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ŁÓDŹ-SIERADZ

KDP

PRZEZ
LUBLINEK

DAWNY PEWEX DO REMONTU

ODNOWIĄ

MOTYLA
Uniwersytet Łódzki rozpoczął
projekt odnowienia należącej
do uczelni zabytkowej kamienicy z charakterystycznym
muralem przedstawiającym
motyla.
Do niedawna budynek był wystawiony na
sprzedaż, ale władze
uczelni zmieniły zdanie, bo uniwersytet chce
być bliżej mieszkańców
Łodzi. Budynek pozo-

staje więc jego własnością, a wszelkie działania w nim prowadzone
będą związane z misją
i strategią uczelni.
Nowy etap historii
„Motyla”
Rozpoczęły się prace
koncepcyjne
związane
z rewitalizacją zabytkowej kamienicy przy
ul. Sienkiewicza 21.
Ogłoszono konkurs na

opracowanie koncepcji architektonicznej i koncepcji
aranżacji wnętrz budynku. Władze uczelni zamierzają stworzyć tu miejsce
dla spotkań kultury z nauką. Ma być to również
siedziba City Labs, czyli
zespołów, które aktywnie
pomagają zmieniać miasta na lepsze. Jest to jeden
z warunków obecności
w sieci UNIC (Europejski
Uniwersytet Miast Postin-

dustrialnych), do której
uczelnia weszła na początku 2022 r.
Konkurs
Prace konkursowe należy złożyć do 30 listopa-

INFO

WIĘCEJ INFORMACJI NA
www.uni.lodz.pl/konkurs-motyl
lub po zeskanowaniu kodu QR

CIEMNA STRONA MIASTA

SCHRONISKO W ŁODZI

NA SYGNALE

ISIO CZEKA

SPIESZĄC SIĘ DO PRACY, STRACIŁ PRAWO JAZDY
Policjanci,
patrolując
drogę krajową S-14, zauważyli peugeota, który poruszał się lewym
pasem ruchu. Kierowca,
wyprzedzając
policyjny radiowóz, bardzo
przyspieszał. Policjanci
postanowili
zmierzyć
prędkość auta. Wideorejestrator pokazał 124
km/h, a kierowca wciąż
zwiększał swoją prędkość. Zignorował też
ograniczenie prędkości
do 70 km/h w miejscu
robót drogowych, pędząc
aż 150 km/h. Policjanci
postanowili
zakończyć

NAKŁAD: 60000

da 2022 r. do godz. 10:00
w siedzibie Uniwersytetu
Łódzkiego pod adresem:
Uniwersytet
Łódzki,
ul. Narutowicza 68, 90136 Łódź, pokój nr 220.
KaWa

19 września Centralny Port
Komunikacyjny organizuje
spotkanie ws. przebiegu
Kolei Dużych Prędkości
m.in. przez tereny na Lublinku.
W ramach budowy centralnego lotniska między Łodzią i Warszawą
w kraju powstanie Kolej Dużych Prędkości
(KDP), która połączy
największe miasta z nowym portem.
Jedną z linii, którą zamierza zrealizować Centralny Port Komunikacyjny,
jest prawie 200-kilometrowy odcinek KDP między Łodzią, Sieradzem
i Wrocławiem. Będzie
on częścią kolejowego
„igreka” Warszawa –
Łódź – Wrocław/Poznań.
CPK razem z projektantem, konsorcjum, którego liderem jest Multiconsult, pokaże tzw. wariant
inwestorski 19 września
w hotelu Stare Kino przy
ul. Piotrkowskiej 120.
Spotkanie zacznie się
o godz. 18:00.
red

NA KOCHAJĄCY DOM

tę brawurową jazdę, zanim dojdzie do tragedii,
i zatrzymali peugeota
do kontroli. Dwudziestoośmioletni kierujący
tłumaczył, że był spóźniony do pracy i dlatego
tak się spieszył. Mężczyzna dodał, że przy tak
„niewielkiej” prędkości
poniosła go fantazja. Na
szczęście był trzeźwy. Za
popełnione
wykroczenie mundurowi ukarali
go mandatem karnym
w kwocie 2500 zł. Na
konto kierowcy traﬁło też
10 punktów karnych.
rd

Isio trafił do schroniska
7 lipca. Miał wtedy zaledwie
8 tygodni i uraz głowy.
Niestety, w wyniku urazu
uszkodzony został nerw
wzrokowy, skutkiem czego kociak jest niewidomy.
– Jemu to zupełnie nie
przeszkadza – mówi
Marta Olesińska, dyrektorka
Schroniska
dla zwierząt w Łodzi.
– Świetnie radzi sobie
w codziennym funkcjonowaniu. Nie widzi, ale

Redaktor naczelna:
Aleksandra Hac

Redaktorka wydania:
Karolina Warchoł

słyszy, czuje, poznaje
świat za pomocą dotyku. Kotek jest bardzo
miły, lgnie do człowieka i lubi się przytulać.
Isio ma jeszcze jedną
zaletę – jest czarny jak
smoła, a jak wiadomo, czarny kot to nie
pech, a jeszcze więcej
szczęścia w domu.
Może czeka właśnie
na Ciebie?
Osoby
zainteresowane
adopcją
proszone
są

o kontakt ze schroniskiem: schronisko.biuro@o2.pl
rd

INFO

Przypominamy, że podczas
adopcji kota ze schroniska
wymagane jest:
• posiadanie transportera do przewozu kota,
• posiadanie dokumentu tożsamości.
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NOWY ASFALT

STARTUJĄ KOLEJNE

REMONTY ULIC
W poniedziałek (12 września)
rozpoczynają się remonty ulic
w trzech dzielnicach. To nie koniec tegorocznych inwestycji,
ważnych projektów spodziewać
może się także Widzew.
12 września Zarząd Dróg
i Transportu rozpocznie
remonty ulic: Kosynierów
Gdyńskich, Popiełuszki, Brukowej i św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

ruchem, który od strony
ul. Pryncypalnej i od strony ul. Rzgowskiej odbywać
się będzie tylko w kierunku
ul. Trybunalskiej.
Zmienioną trasą kursować
będą autobusy linii 63 i 75,
a linia N3 wszystkie kursy
realizować będzie jako N3A.
Pamiętajmy, że w sąsiedztwie
prowadzone są również prace na ul. Strażackiej i ul. Osobliwej.

Kosynierów Gdyńskich
z nową nawierzchnią
Ul. Kosynierów Gdyńskich jest
bardzo ważna dla mieszkańców Chojen. Umożliwia dojazd
do szpitala Bonifratrów, a także stanowi uczęszczaną drogę
z Rudy na Chojny oraz w kierunku Dąbrowy. W 2021 r. wykonano odcinkowe wymiany nawierzchni najbardziej zużytych
fragmentów. Teraz cała, prawie
dwukilometrowa ulica, będzie
miała nową nawierzchnię.
Prace będą prowadzone pod

Brukowa i św. Teresy
do remontu
Na Bałutach drogowców zobaczymy na ul. Brukowej i św.
Teresy od Dzieciątka Jezus. Prace prowadzone będą połówkowo, a ruch odbywać się będzie
w jednym kierunku. Przejazd
możliwy będzie od al. Włókniarzy do ul. Pojezierskiej.
Ulice będą miały nowy asfalt na odcinkach od ul. św.
Teresy do ul. Zbąszyńskiej
oraz od al. Włókniarzy do
ul. Brukowej.

NA RYNKU MANUFAKTURY

REKLAMA

ELEKTROWNIA
ODŻYWA
Ponownie odżywa zabytkowy budynek dawnej
elektrowni na rynku
Centrum Handlowego
Manufaktura. Imponujący przestrzenią obiekt
o powierzchni 1600 mkw.
zyskał nowego najemcę,
a zapowiedzią planowanych tam zmian jest
funkcjonujący już cocktail-bar Manuarte.
W dwupoziomowym
lokalu z bogato przyozdobionym barem
goście mają poczuć
się niczym w tętniącej
życiem Hawanie. La-

tynoski klimat podkreślają pastelowe stropy
i drewniane meble
w kolonialnym stylu.
W ofercie cocktail-baru, poza klasycznymi drinkami na bazie
rumu czy tequili, znaleźć można też owocowe koktajle, lemoniady
i aromatyczną kawę.
Póki pogoda sprzyja,
kusi też zewnętrzny
ogródek ze stalowymi
pergolami pokrytymi
płóciennymi żaglami.
W zamyśle nowego
gospodarza dawna
elektrownia ma stać się

swoistym centrum kultury karaibskiej: ambasadą sztuki kubańskiej,
latynoskiej muzyki
oraz kuchni Ameryki
Środkowej i Południowej. Projekt będzie
realizowany etapami.
Docelowo mają tam
funkcjonować restauracja, galeria sztuki
oraz klub taneczny
z własnym show, gdzie
będzie też przestrzeń
eventowa z możliwością wynajmu.
– Elektrownia jest perłą
w koronie kompleksu
Manufaktury. Trudno

