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NA NOWYCH SADACH I RADIOSTACJI

WYMIENIAJĄ
2 listopada rozpoczynają się
prace remontowe na ul. Nowe
Sady, która jeszcze przed
końcem roku otrzyma nową
nawierzchnię.
Modernizacja dotyczy
odcinka od zakrętu
z
ul.
Elektronową
(prowadzącego
do
al. Waltera-Janke) do
zajezdni MPK. Szeroka
i zniszczona ulica jest bardzo uczęszczaną drogą
przez mieszkańców Retkini,
a ze względu na mieszczącą się tam zajezdnię MPK,
ul. Nowe Sady ma strategiczny charakter w ukła-

ASFALT

dzie dróg.
Zmiany w organizacji ruchu
wprowadzone
na czas remontu nie spowodują dużych
problemów dla mieszkańców, ponieważ ze względu
na trwającą przebudowę
ul. Obywatelskiej przejazd
się nie zmieni. Podczas
prac ruch na ul. Nowe
Sady będzie możliwy tylko w jednym kierunku –
w stronę Retkini. Kierowcy zmierzający do centrum
mają zapewniony przejazd
ul. Nowe Sady i ul. Elektronową do ul. Obywatel-

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE

WPADŁ NA SKLEPOWEJ
KRADZIEŻY

Czujnością wykazało się
policyjne małżeństwo z komendy miejskiej w Łodzi.
Będąc po służbie, złapali na
gorącym uczynku sprawcę
kradzieży.
25 października po godz.
16:00 małżeństwo policjantów robiło zakupy w sklepie przy ul. Kusocińskiego.
Ich uwagę zwrócił nerwowo zachowujący się klient.
Dyskretnie zaczęli go obserwować, podejrzewając,
że mężczyzna ma złe intencje. Przeczucie ich nie myliło – wkrótce zauważyli,

skiej, czyli tak jak wcześniej.
W tym kierunku zmieni się
jedynie trasa linii autobusowych 69 i N7, które jadą
jak inne pojazdy, omijając
w jedną stronę przystanek
przy zajezdni.
Równo będzie też
na ul. Solskiego
Rozpoczęły
się
również roboty drogowe na
ul. Solskiego, która nową
nawierzchnię na całej długości otrzyma dzięki budżetowi obywatelskiemu.
Prace obejmują sfrezowanie
starej dziurawej nawierzchni i ułożenie nowej warstwy
ścieralnej. Droga nie wymaga wymiany podbudowy,
więc roboty powinny szybko postępować i zakończyć
się jeszcze w 2022 r.
red

ODNOWA

PARKU STAROMIEJSKIEGO
Już w 2023 r. park Staromiejski będzie jedną
z większych atrakcji turystycznych Łodzi i zielonym
łącznikiem między wyremontowanym pl. Wolności
a zmodernizowanym Starym Rynkiem. Przebudowa
parku nabiera tempa.
– Wykonawca zabezpieczył drzewa, zdemontował elementy małej
architektury,
rozebrał
nawierzchnię wykonaną ze starej betonowej
kostki. Rozpoczęły się
prace związane z korytowaniem ścieżek – infor-

muje Justyna Krakowiak
z Zarządu Inwestycji
Miejskich.
W parku wytyczone zostaną nowe alejki, powstaną też cztery nowe
fontanny – dwie z nich
podkreślą symbolicznie
ślad przebiegu koryta rzeki Łódki, a dwie
kolejne zarys komina
dawnej fabryki braci
Gehlingów. Dzięki nachyleniu terenu obok
krańcówki tramwajowej
zbudowany
zostanie
zielony amfiteatr ze sceną. Będą też skatepark
i dodatkowy plac zabaw

dla dzieci. Wyremontowane zostaną parkowe
rzeźby. Zieleniec zyska
nowe oświetlenie i stylową małą architekturę,
w tym publiczne toalety.
Przebudowane i przystosowane do potrzeb
osób z niepełnosprawnością będą wejścia od
strony ul. Wolborskiej.
Z rynkiem Starego Miasta park połączy system
iluminacji: „Promienie
Światła”.
Wykonawcą inwestycji
o wartości blisko 34 mln
zł jest firma Park-M Poland sp. z o.o.
red

BEZROBOCIE NADAL SPADA
Dobre wiadomości z rynku
pracy. Bezrobocie w Łodzi
znów spadło. W innych powiatach naszego województwa jest jednak gorzej.

że złodziej pakuje do torby
dwie szliﬁerki i wiertarkę,
a potem zmierza do wyjścia, pomijając kasy. Tam
szybko został zatrzymany.
Wyszło na jaw, że zatrzymany 31-latek w przeszłości już wielokrotnie wchodził w konﬂikt z prawem,
a z kradzieży sklepowych
uczynił sobie źródło utrzymania. Tylko w ciągu
ostatnich kilku tygodni dopuścił się podobnych czynów na terenie Śródmieścia i Polesia. Za kradzieże
odpowie przed sądem. (pj)

Dane obejmujące pełne trzy kwartały 2022 r.
wskazują, że bezrobocie we wrześniu spadło
o 0,3% i wynosi obecnie
w Łodzi równo 5%, co
oznacza, że bez pracy pozostaje 17,8 tys. osób.
Rok 2022 był trudny
ze względu na powolne wychodzenie z pandemii i wybuch wojny
w Ukrainie. A jednak

w 9 miesięcy udało się
zbić bezrobocie z poziomu 5,8% do 5%. Biorąc
pod uwagę rosnącą inﬂację, grupowe zwolnienia
i załamanie na rynku kredytów mieszkaniowych –
to dobra wiadomość.
Gorzej jest w innych
powiatach
naszego
województwa,
gdzie
bezrobocie jest wciąż
zdecydowanie wyższe.
W powiecie tomaszowskim
wynosi
7,9%,
pajęczańskim – 8,6%,
a w brzezińskim – 7,6%.
Koluszki mają zaś 7,8%
bezrobotnych.
red

ROZBUDOWA STADIONU NA STOKACH

SPOTKANIE Z WŁADZAMI MIASTA
Klub piłkarski „Milano
Club Polonia Łódź” chce
rozbudować obiekt sportowy na Stokach. Na jego terenie miałaby stanąć hala,
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a obok – całoroczne boisko
„pod balonem”. Zdania
mieszkańców w sprawie inwestycji są podzielone.

Co dalej z terenem przy
parku Zaruskiego? Przyszłość tej przestrzeni będzie tematem spotkania
z władzami miasta, które

odbędzie się w czwartek,
3 listopada, o godz. 17:00
w Szkole Podstawowej
nr 139 przy ul. Giewont
28. Będzie można poroz-

Redaktor naczelna:
Aleksandra Hac
Redaktor wydania:
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mawiać o przyszłości
terenu z wiceprezydentem Łodzi oraz urzędnikami odpowiedzialnymi
m.in. za przygotowany

dla tego obszaru projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
red
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Z KORZYŚCIĄ DLA ESTETYKI I KLIMATU

Jest

ZIELONO
Podwórka trzech łódzkich
kamienic zazieleniły się roślinnością, której wcześniej
brakowało tam mieszkańcom. To efekt pionierskiego
projektu „Eko podwórko –
łodzianie dla klimatu” Fundacji Lux Pro Monumentis
(twórców Light.Move.Festival.), która pozyskała na ten
cel grant o wartości 25 tys.
euro z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i tzw. funduszy norweskich.
O zazielenienie podwórek
ubiegali się mieszkańcy
ok. 20 posesji. Po wstępnej

