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WSPÓLNY BILET

TAŃSZE WYCIECZKI POSADŹMY
SOBIE DĘBY
DO ORIENTARIUM I MANDORII
Z myślą o wycieczkach
szkolnych Orientarium
oraz park rozrywki Mandoria przygotowały ofertę
specjalną – Wspólny Bilet, dzięki któremu grupy
odwiedzą oba miejsca ze
zniżką. Trafi on do sprzedaży już 28 października.
Wspólny Bilet kosztuje 90 zł i uprawnia do
jednorazowej nielimitowanej czasowo wizyty
w Orientarium i parku rozrywki Mandoria
w Rzgowie oraz korzystania z jego atrakcji.
Warunek jest jeden:
oba miejsca uczniowie
muszą odwiedzić tego
samego dnia, od poniedziałku do piątku.

ŁÓDZKIE LOTNISKO

– Najwięcej klientów
biur podróży poleciało
na Riwierę Turecką i wypoczywało w kurortach
takich jak Antalya, Side,
Alanya, Belek. Oferta do
Turcji była największa.
Co tydzień do Antalyi
latały cztery samoloty.
W dalszej kolejności były
greckie wyspy – Rodos

i Kreta, a stosunkowo
najmniej pasażerów
poleciało do Bułgarii,
ale nie jest to tylko wynik
wyboru, ale także tego, że
sezon letni nad Morzem
Czarnym trwa krócej niż
nad Morzem Śródziemnym – mówi Wioletta
Gnacikowska, rzecznik
prasowy lotniska w Łodzi.
Kto lata z Łodzi
na wakacje?
Na wakacje z Łodzi latali
mieszkańcy wszystkich
województw w Polsce –

DLA STUDENTÓW

Młodzi w Łodzi to największy w Polsce program

NAKŁAD: 60000

nawet tak o d l e g ł y c h
jak zachodniopomorskie
czy podlaskie. Najczęściej
jednak wakacyjną przygodę na naszym lotnisku
zac zynali mie s zkańc y
ościennych województw:
wielkopolskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Najwięcej było
mieszkańców Kalisza,

Bogatsza oferta
na lato 2023
W 2023 r. wakacyjna oferta
biur podróży z Łodzi będzie bogatsza. Znajdą się
w niej sprawdzone kierunki – Antalya, Burgas, Kreta i Rodos, ale dojdą też
nowe, takie jak Bodrum
na Riwierze Egejskiej oraz
wyspy greckie Zakynthos
i Korfu.
Red

ZGARNIJ STYPENDIUM

Tylko do końca października można składać wnioski
o stypendia fundowane przez
łódzkie firmy. To zarówno
pieniądze, jak i szkolenia.

ISSN

Jak skorzystać
z promocji?
Organizatorzy wycieczek szkolnych mogą
kupić Wspólny Bilet
zarówno w Orientarium w Biurze Obsługi Klienta (bok@zoo.
lodz.pl, 573 253 247),
jak i w parku rozrywki
Mandoria (tu wymagana jest wcześniejsza
rezerwacja terminu wizyty, tel. 789 794 293,
grupy@mandoria.pl).
Dzięki Wspólnemu Biletowi koszt wizyty
w obu miejscach będzie
niższy o 10%, a uczniowie zyskają dzień pełen
wrażeń.
Red
Warszawy i Włocławka.
Dla 53% pasażerów dojazd
z domu na lotnisko trwał
krócej niż pół godziny.
To właśnie szybkość
i wygoda dojazdu była
głównym argumentem
za wyborem łódzkiego
portu lotniczego.

ALE TO BYŁY WAKACJE!
Ponad 40 tys. pasażerów
letnich czarterów obsłużyło
łódzkie lotnisko w czasie tegorocznych wakacji. To najwięcej od 10 lat!

Grupa musi liczyć co
najmniej 15 osób.

stypendialny. Mogą się
do niego zgłaszać jedynie
łódzcy studenci. Lokalne
firmy przygotowały dla
nich stypendia w wysokości nawet do 10 tys. zł oraz
kursy językowe, IT i miejsca w akademikach.

Do tegorocznej edycji programu można się zgłaszać
już tylko do końca października. Regulaminy
oraz formularze wniosków
znajdują się na: www.mlodziwlodzi.pl.
red
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To świetna okazja do
integracji mieszkańców i wspólnego tworzenia
przestrzeni. W najbliższą
sobotę (22 października)
o godz. 12:00 będzie można zasadzić dęby w parku
leśnym im. rotmistrza Pileckiego.

Parki leśne to miejsca,
które służą mieszkańcom, ale są również
ostoją dla różnych zwierząt. Parki powstają tam,
gdzie chcą tego łodzianie
– to również oni wymyślają ich nazwy.
W ramach projektu powstało już 10 leśnych
parków, m.in. park Zbójnicki, Trzy Wyspy czy
Chojeński. W najbliższą
sobotę, 22 października,
park im. rotmistrza Pileckiego powiększy się
o 200 dębów. To teren
między ulicami Cieplarnianą, Cedry i Rąbieńską.

W sadzeniu drzew może
wziąć udział każdy. Wydarzenie rozpocznie się
o godz. 12:00.
Szansa na poprawę
mikroklimatu
Według planu miasta
na terenie Łodzi, dzięki
parkom leśnym, przybędzie ponad 150 ha zieleni. – W dobie zmian
klimatycznych tego typu
miejsca są szczególnie
potrzebne. Tworzenie
nowych terenów zielonych pozwala nam chronić drzewa przed wycinką i daje schronienie
mniejszym i większym
gatunkom zwierząt. To
również szansa na poprawę mikroklimatu –
podkreśla Anna Wierzbicka, dyrektor Wydziału
Kształtowania Środowiska.
Red

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE

ŚMIERTELNY WYPADEK
NA TATRZAŃSKIEJ
18 października ok.
godz. 18.00 na ul. Tatrzańskiej 30-letni kierujący
pojazdem uprzywilejowanym marki Renault, jadąc
w kierunku ul. Przybyszewskiego, potrącił 84-letnią kobietę na przejściu dla
pieszych.
Jak ustalono, piesza weszła
na przejście z prawej strony, zza stojącego autobusu
MPK. Niestety, pomimo
natychmiastowej pomo-

cy medycznej udzielonej
przez załogę karetki, biorącej udział w wypadku,
kobieta w wyniku odniesionych obrażeń zmarła.
Policjanci zabezpieczyli
ślady i przesłuchali świadków. Sprawdzili trzeźwość kierującego, ale ta nie
budziła zastrzeżeń. Okoliczności zdarzenia będą
wyjaśniane pod nadzorem
prokuratora.
red
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REWITALIZACJA

NAJPIĘKNIEJSZA

nie tylko na całej ulicy

Kończą się prace w domu
dawnego architekta miejskiego. Odnowioną rezydencję Hilarego Majewskiego będziemy mogli obejrzeć w całej
okazałości w listopadzie.
Ul. Włókiennicza to serce łódzkiej rewitalizacji,
a stojący przy niej pod
numerem 11 dom Hilarego Majewskiego to perełka, która tylko podkreśla rangę tego miejsca.
Dawny architekt miejski pod ko-

niec XIX w. zbudował swoją
rezydencję tak, aby stanowiła jego najlepszą reklamę. Pokoje, w których przyjmował
klientów, były udekorowane polichromiami, boazerią
i tapetami robionymi na zamówienie.
Remonty
prowadzone
w ramach programu rewitalizacji nie ominęły także
domu przy ul. Włókienniczej 11. – Prace są już
na ﬁniszu i, patrząc dzisiaj na ich efekty, trudno
uwierzyć, że jeszcze 2 lata
temu dom Majewskiego
był niemal ruiną, a przestronne pokoje na piętrach
podzielone zostały na małe
mieszkania bez wygód.
Wykonawca pieczołowicie odnowił centymetr po
centymetrze, odsłaniając
przepiękne zdobienia, maTrzy firmy złożyły oferty na remont fabryki przy ul. Sienkiewicza 61A. Teraz miasto musi
wybrać najkorzystniejszą.

