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Ekipy remontowe
wkraczają na kolejne ulice
Rozpoczynają się remonty kolejnych łódzkich dróg. Poważną inwestycją jest przebudowa
następnego odcinka al. Rydza-Śmigłego, która spowoduje spore zmiany w organizacji ruchu
w rejonie al. Rydza-Śmigłego, ul. Przybyszewskiego i ul. Tatrzańskiej. Na Chojnach naprawiana
będzie ul. Paradna.
Chojny przechodzą drogową rewolucję. Trwają już
remonty ulic: Strażackiej,
Osobliwej, Kosynie-

rów Gdyńskich i Matek
Polskich, a dziś do remontowej puli
do-

łączy ul. Paradna, którą
czeka remont od ul. Obszernej do ul. Matek Polskich.
Warunkiem
rozpoczęcia
prac na ul. Paradnej jest
otworzenie dla ruchu
ul. Strażackiej – ta od
poniedziałku ma być
przejezdna
w
jednym

kierunku, w stronę ul. Pryncypalnej. Jednocześnie zamknięta dla ruchu zostanie
ul. Kosynierów Gdyńskich
– między ul. Osobliwą
a ul. Starościńską (przy
ul. Łazowskiego) – co ma
związek z budową infrastruktury podziemnej niezbędnej do przebudowy
ul. Osobliwej.
Roboty na ul. Paradnej
wymuszą objazdy rejonu
prac, dobrze więc uważać
na znaki drogowe. Zmienionymi trasami jeździć

będą autobusy komunikacji miejskiej. Linia 63 pojedzie ulicami: Rzgowską
i Dachową do ul. Pryncypalnej. Linia 62 ulicami Rzgowską i Bartoszewskiego
do ul. Demokratycznej, a
komunikację
wewnątrz
osiedla zapewni linia 75,
która pojedzie ulicami:
Rzgowską,
Strażacką,

Pryncypalną, Kosynierów
Gdyńskich, Trybunalską
i Paradną. Zapewni to dojazd do osiedla, szpitala
bonifratrów i punktów
usługowych przy ul. Strażackiej.
TAnd
FOT.LODZ.PL, MAT. PRAS.

Głosowanie do końca października

Trwa głosowanie na projekty
zgłoszone do jubileuszowej X.
edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie tradycyjne, na papierowych kartach,
zakończyło się w miniony piątek
(14 października), ale jeszcze do
31 października można oddawać

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE

SAMOCHODOWY
ZŁODZIEJ

Łódzcy policjanci zatrzymali mężczyznę,
który z niestrzeżonych parkingów osiedlowych na terenie miasta skradł co najmniej
dwa samochody.
42-letni przestępca wpadł w ręce stróżów prawa po kradzieży toyoty dokonanej 9 października przy ul. Elektronowej. Policjantom Wydziału
Kryminalnego Komendy Miejskiej
Policji w Łodzi bardzo szybko
udało się ustalić personalia sprawcy, który został zatrzymany już
dwa dni po kradzieży. Przy okazji
funkcjonariusze odzyskali jeszcze mazdę
skradzioną przez tego samego sprawcę.
Toyota wróciła już do właściciela.
Zebrany materiał dowodowy pozwolił na
przedstawienie mężczyźnie dwóch prokuratorskich zarzutów kradzieży pojazdów,
za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
(pj)

SCHRONISKO W ŁODZI

KTO
POKOCHA
LUSIĘ?
Lusia zamieszkała w schronisku 1 sierpnia. Miała
wtedy zaledwie około roku
i była zjawiskową puchatą
pięknością. Rychło okazało
się, że uroda idzie w parze
z cudownym charakterem.

żywiołowym, pełnym wigoru i pozytywnej energii.
Dobrze dogaduje się z innymi pieskami i szybko łapie z nimi nić porozumienia. Zasługuje na najlepszy
dom na świecie.

Lusia jest bardzo przyjacielska, towarzyska, pogo-dna. Uwielbia ludzi, podchodzi do nich z ufnością,
chętnie daje się głaskać
i przytulać. Jest psiakiem

Osoby zainteresowane podarowaniem szansy Lusi zapraszamy
do kontaktu ze schroniskiem:
schronisko.biuro@o2.pl.
RedSc
FOT. SCHRONISKO

głosy przez internet, za pośrednictwem strony: budzetobywatelski.uml.lodz.pl. Wybierać można
spośród 696 projektów na poprawę życia w mieście. Każdy mieszkaniec Łodzi może zagłosować
na pięć projektów osiedlowych
(z dwóch dowolnie wybranych

osiedli) oraz maksymalnie pięć
ponadosiedlowych. Oddając głos
przez internet, należy wypełnić
kartę do głosowania oraz wpisać
kod weryﬁkacyjny otrzymany
poprzez SMS na numer telefonu
podany przy rejestracji.
(pj)
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Powrót Parku Miliona Świateł, który ponownie zawitał do łódzkiego
parku Źródliska, był najgorętszym wydarzeniem
weekendu. Łodzianie całymi rodzinami odwiedzali go, podziwiając znane już i całkiem nowe instalacje
w jesiennej scenografii. Największy zachwyt wzbudził spektakl tańczących motyli, który w miniony weekend miał swoją
premierę.
– Byłam tu już w zeszłym roku z dziećmi, ale zaskoczyły mnie
nowe atrakcje. Iluminacja z motylami jest zachwycająca, nie kojarzyłam też ogromnych uśmiechniętych sztućców – mówi mama
małej Ani.
Park Miliona Świateł stanowi 19 stref scenograficznych,
z których największa jest wysoka na 5 metrów i długa na 50
metrów Królicza Nora prowadząca gości do magicznego
świata Alicji w Krainie Czarów. Nowością wśród 100
instalacji jest też Aleja Pod Palmowymi Liśćmi
wiodąca do palmiarni.
red
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DAWNE ZAKŁADY POLLENA EWA