Rafał Domagała sam sadził rośliny
pozyskane dzięki projektowi
klasyﬁkacji do udziału
w projekcie zaproszono lokatorów kamienic
przy ul. Senatorskiej 10,
ul. Lipowej 64 oraz ul. Legionów 40. Wykazali się
oni największym zaangażowaniem, współuczestnicząc w projektowaniu
zielonych podwórek, deklarując opiekę nad nimi
oraz dalsze działania na
rzecz swych małych społeczności.
Właśnie zakończyły się
prace na ostatnim z zazielenionych podwórek, przy

ul. Legionów 40, gdzie
posadzono łącznie ponad 200 roślin. Oprócz
świerków, sosen, drzew
liściastych i różnorodnych traw będą tam rosnąć hortensje, perovskie,
laurowiśnie,
paprocie,
klony palmowe i azalie
japońskie. Po rusztowaniach przy budynkach
piąć się będą bluszcze.
– Tak dobieraliśmy rośliny, żeby o każdej porze
roku któreś z nich prezen-

towały się okazale, nie tylko wiosną lub latem. Jest
też sporo roślin zimozielonych – mówi Katarzyna
Jędruszek z Fundacji Lux
Pro Monumentis.
– Mieliśmy tu wcześniej
tylko pustawe trawniki.
Brakowało pomysłu i fun-

duszy, żeby pokusić się
o stworzenie czegoś ładnego. Sam zgłosiłem podwórko do projektu i cieszę się, widząc, jak ładnie
się dzięki temu zmienia
– dodaje Rafał Domagała,
mieszkaniec posesji.
Fundacja Lux Pro Mo-

numentis chciałaby kontynuować
zazielenianie
łódzkich podwórek, lecz
zależy to przede wszystkim od możliwości pozyskania kolejnych środków
na to zadanie. Organizacja
zamierza się o nie ubiegać.
(pj)

UL. KILIŃSKIEGO 49

BRAK DECYZJI BLOKUJE ROZBIÓRKĘ
NOWE
NOWE KIERUNKI
KIERUNKI LOTÓW
LOTÓW Z
Z ŁODZI
ŁODZI
W niedzielę w Porcie Lotniczym im. Reymonta w Łodzi
uroczyście powitano pierwszy
samolot Ryanair z Alicante.
Tego samego dnia odleciał
z kompletem pasażerów do
Hiszpanii. Była to zarazem
inauguracja zimowej siatki
połączeń łódzkiego lotniska,
która w poniedziałek poszerzyła się o loty do Mediolanu,
a we wtorek – do Brukseli.
To największy w historii
rozkład Ryanaira z łódzkiego lotniska, a dla pasażerów
szansa na przedłużenia lata
i wypady na narty w Alpy
lub Dolomity. W sezonie
zimowym, który właśnie
rozpoczął się na lotniskach
i potrwa do końca marca,

Ryanair oferuje z Łodzi
28 lotów tygodniowo na
pięciu trasach, w tym trzy
nowe: do Alicante, Brukseli
i Mediolanu.
– Zazwyczaj kiedy kończy
się sezon letnich czarterów,
lotniska zmniejszają swoją
ofertę, a niektóre zapadają trochę w sen zimowy.
W tym roku nasza oferta
będzie najbogatsza w historii łódzkiego lotniska. Loty
do Alicante w listopadzie,
grudniu czy na ferie zimowe to propozycja, na którą
pasażerowie najwyraźniej
czekali, bo wśród wszystkich lotnisk w Polsce, które mają w ofercie Alicante,
Łódź jest liderem sprzedaży tego kierunku – mówi dr

Anna Midera, prezes Portu
Lotniczego w Łodzi.
– Łódzkie lotnisko złapało
wiatr w żagle. Po najlepszym od dekady sezonie
letnich czarterów, kiedy
obsłużyliśmy ponad 41 tys.
pasażerów, kolejne miesiące zapowiadają się bardzo
optymistycznie. Z prognoz
wynika, że w 2023 r. obsłużymy 335 tys. pasażerów,
z czego 290 tys. w ruchu regularnym, a resztę w ruchu
czarterowym. To będzie
najlepszy wynik od 10 lat –
dodaje Artur Fraj, dyrektor
generalny Portu Lotniczego
w Łodzi. – W grudniu wystartuje nowe połączenie
Wizz Air do Londynu Luton.
wg

Nadal nie można rozebrać
rozsypującej się kamienicy przy ul. Kilińskiego 49
i przywrócić tam komunikacji miejskiej, zawieszonej
w maju 2021 r., gdy okazało
się, że budynek grozi zawaleniem.

Po pokonaniu wszelkich
schodów prawnych, jak np.
wykreślenie obiektu
z rejestru zabyt-

ków, sprawa utknęła na
biurku łódzkiej wojewódzkiej konserwator zabytków
– podjęcie prac rozbiórkowych uniemożliwia brak
zezwolenia na takie działania.
Interwencję u wojewody
łódzkiego podjęli w tej sprawie łódzcy radni. Zwrócili
się do wojewody, któremu

konserwator podlega, o wyjaśnienie powodów braku
decyzji w sprawie rozbiórki
Kilińskiego 49, jak również
przyczyn niepojawienia się
jej na posiedzeniu Komisji
Transportu i Ruchu Drogowego, na której sprawa była
omawiana.
– Apelujemy do wojewody,
żeby wyjaśnił, dlaczego jego
podwładna nie stosuje się
do poleceń bezpośredniego
przełożonego, czyli ministra kultury i dziedzictwa
narodowego. Jaki termin
wyznaczy na rozwiązanie tego problemu? Tramwaje
muszą wrócić na
ul. Kilińskiego.
Ten temat trzeba jak najszybciej zakończyć
dla
naszego
wspólnego dobra – mówią
radni.
(pj)
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Pomysł na „Nową Sukcesję”
FOT. ŁÓDŹ.PL

Mniej więcej za rok łodzianie
i przyjezdni znów będą mogli
korzystać z oferty handlowej
i rozrywkowej w obiekcie po
dawnym centrum handlowym
„Sukcesja”.

biznesmena Sabri Bekdasa,
już przygotowuje się do
rozpoczęcia przebudowy
wnętrza obiektu, by zapewnić jego klientom nowe
atrakcje.

Nowy właściciel gmachu
przy al. Politechniki, ﬁrma
Amush Investment Group
pod wodzą tureckiego

Zabawa przede
wszystkim
Projekt wykonawczy już
powstaje, a niezbędne prace adaptacyjne mają
ruszyć na początku
2023 r. Sabri Bekdas

zdradza jednak kilka nowych pomysłów na stare
centrum.
– Najważniejszą nowością
będzie strefa zabaw dla
dzieci, która powstanie na
22 tys. mkw. parteru – zapowiada biznesmen. – Będzie
to raj dla dzieci, w którym
będą miały elektryczne samochodziki, karuzele, trampoliny, sale do obchodów
urodzin oraz place zabaw.
Kolejne dwie kondygnacje

zostaną przeznaczone pod
handel, usługi i gastronomię. Łącznie dla ok. 100
podmiotów. Z informacji
właściciela wynika, że negocjacje dotyczące najmu
lokali już trwają i dotyczą
ok. 90% dostępnej przestrzeni. Prócz nowych
marek i sieci handlowych
zainteresowanie lokalami wykazują ponoć także
dawni najemcy „Sukcesji”,
którzy są zainteresowani

kontynuowaniem działalności w obiekcie.
W gmachu pozostaną funkcjonujące tam nadal multipleks kinowy, klub ﬁtness
oraz kręgielnia, choć tę
ostatnią czeka jeszcze modernizacja, która ma podnieść jej atrakcyjność dla
użytkowników. Jest też pomysł na bar dla studentów.
Z łódzkim
charakterem
– Całe wnętrze olbrzymiego
budynku

ma tonąć w zieleni, a wystrój ma nawiązywać do
przeszłości Łodzi fabrycznej
– zapowiada Sabri Bekdas,
który koszt wszystkich prac
koniecznych do ponownego uruchomienia centrum
w nowej formie ocenia na
50 mln zł.
Nie do końca rozstrzygnięta pozostaje jeszcze kwestia
nowej nazwy, ale właściciel
skłania się ku prostocie.
Wielce prawdopodobne
zatem, że obiekt będzie
funkcjonował pod nazwą
„Nowa Sukcesja”.
(pj)

„Sukcesja” odżyje
z odświeżoną ofertą

Znikają ruiny przy Zachodniej
Rudery kamienic widoczne
w głębi działki na wysokości
ul. Zachodniej 68 lada chwila
przestaną szpecić krajobraz
tej części Śródmieścia. Właśnie rozpoczęła się ich rozbiórka.

