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NOWY ASFALT

POLATAJĄ
I POLICZĄ Z GÓRY
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Łódź wprowadza rozwiązanie
przetestowane we Wrocławiu
i w Gdańsku. Technologia pomoże zweryfikować informacje z dokumentów w terenie.

GOTOWA
W tegorocznej puli remontów
znalazły się m.in. ulice Franciszkańska i Paradna. Pierwsza z nich jest już oddana do
użytku, a na drugiej remont
postępuje bardzo sprawnie.
– Właśnie odbieramy inwestycję. Na remontowanym odcinku trwają ostatnie prace wykończeniowe
i porządkowe. Droga jest
już przejezdna, kierowcy
i piesi mogą z niej już korzystać – mówi Agnieszka
Kowalewska-Wójcik, dy-

rektor Zarządu Inwestycji
Miejskich.
Nowy asfalt
na Franciszkańskiej
Na 300-metrowym odcinku ul. Franciszkańskiej, od
ul. Wojska Polskiego do
ul. Organizacji WiN, wymieniono i wzmocniono
nawierzchnię
asfaltową
wraz z uprzednim położeniem zupełnie nowej
warstwy podbudowy. Na
całym fragmencie pojawiły
się nowe chodniki, wyko-

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE

WPADŁ NA RECYDYWIE

Pięćdziesięcioczterolatek
był kompletnie zaskoczony widokiem stróżów
prawa, czekających na niego przed bramą aresztu,
z którego właśnie wychodził. Został zatrzymany za
napad, którego dokonał
przed karą opuszczanego
więzienia.
Do zdarzenia doszło pod
koniec lipca przy ul. Krzemienieckiej. Pięćdziesięcioczterolatek
napadł,
pobił i okradł mężczyznę,
którego zaczepił i zażądał
od niego 10 zł. Gdy spo-

PSI PATROL

tkał się z odmową, stał się
agresywny. Najpierw zadał cios pięścią w twarz,
następnie kopnął mężczyznę i ukradł mu z plecaka
telefon.
Oﬁara zgłosiła napaść policji. Śledztwo pozwoliło
wytypować mężczyznę,
w którym pobity rozpoznał napastnika.
Pięćdziesięcioczterolatek ma bogatą kartotekę
– w przeszłości wielokrotnie wchodził w konﬂikt
z prawem. Za rozbój grozi
mu 12 lat więzienia.
rp

nano też bezpieczne wjazdy na posesje. Wartość inwestycji to 1,8 mln zł.
Paradna
w dobrym tempie
Szybko postępują prace
na ul. Paradnej. Po sfrezowaniu nawierzchni od
ul. Obszernej do al. Matek
Polskich, a także po przygotowaniu jezdni, drogowcy rozpoczęli wylewanie mas bitumicznych.
Zastosowano
również

ISSN

ZAPROJEKTUJ ZIELONE
I ZDOBĄDŹ
NAGRODĘ

DO ZAPROJEKTOWANIA SĄ:

I. park kieszonkowy przy skrzyżowaniu ulic
Wólczańskiej i Struga
II. podwórko miejskie przy ul. Piotrkowskiej 113
III. przebicia wewnątrzkwartałowe
Pula nagród to 100 tys. zł. Projekty można składać
do 14 listopada, do godz. 16:00 w Centrum Kontaktu
z Mieszkańcami przy ul. Piotrkowskiej 110.
Wyniki poznamy 25 listopada.

Miasto ogłosiło konkurs na
projekt parku kieszonkowego,
podwórka w centrum i pasaży
w kwartałach. Laureaci mają
szansę zdobyć nagrody o łącznej wartości 100 tys. zł.
Konkurs
„Przestrzenie
Miejskie” ma na celu stworzenie miejsc, w których
możemy przyjemnie spędzać czas. Projektanci będą
mieli za zadanie uwzględnić historyczny charakter
Łodzi i przedstawić go
w nowoczesny sposób.

WYGRAJ ZAPROSZENIA

Od czasu debiutu w 2016 r.
Psi Patrol Live „Wielki

NAKŁAD: 60000
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KONKURS ARCHITEKTONICZNY

Psi Patrol Live „Wielki Wyścig”
to przedstawienie przepełnione
akcją i muzyką. Dwa spektakle
zawitają do Atlas Areny w weekend 29–30 października.

FOT. MAT. PRAS

siatkę drogową między
warstwami dla polepszenia trwałości i nośności
drogi.
Trwa już układanie warstwy
wiążącej,
czyli
przedostatniego poziomu
nowej nawierzchni. Prace te wykonano na północnym pasie pomiędzy
ul. Osobliwą a zachodnią
jezdnią al. Matek Polskich.
Prace postępują w kierunku ul. Rzgowskiej.
red

Miasto uszczelnia systemy podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego. Pomogą w tym zdjęcia satelitarne Łodzi wykonane
w wysokiej rozdzielczości.
Obrazy zostaną porównane z danymi znajdującymi
się w ewidencji gruntów

i budynków. Technologia
pomoże m.in. obliczyć
rzeczywistą powierzchnię
nieruchomości.
Firma, która wykona zdjęcia dla miasta, ma już doświadczenie w podobnych
projektach, które realizowała dla Gdańska i Wrocławia.
Miasto zachęca podatników do uaktualniania
informacji oraz korekt na
temat posiadanych nieruchomości.
red

Wyścig” obejrzało już
blisko 4,5 mln widzów
z ponad 40 krajów. To interaktywne przedstawienie w broadwayowskim
stylu angażuje publiczność i pozwala reagować
w czasie rzeczywistym na

Redaktor naczelna,
redaktor wydania:
Aleksandra Hac

sceniczną akcję.
Połączenie klasycznej
teatralnej scenograﬁi
z nowoczesną technologią
multimedialną przeniesie
całą rodzinę do realistycznego świata Psiego Patrolu,
a zwłaszcza do miejsc takich
jak: Zatoka Przygód, Baza,
Wyspa Fok, Farma Yumi
i Góra Jake’a.

FOT.LODZ.PL
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– Zadaniem autorów jest
poprawa jakości przestrzeni publicznych, takich
jak podwórka miejskie czy
parki kieszonkowe, ale
również zagospodarowanie ścian szczytowych, coraz bardziej oczekiwanych
w miejskich przestrzeniach jako ściany zielone.
Należy stworzyć unikalną,
w pełni wartościową przestrzeń – podkreśla Beata
Konieczniak, zastępca dyrektora w Biurze Architekta Miasta.
PKS

Dla czytelników Łódź.pl
mamy niespodziankę – dwa
podwójne zaproszenia na
przedstawienie w Atlas
Arenie w najbliższy weekend. Będzie można wygrać
je w konkursie na naszym
fanpage’u na Facebooku.
Ogłosimy go ok. godz. 12:00
w środę, 26 października.
red
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REMONT ZABYTKU

