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Jest zgoda

NA PIOTRKOWSKA POINT
Przy ul. Piotrkowskiej może
powstać mieszkalny wieżowiec. Ma zostać zbudowany
koło trasy W–Z, na terenie
„łódzkiego Manhattanu”.

FOT. DESIGN LAB GROUP

Rada Miejska zgodziła
się na kolejną w Łodzi
inwestycję w trybie „lex
deweloper”. Przy ul. Piotrkowskiej 166/168 może
powstać
wielorodzinny
wieżowiec. Na mocy specustawy
mieszkaniowej
chce go zbudować Grupa
Kapitałowa OPG, właściciel OFF Piotrkowska.
Zgoda Rady otwiera inwestorowi drogę do złożenia
wniosku o pozwolenie na
budowę.
Realizacja inwestycji pociągnie za sobą konieczność
wyburzenia stojącego na

Z OGROMNYM SMUTKIEM
PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI

ŚP.
JOLANTY DĄBROWSKIEJ
Założycielki, kierowniczki artystycznej
i choreografki
Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca
Uniwersytetu Łódzkiego „Kujon”

tej działce biurowca OPG
Orange Plaza. Zamiast
niego na parceli ma powstać wysoki na 72 m (ok.
22 kondygnacji) budynek
z mieszkaniami na wynajem (od 100 do 220), lokalami usługowymi na parterze
oraz garażem zlokalizowanym na niskich kondygnacjach i pod ziemią.
Piotrkowska Point jest
już kolejnym projektem
z wydłużającej się listy inwestycji mieszkaniowych
realizowanych dzięki „lex
deweloper”. Na mocy
specustawy powstają Golden Tower, nowe domy
przy ul. Tramwajowej 7/9,
ul. Lindleya 8, ul. Mielczarskiego 11, ul. Piotrkowskiej
94 i ul. Rzgowskiej 26/28.
aha, pj

WIĘCEJ ZIELENI
NA 1 MAJA
Suchodrzewy, derenie i laurowiśnie ozdobiły staropoleską
ulicę.
Zarząd Zieleni Miejskiej
skończył nasadzenia na
al. 1 Maja. W pierwszej
połowie roku ulica była
częściowo zajęta przez naprawę podziemnych sieci.
Teraz miejsca, w których

wcześniej pracował gestor,
zamieniły się w kwietniki.
Na
odcinku
między
ul. Żeligowskiego i ul. Żeromskiego, po stronie nieparzystych numerów ulicy,
ZZM posadził suchodrzewy chińskie, derenie białe
i laurowiśnie wschodnie.
Suchodrzew to gatunek zimozielony, który na wiosnę

Wieloletniej nauczycielki XXVI LO w Łodzi
oraz

Uhonorowanej Odznaką
„Za Zasługi dla Miasta Łodzi”

składamy wyrazy głębokiego współczucia

HANNA ZDANOWSKA
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
oraz

WICEPREZYDENCI
ADAM PUSTELNIK, JOANNA SKRZYDLEWSKA,
MAŁGORZATA MOSKWA-WODNICKA
I ADAM WIECZOREK
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NA SYGNALE

RECYDYWISTA W MYJNI
Amator urządzeń wrzutowych na monety wpadł
w ręce policji. Na początku października trzydziestotrzylatek ukradł
automat do płacenia za
mycie auta. Właściciel
myjni oszacował straty
na 5 tys. zł.
Zachęcony pierwszą kradzieżą złodziej wrócił
w to samo miejsce z łomem. Przy jego pomocy
próbował włamać się do
kolejnego automatu i zabrać z niego pieniądze.
Odgięcie obudowy przekroczyło jednak możliwości
33-latka.

kwitnie kremowymi kwiatami. Zielona zimą będzie
też laurowiśnia, która również ma kremowe kwiatostany. Uzupełniający rabaty
dereń wyróżniać się będzie
czerwonymi pędami widocznymi szczególnie wtedy, gdy roślina zrzuci liście.
Obok
krzewów
na
al. 1 Maja posadzone zo-

Podczas drugiej próby
kradzieży złodziej nie
tylko uruchomił alarm,
ale także dał się nagrać
kamerze
monitoringu.
Policjanci nie mieli problemów ze znalezieniem
rabusia.
Namierzony
w mieszkaniu 33-latek był kompletnie
zaskoczony
p o d czas zatrzymania
i nie stawiał oporu. Grozi mu 10
lat więzienia. rp

stały byliny: zawilce mieszańcowe, bodziszki korzeniaste,
pióropuszniki
strusie i runianki japońskie.
W sumie na wspomnianym
odcinku pojawiło się ponad
4000 nowych roślin.
Kolejną staropoleską ulicą, na której możemy się
spodziewać nasadzeń, jest
Więckowskiego.
aha

DZISIAJ W PAPIERZE, OD JUTRA TYLKO W INTERNECIE

wykładowczyni Wydziału Nauk o Wychowaniu
Uniwersytetu Łódzkiego

RODZINIE ORAZ BLISKIM

CIEMNA STRONA MIASTA

Trwa jubileuszowa, X. edycja Budżetu Obywatelskiego.
Tylko do dziś (14 października)
można oddać swoje głosy w formie papierowej.
W
tegorocznej
edycji
Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego do wyboru
jest 696 projektów. Każdy
mieszkaniec może oddać
pięć głosów na projekty

ponadosiedlowe
i pięć głosów na projekty osiedlowe. W ramach
głosowania osiedlowego
można wybrać projekty
z dwóch dowolnych osiedli, bez względu na miejsce
zamieszkania. Do rozdysponowania przez mieszkańców jest 26,2 mln zł.
Łodzianie, którzy chcieliby
oddać swoje głosy na papierowych formularzach, mogą
to zrobić do dzisiaj (14 października). Znacznie dłużej

Redaktor naczelna,
Redaktor wydania:
Aleksandra Hac

niż głosowanie papierowe,
bo aż do poniedziałku, 31
października, potrwa głosowanie elektroniczne.
Wyniki głosowania poznamy w listopadzie, a reali-

zacja projektów rozpocznie się w 2023 r.
DJH
WIĘCEJ
WWW.LODZ.PL/BO

Gra miejska
„ZaGRAjmy o budżet” – w najbliższą sobotę, 15 października, drużyny 2-, 4-osobowe będą mogły zmierzyć się w konkurencjach zorganizowanych wokół inwestycji zrealizowanych z BO.
Gra rozpocznie się na placu zabaw w parku Piłsudskiego (tym na
terenie dawnego Lunaparku). Dla zwycięskich drużyn przewidziano
nagrody.
Udział bezpłatny. Zapisy: zagrajmyobudzet@gmail.com.
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NOWY ASFALT

Odnowioną ul. Maratońską
pojedziemy w obu kierunkach
już w przyszłym tygodniu.
Chwilę później będzie gotowa
ul. Popiełuszki.

na w dwóch etapach, połówkowo, aby zachować
jednokierunkowy ruch. W
tej chwili trwają prace wykończeniowe, m.in. malowanie pasów.
Na 20 października planowane jest całkowite
oddanie ulicy do użytku
z przywróceniem ruchu
dwukierunkowego i pełcinku
od skrzyżowania
nym
otwarciem
ronda przy
al. Waltera-Janke
do
ul.z Popiełuszki.
Na trasy
ul. Popiełuszki,
czyli na
częściowo
wrócą autobusy
całej
przylinii
55 długości
i 69. Pozaulicy
wymianą
legającej do remont
Retkini. objął
nawierzchni
Inwestycja
była realizowatakże
przebudowę
perona przystankowych
w dwóch etapach,
ponów
MPK
łówkowo, aby zachować
jednokierunkowy ruch.
W tej chwili trwają prace
wykończeniowe, m.in.
malowanie pasów.

oraz wymalowanie pasów
rowerowych.
Do ul. Retkińskiej z nowym asfaltem dołączy niebawem ul. Popiełuszki. Do
niedawna zmora kierowców doczekała się remontu
na całej swojej długości, od
ul. Kusocińskiego do ul.
Maratońskiej.
Remont ul. Popiełuszki takpaździernika
plażeNa
jest20prowadzony
połównowane
całkowite
kowo
pod jest
ruchem
jednooddanie ulicyNa
dopołowie
użytku
kierunkowym.
z przywróceniem
drogi
wykonano już ruchu
nową
ndwukierunkowego
a w i e r z c h n i ę . W mi opełnnym otwarciem
przy
towane
zostałyronda
również
ul. Popiełuszki.
trasy
nowe
krawężniki Na
i trwają
częściowo wrócą autobusy
linii 55 i 69. Poza wymianą nawierzchni remont
objął także przebudowę
peronów przystankowych

prace przy przystankach.
Całość prac zakończy się
w listopadzie. Przed nami
układanie poszczególnych
warstw nawierzchni oraz
czasowe zamknięcia wlotów u zbiegu z ul. Wyszyńskiego podczas układania
asfaltu.
Na ul. Popiełuszki wymienione zostały także
MPK orazprzebudowano
wymalowanie
chodniki,
pasów rowerowych.
przystanki
autobusowe
iDo
w zul.
m oRetkińskiej
c n i o n o i c hz nonawym asfaltem
dołączy
wierzchnię
tak, aby
często
niebawem ul.
zatrzymujące
sięPopiełusztam pojazki. nie
Dotworzyły
niedawna
zmora
dy
kolein.
kierowców doczekała
się
sasza
remontu na całej swojej
długości, od ul. Kusocińskiego do ul. Maratońskiej.
Remont ul. Popiełuszki także jest prowadzony połów-
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KONCERT