3

przejść obok tego budynku bez zachwytu:
wspaniała, zwarta bryła i przepiękne strzeliste przeszklenia to nie
jedyne jego atuty. Wierzymy, że Manuarte
będzie swoistą ambasadą kultury latynoamerykańskiej w samym
centrum Łodzi. Muzyka, taniec, sztuka i najlepsza kuchnia będą
się tu miały dobrze –
mówi Edyta Brykała,
PR&Marketing manager Manuarte.
(pj)

Zmienioną trasą pojadą autobusy linii 81 i 89. Zmiana dotyczy tylko trasy w kierunku
Sikawy i Radogoszcza. Prace
potrwają do końca 2022 r.
Popiełuszki z nowym
asfaltem
Na Retkini startuje kolejny
etap remontu dwóch ważnych ulic. Do odnawianej
ul. Maratońskiej dołączy
ul. Popiełuszki na całej swojej długości. Drogowcy najpierw zerwą starą, zniszczoną nawierzchnię, a potem
położą tam nowy asfalt.
Widzew kolejny
Na poniedziałek (19 września) zaplanowany jest start
remontu ul. Hetmańskiej.
Ekipa budowlana wymieni
tam półtorakilometrowy odcinek jezdni od skrzyżowania
z ul. Rokicińską do ul. Zakładowej.
TAnd

AKTUALNOŚCI
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NOWY LOKAL W DOBRZE ZNANYM MIEJSCU

FERWOR

ZASTĄPI KLUB
Kultowy dla wielu łodzian Piotrkowska Klub 97, wyróżniający
się m.in. jedynym na ulicy piętrowym ogródkiem, przechodzi
do historii. Jego miejsce zajmie
Ferwor – zupełnie świeży koncept gastronomiczny, który
tworzy w jego nietuzinkowych
wnętrzach nowy najemca lokalu. Otwarcie planowane jest
w połowie września.

siebie Michał Kowalski.
To właściciel neapolitańskiej pizzerii Dzielna 43,
która pomimo otwarcia
w trudnym dla gastronomii okresie pandemii
koronawirusa, w krótkim
czasie zdobyła uznanie
gości, awansując prosto
do czołówki lokali serwujących pizzę w mieście.

Zadanie
przywrócenia
świetności lokalowi przy
ul. Piotrkowskiej 97, który ostatnimi czasy mocno
już redukował działalność
restauracyjną, wziął na

Restauracja z pizzą
– W Ferworze także będziemy mieli pizzę, jednak
inną, bo w stylu nowojorskim. Na parterze ogródka
będzie można ją kupić

97

na kawałki wręczane wprost do
ręki. Stacjonarna
pizzeria będzie
funkcjonować piętro wyżej – zapowiada Kowalski,
który odżegnuje się jednak od nazywania lokalu
pizzerią. – Będziemy mieć
też część stricte restauracyjną, z własną kuchnią
i własnym menu, która
powstanie we wnętrzach
dawnego Klubu 97. Koncepcja tego lokalu jest jeszcze w trakcie krystalizacji,
zacznie działać w późniejszym terminie.

Pizza w stylu nowojorskim
charakteryzuje się ręcznie wyrabianym cienkim
ciastem, które po wypieczeniu ma cienkie brzegi
i miękki, elastyczny środek.
– To placek całkiem podobny do tego, który uchodził kiedyś za polską pizzę,
choć dobór składników na
ciasto i dodatków będzie
w przypadku naszej pizzy należycie pogłębiony
– mówi Michał Kowalski.

Liczy się wnętrze
Nowy lokal zachowa sporo z klimatu Klubu 97,
bo odziedziczy po nim
całe stylowe wnętrze zaprojektowane przez architektów Marka Janiaka
i Wojciecha Saloniego-Marczewskiego, a w 1997 r. nagrodzone tytułem „Wnętrza
Roku” w konkursie organizowanym przez Fundację Ulicy Piotrkowskiej.
Ozdobą jed-

nego z pomieszczeń jest bar
w kształcie dziobu łodzi.
– Niczego nie będziemy
zmieniać. Chcemy zachować ten klubowy charakter, który moim zdaniem
jest od zawsze atutem tego
miejsca i tworzy jego klimat – mówi Kowalski.
Piotr Jach
FOT.LODZ.PL

KONGRES NOWEJ MOBILNOŚCI
FOT.

LOD

Z.PL

W poniedziałek (12 września)
rozpocznie się Kongres Nowej Mobilności w Centrum
Nauki i Techniki EC1 (ul. Targowa 1/3).

Będzie to już III edycja
jednej z największych
konferencji branżowych
w Europie Środkowo-Wschodniej, w pełni po-

święconej rozwojowi rynku
elektromobilności.
Kongres skupia się wokół
tematów zrównoważonego transportu i zeroemisyjnych technologii.
Producenci pojazdów i infrastruktury,
operatorzy
i dostawcy usług ładowania, ﬁrmy technologiczne,
koncerny
energetyczne
i paliwowe, rozwijające
się start-upy i instytucje
ﬁnansujące spotkają się
na wydarzeniu poświęco-

nym elektromobilności,
aby wspólnie omawiać
wprowadzane na rynek
technologie.
A wszystko po
to, aby zmniejszyć emisje oraz
umożliwić bezpieczny
oraz
zrównoważony
przepływ
ludzi, towarów
i usług w naszym kraju.
rd

Szczegółowy program
Kongresu Nowej
Mobilności 2022
dostępny jest na stronie
kongresnowejmobilnosci.pl

MOPS

AMAZON FUNDUJE WYPRAWKI SZKOLNE
Prawie 300 plecaków
wraz z wyprawką szkolną
przekazała Miejskiemu
Ośrodkowi
Pomocy
Społecznej w Łodzi
firma Amazon.
Podarowane
plecaki traﬁą do
najbardziej potrzebujących
podopiecznych łódzkiego MOPS-u,
uczęszczają-

cych do najmłodszych klas
I-III szkół podstawowych.
– Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu to
jedno z zadań i wyzwań,
któremu na różne sposoby staramy się stawiać
czoło w naszej codziennej pracy – mówi Elżbieta
Jaszczak, zastępczyni dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi ds. pomocy środowiskowej. – Kluczową rolę
w tym wyrównywaniu

szans w gronie najmłodszych odgrywa właśnie
edukacja, dlatego niezmiernie ucieszyła nas wiadomość, kiedy ﬁrma Amazon
zgłosiła się do nas z pomysłem i propozycją wsparcia
łódzkich dzieci w wieku
wczesnoszkolnym.
Amazon aktywnie uczestniczy w działaniach pomocowych dla dzieci w lokalnych społecznościach,
by wesprzeć ich w starcie
w lepszą przyszłość.

– Razem możemy znacznie więcej – podkreśla Barbara Krystosiak, starsza
menedżerka Amazon ds.
relacji ze społecznościami.
– W samej Łodzi prowadzimy trzy STEM-owe
Kindloteki, mamy także
punkty w Pabianicach
oraz Dobroniu. Dbamy, by
oferowana przez nas pomoc miała realny i wartościowy charakter.
red
FOT.LODZ.PL

WYDARZENIA
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NOWY SEZON

FOT. MAT. PRAS

info

Specjalnie dla czytelników „Łódź.pl” Fundacja Kamila
Maćkowiaka przygotowała rabat. Na hasło JESŁPL15%
można kupić bilety z 15-procentowym rabatem na wybrane
pokazy:
•
„DIVA Show”, 29 września, godz. 19:00,
•
„Idiota”, 7 października, godz. 17:00,
•
„Klaus – obsesja miłości”, 9 października, godz. 19:00,
•
„Zombi”, 16 października, godz. 16:00.

cie, aby otrzymać pokaźne
wynagrodzenie.
Na scenę powróci także
demoniczny Klaus Kinski
– genialny aktor i zarazem
jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci filmu
i teatru XX w. Kamil Maćkowiak wcieli się w tę rolę
w monodramie „Klaus – obsesja miłości” 8 i 9 października. W jesiennym repertuarze pojawiają się także
ceniona „Cudowna terapia”
z udziałem Patrycji Soliman
i Mariusza Słupińskiego
oraz dramat nagradzanego Christiana Lollikego pt.
„Zombi”. Spektakl wyreżyserował Waldemar Zawodziński, tworząc aktualną,
wielowątkową tragifarsę
z udziałem trzech aktorów
i trzech drag queen!
RedKu

1.

info

Litera równości

„Klaus - obsesja miłości”

WTOREK

Kino Przytulne

JAK KUPIĆ BILET ZE ZNIŻKĄ?

Internetowo, przez system rezerwacji biletów na stronie www.fundacjamackowiaka.org, wpisując kod rabatowy JESŁPL15% (po wpisaniu kodu należy
kliknąć „Zatwierdź”). Kod jest ważny tylko do 23 września 2022 r.!
2. Telefonicznie, dzwoniąc na 794 460 500 – od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00–16:00.
3. Mailowo, wysyłając wiadomość na adres bilety@fundacjamackowiaka.org.
Teatr Kamila Maćkowiaka gra w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi
przy ul. Wojska Polskiego 83.