Kwitł tu handel,
będą
mieszkania
Dawne
gimnazjum
będzie zaraz Sądem

111 lat histori

Można już podziwiać efekt
konserwatorskich
prac,
dzięki którym zabytek przy
al. Kościuszki 65 odzyskał
wygląd sprzed 111 lat, gdy
go zbudowano. Dawne gimnazjum, a niedawny Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego zacznie

nowy
rozdział
w swojej historii jako siedziba Sądu Apelacyjnego.
Odnowione detale
Demontaż rusztowań odsłonił odrestaurowane detale architektoniczne zdobiące budynek. Dostrzec
można na nim liczne motywy klasyczne w postaci re-

liefów z wizerunkami efebów oraz kartusz z sową
i pszczołami – symbolami
mądrości i pracowitości –
nad wejściem do budynku
od strony al. Kościuszki.
Od strony ul. Zamenhofa uwagę przyciąga płaskorzeźba z marabutami.
Gmach wieńczy gruntow-

nie odrestaurowana, lśniąca wieżyczka obserwatorium astronomicznego
(pierwszego w Łodzi) wyposażona w nowy zegar.
Remont na ﬁniszu
Prace remontowe trwają
od 3 lat i mają się zakończyć w grudniu. Odnowiono nie tylko wszystkie
wnętrza, w tym klatkę
schodową i audytorium.
W budynku powstała winda, której nigdy tam nie

EKOLOGIA

UCZNIOWSKI
EKSPERYMENT

Uczniowie kilku łódzkich
szkół wezmą udział w ekologicznej akcji. Sprawdzą, jak
wygląda życie bez mediów
społecznościowych i urządzą
sobie przyszkolne ogrody.
Czy można żyć bez telefonu i komputera? Wyjść
ze strefy komfortu, zrezygnować z nowoczesnych
technologii i skupić się na
tym, co nas otacza? Dowiemy się tego z uczniowskiego ekoeksperymentu.
Akcja będzie prowadzona w sześciu miejskich
szkołach – trzech pod-

stawowych i trzech średnich. Łódzka młodzież
ma przed sobą prawdziwe wyzwanie. Celem jest
przekonanie dzieci i nastolatków do tego, by zrezygnowały z konsumpcyjnych nawyków i skupiły
się na tym, co je otacza.
Rezygnacja z urządzeń
elektronicznych na kilka
tygodni to jedna część akcji. Drugą będzie współpraca i budowanie relacji
z rówieśnikami, nauczycielami oraz rodzicami,
a trzecią – stworzenie sześciu szkolnych zielonych

przestrzeni z wykorzystaniem ekologicznych rozwiązań.
Da to uczniom i pracownikom szkoły szansę codziennego
obcowania
z naturą i przyniesie wiele
innych korzyści, jak choćby możliwość prowadze-

nia zajęć na zewnątrz czy
wspólne prace ogrodowe,
uczące odpowiedzialności
za stworzone miejsce.
W projekcie wezmą udział
placówki: SP nr 23, SP nr
37, SP nr 111, IX LO, XXIV
LO, XXXII LO.
PKS
FOT.LODZ.PL

było, gmach zyskał sieć teleinformatyczną niezbędną
dla funkcjonowania sądu.
Zmienia się też jego otoczenie, co widać zwłaszcza
od strony ul. Wólczańskiej,

gdzie powstał nie tylko
podziemny parking, ale też
nowa zabudowa w północnej części działki.
(pj)
FOT.LODZ.PL

ZIELONA ŁÓDŹ

Ile drzew zmieści się
na placu Dąbrowskiego?

Plan przebudowy ważnego placu w centrum Łodzi nabiera kształtów. Projektanci mają już
wstępne projekty tego, jak zielono może
być przed Teatrem Wielkim.

Ważnym elementem w projektowaniu nowego wyglądu pl. Dąbrowskiego
jest udział mieszkańców.
Po dwóch spotkaniach
konsultacyjnych przed gmachem opery przyszedł czas na
otwartą dyskusję. Ta rozpocznie się w piątek, 28 października,
o godz. 17:00 w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ul. Tuwima 10.
Uczestnicy spotkania będą mieli
okazję zobaczyć efekt prac i kilka
propozycji nowej aranżacji placu.
Zgodnie z zapowiedziami przybędzie
na nim zieleni. Projektanci zaproponowali też miejsce na więcej wody,
ławki czy pawilon z lokalem na wynajem. Architekci wygospodarowali także wokół teatru przestrzeń na miejsca parkingowe
oraz wskazali nowe miejsce na kwiaciarnie.
sasza

FOT. FREEPIK

Gruntowny remont zabytkowego gmachu z charakterystyczną wieżyczką dobiega końca.
Przy al. Kościuszki 65 urządza
się nowy Sąd Apelacyjny.

i
Budynek wzniesiono
w 1910 r. dla Nie
mieckiego Gimnazjum Reformowa
nego, które funkcjon
owało w nim do
1945 r. Po II wojni
e światowej, od 19
46 r., w budynku
mieściła się Centra
lna Szkoła Partyjna
PPR, od 1948 r. –
PZPR. W latach 50
. XX w. budynek pr
zejęło nieistniejące
już X Liceum Ogóln
okształcące im. Ma
rii Konopnickiej,
a od 1970 r. znajdow
ał się tam Wydział
Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
wraz z Instytutem
Filologii Polskiej
oraz Instytutem An
glistyki. W 1981 r.
budynek był głównym miejscem strajk
u studentów uczelni
łódzkich.
Sąd Apelacyjny w Ło
dzi odkupił budyne
k od UŁ w 2014 r.
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KWITŁ TU HANDEL
BĘDĄ MIESZKANIA
AKADEMICKIE CENTRUM DESIGNU

W pierwszym kwartale 2023 r. 112 lokalami mieszkalnymi. pów i lokali gastronomicz(28 października)
rozpocznie się realizacja dużejW piątek
Komputerowych
Oddanie
go do użytkuGier
jest nych
w parterach, kończąsię (ZTGK)
inwestycji mieszkaniowej na Po-o godz.18.00
jest się
największym
planowaneodbędzie
na przełom
lat cym
na zielonym skwerze
finisaż
„Game domy
lesiu.
konkursem
w Polsce
2024ekspozycji
i 2025. Kolejne
miejskim
ze konstrefą relaksu
Graphics
Contest”
prezen-tworząc
frontującym
młodych
powstaną
później,
i kawiarnią
w budynku na
w Akademickim
W dobrze znanej łodzianomtowanej
twórcówplanie
z przedstawiciedocelowo
osiedle „Corso”
okręgu.
Designu
Księży lami branży
lokalizacji, przy ul. Kasprza-Centrum
GameDev, mieszkańz ok.
1500(ul.mieszkaniami.
Do dyspozycji
13/15) i spotkanie
z stanowi
ka 6, gdzie funkcjonowałoMłynUstawione
forum
wymiany
w dwóch
sze- ców
„Corso”
będzie też kilprac.budynki rozdzielać
niegdyś popularne centrumautorami
akademickiej
związanej
regach
ka placów
zabawz oraz strefy
handlowe ﬁrmy Art-Dom (już ma ogólnodostępny pasaż
edukacjąrekreacyjne
branżową oddzielone
oraz
od
Contest” badaniami
wyburzone), ﬁrma VFM Real„Game
naukowymi.
z Graphics
wyłączonym
ru- ogólnodostępnego
deptaka.
prac
powsta- Ekspozycja
Estate wybuduje osiedle, któ-to wystawa
w Akademic-będą mogli
chem
pojazdów,
któ- Zmotoryzowani
ar- kim
re docelowo ma składać sięłychryw ramach
będzie ścieżki
się ciągnąć
od Centrum
korzystać Designu
z podziemnego gaGame
Graphics wzdłuż
z 13 wielorodzinnych domówtystycznej
to wybrane
ul.
Kasprzaka
rażu projekty
na 1500 gier
miejsc parkinna 14. Ogólnopolo wysokości od pięciu doContest
wideo
doświadczeń
VR
ul. Legionów.
To bogate w
ro- igowych.
Przewidziano
też
skimślinność
Konkursie
11 kondygnacji.
z głównych
kategorii
koncorso (zZespojęz. włoskiemiejsca
dla aut
gości. Na teGierbyć kursowych.
Inwestycja, która będzie re-łowego
go – Tworzenia
„deptak”) ma
osią renie osiedla znajdą się stacje
Konkurs całego do ładowania
alizowana etapami, przewi-Komputerowych.
RedKu
projektu i wizytówką
pojazdów elekTworzenia
dziana jest na ok. 6 lat. JakoZespołowego
osiedla, bulwarem
z ciągiem trycznych, paczkomaty oraz
pierwszy stanie budynek ze punktów usługowych, skle- parkingi dla rowerów.
(pj)
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DRONEM

