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EMONT
PRZYBYSZEWSKIEGO CORAZ BLIŻEJ
Miasto podpisało umowę
na rozbudowę ul. Przybyszewskiego, na odcinku od
al. Śmigłego-Rydza do
ul. Grabowej. Kiedy rozpoczną się prace?

Inwestycję zrealizuje konsorcjum firm Mosty Łódź
oraz Budomal, kontrakt
opiewa na kwotę ponad
61,6 mln zł. Przed wykonawcą uzyskanie wszystkich uzgodnień, które
umożliwią rozpoczęcie inwestycji, oraz opracowanie
tymczasowej organizacji

ruchu. Inwestor planuje,
że pierwsze prace rozbiórkowe wystartują w ciągu
kilku najbliższych tygodni.
Jak zmieni się
Przybyszewskiego?
W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie ul. Przybyszewskiego, jak również
przebudowane będą skrzyżowania z ulicami: Przędzalnianą, Ozorkowską, Łęczycką
i Kilińskiego. Na naprawę,
zwłaszcza tego ostatniego, łodzianie czekają od lat.
W zakresie prac na ul. Przy-

byszewskiego przewidziano
budowę nowej jezdni z torowiskiem tramwajowym
i przystankami, w tym również dla autobusów, wyposażonymi w tablice informacji miejskiej.
Powstaną nowe oświetlenie
i sygnalizacja świetlna włączona w obszarowy system
sterowania ruchem. Robotnicy
wymienią także sieć elektroenergetyczną oraz przebudują i zabezpieczą sieć gazową
i wodociągową.
Przy zmodernizowanej ulicy
pojawią się elementy małej ar-

chitektury, m.in. wiaty, ławki,
kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Nie zabraknie nowych
drzew, krzewów oraz trawników. Istniejąca zieleń zostanie
poddana pielęgnacji.
Powrót MPK Łódź
na Kilińskiego
Po modernizacji tramwaje MPK Łódź będą mogły
wrócić na cały odcinek
ul. Kilińskiego na południe od al. Piłsudskiego.
Na samym skrzyżowaniu
pojawią się przystanki
wiedeńskie.
ML

FELIKS FALK
W ALEI GWIAZD
29 września o godz. 13:30
w Alei Gwiazd przy
ul. Piotrkowskiej 71 zostanie odsłonięta gwiazda Feliksa Falka, cenionego reżysera i scenarzysty,
którego filmy na stałe
wpisały się do kanonu
historii polskiego kina.
Gwiazda została ufundo-

NA SYGNALE

PO SŁUŻBIE URATOWAŁ
DWIE OSOBY Z POŻARU
W jednym z mieszkań wieżowca przy ul. Elsnera wybuchł pożar. Wśród osób,
które pierwsze go zauważyły
i zareagowały, był asp. sztab.
Radosław Gąsiński – policjant
pełniący służbę w Oddziale
Prewencji Policji w Łodzi.
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Wspólnie z innymi mężczyznami, widząc i czując dym,
natychmiast przystąpił do
działania. Funkcjonariusz po
upewnieniu się, że świadek
powiadamia służby, wbiegł
na piętro, na którym paliło
się mieszkanie. Tam zastał

ZYSKA NOWĄ NAWIERZCHNIĘ
Jeszcze w tym tygdoniu
drogowcy zamierzają rozpocząć prace na ul. Zamenhofa, między ul. Wólczańską
a al. Kościuszki. Ten najbardziej zniszczony po zimie odcinek zyska nową nawierzchnię.
Wykonawca prac na
ul. Zamenhofa zatwierdza organizację ruchu
i planuje wejść z pracami już w tym tygodniu.
Ulica ma zostać zamknięta dla ruchu między

INFO

ul. Wólczańską a al. Kościuszki. Zniszczona
ostatniej zimy nawierzchnia zostanie wymieniona
na całej szerokości jezdni.
Ul. Zamenhofa jest niezwykle ważna dla wielu
kierowców przejeżdżających przez centrum.
Podczas prac autobusy linii 80 i 83 pojadą
zmienioną trasą przez
ul. Struga i al. Kościuszki do ul. Zamenhofa.
TAnd

W poniedziałek, 26 września, rozpoczną się także remonty dwóch
ważnych ulic Widzewa: Puszkina i Pomorskiej. Prace obejmą wymianę nawierzchni, a na skrzyżowaniu ul. Pomorskiej z ul. Edwarda
– budowę nowego ronda. Więcej szczegółów na Łódź.pl lub po zeskanowaniu kodu QR.

REMONT POMORSKIEJ

REMONTY NA WIDZEWIE

GARET

wana przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.
Po uroczystości odsłonięcia gwiazdy
organizatorzy zapraszają na spotkanie z Feliksem Falkiem w Clubie
77 (ul. Piotrkowska 77).
Wstęp wolny.
red

CIEMNA STRONA MIASTA

Z A M E N H O FA

SZUKA TOWARZYSTWA

innego ze świadków, który
przed drzwiami reanimował
już oﬁarę pożaru – 45-letniego
mężczyznę. Policjant, podejrzewając, że w środku mogą
znajdować się jeszcze inne
osoby, nie zważając na duże
zadymienie i wszechobecny
ogień, niemalże wczołgał się
do mieszkania, gdzie znalazł
leżącą na podłodze kobietę.
Ewakuował 70-letnią właścicielkę lokalu. Obie ofiary
pożaru zostały zabrane do
red
szpitala.
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Redaktorka wydania:
Karolina Warchoł

Garet trafił do schroniska
pod koniec maja. Został
znaleziony w parku Sienkiewicza, gdzie był przywiązany do ławki. Teraz szuka
kochającego domu.
Garet to młody pies, ma
dopiero ok. 3 lat. Jest towarzyski, pozytywnie
nastawiony do człowieka
i bardzo szybko nawiązuje kontakt z nowo poznanymi osobami. Zna już
komendę „siad”, a że jest
bardzo rezolutny i skory
do nauki, z pewnością nie
jest to jego ostatnie słowo!

– Szukamy dla Gareta
odpowiedzialnych opiekunów, którzy zaproszą
go do swojego domu jako
pełnoprawnego członka
rodziny – podkreśla Marta Olesińska, dyrektorka
Schroniska dla zwierząt
w Łodzi.
Garet uwielbia człowieka, ale psich towarzyszy
już nie za bardzo, dlatego
w nowym domu powinien
być psim jedynakiem.
Zainteresowani proszeni
o kontakt:
schronisko.biuro@o2.pl
RedSc
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REWITALIZACJA

ZIELONE

ŚWIATŁO
ŚWIATŁO DLA
DLA LEGIONÓW
LEGIONÓW
Ul. Legionów to ostatnia tak bardzo zniszczona ulica w centrum
Łodzi. I ostatni z tak dużych projektów drogowych, który miasto
rozpocznie w tym rejonie. Oznacza to, że wszystkie ulice będą
miały wymienione nawierzchnie
i równe chodniki.
Przebudowa ul. Legionów to
właściwie trzy zadania obejmujące jeszcze jedną drogę.
Pierwszy odcinek sięga od
remontowanego pl. Wolności do ul. Gdańskiej, a w zakresie ma też skrzyżowania.