RAPORT Z DRÓG

ALEKSANDROWSKĄ
RÓWNO JAK PO STOLE

Dwie trzecie remontowanego odcinka ul. Aleksandrowskiej ma już gotową
nawierzchnię. Trwają dalsze
prace przy modernizacji
drogi.

Aleksandrowska
–
główna ulica łącząca
Łódź z Aleksandrowem Łódzkim i część
drogi krajowej nr 72.
Każdego dnia korzystają z niej tysiące kierowców, aby dojechać do
pracy, domu czy wyjechać poza Łódź. Trwa
remont jej wysłużonego odcinka, pomiędzy
ul. Szczecińską a granicą miasta.
Nowa
nawierzchnia
jest już gotowa na od-

cinku od Aleksandrowa Łódzkiego do szpitala im. Babickiego. Do
ułożenia została tylko
ostatnia warstwa asfaltu i miejsce postojowe

dla autobusów na przystanku.
Wykonawca dalej pracuje na prawym pasie
na odcinku bliższym
Teoﬁlowa, gdzie tworzy nową podbudowę
jezdni. Po zakończeniu
prace zostaną przeniesione na drugą połowę
drogi.
Na Teoﬁlowie trwa
nie tylko modernizacja
ul. Aleksandrowskiej.
Remontowane są także ulice Kaczeńcowa
i Morgowa, a w bliskim
sąsiedztwie spotkamy
drogowców również na
ulicach Brukowej i św.
Teresy od Dzieciątka
Jezus.
TAnd

FOT. LODZ.PL

Fabryka przy ul. Sienkiewicza 61A, do której
wchodzi się z pasażu
Schillera, nie przypomina
większości łódzkich fabryk – jej elewacja nie jest
ceglana, ale otynkowana.
Zmieni się to jednak dzięki remontowi. Wykonawca ma przywrócić jej oryginalny kształt, a wnętrza
zamienić w lokale użytkowe i biura. Na parterze zostanie wybita nowa
brama, przez którą poprowadzi pasaż w stronę ulic
Nawrot i Piotrkowskiej.
20 października Zarząd

lowidła i stolarkę – mówi
Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich.
Zakres prac w domu Majewskiego objął wzmocnienie stropów, wymianę
dachu, wykonanie izolacji
fundamentów, usunięcie
wtórnych ścian i tynków,
restaurację i odtworzenie
parkietów, boazerii oraz
stolarki, prace konserwatorskie przy detalach
architektonicznych,
polichromiach i pozostałych
zdobieniach czy wreszcie
ułożenie nowych instalacji
w budynku.
Ukryte polichromie
Inwestycji nie ominęły
niespodzianki. Konserwatorzy sztuki spodziewali
się odkryć, ale to, co znaleźli pod warstwami farby

czy wykładzin, przeszło
ich oczekiwania. Jednymi
z ciekawszych dzieł są polichromie, czyli malowidła
na suﬁtach. Okazało się, że
pod farbą były ukryte ich
dwie oryginalne warstwy,
a wszystko prawdopodobnie dlatego, że sam Majewski zmieniał wystrój swojej
rezydencji, aby zaskakiwać
klientów nowościami.
– Efekt prac zachwyca,
a w listopadzie będziemy
mogli zaprosić łodzian do
zwiedzania tego pięknego
miejsca, które przywracamy miastu. Po remoncie
powstaną tu lokale użyteczności publicznej po to, aby
obiekt został otwarty i możliwe było jego oglądanie –
zapowiada Kassyańska.
Aha

FOT. LODZ.PL

Trzech chętnych
NA FABRYKĘ

Inwestycji
Miejskich
otworzył oferty złożone
do przetargu na remont
gmachu. Najtańsza opiewa na 86 mln zł, a najdroższa – na 102 mln zł.
To kwoty przekraczające

szacunki. Przed miastem
teraz analiza dokumentów i podjęcie decyzji
o ewentualnym zwiększeniu budżetu inwestycji.
sasza

FOT. LODZ.PL

ZAZIELENIENIE PL. DĄBROWSKIEGO

Zmiana terminu spotkania
Trwa projektowanie nowego kształtu pl. Dąbrowskiego – ma się on mocno
zazielenić.
Architekci włączyli do
prac nad koncepcją ło-

dzian, dlatego po dwóch
spotkaniach w terenie zapraszają ich do dyskusji.
Pierwotnie była ona planowana na poniedziałek,
ale termin spotkania został przesunięty na piątek,

28 października, na godz.
18:00.
Miejsce pozostaje bez
zmian – Fabryka Aktywności Miejskiej przy
ul. Tuwima 10.
red
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FOT. LODZ.PL

WALORYZACJA EMERYTUR 2023

ZNACZNY WZROST

ŚWIADCZEŃ?

W przyszłym roku emerytury
mają wzrosnąć przynajmniej
o 13,8%. Podwyżka nie będzie
mogła też być mniejsza niż
250 zł. To duża waloryzacja,
jednak czy emeryci mają się
z czego cieszyć? Wszystko
wskazuje na to, że zapowiadany
przez rząd wzrost wysokości
świadczeń nie dogoni inflacji,
która zdaniem wielu analityków
jeszcze w 2022 r. może sięgnąć 20%.

ryzacji zostanie obliczona
w 2023 r. na podstawie danych z Głównego Urzędu
Statystycznego, m.in. o inﬂacji czy wzroście przeciętnego wynagrodzenia. Może
się więc okazać, że emerytury wzrosną nie o 13,8%, ale
nawet o 15%.
Gonitwa za inﬂacją
Zapowiadane podwyżki dla
seniorów to jednak wciąż
niewiele, biorąc pod uwagę
tempo, w jakim rosną ceny.
Inﬂacja już we wrześniu
osiągnęła poziom ponad
17%, a niewykluczone, że
największe wzrosty cen
usług i towarów zobaczymy dopiero na przełomie
2022 i 2023 r. Ekonomiści
przewidują, że sięgną
one 20% i będą jednymi z najwyższych
w Unii Europejskiej.

