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Wizz Air wraca

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE

NA ŁÓDZKIE LOTNISKO

Łódzki Port Lotniczy im. Reymonta znów będzie gościł
samoloty linii lotniczej Wizz
Air, która od 13 grudnia uruchamia regularne połączenie
z Londynem Luton.
Samoloty Wizz Air latały
już z Łodzi w latach 2010–
2013 – do Dortmundu,
Londynu Luton oraz przez
krótki czas do Sztokholmu
Skavsta. Po prawie 10 latach
i trwających wiele miesięcy
negocjacjach przewoźnik
zdecydował o powrocie na
łódzkie lotnisko.

– Powrót linii Wizz Air
przyczyni się nie tylko do
wzrostu liczby pasażerów
w tym roku i kolejnych
latach, ale jest też silnym
sygnałem dla polskiego
i europejskiego rynku lotniczego, że Łódź na poważnie wchodzi do gry
– mówi dr Anna Midera,
prezes Portu Lotniczego.
– Połączenie Wizz Air do
Londynu Luton spowoduje, że obsłużymy dodatkowo 35 tys. pasażerów rocznie. Jeśli
dodamy
do

tego nowe kierunki linii
Ryanair oraz letnie czartery, które w 2023 r. zapowiadają się jeszcze lepiej
niż w tym sezonie, to spodziewamy się najlepszego
wyniku od blisko dekady pod względem liczby
obsłużonych pasażerów
– mówi Artur Fraj,
dyrektor

ZŁODZIEJE JEDNOŚLADÓW

generalny Portu Lotniczego w Łodzi.
Samoloty linii Wizz Air
będą latać dwa razy w tygodniu – we wtorki i soboty. Bilety na loty do Londynu są już w sprzedaży na
www.wizzair.com.
Lotnisko w Łodzi oferuje
obecnie regularne połączenia do Londynu
Stansted i Dublina, a pod koniec
października linia
Ryanair
uruchomi
loty do Alicante, Brukseli
Charleroi i Mediolanu Bergamo.
wg
FOT.LODZ.PL

Policjanci z II Komisariatu
Policji w Łodzi zatrzymali
dwóch 20-latków, którzy
na terenie Bałut dokonali
co najmniej kilku kradzieży rowerów i hulajnóg.
W sierpniu w ciągu kilku dni bałuccy policjanci odnotowali kradzieże
sześciu rowerów oraz
dwóch hulajnóg o łącznej wartości strat ponad
15 tys. zł. Podjęte w tej
sprawie czynności sprawdzające oraz skrupulatna
analiza poszlak i zabezpieczonych
materiałów
dowodowych pozwoliła
funkcjonariuszom na wy-

REMONTY DRÓG

typowanie potencjalnych
sprawców. 7 września
zatrzymano pierwszego
z nich, a po kilku dniach
wpadł
również
jego
wspólnik. Sposób działania złodziei był zawsze
ten sam – podchodzili do
jednośladów pozostawionych przy centrach handlowych i przecinali linki
zabezpieczające.
Mężczyźni usłyszeli już
prokuratorskie
zarzuty
kradzieży. O ich dalszym
losie zadecyduje sąd.
Sprawcom grozi kara do 5
lat pozbawienia wolności.
(pj)

FOT.LODZ.PL

NOWA NAWIERZCHNIA DLA DWÓCH WIDZEWSKICH ULIC

PIĄTY CZAS
W MIEŚCIE
Na Górnej, przy ul. Felińskiego 7, trwa budowa nowego miejskiego Centrum
Zdrowego i Aktywnego Seniora. To projekt z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego,
którego realizację poparło
w głosowaniu 2500 osób.
Nowe centrum seniora
powstaje w budynku
Miejskiego Centrum Medycznego „Górna”, tuż
koło poradni zdrowia.
Będzie trzecim tego typu
ośrodkiem w tej dzielnicy, a piątym w Łodzi.
– Na potrzeby seniorów
wykorzystujemy
pomieszczenia o powierzchni ok. 120 mkw.
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Są zlokalizowane na
parterze, będą więc łatwo dostępne dla osób
z niepełnosprawnościami
oraz starszych, mających
problemy z poruszaniem.
Centrum będzie miało
osobne wejście, by osoby
zdrowe, przychodzące
na zajęcia, nie mijały się
w drzwiach z chorymi,
korzystającymi z pomocy tutejszej przychodni –
mówi Żaneta Iwańczyk,
dyrektor MCM „Górna”.
Ośrodek ma być gotowy
w grudniu 2022 r., a na
regularne zajęcia zaprosi
seniorów wraz z początkiem 2023 r.
red

W poniedziałek, 26 września, rozpoczną się remonty
drogowe dwóch ważnych
ulic Widzewa: Puszkina
i Pomorskiej. Prace obejmą
wymianę nawierzchni, a na
skrzyżowaniu ul. Pomorskiej
z ul. Edwarda – budowę nowego ronda.
Pierwszy etap prac na
ul. Puszkina będzie odbywał się na dwóch pasach
ruchu zachodniej części
jezdni – od ul. Rokicińskiej
do ul. Przybyszewskiego. Zamknięty zostanie
wlot ul. Chmielowskiego
oraz środek skrzyżowania z ul. Wujaka, co wymusi zmianę organizacji
ruchu w związku z dojazdami na rynek „Batory”

i do Galerii Widzewskiej. W ramach remontu
ul.
Puszkina
wymieniona zostanie również
nawierzchnia ronda Inwalidów. Prace będą prowadzone etapami przy zachowaniu ruchu pojazdów.
Remont ul. Pomorskiej
obejmie
odcinek
od
ul. Giewont do ul. Edwarda oraz budowę ronda
u zbiegu z ul. Edwarda
i ul. Krokusową. Prace rozpoczną się od północnego
pasa ul. Pomorskiej – od
ul. Giewont w kierunku
ul. Krokusowej. Przejazd
ul. Pomorską nadal będzie
możliwy w obu kierunkach, choć wprowadzony
zostanie ruch wahadło-

SPIS POWSZECHNY
Poznaliśmy wyniki spisu powszechnego z 2021 r. Łódź
odnotowała spadek liczby
mieszkańców, ale dane pokazały, że sytuacja demograficzna jest lepsza, niż
wynikało to z prognoz dla
miasta.
Główny Urząd Statystyczny ogłosił wyniki Narodowego Spisu Powszech-

Jest nas mniej,
ale przybywa młodych
Jak wypadła Łódź? Zmagamy się z podobnymi
problemami, jak cała Polska – mieszkańców ubywa. Według spisu na ko-

Aleksandra Hac

Redaktor wydania:
Piotr Jach

do u zbiegu z ul. Edwarda.
W planach jest dalsza modernizacja ul. Pomorskiej,
która docelowo ma zyskać
nową nawierzchnię na Stokach, w Mileszkach i Nowosolnej.
TAnd

Ile nas w Łodzi jest?

nego. Tylko w czterech
województwach
rośnie
liczba ludności, w pozostałych – spada.

Redaktor naczelna:

wy. Zamknięta zostanie
ul. Giewont przy ul. Pomorskiej (objazdem pojadą autobusy linii 58 i N4).
Na kolejnym etapie wykonana zostanie druga połowa ul. Pomorskiej oraz ron-

niec marca 2021 r. było ich
670 642.
– Pamiętajmy jednak, że
prognozy dla Łodzi były
gorsze, a wyniki spisu powszechnego pokazały coś
innego. Łódź ma o 6 tys.
mieszkańców więcej, niż
wynikało to z zapowiedzi
GUS-u. Ta liczba byłaby
jeszcze większa, gdyby
nie zgony związane z CO-

VID-19. Mamy też dobre
wiadomości w obszarze
migracji, co roku powiększa się grupa łodzian
w przedziale wiekowym
22–29 lat. Młodzi łączą
swoją przyszłość z Łodzią
– mówi Tomasz Jakubiec,
dyrektor Biura Strategii
Miasta.
AHa
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– Opóźnienie
budowlanych

prac
na-

stąpiło z dwóch powodów: trwającego po
sąsiedzku
generalnego
remontu kamienicy przy
ul. Zachodniej 76, która
w ramach programu rewitalizacji centrum Łodzi
jest przebudowywana na
bibliotekę miejską, ale też
z powodu konieczności
przeniesienia kabli telekomunikacyjnych biegnących pod naszą działką.
Załatwienie związanych
z tym formalności ciągnęło się miesiącami – ubole-

wa Wojciech Czyżewski,
wiceprezes spółki Yuniversal Development, która stoi za projektem Białej
Kamienicy. – Wychodzimy jednak na prostą. Instalacje telekomunikacyjne udało się pomyślnie
przenieść, a wykonawca
remontu przyszłej biblioteki już ﬁnalizuje prace na
ścianie od strony naszej
działki. Gdy tylko znikną
rusztowania, zaczynamy
budowę. Mam nadzieję,
że już w październiku.

