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Tak wygląda spacer 
na ekranie komputera

REWITALIZACJA

Wirtualne spacery
po kwartałach rewitalizacji

Turyści
wracają
do Łodzi

Wraz z postępami gminnego pro-
gramu rewitalizacji centrum Ło-
dzi rozrasta się wirtualna mapa 
odnowionych kwartałów miasta, 
którą tworzy Miejska Pracownia 
Urbanistyczna. Od kilku miesięcy 
na stronach Urzędu Miasta Łodzi 
można odbyć wirtualny spacer 
trójwymiarową ulicą Włókienniczą, 
teraz pojawił się nowy, po okolicach 
ulicy Ogrodowej.

– Wirtualne spacery to wizy-
tówka zmian, jakie zachodzą 
w naszym mieście. Ich skala 
jest ogromna. Na inwestycje, 
dzięki którym na przestrzeni 
ostatnich 10 lat odnawiamy 
zabytki, przebudowujemy 
drogi i budynki, przezna-
czyliśmy aż miliard złotych. 
Do 2023 r. wyremontujemy 
kompleksowo 170 kamienic. 
Przed nami w najbliższych 
latach finały niezwykłych 

Miasto przystępuje do przebudowy 
kolejnego odcinka ul. Ogrodowej, tym 
razem od ul. Gdańskiej do ul. Cmen-
tarnej (remont przeszedł już odcinek 
od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej)

– Do końca roku podpiszemy 
umowę na przygotowanie 
dokumentacji projektowej. 
Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, przetarg na 
wykonawcę robót zostanie 
ogłoszony w 2022 r. Start 
prac budowlanych planuje-
my na początek 2023 r. Choć 
to tylko 800-metrowy od-
cinek ulicy, będzie to jedna 
z trudniejszych inwestycji, 
gdyż wymaga skoordynowa-
nia jej z trwającą już budową 
stacji kolejowej Łódź Polesie 
– mówi Agnieszka Kowalew-
ska-Wójcik, dyrektor Zarzą-
du Inwestycji Miejskich.

Po fatalnym dla ruchu turystycznego 
w Łodzi roku 2020 obłożenie łódz-
kich obiektów noclegowych  w roku 
bieżącym niemal się podwoiło. Tury-
styka odżywa.

Według oficjalnych danych 
średnie obłożenie łódzkiej 
bazy noclegowej w „loc-
kdownowym” sezonie letnim 
2020 r. (od maja do września) 
wyniosło jedynie 27%. Bieżą-
cy rok przyniósł poprawę, bo 
wskaźnik ten wzrósł do 45%. 
We wrześniu osiągnął nawet 
61%, co stało się zapewne za 
sprawą Light Move Festi-
valu, kiedy to w Łodzi było 
naprawdę trudno o wolne 
łóżko. Dowodzi to, że Festi-
wal Światła jest dużą impre-
zą wyrastającą ponad poziom 
jedynie lokalnej atrakcji.

inwestycji – mówi Agniesz-
ka Kowalewska-Wójcik, dy-
rektor Zarządu Inwestycji 
Miejskich.
Projekt spaceru wykorzy-
stuje technologię 360°, dzię-
ki czemu można go odbyć 
nie tylko za pośrednictwem 
ekranu komputera czy te-
lefonu komórkowego, ale 
również za pomocą oku-
larów VR (wirtualnej rze-
czywistości, od ang. virtual 
reality).
– Cieszymy się, że już widać 
efekty naszej pracy. Przez 
ostatnie lata monitorowali-
śmy inwestycje objęte pro-
cesem rewitalizacji i pozy-
skiwaliśmy dokumentację, 
aby móc jak najdokładniej 
odwzorować zmiany, które 
zachodzą i będą zachodzić 
w przestrzeni miejskiej Ło-
dzi. Naszym celem było 

Przebudowa ulicy będzie 
kompleksowa. Obejmie wy-
mianę podziemnych sieci, 
nawierzchni jezdni, chodni-
ków i oświetlenia ulicznego. 
Poprawę estetyki zapewni 
nowa zieleń (iluminowana) 
oraz mała architektura miej-
ska. 
Na tym nie koniec planów. 
Powstanie tam również cał-
kiem nowa droga o długości 
125 metrów, którą będzie 
można swobodnie przeje-
chać lub dojść z Ogrodów 
Karskiego do Manufaktury. 
Już na przełomie tego i przy-
szłego roku rozpocznie się 
budowa Bulwarów Północ-
nych, w które zmienią się 
ul. Ogrodowa i ul. Północna 
(na odcinku od ul. Zachod-
niej do ul. Kilińskiego).                                     

(pj)

Rekord Łódzkiej Infor-
macji Turystycznej
Sezon wakacyjny 2021 r. 
okazał się wyjątkowy dla  
Łódzkiej Informacji Tury-
stycznej, która od 2018 r. 
działa przy ul. Piotrkow-
skiej 28.
– O ile rok 2019 był bardzo 
dobry pod względem ruchu 
odwiedzających centrum, 
to 2021 rok należy uznać 
za fenomenalny – mówi 
Hubert Koper, kierownik 
ŁIT. – W ciągu tylko pięciu 
miesięcy (od maja do wrze-
śnia) centrum odwiedziło 
28 tysięcy turystów z Polski 
i zagranicy. To o 3 tysiące 
więcej niż w całym roku 
wcześniejszym.
Licząc od stycznia do końca 
września 2021 r., centrum 
gościło 33 tys. turystów. 
Najwięcej było ich w sierp-
niu, kiedy punkt informacji 
obsłużył prawie 8 tys. gości.                        

(pj)

zaprezentowanie miesz-
kańcom w przystępny spo-
sób zebranych materiałów 
i stworzonych przez nas 
makiet 3D. Podczas wirtual-
nych spacerów użytkowni-
cy mogą zobaczyć, jak dany 
obszar będzie prezentował 
się po zakończeniu prac re-
montowych. Wycieczka po 
odnowionej Łodzi jest inte-
raktywna. Zawiera klikalne 
znaczniki, dzięki którym 
można dowiedzieć się wię-
cej o wskazanym obiekcie, 
a także przejść do łódzkiego 
portalu rewitalizacji, na któ-
rym znajduje się szczegóło-
wy opis każdej inwestycji – 
mówi Mariusz Stępniewski, 
kierownik Zespołu Informa-
tyki i Baz Danych Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej.

(pj)

Wirtualny spacer po ulicy 
Włókienniczej i pasażu Hi-
larego Majewskiego

Wirtualny spacer po okolicy 
ulicy Ogrodowej

Łódzcy policjanci zatrzy-
mali poszukiwanego li-
stem gończym 32-latka, 
któremu skonfiskowali 
ponad 600 gramów róż-
nych narkotyków. 
20 października, około 
godz. 16:00 funkcjonariu-
sze z Wydziału do Walki 
z Przestępczością Narko-
tykową, pojechali w rejon 
ulic Dąbrowskiego i Ry-
dla, gdzie, jak ustalili, mógł 
przebywać będący w ich 
zainteresowaniu 32-latek. 
Poszukiwany listem goń-
czym mężczyzna, ukry-
wając się przed wymiarem 
sprawiedliwości, popełniał 
przestępstwa narkotyko-
we. Po krótkiej obserwacji 
terenu policjanci zauważy-
li podejrzanego siedzącego 
w bmw. Zaskoczony 32-la-

POSZUKIWANY OBRACAŁ NARKOTYKAMI
tek zareagował agresywnie, 
więc konieczne było użycie 
środków przymusu bezpo-
średniego. 
Już podczas przeszukania 
mieszkania mężczyzny na 
Dąbrowie policjanci znaleźli 
środki odurzające, kolejne 
odkryli na działce pod Ło-
dzią. W sumie zabezpieczyli 
ponad 600 gramów różnych 
narkotyków, mi.in. marihu-
any i mefedronu. Zatrzyma-
ny twierdził, że ma je na wła-
sny użytek. Za posiadanie 
takich ilości zabronionych 
substancji grozi mu kara do 
lat 10 pozbawienia wolno-
ści. Wielokrotnie notowany 
w przeszłości mężczyzna, 
zgodnie z poleceniem sądu 
został przekazany do zakła-
du karnego. 

(pj)
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CUKIEREK ALBO PSIKUS!

ŁODZIANIE DECYDUJĄ

Łódzki Miejski Ogród Zoologiczny 
zaprasza na halloweenową im-
prezę, która odbędzie się w zoo 
w sobotę, 30 października, w godz. 
9:30–16:00.

Wśród przygotowanych 
atrakcji będą m.in. warszta-
ty tworzenia świeczek oraz 
wyklejanek zwierząt z liści 
i carvingu (rzeźbienia w wa-
rzywach i owocach). Na sta-
nowisku młodego archeologa 
można będzie prowadzić po-
szukiwania szkieletów zwie-
rząt. Zwierzęta na wybiegach 
otrzymają specjalnie stworzo-
ne na tę okazję zabawki.
Mile widziana jest publicz-
ność w przebraniach. O godz. 
13:00 w okolicach placu za-
baw odbędzie się konkurs na 
najbardziej kreatywne hallo-
weenowe stroje. Zwycięzcy 
wezmą udział w wycieczce 
po powstającym pawilonie 
Orientarium (uwaga: każde-
mu nieletniemu przebierań-
cowi musi towarzyszyć jeden 
dorosły opiekun, pełnoletni 
przebierańce wchodzą poje-
dynczo).

HALOWEEN W ŁÓDZKIM ZOO

ZROBIĄ SOBIEZROBIĄ SOBIE
ZIELONY SKWER

NOWA FIRMA
W HI PIOTRKOWSKA

Mieszkańcy osiedla TOR na Ro-
gach postanowili, że przy ul. Oło-
wianej nie będzie nowych domów. 
Chcą tam zielonego skwer na są-
siedzkie spotkania, a urzędnicy 
obiecali im pomóc z jego urzą-
dzeniem.

Kameralne osiedle domów 
jednorodzinnych przy 
ul. Kwarcowej, Ołowianej 
i Strzeleckiego bardziej 
przypomina sielską wieś 
niż miasto. Wąskie uliczki 
i niewysokie budynki po-
wstały w latach 30. ubie-
głego wieku, niedaleko 
lasu Łagiewnickiego. Mię-
dzy rzędami domów zo-
stało kilka wolnych dzia-
łek, które dzisiaj nie mają 
jakiejkolwiek konkretnej 
funkcji.
– Moi rodzice wprowadzili 
się tutaj w 1936 roku, jesz-
cze jako dzieci. W tamtym 
czasie na placu przy Kwar-
cowej był basen przeciw-
pożarowy. Potem w miej-
scu basenu powstał plac 
zabaw, na którym grali-
śmy w dwa ognie, zbijane-

go, w siatkówkę. Z kolei na 
placu przy ul. Ołowianej 
stał autokar, który służył 
nam za świetlicę, w której 
mogliśmy się bawić, kiedy 
pogoda była zła – wspomi-
na Elżbieta Nowakowska, 
mieszkanka osiedla TOR.
Obie działki zarosły i służą 
dzisiaj za dzikie parkingi. 
Miasto rozważało sprze-
danie pustych terenów, 
ale mieszkańcy osiedla 

mają na nie zupełnie inne 
pomysły. – Brakuje nam 
w okolicy miejsca na za-
bawę dla dzieci i sąsiedz-
kie spotkania, Rogi są pod 
tym względem bardzo 
słabo wyposażone. Zebra-
liśmy podpisy pod petycją 
o wstrzymaniu sprzedaży. 
Podpisało się ponad 500 
osób – mówi Małgorzata 
Gorgul-Tomczyk, osiedlo-
wa radna.