SPÓŹNIONY
SPÓŹNIONY JUBILEUSZ
JUBILEUSZ BEETHOVENA
BEETHOVENA
Widzowie wysłuchają
I Koncertu fortepianowego
C-dur op. 15 i IV Koncertu
fortepianowego G-dur op.
58 Beethovena. I Koncert
fortepianowy C-dur op. 15
został skomponowany
w 1795 r., a po raz pierwszy został wykonany przez
samego Beethovena podczas występu w Berlinie w 1796 r. Ten
koncert wspominał później
Carl Czerny
– uczeń Beethovena:
„Pamiętam

łzy płynące z oczu melomanów podczas Jego improwizacji. Trudno było się
wówczas oprzeć wielkim
emocjom, ale i budzącym
podziw pięknu, śmiałości
nowatorskiego stylu i oryginalności muzycznych pomysłów. On doprowadzał
słuchaczy do płaczu, gdy
sam potrafił w zakończeniu wybuchnąć śmiechem,
nieco kpiąc z reakcji, w jaką
wprawiał odbiorców”.
Wstęp na wydarzenie jest
wolny.
RedKu

O godz. 17:00 w Bibliotece
Otwartej (ul. Narutowicza
8/10) rozpocznie się spotkanie poświęcone queerowym książkom. W panelu
dyskusyjnym udział wezmą
Nina Durys i Maja Gawełek
z Fabryki Równości.
Wstęp wolny.
DZIEJE SIĘ WE

POLISH
POLISH CAMERATA
CAMERATA SWOJEMU
SWOJEMU MIASTU
MIASTU
We wtorek (13 września)
o godz. 19:00 w Sali koncertowej Akademii Muzycznej
(ul. Żubardzka 2A) rozpocznie
się koncert w ramach Festiwalu „Polish Camerata Swojemu
Miastu – L. van Beethoven,
spóźniony jubileusz”.

IAŁEK
PONIEDZ
Od godz. 10:00 do 22:00
na fanów kuchni śródziemnomorskiej na rynku Manufaktury czekają stoiska
z włoskimi przysmakami:
makaronami w każdej możliwej formie, oryginalnymi
włoskimi serami, oliwkami
dojrzewającymi w południowym słońcu i najlepszej
jakości oliwami.

FOT. ŁÓDŹ.PL

„Diva show”

Już 23 i 24 września łodzianie będą mogli zobaczyć
pierwsze w tym sezonie
spektakle. Na scenę wróci
komedia „Totalnie szczęśliwi”, zawsze tłumnie oblegana przez widzów. W rolach
głównych Ewa Audykowska-Wiśniewska oraz Kamil
Maćkowiak, grający „wiecznych” singli uparcie poszukujących miłości.
Wraca również „DIVA
Show”. Królowa łódzkich scen zachwyci
swoich gości 29 i 30
września oraz 1 października. A w kolejnym
tygodniu (7 października)
widzowie będą mogli spotkać się z Karolem, bohaterem spektaklu „Idiota”,
właścicielem plajtującego
baru, który decyduje się
wziąć udział w nietypowym eksperymen-

DZIEJE SIĘ W

Włoski jarmark

W TEATRZE KAMILA MAĆKOWIAKA

Trwają przygotowania do nowego sezonu teatralnego. Ekipa Teatru Kamila Maćkowiaka
pracuje nad tym, żeby wszystko było gotowe na czas. W jesiennym repertuarze widzowie
znajdą uwielbiane komedie
oraz monodramy.

5

Kolejne koncerty zaplanowano na
29 września, 18 października
i 25 października

O godz. 15:45 w Domu
Kultury „502” (ul. Sacharowa 18) rozpocznie się seans
Kina Przytulnego. Widzowie
obejrzą „Tajemnice Leonarda da Vinci”. Kolejna projekcja już o godz. 18:00 –
„Wichrowe wzgórza”. Bilet
na jeden seans kosztuje
12 zł, na oba – 20 zł. Można
go nabyć 20 minut przed
rozpoczęciem projekcji.

Skąd się bierze
miód?
Na godz. 17:00 Biblioteka
Traf (ul. Cieszkowskiego
11A) zaprasza na warsztaty
dla dzieci. Podczas spotkania najmłodsi dowiedzą się,
ile oczu ma pszczoła, do
czego potrzebny jej grzebyczek, w jaki sposób transportuje nektar do ula i skąd
się biorą owoce. Na koniec
zajęć każde dziecko wykona
własnoręcznie Pszczółkę-Przyjaciółkę. Spotkanie
bezpłatne, obowiązują
zapisy: 571 553 071.

Sprawdź ofertę innych łódzkich teatrów, czytaj strony 8 i 9
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TRWA NABÓR DO UNIWERSYTETÓW
TRZECIEGO WIEKU

Ruszył nabór na nowy semestr na łódzkich uniwersytetach trzeciego wieku. Pęd
do wiedzy u łódzkich seniorów jest ogromny!
W Łodzi działa kilka uniwersytetów trzeciego
wieku. Łódzcy seniorzy
sami twierdzą, że dopiero
okres przejścia na emeryturę staje się dla nich czasem spełniania marzeń,
nadrabiania zaległości
– również tych edukacyjnych, naukowych. Na tych
uczelniach nikt nie patrzy
na posiadane tytuły czy
wykształcenie. Nie trzeba
zdawać egzaminów. Wystarczy… chęć poznawania nowego oraz kontaktu
z ludźmi.
Akademia
Humanistyczno-Ekonomiczna
Ruszył nabór na zajęcia
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Akademii
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. – Szykujemy się do rozpoczęcia
nowego semestru. I już
dziś zapraszam na nasze dyżury, na których
każdemu zainteresowanemu seniorowi opowiemy, dlaczego warto
zapisać się na zajęcia na
Uniwersytecie Trzeciego
Wieku – mówi Monika
Kamieńska, koordynatorka Uniwersytetu
Trzeciego Wieku AHE
w Łodzi.
Dyżury zaplanowane są
na 14 oraz 19 września,
w godz. od 14:00 do 16:00,
w Sali K 109, w siedzibie
AHE przy ul. Sterlinga
26. Zaś seniorzy, którzą są
z internetem za pan brat

REKLAMA

mogą kontaktować się także drogą mailową na adres:
mkamienska@ahe.lodz.pl
lub kmielczarek@ahe.lodz.pl .

Fundacja Dbam
o Zdrowie
– Do naszych stałych zajęć
należą comiesięczne konferencje tematyczne, które
prowadzimy we współpracy z Fundacją DOZ. Pierwsze takie powakacyjne spotkanie zaplanowaliśmy na
poniedziałek (12 września).
Wykład dla seniorów na temat tego, jak się odżywiać,
by się wzmacniać i zyskiwać odporność, odbędzie
się w auli HO20 (na parterze), przy ul. Pomorskiej 51.
Zaczynamy o godz. 12:00.
Będzie to również okazja,
by poznać specyfikę naszej pracy i porozmawiać
o możliwości uczęszczania
na uniwersytet. Czy warto? Oczywiście! Dodam, że
raz w miesiącu, również
we współpracy z Fundacją
DOZ, organizujemy koncerty. Ponadto dzielimy się
na różne sekcje tematyczne
oraz ruchowe, które organizują zajęcia już stricte
pod potrzeby i oczekiwania
swoich słuchaczy. Nasz uniwersytet rozpoczyna wykłady w październiku – tak
jak rusza rok akademicki –
dodaje Monika Kamieńska.
Miejska Strefa Kultury
Zajęcia rozpoczyna również
Samorządowy Uniwersytet
III Wieku, który działa przy
Miejskiej Strefie Kultury
Centrum Edukacji Kulturowej „Na Żubardzkiej”. Na
22 września, na godz. 12:00,
zaplanowano już pierwsze
zajęcia dla seniorów. War-

to zajrzeć tam tego dnia, by
z koordynatorką centrum,
Dorotą Grzegorczyk, omówić możliwość uczestniczenia w wykładach.

Uniwersytet
Trzeciego Wieku
im. Heleny Kretz
Równie prężnie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku
im. Heleny Kretz. Jego motto to: „Nie ma na starość
lepszego leku niż Uniwersytet Trzeciego Wieku”.
I tak Uniwersytet „leczy”
od… 1979 r. – prowadzi wykłady, lektoraty czy zajęcia
gimnastyczne. Informacji
o zajęciach można szukać
w siedzibie Uniwersytetu
przy ul. Traugutta 18 (pokój 412) lub pod numerem
telefonu 42 632 11 93, od
poniedziałku do środy
w godz. 10:00–14:00.
Politechnika Łódzka
Do rozpoczęcia zajęć przygotowuje się również Uniwersytet Trzeciego Wieku,
który działa przy Politechnice Łódzkiej. To wyjątkowo prężna jednostka, która
w roku akademickim gromadzi nawet 600 słuchaczy,
a ¼ z nich jest związana
z uczelnią od kilkunastu
lat! Renoma uczelni, ale
i fakt, że wiele osób zasiada
w uniwersyteckich ławach
od kilkunastu lat sprawia,
że i kolejka czekających
na liście rezerwowej osób
nie jest krótka. Do grona
studentów nowe osoby są
przyjmowane przez cały
rok, gdy tylko zwolni się
miejsce. O możliwość zapisu na zajęcia można pytać
w biurze Uniwersytetu:
42 631 20 30.
OHO

Zajęcia są bardzo
zróżnicowane i każdy
chętny z pewnością
znajdzie coś dla siebie!

