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NOWE ZWIERZĘTA W ŁÓDZKIM ZOO

Orangutany

FOT. LODZ.PL

przyjechały do Orientarium
Kolejne zwierzęta pojawiają się
w nowoczesnym kompleksie,
który powstał na terenie Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego.
Tym razem do Łodzi przyjechały
orangutany sumatrzańskie.
To ważna chwila dla łódzkiego zoo. Orientarium
pomału wypełnia się zwierzętami. W poniedziałek ze
Szwajcarii przyjechała para
orangutanów
sumatrzańskich. – To gatunek, którego
nigdy wcześniej w łódzkim
zoo nie hodowano, więc jest
to dla nas ogromne wyzwa-

nie. Para przyjechała do
nas z zoo w Bazylei, ale nie
byli razem w poprzednim
ogrodzie, dopiero u nas
będą się bliżej poznawać
i bardzo liczymy na potomstwo. Samica, Ketawa,
ma 8 lat i waży około 30
kilogramów. Samiec, Budi,
to 17-letni osobnik, ważący
ok. 80 kilogramów – mówi
Tomasz Jóźwik, wiceprezes
zoo.
Warto zaznaczyć, że orangutany sumatrzańskie to gatunek krytycznie zagrożony
wyginięciem.
Zwierzęta
FOT. LODZ.PL

te występują endemicznie
w północno-zachodniej Sumatrze. W ostatnich dziesięcioleciach liczebność tego
gatunku spadła o ok. 80%.
Paulina Klimas-Stasiak

Orangutanów nie można
jeszcze oglądać, najpierw
muszą się zaaklimatyzować

Bulwary nad Łódką
Siłownia plenerowa, boiska
do gry w bule, ścieżka edukacyjna do prowadzenia zajęć przyrodniczych, a do tego
nasadzenia drzew, krzewów
i kwiatów oraz miejsca do
odpoczynku z ławkami – to
powstające właśnie Bulwary
nad Łódką. Nowy rekreacyjny
teren łączy dwa parki: Helenów i Ocalałych.

Nowa przestrzeń do wypoczynku
połączy park Helenów
i park Ocalałych

Dziki i niezagospodarowany dotąd obszar zostanie
uporządkowany. Wypielęgnowane zostaną drzewa
i krzewy, do tego dojdą
nowe nasadzenia. Na bulwarach pojawi się ponad
700 krzewów, 16 drzew liściastych i 3 iglaste, ponad
1000 różnych bylin i innych
roślin. Wzdłuż rzeki Łódki
powstanie ścieżka dydaktyczna, a na niej tablice

DOTACJE I SZKOLENIA

NA PRACĘ
U SIEBIE

Do rozdysponowania jest ponad
2 mln zł w ramach projektu
„Biznes z POWEREM – wsparcie
przedsiębiorczości
młodych
mieszkańców m. Łodzi”.

Nabór przeznaczony jest dla
niepracujących łodzian, którzy chcieliby podjąć działalność gospodarczą. Na uruchomienie i prowadzenie
ﬁrmy można ubiegać się
o dotację w wysokości do
38 650 zł oraz szkolenia.

edukacyjne, budki lęgowe dla ptaków, domki dla
owadów i ogród deszczowy.
Oprócz tego w nowej, parkowej przestrzeni powstanie też bulodrom – czyli
specjalne miejsce do gry
w bule. Pierwotnie projekt
z Budżetu Obywatelskiego zakładał tylko budowę
bulodromu i uporządkowanie terenu, a jego koszt
wynosił 284 tys. zł. Pomysł
podchwycili pracownicy
Wydziału Kształtowania
Środowiska, zdobyli doﬁnansowanie i rozszerzyli
projekt m.in. o siłownię
plenerową,
dodatkowe
nasadzenia i ścieżkę dydaktyczną. Łączny koszt
Bulwarów
to
prawie
400 tys. zł.
kczk

FOT. ENVATO ELEMENTS

INFO

Można się zgłaszać do
7 grudnia br. Szczegółowe informacje nt. udziału
w projekcie oraz warunków uzyskania wsparcia
można znaleźć na stronie
www.power.inse.pl.
red
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CHCIAŁ UDUSIĆ SĄSIADA
Policjanci zatrzymali 25-latka podejrzanego o próbę zabójstwa sąsiada. Przyczyną
niespodziewanej eskalacji
agresji było zwrócenie uwagi podejrzanemu na fakt, iż
nie sprząta odchodów po
swoim psie.
Mężczyzna został zaatakowany przez 25-latka na
Widzewie. Pokrzywdzony został uderzony głową
w twarz, następnie wciągnięty do klatki schodowej
i duszony rękami przez
sprawcę. Napadnięty miał
problem z oddychaniem,
doszło do uszkodzenia jego
krtani i tylko szybka interwencja lekarzy i zabieg operacyjny uratował mu życie.

Policjanci, którzy zostali wezwani na miejsce
zajścia, rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Po
kilkunastu minutach od
zgłoszenia odnaleźli jego
mieszkanie.
Jak się okazało, 25-latek
zaatakował swojego sąsiada, ponieważ ten kilka
dni wcześniej zwrócił mu
uwagę, że nie sprząta po
swoim psie. 25-latek był
już wcześniej notowany,
teraz przebywa w areszcie. Usłyszy zarzuty dotyczące usiłowania zabójstwa. Mężczyźnie grozić
może kara nawet dożywotniego pozbawienia
wolności.

ŁÓDŹ STOLICĄ LITERATURY

Do kogo trafi nagroda Tuwima?

Od 10 do 18 grudnia potrwa Festiwal
Literacki Puls Literatury, organizowany przez Dom Literatury w Łodzi
i SPP Oddział w Łodzi.
Na łodzianki i łodzian czekają
spotkania z autorami, panele
dyskusyjne o reportażu i alternatywnych wizjach historii Polski,
koncerty (m.in. 19 Wiosen, NeoKlez, Normalsi), wystawy, rozwiązania konkursów literackich
oraz możliwość zakupu książek
ze zniżką i autografem autora.
Po raz dziewiąty zostanie także
przyznana Nagroda Literacka
im. Juliana Tuwima, nawiązująca do przedwojennej, łódzkiej

tradycji honorowania wybitnych
pisarzy. W tym roku gala nagrody po raz pierwszy odbędzie się
w Monopolis (ul. Kopcińskiego
62A), a laureat lub laureatka tradycyjnie już otrzyma statuetkę
Zoﬁi Lisiewicz oraz 50 tys. złotych. Nominowani w 2021 roku
to: Inga Iwasiów (powieściopisarka i wykładowczyni akademicka), Ewa Kuryluk (pisarka,
eseistka, malarka) i Paweł Sołtys
(pisarz oraz wokalista zespołu
Pablopavo i ludziki). Zwycięzcę
poznamy 18 grudnia o 18:00.
Więcej
informacji
na
www.pulsliteratury.pl.
RedKu

FOT. MAT.PRAS.

COViD-19
LICZBA ZAKAŻEŃ
KRAJ:

29 064

WOJ. ŁÓDZKIE:

1682

REKLAMA
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UL. WŁÓKIENNICZA

OTWARTE DRZWI

FOT. LODZ.PL,

INFO

Można będzie nie tylko zwiedzić, aleFOT.
teżLODZ.PL
poznać warunki wynajmu lokali pod adresami:
ul. Włókiennicza 6, 8, 12, 14, 16, Złota Kamienica przy ul. Wschodniej 54.