FABRYKA W ROZBIÓRCE,
BĘDĄ MIESZKANIA
Rozpoczęły się prace wyburzeniowe na terenie po dawnych
zakładach Pollena Ewa przy
ul. 6 Sierpnia 15/17. W ich
miejscu wyrośnie nowe osiedle
mieszkaniowe.
Na działce przy ul. 6 sierpnia inwestuje Grupa Murapol, która planuje realizację
inwestycji mieszkaniowej.
Wybuduje tam trzy 7-kondygnacyjne budynki z 457
mieszkaniami. Deweloper
zapowiada, że w standardzie każdego lokalu będą
m.in. filtry antysmogowe
chroniące wnętrza przed zanieczyszczeniami, pyłami,
FOT.LODZ.PL

alergenami i drobnymi owadami. Z kolei zainstalowany
w budynkach Home Management System pozwoli na
korzystanie w mieszkaniach
z rozwiązań Smart Home,
w tym np. zdalne sterowanie
mediami, w tym zaworami
wody, co może przełożyć się
na oszczędności na rachunkach sięgające nawet 29%
w skali roku. Na terenie
osiedla zaplanowano stację ładowania samochodów
elektrycznych oraz stojaki
rowerowe dla miłośników
jednośladów. Osiedle zostanie podłączone do miejskiego
węzła cieplnego. Na parterze

dwóch budynków
będzie się mieścić 19
lokali usługowych.
27 września na terenie inwestycji
wystartowały prace
przygotowawcze do
rozbiórki budynku
pofabrycznego. Zdemontowano stolarkę
okienną i drzwiową
oraz dach, obecnie
rozbierane jest już
górne piętro budowli. Zakończenie
prac planowane jest
na 31 października.
(pj)

FOT.LODZ.PL

SZTUKA ULICY

Mural z cytatem
z Olgi Tokarczuk

„...i jedyne, co mogę o sobie
powiedzieć, to że przydarzam się sobie”. Fragment z
książki „Dom dzienny, dom
nocny” ozdobił ścianę budynku przy ul. Ogrodowej 4.

„Sobie” to tytuł nowego
muralu wielkoformatowego, który można od
niedzieli (16 października) oglądać na bocznej
ścianie budynku przy
ul. Ogrodowej 4. Obraz
o wymiarach 22 na
12 metrów interpretuje fragment tekstu autorstwa no-

blistki Olgi Tokarczuk
- „...i jedyne, co mogę
o sobie powiedzieć, to że
przydarzam się sobie”.
Mural jest pierwszą częścią projektu „Ulice słów”,
przedsięwzięcia artystycznego Łódzkiego Centrum
Wydarzeń. Do współpracy
został zaproszony Mariusz
Szczygieł, reportażysta, pisarz i dziennikarz, laureat
Grand Press, Europejskiej
Nagrody Książkowej,
NIKE i Prix Amphi. Wybrał tekst, który pojawił się na budynku przy
ul. Ogrodowej.
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– Wyszukując odpowiednie cytaty do tego projektu, chciałem, aby przechodnie i mieszkańcy mieli
kontakt z ambitną literaturą. Dlatego zależało mi
na cytatach, które dają do
myślenia, są nieoczywiste, zaskakujące – mówi
Szczygieł.
Autorem projektu muralu
jest Paweł Ryżko – jeden
z najlepszych polskich
graﬁków. Kolejną autorką,
której tekst pojawi się jeszcze w tym roku w Łodzi,
jest Dorota Masłowska.
ML

REWITALIZACJA

Pięknie przy
Wschodniej 45

Można już podziwiać elewację kolejnej kamienicy
odnowionej w programie rewitalizacji. Przez jej podwórko będzie można przejść
z ul. Włókienniczej do ul.
Piotrkowskiej.

Miejski program rewitalizacji obejmuje kilka kamienic przy ul. Wschodniej. Z tej pod numerem
45 właśnie zostały zdjęte
rusztowania. Odsłonięcie odnowionej fasady
budynku to sygnał, że
generalny remont kamienicy osiągnął półmetek.
– Aktualnie przy
ul. Wschodniej 45 reali-

zowane są prace w nowych
klatkach żelbetowych
i są to ostatnie prace konstrukcyjne na inwestycji.
W oficynach montowane są panele, drzwi wewnętrzne oraz drzwi zewnętrzne – mówi Olga
Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich.
Na budynku frontowym
trwają jeszcze prace przy
elewacji od strony podwórza. Zakończyły się
natomiast prace w węźle,
który został zgłoszony do
odbioru gestorowi sieci,
Veolii. Wszystkie mieszkania będą wyposażone
w centralne ogrzewanie.

W piwnicach na oficynach wykonywane są
prace tynkarskie.
Zmiany nie ominą podwórza. Podobnie jak
w przypadku innych inwestycji, zostanie na nim
urządzona przestrzeń na
sąsiedzkie spotkania.
W połowie przyszłego
roku przy ul. Wschodniej 45 zostanie oddanych do użytku 48
mieszkań komunalnych,
mieszkanie chronione
dla osób opuszczających
pieczę zastępczą, 12 lokali usługowych oraz
cztery pracownie twórcze.
aha
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NA GREAT SEPTEMBER
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Bedoes

Great September Showcase Festival
& Conference wybrzmi w Łodzi już
20–22 października. Wydarzenie
jest przede wszystkim szansą dla
nieznanych szerzej artystów, ale
na głównej scenie zobaczymy też
wiele znanych nazwisk. Kto wystąpi
w Łodzi?
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Igor Herbut

Pełen zestaw artystów oraz
szczegółowe informacje
dostępne na stronie
www.greatseptember.pl.
Wejściówki na koncerty w cenie 139 zł dostępne na stronie
wydarzenia oraz w serwisach
eBilet oraz Eventim.

NIKA
ZIER
D
Ź
A
20 P Z. 21:00
D
O GO

Rubens

INFO

KA

NI
ZIER
D
Ź
A
21 P Z. 23:00
D
O GO

Ofelia

DZIEJE SIĘ W

IAŁEK
PONIEDZ
Jesienny blask…
O godz. 16:30 w Bibliotece
Dygresja (ul. Rewolucji
1905 r. 84) odbędzie się
warsztat z okazji Międzynarodowego Dnia Naprawy. – Pokażemy, jak z pozoru bezużyteczne zmienić
w funkcjonalne i przede
wszystkim przydatne rzeczy. Wykorzystamy słoiki,
sznurki, kleje, farby oraz
bardzo dużo kreatywności
– zachęcają organizatorzy.
Spotkanie jest bezpłatne, obowiązują zapisy:
571 553 03.