Łódź
Dis
c

Wraca znany w całej Polsce łódzki festiwal muzyki disco i disco polo. Już
19 listopada na deskach Atlas Areny wystąpią najwięksi artyści tego
gatunku, a wśród nich okrzyknięci
królem i królową: Zenon Martyniuk
oraz Shazza.

oF
es
t

Ta ciesząca się wielką popularnością
impreza powraca do kalendarza muzycznych wydarzeń po blisko 3 latach
przerwy spowodowanej pandemią.
– Ostatnia edycja Łódź Disco Fest odbyła się w 2019 r. Fani przesyłali nam
przez ten czas mnóstwo pozytywnych
i motywujących wiadomości. Bardzo im
za to dziękujemy i oczywiście zamierzamy wynagrodzić przerwę. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby tegoroczny
line-up koncertu w Atlas Arenie był
naprawdę historyczny! Przygotowaliśmy również niespodzianki, które
z pewnością podgrzeją gorącą taneczną atmosferę – mówi Robert Klatt,
producent i organizator wydarzenia.
Największe gwiazdy
w Atlas Arenie!
19 listopada na łódzkiej scenie wystąpią najwięksi artyści muzyki
tanecznej: Shazza, Zenon Martyniuk, Classic, Piękni i Młodzi,
Power Play, Czadoman, Mig, Jorrgus, Masters, After Party, Extazy
czy Szpilki.

Ceny biletów na koncert zaczynają
się już od 69 zł, ale warto się pospieszyć, gdyż pula biletów jest
ograniczona, a najlepsze miejsca
na widowni, jak każdego roku,
cieszą się wielkim powodzeniem.

kowo pod ruchem jednokierunkowym. Na połowie
drogi wykonano już nową
nawierzchnię. Wmontowane zostały również nowe
krawężniki i trwają prace
przy przystankach. Całość
prac zakończy się w listopadzie. Przed nami układanie poszczególnych warstw
nawierzchni oraz czasowe zamknięcia wlotów

MIESZKANIA
KOMUNALNE

NOWE
ZASADY
NAJMU
Wnioski składane przez
mieszkańców będą prostsze,
zaś pierwszeństwo do zamieszkania w lokalu gminnym będą miały m.in. osoby
z niepełnosprawnościami,
osoby dotknięte przemocą
domową czy wychowankowie
opuszczający domy dziecka.

W sprzedaży znajdują się także ekskluzywne bilety na trybunie VIP,
gdzie oprócz posiłków i napoi goście będą mogli bawić się z DJ-em.
red
FOT.LODZ.PL

u zbiegu z ul. Wyszyńskiego podczas układania asfaltu.
Na ul. Popiełuszki wymienione zostały także
chodniki, przebudowano
przystanki autobusowe
i wzmocniono ich nawierzchnię tak, aby często
zatrzymujące się tam pojazdy nie tworzyły kolein.
TAnd, sasza

Rada Miejska uchwaliła
nowe zasady wynajmowania mieszkań komunalnych i lokali socjalnych. Wejdą w życie
1 stycznia.
Pierwszeństwo w najmie
mieszkań od gminy będą
miały następujące grupy
osób:
– podopieczni opuszczający domy dziecka i rodziny zastępcze po uzyskaniu pełnoletności,
– osoby z niepełnosprawnościami,

– osoby bezdomne oraz
przebywające w mieszkaniach chronionych czy
ośrodkach dla kobiet samotnie wychowujących
dzieci,
– osoby dotknięte przemocą w rodzinie,
– osoby powyżej 70. roku
życia,
– osoby wychowujące
dzieci do 18. roku życia
(lub uczące się do 25.
roku życia), w tym te
samotnie opiekujące się
dziećmi,
– zamieszkujący w lokalach do wyłączenia
z użytkowania,
– zamieszkujący w lokalu
poniżej 5 mkw. na osobę.
Wszystkie kryteria będą
„opunktowane”, a punkty będą się sumować.
OHO

FOT.LODZ.PL

MARATOŃSKA I POPIEŁUSZKI NA FINISZU

Kończą się prace na dwóch
ważnych retkińskich ulicach. Na Maratońskiej
drogowcy wymienili naOdnowioną
Maratońską
wierzchnię
na ul.
ponad
dwupojedziemy wodcinku
obu kierunkilometrowym
od
kach już w przyszłym
tygoskrzyżowania
z al. Waltedniu. Chwilę
później będzie
ra-Janke
do ul. Popiełuszki,
gotowa
ul. Popiełuszki.
czyli
na całej
długości ulicy
przylegającej do Retkini.
K o ń c z ąbyła
s i ęrealizowaprace na
Inwestycja
dwóch ważnych retkińskich ulicach. Na Maratońskiej drogowcy wymienili
nawierzchnię na ponad
dwukilometrowym od-

AKTUALNOŚCI
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BIBLIOTEKA PO REMONCIE

BLISKA

NA JANOWIE
Biblioteka Miejska odnowiła
kolejną filię, tym razem na
Janowie, przy ul. Ketlinga 21.
Bliska” zostanie ponownie
”
otwarta dla mieszkańców
w piątek (14 października)
o godz. 11:00.
Wyremontowane przestrzenie
zyskały
na
funkcjonalności
i…
przytulności. W streﬁe
wypoczynku z fotelami
będzie można poczytać,
wypić kawę, spotkać
się z przyjaciółmi czy
po prostu porozmawiać
z innymi czytelnikami.

– Stworzyliśmy miejsce,
w którym mieszkańcy,
ale też opiekunowie dzieci, mogą odpocząć, zrelaksować się, wymienić
się doświadczeniami, nawiązać nowe znajomości
i budować międzypokoleniowe więzi – podkreśla Halina Bernat, dyrektor BMwŁ.
Nowości nie tylko
książkowe
Księgozbiór Bliskiej to
zarówno wiele nowości
wydawniczych, dobranych z myślą o czytel-

bawę z aktywnościami
stymulującymi rozwój.
Rodzice mogą tu oswajać maluszki z kulturą
czytania i przestrzenią
biblioteki.
Bliska będzie kulturalnym i tętniącym życiem sercem Janowa.
Jej pracownicy zadbają
o atrakcyjny program zajęć, warsztatów, klubów
i spotkań, przygotowany z myślą o wszystkich
mieszkańcach – od najmłodszych, po seniorów.
RedBi

nikach w różnym wieku i szerokim zakresie
zainteresowań. Bliska
nie zapomina też o coraz liczniejszych miłośnikach audiobooków
i
e-booków.
Jedną
z atrakcji jest tu bogata
kolekcja gier planszowych.
Przestrzeń dla
najmłodszych
Sala Pełzaki – jedyna
taka przestrzeń w całej
sieci Biblioteki Miejskiej
w Łodzi – pozwoli najmłodszym połączyć za-

FOT. LODZ.PL

ŁÓDŹ BUDUJE

DUŻE ZMIANY NA ŚMIGŁEGO-RYDZA
W sobotę, 15 października, na
ważnej arterii zaczną być wprowadzane liczne zmiany w organizacji ruchu po to, aby od poniedziałku rozpocząć kolejny etap
przebudowy.
Od soboty czekają nas duże
zmiany w rejonie al. Śmigłego-Rydza, ul. Przybyszewskiego i ul. Tatrzańskiej. Startuje przebudowa kolejnego
odcinka alei. Zamknięta
będzie jezdnia w kierunku
trasy W–Z, a ruch odbywać
się będzie drugą jezdnią
w obu kierunkach.

Po al. Śmigłego-Rydza nie
będą kursować tramwaje.
Linia 3A, jadąc od al. Piłsudskiego, dotrze jedynie
do skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego. Na tej ulicy
z kolei pozostaną tylko autobusy.
Na samym skrzyżowaniu
al. Śmigłego-Rydza z ul. Przybyszewskiego wymienione
zostaną torowisko i jezdnia.
Osoby jadące w stronę Janowa i Olechowa będą kierowane na objazdy.
Autobusy w kierunku Dąbrowy i Widzewa

także pojadą zmienionymi
trasami, na których zostaną
urządzone nowe przystanki.
Przebudowa al. Rydza-Śmigłego obejmuje odcinek od
ul. Przybyszewskiego (wraz
ze
skrzyżowaniem)
do
ul. Dąbrowskiego. Powstaną
zielone torowisko, nowe perony tramwajowe, chodniki,
infrastruktura dla rowerzystów, a na jezdni wymieniona
zostanie nawierzchnia.
TAnd
WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.LODZ.PL

OD HULAJNÓG PO AUTA

„ELEKTRYKÓW”
Mieszkańcy osiedla Zenit, które
przy ul. Widzewskiej wznosi firma Echo Investment, będą mieć
własną wypożyczalnię pojazdów
elektrycznych.
Zenit będzie pierwszą tego
rodzaju inwestycją w Polsce – poligonem testowym
systemu usług współdzielonej mobilności. Jeśli
pomysł będzie cieszyć się
popularnością, Echo wdroży tę innowację na innych
osiedlach w kraju.