BSH INWESTUJE

Inwestycja została zlokalizowana w fabryce
BSH, którą jako pierwszą
otwarto w Łodzi i obcho-

dzi ona właśnie 25-lecie
działalności. Mowa o Fabryce Pralek przy ul. Papierniczej 1. Nowe linie
montażowe zajmą halę
opuszczoną 3 lata temu
przez Fabrykę Zmywarek, która została przeniesiona na ul. Jędrzejowską.
– BSH była pierwszą ﬁrmą z czołówki światowej branży AGD, która
bardzo
wcześnie,
już
w 1993 r., podjęła odważną na owe czasy decyzję
o inwestowaniu w produkcję w Polsce. To właśnie
w Łodzi powstała pierwsza
fabryka pralek naszej ﬁrmy,

do kamienicznego stylu typowego dla dawnej Łodzi.
Nowy dom, którego wizualizacje spotkały się z przychylnością łodzian, ma być
współczesną wizją wielkomiejskiej kamienicy, dobrze
wpisującą się w otoczenie
i historię miasta. Elegancką
estetyką może znacznie poprawić wizerunek okolicy,
a zwłaszcza ciągu ul. Zachodniej, która po rozbiórkach jej frontowych kamienic wykonanych w latach
60. XX w. utraciła zabudowę pierzejową.
(pj)

Ruszył handel na Targu Jaracza
Ożywa Targ Jaracza, zadaszony
handlowy ryneczek, który dzięki programowi rewitalizacji powstał na placu przy skrzyżowaniu ul. Kilińskiego z ul. Jaracza.

NOWE LINIE PRODUKCYJNE
W FABRYCE PRALEK
Kosztem blisko 400 mln zł
koncern BSH uruchamia
w Łodzi nowe linie produkcyjne pralek. Już w połowie
2023 r. zjadą z nich pierwsze egzemplarze domowych
urządzeń pralniczych, w których zastosowane zostaną
najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, w tym
m.in. koncepcje opracowane
przez powstałe 3 lata temu
Centrum Badań i Rozwoju
BSH w Łodzi.

Nowoczesność
z nutą nostalgii
Białą Kamienicę, budynek
wielorodzinny o wysokości
siedmiu kondygnacji z 69
mieszkaniami, 2 lokalami
usługowymi na parterze,
podziemnym
garażem,
parkingiem na poziomie 0
i tarasem widokowym na
najwyższej
kondygnacji,
zaprojektował prof. Robert
Sobański z Akademii Sztuk
Pięknych w Łodzi. Architekt nie ukrywa, że w bryle
i detalach architektonicznych budynku nawiązuje

FOT. MAT. PRAS.

a wraz z nią rozpoczęła
się historia dynamicznego
rozwoju BSH w naszym
kraju. Dzięki inwestycjom
takim jak ta piszemy kolejne rozdziały tej historii.
Możemy tworzyć nowe
miejsca pracy oraz produkty, które poprawiają
jakość życia konsumentów. Nowe urządzenia
będą plasowały się w najwyższych klasach efektywności
energetycznej
oraz będą przyjazne środowisku poprzez ograniczenie zużycia wody

– mówi Konrad Pokutycki, prezes BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego
w Polsce.
Rozpoczęcie
produkcji
nowego modelu pralek
wiąże się z uruchomieniem nowych procesów
w fabryce, co pociąga za
sobą rozwój kompetencji
obecnych pracowników
oraz utworzenie kilkudziesięciu nowych stanowisk pracy, nie tylko
w obszarze produkcji.
(pj)
FOT.LODZ.PL

Pierwszą handlową imprezą, która tam gości, jest kiermasz różnorodności. Jego
pierwsza edycja odbyła się
17 września, a następne odbędą się w kolejne soboty:
24 września oraz 1 i 8 października, za każdym razem
w godz. 10:00–14:00.
Kiermaszom
przyświeca
hasło „Wymień, sprzedaj,
oddaj”. Na stoiskach pod
stylizowaną wiatą handlową będzie można przebierać w książkach, ubraniach
dla dzieci i dorosłych, ﬁlcowych ozdobach, bibelotach
i elementach wyposażenia
mieszkań. O możliwość wystawienia swoich produktów, m.in. warzyw i owoców, pytają kolejne osoby.
– Sprzedający i wymieniający się byli bardzo zadowoleni z zainteresowania klientów, głównie mieszkańców
sąsiednich ulic. Telefonują
już do nas kolejne osoby
chcące wystawić na Targu Jaracza własne stoiska.
Wszystkich niezbędnych informacji na ten temat udziela
Biuro Rewitalizacji i Miesz-

kalnictwa pod numerem tel.
42 638 51 39. Poinformujemy, jak dowieźć towar oraz
gdzie ewentualnie zostawić
auto. Będziemy mogli też
potwierdzić, czy jest jeszcze
wolna przestrzeń do wykorzystania pod handel – zachęca Sławomir Granatowski, dyrektor Departamentu
Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi.
Dzięki miejskiemu programowi rewitalizacji skrzyżowanie ul. Kilińskiego
z ul. Jaracza przeszło duże
przeobrażenie. W miejscu
nieuporządkowanego narożnika powstał zielony skwer
z placem zabaw dla dzieci.
Zaniedbany kiedyś vis a vis
ryneczek zmienił się w zadaszony, stylowy Targ Jaracza.
Na chętnych czeka 12 handlowych stanowisk.
(pj)

FOT.LODZ.PL

Choć kamień węgielny pod
budowę Białej Kamienicy,
która ma stanąć na pustej
od wielu lat działce na rogu
skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Więckowskiego,
wmurowano w listopadzie
2021 r., na działce niewiele się dzieje. Inwestor
zapewnia, że plany wobec parceli nie uległy
zmianie, a budowa nowego domu rozpocznie
się już wkrótce.
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EAGLE TWO NA SZCZYCIE PODIUM

LODZ SOLAR TEAM
MISTRZEM EUROPY

GREAT SEPTEMBER

JESZCZE WIĘCEJ

GWIAZD
Festiwal Great September,
przełożony na 20–22 października, będzie jeszcze bogatszy w muzykę. W nowym
terminie główna scena festiwalu będzie funkcjonować
o jeden dzień dłużej niż pierwotnie zakładano, a program
imprezy powiększył się o nowych wykonawców, którymi
będą Bedoes, Kortez i Król!
Na głównej scenie Great
September w EC1 odbędzie się łącznie siedem
koncertów. W czwartek,
20 października, wystąpią
na niej Ralph Kaminski
i Król. Dzień później,
w piątek 21 październiREKLAMA

ka, przejmą ją we władanie Bedoes i Kacperczyk.
W sobotę, 22 października,
na estradzie przy Centrum
Nauki Techniki zaśpiewają: Kortez, Julia Wieniawa
i Kinny Zimmer.
Great September Showcase
Festival & Conference równolegle odbywać się będzie także na scenach kilkunastu łódzkich klubów,
na których w ciągu trzech
dni imprezy zaprezentuje
się ponad 100 wykonawców – od zespołów dopiero
wychodzących z garażu po
już uznane i popularne.
Zagrają i zaśpiewają m.in.:
Igor Herbut, Bryska, Drob-

ne Niepokoje, Gimnastyka Artystyczna, Karolina
Błońska, Kadabra Dyskety Kusaje, Kisu Min, Lor,
MAS, Mop, Panilas, Postman, Pull The Wire, Szczyl,
Thekayetan, Wij, Wrona
oraz Youth Novels. Konferencyjna część festiwalu
zagości w Streﬁe Piotrkowska 217.
Wejściówki na festiwalowe
koncerty można kupić za
pośrednictwem serwisów
eBilet oraz Eventim. Cena
biletu na 3 dni wynosi 149
zł. Szczegóły na stronie:
www.greatseptember.pl.
(pj)

Zespół Lodz Solar Team
Politechniki Łódzkiej zdobył mistrzostwo Europy
w wyścigach samochodów
elektrycznych
napędzanych energią słoneczną.
Zawody iLumen European
Solar Challenge rozegrano
17 września na torze Circuit
Zolder w Belgii.
W tegorocznej edycji
wyścigu wzięło udział
18 drużyn startujących
w dwóch kategoriach:
Cruiser oraz Challenger.
Zespół studentów Politechniki Łódzkiej Lodz
Solar Team ze swoim
bolidem Eagle Two reprezentował
uczelnię
oraz Polskę w kategorii
Cruiser.
Wyścig
poprzedziły
liczne testy elektrycznego auta sprawdzające

sprawność,
praktyczność oraz wydajność
energetyczną.
– Wszystkie te regulaminowe zadania nasz
samochód
przeszedł
w sposób nienaganny,
co dało nam najwyższe
miejsca w obu punktowanych kategoriach
testowych – mówi Weronika Grzesiak z Działu
Marketingu Lodz Solar
Team.
Zawody iLumen European Solar Challenge
odbywają się na zasadach legendarnego wyścigu Le Mans – trwają
24 godziny. Załodze
Eagle Two czas ten wystarczył na okrążenie
toru 140 razy na jednym
ładowaniu.
Politechnicy z Łodzi uzyskali
drugą notę punktową

za przejechany dystans,
a to – wraz z punktacją
z testów – dało zespołowi triumf w klasyﬁkacji
generalnej i tytuł mistrzów Europy.
To nie pierwszy sukces
studentów PŁ w zawodach iLumen European
Solar Challenge. Lodz
Solar Team zdominował
zawody w Belgii w ostatnich latach, triumfując
w 2018 r. oraz zajmując
drugie miejsce w 2021 r.
Drugie miejsce na zawodach w Belgii zajął ubiegłoroczny mistrz Europy
– Onda Solare z Włoch,
a na trzecim miejscu
uplasowali się wielokrotni mistrzowie świata
z Australii – Solar Team
Eindhoven z samochodem Stella-Era.
(pj)
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HARRY POTTER

P R Z Y PIOTR KOW SK IE J

To prawdziwa gratka dla
fanów Harry’ego Pottera –
na mapie Łodzi pojawia się
kawiarnia inspirowana tą
magiczną postacią.
Aby dostać się do Espresso Patronum (ul. Piotrkowska 120), trzeba pokonać długie podwórko,
minąć Stare Kino i przejść
pod instalacją złożoną
z różnokolorowych parasolek.

