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POMOC DLA POTRZEBUJĄCYCH

INWESTYCJA JUŻ NA PÓŁMETKU

ZMIENIA SIĘ

Remont ul. Obywatelskiej przekroczył właśnie półmetek.
Aktualnie trwają prace na odcinku od ul. Nowe Sady do al. Waltera Janke, gdzie oba skrzyżowania
z ul. Obywatelską są przebudowywane na ronda.
— Stawiamy na poprawę komfortu i bezpieczeństwo mieszkańców
— mówi Marcin Sośnierz
z Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi. — W ciągu
ul. Obywatelskiej pojawią
się dodatkowe lewoskręty,
które ułatwią wjazd w osiedla oraz do zakładów pracy i punktów usługowych.
W ramach inwestycji powstanie 6 nowych przystanków autobusowych.
Ułożone zostaną chodniki, a po północnej stronie
ul. Obywatelskiej powstanie droga rowerowa.
Zainstalowane zostanie
również nowe oświetlenie
i mała architektura. Ważnym elementem inwestycji
będzie także zieleń – dodatkowych 18 nowych drzew
(klony, jesiony i lipy) oraz
895 mkw. trawników,
na których zasadzonych
zostanie blisko 1,4 tys.
krzewów.

Nowa łaźnia

dla łodzian w kryzysie
bezdomności

— Obecnie trwają prace przy budowie wodociągu, przebudowie
instalacji oraz montaż nowego oświetlenia — mówi
Damian Leśniak, przedstawiciel wykonawcy.
Przebudowa ul. Obywatelskiej ma zakończyć
się w pierwszej połowie
2022 r. Koszt inwestycji to
9,6 mln zł.

Dwa prysznice, trzy toalety
i pralka to tylko część wyposażenia nowo powstałej
mobilnej łaźni dla osób dotkniętych bezdomnością,
która stanęła przy al. Piłsudskiego 119.

Organizacja ruchu
Remont ul. Obywatelskiej
jest prowadzony przy zachowaniu ruchu pojazdów dla
jadących w kierunku Retkini – przez ul. Nowe Sady do
al. Waltera Janke. Jadąc
w przeciwnym kierunku, należy skorzystać
z przejazdu nową jezdnią ul. Obywatelskiej, pomiędzy ul. Elektronową
a ul. Nowe Sady. Zamknięty jest natomiast fragment
ul. Obywatelskiej pomiędzy al. Waltera Janke
a ul. Elektronową. Objazdem kursują również autobusy komunikacji miejskiej
linii 55AB oraz 65AB, które na Retkinię jadą przez
Nowe Sady, a do centrum
tak jak kierowcy korzystają
z przejazdu ul. Obywatelską.
(pj)

Przebudowa ulicy Obywatelskiej
zakończy się w przyszłym roku

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE

COViD-19
LICZBA ZAKAŻEŃ
KRAJ:

3000

WOJEWÓDZTWO
ŁÓDZKIE:

167

POŚCIG
ULICAMI ŁODZI
Policjanci próbowali zatrzymać do kontroli uszkodzonego Forda. 18-letni
kierujący zaczął uciekać
w kierunku ul. Bandurskiego. Dojeżdżając do al. Włókniarzy wjechał na wydzielone torowisko, przejechał
przez przejście dla pieszych
i dalszą ucieczkę kontynuował chodnikiem. Nie reagował na sygnały policjantów, nie zastosował się też
do znaku zakazu wjazdu,
wjeżdżając w ul. Łąkową
pod prąd. Na skrzyżowaniu

z ul. Karolewską uciekinier
stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w stojące na
skrzyżowaniu trzy auta.
To jednak nie powstrzymało 18-latka przed dalszą
ucieczką. Kierowca i pasażer
wysiedli z auta i zaczęli biec
w kierunku ul. 6 sierpnia.
Obaj mężczyźni zostali ostatecznie zatrzymani. 18-latek
nie posiadał uprawnień do
kierowania pojazdem.
Za ucieczkę oraz popełnione
wykroczenia w ruchu drogowym odpowie przed sądem.
Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.
red

Łaźnia jest mobilna, mieści
się w dwóch zestawionych
ze sobą i zaadaptowanych
kontenerach o łącznej powierzchni blisko 30 mkw.
To pierwszy tego typu
obiekt w Łodzi.
— W łaźni każda osoba
dotknięta bezdomnością
będzie mogła nieodpłatnie
umyć się, a także uprać
swoje ubrania lub też,
w razie potrzeby, pozyskać
całkowicie nową odzież,
którą także będziemy rozdawać na miejscu — mówi
Michał Bogusławski z grupy „Zupa na Pietrynie”. —
Taki obiekt był bardzo potrzebny w Łodzi już przed
wybuchem pandemii koronawirusa, ale teraz jego
uruchomienie jest jeszcze
istotniejsze. W skuteczny
sposób może przyczynić
się do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród osób bez dachu
nad głową.

Z mobilnej łaźni można korzystać od poniedziałku do
piątku w godz. 10:00–16:00,
będzie czynna przez najbliższych sześć miesięcy,
ale niewykluczone, że jeśli
będzie cieszyć się zainteresowaniem, czas jej funkcjonowania zostanie przedłużony.
By skorzystać z łaźni, trzeba wcześniej się zapisać
– można zrobić to m.in.
w miejscu funkcjonowania
łaźni przy al. Piłsudskiego 119 (w godzinach jej
otwarcia), podczas coniedzielnych spotkań grupy „Zupa na Pietrynie”,
u łódzkich streetworkerów
zajmujących się na co dzień
specjalistyczną pomocą na
rzecz osób dotkniętych
bezdomnością, we wszystkich placówkach prowadzonych w Łodzi przez
Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta,
a także w Punkcie Pomocy Charytatywnej prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy
ul. Wólczańskiej 108. Każda osoba przychodząca do
łaźni otrzyma czysty ręcznik, przybory toaletowe,
a także środki do prania.
RedKS

BADANIA POCOVIDOWE ZA DARMO DLA ŁODZIAN

PRZEBADAJ SIĘ PO COVIDZIE

Miałaś lub miałeś covid?
Chcesz sprawdzić, czy groźny wirus zostawił w Twoim
organizmie ślady? Skorzystaj z pakietu bezpłatnych
badań w miejskich centrach
medycznych. W piątek (15
października) ruszają zapisy.
1000 mieszkańców Łodzi
może skorzystać z pakietu
badań, który jest skierowany do osób po przejściu koronawirusa. Wśród
nich: morfologia, CRP,
ASP, ALT, D-dimery, kreatynina, mocznik, witamina D metabolit 25 (OH),
TSH oraz poziom glukozy

NAKŁAD: 60000
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we krwi na czczo. Z badań
mogą skorzystać osoby po
18. roku życia, mieszkające w Łodzi, które miały
pozytywny wynik testu na
obecność koronawirusa,
a od zakończenia izolacji
lub hospitalizacji upłynęło więcej niż 3 miesiące.
Z oferty nie mogą skorzystać osoby, które są objęte
opieką pocovidową w ramach NFZ.
W przypadku badań nie
obowiązuje rejonizacja, to
oznacza, że można zgłosić
się do dowolnego punktu realizującego bilans.
A realizują go wszystkie

miejskie centra medyczne:
Bałuty, Górna, Polesie, Widzew, MCM im Jonschera
oraz Centrum Medyczne
im. Rydygiera. Wystarczy zapisać się na badanie
w wybranej miejskiej poradni. Osoba, która chce
skorzystać z badań nie musi
być nawet ubezpieczona
w NFZ. Z budżetu miasta
na bilans przeznaczono
150 tys. zł.
OHO

INFO

Dane do zapisów
znajdziesz na:
WWW.LODZ.PL

AKTUALNOŚCI
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NOWA KAMIENICA

REWITALIZACJA

NA LIŚCIE DO REMONTU
Narożny budynek przy skrzyżowaniu ul. Gdańskiej z Legionów ma szansę na remont
w ramach programu rewitalizacji. Byłoby to idealne
uzupełnienie odnowy tej
części Łodzi.
Lista kamienic do remontu skurczyła się w 2019 r.
o jeden adres. Wtedy to
okazało się, że budynki
przy ul. Wschodniej 50 są
w tak złym stanie technicznym, że nie da się ich
wyremontować, a trzeba je
wyburzyć.
W ich miejsce miasto szukało nowego kandydata
do remontu. I wszystko
wskazuje na to, że znalazło. Kamienica stojąca

