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TEGO CHCIELI ŁODZIANIE

NOWY PARK NA CHOJNACH

Dzięki Łódzkiemu Budżetowi
Obywatelskiego na Chojnach Zatorzu, między ulicami Jutrzenki
i św. Jana Bożego (od ul. Mieszkalnej do ul. Zagranicznej) powstaje nowy park.

elementy małej architektury, wybudujemy żwirową
ścieżkę dla biegaczy, zasadzimy wiele roślin – mówi
Marcin Sośnierz z Zarządu
Inwestycji Miejskich.

To projekt zgłoszony do
ŁBO na rok bieżący i jeden z tych, które łodzianie
wskazali w głosowaniu do
realizacji.
– Będzie to przyjazna zielona przestrzeń, w której
dobrze odnajdą się zarówno seniorzy, jak i najmłodsi łodzianie. W ramach
inwestycji przebudujemy
chodniki, zamontujemy

Specjalna trawa
Rekreacyjno-wypoczynkowy park zajmie ostatnie niezabudowane tereny zielone
na osiedlu Chojny Zatorze.
Teraz trwa już ich porządkowanie i zagospodarowanie, co będzie wymagać
m.in. rekultywacji istniejącego tam trawnika, który
stanowić będzie ok. 80 proc.
terenu parku. Rozpoczęło

się wytyczanie parkowych
alejek, przy których staną
stojaki na rowery, parkowe ławki i kosze na śmieci.
Powstanie też nowoczesne
oświetlenie, które zapewnią
lampy solarne niewymagające przyłączenia do sieci,
zachowujące sprawność aż
przez 25 lat.
Nowa zieleń
Lokalną roślinność, a rośnie
tam już 68 drzew, wzbogacą nowe nasadzenia: blisko
1000 krzewów, w tym ok.
300 sztuk róży okrywowej
i 300 sztuk śnieguliczki
oraz trawy ozdobne.

To dopiero początek
Rozpoczęte prace, których
koszt wyniesie blisko 700
tys. zł, to pierwszy etap
budowy parku. Planowane jest wzbogacenie go
o strefy aktywności, bezpieczny plac zabaw dla
dzieci, domki dla owadów
i budki dla ptaków. Dojdą też nowe nasadzenia,
w tym m.in. kwiatów, które stworzą tam kolorową
łąkę. Powstać ma także
wygrodzona strefa dla
psów z koszami na ich odchody.
(pj)

INFO
O zielonych projektach ŁBO
na rok 2022 czyt. na str. 11

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE

ATAK PRZY KIELISZKU
Policjanci ze Śródmieścia
zatrzymali nietrzeźwą
33-latkę, która ugodziła
nożem swojego 31-letniego
konkubenta.
Do zajścia doszło 4 grudnia przy ulicy Kilińskiego,
gdzie para gościła u znajomego. Wszyscy pili alkohol, póki 33-latka z nieznanych jeszcze przyczyn
ugodziła nożem swojego
31-letniego towarzysza.
Ranny nie przejął się krwawiącą raną, którą wstępnie
opatrzył mu 53-letni gospodarz. Wyszedł z mieszkania, spiesząc na umówio-
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ne spotkanie. Nie dotarł
na nie. Obrażenia, jakich
doznał, okazały się poważne i mężczyzna zasłabł na
ulicy. Pogotowie wezwali
przypadkowi przechodnie.
Mężczyzna traﬁł do szpitala i nie zagraża mu już niebezpieczeństwo. 33-letnią
nożowniczkę zatrzymano.
Miała 1,5 promila alkoholu
w organizmie. Kobieta ma
przeszłość kryminalną, teraz odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Została
tymczasowo aresztowana.
(pj)

COViD-19

LICZBA
ZAKAŻEŃ

NA DROGACH

GDZIE KOŃCZĄ SIĘ
REMONTY ULIC
Pomimo zimowej aury, drogowcy
nie zwalniają tempa przy naprawianiu łódzkich ulic. Jeszcze
w tym roku mamy skorzystać
z równych nawierzchni na kolejnych jezdniach i chodnikach.
Nowa nawierzchnia pojawiła się dotychczas na
ul. Hyrnej, Lodowej, Zielonej, Politechniki, Włókniarzy i Konstytucyjnej. Ponadto trwają prace na 11 innych
drogach.
Najbardziej zaawansowane
prace prowadzone są na ul.
Kasprzaka, gdzie wykonana
została już ostatnia, ścieralna warstwa asfaltu.
– Pracujemy jeszcze przy
chodnikach i miejscach
postojowych. Również na
ostatniej prostej mamy prace na ul. Maratońskiej. Pozostały do wykonania nowe
nawierzchnie na przystankach autobusowych przy
ul. Olimpijskiej – mówi Sławomir Niżnikowski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg
i Transportu.
Mocno zaawansowane są
również prace na ul. Żeli-
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gowskiego, ul. Sienkiewicza
i 6 Sierpnia, gdzie gotowe
są już połówki jezdni, po
których odbywa się ruch,
a druga strona drogi przygotowywana jest do układania nowej nawierzchni.
Tymi ulicami pojedziemy
już na przełomie roku.
Również mieszkańcy Widzewa mogą dostrzec
postępy realizowanych
prac. Na większości remontowanej ul. Czernika
i Chmielowskiego pojawił się nowy asfalt. Wraz
z nową nawierzchnią wykonane zostaną chodniki
i miejsca postojowe.
Większość z zaplanowanych remontów ponad 20
ulic zakończy się na przełomie roku. Natomiast
większe modernizacje,
które prowadzone są na
ul. 6 Sierpnia czy ul. Jaracza, zakończone zostaną
w pierwszym półroczu
przyszłego roku.
Na remonty łódzkich jezdni miasto przeznaczyło
w tym roku 100 mln zł.
TAnd

WOJ. ŁÓDZKIE: 1371

MIKOŁAJ NA ŁÓDZKIM
Ł DZKIM LOTNISKU!
6 grudnia na łódzkim lotnisku
wylądował Mikołaj z prezentami. Na płycie lotniska czekały na niego dzieci. Mikołaj
przywiózł prezenty dla 200
podopiecznych łódzkich domów
dziecka i Domu Samotnej Matki
im. Stanisławy Leszczyńskiej.
Przedszkolaki przywitały Mikołaja na lotnisku,
a po rozdaniu prezentów
świąteczny orszak pojechał do domów dziecka.
Placówki objęte akcją to:
Dom Samotnej Matki,
Dom Małego Dziecka
Zbocze, Dom Dziecka 15,

Rodzinne Domy Dziecka
Fundacji Happy Kids,
Dom Dziecka 10, Dom
Dziecka 13, Dom Dziecka 9, Dom Dziecka 14
i Dom Dziecka 1. Na koniec orszak Mikołaja
odwiedził Jarmark
Bożonarodzeniowy
na Piotrkowskiej,
gdzie także rozdawał drobne upominki dzieciom i dorosłym.
Charytatywna akcja
„Lądowanie Mikołaja”
odbyła się już po raz 5 na
łódzkim lotnisku.
red.

Redaktor naczelna:
Aleksandra Hac

Redaktor wydania:
Piotr Jach
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Zaproszenie NA PIKNIK
Immergas i Urząd Miasta Łodzi zapraszają na zimowy piknik WDECHę w ramach kampanii Łódź OddychaMY.
W parku Baden Powella, 12.12.2021 od godziny 13:00 czeka na Was RODZINNA STREFA EKOAKTYWNOŚCI oraz DemoCar
Immergas z pokazową pompą ciepła.
Jeśli zatem:

Atrakcje, które na Ciebie czekają, to:

stoisz przed wyborem sposobu ogrzewania w nowym domu

pokazowa pompa ciepła oraz spotkanie ze specjalistami w tym zakresie

musisz wymienić swój stary piec na nowsze rozwiązanie

strefa ekoaktywności z grami i zabawami dla całej rodziny

chcesz dowiedzieć się więcej o ekologicznych pompach ciepła

fotoramka do robienia wyjątkowych zdjęć

chcesz skorzystać z dofinansowania przy termomodernizacji

specjalny prezent w postaci roślinki produkującej czyste powietrze za

lub po prostu miło spędzić niedzielne popołudnie

udostępnienie swojego zdjęcia w mediach społecznościowych
specjalna niespodzianka na zakończenie wydarzenia

Przyjdź koniecznie!

