
nr 62/2021  |  DARMOWA GAZETA MIEJSKA
Środa, 10 listopada 2021

strona 12–13KRZYŻÓWKA+SUDOKU CHWILA RELAKSU
DLA KAŻDEGO 

strona 2

SENIORADKA
WIĘCEJ
PRZYSTANKÓW
NA ŻĄDANIE

SENIORADKA
ŻEBY NIKT
NIE CZUŁ SIĘ
SAMOTNY

ISSN 2720-0701   |   NAKŁAD: 60 000

strona 2

AKTUALNOŚCI

ZOBACZ, JAK ZMIENIA SIĘ KULTOWY LOKAL PRZY PIOTRKOWSKIEJ strona 6

strona 11
PIERWSZY
DZIEŃ WOLNOŚCI

ŁÓDZKA HISTORIA

DZIEŃ WOLNOŚCI

„SIÓDEMKI“
JAKICH NIE ZNACIE

strona 7

AKTUALNOŚCI

KRZYŻÓWKAKRZYŻÓWKA
strona 2

AKTUALNOŚCI

ŚWIĘTUJEMY
NIEPODLEGŁOŚĆ



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

AKTUALNOŚCI2 Środa, 10 listopada  |  nr 62/2021

NAKŁAD: 60000

Redaktor wydania: 
Piotr Jach

NA SYGNALE

W c zwar tek ,  4  l i s to -
pada funkcjonariusze 
VI komisariatu policji 
w Łodzi otrzymali zgło-
szenie kradzieży w skle-
pie przy ul. Tymieniec-
kiego. Sprawca uciekł, 
ale dzięki dokładnemu 
opisowi przekazanemu 
przez pracowników poli-
cjanci szybko skojarzyli, 
kto może być odpowie-
dzialny za ten czyn. 
F u n k c j o n a r i u s z e  o d -
wiedzili podejrzanego 
w mieszkaniu. Już na 
sam widok policjantów 
mężczyzna stał się agre-

ZŁODZIEJ Z KONTRABANDĄ
NA SYGNALE

FOTO:  WWW.LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS

O godz. 14.30 z pl. Wolności 
wyruszy biało-czerwony 
marsz Łódź Niepodległości, 
organizowany przez sa-
mych mieszkańców, który 
dla uczczenia 123. rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości świątecz-
nym korowodem przejdzie 
do pasażu im. Schillera. 
Namawiamy do wzięcia ze 
sobą biało-czerwonych fl ag, 
chorągiewek, balonów czy 
parasoli. Niechaj uśmiech-
nięta Łódź świętuje niepod-
ległość radośnie i kolorowo.

sywny. Miał powód do 
niechęci – pod matera-
cem łóżka ukrywał 3062 
paczek papierosów bez 
polskich znaków akcyzy. 
Wartość uszczuplenia 
wpływu akcyzy do Skar-
bu Państwa wyliczono na 
ponad 55 tys. zł. 39-latek 
odpowie zarówno za kra-
dzież popełnioną w skle-
pie, jak i przestępstwo 
karno-skarbowe. Grozi 
mu kara do 3 lat pozba-
wienia wolności. 
red KRAJ: KRAJ: 13 66413 664

Nowe przystanki
na żądanie

PROSTO CHODNIKIEM 
wzdłuż ul. ks. Popiełuszki

Nie nosisz
– ODDAJ POTRZEBUJĄCYM

CIEMNA STRONA MIASTA

15 listopada wprowadzone zosta-
ną kolejne przystanki na żądanie 
na trasach linii autobusowych na 
Dąbrowie Przemysłowej, Młynku 
i Nowych Sadach.

Zmiana obejmie 53 przystan-
ki na ośmiu liniach atobuso-
wych MPK Łódź: 55, 65A, 
69AB, 71AB, 72AB, 92AB, 
W i N7AB przystanki na 
żądanie na terenie Dąbrowy 
Przemysłowej, Kowalszczy-
zny Poręb, Młynka i Nowych 
Sadów. W całym mieście 
funkcjonować będzie już 520 
przystanków na żądanie.  
Pierwsze przystanki na żąda-
nie zaczęły funkcjonować w 
Łodzi  w październiku 2018 
r. na linii 68 na Chocianowi-
cach i Retkini. Szybko zyska-

Dzięki Łódzkiemu Budżetowi Oby-
watelskiemu jeszcze w tym roku 
przebudowany zostanie chodnik po 
wschodniej stronie ulicy Popiełusz-
ki, od ul. Maratońskiej do ul. Wyszyń-
skiego.

– W tym roku w ramach ŁBO 
udało nam się przebudować 
chodniki przy ul. Pienistej 
i ul. Wyszyńskiego przy 
ul. Armii Krajowej. Przed 
nami kolejna inwestycja, tym 
razem przy ul. Popiełuszki.  
Przebudujemy tam blisko 
400-metrowy odcinek chod-
nika, uporządkujemy trawni-
ki oraz zasadzimy ponad 60 

Straż Miejska w Łodzi 
już kolejny raz prowadzi 
zbiórkę odzieży, która 
może pomóc przetrwać 
chłodne jesienne i zi-
mowe miesiące osobom 
w trudnej sytuacji życio-
wej lub bezdomnym, któ-
rych strażnicy spotykają 

ły uznanie pasażerów, ale 
też kierowców MPK. Moż-
liwość niezatrzymywania 
autobusu w przypadku bra-
ku pasażerów oczekujących 
na przystankach znacz-
nie upłynniło przejazdy 
i zwiększyło komfort po-
dróży.
Zasady są bardzo proste. 
Pasażer chcący wsiąść do 
autobusu komunikacji 
miejskiej na przystanku na 
żądanie powinien stanąć 
w miejscu widocznym dla 
kierowcy. Chcący wysiąść 
z pojazdu na przystanku 
na żądanie powinien po-
wiadomić o tym kierowcę, 
wciskając specjalny przy-
cisk w autobusie. 

(pj)  

drzew: wiśnie, klony i lipy. 
Staną tam ławki i nowe ko-
sze na śmieci – informuje 
Marcin Sośnierz z Zarządu 
Inwestycji Miejskich.
Inwestycja obejmuje tak-
że budowę bezpiecznego 
zjazdu na parking i dojścia 
do przejścia dla pieszych. 
Zmodernizowany zostanie 
peron przystanku autobu-
sowego, na którym stanie 
też nowa wiata. Zniszczony 
trawnik przy ulicy zostanie 
poddany pielęgnacji.
Wartość planowanych prac 
to ponad 500 tys. zł.        (pj)

podczas swoich patroli. 
Zbiórkę prowadzi Od-
dział Prewencji Straży 
Miejskiej w Łodzi miesz-
czący się przy ul. Mokrej 
10. Ubrania, możliwie 
w jak najlepszym stanie, 
przyjmowane są cało-
dobowo.                      (pj)

dowy kobiet – Łódź 1981” 
i ekspozycję o polskich 
kryptologach. Wśród atrak-
cji pikniku pojawi się strzel-
nica – a w niej jedyny w Eu-
ropie Monitor Gun Power 
SMT – interaktywny moni-
tor odporny na kule.
Podziwiać można będzie 
wystawę noży wojskowych 
i innego spadochroniar-
skiego wyposażenia, w tym 
broni strzeleckiej i szturmo-
wej, a także motorynki i… 
armatę. odbędą się pokazy 
sztuk walki i warsztaty z 
pierwszej pomoc, a także 
- pod okiem trenerów -za-
jęcia z bezpiecznego posłu-
giwania się bronią.
Dzięki grupom rekonstruk-
cyjnym na pikniku będzie 
można spotkać żołnierzy 
Błękitnej Armii Hallera 
czy uczestników wojny z 
1920 r. Pokaz umiejętności 
swych skrzydlatych pod-
opiecznych dadzą sokol-

nicy Polskiego Związku 
Łowieckiego. Jak co roku 
na uczestników pikniku 
czekać będzie rozgrzewa-
jąca, wojskowa grochówka 
i bigos. Symboliczne 5 zł za 
porcję wspomoże zbiórkę 
na leczenie Leosia Grzy-
wy, chłopczyka chorego na 
SMA.
Około godz. 14:00 na rynku 
pojawi się sam marszałek 
Piłsudski, któ-
rego na scenie 
powitają władze 
miasta. Popołu-
dniowa część pik-
niku upłynie pod 
znakiem śpiewanek 
patriotycznych. Ok. godz. 
17:00 zapłonie uroczyste 
ognisko Skry Niepodległo-
ści. Obchody Święta Nie-
podległości zakończą 
się o godz. 17:30 po-
kazem sztucznych 
ogni. 