W y p o życzalnia
Echo
Share ma zacząć
funkcjonować
wiosną.
Początkowo
mieszkańcy będą mieć do
dyspozycji dwie hulajnogi elektryczne, dwa elektryczne rowery, w tym
trójkołowy cargo, oraz
dwa samochody: osobowy
i bagażowy. Jeśli zainteresowanie usługą będzie
większe, niż deweloper

FOT. MAT. PRAS

OSIEDLOWA WYPOŻYCZALNIA

przewidział, Echo jest gotowe
powiększyć ﬂotę.
Pojazdy można będzie wypożyczać na godziny lub
całe dni – rezerwacjami
i wynajmem ma zarządzać
aplikacja mobilna. Projekt
jest realizowany z partnerami: Veolią oraz Keratronikiem.
(pj)

PKP

TUNEL POD KASPRZAKA

W nocy z niedzieli na poniedziałek (16–17 października)
maszyna drążąca tunel kolejowy
przejdzie pod ul. Kasprzaka,
która na czas prac musi zostać
zamknięta.
PKP PLK buduje pod Łodzią tunel kolejowy, który
połączy nie tylko dworzec
Fabryczny z Kaliskim
i Żabieńcem, ale także po-

zwoli na przejazd przez
nasze miasto składów
z Warszawy do Wrocławia i Poznania, czyniąc
Łódź Fabryczną jednym
z największych i najważniejszych dworców w całym kraju.
Pod koniec weekendu,
w nocy z 16 na 17 października, wykonawca planuje
drążyć pod ul. Kasprzaka.

Oznacza to konieczność
zamknięcia ulicy na odcinku od ul. Drewnowskiej
do ul. Lutomierskiej na
ok. 2–3 tygodnie.
Zmianie ulegną trasy linii
65A, 65B, 87A, 99 oraz trasy wyjazdowe/ zjazdowe
linii N1AB, N2, N5AB, N6,
W, Z1, Z11, Z13, 53, 57, 60,
73, 77, 82, 83, 86, 97AB.
AHA
WIĘCEJ INFORMACJI
NA WWW.LODZ.PL
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Powidok

NA NOWO W FORMIE BISTRO
Restauracja Powidok
(pl. Wolności 8) powraca
w nowej odsłonie. Tym razem
w formie bistro, aby przyjmować wszystkich gości, zarówno mięsożerców, wegetarian,
jak i osoby unikające glutenu.
Powidok bistro by Stacja
Zero to lokal, w którym
zmieniła się nie tylko nazwa, ale również aranżacja
wnętrza, a przede wszystkim menu. To za sprawą
szefa kuchni Kamila Skroka, który wcześniej szlifował swoje umiejętności
w Filharmonii Smaku oraz
piekarniach Stacja Zero.
Idealne do dzielenia
Założenie jest proste – do
dań głównych są serwowane małe miseczki z dodatkami, które aż proszą się
o dzielenie ich z przyjaciółmi i rodziną. Dania w karcie będą się zmieniać co ok.

2–3 tygodnie. Co ważne,
menu zostało podzielone
na pół – dla mięsożerców
i wegetarian. Znajdziemy
w nim m.in. tatary wołowe, ryby i owoce morza
oraz wegańskie dyniowe
kluski. Warto pytać o dania spod lady! Luźna atmosfera bistro sprawia, że
miejsce będzie dobrym wyborem na lunch, randkę,
a nawet większą rodzinną
uroczystość.

karniach (przy ulicach: Pabianicka 132, Sienkiewicza
79 oraz Księży Młyn 16).
Na półkach małego sklepiku w restauracji Powidok
bistro by Stacja Zero możemy kupić świeże pieczywo,
słodkie pasty, wytrawne
smarowidła oraz wypiekaną na miejscu granolę.
KS

Jakość znana
z innych lokali
Połączenie Stacji Zero
z restauracją brzmi
zachęcająco, a to
wszystko dzięki nastawieniu właścicieli na zdrową, pełną
warzyw, owoców
i orzechów kuchnię.
Znajdziemy tu również
desery i monoporcje dostępne także w trzech pie-

Nowy Powidok będzie
odpowiedni na każdą
okazję
FOT. POWIDOK

WARSZTATY KULINARNE NA JESIENNĄ NUDĘ

Zapisanie się na warsztaty kulinarne to pierwszy
krok do tego, aby odkryć
w sobie nową pasję lub
szlifować posiadany już
talent. Opcji jest wiele –
od zajęć indywidualnych
po gotowanie w większej
grupie przyjaciół lub osób,
z którymi możemy nawiązać nowe znajomości. Do
dzieła!

Studio Book & Cook
To projekt łączący profesjonalne podejście w kuchni, nowoczesny styl, a zarazem domowy klimat,
wypełniający ceglane lofty
zabytkowej fabryki bawełny Franciszka Ramischa
(ul. Piotrkowska 138/140).
W ofercie znajdziemy
warsztaty, kulinarne imprezy integracyjne oraz
spotkania dla dzieci. Jedno
jest pewne – ze wszystkich spotkań wyjdziemy
z pełnymi brzuchami oraz
nowymi umiejętnościami.
W ofercie na tegoroczną
jesień znajdziemy różne
zajęcia m.in. Po prostu
pizza, Bałkańskie smaki
Tanji, Ramenowe opowieści by Snecz, Czas na sushi,
Sposób na kaczkę, Kulinarny Uniwersytet Trzeciego
Wieku (40 zł) czy Świą-

teczny szwedzki stół. Ceny
voucherów zaczynają się
od 290 zł. Więcej na stronie: bookandcook.com.pl/
warsztaty.
Studio Baccaro
W kameralnym studiu
kulinarnym, stworzonym
przez przyjaciółki, znajdującym się pod tym samym
adresem (ul. Piotrkowska
138/140) znajdziemy nie
tylko warsztaty, ale i pokazy gotowania dla klientów
biznesowych czy babskie
wyjazdy z dobrym jedzeniem w tle. W najbliższym
czasie możemy się zapisać
na zajęcia: Kuchnia azjatycka, Włoskie owoce morza,
Uczta mięsożerców czy
Tarty i Tartaletki. Ceny zaczynają się od 240 zł. Więcej na stronie: baccaro.pl.
KS

Book&Cook oferuje
też zajęcia dla seniorów

FOT. BACCARO, BOOK&COOK

Baccaro wyróżnia
przytulna atmosfera

Spacery, wycieczki rowerowe
czy czytanie książek to znane
sposoby na jesienne rozrywki.
Czy to jednak wszystko, czym
możemy się zająć w coraz
krótsze dni? Urozmaiceniem
będą warsztaty kulinarne,
k tó r e u do s ko na lą na s ze
umiejętności oraz sprawią, że
spędzimy kilka godzin w dobrym towarzystwie (również
pysznego jedzenia).

SENIORADKA
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FOT. ENVATO ELEMENTS

PIKNIK
NA FINAŁ
Seniorzy z „Domu Kombatanta”
świętowali zakończenie prac, na
które zdobyli specjalny grant.
Sfinansowali z niego atrakcje,
dzięki którym mogą o wiele ciekawiej spędzać czas.
Ławki, profesjonalny
stół do gry w szachy i warcaby dla
dwóch par graczy, karmniki dla
ptaków i domki
dla zwierząt, mała
architektura oraz
nowe nasadzenia,
w tym łąka
kwietna
– ogród
w Domu
Pomocy Społecznej
przy
ul. Przyrodniczej wypiękniał
i stał się o wiele
bardziej komfortowy dla mieszkańców. To efekt
prac, które udało
się wykonać dzięki doﬁnansowaniu zdobytemu
przez
samych
pensjonariuszy
placówki w miejskim konkursie
na Mikrogranty dla
Seniorów.

