ISSN 2720-0701 | NAKŁAD: 60 000

Piątek, 16 września

nr 107/2022 (190) | DARMOWA GAZETA MIEJSKA

ŁODZIANIE Z PASJĄ

strona 7

Aneta
Zduńczyk

NA KWIATACH
ZNA SIĘ JAK MAŁO KTO

NOWY
SŁOŃ
W ORIENTARIUM!
KYAN TO SYN ZNANEGO JUŻ ALEXANDRA strona 3

AKTUALNOŚCI

SKRZYŻOWANIE
POMORSKIEJ
Z KROKUSOWĄ
DO REMONTU
strona 2

AKTUALNOŚCI

JAK
ZAOSZCZĘDZIĆ
NA ZAKUPACH?
strona 4

SENIORADKA

NIE DAJ SIĘ
OSZUSTOM!
strona 6

KRZYŻÓWKA+SUDOKU

CHWILA RELAKSU
DLA KAŻDEGO

strona 12–13

AUTOPROMOCJA

TWOJA REKLAMA W ŁÓDŹ.PL

ZADZWOŃ: 722 006 791

AKTUALNOŚCI

2

Piątek, 16 września | nr 107/2022 (190)

REWITALIZACJA
Kolejne zabytkowe famuły
na Księżym Młynie doczekają
się modernizacji. Powstaną
w nich komfortowe mieszkania oraz lokale dla przedsiębiorców.
Zaawansowanie prac modernizacyjnych na Księżym
Młynie wynosi już blisko
80%. Do 2023 r. gruntownie
wyremontowanych zostanie
łącznie 47 budynków mieszkalnych i gospodarczych.
Księży Młyn 7
i Przędzalniana 55
Teraz kolej na famuły przy
Przędzalnianej 55 i Księżym
Młynie 7. Ich modernizacja
będzie kompleksowa. Konstrukcje zostaną wzmocnione, a instalacje będą
wymienione. Dawny blask

odzyskają wnętrza i zabytkowe elewacje.
Generalny remont budynków jest możliwy dzięki
temu, że famuły przejdą na
własność miasta. – Obecnie
zamykamy procedury regulujące formę własności. Przy
ul. Przędzalnianej przygotujemy dla mieszkańców 14
lokali mieszkalnych i dwa
lokale użytkowe, natomiast
Księży Młyn 7 to osiem
komfortowych mieszkań –
zapewnia Agnieszka Kowalewska z Zarządu Inwestycji
Miejskich.

PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI

ŚP.
PROF.

GRZEGORZA MATUSZAKA
Senatora Rzeczypospolitej Polskiej V Kadencji
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi
w latach 1996-2001
Wieloletniego Radnego Rady Miejskiej w Łodzi
Byłego przedstawiciela Łodzi w Związku Miast Polskich
Socjologa, autora ponad 60 prac z jej zakresu
Byłego wykładowcy w Instytucie Socjologii
Uniwersytetu Łódzkiego
Prezesa Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki
Odznaczonego Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Odznaką Honorową za Zasługi
dla Samorządu Terytorialnego
oraz Odznaką „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”
Laureata Nagrody Miasta Łodzi

RODZINIE ORAZ BLISKIM
składamy wyrazy głębokiego współczucia

HANNA ZDANOWSKA
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
oraz

WICEPREZYDENCI
ADAM PUSTELNIK, JOANNA SKRZYDLEWSKA,
MAŁGORZATA MOSKWA-WODNICKA
I ADAM WIECZOREK

NAKŁAD: 60000

Młyn 11, Przędzalniana 53,
Fabryczna 19 i 19a. Wartość
inwestycji to ponad 22 mln zł.
red
FOT.LODZ.PL

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE

POBILI I OKRADLI
NIECHCIANEGO LOKATORA

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn
w wieku 58 i 28 lat oraz 20-letnią kobietę
podejrzanych o dotkliwe pobicie 71-latka. Poszkodowany został wyrzucony
z zajmowanego mieszkania na Widzewie,
w którym przebywał za zgodą właściciela.
Sprawcy dotkliwie pobili lokatora oraz

To nie koniec
rewitalizacji
Na liście budynków, które
zostaną zmodernizowane
do końca 2023 r., są również
Przędzalniana 65, Księży

Z OGROMNYM SMUTKIEM

ISSN

NA KSIĘŻYM
MŁYNIE

ŁÓDŹ BUDUJE

ROZBUDOWA

CENTRUM

REMONT POMORSKIEJ
Skrzyżowanie ulic Pomorskiej z Krokusową
i Edwarda doczekało się modernizacji. Start prac
planowany jest jeszcze we wrześniu.

– Wykonawca przygotowuje się do przejęcia placu budowy. Równocześnie trwają
ostatnie ustalenia w kwestii wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu. Jeśli nic nie
stanie na przeszkodzie, drogowców na placu budowy zobaczymy jeszcze w tym miesiącu – zapewnia Marcin Sośnierz z Zarządu
Inwestycji Miejskich.
Skrzyżowanie ul. Pomorskiej z ulicami
Edwarda i Krokusową to bardzo ważne, ruchliwe skrzyżowanie we wschodniej części
Łodzi. Jest przy tym dużym wyzwaniem dla
kierowców, ponieważ obowiązuje tu tzw.
łamane pierwszeństwo.
Projekt przebudowy zakłada powstanie w tym
miejscu ronda. Dodatkowo inwestycja obejmie także remont ul. Pomorskiej na odcinku
od posesji nr 301 do ul. Giewont, ul. Edwarda od posesji nr 55 do ul. Pomorskiej oraz
ul. Krokusową od posesji nr 6 do ul. Pomorskiej.
Wykonane zostaną nowa konstrukcja jezdni wraz z odwodnieniem, kanał deszczowy,
chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane zostaną także przystanki i wszystkie
instalacje. Nie zabraknie również zieleni – na
samym środku ronda mają rosnąć krzewy
żywotnika, dwa gatunki róż i ozdobne trawy.
Pojawią się też nowe drzewa.
Wartość inwestycji to blisko 12 mln zł. Wykonawcą jest ﬁrma Strabag.
ML
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okradli go z pieniędzy i przedmiotów
osobistych. Dwóch mężczyzn uczestniczących w pobiciu notowanych było
w przeszłości za podobne przestępstwa.
Za udział w pobiciu i kradzież mienia
młodszemu mężczyźnie i kobiecie grozić może teraz do 5 lat pozbawienia
wolności. Natomiast 58-latek za popełnienie przestępstwa w warunkach
recydywy traﬁć może za kratki nawet
na 7,5 roku. O dalszym losie zatrzymanych zadecyduje prokurator i sąd.
rp

INŻYNIERYJNEGO ZF
Centrum Inżynieryjne ZF w Łodzi zatrudnia
obecnie ponad 200 inżynierów i nieustannie
się rozwija. We wrześniu została otwarta nowa
przestrzeń laboratoryjna Centrum.
Nowo otwarte laboratoria ZF znajdują
się w biurowcu Symetris przy al. Piłsudskiego w Łodzi. Obejmują obszary
tworzenia i testowania oprogramowania HW oraz testowania optyki do
produkowanych przez koncern kamer,
radarów i superkomputerów.

