Piątek, 7 października 2022
nr 116/2022 (199) | DARMOWA GAZETA MIEJSKA

ISSN 2720-0701 | NAKŁAD: 60 000

FAJNE MIASTO

RUSZA
BUDŻET
OBYWATELSKI

RATUJMY
ŁAGIEWNIKI
Strona 3

strona 10–11

AKTUALNOŚCI

ZMIANY NA
ŚMIGŁEGO-RYDZA
strona 3

WEEKEND W ŁODZI

EC1 ZA
ZŁOTÓWKĘ
strona 8–9

KRZYŻÓWKA+SUDOKU

REKLAMA

CHWILA RELAKSU
DLA KAŻDEGO

strona 12–13

AKTUALNOŚCI

2

TYSIĄC

Piątek, 7 października | nr 116/2022 (199)

ZIELONA ŁÓDŹ

DRZEW W ARTERIACH!
Jak co roku o tej porze, w Łodzi rozpoczyna się akcja sadzenia drzew wzdłuż arterii.
Każdego sezonu pojawia się
od 1000 do 2500 okazów. Nie
inaczej będzie tym razem!
Jesienią drzewa przechodzą w stan uśpienia – są
po tzw. okresie wegetacyjnym, czyli po zrzuceniu
liści, i nie rozwijają się już
intensywnie. To najlepszy
moment na przesadzanie,
dlatego o tej porze roku od
kilku lat realizowany jest
w Łodzi program sadzenia
drzew w arteriach.
Duże drze-

wa pojawiają się w pasach
drogowych tak, aby maksymalnie
wykorzystać
miejską przestrzeń na zieleń.
W ubiegłych latach szpalery drzew zasadzono
m.in. na al. Piłsudskiego,
ul. Rokicińskiej, ul. Paderewskiego, ul. Brzezińskiej,
ul.
Przybyszewskiego
i al. Jana Pawła II. W 2022 r.
najwięcej roślin pojawi się
na al. Włókniarzy, ale także na ulicach: Żeligowskiego, Struga, Kasprzaka, Srebrzyńskiej,
Rokicińskiej,
Józefiaka

POLKI W DRODZE
PO ĆWIERĆFINAŁ

Pierwszy mecz w Atlas
Arenie dla Polek nie ułożył się najlepiej. Szybka
i dotkliwa porażka 3:0
z obrończyniami tytułu,

Serbkami, sprawiła,
że sytuacja w grupie
zrobiła się nerwowa. Nie napawało
to
optymizmem
przed
starciem
z mistrzyniami olimpijskimi – Amerykankami.
Jednak
Biało-Czerwone
stanęły na wysokości zadania i wygrały, nie oddając nawet seta.
Przed naszą kadrą dwa
decydujące
spotkania.
W piątek (7 październi-

Niezwykłe
odkrycie
na placu
Wolności

FOT.LODZ.PL

ISSN

NAKŁAD: 60000

BILETY DROŻSZE
OD SOBOTY

ka) mecz z Kanadą, która
jest bezpośrednim sąsiadem w tabeli, a w sobotę
(8 października) ostatni
mecz w Łodzi – z Niemkami. Oba spotkania zostaną
rozegrane o godz. 20:30.
PB

Podczas remontu pl. Wolności dokonano
niecodziennego odkrycia. Robotnicy znaleźli
tam części dawnej… stacji paliw.
Na remontowanym pl. Wolności odnaleziono resztki zbiorników dawnej stacji
paliw, która działała tam od lat 20. do lat
50. XX w. Ropa, która wyciekła ze zbiorników, zmieszała się z ziemią, dlatego
teraz trzeba ją po prostu wybrać. Na razie nie wiadomo, czy to niespodziewane
znalezisko wpłynie na zmianę harmonogramu prac budowlanych.
Przypomnijmy: po przebudowie pl. Wolności zmieni się nie do poznania. Ruch
kołowy zostanie przeniesiony na
jego północną stronę, południowa część natomiast przekształci się
w zielony skwer.
rd

Bilety wciąż są dostępne
w sprzedaży. Aby je kupić,
zeskanuj kod QR:

FOT.LODZ.PL

Reprezentacja Polski wciąż
zachowuje szanse na awans
do ¼ Mistrzostw Świata.
Podopieczne Stefana Lavariniego obecnie zajmują
w grupie czwarte miejsce,
czyli ostatnie premiowane
awansem do kolejnej fazy
turnieju.

i 6 Sierpnia, a także na
Drzewa w arteriach
al. Piłsudskiego. Sadzoto niejedyny projekt zane drzewa to gatunki
zieleniania Łodzi. O drzewach
rodzime, adaptujące
pamięta się także przy okazji
się do zmian klirewitalizacji centrum – w ostatmatu, m.in. dąb
nim czasie nowe nasadzenia pojaszypułkowy,
wiły się m.in. w związku z remontem
grab pospolity,
ul. Wschodniej czy ul. Rewolucji 1905 r.
lipa
drobnoPonadto co roku, w ramach zalesiania
listna, jarząb
Łodzi, na obrzeżach miasta, na terenach,
mączny czy
które do tej pory nie były wykorzystane
klon jawor.
przyrodniczo, sadzonych jest kilka hekSadzenie włatarów tradycyjnych lasów.
śnie się rozpoczęło, ale efekty
tegorocznych nasadzeń w pełnym kształcie się zazielezobaczymy dopiero wio- nią!
FOT.LODZ.PL
sną, kiedy korony drzew
red

INFO

To ostatni moment, aby kupić
rtalne
, kwa dnio
e
bilety okresowe MPK
n
z
c
miesię tańsze śre ę
Łódź w starej, niższej
Bilety
art
e będą
amy K
n
cenie. Kupując migawkę
i rocz jeśli posiad
,
w piątek (7 października),
o 17% a.
nin
ia
z
d
będzie można podróżoŁo
wać komunikacją miejską
przez 30, 60 czy 90 dni,
a nawet przez rok – jeśli
wybierze się bilet roczny
soboty
– po cenie jeszcze sprzed
(8 października)
podwyżki.
za bilet 20-minutowy zapłacimy 4,40 zł (normalny)
Nowa taryfa zostaje wpro- i 2,20 zł (ulgowy), za 40-miwadzona z powodu ro- nutowy – 5,60 zł i 2,80 zł,
snących kosztów paliwa a za jednodniowy – 18 zł
i prądu, a także by spełnić i 9 zł. Wzrosną także ceny
płacowe oczekiwania pra- biletów okresowych.
rd
cowników MPK Łódź. Od
FOT.LODZ.PL

CIEMNA STRONA MIASTA

FOT.LODZ.PL

NA SYGNALE
ZŁAPANO SPRAWCÓW ZANIECZYSZCZENIA RZEKI

Zaniepokojeni mieszkańcy zaalarmowali ZWiK,
że rzeką Augustówką (dopływ Olechówki) płynie
zabarwiona na krwistoczerwony kolor woda.
Pracownicy
pogotowia
kanalizacyjnego ZWiK po
poszukiwaniach odkryli
kanał, którym spływały do
rzeki zanieczyszczające ją
ścieki. ZWiK-owi udało się
także wytypować ﬁrmę,
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Redaktorka wydania:
Dorota Szczepańska

z której terenu mógł on
prowadzić. Wtedy wróci-

li na miejsce w towarzystwie funkcjonariuszy Eko
Patrolu Straży Miejskiej
w Łodzi. Na terenie ﬁrmy znaleziono wpust do
kanału deszczowego, do
którego traﬁła nieznanego pochodzenia czerwona
substancja. Pobrano próbki
do badań laboratoryjnych.
Od ich wyniku zależy wymiar kary, jaki zostanie
wymierzony sprawcy. red

AKTUALNOŚCI

NIE
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DLA ZABUDOWY
ŁAGIEWNIK

Ważą się losy
zielonych płuc Łodzi.
Grupa kilkuset mieszkańców chce zabudować Las
Łagiewnicki i pozwolić tam na budowę deweloperom. Żądają od miasta,
aby im to umożliwić, inaczej odłączą się
od Łodzi.