FOT: LODZ.PL

ŁODZIANIE KREUJĄ
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NAUCZYCIEL
Z PASJĄ
Marcin Józefaciuk
jest nauczycielem
z 18-letnim stażem.
Pracuje w Zespole
Szkół
Rzemiosła
im. Jana Kilińskiego
w Łodzi i przez ostatnie 5 lat był jego
dyrektorem. Gdy zaczął głośno mówić
o problemach oświaty, stał się sławny
w całej Polsce.
Konrad Wojtczak:
Dlaczego stał się Pan
jednym z najbardziej
rozpoznawalnych dyrektorów szkół w Polsce?
Marcin
Józefaciuk:
Szczerze mówiąc, nie
mam
zielonego
pojęcia. Wszystko
zaczęło się od podcastu edukacyjnego
w Radiu Zet. Opowiadałem tam o końcu swojej kadencji,
o tym, że moja szkoła
poszukuje nauczycieli i że będę nauczał
kilku przedmiotów
równocześnie. Później podchwyciły to
media. Trochę mnie to
dziwi, bo nie mówię
nic agresywnego i zaskakującego.

Uciwe Mna Jóci
Marcin Józefaciuk ma wiele zainteresowań. W wolnym czasie lubi biegać ultramaratony i bierze udział
w sztafetach charytatywnych. Od 3 lat intensywnie
trenuje. Na studiach zaczął sobie robić tatuaże, których najwięcej przybyło w trakcie pandemii.

Ma Pan kwaliﬁkacje
do nauczania wielu
przedmiotów…
Mam wiele zainteresowań, a w mojej szkole
był problem ze znalezieniem nauczycieli na
poszczególne godziny.
Uczę
równocześnie
języka
angielskiego,
angielskiego w klasie
o proﬁlu technik usług
fryzjerskich,
języka

polskiego jako obcego,
wychowania ﬁzycznego
i ﬁzyki. Jestem także wychowawcą i mam kwaliﬁkacje do prowadzenia
etyki oraz informatyki.
Czuje się Pan specjalistą
w każdej z tych dziedzin?
Oczywiście, że nie. Jestem specjalistą z języka
angielskiego.
Pozostałych przedmiotów uczę
z mniejszą bądź większą
chęcią. Nie można czuć
się specjalistą w danej
dziedzinie po półtorarocznych studiach podyplomowych.
Jak dzisiaj postrzegany
jest nauczyciel?
Przez uczniów – naprawdę fajnie. Jako ktoś, z kim
można współpracować.
Rodzice czasami traktują
nas jak osoby szczególnie odpowiedzialne za
wychowanie ich dziecka. Samorząd stara się
nas wspierać na tyle, na
ile może, ale rządzący
krajem traktują samych
nauczycieli oraz szkoły ponadpodstawowe,
w szczególności zawodowe, bardzo źle. Nie
mamy praktycznie żadnych
doﬁnansowań,
a większość projektów,
np. darmowe podręczniki, śniadania, szachy
itp., kierowanych jest
w stronę podstawówek.
Rząd nie rozumie problemów szkolnictwa zawodowego.
Czy nauczyciele dużo
zarabiają?
Nie, bardzo mało. To
osoby wykształcone i do-

świadczone, które spokojnie znalazłyby pracę
płatną trzy razy więcej.
W tygodniu na rzeczy
związane ze szkołą nauczyciele poświęcają czasem nawet 50–60 godzin.
Odbierają telefony od
rodziców późnym wieczorem i dokształcają się.
Przy obecnej inﬂacji niezwykle trudne jest pracowanie na „goły” etat,
dlatego w mojej szkole
każdy ma więcej niż 18
godzin lekcyjnych.
Mówi Pan głośno o problemach oświaty…
Bo mnie one wkurzają.
Jestem
nauczycielem
z powołania i nie lubię, gdy robi się z nas
głupków. Wiem, że
wkładamy dużo energii
w rozwijanie się, a często niepoważne decyzje
„u góry” zamykają nam
wiele możliwości. Sam
swego czasu lobbowałem w Ministerstwie,
abyśmy mieli możliwość
prowadzenia zajęć praktycznych w mniejszych
grupach podczas pandemii. I na szczęście to
się udało. W przeciwieństwie do matury egzaminy praktyczne nie były
uproszczone. Denerwuje
mnie nielogiczność i niejasność podejmowanych
decyzji. Mam wrażenie,
że rządzący krajem nie
słuchają tego, co nauczyciele i uczniowie mają do
powiedzenia.

Dlaczego nie chciał
Pan już być dyrektorem?
Lubię nauczać i moje
miejsce jest w sali lekcyjnej. Zmęczyło mnie
siedzenie cały czas
w arkuszach kalkulacyjnych. A poza tym można zrobić wiele rzeczy,
będąc nauczycielem.
Na przykład?
Zamierzam otworzyć
stowarzyszenie pomocy szkole i wprowadzić
różne ciekawe zajęcia.
Będę mógł skorzystać
z ﬁnansowania pozabudżetowego, z którego wcześniej, jako
dyrektor, nie mogłem
korzystać. Od 1 stycznia chcemy ruszyć.
Dzięki temu rozbudujemy naszą szkolną
stadninę i wprowadzimy dodatkowe zajęcia,
m.in. z medytacji czy
medycyny naturalnej.
Po roku uczniowie
będą mogli uzyskać tytuł energoterapeuty.

Mamy kolejny rok
szkolny…
Tak, a ja nie jestem już
dyrektorem.
Obecna
pani dyrektor zaproponowała mi, żebym
został
jej
zastępcą.
Przyjąłem tę ofertę. Od
października
znowu
będę pełnił funkcję kierowniczą, ale wicedyrektor i tak ma większą
swobodę niż dyrektor.
Przed nami wiele wyAle podoba się Panu ta zwań.
praca?
Jak najbardziej. Nigdy Dziękuję za rozmowę.
nie widziałem się w innym zawodzie.

MATERIAŁ PARTNERA
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NAJBLIŻSZE

W ŁÓDZKICH
TEATR NOWY
IM. K. DEJMKA

TEATR ARLEKIN
IM. H. RYLA

TEATR PINO

„PRAKTYKA WIDZENIA”

„JEDNO OKO NA MAROKO”

„WOJNOKRAKA”

SPEKTAKL INSPIROWANY „TEORIĄ WIDZENIA”
WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO
(W RAMACH FESTIWALU ŁÓDŹ CZTERECH KULTUR)
Projekt podejmuje dialog z kanoniczną dla historii sztuki pracą „Teoria widzenia” Władysława Strzemińskiego, którego 70. rocznica śmierci przypada w 2022 r. Jego
praca stała się punktem wyjścia do stworzenia spektaklu, którego jedna z ważniejszych warstw – wizualność
– może zostać zakwestionowana ze względu na udział
w projekcie osób z dysfunkcją narządu wzroku. Powstała opowieść, której Strzemiński być może nie brał do
końca pod uwagę. Nie będzie to jedna, ale liczne teorie
widzenia, zależne od tego, kto opowiada, co widzi lub
co chce zobaczyć.

KIEDY?
OD 16 WRZEŚNIA
GDZIE?
TEATR NOWY IM. K. DEJMKA
UL. ZACHODNIA 93
BILETY?
NOWY.PL

(W RAMACH FESTIWALU ŁÓDŹ CZTERECH KULTUR)
Spektakl inspirowany jest reporterską książką „Jedno
oko na Maroko” Tomasza Kwaśniewskiego, czyli zapisem spotkań i rozmów dzieci autora z osobami, które
wzbudziły swoją „odmiennością” ich szczególne zainteresowanie. Pretekstem do opowiedzenia historii jest
dziecięca ciekawość świata.

KIEDY?
OD 17 WRZEŚNIA
GDZIE?
TEATR ARLEKIN
IM. H. RYLA
UL. WÓLCZAŃSKA 5
BILETY?
TEATRARLEKIN.PL

Spektakl jest teatralną odpowiedzią na ak
tuację wojenną, która trwa za naszą grani
to opowieść o wojnie i emocjach z wykorz
baśniowych motywów oraz plastycznych
a także o relacjach polskich i ukraiński
„Wojnokraka” to także opowieść o byciu „
na podwórku oraz o potrzebie komunika
jaźni.
Spektakl jest tłumaczony na polski język m

TEATR M

„LES MISÉRABLES

„Les Misérables” – świ
-Michela Schönberga i
„Nędzników”, arcydzie
sicalu odbyła się w 2017
dawały się z wielkim wy
łódzka inscenizacja zdo
oraz dwie prestiżowe
w plebiscycie Energia K
rzenie kulturalne w Łod
gorii Spektakl roku.

KIEDY?
OD 23 WRZEŚNIA (PREMIE
GDZIE?
TEATR MUZYCZNY, UL. PÓŁ
BILETY?
TEATR-MUZYCZNY.LODZ.P

Poniedziałek, 29 sierpnia | nr 99/2022 (182)
FOTO: LODZ.PL,
DOROTA SZCZEPAŃSKA

E PREMIERY

H TEATRACH

TEATR POWSZECHNY

„KTO CHCE BYĆ ŻYDEM?”