FOT.LODZ.PL

Praca dla studentów
i specjalistów z Łodzi
Firma ZF oferuje doświadczonym inżynierom, studentom oraz absolwentom
wszystkich kierunków technicznych
interesujące i wymagające stanowiska,
a także zapewnia atrakcyjne środowisko pracy. – Łódzcy studenci mają
szansę pracować w międzynarodowych zespołach nad rozwiązaniami
kształtującymi przyszłość motoryzacji
– mówi Tomasz Szkudlarek, Dyrektor
Centrum Inżynieryjnego ZF Automotive Systems Poland w Łodzi.
red
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NOWY SŁOŃ W ORIENTARIUM

FOT.LODZ.PL

ALEXANDER

i Kyan już razem!
W Orientarium Zoo Łódź
właśnie pojawił się trzeci
słoń – syn Alexandra. Kyan
zaczyna powoli poznawać
nowe otoczenie. Wiemy już,
co lubi robić w swoim nowym domu!
Do łódzkiego stada słoni
indyjskich dołączył 10-letni Kyan. Samiec przyjechał z węgierskiego zoo.
Nowy podopieczny zapoznaje się z otoczeniem
i swoimi towarzyszami
– Alexandrem i Taru.
W końcu ma okazję zaznajomić się ze swoim ojcem,
który był pierwszym
lokatorem
Orientarium. Opiekunowie
robią wszystko, żeby słonie żyły ze sobą w stadzie
w zgodzie i akceptacji. To
dla nich wyzwanie. – Mło-

de osobniki, które dopiero
dorastają, próbują swoich
sił w relacjach z innymi
zwierzętami i potraﬁą być
temperamentne. Kyan to
jeszcze dzieciak, ale z natury raczej spokojny, ułożony i grzeczny – mówi
opiekun zwierząt, Tomasz
Kopka.
Słonie w Orientarium
mają do dyspozycji wybieg wewnętrzny, dwa
wybiegi zewnętrzne oraz
baseny, w których mogą
się pluskać. Niebawem
wszystkie trzy samce zaczną zajmować nowy,
największy z zewnętrznych wybiegów.
Kyan – miłośnik
dobrego jedzenia
Największą atrakcją dla
słoni jest jedzenie. Ale-

xander, Kyan i Taru żywią się m.in. sianem,
warzywami i owocami.
Kyan je maksymalnie 100
kg zielonki dziennie.
Nowy osobnik jest mniejszy
od Alexandra i odrobinę
większy od Taru. Jego ciosy
są krótkie i przycięte, a to ze
względów bezpieczeństwa.
– Jest to standardowa procedura w przypadku słoni.
Po przycinaniu ciosy stają
się mniej łamliwe i tępe,
dzięki czemu zwierzaki nie
stanowią zagrożenia dla innych słoni – podkreśla Tomasz Jóźwik z Orientarium
Zoo Łódź.

niż samic. Koordynator
tego gatunku zdecydował,
że w Łodzi są najlepsze warunki do stworzenia stada
kawalerskiego.
Konrad Wojtczak

FOT.LODZ.PL

Nowego słonia będzie
można zobaczyć w Orientarium Zoo Łódź już w najbliższy weekend podczas
urodzin obiektu. Pełny
program wydarzenia znajdziesz na lodz.pl lub po
zeskanowaniu kodu QR.

Trzy słonie
w Orientarium
W ogrodach zoologicznych
w całej Europie samców
jest zdecydowanie więcej

SZPITAL IM. JONSCHERA

REMONT

ZA 65 MLN ZŁ
Trwa remont oddziału neurologii i rehabilitacji w szpitalu miejskim im. Jonschera.
To ostatnia tak duża, wielomilionowa inwestycja, na
którą czekała placówka. Przez 10 ostatnich
lat miasto przeprowadziło w centrum medycznym modernizacje
warte ok. 65 mln zł.

MIEJSKIE ŻŁOBKI
PO MODERNIZACJI

Miejskie żłobki, z których
łącznie korzysta 500 maluchów, przeszły remonty za 2
mln zł. Dzięki nim w pięknych,
komfortowych budynkach dla
najmłodszych będzie można
oszczędzić na ogrzewaniu.
Termomodernizację przeszedł żłobek miejski nr 7
przy ul. Szpitalnej, z którego korzysta 180 dzieci.
– Dwa lata wcześniej wyremontowany został dach,
a teraz ocieplone i otynkowane zostały ściany budynku. Zmodernizowano
też centralne ogrzewanie
oraz zabudowano dwa tarasy, z których korzystają
najmłodsi – mówi Halina

Mazur, dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków
w Łodzi.
Prace kosztowały ponad
800 tys. zł. Za prawie 700
tys. zł wyremontowano
także żłobek miejski nr 13
przy ul. Rogozińskiego 2.
Placówka, która opiekuje
się 100 dzieci, dociepliła
dach i ściany. Wymieniono tam też instalację, podobnie jak w przypadku
żłobka miejskiego nr 19
przy ul. Tatrzańskiej 118,
z którego korzysta 95 maluchów.
– Niewątpliwy jest komfort
korzystania z kompleksowo wyremontowanych
budynków, ale termomo-

dernizacja, czyli ocieplony
dach, ściany, wymienione
źródła ogrzewania dają
również
oszczędności
energii. Dla przykładu,
w żłobku nr 7, który należy do naszych największych placówek, ogrzewanie kosztowało nas w 2021
r. 120 tys. zł. Liczymy, że
w kolejnym roku będziemy mieć oszczędności na
poziomie 30% – dodaje dyrektor Mazur.
OHO
FOT.LODZ.PL

Szpital im. Jonschera
jest intensywnie modernizowany od 2013 r. Do
tej pory koszt remontów
i zakupów sięgnął 63 mln
zł. Wśród już zrealizowanych inwestycji wymienić
można m.in. budowę nowego bloku operacyjnego
z pięcioma salami operacyjnymi, modernizację
Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii,
modernizację Oddziału
Okulistyki, budowę nowego Oddziału Ginekologicznego, wyposażenie
Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej
czy
modernizację SOR-u.