DZIEJE SIĘ WE

WTOREK

Urodziny Zoﬁi
Romanowiczowej
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PREMIERA

Ilustrowany Atlas Architektury
We wtorek (18 października) premiera książki „Łódź. Ilustrowany
atlas architektury”. Z autorami,
Anną i Błażejem Ciarkowskimi,
będzie można się spotkać tego
samego dnia o godz. 18:00 w holu
starego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Matejki
32/38).
Atlas zawiera esej na temat
historii Łodzi, prezentacje
65 obiektów oraz mapę miasta

z zaznaczonymi lokalizacjami
budynków. Wszystkie teksty
podane są w języku polskim
i angielskim. Uzupełnieniem
tekstów jest bibliograﬁa oraz
indeks nazwisk i pracowni architektonicznych.
Wyboru obiektów do atlasu
dokonali Anna i Błażej Ciarkowscy, łodzianie, znawcy
i miłośnicy miasta. Oprócz
sztandarowych zabytków,
najstarszych pałaców i fabryk,

znalazły się tu także mniej
znane modernistyczne budynki i pawilony oraz neony,
murale i rzeźby z okresu PRL.
Z okazji premiery albumu
biblioteka udostępni gościom
dawne frontowe wejście do
budynku. Spotkanie z autorami poprowadzi Marta Madejska, będzie też możliwość
zwiedzenia cennych wnętrz
BUŁ przy ul. Matejki 32/38.
red

FOT. MAT. PRAS

O godz. 17:00 na setne
urodziny Zoﬁi Romanowiczowej zaprasza Biblioteka Wolność (pl. Wolności
4). Goście wysłuchają
wykładu dr Natalii Królikowskiej o życiu i twórczości autorki „Przejścia
przez Morze Czerwone”.
Wstęp wolny.
Spotkanie
z laureatem NIKE
O godz. 18:00 w Domu
Literatury (ul. Roosevelta 17) rozpocznie się
spotkanie z Jerzym Jarniewiczem,
laureatem
Nagrody Literackiej NIKE
za tom poetycki „Mondo Cane”. Prowadzenie:
Rafał Gawin. Spotkanie
wzbogacą improwizowane
fragmenty jazzowe w wykonaniu Marka Kądzieli.
Wstęp wolny.
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TWOJA HISTORIA

CHCE ZOSTAĆ

MISS ŚWIATA

NA WÓZKU

Ma 25 lat i na co dzień porusza się na wózku inwalidzkim. Sześć lat temu została
II wicemiss Polski. Dziś Anna
Płoszyńska marzy o zwycięstwie w konkursie Miss
Wheelchair World 2022.

Pochodzi z okolic Uniejowa, a od 5 lat jest łodzianką. Ukończyła studia na
Uniwersytecie Medycznym i od kwietnia 2021 r.
pracuje w zawodzie.
Anna Płoszyńska projektuje protezy zębowe w 3D.
Dwa razy w miesiącu prowadzi także
zajęcia dla dzieci
poruszających
się na wózkach. Bawi się
razem z nimi
i uczy ich radzenia sobie
w różnych

sytuacjach. Wie, że życie
z niepełnosprawnością jest
trudne. Od dłuższego czasu sama się z nią zmaga.
Nieszczęśliwy
wypadek
– W 2015 r. uczestniczyłam
w obozie karate. Miałam
wtedy zajęcia poligonowe. Jedną z konkurencji
było przejście po opadającej linie zawieszonej na
wysokości pierwszego
piętra. Jeden jej koniec
przywiązano do schodów
pożarowych, a drugi do
drzewa – opowiada
łodzianka.
Zadaniem Anny oraz
innych uczestników
było wspięcie się
po schodach pożarowych, przekroczenie barierki,
zaczepienie się

Zbiórka na zakup biletów dla
Anny Płoszyńskiej znajduje się
na stronie: siepomaga.pl/miss-wheelchair-world

rękami i nogami zwisającej liny i przejście w zwisie
w stronę drzewa. Podczas
wykonywania tego ćwiczenia doszło do nieszczęśliwego wypadku.
– Moje ręce nie wytrzymały i upadłam z wysokości
ok. 4 m na łopatki. Nie
straciłam przytomności
i pamiętałam wszystko,
co się działo. Najbardziej
zszokowało mnie to, że
nie czułam nóg. W szpitalu dowiedziałam się, że
złamałam kręgosłup i że
konieczne będą operacja
i długa rehabilitacja – dodaje.
Po wypadku czuła się
całkiem dobrze, nie miała załamania nerwowego. Starała się być w dobrym nastroju i często się
uśmiechała. Od początku
nastawiła się na walkę
i usamodzielnienie. Każdą
rehabilitację traktowała
jak trening i dawała z siebie jak najwięcej. Choć
bliscy chcieli ją wyręczać
w wielu czynnościach, nie
pozwalała na to.
– Dzięki temu dość szybko
przyzwyczaiłam się do nowej sytuacji i ją zaakceptowałam. Teraz moje życie
nie odbiega niczym od życia osoby pełnosprawnej,
ale wiele rzeczy muszę przewidywać.
Problemem są dla
mnie różne bariery
architektoniczne –
podkreśla.
Sukcesy
sportowe
Mieszkanie Anny
jest dostosowane
do jej potrzeb.
Oprócz tego
łodzianka jeździ autem.
Jeszcze przed
wybuchem

