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Piraci drogowi
MAJĄ SIĘ CZEGO BAĆ
To koniec pobłażania dla tych,
którzy mają „ciężką nogę”
albo „bardzo się spieszą”.
Nie dość, że nowy taryﬁkator
mandatów jest dla nich bezlitosny i skutecznie odstrasza
od przekraczania prędkości,
to teraz na drogach staną
nowe fotoradary.
Co za tym idzie, będzie
coraz trudniej unikać
mandatów. Nowe urządzenia mają być dokładniejsze i wyłapywać wykroczenia nawet przy złej
pogodzie. Część z nich
pojawi się także na drogach w Łódzkiem.
Skuteczne
i nowoczesne
W sumie Główny Inspektorat Transportu Drogowego, który teraz obsługuje fotoradary, chce
zmodernizować prawie

150 takich urządzeń. Umowa w tej sprawie została
już podpisana. Co w takim
razie się zmieni? Fotoradary mają być teraz nowoczesne, niezawodne i działające
przy każdej pogodzie. Będą
wyłapywać również więcej
wykroczeń jednocześnie.
Jazda „na zderzaku” już
nie pomoże w uniknięciu
kary. – Modernizacja będzie
polegała przede wszystkim
na wymianie dotychczasowych fotoradarów, które
w skrajnych przypadkach
mają już więcej niż 10 lat,
więc są mniej skuteczne.
Nowe zapewniają wyższe
poziomy wykrywalności
wykroczeń i skuteczności
rozpoznawania wizerunku kierującego pojazdem
w trudnych warunkach
oświetleniowych, czyli złej
pogodzie lub po zmroku
– mówi Waldemar Matu-
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Giewont
zdobyty,
Kąkolowa
po odbiorze

kiewicz, wiceprezes firmy
Sprint, która zajmie się modernizacją urządzeń.

Zakończyły się prace na
ul. Giewont i ul. Kąkolowej.
To kolejne realizacje z tegorocznej remontowej puli
przeszło 60 łódzkich ulic.

Fotoradary w Łódzkiem
Na razie GITD nie ujawnia, gdzie dokładnie staną fotoradary. Wszystko
wskazuje jednak na to, że
nie będzie tu rewolucji
i po modernizacji wrócą one na swoje miejsce.
Z kilkoma jednak wyjątkami. Nowe urządzenie trafi
np. do Zgierza i Piotrkowa
Trybunalskiego. Jeden fotoradar zniknie natomiast
z Konstantynowa Łódzkiego. W sumie w Łódzkiem
stanie sześć nowych urządzeń. Tyle na razie wiadomo. Koniec modernizacji
i wymiany fotoradarów
zaplanowano na styczeń
2024 r. Koszt całego przedsięwzięcia to prawie 37 mln zł.
JB

Ul. Giewont zdobyła wśród mieszkańców
uznanie w Budżecie Obywatelskim, w ramach którego wymieniona została
nawierzchnia pomiędzy
ul. Pomorską a ul. Ostrołęcką. Mocno wyeksploatowany odcinek w pobliżu skrzyżowania utrudniał
przejazd i włączanie się
w ul. Pomorską. Nowa,
gładka nawierzchnia czeka na zakończenie prac na

ul. Pomorskiej, gdzie
w pełni skorzystamy
z przejazdu.
Nowy asfalt pojawił się
również na ul. Kąkolowej.
Jej najbardziej zdegradowany odcinek pomiędzy
ulicami Zimna Woda
a Szałwiową zyskał już
równą nawierzchnię. Wykonano nową konstrukcję
drogi i położono asfalt.
Ponadto wykonano prace
zabezpieczeniowe przy
mostku na rzece Zimna
Woda. W środę zaplanowano odbiór remontu, po
którym nastąpi otwarcie
ulicy.
TAnd
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CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE

KIEROWCA POD WPŁYWEM
W piątek, 11 listopada,
funkcjonariuszy Animal
Patrolu zaniepokoiło zachowanie jednego z kierujących pojazdem. Mieli
podejrzenie, że mężczyzna może być pod wpływem środków odurzających. Wskazywało na to
zachowanie, jak również
fakt, że kierujący popalał
coś z fajki, której używa
się do palenia takich
właśnie substancji.
Na wysokości skrzyżowania ulic Więckowskiego i Zachodniej
udaremnili mu dalszą
jazdę. Kierowca pojazdu nie był w stanie
przypomnieć sobie, jaki
jest dzień tygodnia. Na

NAKŁAD: 60000

zadawane pytanie odpowiadał, że na pewno
czwartek.
Przy mężczyźnie znaleziono brązową masę,
schowaną w opakowaniu po leku przeciwbólowym, która
przypominała haszysz.
Dodatkowo miał przy
sobie torebki strunowe,
a w jednej z nich – śladowe ilości białego proszku.
Za pośrednictwem dyżurnego straży miejskiej
wezwano na miejsce patrol policji, który przejął
dalsze czynności. Przeprowadzone badania potwierdziły podejrzenia
funkcjonariuszy Animal
Patrolu.
red

Coraz bliżej święta

Coca-Cola ogłosiła tegoroczną trasę świątecznych
ciężarówek – trucki odwiedzą 10 polskich miast. Na
liście nie zabrakło Łodzi!
Wśród ogłoszonych
miejscowości są już
Gdańsk, Bydgoszcz,
Poznań, Płock, Łódź,
Ostrów Wielkopolski,
Kielce, Rybnik oraz Kraków. Ostatnia z nich,

10., zostanie wybrana
w wyniku głosowania
w aplikacji Coca-Cola.
Z okazji przyjazdu świątecznej ciężarówki Coca-Coli do Łodzi 16 grudnia
powstanie specjalna strefa z bożonarodzeniowymi
ozdobami i produktami
firmy. Godzina wydarzenia zostanie ogłoszona
na profilu firmy na Facebooku.
red
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Mural Smolarka
15 listopada na bloku przy ul. Kazimierza 11 oﬁcjalnie
odsłonięto mural wybitnego reprezentanta Polski
i zawodnika Widzewa Łódź – Włodzimierza Smolarka.
Malowidło wykonał duet Czary-Mury.
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KOLEJNY ODCINEK POMORSKIEJ

DO REMONTU
W niedzielę (20 listopada)
ul. Pomorska zostanie zamknięta dla ruchu. W trakcie remontu powstaną nowa kanalizacja,
odwodnienie, wodociąg, a na
koniec – nowa droga z równą
nawierzchnią i chodnikami.
Olbrzymi projekt na kwotę
70 mln zł, przygotowany dla

Mileszek, wkracza w fazę
realizacji.
Przyłączy osiedle do miejskiej
sieci i pozwoli na kompleksowe remonty dróg. Projekt
zakłada przebudowę ul. Pomorskiej, od ul. Juhasowej do
ul. Mileszki, oraz przebudowę ul. Mileszki do ul. Bratkowej. Na pierwszym etapie,
który rozpocznie się już 20 listopada, prace prowadzone

będą na odcinku ul. Pomorskiej, od ul. Arniki do ul. Frezjowej, bez skrzyżowań.
Czekają nas duże utrudnienia
w ruchu. Ulica z racji konieczności wykonania sieci podziemnych będzie zamknięta
dla ruchu. Zapewnione będą
dojazdy docelowe do posesji
tylko w jednym kierunku.
Mieszkańcy Nowosolnej i Mileszek, którzy będą dojeżdżać

do centrum, będą zmuszeni
skorzystać z ul. Brzezińskiej
lub ul. Rokicińskiej.