Łagiewniki
chroni plan
Uniemożliwia im to
uchwalony przez Radę Miejską w Łodzi plan zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów. Właściciele znajdujących się
tam działek – wbrew temu, co twierdzą – mogą rozbudowywać istniejące
Powstrzymać deweloperów
domy i budować nowe obiekty w graniW piątek (7 października) komisja Rady cach wyznaczonych przez plan. Będą moMiejskiej w Łodzi będzie rozpatrywać gły to robić także ich dzieci i wnuki. Ale nie
wniosek podpisany przez kilkuset miesz- na tym im zależy! Dokument skonstruowano
kańców, którzy chcą odłączyć od Łodzi Osie- bowiem tak, aby uniemożliwiał inwazję padle Wzniesień Łódzkich i przeznaczyć je pod todeweloperki, pragnącej odkupić i zabudozabudowę deweloperską. Autorzy wniosku wać pola Otuliny Łagiewnickiej – zielonych
chcą przyłączyć się do Strykowa. Piszą, że płuc miasta. Łódź chce ochrony Parku Krajokieruje nimi chęć przywrócenia granic admini- brazowego Wzniesień Łódzkich, dlatego obstracyjnych z 1988 r., zmniejszenie odległości jęto ścisłą ochroną nie tylko Las Łagiewnicki,
dzieci do szkół oraz potrzeba znalezienia sali, ale postanowiono zrobić to także z Parkiem
w której rada osiedla mogłaby robić zebra- Krajobrazowym. To ważny dla setek tysięcy
nia. Prawdziwe powody wniosku są jednak łodzian teren – mieszkańcy uprawiainne! To realizacja partykularnych intere- ją tu sporty, jeżdżą na rowerach,
sów kilkunastu właścicieli nieruchomości, spacerują z rodzinami. Miasto
którzy planują sprzedać je deweloperom zdecydowanie sprzeciwia się
i zabudować wspólny oraz ważny dla temu, aby stał się on łakowszystkich łodzian Park Krajobrazo- mym kąskiem dla patodewewy Wzniesień Łódzkich.
loperów chcących budować
bloki wśród pól, łąk i lasów.
Ten cenny przyrodniczo, różnorodny biologicznie obszar musi przetrwać
Wzniesienia Łódzkie pełnią kluczową rolę w systemie przyrodniczym
dla przyszłych
Łodzi i regionu. Stanowią korytarze ekologiczne dla migracji zwierząt oraz
pokoleń.
VOX POPULI
wymiany mas powietrza. Panuje tu specyficzny mikroklimat i rośnie wiele gatunków
roślin. Las Łagiewnicki stanowi jeden z najcenniejszych przyrodniczo oraz najważOd piątku (7 października) od godz. 6:00
niejszych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców miasta, natomiast leżące wokół
do wtorku (11 października) do godz. 23:59 można
rozległe tereny otwarte wspierają ekologiczny system Wzniesień Łódzkich. Zarówno
wyrazić swoje zdanie na temat zabudowy otuliny Lasu Łagiewnicsam las, jak i jego bezpośrednie otoczenie zostały objęte prawkiego przez deweloperów. Wejdź na stronę www.vox.uml.lodz.pl
nymi formami ochrony przyrody.
lub zeskanuj kod QR.

REMONTY ULIC

ZMIANY NA AL. ŚMIGŁEGO-RYDZA
We wrześniu miasto podpisało umowę na przebudowę kilometrowego odcinka
al. Śmigłego-Rydza, pomiędzy ul. Przybyszewskiego
a ul. Dąbrowskiego.
Remont na al. Śmigłego-Rydza rozpocznie się już
w poniedziałek (10 października). W ciągu kilku
pierwszych tygodni demontowane będzie stare

torowisko, ale wykonawca planuje, że jeszcze
w 2022 r. rozpocznie prace
ziemne, m.in. przy wodociągu.
Co się zmieni?
Inwestycja obejmuje modernizację torowiska, które po przebudowie będzie
zielone. Zostaną odnowione chodniki i drogi dla
rowerów, przewidziano
także wymianę nawierzchni jezdni oraz miejscowe

naprawy jej podbudowy.
Pojawi się nowa zieleń
oraz trawniki. Odnowione
zostaną również podstacje
Wacława i Zapolskiej. Finał inwestycji planowany
jest na koniec 2023 r.
Organizacja ruchu
Początek prac oznacza
zmiany w organizacji ruchu. Od 15 października
autobusy jeżdżące obecnie po torowisku tramwajowym na ul. Przy-

byszewskiego (od al.
Śmigłego-Rydza do
ul. Nurta-Kaszyńskiego) zostaną skierowane na jezdnię ogólną
ul. Przybyszewskiego, ze
względu na brak możliwości wjazdu na pas autobusowo-tramwajowy.
Autobusy zatrzymywać
się będą na przystankach
tymczasowych, zlokalizowanych w rejonie istniejących przystanków AT.
Ruch samochodowy na
al. Śmigłego Rydza będzie
się odbywał jedną nitką
w obie strony. Tramwaj od
skrzyżowania marszałków
dojedzie tylko do ul. Przy-

byszewskiego (wagony
dwukierunkowe będą
tam zawracać). Dalej, do
ul. Dąbrowskiego, pojadą
tylko autobusy.

O szczegółach zmian
w organizacji ruchu i tras
MPK Łódź przeczytasz na
lodz.pl.
FOT. MAT. PRAS., LODZ.PL
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
o aukcji na sprzedaż przysługującego Miastu Łódź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, znajdującego się
w budynku położonym w Łodzi przy:
Lp.

Położenie nieruchomości
Nr księgi wieczystej nieruchomości gruntowej zabudowanej

Obręb
nr działki,
powierzchnia
działki
[m2]

Powierzchnia
lokalu
[m2]

Cena wywoławcza
spółdzielczego
własnościowego
prawa do lokalu

Wadium
[zł]

Minimalna kwota
postąpienia
[zł]

[zł]

1

2

3

4

5

6

7

1.

ul. Kołodziejska 6

B-45

39,10

161 000

16 000

1 610

lokal mieszkalny nr 22
KW nieruchomości
gruntowej

LD1M/00035379/5

270/3, 270/5,
270/17, 270/18
901

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zwolniona jest z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137 i 1301). Lokal mieszkalny nr 22 przy ul. Kołodziejskiej 6 znajduje się w budynku usytuowanym na terenie nieruchomości obejmującej działki o numerach: 270/3, 270/5, 270/17 i 270/18, stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Żubardź”,
w udziale przypadającym na niewyodrębnione lokale. Do lokalu przynależy komórka lokatorska nr 22 o pow. użytkowej 2,08 m2, usytuowana w piwnicy.
Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 22 nie jest prowadzona księga wieczysta.

Aukcja odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104, Duża Sala Obrad.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI O AUKCJI
zawierające szczegółowe informacje dotyczące aukcji wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w De-

partamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (IV p.). Ogłoszenie publikowane jest również na stronie internetowej pod
adresami: https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/sprzedaz-nieruchomosci/, https://nieruchomości.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Infor-

macji Publicznej pod adresem https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji dostępne
są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej
104, (IV p., pok. 457a, 457) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-54-73, 638-43-31, 638-47-81.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
o ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Zakładowej 23,
obr. W-35, dz. nr 82/6, pow. 448 m2, KW LD1M/00362254/4

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele lub współwłaściciele nieruchomości przyległych do działki nr 82/6 w obrębie P-35.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 125 000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 12 500 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych).

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 r. w UMŁ, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 107b o godzinie 1000.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI O PRZETARGU
zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (IV p.). Ogłoszenie publikowane jest również na stronie internetowej pod adresami:

https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/sprzedaz-nieruchomosci/, https://nieruchomosci.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
pod adresem https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/.Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również

w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457)
oraz pod numerami telefonów: (42) 638-54-73, 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.