(pj)
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nika, uporządkujemy trawni-
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nicy Polskiego Związku 
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ŚWIĘTOŚWIĘTO 
Z MILITARIAMIZ MILITARIAMI
Miejscem obchodów Święta 
Niepodległości w Łodzi znów bę-
dzie Rynek Włókniarek Łódzkich 
w Manufakturze. 

Świąteczny piknik zain-
auguruje jutro o godz. 11 
przemarsz i koncert orkie-
stry szkockich dudziarzy 
Pipes & Drums. Z patrio-
tycznym repertuarem wy-
stąpi też zespół Czwórka.
Na rynku będzie można 
podziwiać okolicznościo-
we ekspozycje i stoiska 
jednostek wojskowych, 
policji, straży miejskiej, 
a także militarnych grup 
rekonstrukcyjnych. Do 
obejrzenia będzie broń, 
wyposażenie wojskowe, 
pojazdy, a także ciężki 
sprzęt, m.in. dwa czołgi 
– M4 Sherman i Renault 
FT-17. Podziwiać można 
będzie wystawy: „Woj-
sko Polskie i jego tradycje 
1918–1939”, „Marsz gło-

X PIKNIK NIEPODLEGŁOŚCIOWY NA RYNKU MANUFAKTURY TRANSPORT PUBLICZNY

ŁÓDŹ POMAGA

BUDŻET OBYWATELSKI

Na pikniku nie zabraknie
pokazów nowoczesnego
uzbrojenia wojskowego

Nie nosisz
– ODDAJ POTRZEBUJĄCYM
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– W tym roku w ramach ŁBO 
udało nam się przebudować 
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KTO WYREMONTUJE
PIOTRKOWSKĄ 118?

Rewitalizacja znów wkracza na ul. Piotr-
kowską. Miasto odnowi wszystkie budynki 
pod numerem 118, a na dziedzińcu stworzy 
nowy pasaż, który połączy „Pietrynę” z fa-
brykami przy ul. Sienkiewicza. 

– Przebudowa i remont nierucho-
mości obejmą odnowienie elewacji, 
wzmocnienie konstrukcji, naprawę 
dachu, wymianę i renowację histo-
rycznej stolarki oraz remont klatki 
schodowej. To będzie gruntowna 
przebudowa. Podwórko zyska 
nową nawierzchnię, a do już 
istniejącej zieleni dosadzimy 
dużo nowych roślin. Nie 
zabraknie ławek i nowego 
oświetlenia – mówi Igor 
Kobus, inżynier kontrak-
tu.
W kamienicy przy 
ul. Piotrkowskiej 118 

powstaną mieszkania 
komunalne, pra-
cownie twórcze 
a na III i IV pię-
trze siedziba 
Fundacji Cen-

trum Praw Kobiet. Na parterze 
znajdą się lokale dla przedsię-
biorców przeznaczone na usługi 
i gastronomię. Staną się one natural-
nym uzupełnieniem odnowionego 
i zazielenionego podwórka. Sam dzie-
dziniec po remoncie zostanie otwarty 
na pasaż, który połączy plac Komuny 
Paryskiej i pofabryczne budynki przy 
Sienkiewicza z pasażem Schillera, two-
rząc w ten sposób kameralną uliczkę.
18 listopada nastąpi otwarcie ofert 
w przetargu ogłoszonym na remont 
tej zabytkowej kamienicy z końca 
XIX wieku. Jeśli część formalna 
przebiegnie zgodnie z har-
monogramem, w lutym zo-
stanie podpisana umowa 
z wykonawcą, a fi rma, 
która wygra przetarg, 
będzie mogła rozpo-
cząć prace. Remont 
ma zakończyć się 
w drugiej poło-
wie 2023 roku.

WM

ZABYTEK DO ODNOWY

INFO
Neoklasycystyczna 
kamienica czynszowa 
przy ul. Piotrkowskiej 
118 powstała w latach 
80-90 XIX wieku. Jej 
pierwszym właścicie-
lem był Juliusz Szulc. 
W jednym z budynków 
prawej ofi cyny działała 
do wojny synagoga.

PYSZNE ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI

O GĘSINIE 
I JABŁKACH
O GĘSINIE

I JABŁKACH
Od jutra „Smakujemy Nie-
podległość” – w dniach 11-14 
listopada odbędzie się jesien-
na edycja Festiwalu Dobrego 
Smaku. Restauracje i kawiar-
nie Łodzi, Pabianic i Aleksan-
drowa Łódzkiego będą serwo-
wać dania z gęsiny i desery 
z jabłek.

Dania z gęsiną zaoferuje 
17 lokali, w 10 można bę-
dzie spróbować deserów 
(pełna lista na www.festi-
waldobregosmaku.eu).
Jutro na rynku Manufak-
tury Festiwal Dobrego 
Smaku wraz z marką Do-
bre z Lasu będą częstować 
łodzian gulaszem z dzi-
czyzną. Porcja w cenie 5 zł. 
Za sprawą fundacji Się 
Pomaga dochód z tej akcji 
wesprze zbiórkę fundu-
szy na terapię genową dla 
chłopca chorego na rdze-
niowy zanik mięśni.
W poniedziałek w Zespole 
Szkół Gastronomicznych 
w Łodzi odbędą się 
warsztaty dla młodzie-
ży. Uczniowie pod 

okiem Jakuba Wolskiego, 
uczestnika VI edycji pro-
gramu „Hell’s Kitchen”, 
poznają tajemnice polskiej, 
niepodległościowej kuchni, 
w tym potrawy z dzika i da-
niela. Zdobyte umiejętno-
ści uczniowie zaprezentują 
podczas uroczystej kolacji 
z okazji Święta Niepodle-
głości 11 listopada. Przy-
jęciu w kawiarni Alegoria 
Muzeum Pałacu Herbsta 
– Oranżeria towarzyszyć 
będzie jazzowa muzyka 
w wykonaniu Trio Micha-
ła Schaba oraz  degustacja 
koniaków i win.  Bilety na 
to wydarzenie są dostępne 
na www.festiwaldobrego-
smaku.eu. Liczba miejsc 
jest ograniczona.

WM
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TWORZENIE I PROWADZENIE 
LOKALNYCH CENTRÓW
WOLONTARIATU 
W WOJ. ŁÓDZKIM.

WWW.WOLONTARIAT.ORG.PL
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA:

REKLAMA

FOT. ENVATO ELEMENTS

FOT. FREEPIKFOT. MAT. PRAS.
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Powiatowy Urząd Pracy 
realizuje właśnie program 
aktywizacji osób 
bezrobotnych, 
które chcą wrócić 
na rynek pracy 
i oferuje 
jednorazową dotację 
na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej 

30 100 zł
NA START
z Funduszu Pracy 
z rezerwy Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi  | 93-121 Łódź, ul. Milionowa 91
lodz.praca.gov.pl  | www.facebook.com/puplodz

Straciłeś pracę, albo fi rmę 
przez COVID-19?

Chcesz wrócić 
na rynek pracy?
Masz pomysł na biznes?
Nie masz pieniędzy?
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DZIEJE SIĘ W
ŚRODĘŚRODĘ

  
Spotkanie autorskie 
O godz. 18:00 w Centrum 
Dialogu im. Marka Edelma-
na odbędzie się spotkanie 
z Agnieszką Dobkiewicz. 
autorką książki „Dziewczyny 
z Gross-Rosen. Zapomniane 
historie z obozowego piekła”. 
Wstęp wolny.
Wszystko o wierszu 

O godz. 14:00 Bałucki 
Ośrodek Kultury – Centrum 
Twórczości „Lutnia” (ul. 
Łanowa 14) organizuje warsz-
taty literackie – „Wszystko 
o wierszu”. Podczas zajęć 
uczestnicy będą mogli dosko-
nalić swój warsztat i sko-
rzystać z konsultacji poetów 
współpracujących z „Lutnią”. 
Grupą docelową warsztatów 
są osoby dorosłe. Wstęp 
bezpłatny.

DZIEJE SIĘ W
CZWARTEKCZWARTEK

Ramen Festiwal

Trwa Ramen Festival – ku-
linarne święto poświęcone 
azjatyckiej zupie z wyjątko-
wym makaronem. W tego-
rocznej edycji udział bierze 
aż 35 restauracji, nie tylko 
z Łodzi, ale również z Alek-
sandrowa Łódzkiego, Zgierza 
i Pabianic. 

Pełną listę lokali znajdziesz 
na www. jemywlodzi.pl.