W SMOG
Zakup drona, który będzie wykrywał szkodliwe substancje
w powietrzu, to wybór łodzian
w Budżecie Obywatelskim. Maszyna ma za sobą pierwsze loty.
Antysmogowy dron do końca
2022 r. zrealizuje 60 godzin
lotów w różnych rejonach
Łodzi. Mieszkańcy, którzy
widzą problem palenia niedozwolonymi substancjami
w swojej okolicy i otoczeniu,
mogą zgłaszać do Straży Miejskiej (nr tel. 986, lub e-mail:
specjalistyczny@strazmiejska.
lodz.pl) adresy do sprawdzenia przez urządzenie.

Przypomnijmy, że prawo
zabrania palenia w piecach
śmieciami, odpadami i podobnymi
niedozwolonymi
materiałami.
Straż miejska co roku regularnie sprawdza, czy nie zatruwamy powietrza. Za palenie śmieciami można dostać
pouczenie, mandat albo nawet karę wymierzoną przez
sąd.
W 2021 r. strażnicy przeprowadzili 2500 kontroli. Wystawili kilkaset mandatów,
a 21 spraw skierowali do
sądu.
Renata Nowak
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BUDŻET OBYWATELSKI

DARMOWE
E-BOOKI I AUDIOBOOKI

FOT. FREEPIK

Jeszcze do końca miesiąca
trwa głosowanie w Budżecie
Obywatelskim. Wśród projektów
ponadosiedlowych
znajduje się także ten dotyczący dostępu do e-booków
i audiobooków dla mieszkańców Łodzi!
– Łodzianie bardzo chętnie korzystają z dostępu
do literatury na czytnikach
elektronicznych – mówi
Joanna Strzelec z Działu
Promocji i Marketingu Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
– Dzięki ich głosowaniu
w Budżecie Obywatelskim
w poprzednich latach udało się utrzymać tę ciesząca
się ogromną popularnością usługę BMwŁ. Nasi
czytelnicy mogli korzystać
z zasobu prawie 200 tys.
publikacji.
W tym roku także można głosować. Do Budżetu
Obywatelskiego zgłoszony został projekt na realizację bezpłatnego dostępu
do e-booków, audiobooków, podcastów, e-komiksów i synchrobooków
dla wszystkich mieszkańców naszego miasta
(kod projektu to L025).
Jego realizacja możliwa
jest poprzez zakup usługi
zdalnego dostępu do publikacji elektronicznych.
Jeśli projekt zbierze wy-

starczającą liczbę głosów,
kody dostępu do wymienionych publikacji będą
dostępne we wszystkich
ﬁliach Biblioteki Miejskiej
w Łodzi.
Książka zawsze
pod ręką
Dzięki dostępowi do publikacji
elektronicznych
możemy czytać bezpiecznie bez wychodzenia
z domu, możemy słuchać
w samochodzie, na spacerze czy w środkach komunikacji miejskiej. Czytamy
i słuchamy bez konieczności ciągłego połączenia
z internetem nawet na
dwóch urządzeniach jednego czytelnika.
Koszt indywidualnego zakupu dostępu do tego rodzaju zbiorów jest wysoki,
natomiast oferta skierowana do bibliotek w formie
abonamentu bibliotecznego umożliwia bezpłatny
dostęp do publikacji elektronicznych dla nieograniczonej liczby czytelników.
Poza projektem ponadosiedlowym zgłoszonych
jest wiele innych projektów bibliotecznych dla poszczególnych ﬁlii BMwŁ.
Można się z nimi zapoznać na stronie:
www.biblioteka.lodz.pl.
RedBi

AKADEMICKIE CENTRUM DESIGNU

INFO

GŁOSOWANIE TRWA DO

KOŃCA PAŹDZIERNIKA!
Głosuj na

www.budzetobywatelski.
uml.lodz.pl/

„Game Graphics Contest”
to wystawa prac powstałych w ramach ścieżki artystycznej Game Graphics
Contest na 14. Ogólnopolskim Konkursie Zespołowego Tworzenia Gier
Komputerowych. Konkurs
Zespołowego Tworzenia

Gier
Komputerowych
(ZTGK) jest największym
konkursem w Polsce konfrontującym
młodych
twórców z przedstawicielami branży GameDev,
stanowi forum wymiany
akademickiej
związanej
z edukacją branżową oraz
badaniami naukowymi.
Ekspozycja w Akademickim Centrum Designu
to wybrane projekty gier
wideo i doświadczeń VR
z głównych kategorii konkursowych.
RedKu

DZIEJE SIĘ W

ŚRODĘ

Budda w getcie
O godz. 17:00 w Bibliotece
Wolność (pl. Wolności 4)
rozpocznie się spotkanie
z autorką książki „Budda
w getcie. Duchowa wędrówka
w głąb Holocaustu”, Ellen
Korman Mains. Spotkanie
będzie prowadzone w języku
angielskim z tłumaczeniem
na język polski. Wstęp wolny.
Legendy i baśnie

Wybierać można spośród
696 projektów! Każdy

mieszkaniec Łodzi może

zagłosować na pięć projektów osiedlowych (z dwóch

dowolnie wybranych osiedli)
oraz maksymalnie pięć

ponadosiedlowych. Oddając
głos, należy wypełnić kartę
do głosowania (za pośred-

nictwem strony interneto-

wej) oraz wpisać kod wery-

fikacyjny otrzymany poprzez
SMS na numer telefonu

podany przy rejestracji.

Na godz. 17:00 w Bibliotece
Gdańskiej (ul. Gdańska 8)
zaplanowano spotkanie
warsztatowe z Katarzyną
„PannaN” Witerscheim,
popularną artystką plastyczną i twórczynią komiksów
o tematyce słowiańskiej.
Wydarzenie będzie miało
charakter warsztatowy, dzięki
czemu uczestnicy poznają
pracę rysownika „od kuchni”.
Będą mieli także otwarte
pole do dyskusji na temat
słowiańskiej duchowości,
polskich baśni i legend oraz
ich wpływu na współczesną
popkulturę.
DZIEJE SIĘ W

EK
CZWART

OdyseJoga

NAGRODZONE PROJEKTY GIER
W piątek (28 października)
o godz. 18.00 odbędzie się
finisaż ekspozycji „Game
Graphics Contest” prezentowanej w Akademickim
Centrum Designu (ul. Księży Młyn 13/15) i spotkanie
z autorami prac.

