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SCHRONISKO W ŁODZI

PRZED 1 LISTOPADA

WYREMONTOWANE DROGI ENERGICZNY AMPER
POTRZEBUJE OPIEKUNA

WRACAJĄ DO UŻYTKU
Okres Wszystkich Świętych
to zawsze czas wzmożonego
ruchu na drogach. Remonty
łódzkich ulic o mniejszym
zakresie prac planowane były
tak, aby nie przeciągnęły się
do zimy i nie utrudniały życia
mieszkańcom w martwym dla
budowlańców sezonie.
Z początkiem listopada łodzianie znów będą mogli
korzystać z pięciu wyremontowanych dróg. Dołączą one do zrealizowanych
już 15 inwestycji i ponad
100 wykonanych remontów cząstkowych – prac
polegających na wycięciu
i położeniu asfaltu na fragmentach jezdni.

Na Wszystkich Świętych
otwarte zostaną:
• ul. Telefoniczna – od al. Palki do zajezdni MPK;
• ul. Olechowska – na całej długości;
• ul. Kaczeńcowa – odcinek od ul. Rojnej do ul. Aleksandrowskiej;
• ul. Franciszkańska – 25 października w całości dostępna będzie jezdnia
od ul. Wojska Polskiego do ul. Organizacji WiN;
• ul. Boya-Żeleńskiego – od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Staszica.

W ostatnich dniach zakończono też prace na: ul. Maratońskiej (od al. Waltera-Janke do ul. Popiełuszki);
ul. Kosynierów Gdyńskich (od ul. Pryncypalnej
do ul. Trybunalskiej i od
ul. Starościńskiej do ul. Rzgowskiej); ul. Wiskickiej
(od ul. Brójeckiej); ul. Dostawczej (na zachód od
ul. Lodowej); brakującym
odcinku ul. Lodowej przy
ul. Milionowej; ul. Wiączyńskiej (od rynku w Nowosolnej do autostrady);
ul. Białoruskiej i ul. Tatrzańskiej.
TAnd

Amper trafił do schroniska we
wrześniu. To pies o nieprzeciętnej urodzie. Ma ok. 2 lat. Podczas
pierwszego kontaktu był nieufny, nie jest wylewny w oka-

POKOCHAJ KUNDELKI!
Mieszaniec, wielorasowiec – różnie
można go nazywać. 25 października obchodzimy ogólnopolski Dzień Kundelka.

Ul. Maratońska

Z tej okazji władze Łodzi odwiedzą
schronisko i zabiorą psy na spacer,
na nowo powstałe wybiegi. W ostatnich tygodniach pojawiły się tam
m.in. tory przeszkód.
– To bardzo ważne, żeby psy wychodzące na spacery i korzystające
z wybiegu miały na nim zapewnio-

START 29 PAŹDZIERNIKA

Zbiórka datków na renowację
najcenniejszych pomników najstarszej łódzkiej nekropolii rozpocznie się w sobotę, 29 października, o godz. 10:00. Jako
pierwsi na cmentarzu z puszkami na pieniądze pojawią
się uczniowie łódzkich szkół,
którzy pomogą też w sprzątaniu zapomnianych mogił.
Następnego dnia kwestować
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będą przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń zajmujących
się historią i ochroną zabytków Łodzi, a w poniedziałek,
31 października, pałeczkę
przejmą członkowie i sympatycy Towarzystwa Opieki nad
Starym Cmentarzem. Jak zwykle największe zastępy kwestarzy pojawią się na cmentarnych
alejkach 1 listopada, w dzień
Wszystkich Świętych, gdy kwestować będą przedstawiciele
władz miasta, dziennikarze,
politycy, przedstawiciele świata kultury i nauki.
Ubiegłoroczna kwesta zaowocowała kwotą 94 tys. zł,

co pozwoliło m.in. na odnowienie nagrobków uszkodzonych wskutek nawałnic, jakie przeszły przez
Łódź w lipcu 2021 r.
– Od 1995 r., kiedy kwesta została zainicjowana,
zebraliśmy łącznie ponad
1,9 mln zł, co pozwoliło na
odnowienie już 200 pomników
– mówi prezes Towarzystwa
Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi, Cezary Pawlak.
Na ratunek czeka jeszcze ponad 1000 nagrobków.
red

NA SYGNALE

PO SŁUŻBIE ZATRZYMAŁ
SPRAWCĘ KOLIZJI

Z miejskich środków
odnowiony zostanie
w tym roku nagrobek
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ne atrakcje. Spacer to nie tylko załatwianie fizjologicznych potrzeb.
Powinien on być dla zwierzaka również formą zabawy, rozrywki, sposobem na rozluźnienie i oderwanie
się od codziennej monotonii – mówi
Marta Olesińska, szefowa łódzkiego
schroniska.
Wybiegi dla psów zamieniły się
w przyjazne miejsca dzięki wolontariuszom.
PK-S

CIEMNA STRONA MIASTA

DOROCZNA KWESTA
NA STARYM CMENTARZU
Już po raz 28. odbędzie się kwesta
na ratowanie zabytków Starego
Cmentarza. Tradycyjnie będzie
towarzyszyła uroczystościom
związanym z dniem Wszystkich
Świętych.

zywaniu uczuć, ale po przełamaniu lodów okazuje radość
i zainteresowanie człowiekiem.
Jest wtedy bardzo energiczny,
towarzyski i ciekawski. Uwielbia
aktywnie spędzać czas na wybiegu, bardzo lubi aportować
piłeczkę. Bez problemu
daje się głaskać i przytulać, jednak nie należy robić
tego nachalnie. Potrzebuje
poczuć się pewnie i wtedy
pozwala na czułości, które
chętnie odwzajemnia.
Osoby zainteresowane adopcją
Ampera zapraszamy do kontaktu ze schroniskiem:
schronisko.biuro@o2.pl

18 października ok. godz.
8:00 policjant z Wydziału
Kryminalnego IV Komisariatu Policji w Łodzi, jadąc
autem z pracy do domu,
zauważył na ul. Gdańskiej
motocyklistę, który, wioząc
pasażera, w rażący sposób
łamał przepisy ruchu drogowego i spowodował kolizję z prawidłowo jadącym
pojazdem. Pasażer motocykla natychmiast oddalił się
z miejsca zdarzenia. Jadąc
po chodniku, zbiegł też
motocyklista. Całkowicie
zignorował próbującego
zatrzymać go policjanta,
który, widząc co się dzieje,
wysiadł z auta i próbował
interweniować.

Funkcjonariusz powiadomił o zajściu oficera dyżurnego, a ten – patrole
krążące po mieście. Następnie wraz z kolegami
z komisariatu, którzy przybyli na pomoc, rozpoczął
poszukiwania sprawcy
kolizji, jadąc nieoznakowanym radiowozem. Został
zauważony kilka przecznic
dalej, tym razem jako pasażer skutera prowadzonego
przez innego mężczyznę.
Obu zatrzymano. Motocyklista poniesie karę za popełnienie szeregu naruszeń
w ruchu drogowym.
red
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RONDO INWALIDÓW I UL. PARADNA
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WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI
Od frezowania nawierzchni
na wlotach skrzyżowania
i zamkniętych pasach ruchu
rozpoczęły się prace remontowe na rondzie Inwalidów.
Potrwają do połowy listopada, a by przyśpieszyć ich
postęp, są prowadzone etapami przez całą dobę.
Ekipy
remontowe zajęły
prawe pasy
ul. Rokicińskiej
w stronę Janowa
oraz lewe

Nocne prace na rondzie
Inwalidów

CENTRUM POMOCY

w kierunku centrum. Nie
ma możliwości przejazdu
zachodnią częścią skrzyżowania – trzeba zawrócić
na przejeździe przez torowisko za skrzyżowaniem
w stronę ul. Wałowej.
Jeszcze przed weekendem
rozpoczęło się wylewanie
nowej nawierzchni. Przy
okazji drogowcy kończyli
wymianę asfaltowej warstwy ul. Puszkina, gdzie
po remoncie prowadzonym przy zachowanym
ruchu pojazdów został
jeszcze jeden fragment
starej nawierzchni. Pozostała część ul. Puszkina do
ul. Przybyszewskiego ma
już w całości nowy asfalt.
Do całkowitego zakończenia robót trzeba jeszcze
namalować oznakowanie
poziome. Ze względu na
„dojrzewanie” betonu wygrodzenia jezdni zostaną
jeszcze utrzymane.