Na tropie tajemnic 
łódzkich bohaterów 
wojennych

W godz. 11:00–15:00 Oddział 
Martyrologii Radogoszcz 
(ul. Zgierska 147) zaprasza na 
premierową partię gigantycz-
nej gry planszowej „Na tropie 
tajemnic łódzkich bohaterów 
wojennych”. Gracze będą 
przemieszczać się po wielko-
formatowej planszy, pozna-
wać sylwetki bohaterskich 
łodzian, rozwiązywać zadania 
i sprawdzać, jak się żyło w Ło-
dzi w styczniu 1945 r.

FOT. MAT. PRAS.

FOT. LODZ.PL

POD PATRONATEM ŁÓDŹ.PL

REWITALIZACJA

Od 23 do 28 listopada na Festi-
walu Mediów Człowiek w Zagro-
żeniu do obejrzenia będą zna-
komite polskie i zagraniczne 
fi lmy dokumentalne, reportaże 
telewizyjne i radiowe. W listo-
padzie w każdym wydaniu 
„Łódź.pl” polecimy wam jeden 
tytuł wart obejrzenia. 

Projekcje i spotkania z twór-
cami w ramach festiwalu or-
ganizowane będą w dwóch 

miejscach: w Muzeum Kine-
matografi i (pl. Zwycięstwa 
1) i w Fabryce Sztuki (ul. Ty-
mienieckiego 3). Wstęp na 
wszystkie wydarzenia festi-
walu jest bezpłatny.
W tym wydaniu polecamy 
„Lekcję miłości” w reżyserii 
Małgorzaty Goliszewskiej 
i Katarzyny Matei. Bohater-
ką jest Jola – ekscentryczna, 
kochająca kolorowe stroje 
kobieta tuż przed siedem-

Lekcja miłości

SIÓDEMKI NA FINISZUSIÓDEMKI NA FINISZU
Wielkimi krokami zbliża się 
finisz remontu pałacu Mak-
symiliana Goldfedera przy 
ul. Piotrkowskiej 77. Zakoń-
czyły się już wszystkie prace 
remontowo-budowlane. 

Pałac Goldfedera to jeden 
z najpiękniejszych zabyt-
ków architektonicznych 
ulicy Piotrkowskiej i jed-
nocześnie jeden z klejno-
tów łódzkiej rewitalizacji. 
Jego trwający blisko 3 lata 
remont dobiega wreszcie 
końca. Na podwórku trwa-
ją jeszcze nasadzenia nowej 
zieleni, w ramach odbiorów 
technicznych odbywają się 
ostatnie przeglądy. Finał 
prac już za kilkanaście dni 
– 22 listopada.
Do tej pory miejsce to ko-
jarzyło się głównie ze słyn-
nym, działającym od lat 
50., klubem studenckim 
„Siódemki”, w którym 
na niewielkiej, wciśniętej 
w róg sali scenie regularnie 
koncertowały największe 

gwiazdy jazzu i rocka. Te-
raz to miejsce zaoferuje ło-
dzianom i turystom nową 
atrakcję – dwupoziomowy, 
przeszklony ogródek zloka-
lizowany na odnowionym 
podwórku pełnym zieleni: 
pnącz, krzewów, kwiatów 
i bylin. Od niedawna rosną 
tam też dwa graby.
Generalny remont prze-
szły pałacowe wnętrza, 
w których odrestaurowano  
zabytkowe polichromie, 
malowidła i zdobienia. 
Z konserwatorską pieczoło-
witością odnowione zostały 
również elewacje budynku 
od strony podwórza, wraz 
z ich ozdobami.
Tak jak do tej pory dawny 
pałac Goldfedera nadal bę-
dzie pełnił funkcję usługo-
wą, a działające w nim lo-
kale, które na stałe wpisały 
się w rozrywkową mapę 
Łodzi, pozostaną w bu-
dynku. W ofi cynie i na nie-
użytkowanym do tej pory 
poddaszu dzięki remonto-
wi powstało natomiast 16 
nowych lokali biurowych.
Równie ciekawa jak mu-
zyczna historia  „Sió-

demek”, jest historia 
właściciela pałacu, 
Maksymiliana Goldfe-
dera, który z Warsza-
wy, gdzie pracował u 
brata, przyjechał do 
Łodzi w 1870 r. Uru-
chomił swój kantor, 

a w 1899 r. za 15 tys. 
rubli  kupił  działkę 

przy ul. Piotrkowskiej 
77. Wybudował na niej za-

chwycający detalami pałac 

zaprojektowany przez Hi-
larego Majewskiego, słyn-
nego łódzkiego architekta 
miejskiego.
Na parterze gmachu mieścił 
się wtedy dom bankowo-
-handlowy, na piętrze były 
luksusowe, reprezentacyj-
ne salony, zaś w oficynie 
mieszkania. Fasada pała-
cu otrzymała dekoracyjną 
formę w stylu późnego 
renesansu, wzorowaną na 
XVI-wiecznych pałacach 
Florencji i Rzymu.
– Samo projektowanie tego 
remontu trwało 18 miesięcy 
i wymagało stałej współ-
pracy oraz wielu uzgod-
nień z konserwatorem za-
bytków – mówi Sławomir 
Ostrowski, przedstawiciel 
wykonawcy  remontu . 
– Mnóstwo czasu poświę-
ciliśmy na odtworzenie 
zdobień stolarki drzwiowej 
oraz klatki schodowej. Za-
skoczyć może powrót do 
pierwotnej kolorystyki bu-
dynku wybranej przez Hi-
larego Majewskiego. Była 
ona utrzymana w odcie-
niach zieleni i jasnej oliwki. 
W podobnej tonacji utrzy-
mana jest też nowa wiata 
z antresolą wybudowana 
na dziedzińcu, która będzie 
pełniła funkcję ogródka ga-
stronomicznego. Podwórko, 
zgodnie z wytycznymi kon-
serwatora zabytków, zosta-
ło wyłożone płytami grani-
towymi w dwóch kolorach. 
Trzeba było je sprowadzić 
z Indii, gdyż takie u nas nie 
występują.

MW

dziesiątką. Zdobywa się 
na ważny krok – ucieka 
z Włoch, od małżeńskiego 
koszmaru, do rodzinnego 
Szczecina. Tam wreszcie 
żyje tak, jak zawsze ma-
rzyła: tańczy, śpiewa, pisze 
wiersze i piosenki. Pewnej 
nocy na parkiecie w Cafe 
Uśmiech poznaje Wojtka, 
który zakochuje się w niej 
bez pamięci.

rd

Nowe pomieszczenia 
w biurowej części pałacu
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WOLONTARIUSZWOLONTARIUSZ

Wspólna rozmowa, herbata, 
spacer po parku czy ogląda-
nie zdjęć – na takiego rodzaju 
wsparcie ze strony wolon-
tariuszy już wkrótce będą 
mogli liczyć łódzcy seniorzy. 
Wszystko za sprawą Stowa-
rzyszenia mali bracia Ubogich 
oraz realizowanego programu 
„Twoja Obecność Pomaga Mi 
Żyć”.

W programie uczestni-
czy już ponad 1 000 osób 
z Warszawy, Pruszkowa, 
Lublina, Świdnika, Pozna-
nia, Gniezna, Krakowa 
i Wrocławia. Teraz dołącza 
do nich także Łódź!
W ramach programu 
OBECNOŚĆ Stowarzysze-
nie mali bracia Ubogich or-
ganizuje długoterminowy 
wolontariat towarzyszący 
na rzecz seniorów żyjących 
w osamotnieniu. Wolon-
tariusz regularnie będzie 
odwiedzał podopiecznego, 

systematycznie dzwonił 
i wspierał w trudnych 
chwilach, budując w ten 
sposób niezwykłą – opar-
tą na przyjaźni i zaufaniu 
– relację wolontariusza 
z samotnym seniorem.
W Łodzi mieszka obecnie 
ponad 180 tys. osób w wie-
ku powyżej 60 lat. Każdego 
roku tę granicę wiekową 
będzie osiągać od 11 tys. do 
14 tys. osób. 
– Pomysł zaproszenia do 
Łodzi Stowarzyszenia 
mali bracia Ubogich z ich 
sztandarowym progra-
mem OBECNOŚĆ wziął 
się z autentycznej potrze-
by starszych osób kontak-
tu z drugim człowiekiem 
– mówi Celina Maciejew-
ska, rzecznik ds. seniorów 
w Łodzi. – Zarówno do 
mnie, jak i do różnych or-
ganizacji pozarządowych, 
a także poprzez funkcjonu-
jący w Łodzi Telefon Życz-

liwości, docierały liczne 
sygnały na temat tego, jak 
bardzo łódzkim seniorom 
brakuje najzwyklejszej roz-
mowy z drugim człowie-
kiem. Pandemia znacznie 
zwiększyła liczbę takich tele-
fonów, ponieważ samotność 
stała się wtedy dla seniorów 
jeszcze dotkliwsza. 