 „Szlakiem wymarłych 
olbrzymów”
Wszyscy odwiedzający zoo 
w sobotę będę mogli odbyć 
edukacyjny spacer „Szla-
kiem wymarłych olbrzy-
mów”. Przy wybranych 
wybiegach zwierząt, ozna-
kowanych na mapie dynia-
mi, znajdą opisy wymarłych 
gatunków należących do 
prehistorycznej megafauny. 
Będzie można dowiedzieć 
się m.in., gdzie żyły pra-
dawne leniwce wielkości 
słonia i dlaczego wymarły 
mamuty, jaki był kąt roz-
warcia szczęk tygrysów 
szablozębnych oraz który 
z gatunków jadowitych 
zwierząt osiągnął najwięk-
sze rozmiary. W wybranych 
punktach zoo można będzie 
posłuchać o wymierających 
w naturze mieszkańcach zoo 
oraz o tym, jak ogrody zoo-
logiczne przyczyniają się do 
ochrony zwierząt.
Szczegółowy harmonogram 
imprezy na załączonej ma-
pie.

(pj)

Po m.in. Nowym Jorku, Londynie, 
Wiedniu, Kijowie trzecie biuro w Pol-
sce otwiera w Łodzi iTechArt, jedna 
z najszybciej rozwijających się w USA 
fi rm technologicznych (wg Deloitte 
i „Financial Times”). Na siedzibę wy-
brała osiemnaste piętro biurowca Hi 
Piotrkowska.

Łódzki oddział będzie naj-
większy w kraju. Obecnie za-
trudnia kilkadziesiąt z około 
stu osób tworzących polską 
odnogę fi rmy, która na całym 
świecie zatrudnia blisko trzy 
tysiące specjalistów IT. Także 
w Polsce iTechArt zamierza 
powiększyć załogę o ok. 100 
osób w ciągu roku. Rekrutacja 
już trwa.
– Najważniejszym autem 
Łodzi jest dla nas dostępność 
dobrze wyszkolonej kadry. 
Mamy tu kilkanaście tysięcy 
specjalistów IT, a Uniwersytet 
Łódzki i Politechnika Łódzka 
kształcą kolejnych znakomi-
tych inżynierów – mówi Pa-
weł Cebula, dyrektor polskie-
go oddziału iTechArt.
ITechArt specjalizuje się 
w oprogramowaniu, które 
tworzy dla firm ze Stanów 
Zjednoczonych, Wielkiej Bry-
tanii i krajów Europy Zachod-
niej. Wśród ok. 250 klientów 
ma zarówno startupy z Doli-
ny Krzemowej, jak i między-
narodowe korporacje.       (pj)

Na reakcję mieszkańcy 
długo nie musieli czekać. 
Miasto wycofało się z pla-
nów zbycia terenu i obie-
cuje pomoc w urządzeniu 
miejsca rekreacji. – Po 
wybudowaniu, na osiedlu 
prężnie działało stowa-
rzyszenie mieszkańców. 
Chcemy je reaktywować 
i wspólnie decydować 
o tym, jak urządzimy pu-
ste działki – zapowiada 

Małgorzata Gorgul-Tom-
czyk.
– Myśleliśmy o parku 
kieszonkowym, miejscu 
gdzie można się integro-
wać. Wiele osób chciałoby 
placu zabaw, niektórzy 
myślą o miejscach parkin-
gowych. Padła też propo-
zycja urządzenia siłowni 
zewnętrznej, trasy dla 
deskorolek. Do mnie naj-
bardziej przemawia teren 
zielony, choć wiem, że 
ciężko na naszym osiedlu 
z parkowaniem – mówi 
Anna Borek, mieszkanka 
z osiedla, która zaangażo-
wała się w zbieranie gło-
sów pod petycją.

AHa

Społeczność osiedla 
oprotestowała plan 

zbycia terenu.FOTO: LODZ.PL

FOTO: MATERIAŁY ZOO
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Centrum Nauki i Techniki EC1 
przygotowuje przedmaturalny 
kurs uczenia się matematyki i in-
nych przedmiotów, który pomo-
że uczniom łódzkich szkół śred-
nich zdać egzamin dojrzałości 
2022 r. Cykl zajęć pt. „Uczmy się 
samodzielnie, ale jak?” rozpocz-
nie się 15 listopada. Już trwają na 
niego zapisy.

Uczniowie nie dzielą się na zdol-
nych i niezdolnych, tylko na tych, 
którzy umieją się uczyć i na tych, 
którzy tego nie potrafi ą. Nabycie 
tej umiejętności nie jest sztuką 
magiczną. Uczenie się to proces 
polegający na rozwiązywaniu 
zadań, porównywaniu rozwią-
zań, opisywaniu swoich myśli, 

szukaniu analogii, uogólnianiu 
i uzasadnianiu oraz wyciąganiu 
wniosków; to ciekawa i wciągają-
ca praca z elementami umysłowej 
rozrywki. Kurs skupi się na ma-
tematyce, gdyż ta nauka najlepiej 
sprawdza i kształci umiejętności 
uczenia się, a zatem ćwiczy też 
umiejętności uczenia się innych 
przedmiotów. 

Ciężki sprzęt wrócił na ul. 
Włókienniczą. Jej przebudo-
wa, wstrzymana z powodu 
prac na fasadach rewitalizo-
wanych kamienic, została 
wznowiona. Dawna ulica Ka-
mienna zmienia się w kolejny 
w Łodzi podwórzec miejski. 
Od 2014 r. powstało ich 20.
– Obecnie prowadzimy prace 
przy równaniu podbudowy 
ulicy, następnie zaczniemy 
układać chodniki po obydwu 
stronach jezdni. Budowę no-
wego podwórca  zakończy-
my jesienią przyszłego roku. 
Natomiast wiosną rozpocz-
niemy tu nasadzenia zieleni, 
której będzie tu naprawdę 

sporo: grusze, tulipanowce 
amerykańskie i kilka tysięcy 
krzewów i traw ozdobnych 
– relacjonuje Agnieszka Ko-
walewska-Wójcik, dyrektor 
Zarządu Inwestycji Miej-
skich w Łodzi. – Jednocześnie 
kończymy już prace przy 
budowie pasażu Hilarego 
Majewskiego, który połączy 
ul. Włókienniczą z ul. Jaracza. 
Do końca 2022 r. komplek-
sowo przy ul. Włókienniczej 
gruntownie wyremontowa-
nych ma być trzynaście nale-
żących do gminy kamienic. 
Dodać do tego można jesz-
cze dwie prywatne realiza-
cje: kamienicy na rogu ul. 

Włókienniczej i Kilińskiego 
oraz dom pod adresem ul. 
Włókiennicza 20, który na 
swą nową siedzibę remon-
tuje Fundacja Atlas Sztuki. 

Jak się zmieni 
dawna Kamienna?
Przebudowana ul. Włókienni-
cza będzie drogą jednokierun-
kową (w stronę ul. Kilińskie-
go) z ograniczonym ruchem 
samochodowym. Szerokie 
trakty dla pieszych zostaną 
wytyczone wzdłuż fasad bu-
dynków, w 1,5-metrowych 
pasach po obu stronach uli-
cy. Stanie przy nich 20 stoja-
ków na rowery i 34 ławki dla 

spacerowiczów.
Ulica otrzyma nowe oświe-
tlenie, które zapewni 10 sty-
lowych latarni.

Finisz prac 
w przyszłym pasażu 
Na wysokości ul. Włókienni-
czej 11, obok dawnego domu 
Hilarego Majewskiego, po-
wstaje nowy pasaż imienia 
tego XIX-wiecznego architek-
ta Łodzi. Zrujnowane komór-
ki na tyłach kamienic zostały 
wyburzone. W ich miejscu 
powstaje przyjazne, pełne 
zieleni rodzinne miejsce do 
spędzania wolnego czasu.

(pj)

NIM MATURA WZBUDZI TRWOGĘ…

REWITALIZACJA

JAK SIĘ JAK SIĘ EFEKTYWNIEEFEKTYWNIE UCZYĆ? UCZYĆ?

UL. WŁÓKIENNICZA UL. WŁÓKIENNICZA 
TWORZY SIĘ NA TWORZY SIĘ NA NOWONOWO 

FOT. LODZ.PL, ENVATOELEMENTS

REKLAMA            

2022 r. Cykl zajęć pt. „Uczmy się 
samodzielnie, ale jak?” rozpocz-
nie się 15 listopada. Już trwają na 
niego zapisy.

polegający na rozwiązywaniu 
zadań, porównywaniu rozwią-
zań, opisywaniu swoich myśli, 

sprawdza i kształci umiejętności 
uczenia się, a zatem ćwiczy też 
umiejętności uczenia się innych 
przedmiotów. 

(1) Zadania z geometrii – jak 
się skupiać i jak rozpraszać, 

15 listopada;

(2) Zadania z algebry – jak 
redagować rozwiązania zadań, 

22 listopada;

(3) Zadania zamknięte – jak 
dbać o mózg, 29 listopada;

(4) Zadania o ciągach – jak 
dobrze korzystać z kalkulatora, 

6 grudnia; 

(5) Zadania na dowodzenie – 
czym jest uczenie się i dlacze-
go jest takie ważne, 13 grudnia.

INFO
Zapisy na zajęcia „Uczmy się samodzielnie, ale jak?” 
przyjmowane są stacjonarnie w EC1 Łódź przy ul. Tar-
gowej 1/3, w kasach Centrum Nauki i Techniki EC1 
oraz Planetarium EC1 lub przez Internet na stronie 
www.bilety.ec1lodz.pl. 
Udział w kursie kosztuje 120 zł. Dodatkowe informa-
cje o dostępie do platformy Zoom i niezbędnych ma-
teriałach dydaktycznych zostaną przesłane uczestni-
kom drogą mailową. 

