przywołują 
to do dzisiaj jako element 
walki z nim. Takich przykła-
dów jest wiele, ale nie um-
niejszą one faktu, iż jest on 
jednym z najbardziej zna-
nych polskich społeczników. 
Nikt nie odbierze fundacji, 

którą kieruje Owsiak, tego, 
że przez lata  działalności 
uratowała wiele istnień 
i wiele osób żyje wyłącznie 
dzięki pomocy WOŚP, bo po-
mocy ze strony państwa się 
nie doczekało. 
Czy uważa Pan, że to zamiesza-
nie przyniesie Orkiestrze  
więcej pożytku czy raczej  
zaszkodzi? 
Z punktu widzenia sztuki ko-
munikacji i public relations 
szum, jaki wokół Orkiestry 
jest tworzony, tylko jej po-
może. Ta inicjatywa ma tak 
ogromną siłę, że ataki 
i oskarżenia, a przede 
wszystkim głupkowate wys-
koki niektórych polityków, 

zakazujących zaangażowania 
w Wielką Orkiestrę Świątecz-
nej Pomocy, świadczą tylko 
o nich, a Orkiestrze pomaga-
ją, bo w ten sposób mobilizu-
ją coraz większą grupę ludzi 
do pomocy. Życzę tym, któ-
rzy tak ostro krytykują 
WOŚP, aby sami wymyślili 
podobne wydarzenie i sami 
pokazali, w jaki sposób po-
trafią pomagać. To będzie 
z korzyścią dla tych, którzy 
potrzebują wsparcia. Warto 
pamiętać, że Owsiak ma 
ogromną siłę medialną i po-
trafi zjednać i pociągnąć 
za sobą młodych ludzi i róż-
ne środowiska. Nie każdy to 
umie, a siła i skuteczność 
działań fundacji widoczne są 
w corocznych zbiórkach. 
Jeden z posłów zapowiedział, 
że jeżeli wojskowi wezmą 
udział w tej – jak to nazwał – 
„hecy’, będą się mogli pożeg-
nać z pracą. Jak Pan to ocenia?  
To tylko świadczy o braku 
zrozumienia istoty pomocy, 
jaką świadczy fundacja dzie-
ciom i osobom starszym. Nie 
mnie jednak oceniać ostro je-
go wypowiedź, tak jak na to 
zasługuje. Zrobili to już 
hejterzy, aktywiści forów 
społecznościowych i dzien-
nikarze. W takich sytuacjach 
zastanawia mnie przede 
wszystkim to, że tak wielu 

jest oponentów, którzy nie 
mają rozsądnych argumen-
tów przeciwnych, a jedynym 
staje się Przystanek 
Woodstock, który również 
organizuje Jerzy Owsiak.  
Orkiestra gra od prawie ćwierć-
wiecza, ma kilkanaście tysięcy 
wolontariuszy, a jednak ma też 
wielu wrogów. Czy zagra 
w przyszłym roku? 
Tak, zagra. Tak samo jak 
wielką i wspaniałą rzecz bę-
dzie robił Caritas i wiele in-
nych, mniej znanych, ale jak-
że ważnych fundacji i stowa-
rzyszeń w całym naszym 
kraju. Są ludzie mniej me-
dialni niż Jerzy Owsiak, ale 
z ogromnym sercem i chary-
zmą, dla których dzieła, jakie 
tworzą, są całym życiem. 
I mam tu na uwadze  
na przykład założycieli 
Podkarpackiego Hospicjum 
dla Dzieci, którzy uczestni-
czą w bolesnym dla wielu ro-
dzin odchodzeniu najbliż-
szych, najbardziej bezbron-
nych, dzieci. Budujący jest 
fakt, że podkarpackie hospi-
cjum tak wspaniale się roz-
wija, aby pomagać. Oby ta-
kich orkiestr, ludzi pełnych 
energii, zapału i entuzjazmu 
do pomagania było jak naj-
więcej. a 

¹ 
MAŁGORZATA FROŃ

Rozmowa „Dziennika Łódzkiego”

Rozmowa z dr. Dariuszem 
Tworzydłą, prezesem zarządu 
Instytutu Rozwoju Społeczeń-
stwa Informacyjnego, eksper-
tem do spraw public relations

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie grać nadal,  
bo robi dobrą robotę, którą akceptują miliony ludzi
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Udało im się przeżyć dlatego,                       
że szpital miał sprzęt od WOŚP
A W Łódzkiem nie brakuje ludzi, których życie 
i zdrowie uratowała apartura kupiona przez WOŚP

W niedzielę już po raz 24. odbę-
dzie się finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. W woje-
wództwie łódzkim kilka tysię-
cy wolontariuszy będzie zbie-
rać pieniądze  na  rzecz oddzia-
łów pediatrycznych i godnej 
opieki dla seniorów. 

Sprzęt WOŚP ratuje życie 
Dorota Walczak, mama pięcio-
letnich czworaczków z Łodzi, 
jest przekonana, że Maciej, Mi-
kołaj, Michał i Ola zawdzięcza-
ją życie sprzętowi od WOŚP. 
Dostał je szpital Matki Polki,  
w którym jej dzieci przyszły 
na świat. 

– Dzieci urodziły się jako 
wcześniaki, nie potrafiły jesz-
cze samodzielnie oddychać  
– mówi pani Dorota. – A na ma-
szynie, która podawała im 
tlen, były właśnie czerwone 
serduszka – wspomina. 

Dzieci przyszły na świat 
w 27. tygodniu ciąży. Najmniej-
sze ważyło 765 gramów, naj-
większe kilogram. Dlatego aż 
cztery pierwsze miesiące życia 
spędziły w szpitalu. 

Dzięki doskonałej opiece le-
karskiej większość wad udało 
się pokonać.  

 – Córka ma jeszcze proble-
my ze słuchem – przyznaje pa-
ni Dorota. –  Jednak, gdyby nie 
sprzęt z Orkiestry, wada nie 
byłaba tak szybko wykryta. 
Urządzenia do przesiewowego 
badania słuchu pochodziły 
właśnie z WOŚP – dodaje. 

Osób, którym sprzęt od Or-
kiestry pomógł odzyskać zdro-
wie, jest więcej. Sztab w Kutnie 
do  pracy zachęca historia mie -
sz kańca jednej z podku tno ws -
kich wsi. Kilka lat temu z rodzi-
ną jechał na wakacje do Chor-
wacji, miał poważny wypadek 

samochodowy. Jedno z dzieci 
w szpitalu spędziło kilka tygod-
ni. – Od lekarza usłyszał, że ura-
towane zostało tylko dzięki 
sprzętowi WOŚP – relacjonuje 
Jacek Sikora, szef sztabu WOŚP 
w Kutnie. – Przed wypadkiem 
był przeciwny WOŚP, potem za-
czął sam kwestować – dodaje 
Jacek Sikora. 

Szpitale mają sprzęt 
Lekarze w szpitalach w woje-
wództwie łódzkim nie wyobra-
żają już sobie pracy bez sprzę-
tu przekazanego przez WOŚP. 
Instytut Centrum Zdrowia 
Matki Polki od początku dzia-
łania Orkiestry otrzymał sprzęt 
wart 13 milionów złotych, 
a szpital w Bełchatowie war-
tości miliona złotych. Na od-
dział noworodkowy i chirurgii 
dziecięcej w Wieluniu zakupio-
no m.in. inkubatory, urządze-
nia do badania słuchu, stano-
wisko restutacyjne dla nowo-
rodków. W sumie – za milion 
złotych w ciągu 15 lat. 

Sprzęt przekazany przez 
WOŚP szpitalowi im. Pirogowa 
w Łodzi codziennie ratuje życie 
noworodkom. Chodzi o CPAP, 
czyli aparat wspomagający od-
dychanie wcześniaków. 

– Sprzęt wykorzystujemy 
do codziennej diagnostyki. 
Wspomaganie oddychania to 
kwestia życia lub śmierci  
– przyznaje dr Marcin Kęsiak, 
ordynator szpitalnego oddzia-
łu neonatologii. – Stare apara-
ty, z których korzystaliśmy, 
nie były tak bezpieczne dla 
dzieci jak te nowoczesne – do-
daje lekarz. 

Znów będą kwestować 
W niedzielę będzie kolejna 
okazja, by wesprzeć Orkiestrę. 
Tylko w Łodzi kwestować bę-
dzie prawie tysiąc wolontariu-
szy. W całym regionie będzie 
ich kilka tysięcy: od niemow-
ląt po seniorów. W Sieradzu 
kwestować będzie Adaś Spęta-

ny, synek szefowej sztabu, któ-
ry ledwo co ukończył roczek. 
Swój debiut maluch miał 
przed rokiem jako 3,5-mie-
sięczny szkrab.  

Tegorocznej Orkiestrze to-
warzyszą wątpliwości dotyczą-
cych udziału  służb publicz-
nych. Dlatego np. w Kutnie po-
licja nie będzie przewozić  ze-
branych pieniędzy, a jedynie 
zabezpieczać Orkiestrę. 

Jednak finały w całym re-
gionie zapowiadają się cieka-
wie. W Łodzi na ul. Piotrkow-
skiej od godz. 12 w niedzielę 
stanie słowiańska wioska. 
O godz. 14 z pasażu Schillera 
ruszy  wielka szarża konna. 
Od godz. 16.30 będzie można 
posłuchać koncertów na scenie 
w pasażu Schillera. Zagrają 
Trzy Butelki Mleka, Klawo, Cu -
te Mess, Hod Hill, Hendrix Pro -
ject, Black Radio, Bimber Po-
land. O godz. 20 poleci w górę 
światełko do nieba.  

Serduszka z klocków lego 
będzie można składać i sprze-
dawać w Manufakturze. Będą 
też koncerty w rotundzie oraz 
grochówka i wozy strażackie 
na rynku. Atrakcje przygotowa-
ły też inne sztaby.  Można prze-
jechać się zabytkowym tram-
wajem lub skorzystać z atrakcji 
przygotowanych przez ucz-
niów Gimnazjum nr 37. 

Hitem łódzkich licytacji jest 
przekazany przez straż miejską 
fotoradar. Jego cena wzrosła 
z 50 zł do 3 tys. zł. Natomiast 
Łódzka Kolej Aglomeracyj-
na przekazała na licytację bilet 
na przejazd pociągiem w kabi-
nie maszynisty. 

Dla dzieci i seniorów 
W całej Polsce kwestować bę-
dzie około 120 tys. wolontariu-
szy w 1,6 tys. sztabów.  Będą 
zbierać  na zakup urządzeń me-
dycznych dla podstawowych 
oddziałów pediatrycznych i dla 
zapewnienia godnej opieki me-
dycznej seniorom. Tak samo 
było rok temu.  

W ciągu wszystkich lat gra-
nia Orkiestry zebrano ponad 
650 mln zł. W ubiegłym roku 
zebrano 53 mln zł, m.in. na  
rzecz seniorów i dziecięcych 
oddziałów specjalistycznych 
w szpitalach. a 
WSP.: AGA, PG, GREG, BIS 
¹

Matylda Witkowska 
m.witkowska@dziennik.lodz.pl

WOŚP

b W Łodzi kwestować będzie prawie tysiąc wolontariuszy 
Orkiestry. W całym województwie łódzkim będzie ich kilka 
tysięcy: od niemowląt po seniorów
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„Sprzęt z WOŚP  
wy korzystu jemy 

co dzien nie.  
To kwe stia życia  

lub śmierci”  

A W ciągu wszystkich lat grania Orkiestry  
zebrano ponad 650 milionów złotych  

A Piotrków Trybunalski 
Finał odbędzie się w galerii Focus 
Mall. Gwiazdą będą: Róże Euro-
py. Na licytacji jest m.in. unikato-
wa płytka od Ceramiki Paradyż. 
A Tomaszów Mazowiecki 
W hali ZSP nr 3 odbędą się licyta-
cje i występy. Dla Orkiestry będą 
kwestować morsy, które wyką-
pią się w Pilicy, a kierowcy rajdo-
wi zaoferują przejażdżki.  
a Radomsko 
Cyklinowanie parkietu można 
wylicytować na aukcji WOŚP 
w Radomsku. Atrakcją  są konne 
przejażdżki i trening na torze 
motocrossowym z  Motopower 
Lipowczyce. Wystąpią m.in. Ma-
rysia Markiewicz i Po Pieronie. 
a Bełchatów 
Na scenie przed galerią Olimpia 
wystąpią głównie lokalne zespo-
ły, a gwiazdą wieczoru będzie 
Michał Lonstar. Licytowane będą 
koszulki z autografami siatkarzy 
Skry i GKS,rękodzieło, a także ca-
łodniowa wyprawa autem tere-
nowym z grupą offroadową. 
A Skierniewice  
Odporna na mrozy jabłonka no-
wej odmiany oraz wykonane ze 
złota jabłuszko trafiły na aukcję 
WOŚP w Skierniewicach. Atrak-
cją będzie też mecz piłki nożnej 
między samorządowcami.  
A Zgierz  
Na jeden dzień po wygraniu au-
kcji WOŚP można zatrudnić pre-
zydenta Zgierza. Praca nie może 
być jednak obraźliwa lub nie-
etyczna. Tradycyjnie w Zgierzu 
zagra Mootorkiestra na pętli 
przy ul. Staffa, będą też atrakcje 
w halach MOSiR. 
A Pabianice 
Finałowy koncert odbędzie się 
na parkingu CH Echo. Gwiazdą 
wieczoru będzie Lombard. 
A Sieradz 
Do wygrania jest m.in. gitara syg-
nowana przez muzyka Perfectu 
i fotel prezydenta Sieradza.  
A Zduńska Wola 
Największy koncert odbędzie 
się w niedzielę w pubie Alter-
natywa. 
A Kutno 
Zbiórka krwi i warsztaty to atrak-
cje finału w KDK-u. Na pl. Piłsud-
skiego staną  samochody BMW. 
KR, WOLA, GREG, BED, PG, 
BIS, JAGA, MK,JUST

Orkiestra w regionie

MLN ZŁ 
Wart jest sprzęt, który 
od początku istnienia WOŚP, 
otrzymał łódzki ICZMP

13 

Dyżur reportera 

42 66 59 180
dziennik@dzienniklodzki.pl 
facebook.com/DziennikLodzki 
twitter.com/DziennikLodzki
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Minął już miesiąc od zakończe-
nia konkursu na prezesa łódzkie-
go lotniska. Port nadal nie ma 
szefa. Nie wiadomo też, w jaki 
sposób nowy prezes zostanie 
wybrany. Decyzje mają być pod-
jęte w najbliższych dniach. 

– W przyszłym tygodniu za-
padną decyzje co do dalszego 
trybu postępowania przy wy-
borze nowych władz Portu 
Lotniczego – mówi Marcin Ma-
słowski, rzecznik prezydenta 
Łodzi. – Lotnisko funkcjonuje 

normalnie, funkcję prezesa 
pełni dotychczasowy wicepre-
zes Stanisław Łukoś. 

Ewa Bieńkowska, rzecznicz-
ka lotniska zapewnia, że nie ma 
powodu do niepokoju. – Stani-
sław Łukoś zarządza lotniskiem 
i nic złego się nie dzieje – za-
pewnia Ewa Bieńkowska. – Ca-
ły czas prowadzimy rozmowy 
z przewoźnikami w sprawie no-
wych kierunków. 

Rada nadzorcza portu może 
rozpisać nowy konkurs na stano-
wisko prezesa lotniska. Może  też 
zapaść decyzja, że nowy prezes 
zostanie powołany bez konkur-
su. W poprzednim konkursie ra-
da nadzorcza uznała, że żaden 
z kandydatów nie spełniał wy-
magań. O fotel prezesa ubiegało 
się siedem osób. Każda przygo-
towała własne opracownie na te-
mat rozwoju lotniska. Wszyscy 
zostali zaproszeni na rozmowy 
kwalifikacyjne. Ostatecznie prze-

słuchanych zostało sześć osób, 
jedna zrezygnowała. 

Lotnisko szuka prezesa po  
dymisji Michała Marca. Doszło 
do niej w październiku. Ma-
rzec tłumaczył, że odszedł 
z lotniska z powodów osobi-
stych. Mówi się jednak, że 
przyczyny mogły być inne. 
Mogło chodzić o kłopoty w po-
rozumieniu z  władzami Łodzi 
co do przyszłości portu. 

Łódzkie lotnisko nie ma 
szczęścia do długo zarządzają-
cych szefów. Michał Marzec 
był prezesem Lublinka tylko 
rok. Stanowisko objął po tra-
gicznej śmierci poprzedniego 
szefa portu – Przemysława No-
waka. W  kon kursie pokonał 14 
kontrkandydatów. 

W czasie, kiedy Michał Ma-
rzec był szefem lotniska, popra-
wiły się statystyki portu. Lu b -
linek zyskał także nowe połącze-
nia i przewoźnika. Niestety, sy-

tuacja lotniska wciąż daleka jest 
od ideału. W 2014 r. strata Lu b -
linka wyniosła 36,5 mln zł, w  
2013 r. prawie 34 mln zł, zaś 
w 2012 r. prawie 38 mln zł. 

Z Łodzi można obecnie pole-
cieć tylko w pięć miejsc. Do wy-
boru są: Amsterdam i Mona-
chium (obsługiwane przez Adrię 
Airways) oraz Londyn Stansted, 
Dublin i East Midlands (obsługi-
wane przez Ryanaira). Jeszcze 
niedawno były także linie Czech 
Airlines, jednak na zimę zawie-
siły loty do Edynburga i Pragi. a  

¹

W przyszłym tygodniu zapadną decyzje 
w sprawie nowego prezesa łódzkiego lotniska

Łódź

Agnieszka Krystek 
agnieszka.krystek@dziennik.lodz.pl

Rada nadzorcza łódzkiego lot-
niska nie wybrała żadnego 
z kandydatów na stanowisko 
prezesa portu. Do tej pory nie 
rozpisano nowego konkursu

Michał Marzec, 
prezes łódzkiego 

lotniska, podał się 
do dymisji  

w październiku

W skrócie

RADOMSKO 

Dentysta oświadcza: 
Nie piłem alkoholu 
Nie piłem alkoholu ani przed, 
ani w trakcie zabiegu. Wypiłem 
duże ilości alkoholu już po, 
a spowodowane to było dużym 
stresem – oświadczył Dariusz 
N. podczas piątkowej rozprawy 
w sądzie w Radomsku. Denty-
sta oskarżony jest o to, że 
w 2013 r. przyjął pacjenta będąc 
pod wpływem alkoholu i że 
podjął niewłaściwe leczenie. 
Badanie (kilka godzin po zabie-
gu) wykazało prawie 3 promile 
alkoholu w jego organizmie. 
W sądzie N. pojawił się po le-
czeniu odwykowym i psychia-
trycznym. Ponieważ sąd uznał, 
że opinia wypowiadającego się 
w sprawie biegłego była niepeł-
na, poproszono o opinie kolej-
nego biegłego, a rozprawę 
odroczono do lutego.  
MK

SIERADZ 

Śmierć od postrzału 
z broni myśliwskiej 
Prokuratura Rejonowa w Sie-
radzu prowadzi śledztwo 
w sprawie śmierci mieszkan-
ki pod sie radzkiej miejsco-
wości. Kobieta została śmier-
telnie postrzelona 1 stycznia 
w domu z broni myśliwskiej. 
Prawdopodobnie popełniła 
samobójstwo. Czy tak było, 
okaże się w toku postępowa-
nia. Toczy się ono  w spra-
wie, a nie przeciwko kon-
kretnej osobie. – Wczoraj 
została przeprowadzona 
sekacja zwłok. Jej wyniki po-
znamy  za  dwa tygodnie – in-
formuje Arkadiusz Majewski, 
prokurator rejonowy w Sie-
radzu. – Zostaną także prze-
prowadzone badania broni, 
od której zginęła kobieta. 
Sprawdzamy wszystkie oko-
liczności zdarzenia. W tym 
również, w jaki spsoób była 
przechowywana broń. I kto 
miał do niej dostęp. 
TS 
¹

W poniedziałek pracownicy 
MOPS w Łodzi zapowiadają strajk

– Sprawa jest poważna. W ponie-
działek rozpoczynamy strajk. 
Wiąże się to m.in. z tym, że nie 
będziemy podejmować decyzji 
o finansowaniu szkolnych obia-
dów dla dzieci z potrzebujących 
rodzin. Nie będziemy zajmować 
się także zasiłkami okresowymi 
ani stałymi. Poza tym teraz ma-
my okres grzewczy. A my nie bę-
dziemy zajmować się wnioska-
mi o węgiel. Trudno mi nawet 
sobie wyobrazić, jak to wszystko 
będzie wyglądać od poniedział-
ku – mówi przedstawiciel związ-
ków zawodowych socjalnych 
pracowników terenowych Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Łodzi. – Nikt, kto nie ma 
uprawnień, nie ma prawa prze-
prowadzić wywiadów środowi-
skowych za nas. 

Krzysztof Durnaś, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 35 
w Łodzi, zapewnia, że nie poz-
woli, by potrzebujące dzieci nie 
dostały obiadów. – Nawet, jak 
nie dostaniemy pieniędzy, to 
nie wstrzymamy wydawania 

posiłków – mówi dyrektor Dur-
naś. –  Każdego dnia gotujemy 
170 obiadów, z czego 30 finan-
suje pomoc społeczna. Będzie-
my tak gospodarować, by dla 
wszystkich wystarczyło. 

Emocje studzi także dyrek-
cja Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Łodzi.  

  – Wszyscy zgłaszający się 
po pomoc będą przyjmowani 
i obsługiwani jak każdego inne-
go dnia, w godzinach pracy. Je-
śli będzie taka potrzeba, godzi-
ny pracy zostaną przedłużone 
– mówi Monika Pawlak, rzecz-
niczka Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Łodzi.   
– Aby  zapewnić obsługę wszy-
stkich potrzebujących, co jest 
dla nas priorytetem, na czas 
strajku dyrekcja MOPS skieru-
je do pracy 95 pracowników po-
siadających uprawnienia spe-
cjalistów pracy socjalnej, któ-
rzy obecnie są zatrudnieni 
na innych stanowiskach lub 
wykonują inne zadania. Pra-
cownicy ci przeszli już badania 
lekarskie niezbędne do pracy 
w terenie, zostali też przygoto-

wani do nowych obowiązków 
i będą je wypełniać tak długo, 
jak będzie to niezbędne dla pra-
widłowej obsługi zgłaszających 
się do MOPS łodzian. Jeśli zaj-
dzie taka potrzeba, także Mał-
gorzata Wagner, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej i Elżbieta Jaszczak, wi-
cedyrektor MOPS, przejmą 
obowiązki pracowników socjal-
nych, ponieważ obie posiadają 
uprawnienia terenowego pra-
cownika socjalnego i przez wie-
le lat pracowały w terenie.  

Pracownicy łódzkiego 
MOPS-u domagają się podwy-
żek. Twierdzą, że zarabiają tak 
mało i są w tak trudnej sytuacji, 
że często sami muszą pobie-
rać zasiłki. 

– W tegorocznym budżecie  
przeznaczono dodatkowe 3,5 
mln zł na wyrównanie płac w po-
mocy społecznej. Podwyżki 
otrzymają zatrudnieni w do-
mach pomocy społecznej, po-
nieważ ta grupa zawodowa w la-
tach poprzednich nie otrzymała 
lub otrzymała minimalne pod-
wyżki – mówi Monika Pawlak.  
– Pracownicy socjalni w ostat-
nich latach dostali łącznie 767 zł 
podwyżki, to jedyna grupa za-
wodowa w MOPS, która otrzy-
mała tak wysokie podwyżki. 
Średnia pensja pracownika so-
cjalnego za wrzesień 2015 r. wy-
nosi 3174 zł brutto plus 250 zł do-
datku za pracę w terenie. a  

¹

b W poniedziałek przed siedzibą MOPS w Łodzi odbędzie się pikieta. 
Pracownicy pomocy społecznej protestowali na ulicach już wcześniej
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Agnieszka Krystek 
agnieszka.krystek@dziennik.lodz.pl

Pracownicy ostrzegają, że mo-
że być problem z zasiłkami 
i z wydawaniem obiadów  
dla dzieci z ubogich rodzin. 
Dyrekcja MOPS uspokaja...

A Socjalni pracownicy tereno-
wi z Łodzi  walczą o podwyżki 
od lat. Na ulice miasta wycho-
dzili już wcześniej.  
W październiku 2007 r. ponad 

500 pracowników socjalnych 

MOPS  w  Łodzi protestowało 

na ul. Piotrkowskiej przeciwko 

zbyt niskim pensjom. Uczestni-

cy protestu mieli gwizdki i tran-

sparenty, trzymali żółte i czer-

wone balony z napisami  

np. „Chcemy godnie żyć!” 

i „Płaca to nie jałmużna!” 

A Pracownicy łódzkiego MOPS 

protestowali także w 2012 r.  

Wtedy również tłumaczyli, że 

zmusza ich do tego sytuacja fi-

nansowa oraz mobbing w pracy.  

 A W październiku 2013 r.  odbył 

się natomiast strajk dwugodzin-

ny. Pracownicy MOPS od godz. 

10 do 12 nie obsługiwali peten-

tów, nie przeprowadzali wywia-

dów, nie wychodzili w teren,  

nie wypełniali dokumentacji.  

Był to strajk ostrzegawczy. Wła-

dze Łodzi po skatowaniu dziecka 

na ul. Rewolucji zleciły pracowni-

kom MOPS dokładne przyjrzenie 

się rodzinom, w których są dzieci 

w wieku do  6 lat. Pracownicy so-

cjalni denerwowali się, że nie ma-

ją czasu na takie akcje, nie są 

w stanie dokładnie skontrolować 

każdej  rodziny.  