Na czym polega 
pomoc?
W ramach projektu każde-
go podopiecznego będzie 
odwiedzał stale ten sam 
wolontariusz. Trwające 
minimum dwie godziny 
i całkowicie bezpłatne wi-
zyty będą odbywały się co 
najmniej raz w tygodniu. 
Nabór uczestników do 
programu OBECNOŚĆ 
organizowany jest wielo-
kanałowo: poprzez kontakt 
z partnerami biznesowymi, 
łódzkimi Centrami Zdro-
wego i Aktywnego Seniora, 

pracownikami socjalnymi 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Łodzi, orga-
nizacjami pozarządowymi, 
a także grupami nieformal-
nymi działającymi na rzecz 
łodzian. 
– Samotni seniorzy w Łodzi 
potrzebujący pomocy m.in. 
w zakupach, przygotowy-
waniu posiłków, sprzątaniu 
czy załatwieniu bieżących 
spraw urzędowych otrzy-
mują już takie wsparcie 
w postaci usług opiekuń-
czych, które świadczymy 
przez cały czas – mówi Piotr 
Kowalski, zastępca dyrek-
tora łódzkiego MOPS ds. 
programów społecznych 
i osób z niepełnosprawno-
ściami. – Tego typu pomoc, 
choć niewątpliwie bardzo 
ważna, nie zastąpi jednak 
rozmowy i po prostu by-
cia z drugim człowiekiem. 
Dlatego już teraz ponad 50 
naszych podopiecznych 

zgłosiło chęć regularnych 
odwiedzin wolontariuszy 
Stowarzyszenia.

Seniorze, zgłoś się 
do programu
Każdy senior, który czuje 
się samotny i chce spędzić 
czas z życzliwą, serdecz-
ną i chętną do rozmów 
osobą, może również sa-
modzielnie skontaktować 
się bezpośrednio z biurem 
Stowarzyszenia mali bra-
cia Ubogich pod numerem 
telefonu 600 615 110 (od 
poniedziałku do piątku 
w godz. 12:00–14:00).

Jak zostać 
wolontariuszem?
Stowarzyszenie jednocze-
śnie poszukuje i zaprasza do 
udziału w programie także 
wolontariuszy, czyli osoby 
dorosłe, które chcą podzielić 
się swoim czasem i uwagą 
z drugim człowiekiem. 

Zainteresowani mogą 
kontaktować się przez 
stronę internetową 
www.malibracia.org.pl/
wolontariat. Chętni zosta-
ną zaproszeni na rozmowę 
oraz na szkolenie wprowa-
dzające, podczas którego 
dowiedzą się m.in., jak na-
wiązać i utrzymać przyja-
cielską relację pomiędzy 
podopiecznym a wolonta-
riuszem w zgodzie z misją 
Stowarzyszenia i standar-
dami. Wolontariusze pod-
pisują ze Stowarzyszeniem 
umowę wolontariacką.

KS

POROZMAWIA I PÓJDZIE NA SPACER Z SENIOREM

INFO
Zeskanuj kod QR
 i dowiedz się, jak 
zostać wolontariuszem
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Obsypane śniegiem łódzkie 
parki tworzą malowniczą sce-
nerię i w ciągu dnia przyciągają 
wielu spacerujących. Jednak 
niesprzyjająca jesienno-zimo-
wa aura sprawia, że wraz z za-
padnięciem zmierzchu ciem-
ne alejki szybko pustoszeją, 
a bramy parku zamykają się. 
– Tej zimy będzie zupełnie ina-
czej – obiecuje Piotr Kurzawa 
z Łódzkiego Centrum Wyda-
rzeń. – Postanowiliśmy wyko-
rzystać potencjał zabytkowe-
go Parku Źródliska i stworzyć 
w nim bajkowy ogród światła. 

Dzięki temu popularny, najstar-
szy w Łodzi park zyska po zmro-
ku drugie życie a mieszkańcy 
naszego miasta wyjątkowy 
pretekst, by aktywnie spędzić 
zimowy wieczór. Wierzymy, że 
„Alicja w Parku Miliona Świateł” 
będzie nową rodzinną atrakcją, 
która przyciągnie nie tylko ło-
dzian, ale także wielu turystów. 
Jedyny w całym województwie 
Park Światła ma szansę stać się 
jednym z najchętniej odwiedza-
nych i fotografowanych zimą 
miejsc w Łodzi – dodaje orga-
nizator. 

W 15-hektarowym zacza-
rowanym ogrodzie czekać 
będzie na zwiedzających za-
skakująca, pobudzająca zmy-
sły, tętniąca kolorami kraina. 
Spacerując rozświetlonymi 
alejkami, spotkamy tajemnicze 
postaci, a kierunek zwiedza-
nia wskaże magiczne drzewo 
z drogowskazami. Będzie tu 
można odkryć ogromne ko-
lorowe owady, chichoczące 
rośliny, opowiadające baj-
ki zwierzęta czy skrzypiące 
drzwi. Wyobraźnię zwiedza-
jących pobudzą interaktywne 

wirujące fi liżanki i lewitujący 
imbryk. Dużych i małych spa-
cerowiczów zaskoczy najdłuż-
szy w Polsce kolorowy świetl-
ny tunel oraz ogród czarów, 
w którym będzie można podzi-
wiać wyjątkowy świetlno-mu-
zyczny spektakl. Niezwykłych 
doznań dostarczy spacer aleją 
czerwonych serc czy wizyta 
w sali tronowej Królowej. Po-
szukiwaczy przygód z kolei 
czeka dobra zabawa i wyzwa-
nie: odnalezienie drogi w peł-
nym niespodzianek świetlnym 
labiryncie. 

ŁÓDZKI PARK ŹRÓDLISKA EKSPLODUJE FEERIĄ BARW I ROZKWITNIE TYSIĄCAMI ŚWIATEŁ. PODĄŻAJĄC ZA KRÓLIKIEM Z ALICJI W CZARODZIEJSKIEJ KRAINIE I TAJEMNICZYMI LABIRYNTAMI, POCZUJECIE SIĘ JAK W BAJCE! DO ZACZAROWANEGO OGRODU ZAPRASZAMY 
DZIECI I DOROSŁYCH – WYSTAWA ALICJA W PARKU MILIONA ŚWIATEŁ TO JEDYNA I ZUPEŁNIE NOWA ATRAKCJA TEGO TYPU W CAŁYM WOJEWÓDZTWIE. WIELKIE OTWARCIE ODBĘDZIE SIĘ JUŻ 11 LISTOPADA 2021. 

NA ZWIEDZAJĄCYCH 
CZEKAJĄ ATRAKCJE 
O TAK MAGICZNYCH 
NAZWACH JAK: 

 Królicza Nora

 Labirynt Królowej

 Karuzela Alicji

 Magiczny Ogród

  dla zakochanych 
– Aleja Czerwonych Serc

  Zatoka Flamingów 
i wiele innych atrakcji 

Park Światła Źródliska będzie 
bezpieczną ze względów sanitarnych 
atrakcją plenerową, dostępną 
dla osób niepełnosprawnych. 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
Bilety dostępne na www.parkmilionaswiatel.pl w cenie:

poniedziałek — czwartek
 bilet normalny: 29 zł 
 bilet ulgowy: 25 zł (dla: dzieci 3-18 lat) 
 bilet rodzinny: 100 zł (2 os dorosłe + 2 dzieci w wieku 3-18 lat) 
 bilet dziecięcy: 0 zł (dla dzieci do lat 3) 

 weekendy + święta
 bilet normalny: 35 zł 
 bilet ulgowy: 29 zł (dla dzieci 3-18 lat)
 bilet rodzinny: 120 zł (2 os. dorosłe + 2 dzieci w wieku 3-18 lat) 

 bilet dziecięcy: 0 zł (dla dzieci do lat 3)

Czas trwania: 
Od 11 listopada, od poniedziałku do piątku 17:00-22:00
Ostatni gość wpuszczany  jest o godzinie 21:00 

Więcej informacji na: www.parkmilionaswiatel.pl 
oraz FACEBOOK/Łódzkie Centrum Wydarzeń 

Wielkie otwarcieWielkie otwarcieWielkie otwarcie
W 15-hektarowym zacza- wirujące fi liżanki i lewitujący Dzięki temu popularny, najstar-