Cykl obejmuje pięć 90-minutowych, interaktyw-
nych wykładów online na platformie Zoom, które 
dotyczyć będą kluczowych zagadnień związanych 

z pomyślnym zaliczeniem egzaminów:
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DZIEJE SIĘ W
ŚRODĘŚRODĘ

  
    Pilates

O godz. 10:00 i godz. 11:15 
Akademicki Ośrodek Inicja-
tyw Artystycznych 
(ul. Zachodnia 54/56) 
zaprasza seniorki i seniorów 
na pilates w ramach Cen-
trum Aktywnego Seniora. 
Udział: 10 zł, zapisy: 
sekretariat@aoia.pl, 
42 633 26 41

Środa seniora

Na godz. 12:00 w kinie 
Charlie (ul. Piotrkowska 
203/205) zaplanowano 
pierwszy seans w ramach 
Środy seniora –  „Fatimę”. 
Kolejne projekcje to m.in.  
„Aida” o godz. 12:30 i 17:00;  
„Diuna” o godz. 12:35,  
„Na rauszu” o godz. 13:00 
oraz  „Wesele” o godz. 15:30. 
Bilety na seanse 
w ramach Środy seniora 
kosztują 15 zł.

Decoupage na szkle

Na godz. 16:00 w Bibliotece 
Dygresja (ul. Rewolucji 
1905 r. 84) zaplanowano 
warsztaty. Uczestnicy będą 
ozdabiać szklane naczy-
nia techniką decoupage. 
Spotkanie jest bezpłatne, 
obowiązują zapisy 
571 553 038.

Doktor Dolittle

Na godz. 10:00 
w Teatrze Nowym zaplano-
wano spektakl dla dzieci 
„Doktor Dolittle” w reżyserii 
Konrada Szachnowskiego. 
Bilety: 25 zł.

Stres 
okiem psychologa

O godz. 17:00 rozpocznie 
się spotkanie „Stres okiem 
psychologa. Wpływ na zdro-
wie, profi laktyka i radzenie 
sobie” w Bibliotece Słówka 
(ul. Boya-Żeleńskiego 15). 
Wstęp wolny. 

Zdobądź 
zaproszenia:

INFO

DZIEJE SIĘ W
CZWARTEKCZWARTEK

FOT. MAT. PRAS.

w Atlas Arenie

ZASMAKUJ
MUZYKI

SPEKTAKL O KRAWCZYKU W POWSZECHNYM SPEKTAKL O KRAWCZYKU W POWSZECHNYM 

Już 10 grudnia, po długiej 
pandemicznej przerwie 
w łódzkiej Atlas Arenie 
znów zabrzmi muzyka. 

Nosowska
Charyzmatyczna woka-
listka, autorka tekstów, 
kompozytorka, pisarka, 
a od jakiegoś czasu rów-
nież popularna instagra-
merka o charakterystycz-
nym poczuciu humoru 
i ogromnym dystansie – 
do świata, popularności 
i samej siebie. Nosowska 
to niekwestionowana 
królowa polskiej sceny 
alternatywnej i frontman-
ka legendarnego zespołu 
Hey, którego przeboje 
przez lata kształtowały 
gust muzyczny kilku po-
koleń Polaków.

Mrozu
Wszechstronny wokali-
sta, producent muzyczny, 
kompozytor i autor tek-
stów, twórca pięciu albu-
mów studyjnych i prze-
bojów: „Miliony monet”, 
„Poza logiką”, „Szerokie 
wody” czy „Nic do strace-
nia”. 

Vito Bambino
Szerszej publiczności zna-
ny jako wokalista grupy 
Bitamina. „Poczekalnia”, 
czyli jego pierwszy solowy 
album, z którego pochodzą 
takie utwory jak: „Rampa-
ge”, „Bunkrów nie ma” czy 
„Oddaj”, nominowany był 
do Fryderyków w kategorii 
„Album roku – pop alter-
natywny”. 

Karaś/Rogucki
Duet Karaś/Rogucki zade-
biutował tuż po zawieszeniu 
działalności zespołów Coma 
i The Dumplings. Panowie 
najpierw dali się poznać 
za sprawą coveru „1996” 
grupy T.Love. Następnie 
zaprezentowali próbkę au-
torskiego materiału, publi-
kując singiel „Bolesne strzały 
w serce”. Najnowszy hit, bę-
dący zapowiedzią drugiego 
wspólnego albumu, czyli 
„Bezpieczny lot”, powstał 
w kooperacji z Julią Wienia-
wą. 

Muchy
Niegdyś „najlepszy polski 
zespół bez kontraktu”, na-
dzieja rodzimej alternatywy 
i pierwsza generacja polskiej 
muzyki gitarowej XXI w. Dziś 

Muchy to jeden z najważ-
niejszych polskich zespołów 
reprezentujących tradycyj-
ne, gitarowe granie. 

Kaśka Sochacka
W 2021 r. światło dzienne uj-
rzał debiutancki album „Ci-
che dni”. Za fi nalny kształt 
piosenek razem z Kaśką od-
powiadają: Agata Trafalska 
i Olek Świerkot – tandem, 
który dał się poznać przy 
pierwszej i drugiej płycie 
Korteza. Artystka jest tego-
roczną laureatką prestiżo-
wego rankingu Gazety Wy-
borczej „Sanki”.

Bilety już w sprzedaży
Rozpoczęła się już sprzedaż 
biletów, są dostępne na: 
www.eventim.pl/goodta-
ste i www.ebilet.pl. Ceny: 

płyta – miejsca stojące – 99 
zł (cena regularna), 119 zł 
(w dniu wydarzenia), try-
buny – miejsca siedzące nie-
numerowane – 109 zł (cena 
regularna), 129 zł (w dniu 
wydarzenia).
Posiadacze Karty Łodzia-
nina upoważnieni są do ra-
batu 10 zł na zakup jednego 
biletu. Zniżka obowiązuje 
od aktualnej puli cenowej. 
Aby użyć rabatu, należy 
zalogować się na www.kar-
talodzianina.pl oraz wybrać 
ofertę partnera – Good Taste 
Production & Łódzkie Cen-
trum Wydarzeń. W panelu 
widoczny będzie unikalny 
kod, który po wprowa-
dzeniu na stronie www.
eventim.pl umożliwi zakup 
w promocyjnej cenie.

(pj)

W czwartek (28 paździer-
nika) o godz. 19:00 czeka 
nas ostatni już spektakl 
w ramach tegorocznego Fe-
stiwalu Sztuk Przyjemnych i 
Nieprzyjemnych. 

W Teatrze Powszechnym 
(ul. Legionów 21) widzo-
wie obejrzą „Chciałem 
być” w reżyserii Mi-
chała Siegoczyńskiego. 
Spektakl to subiektyw-
ne spojrzenie reżysera 
na fenomen Krzysztofa 
Krawczyka jako artysty 
i człowieka. 

Tworząc scenariusz sztu-
ki, Michał Siegoczyński 
inspirował się między 
innymi wątkami i moty-
wami z życia Krzysztofa 
Krawczyka przytoczonymi 
w biografi i „Życie jak 
wino” współautorstwa 
Krzysztofa Krawczyka 
i Andrzeja Kosmali.
Teatr Powszechny ma dla 
czytelników Łódz.pl trzy 
podwójne zaproszenia, 
które zostaną rozdane 
na naszym profi lu na fa-
cebooku. Bądźcie czujni 
w środę (27 października) 
ok. godz. 16:00.       KaWa

TASTE THE MUSIC LDZ

ZGARNIJ BILETY DO TEATRU 
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JUBILEUSZ

Dom Dziennego Pobytu 
przy ulicy ul. Organizacji 
WiN 37 działa od 1986 roku. 
Łódzcy seniorzy są jego 
podopiecznymi od 35 lat, 
w ubiegłym tygodniu razem 
z pracownikami świętowali 
jubileusz.

– Mieliśmy już wiele ju-
bileuszy, ale to święto-
wanie było wyjątkowe 
– mówi Agata Lewan-
dowska, administrator 
DDP. – Ze względu na 
obecną, wciąż trwają-
cą pandemię, by nie 
gromadzić zbyt dużej 
liczby osób w jednym 
miejscu jednocześnie, se-
niorzy zostali podzieleni 
na dwie grupy i święto-
wali w dwóch turach. 
Wyjątkowo były więc 
dwa torty, a nie tylko je-
den.
Dom Dziennego Poby-
tu przy ul. Organizacji 
WiN działa na parterze 
budynku, w lokalach po 
istniejącej tam kiedyś 
kawiarni „Niezapomi-
najka”. Został utworzo-
ny jako trzecia tego typu 
placówka na Bałutach – 
po Domu Dziennego Po-
bytu przy ul. Lutomier-
skiej 42 (obecnie przy 
ul. Wrocławskiej 10) oraz 
Domu Dziennego Poby-
tu przy ul. Rojnej 52.

3 miliony 
na urządzenie
– Pamiętam, że na urzą-
dzenie domu otrzymali-
śmy ówczesne 3 mln zł, ale 
nie była to wtedy żadna 
ogromna kwota – wspo-
mina Elżbieta Kowalczyk, 
która uruchamiała i sze-
fowała placówce przez 
kolejne 22 lata. – Pierw-
szego dnia funkcjono-
wania obiektu mieliśmy 
pod opieką 16 seniorów. 
O tym, że szukamy chęt-
nych, informowaliśmy na 
kartce zawieszonej w wi-
trynie. Grono podopiecz-
nych szybko się powięk-
szyło, bo już wtedy było to 
osiedle zamieszkałe przez 
wiele osób w wieku eme-
rytalnym.

Podopieczni 
przychodzą tu od lat
Z Domu Dziennego Po-
bytu przy ul. Organizacji 
WiN aktualnie korzysta 50 
osób.
– W domu jest obecnie 26 
kobiet i 24 mężczyzn – 
mówi Elżbieta Jaszczak, 
zastępca dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łodzi ds. po-
mocy środowiskowej. – To 
pewnego rodzaju ewene-
ment, gdyż w wielu tego 
typu placówkach wystę-
puje najczęściej znaczna 

przewaga kobiet.
Seniorzy korzystający 
na co dzień z placów-
ki przy ul. Organizacji 
WiN to nie tylko jej naj-
bliżsi sąsiedzi, ale tak-
że mieszkańcy: Dołów, 
Marysina, Julianowa, 
Starych Bałut, a także 
Żubardzia. Mają od 63 
do 94 lat. Najstarsi w 
tym gronie są 94-letni 
pan Kazimierz i 92-let-
nia pani Zofia. Najdłuż-
szy staż w placówce 
posiada z kolei 90-letni 
pan Ryszard Kaczmarek, 
wielki majsterkowicz 
z zamiłowania, który 
z Domu Dziennego Po-
bytu przy ul. Organizacji 
WiN korzysta od 28 lat, 
czyli od 1993 roku.
– Trafiłem tutaj zaraz po 
śmierci żony – mówi pan 
Ryszard. – To obiekt po-
łożony najbliżej mojego 
miejsca zamieszkania. 
Umiem trochę gotować 
samodzielnie, więc pew-
nie z przygotowywaniem 
posiłków bym sobie po-
radził, ale jak człowiek 
jest sam w domu, to się 
mu bardzo przykrzy. Tu-
taj mam zapewnione nie 
tylko jedzenie, ale także 
dobrze zorganizowany 
czas. Są zajęcia, są spo-
tkania. Mam do kogo 
usta otworzyć.