BULWARY PÓŁNOCNE

UTRUDNIENIA W RUCHU

Zmiany w MPK
Zamknięcie ulicy spowoduje
też duże zmiany w komunikacji miejskiej. Linia 54 kursować będzie z Lipin, Natolina,
Kasprowicza i rynku w Nowosolnej przez Mileszki na
Janów. Z drugiej strony od
centrum na Stoki kursować
będzie linia Z54.
TAnd
Od niedzieli (20 listopada)
pojawią się utrudnienia w ruchu w kierunku Manufaktury. Wykonawca przebudowy
Bulwarów Północnych musi
wyłączyć z ruchu część
ul. Północnej, aby przystąpić
do prac przy kanale Łódki.

Ul. Pomorska zostanie zamknięta
dla ruchu na odcinku między
ul. Arniki a ul. Frezjową

ŁÓDŹ
GOTOWA
NA ZIMĘ!

Miasto jest już gotowe na
nadejście przymrozków i opady
śniegu.
Służby na bieżąco monitorują
prognozy pogody, a dyżury
trwają już całą dobę. Firmy
odpowiedzialne za zimowe
utrzymanie mają łącznie do
dyspozycji 108 pługoposypywarek. Na drogach wewnętrznych będą pracować także ciągniki z lemieszem (41 sztuk).
Wszystkie mają odpowiedni
zapas piasku, soli i chlorku
wapnia.
Firmy mają 40 minut na rozpoczęcie odśnieżania od wydania dyspozycji o wyjeździe
oraz 4 godziny na wykonanie
całej trasy. Dyżury zimowe są
7 dni w tygodniu, całą dobę,
także w dni wolne od pracy
oraz święta.
Red
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INFO

Do dyspozycji mieszkańców
jest całodobowy numer telefonu: 42 638 49 73 oraz adres
e-mail: zima@uml.lodz.pl, na
które można zgłaszać miejsca
wymagające interwencji służb
odpowiedzialnych za zimowe
utrzymanie ulic.

Ul. Północna, pomiędzy ul. Franciszkańską
a ul. Wschodnią, będzie
FOT.LODZ.PL
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dostępna tylko w kierunku ul. Kilińskiego.
W stronę Manufaktury przejazd będzie zamknięty, a objazd możliwy przez ul. Pomorską
i ul. Wschodnią.
Wraz ze zmianami w ruchu objazdem pojadą autobusy linii 59, 87, N6 i Z6.
TAnd

MIELCZARSKIEGO
BĘDZIE WOONERFEM

SĄSIEDZKIE OGRODY

SPOŁECZNE
Jedni uprawiają warzywa, inni
owoce, a jeszcze inni hodują alpaki. Dzięki projektowi „Ogrody
Społeczne” mieszkańcy mają
szansę zintegrować się i wspólnie zagospodarować otaczającą
ich przestrzeń.
Za nami dwie edycje programu „Ogrody Społeczne”.
W jego ramach powstało
blisko 30 miejsc, w których
lokalna społeczność może
wspólnie spędzać czas.
Alpaki i ogród warzywny
Każdy z ogrodów otrzymał
od miasta dofinansowanie.
W ten sposób powstał m.in.
ogród „Alpaki Miód Malina”, w którym wykorzystano przestrzeń do posadzenia
drzew i krzewów. To z kolei
zainspirowało mieszkańców
do dalszych działań i w tej
chwili w ogrodzie mieszkają
również alpaki. Miejsce to
łączy funkcję prowadzenia
biznesu, pasji i sąsiedzkiej

uprawy miejskiej w otoczeniu zwierząt.
Ciekawym przykładem jest
również „Sąsiedzki Ogród
Warzywny”, który powstał
przy ul. Senatorskiej. Udało
się zorganizować niewielką
przestrzeń na terenie osiedla,
gdzie sąsiedzi wspólnie uprawiają m.in. pomidory, dynie
czy zioła.
Każdy może stworzyć
własny ogród
społeczny!
Na mapie Łodzi jest już prawie 30 ogrodów społecznych,
ale to nie koniec. – Już teraz
zapowiadamy III edycję programu „Ogrody Społeczne”.
Forma oraz szczegóły zostaną podane wczesną wiosną
2023 r. Zachęcamy do śledzenia aktualności na naszej
stronie internetowej: uml.
lodz.pl/ekoportal – zachęca
Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu UMŁ.
Red

Rozpoczęły się prace związane z przebudową ul. Mielczarskiego. Na czas remontu
ulica nadal będzie jednokierunkowa (w stronę od
ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej), ale dostępna wyłącznie dla mieszkańców,
którzy będą mogli cały czas
dojeżdżać do swoich posesji.
Mielczarskiego stanie
się woonerfem
Ul. Mielczarskiego zmieni
się w woonerf – miejsce
przyjazne do życia i odpoczynku. Nadal będzie

ulicą jednokierunkową,
ale poza tym ruch zostanie uspokojony, pojawią
się zieleńce i nowe meble miejskie, w tym ławy.
Znajdą się tu także kameralne place sprzyjające
zatrzymaniu się wśród
zieleni. Nowa nawierzchnia ulicy zrobiona będzie
z jasnych oraz ciemnych
pasów płyt i kostki.
Zielone pasaże
W ramach inwestycji powstaną także dwa zielone
pasaże. Pierwszy połączy

Wykonawca rozpoczął już
demontaż małej architektury
oraz frezowanie asfaltu

ul. Mielczarskiego i Ogrody Karskiego – wyznaczony zostanie w miejscu
dzikiej ścieżki wydeptanej
przez mieszkańców pomiędzy budynkami przy
ul. Mielczarskiego 33 i 35.
Drugim pasażem będzie
pieszo-rowerowe przebicie
obok posesji przy ul. Mielczarskiego 25.
Wartość całej inwestycji
(łącznie z pasażami) to
19 mln zł. Termin zakończenia – jesień 2023 r.
red
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Maria Antonina
CHCIAŁABY TU JEŚĆ

Śniadania dostępne cały dzień,
pizze w trzech wydaniach, kawa
pod cukrową chmurką i morze
prosecco – to wszystko znajdziemy w nowej restauracji Farina
Bistro, która została otwarta
przy ul. Przybyszewskiego 92A.
Farina Bistro mieści się w budynku na rogu ul. Przybyszewskiego i al. Śmigłego-Rydza. Czy łatwo
tu traﬁć? Zdecydowanie tak! Już z daleka
ściągną nas błyszczące
neony wyglądające znad
okien restauracji. To mały
i przytulny lokal właścicieli
Fariny Bianco (al. Piłsudskiego 14), którzy stworzyli nowy
projekt z włosko-francuskim
sznytem.
Wnętrza jak
z Instagrama
Sala będzie dobrym tłem do
robienia zdjęć dla wszystkich foodies (z ang. pasjonaci jedzenia). Ściany pokrywa różowa farba, a neony
rozświetlają je na różowo
i pomarańczowo. W oknach
zawisły cukierkowe dekoracje – lody w rożkach, muffiny czy makaroniki. Wnętrze

WASIAKOWIE

ZAMYKAJĄ CUKIERNIĘ

Lodziarnia Cukiernia Wasiakowie przy ul. Traugutta 2
cieszyła podniebienia łodzian
od prawie 9 lat. Niestety, właściciele podjęli decyzję o jej
zamknięciu. Co jest powodem?

Cukiernia pełni również
rolę przytulnej kawiarni,
w której można usiąść z rodziną i znajomymi. Desery
można też zabrać ze sobą
do domu.