Drugie
zadanie
obejmuje
odcinek od ul. Gdańskiej do
ul. Żeligowskiego, a trzecie zadanie to przebudowa
ul.
Cmentarnej,
od
ul. Legionów do ul. Ogrodowej.
Urząd Zamówień Publicznych
dał inwestycji zielone światło
i miasto może podpisać umowę
z wykonawcą.
Więcej zieleni
– Remont będzie gruntowny. Wykonawca zerwie starą
nawierzchnię i wymieni podziemne instalacje. Dopiero

po zakończeniu prac w ziemi
rozpocznie się budowa nowej
ulicy, układanie podbudowy, nowej jezdni, chodników
i torowiska. Na odnowionej
ul. Legionów nie zabraknie
drzew, ławek, latarni i przystanków komunikacji miejskiej – wylicza Agnieszka
Kowalewska-Wójcik, dyrektor
Zarządu Inwestycji Miejskich.
To już standard na remontowanych ulicach, że przybywa
tam zieleni. Wcześniej rzędy
i szpalery drzew zostały posadzone m.in. na ulicach Jaracza,
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Próchnika, Rewolucji 1905 r.,
Nawrot, Wschodniej czy też
na Piotrkowskiej.
Zmiany w ruchu
Drogowców zobaczymy w terenie w październiku. Wcześniej będzie ustalana organizacja ruchu na czas remontu.
Przebudowę ulic Legionów
i Cmentarnej trzeba skoordynować z szeregiem innych
projektów:
modernizacją
ul. Północnej i ul. Ogrodowej,
a dalej też z ul. Wojska Polskiego, remontem pl. Wolno-

ści czy ul. Struga.
Prace na ul. Legionów wpłyną także na komunikację miejską – w miejsce tramwajów
kursujących po tej ulicy i po
ul. Gdańskiej zostanie uruchomiona komunikacja zastępcza. Zmiany spowoduje
także wejście na tarczę skrzyżowania z ul. Zachodnią.
Przez pewien czas zamknięte
będą tam jezdnie, ale utrzymany zostanie ruch tramwajów w relacji północ-południe.
sasza
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UNIWERSYTET ZADBA

SZKOŁA FILMOWA
PRZESUWA ZIMOWE ZAJĘCIA

To nietypowy krok. Łódzka filmówka przesuwa w czasie zajęcia, które
normalnie odbyłyby się w styczniu.
Powodem tego są m.in. rosnące
ceny prądu.
Szkoła Filmowa w Łodzi
przedłuża przerwę świąteczną. Będzie ona trwać od
23 grudnia aż do 29 stycznia.
Semestry letni oraz zimowy
dla wszystkich kierunków
i specjalności nie zostaną
skrócone, tylko przesunięte
w czasie.
– Zdecydowaliśmy się na ten
krok, bo istnieje możliwość
ograniczeń w dostępie do
energii cieplnej, elektrycznej i gazowej. Dotyczy to
jednostek sektora ﬁnansów
publicznych, do którego należymy – mówi Krzysztof

Brzezowski, rzecznik prasowy łódzkiej ﬁlmówki.
Sytuacja na rynku jest bardzo trudna, a uczelnia zauważa drastycznie rosnące
koszty energii. Przeprowadzona przez Łódzką Grupę
Zakupową analiza wskazuje
na niemal dziesięciokrotne podwyższenie kosztów
zakupu megawatogodziny
prądu w stosunku do 2021 r.
Dlatego właśnie Szkoła Filmowa chce zredukować zużycie energii elektrycznej
zimą. Dzięki takiemu działaniu będzie w stanie zaoszczędzić nawet kilkaset tysięcy złotych.
Decyzję o przesunięciu zajęć
podjęto miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. Zarządzenie rektora

w tej sprawie weszło w życie
5 września 2022 r.
– Wolimy się zabezpieczyć
już teraz, niż szukać doraźnych rozwiązań w sytuacji
kryzysowej.
Moglibyśmy
wprowadzić zajęcia zdalne,
ale to nie jest dobre wyjście.
Od pierwszego roku studenci realizują ćwiczenia praktyczne, dlatego normalny
tryb nauki jest o wiele lepszy
– dodaje Krzysztof Brzezowski.
Ze względu na przesunięcie zajęć sesja egzaminacyjna dla studentów studiów
stacjonarnych
odbędzie
się w semestrze zimowym
w dniach 20–26 lutego,
a w semestrze letnim
w dniach 3–9 lipca.
Konrad Wojtczak

o swych seniorów
Przy ul. Rewolucji 1905 r. 66
trwa generalny remont wybudowanego w początkach
XX w. żydowskiego sierocińca dla dziewcząt, który jest
obecnie przebudowywany na
Dom Seniora Uniwersytetu
Łódzkiego.
Placówka
zaoferuje
opiekę 30 osobom – niepełnosprawnym, w podeszłym wieku i potrzebującym troski byłym
pracownikom uczelni.
Dom będzie się składał
z dwóch części: zaplecza
socjalno-medycznego

w istniejącym budynku
frontowym oraz usytuowanych za nim parterowych mieszkanek dla
seniorów z wyjściami
do ogrodu. W ramach
projektu, którego realizacja będzie kosztować
10,2 mln zł (z czego 68%
to dotacja UE, reszta
stanowi wkład własny
uczelni),
przewiduje
się też stworzenie oferty społeczno-edukacyjnej, która obejmie do
55 osób z grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
(pj)
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INNE PARKOMATY
NOWY OPERATOR STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

i więcej mobilnych płatności
Z dniem 1 października zarządzanie łódzką Strefą
Płatnego Parkowania przejmuje nowy operator – konsorcjum firm Indigo Polska
oraz Indigo Infra Belgium
i Indigo Park Belgium, które
zastąpi City Parking Group.
Zmiana zarządcy nie będzie się wiązać z żadnymi
przykrymi
konsekwencjami dla kierowców.
Stawki opłat za parkowanie w SPP pozostają bez
zmian. Zmieniają się na-

tomiast parkomaty. Już od
kilku tygodni Indigo montuje własne urządzenia do
poboru opłat za parkowanie, zazwyczaj zaraz obok
automatów City Parking
Group. Z dniem 1 października zostaną one
zdemontowane,
jednak
do końca września należy
z nich jeszcze korzystać.