Do picia kawa
i kremowe piwo
Wystrój lokalu nawiązuje do motywów pojawiających się w powieściach J.K. Rowling.
Poszczególne ozdoby
wykonano ręcznie. Na
ścianach widać m.in.
Hogwart oraz malowidło przypominające
drzewo genealogiczne
rodziny Blacków. Znajdują się na nim twarze

osób, które pomagały
w tworzeniu kawiarni.
Oprócz tego goście zobaczą dementora, sowę
Hedwigę oraz zwierciadło Ain Eingarp.
Mimo że w Polsce istnieją już podobne lokale, np. Dziórawy Kocioł
w Krakowie (błąd ortograficzny w nazwie jest
zamierzony), kawiarnia Espresso Patronum
jest zupełnie inna. Nie

ma klimatu zamkowego,
a w jej menu pojawią się
słodkości, np. monoporcje różnych ciast i ciastek,
mufﬁny, a także wytrawne
gofry. Do picia można zamówić m.in. kawę, herbatę, kremowe piwo, koktajle
niskoalkoholowe i bezalkoholowe, wino oraz aperitif. W Espresso Patronum
łodzianie kupią również
gadżety, np. koszulki, plakaty, piny czy różdżki.

Kawiarnia
dla wszystkich
Miłośnicy świata czarodziejów należą do różnych grup
wiekowych. Lokal powstaje
dla tych, którzy wychowali
się na filmach i książkach
o Harrym, ale nikt nie będzie tu wykluczany. W kawiarni znajduje się odrębna
sala, którą można wynająć
na imprezy. W przyszłości
w Espresso Patronum będą
zorganizowane różnorakie

warsztaty, np. z tworzenia
różdżek.
Datę otwarcia kawiarni poznamy już w najbliższym
czasie. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, łodzianie przyjdą tu jeszcze
we wrześniu. W połowie
października odbywa się
Festiwal Kamera Akcja.
Wydarzenie to będzie miało swoje after party właśnie
w Espresso Patronum.
Konrad Wojtczak

PIOTRKOWSKA 217

JAK NA PIEROGI TO DO ŁODZI
SŁOIKI NA MEDAL
Wekownia, czyli projekt grupy
Bawełna, stworzony w trakcie
pandemii koronawirusa jako
remedium na problemy tego czasu, został doceniony na targach
Natura Food & beECO 2022.

PATRONAT ŁÓDŹ.PL
Już 24–25 września odbędzie
się Festiwal Pierogów Świata
w Łodzi. Festiwal będzie miał
formę targu przepełnionego
kolorami i aromatami z różnych stron świata.
Wyjątkowe farsze zamknięte w pysznym
cieście – mało kto jest
w stanie przejść obok
nich obojętnie. Pierogi,
bo o nich mowa, mogą
przyjmować różnorakie

formy i kształty. Hiszpańskie empanadas charakteryzują się dużym
rozmiarem, są wypiekane
w piecu i powlekane jajkiem, a farsz reprezentuje
to, co kuchnia hiszpańska
ma najlepszego do zaoferowania, czyli owoce
morza, kiełbasę chorizo
czy świeże warzywa. Korea może poszczycić się
pierogami mandu, najczęściej przyrządzanymi

z duszoną wołowiną i pikantną kapustą kimchi.
Najpopularniejsze pierogi gruzińskie to chinkali,
świeżo wyrabiane przez
kucharzy z tego rejonu
smakują naprawdę wspaniale. Czy ustępują smakiem tym klasycznym
z kapustą i grzybami?
Podczas weekendowego
festiwalu będzie można
się o tym przekonać na
własnym podniebieniu.

W Odlewni w Strefie
Piotrkowska 217 znajdziemy zarówno orientalne
dania niedostępne i niepopularne na co dzień,
jak i uwielbiane już klasyki kuchni świata. Każdy
smakosz znajdzie coś dla
siebie.
Impreza potrwa w sobotę
w godz. 12:00–20:00 oraz
niedzielę w godz. 12:00–
18:00. Wstęp wolny.
red

Zawekowany pasztet z gęsi
zdobył złoty medal imprezy, a wyróżnieniem nagrodzono też łódzką zalewajkę
z podgrzybkami. Są to dania kucharzy popularnych
łódzkich restauracji: Bawełna, Szpulka oraz Len i Bawełna.
Od 2014 r. restauracja Bawełna raczy swoich gości
potrawami kuchni włoskiej i śródziemnomorskiej.
Z czasem „bawełniana”
rodzina powiększyła się

o bistro Szpulka z kuchnią
z całego świata oraz restaurację Len i Bawełna, w której mamy do czynienia
z synergią kuchni polskiej
i śródziemnomorskiej. Pandemia COVID-19 zmusiła
lokale do poważnych ograniczeń w standardowym
działaniu. Wtedy narodziła
się Wekownia – wytwórnia
rzemieślniczych
weków
z gotowymi daniami autorstwa szefów kuchni lokali
grupy Bawełna. Słoikowane
przysmaki szybko zyskały
uznanie, a dzięki sprzedaży internetowej traﬁają do
klientów nie tylko w całej
Polsce, ale też za granicą.
(pj)

6

SENIORADKA

Piątek, 23 września | nr 110/2022 (193)

CZAS ZAJĘĆ W CZAS

FOT. ENVATO ELEMENTS

RUSZAJĄ ZAPISY NA PAŹDZIERNIK

Łódzkie Centra Zdrowego
i Aktywnego Seniora od poniedziałku (26 września) rozpoczynają zapisy na październikowe zajęcia: gimnastykę,
brydża, rękodzieło, porady
prawnika czy... balet.
Widzew
Na zainteresowanych czeka
najstarsze miejskie Centrum
Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ul. Szpitalnej 6
na Widzewie. Pracownicy
CZAS-u zaznaczają, że liczba miejsc jest ograniczona
i trzeba się spieszyć za zapisami, które będą od poniedziałku przyjmowane pod
nr tel. 502 322 547. A w październiku na Szpitalnej jest
w czym wybierać. Od poniedziałku do piątku, każdego
dnia, można skorzystać
z różnych rodzajów gimnastyki czy przyjść pograć
w tenisa stołowego. Dla tych
bardziej roztańczonych jest
też... taniec w kręgu. Centra
seniora gwarantują również „gimnastykę umysłu”.
CZAS na Widzewie będzie
w październiku prowadził
szkolenia komputerowe
oraz pobudzał szare komórki przy brydżu. Będzie też
można skorzystać ze szkolenia z umiejętności interpersonalnych (przydadzą się
każdemu), ale i ze spotkania
z prawnikiem. Osoby, które
chcą rozwijać swoje zdolności manualne mogą zapisać
się na rękodzieło, ceramikę
lub kreatywne warsztaty
ekologiczne. Nigdy nie jest
za późno, by nauczyć się
udzielania pierwszej pomocy i takie zajęcia oferuje właśnie widzewskie centrum seniora. Osoby dbające o swoje
zdrowie powinny zapisać
się na spotkania z dietety-

Reklama

kiem lub na wykłady z zielarstwa. Zaś dla ukojenia
nerwów można przyjść na
muzykoterapię lub warsztaty radzenia sobie ze stresem.

Bałuty
Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora z Bałut
(ul. Libelta 16) zarzeka się, że
nie jest klubem gimnastycznym, ale też od zajęć ruchowych wyraźnie nie ucieka!
W październiku z różnego
rodzaju ćwiczeń można
skorzystać każdego dnia.
CZAS zaprasza na: gimnastykę z użyciem krzesełek,
spotkania klubu tenisowego, ćwiczenia na zdrowy
kręgosłup, tai-chi, a nawet
taniec w kręgu oraz zumbę.
Piątek jest dniem jogi. Ten,
kto zaśpi na zajęcia o godz.
10.00, będzie mógł przyjść
na godz. 11.00. Ucieczki od
asan nie ma nawet ten, kto
nie przyjdzie na godz. 11.00.
Ostatnie zajęcia są bowiem
w samo południe. W poniedziałek i czwartek rządzi...
balet. Ale tu koordynatorzy
z bałuckiego centrum seniora ostrzegają, że z miejscami
może być trudno. Zajęcia
ﬁnansowane z mikrograntu
wygranego przez seniorów
mają pełne obłożenie. CZAS-owicze z ul. Libelta 16 są też
mistrzami chodzenia z kijami, czyli nordic walking.
W nadchodzącym miesiącu
będzie można do nich dołączyć w Lesie Łagiewnickim
oraz w Parku Ocalałych.
Natomiast ci, którzy oprócz
angażujących ćwiczeń liczą
na zajmujące pogaduchy –
koniecznie muszą się zapisać
na ćwiczenia wzmacniające,
czyli tzw. bicek z Sebą.
Ale by zachować równowagę między ciałem i rozwo-

jem duchowym bałuckie
centrum zaprasza też na:
rozgrywki brydża sportowego, gimnastykę umysłu,
zajęcia z rękodzieła, wykłady prozdrowotne oraz szycie maskotek dla chorych
dzieci ze szpitali.
CZAS przy ul. Libelta 16
czeka na telefony seniorów
również od poniedziałku,
26 września, pod nr tel.
42 655 30 39

