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ŁÓDŹ BUDUJE

Wiadukt Dąbrowskiego
na ukończeniu
Przed weekendem ma zostać
częściowo otwarty dla ruchu
remontowany wiadukt na
ul. Dąbrowskiego. Do końca
2022 r. zakończą się pozostałe prace przy obiekcie.
Trwa remont południowego wiaduktu na
ul. Dąbrowskiego. Estakada została wzmocniona i wyremontowana,
aby mogła nam służyć
przez kolejne lata.
Kompleksowy remont ob-

jął wszystkie elementy wiaduktu. Od ﬁlarów i przęseł,
które zostały nadbudowane
i wzmocnione, przez wykonanie nowej hydroizolacji,
dylatacji i zbrojenia obiektu,
po część drogową, na której
wykonano nową konstrukcję
jezdni oraz kapę wiaduktu
z chodnikami i barierami
drogowymi.
Ponadto wykonawca zamontował nowe latarnie
i wyremontował schody dla
zapewnienia bezpieczeń-

stwa i wygody użytkowania.
Na wiadukcie południowym
wykonane zostały już prace
drogowe. W połowie tygodnia planowane jest częściowe przywrócenie ruchu po
południowym wiadukcie.
Wrócimy do wcześniejszej
organizacji ruchu, gdzie
przejazd do miasta odbywać się będzie całą szerokością północnego obiektu,
który został odnowiony
w 2021 r., a w kierunku Widzewa pojedziemy jednym

FOTO: WWW.LODZ.PL

pasem remontowanego obiektu.
Po otwarciu
przejazdu
przez wiadukt znikną ograniczenia na skrzyżowaniu ulic
Dąbrowskiego z Gojawiczyńskiej. Przywrócone
zostaną wszystkie relacje,
a autobusy nie będą zawracać przy ul. Podhalańskiej
i pojadą po swojej trasie.
Do wykonania na południowym wiadukcie zostały jeszcze m.in. prace elewacyjne
czy wykończenia schodów.
W całości wiadukt zostanie
oddany do użytkowania na
koniec 2022 r. i wtedy skorzystamy z całej szerokości
obu wyremontowanych estakad.
TAnd

INFO
NA ULICACH:
•
zamknięta dla ruchu pojazdów jest
ul. Północna pomiędzy ul. Kilińskiego
i Wschodnią,
•
w poniedziałek (21 listopada) wykonawca wchodzi na prace torowe
na ul. Narutowicza na odcinku
ul. P.O.W. – ul. Sterlinga pod
zamknięciem ruchu
z dopuszczonymi wjazdami docelowymi,
•
na początku tygodnia rozpoczną się prace
na ul. Pomorskiej na odcinku ul. Iglasta
– ul. Arniki pod zamknięciem dla ruchu
i jednokierunkowymi wjazdami docelowymi,
•
odbiór ul. Kaczeńcowej na odcinku
ul. Aleksandrowska – ul. Rojna jest zaplanowany
na 22 listopada.
Więcej na www.lodz.pl
FOTO: SCHRONISKO ŁÓDŹ

ŁÓDZKIE SCHRONISKO

Wrażliwy Bobik
szuka domu
Bobik traﬁł do schroniska
w październiku. Ma zaledwie ok. 3 lat. To mały,
delikatny, wrażliwy psiak.

FINAŁ 17 GRUDNIA

Miss Polonia
Województwa
Łódzkiego 2022
Zakończyły się castingi kandydatek do tytułu Miss Polonia Województwa Łódzkiego
2022. W regionalnym finale,
który odbędzie się 17 grudnia
na Scenie Monopolis, wystąpi
18 dziewcząt z całego regionu.

DOROTA MASŁOWSKA odsłoniła w Łodzi neon z cytatem
ze swojej sztuki. Wybrał go Mariusz Szczygieł, kurator
galerii w przestrzeni miejskiej „Ulice Słów”, której
pomysłodawcą jest Michał Bieżyński. Neon można
oglądać po zmroku na rogu ulic Gdańskiej i 6 Sierpnia.