Ostatni remont
– oddział neurologii
i rehabilitacji
Aktualnie trwa remont
oddziału neurologii i rehabilitacji. W jego ramach
przebudowane
zostaną
zarówno gabinety zabiegowe, zaplecze socjalne
personelu, jak i łazienki oraz sale pacjentów.
– Przyznaję, że z niecier-

pliwością czekaliśmy na
ten remont. Do tej pory
na naszym oddziale mieliśmy fantastyczną kadrę, a po modernizacji
będziemy mieli również
fantastyczne
wnętrza
– mówi prof. Elżbieta Miller, ordynator Oddziału
Rehabilitacyjnego.
Modernizacja
zostanie
podzielona na trzy etapy tak, by oddziały mogły przyjmować pacjentów. Zakończenie prac
zaplanowano na 2024 r.
OHO

FOT.LODZ.PL
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CZAS NA WIDZEW
NOWY ASFALT

Przed nami istotne remonty we
wschodniej części
Łodzi. W dwa kolejne poniedziałki (19
i 26 września) drogowcy zamierzają
wejść z pracami
na ul. Hetmańską
oraz ul. Puszkina
z częścią ronda Inwalidów.

Pusn

Ron Iwiów

Suma tegorocznych inwestycji
drogowych to 70
różnego rodzaju
projektów – od dużych ulic, jak Wojska
Polskiego czy Przybyszewskiego, przez
Aleksandrowską, Bednarską i Maratońską,
po mniejsze, osiedlowe – jak Przepiórcza
czy Kąkolowa.
Jeszcze we wrześniu
drogowcy zamierzają rozpocząć kolejne
inwestycje, w tym
dwie bardzo istotne
dla mieszkańców
Widzewa i osób chcą-

cych dojechać do centrum
Łodzi z sąsiednich miejscowości: Andrespola czy
Bukowca.
Remont Hetmańskiej
W poniedziałek (19 września) prace rozpoczną się
na jednej z głównych ulic
na osiedlach Janów i Olechów. Ul. Hetmańska zostanie wyremontowana
na odcinku od skrzyżowania z ul. Rokicińską do
ul. Zakładowej. Prace będą
prowadzone pod ruchem
i obejmą zerwanie starej nawierzchni, ułożenie
nowej podbudowy oraz
warstw asfaltu. Drogowcy
wymienią także nawierzchnię przystanków MPK pod
zachodniej stronie ulicy,
czyli przy osiedlowych zabudowaniach.
Puszkina z rondem
Inwalidów
Tydzień później, 26 września, mają rozpocząć się
prace na ul. Puszkina.
Drogowcy będą tam wymieniać jezdnię zachodniej

nitki, czyli od strony centrum miasta. – Prace obejmą
także tarczę ronda
Inwalidów w miejscach, gdzie jezdnia
wymaga naprawy –
zapowiada Sławomir
Niżnikowski, z-ca
dyrektora Zarządu
Dróg i Transportu.
Prace te mocno wpłyną na ruch po trasie
W–Z. W najbliższych
dniach poznamy organizację ruchu na czas
pierwszego etapu remontu. Ta będzie się
zmieniać wraz z postępem prac na rondzie.
Remonty
na Widzewie
To nie koniec inwestycji na Widzewie.
Jeszcze w 2022 r. miasto planuje rozpocząć
remonty ulic: Białoruskiej, Gerberowej
i Przybyszewskiego
oraz kolejnego odcinka al. Śmigłego-Rydza.
Aha

FOTO. LODZ.PL

Hetńk

Hetńk

FOTO. LODZ.PL

Tanio na Bałuckim
Na osiedlowym
ryneczku każdy
znajdzie coś dla siebie

Są w Łodzi miejsca, które opierają się inflacji.
Jednym z nich jest Bałucki Rynek, a właściwie
jego przedłużenie – targowisko przy ul. Dolnej.

Kolejki przy straganach tworzą się tam
niezależnie od dnia tygodnia. I nic dziwnego – wystarczy chwila, by zorientować się, że większość
owoców i warzyw można
kupić zdecydowanie taniej
niż w marketach, dyskon-

tach czy osiedlowych sklepach.
Czosnek da się znaleźć już
od złotówki za główkę, trochę większy kosztuje 2 zł.
Tego samego dnia w popularnym dyskoncie zapłacilibyśmy za niego 3,6 zł!
Pomidory polne kosztują na
targowisku 2 zł, malinowe –
3,5 zł (cena z dyskontu: 6,99
zł). Da się znaleźć i takie po
złotówce, ale użyć ich można raczej do zupy niż do
kanapek. Buraki i marchew
kupimy po 2 zł, czyli o połowę taniej niż w sklepie.
Podobnie jak włoszczyznę,
najtańsza kosztuje 2,5 zł,
nieco bardziej okazała – 4 zł,
a cena dyskontowa to już
7 zł bez grosza. Również
ziemniaki znajdziemy na
targowisku w znacznie niższej cenie, bo nawet po
1,6 zł/kg (w sklepie: 3,33 zł).

Różnica jest znaczna
Jeszcze większą różnicę
w portfelu odczujemy,
sięgając po owoce. Borówkę kupimy już po
16 zł/kg (w dyskoncie:
ponad 40zł/kg). Pomarańcze znajdziemy
po 4,5zł/kg (w sklepie:
6,99 zł). Cytryny są po
6 zł/kg, w sklepie po
9,51 zł. Grejpfruty kupimy po 4 zł/kg, a w sklepie wydamy dwa razy
tyle!
Na targowisku można też
polować na okazje. Najmniejsze rzodkiewki da
się kupić już za złotówkę,
tyle samo kosztuje jeden
granat. W tej samej cenie
traﬁają się też szczypiorek
czy natka pietruszki, ale
nie zawsze zachwycają
wyglądem.
DM

INFO
Wybrane ceny artykułów na targowisku
cena za kg/główkę/pęczek
Czosnek – 1 zł
Szczypiorek – 1,5 zł
Sałata – 1,5 zł
Ziemniaki – 1,6 zł
Buraki – 2 zł
Marchewka – 2 zł
Włoszczyzna – 2,5 zł
Śliwka węgierka – 2,5 zł
Pomidor polny – 2 zł
Pomidor malinowy – 3,5 zł
Ogórek drobny – 4 zł
Cukinia – 4 zł

Kapusta – 4 zł
Pomarańcze – 4,5 zł
Pietruszka – 5 zł
Brzoskwinia – 5 zł
Winogrono czerwone – 5 zł
Żółta fasolka – 5 zł
Papryka czerwona – 6 zł
Cytryna – 6 zł
Winogrono zielone – 7 zł
Malina – 7 zł
Borówka – 16 zł

ŁÓDŹ NA TALERZU

EKOTARGII

W ATLAS
ARENIE

Z DESEREM
jej do twarzy

Sugar by Blonde to pracownia cukiernicza oraz mała
i przytulna cukiernia na
Księżym Młynie (ul. Tymienieckiego 25a/lokal 2). Nie
ma słodszego miejsca w tej
okolicy!

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
WRAZ Z RADĄ MIEJSKĄ W ŁODZI

RODZINIE ORAZ BLISKIM

ŻEGNAMY PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI,
CZŁOWIEKA WIELKIEJ WIEDZY,
KULTURY I WRAŻLIWOŚCI

PROF.

GRZEGORZA MATUSZAKA
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w latach 1996–2001, senatora V kadencji,
samorządowca odznaczonego
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu
Terytorialnego oraz Nagrodą Miasta Łodzi,
wieloletniego radnego

PROF.