5

FOT. KAJETAN KOMOROWSKI

O godz. 12:00 na warsztaty
jogi zaprasza Biblioteka Odyseja (ul. Wschodnia 42).
Zajęcia poprowadzi profesjonalna trenerka. Udział
bezpłatny, obowiązują zapisy:
577 470 040.
Wystawy
mistrzów komiksu

Wystawę „Game Graphics Contest”
można oglądać w Akademickim
Centrum Designu do końca miesiąca

W sali wystaw czasowych
Centrum Nauki i Techniki EC1
(ul. Targowa 1/3) wciąż można oglądać dwie retrospektywne wystawy komiksowe.
Ich bohaterami są Andrzej
Janicki i Zbigniew Kasprzak.
Bilety: 5 zł.

SENIORADKA
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POD CHOINKĘ

SENIORZY TEŻ WIERZĄ

FOT. ENVATOELEMENTS

W ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Ciepłe skarpety, czekolada, herbata, zestaw krzyżówek. Marzenia
seniorów – mieszkańców łódzkich
domów pomocy społecznej – nie
są wielkie, wręcz wzruszająco
skromne. Ruszyła kolejna akcja
„List do Mikołaja z DPSu”. Każdy
ma szansę spełnić małe, ale ważne, marzenia seniorów o prezencie pod choinkę.

To kolejny rok z rzędu, gdy mieszkańcy
łódzkich domów
pomocy społecznej
piszą do Świętego
Mikołaja listy z gwiazdkowymi marzeniami.
Wolontariusze już w listopadzie ruszyli do
placówek, by zebrać
prośby mieszkańców. Listy piszą
sami seniorzy,

REKLAMA

a ci, którzy mają z tym
trudności, proszą o pomoc swoich opiekunów. Napisane trzęsącą
się ręką seniora prośby
chwytają za serce.
I tak np. Kasia pisze:
„Mój Kochany Mikołaju!
Bardzo bym się ucieszyła, gdybyś na Gwiazdkę
przyniósł mi syrop porzeczkowy, granulowaną
herbatę owocową, cukierki czekoladowe oraz
dezodorant”. Inne prośby
są równie niewygórowane: słodycze, kawa czy

kosmetyki. Wszystkie
listy publikowane są na
fanpage’u akcji „List do
Mikołaja z DPSu”. Tam też
można zarezerwować list
(życzenia), który chcemy
spełnić. Prezenty należy
dostarczyć do jednego
z trzech punktów w mieście: do siedziby Rady
Osiedla Chojny–Dąbrowa,
ul. Karpia 65/67, do biura podróży przy ul. Dąbrowskiego 91B oraz do
Punktu Pocztowego przy
ul. Rzgowskiej 37.

Pierwsza „transza”
listów rozeszła się wśród
potencjalnych darczyńców
jak świeże bułeczki. Prawie
wszystkie prośby seniorów
ktoś chce spełnić. Na fanpage’u akcji sukcesywnie
pojawiają się kolejne życzenia do spełnienia.
Uruchomiona została też
zbiórka, która pomoże
zrealizować marzenia tych
mieszkańców DPS-u, których listy nie zostały wybrane przez darczyńców,
a także sfinansować wymarzone czekolady i inne
drobne upominki:
https://zrzutka.pl/pskdmc.
W łódzkich domach pomocy społecznej mieszka ok. 2000 seniorów
oraz osób samotnych
czy z niepełnosprawnościami.
OHO

ŁÓDZKA HISTORIA
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CO ZOSTAŁO
Z KUSEGO KĄTA?
Kusy Kąt to niegdyś owiane
złą sławą przedmieścia Łodzi,
a dzisiaj jedno z kameralniejszych osiedli. Może warto,
mimo nieciekawej historii,
przywrócić w tym miejscu stare łódzkie nazwy?
Czasem trudno uwierzyć,
że pełne zieleni, kameralne osiedle mogło mieć
w przeszłości złą opinię.
Tak jest w przypadku terenów między al. Palki
i ul. Sporną. Sielankowe
wręcz miejsce ze starą
zabudową i ogródkami działkowymi, dzisiaj
chętnie wybierane przez
deweloperów,

cieszyło się kiedyś złą sławą i mało kto myślał, żeby
się tam osiedlać.
Mroczna przeszłość
Kusy Kąt – tak nazywano las na granicy Łodzi,
Dołów i Stoków. Ten fragment pierwotnej łódzkiej
puszczy zaznaczono na
mapie miasta z 1823 r. Po
wykarczowaniu
drzew
powstała tam osada niemiecka, po której pozostały do dziś drewniane
domy przy ul. Spornej.
Kusy Kąt to owiane niegdyś złą sławą przedmieścia

Łodzi. Osiedlali się tam
ludzie biedni oraz wyjęci spod prawa. Nikt bez
powodu nie zapuszczał
się w tamte rejony miasta. Dawna prasa donosiła: „Wczoraj na krańcu
ulicy Spornej bracia Józef
i Stanisław Groszankowie – robotnicy fabryczni, zostali zabici kawałkami żelaza”. Kusy Kąt
był miejscem, w którym
jak w soczewce skupiały
się problemy społeczne
Łodzi i Bałut: bezrobocie
i przestępczość.
Nazwa Kusy Kąt znik-

nęła w PRL-u wraz z likwidacją ulicy o tej samej
nazwie. Tam, gdzie był
historyczny Kusy Kąt, dzisiaj są ogrody działkowe
przy ul. Źródłowej i niewielki skwer u zbiegu ulic
Spornej i Pankiewicza. Na
tym skwerze zachowała
się unikalna w skali naszego miasta dolina jednej
z łódzkich rzeczek – Stoczanki. Zagłębienie w terenie po dawnej strudze
ma głębokość kilku metrów. Może warto nazwać
ten bezimienny skwer
właśnie Kusym Kątem.

Nowe inwestycje
Ul. Sporna się zmienia.
Znikają stare drewniaki,
a w ich miejscu powstają
nowe domy, wprowadzają się nowi lokatorzy.
Obecne nazwy ulic niewiele im mówią, bowiem
nie odwołują do lokalnej
tradycji.
Niestety, zbyt często odcinano się w naszym mieście
od przeszłości. Widać to
na przykładzie likwidacji
dzielnicy Starego Miasta
w czasach PRL-u i włącze-

nia jej do Bałut. Zmieniono
też stare nazwy parków:
Julianowskiego, Helenowa czy Wenecji. Wodny
Rynek stał się w PRL-u
pl. Zwycięstwa. Tym miejscom „skradziono” ich
historię i związane z nimi
lokalne tradycje. Teraz
jest dobry moment, żeby
wykonać pierwszy krok
i przywrócić część starych nazw miejscowych.
eMWu

Kusy Kąt, czyli dawna część
puszczy łódzkiej, nadal jest pełen zieleni

OGŁOSZENIA
OGŁOSZEN
OGŁOSZENIA
IA MIEJSKIE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 14 października 2022 r. do 4 listopada 2022 r. zamieszczony jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi, stronie internetowej Urzędu Miasta

Łodzi oraz na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wykaz nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Lipowej 25, oznaczonej, jako działka

nr 326 o pow. 0,1146 ha w obrębie P-9, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00002754/8 przeznaczonej w udziale stanowiącym własność Skarbu Państwa wynoszącym
4/36 części w prawie własności do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu udziału w nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1899 ze zm.) mogą złożyć wniosek w tym zakresie do Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu

Miasta Łodzi w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wniosek należy złożyć w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110
(wejście od strony pasażu Schillera).

WWW.BIP.UML.LODZ.PL
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JAK WYLECZYĆ
ZAPALENIE ZATOK?