Zabytkowa kamienica
odzyska dawny blask

na rogu skrzyżowania
ul. Gdańskiej i Legionów
jest jednym z większych budynków w tej części miasta.
W czasach swojej świetności
kamienica Juliusza Gernotha
była ozdobą Starego Polesia.
Wzrok przyciągały szczególnie wystające ponad gzyms
szczyty, które z powodu złego stanu trzeba było częściowo rozebrać. Brakuje także
wysokiego na trzy piętra
wykuszu na samym rogu
budynku, który również
usunięto w trosce o bezpieczeństwo przechodniów.
Remont daje szansę nie tylko na odtworzenie brakujących elementów i detali,
ale także na zwiększenie
mieszkaniowego zasobu

miasta, bo w kamienicy
znajduje się dzisiaj prawie
50 różnych lokali. Po remoncie ich liczba może się
zwiększyć, ponieważ często duże, ponad 100-metrowe mieszkania dzielone
są na mniejsze, które lepiej
odpowiadają potrzebom
łodzian.
Miasto szuka właśnie ﬁrmy, która przygotuje dokumentację niezbędną do
remontu. Z niej dowiemy
się, jaki będzie zakres prac
oraz jaki będzie ich koszt.
Cały program rewitalizacji
to prawie 120 inwestycji
o wartości miliarda złotych. Obok remontów kamienic to także modernizacje ulic i parków. AHA

REKLAMA

KONIEC Z KOPCIUCHAMI

Wymiana nieekologicznych
pieców to jedno z najważniejszych działań do zrealizowania w Łodzi. Główny cel
jest jeden: poprawa jakości
powietrza w całym województwie.
Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Harvarda i University
College London wskazują
jasno, że za każdy jeden
na pięć zgonów odpowiada zanieczyszczenie
powietrza, spowodowane
spalaniem tzw. paliw kopalnych, czyli np. węgla
i ropy. W Polsce umiera
z tego powodu niemal
100 tys. ludzi rocznie.
Można tego uniknąć przynajmniej w części, jeśli
wyeliminujemy z naszych
domów stare piece węglowe. Sprawa jest pilna
i pozostało już na to niewiele czasu. Sejmik województwa, wprowadzając
ustawę antysmogową,
określił termin, do kiedy
piece muszą zniknąć. I to
z całego województwa.

Przepisy przejściowe zapisane w uchwale sejmiku
wskazują terminy dostosowania się do nowych regulacji:

1. Do 1 stycznia 2023 r.
trzeba wymienić kotły pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”, czyli piece kaﬂowe,
„kozy”, stare piece bezklasowe, których eksploatację
rozpoczęto przed 1 maja
2018 r.,
2. Do 1 stycznia 2027 r.
trzeba wymienić kotły
spełniające wymagania
klasy 3. lub 4. według normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r.
Jeżeli swój dom lub mieszkanie ogrzewasz „kopciuchem”, powinieneś
to zmienić najpóźniej w
przyszłym roku. Jeżeli nie
wiesz, jak to zrobić – pomogą Ci pracownicy Urzędu Miasta Łodzi.
Na wymianę starego pieca
węglowego w budynkach

wielorodzinnych możesz
otrzymać dużą dotację
z budżetu Miasta Łodzi.
Jeżeli mieszkasz w budynku jednorodzinnym,
możesz otrzymać pomoc
w uzyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze.
Red

INFO

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ!

Zgłoś się do Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa:
telefon: 42 272 66 22
mail: dotacja.smog@uml.lodz.pl
strona: www.lodz.pl/smog
osobiście: al. Piłsudskiego 100

Jakie dokumenty musisz przygotować:
1. Zgoda właściciela budynku/lokalu, w którym mieszkasz.
2. Dokument potwierdzający tytuł do lokalu/budynku
– akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, umowa najmu.
3. Potwierdzenie użytkowania „kopciucha” – opinia kominiarska, zdjęcia, faktury za opał.
4. Dokumenty potwierdzające warunki dostawy gazu dla celów
grzewczych – gazownia (jeśli chcemy przyłączyć się do sieci
gazowej).
5. Opinia o mocy przyłączeniowej instalacji elektrycznej dostosowanej do mocy przyłączeniowej elektrycznego urządzenia
grzewczego (jeśli chcemy zainstalować ogrzewanie elektryczne).

W całym mieście pojawiły
się plakaty promujące
akcję wymiany pieców
starego typu

AKTUALNOŚCI
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CO ODKRYLI NAUKOWCY UŁ?

NIEZWYKŁE ZNALEZISKO NA STARYM RYNKU.

Pod powierzchnią ziemi Łódź
kryje wiele ciekawych historii. To nie tylko niezwykłe
dzieła techniki inżynieryjnej,
jak kanały i zbiorniki, ale
także pozostałości po Starym
Mieście z XIX w. Archeolodzy
z Uniwersytetu Łódzkiego odkrywają właśnie jedne z nich.
Stary Rynek czeka przebudowa w ramach programu rewitalizacji. Ekipa budowlana pojawi się
tam w przyszłym roku,
ale już teraz naukowcy z
Uniwersytetu Łódzkiego
prowadzą tu badania archeologiczne. I natrafili
na pierwsze znalezisko.
– Działamy dopiero od
trzech dni i otworzyliśmy pierwsze stanowisko w centralnej części
rynku, gdzie natrafiliśmy na relikty ceglanej
studni. Znaleźliśmy też
plomby tekstylne, czyli
pozostałość z czasów,
kiedy na rynku funkcjonował handel. Mamy też
monety z międzywojnia
i ceramikę, której, choć
na tym etapie nie chcę

jeszcze tego przesądzać,
pochodzenie może być
starsze niż XVIII wiek –
mówi dr inż. Artur Ginter
z Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Łódzkiego.
Naukowcy spodziewają się kolejnych, jeszcze
ciekawszych odkryć.
W parku Staromiejskim
będzie kolejne stanowisko, na którym zaplanowali odwierty świdrem
geologicznym. Tam będą
szukać linii brzegowej
stawu Dworskiego i pozostałości po Starym Mieście wyburzonym przez
Niemców podczas II wojny światowej.
– Najstarsza topografia
tego terenu wyglądała
tak, że zabudowania znajdowały się nad Łódką,
na której po spiętrzeniu
powstał staw nazywany
Dworskim. Jeśli je odkryjemy, będą to najstarsze
stanowiska z historii rozwoju Łodzi – mówi dr inż.
Ginter.

Na kilku archiwalnych
zdjęciach widać
zabytkową pompę i studnię,
której pozostałości
zostały odkryte podczas
prac rewitalizacyjnych

Aleksandra Hac

FOTO: WWW.LODZ.PL

WEŹ PIENIĄDZE NA NOWY PIEC

WYPEŁNIĄ
za ciebie wniosek

Czyste powietrze to program
dofinansowania wymiany
źródeł ogrzewania. Pieniądze
można wydać na zamianę
starego nieekologicznego
pieca na nowoczesny sprzęt.
Program jest dedykowany
właścicielom domów jednorodzinnych.
Magistrat uruchomił
właśnie punkt, w któ-

INFO

rym łodzianie znajdą pomoc w wypełnianiu wniosków o dotację na wymianę
pieców – w delegaturze
przy al. Piłsudskiego 100
od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu.
Dotację można wykorzystać na m.in. wymianę pieca, docieplenie ścian, dachów
i stropów, wymianę okien
i drzwi czy też montaż

wentylacji. O dofinansowanie
może starać się
każdy właściciel
domu jednorodzinnego, którego dochody
w poprzednim roku nie
przekroczyły
100 tysięcy
złotych.
red

TELEFON: 42 272 66 22 | E-MAIL: dotacja.smog@uml.lodz.pl

PAMIĘTAMY O POLEGŁYCH

POLSKIE CMENTARZE WOJENNE

NA UKRAINIE

Harcerska służba na
Wschodzie trwa już ponad
20 lat. Jednym z najważniejszych projektów Centrum Dialogu Kostiuchnówka jest kultywowanie
pamięci o bitwie pod Kostiuchnówką i opieka nad

grobami polskich legionistów w Polskim Lasku
i Wolczecku.
Ekipa z Urzędu Miasta Łodzi, jak co roku, pomagała
harcerzom w porządkowaniu polskich cmentarzy
wojennych. Obok gro-

bów legionistów w Polskim Lasku, niedaleko
Kostiuchnówki porządkowano polskie mogiły
w Przebrażu (polska samoobrona podczas rzezi
wołyńskiej) oraz w Kowlu
(żołnierze 1920 roku). red

ŁÓDŹ NA TALERZU
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MAKARON Z MARIHUANĄ?
MARIHUANĄ?