W LOKALACH UŻYTKOWYCH

W sobotę (4 grudnia) w godz.
10:00-13:00 przedsiębiorcy
zainteresowani wynajmem
lokali użytkowych w zrewitalizowanych kamienicach
przy ul. Włókienniczej będą
mogli obejrzeć ponad 30
z nich w sześciu budynkach,
w których prace remontowe
już się zakończyły.
O przydziale lokali zainteresowanym przedsiębiorcom zadecyduje
dwuetapowe postępowanie. Złożone oferty najmu
najpierw zostaną ocenio-

ne pod względem rodzaju
proponowanej w nich działalności i innych kryteriów
preferencyjnych. Oceni je
komisja złożona z urzędników Urzędu Miasta Łodzi,
Zarządu Lokali Miejskich
oraz radnych Rady Miejskiej w Łodzi. Do drugiego
etapu przetargu staną już
tylko ci, których oferty osiągną minimalną wymaganą
punktację. O tym, kto wynajmie poszczególne lokale,
zadecyduje ﬁnalnie licytacja
stawek czynszu. Zwycięży
ten, kto zaoferuje najwięcej.

W sobotę w każdym lokalu
na potencjalnych najemców
czekać będą miejscy urzędnicy, którzy udzielą zainteresowanym wszystkich
informacji dotyczących rozkładu pomieszczeń, wyposażenia i przewidywanego
terminu ogłoszenia przetargu na wynajem danej przestrzeni. Na miejscu można będzie również złożyć
wstępną deklarację rodzaju
działalności gospodarczej,
jaką ktoś chciałby w danym
miejscu prowadzić.
(pj)

Na Włokienniczej wyremontowane
zostały zarówno fasady, jak i podwórka kamienic

Zmienia się
REWITALIZACJA

KOMUNIKACJA

UL. MONIUSZKI

Na ostatniej prostej jest już
remont zabytkowych wilii przy
ul. Moniuszki 3 i 5, w których
powstaną – odpowiednio
– siedziba Wydziału Kultury
UMŁ i Mediateka Me-Mo.
Nowe życie
niedawnych ruin
W obu obiektach trwają
obecnie prace wykończeniowe: układanie posadzek, montaż oświetlenia,
malowanie ścian, instalacje
wyposażenia technicznego.
– To jedna z trudniejszych,
ale bardziej satysfakcjonujących inwestycji, jakie
realizujemy. Dziś budynki
wyglądają jak nowe, a do
niedawna były po prostu
w ruinie. Mamy tu całkowicie wymieniony układ konstrukcyjny i odnowione elewacje z licznymi detalami
architektonicznymi. Pokrycie dachowe jest wykonane
ściśle według wytycznych
konserwatora zabytków.
A gmach Mediateki został
wyposażony w instalację
BMS, czyli centralny system zarządzający energią,
oświetleniem, klimatyzacją
i wentylacją – dodaje Tomasz Zagozda, kierownik
budowy.
Po wschodniej stronie po-

sesji przy ul. Moniuszki 5
powstaje ogród, w którym
rosnące tam drzewa otoczy
efektowna rozeta z bukszpanu i roślin ozdobnych
oraz trawnik z wysiewkami
cebulicy. Mur od południowej strony pokryje ozdobne
pnącze.

Zielony woonerf
Prace trwają też na samej
ul. Moniuszki. Wykonano
już granitowy chodnik oraz
krawężniki po północnej
stronie ulicy, na odcinku od
ul. Piotrkowskiej do ul. Hotelowej. Trwa oczyszczanie
stropu piwnicy budynku
YMCA, która znajduje się
w pasie drogowym (zostanie zabezpieczony
przed wilgocią). Ulicę

czeka wymiana nawierzchni,
montaż nowego oświetlenia
i zazielenienie jej bogatą roślinnością – 26 drzew oraz
blisko pół tysiąca krzewów.
W zieleńcach w ciągu ulicy
Moniuszki i przed gmachem
YMCA posadzone zostaną
krzewy lilaka oraz hortensji
krzewiastej, a w ozdobnych
gazonach będzie rosła rozplenica japońska odmiany
„Hameln”.
Przebudowa ulicy Moniuszki i remont budynków
pod numerem 3 i 5 to część
większego projektu,
który obejmuje
remont

Już niedługo łodzianie
będą mogli odwiedzić
nowoczesną Mediatekę!

zabytkowej fabryki przy
ul. Tuwima 10 oraz przebicie międzykwartałowe łączące ul. Tuwima
z ul. Moniuszki. Koszt całości inwestycji to 36,25 mln zł.

Nie tylko rewitalizacja
Równolegle toczy się na ul.
Moniuszki jeszcze jedna,
choć już prywatna inwestycja. Generalny remont
przechodzi zespół willowy przy ul. Moniuszki
6/8 przebudowywany
na przestrzenie biurowe
i apartamenty.
(pj)

OBJAZDY

podczas remontu
Wojska Polskiego

Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć przebudowa ul. Wojska
Polskiego. Wiemy już, którędy
pojedzie MPK na czas robót na
skrzyżowaniu z ul. Franciszkańską.

Jeszcze w tym roku ma się
rozpocząć przebudowa
ul. Wojska Polskiego. Wiemy już, którędy pojedzie
MPK na czas robót na
skrzyżowaniu z ul. Franciszkańską.
Remont ul. Wojska Polskiego to jedna z największych
inwestycji drogowych zaplanowanych na najbliższe
lata. Zarząd Inwestycji Miejskich ustala właśnie z wykonawcą organizację ruchu
i termin rozpoczęcia prac.
Remont rozpocznie się od
strony centrum, a ekipy budowlane mamy zobaczyć
w połowie grudnia.

W pierwszym etapie przebudowy zamknięty dla
ruchu zostanie odcinek
ul. Wojska Polskiego pomiędzy ul. Franciszkańską, a ul. Źródłową. Dla
wjazdów docelowych
i komunikacji miejskiej
możliwy będzie przejazd ul. Wojska Polskiego w jednym kierunku od Franciszkańskiej
w kierunku Źródłowej.
Pozostałe wloty na skrzyżowaniu będą zamknięte dla ruchu. Przejazd
ul. Wojska Polskiego dla
wjazdów docelowych
i komunikacji miejskiej
odbywać się będzie
w jednym kierunku
od Franciszkańskiej na
wschód do ul. Źródłowej.
Zmienioną trasą kursować
będą autobusy linii 59,
64AB, 85, N6 i Z6. TAnd

ŁÓDŹ NA TALERZU

Piątek, 3 grudnia | nr 72/2021

5

Mąka i Wino
NA KOZINACH
NOWO OTWARTE

Do grona restauracji mieszczących się poza ścisłym centrum
Łodzi dołącza Mąka i Wino,
która zdecydowanie zasługuje
na miano królestwa glutenu.
Znajdziemy tu pizzę, pierogi,
makarony oraz dobre wina. Czy
trzeba jeszcze kogoś zachęcać?
Od niedawna przy ul. Ossowskiego 7 działa restauracja,
która przykuwa uwagę przechodniów. Do jasnego wnętrza pełnego zieleni można
zajrzeć niemal z ulicy i zobaczyć, jak kucharze wypiekają
włoską pizzę (choć nie tylko)
w wielkim piecu opalanym
drewnem. W menu pełno
jest polskich klasyków: rosół
z kaczką, barszcz czerwony z grzybowymi uszkami
czy pierogi ruskie z bobem
lub malinami. Ciekawostką
w karcie są kasze z pieca. Są
to zapiekane dania z różnych
rodzajów kasz z dodatkami.

Na szczególną uwagę zasługuje ta „Kiełbasiana” z gryką, kiełbasą jałowcową oraz
jabłkiem. Miłośnicy pizzy
znajdą w menu aż dziewięć
propozycji na cienkim
chlebowym spodzie.
W bistro przygotowano
również
osobną
kartę
z winami, odpowiednio dopasowanymi do
rodzaju dania
głównego. Niektóre z nich to
polskie propozycje, m.in. wino
białe gruszkowe
z Winnicy Zamojskiej czy różowe
wino gruszkowo-porzeczkowe.
Wszystkie
pozycje win w karcie dostępne są w opcji na kieliszki.
Katarzyna Sławińska

Zrób jadalne upominki
Już w sobotę (4 grudnia o godz. 10:00)
w hali Odlewnia przy Piotrkowskiej 217
odbędą się warsztaty rękodzieła, na których uczestnicy własnoręcznie wykonają
mikołajkowe prezenty dla bliskich (lub
dla siebie).