Ciężki sprzęt już pracuje

Pod koniec zeszłego tygodnia ruszyły prace
wyburzeniowe pozostałości po czterech kamienicach, które od kilku lat
straszyły swoim wyglądem przechodniów od
strony ul. Zachodniej
68. Opróżnione z lokatorów czekały już
tylko na ich usunięcie.
Po rozbiórce kamienicy, która stała kiedyś
w tym miejscu, były
doskonale widoczne
dla przechodniów
i kierowców ul. Zachodniej, a nie był
to widok cieszący
oczy. Prace rozbiórkowe prowadzone
w ścisłej śródmiejskiej
zabudowie nie będą łatwe.
Ich koszt wyniesie ponad
300 tys. zł.

Dążenie do setki
W mijającym już powoli
2022 r. Urząd Miasta Łodzi
przeznaczył na rozbiórki
wymagających tego zdegradowanych technicznie obiektów już 5 mln zł.
Z krajobrazu miasta zniknęły m.in. hala po markecie budowlanym przy
ul. Wydawniczej 19, pofabryczne zabudowania przy
ul. Lipowej 19 czy dawne
budynki mieszkalne przy
ul. Wschodniej 50 oraz
ul. Wojska Polskiego 169,
a to tylko kilka z największych i najbardziej spektakularnych rozbiórek w tym
roku. Od stycznia oczyszczono działki po 60 ruderach, w tym 13 mieszkalnych niegdyś budynkach,
a na 14 następnych prace
rozbiórkowe nadal trwają.
Zarząd Lokali Miejskich ma
w planach rozebranie jeszcze 26 budynków w tym
roku. Gdyby się to udało,
lista wyburzonych pustostanów mogłaby sięgnąć
100 do końca 2022 r.
red

FABRYKA WENTYLATORÓW
ROŚNIE NA OLECHOWIE

INWESTYCJA ZA
50 MLN EURO
Od zamontowania słupa konstrukcji pierwszej hali produkcyjnej rozpoczęła się budowa
nowej fabryki, którą na terenie Prologis Park Łódź przy
al. Ofiar Terroryzmu 11 Września wznosi polski oddział niemieckiej ﬁrmy Ziehl-Abegg.
Inwestycja o wartości 50 mln
euro powstanie w niespełna
rok. Rozpocznie produkcję
jesienią 2023 r. Będzie składać się z trzech hal o łącznej
powierzchni 17 tys. mkw.,
które stopniowo mają wypełniać się maszynami.
– Plan zakłada stworzenie
od 300 do 400 nowych miejsc
pracy w ciągu 5 lat – mówi
Joachim Ley, dyrektor produkcji Ziehl-Abegg.
Fabryka ma się koncentrować na produkcji wentylatorów do pomp ciepła.
– Zapotrzebowanie na
nie rośnie od lat – wyjaśnia Adam Korzybski,

dyrektor zarządzający Ziehl-Abegg Polska. – W obliczu
rosnących cen energii ich
zastosowanie przeżywa niespotykany dotąd rozkwit,
zwłaszcza w Europie.
W przyszłości w łódzkiej
fabryce Ziehl-Abegg mają
powstawać też mniejsze
wentylatory do wentylacji
domów, chłodzenia elektroniki i chłodnictwa,
które obecnie trzeba
sprowadzać do
Europy z krajów Azji.
(pj)
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SOUNDEDIT ‘22

Bokka

Anieli

Ania Leon

Barry Adams

POLSKA MUZYKA

NA KONIEC ŚWIATA I MIŁOŚCI

Czternasta edycja Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit
rozpocznie się w łódzkim klubie
Wytwórnia (ul. Łąkowa 29) już
3 listopada i potrwa trzy dni!
Koncerty polskich i zagranicznych gwiazd, rozbudowany program warsztatów,
wyjątkowe spotkania oraz
wręczenie nagrody „Człowieka ze Złotym Uchem”
to niezmiennie najmocniejsze punkty programu łódzkiej imprezy. Co czeka nas
w tym roku?

ski, Salvezza, L.Stadt i Psychocukier.
W piątek (4 listopada)
o godz. 19:00 na scenie będzie punkowo i bardzo głośno! Długo wyczekiwany
koncert, podczas którego na
pewno usłyszymy kilka nowych utworów z wydanej
niedawno płyty, zagra Dezerter. Obok polskiej grupy
wystąpią anarchiści z Wielkiej Brytanii: Bad Breeding,
Interrobang?! oraz Test Department. Dołączą do nich
krajowi
postpunkowcy:
Hańba! i Zespół Sztylety.

Łódź (ma) power
Koncertowa uczta rozpocznie się w klubie Wytwórnia
w czwartek (3 listopada).
Dzień ten będzie poświęcony łódzkim artystom. Od
godz. 18:00 zagrają: Cool
Kids Of Death, Mona Pola-

Play Fair
– W piątek zapraszamy również na „Play Fair”, czyli całodniowe spotkania, panele
i dyskusje, w ramach których chcemy zrewidować
sposób, w jaki planujemy,
organizujemy i komuniku-

jemy wydarzenia kulturalne
– zachęcają organizatorzy.
– Wierzymy, że razem możemy zaprojektować i skorygować zachowania w celu
ograniczenia negatywnego
wpływu na naszą planetę.
Chcemy pokazać najlepsze
przykłady działań ﬁrm i organizacji, tak by móc wdrożyć pozytywne zmiany.
Najlepsi z najlepszych
Sobotnie koncerty rozpoczną się o godz. 18:00. Będzie
ﬁlmowo,
alternatywnie
i elektronicznie. Na scenie
pojawią się najlepsi z najlepszych: Barry Adamson, Crime & The City Solution oraz
Leftﬁeld. Dołączą do nich
polscy wykonawcy: debiutująca Ania Leon, poetycki
duet Anieli oraz tajemnicza
Bokka.
Na Soundedit nie może

zabraknąć uroczystej gali,
która będzie punktem kulminacyjnym sobotnich
wydarzeń.
Legendarna już statuetka
„Człowieka
ze
Złotym Uchem”,
wręczana podczas
festiwalu, traﬁa do rąk
najlepszych
producentów
Psychocukier
muzycznych
i uznanych artystów. W tym roku
nagrody otrzymają:
Barry Adamson – za
pionierskie
dokonania w dziedzinie produkcji
muzycznej, a także Nick
Mason, Piotr Madziar oraz
Leszek Kamiński – za wybitne dokonania w dziedzinie
produkcji muzycznej.
Zred
FOT. MAT. PRAS.

ŁÓDŹ TATTOO KONWENT 2022

FOT. ENVATO ELEMENTS

FESTIWAL

TATUAŻU I MUZYKI
W weekend (5–6 listopada) w przestrzeni Atlas
Areny (al. Bandurskiego 7)
odbędzie się największa
w tym roku, finałowa
edycja festiwalu Tattoo
Konwent 2022. Szykują
się dwa dni wyjątkowych
atrakcji.
Jeśli zastanawiasz się
nad kolejnym tatuażem, szukasz tego
jedynego, wymarzonego wzoru lub planujesz swój „pierwszy raz”, koniecznie
wpadnij na imprezę, która od lat nie-

zmiennie przyciąga
tysiące miłośników
kultury tatuażu.
W programie imprezy m.in. konkursy
na najlepsze tatuaże,
koncerty
MAPA,
Black Stocking, Bulbulators, Dice Deal,
pokazy fakira, iluzjonisty i akrobaty,
a także pokazy tańca
pole dance. Podczas
festiwalu odbędą się
również
minitargi
mody i designu oraz
zlot food trucków.
red

Hańba

Dezerter

DZIEJE SIĘ W

ŚRODĘ

Młodzi duchem
W godz. 11:00–12:00 Dom Kultury Ariadna”
”
(ul. Niciarniana 1/3) organizuje bezpłatne warsztaty
dla seniorów. Spotkanie będzie poświęcone dobrym
nawykom i rytuałom. W programie: wykłady, ćwiczenia w parach i samodzielne, zadania do wykonania
w domu, minikonspekt dla każdego uczestnika. Udział
jest bezpłatny, obowiązują zapisy, tel. 510 313 310.