Grupa kabaretowa, 
prelekcje i warsztaty
W domu od 2008 r. działa 
10-osobowa grupa kabare-
towa pod nazwą „Kabaret 
Ryms”, która wielokrotnie 
występowała na różnych 
festiwalach, zdobywając 
nagrody oraz wyróżnienia. 
Seniorzy z placówki orga-
nizowali poza tym i brali 
udział w Maturach Senio-
ra w ramach Senioraliów 
Łódzkich, jak również or-
ganizowali podwórkowe 
pikniki sąsiedzkie z udzia-
łem mieszkańców bloku, 
w którym mieści się DDP. 
Podopieczni chętnie przy-
gotowują także dla siebie 
prelekcje historyczne, li-
terackie i prozdrowotne, 
a podczas wszystkich waż-
nych rozgrywek sporto-
wych z udziałem reprezen-
tacji Polski, m.in. w piłce 
nożnej, na terenie obiektu 
powstaje specjalna strefa 
kibica, gdzie seniorzy ty-
pują wyniki poszczegól-
nych meczów.
W Łodzi funkcjonuje obec-
nie 19 Domów Dziennego 
Pobytu przeznaczonych 
dla seniorów – 17 publicz-
nych i 2 niepubliczne. 
W ubiegłym roku ze 
wszystkich łódzkich Do-
mów Dziennego Pobytu 
skorzystało w sumie nieco 
ponad 1000 osób.

RedSe

Domu Dziennego Poby-
tu przy ul. Rojnej 52.

typu placówkach wystę-
puje najczęściej znaczna 

tkania. Mam do kogo tkania. Mam do kogo 
usta otworzyć.usta otworzyć.

DOM DZIENNEGO POBYTU NA BAŁUTACH
ŚWIĘTUJE 35 URODZINY
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Dom Dziennego Pobytu 
przy ulicy ul. Organizacji 

3 miliony 
na urządzenie

DOM DZIENNEGO POBYTU NA BAŁUTACH
ŚWIĘTUJE 35 URODZINYŚWIĘTUJE 35 URODZINY

W DDP organizowane
są spotkania i warsztaty,
działa też grupa kabaretowa

90-letni pan Ryszard
korzysta z Domu Dziennego

Pobytu od 28 lat

Seniorzy 
nawiązują

tu przyjaźnie 
trwające lata
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ARCYMISTRZ AKIBA RUBINSTEIN

Szachy to niezwykła gra. Znana 
jest od co najmniej półtora ty-
siąca lat i grają w nią zarówno 
kompletni amatorzy, znający 
jedynie ruchy fi gur, jak i – na 
najwyższym poziomie – sza-
chiści  o matematycznych 
umysłach i prawdziwi geniusze 
w tej uznanej już dyscyplinie 
sportu. 

Jeszcze innym fenome-
nem szachów jest fakt, 
że od czasu do czasu 
zdarza się, iż zyskują 
niesamowity rozgłos 
i stają się modne. Dzie-
je  s ię  tak  zazwycza j 
z powodu związanych 
z nimi sensacji, ostatnio 
np. przy próbie oszu-
stwa dokonanego przez 
jedną z zawodniczek lub 
za sprawą literatury, kina 
lub TV, gdzie pojawia się 
interesujący motyw sza-
chów  (np. świetny serial 
„Gambit królowej”), albo 
gdy człowiek mierzy się 
z  superkomputerem. 
Najgłośniej jest jednak 
chyba wtedy, gdy na fi r-
mamencie szachowym 

pojawia się nowa gwiazda, 
prawdziwy geniusz i arcy-
mistrz tej skomplikowanej 
gry.

Roszada

Tak było właśnie w dawnej 
Łodzi, kiedy w 1901 r. po-
jawił się Akiba Rubinstein 
(ur. 12 grudnia 1882 lub 
1 grudnia 1880 r. w Stawi-
skach koło Łomży) – polski 
szachista pochodzenia ży-
dowskiego, jeden z czoło-
wych zawodników świata 
na początku XX w. Wy-
chowany przez dziadków 
w duchu judaizmu kształcił 
się najpierw w szkole rabi-
nackiej, ale jako nastolatek 
porzucił naukę w jeszy-
bocie i postanowił zostać 
zawodowym szachistą. Po-
czątkowo grał w Białym-
stoku, a potem przeniósł 
się do Łodzi, gdzie zwrócił 
na niego uwagę Chaim Ja-
nowski, umożliwiając mu 
dalszą karierę w barwach 
Łódzkiego Towarzystwa 
Zwolenników Gry Szacho-
wej.
Już w 1903 r .  podczas 
wszechrosyjskiego turnieju 

w Kijowie Akiba zajął piąte 
miejsce, wyprzedzając wie-
lu czołowych szachistów 
rosyjskich. Rok później 
w turnieju o mistrzostwo 
Łodzi pokonał znanego 
Henryka Salwę. W 1906 r. 
zdobył wicemistrzostwo 
Rosji, a w międzynarodo-
wym turnieju w Osten-
dzie zajął trzecie miejsce. 
W następnych latach osią-
gał kolejne sukcesy i tytuły 
mistrzowskie: w Karlsba-
dzie (1907), Wiedniu i Pra-
dze (1908), Petersburgu 
(1909) i Warszawie (1910). 
Zachęcony stałą gażą wy-
znaczoną przez warszaw-
skie towarzystwo szacho-
we zamieszkał w stolicy, 
ale nadal reprezentował 
barwy łódzkiego klubu. 

Szach mat

W  1 9 1 0  r . ,  g d y  C a r l 
Schlechter rozgrywał swój 
mecz o mistrzostwo świata 
przeciwko Emanuelowi La-
skerowi, Akiba Rubinstein 
był uważany za najsilniej-
szego szachistę świata. Nie 
mógł jednak tego dowieść. 
W tamtych czasach preten-
dent do szachowej korony 
musiał dysponować sporą 

gotówką. Mistrz sam 
wybierał sobie prze-
ciwnika, a głównym 
kryterium pozostawała 
wysokość kwoty, jaką kan-
dydat był w stanie zaofero-
wać za pojedynek w obro-
nie tytułu. Lasker żądał 
zaś ogromnej sumy 10 tys. 
dolarów (tj. dziś ponad 300 
tys. USD). Z tych wzglę-
dów Rubinsteinowi nigdy 
nie dane było rozegranie 
meczu o prymat, chociaż 
uważano, że był jednym z 
najlepszych szachistów w 
historii, który takiej szansy 
nie miał. 
W 1912 r. Akiba osiągnął 
niezwykły sukces, wygry-
wając kolejnych pięć waż-
nych międzynarodowych 
turniejów w ciągu jedne-
go roku: w San Sebastian, 
w Pieszczanach, Wrocła-
wiu, Warszawie i Wilnie. 
To jest do dziś niepobity 
rekord! W wyniku negocja-
cji doszło do ustalenia ter-
minu meczu na wrzesień 
1914 r. Szanse Rubinsteina 
były wysoko oceniane, jed-
nak wybuch wojny prze-
rwał na wiele lat wszelką 
działalność szachową. 
Eksperci twierdzą, że gdy-
by wówczas istniał system 

Chessmetrics, Rubinstein 
fi gurowałby jako numer je-
den światowego rankingu. 

Pat

Przez całe swoje życie Aki-
ba Rubinstein borykał się 
z chorobą psychiczną, cier-
piał na antropofobię, czyli 
lęk przed ludźmi. Skarżył 
się także na wyimagino-
waną muchę, która prze-
szkadzała mu skupić się 
w trakcie turniejów. W la-
tach 20. wrócił jednak do 
formy i znów zwyciężał 
w silnie obsadzanych tur-
niejach. Przez następnych 
10 lat uczestniczył w wielu 
rozgrywkach, pokonując 
znanych rywali. W 1926 
r. Rubinstein zamieszkał 
w Berlinie, by następnie 
przenieść się do Belgii. 
Zachował jednak polskie 
obywatelstwo i rok później 
zagrał na turnieju w Łodzi. 
W 1930 r. poprowadził 
jeszcze polską drużynę do 
zwycięstwa na III szacho-
wej olimpiadzie w Ham-

burgu,  przyczy-
niając się do zdobycia 

przez Polskę mistrzo-
stwa świata. Rok później 
w Pradze nasza drużyna 
zdobyła srebrny medal.
S t o p n i o w o  j e d n a k 
choroba zaczęła  sza-
c h o w a ć  A k i b ę  s k u -
t e c z n i e j  n i ż  r y w a l e 
i od 1932 r. nie zagrał już 
w żadnym turnieju. 
Lata wojny przetrwał 
w ukryc iu  w szpi ta -
l u  p s y c h i a t r y c z n y m 
w Schaerbeek, a po jej 
zakończeniu nie wró-
cił  nigdy do szachów 
i ostatnie lata życia spę-
d z i ł  w  z a p o m n i e n i u 
w domu starców w Bruk-
seli. Zmarł w Antwerpii 
14 marca 1961 r. Połowę 
swego życia poświęcił 
grze w szachy, drugą 
– jak to w przypadku 
genialnych ludzi bywa – 
zdominowały problemy 
z psychiką, fobie i natręc-
twa, z którymi walczył 
bezskutecznie .  Jedna 
z anegdot głosi, że psy-
chiatra po badaniu oznaj-
mił Akibie: „Tak, jest pan 
chory. Ale co z tego, sko-
ro jest pan szachowym 
mistrzem!”                agr

Akiba Rubinstein uważany jest do dziś za jednego z największych klasyków szachów, mimo że nie pozostawił po sobie artykułów, książek, ani nawet zbyt wielu notatek. Znamy 
jego osiągnięcia głównie z zapisów partii i relacji innych graczy. Wiele klasycznych szachowych otwarć nawiązuje do Rubinsteina, np. sławna obrona Nimzowitscha – wariant 
Rubinsteina. W samym tylko gambicie hetmańskim można znaleźć kilka głównych wariantów opatrzonych jego nazwiskiem. 

Łódzki gambit

INFO
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gotówką. Mistrz sam 
wybierał sobie prze-
ciwnika, a głównym 
kryterium pozostawała 
wysokość kwoty, jaką kan-
dydat był w stanie zaofero-
wać za pojedynek w obro-
nie tytułu. Lasker żądał 
zaś ogromnej sumy 10 tys. 
dolarów (tj. dziś ponad 300 
tys. USD). Z tych wzglę-
dów Rubinsteinowi nigdy 

Chessmetrics, Rubinstein 
fi gurowałby jako numer je-
den światowego rankingu. 

Pat

burgu,  przyczy-
niając się do zdobycia 

przez Polskę mistrzo-
stwa świata. Rok później 
w Pradze nasza drużyna 
zdobyła srebrny medal.
S t o p n i o w o  j e d n a k 
choroba zaczęła  sza-

Łódzki gambitŁódzki gambit

ŁÓDZKA HISTORIA

Łódzki gambitŁódzki gambit

ŁÓDZKA HISTORIA

Łódzki gambitŁódzki gambit

FOT. WIKIPEDIA,
ENVATO ELEMENTS
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Jak się nie dać przeziębieniu
Jak jesienią, w okresie 
wszechobecnych infekcji, 
ustrzec się przed wirusami?  
Dbanie o siebie, szczególnie 
dla seniora, jest bar-
dzo ważne. 