FOT. ENVATO ELEMENTS

Z przyjętego
właśnie rozporządzenia
wynika, że

waloryzacja sięgnie prawie
14%. Oznacza to, że jeśli
emeryt dostaje przeciętne
świadczenie w wysokości 2545 zł brutto, w 2023 r.
wzrośnie ono do 2896 zł.
Wzrośnie też minimalna
emerytura. Będzie to prawie 1590 zł. Tyle samo ma
wynieść minimalna renta.
Co więcej, jeśli senior pobiera emeryturę częściową,
podwyżka nie będzie
mogła być niższa niż
125 zł. To jednak
nie są ostateczne
wyliczenia. Rozporządzenie to jedynie
pewne
założenie,
a ostateczna wysokość
walo-

Może się zatem okazać, że
emeryt, mimo kolejnych
podwyżek, będzie miał
w portfelu realnie coraz
mniej.
Kolejne zapowiedzi
Przy okazji rozporządzenia dotyczącego waloryzacji rząd zapowiada, że
będzie chciał wprowadzić
14. emeryturę na stałe. Do
tej pory jej wypłata jest zatwierdzana każdorazowo.
Początkowo miała traﬁć
na konta emerytów tylko
w 2021 r., ale została wypłacona także i w roku 2022.
To, czy będzie można się
jej spodziewać również
w 2023 r., znów zależałoby
od jednorazowej decyzji.
I to właśnie ma się zmienić.
Sęk w tym, że zapowiedzi
o wprowadzeniu 14. emerytury na stałe słyszymy już
od kilku miesięcy. Dotychczas jednak do Sejmu nie
traﬁła w tej sprawie żadna
ustawa. Nie wiadomo też,
kiedy mogłaby traﬁć. Może
się zatem okazać, że znów
zapowiedzi pozostaną jedynie obietnicami.
JB

MORGOWA W REMONCIE

KOLEJNA ULICA
DOCZEKA SIĘ
MODERNIZACJI

Rozpoczął się remont kolejnej
drogi w Łodzi. Tym razem jest to
niemal półkilometrowy odcinek
ul. Morgowej, od ul. Lechickiej
do ul. Szczecińskiej. Drogowców
zobaczymy przy pracach rozbiórkowych oraz demontażu elementów małej architektury.
W zakres inwestycji wchodzi
modernizacja
nawierzchni na odcinku ok.
415 m. Obok nowej, gładkiej nawierzchni pojawią
się bezpieczne wjazdy do
posesji z kostki be-

tonowej. W ramach prowadzonych robót zostanie
również wykonany chodnik po stronie północnej
oraz miejsca postojowe po
stronie południowej, od
posesji Morgowa 14 do
ul. Szczecińskiej.
Umowa została zawarta
z firmą P.H.U. AG-DAR
Agnieszka Szor z Łodzi.
Inwestycja
będzie
zakończona
na
początku
2023 r., a jej wartość to blisko
1,5 mln zł.
ML

PACHNĄCE
DYWANY
NA PRĄDZYŃSKIEGO

NOWE AUTOBUSY
W środę (19 października)
miasto wybrało firmę, od której zakupi osiem autobusów
elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania.
Do przetargu stanęły trzy
ﬁrmy: Evobus Polska, który jest przedstawicielem
Mercedesa, Solaris Bus&Coach i Volvo Bus. Wygrał
Solaris, który zdobył najwięcej punktów w kryteriach technicznych i cenie.
Wartość najkorzystniejszej

oferty to 31 960 320 zł.
Miasto planuje zakup
ośmiu nowych autobusów niskopodłogowych,
których długość będzie
mieściła się w przedziale
17,8–18,75 m. Każdy z nich
ma pomieścić co najmniej
110 pasażerów, z czego
35 na miejscach siedzących.
Pojazdy mają być też zdolne do przewożenia osób
z niepełnosprawnościami
oraz rowerów.
Kierowcy będą korzystać

z zamkniętej kabiny wewnątrz pojazdu. W autobusach
elektrycznych
znajdą się również system
informacji
pasażerskiej,
kasowniki,
monitoring,
a także elektroniczny system umożliwiający kupno
biletu za pomocą karty
płatniczej.
Zamówienie ma zostać zrealizowane w ciągu roku od
dnia podpisania umowy.
ML
FOT. LODZ.PL

W ramach projektu Inicjatyw Lokalnych na ul. Prądzyńskiego
społeczność
lokalna zasadziła ponad
1000 sztuk pachnącej lawendy! Można już podziwiać efekty ich pracy.
– Dzięki zaangażowaniu
sąsiadów, rodziny i znajomych przez trzy dni wspólnie stworzyliśmy piękne
dywany pachnące lawen-

dą – relacjonuje Kamila Ścibor.
Swoją akcją wzbudzaliśmy
niesamowite zainteresowanie zarówno pieszych, jak
i kierowców.
Łącznie
posadzono
1200 sztuk roślin. Współtworzący „Zielone i kwitnące dywany na ul. Prądzyńskiego” to osoby
w wieku od 5 do 82 lat.
red

FOT. ENVATO ELEMENTS, MAT. PRAS

ELEKTRYCZNE ZASILĄ FLOTĘ

ŁÓDŹ NA TALERZU
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FOT. NITKA

NAJDŁUŻSZE NITKI W ŁODZI
Gluten, gluten i jeszcze raz
gluten! Nitka (ul. Piotrkowska
56) to królestwo makaronów,
pizzy i włoskich klusek. Nowa
restauracja otworzyła się
w kamienicy znanej z kulinarnej historii.
Piętrowy lokal z antresolą
pełen jest loftowych detali.
Będzie dobrym miejscem na
kameralne spotkanie rodzinne, ponieważ część sali można zarezerwować i oddzielić
od standardowo działającej
restauracji.
Włoskie standardy
Na pierwszy ogień warto
wybrać pastę (jak sama nazwa wskazuje). W menu
znajdziemy przeróżne
opcje, od klasycznego spaghetti i penne po gnocchi.
Wszystkie przygotowywane są ręcznie, na miejscu
i krojone przed samym ugotowaniem. A dodatki? Leśne grzyby, pesto z bazylii,
sos carbonara, dynia i wiele
więcej. Znajdzie się też opcja
wege – warzywne spaghet-

ti z cukinii
i marchewki
z pieczonym
czosnkiem i wegańskim serem.
Dla wyznawców pizzy przygotowano 10 propozycji, choć nie da się
ukryć, że uwagę zaskarbia
ostatnia z nich – pizza na
cienkim cieście z gorgonzolą, szpinakiem i…
ślimakami! To opcja
dla odważnych
osób, które kochają
próbować nowych
smaków.
Cytrynowe
tiramisu
Części menu z deserami nie można przegapić. Tiramisu z nutą
cytryny, panna
cotta z malinami
czy lekki sernik
z ricotty to pozycje, które obowiązkowo muszą
zakończyć każdy
posiłek.
KS

OGŁOSZENIA
OGŁOSZEN
OGŁOSZENIA
IA MIEJSKIE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 19 października 2022 r. do 9 listopada 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104
wywieszony będzie wykaz nieruchomości położonych w Łodzi przy:
•

ul. Giewont 25, cz. działki nr 205/1, w obrębie W-12, o łącznej powierzchni 690 m² , KW LD1M/00162041/6;