EK
CZWART

DZIEJE SIĘ W

INFO

Bilety
• II pula – jednodniowy – 50 zł, dwudniowy – 60 zł
• na bramkach w dniu wydarzenia (płatność gotówką)
– jednodniowy – 60 zł, dwudniowy – 75 zł
• Dzieci do 10. roku życia, seniorzy po 65. roku życia oraz osoby
posiadające dokument potwierdzający niepełnosprawność
mogą uczestniczyć w wydarzeniu za darmo.

„Klondike” premierowo
O godz. 17:00 na Dyskusyjny Klub Filmowy Człowiek w Zagrożeniu zaprasza kino Kinematograf
(pl. Zwycięstwa 1). Premierowo wyświetlony zostanie film Klondike” w reżyserii Maryny Er Gorbach,
”
który został ukraińskim kandydatem do Oscara.
Po projekcji zaplanowano spotkanie z Romanem
Sacharowem, dziennikarzem, który w 2015 r. wygrał
przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka sprawę przeciwko Rosji. Bilety: 20 zł do kupienia w kasie.
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GROŹNY

SMOG

„Co to jest ten smog?” – pytają seniorzy. To połączenie
dwóch angielskich słów:
„smoke”, czyli „dym”, i „fog”,
czyli „mgła”. To nienaturalne
zjawisko, które jest swego
rodzaju sztuczną, zanieczyszczoną mgłą, tworzącą się na
skutek zgubnej dla środowiska
działalności człowieka. Smog
jest wyjątkowo niebezpieczny
właśnie dla osób starszych
i schorowanych. Jak się przed
nim chronić?
Smog – nie każdy
jednaki, ale każdy
groźny
Smog powstaje w efekcie
zanieczyszczenia powietrza pyłami, zawierającymi
szkodliwe związki chemiczne, oraz gazami, takimi jak
dwutlenek azotu, dwutlenek siarki czy tlenek węgla.
Jest to zjawisko typowe nie
tylko dla dużych aglomeracji, ale także mniejszych
miast. Do jego powstawania
przyczyniamy się zaś sami:
duży ruch samochodowy,
ogrzewanie piecami na
węgiel czy innymi nieekologicznymi materiałami to
prosta droga do tworzenia
smogu. Jego powstawaniu
sprzyjają bezwietrzna pogoda czy słaby wiatr, duże zachmurzenie z utrudnionym
ruchem powietrza, wzrost
temperatury, ale i jej spadki
zimą. W okresie jesienno-zimowym występuje tzw.
smog kwaśny, związany
z ogrzewaniem. Latem zaś

smog fotochemiczny, którego główną przyczyną są
spaliny samochodowe.
Wpływ smogu
na zdrowie
Smog ma negatywny
wpływ na nasze zdrowie.
Jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych.
Skraca długość i jakość
życia – zwiększa ryzyko
zapadnięcia na choroby układu oddechowego
(alergia, astma, niewydolność oddechowa), układu
krążenia oraz układu nerwowego. Pamiętajmy, że
już z racji wieku seniorzy
mają większe tendencje do
zachorowania! Ponadto
smog zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór
i wpływa na obniżenie odporności organizmu. Skutki
ciągłej ekspozycji na smog
mogą zacząć pojawiać się
dopiero po pewnym czasie.
Możemy nawet nie mieć
świadomości, że nasze problemy z krążeniem to efekt
m.in. złego stanu powietrza.
Tymczasem wiek (zarówno
ten senioralny, jak i wiek
dziecięcy) mają istotne znaczenie dla ryzyka, które
niesie za sobą oddychanie
złym powietrzem. Nie bez
znaczenia jest nasz ogólny
stan zdrowia, który z wiekiem zazwyczaj się pogarsza. Musimy mieć też
świadomość, że im dłużej
przebywamy w zanieczyszczonym powietrzu, tym go-

rzej dla naszego zdrowia.
Smog jest szczególnie niebezpieczny dla osób chorych na astmę i przewlekłą
obturacyjną chorobę płuc.
Ale nawet u osób zdrowych
krótkotrwałe oddychanie
zanieczyszczonym powietrzem może powodować
ból głowy, podrażnienie
spojówek, krtani i tchawicy, a nawet zapalenie płuc.
Ponadto alergie. Możemy
też czuć zmęczenie, mieć
problemy z pamięcią i koncentracją, odczuwać wzrost
niepokoju i stany depresyjne. Właśnie dlatego koniecznie trzeba się przed
nim chronić.
Jak się chronić przed
smogiem?
Kiedy wychodzimy z domu
na dłużej, warto najpierw
sprawdzić stan powietrza.
Takie informacje podają
chociażby gminy na swoich stronach internetowych,
Dostępne są też aplikacje
na telefon, dzięki którym
można na bieżąco śledzić
jakość powietrza
w swoim miejscu zamieszkania.
Jeśli normy
jakości powietrza są
przekroczone,
najlepiej zrezygnować ze
spacerów. I to
właśnie zalecenie dotyczy

szczególnie osób starszych.
Warto wiedzieć, że nim nastała pandemia znane już
były maski... antysmogowe.
Za najlepszą jest uznawana
taka z filtrem węglowym,
oznaczona symbolem FFP3.
Zatrzymuje ona aż 99% zanieczyszczeń. Warto pamiętać, że filtr w takiej masce
powinien być wymieniany
raz na 4–6 tygodni.
Wpływ na jakość powietrza może
mieć każdy z nas. Co możemy zrobić?
• Ograniczyć korzystanie z samochodu.
• Gasić silnik podczas czekania na
przejazd pociągu.
• Pokonywać niewielkie odległości
piechotą lub rowerem.
• Oszczędzać energię elektryczną.
• Nie przegrzewać mieszkania.

Łódź walczy ze smogiem
poprzez doﬁnansowywanie
wymiany „kopciuchów” na
ekologiczne źródła ogrzewania. Z miejskiej dotacji
można sﬁnansować nawet
90% kosztów przedsięwzięcia.
Dzięki współpracy m.in.
ze spółką Veolia wzrosła
liczba czujników smogu na
obszarze Łodzi. Urządzenia zostały rozmieszczone
tak, by na każdym łódzkim
osiedlu był przynajmniej
jeden punkt monitorujący
stan powietrza. Dzięki temu

wszyscy mieszkańcy otrzymują komunikat dotyczący
ich otoczenia.
Na terenie Łodzi pojawiły
się też tzw. ekosłupki. To
urządzenia, które na bieżąco sygnalizują kolorem
poziom smogu. Wyglądają
jak połączenie słupka parkingowego z lampą. Stężenia groźnych dla zdrowia
pyłów przekładane są na
kolory: od zielonego, który
oznacza czyste powietrze,
po czerwony, który sygnalizuje jego bardzo zy stan.
Alup

ŁÓDZKA HISTORIA
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MAGIA „ZIEMI OBIECANEJ”