FOT. MIW, FREEPIK

ALPEJSKI WEEKEND PRZY PIOTRKOWSKIEJ
Wspomnienia o wakacyjnych
wieczorach
spędzanych
w ogródkach na Piotrkowskiej powracają do
Was jak bumerang?
Jest na to sposób!
Już w weekend (3-5
grudnia)
wybrane
restauracje stworzą
alpejski klimat, wystawiając stoliki na
zewnątrz i częstując gości zimowymi specjałami.

Początek grudnia warto
rozpocząć z przytupem
podczas
Alpejskiego
Weekendu na Piotrkowskiej.
Kilkanaście restauracji
i kawiarni rozstawi swoje ogródki ni-

czym w zimowym
austriackim kurorcie
oraz przygotuje specjalnie
na tę okazję rozgrzewające dania i napoje. Czego
można się spodziewać?
Alpejskich zapiekanek, gulaszów, włoskiego street
foodu, a także grzańców,
gorących czekolad oraz
innych słodkości. Nie zapomnijcie o ciepłych ubra-

niach, a nawet strojach narciarskich. To nie żart! Dla
przebranych gości niektóre restauracje przewidują specjalne rabaty.
Impreza startuje w piątek (3 grudnia) o godz.
16:00. Wstęp jest wolny.
Lista restauracji biorących udział w wydarzeniu dostępna na stronie:
jemywlodzi.pl i po zeskanowaniu kodu QR.
KS
FOT. LODZ.PL

Edyta Bednarz, znana z cukierni
BEZA, zaprasza na wyjątkowe warsztaty, podczas których zdradzi swoje przepisy
na słodkie prezenty dla bliskich. Podczas
dwugodzinnych zajęć miłośnicy słodkości
przygotują m.in. solony karmel, korzenny
ajerkoniak, pudełeczka wypełnione maślanymi ciasteczkami ze świątecznym nadzieniem oraz woreczek kokosowych truﬂi.
Dodatkowo wszystkie słodkości zostaną
zapakowane i przystrojone tak, aby były
gotowe do wręczenia. Przepisy i wszystkie
potrzebne składniki zapewniają organizatorzy wydarzenia. Co zatem trzeba zabrać
ze sobą? Dobry nastrój oraz głowę pełną
kreatywnych pomysłów, aby nadać wypiekom niepowtarzalny wygląd. Na warsztaty
obowiązują zapisy pod adresem mailowym:
bialkocukierbeza@gmail.com. Koszt zajęć to
139 zł/os.
KS

REKLAMA

+48 511 213 034
SOMED ul. Piłsudskiego 9, 90-368 Łódź

Czy wiesz, że wykonując badanie DXA możesz
zapobiec złamaniom. Jest ono uważane za
najdokładniejszą, sprawdzoną technikę oceny
gęstości mineralnej kości. Badanie nie wymaga
przygotowania i skierowania.

FOT. FREEPIK
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Cukier waniliowy
Będziesz potrzebować:
1 szklanki drobnego cukru
3 lasek wanilii
Laski wanilii natnij wzdłuż, rozchyl
i tępą stroną noża zbierz ze środka
nasionka. Do słoika lub pojemnika
wsyp szklankę cukru, dodaj zeskrobane nasionka i wydrążone laski
wanilii, a następnie dokładnie wymieszaj.
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Skórka z pomarańczy
do ciast

16

Będziesz potrzebować:
4 pomarańczy
3/4 szklanki cukru
około pół szklanki wody

ZRÓB TO SAM

Mikołajki to okazja do spotkań i obdarowywania się prezentami, a przy tym
dzień wyczekiwany nie tylko przez dzieci. Tego dnia warto podarować bliskim
osobom własnoręcznie zrobione upominki. Poniżej opisujemy kilka pomysłów na domowej roboty prezenty, które
nikomu nie powinny sprawić trudności.
Własnoręcznie zrobione prezenty są
oryginalne, niedrogie i z pewnością
pozytywnie zaskoczą obdarowanych.
Jeżeli lubisz robótki ręczne, doskonałym upominkiem dla młodszych, jak
i dla starszych będzie ciepła czapka,
szalik lub rękawiczki. Dobrym pomysłem jest też zrobienie np. skórki
pomarańczowej w syropie, cukru waniliowego lub syropu z pigwy. Oto
przepisy na łatwe domowe wyroby,
które nie wymagają specjalnych umiejętności i wielkich nakładów czasu
oraz pieniędzy.

MIKOŁ AJKOWE
A JKOWE

Pomarańcze dokładnie umyj i wyparz. Obierz jak najcieniej, np. za
pomocą obieraczki do warzyw. Zdejmij tylko zewnętrzną pomarańczową
część i pokrój ją w kosteczkę. Do rondelka wsyp cukier, wlej wodę i dodaj
pokrojoną skórkę. Gotuj przez pół
godziny, mieszając co jakiś czas. Cukrowy syrop powinien zredukować
się mniej więcej o połowę. Gotowa
skórka pomarańczowa powinna być
lekko przezroczysta i dobrze nasączona. Teraz możesz odsączyć ją lub
zostawić w syropie. Skórka pomarańczowa może być przechowywana w lodówce do kilku
tygodni, można też ją
zamrozić.

PREZENTY
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Syrop z pigwy
Będziesz potrzebować:
1 kg pigwy
1 kg cukru
Zacznij od dokładnego umycia owoców. Następnie wykrój gniazda
nasienne i pokrój pigwę w cienkie
plasterki. Przełóż owoce do słoja i zasyp cukrem w proporcji 1:1. Odstaw
na 3-4 dni, aby wytworzył się syrop.
Raz dziennie przemieszaj zawartość
pojemnika. Gotowy syrop przelej do
wyparzonych słoiczków lub buteleczek.

e
sztuj
o
k
o
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15 zł
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Ładne opakowanie
Ważnym elementem samodzielnie
wykonanego prezentu jest ładne opakowanie. Z czapką bądź szalikiem nie
powinno być problemu – wystarczą
papier i wstążka. Tymczasem wieczka
od słoików raczej nie są efektowne.
Do ich przykrycia można użyć papierowej lub materiałowej serwetki,
która przewiązana wstążeczką lub
sznureczkiem, będzie ładną dekoracją. Osoby obdarowane takimi prezentami na pewno docenią włożony
w nie wysiłek
i miłość.

TWOJA HISTORIA
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„CZUŁA PAMIĘĆ”
FILM I MALARSTWO

Ukończyła liceum plastyczne w Ł o d z i i A k a d e m i ę
Sztuk Pięknych w Gdańsku. Całe życie maluje obrazy, przez lata tworzyła
scenografię i dekoracje
do filmów. Teraz prace Teresy Klink-Kobierskiej oglądać Olej i faktura
można w Centrum Twórczości Ulubioną techniką artyst„Lutnia” przy ul. Łanowej 14. ki jest malowanie farbami
olejnymi. – Farby olejWystawa w Galerii In Blanco ne dają na obrazie głębię
w „Lutni” wyróżnia się rado- i fakturę, nie wysychają
snymi barwami i kolorami, tak szybko, co także daje
które przeplatają się ze sobą. dodatkowe możliwości
Z obrazów wręcz bije pozy- tworzenia. Mogę na jedne
tywna energia. Kilkadziesiąt warstwy farby nakładać
prac Teresy Klink-Kobier- nowe, kolejne – opowiada
skiej tworzy wystawę „Czuła malarka.
pamięć”. – W pewnym sensie Oprócz obrazów na wypoprzez tę wystawę podsu- stawie są także prace przemowuję siebie i wszystko to, strzenne Teresy Klink-Koco czuję. W słowie czułość za- bierskiej. Fragmenty desek,
wiera się zarówno wdzięcz- znalezionych, pozbieraność, jak i miłość, ale też cie- nych przed laty w Łodzi,
pło. A właśnie to wszystko graﬁki, wyklejanki, zdjęcia
chciałam wyrazić na swoich – wszystko, co artystce koobrazach, mam nadzieję, że jarzyło się z Łodzią i z nią
udało się to, między innymi było przez lata związane.
poprzez kolorystykę – wyja- – Dla mnie te fragmenśnia Teresa Klink-Kobierska. ty desek, znalezionych
w moim ukochanym mieście, symbolizują właśnie
tę czułość.