JAS 

Fakty

PRACOWNIKÓW 
socjalnych terenowych pracuje 
w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Łodzi
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W tydzień nowe łódzkie planetarium 
sprzedało aż 10 tysięcy biletów

Na najbliższe weekendy nie ma 
już wolnych miejsc. Na pokazy 
w ciągu tygodnia można zna-
leźć pojedyncze bilety. Nowe 
łódzkie planetarium, choć do-
piero wystartowało, cieszy się 

ogromnym powodzeniem. Uro-
czyste otwarcie odbyło się 
w piątek. Planetarium w EC1 
to najnowocześniejsze takie 
miejsce w Polsce i jedno z naj-
nowocześniejszych w  Eu ropie.  

– Spore zainteresowanie jest 
już terminami wiosennymi. 
Wiele osób pyta o pokazy 
w marcu i kwietniu – mówi Mi-
chał Kę dzierski, kierownik wy-
działu komunikacji społecznej 
i zadań komercyjnych EC1. 

W piątek podczas pokazu 
„Łódzkie astryzmy” na niebie 
pojawiła się migawka i krańców-
ka. Był też ekspress do spodni 
i kanarek. Chodziło o przypom-

nienie łódzkich regionalizmów 
i pokazanie, że można je znaleźć 
na niebie. Takim poszukiwa-
niem byli zachwyceni przede 
wszystkim najmłodsi widzowie.   

Podczas pokazów o tym, co 
dzieje się na niebie, opowiadali 
studenci filmówki. 

W sobotę rozpoczynają się re-
gularne pokazy. Łódzkie plane-
tarium jest wyposażone w ekran 
sferyczny o średnicy 14 metrów 
i rozdzielczości 8 k. To ponad 32 
mln pikseli. To w praktyce ozna-
cza jakość obrazu ośmiokrotnie 
wyższą niż jakość HD. Doskona-
ły obraz to także zasługa sześciu 
projektorów sterowanych przez 

12 nowoczesnych komputerów 
i bezszwowego ekranu sferycz-
nego – szycia pomiędzy poszcze-
gólnymi elementami ekranu są 
niewidoczne, co pozwala na cał-
kowite „zanurzenie się” w pro-
jekcję. Wrażenie potęguje 
dźwięk surround 5.1.  

W planetarium będą odby-
wać się tematyczne pokazy  nau-
kowe. Planowane są też wyda-
rzenia artystyczno-muzyczne, 
gdyż sala projekcyjna ma świet-
ną  akustykę. Planetarium za-
mierza współpracować z nau-
czycielami, którzy chcieliby wy-
korzystać możliwości tego miej-
sca do przygotowania własnych 

prezentacji, lekcji i zajęć kół za-
interesowań.  Z pomocą sprzętu 
w planetarium można zaprezen-
tować i wyjaśnić złożone i trud-
ne zagadnienia w przystępny 
sposób. Nie tylko z zakresu astro-
nomii. Tomasz Kisiel, p.o. kie-
rownik planetarium podkreśla, 
że pokazy dostosowywane będą 
do wieku widzów. – Jeśli przyjdą 
małe dzieci, to nie będziemy 
używać trudnych sformułowań. 
Najważniejsze, by nas rozumia-
no – mówi. – Prace nad  pokaza-
mi trwały sześć miesięcy. To na-
sze autorskie projekty. 

Pokazy dotyczą rozwoju as -
tronautyki, historii, teraźniej-

szości i przyszłości, eksploracji 
kosmosu, rozwoju cywilizacji 
i wynalazków, które zmieniły jej 
dzieje. Dla zorganizowanych 
grup szkolnych cena biletu to  
5 zł. Bilety normalne kosztują  
17 zł, ulgowe 12 zł. 

Planetarium powstało w   naj-
starszej łódzkiej elektrowni  
– EC1, wybudowanej w 1907 r. 
przy ul. Targowej. – Dziś, już 
po modernizacji, wypełniamy ją 
nowymi atrakcjami. Planetarium 
będzie  jedną z największych 
– powiedziała podczas otwarcia 
planetarium  Hanna Zdanowska, 
prezydent Łodzi. a  

¹ 

Łódź

Agnieszka Krystek 

agnieszka.krystek@dziennik.lodz.pl

W piątek uroczyście otwarto 
najnowocześniejsze w Pol-
sce planetarium zbudowane 
w EC1 w Łodzi. Od soboty od-
bywają się regularne pokazy
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W ubiegłym roku na remonty 
łódzkich lokali komunalnych 
i socjalnych przeznaczono 16,6 
mln zł, czyli dwa razy więcej  
niż w 2014 r. Wyremontowano 
za to 393 lokale komunalne 
i 652 socjalne, czyli rekordową 
liczbę mieszkań w porównaniu 
z poprzednimi latami. W  tym 
roku pula na ten cel wzrośnie  
do  19,6 mln zł, co powinno wy-
starczyć na  remont  479 lokali 
komunalnych i  741 socjalnych. 

Sporą część mieszkań udało 
się miastu pozyskać dzięki eks-
misjom, a część stanowi pozo-
stałość po zmarłych najemcach.  

– W ubiegłym roku udało się 
pozyskać ponad tysiąc miesz-
kań. Mieszkania te mają taki 
walor, że pozwalają na stworze-
nie bufora lokalowego niezbęd-
nego przy rewitalizacji obsza-
rowej, którą wkrótce chcemy 
rozpocząć – mówi Ireneusz Ja-
błoński, wiceprezydent Łodzi. 

Wyremontowane mieszka-
nia komunalne będą nie tyl-
ko służyły jako lokale zamien-
ne dla osób  z rewitalizowanych 
obszarów. Mają je otrzymać 
również ci, dla których obecne 
mieszkania są za małe lub nie  
stać ich na utrzymanie dotych-

czasowych lokali. – Pozwala to 
na migrację lokatorów i dosto-
sowywanie lokali do ich sytua-
cji finansowej i losowej – pod-
kreśla Jabłoński. 

Nowe mieszkania mają być 
wyznaczane łodzianom na  
podstawie deklaracji i oświad-
czeń o zarobkach, w związku 
z czym nie powinno być zagro-
żenia, że najemców nie będzie 
stać na opłaty. A obecnie doty-
czy to sporej części osób star-
szych, które nie są w stanie sa-
modzielnie opłacić czynszu 
w dużych mieszkaniach w ka-
mienicach, mieszkaniach, któ-
re dawniej zajmowały z dzieć-
mi. – Mamy wiele takich eme-
rytek w  śródmieściu. Właśnie 
dla takich osób chcemy stwo-
rzyć przyzwoite kawalerki o po-
wierzchni ok. 30 mkw. w bu-
dynkach przy  ul. Przyszkole  
i  Łęczyckiej – mówi Jabłoński. 
– Będą mogły tam znaleźć god-
ne lokum, które będą w stanie 
utrzymać. a 

¹

Więcej remontów mieszkań

Łódź

Agnieszka Magnuszewska 

a.magnuszewska@dziennik.lodz.pl

W tym roku wyremontowa-
nych ma być 1219 mieszkań 
komunalnych i socjalnych 
w Łodzi.  To znacznie więcej 
niż w latach ubiegłych

b Ireneusz Jabłoński
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Z wyborczego wyścigu zrezyg-
nował Tadeusz Dudkiewicz 
z radomszczańskiego Towa-
rzystwa Patriotycznego. 

Wczoraj minął termin zgła-
szania kandydatów na prezy-
denta Radomska. Osoby, któ-
re chciałyby wystartować 
w wyborach, musiały zgroma-
dzić 1500 podpisów poparcia 
pod swoimi nazwiskami.  

Okazało się, że nie było to 
większą przeszkodą dla kan-
dydatów do prezydenckiego 

fotela. Niecałe 3400 głosów 
zebrał Jacek Gębicz ze stowa-
rzyszenia Wspólny Samorząd. 
Ponad 2500 osób poparło Ewę 
Drzazgę, startującą z własne-
go komitetu wyborczego, ale 
z poparciem lewicy. Z listami 
liczącymi ponad 2000 głosów 
zgłosili się do komisji wybor-
czej Jarosław Fe renc (kandy-
dat stowarzyszenia Razem dla 
Radomska), Wiesław Kamiń-
ski (reprezentant PiS). Niewie-
le mniej zebrali Magdalena 
Spólnicka (własny komitet 
wyborczy) i Jacek Rak (Ruch 
Kukiz’15). I z tego grona 
radomsz-czanie wybiorą 7 lu-
tego prezydenta miasta.  

Z udziału w wyborach zre-
zygnował Tadeusz Dudkie-
wicz. Jak wcześniej mówił, je-
go kandydatura jest „warun-
kowa”, bo względy rodzinne 
mogą mu uniemożliwić start. 
Tak rzeczywiście się stało. 

– Zarząd Towarzystwa Pa-
triotycznego przyjął do wiado-
mości informację kandydata 
o nieustających problemach, 
jednak uniemożliwiających je-
go kandydowanie. W tej sytu-
acji Zarząd Towarzystwa Pa-
triotycznego postanowił, że 
Komitet Wyborczy Wybor-
ców TP Radomsko nie wysta-
wi innego kandydata i wyco-
fuje swój udział w wyborach 
uzupełniających na  urząd Pre-
zydenta Miasta Radomsko”  
– czytamy w wydanym na tę 
okoliczność komunikacie To-
warzystwa Patriotycznego. 

Tymczasem pozostali kan-
dydaci już rozpoczynają kam-
panię. Konwencję wyborczą, 
na której przedstawił swoją 
wizję Radomska, ma za sobą 
Jarosław Ferenc. Wkrótce ma-
ją odbyć się kolejne spotkania 
wyborcze. a 

¹

Sześć osób walczy o fotel prezydenta 
Radomska. Jedna zrezygnowała

Radomsko

Jacek Drożdż 

j.drozdz@dziennik.lodz.pl

Nie siedem, a sześć osób liczy 
grono kandydatów na prezy-
denta Radomska. Kto wygra? 
O tym 7 lutego zdecydują 
radomszczanie

b Łódzkie planetarium jest wyposażone w ekran sferyczny o średnicy 14 metrów i rozdzielczości 8 k. To ponad 32 mln pikseli. To w praktyce oznacza jakość obrazu ośmiokrotnie wyższą niż jakość HD
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Anioł Medycyny to wyjątkowe 
wyróżnienie, przyznawane le-
karzom i farmaceutom, wyty-
powanym przez pacjentów. To 
chorzy z całej Polski przez kilka 
ostatnich miesięcy zgłaszali 
specjalistów, którzy w opiece 
nad nimi wykazali się wyjątko-
wym zaangażowaniem.  Z woj. 
łódzkiego pacjenci zgłosili 
trzech lekarzy i dwóch farmace-
utów. W całym kraju do  nagro-
dy nominowanych jest w sumie 
200 specjalistów. 

W naszym regionie wśród 
wyróżnionych lekarzy są: dr 
hab. nauk medycznych Leszek 
Gottwald z Łodzi, dr nauk me-
dycznych Adam Grzywiński 
z Łodzi oraz internista, specja-
lista ginekologii i położnictwa 
Sławomir Mrozowski z Ino -
wło dza koło Tomaszowa Ma-
zowieckiego.  

Z kolei pretendentami do  ty-
tułu Anioł Farmacji są: Ewelina 
Gątkiewicz z apteki Cito Wy -
rzykowska w Łodzi oraz Magda-
lena Panek-Żmijewska z apteki 
Sta Duk i Wspólnicy w Łodzi.  

Nominowani będą musieli 
teraz napisać prace konkurso-
we, na podstawie których ka-
pituła konkursu wybierze lau-
reatów nagrody.  

W ubiegłym roku Aniołem 
została doktor Urszula Czernek, 
onkolog ze szpitala im. Koper-
nika w Łodzi.a 

¹

Anioły wśród łódzkich 
lekarzy i farmaceutów

Łódzkie

Agnieszka Jędrzejczak 

a.jedrzejczak@dziennik.lodz.pl

Pacjenci co roku mogą wyróż-
nić lekarza i farmaceutę, no-
minując ich do tytułu Anioł 
Medycyny oraz Anioł Farma-
cji. Wyniki 10 lutego

Przemek, Szymek oraz Gabrysia,  
czyli prezent na 15. rocznicę ślubu

Przemek, Szymek i Gabrysia to 
potrójne szczęście Marzeny i  
Grzegorza Bańcerków, którzy 
wczoraj po raz pierwszy zostali 
rodzicami. Małżeństwo z okolic 
Radomska zrobiło sobie wspa-
niały prezent na 15. rocznicę ślu-
bu. Trojaczki są stabilne, choć 
urodziły się w 32. tygodniu cią-
ży. To silne wcześniaki. 

– Jesteśmy szczęśliwi, że 
wszystko dobrze się ułożyło  
– mówili wzruszeni rodzice nie-
długo po porodzie. 

To pierwsza ciąża pani Ma-
rzeny. Gdy z mężem usłyszała, 
że za kilka miesięcy na świat 
przyjdzie niemal jednocześnie 
trójka dzieci – oniemiała. 

– Byliśmy w szoku. Nie 
przypominam sobie, by w na-
szej rodzinie urodziły się tro-
jaczki czy nawet bliźniaki – mó-
wi pani Marzena. – Zapewnio-
no nam wspaniałą opiekę  
w trakcie ciąży, dlatego byli-
śmy spokojniejsi. 

Mama miała urodzić dopie-
ro w lutym, ale dzieci już 
w brzuchu były niecierpliwe. 
Cały czas się wierciły. Pani Ma-
rzena przeczuwała, że poród 
może odbyć się 12 stycznia, ale 
urodziła jeszcze wcześniej.  

Ciążę nadzorował  profesor 
Jarosław Kalinka, który jest or-
dynatorem oddziału perina to -
logii w szpitalu im. Pirogowa 
w Łodzi (dawniej im. Ma du ro -
wicza). To tutaj na bloku poro-
dowym urodziły się trojaczki.  

Pierwszy na świecie poja-
wił się Przemysław. Ważył 
1.630 gramów i miał 43 centy-
metry długości. Po kilku chwi-
lach lekarze przywitali Szy-
mona. Chłopiec był najcięższy 
i największy – ważył 1.690 gra-
mów i miał 44 centymetry.  

Najmłodsza i najmniejsza 
jest Gabrysia. Po urodzeniu 
ważyła zaledwie 1.350 gra-
mów, a długość jej ciała wyno-
siła 40 centymetrów. Mimo ta-
kiej różnicy w porównaniu 
z braćmi, urodziła się najsil-
niejsza. Przemek i Szymek ma-
ją niedojrzałe płuca i na razie 
są podłączeni do wspomaga-
nia oddechowego. 

– Dzieci są stabilne, ale uro-
dziły się za wcześnie, przeby-
wają w inkubatorach i poleżą tu 
jeszcze kilka tygodni – mówi dr 
Marcin Kęsiak, ordynator od-
działu neonatologii w szpitalu 
im. Pirogowa w Łodzi. 

Mimo że ciąża była wielo-
płodowa, a takie ciąże są obar-
czone ryzykiem przerwania, 
ta przebiegała stosunkowo ła-
godnie. 

– Udało się dotrwać do te-
go tygodnia ciąży, ponieważ 
rodzice stosowali się do zale-
ceń i regularnie przyjeżdżali 
na kontrolę  – przyznaje prof. 
Jarosław Kalinka, lekarz pro-
wadzący panią Marzenę. – Je-
dyna sytuacja zagrożenia mia-
ła miejsce kilka tygodni 
przed porodem. Płód wykazy-
wał cechy okręcenia pępowi-
ną i było ryzyko wcześniejsze-
go zakończenia ciąży. 

W domu prawie wszystko 
jest  gotowe na przywitanie 
trojaczków, a dziadkowie już 
nie mogą się doczekać. Przy-
gotowany jest pokój, ubranka 
i wszystkie potrzebne rzeczy 
do  pielęgnacji i karmienia nie-
mowlaków. Brakuje tylko... 
wózka. A wózek będzie wyjąt-
kowy, bo potrójny. I choć tro-
jaczki to niewątpliwie potrój-
ne szczęście, to również po-
trójny obowiązek i potrojone 
wydatki, bo koszt takiego wóz-
ka to nawet 3 tysiące złotych.a 

¹

b Rodzice Przemka, Szymka i Gabrysi nie kryją swojego szczęścia. I nie mogą się doczekać,  

aż zabiorą maleństwa do domu. Na razie trojaczki pozostaną jednak w inkubatorach 
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Udało się 
dotrzymać ciążę, bo 

rodzice stosowali 
się do zaleceń 

i terminów kontroli

Łódzkie

Agnieszka Jędrzejczak 

a.jedrzejczak@dziennik.lodz.pl

W szpitalu im. Pirogowa uro-
dziły się pierwsze w tym roku 
w Łodzi trojaczki. Dwaj chłop-
cy i dziewczynka przyszli 
na świat w 32. tygodniu ciąży

Powiat piotrkowski 

A Ola, Bartek i Maciuś to trojaczki 

z Moszczenicy koło Piotrkowa. Uro-

dziły się w 2007 roku. 

A Julita, Kasia i Igor to trojaczki z  

Bryszek (gm. Rozprza),  na świat 

przyszły w 2014 roku.  

A W Majkowie Dużym (gm. Wola 

Krzysztoporska) w 2002 roku 

przyszły na świat czworaczki. 

Powiat wieruszowski 

A   Natalia, Maja i Lena z Lututowa 

mają już ponad trzy latka. Ciąża wie-

lopłodowa zszokowała rodziców. 

Rodzice najpierw zaniemówili z wra-

żenia i radości, a dopiero później za-

częli zastanawiać się, co zrobić, aby 

pogodzić pracę z życiem domo-

wym. Na szczęście udaje się to zro-

bić dzięki pomocy bliskich. 

Powiat łaski 

A Kinga, Martynka, Marcinek i Krzyś 

to pierwsze czworaczki w historii 

gminy Widawa. Dziś mają trzy lata. 

Rodzice dzieci nie odetchnęli jeszcze 

pełną piersią. Trójka prawidłowo się 

rozwija, ale Krzyś potrzebuje opieki 

specjalistycznej. Za ciasny zrobił się 

też  dom, w którym mieszka rodzina. 

KR, BIS, AA

Bliźniaki, trojaczki, a nawet czworaczki...

Na koniec grudnia prezydent 
Hanna Zdanowska wydała roz-
porządzenia o rocznych nagro-
dach dla dyrektorów. Premie do-
stało 18 osób, w tym szefowie 
wszystkich miejskich teatrów, 
muzeów i galerii (z wyłączeniem 
Muzeum Kinematografii i Muze-
um Tradycji Niepodległościo-
wych), ośrodków i domów kul-
tury (z wyłączeniem Widzew-
skich Domów Kultury) i trzech 
z pięciu bibliotek (bez 
„Środmieścia” i „Polesia”).  

Zapytaliśmy magistrat o wy-
sokości nagród dla każdego 
z dyrektorów, dostaliśmy śred-
nią wysokość nagrody – 6,8 tys. 
zł netto. Nagrody przyznane zo-
stały za 2014 rok. Jak przekonu-
je Grzegorz Gawlik z  magistra-
tu, ocena dyrektorów może być 
dokonywana przez wydział kul-
tury dopiero po zebraniu wyni-
ków kontroli, au dytów wew-
nętrznych i sprawozdań za rok, 
którego dotyczy.  

Mimo iż do końca 2014 roku 
był dyrektorem, nagrody nie 
dostał Mieczysław Kuźmicki, 
współtwórca Muzeum Kinema-
tografii. Dlaczego? Odpowiedź 
z  Urzędu Miasta Łodzi nie jest 
pełna. Czytamy w niej, że wy-
dział nie wnioskował o przyzna-
nie mu nagrody. 

 Dla porównania, pensje 
dyrektorów tych instytucji 
wahają się od ponad 5 do 10 
tys. zł brutto.  

O kilka tysięcy wyższe są pen-
sje w instytucjach samorządu 
województwa. Najmniej zarabia-
ją dyrektorzy domów kultury 
i bibliotek, najwięcej teatrów, ale 
i tu rozwarstwienie jest spore, 
w zależności od wielkości teatru.  

Wyższe nagrody dostają dy-
rektorzy podlegających zarządo-
wi województwa regionalnych 
szpitali (24 – 36 tys. zł) i Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego (ok. 10 tys. zł).  

Jak to się ma do pensji pra-
cowników instytucji kultury? 
Muzealnicy, protestujący 
w kwietniu 2015 r., odkryli swo-
je pensje: asystent (5 lat pracy) 
i opiekun magazynu zabytków 
(17 lat) zarabiają netto 1,5 tys. zł, 
kustosz z 22-letnim stażem 2,2 
tys. zł. Podobnie jest w Muzeum 
Miasta Łodzi. Ostatnia poważna 
podwyżka w muzeach była 10 lat 
temu. Po apelach radnych z ko-
misji kultury prezydent Łodzi za-

bezpieczyła na ten rok milion 
złotych na ten cel.  W 2014 r. za-
robki ujawnili protestujący bib-
liotekarze, wśród których osoby 
z 30-letnim stażem, wyższym 
wykształceniem i dodatkowymi 
kursami zarabiają 1,5 tys. zł. 
Wskazywali oni na kuriozalne 
sytuacje, gdy po  wzroście płacy 
minimalnej do  1,75 tys. zł pra-
cownik merytoryczny zarabia 70 
zł więcej od  sprzątaczek. Nie do-
stają premii ani tzw. trzynastych 
pensji. Wielu musi korzystać ze 
wsparcia pomocy społecznej, by 
utrzymać rodzinę. a ¹

Dobrze być dyrektorem muzeum,  
ale jeszcze lepiej wojewódzkiego szpitala

Łódź

Łukasz Kaczyński 

l.kaczynski@dziennik.lodz.pl

Prezydent Łodzi przyznała 
roczne nagrody dyrektorom 
instytucji kultury. Nie wszyscy 
je dostali. Jak mają się do pen-
sji pracowników instytucji?

TYS. ZŁ 

to średnia wysokość rocznej 

nagrody netto dla dyrektora 

miejskiej instytucji kultury w Łodzi

6,8
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W skrócie

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

Chciała dać łapówkę  
na egzaminie  
Tysiąc złotych próbowała wrę-
czyć podczas egzaminu na pra-
wo jazdy kategorii B  56-letnia 
bełchatowianka. Do próby 
przekupienia egzaminatora  
doszło w czwartek w Woje-
wódzkim Ośrodku Ruchu Dro-
gowego w Piotrkowie. – Gdy 
kursantka wsiadła do pojazdu, 
w którym oczekiwał egzami-
nator, nie czekając na polece-
nia natychmiast podała męż-
czyźnie dowód tożsamości. 
Spod niego wypadł zwitek pie-
niędzy owinięty gumką – mó-
wi Ewa Drożdż z Komendy 
Miejskiej Policji w Piotrkowie. 
Kobieta usłyszała zarzut wrę-
czenia korzyści majątkowej 
(grozi jej za to 10 lat), a proku-
rator zastosował wobec niej 
dozór policyjny. 
KR

ŁÓDŹ 

Uratowali 60-latka 
przed zamarznięciem 
Policjanci III komisariatu w Ło-
dzi uratowali 60-letniego męż-
czyznę przed śmiercią z wy-
chłodzenia organizmu. Pod-
czas patrolu funkcjonariusze 
sprawdzali miejsca, gdzie mo-
gą przebywać osoby narażone 
na skutki mrozów. W ten spo-
sób dotarli do mieszkania so-
cjalnego przy ul. Siewnej. Za-
stali w nim 60-letniego męż-
czyznę, który nie mógł się po-
ruszać i był w stanie skrajnego 
wychłodzenia. I nic dziwnego  
– piecyk nie działał, a w miesz-
kaniu było tak zimno, że słu-
pek rtęci spadł poniżej zera. 
Wprawdzie na miejsce przyby-
li ratownicy medyczni, ale 
mężczyzna nawet nie chciał 
słyszeć o przewiezieniu 
do szpitala lub noclegowni. 
Gdy nazajutrz policjanci znów 
tam się zjawili, nieprzytomny 
60-latek leżał na podłodze. 
Wezwano pogotowie, które za-
wiozło go do   szpitala.  
WP

Do niecodziennego zdarzenia 
doszło wieczorem w miniony 
czwartek w Woli Grzymkowej 
Koło Aleksandrowa Łódzkiego.  

Około godz. 18 właściciel 
ogrodzonej posesji z domem 
i garażem wyszedł na podwór-
ko. Towarzyszył mu  owczarek 
niemiecki. Było ciemno.  
Nagle gospodarz zauważył, że 
przy drzwiach do garażu, w  
którym stał volkswagen bora, 
warty około 20 tys. zł, czai się 
jakiś nieznajomy mężczyzna. 

Podszedł do intruza, a on dość 
pokrętnie i nieskładnie zaczął 
tłumaczyć swoją obecność. Go-
spodarz szybko nabrał przeko-
nania, że ma do czynienia ze 
złodziejem.  

Dlatego chciał go zatrzymać 
i oddać w ręce policji, ale nie-
doszły złodziej był szybszy:  
wyrwał się i pobiegł w stronę 
ogrodzenia, gubiąc po drodze 
metalowy klucz samochodo-
wy. Podczas pokonywania pło-
tu, który zwieńczony był wy-
stającymi ostrymi płaskowni-
kami, zranił się okrutnie w  
przyrodzenie. Mimo to pognał 
dalej i wkrótce zniknął w ciem-
nościach, zaś właściciel posesji 
zawiadomił stróżów prawa. 

– Wezwani na miejsce poli-
cjanci ustalili, że mężczyzna 
wszedł do garażu otwierając 
go kluczami pozostawionymi 
przez właściciela w zamku, 
a następnie próbował ukraść 

zaparkowanego tam volkswa-
gena. Spłoszony zdołał zabrać 
znajdujące się w stacyjce klu-
czyki od auta i uszkodzić CB -
-radio. Uciekając zapomniał o  
swo jej pozostawionej przy sa-
mochodzie torbie, w której 
funkcjonariusze znaleźli jego 
odzież i dokumenty – infor-
muje nadkomisarz Liliana 
Gar  czyńska, rzeczniczka Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Zgierzu. 