Lokal Wasiakowie zajmuje
ważne miejsce na gastronomicznej mapie Łodzi. Od
niemal 9 lat gości w swoich progach największych
łakomczuchów z Łodzi
i okolic. To również jedna
z pierwszych lodziarni, która oferowała, tak popularne
obecnie, lody rzemieślnicze.
Dostępne tam smaki zapamiętamy na długo, np.
lody o smaku kogla-mogla, keczupu, chłodnika litewskiego czy guacamole.

Skradli serca łodzian
Cukiernia i lodziarnia Wasiakowie została szybko
doceniona zarówno przez
mieszkańców Łodzi, jak
i turystów odwiedzających
nasze miasto. Rosnącą popularność pokazywały liczne wyróżnienia – TripAdvisor czy Google, za oceny
gości, a następnie Gault&Millau, za wysokie noty
ekspertów. Równie często
kawiarnia była nagradzana
na kulinarnych wydarze-

niach, np. podczas Festiwalu
Dobrego Smaku.
Zamknięcie pomimo
Jak w niedzielę, 13 listopada, na Facebooku poinformowali właściciele lokalu – kawiarnia w Łodzi
będzie czynna tylko do końca
2022 r. Powód? Rosnące
koszty utrzymania miejsca.
Dla fanów ich wyrobów jest
jednak światełko w tunelu
– trzy pozostałe lokalizacje
w okolicach Łodzi: w Kutnie, Gostyninie i Łęczycy.
Trzymamy kciuki, aby Lodziarnia i Cukiernia Wasiakowie powróciła do miasta
w nowym wydaniu. Do zobaczenia!
KS
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dopełniają
lustra i złote
akcesoria.
Śniadania przez
cały dzień
Każdego dnia od godz. 9:00
możemy wpaść tutaj na śniadanie. W karcie znajdziemy
sześć propozycji, wśród nich
każdy znajdzie coś dla siebie. Zestaw śniadaniowy
dla dwóch osób, wegańska
tofucznica, słodkie naleśniki,
klasyczne śniadanie angielskie, a nawet burger z jajecznicą czy croque madame na
bazie lekko słodkiej chałki.
A ceny? Od 19,90 do 25 zł,
zestaw dla dwojga kosztuje
32,90 zł.
Pizza razy trzy!
Warto zacząć od włoskiej
przystawki, a mianowicie
kuleczek z ciasta na pizzę
w towarzystwie bazyliowego pesto. W menu oczywiście pojawia się pizza, na
którą ciasto dojrzewa przez
36 godzin. Dzięki temu na
nasz talerz wjedzie placek
z puszystymi brzegami,
ale i chrupiącym spodem
(nie znajdziemy tu pizzy

w stylu neapolitańskim).
W karcie czeka 13 propozycji
– od wege po mięsne opcje.
Na łodzian, którzy nie boją
się nadmiaru kalorii, czeka
pizza fritta, czyli ciasto smażone w głębokim tłuszczu
z dodatkami.
Kawa pod chmurką
na deser
Tak podanej kawy nie znajdziemy nigdzie indziej
w Łodzi. Każda ﬁliżanka jest
przyozdobiona swoją własną
chmurką z waty cukrowej.
A co do kawy? W szklanej
witrynie czeka bogaty wybór
ciast, tortów i tart.
Farina Bistro otwarta jest 7 dni
w tygodniu. Od poniedziałku do soboty w godz. 8:00–
22:00, a w niedziele w godz.
8:00–21:00. Śniadania zjemy tutaj od 8:00 przez cały
dzień, a pozostałe dania
z karty możemy zamawiać
od godz. 12:00.
KS
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CO KUPIĆ WNUKOM

POD CHOINKĘ?
nie stoi na przeszkodzie,
aby dziewczynce marzącej
o wozie strażackim kupić
pod choinkę takie auto.
Zestawy
edukacyjne
i kreatywne

Święta tuż tuż, pora więc zastanowić się, co kupić wnukom na
Gwiazdkę. Lada dzień w sklepach zacznie się szaleństwo
świątecznych zakupów. Aby
uniknąć stania w kolejkach,
warto wcześniej przygotować
się na tę okazję. Podpowiadamy, jakie upominki mogą
ucieszyć młodsze dzieci,
a jakie będą atrakcyjne dla
tych starszych.
Planując zakup prezentu,
trzeba wziąć pod uwagę
przede wszystkim swój budżet, wiek dziecka oraz jego
umiejętności i upodobania.
Oto nasze propozycje prezentów dla młodszych dzieci i nastolatków.
Ponadczasowe
puzzle i klocki
Układanie puzzli to rozrywka dla każdego, bez względu na wiek. Występują
w licznych wariantach
różniących się wielkością
i liczbą elementów oraz obrazami, które można ułożyć.
Równie atrakcyjnym i ponadczasowym prezentem
są klocki. Rozmaitość zestawów dostępnych w sklepach sprawia, że dla każde-

go dziecka znajdzie się coś
odpowiedniego. Ciekawą
odmianą klocków są słomki
konstrukcyjne. Składają się
na nie plastikowe, kolorowe
rurki i łączniki, z których
można tworzyć duże budowle w krótkim czasie.

Planszówki

Gry planszowe są świetnym prezentem dla każdego. Wśród nich znajdują się
takie przeznaczone dla maluchów i młodzieży, a także
dla całej rodziny. Mogą to
być różnego rodzaju quizy,
gry logiczne, zręcznościowe, a także ekonomiczne,
bitewne i karciane. Dużą
popularnością cieszą się gry
pamięciowe (memo), które
wymagają od uczestników
sporego skupienia i wytężenia umysłu. Taki prezent na
kilka godzin zjednoczy całą
rodzinę.
Książki
Książkami możemy obdarować zarówno młodsze
dzieci, jak i nastolatków.

Dla malucha sprawdzą się
książeczki obrazkowe i edukacyjne, dla nieco starszych
– kolorowanki i bajki, a dla
młodzieży – beletrystyka.
Dzieci zainteresowane gotowaniem z pewnością ucieszy
książka kucharska, napisana
specjalnie dla nich, z prostymi przepisami, pięknymi
ilustracjami i dokładnymi
opisami.
Lalka nie tylko
dla dziewczynek,
a samochód
nie tylko dla
chłopców
Lalka to stary, ale dobry
pomysł na prezent dla
dziecka. Miękkimi bobasami do złudzenia
przypominającymi noworodki mogą bawić się
zarówno dziewczynki,
jak i chłopcy. W trakcie
takiej zabawy maluchy uczą
się opieki
oraz troski o innych.
Podobnie jak
w przypadku lalki,
s a m o chód jest
również
zabawką uniwersalną. Nic

Zestawy edukacyjne i kreatywne pobudzają oraz
rozwijają wyobraźnię dzieci, zachęcają do eksperymentowania i poznawania
świata. Wśród nich są zestawy do majsterkowania,
karaoke, robienia biżuterii
czy takie związane z modą.
Ciekawą propozycją są też
naukowe zabawki, czyli
tzw. laboratoria: chemiczne,
perfum czy do tworzenia
kosmetyków. Wybór tego
typu zabawek jest ogrom-

ny, trzeba tylko wybrać zestaw odpowiedni do wieku
i zainteresowań dziecka.
Dla nastolatków, które mają
zdolności plastyczne, atrakcyjnym upominkiem będzie
modny obecnie zestaw do
malowania po numerach.
Dzięki niemu można poczuć
się prawdziwym artystą.
Własnoręcznie namalowany
obraz będzie nie tylko świetną dekoracją mieszkania, ale
także powodem do dumy.
Prezenty
dla młodzieży
Nastolatkom, poza wspomnianymi wyżej książkami
i planszówkami, z pewnością przypadną do
gustu bez-

przewodowe słuchawki
czy głośnik. Dla lubiących
podróże traﬁonym prezentem będzie np. mapa w formie zdrapki. Rowerzystów
z pewnością ucieszy kask
lub inne akcesoria rowerowe, a fanów sportu – karnet do klubu fitness lub na
basen. Dobrym pomysłem
będzie też bon na zakupy
w modnej sieciówce czy kosmetyki.
Alup

