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BUDŻET OBYWATELSKI

FOT.LODZ.PL

OSTATNIE

ZMIENI
KOLOR

DNI GŁOSOWANIA
Przed nami ostatnie dni głosowania w tegorocznej edycji
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Głosy przez internet
można oddawać do 31 października.
W tegorocznej, jubileuszowej, X edycji Łódzkiego
Budżetu Obywatelskiego
łodzianie mają do wyboru
696 projektów. Do rozdysponowania przez mieszkańców jest 26,2 mln zł.
Z tego 5,5 mln zł zarezerwowano na projekty ponadosiedlowe, resztę – na
osiedlowe. Każdy głosujący
może oddać

pięć głosów na projekty
ponadosiedlowe i pięć głosów na projekty osiedlowe.
W ramach głosowania osiedlowego można wybrać
projekty z dwóch dowolnych osiedli bez względu
na miejsce zamieszkania.
Jak oddać głos?
Aby oddać głosy na wybrane przez siebie projekty,
należy skorzystać ze strony
internetowej www.budzetobywatelski.uml.lodz.pl/
glosowanie/
Podczas głosowania elektronicznego należy podać numer telefonu komórkowego,

na który w ciągu kilkunastu/ kilkudziesięciu sekund
przyjdzie kod weryﬁkacyjny. Za pomocą tego samego
numeru telefonu głosy może
oddać do pięciu osób.
Głosowanie
elektroniczne możliwe jest również
w 56 ﬁliach Biblioteki Miejskiej w Łodzi, gdzie uruchomione zostały stacjonarne
punkty do głosowania przez
internet.
Wyniki głosowania poznamy w listopadzie, a realizacja projektów rozpocznie się
w 2023 r.
red

INFO
Zeskanuj kod QR i oddaj
głos w Budżecie Obywatelskim.

– Remont będzie raczej
drobny, żeby nie powiedzieć kosmetyczny – zapowiada Elżbieta Kordala, prezes Śródmiejskiej
Spółdzielni Spożywców
„Społem” w Łodzi, do
której należy budynek.
– Łodzianie zauważą
głównie
zmianę
kolorystyki, bo elewacje
„Magdy” już wymagały
odświeżenia. W porozumieniu ze służbami
konserwatorskimi ustaliliśmy, że parterowa
kondygnacja
będzie

FOT. ENVATO ELEMENTS

ZIELEŃ

POSADZILI

8-METROWE KLONY
SZCZENIAKI

porzucone w kartonie
Urocze maluchy zostały porzucone w kartonie pod schroniskiem. Mają zaledwie ok.
6 tygodni. Łódzkie schronisko
szuka dla nich odpowiedzialnych domów.
Pięć szczeniaczków – cztery sunie i jeden pies – porzucono w kartonie pod
łódzkim
schroniskiem.
Nazywają się: Jeżynka,
Urszulka, Fasolka, Soja
i Lesio. Są maleńkie i jeszcze nieporadne, ale bardzo
dzielne.
– Adopcja zwierzęcia to
ogromna odpowiedzial-
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ność, to decyzja całej rodziny, nie tylko zachcianka, kaprys czy decyzja pod
wpływem chwili – mówi
Marta Olesińska, dyrektorka Schroniska dla zwierząt w Łodzi. – Szczeniak
to również wyzwanie,
trzeba go wszystkiego nauczyć, pokazać mu świat.
Szczeniaki czekają w schronisku na odpowiedzialnych opiekunów. Osoby
zainteresowane
adopcją
proszone są o kontakt mailowy: schronisko.biuro@o2.pl.
RedSc
FOT. MAT. PRAS

Na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Tuwima przybyło
zieleni. Od czwartku rośnie
tam pięć nowych, okazałych
drzew.
Nowa zieleń to efekt głosowania w Budżecie Obywatelskim. W ten sposób
łodzianie
zdecydowali
o realizacji wniosku zgłoszonego przez Fryderyka
Bojdę, który zaproponował posadzenie dużych
drzew w niezabudowanym narożniku.
Prace zaczęły się w ostatnim tygodniu października, a ich efektem jest
pojawienie się okazałych
drzew w Śródmieściu. To
duże, 8-metrowe klony
Freemana „Autumn Blaze”. Objętość ich pni to
prawie 40 cm, co czyni je
jednymi z największych
tegorocznych nasadzeń.

ciemnoszara, a tynkowane ściany zewnętrzne
powyżej, obecnie łososiowe, pokryte zostaną
przełamaną bielą. Ciemnoszary będzie też szyld
„Magda” w narożniku
budynku.
Poza malowaniem koniecznym
naprawom
poddany zostanie także
dach gmachu. Jeśli harmonogramu prac nie
pokrzyżuje pogoda, powinny one zakończyć
się najpóźniej w połowie
grudnia.
Niestety, mimo dużych
chęci spółdzielcy na razie
nie pokuszą się o przywrócenie neonu DH „Magda”,
który nie świeci już od tak
wielu lat, że młodsi łodzianie w ogóle go nie pamiętają. Być może będzie to
możliwe w przyszłości.
(pj)

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE

TRAGICZNY WYPADEK
NA POMORSKIEJ

FOT.LODZ.PL

ADOPTUJ

Rozpoczął się remont Domu
Handlowego „Magda” przy
zbiegu ul. Piotrkowskiej
z ul. Jaracza. Modernistyczny
gmach spowił las rusztowań,
a przechodnie zachodzą w głowę, jakie zmiany czekają ten
charakterystyczny dla Pietryny budynek.

Budżet Obywatelski to
początek zmian na tym
terenie. Docelowo niezagospodarowany wcześniej
narożnik ma zostać rozbetonowany, a w miejscu nawierzchni z kostki pojawi
się zieleń.
red
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W rejonie skrzyżowania ulic Franciszkańskiej
i Smugowej mundurowi zauważyli samochód
suzuki swift, którego tor
jazdy wskazywał nietrzeźwość kierowcy. Policjanci
chcieli zatrzymać pojazd
do kontroli, niestety kierujący suzuki nie zatrzymał
się. Funkcjonariusze ruszyli w pościg, ale kierowca suzuki nie reagował na
sygnały policjantów. Na
ul. Pomorskiej stracił panowanie nad pojazdem
i uderzył w zaparkowanego wzdłuż jezdni
volkswagena golfa, a na-

stępnie w betonowe ogrodzenie. Policjanci wezwali
pogotowie i rozpoczęli
udzielanie pierwszej pomocy rannemu kierującemu. Niestety, pomimo
ich wysiłków mężczyzna
zmarł.
Okazało się, że samochodem suzuki kierował
19-letni łodzianin nieposiadający prawa jazdy. Samochód nie miał ważnych
badań technicznych ani
ubezpieczenia OC. Okoliczności wypadku pod
nadzorem
prokuratora
wyjaśniają łódzcy policjanci.
rp
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JAK ZMIENI SIĘ

PLAC DĄBROWSKIEGO?

CK Doły,
w godz. 8:15–16:00
– wejście do kancelarii
od al. Palki 9
CK Zarzew,
w godz. 10:15–14:00
– wejście do kancelarii,
ul. Przybyszewskiego 325
CK Szczecińska,
w godz. 10:15–14:00
– wejście do budynku zaplecza, ul. Hodowlana 28/30

NOWE DROGI NA WIDZEWIE

W tegorocznej puli remontów 15 zadań realizowanych jest na Widzewie.
Przejezdne są już kolejne
cztery ulice z nową nawierzchnią. Wyremontowana została ul. Puszkina,
pomiędzy rondem Inwali-

dów a rondem Sybiraków,
otwarte jest też skrzyżowanie z ul. Chmielowskiego.
Po sąsiedzku, na osiedlu,
nowy asfalt pojawił się na
ul. Lodowej przy ul. Milionowej. Drogowcy dokończyli zeszłoroczne prace,
wstrzymane przez perturbacje z wykonawcą, który
zrezygnował z realizacji.
Duże zmiany nastąpiły na
ul. Dostawczej. Wyremontowano tam część drogi

Ostatnia przebudowa pl. Dąbrowskiego przeprowadzona
w 2009 r. to jedna z najbardziej nietraﬁonych inwestycji w Łodzi. Sprzed
Teatru Wielkiego usunięto drzewa i zbudowano toporną fontannę nijak mającą się do
tej, którą pokazano
w projekcie.
Po konsultacjach z łodzianami pracownie
architektoniczne przygotowały trzy warianty
wyglądu pl. Dąbrowskiego.