REKLAMA

W ostatnim tygodniu
mieszkańcy DPS-u świętowali na pikniku zakończenie projektu.
Seniorzy z Domu Pomocy
Społecznej „Dom Kombatanta” wygrali w konkursie mikrograntów.
Dotacje zaś zdobyli
na dwa projekty pod
wspólną
nazwą:
„Z ekologią na Ty”.
Pierwszą przeznaczyli na stworzenie
zielonych przystani:
bylinowej,
lawendowej oraz przeznaczonej do obserwacji
zwierząt. Z drugiej
zaś zbudowali miejsce do gry w szachy
i warcaby.
W zielonych zakątkach – oprócz lawendy – pojawiły się
berberysy,
tawuły,
pięciorniki, forsycje
czy krzewuszki. Posiano też łąkę kwietną.
W przystani do obserwacji zwierząt pojawią
się karmniki dla ptaków,
budki lęgowe dla wiewiórek oraz poidełka.
W prace włączyli się
sami
mieszkańcy,
ale najwięcej energii
w przygotowanie
ogrodu włożyli pracownicy
DPS-u, ich rodziny, a nawet
młodzież ze Stowarzyszenia „Zostańmy

Razem” im. Mateusza
Kolad.
Zakończenie prac było
okazją do świętowania.
W placówce odbył się piknik w nowym ogrodzie.
Były występy, koncert, grill
oraz okazja do pochwalenia się przed zaproszonymi
gośćmi nowymi ławkami
i zieleńcami.
To nie pierwszy raz, gdy
seniorzy z tej placówki
zdobyli grant. W 2021 r.
mieszkańcy złożyli wniosek do miejskiego programu „Tworzenie społecznych ogrodów” i został
on pozytywnie rozpatrzony. Dzięki temu
w „Domu Kombatanta” powstał
nowy zieleniec
z
kwiatami.
Rośliny pomogli zasadzić

KURSY

KOMPUTEROWE
DLA SENIORÓW

uczniowie jednej z łódzkich szkół.
„Dom Kombatanta” jest
otoczony zielenią – znajduje się na tyłach parku Julianowskiego. Mieszkańcy
mają w nim do dyspozycji
m.in. altanę, oczko wodne,
siłownię zewnętrzną, a zimą
– oranżerię. Przy budynku
powstały nowe ścieżki dla
spacerowiczów, a na jego
zewnętrznych ścianach pojawiły się murale z przyrodniczymi pejzażami.
OHO

Szukamy seniorów, którzy chcieliby uczyć się obsługi komputera
lub smartfona. Wystartował nabór na bezpłatne szkolenia dla
blisko 300 osób.
Zapraszamy
łodzian
w wieku 60+ na bezpłatne
szkolenia z obsługi komputera oraz smartfona.
Zajęcia skierowane są do
osób chcących dowiedzieć
się, m.in. jak skutecznie korzystać z zasobów
internetu, poruszać się
w serwisach społecznościowych oraz używać komunikatorów.
Szkolenia będą prowadzone od października do grudnia 2022 r.
w miejskich Centrach
Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ulicach:
Szpitalnej 6, Rzgow-

skiej 170, Libelta 16
oraz Cieszkowskiego 6.
Pierwsze grupy szkoleniowe wystartują już
17 października. Kursy
będą się odbywać w małych grupach i zostaną
poprowadzone
przez
instruktorów mających
wieloletnie doświadczenie w pracy z seniorami.
Dla każdej grupy przewidziano osiem dwugodzinnych
spotkań.
Poziom trudności zajęć
będzie dostosowywany
na bieżąco do potrzeb
i umiejętności uczestników. Centra seniora
zapewniają sprzęt komputerowy. Do udziału
w szkoleniach z obsługi
smartfona
niezbędne
jest posiadanie własnego telefonu.
OHO

INFO
Szkolenia ﬁnansowane są
z budżetu miasta.

FOT.ŁÓDŹ.PL

Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu: 699 944 222.
Liczba miejsc na kursach jest ograniczona.
Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie:
https://uml.lodz.pl/seniorzy/projekty/senior-w-sieci/

REKLAMA
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JUŻ W TĘ SOBOTĘ
PARK MILIONA ŚWIATEŁ

OTWORZY BRAMY!
Już w tę sobotę, 15 października Łódzki
Park Źródliska znów zmieni się w tętniącą
życiem, rozświetloną feerią barw krainę
Alicji. Do Parku Miliona Świateł powrócą
pełen zaułków Labirynt Królowej, Królicza Nora z pokazem multimedialnym, Magiczny Ogród, Karuzela Alicji i wiele innych
interaktywnych instalacji. Pojawią się też
zupełnie nowe atrakcje! Przypominamy
jak zaplanować wizytę, gdzie kupić bilet
oraz kogo obowiązują zniżki.
MAGICZNA WYSTAWA UZUPEŁNIONA
O NOWE ATRAKCJE
Od ponad miesiąca 15 ha Parku Źródliska pod
opieką konserwatora jest aranżowane kolorowymi
elementami, które stworzą świetlną wystawę przenoszącą nas do baśniowego świata Alicji z Krainy
Czarów. Atrakcja składająca się z 19 stref sceno-

graficznych, przyjechała do Łodzi w 12 tirach,
a w jej powstawanie zaangażowany był 120 osobowy team produkcyjny.
Najwyższa i najdłuższa zarazem atrakcja to wysoka na 5 metrów i długa na 50 metrów Królicza
Nora, która wprowadza nas jako pierwsza do magicznego świata.
Wśród 100 instalacji na odwiedzających czekają
również interaktywne nowości m.in. ALEJA POD
PALMOWYMI LIŚĆMI prowadząca do łódzkiej
palmiarni, czy też wielobarwne WIDOWISKO
MOTYLE. Pierwsze w Polsce show w którym
główną rolę odgrywa bajkowy taniec motyli.
Nowością w tym roku jest również możliwość zobaczenia wystawy w towarzystwie polskiej pięknej
złotej jesieni, ponieważ wystawa zostanie otwarta
miesiąc wcześniej niż w ubiegłym sezonie.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
Park Miliona Świateł jest dostępny od godz. 17.00 do 22.00 (ostatnie wejście możliwe do 21.00) od poniedziałku do niedzieli. Wejście znajduje się
od strony al. Piłsudskiego, zaś wyjście przy placu Zwycięstwa. Bilety można
zakupić na stronie: parkmilionaswiatel.pl lub w kasach stacjonarnych otwieranych w godz. 17.00-21.00. Organizatorzy rekomendują nabycie biletów
przez Internet, co usprawni wejście do parku.
Obowiązują ceny ulgowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat,
emerytów, osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, należy jednak mieć
przy sobie odpowiedni dokument tożsamości lub legitymację. Dla posiadaczy Karty Łodzianina bilet jest 10 % tańszy i można nabyć go ze zniżką przy
kasie a wkrótce także online dzięki kodom dostępnym na stronie aplikacji.
Dla rodzin, czyli dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci w wieku od 3 do 18
lat obowiązuje specjalna cena biletu. Rodzice dzieci do 3 roku życia mogą
również wygenerować przez stronę darmowy bilet dziecięcy.
CENY BILETÓW:
BILET NORMALNY  PONCZW 35 ZŁ | PTNIEDZ + ŚWIĘTA 39 ZŁ
BILET ULGOWY  PONCZW 29 ZŁ | PTNIEDZ + ŚWIĘTA 35 ZŁ
BILET RODZINNY  PONCZW 110 ZŁ | PTNIEDZ + ŚWIĘTA 135 ZŁ
ATRAKCJA PRZYSTOSOWANA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Parkingi znajdują się przy al. Piłsudskiego (między ulicami Wodną a Targową), wzdłuż placu Zwycięstwa, a także przy ul. Targowa, na wprost wejścia
do Szkoły Filmowej. Organizatorzy ostrzegają, aby parkować tylko w miejscach do tego przeznaczonych aby uniknąć mandatów od Straży Miejskiej.
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PARK
PARK MILIONA
MILIONA ŚWIATEŁ
ŚWIATEŁ
W sobotę (15 października)
w parku Źródliska otworzy
się wystawa świetlno-muzyczna – Park Miliona Świateł.
Obok znanych już instalacji ze świata Alicji z Krainy
Czarów pojawią się także
atrakcyjne nowości, w tym
m.in. prezentowane po raz
pierwszy w Polsce widowisko świetlno-muzyczne
„Motyle”,
klimatyczna
Aleja pod Palmowymi Li-

śćmi czy pozujące do zdjęć
uśmiechnięte
kolorowe
sztućce. Do Parku Miliona
Świateł powrócą również
pełen zaułków Labirynt
Królowej, Królicza Nora
z pokazem multimedialnym, Magiczny Ogród, Karuzela Alicji i wiele innych
energooszczędnych instalacji,
zaprojektowanych
z myślą o najmłodszych.
Wydarzenie potrwa do
28 lutego.
KaWa

SZTU

W weekend (14–
nika) na wysta
i krzewy w sztuce
prasza Palmiarnia
tanicznego w park
przy al. Piłsudski

INFO

Podczas wysta
nym z pawilonó
ni prezentowan
12 drzew for
zgodnie ze sztu
pochodzących
członków Polsk
cji Bonsai. Ek
będą m.in. m
sosny, graby, b
i jałowiec. Wyst
rzyszyć będzie
kakemono, japo

BILETY:
PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK:
ULGOWY: 29 ZŁ
NORMALNY: 35 ZŁ
RODZINNY: 110 ZŁ
PIĄTEK – NIEDZIELA:
ULGOWY: 35 ZŁ
NORMALNY: 39 ZŁ
RODZINNY: 135 ZŁ
FOTO: LODZ.PL

POKAZY M

MANUFAKTURA FASHION

DEFORMACJE
W ART HUB RYDZOWA

W sobotę (15 października)
w Galerii Art Hub Rydzowa
na Teofilowie (ul. Rydzowa
10) otwarta zostanie jedna
z ważniejszych łódzkich wystaw tej jesieni.

FOTO: MAT. PRAS.