11 LISTOPADA
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Wielkie otwarcieWielkie otwarcie PARKU MILIONA ŚWIATEŁ!Wielkie otwarcie PARKU MILIONA ŚWIATEŁ!
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Ponad 200 godzin warsz-
tatów, spotkań, wykładów, 
zarówno w grupach, jak i in-
dywidualnych. Do tego pik-
nik, książka dobrych praktyk 
i działania promocyjne, takie 
jak ulotki czy specjalne konta 
na Facebooku i Instagramie. 
To wszystko w ramach projek-
tu „Włącz się”, który ma pod-
nieść poziom wiedzy wśród 
mieszkańców Łodzi na temat 
grup mniejszościowych. Cały 
projekt prowadzi organizacja 
HaKoach.

a także nauczyć przedsta-
wicieli tychże grup mówić 
o sobie. Niewiedza powo-
duje strach, lęki i obawy, 
a to w prosty sposób pro-
wadzi do dyskryminacji 
i nietolerancji – przyznaje 
Eliza Gaust ze Stowarzy-
szenia HaKoach.
Oprócz spotkań efektem 
pracy będzie także książ-
ka dobrych praktyk i kon-
taktów oraz mapa organi-
zacji mniejszościowych. 
– Mapa, jak i książka będą 
dostępne bezpłatnie dla 
wszystkich zainteresowa-
nych. Dzięki temu mam 
nadzieję,  że bez trudu 
każdy mieszkaniec do-
trze do właściwej organi-
zacji i będzie mógł liczyć 
na wsparcie – dodaje Eliza 
Gaust. 
Koszt  ca łego pro jektu 
to prawie 65 tys. euro. 
Grant  zdobyła  HaKo-
ach –  organizac ja  non 
profit. Organizacja na co 
dzień zajmuje się posze-
rzaniem wiedzy wśród 
mieszkańców na temat 
mniejszości narodowych, 
etnicznych i religijnych, 
ze szczególnym naciskiem 
na przeciwdziałanie anty-
semityzmowi i dyskrymi-
nacji. Projekt zakończy się 
30 września 2023 r.      ysh

Rozpoczął się etap przy-
gotowań do pro jektu, 
a  p ierwsze  spotkania 
i  warsztaty dla miesz-
kańców zaplanowane są 
na styczeń.  Warsztaty 
przeznaczone będą dla 
różnych grup mniejszo-
ściowych. Ich przedsta-
wiciele mają się nauczyć, 
w  j a k i  s p o s ó b  m ó w i ć 
o  s o b i e ,  i n f o r m o w a ć 
o różnicach i swoich po-
trzebach. Spotkania będą 
organizowane także dla 
s ł u ż b  m u n d u r o w y c h 
i przedstawicieli różnych 
urzędów.
– Dzięki tym spotkaniom 
chcemy podnieść wiedzę 
na temat poszczególnych 
grup mniejszościowych, 

NAUCZYĆ SIĘNAUCZYĆ SIĘNAUCZYĆ SIĘ
TOLERANCJITOLERANCJI
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87 397 – to liczba głosujących 
w tegorocznej edycji Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego.

Łodzianie mieli w tym roku 
aż 4 tygodnie na oddanie 
głosu na wybrane przez sie-
bie projekty. Przez pierw-
sze 2 tygodnie głosowania 
można było oddawać głosy 
w sposób tradycyjny, na pa-
pierze. Teraz trwa żmudny 
etap sprawdzania oddanych 

głosów oraz zliczania, 
które projekty wchodzą 
d o  p u l i  z w y c i ę z c ó w . 
Po ogłoszeniu wyników 
(które nastąpi do 16 listo-
pada), wszystkie projekty 
zostaną przekazane odpo-
wiednim komórkom Urzę-
du Miasta. Do końca przy-
szłego roku magistrat 
będzie miał czas 
na zrealizowanie 
inwestycji.         red

Nietypowe pomniki, place zabaw, a może strefy do ćwiczeń 
na świeżym powietrzu? Jakie projekty w tym roku zdobyły 

największe uznanie łodzian? O tym dowiemy się przed 16 listopada 
- do tego czasu magistrat ma ogłosić wyniki IX edycji ŁBO

I… PO GŁOSOWANIU
BUDŻET OBYWATELSKI

FOT. ENVATOELEMENTS

du Miasta. Do końca przy-
szłego roku magistrat 
będzie miał czas będzie miał czas 
na zrealizowanie 
inwestycji.         red

3 7  p r o j e k t ó w  w y g r a ł o 
w IV edycji Mikrograntów. 
To niewielkie projekty o war-
tości do 5 tys. zł, które aktu-
alnie są w trakcie realizacji. 
Mieszkańcy mogą skorzystać 
z pomysłów swoich sąsiadów 
i włączyć się w działania. 

Wśród zwycięskich projek-
tów znalazły się m.in. zaję-
cia rekracyjne dla młodzie-
ży, jak i dorosłych. Można 
wspólnie uprawiać nordic 
walking z Fundacją Płyńmy 
Razem, czy też uczyć się 

parkouru (projekt przezna-
czony dla młodzieży i pro-
wadzony przez Stowarzy-
szenie Rada Rodziców przy 
CZP nr 1). W parkourze 
wykorzystywane są ulicz-
ne, miejskie przeszkody, 
takie jak niewysokie mury, 
barierki, trzepaki, schody 
– wszystko to, co dostępne 
jest między blokami i ulica-
mi. Traser (osoba uprawia-
jąca parkour) próbuje po-
konać te przeszkody w jak 
najkrótszym czasie.
W tym roku rozpoczęła się 

także kolejna odsłona pro-
jektu „Kobiety na pływal-
nie”. Tym razem to cykl 
6 zajęć z nauki pływa-
nia na terenie łódzkiego 
Aquaparku. Do grupy mo-
gły zostać przyjęte panie, 
które boją się wody, mają 
uraz do pływania lub nigdy 
nie miały okazji uczyć się 
pływać. Informacji na temat 
projektów można szukać 
na facebookowym profilu 
Stowarzyszenia Społecznie 
Zaangażowani.

pczn

DLA MIESZKAŃCÓWDLA MIESZKAŃCÓW

STOWARZYSZENIE 
SPOŁECZNIE 

ZAANGAŻOWANI:
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ŁÓDŹ, 11 LISTOPADA A.D. 1918

W czwartym roku niemiec-
kiej okupacji podczas I wojny 
światowej mieszkańcy Łodzi 
na skutek ciągłych ograniczeń, 
grabieży przemysłu, bezrobo-
cia, braku żywności, pieniędzy 
oraz wyczerpania się wszelkich 
zasobów znaleźli się w tragicz-
nym położeniu.

Na początku paździer-
nika 1918 r. Rada Regen-
cyjna rozpoczęła przygo-
towywania do przejęcia 
władzy, a Rada Miejska 
w Łodzi wyraziła dla niej 
poparcie w specjalnej re-
zolucji. Już 10 listopada 
odbyło się w mieście kil-
ka wieców i demonstra-
cji. Zgromadzony przed 
Grand Hotelem tłum 
przywitał wychodzących 
z budynku ofi cerów nie-
mieckich wrogimi okrzy-
kami i gwizdami. Na 
wieść o rewolucji w Ber-
linie i abdykacji cesarza 
Wilhelma II, część wojsk 
niemieckich stacjonują-
cych w Łodzi utworzyła 
własną Radę Żołnierską. 
Oficerom zdarto nara-
mienniki, a żołnierze 
ozdobili mundury czer-
wonymi kokardami. 

Rozbrajanie 
Niemców

Spontaniczne akcje roz-
poczęły się już od rana 
11 listopada. Tego dnia 
zmobilizowano – oprócz 
działających już patroli – 
grupę ok. 500 członków 
POW, 150 bojowców Na-
rodowego Związku Robot-
ników, a także członków 
związków wojskowych 
i bojowców PPS. Rozbraja-
nia Niemców podejmowali 
także przechodnie na uli-
cach, a przyłączyli się do 
nich członkowie „Sokoła”, 
skauci i młodzież. Człon-
kowie organizacji parami-
litarnych byli bardzo sła-
bo uzbrojeni – np. oddział 
zdobywający dworzec 
Kaliski posiadał zaledwie 
5 rewolwerów, 4 karabi-
ny i 5 szabel. Opanowa-
no jednak ważne punkty 
w mieście: stacje kolejowe, 
pocztę, posterunki policji, 
magazyny. Do godzin wie-
czornych zajęto 6 komisa-
riatów, lokal żandarmerii, 
składnicę wojskową, zdo-
byto kilkaset karabinów, 
pojazdy, konie, mundury 
i żywność. 