AKTUALNOŚCI

4

Środa, 8 grudnia | nr 74/2021

REWITALIZACJA

KAMIENICA ZMIENI SIĘ
W BIBLIOTEKĘ

Rozpoczął się remont secesyjnej kamienicy przy ul. Zachodniej 76. Powstanie w niej
nowa biblioteka miejska.
Księgozbiór będzie sproﬁlowany pod kątem historii
miasta i jego architektury
oraz światowych trendów
w planowaniu przestrzeni
miejskiej, a przed budynkiem
powstanie miejski ogród.
To pierwsza taka inwestycja w zdegradowanym

ciągu ul. Zachodniej (od
ul. Zielonej do ul. Próchnika), zwanym przez łodzian
„Hiroszimą”, gdyż przywodzi na myśl krajobraz
po wybuchu bomby… Kiedy w czasach PRL-u podjęto decyzję o poszerzeniu

ul. Zachodniej, z jej parzystej strony wyburzono
wiele frontowych kamienic. Ich odsłoniętych oﬁcyn
przez dekady nie udało się
przeobrazić w reprezentacyjny kawałek miasta.
Ma się to jednak zmienić,

EKO-MIASTO

Montują ładowarki
DO ELEKTRYKÓW
W Łodzi powstaje baza dla
autobusów elektrycznych.
Wczoraj (7.12) rozpoczął się
montaż ładowarek, a także
podłączanie zasilania do nowej podstacji, przeznaczonej
dla Volvo 7900 Electric.
Stacje wolnego ładowania
montowane są w zajezdni
Limanowskiego. To tam
będą ładowane akumulatory autobusów podczas ich
nocnego postoju, by rano
mogły wyjechać na ulice
Łodzi. W zajezdni przy
„Limance” będzie 17 stanowisk z ładowarkami plug-

-in. Dodatkowo elektryki
będzie można ładować na
sześciu krańcówkach – na
Janowie, Retkini (ul. Maratońska), ul. Szczecińskiej,
pl. Mikulskiego, Dworcu
Fabrycznym i na Retkini
przy ul. Kusocińskiego.
Tam zostaną zainstalowane
ładowarki z tzw. odwróconym pantografem.
Autobusy Volvo 7900 Electric, które zostaną w przyszłym roku dostarczone do
Łodzi, będą niskopodłogowe i dostosowane dla osób
z niepełnosprawnościami
ruchowymi. Elektryki po-

mieszczą 75 pasażerów,
w tym 34 osoby na miejscach siedzących. Będą
wyposażone m.in. w klimatyzację, system informacji
pasażerskiej z ekranami
LED i LCD oraz ładowarki
USB.
Pojazdy te będą kursowały na liniach 86, 83 i 80,
które przebiegają przez
centrum miasta.
Koszt całego projektu to 65
mln zł brutto, natomiast 17
autobusów to 38 mln zł netto. Unijne doﬁnansowanie
wynosi 84 proc.
amagn
FOT. MPK

a to za sprawą nie tylko tej
miejskiej realizacji, ale też
dwóch innych inwestycji
w bezpośrednim sąsiedztwie: przystanku kolejowemu Łódź Śródmieście,
który powstaje przy
zbiegu al. Kościuszki
Pomimo wielu wyzwań,
które przed rynkiem
biurowym postawiła pandemia, mijający rok okazał się
dla Łodzi korzystny.
Łódź wabi
inwestorów
Dobry klimat inwestycyjny, pozytywne recenzje od
podmiotów obecnych na
łódzkim rynku oraz zaufanie deweloperów do miasta sprawiły, że pandemia
nie zastopowała zaplanowanych inwestycji. Od
początku 2021 r. w mieście
pojawiło się 12 nowych
inwestorów, a dwójka kolejnych ujawni się jeszcze
w tym miesiącu.
– Te nowe w Łodzi podmioty zawarły umowy
najmu powierzchni biurowych w mieście na łącznie
16700 mkw. – informuje
Adam Brzostowski, Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy
Międzynarodowej UMŁ.
– Nowi inwestorzy wygenerowali już 1300 miejsc
pracy, na koniec paździer-

z ul. Zieloną oraz nowej kamienicy, jaką przy
skrzyżowaniu ul. Zachodniej z ul. Więckowskiego
wybuduje deweloper Yuniversal Podlaski.
Wybudowana na początku
XIX w. kamienica przy

ul. Zachodniej 76 pełniła
dotąd funkcje mieszkalne. Jej przebudowa – pod
okiem konserwatora zabytków – będzie kosztować 6 mln zł. Większość
tej kwoty (4 mln zł), dzięki
umowie podpisanej pod
koniec ub.r. z zarządem
województwa, który dysponuje tymi środkami,
pochodzi z dotacji UE.
(pj)
FOT. LODZ.PL, FREEPIK

DOBRY KLIMAT
DLA BIZNESU

NOWI INWESTORZY
I RYNEK BIUROWY
nika zatrudnionych było
800 z nich. Równolegle ﬁrmy z branż outsourcingu
(BPO) i realizacji procesów
biznesowych (SSC) zapowiadają zwiększenie zatrudnienia. Według wstępnych prognoz w 2022 r.
stworzyć mogą 2600 dodatkowych miejsc pracy.
Biura nie świecą
pustkami
W minionych miesiącach
zmniejszył się natomiast
odsetek
pustostanów
w obiektach biurowych,
ważny wskaźnik kondycji
rynku. W III kwartale br.

wskaźnik niewynajętych
powierzchni biurowych
spadł o 1,5% w porównaniu do II kwartału i wynosił 16,8%. Jeśli wziąć pod
uwagę kolejne podpisane
umowy najmu, prognozujemy, że rok zakończymy
na poziomie nie wyższym
niż 15,6% – zauważa Brzostowski. – Optymizmem
napawa też fakt, że ﬁrmy
już obecne na łódzkim
rynku biurowym chętnie
renegocjują umowy najmu. Do tej pory dotyczyło to ponad 8000 mkw.
(red)

FOT. FREEPIK
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THE CURE
ZNÓW ZAGRA

Legendarna grupa The Cure po raz kolejny wystąpi w Łodzi.
W ramach trasy 2022 European Tour zespół zagra dwa koncerty w Polsce – 20 października 2022 r. w Tauron Arenie
w Krakowie, a nazajutrz, 21 października, w łódzkiej Atlas Arenie.

FOT. MAT. PRAS.

Podczas ponad dwugodzinnego show zespół zaprezentuje m.in. materiał
z nowej, niewydanej jeszcze płyty, gorąco wyczekiwanej przez fanów.
Sprzedaż biletów na koncerty w Polsce rozpoczyna
się w piątek, 10 grudnia
o godz. 10 na stronie organizatora, agencji LiveNation. Ceny biletów od
225 zł. Jako support zagra
szkocka kapela The Twilight Sad, której muzycy
mówią o swojej twórczości, że to „folk z warstwami hałasu”.
Zespół The Cure powstał
w Crawley w Sussex
w Anglii. Ich pierwszy
występ odbył się w 1978
roku, a do tej pory zagrali około 1500 koncertów.
Wydali 13 albumów studyjnych, kilka ﬁlmów

koncertowych i albumów
live. Mają na koncie także
soundtracki, boxsety, ponad 40 singli i składanki
z największymi przebojami. Powstało o nich również kilka książek. W 2019
The Cure został wprowadzony do Rock and Roll
Hall of Fame. W trakcie
trwającej już 42 lata kariery grupy przewinęło się
przez nią aż 13 muzyków.
W 2021 roku zespół składa
się z pięciu osób: Robert
Smith (głos i gitary), Simon Gallup (bas), Jason
Cooper (perkusja), Roger O’Donnell (klawisze)
i Reeves Gabrels (gitary).
Kapela już dwukrotnie
występowała w Łodzi
– w 2000 r. w Hali Sportowej i w 2016 r. w Atlas
Arenie.
(pj)

NOWY
KOMPLEKS
MIESZKANIOWY
PRZY AL. KOŚCIUSZKI
oraz przestrzeni zielonych,
jakie powstaną na terenie
nowej inwestycji.
Wyróżnikiem Strefy Progress będą dwa nowe budynki o wysokości 11 i 13
kondygnacji, jakie uzupełnią pierzeję al. Kościuszki.
Wyższy z nich wchłonie
budynek dawnego magazynu, który stoi obecnie przy wejściu na Strefę
Piotrkowska 217 od strony
al. Kościuszki – w ramach
inwestycji zostanie przebudowany
(rozebrany
i wzniesiony na nowo
w oryginalnej formie) do
celów
mieszkaniowych.
Dwa kolejne staną w głębi

niezabudowanej
działki
rozciągającej się w kierunku ul. Piotrkowskiej,
równolegle do istniejącego
pasażu Strefy 217. Łącznie
powstanie tam 276 mieszkań (o pow. od 19 do 140
mkw.) i 6 lokali usługowych oraz miejsca parkingowe dla aut lokatorów
w podziemnym garażu.
Przestrzeń między domami ma być zieloną strefą
relaksu z małym parkiem.
Inwestor zapowiada sporo
udogodnień dla mieszkańców, którzy będą mogli
korzystać ze strefy coworkingowej, siłowni, pralni
i komórek oraz z wypo-