FOT. ENVATO ELEMENTS

Jesień to czas, w którym
wiele osób narzeka na
katar i ból zatok. Warto
wiedzieć, że raz niedoleczony katar zatokowy może przerodzić się
w przewlekły stan zapalny. Jak pozbyć się tego
problemu?
Objawy
zapalenia zatok
Zatoki przynosowe to
wypełnione powietrzem
jamy, które znajdują się
wewnątrz kości czaszki.
Ich rolą jest m.in. nawilżanie wdychanego powietrza oraz ochrona
mózgoczaszki przed
urazami. Człowiek posiada cztery pary zatok:
czołowe, szczękowe, sitowe oraz klinowe. Wyściela je błona śluzowa,
która – pod wpływem
stanu zapalnego – staje
się obrzęknięta. Wówczas wydzielina gromadzi się w zatokach
zamiast znaleźć ujście
w jamie nosa. Objawami są wtedy: charakterystyczny ból głowy
u nasady nosa (nasilający się podczas schylania), zatkany nos,
wydzielina spływająca
po tylnej ścianie gardła oraz pogorszenie
węchu.
Dlaczego
zatoki chorują?
Podstawowe czynniki,
które sprzyjają pojawianiu się dolegliwości ze strony zatok, to
skrzywiona przegroda
nosowa oraz przerost
małżowin nosowych.
Zwężone przez nie uj-

ścia zatok to zaś zwiększone prawdopodobieństwo rozwoju stanu
zapalnego. Nawracające
infekcje częściej dotyczą
też alergików (przez alergiczny nieżyt nosa) oraz
osób z przerośniętymi migdałkami. Zapalenie zatok zwykle jest skutkiem
zakażenia wirusowego
lub bakteryjnego. Choroba może też rozwinąć
się pod wpływem stanu
zapalnego zębów, który
rozszerzył się na zatoki.
Ze względu na położenie zatok infekcje, które
się w nich rozwijają, nie
są łatwe do wyleczenia.
A niewyleczone dokładnie, lubią nawracać, zwłaszcza jesienią oraz wiosną.
Postępowanie
przy zapaleniu
zatok
Z ostrym stanem
zapalnym zatok
w pierwszej kolejności należy

udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który
przepisze niezbędne leki.
Szczególnie popularne są
roślinne preparaty o działaniu sekretolitycznym,
czyli rozrzedzającym
p ro duko w aną w no s ie
wydzielinę. Innym często zalecanym sposobem
na wyleczenie zapalenia zatok jest

ich płukanie roztworem
chlorku sodu przy użyciu
specjalnej butelki. Jeśli
infekcja będzie się utrzymywać mimo wdrożenia
powyższych sposobów,
konieczna może okazać
się antybiotykoterapia,
która w przypadku chorych zatok powinna trwać
minimum tydzień.

Leczenie farmakologiczne
warto wesprzeć domowymi sposobami. Inhalacje
z dodatkiem olejków eterycznych (np. eukaliptusowego) czy nagrzewanie
zatok solą lub termoforem
z pestkami wiśni to naturalne metody, które potraﬁ ą przynieść ulgę. Nie
można także zapominać
o noszeniu czapki!
Gdy tabletki
nie pomagają...
Jeśli infekcja nie zostanie
w porę wyleczona, ostry
stan zapalny może przerodzić się w przewlekły,
a wtedy konieczna będzie
wizyta u laryngologa.
Specjalista przeprowadzi
endoskopię nosa i zatok
lub skieruje pacjenta na
tomografię komputerową, która wykaże, czy
w budowie zatok nie ma

nieprawidłowości. W razie podejrzenia alergicznego tła stanu zapalnego wskazane będzie
wykonanie testów skórnych lub badań krwi.
W przypadku potwierdzenia alergii pacjent
najpewniej otrzyma
receptę na krople do
nosa ze sterydami. Jeżeli mało inwazyjne
sposoby nie będą skuteczne, specjalista może
zaproponować płukanie
zatok przy użyciu specjalistycznego sprzętu
dostępnego w gabinecie.
Zdarza się jednak, że
jedynym sposobem na
uwolnienie się od przewlekłych bądź nawracających stanów zapalnych zatok jest operacja.
oszym

ŁÓDŹ DLA DZIECI
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Przygotowanie imprezy urodzinowej dla dzieci w wieku szkolnym bywa nie lada
wyzwaniem. Na szczęście są
w Łodzi miejsca, gdzie starszaki
i nastolatki mogą się doskonale
bawić.

Pokój zagadek
Jeśli Twoje dziecko uwielbia
łamigłówki, zwłaszcza takie z dreszczykiem emocji,
wybór escape roomu będzie
strzałem w dziesiątkę! Na co
możemy liczyć podczas przyjęcia? To zależy od wybranego miejsca. Alfa Fun przy
ul. Łomżyńskiej 11 oferuje trzy
pokoje zagadek. Uczestnicy zabawy, po wstępnym szkoleniu,
trafiają do wcześniej wybranego pokoju, skąd muszą się
uwolnić, rozwiązując wspólnie
kolejne zadania. To nie tylko
świetna zabawa, ale też nauka
współdziałania. Wszystko odbywa się pod czujnym okiem
opiekuna gry. Po zabawie jest
czas na wspólne zdjęcia i poczęstunek w salce okolicznościowej. Ten możemy zamówić
na miejscu lub przygotować
we własnym zakresie. Koszty
zaczynają się od 390 zł za maksimum 6 uczestników. Dolna
granica
wieku to
10 lat.

Wspinaczka
A może zamiast tradycyjnych urodzin wybrać ściankę wspinaczkową? Taką
ofertę prezentuje łódzka Fabryka Wspinania. Na dzieci
czekają gry wspinaczkowe
i zagadki, a także możliwość
spróbowania swoich sił na
ściance pod opieką wykwalifikowanego instruktora.
W cenie imprezy mamy
specjalistyczny sprzęt wspinaczkowy, urodzinowy stół
i miejsce dla rodziców oraz
zaproszenia i dyplomy
dla gości. Za przyjęcie do
8 osób zapłacimy 550 zł,
a za każde dodatkowe
dziecko – 60 zł więcej.
Laser Game
To propozycja dla dzieciaków pełnych energii. Podczas przyjęcia będą miały
okazję zagrać w laserowy
paintball, w którym wykazać się trzeba sprytem,
inteligencją i umiejętnością przewidywania sytuacji. Każda rozgrywka
odbywa się w laserowym
labiryncie, w którym opony, drewniane skrzynki,
fluorescencyjne graffiti
i sztuczna mgła tworzą niesamowity klimat.
Uczestnicy przyjęcia zo-

stają wcześniej wyposażeni
w specjalną laserową broń
(całkowicie bezpieczną dla
zdrowia) oraz kamizelki.
Szczegóły przyjęcia i cennik zależą od wybranego
miejsca. I tak w Arena Laser Games (ul. Drewnowska 58), poza wynajmem
sali, obligatoryjny jest zakup przekąsek, a minimalna liczba uczestników to
8 osób. Zatem wybierając
opcję z dwiema rozgrywkami, musimy się liczyć
z minimalnym kosztem ok.
950 zł. W cenie, poza grą,
dostajemy salę urodzinową na wyłączność, opiekę
animatora, poczęstunek
z tortem, zaproszenia, kartkę urodzinową dla solenizanta i pamiątkowe przypinki dla gości. Atrakcja
przewidziana jest dla dzieci
w wieku 7–13 lat.
Jeśli nie chcemy poczęstunku organizatora, możemy
zorganizować przyjęcie
w innym miejscu. Wspomniany wcześniej Alfa Fun
w swojej ofercie nie ma
minimalnej liczby gości.
W najtańszym wariancie,
bez przekąsek i tortu, możemy liczyć na trzy rozgrywki do 12 uczestników
(za każdego dodatkowego

gracza obowiązuje dopłata), salę urodzinową, zastawę, opiekuna gry, zdjęcia i zaproszenia – całość
w kwocie 580 zł.