WWW.BIP.UML.LODZ.PL

ŁÓDŹ NA TALERZU
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FOT. MAT. PRAS.

RESTAURANT WEEK

ZRÓB Z JEDZENIA

dzieło sztuki
Jesienna edycja Restaurant
Week nadchodzi wielkimi
krokami. W menu restauracji
w Łodzi będą królować grzyby,
sezonowe warzywa i zaskakujące dodatki. Festiwal startuje 12 października i potrwa do
13 listopada.
Czym byłoby zjedzenie
misternie złożonego dania bez zrobienia zdjęcia?
Do tego zachęcają organizatorzy jesiennej edycji
Restaurant Week, która
odbywa się pod hasłem
#FoodLooksGood.
Festiwalowych dań będzie
można spróbować podczas
zbliżającej się edycji Restaurant Week w Łodzi. W cenie 69 zł (wejdź na stronę
www.restaurantweek.pl
i sprawdź, jak uzyskać 20 zł
zniżki) spróbujemy trzydaniowego menu oraz festiwalowego koktajlu. Łódzcy
szefowie kuchni wykazali

się kreatywnością przy
przygotowywaniu festiwalowych propozycji, a popis
ich umiejętności i talentu
zweryfikują goście na degustacyjnych kolacjach.
Czego możemy
się spodziewać?
W menu czekają m.in. risotto z salami picante (Angelo
Ristorante), zalewajka z jajkiem przepiórczym i oliwą
szczypiorkową oraz maślaną chałką (Ciasno jak
w Ulu), kartacze z jagnięciną na białej zasmażanej
kapuście podane z kandyzowaną żurawiną
(Ryby&Owce) czy
krokiety ryżowe
z dynią z oliwą
ziołową (Wzorcownia by W.
Bober Fabryka
Wełny). Opcji jest
jednak o wiele, wiele więcej.

W ofercie dostępne będą
dania wegetariańskie
i wegańskie, mięsne i rybne. Miejsca w wybranej
restauracji można już rezerwować na stronie festiwalu www.restaurantweek.pl lub w aplikacji
https://app.rclb.pl. Należy wybrać liczbę osób,
datę, godzinę oraz jedno
z dwóch menu. Każda wizyta w restauracji podczas
Restaurant Week jest przewidziana na 90 minut.
KS

Degustacyjne menu przygotowało
15 restauracji z Łodzi

POMODORO ŚWIĘTUJE 10-LECIE! WIELKA SZAMA
Pomodoro (ul. Rewolucji 1905
r. 4) to pizzeria, którą pokochali łodzianie. W weekend
będzie świętować swoje 10.
urodziny! Jakie niespodzianki
z tej okazji przygotowano?

FOT. POMODORO

10. urodziny potrwają
przez cały weekend

Pizze w jednym rozmiarze
wypiekane w piecu opalanym drewnem, a na nich
jedynie włoskie dodatki –
to właśnie tym 10 lat temu
Pomodoro zaskarbiło sobie
uwagę łodzian i rozpaliło
w nich miłość do włoskiej
kuchni. W nadchodzący
weekend (7–9 października) warto zajrzeć do pizzeri
i skorzystać z niespodzianek, jakie przygotuje szef
kuchni.

info

Restauracja w pt. i sob. będzie
czynna w godz. 12:00-23:00,
a w ndz. w godz. 13:00-22:00.

Weekend pełen
niespodzianek
Od godz. 17:00 w piątek (7
października) na wszystkich pełnoletnich gości będzie czekał gratis – kieliszek
wina oraz przystawka lub
deser. Pierwszą opcją będzie
deska słonych przekąsek:
pulpety z ziemniaków i bakłażana, mozzarella w panierce oraz sałatka z dorsza.
Drugą opcją będzie talerz
włoskich słodyczy: malinowe tiramisu, kremowa
rolada, czekoladowe salami i brzoskwinie w likierze z kremem. Dla dzieci
przygotowano balony, a na
koniec, każdy gość wyjdzie z Pomodoro z małym
upominkiem – włoskimi
ciasteczkami. To idealne
uzupełnienie prawdziwie
włoskiej uczty!
KS

PRZY STADIONIE WIDZEWA
Food trucki pełne przysmaków zaparkują przed
Stadionem Miejskim Widzewa Łódź (al. Piłsudskiego 138) i będą karmić łodzian przez dwa
dni jesiennego weekendu
(8–9 października).
Nadeszła jesień, a wraz
z nią ostatnia możliwość
zjedzenia street foodu
w plenerze. Nie zabraknie tu klasyków: azjatyckich pierożków dim
sum, belgijskich frytek,
burgerów, langoszy,
a także arancini, czyli
włoskich ryżowych kuleczek. Wszystkie łasuchy
lubiące słodycze będą
mogły wybierać spośród
wielu słodkich przeką-

sek: hiszpańskich churrosów, amerykańskich
donutów czy świeżych
owoców w czekoladzie.
Pierwszego i drugiego
dnia imprezy o godz.
14:00 chętni (zgłoszenia poprzez FB) zmierzą się ze sobą w konkursie jedzenia na czas
w dwóch konkurencjach. W pierwszej z nich
uczestnicy spróbują
swoich sił w jak najszybszym zjedzeniu burritos,
a w drugiej – belgijskich
frytek.
W sobotę impreza będzie trwać w godz.
12:00–21:00, a w niedzielę: 12:00–20:00. Wstęp
jest wolny.
KS

SENIORADKA
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PAŹDZIERNIK

MIESIĄCEM
SENIORA

Rozpoczynający się właśnie
październik obfituje w propozycje ciekawych zajęć dla seniorów. Ofertę dla łodzian 60+
przygotowały m.in. Aquapark
Fala, pływalnia Wodny Raj,
Miejska Strefa Kultury oraz
Zielona Łódź.
Bezpłatne konsultacje
Aquapark Fala (al. Unii
Lubelskiej 4) zaprasza seniorów w każdy piątek
października (7, 14, 21 i 28
października) w godz.
9:30–13:30 na bezpłatne
konsultacje w holu głównym obiektu. Ich tematem będą m.in.:
wcza• oferty
sów zdrowotnych;
• pomiary składu ciała i tkanki tłuszczowej,
obliczanie BMI,
ważenie, a także
pomiary cukru i ciśnienia krwi, wraz
z omówieniem wyników i zaleceniami;
• porady ﬁzjoterapeuty
w zakresie zdrowego
ruchu dla seniorów
(np. instrukcja uprawiania nordic walking);
• porady podologa
i dietetyka.

Uczestnicy spotkań dostaną Pudełka i Karty Życia,
w których należy zawrzeć
informacje o chorobach,
alergiach i zażywanych
lekach – mogą one pomóc
ratownikom medycznym
czy lekarzom, gdy znajdą
seniora w czasie interwencji medycznej.
Dodatkowo 14 października miejskie Centra
Zdrowego

i Aktywnego Seniora zaprezentują seniorom, jakie
sposoby spędzania czasu
mają w swoich ofertach.
Natomiast 28 października przedstawiona zostanie
oferta wolontariatu dla seniorów – POMOST.
Aby umilić czas,
w
październikowe piątki w godz.
10:00–13:00
w restauracji
Fala na seniorów
będzie
czekał pysz-

ny zestaw – sok i mufﬁnka – w promocyjnej cenie.
Spotkaniom będzie towarzyszył także kiermasz taniej książki.
Gimnastyka
w wodzie
Od października MOSiR
wznowił zajęcia z gimnastyki w wodzie dla dorosłych na pływalni Wodny
Raj (ul. Wiernej Rzeki 2).
Na zajęcia obowią-

zują zapisy pod nr tel. 536
777 610. Gimnastyka będzie odbywać się w środy
o godz. 18:30 i 19:30 oraz
w piątki o godz. 19:00,
19:45 oraz 20:30. Warto
odwiedzić Wodny Raj
tym bardziej, że przeszedł
ostatnio duży remont.
Poranek
w rytmie latino
Na aktywny, taneczny poranek dla seniorów w środy
(12, 19 i 26 października)
o godz. 10:00 zaprasza Dom
Kultury „Widok” (al. Piłsudskiego 133). Seniorzy będą
bawić się w rytmie tańców
latynoamerykańskich: samby, cha-chy i salsy. Ćwiczenia wykonywane rano są
świetną metodą na pobudzenie organizmu oraz
wejście w nowy dzień
tanecznym krokiem.
Zajęcia poprowadzi
instruktor
tańca
towarzyskiego
– Janusz Wielgosz. Zapisy pod
nr tel. 574 255 542.
Wstęp: 15 zł.