FOT. ŁÓDŹ.PL

BUDOWNICTWO

Przy popularnej Streﬁe
Piotrkowska 217 powstaje
Strefa Progress – kompleks
czterech budynków mieszkalnych z lokalami usługowymi, który jest budowany
od strony al. Kościuszki
132. To pierwsza w Łodzi
inwestycja mieszkaniowa
spółki Okam, będącej właścicielem Strefy Piotrkowska 217 oraz kompleksu
biurowego
Łódź.Work
przy ul. Dowborczyków.
Strefa Progress nie naruszy
Strefy Piotrkowskiej 217.
Ma stanowić jej uzupełnienie lub nawet powiększenie poprzez wprowadzenie
nowych lokali usługowych

NOWE ODCINKI
HITU NETFLIXA

życzalni
elektrycznych
hulajnóg. Na terenie nieruchomości dostępne będą
ładowarki elektrycznych
pojazdów oraz gniazda
do ładowania urządzeń
mobilnych wmontowane
w ławki na zielonym dziedzińcu. W energię zaopatrywać je będą ogniwa fotowoltaiczne zamontowane
na budynkach. Prąd pozyskany z energii słonecznej
ma być wykorzystywany
także do oświetlenia przestrzeni wspólnych domów.
Budowa Strefy Progress ma
zakończyć się w II lub III
kwartale 2023 r.
Piotr Jach

Wygraj bilety

na premierę

Wiedźmina
17 grudnia na platformie
Netflix zadebiutuje drugi
sezon serialu o przygodach
Geralta z Rivii. Wiedźmin to
najbardziej znany polski superbohater, którego pierwsze
przygody Andrzej Sapkowski
napisał właśnie w Łodzi.

Premiera nowego sezonu
serialu „Wiedźmin” to
jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji Netﬂixa. W tytułową rolę wciela
się Henry Cavill, a u jego
boku zobaczymy aktorów
znanych z pierwszej części serialu. Wystąpią Anya
Chalotra jako Yennefer,
Freya Allan jako Ciri oraz
Joey Batey jako Jaskier.
Netﬂix przygotował nie
lada gratkę dla fanów
wiedźmińskiej sagi oraz
jej telewizyjnej ekranizacji
– bilety na Premierę Online
nowego sezonu superprodukcji. Pierwszy odcinek
drugiej serii będzie można
obejrzeć już 16 grudnia.
Co trzeba zrobić, aby

wygrać jedną z 1000 wejściówek i zobaczyć premierę wcześniej? Najpierw
należy rozwiązać quiz. Na
odpowiedź na każde z 10
pytań mamy 30 sekund.
Aby zaliczyć quiz, musimy
odpowiedzieć prawidłowo
na minimum 7 pytań i wtedy możemy się zmierzyć
z zadaniem konkursowym.
W konkursie Netﬂix na
premierę drugiego sezonu Wiedźmina online do
wygrania są jeszcze: 10
projektorów Mijia Xiaomi
Mi Smart Compact, 25 maszyn do popcornu i 150 kolekcjonerskich bluz. Każdą
z tych nagród dostajemy
razem z wejściówką na
premierę.
AHa

INFO

Weź udział
w konkursie na:
premierawiedzmina.pl

FOT. MAT. PRAS.

W ŁODZI
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JAK ROZMAWIAĆ

ZADBAJ O RELACJE

Z
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M II
Każdy, kto miał pod opieką nastolatka, przyzna, że to prawdziwe wyzwanie. Zmienność
jego nastrojów i reakcji potrafi
przyprawić o zawrót głowy
i
poczucie
bezradności.
W końcu mówi się: małe dziecko – mały kłopot, duże dziecko
– duży kłopot.
Co zrobić, by nie zaogniać
naszych relacji z wnukami
i jak z nimi rozmawiać?
Jak zrozumieć
nastolatka
W kontakcie z nastolatkami
przede wszystkim trzeba
mieć dużo cierpliwości. Dobrze też wiedzieć i pamiętać,
że wszelkie ich negatywne
zachowania nie wynikają ze
złej woli. To nie tak, że już nie
potrzebują rodziny i nie liczą
się z twoim zdaniem. Jeżeli
masz wrażenie, że odsuwają się od ciebie i najważniejsi
stają się dla niego lub dla niej

znajomi – pamiętaj, że twoje
wnuki są właśnie na etapie
budowania własnej tożsamości i usamodzielniania się.
Ich priorytetem jest integracja z rówieśnikami.
W takich sytuacjach lepiej nie
wymuszać kontaktu na siłę
i nie traktować nastoletniego
wnuka czy wnuczki jak malucha. Dobrze natomiast być
w pobliżu i dać im do zrozumienia, że zawsze mogą na
nas liczyć.
Rozmowa z wnukiem
Pytania w stylu: „Czy
w szkole wszystko dobrze?”,
„U ciebie na pewno w porządku?” nie zachęcają do
prowadzenia dialogu. Trudno się dziwić, że w odpowiedzi usłyszysz jedynie zdawkowe „spoko”, „może być”
czy „nic szczególnego”.
Jest
to powierzchowna
rozmowa, która nie ma nic
wspólnego z zaangażowa-

nym dialogiem. Lepiej też
nie pytać „Czy masz już
dziewczynę/chłopaka?”.
Takie pytanie zadane np.
przy wigilijnym stole może
wywołać duży dyskomfort.
Dla nastolatków to bardzo
często drażliwy temat. Jeśli
wnuki będą chciały podzielić
się z tobą taką wiadomością,
na pewno to zrobią w dogodnym dla nich momencie.
6 prostych zasad
udanej rozmowy
Zasady prowadzenia rozmowy z nastolatkiem są
dokładnie takie same, jak
w przypadku rozmowy
z dorosłymi osobami. Każdy
z nas chce być zauważony,
usłyszany i wysłuchany.
Jak rozmawiać z bliskimi?
• Poświęć rozmówcy lub
rozmówczyni
swoją
uwagę.
• Słuchaj uważnie i nie
przerywaj wypowiedzi.

FOT. ENVATO ELEMENTS

•
•
•

Nie
dawaj
rad,
o które on lub ona
nie prosi.
Traktuj go lub ją po
partnersku w rozmowie.
Słuchaj bez osądzania i zbędnej krytyki.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi ogłasza aukcję elektroniczną
na platformie zakupowej LOGINTRADE NA PODDZIERŻAWĘ OŚRODKA
WYPOCZYNKOWEGO NAD ZALEWEM SULEJOWSKIM W BRONISŁAWOWIE,
gmina Wolbórz (nr sprawy: HHZ.281.45.2021.I).
Przedmiotem aukcji jest oddanie w dalszą poddzierżawę części działki nr 453/15
o powierzchni 2,2978 ha i działki nr 515 o powierzchni 8,3945 ha, obręb 0030 Swolszewice
Duże, gmina Wolbórz, w powiecie piotrkowskim, wraz z urządzeniami, celem prowadzenia
działalności rekreacyjno-wypoczynkowej.
Działka nr 453/15 - objęta jest księgą wieczystą Nr PT1P/00113814/0
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka nr 515 objęta jest księgą wieczystą Nr PT1P/00113577/6
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod adresem:
https://zwik-lodz.logintrade.net/rejestracja/aktualneaukcje.html.
Aukcja odbędzie się na platformie zakupowej
LOGINTRADE w dniu 21.12.2021r. o godzinie 12:00-12:30.
ZWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość unieważnienia
aukcji bez podania przyczyn na każdym jej etapie.