Ekspresowe prace
na Paradnej
Szybko postępują też
prace na ul. Paradnej. Po
sfrezowaniu nawierzchni od ul. Obszernej do
al. Matek Polskich i po
przygotowaniu drogi
rozpoczęto wylewanie
mas bitumicznych. Zastosowano również siatkę
drogową między warstwami dla polepszenia
trwałości i nośności drogi.
W czwartek przystąpiono
już do układania warstwy
wiążącej, czyli przedostatniego poziomu nowej nawierzchni. Prace te
wykonano na północnym
pasie pomiędzy ul. Osobliwą a zachodnią jezdnią
al. Matek Polskich.
Prace postępują w kierunku ul. Rzgowskiej i na
drugim pasie ruchu.
TAnd

UL. PIOTRKOWSKA 58

NIE TYLKO UCHODŹCOM WCIĄŻ NA SPRZEDAŻ
W odnowionym XIX-wiecznym domu Otto Gehliga przy
ul. Tuwima 17A otwarto pierwsze w Polsce Centrum Spilno
UNICEF. Będzie placówką
wsparcia dla uchodźców
i lokalnej społeczności oraz
miejscem integracji. Jego
powstanie to efekt umowy
o współpracy zawartej przez
Łódź z Funduszem Narodów
Zjednoczonych na rzecz Dzieci
w czerwcu 2022 r.

Centrum ma funkcjonować na zasadzie społecznego domu kultury, w którym pomoc i wsparcie
w najważniejszych obszarach życia (psychologiczne, pedagogiczne, prawne,
zdrowotne, edukacyjne,
informacyjne i inne) uzyskają nie tylko przebywający w Łodzi uchodźcy, ale
także łodzianie, zwłaszcza
dzieci. Będzie to też miejsce integracji i aktywizacji
zawodowej.
– Będziemy w możliwie
szerokim zakresie pomagać uchodźcom odnaleźć się w nowym
otoczeniu, a jednocześnie ułatwiać im
integrację z lokalną społecznością.
Nasze działania
skierowane są zarówno do dzieci
młodszych, jak
i starszych, ale też
do młodzieży i ich
rodziców. Szcze-

gólnie dotyczy to kobiet,
które w sytuacji wojennej
muszą zadbać o siebie,
a jednocześnie zaopiekować się dziećmi – mówi
Agnieszka Reiske, szefowa
Stowarzyszenia Społecznie
Zaangażowani, które zarządza placówką.
Centrum Spilno UNICEF
ma m.in. prowadzić bazę
dostępnych dla uchodźców mieszkań, doradzać
im w zakresie praw lokatorskich, pracowniczych
i obywatelskich wynikających z polskich przepisów prawa, pomagać osobom inicjującym własną
działalność gospodarczą
w Polsce, organizować lekcje języka polskiego, a dla
dzieci i młodzieży – również zajęcia pozalekcyjne
oraz świetlicowe wraz
z pomocą pedagogiczną
i poradnictwem prawnym.
red

INFO

Słowo „spilno” to w języku ukraińskim „razem”.

PGE Dystrybucja S.A. nadal
poszukuje chętnych na zakup
dwóch należących do spółki
działek przy ul. Piotrkowskiej
56/58 i 58.
Ta druga to parcela po
kamienicy wyburzonej
13 lat temu przez ówczesny Zakład Energetyczny Łódź-Teren, który miał ją
odbudować, do
czego nigdy nie
doszło. Od tego czasu dziura w pierzei
ul. Piotrkowskiej
szpeci ciąg zabudowy tej
najbardziej

reprezentacyjnej ulicy Łodzi i stan ten nie zmienia
się pomimo licznych apeli
radnych, społeczników
i samych łodzian.
Pierwszy przetarg na
zakup obu działek przy
„Pietrynie” PGE Dystrybucja Oddział w Łodzi
ogłosiła w sierpniu. Został
on jednak unieważniony.
W połowie września spółka ogłosiła jednak drugi
ustny przetarg
nieograniczony na łączną sprzedaż obu
działek,
ponow-

nie określając ich cenę
wywoławczą na 12 mln
zł (9 044 400 zł za działkę przy ul. Piotrkowskiej
56/58 i 2 056 500 zł za
grunt po kamienicy przy
ul. Piotrkowskiej 58). Termin zgłaszania ofert upływa 14 listopada. Ustny
przetarg ma się odbyć 3 dni
później w siedzibie łódzkiego oddziału PGE Dystrybucja S.A. przy ul. Tuwima 58.
(pj)
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CENTRUM DIALOGU IM. MARKA EDELMANA

DZIEJE SIĘ W

IAŁEK
PONIEDZ

TUSZYŃSKA

Przygoda ze słowem

O godz. 10:00 w Bałuckim Ośrodku Kultury – Centrum Animacji i Rewitalizacji
„RONDO” (ul. Limanowskiego 166) rozpoczną się warsztaty językowe i zabawy ze
słowem dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Zajęcia rozwijają umiejętności dykcyjne,
emisyjne oraz świadomość wypowiedzi.
Udział bezpłatny.

ŻONGLUJE W ŁODZI

We wtorek (25 października) o godz. 18:00 w Centrum
Dialogu im. Marka Edelmana
w Łodzi (ul. Wojska Polskiego
83) rozpocznie się spotkanie
z Agatą Tuszyńską, autorką
książki „Żongler. Romain
Gary”.
– Bohaterką wszystkich moich książek jest pamięć. Znikające światy i odchodzący
ludzie. Zapisuję, żeby nie
przestały istnieć. Wierzę
w ocalającą moc słowa
– mówi autorka.
Agata Tuszyńska – pisarka, poetka, reportażystka.
Autorka biograﬁi Isaaka Bashevisa Singera, Ireny Krzywickiej oraz Wiery Gran,
a także osobistych, np. „Rodzinnej historii lęku”.

W ostatnich latach wydała m.in. książki takie jak
„Oskarżona Wiera Gran”,
„Narzeczona
Schulza”,
„Jamnikarium”,
„Bagaż osobisty. Po Marcu”,
„Mama zawsze wraca”
oraz „Ćwiczenia z utraty.
Po 15 latach”.
W maju ukazała się najnowsza książka – „Żongler.
Romain Gary” – o francuskim pisarzu urodzonym
w Wilnie, jedynym w historii autorze uhonorowanym dwukrotnie Nagrodą
Goncourtów – nagrodą,
którą…można dostać tylko raz. O celebrycie, który
w 1980 r. po błyskotliwej
literackiej karierze odebrał
sobie życie w wieku 66 lat.
O mistyﬁkatorze. Wresz-

cie – o kuglarzu zręcznie
żonglującym
faktami
i zmyśleniami, swoimi
i zasłyszanymi historiami, nieustannie tworzącym opus magnum:
własną biograﬁę (jakby
ta autentyczna była nie
dość fascynująca).
Tuszyńska
maluje
portret Gary’ego jaskrawymi barwami,
pokazuje, jak jej
bohater przekracza granice artystycznej wolty
i człowieczej odpowiedzialności. Żonglerka pozostaje tu
niezmiennie metaforą sztuki.
Zred
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DZIEJE SIĘ WE

WTOREK

Śpiewające Wrzosy
Na godz. 10:00 w Domu Kultury „502”
(ul. Sacharowa 18) w ramach cyklu spotkań
„Podajmy sobie ręce” zaplanowano koncert zespołu seniorów „Wrzosy” z Domu
Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza 37.
Wstęp wolny.
Relacje
polsko-żydowskie

INFO
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny,
zapisy: klubksiazki@centrumdialogu.com.