W ten sposób stróże prawa 
ustalili, że 30-letni złodziej 
mieszka w małej miejscowości 
w gminie Aleksandrów Łódzki. 
Pojechali tam. Drzwi do miesz-
kania otworzyła im matka ucie-
kiniera, która przyznała, że ran-
ny syn przebywa w domu. Poli-
cjanci zatrzymali go sprawnie, 
bez szamotaniny. 

Stróże prawa wezwali też 
karetkę pogotowia, która za-
wiozła 30-latka do szpitala. 

Tam lekarze zszyli i opatrzyli  
rany ręki i krocza, mimo  że – 
jak twierdzą policjanci  
– pacjent był wobec nich agre-
sywny.  

Po konsultacji medycznej 
postanowiono, że dalszą część 
nocy niedoszły rabuś spędzi nie 
w szpitalu, lecz policyjnej izbie 
zatrzymań.  

Wczoraj został przesłucha-
ny. Usłyszał zarzut kradzieży. 
Grozi mu do pięciu lat więzie-
nia. Po przesłuchaniu zwolnio-
no go do domu. a 
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30-letni złodziej podczas ucieczki mocno 
zranił się w krocze o ostre ogrodzenie posesji

Powiat zgierski

Wiesław Pierzchała 
w.pierzchala@dziennik.lodz.pl

Samochodowy złodziej  
wziął nogi za pas, ponieważ 
na podwórku został przyła-
pany na  gorącym uczynku 
przez właściciela 

Ranny rabuś dotarł 
do swego domu, 

w którym wytropili 
go policjanci i  

wezwali pogotowie 

Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa chce, by w Pol-
sce powstały drogi w standar-
dzie 2+1. Taką szerokość mogła-
by mieć m.in. część planowa-
nych tras ekspresowych. Odję-
cie jednego pasa zmniejszyłoby 
koszty budowy i utrzymania. 

Tuż przed wyborami rząd 
Ewy Kopacz przyjął program bu-
dowy dróg. Ogłoszono, że na re-
alizację planu do 2025 r. wyda-
nych zostanie 107  mld zł . Zapre-
zentowano też obszerną listę in-
westycji. Jednak uważni obser-

watorzy szybko zauważyli, że za-
wiera ona niemal wszystkie pro-
pozycje – zarówno te, które 
na etapie konsultacji widniały 
na liście podstawowej, jak i te, 
które znajdowały się w rezerwie 
z braku pieniędzy. To zrodziło 
podejrzenia, że nie ma pieniędzy 
na wszystkie inwestycje, a nowa 
lista ma charakter... wyborczy. 

Po wyborach rząd PiS po-
twierdził zamiar realizacji inwe-
stycji zawartych w programie 
Platformy, tyle że szybko poda-
no, iż budowa wszystkich uję-
tych w nim dróg nie będzie kosz-
tować 107 mld zł, lecz 198 mld zł. 
Brakuje więc, bagatela, 91 mld zł. 

Komentuje się, że to właśnie 
jest powodem powrotu idei, któ-
ra kiełkuje od kilku lat – budowy 
dróg krajowych, niektórych ob-
wodnic i części tras ekspreso-
wych w standardzie 2+1. To nic 
innego jak układ pasów jazdy: 
dwa w jedną stronę, jeden 
w przeciwną, a po kilku kilome-
trach zamiana. Podaje się, że te-
go typu rozwiązanie może obni-
żyć koszty inwestycji nawet o po-
łowę. Dziś w Łódzkiem w takim 
standardzie budowane są m.in. 
obwodnice Bełchatowa i Wielu-
nia. Czy mogą być inne drogi? 
Niestety, nie wiadomo jeszcze, 
których inwestycji mogłoby to 
dotyczyć. Kierowców z Łodzi 

najbardziej interesuje S14, czyli 
zachodnia obwodnica miasta. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i  Autostrad podkreśla, że 
projekt tej drogi jest już gotowy.  

– S14 zaprojektowano w stan-
dardzie 2+2, czyli dwie jezdnie 
po dwa pasy ruchu, z możliwoś-
cią rozbudowy jezdni do prze-
kroju 3-pasowego. Projekt uzy-
skał już ZRID (zezwolenie na re-
alizację inwestycji drogowej)  
– mówi Marek Brodowski, na-
czelnik wydziału dokumentacji 
w łódzkim oddziale GDDKiA.  

W trakcie są już także przetar-
gi na budowę tej drogi. Tu więc 
nic nie powinno się zmienić. A co 
z trasami S12 i S74, które 
z Piotrkowa mają prowadzić 
do Radomia i Kielc? – Doku-
mentacja projektowa S12/74 
znajduje się na wstępnym eta-
pie przygotowania – mówi Bro-
dowski. – Opracowano tzw. stu-
dium korytarzowe, studium 
techniczno-ekonomiczno-śro-
dowiskowe oraz raport oddzia-
ływania na środowisko. Wstęp-
ne analizy i parametry technicz-
ne  na  tym etapie prac projek-
towych zakładały drogę w stan-
dardzie 2+2. Obecnie procedo-
wane jest wydawanie decyzji 
o środowiskowych uwarunko-
waniach – dodaje Brodowski. a 
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Droga ekspresowa 
S14 koło Łodzi 

została 
zaprojektowana 

w układzie 2+2 

Infrastruktura

Piotr Brzózka 
p.brzozka@dziennik.lodz.pl

Rząd chce, by część dróg eks-
presowych miała dwa pasy 
w jedną stronę i jeden w drugą. 
To pomysł na oszczędność. Co 
z S14, S12 i S74 w Łódzkiem?

Chcą budować 
ekspresówki  
typu 2 plus 1 

P
o raz pierwszy budowę 
dróg 2+1 zapowiadano 
w 2009 roku jako pilotaż 

na kilku odcinkach, w 2012 ro-
ku GDDKiA ogłaszała to szum-
nie po wizycie swoich przed-
stawicieli w Szwecji. Mam na-
dzieję, że w końcu to zacznie 
być realizowane. Słyszałem ja-
kichś dwóch ekspertów, któ-
rzy mówili, że to skandal, bo 
potrzebne są autostrady. To 
wynika z niezrozumienia te-
matu. To nie mają być drogi, 
które zastąpią autostrady, czy 
główne drogi ekspresowe. Je-
śli dziś brakuje autostrady A1 
z Tuszyna na Śląsk, to przecież 
w tym miejscu nie powstanie 
droga 2+1, tylko będzie auto-
strada. Tak samo zachodnia 
obwodnica Łodzi będzie nor-
malną ekspresówką dwa razy 
po dwa pasy. Rozwiązanie 2+1 
będzie realizowane na tych 
drogach krajowych 
i ekspresówkach, gdzie prog-
nozowane natężenie ruchu nie 
jest duże, wynosi ok. 20 tys. 
pojazdów na dobę. Dlatego 
tam nie ma sensu na całym 
przebiegu robić 2+2, bo zwy-
czajnie będzie pusto, a koszty 
utrzymania będą wysokie. 
Oczywiście, mają zostać rezer-
wy, by w razie zwiększenia ru-
chu można było w przyszłości 
dobudować czwarty pas. a 
PB

Komentarz

Adrian Furgalski, 
zespół doradców 
TOR

2+1 to bardzo 
dobry pomysł
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Od stycznia weszły w życie 
zmiany w taryfie przewozowej 
Łódzkiej Kolei Aglomeracyj-
nej. Jedną z najważniejszych 
jest wprowadzenie opłaty 3 zł 
za wydanie biletu w pociągu, 
jeśli na stacji znajduje się kasa 

lub biletomat. Dotychczas 
konduktor nie pobierał dodat-
kowych opłat. 

– ŁKA jest przewoźnikiem 
przyjaznym pasażerom, dlate-
go przez pierwsze dziesięć dni 
stycznia pracownicy drużyn 
konduktorskich będą informo-
wać pasażerów o opłacie za wy-
danie biletu, a zaniechają jej po-
bierania – mówi Anna Kulik 
z wydziału komunikacji spo-
łecznej i promocji ŁKA. – Pasa-

żerowie mieli i nadal będą mieć 
dostatecznie dużo czasu, by do-
wiedzieć się o wprowadzeniu 
opłaty za wydanie biletu. 

Opłata 3 zł nie będzie pobie-
rana od osób niepełnospraw-
nych, seniorów w wieku powy-
żej 70 lat i od osób wsiadają-
cych na stacjach, gdzie nie ma 
kasy biletowej lub biletomatu 
albo kasa jest nieczynna, 
a biletomat zepsuty. a 
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ŁKA wprowadza dodatkową opłatę 
za wydanie biletu w pociągu

Łódzkie

Marcin Bereszczyński 

m.bereszczynski@dziennik.lodz.pl

Od niedzieli w Piotrkowie Try-
bunalskim zacznie obowiązy-
wać nowy rozkład jazdy Miej-
skiego Zakładu Komunikacyjne-
go. Trasy niektórych emzetek 
ulegają zmianie, zostaje także 
wprowadzona nowa linia. Przyj-
rzyjmy się najważniejszym 
zmianom w rozkładzie. 

Pierwszą z nich jest zmiana 
częstotliwości kursowania auto-
busów linii nr 0, która będzie 

częściej jeździć na osiedle Leśny 
Michałów. Ponadto zdecydowa-
no się na ujednolicenie trasy je-
dynki, która  zwiększy obsługę 
ulicy Gospodarczej. Pasażerów 
korzystających z linii nr 2 ucieszy 
z pewnością fakt, że zwiększono 
liczbę kursów na ulicę Wolborską 
w soboty i niedziele, a ponadto 
ujednolicono kursy do Meszcz.  

Nowa linia komunikacyjna 
nr 3 poprowadzi trasą: Słowac-
kiego, Kostromską, Polną, Za-
wodzie, Wojska Polskiego, Ko-
stromską, Wysoką, (Łódzką), 
Wojska Polskiego, POW, Sło-
wackiego, 3 Maja i Roosevelta 
(szpital).  

Linia nr 4 będzie lepiej skoor-
dynowana z linią nr 9 – tak, by 
ułatwić przesiadki, a na linii nr 9 
zmieniono trasę przejazdu przez 
ul. Sienkiewicza. Pasażerowie 
piątki będą mogli częściej dostać 
się na ulicę Graniczną zarówno 
w dzień roboczy, jak i ferie. Uwz-
ględniono także prośby miesz-
kańców osiedla Wierzeje, dzię-
ki czemu godziny odjazdów linii 
nr 6 ułatwią im lepszy dojazd 
do pracy. Ponadto linią nr 7 
po zmianach będzie można do-
jechać do ulicy Dworskiej, a linie 
nr 8 i nr 10 skoordynowano z od-
jazdami na innych trasach. a 
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Pasażerów czekają ważne zmiany

Piotrków Trybunalski

Katarzyna Renkiel 

k.renkiel@dziennik.lodz.pl

Łódź chce, żebyś płacił za liczbę 
przejechanych przystanków  

MPK-Łódź ma sprecyzowane 
plany na ten rok. Oprócz zaku-
pu 17 krótkich autobusów (12 
metrów), 17 minibusów i 45 
tramwajów chce przetestować 
elektroniczny bilet. Będzie on 
naliczał opłatę za  przejechane 

przystanki, czyli za pokonane ki-
lometry. Pilotażowe testy takie-
go biletu odbędą się w tym roku. 

Nowy model siatki połą-
czeń  zakłada zwiększenie licz-
by centrów przesiadkowych. 
Pasażerowie, którzy będą 
na nich dłużej oczekiwać 
na przesiadkę, będą tracić fi-
nansowo, bo przecież bilety są 
czasowe. Dlatego MPK zamie-
rza wprowadzić bilet, dzięki 
któremu pasażer będzie płacił 
tylko za przejechane kilometry. 

– Płatność będzie pobierana 
tylko za przejazd danej liczby 
przystanków. Pasażer, wsiadając 
do autobusu czy tramwaju, bę-
dzie musiał wczytać swój elek-

troniczny bilet, a przy wysiada-
niu go odkliknąć. Jeśli zapomni 
wykonać tę drugą czynność, to 
opłata za przejazd będzie mu na-
liczana do krańcówki – wyjaśnia 
Zbigniew Papierski, prezes MPK. 

Takie rozwiązanie wprowa-
dzane jest już na Śląsku. A MPK-
- Łódź chce w tym roku zrobić je-
go pilotaż w kilku pojazdach. 

– Docelowo chcemy, żeby 
nośnikiem dla takiego biletu 
była karta płatnicza i prowadzi-
my już rozmowy z firmami Ma-
ster Card i Visa. Takie rozwiąza-
nie chcemy wprowadzić za kil-
ka lat. Oczywiście nie zrezyg-
nujemy z papierowych biletów. 
W każdym pojeździe pozosta-

MPK-Łódź

Agnieszka Magnuszewska 

a.magnuszewska@dzienniklodzki.pl

Łódzkie MPK poszukuje no-
wych rozwiązań, by zachęcić 
łodzian do kasowania biletów. 
Planuje wprowadzić opłatę  
za  przejechane przystanki

A  Przez kilka ostatnich dni kon-

trolerzy biletów MPK nie wysta-

wiali mandatów osobom, które 

nie wiedziały o przywróceniu 

dawnej taryfy biletowej.  

Jeśli podróżny z biletem 20-minuto-

wym przekroczył czas przejazdu 

o kilka minut, mógł uniknąć manda-

tu, jeśli od razu przy kontrolerze ku-

pił nowy bilet w biletomacie. Obec-

nie kontrolerzy już nie tolerują takich 

przypadków i wystawiają mandaty. 

– Z rozmowy z kontrolerami i kie-

rownikiem sekcji kontroli biletowej 

wynika, że w większości pasażero-

wie o zmianie wiedzieli i się do niej 

zastosowali – mówi Sebastian 

Grochala, rzecznik MPK. – Ale zda-

rzali się pasażerowie, którzy pomi-

mo  szerokiej akcji informacyjnej 

mówili, że o zmianach nie wiedzieli. 

A Łódzkie MPK nie ma jeszcze sta-

tystyk, ilu podróżnych zostało 

ukaranych, bo nie wiedziało 

o zmianie taryfy biletowej. 

– Rejestr jest prowadzony z perspek-

tywy miesiąca, bo pasażerowie mają 

czas na odwołania i dopiero po upły -

nięciu tego terminu aktualizujemy 

statystyki – wyjaśnia Sebastian 

Grochala. – Nie zwracamy jednak 

uwagi na to, jakie były przyczyny 

przekroczenia czasu. 

A Przypomnijmy, że od stycznia 

bilety 20-minutowe znów obo-

wiązują przez 20 minut, a 40-mi-

nutowe przez 40 minut.  

Od 20 lipca 2013 r. z biletem 20-mi-

nutowym można było jechać 40 mi-

nut. Było to spowodowane korkami 

i opóźnieniami pojazdów MPK pod-

czas realizacji dużych inwestycji dro-

gowych, głównie budowy trasy W-Z.   

–  Wymianę naklejek na przystan-

kach i w pojazdach mogliśmy rozpo-

cząć po północy 1 stycznia, a pojaz-

dów i przystanków jest kilka tysięcy, 

więc trwało to kilka dni. Dlatego oso-

by, które powoływały się na niewie-

dzę, były w pierwszych dniach tylko 

upominane –  mówi Grochala. –  Te-

raz nie ma już takich przypadków 

i wszystko działa tak, jak powinno.  

MBR

Kontrolerzy biletów litowali się nad pasażerami
nie przynajmniej jeden kasow-
nik – podkreśla Papierski.  

Jednak idealnym rozwiąza-
niem według MPK byłaby moż-
liwość dokonania opłaty za prze-
jazd komunikacją miejską po-
przez telefon komórkowy. 

– Zamierzaliśmy nawet wpro-
wadzić możliwość wgrania mi-
gawki na telefon, by pasażer 
mógł nosić przy sobie jak naj-
mniej rzeczy. Co więcej, mamy 
nawet do tego oprogramowanie. 
Jednak nikt nie jest nam w stanie 
zagwarantować, że będzie to 
bezpieczne rozwiązanie i niko-
mu nie uda się obejść tego syste-
mu – podkreśla Papierski. – Dla-
tego nie zdecydowaliśmy się 
jeszcze tego wprowadzić. 

Na razie MPK nie wie, ile 
mogłoby kosztować przejecha-
nie jednego przystanku. Tary-
fa biletowa musiałaby zostać 
ustalona z Radą Miejską. Jed-
nak opłata za realny czas prze-
jazdu na pewno byłaby korzyst-
niejsza niż opłata za jazdę 
i oczekiwanie na przystanku. a  
¹
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Technikum w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 10, czyli 
łódzki elektronik, daje uczniom 
największy łączny przyrost 
wiedzy, prowadzi także, jeśli 
weźmiemy pod uwagę same 
przedmioty ścisłe. Najlepszy 
wynik z nauczania przedmio-
tów humanistycznych ma tech-
nikum w ZS Ekonomiczno- 
-Turystyczno-Hotelarskich.  

Skąd te wyniki? Specjaliści 
Instytutu z końcem grudnia wy-
liczyli edukacyjną wartość do-
daną (EWD) na podstawie egza-
minów z lat 2013 – 2015. Dane 
z matur porównali z osiągnię-
ciami uczniów na egzaminie  
gim nazjalnym. W ten sposób 
badacze ustalili przyrost wie-
dzy, otrzymywany w szkołach 
ponadgimnazjalnych. 

Pierwsza kolumna w ramce 
obok to dane dotyczące przed-
miotów humanistycznych (czy-

li jęz. polskiego, historii i wiedzy 
o społeczeństwie), druga kolum-
na odnosi się do przedmiotów 
ścisłych (matematyki, biologii, 
chemii, fizyki, informatyki, geo-
grafii). W trzeciej kolumnie pod-
sumowaliśmy dane z dwóch po-
przednich (i według niej posegre-
gowaliśmy szkoły).   

Ważna właściwość EWD to 
możliwość określenia, czy tech-
nikum odnosi sukces, wspiera, 
nie wykorzystuje szans lub po-
trzebuje pomocy. W pierwszych 
dwóch przypadkach EWD jest 
„na plusie” . Technikum sukce-
su zwykle przyjmuje dobrych 
kandydatów, a uczeń ma przy-
rost wiedzy i wynik matury lep-
szy niż zapewnia to przeciętne 
technikum w kraju. W szkole 
wspierającej wynik egzaminu 
dojrzałości wypada słabiej niż 
przeciętna, ale uczniowie i tak 
poprawili się w stosunku 
do sprawdzianu z gimnazjów. 
„Minusowe” EWD mają szkoły 

wymagające pomocy (w tabelce 
oznaczone jako WP: słabi kandy-
daci, którym technikum nie po-
trafi pomóc). W Łodzi nie ma 
techników niewykorzystanych 
szans (minusowe EWD – z do-
brymi wynikami, ale potencjał 
przyjmowanych uczniów wska-
zuje, że wyniki powinny być 
jeszcze lepsze). 

W kilku przypadkach EWD 
wynosi zero – wtedy uznaliśmy, 
że wpływ szkoły jest neutralny. 

W przypadku 90 proc. szkół, 
EWD w każdej z  dwóch katego-
rii wynosi od minus 2 do plus 2. 
Dlatego dopiero, gdy EWD od-
biega od tych wartości, mamy 
do czynienia z technikum wy-
różniającym się: w dobry albo 
w kiepski sposób. Warto też pa-
miętać, że technika przygoto-
wują nie tylko do matury, ale 
także do egzaminu zawodowe-
go. Jak widać w tabeli, część 
szkół koncentruje się na osiąg-
nięciach  tylko w jednej katego-
rii (EWD „ścisłe” bywa dodat-
nie, a humanistyczne ujemne  
– lub odwrotnie). 

 – W tym roku nasze EWD 
z przedmiotów ścisłych pozosta-
je bardzo wysokie, a dodatkowo 
wzrósł jeszcze wskaźnik huma-
nistyczny – mówi Monika Micha -
lik, dyrektor ZSP nr 10 w Łodzi. 
EWD traktuję jako potwierdze-

nie innych osiągnięć szkoły: bar-
dzo dobrych wyników matury 
i z egzaminu zawodowego. – Wy-
siłek wkładany w naukę trud-
nych zawodów: m.in. technika 
informatyka czy mecha tro nika, 
procentuje także przy przygoto-
waniu do przedmiotów matural-
nych – mówi dyrektor Mi cha lik. 

W naszej tabeli podaliśmy 
nazwy zespołów szkół, w któ-
rych są zbadane technika. 
W przypadku tych, które używa-
ją numerów, wymieniliśmy 
część nauczanych tam zawodów,  
by oddać charakter placówek. 

– Analizując pracę szkoły, na-
leży brać pod uwagę wiele wska -

źników – mówi Danuta Zakrzew-
ska, dyrektor Okręgowej Komi-
sji Egzaminacyjnej w Łodzi.  
– EWD  pozwala stwierdzić, czy 
szkoła np. przyczynia się do roz-
winięcia w niej skrzydeł przez 
ucznia, czy przeciwnie – nie wy-
korzystuje jego potencjału. a 
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Łódź

Maciej Kałach 

m.kalach@dzienniklodzki.pl

Podległy Ministerstwu Edukacji 
Narodowej Instytut Badań Edu-
kacyjnych podał dane, dzięki 
którym można ustalić, jak sku-
tecznie uczą łódzkie technika

W elektroniku 
wiedzy przybywa 
najwięcej 

Wieczorna akcja w siedzibie Wy-
działu Filologicznego Uniwersy-
tetu Łódzkiego odbywa się dru-
gi rok z rzędu – to forma drzwi 
otwartych, ale wiadomo, że 
po zmroku robi się ciekawiej. 
Goście w budynku przy ul. Po-
morskiej 171/173 w piątek mogli 
m.in., kierując się podanymi 
wskazówkami, odnajdywać 
książki ukryte w zakamarkach 
wydziału i zabierać je na włas-
ność. W sali kinowej studenci 
wyświetlali uczniom szkół po-

nadgimnazjalnych filmy za-
chwalające naukę na Wydziale 
Filologicznym UŁ oraz przed-
stawiające sylwetki osób, któ-
rym udało się odnieść sukces 
po ukończeniu studiów na wy-
dziale. Przy ul. Pomorskiej poja-
wiły się także grupy zorganizo-
wane uczniów, nie tylko z Łodzi. 

Sukces wydarzenia to za-
sługa  studentów III roku  
dziennikarstwa i komunikacji 
społecznej ze specjalizacją 
public relations, reklama i pro-
mocja firmy. 

Noc Filologów odbyła się 
pod patronatem „Dziennika 
Łódzkiego”. 

Moda na nocne zwiedzanie 
Uniwersytetu Łódzkiego nie 
ogranicza się do Wydziału Filo-
logicznego. 15 stycznia Wydział 
Biologii  i Ochrony Środowiska 
zaprasza do swojej siedziby 
przy ul. Pomorskiej 141/143 
 na Noc Biologów... a

Noc Filologów 
na uniwersytecie

Łódź

Maciej Kałach 

m.kalach@dzienniklodzki.pl

Po zachodzie słońca na Uniwer-
sytecie Łódzkim rozpoczęła się 
Noc Filologów, skierowana 
zwłaszcza do maturzystów za-
interesowanych humanistyką

miejsce     technikum                                   adres                                                    EWD                                                EWD                                        łącznie 
                                                                                             humanistyczne                    matematyczno-                              

                                                                                                                                                                                                                         -przyrodnicze                                    
 
1 .                         Zespół Szkół 
                             Ponadgimnazjalnych nr 10 
                             (elektronik)                                Strykowska 10/18                    sukcesu 1,8                               sukcesu 9,5                                11,3 
2.                        ZS Geodezyjno- 
                             -Technicznych                          Skrzydlata 15                                sukcesu 4,4                              sukcesu 3,9                                 8,3 
3.                        ZS Techniczno- 
                             - Informatycznych               al. Politechniki 37                     WP – 0,7                                       sukcesu 7,3                                 6,6 
4.                       ZS Ekonomiczno -Turystyczno- 
                             - Hotelarskich                           Drewnowska 171                       sukcesu 6,1                                WP –2,6                                           3,5 
5.                        ZSP nr 9 (m.in. energetycy,  
                             mechatronicy, informatycy) al. Politechniki 38        WP – 1,9                                        sukcesu 4,5                                 2,6 
6.                       ZSP nr 15  
                             (budowlanka)                          Kopcińskiego 5/11                    WP – 1,7                                         sukcesu 4,2                                 2,5 
7.                         ZS Ekonomii i Usług            Astronautów 19                         WP – 0,8                                      sukcesu 2,5                                   1,7 
8.                       ZS Samochodowych         Prożka 3/5                                      sukcesu 4,5                              WP – 3,1                                            1,4 
9.                        ZSP nr 20 (m.in. elektrycy, 
                             informatycy, mechanicy) Warecka 41                                 wspierające 3,3                    WP – 2,6                                         0,7 
10.                     Technikum Fryzjerskie 
                             Anagra                                            Łanowa 4                                         neutralne 0                              wspierające 0,1                         0,1 
11.                       ZS Gastronomicznych      Sienkiewicza 88                        neutralne 0                              WP – 0,5                                     – 0,5 
12.                      ZSP nr 5 (m.in. handlowcy, ekonomiści 
                             technicy kolejowi)               Drewnowska 88                       wspierające 0,6                   WP – 1,9                                          –1,3 
13.                      ZS Przemysłu Mody           Naruszewicza 35                      WP – 0,5                                      WP – 1,8                                        –2,3 
14.                     ZS Rzemiosła                            Żubardzka 2                                  sukcesu 1,5                                WP – 3,9                                      –2,4 
15.                      ZSP nr 3 (m.in. logistycy, 
                             technicy urządzeń sanitarnych, 
                             gazownicy)                                 Kilińskiego 159/163                WP – 4,8                                      sukcesu 2,1                                – 2,7 
16.                     ZS Przemysłu  
                             Spożywczego                          Franciszkańska 137                 WP – 0,3                                      WP – 3,4                                       – 3,7 
17.                      ZSP nr 22 (technikum 
                             samochodowe)                      Przybyszewskiego 73/75  wspierające 0,2                  WP – 4,8                                     – 4,6 
18.                     ZSP nr 19 (m.in. logistyk 
                             informatyk, weterynarz) Żeromskiego 115                   WP – 2,1                                         WP – 3,8                                      – 5,9 
19.                     ZS Poligraficznych              Edwarda 41                                    wspierające 1,6                     WP –7,7                                          – 6,1

Przyrost wiedzy w łódzkich technikach według Instytutu Badań Edukacyjnych

– Procentuje 
wysiłek wkładany 
w naukę trudnych 

zawodów – mówi 
szef elektronika

REKLAMA 045931821



10// Wydarzenia www.dzienniklodzki.pl
Polska Dziennik Łódzki 

Sobota–niedziela, 9–10 stycznia 2016

Już w pierwszy weekend karna-
wału odbędą się zarówno impre-
zy zamknięte – dla naukowców 
i braci kurkowych oraz otwarte, 
w których udział mogą wziąć  ło-
dzianie i mieszkańcy regionu. 