– Pracując w Anglii, przez
długi czas zajmowałam
się super foodem (składniki spożywcze o wielu
właściwościach zdrowotnych – przyp. red.),
do których zaliczane są
produkty konopne. Razem ze współwłaścicielkami chciałyśmy przekonać ludzi, że olejku CBD,
masła konopnego i innych
składników konopnych
nie należy się bać – mówi
Agnieszka Szczepańska,
szefowa kuchni.
W menu znajdziemy ręcznie wykonywane makarony z wieloma charakterystycznymi sosami. Ten
najbardziej nietypowy to
sos zalewajkowy Łódzki Chill z białą kiełbasą
na białym winie.

TO MOŻLIWE I… LEGALNE!
Czego warto spróbować?
– Podczas pierwszej wizyty warto skusić się
na konopny Mac&Chill
z sosem z awokado i roślinnym cheddarem. Aby
opcja była w pełni wegańska, możemy zamienić makaron na tagliolini.
Mięsożercom proponujemy papardelle buraczane
z kaczką, serem lazur, palonym masłem i rozmarynem – dodaje Agnieszka
Szczepańska.
Czy to jest legalne? Całkowicie. Zgodnie z ustawą
w sprawie substancji CBD
z 2018 r. produkty takie
jak masło konopne, olejek
CBD oraz mąka konopna
mogą być wykorzystywane w gastronomii. Każdą
wizytę warto dopełnić
„magicznym napojem”
czyli koktajlem, który
zmienia kolor na oczach
gości.
Katarzyna Sławińska FOT. MAC&CHILL

Do przygotowania makaronów używa się
m.in. olejku CBD, masła i mąki konopnej

Niech was nie zmyli widok małej budki przy ul. Tatrzańskiej 78, w środku znajdziecie
kuchnię na wysokim poziomie. Pan Miyagi serwuje tu
azjatycki street food w najlepszym
wydaniu.

Długo pieczony brzuch
to hit tej restauracji
FOT. ŁÓDŹ.PL

FOT. FREEPIK

AZJATYCKI ZARZEW
Szefem kuchni jest Bartosz
Brogowski, znany z kulinarnego programu Hell’s Kitchen
oraz takich łódzkich restauracji, jak Sote w hotelu NoBo czy
Otwarte Drzwi. A w menu?
Wołowina w sosie ostrygowym, kaczka na chrupko i żeberka w ciemnym sosie. Jednak prawdziwą gwiazdą tego
miejsca jest wolno pieczony
brzuch w sosie teriyaki. Opcje
są dwie – dania serwowane
w formie bowla z ryżem lub
frytkami. W sekcji dań specjalnych znajdziemy azjatycki
rosół z kurczakiem lub wołowiną, skrzydełka pieczone
w sosie oraz frytki azjatyckie.
Choć to bar szybkiej obsługi, wszystkie składniki dań przygotowuje się
na długo przed otwarciem lokalu, a połączone
ze sobą tworzą pyszną całość. Miejsce jawi się jako raj
dla mięsożerców, ale opcje
z wędzonym tofu są dostępne poza menu.
Katarzyna Sławińska

ZA DNIA
KAWIARNIA,
FOT. CAFE DEL TORO

Co łączy łódzką zalewajkę
z dobroczynnym działaniem
olejku CBD i makaronem?
Odpowiedź znajdziecie w nowej restauracji Mac&Chill
przy ul. Piotrkowskiej 55.
To tutaj swoje siły połączyły trzy dziewczyny: Julita,
Agnieszka i Joanna, tworząc
miejsce, jakiego w łódzkiej
gastronomii jeszcze nie było.

WIECZOREM
Czy są tutaj jesieniarze i jesieniary? Jeśli tak,
to wszyscy wielbiciele jesiennej aury powinni kierować się
pod adres Piotrkowska 89,
gdzie mieści się nowa kawiarnia Cafe del Toro.
W przytulnym, choć nowoczesnym wnętrzu zjemy
delikatny sernik mango
lub mocno kawowe tiramisu oraz napijemy się kawy
z rodzimej palarnii Instytut

DRINKBAR
Kawy. Warto porzucić wszystkie swoje
uprzedzenia o jej rodzajach. Właściciel Hubert zaserwuje wam również napój
ze stuprocentowej robusty
– łagodny w smaku,
a jednocześnie dający
energię na resztę dnia.
A wieczorem? Znajdziemy
tu kartę klasycznych drinków, w sam raz na spotkanie
ze znajomymi.
Katarzyna Sławińska

SENIORADKA
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FOT. ENVATO ELEMENTS
FREEPIK

MRUCZĄCE CZWORONOGI

PRZYJACIELE NA JESIEŃ ŻYCIA

Miłośnicy kotów zachwycają
się ich gracją, wyjątkowymi
charakterami
i
przyjemnym dla ucha mruczeniem.
Zalet kociego towarzystwa
jest jednak znacznie więcej.
Udowodniono bowiem, że
obecność kotów wywiera
pozytywny wpływ na nasze
zdrowie!
Dlaczego warto
mieć kota?
Kociarze z pewnością są
w stanie wymienić bardzo
wiele argumentów przemawiających za posiadaniem tego zwierzęcia.
Obecność czworonożnego pupila w domu
sprawia,

że nie czujemy
się
samotni
i mamy więcej radości na
co dzień. Naukowcy zza
oceanu donoszą także, że
posiadacze kotów rzadziej
umierają na zawał serca
niż osoby, które nie mają
w domu żadnego zwierzaka. Co ciekawe, to nie
jedyny sposób, w jaki koty
wpływają na ludzkie zdrowie. Dzieci, które
wychowują się

w domu, w którym mieszkają koty, rzadziej chorują
na astmę i alergię. Posiadacze
kotów rzadziej też umierają
z powodu chorób układu
sercowo-naczyniowego.
Przyjemność i obowiązek
Podobnie jak psy, tak również koty działają na ludzi
kojąco w sytuacjach stresowych. Posiadanie mruczących czworonogów ma wiele
zalet, jednak należy pamiętać, że wiąże się ono także
z obowiązkami. Choć kotów
nie trzeba wyprowadzać na
spacery, należy odpowiednio
dbać o ich higienę i zdrowie,
kupując właściwe jedzenie,
wyczesując sierść i regularnie
sprzątając kuwetę. Warto zatem zastanowić się, czy jesteśmy w stanie ponieść związane z tym wydatki. Jeśli tak
– nic nie stoi na przeszkodzie,
aby przyjąć pod swój dach
kota!
Adoptuj czworonoga
Ze względu na to, że małe
kocięta z reguły sprawiają
więcej problemów niż dorosłe koty, seniorom odradza
się kupowanie kilkumiesięcznych kociaków. Warto
pamiętać, że zamiast kupować, zdecydowanie lepiej
adoptować kota. W łódzkim
schronisku ich nie brakuje.
Obecnie przebywa w nim
ponad setka kotów i kociąt,
a wszystkie czekają na dom
oraz miłość.
– Koty, które są w schronisku, czekają na nowe domy
i odpowiedzialnych właścicieli – mówi Marta Olesińska, dyrektor Schroniska dla
Zwierząt w Łodzi.