– W okresie 
infekcji na-
leży przede 
wszystkim 
u n i k a ć 
dużych 

Jak się nie dać przeziębieniu
dla seniora, jest bar-

wszystkim 

dużych 

skupisk ludzi, czyli ta-
kich miejsc jak markety 

czy tramwaje – mówi dr 
n. med. Monika Rynkow-
ska-Kidawa, kierownik 
poradni geriatrycznej w 
Miejskim Centrum Me-
dycznym im. Jonschera w 
Łodzi. – Obecnie w takich 
miejscach mamy obowią-
zek noszenia maseczek. 
Chronią nas one przed 
złapaniem różnych infek-
cji, nie tylko koronawiru-
sa. Dlatego powinniśmy 
korzystać z tej ochrony.

Dieta na odporność
Odporność organizmu 
buduje także odpo-
wiednia dieta. W okre-
sie jesienno-zimowym 
szczególnie ważne jest 
spożywanie produktów 
bogatych w witaminy. 
Króluje teraz trend na 
kiszonki i jest to do-
bra moda. Dodatkowo 
geriatra podkreśla, 
że warto jeść przede 
wszystkim polskie 
owoce i warzywa se-
zonowe. 
Możemy też po-
stawić na specjalne 
suplementy, które 
zwiększą naszą od-
porność. Dla jej po-

lepszenia przyjmuje 
się m.in. preparaty 
z jeżówki (echina-
cea), sok z pigwy, sok 
z pączków brzozy czy 
z buraka.

Na świeżym 
powietrzu
Brak słońca, chłodniejsze 
dni, deszcz, wiatr oraz 
przymrozki nie zachęca-
ją jesienią do spacerów 
na świeżym powietrzu. 
Należy jednak pamiętać, 
że nie ma złej pogody na 
wyjście z domu i każda 
aktywność fi zyczna jest 
dobra. Dobrze wyrobić 
sobie nawyk spacerów. 
Każda, nawet niewielka 
ekspozycja na słońce jest 

ważna. Dla naszego or-
ganizmu jest to szansa na 
wytworzenie potrzebnej 
dawki witaminy D. Nale-
ży tylko dobrać strój od-
powiedni do warunków 
atmosferycznych. 
Musimy też pamiętać 
o wietrzeniu mieszkania. 
Nie ma niczego gorszego 
niż wiecznie zamknięte 
okna.

Szczepić się czy nie?
Lekarze przekonują do 
szczepienia się przeciw 
grypie. Szczególnie istot-
ne jest to dla osób star-
szych, które mogą mieć 
obniżoną odporność. 
Przypomnijmy, że miasto 
od kilkunastu lat, każde-
go roku, fi nansuje szcze-
pionki dla seniorów. 
W tym roku z bezpłatne-
go szczepienia mogło sko-
rzystać około 4200 miesz-
kańców po 65 roku życia.

Gdy dopada 
nas infekcja
Katar, ból gardła, ból 
mięśni, ból głowy czy 
stan podgorączkowy, 
czyli temperatura poniżej 
38 stopni C – to pierwsze 
objawy infekcji. Ich przy-
czyną są wirusy: grypy, 
paragrypy, rinowirusy, 
ale i koronawirusy (ten, 
który jest nam ostatnio 
najbardziej znany, SARS 
CoV 2, wywołuje infek-
cje przeziębieniowe, a w 
poważnej p o s t a c i 

prowa-
dzi do 
z a p a -
l e n i a 
płuc).

Nie ma leków, które dzia-
łają na wirusy, ale może-
my się leczyć objawowo. 
Brać leki przeciwgorącz-
kowe, przeciwbólowe, 
odkażające na gardło czy 
obkurczające śluzówkę 
oraz nawilżające do nosa. 

Domowe sposoby 
na przeziębienie
Równie ważne jest lecze-
nie niefarmakologiczne. 
Przede wszystkim należy 
pić dużo płynów. Warto 
sięgnąć po wodę w poko-
jowej temperaturze, her-
batę z miodem i cytryną 
czy mleko z czosnkiem. 
Potliwość pobudzi sok 
z malin, czy herbatka 
z lipy, rozgrzeje nas także 
napar z imbiru czy kur-
kumy. Spośród domo-
wych sposobów przy-
datny może okazać się 
jeszcze syrop z cebu-
li, inhalacje czy roz-
grzewające maści.
W przeziębieniu 
nie należy podej-
mować dużych 
aktywności fi -
zycznych, by nie 
rozsiewać za-
każenia, ale i by 
dać organizmowi 
szansę na zwal-
czenie infekcji. 
Mieszkanie trzeba 
wietrzyć, a powie-
trze nawilżać. Jeśli 
nie mamy specjal-
nego urządze-
nia, wystarczy 
powiesić na 
k a l o r y f e -
rze mokry 
ręcznik.

Jak się nie dać przeziębieniu

Spacer na świeżym powietrzu 
to poza właściwym odżywianiem 
recepta na dobre zdrowie

Lekarze powtarzają jak 
mantrę, że infekcji wiru-
sowej nie należy leczyć 
antybiotykami. Tak silne 
leki włączamy w lecze-
nie, dopiero gdy na infek-
cję wirusową nałoży się 
bakteryjna.

Przepis na odporność
Zawsze lepiej zapobiegać 
niż leczyć, dlatego teraz 
wypijamy ciepłą herbatę 
z miodem, przegryza-
my ogórkiem kiszonym, 
zakładamy dres i prze-
ciwdeszczową kurtkę i… 
ruszamy na jesienny spa-
cer. Na lodz.pl znajdziesz 
nasz przewodnik po naj-
piękniejszych jesiennych 
parkach.

OHO
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Jak się nie dać przeziębieniu

Maliny zawierają sporo witaminy C, 
magnezu i błonnika pokarmowego. 
Owoce maliny działają napotnie, an-
tybakteryjnie i przeciwzapalnie.

OWOCE 
PODNOSZĄCE 
ODPORNOŚĆ

Nowa poradnia po-
wstaje w Kapeluszu 
Anatola, całkowicie 
oszklonym pawilonie 
w kształcie okręgu z cha-
rakterystycznym zada-
szeniem przy ul. Pade-
rewskiego. 
- Remont jest już w bar-
dzo zaawansowanej 

fazie - mówi Żaneta 
Iwańczyk, dyrektor 
Miejskiego Centrum 
Medycznego Górna. - 
Przeszklone witryny 
zostały już wymienio-
ne na nowe, można je 
oglądać z zewnątrz. 

F i n a l i z u j e m y 
też remont po-
mieszczeń w 
środku, chcemy 
je zakończyć 
w listopadzie. 
W drugiej po-
łowie listopada 

powinno też przy-
jechać zamówione wypo-
sażenie poradni. Potem 
czekają nas odbiory. Bio-
rąc pod uwagę, że mamy 
do czynienia z placówką 
opieki zdrowotnej, sza-

cujemy, że mogą potrwać 
do 1,5 miesiąca. Chce-
my otworzyć poradnię 
w drugim tygodniu 
stycznia.
Poradnia jest w stanie 
przyjąć nawet 5000 no-
wych pacjentów. Będą 
pod opieką dwóch leka-
rzy pierwszego kontak-
tu oraz lekarza pedia-
try. Część pediatryczna 
przychodni, gdzie będą 
przyjmowane zdrowe 
maluchy np. na szczepie-
nia czy bilanse oraz część 
dla dorosłych, będą od 
siebie oddzielone i będą 
miały osobne wejścia. 
To standard stosowany 
niezmiennie w miejskiej 
ochronie zdrowia.
W centrum medycznym 
będzie też do dyspozycji 
pacjentów gabinet zabie-
gowy, gdzie będzie moż-
na pobrać materiał do ba-
dań laboratoryjnych.
Koszt remontu nowej 
poradni to ok. miliona 
złotych.

 red                    FOT.LODZ.PL

Żurawina to owoc wzmacniający od-
porność, ma w swoim składzie bo-
wiem sporo witaminy C. Zawiera też 
kwas benzoesowy, który jest niezwy-
kle skuteczny w walce z zapaleniem 
pęcherza.

Herbatka z gruszek pomoże nam 
na przeziębienie czy kaszel. Za-
warte w tych owocach substancje 
wspomagają pracę mózgu i tarczy-
cy. Gruszki zawierają potas, który 
reguluje ciśnienie krwi. Bogate są 
też w witaminy A, C i E.

Jak się nie dać przeziębieniuJak się nie dać przeziębieniu
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porność, ma w swoim składzie bo-
wiem sporo witaminy C. Zawiera też 
kwas benzoesowy, który jest niezwy-
kle skuteczny w walce z zapaleniem 

Herbatka z gruszek pomoże nam 
na przeziębienie czy kaszel. Za-
warte w tych owocach substancje 

Banany to źródło witamin takich jak E, 
C oraz witaminy z grupy B. Zaierają dużo 
potasu i magnezu. Są też bogatym źró-
dłem cynku.

Sok z czarnego bzu to naturalny lek 
na przeziębienie Wzmacnia odpor-
ność i pomaga łagodzić objawy cho-
roby. Owoce czarnego bzu wykazują 
również działanie przeciwbólowe

Spacer na świeżym powietrzu 
to poza właściwym odżywianiem 
recepta na dobre zdrowie

INFO
Zeskanuj kod QR i zobacz 
TOP 5 na jesienny spacer

NOWA 
PORADNIA MIEJSKA 
JUŻ PRAWIE GOTOWA

Remont przychodni w Kapeluszu Anatola jest już na fi ni-
szu. Otwarcie nowej miejskiej przychodni zaplanowano 
na początek przyszłego roku 

Cytryny są bogate w witaminę C, a zawarte 
w nich biofl awonoidy uszczelniają naczynia 
krwionośne. Sok z cytryn reguluje też po-
ziom cholesterolu we krwi. 
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NOWY ZAWÓD ZA DARMO

 w Twoich rękach!

OSTATNIE DNI GŁOSOWANIA W ŁBO

ŁÓDŹ SIĘ SZKOLI

Jeszcze tylko do północy 
w najbliższy piątek moż-
na zagłosować w IX edycji 
Łódzkiego Budżetu Obywa-
telskiego. Łodzianie zde-
cydują w ten sposób, na co 
przeznaczyć 26 mln złotych 
z miejskiego budżetu.

Głosowanie w Budżecie 
Obywatelskim trwa już 
ponad 3 tygodnie. Pod-
czas pierwszych dwóch 
tygodni można było za-
głosować w formie trady-
cyjnej – na formularzach 
papierowych. Ze wstęp-
nych szacunków wynika, 
że w ten sposób zagłoso-

Łódzkie Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycz-
nego prowadzi rekru-
tację do kolejnej edycji 
bezpła tnych  kursów 
zawodowych z zakresu 
obsługi obrabiarek ste-
rowanych numerycznie 
oraz mechatroniki. Kur-
sy są współfi nansowane 
ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu 
Społecznego.
Szkolenia, dostępne dla 
wszystkich pełnolet-
nich mieszkańców wo-
jewództwa łódzkiego, 

wało około 40 tysięcy osób. 
Choć głosowanie „papie-
rowe” już się zakończyło, 
wciąż można oddać głos 
w IX edycji BO – do północy 
29 października można jesz-
cze głosować przez inter-
net. Formularz dostępny jest 
na stronie www.lodz.pl/bo. 
Do tej pory w ten sposób 
zagłosowało około 35 tys. 
łodzian.