TWOJA HISTORIA
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FOT. JASTRZĘBSKI

lek na zły nastrój
nastrój
Każdą wolną chwilę poświęca
malowaniu. Na przestrzeni
lat udało jej się stworzyć
kilkaset obrazów. Maria Wójt
ma 87 lat i przyznaje, że malarstwo od zawsze było jej
ogromną pasją.
Pochodzi z Pszczonowa –
niewielkiej, malowniczej
miejscowości położonej
w powiecie skierniewickim. Wychowała się w rodzinie, w której sztuka była
bardzo ważna. – Mój tata
miał zdolności manualne
i potrafił zrobić coś z niczego. Wyplatał ze słomy
pojemniki na zboże i koszyki. Oprócz tego lubił
śpiewać i uczył mnie pieśni
patriotycznych i ludowych
– wspomina Maria Wójt.
Od zawsze żyła blisko
przyrody, dlatego darzy ją
ogromną sympatią. Swoją
prostotą oraz pięknem zachwycają ją kwiaty, zboża,
trawy i zioła. – One również ukształtowały moją
wrażliwość – podkreśla.
Nauczycielka z pasją
Jej artystyczna historia
rozpoczęła się wiele lat
temu. Kształciła się w kierunku wychowania plastyczno-technicznego, ale
ukończyła także bibliotekoznawstwo. Po studiach pracowała w szkole
podstawowej z uczniami
młodszych klas. Bardzo
angażowała się w pracę ze
swoimi wychowankami,
za co otrzymywała wyróżnienia. – Najbardziej cenię
sobie order „Serce dziecku”, który przyznano mi
w 1989 r. To symbol szczególnego uznania za miłość,
pracę i poświęcenie dla
dzieci. Z niektórymi swoimi uczniami mam nawet
kontakt do dzisiaj – dodaje
z dumą.
Maria chętnie przygotowywała szkolne dekoracje,
robiła plakaty i malowała
na tynku sceny z książek.

Uwielbiała tworzyć, ale nie
za bardzo w siebie wierzyła. Jak twierdzi, w szkole
poznała osobę, która odkryła jej zdolności i zainspirowała ją do dalszych
działań. – Dyrektor SP 45
malował kwiaty, a jego obrazy bardzo mi się podobały. To właśnie on zachęcał
mnie do tworzenia i proponował, że mi pomoże
– mówi łodzianka.
W świecie natury
Maria próbowała swoich
sił w malowaniu pejzaży, obrazów religijnych
i, w głównej mierze, kwiatów. – Szczególnym sentymentem darzę malwy,
irysy, róże i peonie, ale tak
naprawdę kocham wszystkie kwiaty. Zachwyca mnie
ich urok, koloryt i zapach.
Są częścią mojego życia
– podkreśla.
Co ciekawe, farbami olejnymi zaczęła malować dopiero po przejściu na emeryturę. Na samym początku
nie miała żadnych podstaw
warsztatu, ale kupiła kilka
książek i czerpała z nich
potrzebne wiadomości.
A jednocześnie przez to, że
tworzyła, nabierała coraz
większego doświadczenia.
– Wiem, że moje pierwsze
obrazy na pewno nie są poprawne. Tym ostatnim też
trochę brakuje do doskonałości, ale to nie ma żadnego
znaczenia. Najważniejsze
jest to, że są wytworem
moich fantazji i potrzeb
– przyznaje.
Podczas malowania łodzianka całkowicie odcina się od rzeczywistości
i w 100% skupia się na pracy. – Gdy mam problemowy dzień, tylko malowanie
jest w stanie mnie uspokoić
i uszczęśliwić. Zapominam
wtedy o kłopotach i zmęczeniu. To lekarstwo na
wszelkie troski, bo tworząc,
odpoczywam psychicznie
– dodaje Maria.

Wystarczy
po prostu
zacząć
Stara się malować codziennie!
W jej dorobku artystycznym znalazło się bardzo dużo
dzieł – kilkaset, blisko tysiąc. – Tworzę
kilka obrazów jednocześnie. Czasem cztery,
a nawet pięć. Nie jestem
w stanie namalować
dzieła za jednym posiedzeniem. Po nałożeniu poszczególnej warstwy farby
olejne muszą przeschnąć
i dopiero potem wraca się
do pracy – tłumaczy malarka.
Swoimi obrazami artystka
często obdarowuje znajomych. Tworząc, myśli
o konkretnej osobie, której
dedykuje dany obraz. Lubi
malować z myślą o tym,
że uszczęśliwi drugiego
człowieka. – Myślę, że do
malowania trzeba mieć
predyspozycje, ale każdy
może spróbować swoich
sił – zaznacza Maria Wójt.
– Tworzenie nie jest trudne, jeżeli kocha się to robić. Wystarczy po prostu
zacząć. Sama mam 87 lat
i chciałabym malować
tak długo, jak tylko będzie to możliwe
– podkreśla.
Konrad
Wojtczak

INFO
Do 22 listopada w Ośrodku
Wyspa Kultury przy ul. Stawowej 28 w Łodzi potrwa wystawa
„Bliżej natury – słońcem malowane”. Chętni mogą zobaczyć
tam niektóre obrazy Marii Wójt
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ŁÓDŹ DISCO
FEST 2022!

W weekend w Atlas Arenie
(al. Bandurskiego 7) szykuje
się prawdziwe święto muzyki
disco i disco polo!

FOTO: WIKIPEDIA

Już w sobotę, 19 listopada,
na scenie wystąpią najwięksi artyści tego
gatunku, a wśród
nich okrzyknięci królem i królową: Zenon
Martyniuk
i
Shazza.
Nie zabraknie
również innych
gwiazd,
wystąpią

m.in. Classic, Piękni i Młodzi, Power Play, Czadoman, Mig, Jorrgus, Masters,
After Party, Extazy, Quest
czy Szpilki.
– Jako organizatorzy dołożyliśmy wszelkich starań,
aby tegoroczny line-up
koncertu w Atlas Arenie
był naprawdę historyczny!
Ponadto przygotowaliśmy
również
niespodzianki,
które z pewnością podgrzeją gorącą taneczną atmosferę – mówi Robert Klatt,
producent i organizator
wydarzenia.
Ceny biletów na koncert
zaczynają się od 69 zł.

W sprzedaży znajdują się
także ekskluzywne bilety na trybunie VIP, gdzie
oprócz posiłków i napoi
goście będą mogli bawić się
z DJ-em. Sprzedaż biletów
odbywa się wyłącznie drogą internetową za pośrednictwem portalu eBilet.pl.
Red

INFO

Wejście na teren Atlas
Areny od godz. 16:30,
start koncertu o godz.
18:00.
Do Atlas Areny można
się dostać bramami
nr 1, 3, 12, 14, 16, 25.