Karaoke
ze szlagierami
Lubisz śpiewać i kochasz
muzykę? Dom Kultury „Widok” (al. Piłsudskiego
133)
zaprasza
w piątek (14 października)
o godz. 17:00 do wspólnego śpiewania szlagierów
z lat 50., 60. i 70. W repertuarze znajdą się m.in.:
„Zakochani są wśród
nas”, „Chłopiec z gitarą”,
„O mnie się nie martw”,
„Jedziemy autostopem”,
„Dwudziestolatki”
czy
„Parasolki”. Uczestnicy
będą mieli do dyspozycji
ekran z tekstem i profesjonalny podkład muzyczny.
Na imprezę obowiązują zapisy pod nr tel. 574 255 542.
Wstęp: 12 zł.
Wieczorek
taneczny
A może wieczór
z tańcem? W sobotę
(8
października)
w godz. 16:00–21:00
wieczorek
taneczny
organizuje
Miejska
Strefa Kultury RONDO (ul. Limanowskiego 166). Na spotkanie obowiązują bilety
w cenie 20 zł.
REKLAMA

Grzybobranie
z Zieloną Łodzią
W sobotę (8 października)
o godz. 10:00 Zielona Łódź
zaprasza na pieszy spacer
przyrodniczy po lesie na
Brusie, którego celem będzie poszukiwanie grzybów, nie tylko tych leśnych.
Miejsce spotkania: przystanek MPK Konstantynowska – Krańcowa (linie

43A/B). Udział w wydarzeniu, które poprowadzi
Sebastian Piskorski z Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, jest bezpłatny. Wycieczka potrwa ok.
2 godzin. Szczegóły pod nr
tel. 601 221 684.
Spotkania twórcze
W piątek (7 października)
o godz. 17:00 Centralne
Muzeum Włókiennictwa
w Łodzi (ul. Piotrkowska
282) zaprasza na popołudniowe spotkania twórcze
dla dorosłych!
Pod opieką edukatora każdy będzie pracował
nad indywidualnym projektem i zyska
możliwość
uwolnienia
swojej ekspresji
w twórczej technice, która najbardziej mu odpowiada.
Makatki, haft, malarstwo, rysunek, makrama – do wyboru. Zapisy pod nr
tel. 500 527 855.
OHO
FOT.ENVATO ELEMENTS
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Rozbiera
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buty do zera
Urodził się w czerwcu 1942 r.,
a szewcem jest od kilkudziesięciu lat. Ryszard Korycki mimo
upływu czasu wciąż prowadzi
warsztat, w którym naprawia
buty. Chociaż bardzo lubi swoją
pracę, uważa, że czasy jej świetności już minęły.
Ryszard Korycki szewcem został przez przypadek. Na początku
pracował jako zawodowy kierowca, reperował
także samochody, ale
w pewnym momencie
musiał przejść na rentę
chorobową. Niestety, jej
wysokość nie wystarczała na bieżące potrzeby,
dlatego zaczął szukać
pracy.
W 1974 r. Ryszard zaczął uczyć się szewstwa
u swojego kolegi, który
prowadził warsztat. Na
przestrzeni lat naprawiał

też buty w różnych zakładach w Łodzi.
– W 1982 r. poszedłem na
kurs czeladniczy. W tym
samym roku, w którym
uzyskałem świadectwo,
założyłem własny punkt
na ul. Kusocińskiego,
a 10 lat później przeniosłem się tutaj, na Rajdową
– mówi łodzianin.
Mieszka na Kurczakach,
dlatego do swojego zakładu przy ul. Rajdowej 2 dojeżdża wiele kilometrów.
Szewski fach
Kiedyś sam tworzył buty,
ponieważ był na nie popyt. Ludzie chcieli kupować m.in. solidne oﬁcerki, które nie rozpadały
się po kilku miesiącach.
Teraz szewcom taka produkcja raczej już się nie
opłaca. Obuwie można
z łatwością i względnie

Praca szewca wymaga
dużej dokładności i cierpliwości

tanio dostać w wielu sklepach oraz w internecie.
Dziś Ryszard Korycki zajmuje się wyłącznie naprawą butów.
Aby usunąć usterki, jest
w stanie ściągnąć poszczególne warstwy i rozebrać
obuwie do zera. Wszywa
również ekspresy.
Jego praca wymaga dużego nakładu czasu, musi
być przy niej też bardzo
dokładny. Używa odpowiednich klejów, maszyn
oraz różnych narzędzi.
W swoim zakładzie ma
m.in. łaciarkę, czyściarkę,
cęgi, noże i młotki.
Fach szewca jest dość
nieprzewidywalny. Bardzo trudno stwierdzić,
kiedy do zakładu przyjdzie więcej klientów. Są
miesiące, gdy jest ich niewielu, ale Ryszard i tak
ma mnóstwo pracy. Co-

dziennie odbiera telefony od ludzi, którzy mają
różne problemy z butami. Z prośbą o poradę i naprawę
niektórzy potraﬁą przyjechać do
niego nawet z podłódzkich miejscowości,
np. z Pabianic.
Inne czasy
Dawniej buty często były
podbijane gwoździami,
a teraz prawie wszystkie
są klejone.
– W PRL-u obuwie produkowane przez państwo było pierwszej klasy, ale ludziom się nie
podobało. Nie miało zbyt
wiele wspólnego z ówczesną modą. Jeżeli ktoś
chciał ubierać się modnie, chodził do prywaciarzy. Starsi kupowali
buty państwowe, młodsi

Ryszard Korycki
jest szewcem od
kilkudziesięciu lat
prywatne – opowiada
Ryszard.
Niestety z roku na rok jego
zawód robi się coraz mniej
popularny. W latach 70.
i 80. w Łodzi istniało kilkaset zakładów szewskich.
Teraz jest ich zdecydowanie mniej, a rzemiosło traci
na wartości.
– Cech przestał istnieć,

a ludzie
zdają
sobie sprawę
z tego, że
niektórych
reperacji nie
opłaca się robić. Kiedyś nie
skupiano się na cenie,
ale na jakości usługi. Dziś
jest zupełnie inaczej. Co
prawda mogę naprawić
wszystko, ale nie ma to
żadnego znaczenia. Jeżeli
komuś się to nie opłaca,
wyrzuca buty i kupuje
nowe – dodaje Ryszard
Korycki.
Co dalej?
Ryszard Korycki w czasie
pandemii był bliski likwidacji zakładu. Martwiły go
wysokie koszty utrzymania i mniejsza liczba klientów, jednak niespodziewanie nadeszła pomoc.
– Jeden z klientów opisał
w internecie tę trudną
sytuację i wstawił zdjęcia
moje oraz warsztatu. Powstała też zrzutka, żeby
mi pomóc. Zainteresowały się mną media, a ludzie
zaczęli masowo do mnie
przychodzić. Przed zakładem ustawiała się nawet
kolejka. Wtedy odżyłem
– dodaje Ryszard.
Na obecną chwilę łodzianin nie planuje jeszcze likwidacji warsztatu.
–
Jestem
80-latkiem.
Mimo różnych problemów zdrowotnych i schorzeń dotrwałem do tego
wieku i cały czas działam.
Piętnaście lat temu przeszedłem na emeryturę
i powinienem już siedzieć
w domu, ale chyba ludzie
jeszcze mnie potrzebują
– podkreśla.
Konrad Wojtczak

WEEKEND W ŁODZI
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EC1

OKSANĄ ZABUŻKO
W weekend z łodzianami
spotka się ukraińska pisarka Oksana Zabużko.