pandemii tańczyła towarzysko. Dziś trzy lub
cztery razy w tygodniu
trenuje pływanie i bierze
udział w prestiżowych
zawodach. Dwukrotnie
zdobyła brązowy medal
na mistrzostwach Polski,
a w tym roku wywalczyła
złoto.
– To nie są moje jedyne
osiągnięcia. Przed wypadkiem, gdy trenowałam
karate, zdobyłam srebro
i złoto w Pucharze Europy
i złoto na mistrzostwach
Polski – dodaje Anna.
W 2016 r. sportsmenka
wzięła udział w wyborach Miss Polski na Wózku i zajęła trzecie miejsce.
– Moja decyzja o uczestnictwie była spontaniczna. Chciałam przeżyć
wspaniałą przygodę, dlatego się tam zgłosiłam –
mówi łodzianka.
Pora na zagranicę
Teraz przyszedł czas na
podbój Ameryki Północne j. Ło dzianka marzy
o tym, aby wziąć udział
w Miss Wheelchair World
2022. Wydarzenie to odbędzie się w Meksyku.
Zaplanowano m.in. pokazy, sesje zdjęciowe i galę
finałową, która przypada
29 października. Do rywalizacji stanie ponad 20 kandydatek z różnych krajów.
W przygotowaniach do
podróży Annę wspiera
Fundacja Jedyna Taka –
organizator I edycji Miss
Wheelchair World. Wspólnie zbierają fundusze na
kupno biletów lotniczych.
– Niestety koszt takiej wyprawy oscyluje w granicach 15 tys. zł. Nie jestem
w stanie sobie pozwolić
na taki wydatek, dlatego
założyliśmy zbiórkę na
stronie siepomaga.pl –

dodaje łodzianka.
Dzięki udziałowi
w tym wydarzeniu kobieta będzie mogła pokazać szerszemu gronu, że
osoby z niepełnosprawnościami nie różnią się
niczym od pozostałych
ludzi.

– Konkursy miss na
wózkach mają głębsze
przesłanie. Pokazują,
że piękno nie ma barier, a osoby z niepełnosprawnościami są
wartościowe
i mogą

7
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czuć się ze
sobą dobrze.
Niektórzy cały czas patrzą na nas stereotypowo,
a takie wydarzenia mogą
to zmienić – podkreśla
Anna.
Konrad Wojtczak

SPACER PO REWITALIZACJII

8

WŁÓKIENNICZA 2

WŁÓKIENNICZA 6

XIX-WIECZNA KAMIENICA CZYNSZOWA

XIX-WIECZNA KAMIENICA CZYNSZOWA

REALIZACJA – II KWARTAŁ 2023 ROKU
21 MIESZKAŃ KOMUNALNYCH,
2 LOKALE UŻYTKOWE

WSCHODNIA 52
KAMIENICA Z LAT 50. XX WIEKU, W JEJ ELEWACJI ZNAJDUJE SIĘ
FONTANNA-PŁASKORZEŹBA “KOCHANKOWIE Z UL. KAMIENNEJ”

REALIZACJA – II KWARTAŁ 2023 ROKU
18 MIESZKAŃ KOMUNALNYCH,
2 LOKALE UŻYTKOWE

WŁÓKIENNICZA 10
WŁASNOŚĆ MIESZANA

REALIZACJA – ZAKOŃCZONA

MIASTO STARA SIĘ PRZEJĄĆ KAMIENICĘ NA WŁASNOŚĆ
I ROZPOCZĄĆ REMONT

13 MIESZKAŃ KOMUNALNYCH, 4 LOKALE UŻYTKOWE,
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

WŁÓKIENNICZA 4

WŁÓKIENNICZA 8

WŁÓKIE

XIX-WIECZNA KAMIENICA CZYNSZOWA

XIX-WIECZNA KAMIENICA CZYNSZOWA

XIX-WIECZNA KA

REALIZACJA – ZAKOŃCZONA

REALIZACJA – ZAKOŃCZONA

REALIZACJA

25 MIESZKAŃ KOMUNALNYCH, 2 LOKALE UŻYTKOWE,
3 PRACOWNIE ARTYSTYCZNE

12 MIESZKAŃ KOMUNALNYCH,
2 LOKALE UŻYTKOWE

Do finału zmierzają miejskie rewitalizacyjne remonty przy dawnej
ulicy Kamiennej. Ale to nie koniec
inwestycji. Modernizacja będzie
kontynuowana, bo miasto przejmuje kolejne budynki do remontu.

lizacji. W większości kamienic skończyły się już remonty
zaplanowane na pierwszym
etapie prac. Ekipy budowlane
pracują jeszcze w pięciu budynkach.
Do drugiego etapu rewitalizacji szykowane są cztery kolejne
kamienice. Tę pod numerem

Ulica Włókiennicza to serce
miejskiego programu rewita-

WSCHODNIA 54
KAMIENICA Z KOŃCA XIX WIEKU

REALIZACJA – ZAKOŃCZONA
33 MIESZKANIA KOMUNALNE,
9 LOKALI UŻYTKOWYCH

WŁÓKIENNICZA 3

KAMIENICA CZYNSZOWA

DOKUMENTACJA W OPRACOWANIU

czej 18 to własnoś
mieszkaniowej.
przymierza się
swojej nieruchomo
W program rewit
nej ul. Kamienn
się też prywatni
Pod numerem 2
Atlas Sztuki bu

WŁÓKIENNICZA 7

XIX-WIECZNA KAMIENICA CZYNSZOWA

XIX-WIECZNA KAMIENICA CZYNSZOWA

REALIZACJA – ZAKOŃCZONA

REALIZACJA – ZAKOŃCZONA

11 MIESZKAŃ KOMUNALNYCH, 1 MIESZKANIE CHRONIONE,
2 LOKALE UŻYTKOWE

WŁÓKIENNICZA 1

1 miastu udało się już przejąć
i powstaje dla niej dokumentacja projektowa, która pozwoli
przygotować się do generalnego remontu.
Miasto reguluje też stan prawny budynków pod numerami
10, 13 i 17.
Budynek przy ul. Włókienni-

25 MIESZKAŃ KO
4 LOKALE UŻYTK

12 MIESZKAŃ KOMUNALNYCH,
2 LOKALE UŻYTKOWE

WŁÓKIENNICZA 5
XIX-WIECZNA KAMIENICA CZYNSZOWA

REALIZACJA – ZAKOŃCZONA
8 MIESZKAŃ KOMUNALNYCH, 2 PRACOWNIE ARTYSTYCZNE,
2 LOKALE UŻYTKOWE,
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