T
AOIA

EKONIEDZIELA

Akademicki Ośrodek Inicjatyw
Artystycznych (ul. Zachodnia
54/56) zaprasza w niedzielę, 20
listopada, na dzień wypełniony
warsztatami i spotkaniami na
temat ekologicznego i ekonomicznego podejścia do życia.

poznawaniu prawdziwych
ekoproduktów. O godz. 12:00
będzie można posłuchać
wykładu o etycznej modzie.
Warsztaty z tworzenia detergentów do prania domowymi sposobami rozpoczną się
o godz. 13:00, a zajęcia, na których będzie można nauczyć
się projektowania i wyrobu
niepowtarzalnej, autorskiej
biżuterii, zaplanowane są na
godz. 14:00.
Wstęp na ekoniedzielę jest
bezpłatny, ale obowiązują zapisy: sekretariat@aoia.pl lub
tel. 503 496 056.
RedKu

Jak oszczędzać? Jak zmienić nawyki zakupowe? Czy
wszystkie produkty eko
są ekologiczne? Jak moda
wpływa na zanieczyszczanie
środowiska? Warto poznać
opinie specjalistów!
O godz. 11:00 rozpocznie
się spotkanie poświęcone
„greenwashingowi” i roz-

PUNK ROCK ESTRADA

Moskwa, Supergrupa’81, Kosa
Śmierci i Okupacja’81 – te
punkowe zespoły wystąpią
na scenie w najbliższą sobotę,
19 listopada.
Miejska Strefa Kultury przywraca stary dobry punk i rock do łask.
W sobotę (19 listopada)
o godz. 16:00 w ﬁlii Centrum Edukacji Kulturowej Na Żubardzkiej

MUZEUM MIASTA ŁODZI

KONCERT MUZYKI

BAROKOWEJ
„Barokowe
Miraże”
to cykl czterech koncertów,
poświęconych muzyce dawnej,
w wykonaniu Łódzkiej
Orkiestry Barokowej
Altberg
Ensemble,
które odbywają się
w Muzeum Miasta Łodzi (ul. Ogrodowa 17).

Muzycy Altberg Ensemble grają na instrumentach historycznych
lub ich wiernych kopiach. Tym razem będzie można posłuchać
skrzypaczek barokowych – Joanny Gręziak
i Małgorzaty Góraj.
Wstęp kosztuje 12 i 18 zł.
red

(ul. Żubardzka 3) rozpocznie się, organizowany od
lat 80., ogólnopolski przegląd młodych zespołów
punk-rockowych. Na scenie spotkają się zarówno
początkujący muzycy, jak
i legendy łódzkiej muzyki punk.
Start o godz. 16:00. Koncert ﬁnałowy o godz.
18:30. Bilety kosztują 30 zł.
Red

SZEKSPIR
TEATR KOMEDII IMPRO

NA WESOŁO
Teatr Komedii Impro w Łodzi
zaprasza na kolejną premierę
„Będzie albo nie będzie, czyli
nienapisane dzieła Szekspira”!

Spektakl zostanie stworzony pod dyktando i na
życzenie widzów, a aktorzy – skoro to Szekspir
– improwizować będą…

wierszem. Publiczność będzie też wpływać na fabułę przedstawienia – każdy
otrzyma piłeczkę, której
kolor przesądzi o tym, co
za chwilę stanie się na scenie.
Premierowe spektakle zostaną wystawione dwukrotnie – w piątek, 18
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G
listopada, i w sobotę, 19 listopada, za każdym razem
o godz. 20:00 w siedzibie
łódzkiego Teatru Komedii
Impro przy ul. Piotrkowskiej 138/140 (OFF Piotrkowska). Bilety kosztują
80 zł.
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TEATR MUZYCZNY

TENORÓW

sięciu utalentowanych wokalistów
ezentuje się na jednej scenie podczas
certu w Teatrze Muzycznym (ul. Północ7/51).

liczność usłyszy piosenki romannego popu, utwory ludowe i arie
rowe. Nie zabraknie znanych i luych utworów z repertuaru Franka
try, Edith Piaf czy zespołu Queen.
pę, którą tworzą polscy i ukraińscy
ści, będzie można podziwiać w nielę, 20 listopada, o godz. 17:00. Bilety
Red
ztują 120 zł.

PARALLELS
NA OFF PIOTRKOWSKA

W najbliższy weekend, 18–19
listopada, na ul. Piotrkowską
138/140 zawita międzynarodowy
festiwal Parallels. W programie
imprezy są laserowa rzeźba, projekcje, wystawy i wycieczki.

kopii Paweł Hapka z Działu Edukacji
i Kultury Filmowej Muzeum Kinematograﬁi przybliży sylwetki Brunona
Schulza i Wojciecha Jerzego Hasa oraz
przedstawi kulisy powstawania ﬁlmu,
którego entuzjastyczny odbiór w Cannes paradoksalnie zahamował na 9 lat
karierę reżysera. Bilety są dostępne
online lub w kasie Muzeum Kinematograﬁi. Kosztują 10 i 15 zł..
Red

GNUŚNE LATA 80.

jska Galeria Sztuki zaprasza na wystaprac najsłynniejszego współczesnego
zkiego artysty multimedialnego, któo prace są prezentowane w muzeach
leriach na całym świecie.

ef Robakowski jest historykiem
uki, autorem ﬁlmów, cykli fotoﬁcznych, zapisów wideo, rysunw, instalacji, obiektów, projektów
nceptualnych, a także inicjatorem
ktakularnych akcji artystycznych.
FOTO: MAT. PRAS.

rozpocznie się audiowizualny
performance studentów sztuki
i designu UJEP, a o godz. 20:00 –
performance Macieja Walczaka
„Digital mural live”. Wstęp na te
wydarzenia jest wolny.
red

NEON Z CYTATEM

MIERCI SCHULZA

m, będący poetycką i luźną adaacją zbioru opowiadań Schulza,
zdjęciami Witolda Sobocińskiego,
zypomni o rocznicy śmierci tego
yjątkowego pisarza. Dodatkowo,
zed seansem z odnowionej cyfrowo

styczne interwencje i ożywianie
zaniedbanych miejsc.
W piątek o godz. 19:15 na Off
Piotrkowska zostanie rozświetlona
instalacja
artystyczna
GW181122. To rzeźba laserowa
Karima Tatrui. O godz. 19:30

SZTUKA ULICY

W ROCZNICĘ

sobotę, 19 listopada, o godz. 15:00 Kino
ematograf (pl. Zwycięstwa 1) zaprezene „Sanatorium pod klepsydrą” z 1973 r.
eżyserii Wojciecha Jerzego Hasa.

Praga i jej Miejska Galeria Sztuki
połączyły siły z praskimi festiwalami m3 i Art in Space and
Landscape, przygotowując projekt Parallels. W centrum jego zainteresowania znalazły się sztuka
w przestrzeni publicznej, arty-

Wystawa „Obrazy i dźwięki. Gnuśne lata 80.” jest retrospektywnym,
fotograﬁczno-ﬁlmowym wglądem
w działania bliskie życiu artysty
w okresie stanu wojennego. Jest
także dokumentem o Polsce przełomowych momentów dekady, tworzonym z perspektywy aktywnego
artysty żyjącego w Łodzi.
Wystawę można oglądać do 15 stycznia w Galerii Re:Medium (Piotrkowska 113).
Red

MASŁOWSKIEJ
Na piątek, 18 listopada, zaplanowano
oficjalne odsłonięcie neonu z cytatem ze
sztuki Doroty Masłowskiej.