NAKŁAD: 60000

Szesnaście pretendentek
do korony wyłoniono
w większości w trakcie
niepublicznych castingów,
które odbywały się przez
cały miesiąc. Otwarty dla
wszystkich chętnych był
tylko jeden – w studiu ﬁlmowym przy ul. Pomorskiej, gdzie o przepustkę
na galę regionalnych eliminacji do Miss Polonia ubiegało się kilkanaście kobiet
(główne kryteria udziału
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w konkursie to stan wolny
i wiek 18–25 lat).
– Tym razem zrezygnowaliśmy z otwartych naborów,
które wabiły tłumy kandydatek. Castingi odbywały
się kameralnie, w naszym
biurze, już po preselekcji
zgłoszeń internetowych,
których łącznie było ok. 130
– mówi Jagoda Włodarczyk
z biura Miss Polonia.
Stawkę ﬁnalistek uzupełnią
jeszcze dwie kandydatki,
które jury wyłoni spośród
internetowych zgłoszeń.
(pj)

Redaktor naczelna:
Aleksandra Hac

Redaktor wydania:
Aleksandra Hac

– Zmieści się na każde
kolana i na każdą kanapę. I na pewno bardzo
szybko skradnie serca
nowym opiekunom.
Pierwsze dni pobytu
w schronisku to był dla
niego ogromny stres
i strach. Ale chęć zbliżenia się do człowieka
okazała się silniejsza
– mówi Marta Olesińska, szefowa schroniska
dla zwierząt.

Bobik to bardzo sympatyczny i grzeczny psiak.
Szuka oparcia w człowieku, a jak już poczuje się
bezpiecznie, to prawdziwy z niego „psitulas”.
Osoby zainteresowane adopcją Bobika zapraszamy
do kontaktu ze schroniskiem:
schronisko.biuro@o2.pl
RedSc

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE
DILERZY WPADLI
Policjanci z Wydziału
Przestępczości Narkotykowej namierzyli
podejrzanych o handel
środkami odurzającymi.
Kiedy w chłodny listopadowy poranek zapukali do ich drzwi, zaskoczeni dilerzy mocno się
zdenerwowali. Nie bez
powodu, w mieszkaniu

policjanci znaleźli amfetaminę, marihuanę i wagę
elektroniczną.
Dwudziestosiedmioletnia
kobieta i 33-letni mężczyzna trafili do aresztu. Za
wprowadzanie do obrotu
znacznych ilości narkotyków grozi im do 12 lat
więzienia.
red
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FOT.MAT PRAS

DRUGA PRZĘDZALNIA TEŻ DO REMONTU!

OBOK LOFTÓW SCHEIBLERA
Rewitalizacja czeka niezagospodarowaną dotąd
część imperium Karola
Scheiblera na Księżym
Młynie – niszczejącą od lat
przędzalnię przy ul. Przędzalnianej 71. Co więcej,
przywrócone do użytku
mają zostać także otaczające ją zabudowania, w tym
zabytkowy dom Wendischa
– jeden z najstarszych
budynków mieszkalnych
w Łodzi – dawne ambulatorium, garaże i portiernia.
Generalny remont konserwatorski oraz zagospodarowanie tych
obiektów zapowiada
spółka Money Square
Investment, która przed
tygodniem kupiła ten
teren. Projekt metamorFOT.ENVATO ELEMENTS

fozy jest przygotowany.
Inwestor ma już akceptację
służb konserwatorskich,
oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę.
– Stara fabryka przeznaczona będzie głównie na
mieszkania, ale w części
także na lokale usługowe. W domu Wendischa,
ambulatorium i garażu
planujemy lokale gastronomiczne, a na terenie
m.in. lokalny ryneczek. Poszukujemy już najemców.
Zależy nam, aby charakter
ich działalności był spójny
z klimatem miejsca i potrzebami mieszkańców.
Nie zamykamy się przy
tym też na niszowe usługi,
jak np. pracownie krawieckie czy szewskie, które
podkreślałyby szczególną

historię tego miejsca i promowały lokalnych przedsiębiorców – mówi Dariusz
Jagusiak, członek zarządu
Money Square Investment.
Dawna przędzalnia wraz
z otaczającymi ją niższymi
budynkami będzie kolejnym w Łodzi kompleksem mixed-use, a więc
mieszanej funkcjonalności,
w którym przenikać się
będą funkcje mieszkaniowe
i usługowo-handlowe oraz
gastronomia.