Galeria zaprezentuje prace łodzianina, Michała
Wasiaka,
zeszłorocznego absolwenta Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi,
wielokrotnie nagradzane-

go artysty, który skupia
dużą uwagę nie tylko wykładowców akademickich
i krytyków, ale i kolekcjonerów dzieł sztuki. Jego
prace nawiązują do klasyków malarstwa, takich jak
Caravaggio czy Velasquez,
ale powstają przy użyciu
współczesnych technologii.
Wystawę można oglądać
bezpłatnie w Galerii do
10 listopada.
red

O ŁODZIANKACH (NIE)ZNANYCH
Alicja Dorabialska, pierwsza
w Polsce kobieta z tytułem
profesora uczelni technicznej
oraz współzałożycielka Wydziału Chemicznego Politechniki
Łódzkiej, będzie bohaterką kolejnego spotkania o łodziankach (nie)znanych w Muzeum
Miasta Łodzi.

FOTO: LODZ.PL

Jej
dorobek
naukowy
obejmuje
128
publikacji – głównie z dziedziny
kalorymetrii, radiochemii

i chemiluminescencji –
w tym pięć opracowań
książkowych. Wydarzenie,
które współorganizuje Fundacja Łódzki Szlak Kobiet,
przybliży także historię
zmagań kobiet o prawo do
edukacji w Polsce.
Spotkanie odbędzie się
w piątek (14 października) o godz. 17:30.
Bilety kosztują: 5 i 7 zł.
EMa

I RABATY NA ZAK
W weekend (14–15 października) w Manufakturze odbędzie się 17. edycja Manufaktura Fashion Week. Jednym
z głównych punktów programu będą pokazy młodych
projektantów.

Tematem przewodnim tegorocznego święta mody
będzie moda kapsułowa. O zasadach
tworzenia stylizacyjnych evergreenów
opowiedzą
inspirujący
polscy projektanci.
W
programie
m.in. pokazy
kolekcji łączonych, prelekcje topowych
stylistów,
a także ra-

baty i promocje w r
ogólnopolskiej, najw
akcji shoppingowej.
Dobór stylizacji,
no tych ponadczaso
klasycznych, jak i
czesnych oraz str
arowych ułatwią: K
Limbach, stylistka
wych magazynów
wych, oraz Marcin
derek, szef działu
Elle, którzy opowied
przeprowadzić rew
w swojej szaﬁe O k
nowaniu własnych
zacji opowiedzą na
ich proﬁlach także
inﬂuencerki: Ania
i Aleksandra Kapk
tomiast Cajmel (o
14:30) i Natalia K
(o godz. 15:30) wystą
scenie Manufaktury.

INFO

MANUFAKTURA FASHION W
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awy w jedów Palmiarnych będzie
rmowanych
uką Bonsai,
z kolekcji
kiej Asocjaksponowane
miniaturowe
buki, kalina
tawie towaekspozycja
ońskich ob-

FOTO: T. OGRODOWCZYK

IGRZYSKA WOLNOŚCI 2022

ZIELONA NIEPODLEGŁOŚĆ

UKA BONSAI

–16 paździerawę „Drzewa
e Bonsai” zaa Ogrodu Boku Źródliska I,
iego 61.

Trzy dni po brzegi wypełnione
wykładami, spotkaniami i panelami dyskusyjnymi! W weekend
wracają Igrzyska Wolności!

razów-zwojów pochodzących z prywatnej kolekcji
jednego z członków Polskiej Asocjacji Bonsai.
Podczas wystawy odbędą
się również zajęcia z formowania i pielęgnacji roślin
w Bonsai: w sobotę o godz.
12.00 – pokaz formowania
drzew, w niedzielę o godz.
12.00 – warsztaty i konsultacje. Wystawa otwarta
w godz 9.00–16.00. Kasa biletowa czynna do godziny
15:30. Wstęp na wystawę,
pokaz i warsztaty za okazaniem biletu wstępu do Palmiarni: 7 zł (ulgowy) i 14 zł
(normalny).
KaWa

MODY

Tegoroczne forum odbędzie się
już w dniach 14–16 października w EC1 (ul. Targowa 1/3),
a towarzyszącym tegorocznej
edycji hasłem będzie „Zielona
niepodległość”! Wśród prelegentów są m.in. Etgar Keret,
Jane Goodall, Robert

ramach
większej

zarówowych,
noworeetweKarolina
topomodon Świmody
dzą, jak
wolucję
kompoh stylia swoznane
Brauer
ka, nagodz.
Klewicz
ąpią na
. Red

FOTO: MAT. PRAS.

KONCERTOWA

WYTWÓRNIA

WSZYSTKO CO MASZ
„Wszystko co masz” to przegląd polskich i ukraińskich
teatrów offowych. W niedzielę (16 października) o godz.
18:00 w klubokawiarni Niebostan (ul. Piotrkowska
17) będzie można obejrzeć
„otwarte / gładkie / białe /
chłodne” Teatru Rajstopy.

Spektakl jest poetycką
opowieścią o procesie
zdrowienia osób zmagających się z problemem
uzależnienia. Został on
stworzony w oparciu
o wywiady antropologiczne z członkami łódzkiej grupy Narcotics Anonymous. Wstęp wolny.
Red

FOTO: MAT. PRAS.

ZWIEDZAJĄC ŁÓDŹ

WEEK

TA (15 PAŹDZIERNIKA)
12:00–22:00

Makłowicz czy Martyna Wojciechowska.
Igrzyska Wolności to spotkanie
ludzi ciekawych świata i głodnych nowych idei. To unikalne interdyscyplinarne forum,
którego zasadniczym celem
jest kreowanie twórczej przestrzeni spotkania ludzi kultury, biznesu i życia publicznego
z różnych branż. To dyskusja
o najważniejszych wyzwaniach, przed jakimi stoją spo-

łeczeństwa Zachodu w XXI w.
Wśród zaproszonych gości
znaleźli i znalazły się m.in.
dr Jane Goodall, Etgar Keret,
Martyna Wojciechowska, Janina Ochojska, Adam Michnik,
Robert Makłowicz, Karolina
Korwin-Piotrowska, Mariusz
Szczygieł, Anna Dziewit-Meller, Paweł Deląg, Tomasz Sekielski czy Justyna Kopińska.
RedKu

Dwa koncertowe dni w klubie Wytwórnia czekają fanów polskiej muzyki
rockowej.

N WEEK

KUPY
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FOTO: MAT. PRAS.

W weekend warto wykorzystać
dobrą pogodę
i wybrać się na
spacer z przewodnikiem.
Do wyboru są
cztery bezpłatne
wycieczki.

Fundacja Ulicy Piotrkowskiej
zaprasza w sobotę (15 października) na spacer, podczas
którego uczestnicy usłyszą
opowieści o najważniejszych,
ikonicznych obiektach architektonicznych w mieście i poznają historię rozwoju stylów
łódzkiej architektury. Zbiórka
o godz. 11:00 na ul. Włókienni-

W sobotę (15 października) o godz.
20:00 wystąpi Pidżama Porno –
zespół założony przez Krzysztofa Grabowskiego, który od 35 lat
i 12 albumów jednoczy wielbicieli
rocka i zaangażowanych tekstów.
Koncert będzie promował najnowsze wydawnictwo zespołu – płytę

INFO
Pełen program trzydniowego
wydarzenia oraz skład prelegentów
dostępny jest na stronie
www.igrzyskawolnosci.pl
„Sprzedawcy jutra”.
W niedzielę (16 października)
o godz. 19:00 przed łódzką publicznością wystąpi zespół Happysad, którego domeną jest pop-rock.
Jesienna trasa zespołu nosi tytuł
„Zwierz Tour” i prezentuje energiczne utwory, do których powstały bardzo aktualne teksty.
Bilety na koncert Pidżamy Porno
kosztują od 70 do 85 zł, a na Happysad – 80, 90 i 100 zł.
RedKu

FOTO: LODZ.PL

WEEKEND W FOTELU
Słynny fotel zaprojektowany przez
Romana Modzelewskiego – RM58
(zachwycił się nim sam Le Corbusier) to także symbol wystawy „RM.
Roman Modzelewski. Sen o Łodzi”,
którą można oglądać tylko do 31
grudnia w Muzeum Miasta Łodzi.
Najbliższy weekend będzie obﬁtował w szereg wydarzeń, nawiązujących do projektowania
i tworzenia przedmiotów użytkowych oraz dokonań Romana
Modzelewskiego. W sobotę (15
października) od godz. 18:00 na

zwiedzających czekać będą m.in.
spotkania z młodymi artystami z ASP, warsztaty dla dzieci
i młodzieży, oprowadzanie
kuratorskie po wystawie, quiz
z nagrodami, spotkanie poświęcone renowacji mebli czy prelekcja o literackim życiu krzeseł
i foteli. Wstęp na wydarzenie
kosztuje 1 zł (bilet ulgowy) i 3 zł
(bilet normalny).
Szczegółowy harmonogram dostępny na stronie
www.muzeum-lodz.pl.
EMa

czej przy pasażu Majewskiego.
Tego samego dnia odbędzie się
wycieczka z Marią Nowakowską, która uczy łodzian patrzeć
na miasto przez pryzmat detali. Będzie prowadzona szlakiem łódzkich rzeźb. Zbiórka
pod Archiwum Państwowym
przy pl. Wolności 1 o godz.
16:00.
Z kolei na niedzielę (16 października) zaplanowano spacer z Fundacją Łódzki Szlak
Kobiet, poświęcony kobietom
i osobom nieheteronormatyw-

nym w Łodzi – w tym m.in.
postaci Marii Dąbrowskiej czy
prof. Marii Janion. Start o godz.
11:00, ul. Narutowicza 67 (tuż
obok dawnego Rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego).
Kolejna niedzielna wycieczka
rozpocznie się o godz. 12:00.
Będzie to spacer przypominający historię ul. Rybnej i wojennych losów jej mieszkańców.
Start o godz. 12:00 u zbiegu
ulic Rybnej i Bazarowej. Udział
we wszystkich spacerach jest
bezpłatny.
EMa