Wydarzenia 
11 listopada

O godzinie 18:30 skoncen-
trowane w śródmieściu 
grupy bojowe PPS rozbro-
iły patrol wojskowy u zbie-
gu ulic Andrzeja i Długiej. 
Godz. 19:00 do akcji przy-
stąpiły bojówki NZR, które 
zajęły posterunki policji, 
urzędy oraz mniejsze obiek-
ty wojskowe. Do akcji włą-
czyły się oddziały podlega-
jące komendzie powołanej 
przy łódzkim magistracie. 
O godz. 20:00 pod kontrolą 
były już: poczta, niemieckie 
urzędy, a w Grand Hotelu 
zajęto biuro gubernatora 
wojennego. Dwukrotnie po-
dejmowano próbę zdobycia 
dworca Fabryczna. Dopiero 
ok. godz. 22 dokonał tego 
oddział POW. 

Niemiecka 
Rada Żołnierska

Opanowanie strategicznych 
punktów w mieście nie da-
wało pełni sukcesu, gdyż nie 
udało się opanować koszar 
przy ul. Konstantynowskiej 
(ul. Legionów). Około godz. 22 
wojska niemieckie ruszyły do 

śródmieścia. Garnizon uległ 
nastrojom rewolucyjnym, 
a żołnierze obalili dowództwo, 
przekazując władzę wybranej 
Radzie Żołnierskiej (Solda-
tenrat), która udała się na 
pertraktacje do siedziby Rady 
Miejskiej przy ul. Średniej 16 
(ul. Pomorska). Rozmowy 
zakończyły się w nocy zawar-
ciem rozejmu. Niemcy mieli 
przekazać nadwyżkę broni, 
a strona polska gwarantowała 
pomoc w powrocie żołnierzy 
do domu. 

Łódź wolna!

Następnego dnia miasto ogar-
nął szał radości. Prawie cała 
polska ludność wyległa na 
place i ulice. Grupy młodzie-
ży zrzucały niemieckie szyldy 
i godła państwowe. 
W oknach i na balkonach po-
jawiły się polskie barwy na-
rodowe.  Mglistym rankiem 
nad miastem powiewały już 
biało-czerwone flagi. Wła-
dza znalazła się w rękach 
magistratu, a nadburmistrz 
Leopold Skulski przystąpił 
do organizowania milicji 
miejskiej pod komendą gen. 
S. Suryn-Masalskiego. Ostatni 
żołnierze niemieccy opuścili 
Łódź 20 listopada…             agr

FOT. ARCHIWUM

Fragment „Nowego Kuriera Łódzkiego” z 12 listopada 1918 r.
„Nastrój dziś spokojniejszy. Na rogach ulic uzbrojone posterunki polskie. 
Po ulicach jeżdżą samochody niemieckie przystrojone w czerwone barwy. Lekcje w szkołach dziś przerwano”.

Z ARCHIWUM

Powitanie 
Józefa Piłsudskiego

na dworcu w Łodzi

Fragment
archiwalnej

gazety

MARSZMARSZ 
KU NIEPODLEGŁOŚCI...KU NIEPODLEGŁOŚCI...
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W oknach i na balkonach po-
jawiły się polskie barwy na-
rodowe.  Mglistym rankiem 
nad miastem powiewały już 
biało-czerwone flagi. Wła-
dza znalazła się w rękach 
magistratu, a nadburmistrz 
Leopold Skulski przystąpił 
do organizowania milicji 
miejskiej pod komendą gen. 
S. Suryn-Masalskiego. Ostatni 
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na dworcu w Łodzi

Rozbrajanie
niemieckich

żołnierzy



CHWILA RELAKSU12



13Środa, 10 listopada  |  nr 62/2021

UWAGA

Na łódzkich ulicach 
pojawiły się wysokie, 

czerwone skrzynki. 

Jest ich 45 i stoją 
na najczęściej uczęsz-

czanych przystankach 
tramwajowych

 i autobusowych. 
To są dystrybutory 

z naszą gazetą „Łódź.pl”. 
W środku znajdziecie naj-

nowsze 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

Z DARMOWĄ Z DARMOWĄ 
GAZETĄGAZETĄ
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Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach

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

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

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)

TU NAS ZNAJDZIESZ
SKRZYNKI SKRZYNKI 

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKIW PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI

Sprawdź adresy na WWW.BIBLIOTEKA.LODZ.PL

Zachodnia 47, Politechniki 32, Krzemieniecka 2
Piotrkowska 153, Piłsudskiego 100

Każda miejska biblioteka

Wszystkie miejskie przychodnie
Delegatury Urzędu Miasta Łodzi

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

przy punkcie informacji oraz wejściu 
do strefy Qulinarium (restauracje)

Manufaktura

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



SPORT14 Środa, 10 listopada  |  nr 62/2021

Od kie-
dy granie 

na kompute-
rze można na-

zywać sportem?
– Gry istnieją już 
od kilkudziesię-
ciu lat. Rozwój 
technologii spra-
wił, że wirtualna 
rzeczywistość za-
czyna przypomi-
nać tę realną. Dla 

wielu jest to sposób 
na zrelaksowanie się, 
a dla innych sposób 
na życie. E-sport kwali-
fi kujemy raczej na płasz-
czyźnie aktywności inte-

lektualnej, podobnie jest 
z szachami, więc jak naj-
bardziej możemy mówić 
o nawiązaniu do sportu.

Gry komputerowe to 
nie tylko siedzenie przed 
monitorem?
– Dokładnie tak! Dla wielu 
osób może być to „zwykłe 
walenie w joystick”, jak to 

określił kiedyś na Twit-
terze Zbigniew 

B o n i e k . 
Szybko jednak 
przekonał się, ile stoi 
za tym poświęcenia 
i godzin treningów. Gra-
cze na wyższym poziomie 
zwracają uwagę na tężyznę 
fi zyczną oraz odpowiednie 
przygotowanie mentalne, 
żeby móc święcić triumfy.

Ile osób trenuje e-sport 
w sekcji Widzewa?
– Od początku istnie-
nia sekcji Widzew Łódź 
EspoRTS, czyli od lutego 
2020 roku, przewinęło się 
przez nią około 60 zawod-
ników.

Sekcja ma za sobą pierw-
sze sukcesy?
Nawet kilka. 
N a s z a 
d r u ż y n a 

Pro Evolution Soccer 
zdobyła mistrzostwo 
Polski w pierwszym se-
zonie ligi EPL. Z kolei 
drużyna FIFA w trybie 
Wirtualnych Klubów 
m.in. stanęła na najniż-
szym stopniu podium 
w rozgrywkach Ligi Eu-
ropy. W trybie indywi-
dualnym największym 
sukcesem jest dojście 
naszego zawodnika do 
ćwierćfinału ePucharu 
Polski organizowanego 
przez PZPN.

Czy każdy klub pił-
karski ma swoją sekcję 
e-sportową?
– Ten trend jest coraz 
bardziej zauważalny. 
Przyczyniły się do tego 
chociażby rozgrywki 
„Ekstraklasa Games”, 
które zwiększyły świa-
domość polskich klu-
bów.  Można powie-
dzieć,  że już prawie 
wszystkie kluby z Eks-
traklasy eksperymentują 
lub eksperymentowały 
z e-sportem.

C o  t r z e b a 
zrobić, żeby zo-

stać zawodnikiem 
e-sportowym?

– Przede wszystkim trzeba 
mieć chęci i trochę samoza-
parcia. Umiejętności scho-
dzą na drugi plan, bo za-
wsze możemy nauczyć się 
czegoś nowego lub rozwijać 
posiadane wcześniej kwali-
fikacje. Bardzo ważne jest 
również niezamykanie się 
tylko na gry, wielu osobom 
pomysł zostania e-spor-
towcem się nie powiedzie. 
Zawsze warto mieć jakiś 
plan B, który jest trochę 
bardziej realny. Natomiast 
jeżeli dzięki ciężkiej pracy 
zawodnik zacznie osiągać 

sukcesy, nierzad-
ko zdarza się, 

że organiza-
cje e-spor-

t o w e 
dostrze-

gające 

po-
tencjał 
w  g r a -
czach ofe-
rują im kon-
trakty.

Wtedy wchodzą 
w grę również 
pieniądze?
–  O c z y w i ś c i e . 
Ś w i a t  e - s p o r t u 
r o z w i j a  s i ę  t a k 
s z y b k o ,  ż e  c z a -
sami kwoty, któ-
re  zgarnia ją  pro-
fes jonalni  gracze, 
nie mieszczą się po-
stronnym ludziom 
w głowach. W najpopu-
larniejszych grach cho-
dzi o miliony dolarów.