Uwzględniają one więcej zieleni, przebudowę fontanny,
dodatkowe dysze tryskające,
nowe formy pawilonu do
kwiaciarni oraz niewielką gastronomię.
Zdecyduj
To mieszkańcy mają móc
spędzać czas wolny w otoczeniu zieleni, dlatego właśnie ich miasto zaprasza do
rozmów na temat ostatecznego wyglądu pl. Dąbrowskiego. Otwarta debata odbędzie
się w piątek (28 października)
o godz. 17:00 w Fabryce Aktywności Miejskiej (ul. Tuwima 10). Swoje opinie można
również zgłaszać za pośrednictwem adresu mailowego:
konsultacje@a2p2.pl.
Prace budowlane na pl. Dąbrowskiego wystart u j ą
w 2023 r.
Red

INFO

Miasto administruje trzema
nekropoliami: na Dołach,
na Zarzewie oraz na Szczecińskiej. Przy każdej z nich
do wypożyczenia będą
po dwa
wózki
inwalidzkie.

REMONTY ULIC

Nowy asfalt pojawia się na
kolejnych widzewskich drogach. Prace zakończono już na
ulicach Dostawczej, Puszkina,
Białoruskiej i Lodowej.

Mniej betonu, więcej zieleni
– tego przede wszystkim oczekują mieszkańcy. Za nami spotkania, które były inspiracją
do stworzenia kilku wariantów
nowego wyglądu pl. Dąbrowskiego. Czas wybrać ostateczną
wersję.

REWITALIZACJA

FOT. ENVATO ELEMENTS

DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Starsze, chore czy niepełnosprawne osoby, które
będą odwiedzać groby
swoich najbliższych na
łódzkich komunalnych
cmentarzach mogą wypożyczyć wózek inwalidzki.
Sprzęt będzie dostępny
u administratorów nekropolii od poniedziałku,
31 października, do środy, 2 listopada.

FOT. WIZUALIZACJE

FOT. LODZ.PL

Ułatwienie

3

na zachód od ul. Lodowej.
Jedna z najgorszych ulic na
przemysłowej części Widzewa jest już równa jak stół.
Remonty to nie tylko główne arterie miasta. Prace zakończono też na ul. Białoruskiej. Nowa nawierzchnia
wykonana została pomiędzy ulicami Wodociągową
a Edwarda.
Dalej trwają remonty na
ulicach: Olechowskiej, Hetmańskiej i Pomorskiej.
TAnd

FOT. LODZ.PL

KARY

ZA PLAC WOLNOŚCI
I BULWARY PÓŁNOCNE

Miasto nalicza kary Trakcji – firmie, która przebudowuje plac
Wolności oraz ulice Ogrodową
i Północną. Zgodnie z umową
obie inwestycje mają być gotowe we wrześniu 2023 r.
Pl. Wolności i Bulwary
Północne to jedne z najważniejszych inwestycji
w programie rewitalizacji. Plac, zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców,
mocno się zazieleni. Ulice Ogrodowa i Północna
zamienią się w miejski
bulwar łączący ul. Piotrkowską i pl. Wolności
z pałacem Poznańskich
i Manufakturą.
Generalnym wykonawcą
obu inwestycji jest Trakcja, firma, której właści-

cielami są należące
do Skarbu Państwa
PKP PLK oraz Agencja Rozwoju Przemysłu.
Niestety, tempo prac i ich
jakość pozostawiają wiele
do życzenia.
Trakcja dostała już 35 tys.
zł kary za uchybienia w zakresie BHP oraz wykonanie
prac przy drzewach, którym
ﬁrma uszkodziła korzenie.
Kolejne kary są prawdopodobne na koniec listopada. Zgodnie z umową
ﬁrma zobowiązała się do
pracy w dni powszednie
w godz. 6:00–20:00 w trybie dwuzmianowym oraz
od godz. 7:00 do godz.
15:00 w soboty w trybie
jednej zmiany. Za miesiąc
powinna oddać do użytku

pierwszą nitkę Bulwarów
Północnych i rozpocząć
prace na południowej,
natomiast we wrześniu
2023 r. mają być w całości
gotowe obie inwestycje.
Niestety, coraz trudniej
spotkać pracowników
Trakcji na placach budowy. Jeśli ﬁrma nie dotrzyma terminów, za każdy
dzień opóźnienia będzie
miała naliczaną karę, którą miasto potrąci jej z kontraktu. Każdy dzień będzie
ją kosztował 15 tys. zł.
red

AKTUALNOŚCI
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REZYDENCJA

PRZY ROOSEVELTA
Budynek przy
ul. Roosevelta 9
pełnił wcześniej
funkcje biurowe.
Zajmował go łódzki oddział
Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad

Jeszcze w trakcie trwającego tam generalnego remontu prywatny inwestor zaprezentował zyskującą nowe życie kamienicę z 1895 r. przy ul. Roosevelta 9, która zmienia się w Roosevelta Residence. Powstaną tam 43 mieszkania, a na parterze
– trzy lokale usługowe i restauracja.
Za metamorfozą stoi spółka Hocan Estate, która
postanowiła przywrócić
zabytko-

wi historyczną świetność,
a także zwiększyć jego potencjał użytkowy. Żeby to
osiągnąć, budynek frontowy został podwyższony o dwie dodat-

ZMIANY
DLA KIEROWCÓW

Trwa remont
ul. Rewolucji
W poniedziałek (31 października) nastąpi przełożenie ruchu na modernizowanym odcinku ul. Rewolucji
1905 r., między ul. Kilińskiego a ul. Sterlinga.
Ekipy budowlane przejdą
z nitki południowej na
północną. Remont na tym
odcinku powinien zostać
zrealizowany do końca
2022 r.
W 2023 r. rozpocznie się
drugi etap modernizacji.
Drogowcy będą remonto-

wać ul. Rewolucji 1905 r.
na odcinku od ul. Sterlinga do pl. Pokoju.
Ul. Rewolucji 1905 r.
po modernizacji zyska
gładką i wzmocnioną
nawierzchnię oraz proste chodniki. Inwestycja
obejmie także prace przy
podziemnych
instalacjach i przystankach.
Pojawią się bezpieczne
wjazdy na posesje oraz
nowe miejsca postojowe.
ML
FOT.LODZ.PL

kowe kondygnacje, a część
niewielkiego podwórza za
nim zajęła dobudowana do
niego nowoczesna oﬁcyna.
Przy niej powstanie jeszcze
zadaszona oranżeria jako
część lokalu gastronomicznego, który ma działać na
parterze. Nietypowym zabiegiem architektonicznym
było włączenie prześwitu
bramowego do przestrzeni

użytkowej budynku frontowego. Poza hallem z portiernią będą tam wejścia
także do restauracji i lokali
użytkowych. Projekt całości stworzyła pracownia
architektoniczna
RWSL.
Oddanie do użytku planowane jest na pierwszy
kwartał 2023 r.
Janusz Maciejewski, dyrektor zarządzający Hocan

Estate sp. z o.o., zapowiedział też kolejną inwestycję
na terenie Łodzi, a mianowicie odbudowę kamienicy na rogu skrzyżowania
ul. P.O.W. z ul. Składową.
Firma jakiś czas temu kupiła od miasta tę działkę
wraz z rozsypującą się na
niej kamienicą, którą z powodu katastrofalnej degeneracji technicznej trzeba

współpracy Europejskiego
Stowarzyszenia Ogrodów
Zoologicznych i Akwariów.
– Nowe stado zamieszkało w bardzo szczególnym
miejscu. Ich wybieg jest
pierwszym, jaki widzą
zwiedzający po wejściu na
teren ogrodu. Lomiko, Iolei,
Yoshi, Dojo, Oeps, Chento
to dwa samce i cztery samice, grupa jest bardzo stabilna – opowiada Uljana Kałążny, kierowniczka sekcji

małp i ptaków
łódzkiego zoo.
Występujące
w
Japonii
zwierzęta
żyją w dużych stadach
i potraﬁą dostosować
się
do
otaczających
warunków. Co ciekawe, makaki japońskie są
altruistyczne, szczególnie
w relacjach matka-córka.
Zwierzęta dzielą się poży-

było rozebrać. Inwestor
obiecał ją odbudować.
Trwa już przygotowanie
projektu wykonawczego,
rozpoczęcie budowy jest
planowane latem lub jesienią 2023 r.
(pj)

W ORIENTARIUM
ZAMIESZKAŁY MAKAKI

Uwielbiają się bawić, potrafią
lepić śnieżki i posługiwać się
prostymi narzędziami – to
tylko niektóre z umiejętności makaków japońskich.
W Orientarium zamieszkała
właśnie rodzina sześciu niezwykle charakterystycznych
małp.
Makaki japońskie przyjechały do Łodzi z ogrodu
zoologicznego Amersfoort w Holandii w ramach

ŚPIMY
DŁUŻEJ!
W nocy z 29 na 30
października nastąpi
zmiana czasu z letniego na zimowy. Zegarki
trzeba cofnąć o godzinę
– z godz. 3:00 na godz.
2:00 – co oznacza, że tej
doby będziemy spać
o 60 minut dłużej.