•

Rozmawiaj o tym, co
go lub ją interesuje. Nie
oceniaj gustu, po prostu
dowiedz się, co lubi.
Jeśli chcesz zrozumieć nastolatka, spróbuj przypomnieć
sobie, jak to było z tobą. Wiele
z nas na tym etapie życia miało

podobne rozterki. Trudniejsze
momenty trzeba przeczekać.
I choć bywa, że czasem martwisz się o przyszłość swojego
wnuka, pamiętaj, że otoczony
miłością i zrozumieniem wyrośnie na mądrego człowieka.
oszym

WYDARZENIA
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PULS

DZIEJE SIĘ W

ŚRODĘ

Świąteczna
herbatka

LITERATURY

Jak co roku zimą Łódź staje się
stolicą literatury. Już w piątek
(10 grudnia) rozpocznie się
Festiwal Literacki Puls Literatury. Zaplanowano spotkania
z autorami, panele dyskusyjne,
koncerty (m.in. 19 Wiosen,
NeoKlez, Normalsi),
wystawy, rozwiązania konkursów
literackich oraz
możliwość
zakupu książek ze
zniżką i autografem autora.

Inga Iwasiów

FOT. MAT. PRAS.

Hasło tegorocznego Pulsu Literatury to „Pamięci, przemów!”.
Organizatorzy
postawili na reinterpretację historii Polski jako
motyw
przewodni festiwalu.
Wśród
gości
są m.in. Adam
Leszczyński, autor
słynnej „Ludowej
historii Polski”
oraz Kacper
Pobłocki,
którzy będą
rozmawiać
o wygumkowanej

historii chłopów. Stefan
Chwin i Przemysław Czapliński zastanowią się, dlaczego tak ciężko nam ze
spadkiem po polskim romantyzmie. Zbigniew Rokita, Anna Dziewit-Meller
i Piotr Oleksy porozmawiają
o nieznanej i trudnej historii
Śląska i tzw. ziem odzyskanych, a Igor Rakowski-Kłos
będzie promował książkę
„Dzień przed. Czym żyliśmy 12 grudnia 1981”.
Pojawią się także goście
związani z Łodzią: Andrzej
Bart i Jer z y
Jarnie-

wicz, Łukasz Kozak,
Łukasz Orbitowski,
Piotr Paziński, Zyta
Rudzka, Katarzyna
Tubylewicz, Liliana Hermetz, Jakub Kornhauser, Grzegorz
Jankowicz. Nie
zabraknie także gości zagranicznych. Na
festiwalu pojawi
się m.in. Sigitas
Parulskis, pisarz litewski,
przewrotnie
rozliczający
się w książce „Ciemność
i partnerzy” z eksterminacją Żydów na Litwie,
a także Zoltan Lesi (Węgry), Andrij Lubka (poeta ukraiński) .
Po raz dziewiąty zostanie przyznana Nagroda Literacka
im. Juliana
Tuwima,
nawiązująca

Paweł Sołtys

Na godz. 12:00 w Bibliotece
Odyseja (ul. Wschodnia 42)
zaplanowano spotkanie,

w ramach którego odbędą

się warsztaty rękodzielnicze.
Uczestnicy stworzą niepo-

wtarzalne kartki świąteczne,
niebanalne bombki i orygi-

nalne dekoracje świąteczne.
Wstęp wolny.

Ewa Kuryluk
do przedwojennej, łódzkiej
tradycji honorowania wybitnych pisarzy. Laureat
lub laureatka 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.
Wszystkie wydarzenia festiwalowe (poza galą Nagrody
– ta zawita do Monopolis)
odbywają się w Domu Literatury w Łodzi (ul. Roosevelta 17).
Szczegółowe
informacje:
www.pulsliteratury.pl.
RedKu

Pęknięcie

O godz. 18:00 odbędzie

się spotkanie z Katarzyną
Kuczyńską-Koschany,

autorką biografii „Julian

Tuwim. Pęknięcie”. Spotkanie zostanie udostępnione
na profilu facebookowym

Wydawnictwa Uniwersytetu
Łódzkiego i Biblioteki Miejskiej w Łodzi.

DZIEJE SIĘ W

EK
CZWART

Decoupage

na plastrach drzew
O godz. 14:30 w filii

nr 56 Biblioteki Miejskiej

w Łodzi (ul. Sacharowa 63)
rozpoczną się warsztaty

drzew”. Technika decoupage

ŁÓDZKI DETAL

polega na ozdabianiu przedmiotów wzorami wyciętymi

z papieru i serwetek. Udział

Z MARIĄ NOWAKOWSKĄ

Zajęcia poprowadzi Maria Nowakowska, specjalistka od łódzkiej architektury,
twórczyni
inicjatywy „Detal w Mieście // Łódzki Detal”.

Julian Tuwim.

„Decoupage na plastrach

WARSZTATY

W czwartek (9 grudnia) Centralne Muzeum Włókiennictwa (ul. Piotrkowska 282)
w związku z otwarciem nowej wystawy stałej „Miasto
– Moda – Maszyna”, zaprasza na warsztaty dla młodzieży i dorosłych o detalu
architektonicznym.

7

Jeśli marzy ci się własnoręcznie przygotowany prezent na nadchodzące Święta, najlepiej
taki inspirowany łódzką
architekturą
lub
po prostu chcesz zrealizować się twórczo,
mierząc się z detalem
architektonicznym, to
grudniowe
warsztaty
modelowania w masach
plastycznych są właśnie
dla ciebie.
Muzeum zapewnia kreatywną atmosferę, in-

bezpłatny, obowiązują
zapisy w bibliotece.
Origami dla

spiracje i materiały. Nie
trzeba mieć wcześniejszego
przygotowania
– uczestnicy wszystkiego nauczą się na miejscu.
Zajęcia
rozpoczynają się w czwartek
(9 grudnia) o godz. 17:00.
Bilety: 8 zł – ulgowy,
12 zł (normalny). Na
warsztaty
obowiązują
zapisy pod numerem tel.
500 527 855, czynnym
w tygodniu w godz.
8:00-16:00.
RedKu

młodzieży

i dorosłych
Na godz. 17:00 zaprasza
Biblioteka Gdańska

(ul. Gdańska 8). Odbędą się
tam bezpłatne warsztaty
origami, chińskiej sztuki

składania papieru. Zajęcia
są skierowane do osób

12+ (młodzież i dorośli).
Obowiązują zapisy pod
tel. 574 407 032.
FOT. MAT. PRAS.

ŁÓDZKA HISTORIA
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RÓŻNE ZIEMIE REYMONTA

PASJE

pana Władysława
Kilka dni temu, 5 grudnia, minęła
rocznica śmierci Władysława Stanisława Reymonta, który swoje
barwne życie zakończył w Warszawie w 1925 roku, dwanaście
miesięcy i 2 tygodnie po tym, jak
otrzymał literacką nagrodę Nobla
za powieść „Chłopi”. Dla łodzian
pozostaje on przede wszystkim
autorem łódzkiej powieści wszech
czasów, czyli „Ziemi obiecanej”.

FOT. ARCHIWUM

Władysław Stanisław
Reymont (właśc. nazwisko Rejment) urodził się
7 maja 1867 r. w Kobielach Wielkich w powiecie
radomskim. Mocno związany z regionem łódzkim
pisarz w Łodzi spędził
kilka pracowitych
miesięcy w pierwszej połowie 1896 r.,
przygotowując powieść w odcinkach dla
„Kuriera Porannego”.
W szerokim odbiorze
upowszechnił także
reymontowski obraz naszego miasta

znakomity, nominowany
do Oscara film Andrzeja
Wajdy.
Człowiek orkiestra
Reymont poznał Łódź
i okolice jeszcze w latach
młodości. W rok po jego
urodzeniu rodzina Rejmentów przeniosła się
do Tuszyna, gdzie zajmowali w latach 1868–1880
ośmioizbową organistówkę. W wieku 9 lat
przyszły pisarz zdawał
wstępny egzamin do jednej z łódzkich szkół, ale
nie dostał się. Rodzice
chcieli, aby Władysław
także został organistą, ale
odmówił uczęszczania do szkół.
Jako nastolatek
szukał swego
miejsca na ziemi
i najpierw uczył
się krawiectwa
w Warszawie,
po czym został
czeladnikiem.
Próbował sił

jako pomocnik geometry,
a w latach 1844-88 był…
aktorem w wędrownych
trupach teatralnych.
Dzięki protekcji ojca traﬁł
do pracy na kolei jako
urzędnik, a potem na
krótko wstąpił do… klasztoru, by ponownie zostać
kolejarzem i zaczął pisać
po kryjomu przy świeczce
kupionej zamiast kolacji.
Taki był początek kariery
wielkiego pisarza, który
młodzieńcze doświadczenia wykorzystał w swojej
twórczości, m.in. „Pielgrzymce do Jasnej Góry”
(1895 r.), „Komediantce”
(1896 r.), „Fermentach”
(1897 r.), a później choćby
w szkicu powieściowym
„Marzyciel” (1910 r.) czy
powieści grozy „Wampir”
(1911 r.) jako pokłosiu
kontaktów z berlińskimi
spirytualistami.