Łatwiej z Kartą
Łodzianina
Co powinno kierowców
ucieszyć, wraz z nasta-

niem nowego operatora
znacznie zwiększą się
możliwości
mobilnych
płatności za parkowanie
w SPP. W ostatnich tygodniach City Parking Grup
oferowała możliwość zdalnego płacenia za postój
tylko przez własną aplikację City Parking App.
Parkomaty Indigo będą
obsługiwać płatności aż
ośmiu aplikacji mobilnych.
Nowością, która ma funkcjonować od 1 października, będzie możliwość

opłacania
parkowania
w SPP przez aplikację Karty Łodzianina, która zostanie zaktualizowana, by
zapewnić to udogodnienie
jej posiadaczom. Nie będą
to płatności prepaidowe.
Nie trzeba będzie deponować żadnych kwot do
późniejszych
płatności.
Każdy posiadacz aplikacji
Karta Łodzianina będzie
mógł na własnym smartfonie kupić dowolny bilet na
odpowiadającą mu kwotę czy czas parkowania,

a aplikacja automatycznie
pobierze opłatę z bankowego konta przypisanego
aplikacji.
Za parkowanie można będzie płacić także w siedmiu innych aplikacjach:
AnyPark, ePark, mPay,
SkyCash,
MoBILET,
Flowbird oraz wspomnianą wcześniej City
Park App. Wszystkie
można pobrać za darmo
z Google Play (dla systemu Android) lub App
Store (dla iOS).
(pj)

ORIENTARIUM

Szukają imion
dla nowych podopiecznych
OGŁOSZENIE MIEJSKIE

Urząd Miasta Łodzi prowadzi punkt
konsultacyjno-informacyjny programu
„Czyste Powietrze”
W punkcie można uzyskać bezpłatną
pomoc w przygotowaniu wniosku o dotację do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynku jednorodzinnego.
Zakres prac objętych doﬁnansowaniem:
• wymiana źródła ciepła na paliwo stałe wraz
z instalacją c.o. i c.w.u.
• termomodernizacja wraz z wymianą okien
i drzwi zewnętrznych
• wentylacja mechaniczna
• instalacja fotowoltaiczna – tylko przy
wymianie źródła ciepła
Wysokość dotacji: od 30% do 90%
Nabór wniosków: w trybie ciągłym
Składanie wniosków:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
• telefonicznie : 42 272 66 22,
• mailowo: dotacja.smog@uml.lodz.pl
• osobiście: al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź
www.czystepowietrze.gov.pl, www.lodz.pl/smog

W Orientarium przybywa
wychowanków. – To wielka
radość dla nas wszystkich.
Dzięki temu, że zwierzęta
w ogrodzie zoologicznym
się rozmnażają, ich gatunek
ma większą szansę na przetrwanie – podkreśla Michał
Krause, kierownik jednej
z sekcji hodowlanych.
– Na tym polega przecież misja zoo. To również znak, że
podopieczni czują się tu dobrze i bezpiecznie. W ostatnich miesiącach odnotowaliśmy pierwsze urodzenia
m.in. w nowym obiekcie
– Orientarium. Na świat
przyszły wyderki orientalne,
binturongi, a kilka dni temu:
makak wanderu.
Podopiecznych
przybyło
również poza pawilonem
Orientarium. – Nasza para
pand małych doczekała się
potomstwa. Lekarze weterynarii zbadali już malucha,
wiemy, że to samiczka. Na

świat przyszedł także leniwiec. Cały czas kurczowo
trzyma się swojej matki,
a naszą rolą jako opiekunów
jest zapewnienie komfortu
i bezpieczeństwa zwierzakom, więc czekamy cierpliwie. Wszystko wskazuje
jednak na to, że jest to samiec
– dodaje Krause.
Jak masz na imię?
Maluchy rosną zdrowo pod
czujnym okiem opiekunów
i doświadczonych weterynarzy. Najwyższa pora
wybrać im imiona. Do tego
Orientarium chce zaangażować łodzian. – Zachęcamy
do obserwowania proﬁlu
„ZOO Łódź” na Facebooku.
Pojawią się konkursy na
imiona dla naszych nowych
podopiecznych. Liczymy
na kreatywność naszych
odbiorców – mówi Paulina
Klimas-Stasiak, kierowniczka działu promocji.
Red

INFO
Nowo narodzone maluchy można oglądać
codziennie w Orientarium Zoo Łódź. Ogród
otwarty jest w godz.
9:00–19:00 (kasy
czynne
godzinę
krócej). Szczegóły
dostępne są na
stronie: orientarium.lodz.pl.

FOT.LODZ.PL

Prawdziwe baby boom w Orientarium
Zoo Łódź! W ostatnich miesiącach na
świat przyszły m.in. wyderki orientalne,
binturongi, panda mała, makak wanderu i leniwiec. Czas wybrać imiona dla
nowych podopiecznych.
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IAŁEK
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DZIEJE SIĘ WE

Etyka pracy fotografa

Co czuje miasto?

DZIEJE SIĘ W

O godz. 17:30 w Bibliotece Odyseja
(ul. Wschodnia 42) rozpocznie się
spotkanie „Bangladesz z fixerem”.
Podróżujący fotograf, Robert Pastryk, pokaże zdjęcia oraz podzieli
się doświadczeniami z fotograficznego wyjazdu do Bangladeszu,
podczas którego koncentrował
się na obszarach takich jak: praca
kobiet i dzieci, zanieczyszczanie
środowiska czy ubóstwo. Zachęci
również do rozmowy o etycznych
dylematach związanych z fotografowaniem w obszarach skrajnej
biedy, relacji pomiędzy białym
człowiekiem z aparatem za tysiące euro a np. ludźmi żyjącymi
w „railway slum”. Gdzie kończy
się fotografia społeczna, a zaczyna
„ludzkie foto safari”? O tym właśnie porozmawia z uczestnikami.
Wstęp wolny.

WTOREK

Na godz. 18:00 w Bibliotece
Wolność (pl. Wolności 4) zaplanowano spotkanie z Bogdanem
Jankowskim,
współautorem
albumu „Wrażliwość miasta”.
Album jest społeczną panoramą
współczesnej Łodzi, przedstawiającą cztery aspekty szczególnie
istotne dla tożsamości miasta:
estetykę, mity, plemienność i duchowość łodzian. Ponad 200 zamieszczonych fotografii
uzupełnionych jest
rysunkami i socjologicznym
komentarzem. Spotkanie
poprowadzi
Klaudia Wojciechowska.
Wstęp wolny.