GRZEGORZA MATUSZAKA
RODZINIE I BLISKIM
PRZEKAZUJEMY WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

DYREKCJA BIURA RADY MIEJSKIEJ
WRAZ Z PRACOWNIKAMI

SKŁADAJĄ NAJSZCZERSZE KONDOLENCJE
I WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA
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Właścicielka Oliwia zdobywała doświadczenie
w restauracji Affogato
oraz sieci Dybalski. Niestraszne były jej również
cukiernicze podróże do
Londynu, aby doskonalić się w Annabel’s oraz
szkole Le Cordon Bleu.
Zarówno jej torty, monoporcje, jak i wnętrze
restauracji łączy jedno
słowo – urocze. Ciasta tworzone na zamówienie to dzieła sztuki,
szczególnie te dla dzieci,
z bajkowymi motywami.
Wyróżniają się dbałością
o każdy najmniejszy
szczegół. Na koncie
Oliwii są już takie
cukrowe
postacie

jak minionki, SpongeBob
Kanciastoporty, Garﬁeld
czy pszczółka Maja.
W weekendy w godz.
10:00–18:00 lub do ostatniego ciastka możemy
wpaść do różowej cukierni, gdzie będą na nas czekać kolorowe desery, tartaletki, bezy
oraz
m a karoniki.
KS
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OSZUSTOM!

Oszustwo „na wnuczka”
to sposób na wyłudzanie
pieniędzy od osób starszych. Pomimo ostrzeżeń
pojawiających się w telewizji, prasie czy radiu,
wciąż wielu seniorów daje
się nabrać na te profesjonalnie zorganizowane
przedstawienia.

Metoda „na wnuczka” to perfekcyjnie
dopracowana taktyka
okradania seniorów,
zwłaszcza samotnych.
Wymyślił ją Arkadiusz
Ł., znany też pod
pseudonimem Hoss,
były szef doskonale
zorganizowanej grupy
przestępczej okradającej seniorów w Szwajcarii, Austrii oraz
Niemczech. Wyłudził
on pieniądze i biżuterię
o łącznej wartości ok.
1,6 mln zł. Zainspirował
też innych oszustów,
którzy zaczęli wykorzystywać jego pomysł.
Po nagłośnieniu sprawy
w mediach przestępcy
zaczęli modyfikować
scenariusze tych nikczemnych wyłudzeń
i z powodzeniem realizują je do dziś.
Reklama

Jak działają oszuści
w „metodzie na
wnuczka”?
Przestępca dzwoni do seniora, podając się za wnuczka bądź innego członka rodziny. Rozmowę prowadzi
w taki sposób, aby oszukiwana osoba uwierzyła, że
rozmawia z kimś spokrewnionym, i sama wymieniła
jego imię oraz podała kilka
cennych dla oszusta informacji. Dzięki temu przestępca może wiarygodnie
pokierować dalszym dialogiem. Dzwoniący prosi o pilną pożyczkę, wspierając się
różnorodnymi historiami.
Zapewnia także o bardzo
szybkim jej zwrocie.
Znanych jest kilka scenariuszy na wyłudzenie pieniędzy, np.:
•

•

atrakcyjna okazja –
możliwość zakupu
mieszkania czy samochodu w wyjątkowo
niskiej cenie;
wypadek drogowy
spowodowany przez
„wnuczka” – musi
zapłacić odszkodowanie, bo gdy tego
nie zrobi, będzie miał
kłopoty i zostanie wezwana policja;

•
•

spłata długu – ma tylko godzinę na oddanie
pieniędzy;
porwanie – potrzebuje pieniędzy na okup.

Telefon od bliskiej osoby z prośbą o pilną pomoc ﬁnansową z powodu
choroby, wypadku czy
porwania zaniepokoi każdego. Przestępcy sprytnie
wykorzystują zdenerwowanie i element zaskoczenia, które pojawiają się na
wieść o kłopotach krewnego. Kiedy oszustowi uda
się nakłonić swoją ofiarę
do pomocy finansowej,
zwykle prosi ją o przygotowanie gotówki (do
odbioru z mieszkania
ofiary) lub o wykonanie przelewu na
konto bankowe.
Może też zaproponować wspólne
wyjście do oddziału banku,
aby wypłacić
gotówkę z konta. Informuje
też, że przyśle do
babci czy dziadka
„zaufaną osobę”,
ponieważ nie będzie mógł osobiście
odebrać pieniędzy.

Pamiętaj! Przestępcy
są pomysłowi
Warto wiedzieć, że na bazie pomysłu „metody na
wnuczka” przestępcy opracowali „metodę na policjanta”. Korzystający z niej
oszust dzwoni do potencjalnej oﬁary i przedstawia się
jako funkcjonariusz policji

lub agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Informuje, że jej oszczędności
w banku są zagrożone. Radzi, aby natychmiast przelać zgromadzone środki na
podany rachunek bankowy
i w ten sposób uchronić się
przed złodziejami. W lutym
2020 r., stosując „metodę na
policjanta”, oszust wyłudził
od małżeństwa z Łodzi ponad 200 tys. zł!
Istnieje jeszcze wiele innych scenariuszy inspirowanych
„metodą na wnuczka”, np. metoda „na
bank”, „na listonosza”
a ostatnio nawet „na
COVID”. Jak widać,
przestępcy są bardzo pomysłowi, dlatego trzeba
być czujnym, by nie
stracić oszczędności
swojego życia.

Jak uchronić
się przed oszustwem?
Jeżeli jesteś proszona
lub proszony przez
telefon o pomoc ﬁnansową lub przekazanie
pieniędzy funkcjonariuszowi policji czy innej „zaufanej osobie”,
to najlepszym zachowa-

niem jest przerwanie
połączenia. Nie daj się
nabrać na manipulacyjne taktyki oszusta.
Po rozłączeniu się,
wybierz numer 112
(numer alarmowy),
a także skontaktuj się
z kimś z rodziny lub
przyjaciół. Nie reaguj
pochopnie na hasło,
że syn lub wnuczek
potrzebują pomocy.
Zawsze można sprawdzić, czy jest to prawdziwy krewny poprzez
skontaktowanie się
z innymi członkami rodziny. Dobrym pomysłem zapobiegającym
wyłudzaniu jest ustalenie z najbliższymi
zasady dotyczącej sfery
finansowej – pożyczek
czy przelewów. Warto
umówić się z nimi, że te
sprawy będziecie załatwiać jedynie osobiście.
Pamiętaj też, że funkcjonariusz policji nigdy nie
poprosi o przekazanie
pieniędzy, przelanie ich
na konto lub pozostawienie w wyznaczonym miejscu w celu ich
zabezpieczenia.
Alup

ŁODZIANIE Z PASJĄ
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FLORYSTYCZNE
Jej przygoda z kwiatami rozpoczęła się 10 lat temu. Od tego
czasu Aneta Zduńczyk systematycznie zdobywa wiedzę na
temat roślin. Kocha swoją pracę
i nie zamierza jej zmieniać.