Na początku stycznia trady-
cyjnie już na balu noworocznym 
bawią się pracownicy Uniwersy-
tetu Łódzkiego. Tegoroczna edy-
cja imprezy rozpocznie się 
o godz. 20 w Centrum Szko le -
nio wo-Konferencyjnym Uni-
wersytetu Łódzkiego przy ul. 
Kopcińskiego w Łodzi. 

– Bawić będzie się około 170 
osób, które posłuchają muzyki 

na żywo oraz obejrzą występ so-
listów Teatru Muzycznego w Ło-
dzi – mówi Tomasz Boruszczak, 
rzecznik Uniwersytetu Łódzkie-
go. Zabawa potrwa do rana, a jej 
koszt to 370 zł za parę.  

Także w sobotę będzie ba-
wić się Bractwo Kurkowe w Ło-
dzi. W Domu Towarzystwa 
Kredytowego przy ul. Pomor-
skiej w Łodzi o godz. 19 roz-
pocznie się 21. już bal  bractwa. 
Jednym z głównych punktów 
programu będzie intronizacja 
nowego króla, którym zostanie 
Dariusz Dolecki. 

– Bal rozpocznie się od wy-
strzału armatniego, a po nim zo-
stanie odtańczony polonez – mó-
wi Dariusz Dolecki. – Bawić bę-
dzie się na nim 120 osób, a pod-
czas balu przyjętych zostanie 
dwóch nowych braci. Zabawa 
potrwa do rana, zakończymy ją 
odtańczeniem mazura.  

Koszt zabawy to 450 zł 
od pary. Uczestnicy balu we-
zmą też udział w  konkursach, 
w tym rzucie do  kura, rzucie 

wiankiem na rufę, a także pi-
cia piwa z kufla brackiego. 

Restauracja Łaźnia w Central-
nym Muzeum Włókiennictwa 
w Łodzi zaprasza natomiast na  
zabawę karnawałową w rytm 
przebojów świąteczno-sylwe-
strowych. Odbędzie się ona 
w sobotę, początek o godz. 19. 

– Wstęp kosztuje 10 zł, w tej ce-
nie jest także pół litra grzanego pi-
wa – mówi Urszula Borowska, 
właścicielka Łaźni. – Zapewnia-
my muzykę, tańce, a w przerwie 
będziemy śpiewać kolędy. Zaba-
wy będziemy organizować co ty-
dzień, w następną sobotę zapra-
szamy na biesiadę karnawałową. 

Podczas biesiady uczestnicy 
będą śpiewać biesiadne piosenki.  

W sobotę balować mogą tak-
że dzieci. Muzeum Animacji Se-
ma-for zaprasza dzieci w wieku  
4 –  14 lat na spóźniony bal sylwe-
strowy. Organizatorzy podkreśla-
ją, że uczestnicy zabawy będą 
mieli szansę zostać bohaterami 
filmu animowanego, a to wszyst-
ko dzięki technice piksilacji. Po-

lega ona na fotografowaniu kolej-
nych faz ruchu i łączeniu ich po-
tem w film. Zabawa rozpocznie 
się w południe, a koszt uczestni-
ctwa to 25 zł od dziecka lub 20 zł 
w przypadku rodzeństwa. 

Karnawał w tym roku potrwa 
do 9 lutego. Najwięcej hucznych 
imprez planowanych jest pod ko-
niec stycznia i w pierwszy week-
end lutego. Już dziś można się za-
pisywać na bal karnawałowy, 
który odbędzie się 30 stycznia 
w Dworze Artusa. Koszt uczest-
nictwa to 129 zł od osoby, a zaba-
wa potrwa  od godz. 21 do godz. 
4. W cenie także kolacja oraz zim-
ne przekąski. a 
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W sobotę bawią się naukowcy z uniwersytetu

Łódzkie

Alicja Zboińska 
a.zboinska@dziennik.lodz.pl

To pierwszy weekend tego-
rocznego karnawału. Balo-
wać będą m.in. pracownicy 
Uniwersytetu Łódzkiego 
i Bractwo Kurkowe

Maturzyści z regionu już szaleją 
na studniówkowych parkietach

Społeczność XV Liceum Ogól-
nokształcącego w Łodzi na  
miejsce zabawy ok. 100 matu-
rzystów z czterech klas trze-
cich oraz ich gości wybrała 
Biały Pałac w Niesięcinie 
na obrzeżach Konstantynowa 
Łódzkiego. To najpopularniej-
sza obecnie lokalizacja 
 w aglomeracji – zaplanowano 
tam około 20 proc.  wszyst-
kich łódzkich studniówek.  
Organizatorzy zabawy  XV LO 
przyznawali, że data 8 stycz-
nia była po prostu jednym 
z niewielu pozostałych 
w Niesięcinie wolnych termi-
nów, a przeciwwskazań, aby 
zacząć sezon, nie znalezio-

no. Wręcz przeciwnie: pierw-
sza studniówka w sezonie 
2016 w Łodzi może tylko pod-
kreślić prestiż szkoły.   

Na balu w Białym Pałacu 
dziewczęta ubrane były głów-
nie na biało, czerwono i czar-
no. Sukienki zdecydowanie 
odkrywały kolana i ramiona, 
panie wybierały raczej gładkie 
kreacje. Panowie występowa-
li tradycyjnie – w białych ko-
szulach i ciemnych garnitu-
rach, lekko zaznaczyła się też 
frakcja zwolenników muszek 
oraz zarostu – chociaż staran-
nie wypielęgnowanego. 

– Oczywiście, mam pod-
wiązkę oraz coś pożyczonego: 
biżuterię – opowiadała o stu-
dniówkowych zwyczajach Mar-
ta Kobus,  maturzystka. 

W XV LO maturzyści płacili 
za zabawę po 300 złotych, na-
tomiast  za osobę towarzyszą-
cą  150 złotych. 

Także w piątkowy wieczór 
takty poloneza (wciąż na stud-
niówkach obowiązuje ten 
z „Pana Tadeusza”, skompo-
nowany przez Wojciecha 
Kilara) zabrzmiały w centrum 
Rubin w Łodzi, gdzie bawiła 
się społeczność XLVII Liceum 
Ogólnokształcącego, będące-
go częścią Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 8.  

Dyrektor placówki Ewa 
Świdzińska wyliczyła, że była 
to dokładnie 19. studniówka 
19-latków. 

– To 19. bal w historii naszej 
szkoły, a studniówka to prze-
cież święto 19-latków – tłuma-
czyła pani dyrektor. Polonez 
z jej udziałem wyszedł bez-
błędnie.  

– Ćwiczyłyśmy od paź-
dziernika dwa razy w tygod-
niu na lekcjach wychowania 
fizycznego – opowiadała Na-
talia Kubiak, maturzystka 
z XLVII LO. 

W zabawie w Rubinie wzię-
ło udział ponad 30 maturzy-
stów z dwóch ostatnich klas 
szkoły oraz ich goście. Koszt ba-
lu dla maturzysty to 340 zło-
tych, zaś za osoby towarzyszą-
ce trzeba było zapłacić 130 zło-
tych (cena „talerzyka”).  

Impreza XLVII LO planowo 
miała zakończyć się w sobotę 
około godziny 5 nad ranem. 

Już dziś kolejne łódzkie 
studniówki – m.in. XXVI LO. 
Tu zabawa jest o tyle wyjątko-
wa, że maturzyści bawią się 
w murach własnej szkoły. 

Pierwsze łódzkie studniów-
ki odbyły się dokładnie na 116 
dni przed maturą. Rozpoczy-
nający egzamin dojrzałości 
obowiązkowy sprawdzian z ję-
zyka polskiego wyznaczono 
na 4 maja 2016 r. a 

¹

b Maturzystki z XV LO dobrze czuły się wczoraj m.in. w czerni 
i bieli. Wśród panów pojawiła się frakcja zwolenników much
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Łódzkie

Maciej Kałach 
m.kalach@dzienniklodzki.pl

Dla ok. 20 tys. maturzystów 
z Łódzkiego rozpoczął się se-
zon studniówkowy. Wczoraj 
w Łodzi odbyły się dwa pierw-
sze bale – XV  LO i XLVII LO

Zduńska Wola 
A  Sezon studniówkowy rozpo-

czyna się także w szkołach po-

nadgimnazjalnych powiatu 

zduńskowolskiego. Tylko 

w trzech szkołach młodzież ba-

wić się będzie w salach gimna-

stycznych swoich szkół.  

W sobotę  bal będą mieli ucznio-
wie dwóch szkół,  zabawy odbę-
dą się w restauracjach. Dziś stud-
niówkę organizuje Zespół Szkół 
im. K. Kałużewskiego i J. Sylli 
w Zduńskiej Woli oraz Zespół 
Szkół Aktywności Zawodowej 
w Zduńskiej Woli. Obie zabawy 
odbędą się poza szkołami, a  ma-
turzystów z ZSAZ nawet poza 
miastem – we Włyniu. 

Bełchatów 
A   Jako pierwsi na studniówce 

bawić się będą uczniowie Ze-

społu Szkół Ponadgimnazjal-

nych nr 3. Dla nich wynajęta zo-

stała sala bankietowa „Przy Pa-

tykach” w Kolonii Łobudzice 

koło Zelowa.  

Co ciekawe, bal, na którym ma 
zjawić się około 300 osób, m.in. 
uczniów techników, liceum oraz 
zaproszonych gości, odbędzie 
się w stylu... hollywoodzkiej no-
cy oscarowej. Ma być m.in. czer-
wony dywan i motywy filmowe 
wyświetlane na dużym ekranie. 
JAGA, GREG

W województwie

ZŁOTYCH 
kosztuje bilet dla pary 
na noworoczny bal  
Uniwersytetu Łódzkiego

370

Notowania walut   
www.kantorlombard.pl

USD 4,00 4,02 
EUR 4,34 4,36

 SKUP                      SPRZEDAŻ 

Łódź, ul. Organizacji WiN 4,  
tel. 42 657 73 63 (negocjacje)

USD 4,00 4,02 
EUR 4,34 4,36

 SKUP                      SPRZEDAŻ 

Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22,  
tel. 42 655 00 55 (negocjacje)

ŁÓDŹ 

Spotkanie z płk. 
Piotrem Wrońskim 
Na spotkanie z byłym oficerem 
wywiadu i kontrwywiadu,  
płk. Piotrem Wrońskim, auto-
rem m.in. książki „Weryfikacja. 
Historia manipulacji i zdrady”, 
zaprasza Księgarnia Wojskowa. 
Początek we wtorek o godz. 18 
w sali na  I piętrze wieżowca 
PKP przy ul. Tuwima 28.  
WP

ŁÓDŹ 

Samolot nie wróci 
przed łódzką halę 
MIG-21 nie wróci na cokół 
przed Halą Sportową w Łodzi.  
Władze miasta chciały kupić 
samolot, ale nie udało się zna-
leźć egzemplarza w odpo-
wiednim stanie technicznym. 
Przez lata MIG-21 na cokole 
był jednym z symboli Łodzi. 
Był wypożyczony od Agencji 
Mienia Wojskowego. Zniknął 
dwa lata temu, ponieważ 
zmieniły się przepisy. Łódź 
szukała podobnego, ale poz-
bawionego cech bojowych. 
MT

W skrócie

Pierwsza 
studniówka 

w sezonie może 
tylko podkreślić 

prestiż szkoły

Serwis specjalny „Studniówki 2016” 

Relacje, galerie zdjęciowe oraz filmy 
ze studniówek w Łódzkiem na: 
DziennikLodzki.pl/studniowki2016
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Podatek od sklepów to priory-
tet dla rządu. Podkreśliła to 
w piątek premier Beata Szydło. 
Rząd zorganizował konferencję 
z ponad stu przedstawicielami 
sieci handlowych, która miała 
być formą konsultacji społecz-
nych. Premier wskazała, że 
choć jest niewielu zwolenni-
ków wprowadzania nowych 
podatków, to trzeba je wprowa-
dzić, by były pieniądze na zre-
alizowanie prospołecznych pla-
nów rządu. 

Beata Szydło wskazała, że 
podatek handlowy ma dostar-
czyć pieniędzy na realizację 
ważnych celów społecznych, 
ale równie ważne jest, by „dał 
możliwość konkurowania ma-
łym polskim firmom handlo-
wym”. Rząd chce w ten sposób 
tworzyć równe szanse. – A już 
od jednostek zależy, jak te 
równe szanse wykorzystają – 
powiedziała Beata Szyd ło. Dla-
tego projekt ustawy poddany 
został szerokim konsultacjom, 

„bo nie może uderzać w pol-
skich przedsiębiorców”. 

Jeśli tak faktycznie ma być, 
to zasady tego podatku muszą 
daleko odbiegać od pierwot-
nych założeń. Gdyby bowiem tę 
nową daninę publiczną płaciły 
na równych zasadach wszystkie 
sklepy o powierzchni powyżej 
250 mkw., to w ocenie eksper-
tów najdotkliwiej odczuliby to 
polscy kupcy. Placówek handlo-
wych o powierzchni wyższej 

tylko nieznacznie od tego pro-
gu jest w Polsce bowiem najwię-
cej, a ich właścicielami nie są by-
najmniej zachodni giganci, ale 
rodzime firmy. Na dodatek spół-
ki zrzeszające hipermarkety, by 
ograniczyć podatek naliczany 
od powierzchni, byłyby skłon-
ne do otwierania sklepów o po-
wierzchni nieznacznie niższej 
od 250 mkw., a taka konkuren-
cja dodatkowo zagroziłaby pol-
skim kupcom. 

Dlatego niemal pewne jest, 
że podatek handlowy nie bę-
dzie naliczany od powierzchni 
sklepów, ale od ich obrotów. 
Niewiadomą pozostaje nato-
miast jego ostateczny kształt. 
Wersja robocza to 2 proc. 
od obrotów wszystkich skle-
pów o powierzchni powyżej 
250 mkw. 

Polscy kupcy chcieliby jed-
nak, by nie był to podatek linio-
wy, ale naliczany według skali, 

ze stawką rosnącą wraz z prze-
kraczaniem kolejnych progów 
obrotów, w wysokości: 0,1–4 
proc. (Forum Polskiego Handlu) 
lub 0,1–3,5 proc. (Polska Izba 
Handlu). Druga z wymienio-
nych organizacji kupców pro-
ponuje dodatkowo, by obroty 
do 12 mln zł były z tego podat-
ku zwolnione. 

Duże sieci handlowe są 
z kolei za podatkiem linio-
wym. Mocno wspierają się 
przy tym przykładem Węgier. 
Tam sieci handlowe objęto po-
datkiem progresywnym, co za-
kwestionowała Komisja Euro-
pejska. 

Podatek od wielkopowierz -
ch niowego handlu detaliczne-
go ma być jednym ze źródeł fi-
nansowania programu „Rodzi-
na 500+”. W budżecie na 2016 r. 
założono, iż w tym roku wpły-
wy z tej daniny wyniosą 2 mld 
zł i powinna ona obowiązywać 
od 1 marca. 

Rząd uspokaja, że nowy po-
datek nie powinien spowodo-
wać podwyżki cen w sklepach, 
ale eksperci nie mają wątpli-
wości co do tego, że kupcy bę-
dą chcieli przerzucić ten ciężar 
na portfele klientów. Na ko-
rzyść konsumentów przema-
wiają jedynie ogromna konku-
rencja na rynku oraz brak infla-
cji, które skutecznie powstrzy-
mują handlowców przed pod -
wyższaniem cen. a

Kraj

b Premier Beata Szydło: – Podatek da możliwość konkurowania małym polskim firmom handlowym
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Ważne są obroty, a nie metraż sklepu. 
Rząd konsultuje podatek od kupców 
Handel

Zbigniew Biskupski 

z.biskupski@polskatimes.pl

Podatek od hipermarketów 
ma finansować program „Ro-
dzina 500+”, ale też ułatwić 
polskim firmom konkurowa-
nie z zagranicznymi sieciami

Kurski zapowiedział przywró-
cenie rzetelnego przekazu i do-
stęp do mediów publicznych 
dla wszystkich stron politycz-
nego sporu. Byłem twardym, 
wyrazistym politykiem, a jed-
nocześnie rozumiem świat me-
diów, dzięki temu gwarantuję, 
że uchronię telewizję od zagro-
żeń, jakimi są bliskie związki 
z polityką – mówił. Bardzo ogól-
nie wskazał kierunek zmian. 
– To, co dobre, powinno trwać, 
a to, co złe, należy skorygować 

– powiedział Kurski. Zapowie-
dział, że najważniejsze będzie 
dobro widza. Wkrótce ukaże się 
jego tekst o zmianach w telewi-
zji, a w ciągu miesiąca zostanie 
przedstawiony audyt o sytua-
cji telewizji.  

– Jestem zadowolony 
z własnej decyzji, uważam, że 
to gwarancja przywrócenia 
równowagi w mediach publicz-
nych. Jacek Kurski jest w stanie 
podołać temu wyzwaniu – po-
wiedział minister Jackiewicz.  

Nominację skrytykowali po-
litycy PO. Iwona Śledzińska- 
-Katarasińska oceniła, że Kurski 
nie odnowi telewizji publicz-
nej. Tomasz Siemoniak uważa, 
że w TVP „będzie propaganda 
jednej strony”.  

Jeszcze do czwartku Kurski 
pełnił funkcję podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
Przed przyjęciem funkcji pre-

zesa TVP podał się do dymisji. 
W ocenie szefa resortu Piotra 
Glińskiego telewizja za rządów 
PO-PSL nie wypełniała swojej 
misji, nie była proobywatelska. 
– Media się zmienią, rozmawia-
łem o tym z Jackiem Kurskim, 
telewizja będzie bardziej pro-
obywatelska – mówił Gliński.  

Prezesem Polskiego Radia 
została dziennikarka i pisarka 
Barbara Stanisławczyk. Według 
nieoficjalnych informacji Tele-
wizyjną Agencją Informacyjną 
pokieruje Mariusz Pilis, współ-
pracownik polskich i zagranicz-
nych telewizji. Szefem TVP 1 bę-
dzie Jan Pawlicki, były reporter 
TV Republika, dyrektorem TVP 
2 będzie dziennikarz i producent 
programów telewizyjnych Ma-
ciej Chmiel, „Wiadomościami” 
pokieruje Marzena Paczuska. 
TVP Kultura będzie kierował re-
daktor naczelny „Frondy Lux”, 
Mateusz Matyszkowicz. a

Kurski o TVP: To, co dobre, powinno 
trwać, złe rzeczy należy skorygować

Warszawa

Tomasz Plaskota 

tomasz.plaskota@polskapress.pl

Minister skarbu Dawid Jac -
kiewicz powierzył w piątek 
funkcję prezesa zarządu tele-
wizji publicznej Jackowi 
Kurskiemu

WARSZAWA 

Jest pełnomocnik ds. 
równego traktowania 
Wicepremier Piotr Gliński 
przedstawił pełnomocnika ds. 
społeczeństwa obywatelskie-
go i równego traktowania 
Wojciecha Kaczmarczyka. Po-
informował, że jest on wielo-
letnim działaczem sektora or-
ganizacji pozarządowych i ma 
doświadczenie w pracy nau-
kowej, dydaktycznej, a także 
eksperckiej. – To osoba zupeł-
nie nieznana, jeśli chodzi 
o działania na rzecz równego 
traktowania – mówi prawnik, 
prezes Polskiego Towarzy-
stwa Prawa Antydyskrymina-
cyjnego Krzysztof Śmiszek. 
I pyta: – Czy to ten sam pełno-
mocnik, o którym wszyscy 
mówimy? Zaznaczył też, że li-
czy na jego współpracę z orga-
nizacjami pozarządowymi. 
– Absolutnie każdy nowo po-
wołany pełnomocnik odby-
wał z nami  spotkania – po-
wiedział i dodał: – Wyrażamy 
głęboką wolę współpracy.  
AIP 

WARSZAWA 

Korwin-Mikke o zmianie 
podejścia do uchodźców 
– Jeśli niemiecka policja nie 
radzi sobie z problemem imi-
grantów, może powinniśmy 
przysłać im swoich funkcjona-
riuszy na pomoc? Albo mili-
cjantów z Białorusi – oni radzą 
sobie z poważniejszymi prob-
lemami – powiedział lider 
ugrupowania KORWiN Janusz 
Korwin-Mikke. Europoseł 
w piątkowe południe zwołał 
w Sejmie konferencję praso-
wą, której tematem była reak-
cja Niemiec na przypadki mo-
lestowania kobiet w sylwe-
strową noc przez migrantów 
przebywających w tym kraju. 
Jaką alternatywę proponuje 
w kwestii migrantów? – Po-
winno być tak jak w Islandii, 
której mieszkańcy dobrowol-
nie zadeklarowali przyjęcie 
uchodźców. Na 300 tys. Is-
landczyków zgłosiło się 10 tys. 
rodzin chcących pomóc 
– przekonywał Janusz 
Korwin-Mikke. 
MACIEJ DEJA

b Podejście do uchodźców 
trzeba zmienić – mówił JKM
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WARSZAWA 

Mandat będzie 
można zapłacić kartą  
Trwają prace nad nowelizacją 
procedury wykroczeniowej. 
Jej głównym celem jest us-
prawnienie postępowania 
mandatowego w taki sposób, 
żeby do sądu trafiało jak naj-
mniej spraw z wnioskiem 
o ukaranie, poinformowała 
„Rzeczpospolita”. Autorzy 
nowelizacji chcą wydłużyć 
czas trwania postępowania 
mandatowego z 14 do 30 dni, 
co ma sprawić, że mniej spraw 
zostanie skierowanych do są-
du z powodu przekroczenia 
ustawowego terminu wysta-
wienia mandatu. Dzięki tej 
zmianie policjanci będą rów-
nież mieli więcej czasu 
na ustalenie tożsamości ła-
miących przepisy osób, które 
znajdują się na nagraniach 
przesyłanych im przez innych 
kierowców, pisze „Rzeczpo-
spolita”. Nowelizacja ma rów-
nież wprowadzić możliwość 
opłacenia mandatu za pomo-
cą karty. AIP

ATENY 

Polskie służby już 
weryfikują uchodźców 
Polscy urzędnicy rozpoczęli 
już weryfikację uchodźców, 
którzy zostali wytypowani 
przez Greków do przesiedle-
nia na teren naszego kraju, 
podało RMF FM. Współpraca 
między państwami nie układa 
się jednak wzorcowo. Jak in-
formuje stacja radiowa, powo-
łując się na wiceministra 
MSWiA Jakuba Skibę, polskie 
służby nie mają wpływu 
na „wstępny wybór osób” i nie 
są wpuszczane do obozów dla 
uchodźców. Tylko część spo-
śród wytypowanych przez 
Greków osób spełniła kryteria 
postawione uchodźcom przez 
polski rząd, który chce przyjąć 
m.in. kobiety oraz chrześci-
jan. – Mamy również sporo in-
nych osób należących do in-
nych kategorii, w tym samot-
nych mężczyzn, wyznania is-
lam-sunnickiego, jak jest to 
podane w dokumentacji – po-
wiedział w rozmowie z RFM 
FM Skiba. AIP 
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BRUKSELA 

Odkryto kryjówkę 
zamachowca z Paryża  
Belgijscy śledczy są przekona-
ni, iż odkryli w Brukseli 
mieszkanie, w którym ukrył 
się jeden z terrorystów biorą-
cy udział w zamachu terrory-
stycznym w Paryżu 13 listopa-
da. W zamachu tym zginęło 
130 osób. Policjanci odkryli 
w jednym z mieszkań w dziel-
nicy Schaerbeek ślady mate-
riałów wybuchowych oraz od-
ciski palców poszukiwanego 
Salaha Abdeslama. Lokal wy-
najmowany był na fałszywe 
nazwisko. Policja wciąż po-
szukuje 26-letniego 
Abdeslama. Ten urodzony 
w Brukseli mężczyzna z fran-
cuskim obywatelstwem kon-
taktował się przed atakiem 
w Paryżu z kolegami z Belgii. 
Kilka godzin po zamachu 
w stolicy Francji policja za-
trzymała Abdeslama koło gra-
nicy z Belgią w VW golfie, jed-
nak po kontroli puszczono je-
go i dwie towarzyszące mu 
osoby wolno. AIP

Podczas wtorkowego posiedze-
nia Trybunał Konstytucyjny 
miał się zająć dziesięcioma 
uchwałami Sejmu, w tym m.in. 
uchwałą o unieważnieniu wy-
boru pięciu sędziów TK przez 
poprzedni skład Sejmu w paź-
dzierniku 2015 r. oraz o powo-
łaniu w grudniu pięciu nowych 
sędziów. Wnioski o zbadanie 
ich konstytucyjności złożyli po-
słowie Platformy Obywatelskiej 
oraz Adam Bodnar, rzecznik 
praw obywatelskich. 