TWOJA HISTORIA
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FOT. LODZ.PL

EKSPERTKA OD KOŁDER

Zaczęła
szyć kołdry
już w 1976 r.
Marianna Barankiewicz od
kilkudziesięciu
lat wykonuje renowacje wyrobów pościelowych. Choć
jej praca na pierwszy rzut
oka może wydawać się bardzo prosta, w rzeczywistości
wcale taka nie jest.

Marianna Barankiewicz
w czasach młodości uczyła się wieczorowo. W 1976 r.
zaczęła sobie dorabiać.
Poszła wtedy do pracy do
zakładu, który mieścił się
przy ul. Piotrkowskiej 9.
– Uczyłam się tam szycia
kołder, poduszek i pościeli. To była powojenna ﬁrma, która stawiała przede
wszystkim na jakość –
mówi Marianna.
Po zakończeniu nauki
kobieta postanowiła jednak skupić się na innym
fachu. Zaczęła pracę
w księgowości Wojskowej Centrali Handlowej,
ale w pewnym momencie
musiała się przebranżowić.
– Zaczęły się zwolnienia,
a Centrala w końcu przestała istnieć. W 1989 r. przyszłam tutaj, żeby robić to,
co umiem, czyli kołdry.
Nie przypuszczałam, że
kiedyś wrócę do tej pracy
– dodaje.
Na własną rękę
W swojej pracowni przy
ul. Zielonej 20 szyje pościel, kołdry, poduszki,
pierzyny, jaśki oraz wałeczki pod głowę. Mają
one różne rozmiary.
– Lata temu kupiłam też
maszynę do czyszczenia
i odświeżania piór. Wrzuca się do niej same pióra
bez materiału. Są one
dezynfekowane wysoką

temperat u r ą .
Odbywa
się to mechanicznie, bez
użycia wody –
tłumaczy.
Na maszynie szyje kołdry puchowe i pierzowe,
zaś te z anilany bądź
wełny owczej wykonuje
ręcznie. Wykorzystuje
przy tym specjalną ramę,
na której napina się materiał. Wszystko trzeba
odpowiednio wymierzyć
i wykroić. To bardzo czasochłonne zajęcie, które
wymaga dużej sprawności manualnej.
Marianna wiele godzin
poświęca również na rozmowę z klientami. Niektórzy do niej przychodzą
i nie za bardzo wiedzą,
czego chcą. Wtedy należy
im wszystko dokładnie
wytłumaczyć, doradzić
i rozwiać wszelkie wątpliwości.
W pracy Marianna używa
piór gęsich i kaczych oraz
gęsiego puchu.
– Na poduszkę najczęściej
wystarcza od 1 do 1,6 kg
pierza i puchu. Konkretna
ilość zależy od preferencji
oraz potrzeby danej osoby. Jedni wolą spać nisko,
inni wysoko – mówi łodzianka.

Najwięcej
klientów
przychodzi
do niej w sezonie jesiennym i na początku zimy.
Przed świętami Bożego
Narodzenia widać
duży wzrost zainteresowania przerabianiem
kołder i różnymi poprawkami. Styczeń i luty są
miesiącami, w których jest
najmniej pracy.
Nie lubi sztuczności
Marianna preferuje naturalne materiały, w szczególności bawełnę i len.
Nie przepada za wyrobami sztucznymi.
– Bum sztuczności przyszedł do Polski 15–20 lat
temu. Od tego czasu ludzie zaczęli masowo wykupywać takie produkty.
Nie ma się czemu dziwić,
bo te rzeczy są o wiele

tańsze
od naturalnych,
ale to wcale nie oznacza,
że są lepsze. Sztuczne materiały nie przepuszczają
powietrza i nie wchłaniają wilgoci. Na szczęście
ludzie zaczynają znowu
interesować się wyrobami
naturalnymi – podkreśla.
Kołdra wykonana z naturalnych materiałów
może wytrzymać nawet
do 25 lat. Im częściej się
ją wietrzy, tym dłużej
jest świeża i dobrze funkcjonuje. Tuż po wstaniu
z łóżka nie wolno jej od
razu chować, bo musi
ostygnąć po całej nocy.

– W dobrze
użytkowanych kołdrach
czasem wystarczą drobne
poprawki, dołożenie pierza, puchu, zmiana materiału i można przez długi
czas spać pod nimi luksusowo – mówi Marianna.
Zawód wymierający
Choć woli materiały naturalne, przyjmuje do renowacji także te sztuczne.
Od zawsze pracuje sama
i nigdy nie miała nikogo do
pomocy. Wie, że jej zawód
powoli wymiera. Dziś bar-

dzo trudno znaleźć osoby, które zajmują
się tym samym, co ona.
– Lubię swoją pracę, daje
mi ona dużo satysfakcji,
ale jednocześnie wiem, że
nie będę jej wykonywać
do końca życia. Na razie
jeszcze zdrowie mi dopisuje, lecz przyjdzie kiedyś
taki moment, że wreszcie
zamknę swoją działalność
– dodaje Marianna Barankiewicz.
Konrad Wojtczak

FAJNE MIASTO
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FOT. ŁÓDŹ.PL, MAT. ARCHIWUM

RZEKA JASIEŃ I PIERWSZY

ŁÓDZKI FABRYKANT

Sto dziewięćdziesiąt pięć lat
temu rozpoczęła się historia
fabrycznej Łodzi. Ruszyła
pierwsza w mieście przędzalnia bawełny. Po raz pierwszy
też do zasilania włókienniczych maszyn użyto energii
spadku wody rzeki Jasień.
Jasień był szybką rzeką,
miał wartki nurt, dlatego
spiętrzony dawał dużo
energii. Najpierw zasilał
młyńskie koła, potem rzekę „zatrudniono” do napędzania pierwszych włókienniczych maszyn.
Przędzalnia
Wendischa
Przybyłym licznie do miasta Łodzi rękodzielnikom
z czasem zaczęło brakować
przędzy do tkania tanich
i trwałych bawełnianych
materiałów. Uznano, że
szybko trzeba zbudować
dużą przędzalnię bawełny. Zgodził się ją wznieść,
pochodzący z Chemnitz
w Saksonii, Krystian Fryderyk Wendisch, „trudniący się od dłuższego czasu

budowlą wodnych i innych wszelkiego rodzaju
machin fabrycznych”.
Z rządowych pożyczek,
w szczerym polu, u zbiegu obecnych ulic Przędzalnianej i Tymienieckiego,
postawił pierwszy w mieście włókienniczy zakład.
Był on, jak na owe czasy
(początek XIX w.), imponujący: trzykondygnacyjny murowany budynek
z dwiema dodatkowymi
kondygnacjami na poddaszu, prawie na 70 m długi
i ponad 17 m szeroki. To
pierwszy w Łodzi obiekt
przemysłowy z prawdziwego zdarzenia. Na
każdym z pięter były
po dwie hale produkcyjne. Umieszczono w nich aż 27
maszyn przędzalniczych oraz 21 gręplarskich. Wprawiała je w ruch energia
uzyskana z jednego
koła wodnego.
Na potrzeby budowy przędzalni Wendisch wypalał cegły,

usypał i urządził groblę
na stawie przy obecnej ul.
Przędzalnianej, przekopał
od niego do zakładu kanał o głębokości aż 6,5 m,
wyrównał koryto Jasienia,
ściągnął do Łodzi nowoczesne maszyny i dobrej
jakości bawełnę. Dał pracę
łódzkim tkaczom.

Pionier
Wendischa śmiało można nazywać pierwszym
łódzkim fabrykantem.
Wraz z rozruchem jego
przędzalni w 1827 r. w naszym mieście rozpoczęła
się też „era bawełny”. Po

uruchomieniu zakładu zaczęło mu jednak brakować
pieniędzy na zakup kolejnych partii bawełny. Do
tego wezbrane wody Jasienia dwukrotnie zniszczyły
groblę. Wendisch prosił
rząd o pomoc ﬁnansową.
Nie doczekawszy się żadnej odpowiedzi na swoje
petycje zmarł nagle na
zawał 21 stycznia 1830 r.
Skończył swój pracowity
żywot w wieku zaledwie
44 lat. Wojewoda Mazowiecki, Rajmund Rembieliński, pisał, że jego
nagła śmierć jest dotkliwą stratą dla „postępu
przemysłu krajowego”.