FOT.LODZ.PL

wieniem i ostrzegają
się wołaniem, gdy
zaobserwują
drapieżnika. Mogą również
praktykować
współkarmienie, w którym osobnik
dominujący daje dostęp do
pożywienia jednostkom
podległym.
red

DLA STUDENTÓW

Zgarnĳ stypendium
To ostatnie dni na złożenie
wniosku o stypendium fundowane przez łódzkie firmy.
Młodzi w Łodzi to największy w Polsce program
stypendialny. Mogą się

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

Do tegorocznej edycji programu można się zgłaszać
do końca października. Regulaminy oraz formularze
wniosków znajdują się na:
www.mlodziwlodzi.pl.
red

ŁÓDŹ NA TALERZU

Piątek, 28 października | nr 125/2022 (208)

5
FOT. ZAKRĘTKA

ZAKRĘTKA

WEKI JAK U BABCI
Jakie podarki od mamy czy
babci są najlepsze? Te przywiezione w słoikach! Jeśli jednak zjedliście już całe zapasy,
a do kolejnej wizyty jeszcze
daleko, z pomocą przychodzi
Zakrętka (ul. Wschodnia 51).
Zakrętka to mała, lokalna ﬁrma produkująca
przetwory tradycyjnymi, domowymi
metodami. Łodzianie bardzo
dobrze znają ich
wyroby, to stali
bywalcy wszelakich zdrowych
targów żywności, plenerowych
łódzkich bazarów
czy świątecznych
jarmarków.
Znają się na rzeczy
Ich produkty to połączenie
tego, co najlepsze – tradycyjnych metod przygoto-

REKLAMA

wywania przetworów z niecodziennymi smakami.
Wśród słodkich słoików
znajdziemy m.in. konfiturę z pomarańczy z rozmarynem, dżem z czarnej
porzeczki z kolendrą lub
z zielonych pomidorów
z wanilią. Smakują idealnie
na chrupkim pieczywie czy
chałce, ale będą dobre też
jako dodatki do serów, mięs
czy grillowanych warzyw.

Nie tylko dżemy
Zakrętka to specjaliści od
dżemów i konfitur, choć
na sklepowych półkach
znajdziemy wiele więcej.
W nowo otwartym punkcie
możemy liczyć również na
naturalne zakwasy na żur –
gryczany i żytni, a także na
świeżo wypiekany chleb,
gotowe dania jak leczo czy
ajwar oraz wytrawne dodatki – pasty, dipy, warzywa
w occie czy oleju.

Jedno jest pewne,
w Zakrętce nie
raz zostaniemy
zaskoczeni połączeniem smaków. Do wyboru
są m.in. chleb z serem feta, chutney
jabłkowo-cebulowy,
weki z minikiwi w occie oraz dip z pomarańczy
z cebulą.

Gdzie je kupić?
Produkty zmieniają się
w zależności od pór roku
oraz dostępnych wtedy owoców i warzyw.
Ceny wahają się od 13
do 26 zł. Od niedawna
działa sklep stacjonarny w Łodzi, ale słoiki
można zamówić również za pośrednictwem
stron internetowych
lokalnyrolnik.pl lub
poranapola.pl.
KS

SENIORADKA
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Jak pogodzić

FOT. ENVATO ELEMENTS, LODZ.PL

Wszystkich Świętych i Zaduszki

z Halloween?

Koniec października to czas
przygotowań do dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek.
Coraz więcej osób w tym okresie szykuje się też do Halloween, które jest obchodzone
31 października. Zwyczaj ten
jest coraz bardziej popularny,
szczególnie wśród dzieci i ludzi
młodych, jednak ma też swoich
przeciwników, zwłaszcza wśród
osób starszych.
Czy tradycyjne święta wykluczają zabawę związaną
z Halloween? Czy dziadkowie i wnuki mogą pogodzić dwie formy oswajania
śmierci i przemijania?
D z i e ń Ws z y s t k i c h
Świętych i Zaduszki
Dzień Wszystkich Świętych
obchodzimy 1 listopada
ku czci świętych, w tym
naszych patronów. To rodzinne święto jest w naszej
kulturze bardzo ważne,
dlatego starannie się do niego przygotowujemy. Tego
dnia tłumnie odwiedzamy
groby bliskich, dekorujemy je kwiatami i zapalamy
znicze. Z kolei Zaduszki
są poświęcone wszystkim
zmarłym i przypadają 2 listopada. Choć blisko im do
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poprzedzającej je uroczystości, nie są z nią tożsame.
Jak wiadomo, każdy święty
jest zmarłym, ale nie każdy zmarły jest świętym.
Różnica polega na tym, że
w Zaduszki wspominamy
wszystkich zmarłych, natomiast w dzień Wszystkich Świętych czcimy tylko
tych, uznanych za świętych
przez Kościół. Obrzędowość Zaduszek ma genezę
przedchrześcijańską, która
wynikała z przekonania,
że śmierć nie unicestwia
człowieka całkowicie, tylko
zmienia jego formę bytu.
Wierzono wówczas w życie
pozagrobowe, pośmiertną
aktywność duszy, a także
możliwość jej powrotu na
ziemię. Jeszcze w XIX w. na
wschodzie Polski kultywowano zwyczaje związane
z przywoływaniem zmarłych, co zainspirowało Adama Mickiewicza do napisania „Dziadów”.
Halloween – zwyczaj
zza oceanu
Halloween pochodzi od angielskich słów „All Hallows
Eve”, które oznaczają wigilię Wszystkich Świętych.
W Polsce zwyczaj ten pojawił się w latach 90. XX w.
Halloween najhuczniej
celebruje się w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii
i Australii. Święto
to wywodzi się
z obchodów pogańskiego końca

roku Samhain – najważniejszego celtyckiego święta
związanego z zakończeniem
żniw. Celtowie wierzyli, że
w tym czasie zacierała się
granica między światem
żywych i umarłych – zmarli
mogli wracać na ziemię,
aby odwiedzać swoich
krewnych. Symbolem Halloween jest
lampion z wyszczerbionymi zębami, wykonany z wydrążonej dyni.
Inne popularne motywy to
duchy, zombie, wampiry,
czarownice, trupie czaszki,
nietoperze czy pajęczyny.
Niektórzy twierdzą, że Halloween poza dobrą zabawą
jest odpowiedzią na ludzkie
potrzeby – obłaskawiania
śmierci i przeżywania kontrolowanego strachu.
Wspólne świętowanie
łączy pokolenia
Choć dzień Wszystkich
Świętych, Zaduszki i Halloween to trzy różne święta
wywodzące się z odrębnych kultur, to u źródeł ich
zwyczajów leży tajemnica
śmierci. Pogański rodowód
i wywoływanie duchów
w wigilię Wszystkich Świętych to cechy wspólne dla
Halloween i słowiańskich
dziadów, z których wywodzi się chrześcijański Dzień
Zaduszny. Właśnie dlatego
nic nie stoi na przeszkodzie,
aby zwolennicy Halloween
bawili się na balach coraz
częściej organizowanych
w dużych miastach, piekli

ciasteczka w kształcie duchów i robili dyniowe lampiony, a w następnych
dniach uczestniczyli
w tradycyjnej formie
świętowania i czczenia
zmarłych.
Warto z tej okazji razem z dziećmi
czy wnukami
(oczekującymi
z nie-

cierpliwością na
Halloween) wspólnie się pobawić,
wydrążyć dynię
na lampion, pomóc
w zrobieniu przebrania czy pieczeniu
ciastek na tę okazję.
Z kolei oni w Dzień
Wszystkich Świętych lub Zaduszki
wybiorą się z Wami
na cmentarz, aby
zapalić znicze i powspominać tych,
którzy odeszli.
Te listopadowe dni
są też świetną okazją
do rozmowy o śmierci z najmłodszymi
członkami rodziny.
To trudny, aczkolwiek
ważny temat, dlatego
nie powinniśmy bać się
go poruszać.
Alup

Piątek, 28 października | nr 125/2022 (208)

7

FOT. LODZ.PL

TWOJA HISTORIA
Biograﬁa
Jerzy Jarniewicz urodził się w 1958 r. w Łowiczu. Ukończył XXI Liceum
Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Łodzi. Studiował filozofię
oraz anglistykę na Uniwersytecie Łódzkim, uczył się także na Uniwersytecie Oksfordzkim. W 2015 r. został profesorem nauk humanistycznych.
Na przestrzeni lat wydał wiele tomów poetyckich, m.in. „Korytarze”
(1984 r.), „Oranżadę” (2005 r.) czy „Makijaż” (2009 r.). Oprócz pisania
wierszy zajmuje się tłumaczeniem literatury anglojęzycznej. Przekładał
m.in. utwory Craiga Raine’a, Philipa Rotha i Jamesa Joyce’a.