Prezes Trybunału Konstytu-
cyjnego Andrzej Rzepliński nie 
przedstawił uzasadnienia de-
cyzji o odwołaniu zaplanowa-
nego na wtorek posiedzenia. 
Decyzję podjął jednak dzień 
po spotkaniu z prezydentem 
Andrzejem Dudą. – Rozmawia-
liśmy jak prawnik z prawni-
kiem – powiedział wczoraj 
po spotkaniu prof. Rzepliński. 
Nie zdradził jednak żadnych 
szczegółów. Także Kancelaria 
Prezydenta nie poinformowała 
o tematyce rozmowy prezy-
denta z prezesem TK. 

Wiadomo jednak, że prezy-
dent Duda od początku stał 
na stanowisku, że Trybunał 
Konstytucyjny nie ma upraw-
nień do oceny uchwał sejmo-
wych. – W polskim stanie praw-
nym podjęte przez Sejm decy-
zje są obowiązujące. Są to de-
cyzje, uchwały podjęte przez 
najwyższy w Polsce organ usta-
wodawczy, wybrany przez na-
ród w powszechnych wybo-
rach. To właśnie Sejm stanowi 
emanację aktualnej woli spo-
łecznej – mówił prezydent Du-
da. Podkreślił też, że TK nie ma 
prawa do oceny procedury wy-
boru sędziów, a jedynie jego 
podstawy prawnej. 

Możliwe, że argumentacja 
prezydenta przekonała preze-
sa TK. Profesor Rzepliński po-
wiedział po spotkaniu, że sta-
rał się ruszyć do przodu z obsa-
dą trybunału, żeby zasiadało 
w nim 15, a nie 18 sędziów.  

Odwołanie najbliższej roz-
prawy trybunału nie oznacza 
rezygnacji z rozpatrzenia wnio-
sku opozycji i RPO. Nowy ter-
min rozprawy nie jest znany. 

Nie wiadomo też, czy posie-
dzenie TK odbędzie się w skła-
dzie określonym przez noweli-
zacją ustawy o trybunale. 
Weszła ona w życie po podpisa-
niu przez prezydenta, ale część 
prawników, m.in. prezes Sądu 
Najwyższego Małgorzata Gers -
dorf, uważa, że TK powinien 
orzekać w składzie sprzed 
grudniowej nowelizacji. a

Krok do kompromisu 
w sprawie trybunału

Warszawa

Tomasz Skłodowski 
tomasz.sklodowski@polskapress.pl

Prezes Trybunału Konstytu-
cyjnego Andrzej Rzepliński 
odwołał rozprawę zaplanowa-
ną na 12 stycznia. Wcześniej 
rozmawiał z prezydentem RP

Świat

CANBERRA 

Pożar dewastuje  
miasto w Australii 
Potężna fala ognia dewastuje 
niewielkie miasto w Austra-
lii Zachodniej. Strażacy przy-
znają, iż stracili kontrolę nad  
ogniem, który zniszczył już 
prawie sto domów w Yarloop 
na południe od Perth. Kilka 
osób uznano za zaginione, 
strażakom utrudnia akcję sil-
ny wiatr, który sprawia, że raz 
ugaszony pożar wybucha 
na nowo. AIP

DAMASZEK 

Dżihadysta zabił 
własną matkę  
Dżihadysta z tak zwanego 
Państwa Islamskiego dokonał 
egzekucji własnej matki, gdyż 
ta naciskała na niego, by opuś-
cił swoją grupę zbrojną.  
Egzekucję wykonał 21-letni 
Ali Saqr, zabił 45-letnią Lenę 
al-Qasem przed urzędem po-
cztowym w syryjskim mieście 
Rakka, opowiadali świadko-
wie tego makabrycznego zda-
rzenia. Rakka uważana jest 
za nieformalną stolicę 
dżihadystów po tym, jak 
w sierpniu 2013 r. wpadła 
w ręce bojowników Państwa 
Islamskiego.   
Państwo Islamskie nie toleru-
je żadnych odstępstw od swo-
ich zasad, często przeprowa-
dza publiczne egzekucje, któ-
re mają przerazić świat i tych, 
którzy chcieliby opuścić jego 
szeregi. Informację o tej ma-
kabrycznej egzekucji podało 
Syryjskie Obserwatorium 
Praw Człowieka z siedzibą 
w Londynie. AIP

b Australijscy strażacy nie dają 

rady z potężnym pożarom
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Kraj

Tematem rozmowy były ostat-
nie wystąpienia medialne ko-
misarzy KE, którzy krytykowa-
li zmiany w Polsce.  

– Ostatnio komunikacja mię-
dzy Warszawą a Brukselą doty-
cząca spraw o wysokim priory-
tecie politycznym nie była naj-
lepsza, co było przyczyną róż-
nych teorii i interpretacji, które 
w naszym odczuciu były du-
żym nadużyciem – ocenił 
po spotkaniu minister Konrad 
Szymański. W jego przekona-

niu rozmowa z przedstawicie-
lem KE w Polsce wyjaśniła te 
nieporozumienia.  

– To była bardzo dobra i rze-
czowa rozmowa. Rozwiała wie-
le wątpliwości i pozwoliła po-
znać wzajemną argumentację 
na temat nowelizacji ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym 
oraz ustawy medialnej 
– oświadczyła przedstawiciel-
ka KE po spotkaniu. – Komisja 
Europejska jest bardzo zainte-
resowana dobrymi kontaktami 
z polskim rządem – podkreśliła 
Marzenna Guz-Vetter.  

Spotkanie zostało zorgani-
zowane z inicjatywy szefa pol-
skiego MSZ po krytycznych 
ocenach sytuacji w Polsce sfor-
mułowanych w europejskich 
mediach przez wiceprzewodni-
czącego KE Fransa Timmer -
mansa oraz komisarza ds. go-
spodarki cyfrowej i społeczeń-
stwa Güntera Oettingera. a

Komisja Europejska 
przesadziła z krytyką

Warszawa

Tomasz Skłodowski 
tomasz.sklodowski@polskapress.pl

Minister Konrad Szymański 
rozmawiał wczoraj 
z Marzenną Guz-Vetter, która 
kieruje przedstawicielstwem 
Komisji Europejskiej w Polsce

TEL AWIW 

Izrael zabił czterech 
zamachowców 
Czterech Palestyńczyków za-
strzelono po tym, jak zaatako-
wali nożami izraelskich żoł-
nierzy w dwóch miejscach na  
Zachodnim Brzegu Jordanu.  
Trzech napastników zastrze-
lono w Gush Etzion, czwarty 
został śmiertelnie postrzelony 
w Hebronie. Podczas ataków 
żaden z izraelskich żołnierzy 
nie odniósł obrażeń. To kolej-
na fala palestyńskich ataków 
na żołnierzy i policjantów 
izraelskich, która rozpoczęła 
się w październiku ub. roku. 
we wsi Sair na północny 
wschód od Hebronu. Organi-
zacja Hamas, która kontroluje 
Strefę Gazy, wezwała w piątek 
Palestyńczyków do „dnia 
gniewu”, protestów przeciw-
ko Izraelowi. Od 1 październi-
ka w palestyńskich atakach 
zginęło 22 obywateli Izrae-
la, z informacji palestyńskiego 
ministra zdrowia wynika, iż 
w tym czasie zginęło 149 Pale-
styńczyków. AIP

BERLIN 

Merkel potępia i grozi 
deportacjami 
To, co wydarzyło się w noc 
sylwestrową w Kolonii, jest 
kompletnie nieakceptowalne. 
To były odrażające akty prze-
stępcze, których państwo nie 
może tolerować i Niemcy nie 
będą tego tolerować – powie-
działa kanclerz Angela Merkel 
na wspólnej konferencji pra-
sowej z premierem Rumunii.   
Szefowa niemieckiego gabine-
tu odniosła się w ten sposób 
do serii napaści na tle seksual-
nym, których miały się dopuś-
cić zorganizowane grupy mu-
zułmanów. Merkel nie wyklu-
czyła, że dojdzie do deportacji 
„tych, którzy nie są w stanie 
podporządkować się systemo-
wi prawnemu”. Jednocześnie 
niemiecka kanclerz, jak i sze-
fowa niemieckiego resortu 
sprawiedliwości zwróciły 
uwagę na możliwość deporto-
wania tych, którzy, starając się 
o azyl, popełniają przestęp-
stwa i skazani zostaną na rok 
lub więcej więzienia. AIP

b Angela Merkel potępiła 

skandaliczne wybryki w Kolonii
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Premier Węgier Viktor Orbán 
w wywiadzie dla publicznego 
radia zapowiedział w piątek, że 
jego gabinet nie poprze ewen-
tualnych sankcji unijnych wo-
bec Polski, mocnego regional-
nego partnera Węgier, podaje 
Reuters.  

– Unia Europejska nie po-
winna myśleć o wprowadzeniu 
sankcji przeciwko Polsce – za-
znaczył Orbán. 

Nałożenie takich restrykcji 
wymaga jednomyślności kra-
jów członkowskich, a Buda-
peszt takiego ruchu nie poprze. 
Te słowa padły dwa dni 
po głośno komentowanym 
spotkaniu Orbána z prezesem 
Prawa i Sprawiedliwości Jaro-
sławem Kaczyńskim na połud-
niu Polski, które zdaniem Agen-
cji Reutera miało wzmocnić si-
lę eurosceptycznej osi w cen-
tralnej części Europy. 

Jak podaje portal Politico, 
podczas sześciogodzinnego 
spotkania Kaczyńskiego 

z Orbánem podano m.in. żur 
i pstrąga. Nie byli do spotkania 
dopuszczeni dziennikarze.  

Politico przypomina, iż obaj 
politycy jeszcze nie tak dawno 
nie byli blisko ze sobą związa-
ni. Kiedy w roku 2015 Orbán 
przebywał z wizytą w Warsza-
wie, Kaczyński nie chciał się 
z nim spotkać, co uznano za re-
akcję na ścisłe związki węgier-
skiego premiera z rosyjskim 
prezydentem Władimirem 
Putinem. 

Dziś, jak dodaje wspomnia-
ny portal, obaj mają wspólnego 
wroga – krytykę, jaka dobiega 
do Warszawy i Budapesztu 
z Brukseli.  W ostatnim czasie 
część polityków zachodnio -

europejskich krytykuje polski 
rząd, a 13 stycznia Komisja Eu-
ropejska ma omawiać sytuację 
w Polsce. 

O takich możliwych krokach 
wobec niezgodnych zdaniem 
niektórych polityków zachod-
nich z unijnym prawem działań 
Polski mówił m.in. komisarz UE 
ds. gospodarki cyfrowej i spo-
łeczeństwa Günther Oettinger. 
Jego zdaniem Polska powinna 
być objęta nadzorem Komisji 
Europejskiej. Powodem takie-
go postępowania wobec War-
szawy miałyby być m.in. zmia-
ny w mediach. W tej sprawie pi-
sał też do premier Beaty Szydło 
wiceprzewodniczący KE Frans 
Timmermans. a

Orbán: Nie poprzemy  
sankcji przeciw Polsce
Budapeszt

Kazimierz Sikorski 
redakcja@polskatimes.pl

Krytykowana przez zachod-
nich polityków Polska może li-
czyć na premiera Węgier, któ-
ry nie poprze ewentualnych 
sankcji UE przeciw Warszawie

b Nie milkną echa środowego spotkania Kaczyńskiego z Orbánem 
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Rodzina pomimo 
wszystko
A „Moje córki krowy”, drugi w dorobku film 
pełnometrażowy Kingi Dębskiej, na ekranach kin 
A Znakomity, ujmujący, poruszający obraz 
z pierwszorzędnymi rolami Muskały i Kuleszy

Najbardziej nieudane bywają 
filmy „życiowe”. Równie czę-
sto okazują się nieprawdziwe. 
Tymczasem Kinga Dębska bez 
kompleksów w opowiadają-
cych „o życiu” „Moich córkach 
krowach” z otwartością i natu-
ralnością dotknęła prawdy, 
zdolnej poruszyć widzów w ka -
żdym zakątku globu. 

Drugi w karierze Kingi Dębs -
kiej (po „Helu”) pełnometrażo-
wy film fabularny już porównu-
je się do słynnych „Czułych słó-
wek”, i nie bez słuszności, bo-
wiem w sferze siły oddziaływa-
nia i sposobu opowiadania to ta 
sama półka. Kiedyś dla takich 
produkcji ukuto termin kome-
diodramat, dobrze oddający in-
tencje twórców, ale z których 
realizacją w Polsce mieliśmy 
zwykle problem: bo albo prym 
wiodły żenujące żarty, albo do-
minował dramat mający cechy 
łupania orzecha łopatą wespół 
z emocjonalno-moralnym szan -
tażem. Jedno z drugim zaś ni-
jak się nie kleiło. Dębska tym-
czasem znalazła idealną rów-
nowagę, trafnie rozłożyła ak-
centy i uniknęła taniego senty-
mentalizmu. Mówi szczerze, 
a przy tym tak bezpośrednio, że 
trafia od razu do serca, bez po-
siłkowania się moralizatorsko-
intelektualnymi dylematami. 
Jest jak w życiu. Stawiającym 
nas przed sytuacjami, na które 
nigdy nie jesteśmy przygoto-
wani, choćbyśmy przeczytali 
wszystkie wieloksięgi świata. 

Reżyserka i autorka scena-
riusza nie ukrywała, że film wy-
wodzi się z jej osobistych prze-
żyć i odejścia rodziców przed kil-
ku laty. Dodawała przy tym, że 
jego realizacja nastąpiła w o ty-
le dobrym momencie, że choć 
emocje są wciąż świe że, a po-
czucie straty silne, to zdążyła 
już ułożyć w sobie żal i preten-
sje do świata z dostrzeżeniem 
tego, co pozostawili jej (i sios -
trze) po sobie rodzice. Owo po-
godzenie z tym, co się stało – po-

mimo niezgody na to, że tak się 
dziać musi – jest jednym z naj-
mocniej oddziałujących ele-
mentów filmu. Obok naszego 
wspólnego z bohaterami do-
chodzenia do tego stanu. 

Kinga Dębska zabiera nas do  
rzeczywistości dwóch sióstr, 
tak różnych, jak różne potrafią 
być tylko siostry („jedna z nas 
musiała być adoptowana” – za-
rzucają sobie podczas kolejnej 
kłótni). Starsza Marta (w tej ro-
li Agata Kulesza) odniosła suk-
ces, jest znaną aktorką, gwiaz-
dą popularnych seriali. Pomi-
mo rozpoznawalności i pienię-
dzy, wciąż nie może ułożyć so-
bie życia; nie odnajdując się 
w re lacjach z innymi ludźmi 
zamknęła się w sobie. Samot-
nie wychowała dorosłą już cór-
kę Zuzię (debiutująca Maria 
Dębska, córka reżyserki). Chce 
sprawiać wrażenie osoby silnej, 
zdolnej rozwiązać każdy prob-
lem, każdego z bliskich. Nawet 
gdy ci tego nie chcą. Jej przeci-
wieństwem jest Kasia (Gabrie-
la Muskała) – wrażliwa, ze  skłon -

 nością do egzaltacji i poczu-
ciem, że cały świat spoczął na  
jej barkach i nikt nie docenia jej 
wysiłków. Wszystko ułożyło jej 
się nie tak, jak chciała, pracuje 
jako nauczycielka, jej małżeń-
stwo jest dalekie od ideału. Nie 
wiadomo właściwie dlaczego 
wy szła za Grze gorza (Marcin 
Dorociń ski), który okazał się 
niezaradnym leniem, bezskute -
cznie poszukującym pracy. Sio-
stry nie przepadają za sobą, nie-
ustannie się spierają, jedno-
cześnie przyciągając się wbrew 
pragnieniom. Stały podział ról  
burzy nagła choroba matki (Mał -
gorzata Niemirska). Kruszące 
przez lata kopie kobiety zosta-
ją zmuszone do wspólnego dzia -
łania. Muszą zaopiekować się 

ukochanym, ale despotycznym 
ojcem (Marian Dziędziel), nazy-
wającym córki czule „krowa-
mi”. Tym bardziej, że życie lu-
bi pędzić nieszczęścia parami... 

Dębska nie oszczędza nam 
fizjologii i bólu choroby, staroś-
ci, odchodzenia. Niczego nie 
macza tu w lukrze, nie stosuje 
łatwo nasuwających się chwy-
tów, nie pokazuje, kiedy mamy 
zacząć płakać. Z drugiej stronie 
nie próbuje również epatować 
nas tak modną dziś w kinie bru-
talnością obrazu. Woli auten-
tyczność od gwarantujących 
sukces sztuczek oraz wycisze-
nie od nachalnych wzruszeń. 
W rezultacie łzy widza są szcze-
re, śmiech oczyszczający, a ca-
łość budująca. Wszyscy musie-
liśmy lub będziemy musieli być 
świadkami końca. I daliśmy ra-
dę lub będziemy potrafili sobie 
z tym poradzić. 

Fenomenalnie siostrzaną 
odmienność i całą złożoność re-
lacji między Martą a Kasią od-
dają Kulesza i Muskała – od sub-
telności i drobiazgów, po „sze-
rokie” granie, na granicy prze-
rysowania. Ich wspólny występ 
należy do najbardziej frapują-
cych damskich duetów w pols -
kim kinie. Głęboko świadomą, 
imponującą zawodowstwem 
i doborem środków rolę stwo-
rzył również Dziędziel. Wspa-
niała „chemia” między tymi ak-
torami eksploduje w takich sce-
nach, jak nakrycie Marty i ojca 
na paleniu jointa przez Kasię. 
Ekranu za mało!  

„Moje córki krowy” w sercu 
rozstrzygają to, co mądrzy lu-
dzie noszą (lub im się tak wyda-
je) w rozumie. Że napięcia, któ-
rymi się nakręcamy i przykroś-
ci, które sobie sprawiamy, zble -
dną wtedy, kiedy nie będziemy 
mieli się już z kim kłócić. A „ce -
mentem” okaże się zarówno to, 
co cieszyło, jak i to, co bolało, 
jak w podsumowującej film ro-
zmowie sióstr. Bo tylko w rodzi-
nie jesteśmy w stanie to budo-
wać. A potem znieść. a ¹

Dariusz Pawłowski 

d.pawlowski@dziennik.lodz.pl

Kino – recenzja

b Gabriela Muskała (z lewej) i Agata Kulesza mistrzowsko oddały siostrzaną odmienność i złożoność 
relacji między swoimi bohaterkami, tworząc niezwykle frapujący damski duet w polskim kinie
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Siłą filmu jest 
pogodzenie z tym 
co się stało, mimo 
niezgody na to, że 
tak się dziać musi

Moje córki krowy, Polska, kome-
diodramat, reż. Agata Kulesza, 
Gabriela Muskała, Marian Dziędziel 
cccccd

polecamy na weekend MUZYKA 
nd., godz.12.30, mezzo, Koncert jazzma-
nów Sidneya Becheta, Dizzy’ego 
Gillespiena, Stana Getza na Jazz 
Festival w Cannes w 1958 roku a

FILM 
sob., godz.18.10, tvp kultura, „Anna Kare -
nina”, reż. Bernard Rose, 1997, USA, 
wyst.: S. Marceau, S. Bean, A. Molina, M. 
Kirshner, J. Fox, P. Law, D. Huston a

FILM 
sob., godz.23.50, tvp kultura, „Porno”, reż. 
Marek Koterski, 1990, wyst.: Z. Rola, A. 
Wójcik, I. Pawlak, E. Grabarczyk in. a

TV

REKLAMA 006005472

PROGRAM:
I część
1.  J. Strauss – Baron Cygański  

– uwertura – Orkiestra
2.  J. Strauss – Tercet – Ach jakże mi 

serduszko drży – Zemsta Nietoperza
3.  J. Strauss – Kuplety Żupana  

– Baron Cygański
4.  J. Strauss – Cesarski Walc – balet
5.  E. Kalmann – Tak całkiem bez 

dziewczątek – Księżniczka  
Czardasza

6.  F. Lehar – Kiedy skrzypki grają  
– Cygańska Miłość

7.  J. Strauss – duet Rosalinda, 
Eisenstein – Zemsta Nietoperza

8.  R. Stolz – Brunetki, blondynki  
– Pieśń

9.  J. Strauss – Kuplety Adeli  
– Zemsta Nietoperza

10.  F. Lehar – Kto dał nam klucze  
do miłości bram – Kraina Uśmiechu

11.  K. Zeller – Lat 20 miał mój dziad  
– Ptasznik z Tyrolu

12.  E. Kalmann – Artystki z variete  
– Księżniczka Czardasza

13.  J. Strauss – Polka Tritsch tratsch 
 – Balet

14.  E. Kalmann – Carambolina,  
Caramboletta – Fiołek z Monmartre

II część
1.   E. Kalmann – Tłumy fraków  

– Księżniczka Czardasza
2.  J. Strauss – Annen Polka – balet
3.  J. Offenbach – duet Eurydyki  

i Jowisza – Orfeusz w piekle
4.  J. Strauss – Czardasz Rosalindy  

– Zemsta Nietoperza
5.  E. Kalmann – Graj Cyganie  

– Hrabina Marica
6.  E. Kalmann – Jedź do Varażdin  

– Hrabina Marica
7.  E. Kalmann – Czardasz Silvy  

– Księżniczka Czardasza
8.  E. Kalmann – Co się dzieje, oszaleję 

– Księżniczka Czardasza
9.  F. Lehar – Kiedy cygańska dusza 

gra – Perła z Tokaju
10.  J. Strauss – Wielka sława to żart  

– Baron Cygański
11.  F. Lehar – Usta milczą, dusza 

śpiewa – Wesoła Wdówka
12.  F. Loewe – Przetańczyć całą noc  

– My Fair Lady
13.  J. Offenbach – Can can – balet
14. J. Strauss – Marsz Radetzky

2.02.2016 r. /godz. 19.00/ Filharmonia Łódzka 

Bilety: Kasa Filharmonii Łódzkiej, ul. Narutowicza 20, 

Salony EMPIK, www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl 

Zamówienia i informacje ORGANIZATOR: 603 636 228
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Licencja na niepokój 
z Wenecją w tle
A „Licence to Disturb” w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego 
A Przechodnie będą decydować o choreografii i akompaniamencie

W listopadzie Teatr Wielki w Ło-
dzi zapraszał do u działu w rea-
lizacji filmu reklamującego ope-
retkę „Noc w Wenecji” Johanna 
Straussa -syna, nad którą pracu-
je Artur Hofman. Zdjęcia kręco-
no na placu przed operą. Sobot-
nie południe 9 stycznia przynie-
sie kolejną akcję zapowiadającą 
tę premierę. 

Przedsięwzięcie o nazwie 
„License To Disturb / Noc w We-
necji” w rotundzie centrum han-
dlowo-rozrywkowego „Manu-
faktura” przygotował Arthur 
Stashak, młody tancerz Baletu 
TW, oglądany m.in. w spektaklu 
„Chopin wymarzony” Giorgia 
Madii podczas inauguracji 23. 
Łódzkich Spotkań Baletowych. 

„License To Disturb...” będzie 
formą zbliżone do interaktywne-
go warsztatu, a główną w nim ro-
lę odegra umiejętność improwi-
zacji, refleks i precyzja gestów. 
Dwunastu tancerzy i  zespół mu-

zyków opracowało blisko 40 
tanecz no-muzycznych sytuacji, 
które będą punktem wyjścia 
do tworzącego się a vista układu. 
Oprawę muzyczną zapewnią 
studenci Akademii Muzycznej: 

Daria Pacu da, Karolina Bednarz, 
Zuzanna Lipka i Jakub Lemański.  

Zabawa będzie polegać 
na wywołaniu przez publicz-
ność określonej liczby – od 1 
do 37. Pod każdą z  nich będzie 
kryć się inne ustawienie ciała. 
Po usłyszeniu liczby tancerze 
powinni przyjąć odpowiednią 
pozę, zastygnąć w  bezruchu, by 
po chwili rozpocząć wariację 
na temat wywołanej pozy i kon-
tynuować taniec dopóki następ-
na osoba nie poda kolejnej licz-
by. Akcja będzie doskonałym 
sprawdzianem umiejętności ar-
tystów TW. Taka sama zasada 
będzie obowiązywać również 
muzyków. Do udziału wakcji 
mogą czuć się zaproszeni wszy-
scy, którzy będą przebywać   
w pobliżu. Akcja zacznie się 
o godz. 12,  potrwa około trzech 
godzin i powtórzona będzie ko-
lejną sobotę. a  

¹

Łukasz Kaczyński 

l.kaczynski@dziennik.lodz.pl

Teatr

b Autorem przedsięwzięcia jest młody tancerz Arthur Stashak, 

który tancerzy i muzyków łódzkiej opery odda w ręce publiczności
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Trzy punkty – tyle zdecydowa-
ło o zwycięstwie inicjatywy 
z Łodzi w krajowym konkursie 
„Galeria Urząd 2015”, który 
pierwszy raz przeprowadzony 
został przez Narodowe Cen-
trum Kultury i Fundację „Bęc 
Zmiana” w ramach projektu 
„Kultura samorządowa 25+”. 

Autorem i inicjatorem kon-
kursu „wWystawach” jest łódz-
ki artysta i społecznik Marcin 
Polak, absolwent fotografii 
w „fil mówce”, współtwórca 
portalu MiejMiejsce.pl. Jak tłu-
maczył, celem konkursu było 
zmobilizowanie i nakłonienie 
przedsiębiorców z centrum 
miasta do współpracy z młody-
mi twórcami przy podnoszeniu 
wartości estetycznej witryn 
sklepowych. Pierwsza edycja 
konkursu „wWystawach” od-

była się w 2013 r. W edycji z  
2015 r. I miejsce zdobyły Kalina 
Pulit i Ida Zabo klicka  za projekt 
wystawy w salonie fryzjer-
skiem „Le Grand”.  

