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BIZNES W ŁODZI

NOWE FIRMY W ŁODZI

W tym roku pojawiło się
w naszym mieście kilkanaście
nowych firm. Zarówno one, jak
i te, które są w Łodzi już od
lat, stworzyły tysiące nowych
miejsc pracy.
– Ciężka praca zespołu, który
zajmuje się pozyskiwaniem
nowych inwestorów, pozwoliła powitać w Łodzi 14 międzynarodowych korporacji,
takich jak Wella, Printful czy
Marel, które gwarantują stworzenie w najbliższym czasie
ponad 1300 dobrze płatnych
miejsc pracy – mówi Adam
Brzostowski, dyrektor Biura
Rozwoju Gospodarczego.
Nowe miejsca pracy, jakie
powstają w Łodzi to także
zasługa firm, które są z nami
już od lat i ciągle się rozwijają.
Clariant, Fujitsu, Infosys czy
Amcor zadeklarowały w mijającym roku utworzenie po-

BEZPIECZEŃSTWO portu Drogowego w ra-

FOTORADAR

Na początku 2022 roku zostanie uruchomiony nowy
w Łodzi fotoradar, który
stanął przy al. Jana Pawła
II. Pojawi się także pierwszy odcinkowy pomiar
prędkości.
Urządzenie zainstalował
Główny Inspektorat Trans-

COViD-19
LICZBA ZAKAŻEŃ

KRAJ:
14325

WOJ. ŁÓDZKIE:
853

mach projektu rozbudowy
ogólnopolskiego systemu
fotoradarowego CANARD.
To już piąty fotoradar
GITD w Łodzi. Cztery zamontowane wcześniej rejestrują przekroczenia dopuszczalnej prędkości:
na al. Włókniarzy przy
skrzyżowaniu z ul. Srebrzyńską,
na al. Włókniarzy niedaleko skrzyżowania z ul.
Liściastą,
na al. Palki w rejonie

Od nowego roku bilety MPK będą
obowiązywały przez czas zgodny
z nominałem. Wydłużony czas ważności wróci, ale dopiero w marcu.

FOT. PAWEŁ ŁACHETA

Ruszyły szczepienia na
koronawirusa dla dzieci
w wieku 5-11 lat. Miasto
utworzyło 10 punktów
szczepień, w których dostępne jest jeszcze ok. 450
wolnych miejsc na szczepienia w grudniu oraz styczniu.
Miejskie centra medyczne przygotowały jeszcze
w grudniu 1100 wolnych
miejsc na szczepienia. Do
tej pory z możliwości zapisania się skorzystało ponad 500 małych pacjentów,
pierwsi zostali już zaszczepieni.
Miejskie centra medyczne
mają jeszcze kilkaset wolnych miejsc na szczepienia. Dzieci szczepione są
preparatem Pfizera. Drugą
dawkę przyjmują po trzech
tygodniach.
rd

NA SYGNALE

POBILI PRZECHODNIA
I UKRADLI MU ZEGAREK

ników oraz monitoring miejski.
Jeszcze tej samej nocy policjanci znaleźli dwóch mężczyzn
w wieku 21 i 27 lat, którzy
na widok patrolu próbowali
uciec. Szybko jednak zostali
złapani. Przedstawiono im
zarzuty rozboju, za co grozi
12 lat więzienia. 27-latek był
już notowany w przeszłości za
podobne przestępstwa i może
odpowiadać w warunkach recydywy.
rp

Z powodu prowadzonych
w mieście wielu inwestycji,
miasto zdecydowało, że bilety MPK będą ważne dłużej,
niż wynika to z ich nominału: 20-minutowe będą ważne
40 minut, a na 40-minutowym
pojedziemy przez 60 minut.
Wydłużona ważność biletów miała obowiązywać tak
długo, aż skończą się w mieście kluczowe inwestycje, ale
z powodu przeciągających się
rozmów ze związkami zawodowymi w Miejskim Przed-

siębiorstwie Komunikacyjnym, przez kilka pierwszych
tygodni 2022 roku w tym
udogodnieniu dla pasażerów
będzie przerwa.
Brak opinii od NSZZ „Solidarność” nie pozwolił na
wprowadzenie na grudniową
sesję Rady Miejskiej projektu
uchwały, która określiłaby zasady dla biletów komunikacji
zbiorowej na przyszły rok.
Uchwała trafi ponownie na
sesję w styczniu. Spowoduje
to jednak, że od nowego roku
bilety będą obowiązywały
w podstawowym czasie.
Uchwała o wydłużeniu ważności biletów ma wejść w życie
TAnd
od 1 marca 2022 r.

SZCZEPIENIA DLA DZIECI

skrzyżowania z ul. Smutną,
na ul. Pabianickiej
niedaleko skrzyżowania
z ul. Gombrowicza.
W nadchodzącym roku
CANARD zostanie rozbudowany także o odcinkowe pomiary prędkości.
W całym kraju będzie to
39 lokalizacj. Ze wstępnie wytypowanych lokalizacji jedna znajduje się
w Łodzi i ma to być odcinek
ul. Chocianowickiej do ul.
Łaskowice.
pj

CIEMNA STRONA MIASTA

Wracający wieczorem do
domu mężczyzna został napadnięty na ul. Piotrkowskiej
przez dwóch napastników.
Agresorzy zaczęli bić i kopać
swoją ofiarę i ukradli jej wart
12 tysięcy złotych zegarek.
Sprawcy uciekli, ale świadek
napaści wezwał służby. Do
pobitego przyjechała karetka,
a funkcjonariusze zajęli się poszukiwaniami bandytów. Pomogły w nich rysopisy napast-

DŁUŻSZE BILETY

DOPIERO OD MARCA

FOT. ENVATOELEMENTS

PIĄTY

nad 2000 kolejnych stanowisk,
a w nadchodzącym 2022 jeszcze dodatkowych 2600.
Kolejny ważny projekt, jaki
rozpoczął się w mijającym
roku, który będzie kołem zamachowym dla Łodzi w 2022
roku, to tworząca się nowa
dzielnica przemysłowa pomiędzy Ikeą a ulicą Chocianowicką.
– Uwolniliśmy ponad 185 hektarów nieużytków pod budowę firm, hal przemysłowych,
magazynów. To także będą
tysiące nowych miejsc pracy.
Wierzę głęboko, że 2022 rok
będzie jeszcze lepszy jeśli chodzi o biznes w Łodzi – mówi
Brzostowski.
Łącznie nowe i dotychczasowe firmy z branży BPO i SSC
zadeklarowały utworzenie
w Łodzi w 2022 roku około
4000 nowych miejsc pracy.
MM

KOMUNIKACJA

NAKŁAD: 35000

wydania

,

MCM Bałuty
– Wielkopolska 55, 42 651-69-22
– Marynarska 39, 42 657-35-63
INFO
MCM Górna
– Felińskiego 7, tel. 42 689 20 80
– Tatrzańska 109, tel. 42 643 39 72 lub 42 643 57 44
– Cieszkowskiego 6, tel. 42 689 11 50
– Odrzańska 29, tel. 42 684 45 37 lub 42 684 67 40
– Rzgowska 170, tel. 42 646 15 23 lub 42 231 55 15
MCM Polesie
– Olimpijska 7, tel. 42 208-46-00, 42 208-46-10
– Maratońska 71a, tel. 42 208-49-00, 42 208-49-10
– Kasprzaka 27, tel. 42 208-43-00, 42 208-43-10
MCM Widzew
– Elsnera 19, tel. 519-192-245
CM Rydygier
– ul. Piotrkowska 113, tel. 42 633-44-71
MCM Jonscher
– Lecznicza 6, 666 703 539, 42 25 65 130
Bionanopark
– Dubois 114/116, tel. 42 280-76-83