JERZY JARNIEWICZ Z NAGRODĄ NIKE

NIE PISAŁEM SIĘ NA TO
Jerzy Jarniewicz, łodzianin
z wyboru, otrzymał prestiżową Nagrodę Literacką „Nike”
za „Mondo cane”. To jego
trzecia nominacja i pierwsza
zdobyta statuetka. W Domu
Literatury rozmawiał z mieszkańcami o nagrodzie i swojej
twórczości.
Do Nagrody Literackiej
„Nike” Jerzy Jarniewicz
był nominowany w sumie trzy razy. Wcześniej
za „Znaki firmowe. Szkice o współczesnej prozie
amerykańskiej i kanadyjskiej”, a później za książkę
„Tłumacz między innymi.
Szkice o przekładach, językach i literaturze”. Ale to
właśnie tom „Mondo cane”
przyniósł ogromny sukces.
Poeta odebrał wyróżnienie
na początku października.
Reprezentant gatunku
– Na gali w Warszawie
siedziało siedmioro pisarzy, z których, poza sobą,
wszystkich cenię – mówił
ironicznie w Domu Literatury Jerzy Jarniewicz.
– Byłem przekonany, że ta
nagroda dostanie się moim
znakomitym kolegom bądź
koleżankom. Siedziałem
spokojnie i wyłączyłem się
całkowicie z tego, co działo się na scenie i poza nią.

Obok mnie znajdowali się
nominowani Edek Pasewicz, Artur Domosławski
i Maciej Płaza, których
dzieła są grube. Wśród
nich znalazła się kilkudziesięciostronicowa książeczka „Mondo cane”. Ich rozmiary porównywałem do
Dawida i Goliata. Okazało
się, że otrzymałem nagrodę
dla poezji i zdałem sobie
sprawę, że chcąc nie chcąc,
zostałem reprezentantem
gatunku. A na to się nie
pisałem. Skoro jednak ta
nagroda jest postrzegana
jako wyróżnienie za poezję,
muszę konfrontować się
z czekiwaniami, których
nie zakładałem – zaznaczał
autor.
Pieski świat
Tytuł swojej książki wybrał
nieprzypadkowo. W 1962 r.
wydano dokument „Pieski
świat” (z włoskiego „Mondo
cane”). Później powstawały
kolejne produkcje wchodzące w skład mondo movies
– kontrowersyjnych ﬁlmów,
które przedstawiały momenty prawdziwej śmierci. – „Pieski świat” był tak naprawdę
pretekstem. Obejrzałem go
po latach i mnie rozczarował.
Coś, co było drastyczne 60 lat
temu, teraz już takie nie jest
– dodał Jarniewicz.

Autor w książce „Mondo
cane” porusza ponadczasowe tematy, takie jak śmierć,
upływ czasu i wstyd.
– Wstyd jest ciekawym
zjawiskiem – podkreślał
poeta. – To wewnętrzny
cenzor, słabość, wycofanie
się, milczenie i bezproduktywność. Czyli wszystko
to, czego nie możemy okazywać, a co jest strasznie
potrzebne. Nie wyobrażam
sobie swojego życia bez
tych rzeczy.
W lirykach opisuje prawdziwe postacie. Przytacza
m.in. historię posłanki
Beaty Sawickiej i „agenta Tomka”, polityka Jana
Lityńskiego, który utonął
w rzece, ratując psa, i ubranego w sukienkę, wciągającego biały proszek, senatora Krzysztofa Piesiewicza.
– Wprowadziłem te historie, bo są błahe, za chwilę
spłowieją, za dłuższą chwilę znikną, ale wiersze pozostaną – podkreślał.
W utworach znajdujących
się w „Mondo cane” odnajdziemy też łódzkie wątki
i znane nam miejsca, m.in.
stację kolejową Łódź Kaliska oraz zamknięte już
kino „Bałtyk”.
Konrad Wojtczak

INFO
Jerzy Jarniewicz otrzymał Nagrodę Literacką „Nike” za tomik „Mondo cane,
wydany przez Biuro Literackie.
Jeszcze w październiku wraz z Michałem
Witkowskim i Renatą Lis został również
nominowany do Nagrody Literackiej
im. Juliana Tuwima. Zwycięzcę poznamy
na początku grudnia.

WEEKEND W ŁODZI
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URODZIN

MUZEUM M

Muzeum Miasta Łodzi (ul. Ogrodowa
17) zaprasza na wspólne świętowanie
obchodów 47. rocznicy swojego powstania.

FOTO: MAT. PRAS.

PSI
PSI PATROL
PATROL
W
W ATLAS
ATLAS ARENIE
ARENIE
To wspaniała propozycja dla najmłodszych! W weekend (29–30
października) do Atlas Areny
(al. Bandurskiego 7) przyjadą
ulubione postacie z bajkowego
serialu Psi Patrol.

To interaktywne przedstawienie w broadwayowskim stylu
angażuje publiczność i pozwala
reagować na sceniczną akcję.
Połączenie klasycznej teatralnej
scenograﬁi z nowoczesną technologią multimedialną przenie-

INFO

sie całą rodzinę do realistycznego świata Psiego Patrolu,
w tym do znanych miejsc
z kultowej bajki, takich
jak: Zatoka Przygód, Baza,
Wyspa Fok, Farma Yumi
i Góra Jake’a.
Red

SPACEREM PO ŁODZI
W sobotę będzie można wybrać się na spacer Z Fundacją
Ulicy Piotrkowskiej. Uczestnicy przyjrzą się bogactwu
detali
architektonicznych
łódzkich kamienic. Przewodnik Bartek Damian Mielniczek
opowie o najważniejszych
obiektach architektonicznych
i przybliży historię stylów ar-

KULT W WYTW
Ikona polskiego rocka z charyzmatycznym wokalistą – Kazikiem Staszewskim – na czele
ponownie zawita do Łodzi.
Kult jest obecny na polskiej

scenie od
wątpienia
wy. Mocn
oraz niep
rakterysty
tu połąc

FOTO: MAT. PRAS.

NA
NA KRAKOWSKIM
KRAKOWSKIM SALON
SALON

FOTO: LODZ.PL

chitektonicznych, które zdominowały łódzką architekturę. Spacer jest bezpłatny. Start
o godz. 11:00 przy pomniku
Jednorożca. Z kolei w niedzielę
Łódzki Szlak Kobiet zaprasza
na tradycyjny, zaduszkowy
spacer przypominający o losach kobiet, które spoczywają
na Cmentarzu Starym w Łodzi. Uczestnicy usłyszą historię harcerek zaangażowanych
w walkę zbrojną oraz przystaną przy mogile harcerek,

ne historie
Start o god
Z kolei w n
nika) będz
na urodzi
po pałacu P
nicy pozna

ANNA DYM

BILETY: 79–209 zł, DO KUPIENIA
NA STRONIE WWW.ATLASARENA.PL

W weekend (29–30 października)
szykują się wyjątkowe spacery po
Łodzi.

Dorobek 13 polskich fotografek
prasowych, które były jedynymi

kobietami w męskich zespołach
lub pracowały w pojedynkę
w latach 1970–1990, będzie można poznać podczas sobotniego
(29 października) oprowadzania
kuratorskiego po wystawie czasowej „Jedyne. Nieopowiedzia-

które spoczywają tu po tragicznym wypadku na jeziorze
Gardno. Poznają także losy
żołnierek ZWZ AK, twórczyń
Łodzi akademickiej (m.in.
Stefanii Skwarczyńskiej) oraz
wykładowczyń Uniwersytetu
Łódzkiego i Szkoły Filmowej.
Udział bezpłatny. Zbiórka przy
bramie wejściowej na cmentarz
katolicki przy ul. Ogrodowej
o godz. 11:00.
EMa

Krakowski Salon Poezji to cenio
kulturalne, które ponad 20 lat tem
Anna Dymna. Od najbliższej niedzie
nika, do grona gospodarzy spotkań
czy Teatr Muzyczny w Łodzi.