Było ich
trzech…
Żaden nie miał nic, ale razem
mieli tyle, by wybudować wielką fabrykę. Ten łódzki koncept
zyskał już sławę i popularność,
a świetna powieść Władysława
Reymonta, „Ziemia obiecana”,
oraz równie znakomity film
Andrzeja Wajdy dobrze oddają ducha Łodzi i jej niezwykły
klimat.
Wspomniane dzieła mają
również swoją historię
i pewne tajemnice. Łódzka
powieść wszech czasów
najpierw była drukowana
w odcinkach na łamach
„Kuriera Codziennego”,
a w formie książkowej
wydano ją nieco później,
w 1899 r. Ciekawostką
jest, że w 1921 r. polski
noblista zgubił rękopis
„Ziemi obiecanej”, tekst
przepadł gdzieś bez śladu.
Nieme inspiracje
Na początku listopada 1927 r. odbyła się premiera
pierwszej, niemej
jeszcze ekranizacji „Ziemi obiecanej”, z której
gdzieś w USA
zachował się
jedynie 15-minutowy fragment,
a reszta taśmy zaginęła. Sprawa tej
adaptacji jest interesująca, bo wielka
powieść toczy się
bez mówionych
dialogów, a ponadto została przeniesiona w lata
20. XX w., czyli
w ówczesne realia. Nie wiemy,
jak wypadł do
końca ten eksperyment reżysera,
Aleksandra Hertza,
który tym obrazem
chciał uhonorować
swój jubileusz artystyczny. Wiemy na-

tomiast, że w tym filmie
wystąpiły gwiazdy. Rolę
Anki Kurowskiej zagrała
Jadwiga Smosarska, a Karola Borowieckiego – Kazimierz Junosza-Stępowski.
Stanisław Gruszczyński
był Maksem Baumem,
w Moryca Welta wcielił
się Władysław Grabowski, a w Bucholca sam Ludwik Solski. Ekranizacja
była odważna, bo oprócz
przesunięcia akcji o kilka
dekad zmieniono także
zakończenie fabuły – na
szczęśliwy finał miłości
Karola i Anki…

Moryc Welt

Maks Baum

Głośne klapsy
i oklaski
21 lutego 1975 r. w Warszawie odbyła się premiera filmu „Ziemia obiecana” w reżyserii Andrzeja
Wajdy. Zdjęcia rozpoczęły
się rok wcześniej w Łodzi w wielu lokalizacjach,
a ich autorami byli znakomici operatorzy: Witold
Sobociński, Edward Kłosiński i Wacław Dybowski.
W obsadzie znalazły się
gwiazdy polskiego kina,
a przede wszystkim: Daniel Olbrychski (Karol
Borowiecki), Wojciech Pszoniak

Karol Borowiecki

(Moryc Welt) i Andrzej
Seweryn (Maks Baum).
Czym dla Łodzi są powieść Reymonta oraz
film Wajdy, nie trzeba chyba wyjaśniać.
W plebiscycie Muzeum Kinematografii w 2015 r. „Ziemia
ob ie cana” została
wybrana polskim filmem wszech czasów.
Obraz był od początku rekomendowany
jako polski kandydat
do Oscara i znalazł
się w ścisłej czo-

łówce, jednak podczas
48. ceremonii wręczania
statuetek 29 marca 1976 r.
w Los Angeles nagrodę dla
najlepszego obrazu nieanglojęzycznego otrzymała
radziecka produkcja „Dersu Uzała” w reż. Akiry Kurosawy, ale łódzki obraz
był o włos od statuetki…

Memento
Wojciech Pszoniak został uznany za jednego z trzech największych polskich aktorów dramatycznych po 1965 r. (obok Piotra Fronczewskiego i Andrzeja Seweryna).
Był aktorem wielu polskich teatrów, występował z powodzeniem na scenach francuskich i angielskich. Choć pochodził ze Lwowa, a wychował się w Rybniku i zagrał
w co najmniej 100 ﬁlmach, to w pamięci łodzian zapisał się jako barwna postać
z „Ziemi obiecanej”. Do dziś znany jest jego słynny okrzyk: „Ja jestem Moryc Welt,
Piotrkowska 75, pierwsze piętro”.
Jeśli chodzi o całą trójkę bohaterów, to przychodzi na myśl fragment popularnej
piosenki zespołu Perfect: „Było nas trzech, w każdym z nas inna krew, ale jeden
przyświecał nam cel…”.

Aktorskie szlify
W kinach projekcje
„Ziemi obiecanej”
poprzedzał teledysk
z udziałem Olbrychskiego, Seweryna
i Pszoniaka, którzy
na ulicach współczesnej Łodzi śpiewali piosenkę „Była
nam kiedyś dana,
ziemia obiecana…”.
Te słowa okazały się
w pewnym sensie
prorocze, bo przecież główni aktorzy
mieli wówczas po

30 lat, a ich kariery nabierały
rozpędu. Daniel Olbrychski
(ur. w 1945 r.) debiutował
już wcześniej i był nawet gwiazdą międzynarodową, a zagrał dotąd
w niemal 180 produkcjach.
Andrzej Seweryn (rocznik
1946) to aktorska klasa
sama w sobie, uznana
również na paryskich scenach teatralnych z dziesiątkami kreacji ﬁlmowych
i scenicznych. W Dzień Zaduszny szczególnie warto
wspomnieć najstarszego
z aktorów, Wojciecha
Pszoniaka, którego niestety pożegnaliśmy przed
dwoma laty. Wspomniani
wyżej kreatorzy bohaterów „Ziemi obiecanej”
mają oczywiście swoje
gwiazdy w Alei Gwiazd
na ul. Piotrkowskiej.
agr
FOT. ŁÓDŹ.PL, MAT. PRAS.

8

ZDROWIE

Środa, 2 listopada | nr 126/2022 (209)
FOT. ENVATO ELEMENTS, FREEPIK

MĘŻCZYŹNI
LISTOPADOWA MODA NA WĄSY

PRZYPOMINAJĄ SOBIE O WAŻNYCH BADANIACH
Okazuje się, że wąsy nie
są typową polską modą.
Zwłaszcza w listopadzie.
Właśnie jesienią, częściej
niż zwykle, mężczyźni na
całym świecie decydują
się na zapuszczanie zarostu. To jednak nie tylko
ogólnoświatowy trend, ale
ważna społeczna akcja,
d z i ę k i k t ó r ej m ę ż c z y ź n i
przypominają sobie nawzajem o badaniach i regularnych wizytach u urologa.
Akcję „Movember” (to
połączenie angielskich
słów „moustache” –
wąsy – i „november”
– listopad), czy też po
polsku – „Wąsopad”,
zainaugurowano na
początku lat dwutysięcznych, żeby zwrócić
uwagę na problem zbyt
późnego wykrywania
raka prostaty.

Wąsy mają zwrócić
uwagę
Akcja zapuszczania wąsów w listopadzie może
się wydawać banalna, ale
tak naprawdę ma zwrócić uwagę na poważny
problem. Rak gruczołu
krokowego jest w Polsce
drugim co do częstości
występowania (po raku
płuca) nowotworem
u mężczyzn. W Stanach
Zjednoczonych jest to
obecnie najczęstszy nowotwór u mężczyzn;
częstotliwość jego występowania prawie dwukrotnie przewyższa zachorowalność na raka
płuca – czytamy na stronach Krajowego Rejestru
Nowotworów prowadzonego przez Narodowy Instytut Onkologii.
Tymczasem raka prostaty możemy skutecznie
leczyć, ale pod jednym
warunkiem.
– Musi zostać wcześnie
wykryty, zanim pojawią
się objawy choroby.
W tym celu należy
regularnie wykonywać samokontrolę i zgłaszać
się na badania
profilaktyczne
– podkreśla dr
hab. n. med.

Roman Sosnowski na łamach czasopisma pulsmedycyny.pl. I właśnie na
konieczność regularnych
badań ma zwrócić uwagę
akcja „Movember”. Wąsy,
szczególnie u mężczyzn,
którzy na co dzień ich nie
noszą, mają sprowokować
do pytań, na które odpowiedzią będzie zachęta do
wizyty u urologa.
Jak się przebadać?
Żeby się zbadać,
w pierwszej kolejności
należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. To on wystawi
skierowanie do urologa.
Ważne, żeby badanie
przeprowadził właśnie
specjalista, bo raka prostaty łatwo pomylić z jej
łagodnym przerostem.
Ze skierowaniem w ręku
należy zapisać się do poradni specjalistycznej.
Jedna z nich znajduje się
w Łodzi, w szpitalu przy
ul. Spornej. Kolejne są
w Specjalistycznym Centrum Medycznym przy
ul. Tatrzańskiej. Niestety, kolejki do urologa
przyjmującego w ramach
NFZ nie są krótkie, dlatego należy uzbroić się
w cierpliwość. W niektórych przypadkach trzeba

czekać nawet dwa miesiące, dlatego nie ma co
się dłużej zastanawiać!
Zapisać można się spokojnie już w listopadzie.
To ważne szczególnie
u mężczyzn powyżej
50. roku życia. Właśnie
u nich ryzyko zachorowania na raka prostaty
jest wyższe.
Akcja proﬁlaktyczna
W listopadzie warto też
pomyśleć o innych badaniach – nie tylko tych typowo męskich. Tym bardziej że do końca listopada
właśnie w placówkach
Miejskiego Centrum Medycznego można wykonać
bezpłatny bilans zdrowia
dojrzałej kobiety i dojrzałego mężczyzny. W jego
skład wchodzą m.in. USG
ginekologiczne, USG jamy
brzusznej, EKG czy morfologia. Zgłosić może się
każdy niezależnie od tego,
gdzie mieszka i czy jest
ubezpieczony w NFZ. Na
termin listopadowy można umówić się np. w Miejskim Centrum Medycznym
im. Jonschera czy Miejskim
Centrum Medycznym „Polesie” przy ul. Kasprzaka.
JB