•

ul. Komunardów bez numeru, część działki 70/15 w obrębie B-48, o powierzchni 22,25 m², Ks.hipot.16a;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ul. Listopadowej bez numeru, działka 140 w obrębie W-11, o powierzchni 487 m², KW LD1M/00025123/3;

ul. Komunardów bez numeru, część działki 68/18, 68/20 w obrębie B-48, o łącznej powierzchni 220,83 m², KW LD1M/00220977/1, KW LD1M/00220964/7;

ul. Zgierskiej 27, 29 i Zgierskiej bez numeru oraz Bałucki Rynek 2, część działki nr 224/5, 227/10, 1/55, 227/13, 227/12, 225/1 w obrębie B - 48, o powierzchni
715 m², KW LD1M/00001261/8, KW LD1M/ 00243627/0, KW LD1M/00243850/2, Rep.hip. 2 Nowe Bałuty;
ul. Mokrej bez numeru, część działki nr 7/35 w obrębie B-45, o powierzchni 68 m², KW LD1M/00035281/1;

ul. Górskiej bez numeru, część działki nr 211/26 w obrębie W - 12, o powierzchni 10 m², KW LD1M/00144442/5;

ul. Uprawnej 73, 75, 77, 79, 81 i 83 oraz Kłosowej bez numeru, działki nr 125/41, 125/43, 125/44, 125/42, 125/37, 125/39, 125/40 w obrębie B-37, o łącznej
powierzchni 81 m², KW LD1M/00155175/2;

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, części działki nr 103/53 w obrębie W - 25, o powierzchni 36 m², KW LD1M/00090035/5;
ul. Zapustnej 4/6, działki nr 85/5, 85/4 w obrębie B-3, o łącznej powierzchni 1942 m²;

ul. Jabłoniowej 29 i Jabłoniowej bez numeru, działki nr 91/1, 82/20 w obrębie B-8, o łącznej powierzchni 2939 m², KW LDIM/ 00161867/5;

ul. Limanowskiego 42/44, części działki nr 246/24, 246/26, 246/22, 246/23 w obrębie B-46, o łącznej powierzchni 414 m², KW LD1M/00298250/6,
LD1M/00322984/8, LD1M/00330766/3;

ul. Urzędniczej bez numeru i Wrocławskiej bez numeru, ulicy bez numeru, części działki nr 548, 564/7, 549/3 w obrębie B-28, o łącznej powierzchni 896,95 m²,
KW LD1M/00119045/8, KW LD1M/00119046/5, LD1M/00119047/2;

ul. Tokarzewskiego bez numeru, cz. działka nr 548/1 w obrębie B-49, o łącznej powierzchni 102 m², KW LD1M/00012483/0;

przeznaczonych do udostępnienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej
•
•

ul. Beskidzkiej 210 i 212, część działki nr 34/12, 36/7 w obrębie W-3, o powierzchni 1,20 m², KW LD1M/00129675/6;
ul. Studenckiej 19, część działki nr 18/3 w obrębie B-14, o powierzchni 9 m2, LD1M/00088727/6;

przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat.
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SENIORADKA

Chodzone
rugby czy
walking
futbol?
Łódzcy seniorzy uprawiają sporty
stworzone specjalnie dla nich.
Ale nie tylko. Setki
osób trenują nordic
walking czy pływanie, zaś w miejskich
centrach seniora nie
ma dnia bez gimnastyki. Seniorzy
uwierzyli, że ruch to
zdrowie.
Chodzone
rugby
Chodzone rugby to bezkontakt owa wersja t ej
dyscypliny sportu.
Więcej – tu wręcz
nie można biegać!
Trudno też więc
o kontuzję. Dzięki
temu w treningach
oraz zawodach
mogą uczestniczyć
osoby w różnym
wieku, bez względu na płeć oraz
poziom sprawności
fizycznej. Dlatego
też na trening senior
może przyjść sam, ale
może też zabrać kogoś
ze sobą, np. wnuka!
Na dwóch łódzkich osiedlach wystartowały
właśnie bezpłatne
REKLAMA

treningi chodzonego rugby. Certyfikowani trenerzy oraz asystujący im
wolontariusze zapoznają
uczestników z tajnikami
chodzonego rugby oraz
pomagają szybko zdobyć
umiejętności niezbędne do
uprawiania tej dyscypliny.
Przez pięć kolejnych tygodni łódzcy seniorzy
będą mogli uczestniczyć
w zajęciach na Widzewie
oraz Dąbrowie. Na koniec
odbędzie się wielki finał,
w którym zmierzą się obydwie drużyny.
Na uczestników czekają
koszulki sportowe oraz
pamiątkowe gadżety. Dla
tych, którzy połkną rugbowego bakcyla, przewidziane jest również szkolenie
umożliwiające zostanie instruktorem tej dyscypliny
sportu.
Zajęcia sﬁnansowane zostały z miejskiego programu
Mikrograntów dla Seniorów. Odbywają się w każdy wtorek o godz. 17:30
w XXV LO przy ul. Podha-

INFO

KONTAKT DO
ORGANIZATORÓW:
ŁUKASZ ŁUCKA:
792 023 582
KRZYSZTOF TONN:
604 412 283
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lańskiej 2A (Chojny-Dąbrowa), a także w środę o godz.
18:00 w XXIII LO przy
al. Piłsudskiego 159 (Widzew).
Walking futbol
Tymczasem od wiosny na
boiskach przy ul. Minerskiej
można spotkać zawodników trenujących... walking
futbol. W Łodzi zawiązało
się Stowarzyszenie Walking
Futbol, które postanowiło
popularyzować sport oraz
aktywny tryb życia, nawet
u osób 70+!
Czym walking futbol różni
się od klasycznej kopanej
piłki? Podobnie jak w przypadku chodzonego rugby
– w tej dyscyplinie biegać
po boisku nie tylko nie trzeba, ale wręcz nie można!
O kontuzję tu trudno, więc
grają zarówno seniorzy, jak
i seniorki, często z całymi
rodzinami.
To aktywność sportowa
bezpieczniejsza niż typowa
piłka nożna: nie gra się bark
w bark, nie stosuje wślizgów, pchnięć, nie blokuje
piłki wyprostowaną nogą.
Podstawową zasadą jest zaś
czerpanie radości z gry, ponieważ chodzony futbol to
nie tylko sport, ale przede
wszystkim zabawa.
Maratony
w nordic walking
Łódzcy seniorzy naprawdę trzymają formę! Nie
straszne im maraton nor-

dic walking, ćwiczenia
na siłowni zewnętrznej,
gimnastyka na piłkach,
joga, taniec, a nawet
ścianka wspinaczkowa.
Wiosną 140 seniorów po
raz kolejny ukończyło
Maraton Na Raty Nordic
Walking po lesie Łagiewnickim. Do pokonania
był dystans 42,195
km. Każdy ze spacerów miał ok.
10,5 km, czyli
przejście już
czterech spacerów dawało uczestnikowi trasę
maratonu!
Dzięki fund u s z o m
z Budżetu
O b y w a telskiego
seniorzy
mogli też
p o z n a ć
nowe, dotychczas
nieznane
im aktywności. Jedną
z nich była
wspinaczka po
sztucznej ścianie!
Łódzcy seniorzy zarzekają się, że jeszcze
nie powiedzieli ostatniego, sportowego słowa.
I trudno im nie wierzyć.
OHO

REKLAMA
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WEEKEND W ŁODZI
LONEJ
E
I
Z
W
ŁO
R
E Na wycieczkę po trzech par-

GWIAZDY
ATLAS ARENI
E

W ten weekend (21–2
2 października) w łódzkiej Atlas Are
nie (al. Ban- na żywo ZAZ, czyli najsłyndurskiego 7) wystąpią
dwie gwiazdy niejszej oraz najważniejszej
muzyczne, które cieszą
się ogromną współczesnej jazzowej i sopopularnością na całym
świecie. Znaj- ulowej piosenkarki francudzie się też coś dla miłoś
ników sportu! skiej. Bilety kosztują od 199
do 209 zł.
W piątkowy wieczór
wystąpią The Z kolei w niedzielę (23
Cure, czyli prekursorzy
października) będzie
gotyckiego
możrocka i jeden z najw
na wziąć udział w tre
ażniejszych
ningu
z Anną Lewandowską
zespołów tworzących
i po„nową”
święcić nieco uwagi
i „zimną falę”. Ostat
zdrowenie bilemu trybowi życia i co
ty kosztują 225 zł. W
dziennej
sobotę
diecie. Bilety od 270
będzie można posłu
zł.
chać
red

I

kach na Widzewie: 3 Maja, Baden-Powella i Widzewskim zaprasza w niedzielę (23
października) Zielona Łódź.