Na godz. 18:00 Muzeum Tradycji Niepodległościowych Oddział Stacja Radegast
(al. Ofiar Litzmannstadt Getto 12) w ramach wystawy czasowej „Byli sąsiadami.
Ludzkie wybory i zachowania w obliczu
Zagłady” zaprasza na wykład dr. Adama
Sitarka „Relacje polsko-żydowskie w Łodzi”.
Wstęp wolny.

OGŁOSZENIA
OGŁOSZEN
OGŁOSZENIA
IA MIEJSKIE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

informuje, że w dniach od 24 października 2022 r. do 14 listopada 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104
wywieszone będą wykazy nieruchomości położonych w Łodzi przy:

ul. Pryncypalnej 74 (część działki nr 342/1 w obrębie G-26)
o powierzchni 47 m2, przeznaczonych do udostępnienia pod lokalizacje
infrastruktury przesyłowej na okres do 3 lat,

•

ul. Wólczańskiej bez numeru (część działki nr 123/30 w obrębie P-20)
o powierzchni 6 m2,

•

ul. Marii Konopnickiej bez numeru (działki nr 524/2, 523/2 oraz 512/1
w obrębie G-28) o łącznej powierzchni 32 m2,

•

ul. Juliana Ejsmonda 7 (część działki nr 233/5 w obrębie G-17)
o powierzchni 13 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat,
w drodze przetargu nieograniczonego,
ul. inż. Stefana Skrzywana bez numeru (działka nr 25/22 w obrębie G-2)
o powierzchni 30 m2,
ul. Czahary 50 (działka nr 140/8 w obrębie G-9) o powierzchni 286 m2,

•
•

•

•

ul. Zalewowej bez numeru (działka nr 140/3 w obrębie G-9)
o powierzchni 2056 m2,

•

ul. Wólczańskiej bez numeru (działka nr 1/18 w obrębie G-3)
o powierzchni 315 m2,

•

ul. Lubelskiej bez numeru (działki nr 154/7, 154/8 oraz 154/9 w obrębie G-4)
o łącznej powierzchni 409 m2,
ul. Srebrzyńskiej 103A (działki nr 275/2 oraz 275/16 w obrębie P-6)
o łącznej powierzchni 391 m2,

•

•

al. Adama Mickiewicza bez numeru (część działki nr 2/16 w obrębie P-30)
o powierzchni 2 255 m2,
ul. Stefana Okrzei bez numeru (część działki nr 311/31 w obrębie P-7)
o powierzchni 41 m2,

ul. Drewnowskiej bez numeru (część działki nr 310/15 w obrębie P-7)
o powierzchni 1 396 m2,

ul. Jana Pietrusińskiego bez numeru (część działki nr 311/11 w obrębie P-7)
o powierzchni 31 m2,
ul. Jana Pietrusińskiego 52 (część działki nr 311/38 w obrębie P-7)
o powierzchni 32 m2,

ul. Starościńskiej 30 (działka nr 119/5 w obrębie G-27) o powierzchni 64 m2,
ul. Starościńskiej bez numeru (działka nr 120/6 w obrębie G-27)
o powierzchni 50 m2,

ul. Michała Ossowskiego bez numeru (część działki nr 222/53 w obrębie P-7)
o powierzchni 7,10 m2,
ul. Żurawinowej bez numeru (działka nr 202/3 w obrębie P-40)
o powierzchni 3 894 m2,

ul. Ziomkowa 2 (działka nr 217/177 w obrębie G-7) o powierzchni 115 m2,

ul. Ziomkowa 4 (działka nr 217/164 w obrębie G-7) o powierzchni 17 m2,
przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej.

WWW.BIP.UML.LODZ.PL
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CENTRA SENIORA
„Mężczyźni też ćwiczą, czyli
gimnastyka aktywizująca dla
panów” – na takie zajęcia od
listopada zaprasza Centrum
Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ul. Cieszkowskiego 6.
Propozycją dla pań jest gimnastyka mięśni dna miednicy. We wtorek,
25 października,
w czterech miejskich Centrach
Seniora ruszają zapisy na zajęcia, które
będą
prowadzone
w listopadzie. Nie
warto zwlekać z telefonem do
wybranego CZAS-u – wolne
miejsca na kursy i ćwiczenia
rozchodzą się jak świeże bułeczki.

brać jogę, taniec w kręgu,
gimnastykę na zdrowy kręgosłup, stretching i nordic
walking. Wielbicielki rękodzieła mogą zacząć od zrobienia jesiennego wieńca,
a zakończyć na świątecznej choince oraz zimowych
obrazkach w stylu decoupage. Będzie można też
podszkolić się w kulinariach. Zaś dla
żądnych wiedzy

Ul. Cieszkowskiego 6
Centra Seniora zawsze
ubolewały, że na zajęcia przychodzi zbyt
mało panów. Centrum
Seniora z Górnej, działające przy ul. Cieszkowskiego 6, postanowiło zagiąć
parol na seniorów. Od listopada w harmonogramie
zajęć pojawi się gimnastyka dla mężczyzn! Do tego
tenis stołowy. Czy organizatorzy CZAS-u skuszą
panów do wyjścia z domu
i aktywniejszego trybu życia?
Centrum nie zapomniało
też o paniach, którym proponuje ćwiczenia na mięśnie dna miednicy. Problemy uroginekologiczne,
z którymi zmagają się kobiety, długo były tematem
tabu. Dziś mówi się o nich

zaplanowano
„gimnastykę”
umysłu, kurs języka angielskiego
oraz zajęcia doskonalące umiejętności
obsługi komputera czy smartfona.
Seniorzy z tego
centrum
angażują się też
w działalność
charytatywną
i szyją maskotki-małpki

otwarcie,
a gimnastyka ma
być odpowiedzią na problemy medyczne.
CZAS przy ul. Cieszkowskiego ma też wiele innych
zajęć, na które zaprasza
w listopadzie. Seniorzy
pragnący ruchu mogą wy-

dla chorych dzieci ze
szpitali. W nadchodzącym
miesiącu będą mieli ręce
pełne roboty. W grudniu
zabawki traﬁają bowiem
pod szpitalne choinki.
Osoby zainteresowane zajęciami w CZAS-ie przy

ZAPRASZAJĄ!

ul. Cieszkowskiego 6 mogą
zapisywać się na zajęcia od
wtorku, 25 października,
w godz. 9:00–13:00, pod
nr. tel. (42) 689 11 60.
Ul. Rzgowska 170
A w CZAS-ie przy ul.
Rzgowskiej 170 w listopadzie seniorzy
będą... uczyć się
curlingu na
lodzie

Będą
zajęcia
dla pań
i panów

oraz
grać
w badmintona! Będą też
bardziej tradycyjne aktywności: joga, pilates lub stretching, ćwiczenia na zdrowy
kręgosłup lub tenis stołowy.
Lubiącym tańczyć CZAS
przy ul. Rzgowskiej ma do
zaproponowania zajęcia taneczne pod kuszącą nazwą
„cocktail dance” lub tańce z różnych stron świata.
Można też zapisać się na taniec neuronów, ale to raczej
ćwiczenie szarych komórek.

OGŁOSZENIA
OGŁOSZEN
OGŁOSZENIA
IA MIEJSKIE

Centrum Seniora zaprasza też
do wspólnych
spacerów z kijkami po parku
Podolskim lub
wokół Stawów
Jana. Jest szansa na selﬁe lub
zdjęcie grupowe z najpopularniejszym
w
Polsce,

pachnącym nowością napisem!
Potrzebujący wyciszenia
mogą wybrać się na koncert gongów, spotkanie

z psychologiem lub trening
emocji czy zagrać w gry
planszowe. Pragnący wiedzy zapiszą się na kurs
języka angielskiego lub
kurs obsługi komputera
czy smartfona. Zaplanowano też warsztaty kulinarne i kosmetyczne.
W Centrum przy ul. Rzgowskiej seniorzy, którzy
nie ćwiczą, zajmują się rękodziełem. W listopadzie
będą się przygotowywać
do świąt Bożego Narodzenia. Na warsztatach zaplanowano tworzenie ozdób
choinkowych, bombek, zimowych lampionów oraz
torebek na prezenty. Kontynuować będą też szycie
maskotek, które w okresie
przedświątecznym traﬁą
do dzieci w szpitalach.
Zapisy na zajęcia rozpoczynają się we wtorek,
25 października, w godz.
9:00–13:00, pod nr tel. (42)
306 74 74.