Jak głosować
Głosowanie w Budżecie 
Obywatelskim trwa już 
ponad 3 tygodnie. Podczas 
pierwszych dwóch tygodni 
można było zagłosować 

pomogą w podniesieniu 
kwalifi kacji zawodowych 
lub ukształtowaniu no-
wych umiejętności wy-
soko cenionych na rynku 
pracy. Z darmowych zajęć 
skorzystać mogą zarówno 
już zatrudnieni, jak rów-
nież ci, którzy nie posia-
dają pracy lub chcieliby 
ją zmienić. Wykształcenie 
techniczne nie jest wyma-
gane.
Jeszcze  50  osób  może 
wziąć udział w projek-
cie „Obrabiarki sterowa-
ne numerycznie – nowe 
technologie dla Przemy-
słu 4.0”.  Program kur-

w formie tradycyjnej – na 
formularzach papiero-
wych. Ze wstępnych sza-
cunków wynika, że w ten 
sposób zagłosowało około 
40 tysięcy osób. Choć gło-
sowanie „papierowe” już 
się zakończyło, wciąż moż-
na oddać głos w IX edycji 
BO – do północy 29 paź-
dziernika można jeszcze 
głosować przez internet. 
Formularz dostępny jest na 
stronie www.lodz.pl/bo. 
Do tej pory w ten sposób 
zagłosowało około 35 tys. 
łodzian.             

yoshee

su obejmuje: podstawy 
programowania i użyt-
kowania obrabiarek oraz 
tokarek sterowanych kom-
puterowo (160 godzin zajęć 
i  16 godzin doradztwa 
z a w o d o w e g o ) .  K a ż d y 
z uczestników przystą-
pi do dwóch egzaminów 
zewnętrznych, potwier-
dzających ukształtowane 
umiejętności.
Kole jnych 60 wolnych 
miejsc czeka na uczestni-
ków projektu „Mechatro-
niczne kwalifikacje dla 
Przemysłu 4.0”. Program 
kursu obejmuje: kompo-
nenty elektryczne stoso-

wane w urządzeniach 
m e c h a t r o n i c z n y c h ; 
układy mechaniczne 
i napędy elektryczne; 
elektropneumatyczne 
i hydrauliczne obwody 
sterowania oraz pod-
stawy układów cyfro-
wych i sterowniki PLC 
(180 godz. zajęć oraz 16 
godz. doradztwa zawo-
dowego).
W obydwu projektach 
zajęcia są prowadzone 
w weekendy, co dwa ty-
godnie.

(red)

INFORMACJE 
I WSTĘPNE ZAPISY: 
TEL.: 660 061 922
MAIL: k.jankowska@lcdnikp.elodz.edu.pl.

INFO
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w formie tradycyjnej – na 
formularzach papiero-

ZA DARMO
su obejmuje: podstawy 
programowania i użyt-
kowania obrabiarek oraz 

wane w urządzeniach 
m e c h a t r o n i c z n y c h ; 
układy mechaniczne 

ZESKANUJ KOD 
I ZAGOSUJ 

W IX EDYCJI ŁBO!

Plac zabaw na Zdrowiu

Tężnia w parku Podolskim

Woonerf na ul. 6. Sierpnia

FOT. LODZ.PL,,
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50 LAT PO ŚLUBIE ZNÓW POJECHALI LINIĄ 28

Tramwaj Konstal 5N, 
w którym państwo Dobroniowie 
świętowali swój jubileusz, 
choć ma już około 60 lat,
nadal kursuje na wakacyjnej 
Łódzkiej Linii Turystycznej.

FOT. LODZ.PL,,
ARCHIWUM RODZINNE

W tramwaju wskrzeszonej na 
jeden dzień linii 28 jubileusz 
50-lecia zawarcia małżeń-
stwa świętowali w sobotę, 
23 października, Iwona i Je-
rzy Dobroniowie. Wycieczkę 
po mieście czerwonym Kon-
stalem 5N zorganizowały dla 
rodziców córki.

Od pierwszego 
wejrzenia
Historia znajomości Iwo-
ny i Jerzego to scenariusz 
na romans z happy en-
dem. Poznali się w 1954 
r., kiedy 7-letnia Iwon-
ka przeprowadziła się 
z Widzewa na Bałuty i po 
raz pierwszy pojawiła się 
w nowej szkole (obec-
nej siedzibie XIII Liceum 
Ogólnokształcącego przy 
ul.  Majzela).  Od razu 
wpadła w oko Jurkowi.
– Już w pierwszej klasie 
wyznał mi miłość – wspo-
mina z uśmiechem pani 
Iwona.
Choć żar młodzieńczego 
uczucia Jurka jest rodzin-
ną legendą, upłynęły lata, 
nim przypadek znów ich 
połączył. Tym razem na 
dobre.
– Mama jest osobą peł-
ną energii, przebojową 

ekstrawertyczką, która od 
dzieciństwa skupiała na 
sobie uwagę. Była w szko-
le bardzo popularna. Tata 
jest o wiele bardziej skry-
ty, trochę wręcz nieśmia-
ły. W szkole nie zwracała 
na niego specjalnej uwagi. 
Ot, kolega. Kiedyś na lekcji 
polskiego czytali na głosy 
„Balladynę” Słowackiego. 
Tata rolę Kirkora, mama – 
Balladyny. Cała klasa mia-
ła ubaw, gdy Kirkor wy-
znawał miłość Balladynie, 
bo wszyscy wiedzieli, że 
Jurek kocha się w Iwonce 
– rodzinne sekrety zdradza 
Anna Dobroń.

Moc przypadku
Choć życie Iwony i Jerzego 
biegło dalej osobnymi to-
rami, przypadek sprawił, 
że w czasach studenckich 
spotkali się znowu. W 1966 
r., w tramwaju nieistnieją-
cej już linii 28, którym on 
wracał z zajęć na Politech-
nice Łódzkiej do domu. Na 
przystanku przy ul. Zielo-
nej, obok istniejącego tam 
wtedy kina „Młoda Gwar-
dia”, do tramwaju wsiadła 
Iwonka. Nieśmiały Jurek 
przełamał nieśmiałość 
i zagadnął dawną koleżan-

kę z podstawówki. By kuć 
żelazo świeżo odnowionej 
znajomości, póki gorące, 
jeszcze tego samego dnia 
zaprosił ją do teatru na 
„Czarownice z Salem”. 
Pięć dni później poszli na 
spektakl, a po pięciu latach 
stanęli na ślubnym kobier-
cu. Reszta to już historia…
– Nasz przepis na długi 
wspólny związek jest bar-
dzo prosty: codziennie 
trzeba się w sobie na nowo 
zakochiwać i wyznawać so-
bie tę miłość – powiedziała 
nam pani Iwona, po czym 
zwróciła się do męża.: – Ty 
to już chyba masz trochę 
dość, że ja ci tak wyznaję 
i wyznaję?
Pan Jerzy jedynie spojrzał 
na żonę z czułością i poca-
łował ją w czoło.

Złote gody 
tramwajowe
Jubi leuszowa impreza 
w wynajętym zabytkowym 
tramwaju była dla państwa 
Dobroniów niespodzianką 
od córek, Anny i Agniesz-
ki. Jubilaci byli gotowi 
na rocznicową imprezę 
w domu Agnieszki w Mo-
skulach. Zdziwili się, że 
pojadą tam  tramwajem, 

nie autem którejś z córek, 
ale uwierzyli w wymów-
kę, że każdy chce wznieść 
toast za ich zdrowie. Do-
piero kiedy na przysta-
nek przy al. Wyszyńskie-
go wjechał stary tramwaj 
z oznaczeniem linii 28, spi-
sek wyszedł na jaw. Gwoli 
wyjaśnienia: Dobroniowie 
nigdy nie posiadali własne-
go auta, od zawsze korzy-
stają z komunikacji miejskiej.
Małżonkowie wraz z gośćmi 
odbyli wycieczkę po waż-
nych dla nich rejonach Ło-
dzi. Odwiedzili Stare Bałuty, 
Żabieniec, Stary Widzew, 
Julianów (linia 28 kursowała 
całkiem inną trasą). W części 
drogi towarzyszył im i śpie-
wał chór „Canto Alegre” 
Stowarzyszenia Śpiewacze-
go im. Jana Kondratowicza, 
w którym od początku jego 
istnienia śpiewa Anna Do-
broń. 
Wycieczka trwała nieco 
ponad 2 godziny, po 
czym zakończyła się 
biesiadą w rodzinnym 
gronie.

Piotr Jach

Złote gody na szynach
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Iwona i Jerzy Dobroniowie
– od 50 lat razem

Wspólne
życie zaczęli
od spotkania
w tramwaju
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UWAGA Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach

Na łódzkich ulicach 
pojawiły się wysokie, 

czerwone skrzynki. 

Jest ich 45 i stoją 
na najczęściej uczęsz-

czanych przystankach 
tramwajowych

 i autobusowych. 
To są dystrybutory 

z naszą gazetą „Łódź.pl”. 
W środku znajdziecie naj-

nowsze wydania gazety, 
zupełnie za darmo. 

Aby wyjąć egzemplarz 
„Łódź.pl” ze skrzynki, 

wystarczy złapać 
uchwyt, odchylić 

klapę i zabrać jeden 
z numerów. 

Pojemniki są codziennie 
rano uzupełniane o nowe 

egzemplarze, a jeśli 
zdarzy się, że są puste, 

oznacza to, że nakład 
naszej gazety już się 

wyczerpał.   RD
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GAZETĄGAZETĄ

FO
T. 