OSTATNIE

SEANSE

W KINIE TATRY
REKLAMA

W nadchodzącym
tygodniu będzie
ostatnia szansa na
wybranie się do Kina
Tatry przed zimową
przerwą.

MIASTO-MODA-MASZYNA
WYDARZENIEM HISTORYCZNYM ROKU!
Wystawa stała „Miasto-Moda-Maszyna” w Centralnym Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi (ul. Piotrkowska 282) została uznana Wydarzeniem Historycznym Roku 2021
w kategorii „Wystawa”.
Plebiscyt organizowany przez
Muzeum Historii Polski we
współpracy z portalem historia.org.pl nagradza
organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych
przedsięwzięć historycznych 2021 r.
promujących historię
i kulturę Polski w kraju
i za granicą w trzech kategoriach: Wydarzenie, Wystawa oraz Edukacja.

Kino Tatry to najstarsze kino w
Polsce, działające przy ul. Sienkiewicza 40. Otwiera się ono w
sezonie letnim, a wraz z nadejściem jesieni zawiesza swoją
działalność. W nadchodzących

Dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi to już druga
z rzędu nagroda w plebiscycie
na Wydarzenie Historyczne
Roku. W zeszłym roku w tej
samej kategorii została wyróżniona wystawa stała „Łódzkie
mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie” opowiadająca historię
wielokulturowej, włókienniczej Łodzi na przestrzeni XIX
i XX w. z perspektywy codziennego życia jej mieszkańców.
– Jesteśmy zaszczyceni tym
wyjątkowym wyróżnieniem.
To zwieńczenie pracy całego
zespołu muzeum oraz osób
zaangażowanych w powstanie
wystawy. Dodatkowo jest to
nagroda dla Łodzi, która z jej
bogatą i burzliwą historią jest
główną bohaterką wystawy

dniach będzie ostatnia szansa
na to, by odwiedzić to wyjątkowe miejsce.
W repertuarze znajdziemy
„C’mon C’mon” o godz. 19:30
we wtorek (27 września), „Na

– mówi Aneta Dalbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi.
Wydarzenie Historyczne Roku
jest jednym z największych tego
rodzaju konkursów w Polsce.
W 15. edycji plebiscytu zgłoszono blisko 200 przedsięwzięć. Spośród
nich jury wybrało fina-

łową piętnastkę. Na ostateczny
wynik głosowania wpływ mieli
internauci, którzy mogli oddawać swoje głosy na najlepszy
ich zdaniem projekt.
RedKu

Uroczysta gala wręczenia nagród
odbyła się w Państwowej Szkole
Muzycznej w Warszawie
rauszu” o godz. 19:30 w środę (28 września) oraz „Matki
równoległe” o godz. 19:30
w czwartek (29 września). Za
bilety zapłacimy od 10 do 20 zł.
KaWa
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PRZEPIS NA

DŁUGOWIECZNOŚĆ
Kilkunastu pełnych pasji seniorów, skupionych
w grupie Silver Lider,
będzie uczyć swoich kolegów, jak dożyć 100 lat,
a nawet więcej. W Biurze
Aktywności Miejskiej
poprowadzą warsztaty
„Mam plan na 103 lata
życia”. A plan ten traktują jako oczywistość.

Seniorzy z grupy Silver
Lider to dojrzali, pełni
pasji ludzie. Są wśród
nich m.in. Hanna Piekarska – stylowa seniorka i ambasadorka „Głosu Seniora”, Bogusław
Karbownik – wolontariusz i senior promujący
bieganie, Anna Stańczyk – wolontariuszka w Domu Samotnej
Matki i opiekunka usamodzielniania się młodych ludzi wychodzących z domów dziecka
w projekcie „Senior-Junior”, Zdzisław Baśnik
– „łódzki Mikołaj” i statysta filmowy, Anna
Żylak – wolontariuszka
w „Telefonie Życzliwości”, czyli seniorka
udzielająca wsparcia
innym, mniej mobilnym
seniorom, oraz Jagoda
Kropidłowska – od lat
prowadząca szkolenia
dla seniorów z obsługi
smartfonów.

Pasja nadaje
życiu sens
Postanowili, że pokażą
innym seniorom, jak
pasje nadają sens ich
życiu, a to przedłuża
samą jego długość.
Będą prezentować bardzo różnorodne działania: bieganie po sześćdziesiątce, fitness, ale
też uprawę roślin czy
podróże kamperem.
Skąd ten pomysł?
Wszystko wzięło się
od idei tzw. blue zones.
Tak zwane „niebieskie
strefy” to miejsca długowieczności, gdzie
żyje najwięcej 100-latków i to w dobrej kondycji psychofizycznej.
Ci ludzie mają zaś
swoje „ikigai” – w języku japońskim określa się tak coś, co daje
człowiekowi poczucie
celu, powód do życia
i przyczynę, dla której
wstaje rano.
Co robią
długowieczni?
– W „niebieskich strefach” ludzie żyją nie
tylko dłużej i zdrowiej,
ale mimo wieku czują
się młodo – opowiada Celina Maciejewska, łódzki Rzecznik
ds. Seniorów. – Gdzie
mamy takie blue

zones? W Grecji (Ikaria), Japonii (Okinawa), we Włoszech
(Sardynia), USA
(w Kalifornii) oraz na
Kostaryce (Nicoya). Te
miejsca, ich mieszkańcy i ich styl życia zostały całkiem dobrze
przebadane. Udało
się nawet wyłuskać
kilka zasad, którymi
kierują się tam ludzie.
Długowieczni ludzie
uprawiali i uprawiają naturalny ruch: nie
chodzą na siłownię
i nie biegają maratonów, ale żyją tak, by
być w ruchu: uprawiają ogródki, a tam,
gdzie się da, chodzą
piechotą. Po drugie
mają cel w życiu (tzw.
ikigai), niezwiązany
z pracą. Przeprowadzone badania pokazują, że istnienie
takiego celu może
przedłużyć życie nawet o 7 lat! W jedzeniu
stosują zasadę „80%”,
czyli nie przejadają
się, zostawiają trochę
wolnego miejsca w żołądku, zwłaszcza wieczorami. Rzadko jedzą
mięso, za to stawiają
na rośliny strączkowe.
Bób, fasola, soczewica
czy soja to podstawa
diety 100-latków. Nie

stronią od kieliszka
wina z przyjaciółmi.
Zresztą, żyją w społecznościach podtrzymujących zdrowe nawyki oraz utrzymują
kontakty z najbliższymi: na pierwszym
miejscu stawiają swoje
rodziny oraz przyjaciół, z którymi trzymają się blisko całe
życie. Dlaczego takiej
blue zone nie mielibyśmy mieć w Łodzi?