FOT. GLAPIŃSKI
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AKTUALNOŚCI
W tym roku udało się wreszcie zakończyć remont al. Śmigłego-Rydza, ale miasto nie zwalnia z dużymi projektami.
Od razu rozpoczęła się przebudowa Wojska Polskiego i Przybyszewskiego.
Tak, jak dwa ostatnie lata,
tak i dwa kolejne upłyną
w Łodzi pod znakiem
dużych inwestycji drogowych oraz kolejowych.
Największą z nich jest
oczywiście budowa tunelu średnicowego, który
połączy pod Śródmieściem stacje kolejowe Fabryczną i Kaliską.
Pod powierzchnią
ziemi
Dwie tarcze drążące – Faustyna i Katarzyna – ruszyły
na początku roku w drogę
z komory startowej przy
ul. Odolanowskiej. W 2023
roku skończą drążenie tunelu głównego i dwóch
odnóg, dzięki którym
dworzec w Nowym Centrum Łodzi stanie się jednym z największych
i najważniejszych
wę-

złów
komunikacyjnych
w kraju.
Tunel kolejowy to nie jedyna podziemna inwestycja w Łodzi. W Nowym Centrum, między
ul. Kilińskiego i al. Scheiblerów powstała nowa,
dwupoziomowa
ulica.
Na powierzchni będzie
to woonerf dedykowany
pieszym i gościom gmachów, które tu w przyszłości powstaną.
Natomiast pod ziemią
schowane zostaną samochody, które z poziomu
8 metrów poniżej powierzchni dostaną się na
podziemne parkingi oraz
na dworzec Fabryczny.
Arterie na nowo
Mijający rok to nie tylko początek, ale także koniec dużych inwestycji.
Jesienią drogowcy

WSPARCIE DLA RODZIN

500 PLUS PRZEJMIE ZUS
Od 1 stycznia wnioski o pieniądze na dzieci będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład
Ubezpieczeń Społecznych.
Wnioski będzie można
składać jedynie elektronicznie:
• za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
• portalu Emp@tia
– mpips.gov.pl
• lub platformy usług
elektronicznych ZUS
– zus.pl/pue
Pieniądze będą wypłacane wyłącznie na rachunek
bankowy podany przez
osobę uprawnioną.
W związku z ww. zmianami nastąpiły także zmiany
organizacyjne w Centrum

Świadczeń
Socjalnych
w Łodzi. Wydział Dodatków Mieszkaniowych oraz
Punkty Obsługi Świadczeniobiorców mieszczące się
przy: al. Politechniki 32,
al. Piłsudskiego 100, ul.
Piotrkowskiej 153 zostały
przeniesione do siedziby
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi przy ul.
Urzędniczej 45.
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi będzie
przyjmowało
wnioski
o 500+ jeszcze tylko dzisiaj, czyli do 31 grudnia
i będzie wypłacało świadczenia do końca okresu,
na jaki zostały przyznane,
czyli do 31 maja 2022 r.
GG
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NOWE JEZDNIE

CHODNIKI I TOROWISKA

oddali do użytku al. Śmigłego-Rydza. Po nowym torowisku sunie znowu tramwaj, a po równych jezdniach
auta. Są też nowe chodniki
i droga rowerowa oraz przystanek na wysokości parku
nad Jasieniem, który z estakady został przeniesiony
na poziom zero, aby ułatwić
pasażerom dostęp do MPK.
Ci nie muszą już więcej pokonywać schodów, ale z pominięciem przechodzenia
przez jezdnię dostaną się do
tramwajów i autobusów.
Zaraz po zakończeniu
prac na al. Śmigłego-Rydza rozpoczął się pierwszy etap przebudowy
ul.
Przybyszewskiego
– wyburzenie i wybudowanie od nowa trzech
wiaduktów nad torami
kolejowymi. Na pierwszy
ogień poszedł wiadukt
prowadzący z Olechowa
i Janowa w kierunku centrum, który jest rozbierany
z pomocą nożyc hydraulicznych. Kiedy zostanie
odbudowany, drogowcy
wezmą się za wiadukt
prowadzący na Widzew
i za estakadę tramwajową.
Pod koniec roku rozpoczę-

Miasto mody, miasto maszyn,
moda w mieście, maszyneria
miasta, machina mody, moda
na miasto, moda na maszyny.
To hasła, które będą nam towarzyszyć na nowej wystawie
w Centralnym Muzeum Włókiennictwa.
To jedna z najważniejszych wystaw dla tożsamości naszego miasta.
W bardzo łódzki sposób,
poprzez technikę fabryczną z jednej strony i z drugiej – poprzez modę,
materiały produkowane w łódzkich fabrykach, krawiectwo,
sztukę
użytkową
i artystyczne kreacje
pokazuje rozwój naszego miasta od małej
osady do włókienniczej potęgi gospodarczej końca XIX w.
i wreszcie współczesnego, nowoczesnego, wielowymiarowego miasta.

ła się także długo wyczekiwana przebudowa ul.
Wojska Polskiego. Zakres
tej inwestycji jest szeroki
– wykonawca wymieni
całe torowisko, zbuduje
nowe perony przystankowe, zerwie starą jezdnię,
naprawi podziemne sieci

i położy nową nawierzchnię. Nie zabraknie też równych chodników i drogi
rowerowej. Finał prac jest
zaplanowany na 2023 rok.
Plan dla osiedli
Rok 2021 przyniósł także
jedne z większych inwe-

stycji w Planie dla Osiedli.
Drogowcy weszli na ul.
Obywatelską, Traktorową
i Żubardzką. Pierwszy
remont to projekt dwuletni, który skończy się
w przyszłym roku. Dwa
pozostałe to zadania zaplanowane na rok. Ulica
Żubardzka ma już nową
jezdnię i chodniki, brakuje tylko nowego oświetlenia. Ul. Traktorowa ma
być przejezdna przed 1.
stycznia, ale prace wykończeniowe na niej mogą
potrwać jeszcze kilka tygodni.
W planie inwestycyjnym na
mijający rok nie zabrakło
też mniejszych projektów.
Na Starym Polesiu kończy
się przebudowa „zakręcającej” ulicy, czyli połączenia ul. Próchnika z Lipową.
Wyremontowane zostały
też ul. Zarzewska, Lotna,
Taternicza, Miernicza, Jaskrowa i Porazińskiej oraz
Kasprzaka, Konstytucyjna,
Julianowska i Żeligowskiego, a prace zakończą się
niedługo na Lodowej czy
6 Sierpnia.
red

FOT.LODZ.PL

NOWA WYSTAWA

Miasto-Moda-Maszyna
Bogate i unikatowe zbiory
CMW pokazują historię
i rozwój przemysłu włókienniczego w szerszym
kontekście. Dzięki temu
odwiedzający będą mogli
prześledzić cały proces
produkcyjny, poczynając
od naturalnych surowców, a kończąc na tema-

tyce gotowych wyrobów
przemysłu
tekstylnego,
czyli tkanin i ubiorów.
– Na trzech piętrach naszego muzeum-fabryki snujemy opowieść o mieście, które trwa, i o ludziach, którzy
mają odwagę wymyślać je
wciąż na nowo. Niektórzy je
budują, inni burzą uprzednie porządki. To także
historia o tych, którzy
wybrali Łódź na swoje
mieszkanie, na miejsce
pracy i odpoczynku,
a każdego dnia znaczyli i znaczą swój ślad na
łódzkich ulicach.
A może tylko śnią
i marzą? – tak o wystawie mówią jej twórcy
w tym Aneta Dalbiak,
dyrektorka muzeum.
kul
FOT.LODZ.PL

INFO
Centralne Muzeum
Włókiennictwa
ul. Piotrkowska 282
poniedziałek – nieczynne,
wtorek–środa
12:00–17:00,
czwartek–sobota
12:00–19:00,
niedziela
12:00–17:00.
W środy wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny.