Ul. Szpitalna 6
Wesołe jest życie staruszka? Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora na Widzewie wie,
że zdarzają się różne,
trudne sytuacje, dlatego
uczestnikom swoich
zajęć proponuje m.in.
spotkania z prawnikiem czy kurs pierwszej pomocy.
A ponadto: warsztaty
kosmetyczne i spotkanie
z dietetykiem oraz gimnastykę z ﬁzjoterapeutą,
jogę, tenis i taniec w kręgu.
Zaplanowane są zajęcia
z nauki obsługi smartfona
i obróbki zdjęć, warsztaty
ceramiczne i rękodzielni-

FOT.FREEPIK
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cze, muzykoterapia, jak
również brydż – dla „gimnastyki” umysłu. CZAS
przy ul. Szpitalnej 6 czeka
na zapisy pod nr tel. 502
322 547.
Ul. Libelta 16
Centrum Seniora na Bałutach (ul. Libelta 16) wejdzie w listopad krokiem
zumby, a nawet... baletu.
Koordynatorzy z Centrum
jeszcze przed zapisami zaznaczają, że jedna osoba
będzie mogła korzystać
tylko z dwóch rodzajów
zajęć ruchowych – tak duże
jest bowiem zainteresowanie. Oprócz aktywności
tanecznych CZAS proponuje też inne zajęcia gim-

nastyczne: tai-chi,
jogę,
nordic
walking czy gimnastykę na zdrowy
kręgosłup. Ponadto
kursy języka angielskiego, rękodzieło,
kursy nauki obsługi smartfona czy
brydż.
Zapisy pod nr.
tel. (42) 655 30 39.
OHO

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Informuje, że w dniach od 24 października 2022 r. do 14 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 stanowiący załącznik do
zarządzenia Nr 2311/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 października 2022 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
samodzielnych lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie
własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu.

ŁODZIENIE KREUJĄ
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FOT. PRYWATNE ARCHIWUM BARTKA ROSIAKA

NAUCZYCIEL
MA TĘ MOC!

W podstawówce ledwo zdawał z klasy do klasy. W liceum okazał się wybitny. Dwudziestojednoletni Bartek
Rosiak to najmłodszy łódzki nauczyciel. Przyjdź na spotkanie z polonistą wychowanym w rodzinie zastępczej.

Już w przedszkolu Bartek zamieszkał na stałe
z babcią Basią. Gdy miał
7 lat, zmarła jego mama,
a on wpadł w otchłań
traumy. W podstawówce
ledwo zdawał z klasy do
klasy. Uchodził za ucznia
słabego i mało zdolnego,
choć gdy szedł do szkoły, to umiał czytać, pisać
i liczyć. Pod koniec VIII
klasy wychowawca powiedział jego babci, żeby
lepiej wybrał kiepskie
gimnazjum, a później zawodówkę, bo i tak nic więcej z niego nie będzie.
W wieku 12 lat zaczął
kręcić dokument o hitlerowskim obozie dla dzieci
przy ul. Przemysłowej.
– Zajęło mi to 2 lata i na
sam koniec, podczas renderowania, wysiadł komputer. Kilku informatyków próbowało odzyskać
materiał, ale bezskutecznie – wspomina. To wtedy

poczuł, czym jest hejt. Bo
część osób uznała, że ﬁlmu
pewnie w ogóle nie było.
– Przez pół roku nie mogłem dojść do siebie. Czułem, że nie jestem w stanie
znów zaczynać od początku. W końcu uznałem, że
nie muszę tego robić tak
samo. I powstał ﬁlm dużo
bardziej dojrzały – opowiada.
Wybitnie uzdolniony
Gimnazjum było dla niego
rozpędem. Został laureatem olimpiady chemicznej, oszczędności wydawał na pracownię w domu
i zamierzał zostać chemikiem. W liceum okazał się
uczniem wybitnie uzdolnionym. Gdy większość
rówieśników żegnała się
z „czerwonymi paskami”,
to on właśnie wtedy zaczął
je zgarniać. Tym razem
spotkał na swojej drodze
wyjątkową
polonistkę,

INFO
Spotkanie z Bartkiem Rosiakiem
czwartek (27 października) o godz.16:30
w Fabryce Aktywności Miejskiej (ul. Tuwima 10)

która tak go poprowadziła, że z ucznia „trójkowego” stał się „szóstkowym”.
Wygrał olimpiadę polonistyczną i w klasie maturalnej został równolegle
studentem ﬁlologii polskiej.
Już jako licealista prowadził zajęcia wyrównawcze
w podstawówce na Bałutach. A od dwóch tygodni
jest absolwentem UŁ.

ma popracować. Szefowa
widzi w młodym nauczycielu materiał na przyszłego dyrektora. – Jest uporządkowany, kreatywny,
z własną wizją, ma aspiracje i nie boi się zmian.
A to są cechy, które powinna mieć osoba zarządzająca oświatą, jeśli chcemy,
by system polskiej edukacji wyszedł z zapaści.

Materiał na
przyszłego dyrektora
Bartek Rosiak ma dziś
21 lat, studiuje zarządzanie oświatą i uczy polskiego w SP nr 182.
– Jego młody wiek mnie
nie przeraził, bo poleciła go zaufana osoba. Na
rozmowę kwaliﬁkacyjną
przyszedł świetnie przygotowany. W przeciwieństwie do wielu kandydatów miał wiedzę na temat
naszej szkoły i sporo własnych pomysłów – opowiada dyrektorka, Iwona Sosnowska. Oboje są
zwolennikami oceniania
kształtującego, w którym
zamiast ocen uczeń dostaje komunikat, co poszło
dobrze, a nad czym jeszcze

Cała klasa
w pierwszej ławce
Na razie Rosiak napisał
autorski program nauczania, więc jego uczniowie
nie korzystają z podręczników. W klasie nie siedzą
jeden za drugim, tylko
w okręgu (ten pomysł
przyniósł z SP nr 81).
– Dzięki temu każdy zawsze jest
w pierwszej ławce.
Ostrzegano mnie,
że będą ściągać, ale
raczej tego nie robią.
Bo im ufam. A jeśli
naprawdę ktoś podpowie koledze, to jest to
wartość dodana.
W swoim pokoju ma portrety ludzi, których podziwia, m.in. Kory i Wandy

Rutkiewicz. Literacko kocha Tokarczuk, Ferrante,
Szymborską, Poświatowską i Pamuka. Na emeryturę zostawia sobie Prousta.
Szczerze przyznaje, że
traumatyczne przeżycia
wpłynęły na całe jego dalsze życie.
– Gdyby nie zetknięcie ze
śmiercią, pewnie byłbym
przeciętny. Początkowo
trauma obniżyła mój lot,
ale pomogła

mi też rozbudzić w sobie
ogromną chęć samodzielności. I chyba jako rekompensatę los zesłał mi wielu
wspaniałych ludzi. Oprócz
babci to nauczyciele byli
dla mnie największym
wsparciem. Dzięki nim i ja
dziś uczę, a praca w szkole
daje mi moc kreowania rzeczywistości – podkreśla.
Karolina Tatarzyńska

8

TEMAT TYGODNIA

FUZJA
W kluczowej fazie realizacji jest
Fuzja, wielofunkcyjna inwestycja na terenie dawnej fabryki
Karola Scheiblera rozciągająca
się między ulicami Milionową
i Tymienieckiego, tworzona przez
Echo Investment. Realizacja projektu rozpoczęła się od wzniesienia
czterech nowych budynków mieszkalnych oraz dwóch biurowych.
Wyremontowano też zabytkową
elektrownię, perłę architektoniczną

kompleksu, przed którą powstały
Ogrody Anny – centralny plac bogaty w drzewa i niską zieleń. Teraz
trwa kluczowa dla całego projektu
rewitalizacja 14 zabytkowych budynków pofabrycznych, w których
mają funkcjonować biura, sklepy,
usługi, restauracje, kawiarnie i inne.
Będzie to ogólnodostępny teren stanowiący nową część miasta, przywróconą mieszkańcom i przyjezdnym po latach niszczenia w izolacji.