TAK JEST...

70. XIX w.), który wokół
wybudował też kilka innych obiektów, w tym swój
dom – jeden z najstarszych
budynków mieszkalnych
w Łodzi. Jak cała ta część
dawnego imperium Scheiblera, niewielki budyneczek przypominający nieco
szlachecki dworek od lat
pozostawał niezagospodarowany.
Piotr Jach

Miejsce z historią
Zaniedbany obecnie
gmach przędzalni wzniósł
w 1827 r. Krystian Wendisch, pierwszy gospodarz
tego terenu (Karol Scheibler wszedł w jego posiadanie dopiero w latach

...TAK BĘDZIE!

BEZDOMNI ZIMĄ

Możesz pomóc

– Kiedy temperatury zaczną spadać poniżej 0°C,
patrole będą sprawdzały
pustostany i inne miejsca
pod kątem przebywania
w nich bezdomnych. Apelujemy także do mieszkańców, by widząc osobę
potrzebującą pomocy,
reagowali i telefonowali
przez całą dobę pod numer
Straży Miejskiej, czyli 986,
lub też pod numer alarmowy 112 – mówi Patryk
Polit, komendant Straży
Miejskiej w Łodzi.
Osoby w kryzysie bezdomności potrzebujące
wsparcia mogą zgło-

sić się także osobiście do
streetworkerów, odwiedzając ich siedzibę przy
ul. Wschodniej 32, m. 16
(od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–11:00).
To miejsce przyjmuje także
pomoc materialną dla osób
bezdomnych. Można przekazać używaną, ale nadal
będącą w dobrym stanie
odzież sportową. Pożądana jest przede wszystkim
odzież męska w rozmiarach S, M i L oraz zimowe
obuwie męskie w rozmiarach powyżej 41 (także
w tych nietypowych). Dla
kobiet szczególnie pożądane są zimowe buty,

koniecznie bez obcasów,
w rozmiarach powyżej 39,
a w mniejszym zakresie
także odzież w rozmiarach
S, M oraz L.
Potrzebne są przede
wszystkim: ciepłe, długie
spodnie i legginsy, ciepłe
kurtki sportowe, bluzy,
t-shirty, bielizna osobista, kalesony, skarpety
i rajtuzy, ale również paski do spodni oraz czapki, rękawiczki i szaliki.
Mile widziane są również
koce, śpiwory, kołdry oraz
wszelkie artykuły higieniczno-kosmetyczne.
ML

INFO
WIĘCEJ NA WWW.LODZ.PL

FOT.ENVATO ELEMENTS

DATAART

Praca w branży IT

DataArt, firma zajmująca
się doradztwem technologicznym na globalną skalę, otworzyła nowe biuro
w Łodzi. W ciągu najbliższych miesięcy planuje
zatrudnić w nim 80 specjalistów IT.
– Rozwijamy biuro, które ma być atrakcyjne dla
wszystkich bez wzglę-

du na preferowany model
pracy: stacjonarny, hybrydowy lub zdalny – mówi
Paweł Krasowski, Head of
DataArt Łódź.
Nowy oddział powstał
w biurowcu przy ul. Gdańskiej 130 i pracuje w nim
obecnie 20 ekspertów. Łódzkie DataArt prowadzi rekrutacje specjalistów przede
wszystkim w technologiach