Planetarium
Jeśli Twoje dziecko zamiast
szalonych imprez woli patrzenie w gwiazdy, ten
pomysł powinien mu się
spodobać. W ramach przyjęcia w Planetarium przy
ul. Pomorskiej 16A dzieci mogą liczyć na astronomiczne gry i zabawy,
doświadczenia fizyczne,
obserwacje teleskopowe
(jeśli pozwala na to pogoda)
i przede wszystkim pokaz
pod kopułą planetaryjną.
Do dyspozycji gości jest
sala, w której można podać
przygotowany przez rodziców poczęstunek i tort.
Koszt przyjęcia do 10 osób
to 150 zł. Poziom zajęć dostosowany jest do wieku
uczestników, przy czym
oferta kierowana jest do
dzieci w wieku szkolnym.
a.pe

ba
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OGŁOSZENIA
OGŁOSZEN
OGŁOSZENIA
IA MIEJSKIE
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Łodzi
wraz z udziałem w prawie własności gruntu, usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy:
• ul. Rewolucji 1905 r. nr 58, dr. Seweryna Sterlinga 22, lokal użytkowy nr 1U, nr księgi wieczystej KW LD1M/00001699/7,
działka nr 35/1 w obrębie S-2 o powierzchni 1 095 m², powierzchnia lokalu 40,10 m2, udział w częściach wspólnych nieruchomości 0,017,
cena wywoławcza łączna 98 000 zł, wadium 10 000 zł;

• ul. Rewolucji 1905 r. nr 58, dr. Seweryna Sterlinga 22, lokal użytkowy nr 2U, nr księgi wieczystej KW LD1M/00001699/7,
działka nr 35/1 w obrębie S-2 o powierzchni 1 095 m², powierzchnia lokalu 48,90 m2, udział w częściach wspólnych nieruchomości 0,021,
cena wywoławcza łączna 119 000 zł, wadium 12 000 zł;

• al. Tadeusza Kościuszki 46*, lokal użytkowy nr 3U, , nr księgi wieczystej LD1M/00043679/7,
działka nr 215 w obrębie S-6 o powierzchni 1 458 m², powierzchnia lokalu 43,41 m2, udział w częściach wspólnych nieruchomości 4341/287382,
cena wywoławcza łączna 133 000 zł, wadium 14 000 zł;

• ul. Radwańskiej 65, lokal użytkowy nr 3U, nr księgi wieczystej KW LD1M/00049359/0,
działka nr 15 w obrębie P-29 o powierzchni 764 m², powierzchnia lokalu 64,72 m2, udział w częściach wspólnych nieruchomości 0,113,
cena wywoławcza łączna 84 000 zł, wadium 10 000 zł;

• ul. Ludwika Zamenhofa 17*, lokal użytkowy nr 1U, nr księgi wieczystej KW LD1M/00055636/1,
działka nr 151/1 w obrębie P-20 o powierzchni 549 m², powierzchnia lokalu 83,03 m2, udział w częściach wspólnych nieruchomości 0,059,
cena wywoławcza łączna 259 000 zł, wadium 26 000 zł.

*/ Zgodnie z zarządzeniem Nr 4216/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi,
zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi: Nr 7257/VII/17 z dnia 20 listopada 2017 r., Nr 3397/VIII/20 z dnia 28 lutego 2020 r. i Nr 6843/VIII/21
z dnia 26 marca 2021 r., budynek objęty został gminną ewidencją zabytków.
Sprzedaż lokali zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488 i 1561).

Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, Duża Sala Obrad.
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI O PRZETARGU zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (IV p.). Ogłoszenie publikowane jest również na stronie
internetowej pod adresami: https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/sprzedaz-nieruchomosci/, https://nieruchomosci.uml.lodz.pl
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ w Łodzi
przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 468, 457a) oraz pod numerem telefonu: (42) 638 - 45 - 83, 638 - 43-31.

WWW.BIP.UML.LODZ.PL
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TYLKO PANOWIE
MAJĄ SIĘ Z CZEGO CIESZYĆ
W sezonie 2021/2022 koszykarki
Widzewa i koszykarze ŁKS CoolPack
dotarli do ćwierćﬁnałów swoich lig,
a panie z ŁKS-u KK awansowały do
wyższej klasy rozgrywkowej. Teraz
w czołówce utrzymują się jedynie
podopieczni Piotra Zycha, którzy
otwierają tabelę grupy A II ligi.
Żeńskie zespoły oraz młodzieżowa ekipa ŁKS CoolPack Youth
czekają na przerwanie serii porażek. Ta ostatnia drużyna dołączyła do drugoligowej stawki
dzięki tzw. dzikiej karcie i już
w pierwszym meczu odniosła
zwycięstwo. Podopieczni Piotra
Trepki w łódzkiej Zatoce Sportu wygrali z GAK-iem Gdynia
63:57. Były to jednak miłe złego
początki.
W czterech kolejnych spotkaniach ambitni i z pewnością
utalentowani młodzieżowcy
pobierali naukę od bardziej doświadczonych rywali. Serię czterech porażek z rzędu rozpoczęli
w Gnieźnie, gdzie przegrali ze
Sklepem Polskim MKK 65:101.
Później musieli uznać wyższość:
Tarnovii Tarnowo Podgórne
(59:95), Trefla II Sopot (55:99)
i MKK Kuchinox Interon Siejko
Zgierz (52:80).
Trzeba jednak otwarcie powiedzieć, że dla ekipy złożonej
z zawodników do lat 19 wyniki poszczególnych spotkań
nie są sprawą najważniejszą.
W ich przypadku kluczowe
jest bowiem ogranie w seniorskiej lidze i boiskowe doświadczenie, które rośnie z każdym
meczem. Jest też przysłowio-

wa marchewka w postaci możliwości awansu do pierwszej
drużyny, która od początku
rozgrywek daje jasno do zrozumienia, że jej celem jest walka
o awans do I ligi.
ŁKS bez porażki
Po pięciu kolejkach drużyna
prowadzona przez Zycha jako
jedyna nie ma na koncie porażki
i z kompletem punktów otwiera
tabelę grupy A II ligi. Znakomitą
passę łodzianie rozpoczęli w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski
wygrali 104:85 z miejscowym
MKK-iem Pyra Szkoła Gortata. Następnie pokonali: SMS
PZKosz Władysławowo (96:62),
Ogniwo Szczecin (86:63), AZS
UMK Transbruk Toruń (95:67)
i AMW Flotę Gdynia (86:67).
W sobotę, 29 października,
w swoim kolejnym meczu lider
w Zatoce Sportu zmierzy się
z Księżakiem Łowicz.
Tego samego dnia
13. w klasyﬁkacji
ŁKS CoolPack
Youth zagra
w Inowrocła-

wiu z miejscowym KSK-iem
Ciech Noteć. Początek obu spotkań o godz. 18:00.
Również w sobotę o punkty walczyć będą koszykarki ŁKS-u KK
i Grota Widzew. Obie drużyny
od początku bieżącego sezonu
nie mają powodów do zadowolenia. O ile jednak w przypadku
beniaminka można się było spodziewać problemów, to fatalna
postawa widzewianek dla wielu obserwatorów jest sporym
zaskoczeniem.
Słaby początek
widzewianek
Zespół, który pod wodzą Anny
Chodery w 2021 r. znakomicie
radził sobie w zasadniczej fazie
rozgrywek, teraz po czterech
kolejkach ma na koncie cztery
porażki! Fatalna seria rozpoczęła się w hali MOSiR przy
ul. Małachowskiego, gdzie gospodynie przegrały z RMKS-em Xbest Rybnik 49:58. Później przyszły trzy wyjazdowe
porażki, z których najboleśniejsza była ta w Krakowie.
Pod Wawelem Grot Widzew
uległ Wiśle CanPack aż 47:87!
Wcześniej przegrał w Swarzędzu z Liderem (54:77), a w miniony weekend uległ w Poznaniu drugiej drużynie Enea AZS
(63:71).
Po tych meczach w tabeli grupy B I ligi kobiet Widzew zajmuje 11. lokatę.