Łódzkie fabryki, nazywane kiedyś najw
nają być jego największym atutem. P
jako pierwsze udowodniły, jak olbrzym
stających wciąż w fazie rozwojowej Og
ne obiekty czeka druga młodość i now
poniżej.

WIDZEWSKA
MANUFAKTURA WI-MA
Cavatina Holding już dwa
lata pracuje nad rewitalizacją Widzewskiej Manufaktury
Wi-Ma przy al. Piłsudskiego.
Na 4 ha powierzchni i na bazie czterech 140-letnich pofabrycznych obiektów (przędzalni, skręcalni, przewijalni oraz
kantoru) powstaje wielofunkcyjny
kompleks
mieszkaniowo-biurowo-usługowy.

WIGENCJA
O krok od oddania do użytku jest
przebudowana w ramach miejskiego programu rewitalizacji fabryka przy ul. Sienkiewicza 75/77.
W dawnej hali tkalni rozgości się
Teatr Pinokio – z dwiema scenami
i niezbędnym zapleczem produkcyjnym. W budynku po przędzalni powstanie Centrum Sztuki dla
Dzieci i Młodzieży pełniące funkcję ośrodka współczesnej edukacji
artystycznej. Będą w nim różnego
typu sale warsztatowe i pracownie, w których początkujący artyści będą mogli pogłębiać wiedzę

i szlifować talenty. Jest tam też
miejsce na rodzinną restaurację,
księgarnię i bibliotekę.
Wzdłuż gruntownie wyremontowanych budynków powstało
przebicie kwartału, które, wiodąc
przez teren Wigencji, połączy
ul. Sienkiewicza z OFF Piotrkowska Center. Zaniedbany wcześniej
przyfabryczny teren jest wzbogacany nowymi nasadzeniami, a to
ponad 20 drzew, krzewy, byliny
i trawy, które zajmą łącznie powierzchnię ponad 700 mkw.

Po czterech etapach inwestycji deweloper chce oddać do użytku ok.
55 tys. mkw. powierzchni: mieszkań, biur oraz lokali użytkowych
dla handlu, usług i gastronomii.
Ozdobą kompleksu będzie stuletni park o powierzchni 9 tys.
mkw. z zabytkową fontanną. We
wszystkich obiektach trwają obecnie intensywne prace budowlane
i rewitalizacyjne.

FABRYKA SZ
Mocno zaawansowany jest już
remont dawnej fabryki szpulek
i wyrobów drewnianych Henryka
Wyssa przy ul. Kopernika 15/17,
którą na mieszkania przebudowuje Vision Development. We
wrześniu, po wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej, inwestycja
osiągnęła status zamkniętej.
Budynkom oﬁcyny mieszkalnej,
dawnej portierni oraz tokarni
przywrócono już ich pierwotny,
historyczny wygląd. Po usunięciu
tynków i koniecznych renowacjach odsłonięto ceglane elewacje, dzięki czemu obiekt odzyskał
fabryczny charakter. Obecnie
trwają prace wykończeniowe na
wszystkich klatkach
schodowych. Nowoczesny sznyt zyskał
budynek
portierni,
której północną ścianę
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FABRYKA JEDWABIU
Pod koniec 2022 r. rozpocznie się
przebudowa kolejnej łódzkiej fabryki – wzniesionej w 1887 r. myjni jedwabiu i apretury niemieckiego przedsiębiorstwa Smitz i van
Endert przy ul. Wólczańskiej 13.
Prywatny inwestor, spółka Revisit
Home, zamierza zmienić zabytkowe pofabryczne zabudowania
w apartamenty stylizowane na
lofty. Budynki zostaną podwyższone o nową nadbudowę i grun-

townie wyremontowane przy
zachowaniu ich historycznych
elementów (obiekt jest w ewidencji zabytków i podlega ochronie
konserwatorskiej). Powstaną też
podziemny garaż oraz dwie nowe
budowle wpisujące się architekturą w historyczne otoczenie. Między budynkami ciągnąć się będzie
ogólnodostępny pasaż z lokalami
dla handlu i usług.

większym problemem miasta, zaczyPo Manufakturze i Monopolis, które
mi potencjał w sobie kryją, czy pozogrodach Geyera, kolejne pofabryczwe życie. O najciekawszych piszemy

MAGAZYN BAWEŁNY
Na początku 2023 r. mają rozpocząć się prace w dawnym magazynie bawełny, ostatnim niezagospodarowanym
budynku
kompleksu Manufaktury, który
zamierza ożywić A&A Holding.
Gmach ma zostać przekształcony
w wielofunkcyjny obiekt z biura-

mi, częścią handlowo-usługową
oraz ogólnodostępną przestrzenią miejską z bogatą roślinnością
i małą architekturą. Ważnym elementem projektu ma być pasaż
pomyślany jako miejsce odpoczynku od miejskiego zgiełku.

ZPULEK
zastąpiono szkłem, a dach pokryto blachą. Będzie się tam mieścił
salon beauty. Uwagę zwracają
nowa nadbudowa budynku oﬁcyny pokryta ciemną blachą
oraz szklane balustrady balkonów wychodzących
na wspólne patio.
Po
wykończeniu
wnętrz inwestor
zagospodaruje
wspólne
przestrzenie,
w których pojawi się mała
architektura.
Zakończenie
prac remontowych planowane jest
w pierwszym
kwartale 2023 r.

NOWA TKALNIA
Po wieloletnich oczekiwaniach
ożywcze zmiany czekają dawny Uniontex (pierwotnie zakładów przemysłowych Scheiblera
i Grohmana). Pofabryczne tereny w kwartale ulic: Tymienieckiego, Kilińskiego i Milionowej
mają zmienić się w wielofunkcyjną Nową Tkalnię. To projekt
ﬁrmy Linesa Investments, którego realizacja ma rozpocząć się
już w najbliższych miesiącach.
Na pierwszym etapie renowacji
poddane zostaną budynki kotłowni i maszynowni, gdzie powstaną biura oraz lokale gastronomiczne. Obok wybudowany

zostanie nowy wielorodzinny
dom z 255 mieszkaniami i częścią handlowo-usługową na parterze (od strony ul. Milionowej).
Historyczny mur otaczający budynek zostanie pieczołowicie
odrestaurowany.
Na kolejnych etapach Nowa
Tkalnia obejmie dalsze pofabryczne tereny w stronę ul. Kilińskiego. Częścią inwestycji ma
być także przewidywane tam
od dawna Centrum Papieskie
nawiązujące do wizyty papieża
Jana Pawła II, który odwiedził
Uniontex w 1987 r.
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Na ogół społeczność lokalna traktuje
Mateusza bardzo przyjaźnie. W dobrych
relacjach z mieszkańcami pomaga mu
europejskie pochodzenie. Brazylijczycy
mówią na niego „gringo”
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NA RATUNEK

GINĄCYM PAPUGOM!
Zwierzęta są jego ogromną pasją. Na przestrzeni lat współpracował z różnymi organizacjami zajmującymi się ich
ochroną. Obecnie Mateusz Styczyński skupia się na ratowaniu
rzadkich brazylijskich papug.

bardzo dobrze zapoznać się
z nowym terenem. W tamtych rejonach występuje
caatinga, dość specyficzna
formacja roślinna. Są także dwie pory roku: sucha
i deszczowa.