OKIO

ktualną syicą. Będzie
zystaniem
h metafor,
ich dzieci.
„nowym”
acji i przy-

KIEDY?
OD 17 WRZEŚNIA
GDZIE?
TEATR PINOKIO,
UL. KOPERNIKA 16
BILETY?
TEATRPINOKIO.PL

migowy.

MUZYCZNY

S”

iatowej sławy musical Claude'aAlaina Boublila – jest adaptacją
eła Wiktora Hugo. Premiera mu7 r., a bilety na spektakle wyprzeyprzedzeniem. Na przestrzeni lat
obyła ogromną sympatię widzów
nagrody – Kołyskę Newtona,
Kultury za najważniejsze wydadzi, oraz Plaster Kultury w kate-

ERA WZNOWIENIA)

ŁNOCNA 47/51

PL

Czy jesteśmy hipokrytami? Czy nasza otwartość
i tolerancja to tylko poza? Czy wykształceni ludzie
są wolni od uprzedzeń i stereotypów? Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na pierwszą premierę
tego sezonu – „Kto chce być Żydem?” Marka Modzelewskiego w reżyserii Jacka Braciaka. Spektakl
jest przenikliwym portretem polskiej inteligencji
z dużą dawką humoru w tle.

KIEDY?
OD 1 PAŹDZIERNIKA
GDZIE?
TEATR POWSZECHNY,
UL. LEGIONÓW 21
BILETY?
POWSZECHNY.PL

TEATR MUZYCZNY
„UCHODŹCY Z PLANETY LAGŁA”
BAJKA MUZYCZNA

Bohaterów bajki zagrają muppety, które będą przekonywać, że inność wcale nie musi być zła i nie należy się
jej obawiać. Spokojne życie Ligiego, jego mamy i taty na
planecie Lagła pewnego dnia zakłóca przybycie Cesarii.
Zarozumiała i żądna pochwał smoczyca oczekuje od
Lagłan uznania jej władzy, a gdy tego nie dostaje, w zemście niszczy planetę. Ligi z mamą uciekają w kapsule
ratunkowej i lądują na planecie Pampimpia.

KIEDY?
OD 21 PAŹDZIERNIKA
GDZIE?
TEATR MUZYCZNY, UL. PÓŁNOCNA 47/51
BILETY?
TEATR-MUZYCZNY.LODZ.PL
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OGŁOSZENIA
OGŁOSZEN
OGŁOSZENIA
IA MIEJSKIE

Poniedziałek, 12 września | nr 105/2022 (188)

PREZYDENT MIASTA ŁODZI ZAWIADAMIA
zgodnie z art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2022r., poz.
1029 ze zmianami, zwanej dalej: ustawą OOŚ), że na wniosek Pani Elżbiety Mikuły – Kocikowskiej prowadząca działalność gospodarczą: Pracownia ochrony środowiska MIKO,
ul. Filtrowa 26, 97-300 Piotrków Trybunalski, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 hal produkcyjno-magazynowo-usługowych wraz z zapleczem socjalno-biurowym,
budowie parkingów naziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacji do naziemnego magazynowania gazów łatwopalnych: LPG/LNG/CNG lub gazu ziemnego, oraz drogi o nawierzchni twardej na potrzeby realizacji zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami
biurowo-socjalnym w Łodzi przy ul. Chocianowickiej (działki nr ew. 34/5, 35/5, 36/4, 37/5, 38/1, 39/7, 39/4, 40/7, 41/7, 41/4 w obrębie G-34 oraz działki nr ew. 281/3,
282/11, 282/4, 283/10, 284/3, 285/3, 286/3, 287/6, 288/5, 289/3, 291/9, 295/3, 295/1 w obrębie G-53).

W postępowaniu tym przystąpiono do oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko, w ramach której przedłożony został ,,Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” (wraz z Aneksami).
Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi,
Al. Piłsudskiego 100 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w dniach 12.09.2022r. – 12.10.2022r. (30 dni) po wcześniejszym umówieniu spotkania pod numerem telefonu (042) 638 47 11 lub (042) 638 47 79. W ww. terminie można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej i ustnej.

Informuje się, że Prezydent Miasta Łodzi jest organem właściwym do prowadzenia postępowania administracyjnego, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Organami właściwymi do dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Łodzi.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na
stronie www.bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI ZAWIADAMIA
zgodnie z art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2022r., poz.
1029 ze zmianami, zwanej dalej: ustawą OOŚ), że na wniosek Pani Elżbiety Mikuły – Kocikowskiej prowadząca działalność gospodarczą: Pracownia ochrony środowiska MIKO,
ul. Filtrowa 26, 97-300 Piotrków Trybunalski, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 hal produkcyjno – magazynowo – usługowych wraz z zapleczem socjalno-biurowym, budowie parkingów naziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, instalacji do naziemnego magazynowania gazów łatwopalnych: LPG/LNG/CNG lub
gazu ziemnego, oraz drogi o nawierzchni twardej na potrzeby realizacji zespołu magazynowo – produkcyjno – usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz
segmentami biurowo-socjalnym w Łodzi przy ul. Chocianowickiej, działki nr ew. 41/7, 41/4, 42/6, 43/5, 44/4, 45/21, 45/11, 46/12, 47/5, 48/9, 49/9, 50/5, 51/7, 52/5,
53/9, 54/5, 49/8, 49/6, obręb G-34.
W postępowaniu tym przystąpiono do oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko, w ramach której przedłożony został ,,Raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko” (wraz z Aneksami).

Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Departament Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi,
Al. Piłsudskiego 100 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w dniach 12.09.2022r. – 12.10.2022r. (30 dni) po wcześniejszym umówieniu
spotkania pod numerem telefonu (042) 638 47 11 lub (042) 638 47 79. W ww. terminie można składać uwagi i wnioski w formie pisemnej i ustnej.

Informuje się, że Prezydent Miasta Łodzi jest organem właściwym do prowadzenia postępowania administracyjnego, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Organami właściwymi do dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Łodzi.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na
stronie www.bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

WWW.BIP.UML.LODZ.PL

FAJNIE MIASTO
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ŁÓDZKIE LABORATORIUM
KRYMINALISTYCZNE
NA TROPIE PRZESTĘPCÓW

Biegli z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Łodzi
wykrywają sprawców morderstw i innych poważnych
przestępstw popełnionych
w naszym województwie.
Uczestniczą także w rozwiązywaniu spraw należących do
„Archiwum X”. Robią to już
od 65 lat!
Historia laboratorium
łódzkiej policji sięga 1957 r.
To właśnie wtedy na rozkaz organizacyjny Komendanta Głównego Milicji
Obywatelskiej powstało
Wojewódzkie Laboratorium Kryminalistyczne.
Początki badań DNA
W nowo utworzonym
miejscu specjaliści przygotowywali ekspertyzy
i zajmowali się m.in. badaniem linii papilarnych,
analizą dokumentów oraz
identyfikacją pojazdów.
Na samym początku nie
było tam zbyt dużo personelu, ale z biegiem czasu
laboratorium zaczęło się
rozwijać.
Do pracy zwerbowano
przewodników psów tropiących, a w zasobach
placówki pojawił się ambulans śledczy. Zaczęto
także stosować fotografię
barwną.

W laboratorium powstawały kolejne pracownie.
W 1970 r. placówka zmieniła nazwę i stała się Wydziałem Kryminalistyki.
Pod koniec lat 90. zapoczątkowano w niej badania
DNA. Przydatne w pracy
okazały się również komputery.
12 specjalistycznych
pracowni
Aktualnie laboratorium
jest jednym z wydziałów
Komendy Wojewódzkiej
Policji w Łodzi i znajduje
się w budynku KWP przy
ul. Lutomierskiej 108/112.
Składa się z Zespołu Techniki Kryminalistycznej
i pięciu Sekcji: Dokumentów, Daktyloskopii, Chemii, Mechanoskopii Broni
i Balistyki, a także Biologii.
Sekcje dzielą się na 12 pracowni specjalistycznych.
Eksperci pracują nie tylko dla policji, ale też dla
innych organów ścigania i sądów. Opracowują
opinie oraz uczestniczą
w oględzinach najpoważniejszych przestępstw popełnionych w naszym województwie. Starają się wykryć
sprawców i ustalić przebieg
poszczególnych zdarzeń.
Uczestniczą także w rozwiązywaniu spraw należących
do „Archiwum X”.