TERESY
KLINK
-KOBIERSKIEJ

FOT. PAWEŁ ŁACHETA

„Czuła pamięć” to już kolejna
wystawa Teresy Klink-Kobierskiej
w Centrum Twórczości „Lutnia”.
Pierwsza była w 2005 roku

OPOWIEDZ NAM SWOJĄ HISTORIĘ
NAPISZ NA ADRES: redakcja_historia@biblioteka.lodz.pl

Są zmyte deszczem, wiatrem, spatynowane jakąś
historią, legendą, może
trudną do odgadnięcia, ale
na pewno jakaś opowieść
za nimi się kryje. Lubię pracować z takim tworzywem,
jak drewno, fragmenty desek, starych mebli, kleić je,
dodawać gwoździe, czy jakieś inne elementy – przyznaje artystka.

Teresa Klink-Kobierska,
86 lat, Bałuty
Zawód scenograf
Teresa Klink-Kobierska
znana jest nie tylko ze
swoich prac malarskich.
Przez lata pracowała jako
scenografka i dekoratorka wnętrz przy produkcjach filmowych. Tworzyła dekoracje, między
innymi do „Sanatorium
pod klepsydrą” Wojciecha
Jerzego Hasa czy „Matki
Królów” Janusza Zaorskiego. Współpracowała także z Markiem
Koterskim przy ﬁlmie
„Porno”, czy Krzysztofem Sowińskim przy
„Pantarej”. Obie role
– zarówno scenografki, jak
i dekoratorki wnętrz – łączyła w „Przyspieszeniu”
Zbigniewa Rebzdy.
– Reżyserzy chcieli ze
mną pracować. W latach
80. jeden ﬁlm kończyłam
i już były spotkania odnośnie drugiego filmu,
scenariusza, wizji. Działo
się bardzo dużo. Praca
w ﬁlmie, w odróżnieniu od
malarstwa, to praca zespołowa. Scenografia, wkład
aktorów, operatora,
reżysera, całej produkcji, dopiero to wszystko
tworzyło jeden wspólny
obraz – wspomina Teresa Klink-Kobierska.
Działalność filmową artystka zakończyła w 1989
roku, kiedy to Wytwórnia
Filmów Fabularnych dokonała grupowego zwolnienia pracowników. Ale
nawet w tym najaktywniejszym zawodowo czasie nie przestała malować.
– To jest moja prawdziwa, głęboka pasja. Dzięki
mojej malarskiej codzienności wciąż mam w sobie
młodego ducha. Chłonę
wszystko co jest piękne
i dobre, to samo też
chcę przekazywać dalej.
I zostawić to widzowi,
odbiorcy moich prac
– przyznaje artystka.
rut

Przy wystawie
współpracowały:
Marta Sidor
– kuratorka
wystawy
Ewa Majchrzak
– kierownik
Centrum Twórczości
„Lutnia”

INFO

Wystawę
„Czuła pamięć”
w Centrum Twórczoś
ci
„Lutnia” można oglą
dać
do 10 grudnia. Tere
sa
Klink-Kobierska sw
oje
obrazy prezentowała
na około 50 wystaw
ach
indywidualnych i wi
elu
wystawach zbiorowy
ch.
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WEEKEND W ŁODZI

M I KO Ł A J K I

ZOO
W ŁÓDZKIM

W Łódzkim Ogrodzie Zoologicznym w najbliższy weekend (3-5 grudnia) odwiedzających czeka prawdziwe
mikołajkowe szaleństwo.

FOT. MAT. PRAS.

– Grudzień chyba wszystkim kojarzy się z prezentami. Nie zapominamy
także o mieszkańcach
łódzkiego zoo. W najbliższy piątek przygotujemy
dla nich specjalne prezenty. Upominki otrzymają
między innymi dzioborożce, galidie, wari rude,
surykatki, jeżatki oraz
kozy – zapowiada Izabela Piórkowska, kierownik
działu
weterynaryjnego
w łódzkim zoo.
Nie zabraknie też atrakcji dla odwiedzających.
W niedzielę zaplanowano
dla nich warsztaty choinkowe. – Będziemy tworzyć ozdoby z motywami
zwierząt, które następnie

będzie można powiesić na
drzewkach rozmieszczonych w pawilonach ekspozycyjnych zoo lub zabrać
ze sobą do domu. Podpowiemy, jak wykonać
ozdoby i zapewnimy materiały do ich wykonania.
Zagwarantujemy również
św iąte czno-zoologiczną
atmosferę tego spotkania
– zapewnia dr Magdalena
Janiszewska,
kierownik
działu edukacji w łódzkim
zoo.
Tego dnia odbędzie się
także pokazowe karmienie
pingwinów,
które
niedawno wróciły do zoo
na nowo wyremontowany wybieg. Start o godz.
12:00.
Bilety do zoo: 30 i 35 zł.
Pamiętaj, że z Kartą Łodzianina przysługują Ci
zniżki.
KaWa

NORDIC WALKING
W CZAPCE MIKOŁAJA
W sobotę (4 grudnia) można wziąć udział w mikołajkowym spacerze nordic
walking i pokonać 10 kilometrów z kijkami.

FOT. MAT. PRAS.

Trasa marszu liczy ok.
10 kilometrów po Lesie Łagiewnickim. Start
i meta marszu wyznaczone zostały na parkingu Kaloryfer przy
ul. Wycieczkowej 69
(obok jest przystanek
autobusowy Wycieczkowa/Wiewiórcza
– można więc dotrzeć
na marsz komunikacją miejską). Pierwsi
zawodnicy
uzbrojeni
w kijki oraz czapki
Mikołajów będą mogli wyruszyć na trasę
o godz. 9:00. Kolejne
grupy zgłaszające się
do organizatorów będą

mogły wystartować
najpóźniej o godzinie
11:00. – Zapewniamy
dobrze oznaczoną trasę,
poczęstunek i gorący
napój w połowie trasy
oraz znakomite towarzystwo! Ponadto
będą czapki Mikołaja
oraz inne miłe drobiazgi
dla naszych uczestników – mówi Sebastian
Seraﬁcki, koordynator
Centrum
Zdrowego
i Aktywnego Seniora
na Bałutach. Organizatorami marszu są miejskie Centra Zdrowego
i Aktywnego Seniora: Widzew (ul. Szpitalna 6), Bałuty (ul.
Libelta 16) oraz Górna (ul. Rzgowska 170
i Cieszkowskiego 6).
RedSe

FOT. MAT. PRAS.