Pierwsza odsłona Salonu z gośc
łem Anny Dymnej już w niedz
dziernika) o godz. 12.00. Wyb
która będzie czytać poezję Juli
towarzyszyć będą Bronisław M
sław Wrocławski. Poezji akom
dzie muzyka instrumentalna wy
żywo, a za oprawę muzyczną o
lina Hajda, która zagra na mari
dynią spotkania będzie solistka
zycznego w Łodzi – Emilia Kli
kosztują 10 zł.
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NY

MIASTA

e polskich fotografek”.
dz. 16:00. Bilety: 5 i 7 zł.
niedzielę (30 paździerzie można wybrać się
inowe oprowadzanie
Poznańskiego. Uczestają nie tylko historię

WÓRNI

ponad 35 lat i bez
a stał się kultone teksty, energia
powtarzalne, chayczne dla Kulczenie gitar, trąb

tego wyjątkowego miejsca, ale
również kulisy powstawania
Muzeum Miasta Łodzi. Start
o godz. 16:00. Wstęp: 5 lub 7 zł.
Zred

i klawiszy czynią ich jedną
z najbardziej rozpoznawalnych rodzimych grup.
Koncert zaplanowano na
niedzielę (30 października) na godz. 19:00 w klubie
Wytwórnia (ul. Łąkowa 29).
Bilety: od 110 do 130 zł.
EMa
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CUKIEREK
ALBO
PSIKUS

Manufaktura zaprasza na strrraszne
Halloween! W najbliższy weekend
(29–30 października) opanują ją
pomarańczowe dynie i straszliwe
dekoracje – pajęczyny, pająki oraz
duchy.
Na amatorów mocnych wrażeń
czeka zamek strachów! Wystarczy wsiąść do wagonika, który zabierze Was
w podróż wśród na-

jokropniejszych stworów. Mobilna konstrukcja znajduje się
w Alei Dobrego Smaku na rynku Manufaktury, wzdłuż ogrodzenia z Muzeum Miasta. Bilety
wstępu kosztują: 20 zł bilet rodzinny (rodzic i dziecko), 15 zł
bilet normalny.
Halloweenowe szaleństwo opanuje także Centrum Rozrywki
Bajkowy Labirynt. Tam mali fani
upiornych wrażeń będą mieli
okazję świętować aż trzykrotnie!
Pierwszy bal halloweenowy od-

będzie się już 28 października,
a kolejne – 30 i 31 października,
wszystkie w godz. 17:30–19:30.
W programie m.in. konkursy
i zabawy z animatorami, strasznie pyszny poczęstunek, a także
wybory upiora roku.
Na Halloween gotowi są także restauratorzy. Tematyczne dekoracje znajdziecie m.in.
w Tawernie, Sphinxie czy Galicji,
a Whiskey in the Jar zaprasza na
przebieraną imprezę w piątek od
godz. 20:00.
EMa

FOTO: LODZ.PL

GALERIA ASP

MNA

NIE
NIE POEZJI
POEZJI

one wydarzenie
mu zainicjowała
eli, 30 paździerń z poezją dołą-

cinnym udziazielę (30 paźbitnej aktorce,
iana Tuwima,
Maj oraz Bronimpaniować bęykonywana na
odpowie Eweimbie. Gospoa Teatru Muimczak. Bilety
EMa

SZTUKA

I ARCHITEKTURA

MARIA
FOTO: MAT. PRAS.

JEST W ŁODZI
Maria Peszek wystąpi w klubie Wytwórnia (ul. Łąkowa 29) w poniedziałek (31 października).
Ta charyzmatyczna i bezkompromisowa wokalistka, performerka, aktorka zagra największe
przeboje ze wszystkich pięciu
płyt, które do tej pory wydała.
Ostatnia – „Ave Maria” – ukazała się w 2021 r. Artystce towarzyszyć będzie zespół w składzie:
Kamil Pater, Jacek Prościński
i Olo Walicki. Bilety: od 80 do
110 zł.
EMa

Pierwszą edycję wystawy „Najlepsze Dyplomy Instytutu Architektury
Wnętrz” można bezpłatnie zobaczyć
w Galerii ASP przy ul. Piotrkowskiej
68.
Ekspozycja prezentuje dyplomy
licencjackie i magisterskie wyróżnione przez komisję dyplomową
oraz nominowane do konkursów
Prime Stage i Prime Time. Jest

wśród nich m.in. praca Klemensa
Flejszera „The Wool Tower – projekt wieży widokowej w Łodzi”,
Aleksandry Gwiazdy „Projekt
Centrum Historyczno-Kulturalnego na Starym Rynku” czy Piotra Gasińskiego, który poświęcił
swoją pracę polskim meblom
awangardowym. Wystawa będzie czynna do 11 listopada.
EMa

FOTO: MAT. PRAS.

HORROR IMPROWIZOWANY
Na premierę „Wilkołaków”, czyli horror improwizowany, zaprasza w poniedziałek (31 października) Teatr Komedii Impro w OFF Piotrkowska
(ul. Piotrkowska 130/140).
Akcja „Wilkołaków” toczy się w małej średniowiecznej i spokojnej osadzie, która skrywa jednak pewną mrożącą krew w żyłach
tajemnicę. Okazuje się, że kiedy na niebie, raz
na 70 lat, pojawia się złoty księżyc, spełnia
się prastara klątwa. Każdej nocy giną kolejni
mieszkańcy. Nikt nie wie, kto jest sprawcą,
przed kim należy się kryć, a komu można
zaufać.
Podczas spektaklu widzowie będą starali się
uratować mieszkańców pewnej osady. Zrobią to, jeśli trafnie wytypują, kto jest człowiekiem, a kto nosi w sobie część wilka.
Organizatorzy zapewniają, że na poniedziałkową premierę mogą przyjść także dzieci.
Premierowe „Wilkołaki” będzie można zobaczyć w poniedziałek (31 października)
o godz. 20:00 na OFF Piotrkowska (ul. Piotrkowska 138/140).
KaWa
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SZKŁO
NADAJE SIĘ W 100%

DO PONOWNEGO ODZYSKU
Każdego roku mieszkańcy Łodzi generują blisko 9 tys. ton szklanych odpadów. Zużyte butelki,
słoiki i flakony po perfumach można jednak ponownie wykorzystać w procesie recyklingu.
Szkło, to główny surowiec odzyskiwany przez Sortownię odpadów obsługiwaną przez MPO-Łódź.
Opakowania szklane można poddawać recyklingowi nieograniczoną liczbę razy, zyskując przy tym
znaczną oszczędność energii i wody. Zebrana i przetworzona tona stłuczki szklanej, to ok. 220 kg dwutlenku węgla mniej w atmosferze.
Wykorzystując odpady szklane, oszczędzamy zasoby naturalne. Jednym z takich zasobów jest piasek,
którego wydobycie powoduje erozję gleb i zniszczenie lokalnych ekosystemów. Na szczególną uwagę
zasługuje również fakt, że szkło poddawane ponownej obróbce termicznej w piecu hutniczym wymaga
niższych temperatur niż to, stosowane w produkcji
nowego szkła.
Poprawne segregowanie szkła znacznie zwiększa
poziom odzysku tego cennego surowca.

Do zielonych lub białych pojemników na szkło
wrzucamy wyłącznie szkło opakowaniowe (butelki, słoiki, flakony). Zbieramy zarówno białe, jak
i kolorowe szkło, które jest jednym z najbardziej „czystych” surowców. Ważne jednak, aby trafiało ono do
pojemnika – bez foliowych opakowań.
Natomiast naczynia kuchenne, porcelanę, potłuczone lustra wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.
Odpadów szklanych nie musimy myć, jedynie
opróżniamy je i odkręcamy nakrętki. Nawet jeśli
butelka czy słoik są potłuczone, mają szansę zostać
przetworzone, pod warunkiem jednak, że trafią do
właściwego pojemnika, a nie zostaną pomieszane
z pozostałymi odpadami.
Szkło nadaje się w 100% do ponownego odzysku.
W związku z działaniami ekologicznymi i odchodzeniem w przemyśle od opakowań z tworzyw sztucznych szacujemy, że w kolejnych latach szkła będzie
coraz więcej. Szkło z recyklingu może służyć do produkcji opakowań szklanych, szkła izolacyjnego, piankowego, grysu, mas ceramicznych.

Materiał opracowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o. o.