AKTUALNOŚCI
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GMACH PO FILOLOGII ZMIENIA SIĘ W SĄD

BEZ RUSZTOWAŃ – JAK NOWY
Zniknęły rusztowania, które przesłaniały elewacje
gruntownie remontowanego
gmachu przy al. Kościuszki
65, w którym powstaje nowa
siedziba Sądu Apelacyjnego
w Łodzi. Można już podziwiać
efekt konserwatorskich
prac, dzięki którym zabytek odzyskał wygląd sprzed
111 lat, gdy go zbudowano.
Odnowione detale
Warto podnieść wzrok,
by podziwiać liczne detale architektoniczne zdobiące budynek. W dekoracjach dostrzec można
liczne motywy klasyczne w postaci reliefów
z wizerunkami efebów.
Główne wejście od strony

al. Kościuszki zdobi kartusz
z sową oraz ul, do którego
zlatują pszczoły – symbole
mądrości i pracowitości.
Od strony ul. Zamenhofa
uwagę przyciąga płaskorzeźba z marabutami. Niczym wisienka na torcie
gmach wieńczy odnowiona
wieżyczka dawnego obserwatorium astronomicznego (pierwszego w Łodzi)
– gruntownie odrestaurowana i z nowym zegarem.

Remont w toku
Demontaż rusztowań może
wydawać się kamieniem
milowym remontu, ale
w budynku jest jeszcze sporo do zrobienia. Wewnątrz
powstanie winda, której ni-

gdy tam wcześniej nie było,
położona zostanie sieć teleinformatyczna niezbędna
dla funkcjonowania sądu.
Odrestaurowana ma zostać
m.in. cała klatka schodowa i audytorium. Zmieni
się też otoczenie gmachu.
W końcowym etapie remontu powstaną wokół
niego nowe ścieżki i chodniki, a ogrodzenie od strony
ul. Wólczańskiej zostanie
upodobnione do tego, jakie
otacza budynek od strony
al. Kościuszki i ul. Zamenhofa. Warto też wspomnieć,
że pracownicy oraz petenci
sądu będą mogli korzystać
z podziemnego parkingu,
który został już wybudowany od strony ul. Wól-

EKO-PRĄD

czańskiej.
Remont gmachu
powinien zakończyć się
w nadchodzącym roku.
Jego koszt
to blisko
72 mln zł,
na co złożyły się środki
Ministerstwa
Sprawiedliwości oraz
dotacja UE
na docieplenie.
(pj)

FOT. LODZ.PL

RKS GOTOWY

IX LO

I ENERGIA ZE SŁOŃCA

IX Liceum Ogólnokształcące
jest pierwszą samorządową
szkołą w Łodzi z instalacją fotowoltaiczną. Dzięki niej, wzrost
cen prądu nie będzie dla niej
tak dotkliwy.

– Kluczowe w tej inwestycji
były aspekty edukacyjne.
Edukację proekologiczną
uczniowie mają w programie kilku przedmiotów, ale
dotychczas to była tylko teoria. Teraz mogą w praktyce
przekonać się jak to działa.

Dzięki zainstalowaniu urządzenia do odczytu danych
uczniowie będą mogli sami
sprawdzać, ile energii zostało wyprodukowane danego
dnia, w miesiącu czy roku. To
z kolei pozwoli im praktycznie wykorzystywać umiejętności cyfrowe, bardzo ważne
we współczesnym świecie –
zaznacza Agnieszka Gębora,
dyrektor IX LO.
Dzięki panelom słonecznym
szkoła uniezależnia się od
wzrostu cen energii i trady-

Niebawem panele
słoneczne pojawią się
na kolejnych
szkołach w Łodzi

cyjnego systemu elektroenergetycznego, będzie produkować energię ekologiczną bez
emisji CO2 i zanieczyszczeń.
System jest bezobsługowy
i nie wymaga remontów,
a moc zainstalowanych paneli odpowiada planowanemu
zużyciu energii elektrycznej
przez liceum na co najmniej
10–15 lat.
Jeśli instalacja w IX LO się
sprawdzi, panele będą montowane na kolejnych szkołach.
rd

FOT. LODZ.PL

Kiedy pierwsze
zawody sportowe?

Zakończyły się ostatnie prace modernizacyjne i przeglądy techniczne stadionu
lekkoatletycznego Rudzkiego Klubu Sportowego.
Już niebawem rozpoczną się
na nim pierwsze zgrupowania oraz prace nad drugim
etapem inwestycji.
– Zgodnie z obietnicami
w grudniu zakończyliśmy
długo wyczekiwaną modernizację areny lekkoatletycznej na Rudzie. Do
dyspozycji sportowców
oddajemy w pełni wyposażony obiekt sportowy,
który będzie wizytówką
łódzkiej lekkoatletyki –
mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor

Zarządu Inwestycji Miejskich.
Nowa arena sportowa
przy ul. Rudzkiej spełnia wszystkie wymogi
potrzebne do organizacji
zawodów lekkoatletycznych. Pierwszy mityng
planowany jest w połowie
maja 2022 r.
– Już teraz mamy dużo
pytań o możliwość zorganizowania zgrupowań
treningowych w okresie
letnim w Łodzi. Wiele
wskazuje również na to,
że na treningi zawitają
do nas zawodnicy kadry
narodowej, ponieważ
w 2022 r. stadion w Spale będzie remontowany – mówi Lech Krako-

wiak, prezes RKS Łódź.
Po ukończeniu I etapu inwestycji, na którą
przeznaczono 10 mln zł
(3,5 mln to doﬁnansowanie
ze środków Ministerstwa
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu), przyszedł czas na rozpoczęcie
II etapu modernizacji.
Miasto przygotowuje się
do kontynuacji zadania,
czyli przebudowy zaplecza administracyjnego,
szatni, pomieszczeń odnowy biologicznej i rehabilitacji. Ta część inwestycji kosztować będzie ok.
17 mln zł i rozpocznie się
w kolejnych latach.
ML

ŁÓDŹ NA TALERZU
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OTWARTE W 2021 ROKU

GDZIE JEDLI ŁODZIANIE?

Pan Miyagi

Według znanego powiedzenia
,,jaki Nowy Rok, taki cały
rok” branża gastronomiczna
mogła spodziewać się najgorszego – kolejnych długich
miesięcy zamknięcia. Jednak
po mocno wyczekiwanym
wiosennym przełomie i zniesieniu obostrzeń kulinarne
życie Łodzi zaczęło obierać
odpowiedni kurs. Zapraszamy na małe podsumowanie
nowych miejsc, które pojawiły się na gastronomicznej
mapie miasta.
Po niełatwym początku, 2021 rok był dla łodzian bardzo smacznym
okresem. Począwszy od
otwarcia nowych restauracji, barów, kawiarni
i piekarni po organizację
wielu kulinarnych festiwali. Można by pomyśleć,
że restauratorzy chcieli
nadrobić stracony czas
i ziścić wszystkie pomysły, które narodziły się
w ich głowach w pandemicznych miesiącach.

La Mia Fabbrica

Seafood Bar&Market

Pho by Lilly Tran

Dobra kuchnia
poza centrum
Mijający rok zdecydowanie wyróżnił się wieloma
ciekawymi otwarciami
poza ścisłym centrum
Łodzi. Łasuchy z Kozin,
Retkini oraz w szczególności z Dąbrowy
mają powody do radości. Wreszcie aby dobrze
zjeść nie trzeba jechać
na Piotrkowską, a jakby
tego było mało, powstałe
tam restauracje serwują
nie tylko kuchnię włoską (choć wiadomo, taką
też uwielbiamy). Bar Pan
Miyagi (ul. Tatrzańska
78) musi odwiedzić każdy miłośnik azjatyckich
potraw. Czy są tu jacyś
miłośnicy wytrawnych
tart i tatarów? Jeśli tak, to
powinni skierować swoje
kroki do francuskiej restauracji Tarta & Tatar
(ul. Dąbrowskiego 91B)

w której gotuje znany
już łodzianom szef kuchni Antoine Lopez. Będąc
w pobliżu, warto zahaczyć również o pizzerię
Boska Włoska (ul. Gojawiczyńskiej 22) oraz
restaurację rybną Taki
Pan Pstrąg (ul. Tatrzańska 42/44). Jednak nie tylko Górna dobrymi restauracjami stoi. Na Kozinach
warto zajrzeć do Mąka
i Wino (ul. Ossowskiego 7),
a na Retkini do Tłustego
Śledzia (ul. Retkińska 64).