ale lista miejscowości
w naszym regionie, z którymi był związany, jest
długa, choćby z uwagi
na pracę na Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.
Rodzinne Kobiele Wielkie
i Tuszyn, a potem Przyłęk,
Krosnowa, Lipce, Rogów,
Skierniewice czy Czarnocin i Wolbórka (Prażki),
a pod koniec życie także
Charłupia Wielka, Tubądzin czy Małków. Chęć
nawiązania kontaktu ze
środowiskiem literatów,
a także sprawy sercowe
przyciągały go do Łodzi.
W kwietniu 1894 r. Reymont odwiedził Ignacego Dąbrowskiego, autora
słynnej „Śmierci” w jego
mieszkaniu przy ul. Południowej 24 (Rewolucji
1905 r.). Wcześniej spotykał się w Łodzi z Heleną
Wejher, dążąc do zakończenia romansu, zapląSyn ziemi łódzkiej
tany równolegle w inny.
O d 1 8 9 3 r . R e y m o n t Gdy powstał pomysł na
mieszkał w Warszawie, powieść o Łodzi, Reymont

Gdzie jest medal Reymonta?
Przepadł bez śladu, może warto go poszukać?

wzorem naturalistów
pragnął poznać miasto
poprzez osobistą obserwację. W naszym mieście
s p ę dził w sumie kilka
miesięcy w pierwszej połowie 1896 r. By dobrze
poznać fabryki, pracował
przez kilka tygodni jako
robotnik. Znane są z tego
okresu dwa miejsca pobytu Reymonta: mieszkanie
przy ul. Wschodniej 50
oraz siedziba agentury
„Kuriera Codziennego”
przy ul. Piotrkowskiej
46. Z kart powieści wynika, że wiele kilometrów
przewędrował on ulicami
Łodzi. „Ziemia obiecana”
była drukowana w odcinkach na łamach „Kuriera Warszawskiego”
w latach 1897/1898,
a rok później ukazało się wydanie książkowe.
Nobel bez
medalu?
13 lipca
1900 r. Reymont uległ
wypadkowi
kolejowemu. Z pisania
w stolicy niełatwo było wyżyć,
ale paradoksalnie
dzięki odszkodowaniu (38,5 tys. rubli) pisarz
stanął ﬁnansowo na nogi,
choć był mocno poturbowany. „Chłopów” pisał

w Warszawie i w Paryżu
(był zapalonym frankofilem) w latach 1901-1908.
Ożenił się w Krakowie
z Aurelią Szabłowską
w 1902 r., a 10 lat później zakupił w majątek
z dworkiem w Charłupi
Wielkiej w regionie sieradzkim. Pogarszająca się
sytuacja majątkowa oraz
kiepski stan zdrowia nie
pozwoliły mu już odebrać
osobiście nagrody Nobla
w Sztokholmie w listopadzie 1924 roku, ale spore
fundusze dały jeszcze
szansę na kurację zdrowotną we Włoszech oraz
wyciągnięcie z długów
inn ego majątku w Kołaczkowie koło Wrześni.
„Pieniądze, sława wszechświatowa i człowiek, który bez zmęczenia wielkiego nie potraﬁ się rozebrać.
To istna ironia życia, urągliwa i prawdziwie szatańska!” – pisał Reymont
w jednym z listów.
Pisarz zmarł w swoim
warszawskim mieszkaniu
przy ul. Górnośląskiej 16
i został pochowany na
Starych Powązkach.
Interesujące są kulisy
przyznania Reymontowi
Nagrody Nobla, a także
losy złotego medalu, który przepadł bez wieści,
a powinien gdzieś być
wyeksponowany. Ale to
już historia na osobną
opowieść…
agr

REKLAMA
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PULSUJĄCY LASER

„strzela w cukrzycę” w oku
Rozmowa z doktorem PIOTREM GOZDKIEM, specjalistą okulistyki
Chyba mało kto wie, że cukrzyca – oprócz
tego, że sprzyja na przykład zawałom serca,
udarom, miażdżycy – powoli może także „wyłączać” wzrok.
Zgadza się – chory na cukrzycę jest zagrożony
uszkodzeniem najmniejszych naczyń krwionośnych siatkówki i naczyniówki oka. Jeśli
do tego dojdzie to, mówiąc potocznie, zaczną
„przeciekać”, spowodują zniekształcenie siatkówki. Gdy stanie się to w pobliżu plamki
żółtej – miejscu najlepszego widzenia w oku
– i te zmiany utrzymują się przez dłuższy czas,
może to prowadzić do nieodwracalnego obniżenia ostrości wzroku, a nawet do jego utraty.
Te zmiany cukrzycowe w siatkówce oka nazywamy retinopatią cukrzycową.
Każdy chory na cukrzycę jest zagrożony retinopatią?
Rozwija się ona u co trzeciej osoby z przewlekłą, nieleczoną czy źle kontrolowaną cukrzycą. Dlatego tak ważne są regularne badania
u okulisty osób, które chorują na cukrzycę
i jak najszybsze wykrycie i leczenie cukrzycowego obrzęku plamki żółtej.
Jak leczy się powikłania cukrzycowe w siatkówce oka?
Oczywiście trzeba odpowiednio leczyć cukrzycę, uregulować ciśnienie tętnicze, zadbać o odpowiedni poziom cholesterolu
we krwi. A skutki zmian cukrzycowych
w siatkówce można leczyć, podając zastrzyki
do ciała szklistego oka, które hamują przesią-

kanie płynu z naczyń krwionośnych do siatkówki. Szeroko stosowaną metodą leczenia
jest laseroterapia, fotokoagulacja laserowa
zmienionych chorobowo części siatkówki.
Najlepsze efekty daje połączenie laseroterapii
z zastrzykami do ciała szklistego.
Laser zamyka wycieki z naczyń krwionośnych?
Tak, laser niszczy obszary niedokrwienia
w siatkówce. Konwencjonalna laseroterapia polega na wykorzystaniu silnego źródła
światła, które trafiając na komórki siatkówki
zamienia się w energię cieplną i koaguluje
tkankę, niszcząc komórki nabłonka barwnikowego, „zamykając” nieprawidłowości naczyniowe siatkówki.
Mówi pan o konwencjonalnej laseroterapii.
Czy to znaczy, że do leczenia retinopatii stosuje się też nowocześniejsze lasery, „maszyny
nowej generacji”?
Owszem – to lasery mikropulsowe, które „strzelają” w zmienione obszary siatkówki bardzo
krótkimi pulsami światła. To najnowsza, obiecująca metoda leczenia chorób wysiękowych
siatkówki i naczyniówki. Pulsacyjne uderzenia
lasera pozwalają na fotostymulację nabłonka
barwnikowego siatkówki, nie niszcząc dotykanej tkanki. Zmniejsza się w tym przypadku
podgrzewanie tkanek i ryzyko ich uszkodzeń,
a jednocześnie zachowana jest skuteczność
terapeutyczna laseroterapii poprzez stymulowanie komórek nabłonka barw-

Centrum Medyczne
MED-PLUS

Okulistyka – Laryngologia – Neurochirurgia
Łódź, ul. Lutomierska 146
Rejestracja i informacja pod numerem telefonu:
42 611 55 05 w godzinach 10:00-19:00

www.medpluslodz.pl

nikowego do regeneracji. Terapia mikropulsowa daje też możliwość zastosowania leczenia
w przypadku lokalizacji zmiany nawet bardzo
blisko plamki żółtej, co jest niemożliwe przy
zastosowaniu konwencjonalnej laseroterapii.
Mniejsze jest ryzyko powikłań, leczenie laserem mikropulsowym może być również w razie konieczności powtarzane w tym samym
miejscu.
Powiedział pan, że najlepsze efekty daje połączenie zastrzyków do ciała szklistego z laseroterapią. A czy da się leczyć retinopatię
tylko laserowo?
W wielu przypadkach tak jest, laser zamyka
przecież nieszczelności naczyniowe w siatkówce, zmniejsza jej obrzęk, a przez to poprawia jakość widzenia.
Czy laseroterapia mikropulsowa to z punktu
widzenia pacjenta kłopotliwy zabieg?
Nie, leczenie trwa kilka minut, jest prowadzone po poszerzeniu źrenicy kroplami w gabinecie okulistycznym, bez konieczności hospitalizacji. Zabieg jest praktycznie bezbolesny,
refundowany przez NFZ.
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RÓŻOWE SKRZYNECZKI