Srebrni liderzy
z Łodzi
Każdy może mieć swój
plan na 103 lata życia. I swój cel w życiu.
O swoich chcą opowiedzieć nasi łódzcy
„srebrni” liderzy.
– Zapraszamy osoby
po 50. roku życia do
współtworzenia oferty warsztatów oraz
do korzystania z zajęć
realizowanych przez
naszych liderów. Proszę też śledzić fanpage
Fabryki Aktywności
Miejskiej oraz wypatrywać terminów i tematów warsztatów.
Pierwsze warsztaty
zaplanowaliśmy już
w październiku – zachęca Celina Maciejewska.
OHO

INFO
Pierwszy warsztat „Mam plan na 103 lata życia. Blue zones – poznaj ich ikigai”
odbędzie się 18 października w Fabryce Aktywności Miejskiej przy ul. Tuwima 10
(sala warsztatowa, parter) w godz. 14:30–16:30. Wstęp na spotkanie jest wolny.

ŁODZIANIE KREUJĄ
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BAŁAŁAJKI

GRAJĄ

OD PÓŁ WIEKU
Istnieją od ponad 50 lat i zachwycają swoją grą. Słowiańskie brzmienia Bałałajek potrafią zaskoczyć niejednego
słuchacza.
Ich historia sięga 1969 r. To
właśnie wtedy Andrzej de
Lazari, były wykładowca
Uniwersytetu Łódzkiego,
założył w IV Liceum Ogólnokształcącym Akademicki
Zespół Muzyki Narodów
Słowiańskich. Od tego czasu
minęły już 53 lata.

FOT. LODZ.PL

Idea braterstwa
– Gramy ponad pół wieku i cały czas dajemy radę,
mimo że zmieniają się okoliczności polityczne, oczekiwania kulturalne słuchaczy
oraz moda – mówi prof. Barbara Sobolczyk, kierownik
artystyczna Bałałajek.
Na przestrzeni

lat w zespole zaszło wiele
zmian. Kiedyś działał on
pod szyldem IV LO, teraz
należy do UŁ. Swego czasu
artyści tworzyli także drużynę harcerską i choć dziś już
nią nie są, cały czas bliska
jest im idea braterstwa. Niegdyś Bałałajki występowały
wraz z zespołem tanecznym,
który ubarwiał koncerty.
Później kierunek artystyczny
się zmienił, występującym
zależało na utworach międzynarodowych – takich,
które będą rozpoznawalne
na całym świecie.
Dziś są zespołem czysto
instrumentalnym, ale występują z udziałem śpiewających solistów. Wykonują
repertuar słowiański, przetworzoną na sposób folkowy
muzykę ludową i utwory
z innych państw europejskich. Zajmują się także muzyką ﬁlmową.

W związku z trwającą
w Ukrainie wojną postanowili przestać grać melodie
rosyjskie. Po tej decyzji w internecie rozgorzała dyskusja.
Komentujący pytali, czym
zawiniła im ta kultura. Odpowiedź była jedna i niebudząca wątpliwości. – Straciliśmy serce do tych utworów
i przez dłuższy czas raczej
się to nie zmieni – podkreśla
prof. Barbara Sobolczyk.
Wyróżnienia na
międzynarodowej
scenie
Ich instrumenty pochodzą
z różnych zakątków Europy. Są to m.in. ukraińskie
domry, rosyjskie bałałajki,
gitary, ukulele, akordeony
i różne instrumenty dęte.
Bałałajki intensywnie koncertują w Łodzi, innych pol-

skich miastach, a także za
granicą. Od samego początku stale się rozwijają. Członkowie zespołu występowali
już m.in. w Azerbejdżanie,
Francji, Czechach, Niemczech i Macedonii.
Od wielu lat mają różne
sukcesy. Wśród nich znajdują się m.in. wyróżnienie
na Międzynarodowym Festiwalu Gwiazdozbiór Mistrzów w Moskwie, I miejsce
i Nagroda Specjalna Dyrektora Filharmonii Narodowej
Ukrainy na III Międzynarodowym Festiwalu Muzyki
Narodów w Kijowie, a także
osiągnięcia na odbywającym
się cyklicznie w Łodzi Międzynarodowym Festiwalu
Twórczości Młodych „Folkowe inspiracje”.
Zespół liczy ok. 20 osób. Są
to licealiści, studenci różnych
kierunków oraz absolwenci.
Cały czas trwa rekrutacja
nowych członków. Pró-

by odbywają się zawsze
raz w tygodniu. Częstym
miejscem spotkań jest pałac
Alfreda Biedermanna przy
ul. Franciszkańskiej 1/5.
W momencie, gdy zbliża
się koncert, treningów musi
być więcej. – Widać, że im
częściej trenują, tym poziom
bardziej szybuje w górę. Byłoby wspaniale, gdyby ćwiczyli codziennie, ale zdaję
sobie sprawę z tego, że to
często jest po prostu niemożliwe – dodaje prof. Barbara
Sobolczyk.
Ambitnie patrząc
w przyszłość
W 2019 r., podczas III Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Narodów w Kijowie, członkowie zespołu zauważyli, że ukraińscy muzycy z kijowskiej filharmonii
założyli grupę podobną
do Bałałajek. Brzmienia ich utworów były

Zespół tworzy 20 osób, to m.in. licealiści
i studenci. Cały czas prowadzona jest
rekrutacja nowych członków

połączeniem domry z kontrabasem klasycznym oraz
skrzypcami. Dla łódzkiego
zespołu stało się to swego
rodzaju inspiracją. Członkowie Bałałajek zaczęli tworzyć
nowe opracowania z udziałem tych instrumentów.
Zespół ma bardzo ambitne
plany na przyszłość. Planuje
wyjechać do Gruzji, Kirgistanu, Norwegii oraz Japonii.
Trudna sytuacja na świecie
potrafi pokrzyżować wiele
inicjatyw. W najbliższym
czasie Bałałajki na pewno nie
wyjadą na wschód. – Mamy
ogromną nadzieję, że uda
nam się zrealizować nasze
pomysły – dodaje prof. Barbara Sobolczyk.
Konrad Wojtczak
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CHWILA RELAKSU

HOROSKOP

Koziorożec (22.12-19.01)
Marzysz o wielkich
zmianach, ale to drobne
posunięcia zaprocentują
najmocniej. Rozważnie
stawiaj kroki, bo ktoś
knuje za Twoimi plecami,
a do kiepskich decyzji
może namówić Cię Słońce w opozycji z Jowiszem.
Dzięki trygonowi Wenus
z Plutonem w stałych
związkach zapłonie ogień
pożądania.