Cały świat
na jednej ulicy
Można by długo wymieniać nowe adresy, a jeszcze więcej czasu spędzić
na ich odwiedzaniu, ale
zapewniamy, że warto.
Dania kuchni bengalskiej
zjemy w Ryżowej Bule
(ul. Piotrkowska 79),
natomiast po wietnamską zupę należy przejść
na drugą stronę ulicy
do PHO by Lilly Tran
(ul. Piotrkowska 80).
Nie trzeba iść daleko
na domowe, również
e k o logiczne makarony
w nowym Montag Bistro
(ul. Piotrkowska 107). Jeśli
mowa już o makaronach,
to pasty na bazie konopii zjemy w Mac&Chill
(ul. Piotrkowska 55).
Nowe roślinne miejsce
BOHO powstało również
pod adresem ul. Piotrkowska 83, a pizzę, ale
z azjatyckim twistem, zjemy w znanej już restauracji Ferment Pizza&Krany
(ul. Piotrkowska 99).
Ostatnie miesiące
Koniec roku zapadnie
nam w pamięć otwarciem
neapolitańskiej pizzerii
La Mia Fabbrica w Monopolis (ul. Kopcińskiego
60A) oraz baru Seafood
Bar&Market w Manufakturze (ul. Drewnowska 58).
red

Montag Bistro

Fert Pa&r

ła
Ryżowa Bu

INFO
Halo, halo! Nie zapomnieliśmy o Pijanej Wiśni (ul. Piotrkowska 85),
która nawet w zimowe wieczory rozgrzewa nas domowej roboty
wiśniówką. Zdradzamy, że już w drugim tygodniu stycznia
otworzy się druga lokalizacja w Manufakturze!

Tłusty Śledź

SENIORADKA
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NASI MILUSIŃSCY

JAK ZADBAĆ O ZWIERZĘTA
W SYLWESTRA
Sylwester to bardzo trudny czas
dla zwierząt. Odczuwają wtedy
duży niepokój i silny stres. Ten
stan spowodowany jest wszechobecnym hukiem i efektami
świetlnymi towarzyszącymi
fajerwerkom. Podpowiadamy,
jak zaopiekować się pupilami
i zapewnić im poczucie bezpieczeństwa podczas świętowania
Nowego Roku.
Zabawa
bez sztucznych ogni
Witaj nowy rok bez używania sztucznych ogni.
W ten sposób zapewnisz
spokojniejszą noc zarówno swojemu zwierzakowi, jak i innym zamieszkującym pobliską okolicę.
Alternatywą dla fajerwerków mogą być zimne
ognie. Zrobią świąteczny
klimat bez hałasu.
Zaciszne miejsce
Stwórz w mieszkaniu
jak najbardziej komfortowe warunki dla
swojego zwierzaka.
Zapewnij mu przytulne miejsce oddalone
od zasłoniętych okien.

INFO
OBECNIE Z KADRĄ
TELEFONU
ŻYCZLIWOŚCI MOŻECIE
KONTAKTOWAĆ SIĘ
POD 3 NUMERAMI:
739 903 452
739 903 453
42 638 50 32

CZY WIESZ, ŻE...
Może to być wnętrze
szafy, łazienka lub kącik
pod łóżkiem. Czworonożny przyjaciel przetrwa
w nim czas wystrzałów.
Warto też włączyć spokojną muzykę, która trochę zagłuszy hałas. Jeżeli
tę noc zamierzasz spędzić
poza domem, w przygotowanym wcześniej zacisznym miejscu zostaw
coś, co będzie miało twój
zapach. Może to być część
odzieży, która sprawi, że
zwierzak będzie czuł się
trochę bezpieczniej.
Pomoc z apteki
Twój pupil bardzo źle
znosi sylwestrowe hałasy?
W takiej sytuacji sięgnij
po specjalistyczne środki uspokajające i zostań
z nim w domu. Rodzaj
leku oraz dawkę ustal z lekarzem weterynarii. Także
w Nowy Rok otocz
zwierzaka szczególną
troską. Pamiętaj, że petardy i fajerwerki towarzyszą nam również
1 stycznia.
oszym

WYBUCH NIEKTÓRYCH PETARD
GENERUJE HAŁAS O NATĘŻENIU
130-160 DB. MÓWIĄC OBRAZOWO:
JEST GŁOŚNIEJ NIŻ PRZY STARCIE
ODRZUTOWCA!

Dla wielu zwierząt
sylwester to bardzo
trudny czas!

42 638 50 32

ŁÓDZKI TELEFON ŻYCZLIWOŚCI
Jeśli czujecie się samotni, potrzebujecie porozmawiać z przyjazną
osobą, które wesprze Was dobrym
słowem i podtrzyma na duchu
w tych trudnych czasach, zachęcamy do kontaktu z Telefonem
Życzliwości.

Telefon Życzliwości działa
od poniedziałku do piątku
w godzinach 13:00-16:00.
Powstał w 2015 r. dzięki

współpracy Urzędu Miasta Łodzi, Fundacji Subvenio oraz grupy fantastycznych wolontariuszy 60+.
Tworzy go kompetentna
i zaangażowana grupa
osób, które chętnie dzielą się wiedzą i życzliwością z rówieśnikami
w trudnej sytuacji życiowej. Seniorzy wolontariusze dyżurują przy te-

lefonie wsparcia, który
może być antidotum
na samotność, pomagać
w rozwiązaniu problemów prawnych, socjalnych i innych. Suma
wiedzy wszystkich wolontariuszy jest nieporównywalnie większa
niż wiedza jednej osoby.
rs

TWOJA HISTORIA
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SPORT W KAŻDYM WIEKU

Seniorzy górą!
Seniorzy na ściance wspinaczkowej? Na linach, 13 metrów nad ziemią? Oczywiście!
Pierwsi już przetarli szlaki.
A zainteresowanych tą formą
aktywności jest tak dużo, że
od stycznia ruszają regularne
zajęcia.

Pani Ola, pan Janusz i pani
Dorota – seniorzy, uczestnicy zajęć łódzkich Centrów
Zdrowego i Aktywnego
Seniora (CZAS) to pierwsza
trójka śmiałków, która postanowiła zdobyć sztuczną
ścianę. Do centrum wspinaczkowego wybrali się
pod okiem najlepszego
opiekuna, bo nie dość, że
koordynatora CZAS na Bałutach, to jeszcze wspinającego się od 30 lat Sebastiana
Seraﬁckiego

Na zajęciach
można wspiąć się
na wysokość...
4-piętrowego bloku!

Poczuj się zdobywcą
– Seniorzy niczym nie różnią się od młodych ludzi.
Oni także mają marzenia, ale na ich realizację
wcześniej nie było czasu.
A teraz... chcą je spełnić.
Wspinanie już samo w sobie brzmi niepokojąco, a co
dopiero, gdy staniemy twarzą przed ścianą i mamy
ruszyć do góry! Na szczęście sztuczne ścianki wspinaczkowe to miejsce, gdzie
każdy w miarę sprawny
człowiek w każdym wieku
może poczuć się jak zdobywca Everestu – opowiada
Sebastian Seraﬁcki, koordynator Centrum Seniora przy
ul. Libelta 16.
Gdy uczestnicy zajęć
w Centrach Zdrowego
i Aktywnego Seniora, którzy zdążyli już nauczyć
się tańczyć zumbę, zdoby-

li podstawy samoobrony,
przeszli wzdłuż i wszerz
Las Łagiewnicki z „kijami”, a nawet relaksowali
się przy dźwiękach mis
i gongów, wpadli na pomysł
„a może teraz ścianka wspinaczkowa”, koordynator
CZAS przy ul. Libelta skontaktował się z Tomaszem
Anteckim, prezesem Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego, odpowiedzialnym
za prowadzenie Centrum
Wspinaczkowego „Stratosfera”. Przygoda przygodą,
ale jednak uważa się, że
wspinanie to sport wysokiego ryzyka.
Dla profesjonalistów
i dla amatorów
– Wiek nie jest żadną przeszkodą w rozpoczęciu
przygody ze wspinaniem.
Ograniczać mogą nas tylko problemy zdrowotne.
Mamy w klubie kilka osób,
które są w wieku senioralnym, ale nadal, oczywiście
z odpowiednią częstotliwością i intensywnością, przychodzą na ściankę, aby się
trochę poruszać. Na sztucznej ścianie są wytyczone
drogi zarówno dla profesjonalnych wspinaczy, jak
i dla początkujących, każdy
znajdzie coś dla siebie – zapewnia Tomasz Antecki.
I dodaje, że wspinanie
na ściance, przy odpowiedzialnym zachowaniu, przestrzeganiu reguł
i wykonywaniu poleceń
instruktorów jest świetną
i bezpieczną zabawą.
I tak trójka śmiałków wybrała się na warsztaty wspinaczkowe. Panie Ola i Dorota oraz pan Janusz uczyli