JEST ICH CORAZ WIĘCEJ
Różowe skrzyneczki pojawią się
w 21 placówkach Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi. Zostaną wyposażone
w środki higieny intymnej,
z których kobiety będą mogły
korzystać bezpłatnie, anonimowo i bez jakichkolwiek formalności.
Pierwsze Różowe skrzyneczki
pojawiły
się
w Łodzi w czerwcu tego
roku. Zawisły w miejskich
poradniach ginekologiczno-położniczych, ale też bibliotekach miejskich czy lokalach gastronomicznych.
Teraz, wraz z nowo zamontowanymi, w należących do
miasta jednostkach będzie
ich już niemal 40.
Wiele potrzebujących
– Według danych fundacji Różowa skrzyneczka, cztery procent kobiet
w Polsce, czyli niemal pół
miliona,
nie
stać
na zakup
środków
higieny
intymnej
–
mówi
Elżbieta

Jaszczak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
ds. pomocy środowiskowej. – Dodatkowo co piąta
uczennica jest zmuszona
wyjść z zajęć szkolnych
z powodu ich braku,
a dziesięć procent w ogóle
nie wychodzi z tego powodu z domu. Nie mamy wątpliwości, że mimo naszych
licznych starań i udzielanych różnych form pomocy,
w Łodzi ten problem także
występuje. Dlatego zdecydowaliśmy się na umieszczenie
skrzyneczek w miejscach
odwiedzanych najczęściej
i najliczniej przez mieszkańców Łodzi mierzących się
z różnymi trudnościami
życiowymi.
We wszystkich nowych
skrzyneczkach w Łodzi znajdą się środki higieny intymnej (podpaski) zakupione
przez Urząd Miasta Łodzi
i w razie potrzeb będą one
również uzupełniane. Ze
względów bezpieczeństwa
sanitarnego, na które uwagę
zwracają eksperci medycyny, nie będzie możliwości
uzupełniania skrzyneczek
przez przypadkowe osoby.

Nowe Różowe
skrzyneczki – adresy
Nowe Różowe skrzyneczki
pojawią się w 15 Punktach
Pracy Socjalnej funkcjonujących w ramach łódzkiego MOPS (ul. Dąbrowskiego 33, ul. 10 Lutego
7/9, ul. Marynarska 37,
ul. Olimpijska 7, ul. Paderewskiego 47, ul. Rybna 18, ul. Rzgowska 170,
ul. Sacharowa 21a, ul. Senatorska 4, ul. Sprinterów
11, ul. Tokarzewskiego 53,
ul. Tramwajowa 21, ul. Tuwima 35, ul. Wielkopolska
53 oraz ul. Zbocze 2a). Dodatkowo kolejna skrzyneczka pojawi się również
w nowo powstającym
Punkcie Pracy Socjalnej
przy al. Piłsudskiego 154
(kiedy tylko zostanie uruchomiony). Ponadto Różowe skrzyneczki pojawią
się w siedzibach trzech
Wydziałów Pracy Środowiskowej (ul. Będzińska 5,
ul. Grota-Roweckiego 30
oraz ul. Kutrzeby 16),
w głównej siedzibie
MOPS w Łodzi przy
ul. Kilińskiego 102/102a,
a także w Schronisku
dla Bezdomnych Kobiet

Według danych
fundacji Różowa skrzyneczka,
cztery procent kobiet
w Polsce, czyli niemal
pół miliona, nie stać
na zakup środków
higieny intymnej.
Dzięki Różowym
skrzyneczkom
potrzebujące kobiety
będą mogły skorzystać
z bezpłatych środków
higieny intymnej

z miejscami noclegowymi przy ul. Gałczyńskiego 7 na Dąbrowie. Ich
montaż już się rozpoczął.
red

INFO
GDZIE ZNAJDZIESZ RÓŻOWE
SKRZYNECZKI?
Od czerwca br. potrzebujące
łodzianki mogą korzystać z Różowych
skrzyneczek w następujących
lokalizacjach:
W 13 MIEJSKICH PORADNIACH
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYCH
ul. Cieszkowskiego 6, ul. Elsnera 19,
ul. Felińskiego 7, ul. Kasprzaka 27,
ul. Lecznicza 6, ul. Maratońska 71,
ul. Milionowa 14, ul. Murarska 4,
ul. Nastrojowa 10, ul. Odrzańska 29,
al. Piłsudskiego 157, ul. Rzgowska 170
i ul. Wileńska 25;
W GABINECIE PROFILAKTYKI
INTYMNEJ CENTRUM MEDYCZNEGO
IM. RYDYGIERA
przy ul. Zachodniej 60;
W ŁÓDZKIM CENTRUM KONTAKTU
Z MIESZKAŃCAMI URZĘDU MIASTA
ŁODZI
przy ul. Piotrkowskiej 110.

WSPÓLNE MIASTO
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RÓŻE, CEBULICE I KLONY

ŁODZIANIE

GRAJĄ W ZIELONE!
Co roku do Łódzkiego Budżetu
Obywatelskiego trafia kilkadziesiąt projektów dotyczących nasadzeń drzew, krzewów
i kwiatów. Łodzianie chcą zielonego miasta i chętnie głosują
na te projekty. Kończą się jesienne nasadzenia w ramach
VIII edycji ŁBO, a w przyszłym
roku już zaplanowane są kolejne. Sprawdzaliśmy, gdzie będzie
bardziej zielono.
Niemal 400 drzew i prawie 14 tysięcy krzewów
i kwiatów posadzono
w Łodzi w ramach jesiennych nasadzeń finansowanych z ŁBO. Drzewa
pojawiły się przy ulicach:
Łanowej, al. Bandurskiego, Józefiaka, Szpitalnej,
Warszawskiej, Inﬂanckiej,
Srebrzyńskiej, Waltera-Janke, Wierzbowej,
Sterlinga i Pomorskiej. Są między
innymi: klony,
grusze, śliwy,
lipy i wierzby.
Sadzono także
krzewy, kwiaty
i żywopłoty. Przy al.
Kościuszki

w sumie kwitnąć będzie
ponad 2,5 tys. krzewów
róż i tawuły.
Zielono na wiosnę,
zielono zimą
Żywopłot posadzony został
także wzdłuż al. Bandurskiego, od al. Wyszyńskiego
do ul. Kusocińskiego,
gdzie wiosną zakwitną forsycje i tawuły. Wzdłuż pasów drogowych ul. Zgierskiej
i Łagiewnickiej posadzono
krokusy, narcyzy, tulipany
i inne cebulowe kwiaty.
W ramach ubiegłorocznego ŁBO łącznie przybędzie
w Łodzi ponad 14 tysięcy
krzewów i ponad 150 tys.
cebulic i kwiatów. Wszystkie
te nasadzenia realizowane są
w ramach 19 zwycięskich zielonych projektów.

FOT. ARCHIWUM

W Botaniku dzięki BO
powstał labirynt z żywopłotu,
a w przyszłym roku przy Fali
zobaczymy zielony tunel

– Łąki
kwietne i ceb u l i c e
dają świetny efekt estetyczny. Ale
równie atrakcyjnymi roślinami
w mieście, są lawenda, kanna, czy
różnego rodzaju trawy,
np. kostrzewa siwa, albo
miskanty – przekonuje Jan
Maśliński, zastępca dyr.
Zarządu Zieleni Miejskiej.
Nasadzenia także
w 2022 roku
Na przyszły rok, w ramach
zakończonego niedawno
głosowania na IX edycję
ŁBO, łodzianie wybrali 27
„zielonych” projektów. Powstaną trzy kwietne łąki –
na Stawach Wasiaka na osiedlu Rogi, przy ul. Szpitalnej
i w Parku Widzewskim
na Starym Widzewie.
– Kwietne łąki świetnie pełnią funkcję izolacyjną, dzięki
nim obniża się temperatura
powietrza. Oprócz tego są
różnorodne biologicznie,
a także stanowią doskonałe
pożywienie dla zapylaczy.
Dlatego to bardzo ważne,
by takie tereny powstawały
w mieście – informuje Jan
Maśliński z ZZM.
Drzewa będą sadzone m.in.
przy ul. Brzezińskiej, Zagajnikowej i Kusocińskiego.
Oprócz nowych nasadzeń
drzew, krzewów, czy kwiatów, na uwagę zasługuje
nietypowy projekt zielonego

tunelu,
jaki ma powstać w parku na Zdrowiu,
obok Aquaparku Fala.
W tym miejscu, jak przekonuje lider projektu, był
kiedyś zielony tunel, ale
zostały po nim nieliczne
rośliny i fragmenty ceglanej
konstrukcji. Tunel ma mieć
długość 300 metrów, a jego
konstrukcję mają tworzyć
kwiaty kwitnące na wiosnę
oraz krzewy i drzewa, które
jesienią będą obsypane kolorowymi liśćmi. Autorem
projektu jest Michał Gurbski, który kilka lat temu
zgłosił do ŁBO projekt stworzenia labiryntu z żywopłotu, jaki powstał w Ogrodzie
Botanicznym.
rut