Aneta Zduńczyk od zawsze
lubiła kwiaty, ale zawodowo zaczęła się nimi zajmować dopiero w 2012 r. – Na
przestrzeni lat prowadziłam
własne kwiaciarnie w różnych miejscach Łodzi, pracowałam u innych osób, a nawet sprzedawałam kwiaty
przed cmentarzem – mówi
łodzianka.
Rodzinny interes
Kwiaciarnię LaFlor przy
ul. Ciołkowskiego ma dopiero od lutego 2022 r. Prowadzi ją ze swoim 23-letnim
synem, Adrianem, który
– podobnie jak ona – kocha
rośliny. We dwójkę tworzą
zgrany zespół. – On jest spokojny, ułożony, perfekcyjny,
woli kwiaty doniczkowe.
A ja jestem roztrzepana, rozgadana i preferuję te cięte.
Razem się dopełniamy i tworzymy mieszankę wybuchową – dodaje ze śmiechem
Aneta Zduńczyk.
Kwiaty są jej pasją, która

daje spokój i wyciszenie.
Nie potraﬁ sobie wyobrazić
bez nich życia. – Gdy tylko
przychodzę do pracy, witam
się z nimi, a przy wyjściu –
żegnam. Niektórym nawet
nadałam imiona – przyznaje
ﬂorystka.

Praca w kwiaciarni
nie jest prosta
Aneta nie skończyła żadnej
szkoły florystycznej, przez
cały czas kształci się sama.
Ogląda w internecie różne
filmiki i poznaje nowości,
bez których nie dałoby się
prowadzić tego biznesu.
Oprócz sprzedawania kwiatów, robi bukiety oraz dekoruje sale bankietowe. Jest
prawie jak lekarz – udziela
innym porad i stara się leczyć chore rośliny.
– Podpowiadam klientom,
jak powinni obchodzić się
ze swoimi kwiatami i jak pomóc tym, które są na skraju
wytrzymałości – mówi florystka.
W tym biznesie najważniejsza jest gruntowna wiedza.
Trzeba zdawać sobie sprawę
z tego, jak często podlewać
poszczególne gatunki i jaką
dobierać do nich ziemię. Należy także mieć świadomość,

które rośliny mogą być toksyczne dla psów i kotów.
– Niebezpieczne dla czworonogów są m.in. bluszcze
i difenbachia – podkreśla
Aneta.

Kwiaty
za kilkaset złotych
Kwiaciarnie to miejsca
szczególne. Wiele osób
przychodzi do nich wyłącznie po to, aby nacieszyć
oko i odpocząć psychicznie.
– Niektórzy chcą ze mną
tylko porozmawiać i nic
nie kupują. Obok jest Centrum Onkologii, więc tym
bardziej ludzie szukają tu
wsparcia – dodaje ﬂorystka.
Aneta Zduńczyk nie lubi
nudy i utartych schematów,
dlatego oprócz standardowych róż, goździków,
ﬁkusów i aloesów ma również lasy w szkle i rośliny
doniczkowe po 650–700
zł. – Philodendron „White Princess” i Monstera
Variegata są przykładami
kwiatów z wariegacją. To
swego rodzaju modyﬁkacje
o przebarwionych na biało
liściach. Ludzie się dziwią,
że są takie drogie, ale to
rzadkie okazy. Trzeba je
odpowiednio doświetlać

7

lampami, bo przez brak doświetlenia ich liście ciemnieją – podkreśla Aneta.
Nietypowe
zamówienia
W pracy w kwiaciarni zdarzają się także zaskakujące
momenty. – Kiedyś przygotowałam na ślub młodej pary
kompozycję z czarnych kalii.
Twierdzili, że chcą taką, bo
panna młoda miała czarną
suknię. Zdarzyło się również, że jeden mężczyzna
kupił wieniec pogrzebowy
dla swojej matki, która wciąż
żyła – dodaje ﬂorystka.

Dbając o środowisko
Łodzianka w swojej pracy
ma na uwadze środowisko, dlatego nie przepada
za sztucznymi kwiatami.
Uważa, że zaśmiecają planetę i stara się od nich odchodzić. Preferuje naturę
i lubi robić kompozycje
z suszu. Nie używa w ogóle
folii – tylko papier. Zrezygnowała także z krepy.
– Kwiaciarze muszą iść
z duchem czasu. Teraz są
nowe trendy, a stare powinny już iść w zapomnienie –
dodaje łodzianka.
Konrad Wojtczak
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FESTIWAL TWÓRCZOŚCI MŁODYCH

HOJF
FESTIWAL ŁÓDŹ 4 KULTUR

NA ZGIERSKIEJ
ZGIERSKIEJ
NA
W sobotę (17 września)
w sercu Starych Bałut, przy
ul. Zgierskiej 38, odbędzie
się niezwykłe wydarzenie łączące przeszłość z teraźniejszością.
Na widzów czekać będzie spektakl „Widziałem
płaczącego konia” (godz.
16:30), koncert piosenek
żydowskich złodziei i prostytutek
przedwojennej
Warszawy i Łodzi w wykonaniu Izabeli Goldstein
(godz. 17:30) oraz występ
zespołu Mai Luxenberg – Di
Libe brent wi a nase Szmate
(godz. 18:30).
Spektakl jest opowieścią
opartą na motywach książki
„Ciotka Ester” Arie Aksztaj-

OGRÓD BOTANICZNY

na, w której bohater wraca
do przedwojennych czasów
dzieciństwa spędzonego na
Bałutach.
Koncert Izabeli Goldstein
będzie
przypomnieniem
melodii żydowskiego półświatka,
oprawionych
śpiewem
synagogalnym
i pieśniami ludowymi.
Następnie usłyszymy kapelę podwórkową założoną przez Maję Luxenberg
i Łaję Szkło – Di Libe brent
wi a nase Szmate. Jej nazwa
pochodzi z korespondencji
Zuzanny Ginczanki i w polskim tłumaczeniu oznacza:
„Miłość płonie jak mokra
szmata”.
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. EMa
FOTO: FREEPIK

GRZYBY ZNANE

I MNIEJ ZNANE
W weekend (16–18 września)
Ogród Botaniczny zaprasza
na wystawę „Grzyby znane
i mniej znane”, która będzie
prezentowana w sali wystawowej w budynku administracyjnym Ogrodu Botanicznego
przy ul. Retkińskiej 39/65.
Na wystawie będzie można zobaczyć grzyby trujące,
niejadalne i jadalne występujące w lasach regionu
łódzkiego, w tym gatunki
naziemne oraz porastające
pnie drzew, jak również
poznać zasady ich prawidłowego oraz bezpiecznego
pozyskiwania!