się wiązać węzły wspinaczkowe, prawidłowo „układać” ciało na ściance. Poznali też wspinaczkowy
żargon: „daj luz”, „mam
auto” czy „wędka”. Cała
trójka odważyła się wejść
na wysokość 13 metrów. To
tak, jakby wspięli się na...
4-piętrowy blok!
Na szczycie
– Fantastyczna zabawa,
choć musiałam chwilę
odczekać z powrotem do
domu, bo ręce były twarde jak głaz, a kierownicę
trzeba utrzymać – śmiała
się pani Ola.
Pan Janusz od razu podpytywał instruktorów, jak
wzmocnić ręce.
– Niesamowite jest to, że
moje koleżanki – mimo
delikatniejszej budowy
ciała – są w stanie wejść
na samą górę – podziwiał
pan Janusz.
Dla pani Doroty to zdaje się nie będzie ostatnie
wejście na ściankę.
– Panie Sebastianie, dotykam sufitu, proszę robić
zdjęcia! Wnuczki mi nie
uwierzą! – krzyczała z samej góry do koordynatora pani Dorota.
Pamiętajmy, że żaden
z uczestników zajęć nigdy
wcześniej nie miał okazji
wspinać się na sztucznej
ściance, ale forma seniorów
okazała się naprawdę dobra.
Chętnych by spróbować jest
tak dużo (około 20 osób),
że od stycznia zajęcia dla
seniorów będą odbywać
się przynajmniej dwa razy
w miesiącu.
OHO

Jak się okazuje,
wspinaczka to sport
również dla seniorów!

REKLAMA
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FOT. LODZ.PL

ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA
PROMOCJA W ZOO
Łódzki Ogród Zoologiczny jest
otwarty przez cały okres świąteczno-noworoczny. Każdy może
w tym czasie skorzystać ze specjalnej promocji, przyjść na spacer i w tym wyjątkowym czasie
spotkać się z podopiecznymi zoo.

Noworoczny
spacer
w zoo? Dlaczego nie!
Łódzki Ogród Zoologiczny będzie czynny
codziennie
w
godzinach od 9:00 do 15:30.
Na ten okres spółka

FOT. LODZ.PL

przygotowała specjalną,
świąteczną promocję
– bilet normalny w cenie 10 złotych, ulgowy
5 złotych. Promocja trwa
do 9 stycznia.
Zoo jest czynne w go-

dzinach 9:00-15:30 (kasy
czynne do 14:30).
Kasy i wejście do zoo na
czas budowy Orientarium są przeniesione na
ul. Krzemieniecką.
rw
FOT. EFREEPIK

NOWOROCZNA
WYCIECZKA

Dom Kultury „502” i Klub Turystów Pieszych „SALAMANDRA” zapraszają na wycieczkę
noworoczną. Trasa będzie miała 12,5 km długości i powiedzie ze stacji Łódź Radogoszcz
Zachód doliną Sokołówki, dalej ulicą Sianokosy przez Las
Okręglik i Las Chełmy do Arturówka.

Wycieczka startuje w niedzielę, 2 stycznia o godz.
9:15. Miejsce zbiórki to kasy
na dworcu PKP Łódź Kaliska. Stamtąd o godz. 9:29
grupa wyruszy pociągiem
na stację na Radogoszczu,
a dalej będzie już spacerować.
Jeśli ktoś chciałby dołączyć do wycieczki z innego

dworca, istnieje taka możliwość. Pociąg przed przyjazdem na Kaliski zatrzyma się
wcześniej na stacjach: Łódź
Widzew o godz. 9:12, Łódź
Dąbrowa 9:16, Łódź Chojny
9:20, Łódź Pabianicka 9:23,
a po drodze z Kaliskiego na
Radogoszcz ma przystanek
na stacji Łódź Żabieniec
o godz. 9:33.

Ze względu na możliwe
zmiany rozkładów jazdy
MPK/PKP organizatorzy
spaceru proszą śledzenie
informacji na FB: www.facebook.com/SALAMANDRAktp
Informacje: tel. 509 758 139
Wycieczka ogólnodostępna
i bezpłatna.
rw

RODZINNIE

W EC1 ŁÓDŹ

Czas między świętami Bożego Narodzenia
i Trzech Króli sprzyja spędzaniu wspólnego, wolnego czasu w gronie rodziny. Można wybrać się
na górkę z sankami lub długi spacer, ale jeśli jesteśmy amatorami cieplejszych plenerów, możemy wybrać się do EC1 przy ul. Targowej 1/3.
We wnętrzach pierwszej łódzkiej elektrowni
miejskiej czekają na nas najnowocześniejsze
w kraju planetarium, Centrum Nauki i Techniki oraz Ulica Żywiołów.
W Sylwestra
centrum
będzie
otwarte
Kup bilet on-line
od godz. 10:00
do 14:30, z wybilety.ec1lodz.pl
jątkiem planetarium, które
będzie czynne
godzinę krócej.
W drugi dzień
nowego roku
EC1 zaprasza
dłużej, bowiem
od godz. 10:00
do 19:00.

INFO

WYSTAWA

„ONE MOWIĄ/WOMEN TALKING”
W Sylwestra i w drugi dzień nowego roku Miejska Galeria Sztuki zaprasza na dwie wystawy graﬁki litewskiej. Jest to efekt wieloletniej współpracy Wileńskiego Centrum Graﬁki
z łódzkimi artystami i instytucjami artystycznymi. Wystawy te odbywają się w ramach obchodów
30-lecia współpracy miast partnerskich Wilna
i Łodzi.

RADIO
RADIO RETRO
RETRO

NIECO
NIECO SWINGOWY
SWINGOWY KONCERT
KONCERT KARNAWAŁOWY
KARNAWAŁOWY
2 stycznia o godz. 17:00
Teatr Muzyczny w Łodzi
(ul. Północna 47/51) zaprasza na nietypowy koncert karnawałowy „Radio
Retro”, w którym usłyszymy
przeboje ubiegłego wieku
w zaskakujących, swingowych aranżacjach Daniela
Nosewicza.

W programie koncertu
m.in. „Już nie zapomnisz
mnie”, „Umówiłem się
z nią na dziewiątą”,
„Copacabana”, „It Don’t
Mean a Thing”, „Cheek
to Cheek”, „I Got Rhythm”, „Fly Me to the
Moon” i „Something
Stupid”.

Reżyseria: Jakub Szydłowski
Kierownictwo
muzyczne
i aranżacje: Daniel Nosewicz
Soliści: Paulina Łaba-Torres
– gościnnie, Emilia Klimczak, Justyna Kopiszka,
Patrycja Lenarczyk-Onasz,
Paweł Erdman, Piotr Płuska,
Marek Prusisz, Jakub Szydłowski.
rw
FOT. ENVATO ELEMENTS

Na wystawie zatytułowanej „One mówią”,
prezentowanej w Miejskiej Galerii Sztuki
w Łodzi, przedstawiono prace pięciu artystek
– Eglė Kuckaitė, Laisvydė Šalčiūtė, Birutė Zokaitytė, Eglė Vertelkaitė i Živilė Minkutė. Kolekcję łączy wyłącznie kobiecy głos artystek.
Często ich wypowiedzi są niewygodne
i bolesne zarówno dla nich samych, jak
i otoczenia. Jest to krytyka
dogmatycznych
stereotypów dotyczących statusu społeczMiejska Galeria
nego kobiety, stawiaSztuki
nie pytań na aktualne
i drażliwe tematy doul. Wólczańska 31
tyczące własnej osoby
i otoczenia oraz szuka31 grudnia
nie na nie odpowiedzi.
godz. 11:00-15:00
Kuratorkami
wysta2 stycznia
wy są Jurga Minčinaugodz. 11:00-17:00
skienė, Kristina Kleponytė-Šemeškienė.
rw

INFO

FAJNE MIASTO
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New Iron
przy ul. Andrzeja
Struga 22

2021 ROK

W INWESTYCJACH

Boom budowlany w Łodzi.
Samych inwestycji mieszkaniowych realizuje się obecnie ponad 170*. Wszystkich
nie sposób wymienić, ale
przypomnijmy choć kilka
budów rozpoczętych w mijającym roku.