Mateusz Styczyński odbywał praktyki w różnorakich
instytucjach zajmujących
się zwierzętami. Współpracował m.in. z czeskim Zoo
w Pilźnie, Durrell Wildlife
Conservation Trust w Wielkiej Brytanii, a w latach 2008–
2009 był wolontariuszem
w łódzkim ogrodzie zoologicznym w sekcji wiwarium.
Zafascynowany amazońskimi papugami, rudosterkami
szaropierśnymi, poszukiwał
projektów nastawionych na
ochronę właśnie tego gatunku. Osiem lat temu podjął
współpracę z organizacją
pozarządową Aquasis i wtedy po raz pierwszy poleciał
do Ameryki Południowej.
– Sam projekt ochrony rudosterek szaropierśnych
wystartował w 2010 r., ja
dołączyłem do niego w roku
2014. Działamy w północno-wschodniej Brazylii, w stanie Ceará – mówi Mateusz
Styczyński.
Na samym początku musiał

Zagrożone wyginięciem
Stan Ceará leży blisko równika, dlatego pod koniec grudnia zaczynają się tam intensywne opady deszczu, które
trwają do przełomu kwietnia i maja. Później prawie
wszędzie następuje zupełna
susza. Wyjątkiem są czubki
wzniesień i gór, na których
rosną przepiękne, wilgotne
lasy deszczowe. Żyją w nich
gatunki endemiczne charakterystyczne dla Amazonii
i lasu atlantyckiego. Mieszkają tam również rudosterki
szaropierśne – endemity występujące tylko na północnym-wschodzie Brazylii.
– Niestety na przestrzeni lat
ich liczebność znacząco się
zmniejszyła. Kiedyś w naturze żyło ich całkiem sporo,
ale gdy nasza organizacja
zaczęła zajmować się tym
projektem, wszystkich osobników było na wolności ok.
100. Na szczęście prężnie
działamy i teraz jest ich blisko 1000 – dodaje Mateusz.

Kluczowe zadanie projektu
to edukacja lokalnych mieszkańców, bo to właśnie przez
ludzi zazwyczaj giną zwierzęta. Niektórzy handlują
papugami dla zysku, a inni
dają je bliskim w prezencie.
W brazylijskich wioskach
nierzadkim widokiem są
klatki z zamkniętymi w nich
umęczonymi rudosterkami.
– Mentalność tamtejszych
mieszkańców jest zupełnie inna od europejskiej.
Oni uważają, że jak natura
stworzyła dany gatunek, to
będzie on na Ziemi do końca świata. Poza tym ogromnymi problemami są tam
deforestacja, czyli wycinka
lasów, oraz zawodowi kłusownicy przyjeżdżający na
ptasie łowy. Papugi gniazdują w głębokich dziuplach
drzew, które kłusownicy
potraﬁą rozciąć, by je z nich
wydobyć – mówi Styczyński.
Praca nie dla każdego
Członkowie zespołu przygotowują różne kampanie
społeczne. Organizują wiele
akcji dla najmłodszych, nastolatków oraz dorosłych.
Tworzą interaktywne wystawy, sprzedają edukacyjne książki, koszulki
i gadżety. Rozdają naklejki

i udzielają się podczas karnawału. Jeżdżą także do
osób, które trzymają w swoich domach papugi, i zachęcają do wypuszczenia ich na
wolność.
– Oprócz tego tworzymy specjalne budki lęgowe, które wieszamy na
drzewach. Monitorujemy
dziuple, zbieramy dane
na temat rudosterek i je
obrączkujemy. Dzięki temu
jesteśmy w stanie rozpoznać konkretne osobniki
– dodaje Mateusz.
Aktualnie Aquasis skupia się
na projekcie reintrodukcji papug, czyli zwracaniu wolności osobnikom wychowanym
w niewoli. Co ciekawe, organizacja działa prewencyjnie
i stara się za bardzo nie ingerować w ich życie codzienne.
Nie wszyscy są w stanie tym
się zajmować.
– To na pewno nie jest praca
dla każdego. Warunki potrafią być ekstremalne. Śpi się
na hamakach, wszystko jest
mokre, nawet ubrania, a na
skórzanych paskach i portfelach pojawia się grzyb. Na
górze często nie ma internetu, brakuje też prądu i wody
– mówi Mateusz Styczyński.
Konrad Wojtczak
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CHWILA RELAKSU

HOROSKOP

Koziorożec (22.12-19.01)
Zapragniesz potwierdzenia uczuć. Jeśli dążysz
do ślubu, najbliższy
tydzień utwierdzi Cię
w słuszności tej decyzji.
W czasie koniunkcji Wenus ze Słońcem doceń
drobne gesty i wrażliwość partnera! W życiu
zawodowym dopadnie
Cię stagnacja – może
pora zmienić branżę?
Twój szczęśliwy dzień:
niedziela.

Rak (21.06-22.07)
Koniunkcja Słońca
z Wenus zadba o radosny
nastrój. Osoby z początku znaku nie odczują
wielkiego przypływu
szczęścia, ale nastrój będzie stabilny i spokojny.
W czwartek nie denerwuj
się na partnera – to zły
dzień, a nie zły związek.
Twój szczęśliwy dzień:
niedziela.

Wodnik (20.01-18.02)
Gotowy? No to do dzieła!
Po trygonie Wenus z Saturnem odczujesz potrzebę uporządkowania życia
zawodowego. Teraz pomóc w tym może szczera
rozmowa z szefem lub
zaufanym współpracownikiem – dowiesz się
rzeczy, które zaważą na
Twoich decyzjach.
Twój szczęśliwy dzień:
piątek.

Lew (23.07-22.08)
Z pozoru wszystko jest
w porządku, lecz warto
przyjrzeć się bliżej. Twoja
bierna obecność przestanie zadowalać rodzinę,
która coraz mocniej łaknie kontaktu i oderwania
się przez Ciebie od pracoholizmu. Przemyśl, czy
zamiast fundować sobie
jeden długi urlop, nie
lepiej podzielić wolne na
mniejsze wyjazdy!
Twój szczęśliwy dzień:
wtorek.

Ryby (19.02-20.03)
Wzrasta Twoja pewność
siebie w uczuciach –
i słusznie! Będziesz mieć
teraz więcej czasu na
miłosne flirty i możesz ze
spokojną głową oddać się
randkowaniu. Pod koniec
tygodnia bądź ostrożny
w ruchu drogowym, licho
nie śpi!
Twój szczęśliwy dzień:
środa.

Panna (23.08-22.09)
Udany weekend zwiastuje wspaniały tydzień! Jeśli
wydaje Ci się, że powinieneś szykować się na zimę,
to masz częściowo rację.
Zdążysz to zrobić dokładnie, ale sprawdzenie garderoby i małe zakupy nie
zaszkodzą!
Twój szczęśliwy dzień:
środa.
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Baran (21.03-19.04)
Uczysz się na własnych
błędach i bliscy to dostrzegają. Postaraj się
utrzymać tę tendencję,
a wasze relacje się uspokoją. Jeśli poznałeś kogoś
w ostatnim tygodniu, daj
mu szansę, ale uzbrój się
w cierpliwość. Nie będzie
to przelotne uczucie,
a długa wędrówka!
Twój szczęśliwy dzień:
poniedziałek.

Waga (23.09-22.10)
Trygon Merkurego
z Marsem przyniesie
akcję w życiu miłosnym.
Ktoś za Tobą tęskni
i zacznie dawać znaki,
że przemyślał sytuację.
Jeśli zdobędziesz się
na wybaczenie, przed
wami długi czas spokoju.
W środę uważaj na zdrowie, ubierz się cieplej!
Twój szczęśliwy dzień:
sobota.