ZA ZŁOTÓWKĘ
W weekend (8–9 października) EC1 (ul. Targowa
1/3) świętuje obchody
IX. edycji Dni Otwartych
Funduszy
Europejskich.
Z tej okazji zaprasza na
zwiedzanie Centrum Nauki
i Techniki EC1 jedynie za
złotówkę.
Akcja DOFE jest częścią szerszej kampanii
#EUinmyregion prowadzonej przez Komisję
Europejską.
Pozwala
ona bliżej poznać różnorodność
projektów

realizowanych z pomocą dotacji unijnych.
Centrum Nauki i Techniki EC1 przyłącza się
do wydarzenia i zaprasza na zwiedzanie stałej ekspozycji w języku
polskim i ukraińskim
w promocyjnej cenie.
Na wszystkich gości
czekać będą trzy wystawy
wyposażone
w historyczne eksponaty, współczesne symulatory oraz gry komputerowe – wszystko to, co
dotykiem, eksperymen-

SPOTKANIA Z UKRAIŃSKĄ PISARKĄ

tem i poprzez zabawę
pozwala
prześledzić
historię dawnej łódzkiej
elektrowni,
zapoznać
się z wciąż używanymi
technologiami produkcji prądu, a także przedstawić osiągnięcia z zakresu rozwoju nauki.
Bilety na wydarzenie
w cenie 1 zł są dostępne
na stronie internetowej:
bilety.ec1lodz.pl
oraz
stacjonarnie, w kasach
Centrum Nauki i Techniki EC1.
red

Oksana Zabużko to wybitna ukraińska pisarka
i poetka. Jest także postrzegana jako główna
ambasadorka „ukraińskości” na Zachodzie,
a jej twórczość cieszy się
dużym powodzeniem.
Pisarka spotka się z łodzianami dwukrotnie.
W piątek (7 października) na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
(sala C140, wejście od
ul. Rewolucji 1905 r.)

wygłosi wykład „Ukraińskie story: Poznanie
i samopoznanie jako problem bezpieczeństwa?”.
Drugie otwarte spotkanie „Sto lat naszej społeczności” odbędzie się
w sobotę (8 października) w Teatrze Nowym
(Mała Scena, ul. Zachodnia 93). Wydarzenie to
rozpocznie się o godz.
16:30 i będzie połączone
z performatywnym czytaniem fragmentów esejów pisarki, pochodzących ze zbioru „Planeta
Piołun”.
Ema
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WOKÓŁ „DZIENNIKÓW”

FRANZA KAFKI

Dom Literatury (ul. Roosevelta 17) zaprasza w piątek
(7 października) o godz.
19:00 na spotkanie z Łukaszem Musiałem, autorem
nowego polskiego przekładu „Dzienników” Franza
Kafki.

Znawcy twórczości genialnego autora „Procesu” zbyt późno dostrzegli literacką wartość
„Dzienników”, ale nowy
przekład daje możliwość
pełniejszego zinterpretowania spuścizny literackiej

Kafki.
Tym
samym
„Dzienniki” stają się także formą pośmiertnej rozmowy z czytelnikami.
Spotkanie poprowadzi
Paweł Pieniążek. Wstęp
wolny.
EMa
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W weekend (8–9 października) w EC1 (ul. Targowa 1/3)
odbędzie się czwarta edycja
Festiwalu Roślin.
Oprócz wyjątkowych okazów roślin zwiedzający
znajdą tam także ekonawozy, środki ochrony roślin, doniczki, gadżety
i literaturę ogrodniczą.
Wstęp wolny.
rd

INFO

SOBOTA (8 PAŹDZIERNIKA)
W GODZ. 8:00–20:00
NIEDZIELA (9 PAŹDZIERNIKA)
W GODZ. 10:00–18:00

FOTO: LODZ.PL
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BIBLIOTEKA MIEJSKA
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KSIĄŻKA

Biblioteka Miejska w Łodzi zaprasza na warsztaty
„Książka od kuchni”, które adresowane są do początkujących pisarzy.
W piątek (7 października) w Bibliotece Wolność (pl. Wolności 4)
o godz. 18:00 odbędzie
się spotkanie z pisarką
Natalią Fiedorczuk, którego tematem będzie
potrzeba „uśpienia we-

FOTO: MAT. PRAS.

ŚMIERĆ NA GRUSZY

W TEATRZE CHOREA

OD KUCHNI
wnętrznego krytyka”.
W sobotę (8 października) w Bibliotece Kostka
(ul. Kostki-Napierskiego
4) o godz. 11:00 dzieci
będą tworzyć maski-portrety wraz z ilustratorką
– Agatą Królak. Tego samego dnia o godz. 12:00
w Bibliotece Wolność
dorośli będą mogli dowiedzieć się, jak wygląda proces wydawniczy,
oraz co jest ważne przy

Teatr Chorea
(ul. Tymienieckiego 3)
powraca do
wystawienia
sztuki
„Śmierć na
gruszy”.

podpisywaniu umowy
z wydawcą. Spotkanie
„Od ostatniej kropki
w twoim rękopisie do
podpisania
umowy”
poprowadzi
redaktor
i wykładowca akademicki – Filip Modrzejewski.
Wstęp na wszystkie
wydarzenia jest bezpłatny.

Spektakl,
który wyreżyserował Łukasz Kos,
powstał
na podstawie
najlepszego
dramatu, jaki
n a pisał
Witold
Wandurski – związany z Łodzią
przedwojenny
reżyser,
poeta
i twórca Teatru
Robotniczego.
Sztuka jest oparta na motywach
ludowej
baśni,

RedBi
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CHŁOPAKI
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która przedstawia wyczerpaną swoją niemocą śmierć oraz konsekwencje, jakie może
nieść nieśmiertelność
ludzi. W rolach głównych występują m.in.
Joanna Chmielecka,
najlepsza aktorka minionego sezonu, wyróżniona „Srebrnym
Pierścieniem”,
oraz
Joanna Filarska, Julia
Jakubowska, Sara Kozłowska, Paweł Głowaty i Tomasz Rodowicz.
Spektakl dla młodzieży szkolnej, połączony
z warsztatami w ramach projektu „Sztuka wobec wojny”,
zostanie wystawiony
w piątek (7 października) o godz. 10:00.
Sobotni
spektakl
(8
października)
można
obejrzeć
o godz. 19:00. Bilety: 30 zł (ulgowy)
i 40 zł (normalny).
EMa
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PRAWO GŁOSU
W niedzielę (9 października) o godz.
19:00 Teatr Szwalnia (ul. Struga
90) zaprasza na
spektakl Kolektywu
Kobietostan „Chłopaki.
Prawo głosu”.
Spektakl jest
projektem
wrocławskiego
Kolektywu
Kobietostan, który
powstał na podstawie
doświadczeń
związanych z pracą teatralną prowadzoną w zakładach
karnych.
Artystki
teatralne i performerki:
Agnieszka

Bresler,
Martyna
Dębowska i Iwona
Konecka podejmują
w nim temat społecznej oraz kulturowej konstrukcji płci.
Sztuka jest także
artystycznym
protestem sprzeciwem
wobec przemocy.
Niedzielne
wydarzenie odbywa się
w ramach projektu
„Ruch kreuje przyszłość” organizowanego przez AOIA.
Wstęp na spektakl
jest bezpłatny, organizatorzy proszą
o rejestrację: sekretariat@aoia.pl,
426332641.
RedKu
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SOBOTNIA LEKCJA

HISTORII
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w sobotę (8 października) organizuje oprowadzanie po
wystawie „Byli sąsiadami.
Ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady”.

Będzie to wyjątkowa
lekcja historii, która da
odpowiedzi na pytania
o oﬁarność, zaangażowanie w udzielanie
pomocy i współpracę
łodzian w czasie wojny.