DZ

SP
AC

8

Uczestnicy poznają ciekawostki historyczne zwiedzanych miejsc, nie zabraknie opowieści o samym
Widzewie oraz „Niciarce”, czyli ul. Niciarnianej.
Oprowadza Łukasz Śwituniak z Łódzkie HiStory.
Kiedy? 23 października 2022 r. o godz. 12:00
Zbiórka przy przychodni „Miejskie Centrum Medyczne Widzew”, róg ul. Niciarnianej i al. Piłsudskiego.
Udział w spacerze jest bezpłatny.
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W Muzeum Miasta Łodzi
(ul. Ogrodowa 17) szykuje się
intensywny weekend (22–23
października).
W sobotę warto wybrać się
na koncert muzyki dawnej
z cyklu „Barokowe Miraże” w wy-

konaniu Łódzkiej Orkiestry
Barokowej Altberg Ensemble. Orkiestra gra na instrumentach historycznych lub
ich wiernych kopiach. Start:
godz. 16:00. Bilety na koncert kosztują 18 zł (normalny) i 12 zł (ulgowy).
W niedzielę Muzeum zaprasza na recital kameralny

ICKIEWICZ

Teatr Pinok
io uczci 200
. rocznicę ludowych
wydania „B
wierzeń i
allad
prawd mo
premierą sp i romansów” własne nastroje
ralnych o
i dylematy
ektaklu, k
es
te
, jak równ
tó
ty
ry
kę. Aktorz
wyreżyserow
ież
y, posługu
ał
dyrektor i technik,
jąc się wie blis
Gabriel Gietz
bawią się
lością
ky.
tekstem, ru
ką. Spektak
chem oraz
l łączy różn
p
e konwencj
z groteską
Będzie to zu
e teatralne,
włącznie, p
pełnie inne niu szac
rz
y zachowaspojrzenie
unku dla w
spaniałego
n
szkolnej lek a treści mickiewiczowskieg
o wiersza.
tury.
„Ballady i
Widzowie zo
romanse”
baczą spek- dukcja
to koprotakl tworzo
ze Śląskim
ny z persp
T
ea
tr
em Lalki
i
A
k
ektora Ateneu
tywy wspó
łczesnego p
m. Premiera
oko- dzie się w so
lenia młod
odbębotę (22 paź
ych ludzi,
w mickiew
którzy o godz. 17:0
dziernika)
ic
0. Na kolejn
zowskim, fa
cym świeci
y spektakl b
scynują- dzie możn
e pełnym fa
ęa wybrać si
ntazji,
ę także w nie
lę (23 paźd
dzieziernika) o
godz. 12:00.
Bilety kosz
tują 30 i 35
zł.
EMa

A
T
S
A
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M
M
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E
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U
WM
znakomitego młodego
wiolonczelisty – Michała
Balasa. Muzyk jest stypendystą Fundacji Pro Musica
Bona, LYRA Stiftung i programu „Młoda Polska” oraz
laureatem wielu nagród
i konkursów międzynarodowych m.in. Classic
Strings International Competition and Festival

IU

I
Z
D
ŁO

w Dubaju (2022). Michał
Balas wystąpi w duecie
z pianistą Mikołajem
Woźniakiem, z którym
tworzy zespół Duo
Balas/Woźniak. Koncert rozpocznie się
o godz. 17:30.
Koszt biletów:
18 zł i 12 zł.
RedKu

MARIA" W
"

Teatr Powszechny (ul. Legionów 2
prasza w sobotę (22 październik
spektakl „Maria”, który jest inspi
ny życiem Marii Kwaśniewskiej.

Maria Kwaśniewska – łodzi
medalistka olimpijska i boha
która podczas II wojny świa
uratowała setki ludzi przed ś
cią. Przepustką do jej działań
m.in. słynne zdjęcie z Adolfem
tlerem, wykonane na olimpi
w 1936 r. w Berlinie.
Po spektaklu o godz. 19:00 odbęd
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W sobotę (22
października) o godz.
11:00 na Obywat
elski zmieni
Księżym Młynie
a
rozpocz- Łódź, ni
e trzeba niko
nie się gra mie
go
jska po- specjalnie
przekonywać.
święcona Łódz
kiemu W końcu
przez dzieBudżetowi Ob
ywa- więć edycji
mieszkańcy
telskiemu.
i mieszkanki
wybrali do
realizacji pona
d 1700 proO tym, że jekt
ów. Organiz
owana
Ł ó d z k i w na
jbliższą sobotę
gra
B u d ż e t miejska
będzie świetn
ą
okazją, by zoba
czyć kilka
z nich, zrealiz
owanych

Y

dla UKRAIN

W klubie KIJ (ul. Jaracza 45)
w piątek (21 października)
o godz. 21:00 rozpocznie się koncert „All Stars”.
Piątkowy koncert to spotkanie
muzyków ZK Collaboration:
saksofonisty Macieja Kądzieli
i perkusisty Adama Zagórskiego oraz gości z Ukrainy – Igora
Zakusa oraz Useina Bekirowa,
którzy należą do czołówki ukraińskich muzyków jazzowych.
Igor Zakus jest dyrektorem artystycznym festiwalu Jazz Kolo
w Kijowie, a także świeżo upie-

odnajdą
ską im
ą form
piosen,

W grze m
ogą brać c
entrów
udział zespoły
liczące od ha
ndlowych!
dwóch do czte
rech osób. St
art przy plac
Organizatorzy
u
sugerują zaba
w w parku
połączenie kr
eatywności dl
Źróiska I – wej
i zapału najm
ście od
łodszych, ul.
Fabrycznej. U
z doświadczeni
dział
em i wie- w
grze jest bezpła
dzą dorosłyc
tny.
h. Główną
nagrodą w gr
KaWa
ze jest budżet... na zaku
py w jednym z łódzkich

E

W MU
E
Z
L

Spektakl „Friends – The Musical Parody”, czyli nieautoryzowaną
parodię kultowego serialu „Friends”, będzie można zobaczyć w sobotę (22 października)
w Teatrze Muzycznym (ul. Północna 47/51).
To idealna propozycja nie tylko dla fanów serialu,
ale i widzów, którzy poszukują propozycji kulturalnych wypełnionych humorem i doceniają brawurowo
wykonane piosenki na żywo. Na scenie pojawią się
dobrze znani: Rachel, Chandler, Phoebe, Monica, Ross,
Gunther i Joey – w tej roli Marcin Sosiński, tegoroczny laureat stypendium artystycznego Miasta Łodzi.
Spektakl można obejrzeć o godz. 15:00 i 19:00. Bilety:
od 80 do 140 zł.
EMa

ZNYM
YC

JAM
SESSION

w okolicach pa
rku Źródliska, pasażu
Abramowskiego oraz pa
rku Reymonta.
Pływający do
m dla kaczek, plac zaba
w, strefa
workout – pr
zy każdym
z projektów bę
dzie trzeba się wykaz
ać wiedzą,
sprawnością ﬁ
zyczną lub
manualną!