Górna
Seniorzy korzystający z
zajęć na Górnej w CZAS-ie przy ul. Rzgowskiej 170
w październiku będą się
uczyć języka angielskiego
oraz obsługi komputera
i smartfona. Dla estetyków
będą zaś warsztaty z decoupage oraz z malowania.
Tym, którzy lubią „pogłówkować”, CZAS proponuje
ćwiczenia pod nazwą taniec
neuronów oraz gry planszowe. Dbający o zdrowie
i urodę mogą zapisać się
na spotkanie z dietetykiem
oraz warsztaty kosmetyczne lub kulinarne. Dla spragnionych emocji Centrum
szykuje wyjście do „pokoju
zagadek”.
Przy ul. Rzgowskiej zajęcia dla lubiących rozrywki
umysłowe przeplatają się
z gimnastyką.
W październikuporaz
pierwszy
seniorzy
będą mogli spróbować tańca w
kręgu. Ponadto CZAS
oferuje znane i lubiane przez
uczestników

aktywności: ćwiczenia na
siłowni zewnętrznej, gimnastykę na zdrowy kręgosłup, pilates, stretching, tenis
stołowy oraz jogę. Ci, którzy
lubią spacery, mogą się wybrać na nordic walking do
parku Podolskiego.
Zapisy na zajęcia ruszą
w poniedziałek, 26 września
pod nr tel. 42 306 74 74.
Na podobne zajęcia można zapisać się w drugim
CZAS-ie na Górnej, które działa przy ul. Cieszkowskiego 6. Tu zapisy
również ruszają w poniedziałek, 26 września, pod nr tel. 42 689 11 60.
Zarówno w centrum przy
ul. Cieszkowskiego, jak
i przy ul. Rzgowskiej seniorki angażują się w szycie maskotek – małpek dla dzieci
ze szpitali. Chętni mogą do
nich dołączyć. Zaś dla uspokojenia ciała i umysłu obydwa CZAS-y oferują również zajęcia relaksacyjne
z użyciem mis i gongów.
W łódzkich centrach
seniora każdy znajdzie coś dla siebie. Ale
w dni zapisów nie ma
co się ociągać z wykonaniem telefonu. Atrakcyjne
zajęcia rozchodzą się jak
świeże bułeczki.
OHO

TWOJA HISTORIA
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Z KIJKAMI NA

PODIUM
Aktywność fizyczna jest
w jej życiu od zawsze
bardzo ważna. Jolanta
Błądek uprawia nordic walking i startuje
w zawodach dla kobiet
w wieku 75+. Ma na swoim koncie znaczące osiągnięcia.
Jej przygoda ze sportem zaczęła się wiele
lat temu. Jolanta Błądek już w młodości
była aktywna. Dzięki swojej świetnej
sprawności dostała
się na Wydział Rehabilitacji Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Po zakończeniu nauki
pracowała jako rehabilitantka w różnych
placówkach medycznych. Przez ponad 20
lat była również wykładowczynią w Studium Wychowania
Fizycznego Uniwersytetu Łódzkiego.
– Prowadziłam zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Niektórzy
studenci ćwiczyli niezbyt chętnie, dlatego
musiałam ich dopingować – przyznaje ze
śmiechem Jolanta.
Pasją łodzianki była
wówczas jazda na

rowerze. W sezonie kobieta potrafiła przejechać łącznie nawet 1500
km. Dzięki wycieczkom zwiedziła Polskę
wzdłuż i wszerz. Była
m.in. w Radziejowicach, Gdańsku, Wrocławiu, na Mazurach,
a także w Puszczy Kampinoskiej. Brała również
udział w rajdach uniwersyteckich.
– Uczestniczyłam też
w rajdach organizowanych w innych krajach,
np. we Francji, Holandii, Niemczech i Austrii. Jechałam rowerem
z Wiednia przez Węgry
aż do Chorwacji i jeździłam po Alpach – dodaje
łodzianka.

– To nie jest łatwa dyscyplina. Wymaga ona
koncentracji i odpowiednich umiejętności.
Kijki trzeba dopasować do swojego wzrostu.
Na ulicach
i w parkach
często widać ludzi,
k t ó r z y
źle z nimi
chodzą –
podkreśla
Jolanta.
Łodzianka
wraz z mężem regularnie
trenuje. Chodzi
po parku im.
Łódzkich

Uwielbia
nordic walking
Jolanta lubi też pływać.
Poza tym od paru lat
bierze udział w spływach kajakowych po
rzece Rawce, podczas
których wraz z innymi
uczestnikami sprząta
rzekę.
W sporcie wspiera ją
mąż, Witold, który
trenował bieganie
przez ponad trzy
dekady. Cztery lata
temu małżeństwo
zaczęło fascynować
się nordic walkingiem.

JAKA JEST TWOJA HISTORIA?

Napisz i opowiedz nam o swojej pasji:
redakcja_historia@biblioteka.lodz.pl

Harcerek, Julianowie,
Arturówku, Zdrowiu,
a także wokół swojego
osiedla. Należy do klubu „Zawsze Młodzi Nordic Walking”. Pod okiem
trenera, Krzysztofa Gołębiowskiego, cały czas
szlifuje technikę poprawnego chodzenia.

Stara się ćwiczyć trzy
razy w tygodniu, niezależnie od pory roku, dnia
oraz warunków atmosferycznych.
– Niestraszne są mi
deszcz, wiatr, śnieg,
a nawet upały. Na treningach mogę sobie
trochę odpuścić, ale
gdy przychodzi czas
zawodów, nie ma takiej
możliwości – dodaje łodzianka.
Ma osiągnięcia
Jolanta Błądek aktywnie
bierze udział w zmaganiach o różnym charakterze. Uczestniczy
w rajdach, podczas których nie mierzy się czasu, a także w zawodach
z podziałem na poszczególne klasyfikacje wiekowe. W tym drugim
przypadku prędkość
już jest istotna. Seniorka
chodziła z kijkami

Joanna Błądek jest mistrzynią
nordic walking

m.in. po Pabianicach,
Sieradzu, Wieruszowie
i Toruniu. Ciągle poszukuje kolejnych okazji do
rywalizacji. Udziela się
również w zmaganiach
charytatywnych.
W swojej kolekcji ma
wiele medali. Podczas tegorocznych Mistrzostw Świata Nordic
Walking, odbywających
się w Szklarskiej Porębie, seniorka zajęła drugie miejsce w kategorii
wiekowej kobiet 75+.
Natomiast w zawodach
Pucharu Świata Nordic
Walking, które miały
miejsce w Bełchatowie,
stanęła na najwyższym
stopniu podium.
– W Szklarskiej Porębie
trasa okazała się bardzo
trudna, chyba nawet
najtrudniejsza w moim
życiu – przyznaje sportsmenka. – W nordic
walkingu podłoże i teren są bardzo ważne.
Wchodzenie pod górę
było łatwiejsze. Przy zejściu problem stanowiły
napotykane po drodze
korzenie i kamienie.
Zdaniem Jolanty warto
uprawiać sport. Dzięki
temu można zachować
zdrowie i dobre samopoczucie. Do nordic
walkingu wystarczą
kijki i wygodne buty,
które wcale nie muszą
być drogie i markowe.
Istotne są także dobre
chęci. Ćwiczyć powinny
osoby w każdym wieku,
ci starsi również.
– Seniorzy muszą trenować i się nie poddawać. Trzeba wychodzić
z domu między ludzi,
a nie siedzieć w kapciach przed telewizorem
i oglądać seriale – podkreśla łodzianka.
Konrad Wojtczak

ŁÓDŹ NA WEEKEND
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RUSINEK
O SZYMBORSKIEJ

Spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem, wieloletnim sekretarzem Wisławy Szymborskiej, odbędzie
się w piątek (23 września)
w Ośrodku Karolew, filii
Miejskiej Strefy Kultury
(ul. Bratysławska 6A).

10. GALA

POLSAT BOXING PROMOTIONS
W sobotę (24 września)
podczas jubileuszowej 10.
gali Polsat Boxing Promotions na ringu w Łodzi
zobaczymy dziewięć pojedynków, w tym hitowe
starcie o pas WBA InterContinental oraz o miano
pretendenta do pojedynku o mistrzostwo świata
federacji IBO.

Bohaterami walki wieczoru są Kubańczyk

Osleys Iglesias oraz
reprezentant
Uzbekistanu Azizbek Abdugofurov.
Pierwszy
z nich swoje sportowe
i życiowe plany związał z Polską i to właśnie
w
naszym
kraju
w ekspresowym tempie rozwija pięściarską
karierę. Abdugofurov
to obecnie światowy
numer 13 w kategorii
super średniej, podczas

gdy Iglesias jest 24.
w rankingu. Pozostałe
pojedynki także gwarantują wielkie emocje. Między liny wraca
Aleksander Bereżewski,
czyli aktualny numer 5
polskiej wagi półśredniej. W Łodzi w piąte zawodowe zwycięstwo celuje Miłosz Grabowski.
Jego rywal to doskonale
znany kibicom Damian
Mielewczyk.

Max Suske, utalentowany Niemiec, stanie
naprzeciw
Ukraińca
Petra Frolova. Na dobre
pojedynki liczą także
Niko Zdunowski oraz
Gracjan Królikowski.
Bilety na galę w podziemiach Dworca Fabrycznego można kupić na biletyna.pl
mat. pras.