Goście wystawy będą mogli
dowiedzieć się, jak odróżniać grzyby jadalne od podobnych do nich grzybów
trujących. Wystawa wzbogacona będzie wieloma ciekawostkami dotyczącymi
świata grzybów, zwłaszcza
tych wykorzystywanych na
co dzień w gospodarstwie
domowym.
Wystawa dostępna będzie od piątku do niedzieli
w godz. 9:00–17:00. Dodatkowo w sobotę, w godz.
10:00–13:00, mykolog z Uniwersytetu Łódzkiego udzielać będzie darmowych konsultacji.
Zred

ŁÓDŹ W FOLKOWYCH
RYTMACH
Trwa 12. Międzynarodowy
Festiwal Twórczości Młodych „Folkowe Inspiracje”. W weekend (16–18
września) warto wziąć
udział w bezpłatnych wydarzeniach. Na festiwalowych scenach zobaczymy
nie tylko rodzimych artystów, ale także gości
– artystów z Bułgarii,
Ghany, Gruzji, Ekwadoru,
Indii, Kuby, Peru, Senegalu
i Wietnamu.
W sobotę warto wybrać się do Ogrodu

Botanicznego na „Folk
w Botaniku”, czyli koncerty, pokazy mody
ludowej i warsztaty
sztuki ludowej (godz.
14:00–19:00). Wieczorem
tego samego dnia organizatorzy zapraszają na
folkową
potańcówkę
do Pałacu Młodzieży
(al. Wyszyńskiego 86).
Start o godz. 20:00.
Niedziela upłynie pod
znakiem parady folkowej ulicą Piotrkowską –
kolorowego międzynarodowego korowodu.

Start o godz. 16:00 (Fotel
Jaracza – Piotrkowska
152). Od godz. 18:30
w Pasażu Róży będą
odbywać się spektakle
teatrów tańca, a o godz.
19:30 na rynku Manufaktury zobaczymy
piękne widowisko: folkowe ﬁre-show. RedKu

INFO
Pełny program festiwalu
znajduje się na stronie

folkoweinspiracje.pl

ŚWIĘTO
ŚWIĘTO ULICY
ULICY

OGRODOWEJ
OGRODOWEJ
W tym roku ul. Ogrodowa już
po raz 202. obchodzi swoje
urodziny. Z tej okazji łodzianie mogą liczyć na moc
atrakcji.
Święto ul. Ogrodowej potrwa od piątku do niedzieli
(16–18 września). Hasłem
przewodnim będą „Ogrody na Ogrodowej”. To nawiązanie do jej początków
i powrót do czasów, kiedy
Łódź była otwarta na przybywających
osadników,
a w miejscu obecnych zabudowań znajdowały się
uprawy warzyw oraz zbóż.
Podczas urodzin łodzianie będą mogli uczestni-

czyć m.in. w wycieczce po
Cmentarzu Starym (sobota,
godz. 11:00) oraz po hotelu Andel’s (sobota, godz.
13:00). Wezmą też udział
w pikniku sąsiedzkim (sobota, w godz. 15:00–18:00)
oraz koncercie „Moniuszkowców” (niedziela, godz.
15:00). Istotna jest także
ekologia, dlatego zainteresowani poznają szczegóły
związane z ziołami oraz
darami lasu (sobota, godz.
15:00). Dla dzieci przygotowano warsztaty kulinarne (niedziela, godz. 12:00
i 14:00).
KW

FOTO: LODZ.PL
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FORTEPIANY WOLNOŚCI

FOTO: LODZ.PL

SOKOŁOWSKI
SOKOŁOWSKI
II SILWESTROV
SILWESTROV
W najbliższą sobotę (17 września)
o godz. 20:00 warto wybrać się na
bezpłatny koncert w ramach cyklu
„Fortepiany Wolności”, na którym
Kuba Sokołowski wykona kompozycje ukraińskiego kompozytora –
Walentina Silwestrova.
W dorobku artystycznym
tego
ważnego ukraińskiego
twór-

cy znajdują się m.in. symfonie, utwory na chór, dzieła wokalne, m.in. cykl
„ciche pieśni”, utwory fortepianowe
(sonaty) oraz muzyka ﬁlmowa. Kompilacja wybranych utworów zabrzmi
w interpretacji Kuby Sokołowskiego,
pianisty, kompozytora i wykładowcy
Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Wydarzenie odbędzie się na terenie Fabryki Sztuki przy ul. Tymienieckiego 3.
Udział w koncercie jest bezpłatny.
EMa
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NA ZAKOŃCZENIE LATA

POLÓWKI
W ostatni weekend (16–18 września) Festiwal Filmowy TME Polówka zaprezentuje bogaty program składający się z filmów
młodych ukraińskich twórców
oraz wyświetli filmy we współpracy z Festiwalem Kamera Akcja!

kawki” (godz. 18:00), a na zakończenie widzowie obejrzą „Córkę”
z Maggie Gyllenhaal w roli głównej
(godz. 20:00).
Natomiast w Fuzji, w sobotę, zostanie wyświetlony horror „Suspiria”
(godz. 20:00). W niedzielę na Piotrkowskiej 217 będzie można jeszcze
obejrzeć pokaz ukraińskich ﬁlmów
krótkometrażowych (godz. 16:00),
następnie ﬁlm „Z zawiązanymi
oczami” (godz. 18:00) i na zakończenie „Powrót do tamtych dni”
z Maciejem Stuhrem w roli głównej
(godz. 20:00). Wstęp na wszystkie
ﬁlmy jest bezpłatny, a projekcje
będą opatrzone zarówno polskimi,
jak i ukraińskimi napisami. EMa

ŚLADAMI ŁÓDZKICH

BOHATERÓW

FOTO: LODZ.PL

W sobotę (17 września)
w Muzeum Miasta Łodzi
(ul. Ogrodowa 15) odbędzie
się spotkanie z prof. Krzysztofem Stefańskim – wybitnym
znawcą łódzkiej architektury i działaczem na rzecz jej
ochrony – poświęcone łódzkim budynkom, które warto
utrwalać na zdjęciach.

Podczas wydarzenia zostaną
omówione mniej znane przykłady architektonicznego piękna Łodzi i elementy, na których warto się koncentrować,
chodząc po mieście z aparatem
fotograﬁcznym. Spotkanie rozpocznie się o godz. 13:00. Wykład jest otwarty dla wszystkich, wstęp wolny!
EMa

BIEG PO ZDROWIE W ARTURÓWKU

CZERWONA KARTKA DLA RAKA
Październik to miesiąc walki
z rakiem piersi, listopad zaś –
z rakiem gruczołu krokowego
u mężczyzn. W sobotę (17 września) w Arturówku odbędzie się
pierwsza edycja „Biegu dla jaj”
i „Spaceru dla piersi”. Uczestnicy i uczestniczki wydarzenia
wykonają podstawowe badania
profilaktyczne, poznają zasady

pierwszej pomocy, a także będą
mogli wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
(EKUZ).
„Bieg dla jaj” rozpocznie
się o godz. 12:30, a „Spacer
dla piersi” o godz. 13:00.
W trakcie trwania wydarzenia
(w godz. 12:00–15:00) prowa-

dzone będą badania proﬁlaktyczne (m.in. badanie ciśnienia, pomiar cukru), nauka
samobadania, mammobus,
dentobus, nauka pierwszej
pomocy, wyrobienie karty
EKUZ i Internetowego Konta Pacjenta.
Wstęp wolny.
EMa

FOTO: MAT. PRAS.