ŁÓDŹ DLA DZIECI
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zieci bezpieczne na drodze

Z każdym kolejnym dniem coraz wcześniej robi się ciemno, a słoneczne chwile przeplatają się z gęstą mgłą i deszczem. To idealny czas, żeby pomyśleć
o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci na drodze.

drugą stronę, kiedy będzie
można to zrobić, czy można iść po ulicy itp.
Widoczność
Ciemne ubrania są bardzo praktyczne, szczególnie w deszczowe
dni. Niestety jednocześnie sprawiają, że po
zmroku lub w trudnych
warunkach atmosferycznych bywamy niemal niewidoczni dla kierowców.
Dlatego, jeśli mamy wybór, postarajmy się zapewnić dziecku elementy garderoby w jasnych, wręcz
jaskrawych barwach.
Zainwestujmy też w odblaski, dzięki którym
dziecko będzie widoczne dla innych
uczestników ruchu
już z odległości ok.
150 m. Idealnie, jeśli

elementy odbijające światło umieszczone są
zarówno z przodu,
jak i z tyłu odzieży, a w przypadku dzieci w wieku
szkolnym, także na
plecaku. Pamiętajmy, że
w Polsce istnieje obowiązek prawny związany
z odblaskami – poza terenem zabudowanym zobowiązani do ich używania
są wszyscy użytkownicy
drogi, w tym dorośli. Warto jednak nosić je przy sobie, nawet jeśli nie wymaga
tego prawo. To nie tylko
dobry wzór do naśladowania dla dzieci, ale przede
wszystkim kwestia naszego bezpieczeństwa.

Poza odblaskami możemy
zaopatrzyć dzieci w przedmioty, które sprawią, że będą
jeszcze lepiej widoczne: czapki z latarką, świecące breloczki czy opaski odblaskowe.
Dzieci uwielbiają takie gadżety, a my mamy pewność, że nie pozostaną niezauważone
nawet w słabo
oświetlonych
miejscach.
Aktywnie
i bezpiecznie
Dzieci, które lubią ruch,
nie rezygnują z jazdy na
rowerze, nawet gdy pogoda nie rozpieszcza. Część
z nich dojeżdża też w ten
sposób do szkoły. Koniecznie zadbajmy o dobry stan
techniczny roweru i jego
odpowiednie wyposażenie.
Niezbędne jest oświetlenie

tylne i przednie, działający dzwonek oraz sprawne
hamulce. Dodatkowo dobrze jest wyposażyć pojazd w odblaski, żeby był
widoczny z każdej strony. Nie zapominajmy
również o kasku, który
w razie upadku stanowi
podstawową ochronę
młodego rowerzysty.
Coraz więcej dzieci
korzysta także z hulajnóg. Tutaj zastosujmy podobne rozwiązania,
zwiększające widoczność
i bezpieczeństwo. To jednak nie wszystko. Trzeba bowiem zapoznać się
z przepisami. Zarówno
w przypadku hulajnóg
elektrycznych, jak i rowerów dzieci powyżej 10.
roku życia powinny posiadać odpowiednie uprawnienia (czyli kartę rowero-

wą lub prawo
jazdy kategorii
AM, A1, B1 lub
T). Na tych pierwszych
pojazdach dzieci do lat 10
mogą poruszać się jedynie
w streﬁe zamieszkania pod
opieką dorosłych. Używanie przez nie hulajnóg
elektrycznych na drogach
publicznych jest zabronione nawet pod nadzorem
dorosłego.
Szczegółowe informacje na
ten temat można znaleźć po
zeskanowaniu kodu QR.

a.pe

FOT. FREEPIK

Dobry przykład
Dzieci są bardzo dobrymi
obserwatorami. Możemy
im wpajać zasady, ale jeśli sami nie stosujemy się
do przepisów, liczmy się
z tym, że maluchy mogą
zacząć nas naśladować.
Dlatego tak ważne jest,
żeby w towarzystwie dzieci nie przechodzić przez
ulicę na czerwonym świetle czy w niedozwolonym
miejscu. Warto za to rozglądać się przed wejściem
na jezdnię oraz komentować rozmaite sytuacje na
drodze, tłumacząc, dlaczego należy zachować się
w dany sposób. Prawidłowe nawyki możemy też
ćwiczyć z maluchami
przy okazji codziennych spacerów, np.
pytając je, czy można przejść teraz na
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MIASZOTNOE

CO PRODUKUJE
Fabryka Aktywności?
PARTYCYPACJA I WSPÓŁDECYDOWANIE

TWOR

WSPÓLNIE

Mija pół roku od otwarcia
Fabryki Aktywności Miejskiej
– miejsca spotkań, realizacji
projektów z pogranicza kultury, sztuki i społecznej partycypacji. To ważny moment,
początek zmiany sposobu
funkcjonowania miasta. Fabryka Aktywności jest jednym z narzędzi, dzięki któremu można realizować nową
Strategię Miasta Łodzi. Także
sama zmiana – z biura na fabrykę – nie zdarza się często.
Z biura…
Do maja 2022 r. Biuro Aktywności Miejskiej mieściło się przy
ul. Piotrkowskiej 115.
W trzypiętrowej kamienicy zadania realizowały
oddziały do spraw organizacji pozarządowych,
konsultacji społecznych
i Łódzkiego Budżetu
Obywatelskiego, rad
osiedli oraz dziedzictwa
Łodzi. Wraz z nową siedzibą – mieszczącą się
przy ul. Tuwima 10 Fabryką Aktywności Miejskiej – wachlarz działań
się poszerzył. Sale warsztatowe zaprojektowane
z dbałością o komfort
osób z niepełnosprawnościami zdecydowanie
bardziej sprzyjają społecznemu dialogowi niż
ciasny pokój na trzecim
piętrze, bez windy.
… do Fabryki.
Nazwa „Fabryka Aktywności Miejskiej” nie jest
przypadkowa. W budynku od 1881 r. produkowano maszyny i przybory tkackie. O fabrycznym
charakterze przestrzeni
przypomina znajdujący się przed budynkiem
komin. I chociaż z komina nie unosi się dym

(dzisiejsza fabryka dba
o środowisko), a przedmiot produkcji zmienił się
zdecydowanie, miejsce nie
straciło swojego industrialnego charakteru. Dym zastąpiła neonowa mewa
– symbol morza możliwości, tego, że Łódź zmierza
w dobrym kierunku.
W końcu to mewy oznajmiały żeglującym, że zbliża
się ląd, prawda?

Jak produkuje się
aktywność?
Dzięki Fabryce Aktywności Miejskiej Urząd wszedł
na ścieżkę refleksji filozoficznej. Pytanie: „Czy aktywność społeczną można
produkować?” jest jednym
z częściej zadawanych
podczas spotkań w przestrzeniach Fabryki. I dobrze – pomysły pojawiające
się podczas dyskusji stanowią doskonałe źródło inspiracji, są potwierdzeniem
przyjętych przez Biuro
Aktywności Miejskiej misji
i celu. Faktycznie. Fabryka
nie wyprodukuje aktywności, może jednak stworzyć
najlepsze warunki do tego,
by aktywność się pojawiła
i mogła wzrastać.

odbiorców. By ich poznać,
Fabryka Aktywności Miejskiej otworzyła drzwi dla
mieszkańców i mieszkanek
Łodzi. To dzięki nim przez
pół roku działalności w budynku Fabryki odbyło się
ponad 130 różnych wydarzeń – wystaw, konferencji,
warsztatów i spotkań. Są
to w większości inicjatywy
społeczne, oddolne. I sam
fakt, że powstają, najlepiej świadczy o tym, że
Fabryka działa.