MALARSTWO POLSKICH ARTYSTEK

SIEDEM ETAPÓW ŻYCIA KOBIETY
W piątek (23 września) o godz. 18:00 na
wernisaż wystawy „Malarstwo polskich
artystek” zaprasza Miejska Galerii Sztuki.
Najnowsza wystawa Miejskiej Galerii Sztuki prezentuje prace siedmiu
malarek należących do grona najoryginalniejszych i najciekawszych

współczesnych polskich twórczyń:
Martyny Czech, Karoliny Jabłońskiej,
Katarzyny Karpowicz, Agaty Kus,
Doroty Kuźnik, Magdaleny Moskwy
i Agaty Słowak.
Artystki w swoich pracach odnoszą się
do tematu miejsca kobiety we współczesnym świecie oraz
różnych etapów kobiecego życia. Inspiracją do stworzenia
wystawy był obraz niemieckiego
renesansowego
artysty – Hansa
Baldunga Griena,

ucznia
Albrechta Dürera – wykonany
w 1544 r.
i odnoszący się
bezpośrednio
do motywu przemijania oraz siedmiu cykli
kobiecego życia.
Wystawę można oglądać do 13 listopada w Galerii Willa przy ul. Wólczańskiej 31.
RedKu

Rusinek opowie o tym, jaka
Szymborska była prywatnie, oraz przytoczy liczne
anegdoty związane z poetką. Będzie też okazja do
pytań o wpływ noblistki na

twórczość Michała Rusinka, a także do zdobycia autografu na jego najnowszej
książce „Nic zwyczajnego.
O Wisławie Szymborskiej”
– będzie można ją kupić na
miejscu. Początek o godz.
18:00. Wstęp jest bezpłatny,
ale organizatorzy proszą
o zgłoszenie chęci udziału
w wydarzeniu pod nr tel.
42 687 02 07 wewn. 21 lub
501 939 033.
RedKu

DOM LITERATURY

FOTO: MAT. PRAS.

LUDZIE ULICY

Najbliższą niedzielę (25
września) Dom Literatury
(ul. Roosevelta 17) zarezerwował dla Joanny Szczepkowskiej i jej twórczości
artystycznej.
Łodzianie będą mogli poznać ją jako malarkę, pisarkę i komentatorkę współczesności, a także zobaczyć
w monodramie. O godz.
15:00 rozpocznie się wernisaż malarstwa „Ludzie

ulicy”. Następnie, o godz.
17:00, aktorka wystąpi
w monodramie „Goła
baba” (bilety 40 zł, informacje: tel. 42 636 68 38,
e-mail:
kontakt@dom-literatury.pl), a po nim,
o godz. 19:15, rozpocznie
się spotkanie z artystką.
W trakcie wydarzenia będą
dostępne książki Joanny
Szczepkowskiej. Wstęp na
wernisaż i spotkanie jest
bezpłatny.
EMa
FOTO: MAT. PRAS.

JUBILEUSZOWY

KONCERT RIVERSIDE

DOROTA KUŹNIK, Z CYKLU PASJE KUCHENNE, 2020

Riverside, zespół wykonujący najbardziej popularny gatunek muzyczny
w Polsce, czyli mieszankę rocka progresywnego
i metalu, świętuje 20-lecie istnienia.

Na ich jubileuszowej trasie „Riverside 20” znalazł
się łódzki klub Wytwórnia. Koncert odbędzie się
w piątek, 23 września,
o godz. 20:00. Bilety kosztują 115, 125 i 139 zł. EMa
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DODATEK SPECJALNY
„FESTIWALOWY WEEKEND“

LIGHT
MOVE
FESTIVAL
INFORMACJE O LMF strona II–III

MAPA FESTIWALOWA strona VI–VII
ZMIANY W KOMUNIKACJI strona VIII

FESTIWAL
GIER I KOMIKSU
INFORMACJE O IMPREZIE strona IV–V

II

FESTIWALOWY WEEKEND
LIGHT MOVE FESTIVAL

ZACHWYĆ SIĘ ŁODZIĄ

23 września za sprawą Light.
Move.Festival. Łódź znów rozbłyśnie barwnymi animacjami i mappingami, a piękne
łódzkie kamienice, parki,
skwery i ulice zachęcać będą
do nocnych spacerów wśród
dźwięków muzyki na żywo.
Widowiskowe mappingi,
spektakularne projekcje
i intrygujące świetlne instalacje – na to wszystko
możemy liczyć podczas
3 dni wyjątkowego weekendu. – Jak co roku za-

prosiliśmy do współpracy
uznanych twórców i debiutantów, którzy po mistrzowsku budują atmosferę, wykorzystując sztukę
światła do podkreślenia
piękna miasta. Wspaniałe
łódzkie zabytki będą nie
tylko tłem, ale też bohaterami festiwalu. Zostaną
pomalowane światłem tak,
żeby jak najpełniej zaprezentować przechodniom
swoją urodę – mówi Beata
Konieczniak, dyrektor artystyczna festiwalu.

Nieodłącznym elementem Light.Move.Festival.
jest muzyka, która współtworzy magię nocnych,
festiwalowych spacerów wśród pomalowanej światłem przestrzeni.
W tym roku program LMF
Music jest znacznie bardziej rozbudowany i daje
możliwość obcowania
z różnymi stylami muzycznymi oraz niezwykłymi wykonaniami
w widowiskowej świetlnej
oprawie.
red

BUDYNKI OŻYJĄ
MAPPINGI

Najbardziej rozpoznawalną i wyczekiwaną częścią festiwalu są mappingi, czyli trójwymiarowe pokazy na budynkach, dzięki którym fasady ożywają, rozpadają się na części, przeobrażają i wyrastają na nich niezwykłe, baśniowe światy. W tym roku będziemy mogli podziwiać
te spektakle światła, barwy i architektury w kilku miejscach.

Na cerkwi pw. A. Newskiego
przy ul. Kilińskiego zobaczymy „Breath” Camille Gross
i Leslie Epsztein.
« Oddech » to projekt wokół
tematu drzewa i związku
z bioróżnorodnością, przywołujący temat zmian klimatycznych, ale przede
wszystkim przedstawiający niezmienny
i niezbędny
związek
między

ludźmi a naturą.
« ODDECH » składa hołd
życiu i Naturze oraz pragnie
wzmocnić związek między
wszystkimi elementami
biosfery.
Przez cały czas trwania
projektu kolejne etapy tej
ewolucji będą następować
po sobie, wywołując stan
trwałej równowagi między żywymi istotami a ich
środowiskiem, aż do pojawienia się majestatycznego drzewa, nieodzownego
symbolu życia na Ziemi
i łącznika między niebem,
ziemią i podglebiem.
Wreszcie wszystkie te
związki połączą się w obﬁty
ﬁnał wywołujący wspólny
oddech między światem flory a światem
ludzi.

Na kościele Podwyższenia Krzyża Świętego przy
ul. Sienkiewicza 38 zobaczymy „Mikroświaty”
Olgi Balowskiej i Roberta Słowika.
To animacja wielkoformatowa ukazująca fascynujący świat
owadów i bujnej roślinności ze szczególnym uwzględnieniem
bogactwa łąk kwietnych i takich zwierząt
jak: pszczoły, żuczki,
ważki, motyle. Jednym z motywów animacji pędzie praca
pszczół i plaster miodu.

Na chłodni kominowej pierwszej łódzkiej elektrowni EC1
będzie można zobaczyć „Evolution of a dream” Sławomira
Fąfary.
To dynamiczna i porywająca opowieść o szybkości
i rozwoju. Pęd maszyn,
praca tłoków, prędkość –
świetlny duch motoryzacji.

Na zabytkowych
kamienicach
przy ul. Piotrkowskiej 147
i 149 będziemy
oglądać „The
awakening of a
garden” Chemy
Siscara i MOMAP Studio.
Mapping
2D/3D zmieni wygląd i wystrój elewacji dwóch historycznych
kamienic położonych przy
ul. Piotrkowskiej 147 i 149
w Łodzi, nawiązując do
stylu secesyjnego, bogatego w elementy roślinne
i organiczne.
Inspirowana formami natury roślinna altana pełna
kwiatów i liści wprowadzi
nas w ten modernistyczny
ogród. Podczas kontemplacji zaleje nas spokojne
uczucie dobrego samopoczucia. Organiczne formy
przy akompaniamencie
świateł i muzyki całkowicie zanurzą nas w sercu
ogrodu. Odradzamy się
w rytmie wyznaczonym

przez naturę. Rzeki towarzyszą nam swoim orzeźwiającym dźwiękiem, trzepotanie ptaków zaprasza
nas do snu, a złote słońce
ciepło okrywa wszystko,
do czego dociera.
Każdy szczegół ozdób będzie modelowany w 3D
z najwyższą precyzją,
aby stworzyć realizm
i ożywić styl art nouveu,
w którym publiczność
zanurzy się dzięki tej wyjątkowej modernistycznej
koncepcji.
Nawiązanie do znanych
budynków stworzonych
w stylu art nouveau, np.
Casa Batlló w Barcelonie.

III
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LIGHT MOVE FESTIVAL MUSIC

KONCERT INAUGURUJĄCY
SEZON ARTYSTYCZNY
TEATRU WIELKIEGO 2022/2023

KONCERTOWY LMF
W tym roku ważnym elementem Festiwalu
Światła będzie muzyka, która współtworzy magię nocnych
festiwalowych
spacerów wśród
pomalowanych
światłem przestrzeni.