PRZYJAC
I

ZAGR
AJM

czonym
Rektorem
Kijowskiej
Akademii
Muzycznej z prężnie
działającym Wydziałem Jazzu. Natomiast
Usein
Bekirow,
Tatar
z pochodzenia, to wyjątkowy
wirtuoz fortepianu.
Wstęp: min. 15 zł lub więcej.
Cały dochód z koncertu będzie
przeznaczony na wsparcie
ukraińskiego wojska.
Red

„
Ucho
W PO
dźcy z
WS
planety
ZE
Lagła” lądują w Łodzi!
C

21) zaka) na
irowa-

dzie się

YM
HN

ianka,
aterka,
atowej
śmierń było
m Hiiadzie

Najnowsza prespomiera Teatru Muzycznego
tkanie
(ul. Północna 47/51) to
z
córką
propozycja rozśpiewai wnuczką bonej bajki dla najmłodhaterki, które poszych, która przekona
prowadzi Dariusz
widzów, że inność
Pawłowski. Do wstęwcale nie musi
pu na spotkanie uprawbyć zła i nie
nia bilet na spektakl „Matrzeba się jej
ria” lub bilet na spotkanie,
bać.
który kosztuje symboliczną
złotówkę.
RedKu

W kosmicznej fabule spektaklu
spokojne życie Ligiego,
jego mamy i taty na planecie Lagła pewnego
dnia zakłóca przybycie
Cesarii.
Zarozumiała
i żądna pochwał smoczyca
oczekuje od Lagłan uznania jej władzy, a gdy tego
nie dostaje, w zemście

niszczy planetę. Rodzina
musi z niej uciekać. Premiera muzycznej bajki została zaplanowana na sobotę (22 października) na
godz. 16:30, ale spektakl
będzie można obejrzeć już
dzień wcześniej – w piątek
(21 października) o godz.
11:00, a także w niedzielę

(23 października)
o
godz.
17:00.
Bilety kosztują: 40 zł
(ulgowy)
i 50 zł (normalny).

EMa
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FAJNE MIASTO

ŁÓDŹ
Nikt nie zliczy, ilu jest łódzkich biegaczy, ale pewne jest
jedno: ich liczba idzie w tysiące. Nic dziwnego – w mieście
mają pod ręką (a właściwie:
pod podeszwą) duży wybór
terenów zielonych, pojawiają
się i prężnie działają grupy
biegowe, a zawodów organizuje się tyle, że we wszystkich
udziału wziąć nie sposób.
Biegać można praktycznie
wszędzie, ale jeśli mamy
konkretne potrzeby treningowe albo chcemy uprawiać sport otoczeni przyrodą, warto zastanowić się
nad wyborem miejsca.
Dokąd truchta jeż?
Las Łagiewnicki – idealny
dla długodystansowców.
Rozległy obszar leśny pozwala dobrać trasę tak,
by uniknąć monotonii. Ci,
którzy chcą zrobić naprawdę solidne wybieganie,
mogą po prostu obiec las
dookoła (może przy okazji odkryją, dokąd tuptają
jeże?).
Lublinek – las i tereny zielone wokół lotniska przyciągają
usportowionych
mieszkańców Retkini. To
również doskonały wybór
na dłuższe wybieganie
i przy okazji odpoczynek
w pięknych okolicznościach przyrody.
Park na Zdrowiu – kto nie
chce ruszać na obrzeża,
może skierować
się
truchtem

w kierunku Polesia. Park
na Zdrowiu zapewnia
rozległy teren, oświetlone
i utwardzone alejki, ale
też możliwość poruszania
się po bardziej miękkim
terenie. Jest tu specjalna
ścieżka z amortyzowaną
nawierzchnią, dzięki której
zmniejszymy obciążenie
stawów i… porównamy
czasy. Ścieżka ma bowiem
ok. 2 km i jest pętlą –
sprawdza się w treningach
szybkościowych.
Park 3 Maja – miejsce kojarzące się z kortami tenisowymi i boiskami piłkarskimi, ale pobiegać po
miękkim terenie też jest
tutaj gdzie. Chętni mogą
zaliczyć kilka równych
pętli albo urozmaicić sobie
trening i pobiec do znajdującego się tuż obok parku
Baden-Powella.
Park
Poniatowskiego
– dzięki specyﬁcznemu
ukształtowaniu
terenu
można popracować tu zarówno nad szybkością, jak
i siłą biegową. Górki
sprawdzą się do do mocnych podbiegów, a bardziej płaskie alejki pozwolą
na spokojniejsze wybieganie.
Park Mickiewicza – kto
woli utwardzone trakty,
ale chciałby za-

chować pierwiastek natury, powinien wybrać
się na Julianów. W parku
Mickiewicza nie zabraknie
ani ładnych widoków, ani
miejsca do porządnego
rozbiegania, a także wzniesień, na których można poprawić siłę biegową.
W grupie raźniej
Nie każdy lubi biegać
z kimś, niewątpliwie jednak trenowanie w szerszym gronie dostarcza dodatkowej motywacji i nie
pozwala na nudę. W Łodzi
istnieją grupy, w których
darmowo lub za niewielką opłatą można wspólnie
potrenować, często pod
okiem
doświadczonych
trenerów. I tak np. ekipę
Łódź Run Crew znajdziecie w każdy wtorek o godz.
19:00 w parku na Zdrowiu,
a EVErRUN w poniedziałki również na Zdrowiu
oraz w czwartki w parku
3 Maja (start zajęć o godz.
18:30).
A może zawody?
Jeśli mamy już za sobą solidne przygotowania, pora
na spróbowanie sił w zawodach. W Łodzi jest ich
naprawdę sporo.
Najbardziej rozpoznawalne są DOZ Maraton oraz
Bieg Ulicą Piotrkowska
Rossmann Run. Poza koronnymi dystansami (odpowiednio 42,195 km oraz
10 km) zachęcają biegami
towarzyszącymi, np. dla
dzieci. Bieg Fabrykanta
kusi trasą (10 km) poprowadzoną przez pełen
uroku Księży Młyn. Botaniczna Piątka
pozwala
sprawdzić
się na dystansie
5
km
w Ogrod z i e
Botanicznym,
z
kolei
w cyk l u
C i t y
Trail (rusza
23
października)
ten
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sam
dystans
przebiegniecie
w
parku
3 Maja.
Dużą popularnością cieszy się całoroczny Parkrun (5 km) w parku
Poniatowskiego (soboty o 9:00), zaś na amatorów
mocniejszych
wrażeń czeka Półmaraton Szakala Dookoła
Lasu Łagiewnickiego.
Lista łódzkich biegów
jest oczywiście dłuższa, a znajduje się
na niej choćby Bieg
Sylwestrowy odbywający się ostatniego
dnia roku. To świetne zawody na start – atmosfera
jest niezobowiązująca, wielu uczestników przebiera
się w fantazyjne stroje.
A ponieważ przełom roku
sprzyja postanowieniom,
można ten bieg potraktować jako początek
pięknej, sportowej
przygody.
Oby
długodystansoDM
wej!
FORUM ŁÓDZKICH BIEGACZY