W styczniu ruszyła budowa
Widzewskiej Manufaktury
WiMa realizowanej przez
Cavatina Holding na terenach dawnych zakładów
„Wi-Ma” przy al. Piłsudskiego 135. Na ponad 4 ha
terenu i po gruntownym
remoncie zabytkowych budynków (przędzalni, skręcalni, przewijalni oraz kantoru) ma tam powstać 55 tys.
mkw. mieszkań, biur, lokali
usługowych i przestrzeni do
spędzania wolnego czasu.
Z podobnym rozmachem
i na podobnej powierzchni
realizowana jest „Fuzja” –
miastotwórczy projekt Echo
Investment powstający
między ul. Tymienieckiego
a ul. Milionową, na terenie
dawnej fabryki Scheiblera.
Nową część miasta tworzyć
tam będzie 20 budynków
o różnorodnych funkcjach,

z czego aż 14 to zaadoptowane budynki historyczne.
Sercem tego terenu jest zabytkowa elektrociepłownia
z przylegającym do niej zielonym placem nazwanym
Ogrodami Anny.
Te dwie budowy, wraz
z rozbudowującym się Monopolis, któremu w tym roku
przybyła 50-metrowa wieża,
to największe realizowane
w mieście projekty mixed-use.
Echo Investment może poszczycić się jeszcze jednym
dużym przedsięwzięciem.
Na terenie po dawnym
Tesco na Widzewie
(ul. Widzewska 22) deweloper rozpoczął wznoszenie
osiedla „Zenit”. W ciągu 5–7
lat ma tam stanąć 9 wielorodzinnych budynków mieszkalnych z ok. 1500 mieszkaniami. W pierwszym
realizowanym obecnie etapie będzie ich 168. Ta sama
firma rozpoczyna też nową
inwestycję „Boho” przy
ul. Wodnej 17, dzięki której powstanie 200 lokali
w dwóch budynkach o niskiej, 6-piętrowej zabudowie.
874 lokale będzie mieć „Tuwima Sky”, skumulowane

Tobaco Park II, widok od al. Włókniarzy

b
udowie
w
o
t
s
a
i
M
cz.1

Strefa Progress
przy ul. Piotrkowskiej 217
w wielkim budynku osiedla,
którego wyróżnikiem będzie
pięć mieszkalnych wież
o wysokości ponad 40 m.
Inwestor, HREIT S.A., już
rozpoczął budowę.
Przy tej samej ul. Tuwima,
pod nr 64, trwa budowa
domu wielorodzinnego z 225
mieszkaniami. To pierwsza
w Łodzi inwestycja Vantage Development, a spółka
ma jeszcze dwie działki do
zabudowania – przy ul.
Rembielińskiego i na rogu
skrzyżowania ul. Pomorskiej
z ul. Kilińskiego.
Wyróżniającą się inwestycją będzie Tobaco Park II.
Przy dworcu Łódź Kaliska, na działce pomiędzy
ul. Kopernika, al. Włókniarzy i al. Mickiewicza, stanie
budynek, którego najwyższa
część będzie mieć aż 16 kondygnacji. W domu będą 152
mieszkania.
Kolejny wieżowiec wyrośnie na Retkini. Na działce
przy ul. Maratońskiej 94
Vision Development buduje cztery domy. Trzy będą
mieć wysokość 5 kondygnacji, a czwarty 11 – łącznie 321 mieszkań i 3 lokale
usługowe.
Obserwowaną budową
będzie powstająca „Strefa

Progress” – osiedle powstające przy popularnej Strefie
Piotrkowska 217. Będzie się
składać z dwóch budynków
o wysokości 11 i 13 kondygnacji, które uzupełnią pierzeję al. Kościuszki. Powstanie 276 mieszkań.
Duża inwestycja rozpoczęła się przy ul. Piotrkowskiej 252/256, gdzie zabudowana zostanie działka
sięgająca ul. Sienkiewicza.
Prace już trwają. W pierwszym etapie inwestycji
„Perła Piotrkowska” odnowiona zostanie willa
Karola Königa z 1887 r.,
obok której staną dwa budynki usługowo-handlowe,
a za nią apartamentowiec
o wysokości 8 kondygnacji
(166 mieszkań). W planach
są kolejne dwa budynki.
Ozdobą łódzkiego Śródmieścia ma być „New
Iron” – apartamentowiec
usytuowany na tzw. serku
ul. A. Struga, na trójkątnej
działce, która w naturalny
sposób wymusiła nietypowy
projekt budynku w kształcie
klina. Dom ma mieć tylko 37
apartamentów, ale będzie to
jeden z najbardziej oryginalnych budynków w mieście.
Piotr Jach
*źródło: spisinwestycji.pl
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TU NAS ZNAJDZIESZ

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI

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

UWAGA

Pojezierska 2/6
przy sklepie Rossmann
Smocza 1h (naprzeciw Biedronki)
Chryzantem 8
Carrefour Zarzewska
11 Listopada 39A przy poczcie
Falista 162 Sklep Spożywczy
Pasieczna róg Motylowej
Zgierska 240
Tatarakowa 12
Radogoszcz Wschód:
Nastrojowa 50, pl. Słoneczny
Caffe przy ulicy:
Nawrot 1a, Łagiewnicka 120,
Kostki Napierskiego 1, Wici 34,
Rzgowska 19
Grot:
Rydzowa 20, Nastrojowa 52,
Bratysławska 8, Rzgowska 219,
Bartoka 77, Łagiewsnicka 118

SKRZYNKI
Z DARMOWĄ
GAZETĄ

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

FOT. LODZ.PL

Bałucki Ośrodek Kultury
Limanowskiego 166
GH „Jagienka” Jagienki 34
Rynek Bałucki
Rynek Maratońska
Rynek Pionier gen. Dąbrowskiego 91c
Rynek Przybyszewskiego 147
Rynek Wielkopolska
Zielony Rynek pl. Barlickiego

Ryneczek przy Mochnackiego
Kwadraciak
Inowrocławska/Żubardzka
Pod zegarem
Inowrocławska/Wielkopolska
Ogród Botaniczny
Krzemieniecka 36/38
Palmiarnia Piłsudskiego 61
Łódzka Organizacja
Turystyczna Piotrkowska 28
Centrum Obsługi Karty
Łodzianina Piotrkowska 87
Łódzkie Centrum Kontaktu
z Mieszkańcami Piotrkowska 110
Hotel „Bedrooms” Piotrkowska 64
Cukiernia Dybalski:
Piotrkowska 56, Piotrkowska 102A,
CH Central, Jaracza 5, pl. Wolności 9,
Tatrzańska 42/44, Nastrojowa 8,
Rojna Rynek Malus, Ciołkowskiego 9,
Armii Krajowej 36,
Szpital im. Barlickiego,
Zgierz (Długa 69, Czarna 3/9)
Sklep GAMA Perla,
Osiedle im. J. Montwiłła-Mireckiego
PH Oranżada Wujaka 7