KIWI

Program
LMF Music da możliwość
obcowania z różnymi stylami muzycznymi i niezwykłymi wykonaniami
w widowiskowej świetl-

INSTALACJA „LIGHT A WISH”
ZAWIŚNIE NAD PIOTRKOWSKĄ

W EC1 ZOBACZYMY „BALLERINĘ”

nej oprawie… Dyrektorem muzycznym imprezy
został L.U.C. Na pl. Dąbrowskiego zobaczymy
go w sobotę razem z Anią
Karwan, Piotrem Roguckim, KIWI, Magdaleną
Kumorek i projektem Rebel Babel.
Na pl. Dąbrowskiego, na
balkonie Teatru Wielkiego, usłyszymy także The
Bullseyes, Heimę, przy
ul. Piotrkowskiej 99 występować będzie STECHEK,
przy ul. Piotrkowskiej 86
usłyszymy Szpaderski

Days Łódzkiego Stowarzyszenia Muzycznego
„Ocalić od Zapomnienia”,
a w EC1 zagra Sonic Trip.

STECHEK

THE BULLSEYES

W ŁÓDZKICH PARKACH
CZEKA MNÓSTWO
INSTALACJI ŚWIETLNYCH

PROJEKCJE
•
Cosmic Architecture | Olga Balowska, ul. Piotrkowska 99
•
House of colour | Olga Balowska, ul. Piotrkowska 90
•
Aura | Sebastian Jachimowicz, Piotrkowska 53
•
„Fusion Layers”, „Gargoyles” | Fényszóró Visual, ul. Szwaczek (wejście od ul. Tuwima), w głębi kwartału
INSTALACJE
•
ŚWIT/ DAWNup | Hanna Michalak, park Sienkiewicza
•
„Ballerina” | Angelo Bonello, EC1
•
„Light a wish” | OGE GROUP, nad ul. Piotrkowską
•
„Lustro” | Marcin Molendowski, park Sienkiewicza
•
„Kogut na dachu” | Michał Matysiak, ul. Kilińskiego,
al. Rodziny Poznańskich
•
„Flower Power” | Archi.light Beata Konieczniak,
•
park Moniuszki
•
„A light among many” | Sebastian Gottheit & Julian Hayes,
park Sienkiewicza
•
„Kropla” | Artur Grycuk, park Moniuszki
•
Strefa ASP w Łodzi, park Sienkiewicza:
•
„Światła cienie” | Grzegorz Picz, Ryszard Chojnacki
•
„Pałki wodne” | Marcelina Matynia
•
„Śniadanie na trawie” | Lidia Czub
•
„Kwiaty” | Sara Jachimiak, Urszula Kusy

ASP w Warszawie/EC1:
•
„Niedopowiedzenia” | Karol Jaworowski
•
„Patrzę jak się patrzysz” | Piotr Lewandowski,
Karo Zacharski
ASP w Warszawie/park Moniuszki:
•
„Dawno nie miałam takiej podróży” | Maciej
Kryński
•
„Ul” | Olga Dyjak, Maks Amanowicz
•
„...-... .-- .. .- -.. --- -- --- ...-... -.-..” | Kamil Druk
•
„Misty reflection” / Julia Podborączyńska,
Joanna Bury
•
„Like we still have to become someone”
| Barbara Ciacek
•
„Przebudzenie” | Zuzanna Białecka
•
„Rebirth” | Natalia Truszczyńska

IV
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HALA MOSIR

RUSZ SIĘ NA

Targi
Targi Aktywności
Aktywności
Gdzie nauczyć się pływać?
Czy na bieganie nigdy nie
jest za późno? Jak zdrowo
się odżywiać? Na wszystkie
te pytania odpowiedzi znajdą się podczas Łódzkich Targów Aktywności.
W niedzielę (25 września) w godz. 12:00–17:00
w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy
ul. Skorupki 21 odbędą się
Łódzkie Targi Aktywności,
podczas których zaprezentują się łódzkie kluby i stowarzyszenia sportowe.

Podczas imprezy każdy
znajdzie coś dla siebie.
Oferta ma być skierowana
do osób w każdym wieku
na najróżniejszych poziomach profesjonalizmu – od
początkujących po chcących uprawiać sport wyczynowo. Targi będą też
okazją do rozmów, dyskusji i porad specjalistów. Nie
zabraknie warsztatów i pokazów różnych dyscyplin.
Wezmą w nich udział byli
i aktywni łódzcy sportowcy. Wstęp jest bezpłatny.
RedKu

Wzruszająca
historia
o marzeniach, które legły

Ten kultowy muzyczny
spektakl autorstwa Claude’a-Michela Schönberga
i Alaina Boublila w reżyserii Zbigniewa Maciasa
będzie można obejrzeć
w najbliższym czasie
w Teatrze Muzycznym –
w piątek i sobotę (21 i 24

NA ABRAMCE
Zajęcia sportowe z elementami krav magi, wystawa zdjęć
z warsztatów letnich, stanowiska do odsłuchania głosów
Abramki i poczęstunek domowym kompotem. Fabryka
Sztuki zaprasza na piknikowe, pełne zabaw pożegnanie
lata na ul. Abramowskiego.

PIKNIK

katorzy Teatru CHOREA,
rozpocznie się w sobotę
(24 września) o godz. 14:00
(piknik potrwa do godz.
17:00). W razie niepogody
impreza zostanie przeniesiona do budynku Fabryki
Sztuki przy sąsiadującej
ul. Tymienieckiego 3. Wstęp
wolny.
rd

FOTO: LODZ.PL

PEŁEN NIESPODZIANEK

WRACAJĄ NĘDZNICY
w gruzach, drodze do odkupienia i walce dobra ze
złem oraz inscenizacyjny
rozmach i przebojowe
songi w mistrzowskich
interpretacjach – musical „Nędznicy” już 5 lat
temu zachwycił łódzką
publiczność.

POŻEGNANIE LATA

Wydarzenie, na którym
pojawią się aktorzy i edu-

TEATR MUZYCZNY

W najbliższy weekend
musicalowa
adaptacja
arcydzieła Wiktora Hugo
„Nędznicy” wraca do repertuaru Teatru Muzycznego (ul. Północna 47/51).

17

września, godz. 18:30),
w niedzielę (25 września,
godz. 17:00) oraz w kolejny piątek (30 września,
godz. 18:30).
Bilety w cenie 80 i 100 zł.
EMa

FOTO: LODZ.PL

Zabawa na świeżym powietrzu,
gry zespołowe dla każdego, nagrody, pokazy, występy taneczne, poczęstunek oraz warsztaty
w miasteczku rowerowym – to
atrakcje, które szykuje na
weekend Port Łódź (ul. Pabianicka 245).
W ostatnią sobotę września
(24 września), w godzinach
11:00–17:00 w Sport Stacji
zlokalizowanej za budynkiem Portu Łódź na gości
czekać będą rozmaite atrakcje oraz kilkanaście bezpłatnych przestrzeni sportowo-rekreacyjnych, w tym
boiska do gry w siatkówkę,
koszykówkę, piłkę nożną,
minigolfa, a także miasteczko rowerowe z pełną infrastrukturą
Podczas pikniku będzie
można też wziąć udział
w wyjątkowej zespołowej
grze terenowej, w której nagrodą są vouchery na karty
podarunkowe Portu Łódź.
RedKu

KSIĘŻY MŁYN

TARGI NA KOCIM SZLAKU
Rękodzieło, stare płyty i książki, produkty
eko, rzeczy vintage.
Poszukiwacze skar-

bów i rzeczy oryginalnych będą mogli
wybrać się na cykliczne targi na Księżym

Młynie, które odbędą
się w niedzielę (25
września). Wydarzenie rozpocznie się

o godz. 11:00 i potrwa
do godz. 17:00. Wstęp
jest bezpłatny.
RedKu

FOTO: LODZ.PL
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NAJEMCO!
POSIADASZ ZADŁUŻENIE NA KONCIE FINANSOWYM
ZAJMOWANEGO LOKALU MIESZKALNEGO?
ZNAJDUJESZ SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ I FINANSOWEJ?
NIE JESTEŚ SAM Z PROBLEMEM!
PAMIĘTAJ, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ:
•

ROZŁOŻENIA ZADŁUŻENIA NA RATY DOSTOSOWANE DO MOŻLIWOŚCI FINANSO
WYCH NAJEMCY (UGODA W SPRAWIE RATALNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA ZATRZYMUJE
NALICZANIE ODSETEK!)

•

SPŁATY ZADŁUŻENIA W FORMIE ŚWIADCZENIA RZECZOWEGO  ODPRACOWANIA
ZALEGŁOŚCI

•

UZYSKANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

•

UZYSKANIA OBNIŻKI Z TYTUŁU NIEDOSTATKU (OBNIŻKA CZYNSZU
OD 10% DO 50% NA 12 MIESIĘCY W ZALEŻNOŚCI OD DOCHODÓW)

•

ZŁOŻENIA WNIOSKU O ZAMIANĘ LOKALU ( DOSTOSOWANEGO WIELKOŚCIĄ
I STANDARDEM ORAZ WYSOKOŚCIĄ OPŁAT ZA JEGO UŻYWANIE DO POTRZEB
MIESZKANIOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH NAJEMCY)

•

SKORZYSTANIA Z POMOCY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

NAJEMCO! NIE POZWÓL, ABY Z POWODU ZADŁUŻENIA
WYPOWIEDZIANO CI UMOWĘ NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO!
NIE CZEKAJ! PODEJMIJ DZIAŁANIA JUŻ DZIŚ!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ WNIOSKI MOŻNA
OTRZYMAĆ W REJONACH OBSŁUGI NAJEMCÓW:
•