To kolejna praca w ramach projektu „Ulice Słów”. Instalacja, na
rogu skrzyżowania ul. 6 Sierpnia
z ul. Gdańską, jest cytatem ze sztuki
Doroty Masłowskiej „Między nami
dobrze jest”. Wybrał go kurator projektu – Mariusz Szczygieł.
Neon zostanie oﬁcjalnie odsłonięty
17 listopada o godz. 17:00. W wydarzeniu wezmą udział Mariusz Szczygieł i Dorota Masłowska.
red

W ramach projektu w Łodzi
przy ul. Ogrodowej 4 powstał
już mural inspirowany tekstem Olgi Tokarczuk
AQUAPARK FALA

BĘDZIE ZIMNO I FAJNIE!
Już w sobotę, 19 listopada,
o godz. 9:00 w Aquaparku Fala
odbędą się pierwsze zawody
w zimowym pływaniu. Sto pięćdziesiąt zawodników z całej
Polski zmierzy się z prawdzi-

wym wyzwaniem – przepłyną
oni 1 km w lodowatej wodzie!
Kibice, którzy chcieliby dopingować zawodników, będą
mogli bezpłatnie wejść na ze-

wnętrzny teren Aquaparku od
strony bramy (przy kasach letnich) i wspierać kibicowaniem
swoich faworytów.
RedKu
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SEGREGUJEMY ODPADY
JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE?

•
•

Nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów.
Opróżniamy opakowania z resztek zawartości.
Oddzielamy wieczka i inne metalowe lub plastikowe części
od opakowań szklanych
Zgniatamy puszki, butelki plastikowe i inne możliwe odpady.
Nie wrzucamy mięsa do BIO, tylko resztki roślinne.

•

Wyrzucamy odpady BIO luzem.

•
•
•

O TYM WARTO PAMIĘTAĆ SEGREGUJĄC SZKŁO
•
•
•
•

opakowania muszą być puste
opakowania nie muszą być czyste
do jednego pojemnika wrzucamy szkło bezbarwne i kolorowe
papierowe etykiety mogą zostać na słoikach i butelkach

WRZUCAMY:

Miejsca, w których właściciele nieruchomości mogą
bezpłatnie oddać odpady sprawiające kłopot
w zagospodarowaniu: Punkty Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK). Adresy PSZOKów:
•

ul. Graniczna 2 tel. 603500 505

•

ul. Kasprowicza 10 tel. 663 662 227

•

ul. Zamiejska 1 tel. 663 353 190

ELEKTRYCZNE ŚMIECI
CZERWONY POJEMNIK W ROLI GŁÓWNEJ
We wszystkich dzielnicach miasta łodzianie mają do dyspozycji
87 czerwonych pojemników, do których mogą wrzucać zużyte baterie
oraz elektrośmieci nieprzekraczające 50 cm, m.in. czajniki elektryczne,
drukarki, tonery, aparaty fotograficzne, telefony, a także zabawki

butelki po napojach i żywności
słoiki, szklane opakowania
po kosmetykach

elektroniczne, smartwatche, drobne elektronarzędzia, karty pamięci itd.

NIE WRZUCAMY:

na stronie: https://elektrycznesmieci.pl

ceramika, doniczki, porcelana
szkło okularowe i żaroodporne
znicze z zawartością wosku
żarówki, świetlówki i reﬂektory
opakowania po lekach,
rozpuszczalnikach
i olejach silnikowych
lustra i szyby

PAMIĘTAJMY!

Szkło nadaje się w 100% do ponownego użytku.
Wrzucajmy szklane opakowania do zielonego pojemnika

Duże sprzęty AGD można oddać poprzez formularz online
lub infolinię: 572 102 102

Link do
informacji na
temat
funkcjonowania
PSZOK-ów
w Łodzi.

FAJNE MIASTO
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FOT. RADOSŁAW JÓŹWIAK

INFO

PREMIERA 3. SEZONU
„BELFRA” ZAPLANOWANA
JEST NA 2023 R.

MACIEJ STUHR:

TRZEBA DUŻO POKORY,

BY GRAĆ JEDNĄ ROLĘ WIELE LAT
Trzeci sezon hitowego serialu
„Belfer” realizowano również
w Łodzi. Nasze miasto też musiało „wcielić się” w konkretną
rolę, bo akcja rozgrywa się nad
morzem. O to, jak to jest znowu stać się polonistą Pawłem
Zawadzkim, i czego możemy się
spodziewać po trzecim sezonie
hitu Canal+, zapytaliśmy odtwórcę głównej roli.
Daniel Markiewicz: Jak
się Panu wracało po kilku
latach do postaci Pawła
Zawadzkiego?
Maciej Stuhr: Trochę dziwnie, szczerze mówiąc, bo
nietypowy to sequel, w którym trzeba było tak dużo
lat czekać. Wróciłem nawet
do pierwszego sezonu jako
widz, żeby zobaczyć, co ja
tam tak naprawdę grałem.
Niby pamięta się, oczywiście,
choć nie tak, jak w teatrze,
kiedy to jest wdrukowane na
twardy dysk. Jednak sporo
wody upłynęło od tamtego
czasu, ról po drodze trochę
było, a trzeba jakąś konsekwencję zachować. Dziś,
kiedy seriale mają swoich
fanów, musimy pamiętać

o tym, że czasami ogląda się
całe sezony w jeden-dwa-trzy dni. Dla aktorów jest
wyzwaniem mieć w sobie
na tyle pokory, żeby daną
rolę grać wiele lat. Oczywiście w kolejnym sezonie
mamy inne przygody, inne
sytuacje, bohater jest starszy
i jest gdzie indziej w życiu,
ale mimo wszystko to jest ta
sama postać. Dawniej wyzwaniem dla aktorów były
nowości, coś, czego nigdy nie
grali – sam tego wielokrotnie
doświadczałem i o to dbałem
w życiu. Ale rzeczywistość
się zmienia i dzisiaj równie
dużym wyzwaniem jest trzymanie się jednej roli przez
wiele sezonów, bo tego teraz
widz wymaga. Lubi serial,
więc chce go oglądać nie tylko przez 7-8 odcinków, tylko
chce wiedzieć, co będzie dalej, więc musimy się z tymi
bohaterami zaprzyjaźniać na
dużo dłużej.
Spodziewał się Pan, że „Belfer” osiągnie taki sukces?
Nie, to była niespodzianka
dla nas wszystkich. Owszem,
podobało nam się, trzymali-

śmy kciuki, natomiast rzeczywiście sukces pierwszego
sezonu chyba dla nas wszystkich był bardzo miłym zaskoczeniem.
Możemy zdradzić, czy Pana
postać jakoś się zmieniła?
Zmieniła się choćby przez
to, że ma te kilka lat więcej
w porównaniu z pierwszą
serią. Nasz bohater jest po
przejściach i może już troszkę mniej ma energii, jest bardziej zgorzkniały, ale też ma
większą odwagę, żeby mierzyć się ze swoim życiem,
problemami, dzieciństwem,
z rodzicami. Głównie z ojcem, bo tyle chyba mogę
zdradzić, że ta relacja będzie
dość ważnym wątkiem tego
sezonu. Dowiemy się więcej
o bohaterze, bo szczerze mówiąc w pierwszych sezonach
nie była to do końca postać
z krwi i kości. Wpisywała się
w nurt samotnego jeźdźca,
trochę z jakiegoś westernu,
który przybywa, nie wiadomo skąd, załatwia, co jest do
załatwienia, i odjeżdża, a my
właściwie niewiele o nim
wiemy. Z tego powodu nie

był też wdzięczną postacią
do grania. Oczywiście na
potrzeby każdych scen starałem się to robić jak najlepiej, ale nie było tam jakichś
niuansów psychologicznych.
W trzecim sezonie psychologia bohatera jest na szczęście
bardziej pogłębiona.
Wspomniał Pan wcześniej
o poszukiwaniu wyzwań
i nowości – sam zaczynał
Pan karierę m.in. od komedii Lubaszenki, potem skręcił w stronę kryminału. Czy
jest jakiś gatunek, który się
Panu jeszcze marzy? Może
konkretna rola?
Faktycznie moja droga nie
przebiega po linii prostej.
Można powiedzieć, że zacząłem od Lubaszenki, ale
jakby spojrzeć na moją filmograﬁę, to na początku jest
Kieślowski – co prawda byłem dzieciakiem, ale jednak.
Rzeczywiście było tego sporo, jak się popatrzy wstecz.
Ostatnio zacząłem ﬂirtować
z reżyserią i kto wie, czy to
nie stanie się moim wyzwaniem na najbliższe lata. Rzeczywiście mnie to fascynuje