MOTOCYKLOW
PARADA MIKOŁAJÓ

W
najbliższą
niedzielę
(5 grudnia) o godz. 11:30
z rynku Manufaktury wyruszy parada MotoMikołajów
– łódzkich motocyklistów,
którzy przebrani za Mikołajów
pojadą z prezentami do wychowanków Domów Dziecka.
Motocykle przyozdabiają łańcuchami i lampkami świątecznymi, a sami
w tym dniu rezygnują ze
skórzanych kurtek
na rzecz strojów Mikołajów. – Cieszymy

się, że po roku przerwy mogliśmy wrócić do kwestowania. W tej wyjątkowej akcji łączymy coś, co sprawia
nam wielką frajdę – motocykle i pomaganie najmłodszym. Radość na twarzach
tych dzieciaków to najpiękniejszy prezent, jaki
m o ż n a
sobie wymarzyć –
zapewnia
Krzysztof Sałaciński.

W niedziel
łaje pojawią
Włókniarek
o godz. 11:0
godziny będ
dziwiać ich
porozmawia
bie pamiątk
O godz. 1
z prezentam
W tym ro
otrzymają
wie z Dom
nr 2, 3, 6 i 15

K O TY

W ROLI GŁÓWNEJ

W sobotę (4 grudnia) warto
wybrać się do lokalu Pop'n'Art
na placu Wolności 6. Odbędzie się tam kolejna edycja
kiermaszu charytatywnego
KOTYlion.

Kiermasz będzie okazją
do zakupu świątecznych
prezentów czy kocich akcesoriów. Na stosikach
znajdziemy m.in. książki, biżuterię, ubrania,
dekoracje i artykuły
świąteczne. Obecni
będą także eks-

perci, od których chętni będą
mogli dowiedzieć się więcej
na kocie tematy – porozmawiają o ich zachowaniach,
nawykach i zdrowiu.
Pojawią się także specjaliści
od zabezpieczeń w mieszkaniu – siatek na balkonach
i w oknach, jak również behawiorysta, który postara się
odpowiedzieć na pytanie, co
w kociej głowie siedzi.
Wydarzenie potrwa od godz.
12:00 do 18:00. Wstęp wolny.
Red
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FOT. MAT. PRAS.

W Ś W I ĄT E C Z N Y M
KLIMACIE
FOT. MAT. PRAS.

WA
ÓW

lę MotoMikoą się na Rynku
Łódzkich już
00. Przez dwie
dzie można pobarwną ekipę,
ać, zrobić sokowe zdjęcia.
11:30 wyruszą
mi do dzieci.
oku wsparcie
wychowankomów Dziecka
5.
KaWa

J

Bożonarodzeniowy Jarmark
i pieczenie pierniczków
– nadchodzący weekend
w Manufakturze zapowiada
się wyjątkowo świątecznie!
Już od piątku (3 grudnia)
na rynku Manufaktury traﬁmy na Bożonarodzenio-

wy Jarmark. Na stoiskach
znajdziemy ozdoby choinkowe, biżuterię i dekoracje
handmade. Nie zabraknie
też oryginalnych, górskich
serów, domowych wędlin,
czy chrupiącego pieczywa
i kwasu chlebowego. Będzie
też coś dla łasuchów – aro-

matycznej słodyczy dostarczą miody, soki, konﬁtury,
a także stoisko z pachnącymi ciastami czy foodtruck
z tradycyjnymi kołaczami
ze słodkim nadzieniem.
Jarmark jest czynny w godz.
10:00-20:00.
Dodatkowo
w rotundzie galerii handlo-

wej pojawiła się uwielbiana
przez najmłodszych Piernikowa Chata. W otoczeniu słodkich miśków przez
cały grudzień dzieci mogą
brać udział w bezpłatnych
warsztatach z pieczenia
świąteczn y c h

FOT. MAT. PRAS.

Po sześcioletniej przerwie motocyklowe Mistrzostwa Świata FIM
SuperEnduro wracają
do łódzkiej Atlas Areny
(al. Bandurskiego 7).
Inauguracyjną rundę
Mistrzostw Świata SuperEnduro 2021/2022
będzie można zobaczyć już w sobotę
(4 grudnia) o godz.
18:00. Tego dnia na torze ułożonym z ogromnych głazów, opon,
bali drewna oraz tysiąca ton ziemi najlepsi
z najlepszych rozpoczną walkę o kolejny tytuł mistrza świata.
Bilety w cenie od 99 zł
można kupować na internetowych stronach
– eventim.pl oraz
e-bilet.pl.
red

MISTRZOSTWA ŚWIATA
FOT. MAT. PRAS.

SUPERENDURO

KOŚCI
KTÓRE NOSISZ

W KIESZENI
Biblioteka Tuvim zaprasza
na spotkanie
z
Łukaszem
Barysem.

FOT. FREEPIK

pierników. Z pomocą animatorów i śnieżynek dzieciaki same ulepią i udekorują ozdobne ciastka.
W warsztatach mogą brać
udział wszystkie dzieci, bez
ograniczeń wiekowych.
Zajęcia są organizowane
w godz. 10:00-20:00.
Red

FOT. MAT. PRAS.

Spotkanie autorskie wokół nowej książki Łukasza
Barysa rozpocznie się
w piątek (3 grudnia)
o godz. 18:00 w bibliotece przy ul. Tuwima
46. – Czekaliśmy na
taki debiut! Łukasz Barys zachwycił książką „Kości, które nosisz

w kieszeni" nie tylko krytyków i czytelników, ale
też nas – załogę biblioteki
Tuvim! – podkreślają organizatorzy. – W swoim
prozatorskim
debiucie
łączy realizm z baśniowością, zaangażowanie
społeczne z liryzmem.
Pokazuje nam Pabianice
z perspektywy nastoletniej Uli, zmagającej się
z problemem biedy, nierównych szans i osamotnienia.
Wstęp na wydarzenie jest
bezpłatny.
RedKu

NIEDZIELNE

WYCIECZKI

Klub Turystów Pieszych „Salamandra”
zaprasza łodzian na cotygodniową pieszą
wycieczkę.
Na niedzielę (5 grudnia) zaplanowano
11-kilometrową wędrówkę. Uczestnicy przejdą przez osiedle Radogoszcz
Zachód, niemieckie osiedle przy ulicy
Ziołowej, a następnie poszukają w terenie kolejnej łódzkiej, a właściwie łódzko-zgierskiej rzeki.
Wycieczkę prowadzi Agnieszka Łeń,
zbiórka o godz. 10:10 na przystanku
MPK (autobusów 73, 89, 99) ul. 11-go
listopada/Jantarowa.
Start o godz. 10:15. Przebieg trasy wycieczki: ul. 11 listopada – os. Radogoszcz Zachód – Okulickiego – Okręglik – rzeka Więkczyzna (Wrząca)
– ul. Zgierska. Udział bezpłatny.
RedKu
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CHLEB, KTÓRY SMAKUJE
DO OSTATNIEGO OKRUCHA

Na zakwasie, na drożdżach,
pszenne, żytnie, razowe – rodzajów chleba jest tak wiele,
że można się w nich pogubić.
O tym, czym się różnią i co to
znaczy dobre pieczywo, opowiedział nam Mateusz Skonka, założyciel Mikropiekarni Okruchy
(ul. Bednarska 2), którą prowadzi wraz z żoną Anią.

Okruchy działają od końcówki 2019 roku. Nazwa
piekarni dobrze oddaje jej
charakter – nie jest nastawiona na masową produkcję,
a często już około godz.
10-11 na półkach zostają
tylko… okruchy. Piekarnia
prowadzi sprzedaż również
na zapisy, co pozwala zoptymalizować produkcję i uniknąć wyrzucania towarów,
a klientom daje gwarancję
otrzymania ulubionego wypieku. I wiele osób z takiej
gwarancji korzysta – mimo
że piekarnia położona
jest poza centrum,
ustawiają się
do niej kolejki chętnych.