„Stracono jednego z najzdolniejszych, najrządniejszych, najpracowitszych
i najrzetelniejszych fabrykantów”. Sam Rembieliński sporo stracił z powodu
przedwczesnej śmierci fabrykanta. Udzielił mu bowiem prywatnej pożyczki
na zakup bawełny. Nigdy
tych pieniędzy nie odzyskał.
Po śmierci Wendischa tkalnia została przejęta przez
skarb państwa i z czasem
zlicytowana.
Pojawienie się w Łodzi
groźnego konkurenta
w postaci maszyny parowej doprowadziło do
upadku zakładu zasilanego energią płynącej
wody. Historię pierwszej
„bawełny” w mieście
Łodzi koń-

czy pożar fabryki w 1870 r.
Jej zgliszcza kupił Karol
Wilhelm Scheibler… ale to
już inna opowieść.
Co w Łodzi zostało
po Krystianie
Wendischu?
Przy ul. Przędzalnianej 71
do dziś stoi jego dom – to
jeden z najstarszych zachowanych domów mieszkalnych w Łodzi. Ledwie
można go dostrzec na tle
ogromnych ceglanych budynków zakładów Scheiblera, tak jak postać pierwszego łódzkiego fabrykanta
pozostaje w cieniu późniejszych łódzkich „królów bawełny”. Zapraszamy na ﬁlmowy spacer wzdłuż rzeki
Jasień. Zaczynamy od miejsca, w którym biły źródła tej
fabrycznej rzeczki.
MW
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OGŁOSZENIA
OGŁOSZEN
OGŁOSZENIA
IA MIEJSKIE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 14 października 2022 r. do 4 listopada 2022 r. wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104
oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl) wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 2235/2022 Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, przysługującego Miastu Łódź udziału w odrębnej własności lokalu mieszkalnego
nr 107, znajdującego się w budynku położonym w Łodzi przy ulicy Stefana Czarnieckiego 6 oraz ogłoszenia jego wykazu.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu,
usytuowanych w budynkach położonych w Łodzi przy:

• ul. płk. dr. Stanisława Więckowskiego 56*, lokal mieszkalny nr 48, nr księgi wieczystej KW LD1M/00050660/3, działka nr 339/1 w obrębie P-9 o powierzchni 1 229 m²,
powierzchnia lokalu 68,92 m2, udział w częściach wspólnych nieruchomości 0,024, cena wywoławcza łączna 238 000 zł, wadium 23 800 zł;
• ul. płk. Jana Kilińskiego 46*, lokal mieszkalny nr 10, nr księgi wieczystej KW LD1M/00000106/7, działka nr 510/1 w obrębie S-1 o powierzchni 1 661 m²,
powierzchnia lokalu 45,70 m2, udział w częściach wspólnych nieruchomości 0,016, cena wywoławcza łączna 182 000 zł, wadium 18 200 zł;

• ul. płk. Jana Kilińskiego 46*, lokal mieszkalny nr 40/52, nr księgi wieczystej KW LD1M/00000106/7, działka nr 510/1 w obrębie S-1 o powierzchni 1 661 m²,
powierzchnia lokalu 55,61 m2, udział w częściach wspólnych nieruchomości 0,019, cena wywoławcza łączna 217 000 zł, wadium 21 700 zł;
• ul. Solnej 11/15; Północnej 31, lokal mieszkalny nr 52, nr księgi wieczystej KW LD1M/00057272/5, działka nr 176/1 w obrębie S-1 o powierzchni 957 m²,
powierzchnia lokalu 23,81 m2, udział w częściach wspólnych nieruchomości 0,006, cena wywoławcza łączna 119 000 zł, wadium 11 900 zł;

• ul. dr. Adama Próchnika 9*, lokal mieszkalny nr 3B, nr księgi wieczystej KW LD1M/00068903/8, działki nr 144/3, 144/4, 144/5 w obrębie S-1 o powierzchni 1 869 m²,
powierzchnia lokalu 83,50 m2, udział w częściach wspólnych nieruchomości 0,031, cena wywoławcza łączna 294 000 zł, wadium 29 400 zł.

*/ Zgodnie z zarządzeniem Nr 4216/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi: Nr 7257/VII/17 z dnia 20 listopada 2017 r., Nr 3397/VIII/20 z dnia 28 lutego 2020 r. i Nr 6843/VIII/21 z dnia 26 marca 2021 r., budynek mieszkalny
objęty został gminną ewidencją zabytków.
Sprzedaż lokali zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137,
1301, 1488 i 1561).
Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, Duża Sala Obrad.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI O PRZETARGU zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (IV p.). Ogłoszenie publikowane jest również na stronie internetowej pod adresami:
https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/sprzedaz-nieruchomosci/, https://nieruchomosci.uml.lodz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania
i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 468, 457) oraz pod numerem telefonu: (42) 638 - 45 - 83, 638 – 44 - 14.
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FOT. WIDZEW ŁÓDŹ (ALAN KOSIŃSKI)

WIDZEWSKI WALEC
Przed sezonem wielu wieszczyło Widzewowi walkę
o utrzymanie, łodzianie zaś
na przekór tym wróżbom
rozpychają się w czołówce
i do podium tracą tylko jeden
punkt. RTS może być na pudle
już po zbliżającej się kolejce,
jednak pierwszym warunkiem
jest zwycięstwo z Zagłębiem
Lubin.
Widzew Łódź jest niepokonany od czterech spotkań.
Łupem drużyny Janusza
Niedźwiedzia padały Cracovia, Stal Mielec i Piast
Gliwice. W emocjonującym
meczu udało się również
urwać punkty Rakowowi
Częstochowa, jednemu
z głównych faworytów do
mistrzostwa. Nie dziwi
więc, że wśród kibiców
zapanowała euforia i częściej niż o walce o ekstraklasowy byt rozmawia
się o pucharach. Na razie
w formie żartu, jednak jeFOT. ŁKS

„Miłość ci wszystko wybaczy”
– śpiewała Hanka Ordonówna,
jednak miłość kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego wystawiana jest na wielką próbę. Cztery ostatnie spotkania
to cztery remisy, jednak różne
okoliczności meczowe. Dobrym momentem na zerwanie
przygodnej znajomości z jednym punktem jest najbliższy
mecz z czerwoną latarnią Fortuna 1 Ligi – Sandecją Nowy
Sącz.

przegrywał 2:0 i tylko dzięki kilku fantastycznym
interwencjom Aleksandra
Bobka łodzianie mogli mieć
nadzieję na zdobycie punktów. W drugiej części gry
Biało-Czerwono-Biali zagrali koncert. Wyrównali stan
meczu i mieli masę okazji
do wyjścia na prowadzenie. Najbliższe spotkanie
będzie świetną okazją
do zerwania z remisami i otwarcia nowego
lepszego rozdziału
Remisowy romans Ryce- w związku z kibicami.
rzy Wiosny rozpoczął się
od meczu z Termalicą. Ten Sandecja też
punkt zdobyty na własnym lubi jeden punkt
terenie był poprawny jak Klub z Nowego Sącza
pierwsza randka w kinie również upodobał
zakończona dobrą kolacją. sobie ciułanie poKolejne dwa starcia z Za- jedynczych oczek.
głębiem Sosnowiec i Pod- W tym sezonie Sanbeskidziem Bielsko-Biała decja remisowała aż
wprawiły serca kibiców sześć razy. Nic dziwnego,
w drgania. Nie był to jed- że jest czerwoną latarnią
nak zachwyt, a strach, że w Fortuna 1 Ligi. Trener Stadobrze działającej maszynie nislav Varga zapewne bęKazimierza Moskala ktoś dzie chciał wykorzystać
wsypał piach do trybów.
zwycięstwo w ostatnim
Powiew świeżości w związ- meczu z Chojniczanką
kowy kryzys klubowo- i zacząć marsz w górę tabeli.
-kibicowski wniósł mecz Mecz odbędzie się w piątek
z Wisłą Kraków, choć miał (14 października) o godz.
on słodko-gorzki smak. 20:30 na stadionie im. WłaPo pierwszej połowie ŁKS dysława Króla.
PB

żeli Widzew utrzyma obecną dyspozycję, to wszystko
może się zdarzyć.