POŻEGNANIE

W piątek w hali Odlewni przy
ul. Piotrkowskiej 217 można obejrzeć „Moje myśli są ciche” (godz.
18:00) i „Bohemian Rhapsody”
(godz. 20:00). W sobotę w tym samym miejscu odbędzie się pokaz
ukraińskiej komedii romantycznej
„I tak cię kocham” (godz. 16:00),
ukraińskiego ﬁlmu „Gniazdo tur-

O NAJPIĘKNIEJSZYCH ZABYTKACH
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Muzeum Tradycji Niepodległościowych zaprasza do
udziału w grze miejskiej,
w której uczestnicy będą
przemierzać ulice Śródmieścia i Starego Polesia.

Rozwiązywanie
zadań
oraz szukanie wskazówek
doprowadzi
najbardziej aktywnych do
odnalezienia śladów
łódzkich
bohaterów historycznych,
którzy brali udział
w odzyskaniu niepodległości przez Polskę
w listopadzie w 1918 r.
Udział w grze, która odbędzie się w niedzielę
(18 września), jest bezpłatny. Na pierwszych 100 graczy, którzy dotrą do mety,
będą czekać nagrody.
Start: róg ulic Jaracza i Kilińskiego – tam też będzie
można pobrać pakiety do
udziału w grze. Zapisy:
b.kowska@muzeumtradycji.pl lub tel. 42 620 05 82
(piątek w godz. 8:00–
16:00).
EMa

FOTO: LODZ.PL
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CHWILA RELAKSU
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OGŁOSZENIA
OGŁOSZEN
OGŁOSZENIA
IA MIEJSKIE
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176)
oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia się, że w dniu 8 września 2022 r. została wydana
decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DPRG-UA-V.8.2022 o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie
drogi gminnej od ul. Nawrot do terenu działki ewidencyjnej nr 468/1, obręb S-6 w Łodzi.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju
Gospodarczego UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Z przedmiotową decyzją oraz aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty
(tel. (tel. 042-638-46-77).

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 16 września 2022 r.
Znak sprawy: DPRG-UA-V.6740.2.6.2021, 731828/2022.R

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 16 września 2022 r. do dnia 10 października 2022 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi
przy ulicy Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi:
Przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej w Łodzi przy ulicy:
1. Łagodnej bez numeru, działka nr 156/1, obręb G-25, KW LD1M/00094710/9, pow. 771 m2;

Przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Łodzi przy ulicy:
1. Nasiennej 18/20, działka nr 109/5, obręb B-36, KW LD1M/00299528/3, pow. 316 m2;

Przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych w Łodzi przy ulicy:
1. Granicznej 62, działki nr: 361/16, 362/7, 363/15, obręb G-43, KW: LD1M/00045312/1, LD1M/00045991/4, LD1M/00045992/1, łączna pow. 445 m2.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

informuje, że od dnia 16 września 2022 r. do dnia 6 października 2022 r. wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łodzi wykaz przeznaczonych do oddania
na rzecz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, w odpłatne użytkowanie, w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony, nieruchomości położonych w Łodzi
przy ulicy Wojska Polskiego 83, stanowiących własność Miasta Łodzi.

WWW.BIP.UML.LODZ.PL

13

SPORT

14

Piątek, 16 września | nr 107/2022 (190)

FOT. WIDZEW ŁÓDŹ (MARTYNA KOWALSKA)

PO STABILIZACJĘ
do Mielca

Skład na mecz z drużyną
z Krakowa zapewne był
dla wielu kibiców sporym
zaskoczeniem. Brak filarów ofensywy i defensywy
w postaciach Bartłomieja
Pawłowskiego i Mateusza
Żyry mógł martwić. Dodatkowo niepewność wprowadzały rezultaty wcześniejszej
kolejki, w której Widzew
przegrał z Lechem, a Cracovia pewnie rozprawiła się
z Rakowem Częstochowa.
Jednak już pierwsze minuty
meczu pokazały, że zmiennicy zdają egzamin celująco.
Mimo zwycięstwa radość
przy al. Piłsudskiego 138
trwała tylko chwilę. Okaza-

EKSTRAKLASA

10. KOLEJKA

STAL

MIELEC

SOBOTA
(17 WRZEŚNIA)
GODZ. 12:30

WIDZEW
ŁÓDŹ

CANAL+

Łódzki Klub Sportowy
w ostatniej kolejce nie wykorzystał szansy na objęcie
fotela lidera Fortuna 1 Ligi
i jedynie zremisował w spotkaniu z Termalicą Nieciecza.
Na szczęście nie wszystko
stracone.
Po 10 kolejkach na szczycie tabeli jest bardzo
ciasno. Czwarty ŁKS
od pierwszego Ruchu
Chorzów dzielą raptem
dwa punkty, dlatego
w najbliższy weekend
łodzianie znów będą grali o stawkę. Tym razem
zmierzą się na wyjeździe
z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Przeciwnik nie wydaje się wymagający, choć
potraﬁ być groźny.
Bielszczanie radzą sobie
w tym sezonie ze zmiennym
szczęściem. Z jednej strony
potrafią wygrać choćby
z teoretycznie silniejszym
GKS-em Katowice (1:0),
a z drugiej przegrywają
z niżej notowaną Stalą
Rzeszów (5:0). Efektem
tej gry w kratkę jest ósme
miejsce w tabeli i strata
czterech punktów do łodzian. To sprawia, że dla
ŁKS-u wygrana w kolejnym meczu jest w zasięgu
ręki, bo Rycerze Wiosny

potraﬁą być w tym sezonie
skuteczni – zdobyli już 14
bramek. Czasami zawodzi jednak obrona, a strata
gola potraﬁ wybić łodzian
z rytmu.
– Chwila dekoncentracji, nieuwagi i dostajemy
bramkę na 1:1. Po tej bramce miałem wrażenie, że gra
zaczęła wyglądać inaczej
i nie byliśmy w stanie
stworzyć sobie klarownej
sytuacji – mówił po spotkaniu z Termalicą trener
Kazimierz Moskal.
Oczywiście nie można
mówić, że ełkaesiacy zawodzą. Przed sezonem
czwarte miejsce po 10
kolejkach wielu kibiców
brałoby w ciemno, jednak
apetyt rośnie w miarę jedzenia. Szanse na kolejne
ligowe punkty łodzianie będą mieli już
w najbliższą niedzielę
(18 września). Pierwszy gwizdek w Bielsku-Białej zabrzmi o godz.
12:40.
JB