Rak (21.06-22.07)
Wenus w trygonie z Plutonem rozgrzeje serca
Twoje i partnera. Pierwsze
chłodne, jesienne wieczory spędzicie w domowym
zaciszu, delektując się
spokojem. Wenus i Merkury w koniunkcji zapewnią dobrą komunikację.
Uważaj, bo ktoś z rodziny
będzie wtykał nos w Wasze sprawy finansowe.

Wodnik (20.01-18.02)
Merkury w koniunkcji ze
Słońcem doda witalności
i dokończysz odłożone
na później sprawy. Może
uporządkujesz także
regały i szafki, które od
lat domagają się nowego
życia? Podczas trygonu
Marsa z Saturnem poczujesz, że naprawdę panujesz nad swoim życiem.
To może być początek
nowych postanowień.

Lew (23.07-22.08)
Merkury w znaku Panny
sprzyja planowaniu drobnych aktywności. Uda Ci
się wyśmienicie spędzić
czas wolny, a w czasie
koniunkcji Słońca z Merkurym dostaniesz wiele
pozytywnych wiadomości.
Optymizm może prysnąć
po 27 września, jeśli nie
powstrzymasz duszy ryzykanta.

Ryby (19.02-20.03)
Romans staje się realny.
Miłość wisi w powietrzu, a nad nią czuwa
koniunkcja Merkurego
z Wenus. Szczególnie samotne Ryby mogą liczyć
na piękny zwrot akcji
w kwestiach uczuciowych. W czasie trygonu
Wenus z Uranem nie
przesadź z imprezowaniem! To może odbić się
na zdrowiu.

Panna (23.08-22.09)
Masz w sobie duszę dyplomaty i kiedy Merkury
znajdzie się w trygonie
z Plutonem, możesz
śmiało próbować przekonać bliskich do swoich
decyzji. Jeśli brakuje Ci
relaksu, postaw na sferę
beauty. Aromatyczne kąpiele, pachnące olejkami
masaże i uspokajające
dźwięki mis nastroją Cię
dobrze na początek jesieni.
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Baran (21.03-19.04)
Wenus w znaku Panny
przypomni o konieczności oszczędzania. Lokaty,
oprocentowania, raty –
będziesz musiał obeznać
się w temacie, bo dobre
oferty spłyną do Twojej
skrzynki. Opozycja Słońca z Jowiszem przypomni
jednak o trzymaniu nerwów na wodzy – zbyt
duży optymizm może być
zgubny.

Waga (23.09-22.10)
Uzupełnij zaległości
w pracy – ktoś czeka
na Twoją aktywność
i niebawem może stracić
cierpliwość. Do stabilizacji uczuciowej będziesz
dążyć podczas trygonu
Wenus z Plutonem. To on
uświadomi Ci, że niektóre
sprawy warto zostawić za
plecami. Samotne Wagi
powinny wystrzegać się
natarczywego flirtu i postawić na siłę intelektu.

Byk (20.04-20.05)
Trygon Wenus do Plutona przywróci w Tobie
artystyczne zapędy. Nie
chodzi tylko o tworzenie,
ale także przebywanie
i podziwianie sztuki. Wenus w Pannie przypomni
o konieczności wprowadzenia zdrowych nawyków. Może to dobry moment, by na stałe zmienić
przyzwyczajenia?

Skorpion (23.10-22.11)
Praca zacznie wydawać
Ci się powtarzalna i nudna. Koniunkcja Merkurego
z Wenus przyciągnie do
Ciebie znajomych, którzy okażą się świetnymi
kompanami do spędzania
jesiennych popołudni.
Trygon Merkurego z Plutonem dostarczy Wam
rozrywki i późnych powrotów do domu.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Koniunkcja Merkurego
z Wenus sprawi, że zapragniesz uporządkować
wszystkie zaległości.
Słusznie, bo po 28 września pojawi się możliwość
dodatkowej pracy, która
przyniesie wiele benefitów. Żeby nie pogubić się
w natłoku spraw, nadaj
im odpowiednią kolejność.

Strzelec (23.11-21.12)
Stop! Zatrzymaj się, nim
będzie za późno. Neptun
w opozycji z Wenus podsuwa pomysły, do których
nie przyznasz się na głos.
Miej się na baczności, bo
brawura nie poprawi sytuacji ani w związku, ani
w pracy! Dobry moment
na zadbanie o zdrowie pojawi się po 26 września,
więc tego nie przegap.
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SZCZĘŚCIE SPRZYJA LEPSZYM?

Forma ŁKS

po 11 kolejkach może
budzić wątpliwości
Zwycięzców się nie sądzi. Nieważny jest styl,
ważne są wyniki. Takie sformułowania z pewnością pasują w tym sezonie do drużyny
ŁKS-u. Bo choć można mieć uwagi do
stylu gry piłkarzy z al. Unii, to nie
sposób nie zauważyć, że po 11 kolejkach łodzianie są w czubie tabeli
i póki co mogą myśleć o awansie
do Ekstraklasy.
Do tej pory wygrali
sześć spotkań, dwa
zremisowali i przegrali trzy mecze,
co daje im trzecie
miejsce w tabeli.
Łodzianie tracą zaledwie dwa punkty do lidera, czyli
Ruchu Chorzów.
Mają ich tyle
samo co druga
w tabeli Arka
Gdynia. Jeszcze przed
rozpoczęciem rozgrywek Fortuna
1 Ligi każdy
kibic brałby takie wyniki
w ciemno. Czy w takim razie nie ma się o co martwić?
Dużo szczęścia
Szczęście sprzyja lepszym.
To kolejne powiedzenie,
które także pasowałoby
w tym sezonie do ełkaesiaków, bo ich zdobycze punktowe to w dużej mierze
właśnie zasługa szczęścia.
Dobrze pokazał to ostatni
mecz z Podbeskidziem
Bielsko-Biała.
Rycerze Wiosny zdobyli
w tym starciu
szalenie cenny punkt, choć
dostali go praktycznie w prezencie. To
Podbeskidzie strzeliło
oba gole, także
do
własnej
bramki. ŁKS
z kolei nie
potraﬁł wykorzystać okazji, które sam

sobie stwarzał. Jak
żywo przypomina to bolączki
z poprzedniego
sezon u ,
kiedy
szans
na gole
b y ł o
wiele, ale brakowało wykończenia. Zatem pomysł na grę jest, ale
wszystko wskazuje na to, że
poszukiwania skutecznego
napastnika w przerwie letniej spełzły na niczym.
Bez napastnika
Panaceum na niską
skuteczność Biało-Czerwono-Białych miał być
transfer
do
Łodzi Nelsona Balongi.
Niestety
Kongijczyk
z doświadc z e n i e m
w belgijskiej lidze
wyraźnie zawodzi.
Napastnik do tej pory
nie strzelił ani jednego
gola. Wciąż czeka na przełamanie, ale punkty w tym czasie
uciekają.
Na
swoją
szansę w kadrze
pierwszej
drużyny czeka z kolei Stipe
Jurić, który już