Wydarzenie odbędzie się
w sobotę (8 października) o godz. 14:00. Wstęp:
8 zł. Stacja Radegast,
al.
Pamięci
Oﬁar
Litzmannstadt
Ghetto
12.
red

FAJNE MIASTO
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Remont chodnika przy pasażu Abramowskiego, 2020 r.,
kwota: 189 880 zł
To nie jest żaden niezwykły projekt. Ot, chodnik
w centrum miasta. To jednak projekt reprezentujący
wiele innych, podobnych
– kwintesencję ŁBO. Tam,
gdzie wiadomo, że nie ma
pieniędzy na wszystko i na

2

Mural dla seniorek – sztuka wielkoformatowa dla
mieszkanek drugiego domu
pomocy społecznej na Starym Polesiu – 2021 r., kwota: 25 000 zł
Budżet obywatelski
jest papierkiem lakmusowym, który mierzy
wrażliwość mieszkańców i mieszkanek. Wyniki są dobre – dzięki ŁBO
realizowane są projekty
dla różnych grup wiekowych, o różnych statusach, z różną historią.
Ponownie świadczy to
o sile budżetu. Dbamy
o siebie. Dbajmy o siebie
w kolejnych edycjach.
Jeże i nietoperze na Stawach
Wasiaka – 2021 r.,
kwota: 8600 zł

8

3

Woonerf na ul. 6 Sierpnia –
2014 r., kwota: 1 400 000 zł
Pierwszy w Polsce, ale
zdecydowanie nie ostatni.
ŁBO stał się inkubatorem
innowacji, wprowadził do
polskiej przestrzeni miejskiej „małe Niderlandy”.
Dzięki tej realizacji zobaczyliśmy, w jaki sposób
może wyglądać przestrzeń
miejska, i wyznaczyliśmy
trendy dla innych miast.

W ŁBO projekty związane
z ekologią zawsze są dobrze reprezentowane. To
dobrze, bo pokazują troskę
o miasto nie tylko z roku
na rok – to myślenie w długiej perspektywie o sposób
na zadbanie o te aspekty
miasta, które bez naszej pomocy miałyby bardzo pod
górkę. W ramach projektu
zostały stworzone domki
dla jeży i nietoperzy – cichych (super)bohaterów
naszych terenów zielonych.

4

Jednorożce do Stajni Jednorożców – nie całkiem poważny
pomnik dla małych i dużych
łodzian – 2017 r., kwota: 400
000 zł
W jaki sposób jednorożec
stał się ogólnopolskim symbolem Łodzi? Dzięki mieszkańcom i mieszkankom!
Wspólnie pokazaliśmy, że
faktycznie „Łódź Kreuje”
– zarówno Stajnia, jak i pomnik jednorożca stały się już
kultowe! Pomnik pozwolił
też zakończyć dyskusję o nazwie przystanku – czy stojący pośrodku al. Piłsudskiego
pawilon to „Przystanek Centrum”? Skoro tak, dlaczego
biega przed nim jednorożec?
Psi park na Widzewie –
2019 r., kwota: 100 000 zł

9

1

raz, potrafimy podejmować decyzję, co zrobić najpierw, by w Łodzi żyło się
lepiej. Właśnie takie projekty – niezbyt kreatywne
cuda, nieskomplikowane
innowacje – tworzą rdzeń
budżetu i partycypacyjnego życia Łodzi. To im należy się pierwsze miejsce.

5

Zwierzęta w Łodzi są ważne
– pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich –
2018 r., kwota: 1 350 000 zł
Widzimy problem – reagujemy. Budżet obywatelski w końcu służy do
tego, by wśród różnych
potrzeb i koniecznych
działań dostrzec te, które są najbardziej pilne,
najsłabiej zaopiekowane,
najmniej reprezentowane.
Zwierzęta same nie zabiorą głosu w swojej sprawie,
jednak mogły to zrobić
dzięki projektowi. I to nie
w Wigilię.

Pięćset metrów kwadratowych czworonożnego
szczęścia – na terenie parku
pojawiły się zabawki i przeszkody dla psów, pozwalające na trenowanie agility.
Psi park jest inwestycją
podkreślającą rolę budżetu
obywatelskiego – dbamy
nie tylko o siebie, ale także
o samopoczucie i kondycję
przyjaciół na czterech łapach.

6

Szmaragdowa Riwiera w Arturówku – 2020 r., kwota:
670 000 zł
Projekt pozwolił na przywrócenie blasku przestrzeni publicznej w Arturówku. Dzięki niemu
zyskaliśmy nowoczesną
przestrzeń rekreacyjną
kilkanaście minut od centrum miasta. Work-life
balance to modne pojęcie,
które znajduje odzwierciedlenie w ŁBO – dzięki
temu projektowi możemy
odpocząć po pracy. W Łodzi. Na Riwierze.

Nie święci garnki lepią –
2019 r., kwota: 845 000 zł
W Szkole Podstawwej nr
70 powstała w pełni wy-

10

7

Wyciągamy Dzieci z Bramy –
w2017 r., kwota: 716 400 zł
Projekty pomagające młodym i najmłodszym świadczą najlepiej o sile budżetu
obywatelskiego i naszej
empatii. Dzięki projektowi dzieciaki miały szansę
zaangażować się w działanie, razem z animatorami
i animatorkami zrobić coś
wspólnie i dla siebie.

posażona pracownia ceramiczna. Nie tylko dla dzieciaków, nie tylko do nauki
garncarstwa – korzystają
z niej również inne grupy wiekowe. To projekt,
który pokazał, że dzięki
ŁBO nie tylko zmieniamy
wspólną przestrzeń na lepszą. Czasem budżet służy
rzeczom, na pierwszy rzut
oka prozaicznym, jednak
rozwijanie hobby, wspólnie, między pokoleniami
jest niezwykle ważne.
Przemysław Górski

FAJNE MIASTO
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FOT. ENVATO ELEMENTS

DECYDUJ O ŁODZI!
W piątek (7 października)
rozpoczyna się głosowanie
w jubileuszowej, dziesiątej
edycji Łódzkiego Budżetu
Obywatelskiego.
Łódzki Budżet Obywatelski to wydzielona część
budżetu miasta, o której
przeznaczeniu decydują
sami łodzianie. Najpierw
zgłasz a j ą p omysł y n a
zmiany, które chcieliby
wprowadzić w mieście,

a następnie komisja składająca się z urzędników
opiniuje i analizuje projekty pod kątem merytorycznym – sprawdza np. czy
są zgodne z prawem lub
możliwe do wprowadzenia w życie. Wreszcie
przychodzi trzeci – najważniejszy etap – wielkie
głosowanie wszystkich łodzian. To właśnie główny
cel budżetu obywatelskiego: włączenie mieszkań-

ców w proces decydowania o mieście, w którym
żyją.

26 mln zł na projekty
A jest o czym decydować!
Do rozdysponowania łodzianie mają w tym roku
to 26,2 mln zł: 5,5 mln zł
na projekty ponadosiedlowe, reszta – na osiedlowe.
Do wyboru jest ich aż 696.
Wybierać można spośród
kategorii: sport i rekre-

JAK GŁOSOWAĆ?
Każdy mieszkaniec Łodzi może oddać 5 głosów na projekty ponadosiedlowe i 5 na projekty osiedlowe.
W ramach głosowania osiedlowego
można wybrać projekty z dwóch

REKLAMA

dowolnych osiedli, bez względu
na miejsce zamieszkania. Głosować można na dwa sposoby
– drogą elektroniczną oraz tradycyjnie.

acja (144), tereny zielone i ochrona środowiska
(140), infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
(136), infrastruktura drogowa i komunikacja (131),
kultura i dziedzictwo (79),
edukacja, dzieci i młodzież
(34), zdrowie i pomoc społeczna (21) oraz tzw. inne
(11).
Coś dla każdego
Warto wczytać się dokład-