Na 12. miejscu w grupie A I ligi
jest natomiast ŁKS KK, który
rozegrał do tej pory trzy mecze
i wszystkie przegrał. W Trójmieście łodzianki uległy GTK-owi Gdynia (53:74) i AZS-owi
Uniwersytet Gdański (64:68),
a w łódzkiej Zatoce Sportu
przegrały 51:69 z AZS-em Uniwersytet Poznański. W następnej serii spotkań podopieczne
Marcina Grockiego pojadą do
Pabianic, gdzie zmierzą się
z Grotem F&F Automatyka
(godz. 16:00). Dla kibiców obu
drużyn będzie to swoisty powrót do przeszłości i okazja do
powspominania czasów, gdy
koszykarki ŁKS-u toczyły z pabianiczankami boje o medale
mistrzostw
Polski.
Grot Wid z e w
w piątej kolejce podejmie przy
ul. Małachowskiego
UKS Basket
SMS Aleksandrów
Łódzki
(godz.
15:00).
MD
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WYCHOWANEK ŁKH
FOT. MAT. PRAS.

W LIDZE MISTRZÓW!

Trudne
chwile przeżywają hokeiści TME
ŁKH. W rozgrywkach
1. ligi łodzianie rozegrali już
dziesięć spotkań, ale wciąż
nie odnieśli premierowego
w tym sezonie zwycięstwa.
Doczekali się natomiast debiutu swojego wychowanka
w Lidze Mistrzów!
W szóstej kolejce tych
rozgrywek GKS Katowice pojechał do węgierskiego Székesfehérváru,
gdzie mierzył się z ekipą
Fehérvár AV19. Jednym
z bramkarzy mistrzów
Polski był w tym starciu Maciej Miarka.
I choć śląski zespół
przegrał mecz 0:1, to
wychowanek Łódzkiego Klubu Hokejo-

w e g o
mógł być zadowolony ze swojego
występu, w którym obronił
22 z 23 strzałów oddanych
na jego bramkę. Aż 35 razy
w pierwszoligowym debiucie skutecznie interweniował natomiast Paweł
Walkowiak, który w meczu
11. kolejki pierwszej ligi pojawił się między słupkami
łódzkiej bramki w wyjazdowym starciu z MKS-em
Cracovia. Występ tego wychowanka ŁKH był wymuszony karami nałożonymi
po wyjazdowym meczu
z Polonią Bytom.

Po zakończeniu tego spotkania doszło do bójki,
w wyniku której zawieszono aż pięciu zawodników
z Łodzi. Jednym z nich był
bramkarz Elias Kyroelae,
który w Bytomiu… rozdzielał zwaśnione strony!
Po przegranej 5:8 z krakowskim zespołem Fin
wrócił do bramki, jednak
jego obecność nie pomogła w przełamaniu passy
meczów bez wygranej.
W 12. serii spotkań łodzianie stoczyli zaciętą walkę z drużyną UKH Unia
Oświęcim, jednak mimo
ambitnej postawy zeszli
z lodu pokonani. Po dwóch
tercjach gospodarze prowadzili 7:3, jednak w trzeciej odsłonie meczu zespół
prowadzony przez Jurija
Ziankowa z determinacją
ruszył do odrabiania strat.

Do siatki rywali trafiali
kolejno: Vaclav Riha, Władymir Kasianczuk i Władymir Pietrowski, ale na doprowadzenie do remisu nie
starczyło już czasu. Unia
wygrała 7:6.
Fatalny sezon
Dla łodzian była to już
dziewiąta porażka w bieżących rozgrywkach. Jedyny do tej pory punkt
łodzianie zdobyli w szóstej
kolejce, w wyjazdowym
meczu z KS-em Katowice
Naprzód Janów. Po trzech
tercjach był wówczas remis
4:4, a szalę zwycięstwa na
swoją stronę gospodarze
przechylili w dogrywce.
Różnicą jednego gola, ale
w regulaminowym czasie
gry, gracze TME ŁKH przegrali również z: MOSM-em
Tychy (1:2), SMS-em PZHL
Katowice (1:2), UKS-em
Zagłębie Sosnowiec (3:4)

i Unią (6:7). W tych meczach
o stracie punktów decydowały detale i łut szczęścia, które na razie omija
łodzian szerokim łukiem.
Podopieczni Ziankowa nie
zamierzają jednak biernie
czekać na odmianę losu.
Każda porażka jest dla nich
lekcją, z której starają się wyciągnąć właściwe wnioski,
a ciężką pracą na treningach
systematycznie nadrabiają
braki z początkowej fazy
rozgrywek. Efekty widać
już chociażby w znaczącej
poprawie skuteczności.
W ośmiu początkowych
meczach sezonu łodzianie strzelili tylko 13 goli,
a w dwóch minionych
spotkaniach – 11. Pięć
z nich było dziełem Kasianczuka, który w starciu
z Cracovią dwa razy wpisał
się na listę strzelców, a przeciwko Unii zanotował na
swoim koncie hat-tricka.

Szansa na zwycięstwo
Okazja na poprawę tego
dorobku nadarzy się już
w nadchodzący weekend.
W sobotę, 29 października, w Bombonierce przy
ul. Stefanowskiego, TME
ŁKH podejmie drużynę
MMKS Podhale Nowy
Targ (godz. 18:15), a dzień
później zmierzy się z ekipą UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok (godz. 17:15).
Będą to mecze 13. i 14. kolejki. W pierwszy weekend listopada łodzianie
rozegrają natomiast dwumecz z SMS-em Toruń.
W sobotę wystąpią na
obiekcie rywala (15. kolejka), a dzień później w zaległym meczu pierwszej
serii wystąpią przed własną publicznością. Godziny rozpoczęcia tych spotkań nie zostały jeszcze
ustalone.
MD
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ŁÓDZKA POGODYNKA
ŚRODA

26.10

15°C

Rodzinne miasto

Imieniny
obchodzą:
Leonarda, Lucjan,
Łucjan, Amanda,
Ewaryst, Lucyna

17°C

CZWARTEK

27.10

Imieniny
obchodzą:
Iwo, Manfred,
Sabina, Iwona,
Manfreda

CYPER NAD CYPRAMI

FORTEPIAN RUBINSTEINA

Zbieramy skrzętnie wspomnienia Rubinsteina z lat dzieciństwa, bo Artur już jako
10-latek wyruszył w świat, by szlifować
swój talent i kontynuować karierę genialnego wirtuoza. I chociaż Łódź na przełomie
XIX i XX w. była „światowym miastem”
utrzymującym szerokie kontakty handlowe
z Europą, to jednak życie w 200-tysięcznej
aglomeracji przemysłowej nie należało
do łatwych. Błyskawiczny rozwój znacznie
wyprzedzał rozbudowę infrastruktury, nie
mówiąc już o braku kanalizacji i wymogów

sanitarnych oraz setkach dymiących
kominów. Rubinstein wspominał rodzinne
miasto z sentymentem, ale pamiętał,
że „powietrze zatruwały wyziewy z fabryk,
unoszący się z kominów gęsty, czarny
dym przesłaniał niebo”, a ponadto
zdarzały się również wybuchy epidemii.
Kochał jednak Łódź, czemu dawał
wyraz podróżując po świecie.
Gdy był tu po raz ostatni w 1975 r.,
zatańczył radośnie na podwórku
swego rodzinnego domu…
agr

Okruchy
pamięci

cdn.