Na razie pewnie jeszcze 
nie w Widzewie?
– Jeszcze nie w Widzewie, 
ale staramy się cały czas 
rozwijać, tworząc przeróżne 
inicjatywy. Mogę zdradzić, 
że już niedługo zorgani-
zujemy naprawdę coś du-
żego dla naszego woje-

wództwa.    JB

TO NIE JEST

W JOYSTICK”
WALENIE
„ZWYKŁE

Czasy, w których gry komputerowe były tylko prostą rozrywką 
dla najmłodszych i jedynie sposobem na zabicie czasu, dawno już 
minęły. Dzisiaj gry potrafi ą być nie tylko rozrywką konkurującą 
z kinem, ale również zdobywającą coraz większą popularność dys-
cypliną sportową. Uprawia się ją również w Łodzi, w Widzewie. Sek-
cja Widzew Łódź EspoRTS ma już nawet na swoim koncie sukcesy 
– zapewnia o tym w rozmowie z Łódź.pl Alan „Cosanero” Kosiński.B o n i e k . 
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minęły. Dzisiaj gry potrafi ą być nie tylko rozrywką konkurującą 
z kinem, ale również zdobywającą coraz większą popularność dys-
cypliną sportową.cypliną sportową.
cja Widzew Łódź EspoRTS ma już nawet na swoim koncie sukcesy 
– zapewnia o tym w rozmowie z Łódź.pl Alan „Cosanero” Kosiński.

E-SPORTOWCY TRENUJĄ NA WIDZEWIEE-SPORTOWCY TRENUJĄ NA WIDZEWIE
W JOYSTICK”W JOYSTICK”W JOYSTICK”
WALENIEWALENIE
„ZWYKŁE

nie tylko siedzenie przed 
monitorem?
– Dokładnie tak! Dla wielu 
osób może być to „zwykłe 
walenie w joystick”, jak to 

określił kiedyś na Twit-
terze Zbigniew 

gające rozwijać, tworząc przeróżne 
inicjatywy. Mogę zdradzić, 
że już niedługo zorgani-
zujemy naprawdę coś du-
żego dla naszego woje-

wództwa.    

E-sport to już nie jest zwykłe „granie”, 
ale pełnoprawna dyscyplina sportowa

FOT. WIDZEW E-SPORT
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ŁÓDZKA POGODYNKA
11°C

10.11
ŚRODA Imieniny 

obchodzą:
Lena, Leon,
Natalia, Andrzej
Jędrzej, Ludomir

10°C

11.11
CZWARTEK Imieniny 

obchodzą:
Anastazja, Marcin,
Teodor, Alicja,
Bartłomiej, Maciej

GALERIA 
ŁÓDZKICH 
MURALI

Mural „Dziewczyna w ogrodzie” przy Szkole Podstawowej nr 152 
(ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich) autorstwa Art Open Studio

ZBURZENIE POMNIKA TADEUSZA KOŚCIUSZKI

11 listopada 1939 r. zbu-
rzono pomnik Tadeusza 
Kościuszki na pl. Wolności. 
Prezes rejencji kaliskiej 
w Kraju Warty Friedrich 
Übelör, w przemówieniu 
w auli gimnazjum niemiec-
kiego zapowiedział polity-
kę terroru wobec polskich 
mieszkańców miasta, którzy 
mieli de facto posiadać status 
niewolniczej siły roboczej. 
Obwieścił również zebra-
nym o zburzeniu pomnika 
Kościuszki, co miało być 
formą kary wymierzonej Po-
lakom. 
Pomnik T. Kościuszki wybu-
dowano z inicjatywy Rady 
Miejskiej, a decyzję podjęto 
15 X 1917 r. z okazji obcho-
dów 100-lecia śmierci naczel-

nika insurekcji. Inicjatywa cze-
kała na realizację 13 lat, gdyż 
dopiero w 1922 r. i ponownie 
w 1925 r. rozpisano konkurs na 
projekt, natomiast budowę roz-
poczęto w 1926 r. Autorem pro-
jektu był rzeźbiarz Mieczysław 
Lubelski. Odsłonięcie pomni-
ka nastąpiło 14 XII 1930 roku, 
a stał on na pl. Wolności do 
11 XI 1939 r., kiedy hitlerowcy 
dokonali jego zburzenia. 
Płaskorzeźby ze ścian coko-
łu przetrwały okres okupacji 
ukryte w magazynie budow-
lanym przy parku im. Sienkie-
wicza. Utworzono po wojnie 
komitet odbudowy pomnika, 
który ogłosił konkurs na nowy 
projekt, przyznano nawet na-
grody, zebrano pieniądze i... 
przekazano je na odbudowę 
kraju. Do sprawy powrócono 
w 1956 r. i zaproszono do Ło-

 Kościuszki odby-
ło się 21 VII 1960 r., 
czyli przez 20 lat na 
pl. Wolności nie było 
jednego z charakte-
rystycznych symboli 
Łodzi, o czym już nie 
pamiętamy. agr
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To jedna z wielu tego 
typu łódzkich historii, 
związana z utratą pracy 
i desperacją bezrobot-
nego, którego w takiej 
sytuacji wraz z rodziną 
czekał często smutny los. 
20 marca 1929 r. VI ko-
misariat policji otrzy-
mał zgłoszenie o zu-
c h w a ł y m  n a p a d z i e 
dokonanym przed za-
kładami włókienniczy-
mi Markusa Kona przy 
ul. Łąkowej 5, którego 
ofiarą padł mieszkający 
w pobliżu majster Fran-
ciszek Borkowski. Napa-
ści miał dokonać Walenty 
Kawyniec z ul. Koperni-
ka 42, który po czasowym 
zamknięciu fabryki po-
nownie ubiegał się bez-
skutecznie o przyjęcie do 
pracy.
Kawyniec miał na utrzy-
maniu trójkę dzieci i na-
gabywał swojego byłego 
majstra o robotę, a ten 
tłumaczył, że nie od niego 

to zależy. Ponieważ jed-
nak panowie mieli wcze-
śniej ze sobą na pieńku, 
tkacz uważał,  że jest 
szykanowany, a po bez-
owocnych próbach nale-
gania na Borkowskiego 
postanowił się zemścić 
i zebrał kilku kamratów, 
czatując na przełożonego 
pod bramą. 
Gdy ok. godz. 17 majster 
szedł już po swojej zmia-
nie do domu przy ul. Łą-
kowej, Kawyniec wysko-
czył z ukrycia i ponownie 
zażądał przywrócenia do 
pracy. Franciszek próbo-
wał się oddalić, ale zde-
sperowany Walenty wy-
ciągnął nóż sprężynowy 
i odciął majstrowi małżo-
winę ucha. 
Do pokrwawionej ofia-
ry wezwano pogotowie, 
a Kawyniec szybko się 
ulotnił. Sprawcę okale-
czenia wkrótce jednak 
aresztowano, a sąd skazał 
go na 3 lata więzienia. agr

ŁÓDZKIE GAWĘDY

Od początku XVI w. poja-
wiają się wzmianki o ulicy 
Kościelnej, co wskazuje, 
iż zaczęto już wtedy za-
budowywać kwartał po-
między rynkiem i placem 
przy kościele; łączące je 
wzdłuż wschodniej pie-
rzei przejście otrzymało 
właśnie tę nazwę. Fron-
tem do niej stał zbudowa-
ny w 1585 r. ratusz oraz 
kościół, a naprzeciwko 
plebania z cmentarzem. 
Nie wiemy dokładnie, 

gdzie znajdował się naj-
starszy szpital, a właści-
wie przytułek dla ubogich 
i chorych. W sprawoz-
daniu z pobytu biskupa 
H. Rozdrażewskiego w Ło-
dzi 18 VIII 1591 r. podano 
jedynie, że istniał dawniej, 
ale jego pomieszczenia zo-
stały przeznaczone na pry-
watny użytek.
Trakt piotrkowsko-łęczycki 
wchodził do miasta wzdłuż 
dzisiejszej ul. Nowomiej-
skiej, a opuszczał je ulicą 
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 MIASTO RODZINNE
Było to w pierwsze dni smętnienia,
Za miłosnego bezkrólewia,
W czas ewangelii, czas Szopena
I - KONIA, co na dachu rdzewiał.
Tak. Z okna widać było konia
Metalowego. Stał bez jeźdźca
I dawno nęcił mnie, wałkonia,
By wskoczyć - i galopem z miejsca

Rolę Pegaza wypełnił znakomicie 
w przypadku Tuwima łódzki koń, stoją-
cy na dachu lecznicy weterynaryjnej 
przy ul. Kopernika, którego widział 
Julian w młodości z okna mieszkania 
przy ul. Andrzeja nr 40 
(dziś ul. Struga 42).