Głosowanie tradycyjne
Głosowanie tradycyjne, na papierowych formularzach, będzie prowadzone od 7 do 14
października. Dodatkowo formularze
będą także
dostępne
w sześciu
wyznaczonych punktach Urzędu Miasta
Łodzi:

nie w opisy projektów.
Głosować można m.in.
na wyposażenie bibliotek,
tworzenie dróg rowerowych, organizację imprez
plenerowych, sadzenie
roślin, pomoc zwierzętom, budowę boisk, przystanków czy wybiegów
dla psów. Ale zdarzają
się także mniej typowe
propozycje: ﬁołkowe pole
czy park ninja na Bałutach,
zjeżdżalnia na Stawach

• Punkt Informacyjno-Kancelaryjny UMŁ, al. Politechniki 32
• Punkt Informacyjno-Kancelaryjny UMŁ, ul. Krzemieniecka
2B
• Punkt Informacyjno-Kancelaryjny UMŁ, ul. Zachodnia 47
• Punkt Informacyjno-Kancelaryjny UMŁ, al. Piłsudskiego 100
• Biuro Aktywności Miejskiej
UMŁ, ul. Tuwima 10

• Łódzkie Centrum Kontaktu
z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110

Punkty są czynne:
• w poniedziałki, środy, czwartki
i piątki w godz. 8.00–16.00;
• we wtorki w godz. 8.00–17.00.
W punktach czekają urny, do których można wrzucić formularze.

Głosowanie przez internet
Znacznie dłużej niż głosowanie
papierowe będzie możliwe głosowanie przez internet. Potrwa
ono aż do
31 października.
Dodatkowo
w 2022 r.,
po przerwie spowodowanej
pandemią,

uruchomione zostaną stacjonarne punkty do głosowania elektronicznego w ﬁliach Biblioteki
Miejskiej w Łodzi.
Podczas głosowania elektronicznego trzeba będzie podać numer
telefonu komórkowego, na który
przyjdzie kod do weryﬁkacji. Poprzez jeden numer telefoniczny
może zagłosować pięć osób. Kod
weryﬁkacyjny przychodzi na telefon w ciągu kilkunastu do kilkudziesięciu sekund.

Jana, ekosłupek na Górnej, sad miejski na Złotnie,
hortensje przy OFF Piotrkowska, bezpłatne zajęcia
z unihokeja na Widzewie
czy aplikacja na telefon
szlakiem łódzkich murali.
Jedno jest pewne – każdy
znajdzie tu coś dla siebie!
Wyniki głosowania poznamy w listopadzie, a realizacja projektów rozpocznie się w 2023 r.
red

Formularze do głosowania można pobrać ze stron
www.lodz.pl/bo, www.lodz.pl/decydujemy oraz po zeskanowaniu
kodu QR.

Szczegółowy wykaz placówek dostępny jest po zeskanowaniu kodu
QR:
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FOT. WIDZEW ŁÓDŹ (MARCIN BRYJA, PIOTR WALENDZIAK)

Nowy
ośrodek
Młodego
Widzewa

Niedawno w bliskim sąsiedztwie
Serca Łodzi, czyli stadionu Widzewa Łódź, został otwarty nowy
ośrodek treningowy, w którym
prowadzone są zajęcia piłkarskie dla dzieci z całego miasta.
Centralny Ośrodek Młodego
Widzewa ma swoją siedzibę
przy ul. Sępiej, przy której
zbudowano boisko dzięki
Budżetowi Obywatelskiemu. Dziećmi, które trenują
w ośrodku, zajmuje się doświadczona kadra trenerska. Młodzi zawodnicy poznają zasady gry w piłkę,
a dzięki wspólnej aktywności ﬁzycznej nawiązują przyjaźnie i świetnie się bawią.
Działania organizowane
w ramach tego projektu to
również turnieje, obozy czy
półkolonie.
Widzew otwiera
sekcję dziewczęcą
Co warte podkreślenia, przy
ul. Sępiej odbywają się także zajęcia nowopowstałej
sekcji dziewczęcej klubu. Po
raz pierwszy od blisko 10 lat
w Widzewie mogą trenować

dziewczynki, a zajęcia prowadzi Marta Świstacz, była
zawodniczka, a obecnie licencjonowana trenerka.
Najpierw zabawa,
później kariera
Widzew serdecznie zaprasza chłopców urodzonych
w latach 2012–2016 oraz
dziewczynki z roczników
2010–2013. Treningi są otwarte,
a zgłosić może się każdy, niezależnie od umiejętności czy
miejsca zamieszkania. Dostępność zajęć piłkarskich dla
dzieci zainteresowanych grą
w piłkę nożną jest głównym
założeniem projektu. – Poprzez sport rozładowujemy
negatywne emocje, poznajemy przyjaciół, uczymy się
współpracy w grupie oraz
budujemy poprawne nawyki
sportowe, a także poznajemy
zasady zdrowego żywienia.
To tylko kilka zalet trenowania
w szkółkach Młodego Widzewa, które może być początkiem spełniania swoich piłkarskich marzeń – mówi Piotr
Turek, koordynator projektu
Młody Widzew.
MP

FOT. ŁKS

MOSKAL WRACA
DO KRAKOWA
Przed ŁKS-em nie ma łatwych meczów. Tabela Fortuna 1. Ligi jest w tym sezonie
wyjątkowo „płaska”, dlatego
każdy stracony punkt może
oznaczać całkowitą zmianę
sytuacji. Na razie wyniki rozgrywek są dla łodzian łaskawe. Mimo wpadek, takich jak
ostatni remis z Zagłębiem
Sosnowiec, zespół wciąż jest
w czubie zestawienia i to nawet na podium.

szczególny przede wszystkim dla trenera drużyny
z al. Unii. Kazimierz Moskal od lat związany jest
z Wisłą. Nie tylko trenował
drużynę spod Wawelu, ale
nawet w niej grał. W barwach Białej Gwiazdy rozegrał ponad 100 spotkań
w Ekstraklasie. Nigdy też
nie krył, że jest związany
z tym klubem. Teraz do
Krakowa pojedzie jako
szkoleniowiec rywala swoDo Puszczy Niepołomi- jego dawnego klubu.
ce łodzianie tracą dwa
punkty, a do lidera, czyli Efekt nowej miotły?
Ruchu Chorzów, zaledwie O zwycięstwo jednak łatrzy. Przy dobrym wie- two nie będzie. Wisła to
trze jest nawet szansa, że spadkowicz z Ekstraklasy
po zbliżającej się kolejce, i mimo że ostatnio zawoŁKS zrówna się punktami dzi swoich kibiców, to
z Ruchem. Musi jednak wciąż jest groźna. Teraz
wygrać mecz z Wisłą Kra- gra pod wodzą nowego
ków, a nie będzie to łatwe. trenera. Po serii porażek
Piątkowy mecz będzie Jerzego Brzęczka zastąpił

Radosław Sobolewski.
W Wisłę mogą zatem
wstąpić nowe siły, a ŁKS
może stać się pierwszą
oﬁarą „efektu nowej miotły”. Miejmy jednak nadzieję, że tak nie będzie.
W końcu nie zmienił się
skład krakowskiej drużyny, a ten ostatnio nie osiąga sukcesów. Krakowianie w ostatnim czasie

przegrali m.in.
z Chojniczanką Chojnice, Puszczą
Niepołomice
czy Stalą Rzeszów.