trenuje ze swoimi
kolegami, ale występuje w rezerwach.
Jego gra w pierwszym
składzie mogłaby zwiększyć skuteczność ŁKS-u.
Co stoi zatem na przeszkodzie? Forma zawodnika.
– Robimy wszystko, żeby
go doprowadzić do takiego stanu, aby mógł zagrać.
Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że długo trenował indywidualnie. Liczymy na to, że uda nam się go
odbudować jeszcze w tej
rundzie – wyjaśnia trener
Kazimierz Moskal.
Płaska tabela
ŁKS ma jeszcze trochę czasu
na poprawę formy. Teraz
zawodnicy ją szlifują, korzystając z przerwy reprezentacyjnej, jednak dodatkowy
czas dostali także w prezen-

cie od
innych
drużyn.
Czołówka
tabeli Fortuna 1 Ligi jest jak
na razie wyjątkowo
„płaska”. Żadna z czołowych drużyn nie kwapi
się do wygrywania. Dość
powiedzieć, że w ostatniej
kolejce żaden z pierwszych
pięciu klubów nie odniósł
zwycięstwa.
Faworyci
wciąż tracą punkty i to
sprawia, że łodzianie dalej
mogą myśleć o ambitnych
celach. Tym bardziej że
do końca sezonu jeszcze
daleko i wiele może się
wydarzyć. Jednak ŁKS nie
może ciągle liczyć na szczęście, wygrywanie musi mu
wejść w krew.
JB
FOT. ŁUKASZ SKWIOT
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BENIAMINEK
REWELACJĄ
SEZONU?
Po dwóch zwycięstwach z rzędu Widzew Łódź
uplasował się na piątym miejscu w Ekstraklasie. Łodzianie mają dodatni bilans bramkowy
i tylko cztery punkty straty do lidera. Czy
beniaminek z Łodzi utrzyma formę i zostanie czarnym koniem rozgrywek?

Przed
sezonem
wielu
skazywało Czerwono-Biało-Czerwonych na spadek.
Zespół z Łodzi przegrał na inaugurację
w Szczecinie z Pogonią,
podobnie jak swój pierwszy mecz po 8 latach przy
al. Piłsudskiego 138 z Lechią
Gdańsk czy – klasyk polskiej
piłki – starcie z Legią Warszawa.
Mimo to nie brakowało pozytywnych ocen stylu gry drużyny
Janusza Niedźwiedzia, która wraz
z upływem kolejnych serii gier
zwiększyła skuteczność. To z kolei
przełożyło się na zdobycze punktowe, które pozwalały piąć się w górę
tabeli. W ostatnich pięciu kolejkach
Widzew przegrał tylko z mistrzem
Polski, poza tym wygrał aż czterokrotnie. Dość powiedzieć, że gdyby drużyna Janusza Niedźwiedzia
w klasyku z Legią wygrała trzema bramkami, przerwę reprezentacyjną spędzałaby jako lider
polskiej Ekstraklasy. Miejsce
w tabeli i bez tych punktów
jest jednak imponujące.
Test
z wicemistrzem
Gdzie jest suﬁt tej drużyny? Na to pytanie
po-

zwoli
odpowiedzieć następne
spotkanie z Rakowem
Częstochowa – wicemistrzem
i zdobywcą Pucharu i Superpucharu Polski – który godnie
reprezentował naszą ligę w europejskich pucharach. Już teraz można jednak przyznać, że początek sezonu dla RTS-u należy do udanych
i to pomimo przeciwności losu.
W ostatnim meczu ze Stalą Mielec
łodzianie musieli radzić sobie bez
piłkarzy, którzy stanowili o sile
zespołu. Brakowało środkowego
obrońcy, Mateusza Żyry, lewego
wahadłowego – Fabia Nunesa, młodzieżowca Ernesta Terpiłowskiego
czy wreszcie najlepszego strzelca
Widzewa w tym sezonie – Bartłomieja Pawłowskiego. Ten ostatni
zdobył dla RTS-u cztery bramki, ale
podobnie jak wszyscy wyżej wymienieni, nie mógł zagrać z powodu kontuzji.
Jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego
Tak jak pierwszoligowy Widzew
Janusza Niedźwiedzia charakteryzowało wpisywanie się na listę
strzelców przez bardzo dużą liczbę zawodników na przestrzeni
sezonu, tak ten ekstraklasowy obﬁtuje w mnogość piłkarzy biorących na siebie odpowiedzialność
za zespół. Nie ma Pawłowskiego? Strzela i pracuje na bramki
kolegów Jordi Sanchez. Wypada
Żyro? Zastępuje go Seraﬁn Szota,
a zespół z nim w podstawowym
składzie nie tylko dwa razy wygrywa, ale też zachowuje czyste
konta. Widzew ma wielu liderów. Absencja nawet kilku
z nich nie sprawia, że maszyna Niedźwiedzia przestaje pracować. Zmienia
tryb i działa dalej, a każdy
kolejny mecz może mieć
innych bohaterów pierwszoplanowych.

Ostatnio na takowego wyrósł
Dominik Kun.
Pomocnik na
początku sezonu szukał formy,
zdarzało mu się też
być rezerwowym,
a teraz podbija boiska
Ekstraklasy
i media społecznościowe. Strzelec
bramek z Cracovią
i Stalą Mielec został
nawet
nominowany
do nagrody Piłkarza
Września w całej lidze.
Na ławce posadził m.in.
Patryka Lipskiego, który
także był już bohaterem, gdy
zapewnił trzy punkty w samej
końcówce wyjazdowego meczu
z Wartą Poznań. Martin Kreuzriegler? Nie przypomina zagubionego piłkarza z wiosny, jest pewniakiem do gry i kolejnym dowodem
na to, że Janusz Niedźwiedź nie
skreśla piłkarzy, a oni potraﬁą się
szkoleniowcowi odwdzięczyć.
Gdzie jest suﬁt?
Niezmiennie imponują kapitan
Patryk Stępiński czy bramkarz
Henrich Ravas. Słowak jest liderem Ekstraklasy pod względem
zachowanych czystych kont oraz
liczby interwencji (41 obronionych strzałów). Widzew nie jest
więc kolosem na glinianych
nogach – ma je solidne i ma ich
wiele. Dokąd zaprowadzą go
w tym sezonie? Najpierw muszą
do utrzymania, ale realizacja celu
dla tej drużyny nie musi oznaczać
mety.
BS
FOT. MARCIIN BRYJA
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ŁÓDZKA POGODYNKA
PONIEDZIAŁEK