WŁÓKI

DOM HILAREGO

REALIZACJA

3 LOKALE UŻYTE
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WŁÓKIENNICZA 14

WŁÓKIENNICZA 18

XIX-WIECZNA KAMIENICA CZYNSZOWA

DOM MAURYCA TAUBERGA WZNIESIONY W 1895 ROKU
WEDŁUG PROJEKTU FRANCISZKA CHEŁMIŃSKIEGO

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

REALIZACJA – ZAKOŃCZONA

PLANOWANY REMONT

REALIZACJA – DO KOŃCA 2022 ROKU

21 MIESZKAŃ KOMUNALNYCH,
3 LOKALE UŻYTKOWE

ENNICZA 12

AMIENICA CZYNSZOWA

– ZAKOŃCZONA

OMUNALNYCH,
KOWE

ść wspólnoty
Ta również
do remontu
mości.
talizacji dawnej włączyli
i inwestorzy.
20 Fundacja
uduje nową

galerię. Natomiast narożny
budynek przy skrzyżowaniu
z ul. Kilińskiego został już wyremotnowany. Deweloper zaaranżował tam mieszkania na
sprzedaż.
Inwestycje nie ominęły ulic
i pasaży. Do ﬁnału zmierza
remont ulicy Włókienniczej,

29 MIESZKAŃ KOMUNALNYCH

WŁÓKIENNICZA 16

WŁÓKIENNICZA 20

XIX-WIECZNA KAMIENICA CZYNSZOWA

ATLAS SZTUKI, GALERIA W20

REALIZACJA – ZAKOŃCZONA
28 LOKALI KOMUNALNYCH, 2 LOKALE UŻYTKOWE,
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE,
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

na której wymieniona została
cała nawierzchnia, oświetlenie, postawione ławki oraz
posadzone drzewa. Między
nią i ul. Jaracza powstał natomiast nowy pasaż z kolorowym placem zabaw, miejscem
do wypoczynku i sąsiedzkich
spotkań.

REALIZACJA – W TRAKCIE

Warto wybrać się na jesienny
spacer i zobaczyć efekty programu rewitalizacji. A jeśli ktoś
woli podziwiać go z własnego
domu, to przygotowaliśmy
dla niego mały przewodnik po
sercu łódzkiej rewitalizacji.
EMa

WŁÓKIENNICZA 13

WŁÓKIENNICZA 17

WŁASNOŚĆ MIESZANA

WŁASNOŚĆ MIESZANA

MIASTO STARA SIĘ PRZEJĄĆ KAMIENICĘ NA WŁASNOŚĆ
I ROZPOCZĄĆ REMONT

IENNICZA 11

O MAJEWSKIEGO

A – DO KOŃCA 2022 ROKU

ECZNOŚCI PUBLICZNEJ

WŁÓKIENNICZA 22

MIASTO STARA SIĘ PRZEJĄĆ KAMIENICĘ NA WŁASNOŚĆ
I ROZPOCZĄĆ REMONT

WŁÓKIENNICZA 15
XIX-WIECZNA KAMIENICA CZYNSZOWA

WŁÓKIENNICZA
/KILIŃSKIEGO 33
WŁASNOŚĆ PRYWATNA, MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ

REALIZACJA – DO KOŃCA 2022 ROKU
12 MIESZKAŃ KOMUNALNYCH,
2 LOKALE UŻYTKOWE

REALIZACJA – ZAKOŃCZONA

REKLAMA
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
•

•

•

Konnej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-50 jako działka nr 24/7 o powierzchni 599 m2, uregulowanej w księdze wieczystej
nr LD1M/00064920/5.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 240 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 48 000 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Konnej 8, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-50 jako działka nr 24/5 o powierzchni 747 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00064921/2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 320 000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 64 000 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych). Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona
będzie 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).

Konnej 6, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-50 jako działka nr 24/8 o powierzchni 599 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00306142/6.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona będzie 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 18 listopada 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 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 w Departamencie
Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (IV p.). Ogłoszenie publikowane jest również w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://
bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/ oraz na stronie internetowej pod adresami: https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/
sprzedaz-nieruchomosci/, https://nieruchomosci.uml.lodz.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania
Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-47-81,
638-44-14, 638-43-31, 638-54-73.

FAJNE MIASTO
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Martyna Wojciechowska
Jolanta Kwaśniewska

Robert Makłowicz

IGRZYSKA WOLNOŚCI
PO RAZ DZIEWIĄTY

-Sza
Bar Kur

W niedzielę zakończyły się
dziewiąte Igrzyska Wolności –
największy festiwal idei w Europie Środkowo-Wschodniej,
który tym razem odbywał się
pod hasłem „Zielona niepodległość”. Impreza trwała 3 dni,
z których każdy był wypełniony wykładami, spotkaniami i panelami dyskusyjnymi.
W salach EC1 wystąpiło 400
prelegentów, a wśród nich
m.in. Jane Goodall (założycielka Instytutu Jane Goodall

i Posłaniec Pokoju ONZ, najbardziej znana z badań nad
dzikimi szympansami), Etgar
Keret (izraelski poeta, pisarz
i reżyser), Szymon Hołownia, Barbara Kurdej-Szatan,
Karolina Korwin-Piotrowska,
Jolanta Kwaśniewska, Robert
Makłowicz, Adam Michnik,
Janina Ochojska, Martyna Wojciechowska, Mariusz Szczygieł,
Tomasz Sekielski i wielu innych.
red

Mar
Szyi
ł

WI-MA ZMIENIA SIĘ W OCZACH
Już ponad półtora roku trwa
rewitalizacja zakładów Wi-Ma
przy al. Piłsudskiego 135. Dawną
Widzewską Manufakturę Juliusza Kunitzera i Juliusza Heinzla
kupił w 2020 r. holding Cavatina,
który teren i zabudowania pofabryczne przekształca w kompleks mieszanej funkcjonalności
oferujący biura, mieszkania na
wynajem, lokale handlowo-usługowe oraz otwarte przestrzenie
do odpoczynku i rekreacji. Widzewska Manufaktura to blisko
4 ha powierzchni i cztery 140-letnie obiekty wpisane do ewidencji zabytków (przędzalnia, skręcalnia, przewijalnia oraz kantor),

które całkowicie zmieniają swoje
przeznaczenie. Skręcalnia i przewijalnia zmieniają się w powoli
w budynki mieszkalne, do których wprowadzone zostaną
również funkcje usługowe. Łącznie powstaje tam 414 mieszkań.
Kompleks uzupełnią nowoczesne biura klasy A z kolejnymi
lokalami na działalność handlowo-usługową, jakie powstaną
w dawnej przędzalni. Centralnym punktem kompleksu i zielonym sercem inwestycji będzie
stuletni park o powierzchni ok.
9 tys. mkw. z zabytkową fontanną.
(pj)