Produkt?
Każde realizowane w Fabryce działanie to inspiracja dla Biura Aktywności
– realizując projekt mieszkańców i mieszkanek,
miasto uczy się, poznaje
potrzeby. W ten sposób
jest w stanie reagować,
lepiej dostosowywać sposób swojego działania.
Tak, by służył
jak najwięk-
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szej grupie osób. To stanowi właściwy produkt
– w Fabryce zawierają się
nowe znajomości, realizowane są inicjatywy, które
nie powstałyby, gdyby
nie przestrzeń – miejsce,
w którym można się
spotkać, zaproponować
działanie, zrealizować je.
To także produkt zgoła
innowacyjny – tworzony wspólnie, za który
odpowiedzialność biorą
zarówno osoby pracujące
w Urzędzie, jak i mieszkańcy i mieszkanki… Czy
nie o to właśnie chodzi
w nowej Strategii Miasta?

Plan pięcioletni
– Fabryka Aktywności
Miejskiej to nowe miejsce. Pół roku to niewiele,
by stworzyć instytucję,
dlatego zespół Fabryki
zaprasza do współpracy
wszystkich mieszkańców
i mieszkanki Łodzi. Jeżeli
Fabryka miałaby być czyjaś, powinna być wspólna: miasta, organizacji
pozarządowych, każdego
mieszkańca i mieszkanki
Łodzi – mówi Katarzyna
Dyzio, dyrektor Biura
Aktywności Miejskiej.
W końcu razem tworzy
się lepiej, wspólnie działa
się szybciej. I dla wszystkich – to nasz pomysł
na Fabrykę. I recepta na
Łódź.
DJH

Odbiorca?
Zespół Biura Aktywności Miejskiej tworzy
i monitoruje narzędzia
służące rozwijaniu
społecznego dialogu – konsultacje społeczne, budżet obywatelski – wspiera
rady osiedli i organizacje pozarządowe,
działa rzecz integracji cudzoziemców.
W jaki sposób realizuje wspomniane
misję i cel? By produkować efektywnie,
trzeba znać swoich

OGŁOSZENIE MIEJSKIE

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 31 października 2022 r. do 21 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 2364/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na
rzecz najemców, samodzielnych lokali użytkowych – garaży, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz
z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia ich wykazu.
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TU NAS ZNAJDZIESZ

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI

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

UWAGA

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

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

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

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

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

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach
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DERBY ŁODZI
PRZY STYRSKIEJ

W niedzielę, 6 listopada, o godz.
10:30 na pływalni Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytetu Łódzkiego przy
ul. Styrskiej 20/24 rozpoczną
się derby Łodzi w ekstraklasie
piłkarzy wodnych. Dzień wcześniej zespoły UKS Neptun Uniwersytet Łódzki i ŁSTW Ocmer
Politechnika Łódzka rozegrają
mecze trzeciej kolejki.
Spotkaniem derbowym
łódzkie ekipy miały zainaugurować sezon 2022/2023,
jednak mecz został przełożony. W tej sytuacji można było trochę przedłużyć
przygotowania do rozgrywek, przed którymi w obu
zespołach doszło do kilku
zmian kadrowych. Drużyna ŁSTW Ocmer PŁ w poprzednim sezonie odzyskała tytuł mistrza Polski,
a w bieżących rozgrywkach ma zamiar obronić to
trofeum. W realizacji tego
zadania pomóc mają nowi
gracze. Do ligowej kadry
trenera Edwarda Kujawy
dołączyli: Hiszpan Jesús
Salas Muñoz (poprzednio
CD Épsilon Sevilla), Ukraińcy Dmytro Hupalowski
i Andrij Michaiłow (LFKS
Lwów) oraz Paweł Broniecki. Ten ostatni został na rok
wypożyczony z Gorzowskiego Klubu Piłki Wodnej
59. Po rocznej przerwie
do ekipy 20-krotnych mistrzów Polski wrócił też
Michał Bar, który miniony
sezon spędził w gorzowskiej Alﬁe.
Neptun
ze wzmocnieniami
Swój skład wzmocniła również ekipa UKS Neptun UŁ,
do której dołączyło aż sześciu graczy wypożyczonych

z Pałacu Młodzieży Warszawa. Czterech z nich zadebiutowało w wygranym 8:7 (0:4,
2:1, 4:0, 2:2) wyjazdowym
meczu z Arkonią Waterpolo
Szczecin. Było to rozegrane
awansem spotkanie szóstej
kolejki. Z warszawskiego
zaciągu zagrali w nim: Piotr
Kulecki, Michał Wajler, Stanisław Padykuła i Levente
Stempiński. Cała czwórka miała ogromny wkład
w premierowe zwycięstwo.
Wygraną łodzian w ostatniej
minucie meczu przypieczętował Piotr Telbuch, który
sfinalizował szybki kontratak swojego zespołu. Dziesięć sekund przed końcem
gry goście mieli jeszcze rzut
karny, jednak tej okazji do
podwyższenia wyniku nie
wykorzystali. Na szczęście
nie miało to wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie i trzy
punkty powędrowały na
konto drużyny prowadzonej
przez Wiktora Berendiuhę.
Tym samym UKS Neptun
UŁ już w pierwszym meczu
bieżącego sezonu zrobił to,
na co w poprzednich rozgrywkach musiał czekać do
ostatniej kolejki! Na pływalni
przy ul. Styrskiej gospodarze
pokonali wówczas Arkonię
Waterpolo 16:11, odnosząc
tym samym jedyne zwycięstwo w sezonie 2021/2022.
Złe dobrego początki
Mecz rozegrany awansem potoczył się po myśli
łódzkich waterpolistów,
ale w spotkaniach drugiej
kolejki naszym zespołom
wiodło się już znacznie
gorzej. Obrońcy tytułu
pojechali do stolicy, gdzie
zmierzyli się z wicemistrzami kraju. Starcie
z AZS-em Uniwersytet

Warszawski podopieczni
Kujawy rozpoczęli w znakomitym stylu i szybko
objęli prowadzenie 3:0.
Okazało się jednak, że
były to miłe złego początki. Jeszcze w pierwszej
kwarcie rywale zniwelowali stratę do jednego
punktu, a po drugiej był
już remis 6:6. Trzecią odsłonę miejscowi wygrali
4:2, co miało decydujący
wpływ na wynik końcowy. W ostatniej części
obie ekipy zdobyły po
jednym golu i spotkanie
zakończyło się wygraną
akademików 11:9 (2:3,
4:3, 4:2, 1:1). – Dobrze, że
taki mecz trafił się na początku sezonu. Nie rozpamiętujemy tej porażki, ale
czekamy już na rewanż.
W międzyczasie wyciągamy wnioski i ciężko
pracujemy, by już w następnym spotkaniu zdobyć trzy punkty – podsumował Bar.
Neptun również
bez punktów
Porażki doznał też UKS
Neptun UŁ, który dzień po
wygranej z Arkonią Waterpolo przegrał w Gorzowie
Wielkopolskim z Alfą 8:18
(3:4, 1:7, 1:5, 3:2). W sobotę
(5 listopada) o godz. 18:00
w Zatoce Sportu zespół
ŁSTW Ocmer PŁ rozpocznie mecz z KS Waterpolo
Poznań, a 120 minut później
przy ul. Styrskiej Neptun
przystąpi do walki z AZS-em UW. W niedzielę (6
listopada) odbędą się natomiast zapowiadane na wstępie derby Łodzi.
MD
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ŁÓDZKA POGODYNKA
ŚRODA