W konkursie przyznone zo-
stały jeszcze dwa kolejne miej-
sca, odpowiednio:  Studiu Bu-
rak za projekt wystawy sklepu 
papierniczego „Papier Market” 
u zbiegu ulic Sienkiewicza i Na-
wrot oraz Dominice Słowickiej 
– za projekt „Więcej Sztuki”, 
czyli kompleksową koncepcję 
zmiany witryn na całej ulicy 
z wykorzystaniem fragmentów 
malarstwa. Wyróżnienia otrzy-
mały Iwona Cała i Małgorzata 
Pawlak, a specjalne wyróżnie-
nia przedsiębiorcy z ul. Piot-
rkowskiej („Bestseller”, „Cat 
Cat”, „Work Place 59”), którzy 
przedstawili propozycje aran-
żacji własnych witryn. 

Jak poinformował nas w pią-
tek Marcin Polak, prawdopo-
dobnie 3-4 projekty wystaw bę-
dą zrealizowane. Z kolei w kon-
kursie „Galeria Urząd 2015” ko-
lejne miejsca zajęły inicjatywy 
realizowane z samorządami ta-
kich miast jak: Słupsk (64 pkt.), 
Gdynia (57 pkt.), Lublin (49 
pkt.) i Bydgoszcz (47 pkt.). a 

¹

Akcja „wWystawach”  
najlepsza w kraju

Wydarzenie

Łukasz Kaczyński 

l.kaczynski@dziennik.lodz.pl

Drugi konkurs na artystyczne 
zaaranżowanie witryn w cen-
trum Łodzi został najwyżej 
oceniony w plebiscycie Naro-
dowego Centrum Kultury.

 006012401

Panu

dr. n. med. Markowi Przygodzie

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Mamy
składają

Dyrekcja i Pracownicy

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Wojskowej Akademii Medycznej

Centralnego Szpitala Weteranów

 006009461

Panu

Markowi Krawczykowi
Wicestaroście Łaskiemu

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Taty

składają

Starosta z Zarządem Powiatu Łaskiego

Przewodniczący Rady z Radnymi Rady Powiatu Łaskiego

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Łasku

 i003427041

zamieszczane są w postaci anonsu na stronie:

 006005636

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Jarosławowi Gabarze
z powodu śmierci

Taty
składają Zarząd i pracownicy Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.

 006013245

„Czas jest lekarstwem na smutek, 
a wspomnień nikt nie odbierze, 

one pozostają na zawsze”

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że w dniu 8 stycznia 2016 r. zmarł nasz Tata

śtp

płk dr nauk med.

Adam Słowiański

Córka i syn z rodzinami

 006012428

W dniu 6 stycznia 2016 r. w wieku 57 lat zmarł

śtp 

Marek Mierzejewski
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 11 stycznia br.

o godz. 14.00 na cmentarzu komunalnym, ul. Smutna 1.
Pogrążeni w głębokim smutku

Żona i Synowie

 006009832

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Marianowi Przepiórze
z powodu śmierci

Żony
składają Właściciel Firmy „W. Lewandowski” PHU,  

Pełnomocnicy oraz pracownicy

 006008871

W dniu 5 stycznia 2016 r. w wieku 76 lat zmarł
nasz najukochańszy Ojciec i Dziadek

śtp  Wiesław Łysakowski
Pogrzeb odbędzie się 11 stycznia 2016 r. (poniedziałek)  

o godz. 13.15 na cmentarzu rzymskokatolickim Doły  
w Łodzi.

Pogrążeni w głębokim smutku
Córka i Syn z Rodzinami

 005947344 005962142



//15

W ogrodzie i na działce

www.dzienniklodzki.pl
Polska Dziennik Łódzki 
Sobota–niedziela, 9–10 stycznia 2016

Drzewa i krzewy „z importu”, 
najbardziej odporne na mrozy
Wbrew powszechnemu mniemaniu, dość odporne są również popularne w Polsce rododendrony

Minął okres kilkunastostopnio-
wych mrozów, zbliża się odwilż, 
a po niej powrócą zapewne 
mroźne dni. O tej porze roku 
często zadajemy sobie pytanie, 
czy nasz ogród przetrwa w ca-
łości do wiosny i jakie z rosną-
cych w nim roślin są najbardziej 
narażone na wymarznięcie.   Ge-
neralna zasada jest taka, że naj-
bardziej wrażliwe na mróz są ga-
tunki i odmiany roślin pocho-
dzące z innych stref klimatycz-
nych oraz krzewy zimozielone 
i część iglaków.  

Rośliny zimozielone 
Krzewy i krzewinki zimozielone 
mogą pozostać na zimę nieokry-
te tylko pod warunkiem, że po-
sadzone zostały w zacisznym 
miejscu, osłoniętym od wiatrów.  

Szczególnie wrażliwe na  
mróz są rośliny młode. Warto 
jest więc osłaniać przez pierw-
sze lata po posadzeniu – później 
nie będzie to już konieczne. 

Do bardziej odpornych lub 
szybko regenerujących się ga-
tunków zimozielonych należą:  

a ognik szkarłatny – krzew 
osiągający 2 - 2,5 m wysokości, 
o ozdobnych owocach długo 
utrzymujących się na roślinie; 
wymaga stanowiska słoneczne-
go lub półcienistego; 

a barwinek pospolity – pło-
żąca krzewinka, która doskona-

le rośnie w cieniu wyższych krze-
wów i drzew. Kwitnie na niebie-
sko lub biało w maju oraz sierp-
niu, wymaga żyznego podłoża;  

a bukszpan wieczniezielony 
– lubi cięcie i daje się łatwo for-
mować, często jest więc stoso-
wany na niskie żywopłoty ob-
wódkowe. Dobrze rośnie zarów-
no w cieniu oraz na słońcu. Do-
rasta do 2 m wysokości.  

Wbrew powszechnemu 
mniemaniu, dość odporne są 
również popularne w Polsce ro-
dodendrony. Te zimozielone, 
pięknie kwitnące krzewy potra-
fią ograniczyć parowanie wody, 
zwijając swoje liście w rurki. Ra-
tuje to krzewy przed wysusze-
niem w czasie ostrych mrozów 
i lodowatych wiatrów. Jest to 
zresztą jedyna taka rodzina 

krzewów zimozielonych, boga-
ta w gatunki i odmiany, które 
można z powodzeniem upra-
wiać pod naszą szerokością ge-
ograficzną. Szczególnie odpor-
ne są odmiany fińskie, ale i te 
pochodzące z zachodu Europy  
(a oczywiście także i polskie od-
miany), jeśli są dobrze zabezpie-
czone – wytrzymają mrozy 
do minus 20 stopni. 

W rodzinie ostrokrzewów 
najbardziej odporne są ostrok-
rzewy Meservy o kolczastych liś-
ciach z niebieskawym poły-
skiem. Po 15 latach krzewy te 
osiągają wysokość 2-3 metrów 
i przyjmują piramidalne lub pół-
kuliste kształty. Mają czerwone 
owoce, choć u odmiany Golden 
Girl zabarwiają się one na żółto. 
Za najbardziej wytrzymałe 
na mróz uważa się odmiany 
Blue Princess, Heckenstar 
i Winterglanz. Inna popularna 
odmiana to Blue Angel, zaś Blue 
Prince i Blue Boy to odmiany 
męskie, pozbawione owoców. 
Warto je jednak posadzić obok 
odmian żeńskich,  aby te drugie 
obficie owocowały.  

Ostrokrzewy Meservy do-
brze rosną na zacisznym stano-
wisku, w półcieniu. Na zimę za-
leca się je mimo wszystko osło-
nić agrowłókniną.  

Drzewa 
W Polsce powszechnie są rów-
nież sadzone odporne rośliny 
(często są to drzewa) z Amery-
ki Północnej, Dalekiego Wscho-
du i wysokogórskich regionów 
Himalajów oraz Kaukazu. Przy-
kładem bardzo popularny 
świerk kłujący rodem z Gór 
Skalistych oraz jodła kalifornij-
ska, wyjątkowa odporna za-
równo na susze, jak i mrozy.  

Większość roślin pochodzą-
ca z tych regionów świata nie boi 
się wielkich mrozów, ale wyma-
ga długiego i nieprzerwanego 
okresu spoczynku. Nie odpo-
wiada im zmienna pogoda, 

a zwłaszcza następujące po so-
bie okresy mrozów i odwilży. 
Spóźnione, kwietniowe przym-
rozki mogą łatwo uszkodzić ich 
rozwijające się pączki. Typo-
wym przykładem jest sosna hi-
malajska – mimo że pochodzi 
z najwyższych gór świata, łatwo 
jest uszkadzana przez wiosenne 
przymrozki. 

W grupie drzew iglastych od-
porna na warunki zimowe jest 
większość dostępnych gatun-
ków, wyłączywszy tylko cypry-
siki (warto polecić jedynie cy-
prysiki Lawsona), sosny z połud-
nia Europy, żywotniki wschod-
nie oraz sośnice i cedry. Te dwa 
ostatnie gatunki są szczególnie 
wrażliwe i jeśli nie okryjemy ich 
fachowo, z pewnością nie przet-
rwają większych mrozów. 

Regiony 
Sadząc w ogrodzie rośliny z in-
nych stref klimatycznych, war-
to też wziąć pod uwagę specy-
fikę regionu. Najzimniejszy jest  
północno-wschodni kraniec 
kraju i tam świetnie się poczu-
je świerk kłujący. 

Najcieplejsze regiony kraju 
leżą w pasie wzdłuż wybrzeża 
i zachodnich granic kraju, z wy-
stępem w dolinie Odry, sięgają-
cym na wschód aż po Wrocław. 
Ten właśnie rejon dają ogrodni-
kom największe możliwości 
w doborze roślin. Kolekcję igla-
ków można tam bez obaw uzu-
pełnić  o mniej odporne odmia-
ny cyprysików i jodeł, doskona-
le udają się tam również krzewy 
zimozielone. a

Andrzej Gębarowski 

a.gebarowski@dziennik.lodz.pl

Zielono nam...

Kiedy opadną liście, widać ina-
czej, a czasem nawet więcej. Za-
czynają się wyróżniać iglaki i zi-
mozielone rośliny liściaste, któ-
re wcześniej wydawały się wciś-
nięte między ekspansywne krze-
wy i grupy bylin. Kiedy z bylin 
zostaną suche badyle, a z krze-
wów o sezonowym ulistnieniu – 
ogołocone pędy, na pierwszy 
plan występują sosny i świerki, 
jałowce i ogniki obsypane owo-
cami, cyprysiki i mahonie, róża-
neczniki i bukszpany. Oraz – co 
bardzo ważne – kolorowe pędy 
dereni, a czasem pnie drzew 
o atrakcyjnej strukturze i barwie. 

Przykładem rośliny z tej 
ostatniej grupy jest klon 
strzępiastokory, zwany też drze-
wem cynamonowym. Okryty 
jest cienką, strzępiastą korą, któ-
ra zwisa z pnia i pędów rośliny. 
Odpowiednio pielęgnowany, 
może osiągnąć w Polsce nawet 
10 m wysokości. Trzeba go jed-
nak podlewać w okresach suszy 
i chronić za młodu przed naj-
większym mrozami. Interesują-
co wygląda nie tylko w zimie – 
w pozostałych porach roku oz-
dobą są ciekawie wykrojone liś-
cie, które jesienią nabierają pięk-
nej, różowokarminowej barwy. 

Innym przykładem drzewa 
wyróżniającego się oryginalną 
korą jest platan klonolistny. To 
wyjątkowo duże drzewo, dora-
stające w Polsce do 30 m wyso-

kości i 20 m szerokości. Nie na-
daje się więc do małych ogro-
dów i nawet w większych trze-
ba mu wyznaczyć odpowied-
nio dużo miejsca, licząc się z je-

go dominującą pozycją 
w przyszłości. Ozdobą platanu 
są klonopodobne liście, łusz-
cząca się plackami kora, odsła-
niająca jaśniejsze miejsca, oraz 
zwisające na długich szypuł-
kach owoce, które pozostają 
na drzewie aż do wiosny. Pla-
tan preferuje ciepłe stanowiska 
oraz żyzne gleby. 

Klon pensylwański to rzad-
kie w polskich ogrodach 
drzewko, warte upowszech-
nienia. W zimie wyróżnia się 
z daleka pniem w kolorze oliw-
kowozielonym z białymi, po-
przecznymi paskami. Właśnie 

te paski – nie spotykane w na-
szej przyrodzie – stanowią o je-
go wyjątkowości. Jego wadą 
jest to, że liście tego klonu nie 
przebarwiają się jesienią. 

Warto też wspomnieć 
o dwóch podobnych do siebie 
drzewach iglastych, charakte-
ryzujących się pomarańczo-
wym zabarwieniem kory – to 
metasekwoja chińska oraz cy-
pryśnik błotny. W przypadku 
obu gatunków jest ona dobrze 
widoczna w okresie zimowym, 
gdyż drzewa te – podobnie jak 
nasze modrzewie – gubią sezo-
nowo igły. a AG

Drzewa, które są najbardziej efektowne po zrzuceniu liści

b Barwinek to płożąca, odporna krzewinka, która dobrze rośnie w cieniu wyższych krzewów i drzew
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W grupie drzew iglastych odporna na warunki zimowe jest większość 
dostępnych gatunków, wyłączywszy tylko cyprysiki (warto polecić 
jedynie cyprysiki Lawsona), sosny z południa Europy, żywotniki 
wschodnie oraz sośnice japońskie  i cedry

b Platan klonolistny wyróżnia się oryginalną korą
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RUBRYKI I PODRUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH
NIERUCHOMOŚCI

•   mieszkania - sprzedam
•   mieszkania - kupię
•   mieszkania - do wynajęcia
•   mieszkania - wynajmę
•   mieszkania - zamienię
•   domy - sprzedam
•   domy - kupię
•   domy - do wynajęcia
•   domy - wynajmę
•   domy - zamienię
•   lokale użytkowe - sprzedam
•   lokale użytkowe - kupię
•    lokale użytkowe - do 

wynajęcia
•   lokale użytkowe - wynajmę
•   lokale użytkowe - zamienię
•   działki, grunty - sprzedam
•   działki, grunty - kupię
•   gospodarstwa
•   garaże
•   pośrednictwo
•   inne
•   bank 

HANDLOWE
• AGD
• RTV
•   elektronika, komputery

•   telefony
•   car audio
•   antyki
•   kolekcjonerstwo, sztuka
•   jubilerstwo
•   filmy, muzyka
•   foto, książki
•   instrumenty muzyczne
•   lombardy
•   sport i rekreacja
•   maszyny urządzenia
•   materiały budowlane
•   materiały opałowe
•   tekstylia, odzież

•   dla dziecka
•   meble
•   inne

MOTORYZACJA
•   samochody osobowe
•   ciężarowe, dostawcze
•   busy autobusy
•   rolnicze
•   przyczepy, naczepy
•   zabytkowe
•   uszkodzone, rozbite
•   motocykle
•   części i akcesoria
•   zamienię

•   motofinanse
•   motousługi
•   inne

FINANSE BIZNES
•   kredyty, pożyczki
•   usługi finansowe
•   usługi prawne
•   biura rachunkowe
•   ubezpieczenia
•   oferty
•   inne

NAUKA
•   szkoły
•   kursy/szkolenia
•   języki obce

•   korepetycje
•   inne

PRACA
•   zatrudnię
•   urzędy pracy
•   szukam pracy
•   inne

ZDROWIE
•   apteki
•   pomoc całodobowa
•   chirurgia
•   ginekologia
•   interna
•   neurologia
•   pediatria

•   psychologia
•   psychiatria
•   stomatologia
•   urologia
•   inne specjalizacje
•   przychodnie, kliniki
•   laboratoria
•   zabiegi
•   opieka
•   sprzęt medyczny
•   uroda
•   inne

USŁUGI
•   agd rtv foto
•   budowlano-remontowe
•   instalacyjne

•   biurowo - projektowe
•   komputerowe
•  krawiectwo
•  montażowe
•  ogrodnicze
•  porządkowe
•  przeprowadzki
•  reklamowe
•  stolarskie
•  radio taxi
•  transportowe
•  rozrywka
•  uroczystości
•  zabezpieczające
•  inne

TURYSTYKA
•  agroturystyka
•  kraj
•  świat
•  biura podróży
•  obozy i kolonie
•  wycieczki
•  przewozy
•  inne

 ZWIERZĘTA 
•  lecznice
•  usługi
•  inne

MATRYMONIALNE
RÓŻNE

KOMUNIKATY
ŻYCZENIA/PODZIĘKOWANIA

GASTRONOMIA
•  dania na telefon
•  usługi
•  inne

ROLNICZE
•  maszyny rolnicze
•  ogrodnictwo
•  płody rolne
•  zwierzęta hodowlane
•  inne

TOWARZYSKIE
USŁUGI KAMIENIARSKIE
USŁUGI POGRZEBOWE

Ogłoszenia drobne na telefon:

800 472 852    42 647 28 52Drobne
Kierownik działu ogłoszeń 

Magdalena Śliwińska:
m.sliwińska@dziennik.lodz.pl

Ogłoszenia drobne również w internecie:

www.gratka.pl

ŁÓDŹ
ul. ks. Skorupki 17/19, tel. 42 66-59-455

ul. Narutowicza 7/9, tel./ fax 42 637-72-47

TESCO ul. Widzewska 22, tel. 42 673-99-00

CARREFOUR ul. Kolumny 36, tel. 42 640-32-48

TEOFIL ul. Aleksandrowska 38,  tel. 42 652-98-90

TESCO ul. Pojezierska 93, tel. 42 659-59-09

CENTRAL  (parter), tel. 42 630-59-34

ul. Rzgowska 12, tel. 42 684-86-10

ABC ul. Zgierska 69, tel. 42 640-68-93

PIASKI al. kard. S. Wyszyńskiego 7a, 

tel. 42 640-44-26

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Bełchatów  ul.  19 Stycznia 15, tel. 44 633-26-92

Kutno  pl. Wolności 7, tel. 24 254-81-82

Łęczyca  pl. Kościuszki 22, tel. 24 721-88-30

Łowicz  Stary Rynek 2, tel. 46 837-42-47

Piotrków Tryb.  ul. Słowackiego 16, tel. 44 649-50-22

Pabianice, SDH „Trzy Korony” ul. Kilińskiego 3/5, (I 
piętro),  tel. 42 215-26-50

Radomsko  ul. Sierakowskiego 1, tel. 44 685-21-81

Rawa Mazowiecka, ul. Przemysłowa 6, 
tel. 46 814-60-85

Sieradz  Rynek 3, tel. 43 822-57-29

Skierniewice  ul. Batorego 21, tel. 46 833-64-52

Tomaszów Maz.  ul. Jerozolimska 6, 

tel. 44 724-75-00

Wieluń  ul. Krakowskie Przedmieście 30, 

tel. 43 843-07-30

Zduńska  Wola  ul. Złotnickiego 6, tel. 43 823-53-54

Zgierz  ul. 1 Maja 30/40, tel. 42 719-08-70

NIERUCHOMOŚCI

LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA

Restauracja prosperująca 
Piotrkowska 64 Łódź, wyposażona 
do wynajęcia. Tel. 601-330-537.

Biura, magazyny - różne, 
608-090-313

ŁÓDŹ, Pabianice - do wynajęcia biura 
i lokale magazynowo-produkcyjne 
20, 150, 600,1500, 2500 i 6000m2 
(najem bezpośrednio od właściciela), 
608-090-142

Piotrków Tryb. - pomieszczenia 
magazynowe, biurowe 
i hale wielkopowierzchniowe, 
media, warunki ppoż., 
w pobliżu trasy S-12 przy CH OBI, 
506-991-370 602-491-500

HANDLOWE

MATERIAŁY BUDOWLANE

KOMINY kwasoodporne. Kanały 
wentylacyjne. Laserowe, numeryczne 
wycinanie blachy -Stalowa 1, 
42-659-96-78, 609-021-271

MOTORYZACJA

OSOBOWE KUPIĘ

24H najlepsza cena, każdy, 504-855-673

24h najwyższa cena każdy, 
788-184-194

24H każdy najlepiej płacę, 728-479-232

24h rozbite, uszkodzone, 
880-394-571

24H uszkodzone, rozbite, 886-387-184

1 - 24h Autoskup, 503-747-835

1 -12h 100% absolutnie, 500-398-611

1-24h Autoskup, złomowanie 
pojazdów, profesjonalnie, 
błyskawicznie, zwrot polisy OC, 
gotówka od ręki, wysokie ceny, 
laweta gratis, 570-994-995

12h,autoskup do 5000, 664-040-076

24 H, każde do 3000zł, 518-179-143

AUTA - rozbite, uszkodzone, 
602-234-912

Auto każde do 3000 zł, 724-384-902

AUTO każde do naprawy, 609-758-570

AUTO-SKUP dobrze płacę, 794-744-296

Każdy, płacę uczciwie, 507-109-646

SKUP Toyot i Mercedesów, 668-480-004

SKUP Toyot i Mercedesów, 668-480-004

Stacja Demontażu Pojazdów E70 
"Ekotransit" Elektronowa 8A. 
Złomowanie, Auto-Skup wszystkie. 
Wyrejestrowanie +wycof. OC. Laweta 
gratis. Gotówka. Sprzedaż części 
używanych, 607-904-905, 607-902-903

ZŁOMOWANIE aut, gotówka, 
600-455-666

UŻYTKOWE KUPIĘ

MINIKOPARKĘ kupię, tel. 609 499 555

ZABYTKOWE KUPIĘ

KUPIĘ stary samochód lub motocykl, 
min. 40-letni. Może być niekompletny 
lub uszkodzony, 609-499-555.

USŁUGI

Auto złomowanie płacimy, 
668403852

Złomowanie płacimy do 1000 zł 
606814679

FINANSE BIZNES

KREDYTY, POŻYCZKI

500ZŁ pożyczka, wypłata gotówką 
Łódź, ul. Przybyszewskiego 113, 
502-120-190

!! Kredyty, pożyczki, nowości 
pozabankowe każdemu, na telefon, 
794-936-112

0 - do 2 godz. Chwilówka, 
42-658-86-44

500 zł natychmiast, 42-683-32-32

BANK odmówił Ci kredytu? Zadzwoń,  
tel. 42 207 64 89

KREDYT 50 tys. rata 549 zł 790-501-503

POŻYCZKA expres bez BIK, 
z komornikiem, dojazd, godz. 8-20, 
600-500-626

 005918657

na

TELEFON
OGŁOSZENIA DROBNE

800 472 852

42 647 28 52

NAUKA

KURSY/SZKOLENIA

AUTO-SZKOŁA, Gryglas, BCED.               
Kwaliikacje - wstępna i okresowa, 
42-687-29-59

Centrumszkolen.eu wózki widłowe, 
podesty ruchome, hala, Praska 5/7, 
42-279-69-44, 692-260-583

Kursy HDS, 692-260-583

PRACA

ZATRUDNIĘ

AMBERCARE opiekunki do Niemiec, 
 netto do 1500 euro, od zaraz, wym. 
 j. niem. kom. 692960640,799 30 11 77

HAFCIARZA zaznajomionego 
z komputerem, do wzorów, 603-983-285

SZWACZKĘ na stębnówkę, overlock 
i do przyuczenia, 694-836-127

ZESPÓŁ szwaczek chałupniczek, 
szycie bielizny. Stałe zlecenia Łódź, 
516-444-275

ZDROWIE

POMOC CAŁODOBOWA

Odtruwanie, kroplówki, alkohol, 
42-678-60-49, 602-691-580

Alkohol - odtrucia, 602-691-580

ALKOHOL - ciągi, odtrucia, 
664-646-095

Esperal - najtaniej, 503-020-253.

Esperal, odtruwanie, 608-067-060

ESPERAL. Dr Kapszewicz, 602-760-736

Transport Medyczny, 42/ 6-800-400

CHIRURGIA

LASERAMI: żylaki, brodawki, 
blizny, znamiona, tatuaże, odciski, 
przebarwienia, włosy, 606-855-813, 
www.lasermedic.pl

GINEKOLOGIA

A - Ginekolog -tanio 0-502-865-184

ANTYKONCEPCJA, zabiegi, tel. 
602-335-083

ANTYKONCEPCJA. Zabiegi, 
604-967-725

INTERNA

CAŁODOBOWE wizyty +EKG, 
506-026-500

Całodobowe wizyty domowe -            
internista, 42/ 6-800-400

NEUROLOGIA

Neurolog - specjalista, 42-678-60-49

STOMATOLOGIA

UMOWA z NFZ. Bezbolesne leczenie,       
natychmiastowa odbudowa, mosty, 
piaskowanie, RTG, 42-616-54-40, 
616-54-42

USŁUGI

AGD RTV FOTO

AA+AGD serwis pralki, lodówki, 
zmywarki, ekspresy do kawy, 
odkurzacze, maszyny do szycia -rok 
gwarancji, dojazd gratis, wszystkie 
marki ARSEM, Rojna 17, 42-611-80-10

Telenaprawa, LCD, plazma - 
inż. Bykowski, 42-646-02-04, 
501-043-514

BUDOWLANO-REMONTOWE

Brukarstwo - profesjonalnie, 
793-758-014

CYKLINOWANIE bezpyłowe, 
604-075-293

TYNKI gipsowe, cementowe, 
docieplenia, wykończenia. Solidnie, 
505-318-036

Wylewki bet. agregat, 608-577-428

INSTALACYJNE

AWARIE wod-kan CO tanio, 
794-368-045

GAZ awarie próby itp tanio, 
794-368-045

HYDRAULIK - tanio, 601-711-577

HYDRAULIK, 42-646-33-70, 
600-531-010

PORZĄDKOWE

DYWANY, kanapy - solidnie, 
605-225-242

PRZEPROWADZKI

Rutkowski przeprowadzki, 
501-781-201

24 h tanio, 42-681-55-57, 504-915-485

H 24/ 40zł, 42-646-09-38, 
691-982-588

Przeprowadzki - solidnie, 
539-335-666

STOLARSKIE

11ZŁ cyklina, lakier, 503-936-037

UROCZYSTOŚCI

WESELA - hotelskarpa.pl, 602-459-459

ZABEZPIECZAJĄCE

Antywłamaniowe drzwi tanio, 
www.drzwistal.pl, 42-649-90-38, 
606-699-229

Wymiana montaż zamków, 
606-699-229

TURYSTYKA

KRAJ - GÓRY

BESKID ŻYWIECKI, Jeleśnia/Korbielów, 
super ferie - super ceny! 33/86-36-835. 
Przytulna polsko-holend. villa, komf. 
pok. /rtv, łaz., łoża małż., wi-i/wyżyw. 
Wyciągi-Pilsko, wycieczki Słowacja. 
Blisko spa, aquapark, villamartin.pl, 
506-483-483

BESKIDY, ferie u nas wnuk gratis, 7 dni 
460 zł, emer./rent. w cenie 40% doi. 
Dowóz gratis. 33/870-30-50

BIAŁE ferie w Świeradowie Zdroju, 
miła atmosfera, domowa kuchnia, 
506-077-096

WYCIECZKI

WWW.WILEJKA.PL; tel. 42/630 60 70 
Wilno, Lwów, Petersburg..Białoruś, 
Rumunia, Gruzja, Uzbekistan..kraj, cały 
świat

OBOZY I KOLONIE

ORGANIZUJESZ kolonie - obóz 
sportowy. Kołobrzeg "Bosman" - tel. 
512 092 317, www.bosman.net.pl

RÓŻNE

ODMŁADZANIE, uzdrawianie. Ciężkie 
przypadki. Produkty, specyiki, aparaty. 
"Eliksir", Piotrkowska 79, 882-018-190

SKUP  książek, płyt muzycznych.  
Dojazd. Gotówka. Tel. 509-675-586

ROLNICZE

ZWIERZĘTA HODOWLANE

KNURKI, loszki - sprzedam, 
603-036-806

TOWARZYSKIE

24h Centrum Asia Hanka Łódź, 
514-860-234

 

 

W KAŻDĄ ŚRODĘ

NAJWIĘKSZA 
giełda samochodowa w regionie!