Daniel Markiewicz:
Co to właściwie znaczy,
że chleb jest dobry?
Mateusz Skonka: Jest
taki facet, Trevor J. Wilson
z Vermont w Stanach, który podał kiedyś dobrą deﬁnicję: dobry chleb to taki,
który ci dobrze smakuje,
po jakim dobrze się czujesz. Nie ma tak naprawdę przepisu na najlepszy
skład, dla każdego będzie
on trochę inny. Każdy ma
swoje preferencje i musi
dobrać pieczywo do swoich wymagań. Ale jest jeszcze odpowiedź na pytanie: co to znaczy zdrowy
chleb. Tutaj z kolei znajdą
się osoby, dla których super
wyborem będzie chleb biały, bo nie obciąży im układu pokarmowego. Inni za to
będą wybierali chleby
ze względu na wartość odżywczą, sięgną więc po takie z dużą ilością błonnika,
pełnoziarniste, ze starych
odmian orkiszu albo
z płaskurki. Niekoniecznie więc to, co dobre
dla mnie, będzie dobre też
dla ciebie. Warto kierować
się tym, co mówi twoje ciało:
jeśli po danym wypieku dobrze się czujesz i jesteś zadowolony, to znaczy, że traﬁłeś
na dobry produkt.

D.M.: A od jakiego chleba
lepiej trzymać się z daleka, jakich składników
unikać?
M.S.: Najmniej fajne jest to,
co nie zostało umieszczone
na etykiecie. Coraz częściej
słyszy się o tym, że w produkcji chleba stosuje się polepszacze, które zachowują
tzw. „czystą etykietę”. Fatalnie, że są sposoby przemycania do mąki polepszaczy, których nie wymienia
się w składzie. Dlatego
trzeba liczyć się z tym, że
jeśli coś jest super tanie, to
jest wysokie prawdopodobieństwo, że są tam polepszacze. Zastanowiłbym się
trzy razy przed wybraniem
właśnie takiego pieczywa.

Chleb na zakwasie
zachowuje świeżość nawet po kilku dniach

D.M.: Czym różni się
Wasz chleb od takiego
z marketu?
M.S.: Dzięki temu,
że współpracujemy
z młynami, budujemy sobie relacje
i wiemy, co jest
w konkretnej mące.
Używamy takich,
które nie są w żaden
sposób stabilizowane.
Te pełnoziarniste są dla
nas mielone na starych,
żarnowych młynach. Dzięki
temu mąka jest bardzo rozdrobniona, przez co zakwas
jeszcze bardziej może z niej
czerpać, a finalnie nasz organizm uzyskuje z chleba
więcej wartości odżywczych. Pozyskiwanie takiej
mąki bywa trudniejsze logistycznie, ale warto, bo dostajemy totalnie świeży produkt. A taki jest najlepszy,
bo po zmieleniu ziaren cenne dla człowieka kwasy
tłuszczowe utrzymują
się w mące do trzech
tygodni.

FOT. ŁÓDŹ.PL, MIKROPIEKARNIA OKRUCHY

AKTUALNĄ
LISTĘ
WYPIEKÓW
OKRUCHÓW
ZNAJDZIECIE NA:

D.M.: Na czym
pieczecie swój chleb?
M.S.: Są trzy drogi: można piec chleb tylko i wyłącznie na drożdżach,
na drożdżach i zakwasie
jednocześnie lub tylko na
zakwasie. My idziemy tą
ostatnią drogą. Drożdże
sklepowe do chleba nie
wnoszą nic, poza tym, że
go spulchniają. Za to zakwas oprócz tego, że napowietrzy nam chleb, to
częściowo przefermentuje
też składniki, m.in. rozbije
skrobię na cukry proste, które będą łatwiej przyswajalne,
więc nasz organizm
będzie mógł więcej
z tego czerpać. Dodatkową korzyścią jest to, że
chleb po kilku dniach zachowuje świeżość.
D.M.: Jakie bochenki najczęściej zamawiają u Was
łodzianie?
M.S.: Cieszymy się, że dużo
sprzedaje się chleba żytniego, który jest bogaty
w pełne ziarno, gdzie
jest mnóstwo zdrowych składników.
U nas jest równie popularny, jak jasny,
a z rozmów
z innymi piekarzami wiemy, że zwykle ciemne
pieczywo
to maksymalnie 30%
całej sprzedaży.

D.M.: Czy taki chleb jak
Wasz można odtworzyć
w domu?
M.S.: Oczywiście, że tak.
Sam zaczynałem od domowego pieczenia. Jest taka
książka Jeffreya Hamelmana „Chleb”, nazywana przez
wielu „biblią chleba”, od
której warto zacząć przygodę z wypiekaniem. Nie jest
to specjalnie skomplikowane. Jeśli chce się zrobić jasny
chleb, to na dobrą sprawę
wystarczą nam miska, mąka
i żeliwny garnek do pieczenia. Taki garnek zapewni
nam warunki podobne,
jak w piecach, które mamy
w piekarni. Oczywiście trzeba jeszcze poświęcić czas na
przygotowanie zakwasu,
dobrze się nim zaopiekować,
nie patrzeć tylko na czas
i temperaturę, ale na jego
zachowanie, objętość, smak
i zapach, które są najlepszym wskaźnikiem.
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Od otwarcia Ulicy Żywiołów w EC1 Łódź minęło półtora miesiąca, w tym czasie odwiedziło ją prawie 9 000
osób. Bilety na weekendowe wejścia rozchodzą się jak świeże bułeczki, a w ciągu tygodnia Ulicę Żywiołów
masowo odwiedzają wycieczki ze szkół i przedszkoli z całej Polski.
O jednej z wizyt porozmawialiśmy z Panią Anną Wojewodą, nauczycielką ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 111 w Łodzi.
Ulica Żywiołów spełnia wytyczne dotyczący podstawy programowej edukacji dzieci, czy myśli Pani, że Ulica
Żywiołów to wartościowe miejsce nauczania dzieci o żywiołach: wody, powietrza, ognia, ziemi i życia?
Przede wszystkim uważam, że jest to fantastyczne miejsce, w którym dzieci mogą doświadczyć
w praktyce tego, czego my ich uczymy w szkolnych ławkach. Myślę sobie, że to jest też na tyle
ciekawa przestrzeń, że dzieci mogą tu przychodzić wielokrotnie i cały czas doświadczać
czegoś nowego. Dla nas nauczycieli i nauczycielek jest to o tyle łatwiejsze, że potem
podczas lekcji możemy odnieść się już do doświadczeń, które dzieci tu przeżyły.

Zapytaliśmy Magdalenę Krawczyńską, Kierowniczkę Ulicy
Żywiołów, dlaczego to miejsce jest tak rozchwytywane?
Ulicę Żywiołów od samego początku tworzyliśmy z dziećmi i dla
dzieci. Na każdym etapie realizacji inwestycji współpracowaliśmy
z najmłodszymi, bacznie ich obserwowaliśmy i słuchaliśmy. W ten
sposób dostosowaliśmy przestrzeń do ich potrzeb i spełniliśmy ich
oczekiwania. Każdego dnia okazują nam swoją radość, eksplorują, pytają,
są ciekawe zjawisk, które prezentujemy w poszczególnych eksponatach,
poznają świat dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych Animatorów
i Animatorek. Odwiedzający Ulicę Żywiołów często do nas powracają, aby
skorzystać z nowych atrakcji, które proponujemy: udział w warsztatach
tematycznych, które cyklicznie zmieniamy, organizację urodzin, udział w eventach.
Bardzo nas to cieszy, dokładamy wszelkich starań, aby osoby odwiedzające były
zadowolone z pobytu na Ulicy Żywiołów.
Swoją pierwszą wizytę na Ulicy Żywiołów zaliczyła w miniony piątek Pani Agnieszka,
która wspólnie ze swoimi dwoma synami chciała spędzić weekendowe popołudnie.
Pani Agnieszko, czy Ulica Żywiołów to dobre miejsce, by spędzić czas z dziećmi?
Ulica Żywiołów to bardzo dobre miejsce na wspólne spędzenie czasu, zwłaszcza w okresie
zimy czy jesieni. Dzieci mają do dyspozycji trzy piętra nowoczesnej ale i przyjaznej
przestrzeni do zabawy połączonej z nauką. Podoba nam się, że jest też coś dla tych aktywnych
maluchów, potrzebujących by się wybiegać i wyskakać.
Czy według Pani prezent dla dziecka na Święta w postaci biletu do UŻ, jest fajniejszym
pomysłem niż kolejna zabawka?
Bilet wstępu na Ulicę Żywiołów to na pewno dobry pomysł na prezent, i co dla nas ważne, także
w bliskim nam nurcie zero waste. Ceny biletów są też na tyle przystępne, że można wybrać się
całą rodziną, a nawet powrócić bo w dwie godziny trudno spróbować wszystkiego, co oferuje
to miejsce.
Gdzie kupić bilet?
Bilety można kupić na stronie internetowej www.ulicazywiolow.pl lub stacjonarnie
w kasie Ulicy Żywiołów, a także w kasach Centrum Nauki i Techniki EC1
oraz w Planetarium EC1.
Autor wywiadu: Igor Wojciechowski
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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)
Ryneczek przy Mochnackiego