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 2240/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia
04 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnego lokalu użytkowego usytuowanych
w budynkach położonych w Łodzi, stanowiących własność Miasta Łodzi, wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia ich wykazu.
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CHWILA RELAKSU

HOROSKOP

Koziorożec (22.12-19.01)
Podczas koniunkcji Wenus ze Słońcem powinieneś okazać partnerowi
więcej uczucia. Podaj
mu ciepłą herbatę, uracz
drobnym upominkiem,
a Wasza relacja rozkwitnie! W połowie tygodnia
uważaj na ryzykowne
decyzje – los kusi, lecz
gwiazdy zalecają rozwagę.

Rak (21.06-22.07)
Kwadratura Wenus
z Plutonem nie zachwyci osób, które wchodzą
w nowy związek. Spokojnie! Czasem zamiast
ślepo patrzyć w gwiazdy, warto wziąć sprawy
w swoje ręce. Partner
spod znaku Lwa czy
Koziorożca na pewno
weźmie sprawy w swoje
ręce. W drugiej połowie
tygodnia pojawi się szansa na ciekawy wyjazd.

Wodnik (20.01-18.02)
Po trygonie Wenus i Saturna pora na poważne
decyzje. Nabierzesz chęci
na poszerzanie wiedzy
i wszystko ułoży się w tej
kwestii po Twojej myśli.
Nie zapomnij o odpowiednim przygotowaniu,
ale nie trwoń na ten cel
pieniędzy. W miłości posłuchaj rad przyjaciół –
oni znają Cię dłużej.

Lew (23.07-22.08)
Partnerowi potrzeba
czasu, nie zachęty. Twoje
zniecierpliwienie może
przynieść więcej szkody
niż pożytku. Wyjątkowo
dobrym dniem może
okazać się czwartek,
o ile wstaniesz punktualnie. Szukaj małych szans
– to one zbudują październikowy sukces.

Ryby (19.02-20.03)
Czas na love story! Ktoś
krąży wokół Ciebie i ma
poważne zamiary. Jeśli
pozwolisz mu na kilka
jesiennych spacerów, walentynki spędzicie razem.
Połowa października będzie wyjątkowo korzystna dla Ryb urodzonych
w pierwszym tygodniu
znaku.

Panna (23.08-22.09)
Wiele rzeczy działa na
nerwy, ale wraz z końcem
tygodnia sprawy wejdą
na dobry tor.
Pamiętaj, że z rodziną
najlepiej wychodzi się
na zdjęciach. Bliski spod
znaku Strzelca będzie
próbował przekonać Cię
do zmiany decyzji – nie
ulegaj.
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Baran (21.03-19.04)
Śmiało podejmujesz decyzje, ale zastanów się,
kiedy zadbasz o zdrowie
psychiczne. Niech październik będzie czasem
relaksu umysłu i poznawania swoich potrzeb.
Po 23 października,
gdy Wenus znajdzie się
w Skorpionie, nie szukaj
powodów do domowych
kłótni.

Byk (20.04-20.05)
Czy wyciągnąłeś lekcję
z ostatnich doświadczeń? Pora na poważną
rozmowę z wewnętrznym
ja i rozliczenie własnych
postanowień. Po 23 października ktoś będzie
próbował zawrócić Ci
w głowie, zbliżając się
na polu uczuciowym. Jak
w tym wszystkim odnajdzie się Twój partner?

Waga (23.09-22.10)
Jeśli czekasz na zmianę
nastrojów – marne szanse. Zamiast tego naucz
się radzić sobie z humorami bliskich, a szybciej
osiągniesz wymarzone
cele. Szczęśliwym dniem
okaże się piątek, jeśli
nie przesadzisz z ilością
zobowiązań. Wieczór zostaw dla siebie!

Skorpion (23.10-22.11)
Po co pośpieszać serce?
To nie czas na takie decyzje! Daj partnerowi więcej
swobody i skup się na realizacji własnych celów,
a zbliży się prędzej, niż
myślisz. Po 23 października uważaj na zdrowie
– przerwa w pracy może
być nie do odrobienia.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Trygon Wenus i Marsa
sprawi, że będziesz rewelacyjnie bawić się uczuciami. Miłosne uniesienia
potrwają aż do końca
miesiąca, co wprawi Cię
w szampański nastrój.
Nie szalej zbyt często,
bo praca lubi odezwać
się w najmniej oczekiwanym momencie – zostaw
margines czasowy na
obowiązki.

Strzelec (23.11-21.12)
Przez pewien czas potrzebowałeś samotności,
teraz karta się odwróci.
Zapragniesz towarzystwa
i bliskości, którą zapewni
Ci grono znajomych już
przed końcem tygodnia.
Uważaj na osobę spod
znaku Wodnika – szuka
sposobu, by wyciągnąć od
Ciebie poufne informacje.
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SPORT
Tabela na 16.10.2022, godz. 20:30

M

EKSTRAKLASA

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

G PKT

13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
13
12
13
13
12
12

PUCHARY

23:9
25:14
16:15
19:11
21:17
20:19
14:10
15:11
20:16
12:13
13:16
12:17
13:18
18:22
13:16
14:20
10:24
12:22

29
24
24
23
22
22
21
18
17
17
17
17
16
13
12
12
8
6

Pierwszy raz bardzo groźnie
pod bramką gości zrobiło się
w 7. minucie, kiedy to przed

EKSTRAKLASA

ŁÓDŹ

1:0

Janczukowicz 63’