– Zachęcamy do ich adopcji.
Nawet najmniejsze kocięta,
które można adoptować, są
już samodzielne, same jedzą
karmę, uczą się korzystania
z kuwety, przyzwyczajamy
je także do kontaktu z człowiekiem.
Planując adopcję należy
wziąć pod uwagę cechy danego zwierzęcia, aby móc
wybrać kompana odpowiedniego do swojego stylu życia.
Niektóre koty nie akceptują
bowiem innych zwierzaków
lub dzieci, jedne są wesołe
i towarzyskie, inne zaś wycofane i zdecydowanie chadzające własnymi drogami.
Jak adoptować kota
z łódzkiego schroniska?
Wszystkie koty i psy dostępne aktualnie do adopcji
można obejrzeć na stronie
internetowej łódzkiego schroniska dla zwierząt: www.
schronisko-lodz.pl. Znajdują
się tam podstawowe dane
czworonogów oraz ich
krótkie opisy. Po dokonaniu wyboru
należy wysłać
wiadomość
mailową
na adres

schronisko.biuro@o2.pl.
Konieczne będzie podanie
w niej imienia zwierzęcia
oraz jego numeru ewidencyjnego. Dołączyć warto także
swój numer telefonu, ponieważ wkrótce kontaktować
się będą z nami pracownicy
Działu Adopcji schroniska.
Konieczne będzie także wypełnienie specjalnej ankiety
adopcyjnej. Jeśli wszystko
przebiegnie pomyślnie, będzie można zapoznać się ze
zwierzęciem już w schronisku. Tego dnia należy zabrać
ze sobą transporter dla kota
oraz gotówkę w celu uiszczenia opłaty adopcyjnej (w
przypadku dorosłych kotów
jest to 37 zł). Osoby, które nie
posiadają skrzynki mailowej,
mogą kontaktować się ze
schroniskiem telefonicznie
pod numerem 42 656 78 42.

Koty w najbliższym
otoczeniu
Warto pamiętać, że wśród
nas są też koty wolno żyjące.
– Pomagajmy im w tym, a nie
przeszkadzajmy. Właściwą
formą pomocy jest dokarmianie, ale tylko w trudnym dla
zwierząt okresie zimowym
– podkreśla Marta Olesińska, dyrektor Schroniska dla
Zwierząt w Łodzi.
– Gdy jest ciepło, koty wolno
żyjące doskonale sobie radzą.
Warto natomiast wystawiać
dla nich budki czy domki, by
miały schronienie zimą. Jednak najlepszą formą pomocy
i regulacji populacji zwierząt
są kastracje i sterylizacje.
Schronisko ma na to środki
z Budżetu Obywatelskiego,
które pozwalają również na
leczenie kotów wolno żyjących.
oszym

INFO
Sprawdź stronę
łódzkiego schroniska

ŁÓDZKA HISTORIA
DOŁY ŚMIERCI NA LEŚNYM POLIGONIE
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Obrączki pomogły
w identyﬁkacji
zamordowanych

MROCZNE
tajemnice Brusa
Las na Brusie jest jednym
z takich miejsc w Łodzi, które
nadal skrywa tragiczne sekrety
przeszłości. Badania archeologiczne zlecone przez UMŁ prowadził tam w 2008 r. Instytut
Archeologii UŁ. Poszukując
grobu Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” – dowódcy KWP,
zamordowanego przez komunistów – odkryto także masowe
groby ofiar represji niemieckich z jesieni 1939 r.
Oba totalitarne reżimy wykorzystywały łódzki poligon wojskowy do mordowania swoich ofiar, które
w ich przekonaniu stanowiły zagrożenie. Odkryto
już szczątki ponad 100 ciał,
ale nadal nie wiadomo, ile
osób zabito w tym rejonie
i kto spoczywa w masowych
grobach.
Geneza zbrodni
14 października 1939 r. na
spotkaniu z Reinhardem
Heydrichem, szefem Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy dowódców
operacyjnych grup policji
bezpieczeństwa, zapadła decyzja o fizycznej likwidacji
polskiej warstwy przywódczej w ramach akcji „Intelligenzaktion”.
Aresztowanych mieszkańców Łodzi i okolicznych
miejscowości osadzano
w prowizorycznym wię-

zieniu w Rudzie Pabianickiej oraz na Radogoszczu.
Pierwszych więźniów
(ok. 50 osób) przywieziono
tutaj dwoma samochodami
9 listopada 1939 r. W sﬁngowanych procesach skazywano ich na karę śmierci pod zarzutem organizacji powstania
przeciwko władzom niemieckim. Miejscem masowych egzekucji dla więźniów radogoskich był Las Łagiewnicki,
gdzie 11 listopada rozstrzelano kilkaset osób. Masowe
egzekucje przeprowadzano
również w lasach lućmierskich oraz na Brusie.
Prawdopodobnie 12 listopada na terenie poligonu
wojskowego rozstrzelano
40 przedstawicieli łódzkiej
inteligencji, a szacuje się, że
w ramach „Intelligenzaktion” zabito w sumie 1500
osób z Łodzi i z okolic. Egzekucji dokonywano nad dołami śmierci strzałem w tył
głowy. W największej mogile na Brusie odkryto szczątki 40 osób, które zalegały
w trzech warstwach. Oﬁary
nie były obrabowane przed
śmiercią i znaleziono przy
nich różne przedmioty osobiste: złote obrączki, portfele, okulary, pióra wieczne.
Przed egzekucją zabrano
jednak wszelkie dokumenty.
Rozstrzelanie musiało nastąpić w 1939 r., co potwierdza
znaleziona łódzka migawka
tramwajowa.

Obrączki przemówiły...
Dzięki drobnym przedmiotom znalezionych podczas
badań archeologów udało się ustalić tożsamość
pięciu osób.

towany w miejscu pracy,
w kamienicy przy
ul. Próchnika 1.

Tomasz
Wilkoński
Władysław
Krzemiński
Pierwszą z nich jest Władysław Krzemiński (1901–
1939) – zidentyfikowany
dzięki dacie ślubu wygrawerowanej na obrączce.
Jego syn przechowuje
obrączkę swojej matki
z identycznym monogramem. Władysław Krzemiński był przed wojną
urzędnikiem wydziału
podatkowego w łódzkim
magistracie i uczestnikiem wojny 1920 r., a także
członkiem zarządu i gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Łodzi.
Wraz z rodziną mieszkał
na osiedlu Montwiłła-Mireckiego. Rankiem, 8 lub
9 listopada, został aresz-

Zdjęcia z wykopalisk oraz fotograﬁe zidentyﬁkowanych oﬁar pochodzą z wydawnictwa UMŁ, UŁ i SNAP
„Nekropolia z terenu byłego poligonu wojskowego na Brusie w Łodzi. Mogiła ekshumowana w 2008 r.”
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Tomasz Wilkoński
(1885–1939) według źródeł niemieckich został
aresztowany 9 listopada
i rozstrzelany w podłódzkich lasach. W dole śmierci na Brusie natrafiono na
obrączkę z napisem „Kira
28/9 28 r.”, którą rozpoznała i udokumentowała
aktem ślubu córka Jolanta
Wilkońska. Tomasz Wilkoński był działaczem
społecznym i politykiem.
Z wykształcenia agronom
i współtwórca idei kółek
rolniczych w Polsce. Poseł
na sejm I kadencji w latach
1922–27, członek władz
naczelnych PSL „Piast”.
W 1934 r. Wilkońscy przeprowadzili się do Łodzi,

Na Brusie znajduje się
obelisk upamiętniający oﬁary
gdzie Tomasz objął stanowisko dyrektora administracyjnego Zjednoczonych
Zakładów Włókienniczych
K. Scheibler i L. Grohaman.