FAJNE MIASTO
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FOT. ŁÓDŹ.PL, ARCHIWUM PAŃSTWOWE

WODNY RYNEK
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Park Źródliska do dziś
zachwyca bujną roślinnością

Kiedyś tętnił życiem i był
jednym z centralnych punktów miasta. Dziś po Wodnym
Rynku nie została już nawet
nazwa, ale jego obszar wciąż
jest ważnym elementem Łodzi.
Choć funkcje pełni już zgoła
inne.
Na mapie Łodzi próżno
dziś szukać Wodnego
Rynku, obecnie jego obszar to pl. Zwycięstwa.
Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że nazwa
się zmieniła, bo źródełka
wyschły. W dawnych czasach wody było tam jednak całkiem sporo.
Mokra robota
Ok. lat 20. XIX w. Stanisław Staszic, analizując
potencjał gospodarczy

kraju, napisał o Łodzi, że
„znajduje się z całą swoją rozległą okolicą pod
obszernem i wyniosłem
wzgórzem, z którego niezliczone trzyszczą źródła”. Miał na myśli m.in.
park Źródliska, dawniej
zwany Ogrodem Spacerowym. Założono go w połowie XIX w. na terenach
podmokłych, porośniętych lasem. Bijące tam źródła zasilały rzekę Lamus,
a Karolowi Scheiblerowi
pomogły w podjęciu decyzji o budowie fabryki
– woda do produkcji włókienniczej była bowiem
niezbędna.
W tym samym czasie tuż
obok powstał także Wodny Rynek, choć nie od razu
był rynkiem w dosłow-

nym tego słowa znaczeniu.
Musiał bowiem poczekać
na oczyszczenie z roślinności, by stać się popularnym targowiskiem. Wraz
z upływem lat rynek został
otoczony (od strony północnej) domami robotniczymi,
które Scheibler postawił dla
swoich pracowników. Wybudowano je vis-a-vis pałacu i fabryki, które stanowiły
południową „ścianę” Wodnego Rynku. Choć powstały
półtora wieku temu, nadal
pełnią funkcję mieszkalną.
Rozbicie „wuzetkowe”
Funkcji targowiska nie pełni
już za to sam pl. Zwycięstwa.
Już w latach 70. XX w. został
przedzielony Trasą W–Z. Od
tamtej pory północna strona
jest wykorzystywana jako

parking, zaś południowa stała się skwerem (w 2009 r. nadano mu imię aktora, Leona
Niemczyka). I to tam skupia
się obecnie uwaga zarówno
turystów, jak i samych łodzian.
Za miejsce spacerów nadal służą parki Źródliska
I i II – ten drugi jest bodaj
najdzikszym, jaki znaleźć
można w centrum Łodzi.
Duża w tym zasługa źródeł,
które ciągle jeszcze biją, choć
już z dalece mniejszą mocą
niż dawniej. Po rzece Lamus
został wilgotny grunt, który
sprzyja bujnej roślinności.
Sam strumień ukryty jest
teraz w ceglanych kanałach,
a ostatnio pojawiły się plany, by zasłużoną dla historii miasta rzekę wydobyć
na powierzchnię.

Targowisko kultury
Obszar wokół Wodnego
Rynku okazał się podatny nie tylko na wzrost roślinności, ale i krzewienie
kultury. W dawnym pałacu Scheiblera zmieściło
swoje zasoby Muzeum
Kinematografii – jedyne w Polsce poświęcone
właśnie dziesiątej muzie. Tuż obok, bo przy
ul. Targowej 61/43, ulokowała się z kolei Szkoła
Filmowa, w której studiowali m.in. Andrzej
Wajda czy Krzysztof
Kieślowski. Nieco dalej, przy ul. Targowej
65, swoją siedzibę ma
Wyższa Szko ł a S z t u ki
i Projektowania. Studenci uczą się w budynku,
który początkowo pełnił

funkcję biurową – postawiły go na początku XX w.
rozwijające się zakłady
Scheiblera.
Wodny Rynek
nie zatonął
Chociaż oryginalny obszar
Wodnego Rynku jest dziś
miejscem zupełnie innym,
w dodatku z nową nazwą, tradycje kupieckie
przetrwały. Tak jak rzeka
Lamus na wiele lat zniknęła pod ziemią, tak gwar
straganów przeniósł się
nieco dalej. Wodny Rynek
to dziś nazwa targowiska
przy ul. Nawrot, między
ul. Targową a ul. Wodną.
Miejskie życie płynie tam
dalej.
DM

Kiedyś na Wodnym Rynku
kwitł handel
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CHWILA RELAKSU

HOROSKOP

Koziorożec (22.12-19.01)
Koniec października spędzisz w dobrej atmosferze, pełnej dbałości
o własne zdrowie i samopoczucie. Przeanalizuj plany, które miałeś,
i zestaw je z efektami.
Czy jesteś zadowolony
z tego czasu? Nie bądź
zbyt krytyczny i zostaw
sobie miejsce na poprawki.

Rak (21.06-22.07)
Spadnie na ciebie wiele
zadań do wykonania, ale
zaowocuje to również
większym wynagrodzeniem. Na nerwy podziała
Ci pracownik, który zrzuci część swoich zadań na
Twoje barki. Nie daj się
tak łatwo! Jeśli z partnerem czujecie, że brak
Wam nowych pomysłów
na czas wolny – do dzieła! Szukajcie obydwoje!

Wodnik (20.01-18.02)
Za bardzo pozwalasz
sobie na rozluźnienie
w pracy. Pamiętaj, że
czujny szef cały czas
patrzy i wyciąga wnioski. Bierz się do pracy,
a unikniesz nieprzyjemnej rozmowy. W miłości
możesz zauważyć drobne
nieporozumienia: wyjaśnij je od razu.

Lew (23.07-22.08)
Idą wydatki! Przygotuj
się na kilka dodatkowych
sum, które będziesz
musiał wypłacić przed
1 listopada. Żeby tego
uniknąć, zacznij szukać
oszczędności. Być może
s y t u a cj a n i e b ę d z i e
tak sroga – wystarczy
uporządkować budżet!
W życiu miłosnym okaż
więcej uczucia. Ktoś tęskni za Twoją czułością!

Ryby (19.02-20.03)
Coraz odważniej mówisz
o swoich uczuciach. To
wspaniały postęp! Czasem wpadasz w moment
zawahania, ale obrałeś
dobry kierunek. Nie zawiodą Cię także finanse,
dzięki czemu będziesz
mógł pozwolić sobie na
dłuższy weekend. To czas
wyciszenia i wsłuchania
się w serce partnera.

Panna (23.08-22.09)
Padną słowa, z których
nie będziesz dumny.
Trzymaj nerwy na wodzy, inaczej czekać Cię
będzie dużo tłumaczenia
i przepraszania. W życiu
miłosnym nadciągają
bardziej pogodne dni,
jednak odrzuć egoizm.
Para to dwoje ludzi, nie
tylko Ty!
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Baran (21.03-19.04)
Gwiazdy będą wspierać
Twój rozwój. To doskonały czas na nowe szkolenie, kurs lub podniesienie
kwalifikacji. Koniec października zleci jak z bicza
strzelił, ale uważaj na
zdrowie – może zdarzyć
się niepożądane przeziębienie. Dużo herbaty
z miodem i koc powinny
ustrzec Cię przed złym
czarem jesieni.

Waga (23.09-22.10)
Miłe niespodzianki czekają Cię w tym tygodniu!
Praca nieco odpuści,
dzięki czemu będziesz
mógł oddać się pasji
i życiu rodzinnemu. Jeśli
jest ktoś, z kim powinieneś nadrobić kilka
spotkań, to doskonały
moment! Samotne Wagi
mogą liczyć na zaskakujący zwrot akcji w sferze
miłosnej.

Byk (20.04-20.05)
Sytuacja finansowa pozytywnie Cię zaskoczy. To
niestety jedyne pozytywy
końca miesiąca, ponieważ poważnie zaczniesz
myśleć o zmianie pracy.
Powtarzalność obowiązków i mało czasu dla
najbliższych powoli przeważają szalę. Może pora
na tydzień urlopu?

Skorpion (23.10-22.11)
Uczysz się i niektóre
zadania przestają sprawiać Ci trudność. Twój
szef to dostrzega, mimo
że nie jest zbyt skory do
pochwał. Nie popadaj
w samozachwyt, bo jest
jeszcze sporo do poprawienia, ale należą Ci się
brawa za sumienność!
W życiu miłosnym zgrzyty. Uzbrój się w cierpliwość do partnera.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Zanim pożyczysz pieniądze, pomyśl, czy naprawdę warto. Przycięcie
kosztów zacznie wydawać
się nieuniknione, ale dobra analiza budżetu tylko
Ci pomoże! Koniec października to czas dobrego
zdrowia, dlatego korzystaj
z atrakcji na świeżym powietrzu. Może podczas
spaceru spotkasz kogoś
ciekawego?

Strzelec (23.11-21.12)
Brawo zaradny Strzelcu!
Pomimo końca miesiąca finanse dopisują.
To dobry moment na
przemyślenie dalekosiężnych wydatków, w tym
zbliżających się świąt,
urodzin i imienin.
W życiu miłosnym stabilnie, ale brakuje Ci fajerwerków. Ustał z partnerem plan na urozmaicenie
czasu wolnego!
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FOT. ŁKS, BUDOWLANI

SIATKÓWKA
WRACA
DO ŁODZI!