Dzięki projektom z Budżetu Obywatelskiego
miasto sadzi rocznie kilkaset drzew, kilkanaście
tysięcy krzewów i kilkaset tysięcy kwiatów
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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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DOBRY START

TYNFA WART

wyprzedza
Końcówka jesiennej części sezonu
wicelidera
2021/2022 nie była zbyt udana
z Piłsudskiego.
dla piłkarzy Widzewa. W siedmiu
Ten ma natokolejkach zespół z al. Piłsudskiemiast cztery
go odniósł tylko jedno zwycięstwo,
więcej od Korony.
a na 21 możliwych do zdobycia
Dużo to, czy mało?
punktów zainkasował
ledwie siedem.
Ligowa
Mimo to
nieprzewidywalność
p o d o p i e c z n i J a n u s z a Na tak postawione pytanie
Niedźwiedzia zimową nie ma jednoznacznej odprzerwę spędzą w dobrych powiedzi. Na pewno przed
nastrojach. Znakomity start
czternastoma wiosenbieżących rozgrywek spranymi meczami
wił bowiem, że po 20 kolejWidzew ma
kach widzewiacy są wiceliderem Fortuna 1. Ligi i jeśli
utrzymają tę pozycję, to sezon zakończą awansem do
PKO BP Ekstraklasy.
Do realizacji tego celu
niezbędna będzie jednak

poprawa
i stabilizacja formy. Aktualny wicelider pierwszoligowych rozgrywek
rozpoczął sezon od trzech
kolejnych zwycięstw. Później przyszła porażka 1:3
z Arką w Gdyni, jednak
po tej wpadce ekipa z Piłsudskiego szybko się podniosła i zaliczyła dziesięć
z rzędu spotkań bez porażki. Ta passa skończyła się
na zremisowanych 2:2 derbach Łodzi. Po tym spotkaniu zespół Niedźwiedzia
miał 33 pkt. i po czternastu
kolejkach otwierał tabelę,
mając pięć oczek przewagi nad Miedzią Legnica
i siedem nad Koroną Kielce. Starcie z ŁKS rozpoczęło jednak serię pięciu
spotkań bez zwycięstwa.
Przerwała ją wygrana 3:2
z Zagłębiem Sosnowiec,
po której widzewiacy bezbramkowo zremisowali
z Chrobrym w Głogowie.
Łącznie w siedmiu końcowych meczach tegorocznej
części sezonu widzewiacy
zdobyli więc tylko siedem
punktów, co kosztowało
ich utratę pozycji lidera.
Zajęła ją Miedź, która ma
44 pkt. i już o pięć oczek

znakomitą pozycję
wyjściową
do ataku na
ekstraklasę,
w której nie
grał jeszcze od
momentu reaktywacji klubu. Poprzednie
sezony pokazały jednak, że
w drugiej części
rozgrywek można stracić nawet
kilkunastopunktową przewagę. Przed
rokiem w komfortowej sytuacji był Bruk-Bet Termalica. Zespół
z Niecieczy po dwudziestu
kolejkach miał sześć punktów przewagi nad drugim
w klasyfikacji Górnikiem
Łęczna i aż trzynaście nad
szóstym Radomiakiem.
Awans z pierwszego miejsca wywalczył jednak zespół
z Radomia, który na ﬁniszu
o trzy oczka wyprzedził ekipę z Niecieczy i o pięć GKS
Tychy. Drużyna z Łęcznej
zasadniczą fazę rozgrywek zakończyła natomiast
dopiero na szóstej pozycji,
a promocję do najwyż-

szej klasy rozgrywkowej
wywalczyła w barażach.
O złudnej sile kilkupunktowej przewagi nie
tak dawno przekonał się
też sam Widzew. Mowa
o sezonie 2018/2019.
W tych rozgrywkach po
dwudziestu seriach spotkań widzewiacy otwierali stawkę drugoligowców
i mieli punkt przewagi
nad Radomiakiem, pięć
nad GKS
Bełchatów
oraz osiem
nad Olimpią
Grudziądz.
To jednak te
trzy ekipy cieszyły się
później

z bezpośredniego
awansu, a zespół
z al. Piłsudskiego zakończył rywalizację na
piątym miejscu. Bieżące
rozgrywki również udowodniły, że runda rewanżowa będzie trudniejsza
niż początek rozgrywek.
Wystarczy przypomnieć, że
po konfrontacjach z Sandecją Nowy Sącz, Zagłębiem
i Chrobrym Widzew miał
po trzech kolejkach komplet dziewięciu punktów,
a w spotkaniach rewanżowych z tymi rywalami
zgromadził tylko cztery
oczka. Jeśli więc trener
Niedźwiedź chce pod koniec maja 2022 r. świętować
ze swoją drużyną wejście
do ekstraklasy, to z powyższych historii musi wyciągnąć odpowiednie wnioski.

zespołem tego poziomu
rozgrywkowego była
Miedź, która strzeliła 36
goli. Jednego mniej zdobyli
natomiast gracze Widzewa
i Podbeskidzia Bielsko-Biała. Oprócz nich „trzydziestkę” przekroczyła jeszcze
Arka Gdynia (31). Szkoleniowiec z Piłsudskiego
z pewnością był zadowolony z faktu, że
aż dziewiętnastu
jego graczy
wpisywa-

W Widzewie strzelają
niemal wszyscy
Póki co widzewiacy mogą
się jednak cieszyć z drugiej
lokaty i faktu, że znaleźli
się w trójce najofensywniej
grających drużyn Fortuna 1. Ligi. Jesienią
najskuteczniejszym

ło się na listę strzelców.
Najczęściej robił to Bartosz
Guzdek, który sześciokrotnie pokonał bramkarzy rywali. Po trzy traﬁenia mają
na koncie: Karol Danielak,
Juliusz Letniowski, Patryk
Stępiński i Paweł Tomczyk,
a po dwa Mattia Montini
i Daniel Tanżyna.
MD

Krystian
Nowak (27 l.)
był liderem
defensywy RTS

Bartosz Guzdek (19 l.)
jest najskuteczniejszym
strzelcem Widzewa

Juliusz Letniowski (23 l.)
mimo kontuzji pokazał,
że jest ważnym
elementem zespołu

FOT. MARCIN BRYJA
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ŁÓDZKA POGODYNKA
ŚRODA

08.12

-5°C

Imieniny
obchodzą:
Maria, Wirginia,
Anna, Narcyza,
Romaryk, Wirgiliusz

Przerywamy na moment spotkanie
z humorem pana Juliana,
by w nastroju końca jesieni
przytoczyć piękny łódzki fragment
„Kwiatów polskich”, pisanych
na emigracji w Brazylii, w którym
poeta wspomina rodzinne miasto
i przywołuje spacer Piotrkowską,
choć ma możliwość przejścia się
aleją w Rio de Janeiro…

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, AP

CZWARTEK

09.12

-1°C

Nostalgicznie

MIASTO RODZINNE

Dziś w Rio dżdżysty polski dzień
I polskie chmury niebo kryją.
Jak okręt – widmo, okręt – cień
Dziś Łódź wylądowała w Rio.
Jak zawsze, deszcz wyciąga mnie
Na spacer Avenidą? Nie.
Od Krótkiej do Nawrotu. Potem
Sto razy tam i sto z powrotem.
I liryka, liryka, liryka...