Na łódzkich ulicach
rozstawione są 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
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Końcówka grudnia to tradycyjnie
czas różnego rodzaju plebiscytów i podsumowań. U progu roku
2022 zatrzymajmy się więc na
chwilę i spójrzmy wstecz, przypominając sobie, jaki dla łódzOlimpijskie złoto
kiego sportu był ten mijający
Kajetana Duszyńskiego
– 2021.
było największym sukcesem
Najważniejszą
łódzkiego sportu w 2021 r.
imprezą były
w nim Igrzyska XXXII Olimpiady w Tokio. Łódź reprezentowało na niej siedmiu
zawodników i trzech szkoleniowców. Najliczniejszą
ekipę wysłał do Japonii AZS.
Z klubu kierowanego przez reprezentował również trezanotowała też
Czy siatkarki nawiążą do tradycji
ner Stanisław Jaszczak.
utalentowana
prezesa Lecha Leszczyńi zdobędą medal Mistrzostw
skiego na igrzyWielkim pechowcem okaDaria MarciPolski?
niak. Młoda
ska polecieli:
zała się Agnieszka Nagay
zawodniczka
z KS Społem. Uczestniczce
Łódzkiego KluIO w Atenach (2004), Pekibu Wysokonie (2008), Londynie (2012)
górskiego we
i Rio de Janeiro (2016)
wspinaczce na
plany występu w Tokio
czas zdobyła mipokrzyżowała pandemia
Aleksandra Bednarek
strzostwo świakoronawirusa. Na igrzyta w najmłodszej
skach zabrakło też Adama
w 2021 łamała
kategorii juniorKszczota. Zawodnik RKS
bariery ludzkiej
skiej!
uznał,
że
nie
jest
w
stanie
wytrzymałości
W kraju po raz
odpowiednio przygotolekko- wać się do udziaczwarty z rzęatleta Kaje- łu w tej imprezie
du na podium
tan Duszyński, i z r e z y g n o w a ł
mistrzostw
Polski
pływak Jakub Kraska, z wyjazdu.
tenisista Kamil Majchrzak
Futsaliści
oraz szkoleniowcy: Maciej
Widzewa
Hampel (pływanie) i Tomasz Iwański (szef polskiej
rok kończą
skuterów wodnych.
ekipy tenisistów). Po powrona pozycji
cie najwięcej powodów do
Dobrą passę podtrzymała
lidera
również Aleksandra Bednazadowolenia miał Duszyński, który z mieszaną sztaferek. Studentka Politechnitą 4x400 m zdobył w Tokio
ki Łódzkiej po pokonaniu
złoty medal. To pierwsze
wpław kanału La Manche
olimpijskie złoto w sportojako pierwsza Polka sięwej historii Łodzi!
gnęła po Triple Crown of
Oprócz przedstawicieli AZS
Open Water Swimming,
w Japonii startowali też: siatczyli Potrójną Koronę
karze plażowi Grzegorz Fijaw pływaniu na wodach
łek i Michał Bryl z UKS SMS
otwartych. Wcześniej przepłynęła bowiem kalifororaz lekkoatleci Mateusz
Na nijski kanał Catalina oraz
Borkowski (bieg na 800 m)
między- pływacki maraton wokół
i Mateusz Rzeźniczak (sztafeta 4x400 m)
narodowych nowojorskiego Manhattazamelz RKS. Klub
arenach tradycyjnie nu. Ogromdowały się siatz ulicy
już ze znakomitej stro- ny sukces
karki ŁKS CommerceRudzkiej
ny pokazała
con. Tym razem rozgrywki
się Anna
JachiTauron Ligi
łodzianki zamek. Zakończyły na trzecim miejscu.
wodniczka klubu Prima
Medalowe aspiracje miał rówJet wywalczyła tytuł minież zespół Grot Budowlani,
strzyni Europy oraz
jednak ostatecznie uplasował
brązowy mesię na piątej pozycji. Histodal mistrzostw
ryczny wynik osiągnęły natoświata w klasie Runabout GP4 Ladies
miast piłkarki TME UKS SMS.
Zespół prowadzony przez
Marka Chojnackiego rozgrywki ekstraligi ukończył jako
wicemistrz kraju. To pierwszy seniorski medal ekipy
Czy obie
z Milionowej. Po raz piąty
łódzkie drużyny
z rzędu mistrzostwo Polski
w 2022 r. zagrają
w beach soccerze zdobyw Ekstraklasie?
ły natomiast panie z Lady
FOT. RADOSŁAW JÓŹWIAK, FOT. MARCIN BRYJA
Grembach. Wicemistrzami
FOT. ŁKS COMMERCECON, FOT. GROT BUDOWLANI, FOT. UKS SMS
kraju w piłce plażowej zostali

ROK 2021

W KALEJDOSKOPOWYM SKRÓCIE

z kolei zawodnicy KP Łódź.
W finale swoich rozgrywek
zameldowali się również
gracze Master Pharm Rugby
Złoto Darii
Łódź i rywalizację w ekstralidze zakończyli na drugim Marszałek
było
miejscu.
ważnym
Trzecia lokata w ekstraklasie
piłkarzy wodnych przypadła wydarzeniem
w udziale drużynie ŁSTW dla łódzkiego
Ocmer Politechnika Łódzka. sportu
Dla podopiecznych Edwarda
Kujawy taki wynik nie był
jednak powodem do dumy,
więc już poczynili kroki w celu
odzyskania krajowego prymatu. W sezonie 2021/2022
jako jedyny zespół wygrali wszystkie mecze
i z kompletem punktów są
Po
na pierwszym miejscu w tastronie
beli. Taką samą pozycję na zaplusów mijapleczu futsalowej ekstraklasy
jącego roku nazajmuje Widzew, który już po
pierwszej rundzie jest niemal
leży z pewnością zaliczyć
pewny awansu do krajowej wiele sukcesów w rywalizacji
młodzieżowej, zaelity.
kończenie pierwTego celu w mijającym roku
szego etapu
nie udało się zrealizować piłkarzom ŁKS. Choć po spadku
z PKO BP Ekstraklasy prezes
Tomasz Salski twierdził, że
ma najlepszy zespół w Fortuna 1. Lidze, to zajął
w niej zaledwie
piątą pozycję.

O bezpośrednim
awansie
nie było więc
mowy, a szansę
promocji przez
baraże odebrał
Górnik Łęczna.
O ekstraklasie
marzył również
Widzew, jednak w sezonie
2020/2021 jako
beniaminek nie
otarł się nawet
o baraże. Teraz gra jednak
zdecydowanie skuteczniej
i przerwę zimową spędza jako
pierwszoligowy wicelider. Zespół ŁKS nadal natomiast zawodzi, fala urazów i problemy
instytucjonalne sprawiają, że
Rycerze Wiosny zajmują rozczarowujące 9 miejsce.

UKS SMS
rok 2021
może uznać
za wybitny

modernizacji obiektu Rudzkiego Klubu Sportowego oraz zgodny
z harmonogramem przebieg
prac przy rozbudowie stadionu im. Władysława Króla przy
al. Unii Lubelskiej 2. Najważniejsze jest jednak to, że pomimo pandemii koronawirusa
i związanym z nią załamaniem gospodarczym żaden
z łódzkich klubów nie ogłosił
upadłości.
MD
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ŁÓDZKA POGODYNKA
PIĄTEK

31.12

11°C

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, AP

Imieniny
obchodzą:
Sylwester, Melania,
Donata, Katarzyna,
Korneliusz, Mariusz

SOBOTA

01.01
2022

9°C

Imieniny
obchodzą:
Mieczysław, Mieszko,
Eufrozyna, Fulgencjusz
Grzegorz, Józef

NIEDZIELA

02.01
2022

8°C

Imieniny
obchodzą:
Stefania, Abel,
Teledfor, Adelard
Anteros, Bazyli

Tramwajem....

MIASTO RODZINNE
Pisaliśmy ostatnio o łódzkich
tramwajach, które ruszyły w okresie
świąteczno-noworocznym w 1898 r.
Dla tych, którzy chcieliby poznać,
jak one kursowały, nieoceniony
może być fragment „Kwiatów polskich”, gdzie po wielu, wielu latach
pan Julian potrafił odtworzyć
z pamięci ich numery, barwy i trasy.