Stanisław
Sapociński
Stanisław Sapociński
(1897–1939) – aresztowany 8 listopada 1939 r. za
„przynależność do inteligencji łódzkiej”, był znanym przed wojną łódzkim
publicystą, sekretarzem
tygodnika „Kalejdoskop”,
recenzentem teatralnym
i kierownikiem oddziału
Polskiej Agencji Telegraficznej. 12 listopada skazany przez sąd doraźny
na śmierć i stracony – wynika z akt niemieckich.
Identyﬁkacji dokonano na
podstawie imiennej migawki znalezionej przy
szczątkach. Funkcjonariusze, którzy przyszli

po niego 8 listopada, nie
zastali go w domu przy
ul. Piotrkowskiej 111. Według relacji żony Marianny
Stanisław po powrocie sam
udał się na policję, by tam
wyjaśnić sprawę. Wtedy
żona widziała go po raz
ostatni. Prawdopodobnie
do czasu egzekucji przebywał w więzieniu przy
ul. Sterlinga.
Poza tym w grobie na Brusie zidentyﬁkowano jeszcze
dwie inne ofiary, którymi
byli: Henryk Szulc – radny miejski oraz adwokat
Alfred Beller.
Wiele jest jeszcze znaków
zapytania związanych
z historią choćby ostatnich kilkudziesięciu lat
i sporo pytań, n a które być może nie uda się
odpowiedzieć. Wiemy
jednak, że setki ludzi
zostało zamordowanych
pr zez Niemców, a potem UB i zasypanych
ziemią w bezimiennych
mogiłach gdzieś w podłódzkich lasach. Dlatego każda forma pamięci
o tych, którzy zginęli,
jest tak ważna i potrzebna nie tylko ich rodzinom, ale nam wszystkim,
by o ofiarach totalitarnych
reżimów zawsze pamiętać…
agr

INFO

Pamięć o oﬁarach kultywujemy coroczną uroczystością pod obeliskiem upamiętniającym
Polaków pomordowanych na Brusie podczas okupacji niemieckiej i w okresie stalinowskim.
W środę (13 października) wzięli w niej udział uczniowie SP nr 6 im. Szarych Szeregów,
XXXIII LO im. Armii Krajowej, SMS Marcina Gortata w Łodzi oraz Strażnicy Tradycji z CKZiU
w Łodzi. Po uroczystościach uczniowie wraz z przedstawicielami IPN w Łodzi przeszli na
miejsce prac ekshumacyjnych, które w tym roku zostały wznowione właśnie przez IPN oraz
Instytut Archeologiczny UŁ.

ULICA ŻYWIOŁÓW
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ARTYKUŁ PARTNERA

WIELKIE OTWARCIE ULICY
ZAPRASZAMY

OD 16.10.2021

CO CZEKA DZIECI I OPIEKUNÓW W 5 STREFACH ŻYWIOŁÓW?
STREFA POWIETRZA
Tutaj poznacie Fobosa
i Deimosa oraz wszystkie planety w Układzie
Słonecznym. Weźmiecie
udział w misji kosmicznej
i sprawdzicie, co unosi się
w powietrzu.

STREFA ŻYCIA
Sprawdzicie, jak zbudowane
jest ciało człowieka – tu możecie prześwietlić własną rękę,
zobaczyć świat oczami różnych zwierząt i odtworzyć ich
ruch na własnych animacjach
za pomocą zoetropu.

STREFA OGNIA
Bieg w miejscu nigdzie
nie jest tak atrakcyjny, jak
w naszym kole energii.
Do startu rakiety w Streﬁe
Ogiego potrzebna jest tylko siła Waszych mięśni.

Żywiołak Aero
Aero to postać ulotna
i eteryczna, a do tego najszybsza ze wszystkich żywiołaków. Choć wiecznie
buja w obłokach, to pod
zwichrzoną grzywą ciągle
kłębią się pomysły. Targają nią różne emocje. Raz
chce lecieć w kosmos, a innym razem strącać liście
z drzew. Ciągle jest w ruchu i nigdy nie potraﬁ usiedzieć w jednym miejscu.

Żywiołak Żywek
Żywek jest energiczny,
wszędzie go pełno, jest
zawsze uśmiechnięty i pełen życia. Elastyczny jak
sprężyna. Lubi sprawdzać,
zaglądać, podglądać, dowiadywać się. Żywek to po
prostu żywe srebro! A ze
względu na uniwersalny
charakter żywiołu, który
reprezentuje – został wybrany przewodnikiem po
Ulicy Żywiołów.

Żywiołak Ogi
Z Ogim nie ma żartów.
Świadczy o tym nie tylko
jego ognista grzywa i złoty
łańcuch, ale przede wszystkim gorąca natura. Ogi jest
gotowy na wszystko, niczego się nie boi i wszystko już
widział. Lubi sobie żartować i psocić. Ale ma swoje
zasady, którymi kieruje się
w życiu i zawsze można
na niego liczyć – no chyba
że wpada w gniew, wtedy
staje się nieobliczalny!

3 PIĘTRA

1500 M
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5 ŻYWIOŁÓW
O Ulicy Żywiołów

Misją Ulicy Żywiołów
jest pobudzanie dziecięcej
ciekawości i asystowanie
w rozwoju indywidualnego potencjału. Świat
żywiołów, stworzony dla
dzieci w wieku od 3 do 10
lat, ma być inspiracją do
wspólnej podróży zmierzającej do odkrywania tajemnic bytu ludzkiego.
Wystawa stała jest zorganizowana wokół tematu
5 żywiołów: Wody,
Ziemi, Życia, Ognia
i Powietrza. Składa
się na nią 5 stref
tematycznych,
które
tworzą
okazje do samodzielnego

FOT. MATERIAŁY EC1

poszerzania wiedzy poprzez własne doświadczenia i eksperymenty.
To piękne, kolorowe miejsce, które wciąga w wir
zabawy, wzmacnia relacje
i ułatwia rozumienie świata — mówi Magdalena Kosiada-Sylburska, kierująca
Centrum Nauki i Techniki EC1 — Wierzymy, że
wyniesione z niego wrażenia i wiedza zaowocują
w przyszłości mądrością,
pasją i niegasnącą ciekawością. Dzięki nim na zawsze zostaje w ludziach
coś dobrego, co nie blaknie
z czasem i nigdy nie traci
znaczenia. Jesteśmy dumni z tej wystawy i zapraszamy do jej odwiedzania!

Na Ulicy Żywiołów dobrze
poczują się zarówno dzieci,
jak i rodzice, opiekunowie,
nauczyciele i wychowawcy.
Pobyt w EC1 to dla nich gwarancja mądrze i ciekawie spę-

dzonego czasu, dobra zabawa
dla podopiecznych, ale to nie
wszystko. Specjalna przestrzeń Przystanek Rodzica to
miejsce do pracy, odpoczynku, czytelnia, a także miej-

sce dla rodzica z dzieckiem
w wieku do 3. roku życia. Dodatkowo Biuro Obsługi Malucha zapewnia przestrzeń do
karmienia i przewijania.
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Y ŻYWIOŁÓW W EC1 ŁÓDŹ
STREFA ZIEMI
Możecie odwiedzić tajemniczą grotę albo zagrać w grę
zręcznościową, a na koniec
skorzystać z parku wag,
żeby sprawdzić, jak ciężkie
są różne przedmioty.

STREFA WODY
Rozpocznijcie wodne przygody nad strumykiem na
Ulicy Żywiołów – wyścigi,
przeprawy, fontanny i inne
atrakcje, jeśli tylko jesteście
spragnieni dobrej zabawy.

Żywiołak Ziemek
Ziemek jest dobrym ziomkiem, czyli takim, który
wierzy w dobro. Jest troszkę naiwny, a przy tym niezwykle pomocny i posiada
wyjątkowe
umiejętności,
które nieraz pomogły jemu
i przyjaciołom wyjść z opresji. To on sprawia, że cała
paczka trzyma się razem.
Kiedy pojawiają się problemy, każdy szuka w nim
oparcia.

Żywiołak Wodzia
Wodzia w swojej bujnej,
wodnej grzywie chowa tajemnice, o których innym
żywiołom się nawet nie śniło. Kiedy wpadnie na pomysł, nic jej nie powstrzyma, drąży temat, jak kropla
skałę. Na pozór spokojna
i cicha, potraﬁ się czasem
zdenerwować, a gdy ktoś
ją wzburzy, może się spodziewać ulewy, nawałnicy
i sztormu naraz. Bo z Wodzią nie ma przelewek.

NAJWIĘKSZA. NAJNOWOCZEŚNIEJSZA.
NAJBARDZIEJ PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ
EDUKACYJNEJ ZABAWY DLA DZIECI
GDZIE JEST ULICA ŻYWIOŁÓW?