UWAGA

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
Tatarakowa 12, Radogoszcz Wschód
Nastrojowa 50, pl. Słoneczny

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“

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

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach

SPORT
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ZAKOŃCZYĆ JESIEŃ

FOT. MARCIN BRYJA

ZWYCIĘSTWEM

FORTUNA 1. LIGA

20 KOLEJKA

Niedziela, 5.12.2021

CHROBRY
GŁOGÓ
ÓW

godz.

15 : 00

Polsat Go

WIDZEW
ŁÓ
ÓDŹ

Po serii pięciu meczów bez zwycięstwa Widzew przełamał się i na własnym boisku pokonał 3:2 Zagłębie
Sosnowiec. Jednak w ostatniej kolejce rundy jesiennej RTS czeka znacznie trudniejsze zadanie – wyjazdowy
mecz z Chrobrym
w Głogowie.
Mecz z sosnowiczanami był arcyważnym spotkaniem dla Widzewa. Zwycięstwo pozwoliło
nie tylko odbudować się mentalnie, ale również odskoczyć
od grupy pościgowej, która
pogubiła punkty. Ta wygrana była tym bardziej cenna,
że strzelecko odblokował się
Bartosz Guzdek, a widzewiacy w ostatnich tygodniach
mocno cierpieli z powodu
nieskuteczności pod bramką
rywala.

Przed ligą puchar
Jednak zanim Widzew
przystąpi do starcia ligowego z Chrobrym,
czeka go mecz Pucharu Polski z Wisłą
Kraków (zostanie
rozegrany po zamknięciu numeru). Trener Janusz
Niedźwiedź na
dwóch ostatWidzew wygrywając mecz
nich konferencjach prasoumocni się na drugim miejscu
wych mówił,

MECZ ŁKS

że wyjściowa jedenastka klaruje się tuż przed meczem,
więc na ten moment nie możemy być pewni występu
powracających po urazach
Krystiana Nowaka czy Juliusza
Letniowskiego, którzy jak tlenu
potrzebują ogrania meczowego.
Twierdza Głogów
Chrobry to typowy ligowy średniak plasujący się w środku tabeli. Głogowianie jednak są niezwykle groźni na swoim obiekcie.
W tym sezonie w ośmiu spotkaniach wygrywali aż sześć razy.
Punkt udało się wydrzeć Miedzi
Legnica, a jedyne zwycięstwo
odniosła tam Skra Częstochowa.
W środę (1 grudnia) Podopieczni Ivana Djurdijevicia wygrali
w zaległym meczu z innym łódzkim zespołem – ŁKS. Jeżeli Widzew chce być drugą drużyną,
która pokona Chrobrego na jego
terenie, musi wystrzegać się największego grzechu sąsiada, czyli
niezdecydowania pod bramką. PB
TABELA FORTUNA 1. LIGA

M

19
1. Miedź Legnica
19
2. Widzew Łódź
19
3. Korona Kielce
19
4. Podbeskidzie B-B
5. Sandecja Nowy Sącz 19
19
6. GKS Tychy
18
7. ŁKS Łódź
19
8. Chrobry Głogów
19
9. Skra Częstochowa
19
10. Arka Gdynia
19
11. Odra Opole
19
12. Resovia Rzeszów
19
13. GKS Katowice
14. Puszcza Niepołomice 19
15. Zagłębie Sosnowiec 19
18
16. Stomil Olsztyn
19
17. Górnik Polkowice
18
18. GKS Jastrzębie
AWANS

BARAŻE

G PKT

34:15
35:21
25:19
34:22
23:19
21:19
22:18
22:18
13:18
25:19
26:27
21:22
23:32
21:28
22:30
21:29
17:32
15:31

SPADEK

Tabela na 4.12.2021 na godz. 18.00

Mecz 20. kolejki Fortuna I Ligi między Puszczą Niepołomice a ŁKS Łódź
został odwołany z powodu zakażeń
koronawirusem w drużynie z Niepołomic. Decyzja została podjęta
na prośbę działaczy Puszczy. Oznacza to, że Łódzki Klub Sportowy zakończył rozgrywki piłkarskie w 2021
roku. Nowy termin spotkania ma być
wyznaczony w przyszłym roku.

O
W
OD

!
Y
N
A
Ł
ŁKS w tym roku już nie zagra!
FOT. ŁKS

41
38
32
32
31
30
29
28
27
26
26
24
20
19
18
16
13
13
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ŁÓDZKA POGODYNKA
PIĄTEK

03.12

1°C

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, AP

SOBOTA

Imieniny
obchodzą:
Franciszek, Kasjan,
Ksawery, Atalia,
Hilary, Kryspin

04.12

2°C

Imieniny
obchodzą:
Barbara, Krystian,
Bernard, Hieronim,
Jan, Klemens

A oto kolejna próbka satyrycznych możliwości pana Juliana, czasem nawet pikantnych…

MIASTO RODZINNE

A zresztą… małoż to bywa
Na świecie różnych wypadków?
Może się jednak zmienimy?
Adieu, Madame. Bądź szczęśliwa,
Kiedy się znów zobaczymy?
P.S.
Ukłony dla pięknych pośladków
„List do kobiety”

ŁÓDZKIE GAWĘDY

ILE ZIEMI MIELI
ŁODZIANIE?

Przed kilkuset laty mieszkańcy Łodzi trudnili się przede
wszystkim rolnictwem. Teren
zabudowy miejskiej wynosił ok. 20 ha, ale wg danych
z drugiej polowy XVI w.
łodzianie gospodarowali
w sumie na 28 łanach, tj. ok.
476 ha! Grunty były skupione
w trzech niwach, do których
dochodziły łąki, pastwiska
i ogrody.
Natomiast obszar gruntów ornych okolicznych wsi kształtował się niejednolicie, od 3
do 19 łanów (1 łan = około
17 ha). Pośród miejscowości
założonych od połowy XV
do schyłku XVI wieku zdecydowanie przeważały grunty
średniej wielkości (8-12 łanów), natomiast wsie szlacheckie, zwłaszcza starsze,
na ogół nie miały więcej niż
7,5 łanu. Dane o wielkości
gospodarstw chłopskich zachowały się tylko dla dóbr
kościelnych.
W połowie XVI w. najwięcej
ziemi ornej zajmowały gospodarstwa jednołanowe, półłanowe w niektórych wsiach
obejmowały najwyżej połowę całego areału. Folwark
łódzki w Starej Wsi do końca
XVI w. miał cztery łany. Jego
zabudowania składały się
z dworu mieszkalnego oraz
obiektów gospodarczych, tj.
stajni, spichlerza, stodoły itp.
Inwentarze z 1568 i 1582 r.
wymieniają jedynie dwie osoby obsługi: tzw. panią starszą,
czyli gospodynię, i pastuszkę.
Pierwsze z tych źródeł wspomina ponadto włodarza, który miał jeden łan w Starej Wsi,
ale z niego płacił tylko czynsz,
danin natomiast nie składał,
gdyż mieszkał zapewne na
swoim gospodarstwie. agr
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Corpus delicti – rozkoszne ciało.