Kryminalne zagadki
Szczegóły dotyczące konkretnych kryminalnych zagadek nie są jawne, nawet
dla dziennikarzy.
– Sprawy, które są zlecane
do laboratorium, mają charakter poufny i nie udzielamy o nich informacji.
Mogę jedynie powiedzieć,
że przez pracownię przechodzi większość medialnych spraw kryminalnych
– mówi podinsp. Jarosław
Syncerek, zastępca naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego.
Liczy się każdy trop
Identyfikacją śladów rękawiczek i odcisków palców zajmuje się Pracownia Badań Daktyloskopii.
Natomiast ślady przemieszczania się, w tym
tropy zwierząt, obuwia
i środków transportu,
analizują specjaliści od
traseologii.
Pracownia Badań Chemicznych sprawdza narkotyki, leki psychotropowe oraz alkohole, z kolei
Sekcja Badań Mechanoskopijnych, Broni i Balistyki rekonstruuje zdarzenia drogowe i skupia
się na analizie pojazdów,
łusek oraz pocisków.
Eksperci identyfikują ludzkie zwłoki przy

pomocy analizy DNA,
sprawdzają sprzęt elektroniczny, wykonują portrety pamięciowe, a także wykrywają kłamstwa
podejrzanych za pomocą
wariografu.
Podczas pracy wykorzystują specjalistyczne
sprzęty. Wśród nich znajdują się m.in. mikroskopy
wyposażone w optykę dającą duże powiększenia,
sekwenatory i chromatografy. Biegli mają również do dyspozycji proste
narzędzia ślusarskie. Stosowanie poszczególnych
urządzeń uzależnione jest
od specyfiki prowadzonych badań.
– Sprzęt wykorzystuje się
w badaniach o podłożu
kryminalnym, np. związanych z przestępstwami
kradzieży z włamaniem,
zabójstwami, fałszerstwami, rozbojami, a także
nielegalnym posiadaniem
broni czy substancji odurzających – dodaje podinsp. Jarosław Syncerek.
Nowa siedziba
Obecnie plany zakładają
przeniesienie laboratorium
do budynku po dawnym
Gimnazjum nr 12 przy ul.
ks. Brzóski 23. Wprowadzanie coraz nowszej technologii wymaga większej

przestrzeni, a w gmachu
przy ul. Lutomierskiej
zaczyna być ciasno. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie
z planem, do nowej siedziby przejdzie cały wydział.
Konkretny termin zmiany
lokalizacji nie jest jeszcze
znany.
– To duża i skomplikowana inwestycja. Jesienią zostanie dopiero ogłoszony
przetarg na opracowanie
dokumentacji – podkreśla
podinsp. Jarosław Syncerek.
Konrad Wojtczak
Więcej ciekawych informacji
na temat laboratorium
na stronie:
lk-lodzka.policja.gov.pl.

INFO

„ARCHIWUM X” TO ZESPÓŁ DS. PRZESTĘPSTW
NIEWYKRYTYCH, KTÓRY
DZIAŁA W RAMACH WYDZIAŁU KRYMINALNEGO
KWP W ŁODZI. ZAJMUJE
SIĘ M.IN. BADANIEM
POWAŻNYCH ZBRODNI
POPEŁNIONYCH WIELE
LAT TEMU. POLICJANCI
Z „ARCHIWUM X”
POZNAJĄ SZCZEGÓŁY
ZDARZEŃ I SZUKAJĄ ICH
SPRAWCÓW.
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CHWILA RELAKSU

HOROSKOP

Koziorożec (22.12-19.01)
W czasie trygonu Wenus
z Uranem rozejrzyj się
uważnie. Gdzieś obok
czeka miłość życia. Kiedy Wenus znajdzie się
w trygonie z węzłem
księżycowym, poczujecie, że oboje znaleźliście
swoją przystań. W tym
czasie wystrzegaj się
kłótni.

Rak (21.06-22.07)
Zrozumienie znajdziesz
u osoby spod znaku Byka.
Będzie ono nieocenione,
bo utwierdzi Cię w przekonaniu o własnej racji.
Słusznie! Wenus w trygonie z Uranem zapewni doskonałe życie towarzyskie.
Będzie zabawa!

Wodnik (20.01-18.02)
Słońce w trygonie z Uranem zapewni doskonały
początek tygodnia w pracy. Bądź wyrozumiały dla
innych Wodników, którzy
postawią sobie takie
same wyzwania. Lepiej
współpracuj, a szybciej
osiągniesz zaplanowany
cel.

Lew (23.07-22.08)
Zacznij od nowa. Poukładanie relacji z partnerem
będzie trudne, ale pomoże uspokoić sytuację
w życiu prywatnym na
długo. W czasie koniunkcji Słońca z Merkurym
uzyskasz wszelkie zgody
i dokumenty, na których
Ci zależy.

Ryby (19.02-20.03)
Romans staje się realny.
Może przybędzie przez
chwilę negatywnych
emocji, ale w czasie kwadratury Wenus z Marsem
rozwiążesz dawne nieścisłości z byłą sympatią.
Opozycja Słońca z Neptunem może przynieść
złudne nadzieje.

Panna (23.08-22.09)
Trygon Wenus z węzłem
księżycowym wprowadzi Cię w romantyczną,
zmysłową aurę. Może
ona nie spodobać się
skupionemu na pracy partnerowi, ale nie
poddawaj się za szybko.
W czasie opozycji Wenus
z Neptunem rozwiniesz
się artystycznie.
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Baran (21.03-19.04)
Szalone życie pełne
przygód jest świetne, ale
z czasem zatęsknisz za
odrobiną komfortu. Zainwestuj w wygody i nie
uważaj tego za zbędny
wymysł. Wenus w znaku
Panny ograniczy nieco
budżet.

Waga (23.09-22.10)
W czasie opozycji Merkurego z Jowiszem, ktoś
będzie robił Ci na złość.
Uczucie ulgi po zakończonej relacji przyjdzie
podczas trygonu Wenus
z Plutonem, ale już teraz zaczniesz patrzeć
na świat uczuć bardziej
optymistycznie. Osoba
spod znaku Raka okaże
się świetnym przyjacielem.

Byk (20.04-20.05)
W Twoim życiu mogą
pojawić się zaskakujące
wyzwania i komplikacje, które wynikać będą
z kwadratury Wenus
i Marsa. W pracy pokaż,
że jesteś niezastąpiony.
Wzrośnie Twoje poczucie
pewności siebie, ale nie
zmaleje liczba konkurentów, więc miej się na
baczności.

Skorpion (23.10-22.11)
Trygon Wenus z Uranem
skłania do ryzykownych
flirtów i przelotnych,
namiętnych romansów. Szczególnie w oko
wpadnie Ci niewinny
Koziorożec, który będzie
oporny na Twoje zaloty.
To, czego chcesz, przyjdzie
w czasie trygonu Słońca
z Plutonem.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Nadchodzi czas wyzwań
i ważnych zadań. Mars
w kwadraturze z Wenus
pomoże określić najważniejsze cele, ale też
nastawi Cię wojowniczo.
Będą awantury, rzucanie
talerzami i dużo ostrych
słów. Urodzeni w końcówce znaku powinni zasięgnąć porady lekarskiej.

Strzelec (23.11-21.12)
Kwadratura Wenus
z Marsem poprawi relacje
z partnerem, a opozycja
Merkurego z Jowiszem
p o m o ż e Wa m j a s n o
ustalić zasady panujące
w domu. Może pora na
zmiany przyzwyczajeń?
Warto przyjrzeć się trybowi dnia i wyciągnąć
wspólne wnioski.
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DŁUGIE PRZYGOTOWANIA

DO NOWEGO SEZONU
Już ponad cztery miesiące minęły od ostatniego
meczu
ligowego
z udziałem łódzkich siatkarek,
a na kolejne spotkanie o punkty
trzeba jeszcze trochę
poczekać.

W Tauron Lidze sezon
2022/2023 rozpocznie
się dopiero pod koniec
października. Ta wyjątkowo długa przerwa spowodowana jest
mistrzostwami świata,
które od 23 września do
15 października będą
rozgrywane również
w Łodzi.
Obowiązki reprezentacyjne sprawiły, że nie
wszystkie zawodniczki mogą uczestniczyć
w klubowych przygotowaniach. W niepełnych
składach
zajęcia wznowiły
m.in. łódzkie zespoły, w których
po zakończeniu
poprzednich rozgrywek doszło do
wielu zmian
kadrowych.
Na czele
nowego

sztabu
szkoleniowego
ŁKS-u Commercecon stanął Włoch
Alessandro
Chiappini (poprzednio Legionovia Legionowo).
Oprócz niego do brązowych
medalistek
mistrzostw
Polski
dołączyły:
Aleksandra Gryka (Legionovia), Zuzanna Górecka (Grot Budowlani
Łódź), Kinga Drabek
(BKS
Bielsko-Biała),
Słowenka Lana Ščuka
(Ilbank Ankara) oraz
Anastazja Hryszczuk i Natalia Dróżdż
z
zespołu
juniorek.
Z drużyną
pożegnały
się
natomiast: Krystyna Strasz,
Veronika
Jones-Perry,