WIĘCEJ INFORMACJI
WWW.ULICAZYWIOLOW.PL

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
TEL. 42 600 61 00 WEW. 1
E-MAIL: INFORMACJA@EC1LODZ.PL
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ZAKUP BILETÓW WSTĘPU
ON-LINE: WWW.BILETY.EC1LODZ.PL
STACJONARNIE: KASY W ULICY ŻYWIOŁÓW
EC1, A TAKŻE KASY W CENTRUM NAUKI
I TECHNIKI EC1 ORAZ PLANETARIUM EC1

WEEKEND W ŁODZI
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MANUFAKTURA FASHION WEEK

ŁÓDŹ STOLICĄ

MODY

W weekend (15 i 16 października) w Manufakturze na
odwiedzających czekają modowe atrakcje: pokazy mody
i tańca, talent show, konkursy
i warsztaty. Trwa Manufaktura
Fashion Week.
W weekend (15 i 16 października) w Manufakturze na odwiedzających
czekają modowe atrakcje: pokazy mody i tańca,
talent show, konkursy
i warsztaty. Trwa Manufaktura Fashion Week.
Tegoroczna edycja upłynie

pod hasłem „natural beauty”, a ciałopozytywność
i różnorodność to idee,
które będą przyświecać
projektantom.
Na piątek zaplanowano
m.in. talent show, w którym
zobaczymy Agustina Egurrolę jako przewodniczącego
jury. Gospodarzem kolejnego dnia będzie Krzysztof
Ibisz, na scenie zobaczymy
pokazy mody czy fryzjerskie
show w wykonaniu Wojtka
Zielińśkiego.
Atrakcją modowego weekendu będą także wloty ba-

lonem! Na rynku
Manufaktury stanie
podświetlony balon,
którym w godzinach
18:00-21:00
będzie
można się wznieść
i podziwiać panoramę miasta. Aby
skorzystać z atrakcji,
wystarczy okazać paragon za sobotnie zakupy
na min. 100 zł.
Pssst! Tego dnia Manufaktura zaplanowała jeszcze
nocne zakupy z rabatami.
Red

GRA TERENOWA

FOT. FREEPIK
FOT. WIKIPEDIA

NA TROPIE

TAJEMNIC

W niedzielę (17 października) Muzeum Tradycji Niepodległościowych zaprasza
na wyjątkową grę terenową
„Na tropie tajemnic łódzkich
bohaterów wojennych”.
Uczestnicy
gry
wyruszą w trasę śladem
tajnego agenta, który
przybywa do miasta
w styczniu 1945 r. z rozkazem
odnalezienia
łódzkich konspiratorów
z czasów okupacji. Razem
z nim przemierzą ulice
Łodzi w poszukiwaniu jej
bohaterskich mieszkańców,wypatrującwskazówek

i rozwiązując postawione przed nimi zadania.
W zadaniach każdy znajdzie coś dla siebie: dzieci, dorośli, początkujący
i tacy, co na wszelkich łamigłówkach zjedli zęby.
Każdy zespół otrzyma
torby
z
upominkami
i niezbędnymi materiałami. Pakiety gry będą do
odebrania w oddziałach
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w tygodniu
przed grą lub na starcie rozgrywki w dniu premiery.
Start: 17 października
o godz. 11:00 z rogu

ul. 6 Sierpnia i Wólczańskiej.
Udział bezpłatny, obowiązują
zapisy: 42 620 05 82,
b.kowska@muzeumtradycji.pl.
rd

FOT. LODZ.PL

INFO
Piątek
18:10 - pokaz mody dziecięcej
18: 30 - rozdanie nagród dla dzieci
18: 45 - Talent Show
Sobota
12:00 – Strefa Beauty
14:00 – pokaz mody sportowej
14:20 – Kamelemona – konkurs
i rozwiązanie
15:00 – pokaz sport
15:20 – Kamelemona – wywiad i czas
dla fanów (do godz. 17:00)

16:00 – Wojtek Zieliński – „Daj się
odmienić”
16:30 – pokaz mody casualowej
17:30 – Wojtek Zieliński - metamorfoza
18:00 – The Chance
18:40 – Ola Nowak – wywiad
19:00 – pokaz exclusive
19:20 – Ola Nowak – konkurs „Zostań
Modelką” i czas dla fanów
(do godz. 21:00)
20:00 – pokaz exclusive
20:30 – The Chance
21:00 – pokaz bielizny

FILMOWE WIECZORY
W STARYM KINIE

Na seanse bez komercji, bez
popcornu i bez reklam zaprasza
Kino Przytulne.

W weekend w Starym Kinie
(ul. Piotrkowska 120) obejrzymy pięć projekcji.
W piątek (15 października)
o godz. 16:15 w ramach cyklu „Filmowa femme fatale”
obraz „Niagara” z Marilyn
Monroe w roli głównej
(kolejny seans w niedzielę
o godz. 18:30). Tego samego dnia o godz. 18:30 czeka
nas jeszcze cykl Zakochany
Richard Gere, tym razem

aktora zobaczymy w „Amerykańskim Żigolaku”.
W sobotę (16 października) wyświetlony zostanie
„As nad Asy z Jean-Paulem
Belmondo w roli głównej
– o godz. 16:15. A w niedzielę (17 października) seans
biograﬁczny „Pani Lowry
i syn” – o godz. 16:15.
Bilety w cenie 10 zł do nabycia 20 minut przed seansem,
w sali kina (płatność gotówką). Rezerwacja biletów: sms
na 887-740-740. Bilety do
odbioru najpóźniej 10 minut
przed seansem.
Red

FOT. MAT. PRAS.

NOCNE

PŁYWANIE II SAUNOWANIE
SAUNOWANIE
PŁYWANIE

W sobotę (16 października)
Aquapark Fala zaprasza na
nocne pływanie oraz saunowanie.
Nocne pływanie i saunowanie to wydarzenie obowiązkowe dla wszystkich

miłośników naszego Aquaparku!
Do dyspozycji fanów kąpieli w świetle gwiazd będzie strefa basenowa. Ci,
którzy stawiają na wyższe
temperatury, będą mogli
rozgrzać się w streﬁe saun.

FOT. FREEPIK

W trakcie nocnych atrakcji
otwarty będzie także Bar
Mokry, w którym, do godziny 00:30, będzie można
zamawiać posiłki. Impreza
potrwa od 22:00 do 1:00.
Kasa biletowa czynna od
22:00 do 23:50.
rd

WEEKEND W ŁODZI
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SCENA IMPRO

NAJLEPSZA KOMEDIA

ROMANTYCZNA
Jeśli tęskniliście za impro
w Nowym, to mamy świetną wiadomość! W piątek
(15 października) Scena Impro wraca w nowej odsłonie na deski Teatru Nowego
(ul. Więckowskiego 15).
Tym razem zobaczymy
improwizowaną
komedię
romantyczną „A niech to
miłość!”. Scena Impro rządzi
się swoimi prawami. Aktorzy improwizują na scenie,
a publiczność podrzuca im

podpowiedzi. Widzowie decydują m.in. jacy bohaterowie
pojawią się w historii, kim
będą, czym mają się zajmować, w jakim będą wieku, co
najbardziej lubią, a czego nie.
Artyści korzystając z sugestii
opowiedzą
najpiękniejszą
historię o miłości. Będzie zabawnie i wzruszająco, czasem dwuznacznie, czasem
bardzo śmiesznie, ale zawsze
romantycznie. Start o godz.
21:30. Bilety: 40 zł.
red

WIECZOREK

TANECZNY

BALONOWE

SZALEŃSTWO
Tysiące balonów
w kolorach tęczy! Na sobotę
(16 października) zaplanowano
interaktywne widowisko balonowe,
w którym zobaczymy ponad trzy tysiące balonów w wyjątkowych kolorach
i niespotykanych kształtach.
Na dzieci w balonowej krainie
w Teatrze DOM (ul. Piotrkowska 243) czekają przygody króla Szarla, księżniczki
Szarlotty, latającego smoka
i jego niezwykłych przyjaciół. Olbrzymi balonowy zamek, a za nim wodospad wykonany
z kilkudziesięciu błękitnych baloników
i gigantyczne balony z niespodzianką w środku, które w towarzystwie
zabawnych mimów i szalonych
klaunów wirują w rytm muzyki na scenie. Oryginalne postaci,
cyrkowe triki i sztuczki, akrobaci
na piłkach, interaktywne zabawy,
w które angażowana jest widownia, a wszystko to zamknięte
w 70 minutach historii z balonami
w roli głównej!
Bilety: od 35 zł.
rd