– stwarzanie całego świata,
a nie tylko swojej postaci.
Tęsknię też za dobrą, porządną komedią. Marzy mi
się taki film – jako aktorowi, reżyserowi i widzowi
– żeby zasiąść na półtorej
godziny w kinie i się po
prostu do rozpuku śmiać.
Z przyjemnością bym wziął
udział w czymś takim.
A czy przy okazji kręcenia
„Belfra” udało się Panu
zwiedzić Łódź?
Niestety nie, trzeci sezon
był dla mnie niezwykle wymagający. Zaraz po przyjeździe tutaj zadzwoniłem
do Władka Pasikowskiego,
że chcę się z nim spotkać,
bo teraz będę dwa miesiące
w Łodzi, i niech pan sobie
wyobrazi, że przez te dwa
miesiące nam się to nie
udało. Jestem codziennie
kilkanaście godzin na planie, prawie w każdej scenie,
w różnych lokacjach, a jak
mam dzień wolnego, zmykam szybko do rodziny,
korzystając z niewielkiej
odległości od Warszawy.
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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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FOT. FOTOCREW,
VECTEEZY.COM

Zamiast ogródków na rynkach i ulicach – ubrane
choinki przy telewizorach.
Kogo nie zapytać o katarski
turniej, ten odpowiada, że
zupełnie nie czuje klimatu
zbliżających się Mistrzostw
Świata. Po rozstrzelonym
po całym kontynencie Euro,
czas na jesienno-zimowy
mundial.
Cały turniej będzie odbywał się w oparach korupcyjnych skandali, łamania
praw człowieka i innych
przedziwnych decyzji organizatorów. Niezmienne
jest tylko jedno – puchar
wzniesie drużyna, która
będzie grała najlepiej i najskuteczniej. Polska o bilety
do Kataru musiała się bić
w barażach ze Szwedami. Niedługo przed tym
meczem nastąpiła zmiana
selekcjonera i Paulo Sousę
zastąpił Czesław Michniewicz. Wygraliśmy i mogliśmy ze spokojem czekać
na losowanie grup. Los
przydzielił nam Meksyk,
Argentynę i Arabię Saudyjską.
Najważniejszy
mecz z Meksykiem
Na pierwszy ogień przyjdzie nam się zmierzyć
z drużyną Gerardo Taty
Martino. Może to być mecz
kluczowy, który zdecyduje o naszym być albo nie
być w dalszej fazie turnie-

ju. Jak pokazują historia
i statystyki, Meksykanie
zawsze wychodzą z grupy
na Mistrzostwach Świata. Ta sztuka nie zawsze
udaje się nawet tym największym, jak chociażby
Francji w 2002 r., Chorwacji w 2006 r. czy Hiszpanii
w 2014 r., dlatego warto
pamiętać, że każda passa
kiedyś się kończy. Teraz
może to dosięgnąć El Tri.
Kadra jest najsłabsza od
lat, brakuje kilku kluczowych zawodników, a dodatkowo powołania wywołały medialną burzę. Ze
względu na złe stosunki
z selekcjonerem zabraknie Javiera Hernandeza.
Również Carlos Vela zrezygnował z gry dla reprezentacji. Dodatkowo Tata
Martino zdecydował się
nie zabierać kilku zawodników z Eredivisie, na ich
miejsce powołując piłkarzy z rodzimej ligi. Media
okrzyknęły to skandalem,
a mundialową kadrę określają mianem paczki kolegów trenera.
Pretendenci do tytułu
Argentyńczycy są niepokonani od kilkudziesięciu spotkań i eksperci
upatrują w nich jednych
z faworytów do końcowego triumfu. Alibicelestes
zwycięską ścieżką kroczą
od 2021 r. i wygrania Copa
America. Niekwestiono-

waną gwiazdą zespołu jest
Leo Messi. Gracz PSG jest
prawdziwym reżyserem
gry drużyny z Ameryki
Południowej. Jego rola na
przestrzeni lat mocno się
zmieniła. Od goleadora do
zawodnika środka pola,
który uczestniczy zarówno w pressingu, jak i destrukcji. Do tego dodajmy
walecznego Rodrigo de
Paula, wirtuoza Angela
di Marię czy bardzo niebezpiecznego pod bramką
Lautaro Martineza i mamy
przepis na futbolowego giganta.
Kopciuszek
czy czarny koń?
Teoretycznie najmniej wymagającym przeciwnikiem
w naszej grupie będzie
Arabia Saudyjska. Reprezentacja kraju petrodolarów
wprawdzie nie dysponuje
wielkimi piłkarskimi nazwiskami, ale posiada dwa
atuty, których nie można
zlekceważyć. Po pierwsze –
klimat. Upały nie będą im
straszne, są przyzwyczajeni
do identycznych warunków
pogodowych, a to może
mieć niebagatelne znaczenie. Po drugie – długie
zgrupowanie. Kiedy inne
kadry mają na przygotowania tydzień, Saudowie są na
obozie od miesiąca. Zespół
bez gwiazd może stanowić
monolit, którego pokonanie
będzie bardzo trudne.

Czym zaskoczy
Polska?
Wbrew pozorom kadra
ogłoszona przez Czesława
Michniewicza nie była wielkim zaskoczeniem. Jedyne
kontrowersje wywołały powołania dla Artura Jędrzejczyka i Kamila Grosickiego.
Nie oszukujmy się, ich rola
w zespole będzie zapewne
marginalna. Gdzie upatrywać naszej siły? Tutaj prochu nie odkryjemy – Robert
Lewandowski. Zawodnik
FC Barcelony jest w kapitalnej formie, ma duże ambicje,
żeby swoją moc pokazać
również w kadrze. W znakomitej dyspozycji jest też
Piotr Zieliński z Napoli. Ma
sporo do udowodnienia, bo
jak do tej pory trudno mu
było przenieść dyspozycję
z klubu na grę w biało-czerwonych barwach. Z dobrej
strony w ostatnich tygodniach pokazywał się również Sebastian Szymański
z Feyenoordu. Młodzi skrzydłowi jak Nicola Zalewski
czy Jakub Kamiński także
będą chcieli pokazać się
z jak najlepszej strony. Czy
tym razem przełamiemy
mundialową klątwę? Czy
znów czeka nas słynna triada: mecz otwarcia, mecz
o wszystko i mecz o pietruszkę? Odpowiedzi uzyskamy
w najbliższych tygodniach.
Pierwsze spotkanie już we
wtorek (22 listopada) o godz.
17:00 z Meksykiem.
PB
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ŁÓDZKA POGODYNKA
PIĄTEK