LO
DZ

.PL

Ryneczek przy Mochnackiego
Kwadraciak Inowrocławska/Żubardzka
Pod zegarem Inowrocławska/Wielkopolska
Ogród Botaniczny Krzemieniecka 36/38
Palmiarnia Piłsudskiego 61
Łódzka Organizacja Turystyczna Piotrkowska 28
Centrum Obsługi Karty Łodzianina Piotrkowska 87
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
Piotrkowska 110
Hotel „Bedrooms” Piotrkowska 64
Cukiernia Dybalski: Piotrkowska 56, Piotrkowska 102A, 
CH Central, Jaracza 5, pl. Wolności 9, Tatrzańska 42/44, 
Ciołkowskiego 9, Nastrojowa 8, Armii Krajowej 36, 
Szpital im. Barlickiego, Rojna Rynek Malus, 
Zgierz (Długa 69, Czarna 3/9)
Sklep GAMA Perla, Osiedle im. J. Montwiłła-Mireckiego 
Pasaż Handlowy Oranżada Wujaka 7
przy sklepie Rossmann Pojezierska 2/6 
Smocza 1h (naprzeciw Biedronki)
Chryzantem 8
Carrefour Zarzewska
11 Listopada 39A przy poczcie
Falista 162 Sklep Spożywczy
Piaseczna róg Motylowej
Zgierska 240

DARMOWA GAZETA „ŁÓDŹ.PL“ JEST DOSTĘPNA W MIEJSCACH:

Bałucki Ośrodek Kultury Limanowskiego 166
Galeria Handlowa „Jagienka” Jagienki 34
Rynek Bałucki 
Rynek Maratońska 
Rynek Pionier gen. Dąbrowskiego 91c
Rynek Przybyszewskiego 147
Rynek Wielkopolska
Zielony Rynek (Barlicki)

TU NAS ZNAJDZIESZ
SKRZYNKI SKRZYNKI 

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKIW PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI

Sprawdź adresy na WWW.BIBLIOTEKA.LODZ.PL

Zachodnia 47, Politechniki 32, Krzemieniecka 2
Piotrkowska 153, Piłsudskiego 100

Każda miejska biblioteka

Wszystkie miejskie przychodnie
Delegatury Urzędu Miasta Łodzi

Poleski Ośrodek Sztuki Bratysławska 6a
Ośrodek Kultury Górna Siedlecka 1
Aquapark Fala Aleja Unii Lubelskiej 4
Widzewskie Domy Kultury:

Dom Kultury „502”, A. Sacharowa 18
Dom Kultury „Ariadna”, Niciarniana 1/3
Dom Kultury „Widok”, J. Piłsudskiego 133

przy punkcie informacji oraz wejściu 
do strefy Qulinarium (restauracje)

Manufaktura

Złap za uchwyt,
odchyl klapę
i weź gazetę   „Łódź.pl“
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Jego 
p o c z ą t k i 
s i ę g a j ą  r o k u 1 9 2 3 , 
gdy na terenach przekaza-
nych przez księdza Feliksa 
Kąkolewskiego, probosz-
cza parafi i św. Wojciecha 
na Starych Chojnach, po-
wstało pierwsze boisko 
ChKS, klubu założonego 
przez Mieczysława Ostoj-
skiego, Józefa Górnia-
ka oraz braci Edwarda 
i Stanisława Lateckich. 
Pierwsza siedziba mie-
ściła się przy ul. Wesołej 
11, a wspomniane boisko 
powstało u zbiegu ulic 
Warneńczyka i Rzgow-
skiej. Nie było ono jednak 
świadkiem wiekopom-
nych wydarzeń. Do wy-
buchu II wojny światowej 
Chojeński Klub Sporto-
wy miał sekcję piłkarską, 
jednak zrzeszeni w niej 
zawodnicy występowali 
jedynie w rozgrywkach 
tzw. dzikich drużyn. 
Ten etap działalności za-
kończył się we wrześniu 
1939 r., a na rozpoczęcie 
kole jnego trzeba było 
czekać prawie dwie deka-
dy. Do reaktywacji ChKS 
doszło bowiem dopie-
ro w roku 1958. Chojny 
były już wówczas częścią 
miasta Łodzi, do którego 
zostały włączone rozpo-
rządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 20 grudnia 
1945 r. Weszły w skład 
dzielnicy Łódź-Górna, 
od  które j  władz  k lub 
otrzymał nowe tereny 
na działalność sportową. 
Jako pierwsze powsta-
ło tam boisko do piłki 
nożnej, a dekadę później 
dobudowano pawilon 
z salą gimnastyczną, si-
łownią, szatniami, gabi-
netem lekarskim, maga-
zynem, pomieszczeniami 
administracyjnymi i świe-
tlicą. W tym czasie zmo-
dernizowano też stadion, 

który wzbogacił się 
w trybuny dla wi-
dzów. Na najważ-
niejszą do tej pory 
inwestycję  infra-
strukturalną ChKS 
musiał jednak po-
czekać do połowy 
lat  70.  ubiegłego 

stulecia. Wówczas 
to na obiekcie przy Kosy-

nierów Gdyńskich stanęła 
doskonale znana wszyst-
kim kibicom hala spor-
towa z wielofunk-
cyjnym boiskiem 
do gier zespoło-
w y c h  i  t r y b u -
nami dla 2 tys. 
kibiców. Był to 
wówczas dru-
gi pod wzglę-
dem wielkości 
i  j ednocze-
śnie najno-
w o c z e -
ś n i e j s z y 
w Łodzi 
ob iekt 
t e g o 
typu.

Halę oddano do użytku 
26 czerwca 1975 r., a już 
rok później stała się miej-
scem ogromnej sensacji 
na krajowych boiskach 
siatkarskich. To właśnie 
w 1976 r.  drużyna bu-
dowana przez Andrzeja 
Niemczyka i prowadzo-
na przez Zdzisława Mi-
chalaka sięgnęła po tytuł 
najlepszej w kraju! Był 
to największy sukces w 
dotychczasowej historii 
klubu i sekcji, powołanej 
do życia w 1963 r. Siatkar-
ki systematycznie pięły się 
w górę od najniższej klasy 
rozgrywkowej, by swój 
marsz zakończyć w glorii 
mistrzyń Polski. Po tytuł 
sięgnęły jako beniaminek, 
w pierwszym roku wystę-
pów w najwyższej klasie 
rozgrywkowej. Gwiazdą 
tego zespołu była Barbara 
Hermel-Niemczyk – brą-
zowa medalistka Igrzysk 
Ol impi j sk ich  Meksyk 
1968 oraz srebrna (1967) 
i brązowa (1971) meda-
listka mistrzostw Europy. 
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Piłka ręczna i piłka nożna to dys-
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Barbara 
Hermel-
-Niemczyk 
była 
największą 
gwiazdą 
siatkarskiego 
ChKS

Twórcą siatkarskiej potęgi ChKS był Andrzej Niemczyk

Obecnie 
klub z Chojen 

zajmuje się głównie 
szkoleniem młodzieży
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Rok później piękna histo-
ria dobiegła jednak końca. 
Pani Barbara wyjechała 
do Włoch, a drużyna ChKS 
rok po swoim najwięk-
szym sukcesie zakończy-
ła rozgrywki na ostatnim 
miejscu w tabeli i na za-
wsze pożegnała się z eks-
traklasą. 
P r z y  u l .  K o s y n i e r ó w 
Gdyńskich nie ma też już 
siatkarzy. Są natomiast 
młodzi adepci piłki noż-
nej i występujące w grupie 
B I ligi piłkarki ręczne. 
Klub szkoli też szczypior-
nistów. I na tych sekcjach 
skupia się obecnie dzia-
łalność ChKS. Piłkarze 
trenują i grają na dwóch 
sztucznych boiskach, które 
powstały w miejscu daw-
nego stadionu. Korzystają 
też z hali, w której ćwiczą 
zawodniczki i zawodnicy 
piłki ręcznej. Na obiek-
tach ChKS można też 
pograć w tenisa, bo 
niedawno na obiek-
cie powstały nowo-
czesne korty.   MD
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NAJMŁODSZA SEKCJA
FILAREM KLUBU

Dawniej główną 
sekcją Gwardii był boks

FOT. ARCHIWUM KS GWARDIA ŁÓDŹ

Sam klub autonomiczną 
egzystencję rozpoczął 15 
marca 1957 r. Wcześniej 
funkcjonował w ramach 
ogólnopolskiego sto-
warzyszenia Gwardia, 
zarządzanego z Warsza-
wy i mającego oddziały 
w innych miastach. Ten 
podmiot powstał z ko-
lei na bazie milicyjnych 
organizacji sportowych 
działających w całym 
kraju. Łódzkim protopla-
stą Gwardii był zawiąza-
ny w kwietniu 1945 r. 
Milicyjny Klub Sporto-
wy, funkcjonujący przy 
komendzie miejskiej. Po 
tej organizacji późniejszy 
Klub Sportowy Gwardia 
przejął salę sportową 
przy ulicy Głównej 17. 
Był to obiekt mający już 
piękną sportową histo-
rię. W roku 1927 zapo-
czątkowało ją Łódzkie 
Towarzystwo Gimna-
styczne Sokół, które wy-
budowało wspomnianą 
salę z przeznaczeniem 
dla zawodników gier 
zespołowych oraz sekcji 
lekkoatletycznej, gimna-
stycznej i tenisa stoło-

wego. W roku 1946 obiekt 
został przekazany Mili-
cyjnemu Klubowi Sporto-
wemu, a w jedenaście lat 
później przejęła go łódzka 
Gwardia.
Ulica Główna wbrew na-
zwie była wąska i ciasna, 
więc w drugiej połowie lat 
70. ub.w. zastąpiła ją sze-
roka arteria, zwana łódzką 
trasą W-Z. To obecne aleje 
Mickiewicza i Piłsudskiego. 
Przebudowa układu drogo-
wego wiązała się z koniecz-
nością wyburzenia wielu 
budynków. Ten los spotkał 
m.in. salę przy ul. Głównej 
17. Gwardia musiała więc 
przenieść się do nowej sie-
dziby, którą stał się kolejny 
historyczny obiekt. W bu-
dynku przy al. Kościuszki 
73/75 w okresie między-
wojennym funkcjonował 
warsztat samochodowy 
firmy Buczyński H. i S-ka. 
Później mieściła się w nim 
Techniczna Obsługa Samo-
chodów. Kolejnym użyt-
kownikiem stała się Gwar-
dia, która w połowie lat 
70. XX w. zadomowiła się 
w tym miejscu. Zawodni-
cy klubu korzystali jednak 

również z innych łódzkich 
aren sportowych.
Swego czasu KS Gwardia 
miał bardzo silną sekcję 
kolarską, która korzystała 
z toru KS Społem przy uli-
cy Północnej. Tam formę 
szlifowali m.in. Jan Chtiej, 
Paweł Kaczorowski i Sła-
womir Rubin, którzy jako 
zawodnicy Gwardii ścigali 
się na igrzyskach olim-
pijskich. Chtiej wystąpił 
w Rzymie (1960, szoso-
we wyścigi indywidualne 
i szosowe), Rubin był re-
zerwowym torowcem w 
Meksyku (1968), a Kaczo-
rowski jeździł na torze w 
Monachium (1972). Jednego 
olimpijczyka więcej docho-
wała się sekcja bokserska 
Gwardii. W tej dyscyplinie 
klub był reprezentowany 
na IO w latach: 1956 (Mel-
bourne, Zbigniew Piórkow-
ski), 1976 (Montreal, Leszek 
Borkowski i Ryszard Pasie-
wicz) oraz 1980 (Moskwa, 
Henryk Pielesiak). W roku 
1960 bokserzy wywalczy-
li awans do I ligi, a mecze 
z ich udziałem zapełniały 
trybuny Pałacu Sportu przy 
obecnej ulicy ks. Skorupki. 