ŁÓDŹ RUN CREW

EVERRUN

11

12

CHWILA RELAKSU
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OGŁOSZENIA
OGŁOSZEN
OGŁOSZENIA
IA MIEJSKIE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 21 października 2022 r. do 11 listopada 2022 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104 oraz
zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) wykaz:
nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, położonych w Łodzi przy ul. Smugowej 6 i 6/8,
działki nr 145/4, 145/7 i 145/9 obręb B-48, księgi wieczyste LD1M/00296555/0 i LD1M/00187476/5, pow. łączna 2189 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, w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera).

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 21 października 2022 r. do dnia 14 listopada 2022 r. wywieszone będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 104
oraz zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi:
1.

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w Łodzi przy ulicach:

2.

Rybnej bez numeru i Bolesława Limanowskiego bez numeru, działki nr 237/20 i 105/602, obręb B-46, KW LD1M/00159214/6 i Bolesława Limanowskiego 32,
działka nr 238, obręb B-46, KW LD1M/00159213/9 o łącznej pow. 336 m2,

3.

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz współużytkowników wieczystych, położonej w Łodzi przy ulicy Jana 5A,
działka nr 57/5, obręb B-28, KW LD1M/00118562/1 o pow. 121 m2,
w której udział Miasta Łodzi przeznaczony jest do sprzedaży, położonej w Łodzi przy ulicy ul. Nowomiejskiej 8,
działka nr 86/2, obręb S-1, KW LD1M/00006764/9, o pow. 910 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).

WWW.BIP.UML.LODZ.PL

SPORT
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FOT.RADOSŁAW JÓŹWIAK

Pojedyncze
zwycięstwo
zmienić w serię
Tabela na 21.10.2022, godz. 20:30
FORTUNA 1 LIGA

FORTUNA 1 LIGA

15. KOLEJKA

RESOVIA
RZESZÓW

NIEDZIELA

(23 PAŹDZIERNIKA)

GODZ. 15:00

ŁKS

ŁÓDŹ

POLSAT GO BOX

M

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

BARAŻE

G PKT

22:16
20:14
19:14
25:17
17:12
27:21
24:22
17:18
16:15
21:19
17:15
25:23
16:20
21:20
17:22
8:20
18:29
9:22

27
26
25
24
23
21
21
21
20
19
19
18
15
14
14
14
11
9

Łódzki Klub Sportowy zwycięstwem nad Sandecją
Nowy Sącz przerwał serię
czterech remisów z rzędu,
dzięki czemu wciąż jest
w czołówce Fortuna 1 Ligi.
Resovia zaś po początkowych problemach nabrała
wiatru w żagle i kontynuuje
serię meczów bez porażki.
Przełamanie z Sandecją może i nie było najefektowniejsze, ale na
końcu liczą się trzy
punkty, które zgarnęli
ełkaesiacy. Kazimierza
Moskala może cieszyć, że
w końcu bramkę zdobył
napastnik Maciej Radaszkiewicz. Rekonwalescencję zakończyli kolejni zawodnicy, przed meczem
z Resovią będą mieli za
sobą pełny mikrocykl, zatem nadzieja na zwycięstwo jest podparta sportowymi argumentami.
W ubiegłym sezonie kluby
sprawiedliwie podzieliły
się punktami, ŁKS zgarnął

pełną pulę w Rzeszowie,
a Resovia – w Łodzi.
Długi rozpęd
Rzeszowianie w tym sezonie rozpędzali się bardzo
długo. Lipiec i sierpień
były dla nich istną drogą
przez mękę. Na 24 możliwe punkty Reska zdobyła
jedynie cztery. Pierwsze
zwycięstwo w kampanii
22/23 przyszło w Pucharze Polski. Zespół z Podkarpacia pokonał ekstraklasową Miedź Legnica.
Na ligowy komplet przyszło im jednak czekać do
starcia z Puszczą Niepołomice. Od tego momentu w drużynie Mirosława
Hajdy coś się zmieniło.
W pięciu meczach wywalczyli cztery zwycięstwa,
w tym pucharowe zwycięstwo z Cracovią. Czy ŁKS
przerwie tę passę? Przekonamy się już w niedzielę
(23 października) o godz.
15:00.
PB

SPADEK

FOT.PIOTR WALENDZIAK

TO NIE MUSI BYĆ
PROSTY MECZ

W ramach 14. kolejki PKO
BP Ekstraklasy Widzew Łódź
na własnym boisku podejmie Miedź Legnicę. Starcie
starych, dobrych znajomych
z Fortuna 1 Ligi niektórzy rozstrzygają już przed
pierwszym gwizdkiem na
korzyść Widzewa, jednak
jest to idealna okazja dla
Miedzi na odbicie się od dna.
Przykładając do tego meczu szkolną kliszę, łódzki zespół możemy uznać
za szkolnego prymusa.
Świetna matematyka, co
pokazuje liczba zdobytych punktów, wzorowa
wiedza o sztuce i kulturze – efektowny styl gry
i miejsce w czubie ligi
według zasad fair play –
no i oczywiście wzorowe
wychowanie fizyczne.

Miedź zaś to najczęściej
spotykany typ polskiego ucznia – zdolny, ale
leń. Właśnie dlatego RTS
powinien obawiać się
piątkowego meczu (21
października). Legniczanie mogą zaskoczyć, tym
bardziej że w poprzednim sezonie dwukrotnie
nie dali się Widzewowi. To doświadczenie
i umiejętność niwelowania części potencjału
ofensywnego rywala
może być kluczowe.
Postęp i regres
Ten mecz będzie również pewnego rodzaju
testem, czy Widzew zaliczył spektakularny postęp, a Miedź – regres,
czy po prostu style gry
zespołów były przygo-

towane pod zmagania
w innych ligach. Miedzianka była dominatorem na zapleczu Ekstraklasy i wszyscy liczyli,
że zaliczy spektakularne
wejście do najwyższej
klasy rozgrywkowej.
Czerwono-Biało-Czerwoni zaś po fatalnej wiośnie
wymęczyli awans i mieli
bić się do ostatniej kolejki o ligowy byt. Rzeczywistość jednak brutalnie
zweryfikowała te przewidywania. Czy weekend rozpocznie się od
sensacji, czy kolejnego
spokojnego zwycięstwa
Widzewa? Przekonamy
się w piątek (21 października) o godz. 20:30
na stadionie przy al. Piłsudskiego w Łodzi.
PB