Kolejne wydanie w piątek

28 października
ŁÓDZKIE GAWĘDY

POSIADŁA WODNO-FABRYCZNE

Na obszarze klucza łódzkiego można
było urządzić posiadła, głównie nad
Łódką i Jasieniem. Druga z tych rzek
lepiej odpowiadała wymogom ówczesnej techniki – miała większy niż
Łódka spadek, wyższy poziom oraz
lepszą jakość wody. Ponadto już od
wieków istniał cały system spiętrzeń
i młynów, które można było zaadaptować do celów przemysłowych.
Te wymagania narzuciły konieczność zlokalizowania głównych
zakładów mechanicznych, tworzących fabryczny trzon osady Łódka, wzdłuż rzeki Jasień odległej
o ponad 3 km od Starego i Nowego Miasta. W 1824 r., jeszcze przed
podjęciem właściwej regulacji osady,
przystąpiono do budowy najważniejszego obiektu przemysłowego
Łódki, czyli zakładu płócienniczego.

Był on niezbędny do funkcjonowania
całej osady, w nim bowiem miano wykańczać materiały lniane i bawełniane, dostarczane przez samodzielnych
tkaczy. Zakład składał się z bielnika,
krochmalni, folusza i magla. Urządzono go na gruntach osady rządowej Kulam-Piła (w rejonie dzisiejszej
ul. Kilińskiego przy Tymienieckiego,
gdzie dawniej działał tam młyn biskupi), wykorzystując m.in. budynki
i resztki urządzeń spiętrzających
wodę, pozostałe po dawniej już
zniszczonym młynie biskupim
i tartaku. Po uregulowaniu osady
posiadło bielnikowe zamykało się
w czworoboku ulic: Piotrkowskiej,
Emilii (dziś Tymienieckiego), Widzewskiej (Kilińskiego) oraz linii, wzdłuż
której wykształciła się później
ul. Milionowa.
agr

Posiadło bielnik w latach 40. XIX w. Fot. Bildarchiv Foto Marburg

wraz z dodatkiem, a w nim
m.in. mapy z dojazdami
do łódzkich cmentarzy

Jakub Bełchatowski,
znany w przestępczym
światku jako Rudy Kuba,
sutener, konﬁdent władz
carskich i cesarskich,
wymuszacz okupów, nie
zaprzestał swojej gangsterskiej działalności
w niepodległej Polsce.
Przycichł na trzy lata,
korzystając z brudnych
pieniędzy i zajmując się
pokątnie lichwą, ale znów
wypłynął i rozwinął
swoje kontakty pośród
miejscowych lodzermenschów, przesiadujących
w łódzkich, eleganckich
kawiarniach. Jego siłą
nadal były odnowione, szerokie kontakty
w policji i szybko zdobył
w Łodzi opinię „człowieka, który wszystko może”.
Stopniowo organizował
przestępczą grupę, która
nie gardziła rozbojami czy
kradzieżami sklepowymi, ale najlepiej czuł się
w roli cypra.
W kryminalnym procederze jest to osoba,
która wymusza okup za
rzekomą ochronę albo

proponuje załatwienie
jakiejś trudnej sprawy
za łapówkę. Chodziło
np. o wyciągnięcie kogoś z więzienia, odbiór
długu lub wybronienie
przed poborem wojskowym. Sieć korupcyjnych
powiązań była mieczem
obosiecznym, gdyż policja – mając nawet często dowody jego udziału
w przestępstwie – też
była poddana szantażowi
poprzez przekupionych
funkcjonariuszy.
Próba zadenuncjowania
Bełchatowskiego przez
jednego z członków gangu, niejakiego Szytkanca,
zakończyła się dla niego
tragicznie – jego zwłoki
znaleziono w szambie
na Bałutach. Doszło do
tego, że na początku lat
20. XX w. nie było w Łodzi grubszej afery, której
nie wiązano z osobą najskuteczniejszego cypra
w mieście. O tym, jak udało się w końcu przerwać
jego mafijne sieci, napiszemy w kolejnym odcinku.
agr

PAWLAK I POPIOŁEK W ŁODZI

27 października 1990 r.
w Brwinowie zmarł Wacław
Kowalski – aktor filmowy
i teatralny, znany przede
wszystkim z roli Kazimierza Pawlaka z komediowej
trylogii Sylwestra Chęcińskiego – „Sami swoi” (1967),
„Nie ma mocnych” (1974),
„Kochaj albo rzuć” (1977)
– oraz Ryszarda Popiołka
z serialu „Dom”, choć zagrał
ok. 100 wyrazistych epizodów
i występował na wielu scenach
teatralnych. Swoją karierę artystyczną aktor z charakterystycznym wschodnim zaśpiewem zaczynał w Łodzi.
Urodził się 2 maja 1916 r.
w Gżatsku na terenach Rosji.
Rodzina Kowalskich powróciła
do Polski po wojnie i zamieszkała w Gnojnie.
W 1937 r. Wacław ukończył
seminarium nauczycielskie
w Leśnej Podlaskiej. W 1939 r.
walczył w kampanii wrześniowej. Po II wojnie światowej rozpoczął studia
w łódzkim Konserwatorium
Muzycznym, marząc o karierze śpiewaka operowe-

KARTKA Z KALENDARZA

Kadr z filmu „Sami swoi”. Od lewej: Kargul (Władysław
Hańcza i Pawlak (Wacław Kowalski)
go. Przebywając wówczas
w Łodzi, zgłosił się jako statysta do Teatru Wojska Polskiego, gdzie wypatrzył go Leon
Schiller i powierzył niewielką
śpiewającą rolę.
W 1946 r. zadebiutował
na dużym ekranie epizodyczną rolą śpiewaka
z gitarą w pierwszym powojennym polskim filmie
„Zakazane piosenki”,
a w 1951 r. zdał aktorski
egzamin eksternistyczny.
W latach 1948–1955 występował w Łodzi: w Teatrze Pinokio (1948–1949)

i w Teatrze Nowym (1949–
1955), a potem przeniósł się
do Warszawy, grając do lat 80.
na kilku stołecznych scenach.
W 1988 r. otrzymał nagrodę
Wiktora dla najpopularniejszej
postaci TVP.
W 1982 r. młodszy z dwójki
synów aktora zginął tragicznie
w wypadku samochodowym,
a silne przeżycia spowodowały, że Wacław Kowalski już
nigdy więcej nie pojawił się
na ekranie. Ostatnie lata życia
spędził w domu w Brwinowie,
gdzie zmarł wskutek udaru
mózgu.
agr