Występy w najwyższej kla-
sie rozgrywkowej bokserzy 
z Kościuszki zakończyli 
w sezonie 1985/1986. 
Mało kto pamięta, że Gwar-
dia miała też żużlowców! 
Tę sekcję utworzono w roku 
1967, podejmując tym sa-
mym próbę kontynuacji tra-
dycji Tramwajarza. Łódzcy 
żużlowcy pod nowym 
szyldem jeździli w środ-
ku drugoligowej stawki. 
W amatorskich rozgryw-
kach prowadzonych przez 
TKKF bra l i  natomiast 
udział siatkarze Gwardii.
To już jednak przeszłość, 
z której KS Gwardia za-
chowała wspaniałe wspo-
mnienia i sekcję bokserską. 
Aktualnie wiodącą sekcją 
w klubie jest jednak judo, 
które pojawiło się w klu-
bie w roku 1976. Adepci tej 
sztuki walki oraz bokserzy 
od kilku lat trenują w do-
skonałych warunkach. Wła-
dze Łodzi przeprowadziły 
bowiem kompleksową 
modernizację obiektu przy 
al. Kościuszki. 

MD

Gwardia to jeden z najbardziej zasłużonych klubów w historii łódzkiego sportu. O jego randze świadczy chociażby liczba olim-
pijczyków. Gwardia miała ich siedmiu. W tej klasyfi kacji lepszym wynikiem mogą się pochwalić jedynie trzy kluby z naszego 
miasta: ŁKS (22), AZS (12) i Społem (9). Olimpijska przygoda zawodników klubu z al. Kościuszki rozpoczęła się w 1956 roku 
i trwała przez ponad dwie dekady.

GWARDIA

Szkolenie 
młodzieży 
jest fi larem 
klubu z al. Kościuszki

NAJMŁODSZA SEKCJANAJMŁODSZA SEKCJA
FILAREM KLUBUFILAREM KLUBU

Gwardia to jeden z najbardziej zasłużonych klubów w historii łódzkiego sportu. O jego randze świadczy chociażby liczba olim-
pijczyków. Gwardia miała ich siedmiu. W tej klasyfi kacji lepszym wynikiem mogą się pochwalić jedynie trzy kluby z naszego 

GWARDIA

Obecnie Gwardziści 
specjalizują się w judo
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ŁÓDZKA POGODYNKA
13°C

27.10
PONIEDZIAŁEK Imieniny 

obchodzą:
Iwo, Manfred,
Sabina, Iwona,
Sabin, Wincenty

14°C

28.10
WTOREK Imieniny 

obchodzą:
Judyta, Szymon,
Tadeusz, Anastazja,
Juda, Symeon

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

STRZAŁYSTRZAŁY
W PIJANYM WIDZIEW PIJANYM WIDZIE

Restauracja „Dom Ludo-
wy” przy ul. Piotrkow-
skiej 317, w okolicach 
Górniaka, stała się 28 li-
stopada 1935 r. miejscem 
dramatycznych zdarzeń, 
szeroko komentowa-
nych przez mieszkań-
ców Chojen, bo stamtąd 
pochodził niesławny bo-
hater tego dnia.
Wacław Stużewski, żo-
naty, ojciec pięciorga 
dzieci, w stanie wska-
zującym na wcześniej-
sze spożycie wkroczył 
do lokalu i zażądał setki 
wódki z zakąską w po-
staci śledzia z cebulką, 
stanowiącą specjalność 
tego zakładu. Zakład 
ten notabene nie miał 
pozwolenia na sprze-
daż wódki, a jedynie 
miał status piwiarni, 
co oczywiście w przy-
padku zaufanych klien-
tów nie było przeszko-
dą. Urzędująca za szyn-
kwasem żona właścicie-
la Judy Rozenbauma, 
kategorycznie odmó-

wiła jednak realizacji 
zamówienia ze strony 
awanturującego się już 
klienta. Nie chcąc dłużej 
użerać się z pijakiem, 
wyszła do swojego 
mieszkaniu na zapleczu 
restauracji. W knajpie 
została jedynie młoda 
kelnerka Irena Grześ-
kiewicz oraz 45-letnia 
kucharka Pessa Szym-
lic. Wacław nie dawał 
za wygraną i ponawiał 
zamówienie, aż w końcu 
wyciągnął z marynarki 
nagana i zaczął strzelać 
do kobiet, które trafi o-
ne z bliskiej odległości 
padły martwe. Jedna 
z kul przebiła szybę 
witryny i trafi ła prze-
chodzącego ulicą 35-let-
niego Majera Harmuza 
z ul. Kruczej. 
Dopiero interwencja 
z narażeniem życia po-
sterunkowego z XIII Ko-
misariatu przyniosła 
kres masakrze dokona-
nej przez pijanego go-
ścia… agrMamy w Łodzi Górny 

Rynek, ale Dolny Rynek 
położony jest daleko od 
niego. Znajduje się na dru-
gim końcu miasta, w prze-
dłużeniu Bałuckiego Ryn-
ku, wzdłuż ulicy Ceglanej 
do ulicy Dolnej właśnie. 
Od niej  wywodzi się 
pewnie nazwa targowi-
ska, słynącego głównie 
ze sprzedaży warzyw 
i owoców, ale nie tylko, 
bo – jak na łódzkim ryn-
ku bywa – handluje się 
tam wszystkim. Funk-
cjonuje również przy 
ul. Dolnej, ale bliżej ul. Ła-

giewnickiej, bodaj ostatni 
w Łodzi „pchli targ”, 
gdzie można kupić staro-
cie lub jakieś inne dziwne 
rzeczy. Na Dolnym Rynku 
dawniej parkowały wozy 
konne z płodami rolny-
mi, potem samochody, 
a handlowano głównie 
w prowizorycznych stra-
ganach lub namiotach. 
Ostatnio miejsce się ucy-
wilizowało, powstała no-
woczesna hala, jest nowa 
nawierzchnia i tradycyjnie 
niesłabnąca, stała rzesza 
klientów robiąca zakupy 
na Dolnym Rynku.  agr

ŁÓDZKIE 
GAWĘDY
Wspomniany biskup wło-
cławski Jakub Uchański – 
jak pisał – chciał „dobra 
kościoła i stołu biskupie-
go do lepszego doprowa-
dzić stanu oraz korzyści 
i  d o c h o d y  p o m n o -
żyć”. Mając na uwadze 
wzbogacenie się Łodzi, 
oddaje miastu w użyt-
kowanie pole zwane Wż-
dżarowym, nazywane 
także Piaszczystym. Stąd 
pewnie nazwa Piaski oraz 
Żdżary. 
Mogą na mocy tego przy-
wileju łodzianie koło 
ratusza sprzedawać sól, 
jagły, pierze, kasze, świe-
ce i buty bez placowego. 
W 1561 roku łodzianie 
otrzymali pole Wżdżaro-
we zwane Piaszczystym, 
położone na południe 
w kierunku Rokicia. Było 
to ostatnie przed okresem 
uprzemysłowienia nada-

nie ziemi na rzecz miasta. 
Biskup Uchański pozwo-
lił również w Łodzi bu-
dować ratusz, jatki i skle-
py, nadto nadał łódzkim 
mieszczanom przywilej 
korzystania z lasów. 
Od przełomu wieków: 
XV i XVI mieszczanie 
zaczęli karczować las 
położony na  zachód 
od miasta, a uzyskane 
pola nazwano następnie 
Długimi oraz Nowymi 
Przymiarkami. Nowy 
przywilej, określający 
uposażenie, uprawnie-
nia, daniny i świadcze-
nia łodzian, których było 
już ok. 400–500, w wielu 
punktach nawiązywał do 
postanowień z 1414 roku. 
Akt ten okazał się jesz-
cze  t rwalszy  od  po-
przedniego, był odna-
wiany przez siedmiu 
biskupów, zasiadających 
w latach 1643–1751 na 
s to lcu  włoc ławskim, 
a zatem zachował moc 
pod względem formal-
nym i zapewniał w nie-
których dziedzinach ży-
cia prawno-ustrojowego 
miasta ciągłość od XV 
aż do XVIII wieku.   agr

COŚ DRGNĘŁO COŚ DRGNĘŁO 
W XVI WIEKU…W XVI WIEKU…

Rodzinne 
miastoJest na łódzkim cmentarzu,

Na cmentarzu żydowskim,
Grób polski mojej matki,Grób polski mojej matki,
Mojej matki żydowskiej.Mojej matki żydowskiej.

Grób mojej Matki Polki,Grób mojej Matki Polki,
Mojej Matki Żydówki,Mojej Matki Żydówki,
Znad Wisły ją przywiozłem
Nad brzeg fabrycznej Łódki.

Była nią Adela z domu Krukowska, 
urodzona 9 X 1872 r. w Mariampolu 
w Guberni Suwalskiej. 
Została zamordowana przez Niemców 
19 VIII 1942 r. w Otwocku, gdzie przebywała 
na leczeniu po śmierci męża. Tuwim po powrocie 
do kraju przeprowadził ekshumację i pochował ją 
4 V 1947 r. w Łodzi na cmentarzu żydowskim przy ul. Brackiej, 
o czym mówi wiersz „Matka”, którego fragment cytujemy.

Matka poety Rodzinne 
miastoJest na łódzkim cmentarzu,Jest na łódzkim cmentarzu,

Znad Wisły ją przywiozłemZnad Wisły ją przywiozłem
Nad brzeg fabrycznej Łódki.Nad brzeg fabrycznej Łódki.

Ławeczka Ławeczka 
TuwimaTuwima

Adela Tuwim

Kolejne wydanie w piątek 
29 października

DOLNY RYNEKDOLNY RYNEK
Okolice Górniaka w latach 30. XIX w.

Na Dolnym Rynku 
parkowały kiedyś 
wozy konne 
z płodami rolnymi  

ŁODZIANIZMY

27 października 2011 r. 
zainaugurowano pierw-
szą edycję „Light.Move.
Festival”, czyli Festiwalu 
Kinetycznej Sztuki Świa-
tła. 
To jeden z  na jwięk-
szych tego typu festiwali 
w Europie i plenerowych 
wydarzeń kulturalnych 
w Polsce, który co roku, 

od 10 lat  przyciąga do Ło-
dzi setki tysięcy widzów. 
Główną siłą przekazu Fe-
stiwalu Światła są obraz, 
dźwięk, ruch oraz nowo-
czesność. 
W ciągu dekady zapłonę-
ło w naszym mieście setki 
iluminacji w przestrzeni 
miejskiej i na budynkach, 
a wiele zabytkowych 
obiektów mogliśmy obej-
rzeć w całkiem nowym 
świetle… agr

KARTKA Z KALENDARZA WIĘCEJ ŚWIATŁA NA ŁÓDŹ!WIĘCEJ ŚWIATŁA NA ŁÓDŹ!

Parasolki w podświetlonym woonerfi e 
6 ierpnia podczas LMF w 2014 r. Lampiony na Piotrkowskiej w 2015r.

Podświetlona Piotrkowska 
(tu w 2019 r.) zawsze wzbudza zachwyt 
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