Tabela na 07.10.2022, godz. 18:00
FORTUNA 1 LIGA

FORTUNA 1 LIGA

13. KOLEJKA

WISŁA

KRAKÓW

PIĄTEK

(7 PAŹDZIERNIKA)

GODZ. 20:30

POLSAT GO BOX

JB

ŁKS

ŁÓDŹ

M

G PKT

1. Ruch Chorzów
12 17:9 25
2. Puszcza Niepołomice 12 18:13 23
3. ŁKS Łódź
12 16:12 21
4. Arka Gdynia
12 19:13 20
5. GKS Katowice
12 15:11 19
6. Termalica B-B Nieciecza 12 20:17 18
7. Chrobry Głogów
12 20:20 18
8. Stal Rzeszów
12 21:17 17
9. Wisła Kraków
12 15:13 17
10. Podbeskidzie B-B
12 14:16 17
11. Zagłębie Sosnowiec
12 12:12 16
12. GKS Tychy
12 19:19 15
13. Chojniczanka Chojnice 12 15:18 14
14. Skra Częstochowa
12 8:12 14
15. Górnik Łęczna
12 18:19 11
16. Resovia Rzeszów
12 13:18 11
17. Odra Opole
12 14:22 11
18. Sandecja Nowy Sącz 12 7:20 6
AWANS

BARAŻE

SPADEK
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ŁÓDZKA POGODYNKA
PIĄTEK

07.10

18°C

Imieniny
obchodzą:
August, Sabina,
Sergiusz, Justyna,
Marek, Maria

Rodzinne miasto
Jak pisaliśmy, za radą berlińskiego
profesora kilkuletni Artur chodził
z rodzicami słuchać pięknej muzyki
do Teatru Victoria, a także do największej w Łodzi Sali Koncertowej
Vogla, gdzie wysłuchał m.in. występu
wybitnego pianisty Józefa Śliwińskiego.
W swoim pamiętniku napisał po latach,
że był za mały, aby go należycie ocenić.
Inny koncert, który zapamiętał,
to wykonanie w Łodzi sławnej suity

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

SOBOTA

08.10

18°C

Słuchać muzyki…
Peer Gynt Edwarda Griega przez
zespół orkiestrowy z Amsterdamu.
Rubinstein był zachwycony tym
dziełem, więc po powrocie do domu –
ku zdumieniu rodziny i obecnych
gości – zagrał je w całości z pamięci…
Obecny był przy tym również kapelmistrz z Niderlandów, Julius A. Quast,
którego zaproszono tego wieczoru
do mieszkania Rubinsteinów
przy ul. Piotrkowskiej 78.
agr

GALERIA ŁÓDZKICH
KAMIENIC
I DETALI

Kamienica przy ul. Piotrkowskiej 292,
zwana „Pod Góralem”. Zbudował ją w 1909 r.
Leon Lubotynowicz dla Jana Witolda Starowicza.

15

Imieniny
obchodzą:
Brygida, Pelagia,
Sergiusz, Ewodia
Ewodiusz, Ginter

FORTEPIAN
RUBINSTEINA

ŁODZIANIZMY

GRANDA, A MOŻE HULALA!

Słowo „granda”, czyli awantura, przypisane zostało do
łódzkiego słownika, choć jest
w powszechnym użyciu,
a „grandziarz” to po prostu
rozrabiaka, których w naszym mieście nie brakowało. Ciekawe jest natomiast
typowe dla Łodzi określenie
„hulala”, które określa rodzaj
dość niebezpiecznej gry rozpowszechnionej dawniej pośród rodzimych grandziarzy.
Był to rodzaj ustawki czy bitwy, toczonej pomiędzy różnymi, zwykle zwaśnionymi

Kolejne wydanie w poniedziałek

grupami z ulic lub dzielnic,
polegającej na obrzucaniu się
kamieniami czy twardymi
grudkami ziemi.
Kamienie były ważniejsze,
bo w „zabawie” używano
również procy albo miotaczy,
wykonanych z paska materiału lub skórki osadzonej na
patyku. To był początek walki, bo po ostrzale z kamieni,
na okrzyk: „Hulala!” obie
strony pędziły na siebie do
bezpośredniego starcia. Taka
to była łódzka granda… agr

10 października

REDAKTOR W KRAINIE GWIAZD

KARTKA Z KALENDARZA

7 października 1949 r.
licznych festiwali. Specjaliw Łodzi urodził się Bohzował się jednak w wywiadan Gadomski – zanany
dach z gwiazdami teatru,
dziennikarz i publicysta,
kina i estrady. Na łódzkim
współpracownik wielu
rynku znany był z audyogólnopolskich i łódzkich
cji radiowych i telewizyjmediów. Był synem śpienych, a także stałych rubryk
waczki oraz muzyka graw „Odgłosach”, „Angorze”
jącego na harmonijce usti „Expressie Ilustrowanym”.
nej. Od najmłodszych lat
Był postacią niezwykle
wykazywał zainteresowabarwną i ze swobodą porunia artystyczne. Startował
szał się w światku towarzyw konkursach piosenki,
skiej śmietanki, a nie zdagrał w ﬁlmach, zdawał do
rzyło się, by któraś z gwiazd
PWSM w Łodzi na Wyodmówiła mu wywiadu,
dział Wokalno-Aktorski,
choć promował również
ale jego powołaniem okamłode talenty. Był nagrazało się dziennikarstwo.
dzany za swoje publikacje
Długo można wymieniać
i książki – to lautytuły prasowe, w któreat m.in. „Złoterych opublikował setki Bohdan Gadomski ze swoim psem, go Pióra” i „Diaartykułów. Jako krytyk championem Polski – Oskarem
mentowej Nuty”.
muzyczny zasiadał w jury Fot. wikipedia.org
Był bardzo blisko

związany z Violettą Villas,
nakręcono o nim kilka reportaży i dokument.
Jego pasją były również psy
rasy bichon frise, które zdobywały tytuły championów.
W 2019 r. przeszedł zawał
serca, a w marcu 2020 r.
trafił do szpitala, po czym
znalazł się pod opieką zaprzyjaźnionych osób.
Zmarł 24 marca 2020 r., ale
jego śmierć, jak również
niejasności w testamencie,
wzbudziły kontrowersje.
Prokuratura skierowała do
sądu akt oskarżenia przeciwko osobom, które opiekowały się dziennikarzem,
a sekcja wykazała, że otrzymał zastrzyk z insuliny wielokrotnie przekraczający zalecaną dawkę.
agr

NIEDZIELA

09.10

13°C

Imieniny
obchodzą:
Arnold, Bogdan,
Ludwik, Atanazja
Aureliusz, Dionizy

HANDLOWE PRZEKRĘTY
Dziś będzie obrazek
obyczajowy z dawnej
Łodzi, bo w statystykach
policji sporo było zgłoszeń w sprawie oszustw
w sklepach i na rynkach,
a na łamach prasy często
odnotowywano, czasem
zabawne, kupieckie
przekręty.
Prawdziwym handlowym zagłębiem był rejon w okolicach obecnej Manufaktury, m.in.
słynny pchli targ na Piaskach, czyli bazary Tanfaniego w rejonie ul. Lutomierskiej, a niedaleko
również Stary Rynek,
przypominający wielkie
orientalne targowisko.
Można tam było kupić
niemal wszystko...
Spokojny plac na Piaskach w sobotę rano
tętnił życiem. Można
tu było nabyć rasowe
psy: dobermany po 7 zł,
wyżły do polowań za
12 zł, a „złe” podwórkowe szły po 2–3 zł. Zdarzało się także niektórym
nabyć szpica „przefarbowanego” na mopsa…

Bywały też gołębie na
sprzedaż, wytrenowane
w bardzo szybkim powrocie do sprzedającego. Ptaszki, złote rybki,
landszafty, starocie były
niezbyt drogie, ale np.
za śpiewającego kanarka
żądano 5 zł.
Trudno było przejść
ul. Nowomiejską pełną
sklepików i kupców,
którzy wręcz zaczepiali
przechodniów, zachwalając towar. Wypatrywano zwłaszcza klientów
z prowincji, by wciskać
im tandetę, a potem niektórzy donosili policji
na nieuczciwych handlarzy, jak choćby na
niejakiego pana Guttmachera, który nagminnie
płacił po 2 zł grzywny
za awantury przed jego
składem rajstop i skarpet. Kto nie chciał być
nagabywany w tłoku na
ul. Nowomiejskiej, mógł
wskoczyć na stopień
tramwaju, który zmierzał w stronę Bałuckiego Rynku, a tam kolejny
rejwach…
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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 FINANSOWYCH 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 19A 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 19A TEL. 42 684 81 90
• ORAZ W WYDZIALE 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.