BIELSKO-BIAŁA

POLSAT GO BOX

Spadek formy
po dobrym początku
Biało-Niebiescy po zaskakująco dobrym początku sezonu zaczynają łapać zadyszkę.
Dość szczęśliwa wygrana po
rzutach karnych w Pucharze Polski z ŁKS-em, a teraz
wysoka porażka z Jagiellonią
Białystok. Mielczanie sąsiadują w tabeli z Widzewem, mają
na koncie tyle samo punktów, więc ten mecz jest tym
bardziej istotny w kontekście
utrzymania się w lidze. Spotkanie zostanie rozegrane
w sobotę (17 września)
o godz. 12:30 na stadionie
przy ul. Ludwika Solskiego
w Mielcu.
PB

Tabela na 15.09.2022, godz. 20:00
EKSTRAKLASA
1. Wisła Płock
2. Pogoń Szczecin
3. Legia Warszawa
4. Raków Częstochowa
5. Radomiak Radom
6. Cracovia
7. Widzew Łódź
8. Stal Mielec
9. Jagiellonia Białystok
10. Śląsk Wrocław
11. Lech Poznań
12. Korona Kielce
13. Warta Poznań
14. Górnik Zabrze
15. Piast Gliwice
16. Zagłębie Lubin
17. Miedź Legnica
18. Lechia Gdańsk
MISTRZ

M

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

PUCHARY

G PKT

20:10
15:10
11:11
15:9
11:10
11:8
11:10
12:14
13:10
8:12
10:9
11:11
8:11
12:12
10:10
6:10
9:15
6:17

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

SPADEK

FOT. ŁKS (ŁUKASZ GROCHALA)

Tabela na 15.09.2022, godz. 20:00
FORTUNA 1 LIGA

FORTUNA 1 LIGA

NIEDZIELA
(18 WRZEŚNIA)
GODZ. 12:40

ło się, że uraz Fabio Nunesa,
spowodowany brutalnym
wejściem Michała Rakoczego, jest na tyle poważny, że
wyklucza go z gry do końca
rundy. Bilscy powrotu na
boisko są wspomniany już
Pawłowski, Ernest Terpiłowski i Julian Shehu, jednak nie
wiadomo, na ile minut będą
gotowi w meczu ze Stalą.

WALKA O FOTEL LIDERA
CIĄGLE TRWA

11. KOLEJKA

PODBESKIDZIE

Pewna wygrana na własnym
obiekcie z Cracovią przywróciła pewność siebie piłkarzom Widzewa Łódź. Była tym
bardziej cenna, bo zdobyta
bez kilku kluczowych graczy,
którzy zmagają się z kontuzjami. Teraz czas na wyprawę do Mielca, gdzie drużyna
będzie szukała stabilizacji
w ligowej tabeli, która jest niesamowicie ciasna.

ŁKS

ŁÓDŹ

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

BARAŻE

M

10
10
10
10
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10

G PKT

14:7
16:7
15:11
14:10
18:13
16:13
14:11
14:10
11:13
16:15
10:10
14:15
8:10
13:17
13:15
11:20
6:18
7:14
SPADEK

21
20
20
19
17
16
16
15
15
14
14
14
14
10
7
7
6
5

REKLAMA
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ŁÓDZKA POGODYNKA
PIĄTEK

16.09

16°C

Imieniny
obchodzą:
Edyta, Kornel,
Cyprian, Eufemia,
Eugenia, Kamila

Rodzinne miasto

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS

SOBOTA

17.09
a
Ławeczk
Tuwima

Po prawie 150 spotkaniach na Ławeczce
Łodzia
nin
Tuwima żegnamy się z naszym sławnym
poetą, choć pewnie można byłoby i drugie tyle
kontynuować z uwagi na jego niezwykle bogatą
i urozmaiconą twórczość. Kończymy – zgodnie
z zapowiedzią – fragmentem wiersza „Łódź”:

Tu usłyszałem burz pierwszych grom
I pierwsze muzy szelesty!
(Do dzisiaj stoi ten słynny dom:
Andrzeja, numer czterdziesty.)
(…)
Więc kocham twą »urodę złą«,
Jak matkę niedobrą – dziecię,
Kocham twych ulic szarzyznę mdłą,
Najdroższe miasto na świecie!
Zaszwargotanych zaułków twych
Kurz, zaduch, błoto i gwary
Piękniejsze są mi niż stolic szych
I niż paryskie bulwary!
Tablica na kamienicy przy ul. Struga 42
REKLAMA

14°C

Imieniny
obchodzą:
Franciszek, Justyna,
Dawid, Dezyderiusz,
Lambert, Marcin

NIEDZIELA

18.09

12°C

POMNIK KATYŃSKI
16 września 1990 r. przed
kościołem pw. Matki Boskiej
Zwycięskiej przy ul. Łąkowej
42, zbudowanym w latach
1926–1930 dla upamiętnienia
„Cudu nad Wisłą 1920 r.”,
stanął obelisk „Katyń 40”
poświęcony pamięci oﬁcerów
polskich zamordowanych
w Katyniu, Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku.
Pomnik ma podstawę zbliżoną
do kwadratu i 4 m wysokości.
Na czołowej ścianie umieszczono następujące elementy
wykonane z brązu: żołnierski
orzeł z koroną, Krzyż Virtuti
Militari oraz inskrypcje: „Katyń 40. Pomordowanym z Kozielska, Starobielska, Ostaszkowa i innych obozów”.
Obelisk został ufundowany
przez rodziny zamordowanych i społeczeństwo ziemi
łódzkiej w 50. rocznicę zbrodni katyńskiej, w której zginęło
ok. 800 osób z Łodzi i okolic.

Imieniny
obchodzą:
Ryszarda, Stefania,
Tytus, Baltazar,
Irena, Józef

KARTKA Z KALENDARZA

konały wdowy po zamordowanych, mszę odprawił bp Władysław Ziółek,
a u podstawy cokołu wmurowano urnę z ziemią
z miejsc kaźni Polaków na
terenie byłego ZSRR.
Natomiast 17 września
1995 r., w 55. rocznicę zbrodni katyńskiej
oraz w 56. rocznicę
zdradzieckiej napaści wojsk radzieckich
na Polskę, odbyła się
uroczystość odsłonięcia tablic
z 340 nazwiskami osób
zamordowanych, które
umieszczono
obok obelisku.
agr
Obelisk „Katyń 40” przy ul. Łąkowej 42

Projekt opracował rzeźbiarz Włodzimierz Ciesielski, którego ojciec, Czesław
Ciesielski, został zamordowany w Kozielsku. Współautorem był architekt
Romuald Furmanek. Odlewy wykonała Spółdzielnia Pracy „Armatura”,
a dzięki pomocy dziesięciu różnych instytucji
monument budowano
zaledwie pół roku. Podczas uroczystości odsłonięcia pomnika,
którego do-

Kolejne wydanie w poniedziałek

19 września