Łódzcy kibice siatkówki czekali
na ten moment bardzo długo.
W weekend rusza Tauron Liga,
a w niej zagrają dwie bardzo
silne łódzkie drużyny. To ŁKS
Commercecon Łódź i Grot Budowlani Łódź. Oba zespoły, jak
co roku, mają apetyt na medale
i szansę na znalezienie się na
podium Mistrzostw Polski.
To pokazuje, że Łódź jest
prawdziwą stolicą polskiej
siatkówki kobiecej. Na co
poza emocjami mogą liczyć
w tym roku łódzcy fani? O co
będą grały łódzkie siatkarki?
Przeanalizowaliśmy składy
i możliwości obu klubów.

Trzecie złoto?
Łódzkie Wiewióry w zeszłym sezonie zdobyły
brązowy medal Tauron
Ligi. To już piąte trofeum
ŁKS-u z rzędu. Biało-Czerwono-Białe przez ostatnie
5 lat nie schodziły z podium
i dorzuciły do swojej kolekcji sporo krążków – jeden
srebrny, trzy brązowe i ten
najważniejszy, czyli złoty.
I choć władze klubu starają
się studzić emocje, to spora
część fanów jest przekonana, że w tym sezonie ŁKS
stać na sięgnięcie po kolejne, trzecie już w historii,
mistrzostwo. I nie ma się
czemu dziwić. Na papierze skład drużyny wygląda imponująco. Głównymi
zawodniczkami będą trzy
reprezentantki kraju, a także wicemistrzyni świata.
Chodzi o Klaudię Alagierską, Kamilę Witkowską,
Zuzannę Górecką i Brazylijkę Robertę Ratzke. – Jak
zawsze naszym celem nadrzędnym jest granie dobrej
siatkówki. To jest naprawdę
dobry zespół, który wiele
potraﬁ i mam nadzieję, że to
w tym sezonie nam wyjdzie
– mówi prezes ŁKS-u, Hubert Hoffman.
Warto wspomnieć też
o wzmocnieniach. Do drużyny z al. Unii dołączyła
m.in. bardzo obiecująca
środkowa, Aleksandra
Gryka, która w poprzednim sezonie reprezentowa-

ła Legionovię. Z kolei na
czele zespołu stanie wyjątkowo utalentowany trener
– Alessandro Chiappini.
W naszej ocenie wszystkie
te argumenty pozwalają
przypuszczać, że łodzianki bez wątpienia znajdą się
w top 3 Tauron Ligi.
Czarny koń?
Nieco inaczej sytuacja wygląda w drugiej łódzkiej
drużynie, czyli w Grocie
Budowlanych Łódź. Niebiesko-Biało-Czerwone
od 3 lat są poza podium,
choć trzeba przyznać, że
co roku są o nie o włos
i walczą z najlepszymi
drużynami jak równe
z równymi. W zeszłym
sezonie były o krok od
sprawienia wszystkim
niespodzianki i wywalczenia brązowego medalu. Ostatecznie skończyło
się na czwartym miejscu,
choć tak dobrego wyniku
przed sezonem prawie
nikt nie przewidywał.
Z tego względu marzenia
o kolejnym łódzkim ﬁnale
ligi (podobnym do tego
z 2019 r.) wcale nie są nierealne. Tym bardziej że
Budowlani w przerwie
między sezonami przeszli
prawdziwe przemeblowanie. Sporo zawodniczek
odeszło, ale pojawiły się
także wzmocnienia. Mowa
tu m.in. o tureckiej atakującej – Melis Durul. Ma
ona zastąpić Kubankę Anę
Cleger, która w zeszłym
sezonie stanowiła o sile
ataku łódzkiej drużyny.
W zespole nie zabraknie
też doświadczenia. Bez
wątpienia wniesie je repre-

zentantka Polski Monika
Fedusio, która zdecydowała się na przedłużenie kontraktu. Asem w rękawie
może być natomiast nowa
środkowa, która grała
w reprezentacji Belgii – Dominika Sobolska-Tarasova.
– Istotne jest, że praktycznie cały okres przygotowawczy przepracowaliśmy
bez urazów i chorób. Myślę, że to zaprocentuje. [...]
Nie mogę się już doczekać
startu sezonu, a listopad
jest bardzo napięty pod
względem spotkań, więc
kibice wielokrotnie będą
mogli zobaczyć nas w akcji – mówi trener Budowlanych, Maciej Biernat.
Wygrane turnieje
Dobrym prognostykiem
dla obu drużyn są wygrane turnieje w okresie przygotowawczym.
ŁKS triumfował w Amica
Cup, w którym pokonał
m.in. niemiecki Rote Raben czy Volley Wrocław.
Z kolei Budowlane wygrały II Memoriał Grzegorza
Morawskiego, pokonując
LOS Nowy Dwór Mazowiecki, Radomkę Radom i Pałac Bydgoszcz.
O tym, czy dobra forma
potwierdzi się w meczach
o stawkę, przekonamy się
już w ten weekend. ŁKS
zainauguruje ligę w piątek (28 października)
o godz. 19:00 wyjazdowym
meczem z UNI Opole. Budowlane wyjdą na parkiet
dopiero w poniedziałek
(31 października) o godz.
20:30 – podejmą u siebie
drużynę z Radomia.
JB

Czy łódzkie drużyny
stać w tym sezonie
na medale?
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EKSTRAKLASA

WIDZEWSKIE
KINO GROZY
Tabela na 27.10.2022, godz. 20:00

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

M

14
14
14
14
14
14
13
14
14
14
14
14
14
13
14
14
13
13

PUCHARY

G PKT

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

32
26
25
25
23
23
22
20
19
18
18
17
17
12
12
12
11
6

SPADEK

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych scen z „Lśnienia” Stanleya Kubricka
jest ta, w której Jack Nicholson wyrąbuje siekierą
dziurę w drzwiach i wykrzykuje „Here’s Johnny!”.
Podobnie w ostatnich tygodniach wygląda Widzew,
który bez litości ogrywa
kolejnych przeciwników.
Następny w kolejce czeka
Górnik Zabrze.
Halloween to doskonała okazja, żeby poczuć
dreszcz niepewności
na karku, oglądając
horrory wieczorową
porą. W ostatnim cza-

15. KOLEJKA

GÓRNIK
ZABRZE

PIĄTEK
(28 PAŹDZIERNIKA)
GODZ. 20:30

FOT. RADOSŁAW JÓŹWIAK

WIDZEW
ŁÓDŹ

CANAL+

sie przeciwnicy Widzewa
przeżywają takie emocje
co weekend. Obrońcy
z drżeniem serca czekają,
w którym momencie zza
pleców wyskoczy Jordi Sanchez. Bramkarze
nerwowym wzrokiem
wypatrują atomowych
strzałów Bartłomieja Pawłowskiego, a napastnicy
z rezygnacją oddają strzały, bo i tak wszystkie padają łupem Henricha Ravasa. Janusz Niedźwiedź
stworzył potwora. Zebrał
zawodników niedocenianych w innych drużynach
i niczym dr Jekyll dał im
nowe życie.

Mecz z podtekstem
Dodatkowo szczyptę grozy do piątkowego (28 października) meczu dodaje
fakt, że kibice obu drużyn
za sobą nie przepadają,
jednak to nie na trybunach
rozegra się spektakl, a na
zielonej murawie. Na niej
Żabole nie radzą sobie
najlepiej. Ostatnie zwycięstwo zanotowali ponad
miesiąc temu w starciu
z Koroną Kielce. Czy uda
im się przerwać złą passę w widzewskim tunelu
strachu? Przekonamy się
już w piątek (28 października) o godz. 20:30 na Arenie Zabrze.
PB

FOT. MAT. PRAS. ŁKS
Tabela na 27.10.2022, godz. 20:00
FORTUNA 1. LIGA
1. Puszcza Niepołomice
2. ŁKS Łódź
3. Arka Gdynia
4. Ruch Chorzów
5. GKS Katowice
6. Chrobry Głogów
7. Stal Rzeszów
8. Podbeskidzie B-B
9. Zagłębie Sosnowiec
10. Termalica B-B Nieciecza
11. Wisła Kraków
12. GKS Tychy
13. Górnik Łęczna
14. Resovia Rzeszów
15. Chojniczanka Chojnice
16. Skra Częstochowa
17. Odra Opole
18. Sandecja Nowy Sącz
AWANS

M

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

BARAŻE

W klipie zapowiadającym
powrót Kazimierza Moskala
na ławkę trenerską szkoleniowiec oraz większościowy
udziałowiec ŁKS-u – Tomasz
Salski – grali przeciwko sobie w pokera. Teraz obaj
panowie usiądą po tej samej
stronie stołu, aby rozegrać
wielką grę z Arką Gdynia.
Łódzki Klub Sportowy
już dawno wymazał ze
swojego słownika słowo

G PKT

25:18
22:14
27:18
21:15
17:12
26:23
27:21
20:21
18:17
22:20
20:18
27:26
23:22
16:23
18:24
9:22
19:30
10:23
SPADEK

30
28
27
27
24
24
22
22
21
20
20
18
15
15
14
14
12
10

WIELKA GRA

porażka. Siedem meczów
z rzędu bez przegranej robi
wrażenie, ale gdy przyłożymy lupę do terminarza, zobaczymy, że po drodze były
aż cztery remisy z rzędu, co
już psuje efekt „wow”. Dwa
ostatnie starcia to już jednak
dwa komplety punktów
i wdrapanie się na pozycję
wicelidera Fortuna 1 Ligi.
Szczególnie warta odnotowania jest druga połowa meczu z Resovią, kiedy po wej-

ściu Pirulo ŁKS dosłownie
rozstrzelał rywala. Z Arką
tak łatwo może już nie być.