REKLAMA 015992856

Nowość  
w ogłoszeniach drobnych!

Zapraszamy do nadawania ogłoszeń drobnych w nowej formie.

Proponowane wyróżnienia:

Drobne bold

Drobne z hasłem

Drobne z zakreślaczem

Drobne żółta kartka

Szczegóły w Biurach Ogłoszeń.
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A Czy miasta organizujące prestiżowe coroczne 
imprezy wiele zyskują promocyjnie?

Pół miliona złotych zapłacą ło-
dzianie za możliwość wypicia 
w Atlas Arenie pysznej kawy 
Pedro’s ze śmietanką w postaci 
gwiazd lekkiej atletyki. Tyle wy-
nosi wkład miasta w organizację 
mityngu Pedro’s Cup, który mo-
że być znakiem firmowym Ło-
dzi, choć w lutym dopiero po raz 
drugi odbędzie się u nas.  

Ma jednak zadatki, by zwią-
zać się mocno z Łodzią, jak 
wcześniej z Bydgoszczą, o czym 
najlepiej świadczy przejęzycze-
nie asa nad asy, czyli Artura Par-
tyki, który niedawno dla łódzkiej 
telewizji powiedział tak: „Udało 
nam się przenieść ten mityng 
do Bydgoszczy”. A chodziło 
o przeniesienie mityngu do Ło-
dzi. To dowód, że nazwy Pedro’s 
Cup i Bydgoszcz zrosły się ze so-
bą. Trzeba je rozerwać. 

Łódź powinna być 
w nazwie 
Może warto było zaryzykować 
i płacąc pół miliona postawić wa-
runek, by mityng nosił nazwę in-
ną – nie tylko promującą kawkę, 
ale i miasto. Skoro jest DOZ Mara-
ton Łódź z PZU, to mityng lekko-
atletyczny mógłby nosić nazwę 
Pedro’s Łódź Cup, lub nawet 
Pyszny Pedro’s Łódź Cup. Naz-

wa turnieju z punktu widzenia 
promocyjnego jest istotna dla 
miasta, które organizuje zawo-
dy. Na przykład: myślisz 
Pardubice, mówisz Wielka 
Pardubicka. Niczym byłoby to 
miasto u zbiegu rzek Chrudimki 
i Łaby, gdyby nie przeszkodowy 
wyścig konny rozgrywany co 12 
miesięcy na torze w Pardubicach 
od... 1874 roku. 

Jest Wielka Pardubicka, niech 
u nas będzie Wielka Łódzka. 

Kto znałby Hobart czy też 
Roubaix? 
Jakie inne zawody rozsławiły 
miasto organizatora? Któż sły-
szałby o Roubaix, gdyby nie ko-
larskie zawody? Dopiero Piekło 
Północy, czyli wyścig z Paryża 
do bruku w Roubaix pozwoliło 
nam, sportowym kibicom, po-
znać to miasto. Podobnie z rega-
tami Sydney – Hobart. Sydney – 
wiadomo, ale co to jest Hobart? 
Interesując się sportem wiemy, 
że to właśnie w stolicy Tasmanii 
jest meta prestiżowych regat że-
glarskich. 

Kto jednym tchem wymie-
niał trzy stolice: Berlin – Praga – 
Warszawa? Oczywiście sympa-
tycy kolarskiego Wyścigu Poko-
ju. Ale przy okazji nie tylko te sto-
lice zyskały promocyjnie. Nie 
sposób zapomnieć trudnych eta-
pów Wyścigu Pokoju z metą 
w Karlovych Varach.  

Oxford i Cambridge – to nie 
tylko prestiżowe uczelnie 

w Wielkiej Brytanii, ale i mające 
wielką historię wioślarskie rega-
ty, które po raz pierwszy rozegra-
no w 1829 roku. 

Dakar  – najlepsza marka 
Dakar to najlepszy przykład pro-
mocji miasta poprzez sport. To 
do tego przykład na czasie. To 
miasto sprzedało się zresztą naj-
lepiej. Nawet, jeśli nie organizu-
je już tych piekielnych rajdów 
przez pustynię, co przejęły inne 

miasta z innego kontynentu, to 
jednak zagwarantowało sobie, 
by nazwy nawet nie ośmielić się 
tknąć. W 2016 roku rajd rozgry-
wany jest na trasach Peru, Boli-
wii i Argentyny, ale nosi nazwę 
miasta z Senegalu. To tak, jakby 
mityngi Diamentowej Ligi, orga-
nizowane w Doha, Szanghaju, 
Eugene, Rzymie, Birmingham, 
Oslo, Nowym Jorku, Paryżu, 
Lozannie, Monako, Londynie, 
Sztokholmie, Zurychu i Brukse-

li (jak to było w 2015 roku) nosi-
ły nazwę Diamond Łódź League.  

Cudnie brzmiące Garmisch-
Partenkirchen, a jeszcze lepiej 
Ga-Pa osiągnęło szczyty promo-
cyjnych możliwości, bo jest jed-
nym z organizatorów Turnieju 
Czterech Skoczni. 

Gdzie te miasta? 
Mało znane miasta sport wyniósł 
na szczyty nie tylko z powodu 
corocznych imprez, ale także 

dzięki posiadaniu silnych dru-
żyn. Kiedy zespoły przestały do-
brze grać, o miastach w środowi-
sku zrobiło się cicho. Jak w koś-
ciele. Najlepszy przykład? Łódź. 
Miasto Widzewa, półfinalisty Pu-
charu Mistrzów nie znaczy już 
nic w futbolowej rodzinie. Po-
dobnie Leeds (w 1975 roku grał 
w finale Pucharu Mistrzów), 
Nottingham (triumfator rozgry-
wek w 1979 i 1980). O RWD 
Molenbeek przypomnieli sobie 
kibice przy okazji zamachów ter-
rorystycznych, przygotowanych 
w tej brukselskiej dzielnicy. 

Piłem w Spale, spałem w... 
Promocja poprzez sport ma siłę 
wodospadu Niagara. Owszem 
zdarzają się kulturalne perełki 
promujące miasta, jak chociaż-
by utwór Artura Andrusa, który 
śpiewa: „ piłem w Spale, spałem 
w Pile”... Ale mimo wszystko 
Spała to głównie ośrodek przy-
gotowań olimpijskich, bo nad te-
matem picia w tym miejscu, 
choć znamy barek w restauracji 
COS, spuszczamy zasłonę mil-
czenia. 

Na sport stawia Aleksandrów 
Łódzki z burmistrzem Jackiem 
Lipińskim na czele. Już ma Ro-
berta Urbanka, brązowego me-
dalistę mistrzostw świata w rzu-
cie dyskiem. Chociaż bez wiel-
kiej imprezy sportowej nadal naj-
lepiej promuje to nasze miasto 
kultura, czyli grający śpiewają-
co... Chór Aleksandrowa. a ¹ 

Dariusz Kuczmera 

d.kuczmera@dziennik.lodz.pl

Promocja poprzez sport

b Tak na złamanie karku pędzą jeźdźcy podczas Wielkiej Pardubickiej, ale wygranie tak 

prestiżowego wyścigu z przeszkodami to wielki splendor i dla jeźdźca, i dla konia
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A Sport wyniósł na światowe szczyty kilka mało 
znanych miast

Wielka Łódzka jak Pardubicka

Klasyfikacja  (stan 8.1, godz. 16):  
       1.   Biegacze Opoczno Sport Team                   2599 
      2.   Piłkarki ręczne Victorii Tomaszów M.    2035 
      3.   Bilardziści UKS Promyk Czerniewice       1722 
      4.   Siatkarze Volley Żelazny Opoczno            1465 
      5.   Żużlowcy Orła Łódź                                              1062 
      6.   Piłkarze plażowi Grembacha                           672 
       7.   Kolarze górscy LUKS Sławno                           634 
      8.   Tenisiści Fungis Maków                                         616 
      9.   Piłkarze Luciążanki Przygłów                          576 
   10.   Piłkarze Skalnika Sulejów                                  480 
     11.   Siatkarki  ŁMKS Łaskovia                                    468 
    12.   Siatkarze Volley Props Łęczno                       404 
Piłkarze PGE GKS Bełchatów - sms o treści 
ND.1 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze Sokoła Aleksandrów  - sms o treści 
ND.2 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze Lechii Tomaszów  - wyślij sms o treś-
ci ND.3 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze ŁKS  - wyślij sms o treści ND.4 
na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 

Piłkarze Widzewa - wyślij sms o treści ND.26 
na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze Pelikana Łowicz - wyślij sms o treści 
ND.5 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze Warty Sieradz - wyślij sms o treści ND.6 
na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze Warty Działoszyn - wyślij sms o treści 
ND.7 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze Termy Neru Poddębice - wyślij sms 
o treści ND.8 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze MKP Boruta Zgierz - wyślij sms o treści 
ND.9 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze Unii Skierniewice - wyślij sms o treści 
ND.10 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze Widoku Skierniewice - wyślij sms 
o treści ND.11 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze Orła Nieborów  - wyślij sms o treści 
ND.12 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze Mazovii Rawa Mazowiecka  - wyślij 
sms ND.13 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze KS Paradyż - wyślij sms o treści ND.54 
na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze LKS Rosanów  - wyślij sms o treści ND.55 
na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze Sokoła Popów-wyślij sms o treści ND.56 
na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze Zjednoczeni Gmina Bełchatów  - sms  
ND.58 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze LKS Omega Kleszczów - sms o treści  

ND.59 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze Stali Głowno -wyślij sms o treści ND.68 
na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze MGKS Skalnik Sulejów - sms o treści 
ND.75 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze Luciążanki Przygłów - sms o treści 
ND.78 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze plażowi Grembacha Łódź - sms ND.14 
na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze plażowi Laktozy Łyszkowice - sms 
ND.15 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarki nożne UKS SMS Łódź - sms o treści 
ND.16 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarki nożne Pelikana Łowicz - wyślij sms 
o treści ND.17 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Futsalowcy AZS WSIU Malwee Łódź  -  sms 
o treści ND.74 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarki ręczne Piotrcovii  - wyślij sms o treści 
ND.18 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarki ręczne Victoria Tomaszów Mazowie-
cki - sms ND.48 na nr 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze ręczni Piotrkowianina -  sms o treści 
ND.19 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze ręczni MKS Wieluń - wyślij sms o treści 
ND.70 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarze ręczni ChKS Łódź  - wyślij sms o treści 
ND.64 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Piłkarki ręczne ChKS Łódź- sms o treści ND.66 
na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 

Siatkarze PGE Skry Bełchatów  - wyślij sms 
o treści ND.20 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Siatkarze Bzury Ozorków - wyślij sms o treści 
ND.21 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Siatkarze Lechii Tomaszów - wyślij sms o treści 
ND.57 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Siatkarze Juvenii Rawa Mazowiecka - sms 
ND.22 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Siatkarze Volley Props  Łęczno - sms ND.77 
na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Siatkarki Budowlanych Łódź - sms o treści 
ND.23 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Siatkarki ŁKS Commercecon - sms o treści 
ND.24 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Siatkarki ŁMKS Łaskovia - wyślij sms o treści 
ND.25 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Siatkarki MUKS Dargfil Tomaszów Mazowie-
cki- smsND.50 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Siatkarki Energi Pabianice  - sms o treści ND.72 
na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Siatkarze  MKS Volley Żelazny Opoczno -  sms 
o treści ND.73 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Minisiatkarze Lechii Tomaszów Mazowiecki  
-  sms o ND.46 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Rugbiści Master Pharm Budowlanych - sms 
ND.27 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Rugbistki Delia Atomówki Łódź  - sms o treści 
ND.28 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Rugbiści RCB Obelisk Bełchatów -sms ND.60  

na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Hokeiści ŁKH  - wyślij sms o treści ND.29 na numer 
72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Koszykarki Widzewa - wyślij sms o treści ND.30 
na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Koszykarki Grot Alles Pabianice - sms o treści 
ND.31 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Koszykarki AZS UŁ Łódź - wyślij sms o treści 
ND.32 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Koszykarki UKS Basket Aleksandrów - sms 
ND.33 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Koszykarki ŁKS SMS - wyślij sms o treści ND.34 
na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Koszykarki UKS Orlik Ujazd -  sms o treści ND.49 
na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Koszykarze Polfarmeksu Kutno -  sms o treści 
ND.35 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Koszykarze Księżaka Łowicz - sms o treści 
ND.36 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Koszykarze AZS UŁ Szkoła Gortata - sms ND.37 
na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Bilardziści UKS Promyk Czerniewice - sms 
ND.47 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Judocy Wojownika Skierniewice - sms  ND.38 
na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Karatecy Rawskiego Klubu Karate Kyoku -
shin - sms ND.39 na numer 72355 (koszt 2.46 z VAT) 
Karatecy Sokoła Aleksandrów - wyślij sms 
o treści ND.69 na numer 72355 (ko szt 2.46 zł z VAT) 

Kolarze LKS Stomil Bełchatów  - wyślij sms 
o treści ND.62 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Kolarze LSKK Lityński Bełchatów  - wyślij sms 
o treści ND.63 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Kolarze górscy LKK LUKS Sławno - sms ND.52 
na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Kajakarze górscy LKK Drzewica - wyślij sms 
o treści ND.53 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Łyżwiarze IUKS Dziewiątka Tomaszów Maz.- 
sms ND.51 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Tenisiści Fungis Maków - wyślij sms o treści 
ND.40 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Tenisiści Dwójki Rawa Mazowiecka - sms 
ND.41 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Tenisistki Legionu Skierniewice - sms o treści 
ND.42 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Tenisiści stołowi Stomil Remkor Bełchatów - 
sms ND.61 na numer 72355 (2.46 zł z VAT) 
Tenisistki stołowe MKS Jedynka Łódź - sms 
o treści ND.65 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Zespół MMA Gorilla Skierniewice - sms ND.43 
na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Biegacze Opoczno Sport Team - wyślij sms 
o treści ND.67 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Waterpoliści Ocmer UŁ ŁSTW Łódź - sms ND.44 
na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Żużlowcy Orła Łódź 
-  wyślij sms o treści ND.45 na numer 72355 (koszt 
2.46 zł z VAT)

Najpopularniejsza drużyna: kto ma najwięcej kibiców w naszym regionie?

Sportowiec Roku 2015

W plebiscycie na Najpopular-
niejszą Drużynę Roku 2015 
głosujemy za pośredni-
ctwem SMS i FB. Szczegóły 
na dzienniklodzki.pl
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Sportowiec Roku 2015: 
Marta i Jerzyk na czele
A Po raz 45. redakcja „Dziennika Łódzkiego” organizuje plebiscyt 
na najpopularniejszego Sportowca Roku w regionie łódzkim

Wybieramy głosując poprzez 
kupony i SMS. Szczegóły na na-
szej stronie: dzienniklodzki.pl. 
Kupon należy wypełnić i prze-
słać do naszej redakcji (90-532 
Łódź, ul. Skorupki 17/19). 
Pierwsze miejsce na kuponie 
i jeden SMS daje po 10 punk-
tów. Na czele kolarka górska 
Marta Turoboś, wiele kuponów 
jest też na Jerzyka Janowicza. 
Klasyfikacja punktów z SMS Sportowiec 
Roku  w regionie  łódzkim (8.1, g. 16): 
      1.   Marta Turoboś                                    1120 

     2.   Marcin Mirecki                                 1080 

     3.   Hans Andersen                                  840 

     4.   Marta Mysur                                          710 

     5.   Marek Iwański                                     530 

     6.   Justyna Burska                                    470 

            Michał Michałek                                 470 

     8.   Daniel Krawczyk                                 370 

     9.   Martyna Wiankowska                    360 
   10.   Kevin Johnson                                    230 

    11.   Adrian Majsterek                               220 

   12.   Kamila Warda                                       180 

   13.   Aleksandra Urbańczyk                   160 

 
Po raz pierwszy wyróżnimy 

nie tylko najlepszych w całym 
województwie, ale także w każ-
dym powiecie. Lista kandyda-

tów na dzienniklodzki.pl. Głoso-
wać można tylko poprzez SMS 
(10 pkt) i Facebooka (3 pkt).  
Koszt wysłania SMS to 2,46 zł 
z VAT. a ¹ 

Klasyfikacja w plebiscycie Sportowiec Ro-
ku w powiecie łódzkim (8.1, godz. 16):          
      1.   Jan Kałusowski                                             1946 

     2.   Paulina Piechota                                          1589 

     3.   Jakub Balcerak                                              1549 

     4.   Adam Patora                                                     410 

Sportowiec Roku w pow. piotrkowskim:  
      1.   Mateusz Danielak                                          1118 

     2.   Karolina Władzińska                                     776 

Sportowiec Roku w pow. bełchatowskim:  

      1.   Michał Benben                                             2540 

     2.   Nikola Niepsuj                                               1960 

Sportowiec Roku w pow. łęczyckim:              
      1.   Robert Czekalski                                             536 

Sportowiec Roku w pow. kutnowskim:      
      1.   Gracjan Bielecki                                             1376 

     2.   Jakub Nadolski                                                1371 

Sportowiec Roku w pow. zgierskim:              
      1.   Maria Depta                                                        135 

Sportowiec Roku w pow. pabianickim:      
      1.   Justyna Burska                                                 336 

Sportowiec Roku w pow. łódzkim wschod.:  
      1.   Alessandro Magini                                       1749 

     2.   Łukasz Wiśniewski                                       1618 

Sportowiec Roku w pow. brzezińskim:       
      1.   Monika Polewczak                                      1344 

     2.   Małgorzata Sztybrych                                  651 

Sportowiec  w pow. radomszczańskim:     
      1.   Marcin Sztanderski                                     1025 

     2.   Aleksandra Niemiec                                   1001 

     3.   Igor Powroźnik                                                 931 

Sportowiec  Roku w pow. rawskim:                 
      1.   Wojciech Sowik                                               726 

     2.   Mateusz Białek                                                 525 

     3.   Szymon Staroń                                                522 

Sportowiec  Roku w pow.  skierniewickim:  

      1.   Jakub Mechliński                                           924 

     2.   Igor Misztal                                                        824 

     3.   Patryk Bojańczyk                                            753 

Sportowiec  Roku w pow. łowickim:               
      1.   Mateusz Podsędek                                       436 

     2.   Kamil Zabost                                                      327 

Sportowiec  Roku w pow. tomaszowskim:  

      1.   Marta Mysur                                                    2681 

     2.   Karolina Bosiek                                            2399 

     3.   Aleksandra Kapruziak                               1607 

Sportowiec  Roku w pow. opoczyńskim:   
      1.   Piotr Stępień                                                   3831 

     2.   Łucja Wiktorowicz                                       3792 

Sportowiec  Roku  Ziemi Sieradzkiej:            
      1.   Klaudia Jura                                                    3938 

     2.   Aleksander Stawirej                                  2670 

     3.   Patryk Krymarys                                         2609 

     4.   Paulina Czubak                                             2564

Dariusz Kuczmera 

d.kuczmera@dziennik.lodz.pl

Nasz plebiscyt

b Jerzy Janowicz razem z Isią Radwańską w styczniu 2015 roku 

w Perth wywalczył tytuł mistrza świata par mieszanych
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45. PLEBISCYT
NA NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW

REGIONU ŁÓDZKIEGO 2015
sportowiec

1   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      10 pkt.

2   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          9 pkt.

3   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          8 pkt.

4   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           7 pkt.

5   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          6 pkt.

6   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          5 pkt.

7   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         4 pkt.

8   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          3 pkt.

9   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          2 pkt.

10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           1 pkt.

Adres redakcji „Dziennik Łódzki” ul. ks. I. Skorupki 17/19, 90-532 Łódź

Dane czytelnika

Imię i Nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Podpis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Podpis

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45. Spółka informuje, że jest administratorem danych osobowych. Właściciel 

danych ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Spółki. Nadto ma prawo w każdym czasie wyrazić 

sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę oraz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w zakresie przewidzianym 

przez przepisy w/w ustawy. Oświadczenia woli o w/w treści powinny być ze względów bezpieczeństwa wyrażone na piśmie. 

Podanie Imienia, nazwiska i adresu jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w plebiscycie.

Biorąc pod uwagę powyższe oświadczam nadto że: 

[__] wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. w szeroko pojętych celach 

marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polska Press Sp. z o.o.,  

[__] wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. w szeroko pojętych celach 

marketingowych i promocyjnych towarów i usług podmiotów współpracujących z Polska Press Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

Regulamin plebiscytu jest dostępny na stronie www.dzienniklodzki.pl oraz w siedzibie redakcji „Dziennika Łódzkiego”. 

Podpisanie kuponu jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu i jego postanowień, 

w szczególności w zakresie przekazywania informacji drogą elektroniczną.