18.11

-1°C

Rodzinne miasto
W latach 20. i 30. XX w. Artur koncertował w wielu krajach, prowadząc dość wystawne życie wybitnego
wirtuoza otoczonego sławą i luksusem. Nie zaniedbywał jednak swojej
profesji, regularnie ćwiczył, choć
grał swobodnie i płynnie, korzystając ze swojego niezwykłego talentu.
W swoich wspomnieniach pisał: „Jeśli opuszczę dzień [ćwiczeń], czuję
to natychmiast. Jeżeli dwa, czują to
moje palce. A jeżeli trzy dni, czuje
to publiczność”. W Muzeum Miasta

Imieniny
obchodzą:
Klaudyna, Roman,
Aniela, Filipina,
Gabriela, Karolina
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FOT. LODZ.PL, UML, ENVATO ELEMENTS, WIKIPEDIA

-4°C

SOBOTA

19.11

Imieniny
obchodzą:
Matylda, Salomea,
Teodor, Barbara,
Dionizy, Elżbieta

NIEDZIELA

20.11

3°C

Imieniny
obchodzą:
Anatol, Feliks,
Edyta, Eustachy,
Grzegorz, Lubomir

FORTEPIAN RUBINSTEINA

Ręce pia
nisty

Łodzi, w gabinecie artysty, znajduje się niezwykły
eksponat – to powstały w 1950 r. metalowy odlew
obu dłoni jednego z najwybitniejszych pianistów
świata.
agr

Kolejne wydanie w poniedziałek

cdn.

21 listopada

FOT. W. PFEIFFER, APŁ

ŁODZIANIZMY

PORYWACZE W PUŁAPCE
Pierwszy telefon od porywaczy Beniamina Budzynera odebrała jego matka,
ale nie wytrzymała napięcia i padła zemdlona. Aparat w mieszkaniu przy
ul. 6 Sierpnia był już na
podsłuchu, więc należało
jak najdłużej prowadzić
rozmowę, by zlokalizować
telefon, z którego wychodziło połączenie. Do negocjacji przystąpiła jego
siostra, a przestępcy kilkakrotnie dzwonili, ponawiając żądanie okupu
w niebagatelnej kwocie pół
miliona złotych! Policja namierzyła w końcu telefon
w cukierni Piątkowskiego
przy pl. Wolności i szybko
przyłapano tam na gorącym
uczynku technika włókienniczego, Karola Bucholca.
W pobliżu zatrzymano także kolejnego członka szajki porywaczy, który stał na
czatach – ślusarza Stanisława Olszewskiego. Obydwu
natychmiast aresztowano

i przesłuchano, a po kilku
minutach konwój policyjny
wyjechał w kierunku Wiśniowej Góry, gdzie otoczono willę Baruchówka. Na
zawołanie: „Policja!” ktoś
wybił szybę w oknie, a śledczy dostali się do środka,
gdzie złapano jeszcze dwóch
podejrzanych i znaleziono
półprzytomnego, lekko okaleczonego i skrępowanego
powrozami Budzynera. Na
komisariacie w Łodzi ustalono tożsamość pozostałych
porywaczy, którymi okazali się: inicjator całej akcji,
chemik z zawodu, Henryk
Baruch, notabene krewny
właściciela willi pod Łodzią, oraz taksówkarz Feliks
Baczyński, uczestniczący
w porwaniu przed fabryką
przy ul. Targowej. Sprawa
ta w grudniu 1936 r. odbiła
się szerokim echem w Łodzi, bo była bezprecedensowa w dotychczasowych
działaniach policji, nie tylko
w Polsce. agr

PREZYDENT KARTKA Z KALENDARZA
CZASÓW ROZBUDOWY

KASA CHORYCH
Przez lata określenie to
jednoznacznie kojarzono z budynkiem przy
ul. Łagiewnickiej 36.
Modernistyczny obiekt
zaprojektowany przez
Henryka Hirszenberga powstał w latach
1922–1930 ze składek
społecznych członków
Kasy Chorych. W 1937 r.
dobudowano skrzydło,
w którym mieścił się
oddział ginekologiczno-położniczy na 150 łó-

żek, będący oddziałem
klinicznym szpitala im.
Mościckiego. W czasie
wojny do 15 września
1942 r. był to główny szpital Litzmannstadt Getto,
jeden z siedmiu na tym terenie, które zlikwidowano
w czasie tzw. Wielkiej
Szpery – wszystkich
chorych wymordowano
w obozie w Chełmnie nad
Nerem. Potem w budynku działały tam zakłady
krawieckie.

Do funkcji medycznych
obiekt powrócił po wojnie
i działał jako Szpital Kliniczny im. Heleny Wolf.
W latach 70. placówkę
rozbudowano, a urodziło
się tutaj kilka pokoleń łodzian. Pod koniec lat 80.
rozpoczęto remont obiektu, ale zabrakło funduszy
i budynek sprzedano prywatnej ﬁrmie, która chciała urządzić tu nowoczesną
klinikę, ale zbankrutowała. W XXI w. ponownie

wystawiono zabytkowy
budynek na sprzedaż.
Kolejny właściciel też nie
dał rady i obiekt niszczeje
do dziś, choć były plany,
by urządzić w nim szkołę techniczną. Pojawił się
także pomysł na stworzenie tu muzeum getta,
a oryginalne drzwi szpitala traﬁły do Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie.
Dawna Kasa Chorych czeka na uzdrowienie…
agr

18 listopada 1882 r. zmarł
w Łodzi Walerian Makowiecki (ur. w 1834 r. na Wołyniu)
– prezydent Łodzi w latach
1878–1882, były porucznik
wojsk rosyjskich, a także burmistrz Częstochowy. Za jego
rządów nastąpił wyraźny
rozwój architektury.

Walerian
Makowiecki

W tym czasie zbudowano
m.in. gmach Towarzystwa
Kredytowego przy ul. Średniej
(ul. Pomorska 21), cerkiew św.
Aleksandra Newskiego, pałac
Heinzla (ul. Piotrkowskiej
104), kościół św. Jana przy
ul. Dzikiej (ul. Sienkiewicza
60) czy kamienicę Scheiblerów
(ul. Piotrkowska 11). agr
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DRODZY
ŁODZIANIE.
Mierzymy się dziś z kryzysem energetycznym. Tak jak Wy, z niepokojem patrzę
na rosnące ceny energii, wpływające na każdy aspekt naszej codzienności.
Wiem też, jak kosztowne będzie ogrzanie naszych domów tej zimy.

Musimy oszczędniej i efektywniej korzystać z zasobów, którymi dysponujemy.

Jeżeli zmniejszymy ich użycie – wystarczą na dłużej. To wyraz dbałości nie tylko
o stan naszych portfeli, ale świadomej troski o środowisko, w którym żyjemy.

Dbajmy o to, by do maksimum korzystać ze światła dziennego, a oświetlenie włączać
dopiero wtedy, gdy naprawdę jest potrzebne. Korzystajmy z energooszczędnych
żarówek. Wybierajmy prysznic zamiast kąpieli w wannie.

Proszę Was, abyście przyjrzeli się Waszej codzienności i zmienili nieco swoje

przyzwyczajenia, bo mówiąc najprościej – to się po prostu opłaca. Nie tylko nam

tu i teraz – ale także przyszłym pokoleniom. Po drugiej stronie tego listu znajdziesz
10 porad, jak w łatwy sposób zaoszczędzić np. na ogrzewaniu. Zachęcam Cię też

do odwiedzenia strony www.lodz.pl, na której codziennie będą pojawiać się artykuły
i poradniki, jak poradzić sobie w tych trudnych czasach.
Oszczędzajmy. Razem.

Hanna Zdanowska

Prezydent Miasta Łodzi