Czekając na awans
Arkowcy mieli w planach
awans już sezon temu, jednak najpierw przegrali batalię o bezpośredni awans
z Widzewem, a później
w barażach z kwitkiem odprawił ich Chrobry Głogów.
Zespół Ryszarda Tarasiewicza odłożone o rok plany

chce zrealizować teraz. Arka
czai się na trzeciej pozycji,
tracąc do łodzian tylko jeden
punkt. W ostatnich dwóch
meczach zaliczyła dwa
zwycięstwa, w tym bardzo
istotne w kontekście awansu
z Ruchem Chorzów. Który
z zespołów po 16. kolejce
będzie bliżej awansu? Przekonamy się już w niedzielę
(30 października) o godz.
12:40 na stadionie im. Władysława Króla.
PB
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16. KOLEJKA

ŁKS

ŁÓDŹ

NIEDZIELA
(30 PAŹDZIERNIKA)
GODZ. 12:40

POLSAT GO BOX

ARKA
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ŁÓDZKA POGODYNKA
PIĄTEK

28.10

18°C SOBOTA

29.10

Rodzinne miasto

20°C

NIEDZIELA

30.10

PONIEDZIAŁEK

31.10

18°C

WTOREK

01.11

13°C

FORTEPIAN RUBINSTEINA

W 2022 r. przypomniano dwie rocznice
związane z Arturem Rubinsteinem.
25 stycznia minęła 135. rocznica urodzin
wybitnego łodzianina i wirtuoza, natomiast
20 grudnia minie 40 lat od jego śmierci.
W Łodzi trwa właśnie VII Rubinstein Piano
Festiwal (do 30 października) z udziałem
wybitnych pianistów i muzyków z całego
świata. Koncerty, spotkania, wystawy
i projekcje zorganizowano m.in. w Filharmonii im. A. Rubinsteina, w Teatrze Wielkim,
w Akademii Muzycznej, w OSM im. H. Wie-

niawskiego w Łodzi, w kościele św. Mateusza
czy w BUŁ, ale także w Warszawie
oraz kilku miejscach w naszym regionie.
Gośćmi specjalnymi festiwalu są córki
mistrza – Ewa i Alina Rubinstein.
Domy aukcyjne w Łodzi i w Warszawie
wystawiły na sprzedaż pamiątki po sławnym pianiście, a w Teatrze Wielkim
powtórzony zostanie repertuar z ostatniego koncertu Artura Rubinsteina
w Polsce, który maestro zagrał w Łodzi
w 1975 r.
agr

RAZ ROSJANIE, RAZ NIEMCY…
29 października 1914 r. po
raz ostatni weszły do Łodzi
wojska rosyjskiego zaborcy.
Trwała I wojna światowa
i rozkręcała się militarna
machina.
Niemcy po raz pierwszy weszli do Łodzi
20 sierpnia 1914 r. Był to
oddział piechoty w sile ok.
1000 ludzi, dowodzony
przez majora Braunsa, który
jednak dość szybko wycofał
się z miasta. 3 października
1914 r., w związku z ofensywą niemiecką, wojska
rosyjskie także pośpiesznie opuściły Łódź. Niemcy wkroczyli do Łodzi po
raz drugi 8 października
i przebywali tu trzy tygodnie. Zdążyli przeprowadzić rekwizycję żywności,
lekarstw, sprzętów i pojaz-

18°C

dów na potrzeby wojska.
27 października Niemcy
ponownie w pośpiechu
opuścili Łódź, a przed wieczorem do miasta zaczęły
nadciągać oddziały piechoty i kawalerii rosyjskiej,
które witano z pewną ulgą,
gdyż po zbombardowaniu
Kalisza rosły nastroje antyniemieckie.
29 października 1914 r.,
po walkach na przedmieściach, wojska rosyjskie
weszły po raz ostatni do
Łodzi. Rosyjskie władze
wojskowe niebawem ostudziły entuzjazm mieszkańców, gdyż zakazano
manifestacji, używania
biało-czerwonych sztandarów i symboli narodowych.
Żołnierze rosyjscy dopuszczali się rabunków, docho-

dziło do niesubordynacji,
a władze nie interesowały
się zbytnio losem głodujących mieszkańców Łodzi.
Po dwóch tygodniach
względnego spokoju miasto
zaczęły obiegać pogłoski,

Roczn

KARTKA Z KALENDARZA
że Niemcy znów nadchodzą, by po raz trzeci zająć
Łódź, a zbliżała się wielka bitwa, zwana operacją
łódzką, z udziałem ponad
600 tys. żołnierzy dwóch
potężnych armii.
agr

Defilada wojsk niemieckich
przed łódzkim Grand Hotelem w 1914 r.

OGŁOSZENIA
OGŁOSZEN
OGŁOSZENIA
IA MIEJSKIE

ice

DUCHY NAD JASIENIEM
Dziś będzie mniej kryminalnie, ale jednak
z pewną tajemnicą, o której w latach 20. XX w. pisały łódzkie gazety w poszukiwaniu sensacji. Przy
okazji Halloween wspomnimy tę historię.
Nad Jasieniem, w rejonie ul. Obywatelskiej,
która fragmentami była
wówczas niezabudowaną, błotnistą drogą, było
ledwie kilka domostw
przy ul. Bagateli (dziś:
fragment ul. Cieszkowskiego), a nieopodal przy
nieuregulowanym jeszcze
korycie rzeczki stał jeden
tylko piętrowy, mieszkalny drewniak, opuszczony
przez właścicieli. Lokatorzy wynieśli się z niego,
ale nie było chętnych do
kupna, bo krążyła fama,
że w tym domu straszy…
Ponoć jakiś poltergeist
utrudniał życie zwłaszcza
w nocy, pukając w ściany,
przesuwając sprzęty i jęcząc. Kilka razy wzywana
była policja, ale stróże prawa zwykle wycofywali się
z nocnej obserwacji tego

miejsca.
Pusty dom stanowił wyzwanie dla miejscowych
chojraków, więc trzech
kumpli postanowiło rozprawić się z duchami.
W sklepiku u Przybyła nabyli oni czystą
z czerwoną kartką, sporo
kaszanki oraz skrzyneczkę piwa „Marcowego”
i uzbrojeni w kije udali się
do nawiedzonego domu.
Do północy grali w karty,
opróżnili ﬂaszki, wypalili
dwie paczki „Cowboyów”
i chyba… zasnęli. Rankiem przybyli tu sąsiedzi,
by sprawdzić efekty eskapady, ale wewnątrz nikogo
nie było. Wezwano zatem
policję do poszukiwań,
a bohaterowie nocy zostali
odnalezieni w swoich domach. Niewiele pamiętali,
więc albo przegapili najlepsze momenty horroru,
albo niespokojny duch
znad Jasienia postanowił
odpocząć. Natomiast policja wlepiła „pogromcom
duchów” mandaty po
10 zł za nieuzasadnioną
interwencję.
agr

Kolejne wydanie w środę
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PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 28 października 2022 r. do 19 listopada 2022 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104
oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 2327/2022 Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali użytkowych, usytuowanych w budynkach położonych
w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 28 października 2022 roku do 18 listopada 2022 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi
przy ulicy Piotrkowskiej 104 oraz zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) wykaz:

nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ul. Świętojańskiej 5-9 i 11, dz. nr: 409/14 i 409/18, obręb G-22, łączna pow. 872 m2,
KW LD1M/00071084/4 i LD1M/00010612/0, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