Imieniny
obchodzą:
Aneta, Leokadia,
Wiesław, Delfina,
Joachim, Waleria

Piotrkowska
na starej pocztówce

Ławeczka
Tuwima

DWA KAPŁONY, 30 JAJEK I SER…
Kolejne wydanie w piątek

10 grudnia
ŁODZIANIZMY

AKURATNIE
AKURATNY

To słówka spotykane dość
często w łódzkim codziennym słowniku. Akuratnie bywa używane jako
przysłówek i zamiennik
określeń: wtedy, właśnie,
w tym czasie. „Akuratnie gotowałam zupę, gdy
przyszedł listonosz” albo
„to było latem, akuratnie
jak brali ślub”. W innej
sytuacji akuratnie może
oznaczać tyle, co „dokładnie” i w tym kontekście
funkcjonuje właśnie słowo
„akuratny”, oznaczający
kogoś porządnego, starannego czy dokładnego.
„Cenili go, bo był akuratny w pracy” albo „to była
akuratna dziewczyna”.
Niech nie zmyli nas nieco gwarowe brzmienie,
bowiem słowo wywodzi
się wprost z łaciny, gdyż
accuratus znaczy właśnie staranny i dokładny,
a bez żadnych naleciałości funkcjonuje przecież
w normalnym użyciu
popularne „akurat”, które wyraża również pewne
zdziwienie lub niedowierzanie. To tyle akuratnie
mam do powiedzenia
w tym odcinku naszego
cyklu… agr

ŁÓDZKIE
GAWĘDY
To nie przepis kulinarny,
tylko daniny dzierżawne,
obliczane od łana ziemi,
jakie płacono pod koniec
XVI wieku na terenie dzisiejszej Łodzi. Np. chłopi
ze Starej Wsi, Widzewa
i Wólki płacili rocznie
po 36 gr oraz dawali
po 2 kapłony, 30 jajek
i jednym serze.
Dwór biskupi miał ponadto prawo zakupu
drobiu po cenach preferencyjnych: kur po pół
grosza, a gęsi po 1 gr.
Wobec licznych skarg
na to obciążenie zamie-
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niono je w 1568 roku na
daninę roczną w postaci
dwóch kur i dwóch gęsi.
Kołodzieje i gontarze
płacili za korzystanie
z lasów po 12 gr tzw. gajnego, karczmarz w Wólce
60 gr, zagrodnicy 8-12 gr.
Zarzew zaczął ponosić
świadczenia dopiero od
1600 r. Tutejsi chłopi mieli
płacić z łanu oraz dawać
po 2 kapłony i 30 jajek.
Według Długosza, dla
chłopów wsi podłódzkich w dobrach pabianickich wspólna była jedynie danina po 2 kapłony
i 30 jajek, ponadto obowiązywało ich m.in. stawianie sieci, grodzenie,
naprawianie grobli itp.

GALERIA
ŁÓDZKICH
MURALI

Mural autorstwa hiszpańskiego artysty Aryza namalowany
na starym muralu na kamienicy przy al. Politechniki 16

Czynsz z łanu w Retkini
wynosił 43 gr, a chłopi
musieli odrabiać pańszczyznę na folwarku
pabianickim. Dla wsi
szlacheckich nie mamy
dokładnych danych.
Można przyjąć, że czynsz
wynosił w granicach
40 gr, dawano do tego po
30 jajek i po 2 kapłony lub
gęsi, 1-2 sery oraz 1-3 korce żyta lub owsa i pszenicy. Na rzecz państwa
chłopi płacili stale po
2 gr z łanu, ponadto sejmy uchwalały tzw. pobór, którego wielkość
rosła w XVI w. od 6 do
30 gr. Młynarze płacili
od koła po 24 grosze,
karczmarze po 20 gr. agr

RZEŹNICZY KARNAWAŁ
I to niestety w dwojaki sposób. 20 marca 1932 roku łódzki Cech Rzeźników
i Wędliniarzy urządził
w swojej siedzibie,
czyli w pałacyku Milscha przy ul. Kopernika 46 zabawę karnawałową. Tradycyjnie
na stołach nie zabrakło
smacznego mięsiwa
i wytwornych przysmaków wędliniarskich.
Były eleganckie alkohole, zastawy i szkło.
Do tańca przygrywała
muzyka, przy której
tańczono z gracją. A na
zabawach rzeźnickich
panował zawsze porządek, bo fachowcy od
noża i kiełbas to chłopy na schwał i nikt nie
odważył się zakłócać
spokoju, bo kończył za
drzwiami na chodniku.
Rzeczona zabawa ostatkowa osiągnęła punkt
kulminacyjny ok. 3 nad
ranem i wówczas na
salę wdarło się dwóch
podchmielonych osobników w żołnierskich
mundurach, ale nie
trzymali oficerskiej
ogłady. Przeciwnie, zaczęli rozrabiać i nagabywać żony wąsatych
małżonków.

Panie były oburzone,
ale respekt wobec munduru był, choć miarka
się przebrała, gdy jeden z żołdaków porwał
do tańca krzyczącą majstrową, małżonkę rzeźnika z ulicy Wólczańskiej, Ottona Fuchsa.
Doszło do szarpaniny
i bójki, podczas której
żołnierz wyciągnął bagnet i ugodził nim rywala w pierś.
Na odsiecz rzucił się
przyjaciel Fuchsa, rzeźnik z ul. Przędzalnianej
– Henryk Pawlak, który
też otrzymał ciosy bagnetem w brzuch. Drugi z wojskowych krzesłem rozbił żyrandol,
zapanowała ciemność
oraz ogólna panika
i chaos. Żołnierze przez
okno wyskoczyli do
ogrodu i zbiegli, a bardzo ciężko ranni Fuchs
i Pawlak zostali zabrani
do szpitala przy ulicy
Drewnowskiej.
Rozrabiaków w mundurach nie udało się
zidentyfikować, gdyż
nie byli oni prawdopodobnie z łódzkiego
garnizonu, ale zamienili rzeźnicki karnawał
w krwawą jatkę…
agr

RÓŻNIE BYWAŁO NA „POKŁADZIE” ŁODZI
8 grudnia 1970 roku zamknięto kolejny ogólnopolski spis
ludności. Łódź liczyła wówczas 762 699 mieszkańców,
a w przemyśle łódzkim zatrudnionych było 340 tys. osób.
Przypominamy te dane dla porównania z zakończonym niedawno, tegorocznym spisem,
według którego populacja naszego miasta wynosi 667 923
ludzi, a więc o 100 tys. mniej
niż pół wieku temu.
W dziejach Łodzi dane demograficzne obrazowały przez
dwa stulecia dynamiczny rozwój przemysłowej aglomeracji – od 428 mieszkańców na
początku XIX wieku, 100 tys.
w 1872 r, 314 tys. w 1900 r.,
czy 600 tys. w 1915 r. oraz
672 tys. tuż przed wybuchem
wojny w 1939 r. Jak widać, jesteśmy obecnie na poziomie
populacji Łodzi podobnym
do tego sprzed 80 lat. Poda-

KARTKA Z KALENDARZA

ne dane nie są oczywiście rekordowe, bowiem
w latach powojennych kolejne spisy GUS, które organizowano co 10 lat, pokazywały dynamikę naszego miasta.
W 1946 r. liczba mieszkańców Łodzi spadła do ok.
500 tys., ale w 1955 r. osiągnęła pułap sprzed wojny
– 674 tys. osób. W latach
60. XX wieku było to już
prawie 750 tys., w połowie lat 70. prawie 800 tys.,
a w kulminacyjnym
punkcie, czyli w 1988 r.,

przekroczona została granica 850 tys., dokładnie
854 tys. ludzi.
Od tamtego momentu
wskaźniki zaczęły spadać,
ale jeszcze na progu millenium było nas w Łodzi ponad 793 tys. Poniżej granicy
700 tys. zeszliśmy w 2011
roku, a w ciągu ostatniej dekady ubyło jeszcze kolejne
30 tysięcy mieszkańców.
Jeszcze jesteśmy na krajowym podium po Warszawie i Krakowie, ale goni nas
Wrocław… agr
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SZUKASZ PRACY?
SZUKAMY PRACOWNIKA!
Zarząd Dróg i Transportu
poszukuje osób na stanowisko
brukarza/pomocnika brukarza
Bieżące utrzymanie miasta, interwencyjne naprawy i drobne remonty
to zakres obowiązków pracownika na stanowisku brukarza.
Szukamy pracowników z doświadczeniem,
jak również osoby do przyuczenia.
Jeśli preferujesz fizyczną pracę,
zapewniamy stabilne zatrudnienie w miejskiej jednostce
oraz zagwarantowane wynagrodzenie i pakiet socjalny.
Wymagania:
Mile widziane doświadczenie na stanowisku BRUKARZA,
robotnika ogólnobudowlanego oraz prawo jazdy kategorii B.
CV należy przesłać na adres

zdit@zdit.uml.lodz.pl
w tytule maila prosimy o wpisanie Brukarz

ZAPRASZAMY DO ZGŁOSZEŃ.
CZEKAMY NA CIEBIE!
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