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, AP, IPN, NAC

To popularna wśród ło-
dzian nazwa kamienicy 
przy ul. Piotrkowskiej 
292. 
Zbudował ją w 1913 r. 
dyrektor administracyjny 
fi rmy Leonhardt, Woelker 
i Girbardt – Jan Witold 
Starowicz (to dziadek 
znanego seksuologa prof. 
Lwa Starowicza). Kamie-
nicę tę ozdobiły motywy 
w stylu zakopiańskim. 
W specjalnej wnęce na 
wysokości drugiego pię-
tra umieszczono figurę 

górala, od której wzię-
ła się nazwa budynku. 
Ściany sieni wejściowej 
przyozdobione zostały 
malowidłami, przedsta-
wiającymi widoki Tatr. 
W klatce schodowej i na 
korytarzach znajdowały 
się nisze z popiersiami 
wielkich Polaków: Mic-
kiewicza, Sienkiewicza 
i innych. 
Figurę górala i popiersia 
wykonał artysta rzeź-
biarz Władysław Cza-
pliński. agr
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dzi, przebywającego w Lon-
dynie M. Lubelskiego, któ-
ry podjął się odbudowy 
monumentu według 
pierwotnego projek-
tu. Ponowne odsło-
nięcie pomnika
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czyli przez 20 lat na 
pl. Wolności nie było 
jednego z charakte-
rystycznych symboli 
Łodzi, o czym już nie 
pamiętamy. agr

dzi, przebywającego w Lon-
dynie M. Lubelskiego, któ-
ry podjął się odbudowy 
monumentu według 
pierwotnego projek-
tu. Ponowne odsło-
nięcie pomnika

Łagiewnicką. Ulica Luto-
mierska jest wykazywana 
przed XVII w. jedynie jako 
droga prowadząca do sto-
dół położonych na zachod-
nich peryferiach miasta. 
Najstarsza droga do Brze-
zin odgałęziała się od uli-
cy Nadstawnej. W ramach 
akcji lokacyjnej wytyczano 
również nadawane miesz-
kańcom danej miejscowości 

podstawowe uposażenie 
w ziemię, mierzone w ła-
nach (1 łan=17 ha). Według 
danych z  drugiej polowy 
XVI wieku Łódź miała 
28 łanów miejskich (około 
476 ha). Grunty były sku-
pione w trzech niwach, do 
których dochodziły łąki 
i pastwiska. Do najstar-
szego uposażenia należały 
również ogrody. agr

Poetycki koń

Fragment poematu 
„Kwiaty polskie”

 MIASTO RODZINNE
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przy ul. Kopernika, którego widział 
Julian w młodości z okna mieszkania 
przy ul. Andrzeja nr 40 
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misariat policji otrzy-
mał zgłoszenie o zu-
c h w a ł y m  n a p a d z i e 
dokonanym przed za-

I - KONIA, co na dachu rdzewiał.
Tak. Z okna widać było konia
Metalowego. Stał bez jeźdźca
I dawno nęcił mnie, wałkonia,
By wskoczyć - i galopem z miejsca

Ławeczka TuwimaŁaweczka Tuwima

Pomnik Kościuszki w trakcie burzenia w 1939 r. 

Kamienica przy Piotrkowskiej 292 

Koń na Lecznicy Weterynaryjnej 
przy ulicy Kopernika 22 
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Kim jest kot wolnożyjący? 
Nie są to zwierzęta bezdomne. Są to koty przebywające w ekosystemie miejskim, przystosowane i/lub urodzone w warun-

kach niezależnych od człowieka, pozostając zwierzętami dzikimi. Ich obecność na terenach miejskich w naturalny sposób 
zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni, które są potencjalnym źródłem niebezpiecznych chorób. Wyłapywanie takich 

kotów, krzywdzenie, zakazywanie karmienia bądź przejawy okrucieństwa i niehumanitarnego traktowania ich są zabronione 
i kwalifi kowane przez polskie prawo jako znęcanie się nad zwierzętami (art. 6 Ustawy o ochronie zwierząt). Szczególna uwagę 

należy zwrócić na gniazda z małymi kociakami. Nie zabierajmy ich, jeśli w pobliżu nie ma matki! Takie maluchy należy 
obserwować, aby mieć stu procentową pewność, że matki nie ma bądź je porzuciła. Zazwyczaj zostawia je, aby iść na 
polowanie, pożywić się i wraca do swojego potomstwa. Również, zgodnie z defi nicją zwierząt wolno żyjących (art. 4 

ust. 21 Ustawy o ochronie zwierząt) stanowią one dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki 
rozwoju oraz swobodnego bytu. Wszelkie akty znęcania się nad kotami wolnożyjącymi należy zgłaszać odpo-
wiednim służbom takim jak: Policja, Straż Miejska czy organizacjom pozarządowym, którym statutowym celem 
jest ochrona zwierząt.

Czy musimy pomagać?
Tak! Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie zwierząt oraz corocznego programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Łodzi, mamy obowiązek pomocy kotom wolno żyjącym. 

Jak możemy im pomóc?
Pozwólmy im żyć bezpiecznie oraz spokojnie. Nie zaczepiajmy ich oraz nie próbujmy wyłapać na siłę aby zamknąć 
w domu bądź zawieźć do schroniska dla zwierząt. Dla takiego kota wiąże się to z ogromnym stresem. W zimę 
zapewnijmy kotom stały dostęp do wody oraz karmy, ale też nie może być to wszystko, co wpadnie nam w ręce. 
Koty nie są wszystkożerne jak np. psy, są to czyści mięsożercy, zatem najlepiej jest podawać karmę suchą jak i 
mokrą przeznaczoną dla nich. W miarę możliwości pozwólmy im wejść do klatek schodowych bądź piwnic. I tu 
ważna informacja, okienka od piwnic otwierajmy szeroko, jeśli zostawimy je uchylone, ponieważ kot chcąc wejść 
do środka może się zaklinować, a to doprowadza do wielu uszkodzeń w organizmie. Jeśli jednak nie mamy zgody 
administracji do wpuszczania kotów do budynku, można zbudować ocieplone budki ze styropianu czy drewna. 
Najlepiej postawić je w miejscu bezpiecznym, cichym, z dala od ruchliwych ulic, parkingów czy placów zabaw. 
Ważna jest także kastracja i sterylizacja, która zapobiega nadmiernemu rozmnażaniu się tych zwierząt.
W ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi, 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi aktywnie wspiera opiekę nad kotami wolno żyją-
cymi poprzez pakiet bezpłatnych świadczeń takich jak: sterylizacja/kastracja, sucha karma w okresie zimowym, 
leczenie bez hospitalizacji (koci katar, zwierzęta powypadkowe), domki dla kotów, wypożyczenie klatek łapek 
oraz identyfi kator społecznego opiekuna kotów wolno żyjących.

Zostań społecznym opiekunem kotów wolnożyjących!
Jest to zajęcie wymagające od nas poświęcenia oraz odpowiedzialności, ale sprawiające ogromną satysfakcję! 
Choć koty nie są wtedy nasze, pomagamy im przetrwać w tym pędzącym naprzód hałaśliwym świecie wielkich 
budynków, szkła, aluminium i betonu. Społecznymi opiekunami kotów są tzw. karmiciele. Osoby te najlepiej znają 
koty, którymi się opiekują. Ich płeć, w przybliżeniu wiek oraz w jakiej są kondycji fi zycznej. Widzą każdą zmianę, 
która się pojawia, czy to katar, czy uszkodzenie mechaniczne. 
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Idzie zima, dni oraz noce staną się zimniejsze, przyjdą pierwsze mrozy. To czas, kiedy 
należy wspomóc nasze łódzkie koty wolnożyjące. 
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Będąc takim opiekunem zarejestrowanym w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 
Łodzi mamy pewne obowiązki, do których należą:
• sterylizacja/kastracja, 
• utrzymywanie miejsca karmienia i schronienia kotów w czystości,
• odławianie kotów chorych bądź wymagających opieki weterynaryjnej i transport do wskazanej lecz-

nicy weterynaryjnej,
• zapewnienie w miarę możliwości schronienia,
• ograniczenia do minimum kontaktów z kotami wolnożyjącymi, by umożliwić im zachowanie zdolno-

ści do przeżycia w stanie wolnym.

Czy warto pomagać i zachęcać do pomocy innych? Oczywiście, że tak!
W obecnych czasach zwierzęta wolno żyjące bardzo potrzebują naszego wsparcia. Mają coraz mniej swo-
jego naturalnego środowiska, do którego były przyzwyczajone, a te zmiany wprowadzamy właśnie my 
– ludzie.
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