Byk (20.04-20.05)
Twoja ciężka batalia przynosi pierwsze efekty. Nie
szukaj jednak zrozumienia, jeśli sam nie potrafisz go okazać. Za dużo na
głowie? Zamiast męczyć
się wśród bliskich, daj
sobie trochę czasu na
relaks we własnym towarzystwie.
Twój szczęśliwy dzień:
poniedziałek.

Skorpion (23.10-22.11)
Nie szukaj problemu tam,
gdzie go nie ma! Partner
może być zmęczony Twoim marudzeniem, dlatego
weź się w garść i odpuść.
Jeśli czujesz melancholię, podziel się szczerym
wyznaniem, a poczujesz
ulgę i rozluźnienie.
Twój szczęśliwy dzień:
piątek.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Zostaw przeszłość za
sobą! Im dłużej wracasz
myślami do tego, co było,
tym większą przykrość
sprawiasz partnerowi.
W pierwszej połowie
tygodnia zainteresuj się
terminami: przegląd samochodu, badania okresowe, a może przegląd
dentystyczny? Sprawdź
w kalendarzu!
Twój szczęśliwy dzień:
czwartek.

Strzelec (23.11-21.12)
We n u s z n a j d u j e s i ę
w Skorpionie, co przyniesie przyjemne chwile
w samotności. Odpoczniesz psychicznie od
bliskich, jednak nie zagalopuj się! Oni też potrzebują Twojej obecności.
W drugiej połowie tygodnia pojawią się szanse
na wzbogacenie i dużo
śmiechu. Korzystaj!
Twój szczęśliwy dzień:
czwartek.
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REKLAMA
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SPORT
EKSTRAKLASA

14. KOLEJKA

1:0

WIDZEW
ŁÓDŹ

MIEDŹ

LEGNICA

Pawłowski 8’

FOT. LODZ.PL

KOLEJNY

Tabela na 23.10.2022, godz. 20:00

Drużyna Janusza Niedźwiedzia
po piątkowym meczu z Miedzią Legnica wysunęła się na
pozycję wicelidera. Początek
sezonu Ekstraklasy jest niewątpliwym sukcesem klubu
z al. Piłsudskiego.
Nowa miotła na ławce trenerskiej Miedzi Legnica
w postaci Grzegorza Mokrego od pierwszej minuty chciała sprzątnąć

TRIUMF WIDZEWA!

punkty Widzewowi, ale
odpowiedź
Czerwono-Biało-Czerwonych na napór gości była piekielnie
skuteczna. W 8. minucie
Bartłomiej
Pawłowski
uderzył zza pola karnego,
a z kąśliwym strzałem nie
poradził sobie golkiper
„Miedzianki”,
Mateusz
Abramowicz.
Bramka na 1:0 wyhamowała zapędy Miedzi.

Widzew nie tylko mógł,
ale powinien podwyższyć swoje prowadzenie.
W 15. minucie znów błysnął Pawłowski, przerzucając piłkę na prawą
stronę do Ernesta Terpiłowskiego.
Młodzieżowiec nie zdołał jednak
w
dogodnej
sytuacji
strzelić gola – jego strzał
wybronił
Abramowicz.
Okazji do interwencji

golkiperowi gości nie dał
niepilnowany w polu karnym Mato Milos, który
w znakomitej sytuacji
uderzył nad poprzeczką.
Miedź najbliżej wyrównania przed zmianą stron
była w 31. minucie, ale
rozgrywający
wyborne
zawody Seraﬁn Szota
zdołał wybić piłkę z linii
bramkowej. Tuż przed
przerwą na akcję indy-

M

EKSTRAKLASA

WIDZEW
Ravas – Kreuzriegler, Szota,
Stępiński – Milos, Hanousek Kun
(76’ Letniowski), Zieliński (87’
Żyro) – Pawłowski (87’ Shehu),
Terpiłowski (76’ Zjawiński) –
Sanchez

15

Poniedziałek, 24 października | nr 123/2022 (206)

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

widualną zdecydował się
Dominik Kun. Rajd zakończył dobrym podaniem do
Terpiłowskiego, ale strzał
tego drugiego w długi róg
nieznacznie minął słupek
bramki Abramowicza.

G PKT

14
14
14
14
14
14
13
14
14
14
13
14
13
13
13
14
12
13

PUCHARY

24:9
20:11
26:15
17:16
22:18
21:20
14:10
15:11
22:18
12:13
13:16
14:20
12:17
18:22
13:16
14:21
10:24
12:23

32
26
25
25
23
23
22
19
18
18
17
17
17
14
12
12
8
6

SPADEK

stacią okazał się bramkarz
łodzian. Ravas udowodnił,
że należy do grona najlepszych golkiperów ligi. Zawodnik z największą liczbą
czystych kont w Ekstraklasie
dołożył kolejne, kilkukrotnie popisując się świetnymi
interwencjami. Dzięki temu
Widzew ponownie zdobył
komplet punktów i został
wiceliderem Ekstraklasy.
BS

Ravas show
W drugiej połowie widzewiacy starali się przede
wszystkim nie stracić bramki, a pierwszoplanową po-

ŁKS wygrywa wysoko z R
Resovią
sovią

Tabela na 23.10.2022, godz. 20:00
FORTUNA 1. LIGA

M

G PKT

1. Puszcza Niepołomice 15
2. ŁKS Łódź
15
3. Arka Gdynia
15
4. Ruch Chorzów
15
5. GKS Katowice
13
6. Podbeskidzie B-B
15
7. Stal Rzeszów
14
8. Chrobry Głogów
14
9. Zagłębie Sosnowiec
15
10. Termalica B-B Nieciecza15
11. Wisła Kraków
15
12. GKS Tychy
15
13. Górnik Łęczna
15
14. Resovia Rzeszów
15
15. Chojniczanka Chojnice 15
16. Skra Częstochowa
14
17. Odra Opole
15
18. Sandecja Nowy Sącz 15
AWANS

BARAŻE

25:18
22:14
27:18
21:15
17:12
20:21
27:21
24:22
18:17
20:18
20:18
27:22
23:22
16:23
18:24
8:20
19:30
10:23
SPADEK

ŁKS
Bobek – Dankowski, Nacho, Marciniak, Tutyskinas, Nowacki (70’
Koprowski), Lorenc (35’ Pirulo),
Trąbka (88’ Biel), Ochrończuk,
Janczukowicz (70’ Szeliga), Balongo (88’ Jurić)

30
28
27
27
23
22
21
21
21
20
20
18
15
14
14
14
12
10

ŁKS Łódź wysoko pokonał na
wyjeździe Resovię Rzeszów
i obejmuje fotel wicelidera Fortuna 1 Ligi. Nie ma tu
mowy o przypadku. W spotkaniu w Rzeszowie obejrzeliśmy aż trzy gole.
Łodzianie jak zwykle od
początku próbowali narzucić swoje tempo gry.
Częściej byli przy piłce
i szukali okazji, jednak
najwyraźniej gospodarze
byli na to przygotowani i mimo presji potrafili
stwarzać sobie groźne
sytuacje bramkowe. Ale
grze brakowało tempa,
bo często przerywano ją
kolejnymi faulami. Sędzia
jednak nie kwapił się do
wyciągania żółtego kartonika. Po 30 minutach bezbarwnej gry z boiska musiał zejść Mieszko Lorenc,
który prawdopodobnie
źle stąpnął i bez walki
o piłkę upadł na murawę. Zastąpił go Pirulo
i ta zmiana, jak się później
okazało, była kluczowa
dla zwycięstwa łodzian.