Martyna Grajber, Weronika
Sobiczewska
i Pietra Jukoski. Zabraknie również Joanny Pacak, która najbliższy sezon spędzi
na wypożyczeniu do
innego klubu.
Zmiany
w Budowlanych
Z prowadzonej przez
trenera Macieja Biernata drużyny Grot
Budowlani
odeszło
siedem zawodniczek.
Zuzanna
Górecka,
Paulina Damaske, Weronika Centka, Maja
Pelczarska, Anna Lewandowska,
Julia
Szczurowska i Ana Cleger zrobiły miejsce dla
nowych siatkarek. Kadrę czwartej drużyny
poprzedniego sezonu
uzupełniły: Julia Kąkol
(Joker Świecie), Ewelina
Polak, Aleksandra Kazała (BKS Bielsko-Biała), Adrianna Kukulska
(PWSZ Tarnów), Judyta
Gawlak (Stal Mielec),
Belgijka Dominika Sobolska-Tarasova oraz
Turczynka Melis Durul
(Nilüfer Belediyespor).
PreZero
Dla obu drużyn jednym
z pierwszych etapów
przygotowań do nowego sezonu był udział
w trzeciej edycji plażowego turnieju PreZero

Grand Prix PLS. Na tej
imprezie szkoleniowiec
ŁKS-u Commercecon nie
zdecydował się wystawić
do gry Włoszki Valentiny
Diouf. Klaudia Alagierska-Szczepaniak, Kamila
Witkowska,
Zuzanna
Górecka oraz Roberta
Ratzke zamiast w Warszawie były z kolei na
zgrupowaniach reprezentacji Polski i Brazylii.
Zespół Grot Budowlani
musiał sobie natomiast
radzić bez kadrowiczki
Moniki Fedusio.
Powrót do hali
Po krótkiej przygodzie
z siatkówką plażową
ŁKS Commercecon pojechał do Białegostoku,
gdzie wygrał halowy
turniej o Puchar Marszałka
Województwa
Podlaskiego. Łodzianki
pokonały 3:1 Roleski
Grupę Azoty PWSZ Tarnów oraz 3:0 Białostocką
Akademię
Siatkówki
KS. Na weekend 16–17
września mają zaplanowany w Łodzi dwumecz
z Radomką Radom,
później zagrają w Kaliszu z Energą MKS (23
września), a 28 września
pojadą do Niemiec na
wspólne treningi i mecze
z S.C. Potsdam. Tydzień
po powrocie (8 października) zmierzą się
w Radomiu z Radomką,
a kilka dni później za-

grają z Developresem
Bella Dolina Rzeszów
(13–14
października).
Okres przygotowawczy
zakończą w Szamotułach, gdzie od 21 do 23
października będzie rozgrywany turniej Amica
Cup.
Zespół Grot Budowlani
serię gier kontrolnych
rozpocznie od konfrontacji z Energą MKS (17
września w Łodzi, 21
września w Kaliszu). Na
29 września zaplanowano w Skierniewicach
sparing z Legionovią,
a później odbędzie się
dwumecz z #VolleyWrocław (5 października
we Wrocławiu, 8 października w Pajęcznie).
Pod koniec przygotowań
łodzianki wezmą udział
w dwóch turniejach. Od
15 do 16 października
w Bielsku-Białej wystąpią na Memoriale Agaty
Mróz-Olszewskiej, a 22
i 23 października zagrają
w Mławie w Memoriale
Grzegorza Morawskiego.
W inauguracyjnej kolejce Tauron Ligi (29
października) w hali
im. Józefa „Ziuny” Żylińskiego zawodniczki
Grot Budowlani podejmą Radomkę, a ŁKS
Commercecon na wyjeździe zmierzy się
z Uni Opole.
MD

FOT. MAT PRAS.
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Pewna wygrana

Z CRACOVIĄ!

Patrząc
na wyjściowy
skład, wielu kibiców
kręciło głowami i drżało
o końcowy wynik. Kontuzje Bartłomieja Pawłowskiego i Mateusza Żyry
to dotkliwe braki, jednak
zmiennicy poradzili sobie
perfekcyjnie. Widzew Łódź
zagrał na wysokim poziomie i drugi raz z rzędu
zwyciężył na własnym stadionie.
Widzew od razu
zaczął grać swoją
piłkę. Aktywnie
w ataku, z dużą
wymiennością
pozycji. Cracovia chciała wejść
z gospodarzami
w swoją grę,
nisko

WIDZEW
Ravas – Stępiński, Szota,
Kreuzriegler – Danielak (71’
Zieliński), Kun (85’ Hansen),
Hanousek, Nunes (22’ Milos) –
Zjawiński (71’ Sypek), Letniowski
(85’ Lipski) – Sanchez
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bronić i szybko kontrować, ale w pierwszych
minutach skuteczniejszy
okazał się plan łodzian.
Łukasz Zjawiński zagrał
do Jordiego Sancheza,
który wywalczył sobie
miejsce w polu karnym
i wyszedł sam na sam
z Karolem Niemczyckim. W tej sytuacji bramkarz Pasów był górą,
jednak przy dobitce Dominika Kuna nie miał nic
do powiedzenia.
Widzew po zdobyciu bramki nie zwalniał tempa. Cały czas
grał wysoko i tworzył
bramkowe okazje. Blisko szczęścia kolejny
raz był Sanchez, lecz
i tym razem przegrał
z Niemczyckim. Cracovia potrafiła odpowiedzieć jedynie

niecelnym strzałem Patryka Makucha, a także
brutalnym faulem, po
którym Fabio Nunes
musiał opuścić boisko
na noszach.
W doliczonym czasie
gry Sanchez próbował
po raz trzeci. Po dośrodkowaniu Karola
Danielaka Hiszpan wywalczył sobie miejsce,
jednak jego uderzenie
traﬁło w poprzeczkę.
Prezent od Cracovii
Druga część gry zaczęła się od kolejnej dobrej
akcji hiszpańskiego napastnika Widzewa, ale
interwencję na swoim
koncie znów zapisał
bramkarz Pasów.
W 53. minucie RTS podwyższył wynik. Kilka
minut wcześniej sędzia

EKSTRAKLASA

9. KOLEJKA

2:0

WIDZEW
ŁÓDŹ

Piotr Lasyk wskazał na
wapno, a po analizie
VAR utrzymał swoją
decyzję. Egzekutorem
został Marek Hanousek,
który mocnym strzałem
w środek bramki zdobył gol.
Po tej bramce podopieczni Jacka Zielińskiego zmuszeni byli
zacząć grać wyżej, jednak z ich starań niewiele wynikało. Defensywa
Widzewa była dobrze
zorganizowana i szczelnie broniła dostępu do
bramki Ravasa.
Obraz meczu już się
nie zmienił. Widzew
zaryglował dostęp do
bramki, groźnie kontrując, i tym sposobem dowiózł wynik do końca.
PB

CRACOVIA

Kun 4’
Hanousek 53’

Tabela na 11.09.2022, godz. 20:00
EKSTRAKLASA
1. Wisła Płock
2. Pogoń Szczecin
3. Legia Warszawa
4. Raków Częstochowa
5. Radomiak Radom
6. Cracovia
7. Stal Mielec
8. Widzew Łódź
9. Śląsk Wrocław
10. Lech Poznań
11. Korona Kielce
12. Warta Poznań
13. Górnik Zabrze
14. Piast Gliwice
15. Zagłębie Lubin
16. Jagiellonia Białystok
17. Miedź Legnica
18. Lechia Gdańsk
MISTRZ

PUCHARY

M

9
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
8
9
8
8
8

G PKT

20:10
15:10
11:11
16:9
11:10
11:8
12:10
11:10
8:12
10:9
11:11
8:11
12:12
10:10
6:10
9:10
9:15
6:17

17
17
17
16
14
13
13
13
12
11
11
11
10
10
10
9
5
4

SPADEK

FOT. RADOSŁAW JÓŹWIAK

FORTUNA 1. LIGA

Tabela na 11.09.2022, godz. 20:00
FORTUNA 1. LIGA

M

G PKT

1. Ruch Chorzów
10 14:7 21
2. Arka Gdynia
10 16:7 20
3. Puszcza Niepołomice 10 15:11 20
4. ŁKS Łódź
10 14:10 19
5. Termalica B-B Nieciecza 10 16:13 16
6. Wisła Kraków
10 14:11 16
7. GKS Katowice
10 13:10 15
8. Podbeskidzie B-B
10 11:13 15
9. Stal Rzeszów
10 17:13 14
10. GKS Tychy
10 16:15 14
11. Zagłębie Sosnowiec
10 10:10 14
12. Skra Częstochowa
10 8:10 14
13. Chrobry Głogów
9 13:14 13
14. Chojniczanka Chojnice 9 13:17 10
15. Górnik Łęczna
10 13:15 7
16. Odra Opole
10 11:20 7
17. Sandecja Nowy Sącz 10 6:17 6
18. Resovia Rzeszów
9 6:13 4
AWANS

BARAŻE

10. KOLEJKA

1:1

ŁKS

ŁÓDŹ
Trąbka 4’

TERMALICA
NIECIECZA

Radwański 50’

ŁKS
Arndt – Dankowski, Monsalve,
Marciniak, Koprowski (87’ Tutyskinas) – Lorenc, Kowalczyk,
Trąbka (87’ Glapka) – Pirulo (76’
Kort), Balongo (54’ Janczukowicz), Biel (54’ Kelechukwu)

SPADEK

Stracona szansa na lidera
Zaczęło się wyśmienicie, a skończyło niesmakiem. ŁKS szybko
objął prowadzenie i miał wiele okazji, żeby podwyższyć wynik,
jednak forma strzelecka napastników Biało-Czerwono-Białych
okazała się słaba. Łodzianie muszą zadowolić się jednym oczkiem
w starciu z Termalicą.
Otwarcie meczu dla ŁKS-u było idealne. Już w 2.
minucie uderzeniem głową gol zdobył Michał
Trąbka. Łodzianie chcieli
iść za ciosem i, mając ry-

wala na deskach, dorzucić drugą bramkę, ale na
przeszkodzie stanął brak
skuteczności Nelsona Balongi. Belg miał kilka wyśmienitych sytuacji, jednak

ani razu nie potraﬁł strzelić
choćby w światło bramki.
Po pewnym czasie goście
otrząsnęli się po pierwszym ciosie i zaczęli spychać ŁKS pod własne pole
karne. Szczelna obrona
Rycerzy Wiosny sprawiła,
że zawodnicy radzili sobie
dobrze, a jeżeli jakaś piłka
przeszła między słupkami,
czujny był Dawid Arndt.