Pod koniec XIX wieku
ówczesna wieś Dąbrowa
zaczęła się szybko urbanizować. Powstały zakłady przemysłowe, zaczęła
się parcelacja lasów i pól.
W jej rezultacie powstało
drugie co do wielkości
przedmieście Łodzi na
granicy Nowych Chojen,
którego centralnym placem był rynek powstały
ok. 1900 r. Jeden z właścicieli działek przy ulicy
Rzgowskiej, nazwiskiem
Hüttma, wydzielił część
swojego gruntu i zorganizował tam targowisko, pobierając opłaty od
sprzedających. W latach
30. XX wieku pojawiło
się już określenie Rynek
Czerwony. Jedna z wersji
mówi, że nazwa nadana

Dura sex, sed sex.

ŁODZIANIZMY

CZERWONY RYNEK

została z inicjatywy radnych PPS dla podkreślenia proletariackiego charakteru dzielnicy Chojny,
a inna wywodzi ją od
walk rewolucjonistów
1905 roku, spacyfikowanych tutaj przez oddział
kozaków.
Po wojnie aż do lat 70.
funkcjonowały na Czerwonym Rynku popularne
bazary, prawdziwy łódzki pchli targ, który tonął
nieraz w błocie z braku
utwardzonej nawierzchni.

Imieniny
obchodzą:
Filip, Kryspin,
Sabina, Anastazy,
Edyta, Gerald

e…

Ławeczka
Tuwima

Hala targowa od strony
ul. Rzgowskiej

05.12

3°C

Frywo
lni

Mężczyzna pozostaje zazwyczaj bardzo długo
pod wrażeniem, jakie zrobił na kobiecie.
Marzenie kobiety:
mieć stopę wąziutką,
a żyć na szeroką.

NIEDZIELA

Po 1972 r. zaczęła się
wielka przebudowa Chojen, niegdyś „Nowych”,
a wtedy nazwanych „Starymi”. Zakazano handlu,
rynek rozkopano, wyburzono wiele starych domów, wzniesiono pierwsze w pobliżu bloki.
Obecnie pozostał tam
handlowy ślad w postaci
nowoczesnej hali i pawilonów, a powstałe osiedle
otrzymało tradycyjną nazwę Czerwony Rynek.
agr

ŁAPAĆ ZŁODZIEJA!

Niestety napady rabunkowe w bramach, na
ulicy czy na klatkach
schodowych kamienic
zdarzały się w przedwojennej Łodzi dość
często. Do jednego
z takich zdarzeń doszło 27 lutego 1932 roku
w domu przy ulicy Cegielnianej 19 (dziś ulica
Jaracza), należącym do
państwa Friedsteinów.
Małżonek, szanowany
kupiec i posesjonat pan
Stefan, po zakupach na
Piotrkowskiej wracał
do swojej kamienicy,
a gdy był na klatce schodowej, usłyszał krzyk
swojej małżonki, którą
napadł chwilę wcześniej
jakiś młody człowiek.
Uderzył ją w głowę, po
czym zabrał torebkę
z pakunki z zakupami.
Na takie larum szybko
pojawili się portier i dozorca. Wybiegli na ulicę
i zaczęli krzyczeć: Łapać
złodzieja!

Pośród przechodniów
nie brakowało bogatych
kupców, którzy szybko
schowali się do bram,
trzymając się za kieszenie.
W pobliżu znalazł się
także posterunkowy,
który podjął działanie.
Zauważył, że jakiś młodzieniec też wrzeszczy
i namawia, by ścigać
przestępców, a sam
szybko się oddala. Policjant rozpoczął pościg,
a w sukurs przyszedł
j aki ś j egomość, kt óry rzucił biegnącemu
pod nogi swoją laskę.
Opryszek został ujęty i odprowadzony do
V Komisariatu przy ulicy
Wschodniej.
Napastnikiem okazał się
18-letni Tadeusz Sobaczak, mieszkaniec Widzewa, który za brutalny
napad na panią Friedsteinową został skazany na
dwa lata więzienia.
agr

LISTOPADOWEJ NOCY
6 grudnia WECHA
pierwszych dniach grud- Miasta. Mieszkańcy Łodzi niem się wojsk rosyjskich

Kolejne wydanie w poniedziałek

GALERIA ŁÓDZKICH
MURALI

Mural 3D przy ul. Pomorskiej 93 autorstwa włoskiego
artysty o pseudonimie AweR

nia 1830 roku dotarły do
Łodzi pierwsze informacje
o powstaniu listopadowym.
Mieszczaństwo oraz niewielka grupa inteligencji założyli
komitet obywatelski, którego
celem było zbieranie datków, broni i odzieży na rzecz
wojska narodowego. Łódzki
chirurg K. Keller wraz z kilkoma łodzianami zaciągnęli
się w szeregi armii. Prowadzono skuteczne zbiórki na
wyposażenie wojsk powstańczych. Wśród oﬁarodawców
znaleźli się m.in. J. Kijeński,
zbankrutowany szlachcic
posiadający w Łodzi grunty
i dom mieszkalny; kasjer
miejski W. Gawłowski, czy
A. Bittdorf, starszy Zgromadzenia Cechów. Przedsiębiorcy, tkacze i osadnicy
niemieccy byli przeciwko powstaniu narodowemu, blisko
było nawet do zbrojnej konfrontacji na Rynku Nowego

uczestniczyli w składkach
na ekwipunek i żywność dla
wojska, a rzemieślnicy szyli
mundury, bieliznę, sakwy
i dostarczali obuwie.
Większość mężczyzn w wieku 18-45 lat została włączona
do służby w Straży Bezpieczeństwa. Przez cały niemal
okres powstania działania
bojowe toczyły się z dala od
Łodzi. Komitet Obywatelski
rozwiązano wraz z pojawie-

w okolicach naszego miasta
w sierpniu 1831 r. Represje
carskie po upadku zrywu
listopadowego mocno uderzyły natomiast w rodzący
się łódzki przemysł.
Likwidacja armii polskiej
pociągnęła za sobą m.in.
utratę kontraktów na dostawy sukna mundurowego,
a nowa taryfa w handlu z Rosją podniosła cła na wyroby
wełniane. agr

KARTKA Z KALENDARZA

Walki podczas powstania listopadowego nie objęły terenu Łodzi.
Na zdjęciu fragment obrazu „Bitwa
pod Olszynką Grochowską”
Wojciecha Kossaka
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NISKOEMISYJNY
TRANSPORT W ŁODZI
PROGRAM NISKOEMISYJNEGO
TRANSPORTU MIEJSKIEGO
ZAKUP 17 AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH
WRAZ Z WYBUDOWANIEM INFRASTRUKTURY
NIEZBĘDNEJ DO ICH OBSŁUGI
WARTOŚĆ PROJEKTU

64,5 mln
DOFINANSOWANE UNIJNE:

45 mln
Projekt zakłada zakup 17 autobusów elektrycznych
jednoczłonowych z możliwością doładowania poprzez
pantografowe stacje szybkiego ładowania zlokalizowane
na pętlach oraz stacje wolnego ładowania zlokalizowane
na terenie Zajezdni Autobusowej EA1
przy ul. Limanowskiego 147/148.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

30 czerwca 2022 rok
Podstawowe informacje o projekcie, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dostępne są na stronie ZIM

ŹRÓDŁO: VOLVO BUSES