FORTUNA 1. LIGA

15. KOLEJKA

RESOVIA
RZESZÓW

0:3

ŁKS

ŁÓDŹ
Janczukowicz 62’
Pirulo 75’

Pirulo 90’ (K)

Popis
w drugiej połowie
Druga połowa to znów
gra pod dyktando ŁKS-u, choć na początku to
rzeszowianie częściej
i celniej strzelali w stronę bramki przyjezdnych. Ale, jak to
zwykle w piłce
bywa, niewykorzystane

okazje się
mszczą. Tak
było i tym razem. To łodzianie szybciej
znaleźli drogę do bramki.
W 62. minucie piłka traﬁła
środkiem do Pirulo, który
próbował mocnego strzału
z 20 m. Futbolówka odbiła
się od obrońców gospodarzy i trafiła wprost na
nadciągającego Janczuko-

wicza. Ten strzelił płasko,
a piłka odbiła się o słupek
i wpadła do siatki. Po tej
bramce łodzianie wyraźnie się przełamali i na
kolejną bramkę nie kazali
zbyt długo czekać. Raptem
12 minut później Trąbka
dośrodkował do Szeligi,
ten zagrał piłkę w środek
pola karnego, gdzie nadbiegał Pirulo, który z 3 m

zagrał głową. Piłka jeszcze
przekozłowała i wpadła do
siatki.
Ostatniego gola łodzianie
dostali w prezencie. Już
w doliczonym czasie gry
rzeszowianie faulowali
w polu karnym Juricia,
a sędzia wskazał na 11.
metr. Rzut karny pewnie
wyegzekwował Pirulo. JB

FOT. MICHAL STAŃCZYK
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ŁÓDZKA POGODYNKA
PONIEDZIAŁEK

24.10

17°C

Rodzinne miasto

Imieniny
obchodzą:
Antoni, Marcin,
Rafał, Antonin,
Filip, Marek

16°C

WTOREK

25.10

Imieniny
obchodzą:
Daria, Kryspin,
Walentyna, Inga,
Maria, Piotr

FORTEPIAN RUBINSTEINA

Najwcześniejsze łódzkie wspomnienia
słynnego artysty wiążą się z mieszkaniem
przy ul. Piotrkowskiej, gdzie w oficynie
domu pod nr 78 rodzina Rubinsteinów
zajmowała połowę drugiego piętra.
Maestro pamiętał, że mieszkanie było
słoneczne i pełne dźwięków. Dochodziły
tam wszystkie możliwe
odgłosy miasta – szum
ulicy, syreny fabrycz-

GALERIA
ŁÓDZKICH
KAMIENIC
I DETALI

Inspir

ne, dźwięki płynące
z podwórka, na którym pojawiali się
wędrowni muzycy, śpiewacy, kataryniarze,
grupy tańczących Romów czy zachwalający swoje towary i usługi uliczni handlarze
oraz rzemieślnicy.
Te odgłosy z dzieciństwa towarzyszą nam
przez lata, a w przypadku Artura łódzki
gwar z pewnością miał wpływ na kształtowanie jego muzycznej wrażliwości.
agr

acje

ŁÓDZKIE GAWĘDY

GDZIE „NIEZLICZONE
TRZYSZCZĄ ŹRÓDŁA”…

Znaczną rolę przy podjęciu decyzji o urządzeniu
w Łodzi osady lniarsko-bawełnianej nazwanej
Łódką przypisuje się także Stanisławowi Staszicowi, który przyjechał tutaj
na wizytację w 1825 r.,
czyli 5 lat po Rajmundzie
Rembielińskim.
Nie bez znaczenia dla
dalszej kariery Łódki
była rekomendacja Stanisława Staszica, który na
rok przed śmiercią dokonał jeszcze lustracji miast
Królestwa Polskiego.
W „Uwagach przy objeździe dróg, rzek i fabryk w 1825 roku”
radca stanu i dyrektor generalny
Wydziału Przemysłu i Kunsztów Królestwa
Kongresowego
zawarł bodaj najsławniejszy cytat
na temat Łodzi:
„Położenie miasta tego jest
szczególniejsze
z wielu względów: znajduje się
z całą swoją rozległą
okolicą
pod ob-

KLAPITKA

Ten termin przewija się
w wielu łódzkich wspomnieniach i zwykle występuje jako nazwa własna, choć nie wskazuje
jednoznacznie tylko jednego miejsca w Łodzi.
Pierwsza Klapitka dotyczy
północno-zachodniej części Polesia, w końcowym
odcinku ulic Legionów
i Więckowskiego. Nazwa
być może pochodzi od nazwiska właściciela karczmy, która znajdowała się
dawniej na tym terenie.
Może bardziej rozpowszechniona nazwa Klapitka odnosi się do fragmentu
dzielnicy Widzew, ciągną-

cego się od kolei scheiblerowskiej do ul. Przędzalnianej.
Nazwa wzięła się ponoć
stąd, że na starej gruszy
przy jednym z domów wisiała przydrożna kapliczka
i po jakimś czasie, poprzez
zniekształcenie nazwy,
obszar był określany jako
Klapitka. Spotkałem również tę nazwę dla rejonu
w pobliżu dworca Fabrycznego. Ponadto słowo
„klapitka” funkcjonowało
w potocznym języku łodzian jako określenie mieszkania. Może stąd właśnie
wzięła się „klitka”.
agr

Można jedynie
dodać, że określenie „fabrykanci” odnosiło się
w tamtym czasie do tkaczy
i prządków, którzy zakładali małe
warsztaty w swoich domach. agr

Pomnik
Stanisława Staszica
w parku Staszica w Łodzi

Kolejne wydanie w środę

Kamienica przy ul. Piotrkowskiej 78, której
nasławniejszym lokatorem był Artur Rubinstein.
Kamienicę wybudowano pod koniec lat 80. XIX w.

ŁODZIANIZMY

szernem i wyniosłem
wzgórzem, z którego niezliczone trzyszczą źródła.
Tych bieg wód łatwo tak
kierowany być może,
iż prawie przy każdym
fabrykanta mieszkaniu
przebiegać mogą dla jego
użytku strumienie. (...)
Poszedłem do początkowych źródeł obydwu rzeczek, te znalazłem liczne
i obﬁte. (...) Jest to z natury
przysposobione miejsce
nie tylko dla fabryk sukiennych, ale szczególniej
dla wszelkiego gatunku
rękodzielni bawełnianych i lnianych”.

26 października

„Łódź MIŚię podoba”

24 października 2009 r. na
ulicy Piotrkowskiej odsłonięto rzeźbę Misia Uszatka i tym
samym zainaugurowano powstanie bajkowego szlaku,
związanego z postaciami
z animowanych filmów dla
dzieci, zrealizowanych głównie w łódzkiej wytwórni Se-Ma-For.
Miś, „co klapnięte uszko
ma”, został przedstawiony
jako turysta – ma na sobie
plecak i w lewej łapce trzyma
plan miasta. Rzeźba autorstwa Magdaleny Walczak
i Marcina Mielczarka ma niecały metr wysokości i waży
60 kg. Zainspirowana jest
postacią bohatera opowiadań Czesława Janczarskiego z ilustracjami Zbigniewa

Rychlickiego. Na ekranie
Uszatek pojawił się najpierw
w krótkometrażowym ﬁlmie
w 1962 r., a ulubieńcem dzieci stał się dzięki emisji dobranockowego serialu w TVP
w latach 1975–1987.

Odsłonięcie figury odbyło
się pod hasłem „Łódź MIŚię podoba”, które widnieje
także na okładce mapy trzymanej przez Misia Uszatka.
W styczniu 2010 r. o rzeźbę
prawdopodobnie zahaczył

Miś Uszatek od 2009 r.
pozdrawia przechodniów
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pług śnieżny i uszkodził łapkę. Po naprawie Miś stał jakiś czas w witrynie Centrum
Informacji Turystycznej, ale
16 maja 2010 r., w czasie
święta Łodzi, nastąpiło ponowne odsłonięcie pomnika.
W 2013 r. na czas remontu
ul. Piotrkowskiej pomnik
został zdemontowany
i przeniesiony ponownie do
ówczesnej siedziby Centrum
Informacji Turystycznej.
Uszatek uroczyście powrócił na swoje miejsce 20 maja
2014 r. i od tamtego czasu pomnik stanowi jedną z atrakcji
Łodzi, stając się także swego
rodzaju sympatycznym symbolem miasta, eksponowanym na gadżetach i pamiątkach.
agr