Kibice województwa łódzkiego 
mogą być dumni, że o tytuł Spor-
towca Roku 2015 w regionie wal-
czą tak wielkie nazwiska. Zachę-
camy do głosowania. Każdy SMS 
to 10 punktów. Lista nie jest zam-
knięta. Każdy Czytelnik może 
napisać mejla: sport@dzien-
nik.lodz.pl i podać w nim nazwi-
sko swojego kandydata. a ¹ 
Kandydaci  do tytułu Sportowiec Roku  
2015 w województwie  łódzkim:  
Hans Andersen (Orzeł Łódź, żużel) - wyślij sms 

o treści SEL.1 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 

Artur Banisz  (Piotrkowianin, piłka ręczna) - sms 

SEL.2 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 

Michał Bar  (Ocmer ŁSTW UŁ, piłka wodna) - 

wyślij sms o treści SEL.3 na numer 72355 (koszt 

2.46 zł z VAT) 

Sylwester Bednarek  (RKS Łódź, lekka atlety-

ka) - wyślij sms o treści SEL.4 na numer 72355 

(koszt 2.46 zł z VAT) 

Mateusz Bernatek (AKS Piotrków, zapasy) - 

wyślij sms o treści SEL.5 na numer 72355 (koszt 

2.46 zł z VAT) 

Zbigniew Bródka (Błyskawica Domaniewice, 

łyżwiarstwo szybkie - wyślij sms o treści SEL.6 

na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 

Justyna Burska  (Piątka Konstantynów, pływa-

nie) - wyślij sms o treści SEL.7 na numer 72355 

(koszt 2.46 zł z VAT) 

Facundo Conte  (PGE Skra Bełchatów, siatków-

ka) - wyślij sms o treści SEL.8 na numer 72355 

(koszt 2.46 zł z VAT) 

Joanna Damińska (Łódź, armwrestling) - wy-

ślij sms o treści SEL.9 na numer 72355 (koszt 

2.46 zł z VAT) 

Maria Depta (Sokół Aleksandrów, karate) - sms 

SEL.46 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 
Marek Iwański (ŁKH Łódź, hokej na lodzie) - 

sms SEL.10 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 

Jerzy Janowicz  (MKT, tenis)  

- wyślij sms o treści SEL.11 na numer 72355 (koszt 

2.46 zł z VAT) 

Marta Jarecka (Delia Atomówki Łódź, rugby) - 

sms SEL.12 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 

Kevin Johnson (Polfarmex Kutno, koszykówka) 

- wyślij sms o treści SEL.13 na numer 72355 (koszt 

2.46 zł z VAT) 

Magdalena Karolak (Włókniarz Konstanty-

nów, ciężary - wyślij sms o treści SEL.47 na numer 

72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 

Katarzyna Kenig (Widzew Łódź, koszykówka) - 

wyślij sms o treści SEL.14 na numer 72355 (koszt 

2.46 zł z VAT) 

Karol Kłos (PGE Skra Bełchatów, siatkówka) - 

wyślij sms o treści SEL.15 na numer 72355 (koszt 

2.46 zł z VAT) 

Marcin Kobierski (Warta Sieradz, piłka nożna) - 

wyślij sms o treści SEL.16 na numer 72355 (koszt 

2.46 zł z VAT) 

Karolina Kowalkiewicz (Gracie Barra Łódź, 

MMA) - wyślij sms o treści SEL.17 na numer 72355 

(koszt 2.46 zł z VAT) 

Artur Kozłowski (MULKS MOS Sieradz, la) - sms 

o SEL.18 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 

Robert Krasoń (Tom Center Piotrków, kick-

boxing) - wyślij sms o treści SEL.19 na numer 

72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 

Daniel Krawczyk (Gatta Active Zduńska Wola, 

futsal) - wyślij sms o treści SEL.20 na numer 72355 

(koszt 2.46 zł z VAT) 

Patryk Krymarys  (Warta Sieradz, piłka nożna) 

-  wyślij sms SEL.49 na numer 72355 (koszt 2.46 zł 

z VAT) 

Adam Kszczot (RKS Łódź, lekka atletyka) - sms 

SEL.45 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 

Eryk Lebioda (Stal Głowno, piłka nożna) - sms 

SEL.51 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 

Kamil Majchrzak (MKT Łódź, Piotrków, tenis) - 

sms SEL.21 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 

Adrian Majsterek (Łódzki Pałacyk, golf) - sms 

SEL.22 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 

Maciej Marciniak (Grembach Łódź, beach 

soccer) - sms o treści SEL.23 na numer 72355 

(koszt 2.46 zł z VAT) 

Nicolas Marechal (PGE Skra Bełchatów, siat-

kówka) -  sms SEL.24 na numer 72355 (koszt 2.46 

zł z VAT) 

Edgar Melkumow (AKS Piotrków, zapasy) - 

 sms  SEL.25 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 

Michał Michałek  (Sokół Aleksandrów, piłka 

nożna) - sms SEL.26 na numer 72355 (koszt 

2.46 z VAT) 

Mariusz Milewski (Gatta Active Zd. Wola, 

futsal) - wyślij sms o treści SEL.27 nr 72355 (koszt 

2.46 zł z VAT) 

Marcin Mirecki  (Lechia Tomaszów, piłka noż-

na) - wyślij sms o treści SEL.28 na numer 72355 

(koszt 2.46 zł z VAT) 

Michał Mirosz (Master Pharm Budowlani, rug-

by) - wyślij sms o treści SEL.29 na numer 72355 

(koszt 2.46 zł z VAT) 

Marta Mysur (Bełchatowska Akademia 

Taekwon-do, taekwon-do) - wyślij sms o treści 

SEL.50 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 

Agnieszka Nagay  (Orzeł Łódź, strzelectwo) - 

wyślij sms o treści SEL.30 na numer 72355 (koszt 

2.46 zł z VAT) 

Mariusz Pudzianowski (Biała Rawska, MMA) - 

wyślij sms o treści SEL.31 na numer 72355 (koszt 

2.46 zł z VAT) 

Sylwia Pycia (Budowlani Łódź, siatkówka) - wy-

ślij sms o treści SEL.32 na numer 72355 (koszt 2.46 

zł z VAT) 

Patryk Rachwał  (PGE GKS Bełchatów, piłka 

nożna) - wyślij sms o treści SEL.33 na numer 

72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 

Dominik Skrzyński (Tytan Team, sporty siło-

we) - wyślij sms o treści SEL.34 na numer 72355 

(koszt 2.46 zł z VAT) 

Beata Skura (Piotrcovia, piłka ręczna) - sms 

oSEL.35 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 

Adrian Strzałkowski (MKS Aleksandrów Łódz-

ki, lekka atletyka - wyślij sms o treści SEL.36 

na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 

Julia Ślązak  (Jedynka Łódź, tenis stołowy) - 

sms SEL.48 na numer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 

Marta Turoboś (LKK LUKS Sławno, kolarstwo)- 

sms o treści SEL.53 na numer 72355 (koszt 2.46 zł 

z VAT) 

Aleksandra Urbańczyk (AZS UŁ PŁ, pływanie) 

- wyślij sms o treści SEL.37 na numer 72355 (koszt 

2.46 zł z VAT) 

Robert Urbanek (MKS Aleksandrów Łódzki, 

lekka atletyka) - wyślij sms o treści SEL.38 na nu-

mer 72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 

Kamila Warda (Olimp Łódź, karate) - wyślij sms 

o treści SEL.39 na numer 72355 (koszt 2.46 zł 

z VAT) 

Martyna Wiankowska (UKS SMS Łódź, piłka 

nożna)  

- wyślij sms o treści SEL.40 na numer 72355 (koszt 

2.46 zł z VAT) 

Mariusz Wlazły (PGE Skra Bełchatów, siatków-

ka) - wyślij sms o treści SEL.41 na numer 72355 

(koszt 2.46 zł z VAT) 

Agnieszka Wołoszyn (ŁKS Commercecon, 

siatkówka) - wyślij sms o treści SEL.42 na numer 

72355 (koszt 2.46 zł z VAT) 

Szymon Woynowski (Piotrkowianin, ręczna) - 

wyślij sms o treści SEL.43 na nr72355 (koszt 2.46 zł 

z VAT) 

Roksana Zasina (ZTA Zgierz, zapasy) - wyślij 

sms o treści SEL.44 na numer 72355 (koszt 2.46 zł 

z VAT)

Oto lista kandydatów do zwycięstwa w plebiscycie
Sportowiec Roku 2015

Dariusz Kuczmera 

d.kuczmera@dziennik.lodz.pl

Prezentujemy listę kandyda-
tów do tytułu Sportowiec Ro-
ku 2015. Lista nie jest osta-
teczna - można zgłaszczać 
swoich kandydatów.
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ŁKS Commercecon gra 
o pełną pulę w Szczyrku

Po świąteczno-noworocznej 
przerwie na boiska wracają dru-
żyny siatkarskie I, II i III ligi. 
Siatkarki ŁKS Commercecon 
Łódź, które są liderkami I ligi, 
grają w sobotę w Szczyrku 
z SMS PZPS (godz. 17). Każdy 
inny wynik niż wygrana podo-
piecznych trenera Macieja 
Bartodziejskiego za trzy punk-
ty będzie niespodzianką. 
Pierwszoligowi siatkarze SMS 
PZPS Spała grają w sobotę, we 

własnej hali, z Victorią Wał-
brzych (18). W II lidze męż-
czyzn hitowe spotkanie 
w Rzeczycy, gdzie Caro (spad-
kowicz z I ligi) zmierzy się 
z Lechią Tomaszów Mazowie-
cki. To, dla kibiców obu drużyn, 
derby.  a  ¹  
II liga kobiet (grupa 3.). Sobota: Łaskovia 
Łask - AZS UMCS Lublin (godz. 19).  Niedziela: 

ŁKS II SAN MG 13 Łódź - BAS Białystok (16, ul. Sko-
rupki 21).  
II liga  mężczyzn (grupa 3.). Sobota: SMS 
PZPS III Spała - Bzura Ozorków (15.30),  SMS PZPS II 
Spała - Mickiewicz Kluczbork (13),  AZS UŁ Łódź - 
LKPS Borowno (19),  Caro Rzeczyca - Lechia 
Tomaszów Mazowiecki (17),  Czarni Rząśnia - MKS 
Kalisz (17).  
III liga mężczyzn. Sobota: MKS Zduńska Wola 
- Huragan Widawa (18), Siatkarz Wieluń - Volley Te-
am Żychlin (18), Kasztelan Rozprza - Juvenia Rawa 
Mazowiecka (18), Volley Team Głowno - GKS 
Kamieńsk (13, mecz w Bolimowie). Pauza: ULKS 
MOSiR Sieradz. Mecz zaległy: Volley Team Głowno 
- ULKS MOSiR Sieradz 1:3. 

Dariusz Piekarczyk 
d.piekarczyk@dziennik.lodz.pl

Prowadzące w tabeli I ligi siat-
karki ŁKS Commercecon Łódź  
są faworytkami meczu z SMS 
Szczyrk. Derbowy mecz Caro 
Rzeczyca z Lechią Tomaszów

Marek Chojnacki, to trener z li-
cencją UEFA PRO. Jako piłkarz 
ŁKS zajmuje trzecie miejsce 
w klasyfikacji wszech czasów 
pod względem występów w ek-
straklasie. Grał w reprezentacji 
Polski.  Jako trener (bez przer-

wy od 1996 roku) pracował 
w wielu klubach, największe 
sukcesy odniósł z ŁKS, który 
prowadził z powodzeniem 
m.in. w ekstraklasie w latach 
2006-2008. Jako szkoleniowiec 
pracował z wieloma znanymi 
piłkarzami. 

- Lubię nowe wyzwania – 
mówi Marek Chojnacki. - W fut-
bolu męskim przeszedłem 
wszystkie szczeble, czas na pił-
karki, kobiecy futbol dynamicz-
nie się rozwija. 

Marka Chojnackiego wspie-
rać będą szkoleniowiec junio-
rek młodszych klubu Adrian 
Sokołowski i zawodniczka Ma-
rzena Salamon. a ¹ 

Kobiety UKS SMS uczy 
trener Marek Chojnacki

Piłka nożna

Dariusz Kuczmera 
d.piekarczyk@dziennik.lodz.pl

Pierwszym trenerem walczą-
cej o awans do ekstraklasy ko-
biet drużyny UKS SMS Łódź 
został Marek Chojnacki. Nikt 
tak dobrze piłki nie zna jak on.

b Trener Marek Chojnacki na pewno wskaże właściwą drogę 
piłkarkom drużyny UKS SMS Łódź. Awans poda jak na dłoni!
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W Łowiczu turniej gwiazd. 
Zaprasza gracz Euro 2016
A Dzisiaj znów trudno będzie dostać się do hali OSiR w Łowiczu. 
O godz. 16 rozpocznie się charytatywny turniej piłkarskich gwiazd!

Czas: sobota, 9 stycznia 2016 ro-
ku. Godzina 16.00. Miejsce: hala 
OSiR w Łowiczu, przy ul. Jana 
Pawła II 3. W tym czasie i miej-
scu odbędzie się XII edycja tur-
nieju charytatywnego piłki halo-
wej „Gwiazdy na gwiaz dkę ”. Pa-
tronem medialnym turnieju jest 
„Dziennik Łódzki”.  

Na ów turniej zaprasza re-
prezentant Polski, podstawowy 
gracz kadry Adama Nawałki, 
wychowanek Pelikana Łowicz, 
gracz Tereka Grozny – Maciej 
Rybus. Ten zawodnik, który za-
gra na Euro 2016, nie zapom-
niał, skąd się wywodzi, poma-
ga i organizuje w swoim rodzin-
nym mieście charytatywne tur-
nieje. Korzystają potrzebujący 
mieszkańcy Łowicza. 

Jak informuje nas znany tre-
ner i działacz Robert Kucharek, 
w turnieju wezmą udział czte-
ry drużyny: Canal+, Łączy nas 
Widzew, Gwiazdy Futsalu i Ry-
ba Team z Maciejem Rybusem 
na czele. 

Dzisiaj do Łowicza na turniej 
zawitają wybitni piłkarze: Ma-
ciej Szczęsny, Piotr Grzelczak, 

Ryszard Czerwiec, Sławomir 
Chałaśkiewicz, Dariusz Dźwi-
gała, Rafał Augustyniak, Piotr 
Szarpak, Zbigniew Wyciszkie -
wicz, Marcin Zając, Bogusław 
Saganowski, Krzysztof Kuch -
ciak, Marcin Olejniczak, Robert 
Wilk i rzecz jasna Maciej Rybus. 
Drużyny zmierzą się w formu-
le z „każdy z każdym”. Emocji 
na pewno nie zabraknie. 

W trakcie imprezy będą pro-
wadzone licytacje wspaniałych 
pamiątek piłkarskich, m.in. ko-
szulek klubów polskich i  zagra-
nicznych. Swoje trykoty prze-
kazali: Kamil Glik (Torino), 
Bartosz Salamon (Cagliari), Ma-
ciej Rybus (Terek), Przemysław 
Tytoń (VfB Stuttgart), Artur 
Sobiech (Hannover). Licytowa-
ne będą też koszulki Widzewa 
Łódź, Rapidu Bukareszt, Dyna-
mo Kijów. 

– Wszystko po to, by pomóc 
walczącej z nowotworem 
mieszkance Łowicza Kasi 
Cieślak. Wierzymy, że jesteśmy 
w stanie wspólnie dorzucić so-
lidną cegiełkę do kwoty zapew-
niającej kurację dającą jej szan-
sę na powrót do zdrowia – in-
formuje Robert Kucharek. 

Bilety na turniej będą do na-
bycia dzisiaj od godz. 15.30. 
Liczba miejsc w hali jest ogra-
niczona. a  ¹ 

Dariusz Kuczmera 
d.kuczmera@dziennik.lodz.pl

Piłka nożna

b Tak efektownie prezentuje się plakat promujący charytatywny 
turniej gwiazd. Dziennik Łódzki jest patronem medialnym
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Dla drużyny trenera Michała 
Pastuszko będzie to drugi, 
w 2016 roku, mecz PGNiG 
Superligi. W pierwszym spot-
kaniu piotrkowianki wygrały 

na wyjeździe z Olimpią Beskid 
Nowy Sącz 27:22 (14:9) i zajmu-
ją siódme miejsce w ligowej ta-
beli, mając 10 punktów. Ruch 
jest przedostatni. “Niebieskie” 
zdobyły dotychczas tylko czte-
ry punkty. Przestrzegamy jed-
nak przed nadmiernym opty-
mizmem. Dwa punkty, czyli 
połowę dorobku, Ruch zdobył 
w meczu z piotrkowiankami. 

W pierwszej rundzie ligi 
chorzowianki pokonały naszą 
Piotrcovię 24:19 (15:10). Przed dzi-
siejszym meczem zaplanowano 
pożegnanie Agaty Rol, która za-
kończyła bogatą karierę. 

Tymczasem rozlosowano 
pary 1/8 Pucharu Polski. 
Piotrcovia nie miała szczęścia, 
bo trafiła na silną Pogoń Balticę 
Szczecin, która jest obecnie li-
derem PGNiG Superligi. Na tym 
etapie rywalizacji rozgrywane 
jest tylko jedno spotkanie. 
Mecz 3 lutego w Piotrkowie.  

Tymczasem szczypiorniści 
Piotrkowianina, którzy są lide-
rem I ligi (grupa B), wznowili 
treningi po świąteczno-nowo-
rocznej przerwie.  

Dziś piotrkowianie wystąpią 
w Opatówku. W tamtejszej ha-
li rozegrany zostanie 5. 

Noworczny Turniej Piłki Ręcz-
nej Handball Cup Opatówek 
2016. Oprócz Piotrkowianina, 
do rywalizacji staną Śląsk 
Wrocław (Superliga) oraz MKS 
Kalisz (I liga, grupa A). 16 stycz-
nia piotrkowianie grają, we 
własnej hali, mecz kontrolny ze 
Stalą Mielec - zespołem PGNiG 
Superligi. a  ¹  
13. kolejka PGNiG Superligi Kobiet. 9 stycz-

nia grają: Piotrcovia - Ruch Chorzów (godz. 17), 
AZS Łączpol Gdańsk - Olimpia Beskid Nowy Sącz,  
Energa AZS Koszalin - KPR Jelenia Góra. 13 stycz-

nia: Start Elbląg - Kościerzyna, MKS Selgros Lublin 
- Vistal Gdynia. 26 stycznia: Zagłębie Lubin -Po-
goń Baltica Szczecin. 

Piotrcovia gra z Ruchem i żegna Agatę Rol
Piłka ręczna

Dariusz Piekarczyk 
d.piekarczyk@dziennik.lodz.pl

W sobotę szczypiornistki 
Piotrcovii zmierzą się w me-
czu Superligi z Ruchem Cho-
rzów.  Przed spotkaniem po-
żegnanie Agaty Rol.
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Sobota–niedziela, 9–10 stycznia 2016

Polacy lepsi tylko na trybunach. 
Dziś w półfinale zagramy z Francją

Mecz tylko pozornie był spot-
kaniem bez stawki, choć prze-
cież już w czwartek było wiado-
mo, że Polacy i Niemcy awan-
sują do półfinału. Zwycięzca 
omijał w półfinale Francję,  
która w tym sezonie na razie 
jest nieosiągalna dla nikogo 
w świecie.  

Po jednodniowej przerwie 
do podstawowego składu bia-
ło-czerwonych wrócił Mateusz 
Mika. W pierwszym secie 
skrzy dłowy Lotosu Trefla 
Gdańsk skończył wszystkie 
osiem ataków, choć był najbar-
dziej obciążonym graczem 
w przyjęciu zagrywki. To dzię-
ki niemu Polacy uciekli rywa-
lom między przerwami tech-
nicznymi. A stanowiący zdecy-
dowaną większość na trybu-
nach Max Schmeling Halle pol-
scy kibice mieli chwile wielkiej 

radości, bo Polacy rozpoczęli 
mecz doskonale. 

Heynen chciał wygrać z Po-
lakami, ale nie za wszelką cenę. 
W drugiej partii zdjął z boiska 
Gyorgi Grozera, który do końca 
meczu nie podniósł się już 

z ławki rezerwowych. Zawod-
ników wymieniał też Antiga, 
ale tu przyczyny były raczej in-
ne – biało-czerwoni grali coraz 
słabiej. Wyraźnie nie szło Bar-
toszowi Kurkowi, co miało du-
ży wpływ na wysoką porażkę 

w drugim secie. Wystarczyło, 
że już tak regularny nie był Mi-
ka, a Niemcy nie tylko dopro-
wadzili do remisu, ale na  po-
czątku trzeciej partii szybko 
zdobyli czteropunktowe pro-
wadzenie. Wyśmienicie w ich 

szeregach spisywał się klubo-
wy kolega Miki Sebastian 
Schwarz. Niepokojące było też, 
że Polacy po dwóch setach nie 
mieli na swoim koncie ani jed-
nego punktowego bloku. 

Gracze Antigi rozpoczęli 
pościg za  rywalami po drugiej 
przerwie tech nicznej, gdy prze-
grywali 13:16. Co ciekawe, 
na boisku była wtedy cała dru-
ga szóstka. Biało-czerwoni 
wyszli nawet na prowadzenie 
20:19, ale do końca partii zdo-
byli już tylko dwa punkty. Dra-
matycznie szybko spadała sku-
teczność Polaków w ataku – z 75 
procent w pierwszym secie 
do 38 w trzecim. 

Poszukiwania najlepszego 
składu przez Antigę sprawiły, 
że na czwartego seta wyszedł 
tylko jeden gracz, który zaczy-
nał mecz – Mateusz Bieniek. 
Zmiennicy, m.in. z obchodzą-
cym 28. urodziny Wojciechem 
Żalińskim, spisywali się świet-
nie i dość szybko było jasne, że 
doprowadzą do tie-breaka.  

Przy zmianie stron polski ze-
spół przegrywał 5:8 i wtedy na  
boisko wrócił Mika. Niestety, 
biało-czerwonym nie udało się 
odrobić strat i w dzisiejszym 
półfinale ich rywalem o godz. 
19.30 będą Francuzi. 

Grupa A 

Polska – Niemcy 2:3  

(25:21, 17:25, 22:25, 25:20, 10:15) 
Polska: Łomacz, Mika, Bieniek, Kurek, Kubiak, 
Kłos, Zatorski (libero) oraz Wojtaszek (libero), 
Drzyzga, Konarski, Możdżonek, Buszek, Wrona, 
Żaliński. Trener: Stephane Antiga.   
Niemcy: Kampa, Kaliberda, Broshog, Grozer, 
Schwarz, Böhme,  Markus Steuerwald (libero) 
oraz Tille (libero), Patrick Steuerwald, Dünnes, 
Fromm, Hirsch, Strohbach. Trener: Vital Hey -
nen. 
Serbia – Belgia 3:1 (25:18, 21:25, 25:21, 25:21)  
       1.   Niemcy                                         3-0             8                 9:2 
      2.   Polska                                              2-1              7                 8:4 
      3.   Serbia                                              1-2              3                  4:7 
      4.   Belgia                                             0-3             0                  1:9  
Grupa B 

Francja – Bułgaria 3:0 (25:19, 25:20, 25:15).  
       1.   Francja                                           3-0             9                   9:1 
      2.   Rosja                                                 2-1             6                   7:3 
      3.   Bułgaria                                          1-2              3                   3:7 
      4.   Finlandia                                      0-3             0                   1:9 
DZISIAJ. Półfinały: Niemcy – Rosja (godz. 16.30), 
Polska – Francja (19.30). 
JUTRO: O 3. miejsce (13.30), finał (16.30).¹ 

Vital Heynen chciał 
wygrać z Polakami, 

ale nie za wszelką 
cenę i oszczędzał 

m.in. Gyorgi Grozera

Siatkówka

Paweł Hochstim, Berlin 
Twitter: @PawelHochstim

Reprezentacja Polski siatka-
rzy przegrała w ostatnim me-
czu grupowym turnieju kwali-
fikacyjnego do Igrzysk Olim-
pijskich z Niemcami 2:3

dziś polecamy GALA MISTRZÓW 
godz. 20.40, TVP 1: transmisja z Gali 
Mistrzów Sportu, która odbędzie się 
w warszawskim Teatrze Polskim. a

PIŁKA NOŻNA 
godz. 20.30, Eleven, transmisja 
z meczu ligi hiszpańskiej Real 
Madryt – Deportivo La Coruna. a

SIATKÓWKA 
godz. 19.05, TVP 2: półfinał kwalifikacji 
do IO z udziałem reprezentacji Polski. aTV

b  Mateusz Mika doskonale zaczął mecz z Niemcami, po pierwszym secie miał 100 procent skutecz -

ności w ataku. Niestety później grał słabiej, a biało-czerwoni przegrali z Niemcami w tie-breaku
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Reprezentacja Serbii, która 
uczestniczyła w pięciu ostat-
nich olimpijskich turniejach 
siatkarskich nie pojedzie do Rio 
de Janeiro. Wczorajszym me-
czem z Belgami Serbowie po-
żegnali się z turniejem kwalifi-
kacyjnym w Berlinie. 

Choć stawka turnieju jest 
bardzo wyrównana, to jednak 
brak awansu Serbów do czoło-
wej czwórki można rozpatry-
wać w kategoriach niespo-
dzianki. Drugi zespół Ligi Świa-
towej szanse awansu przegrał 
w meczach z Polską i Niemca-
mi, w których wygrał zaledwie 
jednego seta. 

– My już rozpoczęliśmy 
przygotowania do Tokio, gdzie 
odbędą się kolejne igrzyska – 
mówił trener Serbów Nikola 

Grbić. – Musimy zmienić wiele 
rzeczy, a efekty nie przyjdą 
od razu. 

Nie jest zresztą pewne, czy 
wielki przed laty siatkarz nadal 
będzie prowadził serbski ze-
spół. Drużyna złożona z wyróż-
niających się graczy w najsil-
niejszych europejskich ligach 
nie zrealizowała planu, jakim 
był awans do igrzysk w Rio de 
Janeiro.  

W zespole Grbicia jest wielu 
graczy, którzy występują lub 
występowali w polskiej PlusLi -
dze. Siatkarzem PGE Skry Beł -
chatów jest Srecko Lisinac, 
a w Cerradzie Czarnych Radom 
występuje Neved Majstorović. 
Z kolei graczami PGE Skry 
w przeszłości byli Aleksandar 
Atanasijević i Aleksa Brdjović, 
a Marko Ivović występował 
w Asseco Resovii Rzeszów. Siat-
karzem klubu z Bełchatowa jest 
Milan Katić, ale obecny sezon 
spędza na wypożyczeniu 
w Galatasaray Stambuł.a ¹

Siatkówka

Czterech walczy o Rio, a Serbowie już myślą o Tokio

Paweł Hochstim, Berlin 
Twitter: @PawelHochstim

Turniej kwalifikacyjny do Ig -
rzysk Olimpijskich jest pierw-
szą poważną imprezą za kaden-
cji nowego prezydenta Europej-
skiej Federacji Siatkarskiej Ale -
ksandara Boricicia. Póki co jed-
nak Serba nie ma w Berlinie. 

Nie brakowało złośliwych 
głosów, że Boricić nie przyje-
chał do Berlina przewidując sła-
by występ reprezentacji swoje-
go kraju. Prezydent CEV poja-
wi się jednak w stolicy Niemiec, 
ale przyjedzie dopiero w nie-
dzielę. Dzień wcześniej będzie 
bowiem dekorował najlepsze 
drużyny turnieju kwalifikacyj-
nego do IO kobiet, który odby-
wa się w Ankarze. 

Berliński turniej pokazuje, jak 
wiele do zrobienia będzie miał 
w najbliższym czasie nowy ster-

nik CEV. Europa jest bowiem 
traktowana bardzo niesprawied-
liwie, a w Rio de Janeiro zagrają 
maksymalnie cztery zespoły ze 
Starego Kontynentu, choć prze-
cież to właśnie tu jest najwięk-
sza siła światowej siatkówki. 
Dość powiedzieć, że w walce 
o jedno miejsce dające bezpo-
średni awans do Rio de Janeiro 
zostały: mistrz świata, mistrz Eu-
ropy i zwycięzca Ligi Światowej, 
mistrz olimpijski i trzecia druży-
na ostatniego mundialu. Jeden 
z tych zespołów w niedzielę 
ostatecznie straci szansę awan-
su do ig rzysk. Jest bardzo praw-
dopodobne, że trzech przedsta-
wicieli, raptem jednego więcej, 
niż Europa, w turnieju będzie 
miała Ameryka Północna i Środ-
kowa, gdzie liczą się tylko Stany 
Zjednoczone. Łatwiejszą drogę 
do Rio od mistrza świata ma też 
Chile, które zagra w turnieju in-
terkontynentalnym, a jest skla-
syfikowane na 34. miejscu świa-
towego rankingu.a ¹

Nowy szef CEV przyjedzie 
do Berlina dopiero w niedzielę

Paweł Hochstim, Berlin 
Twitter: @PawelHochstim

Siatkówka

b Uros Kovacević i jego koledzy z reprezentacji Serbii w Berlinie 

zaprezentowali się bardzo słabo i nie wystąpią w Rio de Janeiro

F
O

T.
 S

Y
L

W
IA

 D
Ą

B
R

O
W

A