02.11

14°C

Rodzinne miasto

Imieniny
obchodzą:
Bogdan, Tobiasz,
Ambroży, Bożydar,
Małgorzata, Stomir

CZWARTEK

03.11

10°C

Imieniny
obchodzą:
Bogumił, Hubert,
Sylwia, Cezary,
Chwalisław, Marcin

FORTEPIAN RUBINSTEINA

W 1897 roku, mając zaledwie 10 lat, wyjechał do Berlina, gdzie uczył się w Wyższej
Szkole Muzycznej u Henryka Bartha,
a jego opiekunem był dyrektor akademii
prof. Józef Joachim, z którym zetknął się
po raz pierwszy jeszcze jako dziecko.
W czasie studiów koncertował przed
berlińską publicznością, a na dużej scenie
zadebiutował 1 grudnia 1900 r. w berlińskiej
Beethoven-Saal. W kwietniu 1902 r.
Artur Rubinstein w 1906 r. FOT. WIKIMEDIA
Rubinstein wystąpił w Filharmonii WarszawNawet najlepszy diament wymaga szlifu.
skiej pod batutą Emila Młynarskiego.
Pierwsze lekcje gry na fortepianie mały
W tym samym roku z polecenia
Artur pobierał u Adolfa Prechnera w Łodzi, prof. Joachima zaprezentował się
a potem rodzice wysłali go do Warszawy, w Szwajcarii przed Ignacym Janem
gdzie uczył się u Aleksandra Różyckiego. Paderewskim, zyskując jego uznanie. agr

Pierwsze
koncerty

cdn.

GALERIA ŁÓDZKICH KAMIENIC I DETALI

W SIDŁACH KORUPCJI
Obrotny łódzki gangster
Jakub Bełchatowski, znany jako Rudy Kuba, był –
z uwagi na swój spryt oraz
korupcyjne powiązania
z wymiarem sprawiedliwości – praktycznie nieuchwytny dla policji, ale
do czasu, gdy wpadł we
własne sidła.
Zimą 1922 r. wybuchła
w Łodzi wielka afera
przemysłowa, gdy grupa cwaniaków dokonała
wielkich oszustw na szkodę zakładów Scheiblera
i Grohmana. Grupa doborowych macherów odbierała z magazynu spółki towar na podstawie
sfałszowanych asygnat i
uzbierało się tego na kwotę ponad 3 mln marek.
Urząd Śledczy wykrył
nadużycia i aresztował
hochsztaplerów, którym
groziły wieloletnie kary
więzienia.
Dowiedziawszy się o tym
procesie, cwany lis od razu
zwęszył interes i skontaktował się z rodzinami
oskarżonych, proponując
pomoc w przekupieniu
śledczych, a potem zwol-

nieniu aresztowanych
w zamian za łapówki.
Wziął sute zaliczki i przystąpił do działania, usiłując wręczyć prowadzącemu sprawę komisarzowi
Stasińskiemu 100 tys. marek. Ten okazał się jednak
nieprzekupny i powiadomił o sprawie swoich
zwierzchników.
Bełchatowski został aresztowany, trafił za kratki,
a potem na salę rozpraw
Sądu Okręgowego w Łodzi. 13 listopada 1923 r.
został skazany najpierw
na rok więzienia. Trudno
było bowiem znaleźć innych chętnych do zeznań
przeciwko niemu, ale
znalazły się pojedyncze
poszkodowane wcześniej
osoby, które wstąpiły
w roli świadków. Finalnie
Rudy Kuba wraz ze swoim
zięciem otrzymali kolejne
zarzuty, co pozowliło na
podwyższenie wyroku,
choć większość jego przestępstw nie została osądzona, a on sam odgrażał się,
że po wyjściu z więzienia
będzie szukał zemsty…
agr

Kolejne wydanie w piątek

4 listopada

Mozaikowy fryz na fasadzie pałacu Juliusza Kindermanna przy ul. Piotrkowskiej 137/139, pochodzący z 1909 r.
Bielnik na starej rycinie

ŁÓDZKIE
GAWĘDY

BIELNIK KOPISCHA

Budowę zakładu płócienniczego zakończono w
1826 r., po czym rząd oddał go w administrację Karolowi Mayowi. W 1828 r.
neoklasycystyczny bielnik
został przejęty przez Tytusa Kopischa, który włączył
do posiadła dodatkowo
kilkanaście placów rękodzielniczych wytyczonych pomiędzy ulicami:
Boczną, Tylną i Emilii oraz
po wschodniej stronie Widzewskiej, powiększając
je do ok. 49 ha. Na wieść
o powstającym pierwszym

bielniku już we wrześniu
1824 r. zgłosili się tkacze
przybyli z Saksonii, którzy zamieszkali najpierw
w Zgierzu i Zduńskiej
Woli.
W ślad za nimi przbyło
ok. 50 tkaczy bawełny
i lnu. Byli to w większości
biedni rękodzielnicy, którym wręczano zapomogi
(650 złotych dla 13 tkaczy).
Pozwolono im też sprowadzić drewno z lasów
rządowych, „suche, na
budowę warsztatów przydatne”. Dostawę drewna

zmonopolizował „enterprener” Samuel Matz,
który „zarobił na transporcie złotych polskich
1006”. Bezpłatny budulec
otrzymał także wytwórca
krosien tkackich Gottfried
Eckert oraz fabrykant August Potempa („pięć pni
dzikiej gruszy dla wyrobu
form drukarskich do perkalu”). Domy dla przybyszów w osadzie Łódka
budował Ernest Kessler.
Otwarty został również
pierwszy w historii Łodzi
skład wełny surowej, włókien lnu i przędzy. Przedsięwzięcie to miało na celu
ułatwienie zaopatrzenia
w surowiec tkaczom
i prządkom. Len sprowadzano z okolic Torunia
i Lubawy, a właścicielem
magazynu został dzierżawca kolonii Przedecz, niejaki
Coelichen. agr

FABRYKANT I SZTUKA
2 listopada 1862 r. urodził
się w Łodzi Henryk Grohman – łódzki przedsiębiorca,
najstarszy z czterech synów
Ludwika Grohmana, który
przejął prowadzenie firmy
po śmierci ojca i wprowadził
w niej zmiany. Rozbudował
zakład i postawił nowoczesny wielowydziałowy
kombinat włókienniczy.
Głównym obiektem rozbudowującej się fabryki była
wielka tkalnia mechaniczna,
zlokalizowana przy ul. Targowej. Wiodła do niej monumentalna brama zwana
„Beczkami Grohmana”, które stały się symbolem firmy
i jednym ze znanych symboli
Łodzi przemysłowej.
W 1889 r. fabryki Grohmanów przekształcone zostały w spółkę akcyjną, która w 1921 r. połączyła się
z zakładami Scheiblera, two-

rząc największy w Łodzi
kompleks przemysłowy.
W 1892 r. Henryk Grohman
zamieszkał w willi wzniesionej przy ul. Emilii (dziś
ul. Tymienieckiego 24).

Henryk Grohman
Był mecenasem kultury, kolekcjonerem sztuki, zbierał graﬁkę
polską i obcą, zapraszał do
siebie artystów, urządzał kon-

KARTKA Z KALENDARZA
certy. W jego salonie grał m.in.
Paderewski, zadebiutował tam
także mały Artur Rubinstein,
a gościł np. Witkacy. Fabrykant miał również unikatowy
zbiór egzotycznych instrumentów muzycznych oraz
włoskich mistrzów, w tym
skrzypce Stradivariusa, które zdeponowane w Muzeum
Narodowym uległy zniszczeniu podczas wojny. Trafiły
tam również kolekcje ceramiki
i grafiki japońskiej, natomiast księgozbiór Grohman
podarował bibliotece publicznej w Łodzi. Jako radny aktywnie uczestniczył
w życiu miasta, w 1918 r. został członkiem Rady Stanu
i działał aktywnie w lokalnych
i krajowych organizacjach gospodarczych. Zmarł 3 marca
1939 r. i został pochowany
w rodzinnym grobowcu na
Starym Cmentarzu.
agr