ZAGŁĘBIE
LUBIN

Kreuzriegler (k.) 33’
Terpiłowski 47’
Hanousek 66’

dograł do skrzydłowego łodzian. Tym razem piłkę z linii bramkowej wybił obrońca „Miedziowych”.
Co się odwlecze, to nie uciecze. W 31. minucie strzał Ernesta Terpiłowskiego ręką
zablokował Guram Giorbelidze. Rzutu karnego nie wykorzystał Marek Hanousek,
ale sędzia po interwencji
VAR nakazał powtórzenie

prowadzenia. W 29. minucie
z dystansu próbował strzelać
Trąbka, ale zabrakło dosłownie centymetrów i piłka trafiła
w poprzeczkę. Blisko zdobycia
gola był też Tutyskinas, który
w doliczonym czasie gry mocno
strzelił z ponad 20 m, ale również się pomylił i traﬁł w słupek.
Szczęśliwy strzał
W drugiej połowie ŁKS nie miał
czasu do stracenia. Znów przypuścił atak na bramkę przeciwnika i szczęśliwie w 63. minucie
piłka znalazła drogę do bramki
przyjezdnych. Rzeczywiście
można mówić tu o szczęściu.
Po dośrodkowaniu z prawego
skrzydła piłka trafi-

stałego fragmentu gry, bowiem bramkarz Zagłębia
zbyt wcześnie opuścił linię
bramkową. Tym razem do
ustawionej na 11. metrze
piłki podszedł Martin Kreuzriegler. Austriak pewnym
strzałem zmylił Bieszczada.
Po zmianie stron widzewiacy szybko podwyższyli
wynik. Henrich Ravas długim podaniem uruchomił

ła do Dąbrowskiego, ale
ten przyjął ją nieprecyzyjnie. Futbolówkę
znalazł jednak Janczukowicz, który mocno
strzelił w kierunku siatki.
Piłka odbiła się jeszcze od
zawodnika gości i zmyliła
bramkarza Sandecji.
Dzięki wygranej ŁKS
umocnił się w czubie tabeli
i z nieco większym optymizmem może myśleć o kolejnych spotkaniach. A następny
sprawdzian już w przyszłą
niedzielę – Łodzianie pojadą
wtedy do Rzeszowa.
JB

ŁKS

14. KOLEJKA

ŁKS

3:0

WIDZEW

FORTUNA 1. LIGA

ŁÓDŹ

Ravas – Stępiński, Szota, Kreuzriegler (71’ Żyro) – Zieliński
(77’ Danielak), Hanousek, Kun
(83’ Letniowski), Milos –
Terpiłowski (71’ Sypek), Pawłowski (71’
Hansen) – Sanchez

13. KOLEJKA

ŁKS przerywa
remisową serię
W pierwszej połowie to ŁKS
dominował. Obserwując grę
obu zespołów, dało się zauważyć, że ich miejsca w tabeli nie
są przypadkowe, choć z czasem
i przyjezdni zaczęli stwarzać
zagrożenie dla bramki gospodarzy. Łodzianie mieli co najmniej
kilka dobrych okazji do objęcia

WIDZEW

W GÓRĘ TABELI

utratą gola Zagłębie Lubin
uchroniła poprzeczka. Bartłomiej Pawłowski dobijał
swój strzał z rzutu wolnego,
początkowo zablokowany,
a później zakończony na obramowaniu bramki Kacpra
Bieszczada. Dziesięć minut
później Pawłowski znów
mógł wpisać się na listę
strzelców. Z szybką akcją ruszył Jordi Sanchez i dobrze

Jeśli ŁKS miał się przełamać i przerwać serię czterech z rzędu remisów,
to nie było do tego lepszej okazji niż
mecz z Sandecją. Drużyna z Nowego
Sącza to zdecydowanie najsłabszy
zespół w lidze. Nie na darmo zamyka
całe zestawienie. Na szczęście Rycerze Wiosny wykorzystali swoją okazję
i wygrali na własnym boisku z „czerwoną latarnią” Fortuna 1 Ligi 1:0.

FOT. LODZ.PL

WIDZEW ŁÓDŹ PNIE SIĘ

SPADEK

W imponującej formie znajdują
się piłkarze Janusza Niedźwiedzia. W niedzielne popołudnie
pewnie i wysoko – 3:0 – wygrali z Zagłębiem Lubin. Bramki
dla łodzian strzelali Martin
Kreuzriegler, Ernest Terpiłowski oraz Marek Hanousek.
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SANDECJA
NOWY SĄCZ

Bobek – Dankowski, Dąbrowski
(67’ Marciniak), Monsalve, Tutyskinas (77’ Koprowski), Pirulo
(46’ Kelechukwu), Kort (67’
Ochrończuk), Lorenc, Trąbka,
Janczukowicz (74’ Biel), Balongo

FOT. LODZ.PL

Jordiego Sancheza, który fenomenalnie ograł Jarosława
Jacha, podbijając trzykrotnie
piłkę głową. Na koniec wystawił piłkę Terpiłowskiemu
do pustej bramki, a młodzieżowiec dopełnił formalności. Bardzo dobre okazje na
kolejne bramki mieli Mato
Milos, z dystansu w słupek
uderzył Juliusz Letniowski,
ale trzecią bramkę w 67. mi-

nucie zdobył Marek Hanousek. Czech przymierzył zza
pola karnego, Bieszczad był
bez szans.
Do końca wynik nie uległ
zmianie. Widzew awansował na czwarte miejsce w tabeli, które na koniec sezonu
może dać nawet awans do
europejskich pucharów. Do
wicelidera Ekstraklasy traci
zaledwie punkt.
BS

Tabela na 16.10.2022, godz. 20:30
FORTUNA 1. LIGA

M

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

BARAŻE

G PKT
22:16
20:14
19:14
25:17
17:12
27:21
24:22
17:18
16:15
21:19
17:15
25:23
16:20
21:20
17:22
8:20
18:29
9:22
SPADEK

27
26
25
24
23
21
21
21
20
19
19
18
15
14
14
14
11
9
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ŁÓDZKA POGODYNKA
PIĄTEK

17.10

20°C

Imieniny
obchodzą:
Daria, Małgorzata,
Wiktor, Andrzej,
Augustyna, Gabriela

18.10

Rodzinne miasto

FORTEPIAN RUBINSTEINA
Pierwszy publiczny koncert
Rubinsteina odbył się 14 grudnia 1894 r. w salonie muzycznym w willi Henryka Grohmana
przy ówczesnej ul. Emilii (dziś
ul. Tymienieckiego), łódzkiego
przemysłowca, a jednocześnie
wielkiego melomana oraz
znawcy i kolekcjonera sztuki.
Publiczność stanowili przedstawiciele fabrykanckiej elity
Łodzi. W sławnym salonie,
którego wyposażenia nie