Do końca pierwszej części
gry oglądaliśmy festiwal
nieskuteczności z obu stron
i piłkarze schodzili z boiska
przy wyniku 1:0 dla gospodarzy.
Grę zdecydowanie lepiej wznowili zawodnicy
z Niecieczy. Grali wyżej
i odważniej, co zaprocentowało w 50. minucie. Akcję
lewą stroną przeprowadził

Adam Radwański. Wbiegł
on w pole karne i pewnym
strzałem pokonał Dawida
Arndta. Rycerze Wiosny
chcieli szybko odpowiedzieć, jednak akcje Piruli
i Mateusza Kowalczyka
skończyły się niepowodzeniem.
Po wyrównaniu oba zespoły na długie minuty zgubiły
koncepcję gry. Dużo niedo-

kładności, brak pomysłu
na rozegranie, złe decyzje
tuż przed polem karnym.
Zmiany w obu zespołach
niewiele dawały. Nowi zawodnicy nie wnieśli oczekiwanego przyspieszenia
gry. Nic więc dziwnego, że
ostatecznie mecz zakończył
się podziałem punktów.
PB
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ŁÓDZKA POGODYNKA
PONIEDZIAŁEK

12.09

18°C

WTOREK

Imieniny
obchodzą:
Amadeusz, Maja,
Maria, Cyrus,
Gwidon, Piotr

13.09

Rodzinne miasto

ŁODZIANIZMY

zka
Ł aw e c
a
13 września urodziny Juliana Tuwima
Tuwim
i niemal zakończenie naszego rocznego cyklu spotkań ma ławeczce
poety na „Krańcówce”. Zacytujemy
jeszcze jeden fragment z wystąpienia Tuwima w Nowym Jorku w 1944
r. na temat jego polskiej tożsamości,
podczas którego deklarował:

18°C

Imieniny
obchodzą:
Eugenia, Aleksander,
Filip, Apolinary,
Aureliusz, Jan

DLA MNIE TO BETKA…

Poże
g

nani

e

„Polak – bo po polsku spowiadałem się
z niepokojów pierwszej miłości i po polsku bełkotałem o jej szczęściu i burzach.
Polak także dlatego, że brzoza i wierzba
są mi bliższe niż palma i cytrus,
a Mickiewicz i Chopin drożsi niż Szekspir i Beethoven. Drożsi dla powodów,
których znowu żadną racją nie potraﬁę
uzasadnić”

Tak zwykle mówimy
o drobnych sprawach,
łatwych do rozwiązania
problemach, błahych kłopotach, które możemy
szybko rozwiązać. Termin
wywodzi się jednak z innej
dziedziny. Sezon jesienny
za pasem, więc będzie trochę o grzybkach w łódzkim wydaniu.
Betka czy betki (bedłki) to
określenia stosowane dość
powszechnie w odniesieniu do małych
grzybów różnych odmian.
W każdym
razie

nie chodzi tu o szlachetne
borowiki, czyli – jak mówimy – prawdziwki.
W koszach z betkami można było znaleźć na łódzkich rynkach mieszaninę
podgrzybków, koźlarków,
kurek, maślaków, siwek,
panienek, opieniek, gąsek
itp. mierzonych miseczkami lub garnuszkami.
A potem nieraz żmudne
obieranie, ale ze smacznym finałem na patelni –
grzybki smażone z cebulą,
ze śmietaną lub z jajkiem.
Przygotowanie takiego dania to betka, a prawdziwe
betki są chętnie przez nas
zbierane i przyrządzane.
agr

Ale my w Łodzi wiemy doskonale, że pan Julian najbardziej
„Łódź woli”, jak pisał w swoim wierszu o rodzinnym mieście,
który przypomnimy raz jeszcze na koniec w tym tygodniu.

Kolejne wydanie w środę

14 września

GALERIA ŁÓDZKICH MURALI

„NARODZINY DNIA” – tak nazwał swój mural, na kamienicy przy ul. Więckowskiego 4,
autor artystycznego podwórka – Wojciech Siudmak. Jego malowidła zostały przeniesione na 260 nowoczesnych płyt gresowych zamontowanych na ścianach budynków

ŁÓDZKIE GAWĘDY

BUDOWA NOWEGO MIASTA
Po gruntownej lustracji Łodzi w lipcu 1820 r.
Rajmund Rembieliński
postanowił wytyczyć obszar dla mającej powstać
osady sukienniczej dla
tkaczy ręcznych zwany Nowym Miastem.
W miejscu dzisiejszego
pl. Wolności wytyczono
ośmiokąt i nazwano go
Nowym Rynkiem. Określono również bieg ulic
wokół, które pokryły się
z traktami: zgierskim,
piotrkowskim, lutomierskim oraz drogą do
Mileszek. Po roku przygotowań, na potrzeby
osiedlających się tu sukienników, Rembieliński
polecił oddać 180 placów
i zezwolić na zbudowanie cegielni miejskiej.
Bogatą wówczas w wodę
rzekę Łódkę postanowiono spiętrzyć śluzą w celu
wykorzystania jej przez
zaprojektowany folusz.
Do tego celu należało
przerobić istniejący już
młyn rządowy, zwany
Grobelnym, który znajdował się nad Łódką bliżej Starego Rynku.

W czerwcu 1823 r. komisarz rządowy sekcji fabrycznej, Benedykt Tykel, odkupił za
10 tys. zł od Anny i Jana
Załęskich folwarki Stara
Wieś i Wójtostwo Łódzkie, które zostały włączone do terenów osady
Nowe Miasto.
W wyniku tego przyłączenia oraz terenów
przygranicznych lasu
Kusy Kąt (rejon ul. Źródłowej) i Karkoszka obszar gminy miejskiej powiększył się o ok. 300 ha
i osiągnął powierzvhnię
ok. 1540 ha. Kiedy zakończono sprawy formalne,
geometra Filip Viebig
dokonał szczegółowej
regulacji terenów przyłączonych do Łodzi. Sam
akt dotyczący nowego etapu rozwoju miasta spisano
12 czerwca 1823 r.
Do każdego placu miejskiego miano dołożyć
ogrody, w tym celu
przedłużono dzisiejsze
ulice Pomorską i Rewolucji 1905 r. aż ku lasowi
miejskiemu od strony
wschodniej.
agr

MECENAS OD KULTURY
KARTKA Z KALENDARZA

12 września 2006 r. zmarł
w Łodzi Witold Knychalski
(ur. 13 stycznia 1954 r. w Chylinie) – prawnik, absolwent
UŁ, działacz kulturalny, członek Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, a w latach 1998–
2004 przewodniczący rady
nadzorczej TVP, pomysłodawca Festiwalu Dialogu Czterech
Kultur w Łodzi. Działał również w PZPN-ie i był założycielem Towarzystwa Tenisowego Arturówek.
W 2001 r. założył
Towarzystwo
na rzecz Dialogu Kultur „Łódź
– Ziemia Przyszłości”, a 3 lata
później powołał
fundację organizującą Festiwal
Dialogu Czterech
Kultur, którego
kolejna edycja
właśnie rozpoczęła się w naszym
mieście. Sztandarowa w założeniu
łódzka impreza
przez lata ewo-

luowała – zmieniła formułę
oraz nazwę na Festiwal Łódź
Czterech Kultur – jednak nadal przyświeca jej idea promowania wielokulturowej
Łodzi i tolerancji. Pierwsze
edycje były zorganizowane
z rozmachem, a wydarzenia
transmitowała TVP na antenie ogólnopolskiej.
W 2005 r. Witold Knychalski
uhonorowany został srebrnym medalem Gloria Artis,
otrzymał tytuł „Sternika Łodzi 2005”, a także wyróżnie-

nie MSZ za promowanie
polskiej kultury na świecie.
Zmarł przedwcześnie
w wieku 52 lat na skutek
choroby nowotworowej.
Został pochowany na cmentarzu na Mani.
Za zasługi dla łódzkiej kultury jego imieniem nazwano ulicę w centrum miasta
– pasaż pomiędzy dworcem
Łódź Fabryczna a pl. Dąbrowskiego.
agr

Witold Knychalski

Pasaż nazwany imieniem Witolda Knychalskiego