Na cmentarz żółta trójka wiedzie,
do domu szóstka granatowa,
Zieloną czwórką się dojedzie
do zielonego Helenowa.
(...) Piątka, spod lasu, też zielona,
lecz białym pasem przedzielona
(...) dziesiątka jest niebiesko-biała,
dwójka czerwienią fabryk pała.

ŁÓDZKIE
GAWĘDY

Ławeczka
Tuwima

CIĘGI I BATY
Nie brakowało w życiu rolniczej Łodzi drobnych występków i ekscesów, a dochodziło również do burd
i awantur. Np. w 1690 r. napadła miasteczko w czasie
odbywającego się jarmarku
wataha podpitych chłopów
z Modrzewia, Skotnik i Łagiewnik, która poturbowała
handlarzy – Żydów lutomierskich i mieszczan łódzkich, przy tym zniszczyła
wiele towarów, wypiła
w karczmach moc trunków, a w końcu zniknęła
z miasta bezkarnie. Władze
zwróciły się do właścicieli
tych dóbr o ukaranie poddanych.
Znany jest np. z XVII w.
wypadek zabatożenia na
śmierć chłopa w Łagiewnikach z rozkazu ówczesnego właściciela tej wsi Jana
Bełdowskiego, który w tak
okrutny sposób ukarał go
za kradzież ryb z dworskiego stawu. Wypadki ucieczki chłopów w inne okolice
lub do miast były zresztą
dość częste. W 1697 roku
podczas jarmarku w Łodzi
doszło np. do ostrych wystąpień chłopskich. Przybył
wówczas do tego miasteczka pan J. Misowicz, ubogi
szlachcic, który poprzednio
był podstarostą w dobrach
łagiewnickich, a potem
w dobrach Złotno, Srebrna i Żabice. I oto gdy podchmieleni piwem chłopi
z dóbr łagiewnickich zobaczyli na łódzkim rynku
znienawidzonego podstarościego, rzucili się na niego i pobili. Ledwo uszedł
z życiem… agr
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Taki kolorystyczny system oznakowania linii tramwajowych wprowadzono w 1902 r. z uwagi na olbrzymi odsetek… analfabetów,
a szybko rosnąca liczba połączeń wymusiła podwójne oznakowanie.

Kolejne wydanie w poniedziałek 3 stycznia 2022
31 grudnia 2002 roku zmarł
w Warszawie Kazimierz
Dejmek (ur. 17 maja 1924
w Kowlu) – reżyser i aktor
teatralny, minister kultury
i sztuki w latach 1993-1996,
poseł na Sejm II kadencji,
Honorowy Obywatel Miasta Łodzi (2000) i doktor
honoris causa UŁ.
W czasie II wojny światowej był partyzantem w BCh
i AK. Ukończył gimnazjum
w Rzeszowie, a w 1946 r.
zdał eksternistyczny egzamin aktorski. W tym samym roku trafił do Teatru
Wojska Polskiego w Łodzi,
w którym występował do
1949 r. Jednocześnie studiował jako wolny słuchacz
w łódzkiej PWST, a nasze
miasto przewija się nieustannie w jego biograﬁi.
W 1949 r. zorganizował
warsztaty teatralne w celu
stworzenia nowoczesnego

KARTKA Z KALENDARZA

Kazimierz Dejmek
teatru socrealistycznego.
Idea ta została zrealizowana
na deskach Teatru Nowego
w Łodzi, którego działalność
zainaugurowano wystawieniem 12 XI 1949 r. sztuki
Vaška Kani. „Brygada szliﬁerza Karhana”. W 1950 r.
Dejmek został dyrektorem
Teatru Nowego, gdzie pracował przez 12 lat. Odwilż
w życiu politycznym przyjęta została w 1956 r. wy-

WOJOWNIK Z DUSZĄ
Było dawniej w Łodzi
paru zabijaków, których sława wykraczała
poza obręb danej ulicy czy osiedla. Jednym
z takich awanturników
był Marian Wawrzyniak
z ulicy Przędzalnianej
na Księżym Młynie.
Nie było w roku 1928 ani
jednego sobotniego wieczoru, by nasz bohater
nie sprowokował jakiejś
krwawej bójki, zakończonej przyjazdem karetki pogotowia. Sam też
przy tym obrywał nieźle
potłuczony kijami, uderzony kastetem czy pokłuty nożem, ale bardzo
szybko przychodził do
siebie i wracał na ulicę,
by dokonać zemsty.
Nie był herkulesowej
budowy, a właściwie był
chudy, żylasty i zwinny.
Gdy sobie popił, natychmiast szukał okazji do
konfrontacji, a jak zagiął
na kogoś parol, nie było
odwrotu.
Zwany przez ferajnę
pieszczotliwie Maniusiem w stanie trzeź-

ŻYWOT REŻYSERA
stawieniem sztuki „Święto
Winkelrieda”, a potem nastąpiła seria interesujących
spektakli: „Żywot Józefa”
wg Mikołaja Reja, „Noc listopadowa” i „Akropolis”
S. Wyspiańskiego, a reżyser
sięgał również po teksty
Platona, Arystofanesa, Szekspira, Czechowa.
W 1962 roku Dejmek objął
funkcję dyrektora Teatru
Narodowego w Warszawie, kontynuując swoje zainteresowania, poszerzone
o dzieła romantyczne –
„Kordiana” i sławną inscenizację „Dziadów” A. Mickiewicza z 25 XI 1967 roku,
która wywołała prawdziwą burzę. Premiera miała
uświetnić obchody 50. rocznicy rewolucji październikowej, ale wbrew intencjom

reżysera rozpaliła antyradzieckie nastroje. 30 I 1968
roku sztukę zdjęto z aﬁsza,
co wywołało falę protestów
i demonstracji, poprzedzających wydarzenia marca
1968 r. Dejmka usunięto
z partii, a następnie zwolniono ze stanowiska.
W latach 1969-1973 reżyserował za granicą, m.in.
w Oslo, Wiedniu i Mediolanie. Do kraju powrócił
w 1972 r., a dwa lata później
ponownie objął stanowisko
dyrektora Teatru Nowego
w Łodzi, kierując nim do
1979 r. i to był świetny czas
dla łódzkiej kultury, okraszony m.in. spektaklami
„Operetki” W. Gombrowicza (1975), „Garbusa”
(1975) i „Vatzlava” S. Mrożka (1979) czy „Wielkiego

wości był sympatyczny
i potulny jak gołąbek,
ale po wódce bali się go
nawet chłopcy z Wodnego Rynku i Grynbachu.
W ulicznych potyczkach
nie używał noża, ale miał
swoją tajną broń, którą
była żeliwna „dusza” od
żelazka i nią mistrzowsko zadawał krwawe
razy, rozbijając głowy
przeciwnikom.
Pewnego dnia na Przędzalnianej gruchnęła
wieść, że Maniuś zaniknął, a właściwie został
lokatorem celi w więzieniu przy ul. Kopernika
za udział w kolejnej bójce, w której czasie bardzo mocno poturbowano
jakiegoś obcego gościa,
który prowadzał się
z dziewczyną z Księżego
Młyna.
„Rycerz z Przędzalnianej”, tym razem z duszą na ramieniu, dostał
za uczestnictwo w tym
pobiciu rok więzienia
i mógł się w pełni zregenerować na przyszłe
lata… agr

Fryderyka” A. Nowaczyńskiego (1977). Po raz kolejny zwrócił się K. Dejmek
ku apokryfom staropolskim, reżyserując sławne
„Dialogus de Passione”.
W latach 1981-1995 pełnił
funkcję dyrektora Teatru
Polskiego w Warszawie,
był krótko szefem ZASP
oraz udzielał się politycznie jako poseł PSL i minister
kultury.
Do działalności teatralnej
powrócił w 1997 r., zaś
w 2001 r. po raz ostatni Kazimierz Dejmek pojawił się
w łódzkim Teatrze Nowymi, w którym wyreżyserował „Sen Pluskwy” T. Słobodzianka. Zmarł miesiąc
przed przygotowywaną
jeszcze premierą „Hamleta”
Szekspira. Został pochowany na cmentarzu Doły.
Od 14 I 2008 r. Teatr Nowy
w Łodzi nosi jego imię. agr