ŁODZIANIZMY

FOLUSZ

W naszych gawędach
o początkach Łodzi przemysłowej często pojawia
się termin „folusz”.
Co właściwie oznacza

20°C

SOBOTA

Imieniny
obchodzą:
Julian, Łukasz,
Bogumiła

Konc
ert n
r

1!

powstydziłyby się profesjonalne sale koncertowe czy muzea
europejskie, stały m.in. dwa
markowe fortepiany firmy
Steinway oraz koncertowa
fisharmonia. Mały Rubinstein
zagrał brawurowo sonatę Mozarta, kilka utworów Schuberta
i Mendelsohna, myśląc jednak
cały czas – jak pisaliśmy –
o pudle wedlowskich czekoladek, które miał dostać
w nagrodę.
agr

jedno z podstawowych
określeń w włókienniczym słowniku?
Dokładniej mówiąc,
chodzi o przerób wełny i oczyszczenie sukna
z naturalnych tłuszczów
oraz dodatków tkackich, by nadać tkaninie
puszystość i zagęścić ją,

czyli spilśnić. Do tego
służyła właśnie maszyneria zwana foluszem,
umieszczana w obiektach położonych nad
wodą. Sukno traﬁało do
specjalnego koryta (tzw.
stępa), w którym przy
użyciu podgrzanej wody
i systemu młotów (stępo-

rów) spilśniano sukno.
Pierwszy folusz w Łodzi
powstał po 1821 roku
na bazie młyna Grobelnego przy stawie nad
Łódką w pobliżu Starego Miasta, a kolejne
już nad Jasieniem
w osadzie przemysłowej
Łódka.
agr

NIEDZIELA

19.10

z Niemiec, Austrii, Czech
i Moraw oraz z Luksemburga. Transporty z Europy
przybywały na stację Radegast przez trzy tygodnie
– od 17 października do
4 listopada 1941 r.
Warunki, w jakich przyszło żyć przybyszom
z Europy, podobnie jak

pozostałym mieszkańcom
getta, były makabryczne. Sporo ludzi zmarło
w pierwszych tygodniach
z powodu chorób i głodu, a wielu w desperacji
popełniło samobójstwo.
Kilka miesięcy później,
w maju 1942 roku, ponad
10 tys. przesiedleńców

KARTKA Z KALENDARZA

Deportacja Żydów z Europy Zach. do Litzmannstadt Getto

wywieziono do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem (Kulmhof), a w 1944 r.
niemal wszyscy pozostali
trafili później do KL Auschwitz-Birkenau.
Wśród deportowanych
z Europy do Litzmannstadt
Getto osób znalazło się wielu wybitnych naukowców,
lekarzy i artystów z Berlina, Pragi, Wiednia, Frankfurtu czy Luksemburga,
m.in. znany pisarz, dramaturg i krytyk Paul Kornfeld.
Z praskim transportem
trafiły do łódzkiego getta
dwie siostry Franza Kafki.
Z Frankfurtu nad Menem
przywieziono znanego
specjalistę w dziedzinie
chorób nowotworowych,
profesora Wilhelma Caspari, a z Wiednia – światowej
sławy pianistę Leopolda
Birkenfelda.
Krótki, ostatni etap życia
spędzili w piekle getta,
a po kilku miesiącach zostali zgładzeni...
agr

Imieniny
obchodzą:
Ferdynand, Gabriel,
Ziemowit, Filip,
Jan, Jerzy

ŁÓDZKIE GAWĘDY

PIERWSZE ROZDARCIE SUKNA
Zanim ruszyły w Łodzi fabryki włókiennicze, działały niewielkie manufaktury,
głównie przerobu wełny,
a produkcję organizowali
pośrednicy. W Łodzi zarządzał wełnianym interesem
wspomniany już wcześniej
Hersz Reinertz.
Początkowo wszystko
układało się dobrze – za
sukno wyrobione z dostarczonej wełny, utkanie,
foluszowanie i uprzędzenie wypłacił łódzkim
rzemieślnikom 6222 zł,
czyli średnio 51 zł za tzw.
postaw. Były to znakomite warunki, bo np. tkacze
z Koła za taką samą pracę dostawali znacznie
mniej. Roczny zarobek
chałupnika poza Łodzią
nie przekraczał 150 zł.
Współpracujący z Reinertzem otrzymywali ponad
600 zł rocznie. W miesiąc
po pierwszej umowie,
17 III 1825 r., kolejna gru-

pa sukienników zawarła
podobną umowę z przemysłowcem ze Zgierza
– Wilhelmem Zachertem
na dostawę 120 postawów
płótna w cenie aż 69 zł!
Jednak ostatecznie grupa
złożona z 8 niemieckich
tkaczy nie dotrzymała zobowiązań. Pobrano znaczne zaliczki, ale zamówień
nie wykonano w terminie.
W tej sprawie interweniował nawet burmistrz
Łodzi. Zachert odzyskał
większość towaru, za które wypłacił 6335 zł oraz
odebrał resztę surowca,
ale obraziwszy się na nieuczciwych rzemieślników,
zerwał współpracę.
W ten sposób łódzcy tkacze popadli w zupełną zależność od Reinertza, który czując się monopolistą,
przestał im płacić za sukno,
a dawał im jedynie własną
przędzę do tkania.
agr

Kolejne wydanie w środę

OSTATNIA PODRÓŻ W NIEZNANE…
17 października 1941 r.
dotarł do Litzmannstadt
Getto pierwszy transport
Żydów z Europy Zachodniej. Jesienią 1941 r. Niemcy przywieźli do łódzkiego getta – gdzie było
już zamkniętych ponad
160 tys. polskich Żydów
– prawie 20 tys. Żydów

13°C

19 października

GALERIA
ŁÓDZKICH
KAMIENIC
I DETALI

Płaskorzeźba nad wejściem do kamienicy przy ul. Legionów 27.
Budynek został wzniesiony w 1923 roku według planów
architekta Wiesława Lisowskiego. Obecnie siedziba
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