RON „PÓŁNOC” UL. LIMANOWSKIEGO 194/196 TEL. 42 652 96 70

•

RON „POŁUDNIE” UL. CIASNA 19 A TEL. 42 684 81 80

•

RON „WSCHÓD” UL. SOBOLOWA 1 TEL. 42 628 71 50

•

RON „ZACHÓD” UL. WAPIENNA 15 TEL. 42 253 70 00

•

RON „CENTRUM” UL. PIOTRKOWSKA 238 TEL. 42 636 82 92

•

RON ZASOBU OBCEGO UL. CIASNA 19 A TEL. 42 684 81 90

•

WYDZIAŁ WINDYKACJI  AL. KOŚCIUSZKI 47 TEL. 42 628 70 36

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ ZADŁUŻENIE
ORAZ WYROK EKSMISYJNY Z PRAWEM DO LOKALU SOCJALNEGO!
OSOBY ZAJMUJĄCE LOKAL MIESZKALNY BEZ TYTUŁU PRAWNEGO,
OCZEKUJĄCE NA PRZYSŁUGUJĄCY IM LOKAL SOCJALNY
MAJĄ MOŻLIWOŚĆ:
•

UBIEGANIA SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY

•

ODPRACOWANIA ZALEGŁOŚCI

•

ROZŁOŻENIA ZALEGŁOŚCI NA RATY DOSTOSOWANE
DO SWOICH MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH

WNIOSKI ORAZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA
UZYSKAĆ W REJONACH OBSŁUGI NAJEMCÓW
LUB W WYDZIALE WINDYKACJI, AL. KOŚCIUSZKI 47

19
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CHWILA RELAKSU

21

Piątek, 23 września | nr 110/2022 (193)

TU NAS ZNAJDZIESZ

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI

DARMOWA GAZETA „ŁÓDŹ.PL“ JEST DOSTĘPNA W MIEJSCACH:
BIBLIOTEKI MIEJSKIE
Sprawdź adresy na
WWW.BIBLIOTEKA.LODZ.PL
MIEJSKIE CENTRA
MEDYCZNE
Lokalizacje URZĘDU
MIASTA ŁODZI: Zachodnia
47, Politechniki 32, Piotrkowska
153, Krzemieniecka 2, Piłsudskiego
100, Sienkiewicza 5
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
Piotrkowska 110
Łódzka Organizacja Turystyczna Piotrkowska 28
Centrum Obsługi Karty
Łodzianina Piotrkowska 87
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Wólczańska 17
Aquapark FALA
Unii Lubelskiej 4
OGRÓD BOTANICZNY
Krzemieniecka 36/38
PALMIARNIA
Piłsudskiego 61
Poleski Ośrodek Sztuki
Bratysławska 6a

UWAGA

Ośrodek Kultury Górna
Siedlecka 1
Bałucki Ośrodek Kultury
Limanowskiego 166
Widzewskie Domy Kultury: Dom Kultury 502/ Sacharowa
18, Dom Kultury ARIADNA/ Niciarniana 1/3, Dom Kultury WIDOK/
Piłsudskiego 133
MANUFAKTURA
punkt informacji oraz wejście do
strefy Qulinarium (restauracje)
LECLEARC Market
Inflancka 45
LECLEARC Stacja Benzynowa Inflancka 53
CARREFOUR Zarzewska
Delikatesy mięsne GROT:
Rydzowa 20, Nastrojowa 52,
Bratysławska 8, Rzgowska 219,
Bartoka 77, Łagiewnicka 118b
GH JAGIENKA Jagienki 34
Rynek BAŁUCKI
Rynek MARATOŃSKA
Rynek PIONIER
al. gen. Dąbrowskiego 91c
Rynek Przybyszewskiego 147
Rynek Wielkopolska

Zielony Rynek pl. Barlickiego
Ryneczek przy Mochnackiego
KWADRACIAK
Inowrocławska/Żubardzka
POD ZEGAREM
Inowrocławska/Wielkopolska
Sklep GAMA Perla 4, Osiedle
im. J. Montwiłła-Mireckiego
Sklep DJ-MAR. Włodarczyk M. Turnie 1
Spożywczak WIKTOR
Zbocze 43
Kiosk spożywczo – warzywny Zbocze 18
JUSTYNEX s.c sklep
spożywczy Skalna 54C
Sklep spożywczy MAXIMUM Pomorska 589
EBTOM warzywniak
T. Stańczyk Pieniny 29/3
Zakład Piekarsko-Cukierniczy PIEKARENKA
wszystkie lokalizacje
PH ORANŻADA
Wujaka 7, Pojezierska 2/6 przy
sklepie Rossmann
Sklep Spożywczy
Chryzantem 8

Cukiernia DYBALSKI:
Piotrkowska 56, pl. Wolności 9,
Piotrkowska 102A, Jaracza 5,
Tatrzańska 42/44, Nastrojowa 8,
Rojna Rynek Malus, CH Central,
Ciołkowskiego 9, Armii Krajowej
36, Szpital im. Barlickiego,
Zgierz (Długa 69, Czarna 3/9)
Z PIECA RODEM
Piekarnia & cukiernia
wszystkie lokalizacje
Sklep Spożywczy Falista 162
11 Listopada 39A przy poczcie
Smocza 1h (naprzeciw sklepu
Biedronka)
Pasieczna róg Motylowej
Zgierska 240
Tatarakowa 12
Radogoszcz Wschód:
Nastrojowa 50, pl. Słoneczny
BIESIADA CATERING
Stefana 2
RAJSKIE JADŁO
Traktorowa 63
SUSHI KUSHI Roosvelta 7
BAR U JANOSIKA
Janosika 52
CROSS BAR Łagiewnicka 219

CAFFE PRZY ULICY:
Nawrot 1a, Łagiewnicka 120,
Rzgowska 219, Wici 34,
Kostki Napierskiego 1,
SASS BAR
Traktorowa 71, Lewa 7
Pizzeria KELO
Chałubińskiego 22
ORION Business Tower
Sienkiewicza 85/87
CENTRUM BIZNESU
Piłsudskiego 3
Biurowiec Piotrkowska 270
TEXTORIAL PARK
Fabryczna 17
Centrum Biznesowe
Milionowa 21
Centum Biznesowe FAKTORIA Dowborczyków 25
TEO PARK Wersalska 47
STARA DRUKARNIA
Gdańska 130
Biurowiec Politechniki 22/24
URBANICA Wróblewskiego 18
Biuro COTTON HOUSE
Sterlinga 27/29
NOWA FABRYCZNA
Składowa 35

Złap
za uchwyt, odchyl klapę
i weź gazetę „Łódź.pl“
kolportaz@biblioteka.lodz.pl
RADOSNY Dom Seniora
Lublinek 32
Hotel BEDROOMS
Piotrkowska 64
Centrum opieki FAMILIA
Drużynowa 4
Dom opieki SERCE NA
DŁONI Eugeniusza 3a
MEDAR-CITO
Organizacji WIN 37
Apteka Prywatna Mag.
Wawrzeck Łanowa 83
Pizzeria NOWOSOLNA
Rynek Nowosolna 2
URZĄD GMINY NOWOSOLNA Rynek Nowosolna 1

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach
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POJECHAŁY
POJECHAŁY
Do bogatej kolekcji trofeów zespół siatkarek plażowych Lady
Beach Soccer Club Grembach
dorzucił kolejny puchar. Wywalczył go we włoskim Cagliari,
gdzie rozegrano turniej Beach
Soccer Worldwide. Łodzianki zakończyły rywalizację na
pierwszym miejscu. Ten sukces
pozwolił podopiecznym Jarosława Jagielskiego zapomnieć
o niepowodzeniu z krajowego
podwórka, na którym po pięcioletniej dominacji łodzianki
straciły tytuł najlepszej drużyny w kraju.
Po pierwsze w historii
mistrzostwo Polski ekipa
Lady LBC Grembach sięgnęła w roku 2017 i tak się
zadomowiła na najwyższym stopniu podium, że
nie opuszczała go również
w kolejnych sezonach.
Dominacja łódzkiej ekipy zakończyła się dopiero
w 2022 r. Początek rywalizacji był jednak bardzo optymistyczny i dawał uzasadnione podstawy do tego, by
liczyć na przedłużenie znakomitej passy w mistrzowskich rozgrywkach.
Walkę o utrzymanie krajowego

prymatu łodzianki rozpoczęły po kilku zmianach
kadrowych. Miejsca Patrycji
Marciniak, Pauli Fronczak,
Emilii Jarzyny, Kingi Kurek
i Izabeli Pieprzowskiej zajęły: Paulina Magulska,
Natalia Bartczak oraz Natalia Grunwald. Oprócz
nich do rozgrywek zostały
zgłoszone: Agata Pacler,
Karolina Palacios, Natalia
Labryszewska, Katarzyna
Gozdek, Anna Pioruńska,
Katarzyna Żak, Dagmara Suskiewicz, Magdalena
Pacler, Katarzyna Borowiec,
Katarzyna Śpiewak, Magdalena Szpera, Wiktoria
Kaczmarek, Barbara Colodetti,
Adriele
Rocha
i Noele Bastos.
Brąz w pucharze
Pod koniec czerwca zespół prowadzony przez
Jarosława
Jagielskiego
w efektownym stylu sięgnął
po Puchar Polski, odzyskując to trofeum po dwuletniej przerwie. Na plaży
w Gdańsku Lady Grembach rozegrały sześć spotkań i wszystkie wygrały!
W decydującym meczu