26.09

16°C

WTOREK

Imieniny
obchodzą:
Damian, Euzebiusz,
Kosma, Cyprian,
Justyna, Łucja

27.09

Rodzinne miasto

15°C

ŁÓDZKIE GAWĘDY

SZLI DO ŁODZI OSADNICY…

Imieniny
obchodzą:
Kosma, Szymon,
Wincenty, Damian,
Gaja, Mirela

W 2021 r. przez kilka miesięcy siedzieliśmy w naszej
„Krańcówce” na Kuferku Reymonta i cytowaliśmy
łódzkie smaczki z powieści „Ziemia obiecana”.
Potem niemal przez rok gościliśmy na Ławeczce
Tuwima, prezentując życie i wielobarwny dorobek
twórczy łódzkiego poety.

Nasz M

aestro

FORTEPIAN
RUBINSTEINA
ŁODZIANIZMY

FEST
i F U RT

„Trzyma fest” mówimy
np. o kleju lub innym mocowaniu albo „to jest fest
auto”, by podkreślić moc
i siłę. W tym przypadku mamy do czynienia
z bezpośrednim zapoży-

czeniem z niemieckiego,
bo „fest” w tym języku –
który w dawnej Łodzi był
powszechnie używany
– znaczy „mocny”.
„Trzymam cię fest” to
wersja tego określenia w formie przysłówka.
Natomiast spotykane jest dość
powszechnie wyrażenie „furt” (od

Teraz przesiadamy się na krzesełko
przy Fortepianie Rubinsteina, by posłuchać mistrza,
światowej sławy wirtuoza rodem z Łodzi. Oczywiście
nie usłyszymy muzyki w jego wykonaniu, ale możemy
przybliżyć kulisy jakże barwnego i pełnego anegdot
życia wybitnego artysty i łodzianina. Zapraszamy na
spotkania z Arturem Rubinsteinem! agr

niemieckiego „in einem
fort” – nadal, ciągle) stosowane w przypadku

a ona FURT
swoje!!!

KOMISARZ NA MINIE
KARTKA Z KALENDARZA
26 września 1886 r.
w Sandomierzu urodził
się Wacław Głazek –
ppłk saperów, inżynier
Wojska Polskiego, komisaryczny prezydent Łodzi w latach 1935–1936.
Syn Ewy hrabianki Tarło
oraz Jana Głazka, prezydenta Częstochowy
w latach 1902–1915.
Po edukacji w Sandomierzu, Radomsku
i Częstochowie studiował
na Wydziale Fizyko-Matematycznym Uniwersytetu Kazańskiego oraz
w Instytucie Inżynierii
i Komunikacji w Petersburgu, gdzie uzyskał absolutorium w 1914 r. Służył w wojsku rosyjskim
(1915–1917), ale należał do
Koła Młodych PPS Frakcji
Rewolucyjnej i werbował
młodzież do „Strzelca”.
We wrześniu 1917 r. wstąpił do I Korpusu Polskie-

go i organizował POW.
11 XI 1918 r. rozbrajał
Niemców w Warszawie, a potem brał udział
w wojnie z bolszewikami
w 1920 r.

Wacław Głazek
Dyplom inżynierski
otrzymał na Politechnice
Warszawskiej w 1924 r.
i związał się z wojskowym
korpusem sapersko-inżynierskim, gdzie dosłużył

się stopnia podpułkownika.
Po przejściu do rezerwy
został dyrektorem komunikacji miejskiej w Warszawie, a od 18 VII 1935
do 23 VI 1936 r. był
komisarycznym prezydentem Łodzi, mianowanym przez rząd,
bo w mieście panował
kryzys samorządowy.
W 1933 r. Rada Miejska została rozwiązana, a władzę sprawował komisarz Wacław
Wojewódzki, którego
miejsce zajął Wacław
Głazek. Nowy komisarz nie orientował
się w specyfice miasta
i po roku odszedł na
stanowisko dyrektora
PKP w Wilnie, gdzie po
17 IX 1939 r. został aresztowany przez NKWD
i stracony. Inna wersja
głosi, że Głazek trafił do
Moskwy i został zamordowany po 21 VI 1941 r. agr

stałego powtarzania jakiejś czynności, najczęściej gadania. „Ciągle jej
to mówię, a ona i tak furt
swoje powtarza”, czyli
po naszemu „w koło
Macieju”.
A jeśli ktoś ma
fest gadkę albo
fest przynudza, to nic, tylko furt uszy trzeba
zatykać… agr

Szeroka akcja propagandowa władz Królestwa
Polskiego na rzecz osadnictwa przemysłowego,
prowadzona w latach
20. XIX w. na terenie
Wielkopolski, Prus, Saksonii, Moraw, Czech
i Śląska, spotkała się
z pozytywnym odzewem. W pierwszej kolejności emigrowali do
Królestwa sukiennicy
wielkopolscy, głównie
Polacy zagrożeni konkurencją przemysłu śląskiego, potem rękodzielnicy
z wymienionych krajów.
Człowiekiem odpowiedzialnym za sprowadzenie kolonistów z Czech,
Prus i Saksonii był komisarz fabryk i naczelnik
sekcji fabrycznej Komisji
Przemysłu Województwa Mazowieckiego Królestwa Polskiego – Benedykt Tykel.
Pierwsi osadnicy z branży włókienniczej przybyli do Łodzi już w 1822 r.
Byli to dwaj postrzygacze

wełny. W latach następnych, do końca dekady,
w osadzie sukienniczej
Nowe Miasto osiedliło
się ogółem 141 rodzin
majstrów i czeladników,
przy czym największy
napływ zaznaczył się
w 1824 i 1825 r., kiedy
dotarło tu 88 sukienników.
Przybywający do Łodzi
rękodzielnicy korzystali z daleko idących
udogodnień w zakresie
osiedlania się, a także
podejmowania produkcji
włókienniczej.
Obok przydziału działek
w dzierżawę, gotowych
domów lub pożyczek na
budowę ułatwiono osadnikom pozyskiwanie
drewna z lasów rządowych leśnictwa Łaznów,
a w celu przyspieszenia
budowy murowanych
domów i manufaktur
w latach 1821–1822
w rejonie dzisiejszej
ul. Jaracza powstała cegielnia. agr

Kolejne wydanie w środę

28 września

GALERIA
ŁÓDZKICH
KAMIENIC

Kamienica
przy ul. Piotrkowskiej 211 i widok bramy wjazdowej