EKSTRAKLASA

Tabela na 21.10.2022, godz. 20:30

14. KOLEJKA

WIDZEW
ŁÓDŹ

PIĄTEK
(21 PAŹDZIERNIKA)
GODZ. 20:30

CANAL+

MIEDŹ

LEGNICA

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

PUCHARY

M

13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
13
12
13
13
12
12

G PKT

23:9
25:14
16:15
19:11
21:17
20:19
14:10
15:11
20:16
12:13
13:16
12:17
13:18
18:22
13:16
14:20
10:24
12:22
SPADEK

29
24
24
23
22
22
21
18
17
17
17
17
16
13
12
12
8
6
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ŁÓDZKA POGODYNKA
PIĄTEK

21.10

14°C

Rodzinne miasto

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS

SOBOTA

Imieniny
obchodzą:
Celina, Hilary,
Urszula, Bernard,
Elżbieta, Jakub

22.10

15°C

NIEDZIELA

Imieniny
obchodzą:
Donat, Filip,
Salomea, Jan,
Kordian, Marek

23.10

16°C

Imieniny
obchodzą:
Gracjan, Seweryn,
Marlena, Edward,
German, Ignacy

FORTEPIAN RUBINSTEINA

Gdy Artur był 6-latkiem, miał już za
sobą pierwszy publiczny występ jako
tzw. cudowne dziecko i rozpoczął lekcje
gry na fortepianie. Instrument ten
sprawili mu rodzice, choć malec grał
już wcześniej jako samouk na pianinie.
Miały ćwiczyć na nim jego siostry,
ale ten pierwszy instrument, a także
zwykłe cymbałki odsłoniły jego genialne
zdolności. Salonik, w którym stało
pianino, był jego ulubionym miejscem
w mieszkaniu przy ul. Piotrkowskiej 78.

Pierwsz
e akordy

A jaki był prawdziwy
początek tej wielkiej kariery?
Wyobraźmy sobie zatem 3-letniego
czy 4-letniego chłopczyka, który tak
po prostu siada przy pianinie i intuicyjnie opanowuje zawiłości klawiatury
oraz gra ze słuchu rozmaite utwory
i melodie, te popularne, a także pozycje
muzyki klasycznej, co było dla niego
wówczas – jak wspominał po latach
Rubinstein – „dziecinną igraszką”…
agr

GALERIA
ŁÓDZKICH
KAMIENIC
I DETALI

Dawny Kantor Włókienniczej Spółki Akcyjnej N. Eitingon i S-ka
przy ul. Sienkiewicza 82/84 zbudowany w 1885 r.

Kolejne wydanie w poniedziałek
ŁODZIANIZMY

FARYNA, CZYLI NA SŁODKO
Cukier powinien się chyba
doczekać w naszym kraju
jakiejś monografii, bo ma
zarówno ekonomiczny,
jak i polityczny posmak.
A zwykle gdy go zaczyna
brakować w sklepach, to
znaczy, że coś się dzieje
(tak jak ostatnio) albo że
nadciąga bieda.
W dawnej robotniczej
Łodzi cukier był swego
rodzaju luksusem, zwłaszcza ten biały, rafinowany,
w kryształkach, dlatego
w powszechnym użyciu
była również np. faryna,
czyli mączka cukrowa
nieraﬁnowana. Zastępczo
używano również melasy

15

buraczanej
lub trzcinowej, a kto
miał kontakty
na wsi, stosował
miód lub owocowe przetwory.
W łódzkim słowniku funkcjonowało jeszcze jedno
słowo, związane
ze słodkim smakiem,
a mianowicie „mojda”,
czyli szmatka wypełniona odrobiną cukru, którą
dawano niemowlakom
do ssania jako smoczek,
co je uspokajało i być może
przynosiło jakieś słodsze
sny… agr

24 października

„SZATAN ŁODZI”
Pod takim mocnym tytułem
drukowana była w 1924 r.
na łamach „Expressu Wieczornego Ilustrowanego”
powieść w odcinkach Ludwika Starskiego, który
wykorzystał w niej wątki
z działalności niejakiego
Jakuba Bełchatowskiego.
Znany powszechnie w Łodzi legendarny szef mafii
żydowskiej, Ślepy Maks,
miał przecież wielu konkurentów.
Sam pan B. J. wraz ze
swoim zięciem znani byli
jeszcze za czasów carskich
jako konfidenci „ochrany”, którzy trudnili się
sutenerstwem oraz handlem żywym towarem,
czyli przerzucaniem młodych kobiet do lupanarów
w Argentynie.
W okresie I wojny światowej Bełchatowski, znany
w światku przestępczym
jako Rudy Kuba, podjął
współpracę z agentami niemieckiej policji i wyłudzał
okupy za rzekomą ochronę
magazynów łódzkich przemysłowców.

Proceder był prosty i intratny, dokonywany w zmowie
z tajniakami. Pod byle pozorem Bełchatowski odwiedzał firmy zagrożone
rekwizycją, a wtedy akurat
pojawiali się tam agenci
niemieckiej policji, by dokonać rewizji. Ponieważ
witali się z Rudym Kubą,
przerażony przedsiębiorca błagał go o pomoc i poufne załatwienie sprawy,
a to sporo kosztowało.
Po namowach Bełchatowski podejmował mediację,
tuszował sprawę i inkasował łapówkę. To nie
była tzw. mokra robota,
a profity pewne i znaczne. Natomiast jeśli któryś
z fabrykantów czy kupców
opierał się machinacjom,
mógł zostać szybko zadenuncjowany jako wróg niemieckiej władzy na podstawie fałszywych doniesień
podstawionych świadków
z gangu. Szantaż był mocny
i przekonujący…
O innych wyczynach Rudego Kuby napiszemy
w kolejnym odcinku. agr

NARODZINY „MATKI POLKI”

KARTKA Z KALENDARZA

niczego i pediatrycznego,
zapewniających możliwość
kompleksowej opieki oraz
oferujących usługi nie tylko
o zasięgu lokalnym, ale również w skali całej Polski.
Działa tu łącznie ponad
20 różnego typu specjalistycznych klinik, kilkanaście
poradni ambulatoryjnych,
a do dyspozycji pacjentów
jest ok. 1000 łóżek.

cji Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
W 2020 r. zakończono natomiast budowę Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego,
połączonego z Centrum
Urazowym i zintegrowanego z nowym, całodobowym
lądowiskiem dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.
agr

21 października 1983 r.
wmurowano kamień węgielny pod budowę Instytutu Centrum Zdrowia Matki
Polki w Łodzi. To jedna
ze sztandarowych inwestycji późniejszego okresu
PRL-u, a jednocześnie swego rodzaju gest w stronę
miasta ciężko pracujących
w przemyśle kobiet.
Przede wszystkim jest to
jednak jeden z największych wysokospecjalistycznych i wiodących ośrodków medycznych w Polsce
w zakresie położnictwa
i neonatologii, ginekologii oraz pediatrii. Bardzo nowoczesna wtedy
i obecnie placówka jest
zespołem dwóch szpitali: ginekologiczno-położ-

Szpital Instytutu Centrum
Zdrowia Matki Polki został
oficjalnie otwarty 26 maja
1988 r. Tego samego dnia odsłonięto stojący przed CZMP
przy ul. Rzgowskiej pomnik
„Macierzyństwo”, będący swoistym hołdem dla
wszystkich polskich matek.
W 1991 r. oddano do użytku
sanitarne lądowisko, które
zostało wpisane do ewiden-

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
przyjmuje rocznie ok. 2,5 tys. małych pacjentów
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