pokonały Pogoń Dekpol
Tczew 3:2. Do Trójmiasta
łodzianki
wróciły
w pierwszej połowie sierpnia na ﬁnałowy turniej mistrzostw Polski. Szóstego
z rzędu tytułu nie udało im
się jednak zdobyć. Na drodze do kolejnego złota stanęła ekipa FC10 Zgierz, która w półﬁnale ograła Lady
Grembach 3:1, a później
sięgnęła po złoto. Na otarcie łez zdetronizowanym
mistrzyniom pozostał mecz
o brąz, w którym pokonały
Pogoń Dekpol 6:3.
Derbowy rewanż
we Włoszech
Okazja do rewanżu na
zgierskiej ekipie nadarzyła się w Cagliari, gdzie
oba zespoły wzięły udział
w Beach Soccer Worldwide.
Do rywalizacji przystąpiły
również drużyny z Włoch
(FBA Beach Soccer), Japonii
(Lazo Apego Kitakyushu)
i Salwadoru (Barra de
Santiago).
Podopieczne
Jarosława Jagielskiego rozpoczęły rywalizację od
efektownej wygranej 9:2
z gospodyniami turnieju. Po
trzy gole w tym meczu

zdobyły Barbara Colodetti
i Katarzyna Borowiec, a po
jednym traﬁeniu dorzuciły: Adriele Rocha, Wiktoria Kaczmarek oraz Noele
Bastos. W następnym spotkaniu na listę strzelczyń
wpisała się tylko Wiktoria Kaczmarek i łodzianki
przegrały 1:2 z japońskim
zespołem.
Ta
porażka
w
ostatecznym
rozrachunku nie miała jednak
znaczenia. Lady Grembach szybko wróciły do
równowagi i ograły ekipę Barra de Santiago 2:0.
W tym spotkaniu obie bramki zdobyła Adriele Rocha.
Dzięki jej traﬁeniom brązowe medalistki mistrzostw
Polski zachowały szansę na
końcowy sukces w turnieju.
Do realizacji tego celu potrzebowały jednak wygranej
z aktualnymi mistrzyniami
kraju. Karolina Palacios, Adriele Rocha i Katarzyna Borowiec szybko dały swojej
drużynie prowadzenie 3:0.
I choć ekipa FC10 Zgierz nie
zamierzała się poddać, to
zdołała jedynie zmniejszyć
rozmiar porażki. Mecz zakończył się wygraną łodzianek 3:2. Ten wynik zagwa-
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rantował
drużynie Lady
Grembach
zwycięstwo
w
turnieju
Beach
Soccer
Worldwide!
Dodatkowo Adriele Rocha została uznana za
najwartościowszą
zawodniczkę imprezy.
MD
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ŁÓDZKA POGODYNKA
PIĄTEK

23.09

13°C

Imieniny
obchodzą:
Elżbieta, Pola,
Zachariasz, Helena,
Bogusław, Libert

ŚMIERĆ NA BOISKU
23 września 2007 r. w Szczecinie zmarł Krzysztof Surlit
(ur. 13 X 1955 r. w Zelowie)
– znany piłkarz, grający na
pozycji pomocnika, zawodnik m.in. Widzewa Łódź,
Zawiszy Bydgoszcz, Nîmes
Olympique i US Dunkerque.
Młodzieżowy reprezentant
Polski U-21 (8 meczów),
a w 1978 r. zgłoszony do szerokiej kadry na mundial w Argentynie, choć na mistrzostwa
nie pojechał.
Swoją karierę związał przede
wszystkim z Widzewem
Łódź, w barwach którego
rozegrał 151 meczów, strzelił 30 goli oraz dwukrotnie

DOLINA NILU…

Dziś będzie trochę „międzynarodowych” nazw
w łódzkim słowniku. Było
już o Francuzach (Stare
Francuzy), czyli dawnej fabryce ﬁrmy Allart, Rousseau i S-ka, którzy ok. 1880 r.
zbudowali wielką przędzalnię wełny przy ul. Kątnej 19
(ul. Wróblewskiego). Opisywaliśmy też „Berlinek”,
czyli poniemieckie osiedle
na Julianowie. Są też inne,
nieco zabawne nazwy, jak
choćby na Bałutach – Dolina Nilu, czyli fragment odkrytego koryta rzeki Łódki
wzdłuż ul. Wojska Polskie-

SOBOTA

24.09

14°C

KARTKA Z KALENDARZA

zdobył z nim mistrzostwo
Polski i trzy razy tytuł wicemistrza.
Do największych jego
sukcesów zaliczyć można
bramki zdobyte w meczach
pucharowych Widzewa
z Manchesterem United
i Juventusem
w półﬁnale Pucharu UEFA.
W 1983 r. wyjechał do
Francji, gdzie dla zespołów
w Nîmes i Dunkierce.
W latach 90. do 2000 r. rozegrał 90 meczów w drużynie „Orłów” Kazimierza
Górskiego. Zasłynął jako
Nagrobek Krzysztofa Surlita specjalista od wykonyna cmentarzu na Zarzewie
wania rzutów wolnych
z dalszej odległości,
Fot. Robert Kantorek, wikipedia.com

ŁODZIANIZMY

go w rejonie ASP i Parku
Ocalałych. Natomiast mały
plac targowy w pobliżu
Bałuckiego Rynku (ul. Łagiewnicka – ul. Organizacji
WiN), gdzie dawniej przyjeżdżały wiejskie furmanki,
to była tzw. Korea. Zetknąłem się również z nazwą
„Hiroszima” na określenie
odcinka ul. Zachodniej
w rejonie ul. Zielonej, gdzie
przez lata straszyły mury
i odrapane ściany częściowo
wyburzonych kamienic na
tyłach Pietryny, ale w końcu i tam rozpoczęto prace
rewitalizacyjne. agr
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Imieniny
obchodzą:
Gerard, Herman,
Seweryn, Amata,
Dorota, Maria

bo był obdarzony atomowym strzałem. Po zakończeniu kariery piłkarskiej
próbował swoich sił również jako sędzia oraz trener.
Ostatni mecz rozgrywał
23 września 2007 r.
w Szczecinie, występując
w pokazowym spotkaniu
zespołu Gwiazd Polskiej
Piłki Nożnej, grającej przeciw drużynie oldboyów
miejscowej Pogoni. Doznał
wówczas zawału serca na
boisku, a przeprowadzone
przez lekarzy próby reanimacji nie powiodły się.
Krzysztof Surlit spoczął
w katolickiej części cmentarza na łódzkim Zarzewie.
agr

GALERIA
ŁÓDZKICH
KAMIENIC

NIEDZIELA

25.09

16°C

Imieniny
obchodzą:
Aurelia, Wincenty,
Władysława, Aureli,
Franciszek, Kleofas

STRZAŁY ŚLEPEGO MAKSA
To głośne w Łodzi wydarzenie miało miejsce pod
koniec lata, 19 września
1929 r., kiedy wieczorem
przed piwiarnią Leipzigera „Kokolewole” (zwaną też „Kokolobolo”)
przy ul. Pomorskiej 11
(róg ul. Wschodniej) legendarny łódzki gangster
– Ślepy Maks – zastrzelił
Srula Kalmę Balbermana,
szefa konkurencyjnego
gangu „Dardanele”.
O burzliwym życiu Maksa Bornsztajna, szefa
łódzkiej przedwojennej
maﬁi ze szklanym okiem,
a także o tym zabójstwie
pisaliśmy już szerzej
w innym miejscu, ale
warto powrócić do procesu sądowego, który
toczył się przed sądem
w Łodzi na początku 1930 r.
Rzecz jest o tyle istotna, że Maks, który miał
na swoim koncie szereg
występków, a także cięższych przestępstw był
właściwie dotąd nietykalny. Jako szef organizacji „Bratnia Pomoc”
(„Ezras Achim”) prowadził pod tą przykrywką

liczne mafijne interesy
i stał na czele lokalnej
dintojry. Mówiąc wprost
– wszyscy się go bali, policja nie mogła go przyłapać, a wielu szukało
u niego poparcia.
Aresztowanie Ślepego Maksa po zajściu
w „Kokolobolo” wywołało spore poruszenie
w całym przestępczym
światku. Niektórzy
wieszczyli jego upadek
i koniec gangsterskiej
kariery. Tymczasem
Ślepy Maks zachowywał się na sali sądowej
jak gwiazdor filmowy
– uśmiechnięty, dobrze
ubrany, udzielał wywiadów, elegancko kłaniał
się znajomym biznesmenom, przemysłowcom,
a nawet… oﬁcerom policji. Zeznał, że zastrzelił
Balbermana w obronie
własnej, bo ten mu groził i pierwszy wyciągnął
broń. Świadków jakoś
nie można było znaleźć,
bo nikt nie chciał zeznawać, więc sąd go po prostu uniewinnił. I tyle…
agr

Kolejne wydanie w poniedziałek
Kamienica pod Gutenbergiem, ul. Piotrkowska 86

26 września

OGŁOSZENIA
OGŁOSZEN
OGŁOSZENIA
IA MIEJSKIE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 23 września 2022 r. do 14 października 2022 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104
oraz zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi:
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w Łodzi przy ulicach:

1. Brukowej 4 i Brukowej bez numeru, działki nr 60 i 63/21, obręb B-31, KW LD1M/00180884/9 i LD1M/00180885/6, o łącznej pow. 894 m2,
2. Walerego Wróblewskiego bez numeru, działka nr 34/25, obręb P-28, KW LD1M/00124080/3, o pow. 2313 m2,

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, położonej w Łodzi
przy ulicy Konspiracji 25, działka nr 39/3, obręb G-54, KW LD1M/00006850/9, o pow. 2967 m2,

oraz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej, położonej w Łodzi
przy ulicy Legionów 98, działka nr 17/5, obręb P-8, KW LD1M/00143823/3, o pow. 66 m2.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, w terminie 6 tygodni
od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek należy złożyć w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera).
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