W sobotę (16 października)
szykuje się kolejna taneczna
zabawa dla dojrzałych.
Taniec wspomaga odchudzanie i poprawia
nastrój, dlatego warto
rozruszać mięśnie i skorzystać z sobotniej oferty

Bałuckiego Ośrodka Kultury – Centrum Animacji
i Rewitalizacji „RONDO”
(ul. Limanowskiego 166).
Uczestników czeka zabawa taneczna z muzyką na
żywo. Bilety w cenie 20 zł.
Więcej informacji:
42 653 36 45.
rd

INFO
Szukasz ciekawych wydarzeń
w Łodzi?
Sprawdź nasz kalendarz imprez

INFO
Chcesz poinformować łodzian o wydarzeniach?
Napisz do nas na

redakcja_kultura@biblioteka.lodz.pl

12
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TU NAS ZNAJDZIESZ

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI
Każda miejska biblioteka

Sprawdź adresy na WWW.BIBLIOTEKA.LODZ.PL
Wszystkie miejskie przychodnie
Delegatury Urzędu Miasta Łodzi
Zachodnia 47, Politechniki 32, Krzemieniecka 2
Piotrkowska 153, Piłsudskiego 100
Manufaktura
przy punkcie informacji oraz wejściu
do strefy Qulinarium (restauracje)
Poleski Ośrodek Sztuki Bratysławska 6a
Ośrodek Kultury Górna Siedlecka 1
Aquapark Fala Aleja Unii Lubelskiej 4
Widzewskie Domy Kultury:

Dom Kultury „502”, A. Sacharowa 18
Dom Kultury „Ariadna”, Niciarniana 1/3
Dom Kultury „Widok”, J. Piłsudskiego 133
Bałucki Ośrodek Kultury Limanowskiego 166
Galeria Handlowa „Jagienka” Jagienki 34
Rynek Bałucki
Rynek Maratońska
Rynek Pionier gen. Dąbrowskiego 91c
Rynek Przybyszewskiego 147
Rynek Wielkopolska
Zielony Rynek (Barlicki)

UWAGA

Ryneczek przy Mochnackiego
Kwadraciak Inowrocławska/Żubardzka
Pod zegarem Inowrocławska/Wielkopolska
Ogród Botaniczny Krzemieniecka 36/38
Palmiarnia Piłsudskiego 61
Łódzka Organizacja Turystyczna Piotrkowska 28
Centrum Obsługi Karty Łodzianina Piotrkowska 87
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
Piotrkowska 110
Hotel „Bedrooms” Piotrkowska 64
Cukiernia Dybalski: Piotrkowska 56, Piotrkowska 102A,
CH Central, Jaracza 5, pl. Wolności 9, Tatrzańska 42/44,
Ciołkowskiego 9, Nastrojowa 8, Armii Krajowej 36,
Szpital im. Barlickiego, Rojna Rynek Malus,
Zgierz (Długa 69, Czarna 3/9)
Sklep GAMA Perla, Osiedle im. J. Montwiłła-Mireckiego
Pasaż Handlowy Oranżada Wujaka 7
przy sklepie Rossmann Pojezierska 2/6
Smocza 1h (naprzeciw Biedronki)
Chryzantem 8
Carrefour Zarzewska
11 Listopada 39A przy poczcie
Falista 162 Sklep Spożywczy
Piaseczna róg Motylowej
Zgierska 240

SKRZYNKI
Z DARMOWĄ
GAZETĄ
FOT. LODZ.PL

DARMOWA GAZETA „ŁÓDŹ.PL“ JEST DOSTĘPNA W MIEJSCACH:

Złap za uchwyt,
odchyl klapę
i weź gazetę „Łódź.pl“

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach

Na łódzkich ulicach
pojawiły się wysokie,
czerwone skrzynki.
Jest ich 45 i stoją
na najczęściej uczęszczanych przystankach
tramwajowych
i autobusowych.
To są dystrybutory
z naszą gazetą „Łódź.pl”.
W środku znajdziecie najnowsze wydania gazety,
zupełnie za darmo.
Aby wyjąć egzemplarz
„Łódź.pl” ze skrzynki,
wystarczy złapać
uchwyt, odchylić
klapę i zabrać jeden
z numerów.
Pojemniki są codziennie
rano uzupełniane o nowe
egzemplarze, a jeśli
zdarzy się, że są puste,
oznacza to, że nakład
naszej gazety już się
wyczerpał. RD

SPORT
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KORONA–WIDZEW

– SPOTKANIE WIELKIEJ WAGI

Już w ten piątek (15 października) Czerwono-biało-czer- rozpatrywać w kategorii
o godzinie 20:30 łódzki Widzew woni nie spoczywają wpadek.
zagra w Kielcach z tamtejszą na laurach po ostat- W meczu w Kielcach dwóch
Koroną. Będzie to pojedynek nich sukcesach. W po- piłkarzy Widzewa musi być
na szczycie Fortuna 1. Ligi. Łódzka niedziałek rozpoczął szczególnie ostrożnych. Madrużyna jest na czele tabeli, a kiel- się mikrocykl przygo- rek Hanousek oraz Mateusz
czanie są tuż za nią.
towawczy, w którym Michalski w przypadku
podopieczni trenera otrzymania żółtej kartki zoJanusza Niedźwiedzia tre- staną ukarani pauzą w przynują przed pojedynkiem szłotygodniowych derbach
z wiceliderem. Utrzymanie z ŁKS.
dobrej formy przy tak czę- Pikanterii temu pojedynkoFORTUNA 1. LIGA
stych spotkaniach to nie wi dodaje fakt, że obecny
13. KOLEJKA
lada wyzwanie, więc za- dyrektor sportowy Korony
Piątek, 15.10.2021
wodnicy trenować będą co- Kielce – Paweł Golański
dziennie, aż do piątku.
swoją karierę rozpoczynał
KORONA
WIDZEW
KIELCE
ŁÓDŹ
Widzew ostatnio przełamał w Łódzkim Klubie SporPolsat Sport News
swoją złą passę na wyjaz- t o w y m . B ę d z i e t o w i ę c
dach. Jednak styl zwycięstw d o d a t k o w a m o t y w a c j a
z Resovią Rzeszów i Pusz- dla kielczan, żeby powalczą Niepołomice pozosta- czyć w meczu z liderem. KR
wia wiele do życzenia. Korona również TABELA FORTUNA 1. LIGA M G PKT
boryka się z pewny12 26:9 29
1. Widzew Łódź
mi problemami, nie
Przed piłkarzami Widzewa
12 15:7 25
2. Korona Kielce
wygrała od czterech
12 13:11 22
3. GKS Tychy
być może najtrudniejsze starcie
spotkań. Porażkę
11 18:11 21
4. Miedź Legnica
w rundzie jesiennej
12 21:12 20
5. Arka Gdynia
z Sandecją na wła6. Sandecja Nowy Sącz 11 13:11 19
snym stadionie oraz
11 17:14 18
7. Podbeskidzie B-B
remisy z Chrobrym
11 15:12 17
8. ŁKS Łódź
Głogów i Zagłębiem
11 15:14 17
9. Odra Opole
FOT. MARCIN BRYJA S o s n o w i e c t r z e b a
11 14:10 15
10. Chrobry Głogów
10 7:12 12
11. Skra Częstochowa
11 11:13 12
12. Resovia Rzeszów
12 17:26 11
13. GKS Katowice
14. Zagłębie Sosnowiec 12 12:15 10
11 11:17 9
15. Górnik Polkowice
16. Puszcza Niepołomice 11 9:19 8
11 11:18 7
17. Stomil Olsztyn
12 9:23 7
18. GKS Jastrzębie

20 : 30

PRZED ŁKS

NIE MA JUŻ ŁATWYCH MECZÓW

ŁODZIANIE ZAGRAJĄ Z ARKĄ

AWANS

W obecnej sytuacji dla piłkarzy
Łódzkiego Klubu Sportowego każde kolejne spotkanie jest ważne
i nie można go bagatelizować.
Choć kibice pewnie myślami sięgają już do kolejnych derbów Łodzi, które zaplanowano na koniec
października, to przed ich drużyną
jeszcze jeden bardzo ważny mecz
– niedzielne zawody z Arką Gdynia.