Miedziowi w formie
Ostatnie tygodnie dla Zagłębia są również udane.
Zespół Piotra Stokowca nie przegrał od
pięciu spotkań, pokonując m.in. zaskoczenie tegorocznych
rozgrywek – Wisłę
Płock. Widzewska
obrona będzie musiała szczególnie skupić
się na trzech ofensywnych
graczach. Rafał Adamski
i Damjan Bohar potrafią
strzelać bramki, a nieszablonowość Filipa Starzyńskiego
może być problemem dla
środka pola Czerwono-Biało-Czerwonych. Mecz
odbędzie się w niedzielę
(16 października) o godz.
15:00 na stadionie przy
al. Piłsudskiego 138.
PB

EKSTRAKLASA

13. KOLEJKA
NIEDZIELA

WIDZEW

ZAGŁĘBIE

(16 PAŹDZIERNIKA)

GODZ. 15:00

ŁÓDŹ

LUBIN

CANAL+

Tabela na 13.10.2022, godz. 20:00
EKSTRAKLASA
1. Raków Częstochowa
2. Legia Warszawa
3. Wisła Płock
4. Pogoń Szczecin
5. Widzew Łódź
6. Stal Mielec
7. Lech Poznań
8. Jagiellonia Białystok
9. Cracovia
10. Zagłębie Lubin
11. Śląsk Wrocław
12. Warta Poznań
13. Radomiak Radom
14. Górnik Zabrze
15. Korona Kielce
16. Piast Gliwice
17. Lechia Gdańsk
18. Miedź Legnica
MISTRZ

M

12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
12
12
12
11
12
12
11
11

PUCHARY

G PKT

20:9
15:13
23:13
20:16
16:11
18:19
12:9
20:14
14:10
12:14
13:16
10:13
11:16
17:20
14:18
12:15
10:21
11:21

26
24
21
21
20
19
18
17
17
17
16
14
14
13
12
11
8
5

SPADEK

Zerwać z remisami
Tabela na 13.10.2022, godz. 20:00
FORTUNA 1 LIGA

M

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

FORTUNA 1 LIGA

14. KOLEJKA

ŁKS

ŁÓDŹ

PIĄTEK

(14 PAŹDZIERNIKA)

GODZ. 20:30

POLSAT GO BOX

SANDECJA
NOWY SĄCZ

BARAŻE

G PKT

18:10
21:15
16:11
18:14
21:15
15:16
14:13
24:19
23:19
21:19
17:15
20:21
16:20
8:17
14:19
18:20
16:25
9:21
SPADEK

26
26
22
22
21
20
19
18
18
18
18
18
14
14
12
11
11
9
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ŁÓDZKA POGODYNKA
PIĄTEK

14.10

15°C

Imieniny
obchodzą:
Alan, Bernard,
Gaja, Burchard,
Dominik, Gaja

SOBOTA

15.10

ubranko z białym koronkowym
kołnierzykiem. Jak się okazuje,
dla chłopca równie ważne było…
ogromne pudło słodyczy Wedla,
które miał otrzymać po występie!

16°C

Imieniny
obchodzą:
Aurelia, Brunon,
Teresa, Franciszek,
Jadwiga, Leon

FORTEPIAN
RUBINSTEINA

Grając trudne utwory Mozarta,
Schuberta i Mendelssohna – jak
wspominał Rubinstein – myślał
tylko o tych boskich czekoladkach,
a zwłaszcza o tym, którą zje jako
pierwszą...
agr

„ KO N C E R T Ó W K A”
W naszych wspomnieniach o Arturze
Rubinsteinie z lat jego dzieciństwa w Łodzi przewija się nazwa sali koncertowej,
a właściwie Domu Koncertowego Vogla
przy ówczesnej ul. Dzielnej 18 (obecnie
ul. Narutowicza 20). Obiekt ten, wzniesiony w latach 1883–1887 według projektu Otto Gehliga nazwano dawniej po
prostu „Koncertówką”.
Po II wojnie światowej powstała tu
Miejska Filharmonia, od 1949 r. – Państwowa Filharmonia w Łodzi, która
od 1984 r. nosi właśnie imię Artura
Rubinsteina. Po modernizacji nowoczesny gmach oddano ponownie do użyt-

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC

NIEDZIELA

16.10

19°C

Imieniny
obchodzą:
Iga, Jadwiga,
Ambroży, Anastazy,
Dionizy, Emil

Przymiarka do
występu

Rodzinne miasto
Postępy w grze małego wirtuoza
były na tyle znaczące, że w połowie
grudnia 1894 r. Rubinstein został
zaproszony do udziału w organizowanym w Łodzi koncercie dobroczynnym.
Było to w życiu 7-letniego Artura
poważne wydarzenie i zarazem
pierwszy występ publiczny poza
domem. Atmosfera była ekscytująca, a małemu artyście sprawiono
na tę okazję nowe, aksamitne

15

ŁODZIANIZMY

ku 10 grudnia 2004 r.,
a łódzka placówka,
nawiązując do tradycji pierwszej Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej, świętowała
w 2015 r. swoje 100-lecie
w rocznicę pierwszego koncertu zespołu 17 lutego 1915 r.
w Teatrze Wielkim przy
ul. Konstantynowskiej 14/16 (dziś ul. Legionów), który spłonął
w 1920 r.
agr

Dom Koncertowy Vogla z pocz. XX w. Fot. Bronisław Wilkoszewski

Kolejne wydanie w poniedziałek
GALERIA
ŁÓDZKICH
KAMIENIC
I DETALI

Bogato zdobiona płaskorzeźbami kamienica Edmunda Stefanusa
przy ul. Jaracza 47 została zaprojektowana w stylu eklektycznym
z elementami neobaroku przez Franciszka Chełmińskiego

17 października

GARDŁOWA… POMYŁKA
Bywa i tak, że splot rozmaitych okoliczności
może prowadzić do trudnych sytuacji na skutek
pomyłek lub niefrasobliwości. W tym wypadku
nie była to jednak komedia omyłek, bo chodziło
o ocalenie życia. Młodzieniec z Warszawy, Artur
Glitzer, z zamożnej rodziny adwokackiej, po konﬂikcie z bliskimi porzucił
studia i wyruszył w świat.
Tułał się po Bałkanach
i Turcji, a po pobiciu żandarma przed kasynem
w Baden-Baden trafił na
pół roku za kratki, po
czym odesłano go do kraju i tak traﬁł bez grosza do
Łodzi, gdzie udzielał się
się głównie jako fordanser w nocnych lokalach
i naciągał bogate panie.
Jesienią 1930 r. niedaleko lokalu „Arkadia”,
w pobliżu krańcówki
tramwajowej przy ul. Północnej, znaleziono ciało
zamordowanej 18-letniej stenotypistki, która
ok. 2:00 w nocy opuściła
zabawę.

„SOCHA” NA NIWIE TEATRU I FILMU
14 października 1930 r.
w Katowicach urodził
się Bogusław Sochnacki – znany aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
związany z Łodzią. Zadebiutował na planie filmu
„Dwie brygady”, będąc na
pierwszym roku w Szkole
Filmowej. Po jej ukończeniu
w 1953 r. przez cztery lata
grał w Teatrze Ziemi Rzeszowskiej. W 1957 r. przeniósł się do Łodzi i występował w Teatrze Satyry
(1957–1958), Teatrze im.
Stefana Jaracza (1962–1963),
a potem w Teatrze Nowym
(do 1980 r.), gdzie stworzył
swoje najbardziej znaczące kreacje w spektaklach
Kazimierza Dejmka, m.in.
w dramatach Mrożka czy
Gombrowicza.

Poszukiwania policji
szybko skierowały trop
w stronę Artura G., który „działał” tam feralnej
nocy. Rozpoznali go koleżanka zabitej, z którą wyszła po zabawie na przystanek, a także kierowca
taksówki, który wiózł
młodzieńca nad ranem
i oferował mu sprzedaż
biżuterii.
Oskarżenie o zabójstwo
było blisko, a co za tym
idzie, również możliwa groźba kary śmierci
za brutalne zabójstwo
dziewczyny. Jednak tańce
w „Arkadii” oraz kradzież
precjozów uratowały mu
życie. Glitzer udowodnił
bowiem, że od godz. 1:00
do 5:00 popijał przy barze i hulał na parkiecie.
Nie mógł więc podrywać
obu panien na przystanku przy ul. Nowomiejskiej. Alibi potwierdzili
szatniarz oraz kilku gości
lokalu. Szczęściem w nieszczęściu skazano go jedynie za kradzież, a mógł
stracić gardło…
agr

KARTKA Z KALENDARZA

Gwiazda aktora w łódzkiej Alei Gwiazd.
Bogusław Sochnacki w serialu „Stawka większa niż życie”
W 1980 r. powrócił do Teatru
im. Stefana Jaracza.
Aktor o rudej czuprynie na
ekranie filmowym i telewizyjnym zagrał dziesiątki
ról, a w teatrze – ponad 150.
Od 1975 r. był także wykładowcą PWSFTviT im. Leona
Schillera., gdzie zyskał sympatię studentów, którzy na-

zywali go „Sochą”. Mówił,
że ten pseudonim dobrze
oddaje jego charakter – solidność, zaangażowanie,
traktowanie zawodu serio,
bez stosowania taryfy ulgowej. Jego głos znany był także z słuchowisk radiowych,
a także z dubbingu, np. był
narratorem w polskiej wer-

sji czechosłowackiej dobranocki o rozbójniku Rumcajsie.
Aktor zmarł w Łodzi 26 lipca 2004 r. i spoczął w Alei
Zasłużonych na Cmentarzu
Komunalnym na Dołach.
23 kwietnia 2012 r. odsłonięto jego gwiazdę w na
ul. Piotrkowskiej.
agr
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