Gdynianie to bardzo groźny
przeciwnik. W ostatnim meczu zremisowali z jednym
z kandydatów do awansu,
czyli Koroną Kielce. Obecnie Arka zajmuje 5. pozycję
w tabeli, tracąc do lidera
9 punktów. Warto zaznaczyć,
że na początku tego sezonu
pokonali również wysoko
bezkonkurencyjny do tej pory
Widzew. Przed łodzianami
zatem bardzo trudne zadanie.
Tym bardziej że w głowach
zawodników z Gdyni na
pewno jest jeszcze przegrana z ŁKS w półfinale baraży
o awans do Ekstraklasy pod
koniec poprzedniego sezonu. To właśnie łodzianie

pogrzebali marzenia Arki
o powrocie do elity.
Na szczęście
Rycerze Wiosny zdają się
powoli wychodzić
z problemów kadrowych, które do tej pory
nie pozwalały trenerowi
ŁKS wystawiać optymalnego składu. Do treningów wracają Trąbka
i Sobociński, a Corral zagrał
w ostatnim meczu z rezerwami, strzelając liderowi III ligi
– Legionovii aż 2 gole. Kibu
Vicuña jednak prawdopodobnie nie będzie mógł z tych zawodników w pełni skorzystać.
W najbliższym meczu kluczowe będzie również wsparcie
kibiców. I chodzi nie tylko
o doping. Również o zakup
biletów na spotkanie, które jest
ważnym wsparciem finansowym dla przeżywającego problemy klubu.
Mecz z Arką zostanie rozegrany na Stadionie im. Władysława Króla w niedzielę (17 października) o godz.12:40. JB

BARAŻE

FORTUNA 1. LIGA

13. KOLEJKA

Niedziela, 17.10.2021

ŁKS
ŁÓ
ÓDŹŹ

ŁKS miał aż dwa tygodnie,
żeby przygotować się
do meczu z Arką
FOT. ŁKS

1 2 : 40
Polsat Sport

ARKA
GDYNIA

SPADEK

SPORT
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POJEDYNEK

Do konfrontacji Mariusza
Pudzianowskiego z Ousmanem „Bombardierem” Dia
miało dojść już w marcu
ubiegłego roku. Wtedy jednak
mistrz senegalskiej odmiany
zapasów zachorował na zapalenie wyrostka i walkę trzeba
było przełożyć. Teraz do starcia dojdzie, a areną zmagań
będzie Łódź.
Piotr Baleja: Wszystko wskazuje na to, że pojedynek
z Bombardierem w końcu
dojdzie do skutku. Czy czujesz sportową złość, że walka
tak się odwlekała?
Mariusz Pudzianowski:
Nie. W sporcie tak bywa,
że dosłownie na chwilę przed
walką można złapać jakiś
uraz. W najbliższym czasie
czekają mnie ciężkie sparingi,
więc może też się tak zdarzyć,
że to ja na tydzień przed walką wypadnę. W przypadku
mojego rywala to była dolegliwość, z którą mógł zmagać
się wcześniej. Do tego doszedł
stres, zmiana klimatu i diety,
a to spotęgowało chorobę.
P.B.: Przygotowania idą zgodnie z planem, czy pojawiły
się jakieś niespodzianki?
M.P.:Na razie wszystko jest
tak, jak zaplanowaliśmy.
Przede mną dwa ciężkie

sparingi. Na
szczęście są to
bardzo mądrzy
rywale, z którymi
mogę popracować zadaniowo,
aby jak najlepiej
przygotować się
do walki.
P.B.:Ousmane Dia
zapewne na wagę
wniesie około 140–150
kg. Nie było problemów z doborem sparingpartnerów, którzy
będą go imitować?
M.P.: Oczywiście, że były.
Fakt, że mój rywal nie ma
doświadczenia stricte
w MMA, też robi różnicę.
W klubie mamy chłopaków,
którzy ważą 120–130 kg, więc
pracowałem z nimi. Przez
ostatnie dwa tygodnie pracowałem również ze Słowakiem Ivanem Buchingerem,
mistrzem federacji Oktagon,
który waży 140 kg i ma 190
cm wzrostu, więc imitowaliśmy trochę tę walkę. Poza
tym ja doskonale wiem, jakie
wady i zalety niesie ze sobą
taka waga. Dotlenienie takiej
„góry mięśni” nie jest łatwe
i po 2–3 minutach Senegalczyk
może mieć spore problemy.

BILETY

P.B.:
Jaki masz
plan na walkę?
Bombardier, mistrz senegalskich zapasów, pewnie
będzie chciał szybko zejść
do parteru. Idziesz w to czy
będziesz szukał wymiany
w stójce?
M.P.: Parteru i zapasów się
nie boję. Siłowo i wagowo
myślę, że będziemy na podobnym poziomie. Ja celuję
w optymalne dla mnie 120 kg.
Zwiększam swoją mobilność, nie tracąc siły. Bardziej

bałbym
się boksera. Przy naszych
gabarytach jeden celny cios
może zakończyć walkę.
Co do zapasów, trenowałem
je przez 13 lat, więc zdecydowanie nie jestem już żółtodziobem. Koledzy z klubu
doskonale wiedzą, że trzeba
mnie mocno zmęczyć, zanim uda się przewrócić.
A jeżeli mi będzie brakować tlenu, to zapewniam,
że Bombardierowi jeszcze
bardziej.

P.B.: Erko Jun, Nikola Milanović, Łukasz Jurkowski – trzy
ostatnie pojedynki wygrane. Czujesz się pewnie
czy jest większy respekt
przed następnym przeciwnikiem?
M.P.: Przed każdym
rywalem czuję respekt.
Nie liczy się, ile walk wygrałem wcześniej. Tylko
idiota się nie boi. Trzeba się z tym liczyć, że
z klatki można nie wyjść
o własnych siłach. MMA
to brutalny sport i można
zaliczyć ciężki nokaut.
P.B.: Wielu kibiców MMA
zarzuca, że walki z ludźmi
takimi, jak wyżej wspomniani Jun, Milanović czy
teraz Bombardier to już freak
ﬁght, nieprawdziwe MMA.
M.P.: Ousmane Dia całe życie trenował zapasy. Łukasz
Jurkowski to legenda KSW.
Erka Jun wprawdzie inna
branża, ale 15 lat spędził
na salach treningowych. Poza
tym pamiętajmy, że to są mieszane sztuki walki i mogą się
tu zmierzyć ludzie o różnych
stylach. To nie jest tak, że któryś z nich wstał sprzed komputera i poszedł walczyć. Zapraszam również tych, którzy
twierdzą, że to freak fight,

na salę.
Potrenujemy, zrobimy sparing
i przekonają się,
czy to zabawa, czy
prawdziwe MMA.
P.B.: W Łodzi walczyłeś
6 razy, 4 razy wygrałeś – lubisz gale w naszym mieście?
M.P.: Łódź od zawsze kojarzy mi się bardzo dobrze.
Na hali przy ul. Skorupki
często odbywały się zawody
Strongman. Studiowałem
w Łodzi, tutaj mam rodzinę,
więc jest sentyment.
P.B.: Co po tej walce stanie
się z Mariuszem Pudzianowskim? Kolejne wyzwanie
w klatce, czy może rodzi się
już myśl o sportowej emeryturze?
M.P.: Mariusz Pudzianowski już nic nie musi, Mariusz
Pudzianowski może. Jako
sportowiec czuję się spełniony. Zarówno jako Strongman, jak i zawodnik MMA.
Nie planuję kolejnych walk
ani wyzwań. Zobaczymy,
co przyniesie los. Jestem też
w takiej sytuacji, że mogę
zrezygnować z dnia na dzień
i być po prostu szczęśliwym
człowiekiem.
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