Java, JavaScript, .NET,
Android, iOS, a także testerów oprogramowania
oraz analityków biznesowych. Nowi pracownicy będą mieli szansę
współtworzyć oprogramowanie dla światowego lidera branży online
supermarket services,
a także innych globalnych
marek.
red
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FOT. LODZ.PL

ZMIANY W KOMUNIKACJI

SZCZYT OBWE W ŁODZI

Na 1 i 2 grudnia zaplanowane
jest posiedzenie OBWE w Łodzi. Ważne międzynarodowe
wydarzenie istotnie wpłynie
na organizację ruchu w mieście.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie poza krajami naszego
kontynentu zrzesza także
m.in. Stany Zjednoczone,
Kanadę i niektóre państwa

Azji Środkowej. Celem
organizacji jest zapobieganie powstawaniu konfliktów w Europie. W 2022 r.
to właśnie Polska sprawuje
w niej przewodnictwo, a na
początku grudnia w Łodzi
zorganizowane zostanie
spotkanie rady ministerialnej.
Szefowie dyplomacji krajów członkowskich OBWE
będą dyskutować w gmachu EC1 przy ul. Targowej

oraz salach konferencyjnych dworca Łódź Fabryczna.
Organizacja tak ważnej
międzynarodowej imprezy będzie wiązała się ze
zmianami i utrudnieniami
w ruchu, które dotkną dużą
część miasta, szczególnie
w godzinach porannych.
Najwięcej z nich musimy
się spodziewać w okolicach EC1 i wspomnianego
dworca.

BUDŻET OBYWATELSKI

Mieszkańcy zdecydowali o budowie wyniesionego skrzyżowania Olsztyńska/ Mackiewicza,
aby ich dzieci bezpiecznie docierały do szkoły.
„Bezpieczne dojście do Szkoły Podstawowej nr 55” – taki
tytuł nosi zwycięski wniosek
z Budżetu Obywatelskiego
na osiedlu Bałuty Centrum.
Decyzja mieszkańców wkracza w fazę realizacji – 22 listopada rozpoczną się prace
budowlane.
Podczas przebudowy skrzyżowanie będzie zamknięte
dla ruchu. Dojazd do szkoły
podstawowej będzie możliwy ul. Mackiewicza od

ul. Pojezierskiej, która na
czas prac stanie się dwukierunkowa, oraz ul. Olsztyńską od ul. Sierakowskiego.
W sąsiedztwie skrzyżowania wprowadzony zostanie
zakaz parkowania, aby można było zawrócić, a także
w celu wygospodarowania
miejsca na bezpieczne przejścia dla pieszych na czas inwestycji.
Skrzyżowanie zostanie wykonane z czerwonej kostki
dla zwrócenia uwagi kierowców. Dla poprawy bezpieczeństwa powstanie też
dodatkowy punkt świetlny
na latarni, który zwiększy
widoczność.
TAnd

FOT. LODZ.PL

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

1 i 2 grudnia na ulicach
Ogrodowej, Orlej, Łąkowej, pl. Dąbrowskiego,
Kilińskiego Tuwima i Sass-Zdort zostanie wyłączona
możliwość parkowania,
a dopuszczony będzie ruch
jedynie pojazdów OBWE.
Pojazdy komunikacji miejskiej pojadą zmienionymi
trasami.
Obrady zaczynają się
o godz. 9:00,
co będzie
wiązało się
z zamyka-

niem ulic na czas przejazdu
kolumn dyplomatycznych,
które wypadną w godzinach
porannego szczytu.
Oprócz transferów z hoteli
należy spodziewać się także
transferów z lotniska oraz
od strony wjazdów do miasta z autostrad. Zatrzymania ruchu oczekujmy m.in.
na ul. Zachodniej i al. Kościuszki, na trasie W–Z, na
ul. Kopcińskiego, a także alei
Scheiblerów i Grohmanów.

W czasie przejazdów ruchem kierować będzie policja, a ruch wstrzymywany
będzie nie tylko na trasach
przejazdu, ale także na ulicach poprzecznych.
Na czas trwania szczytu
OBWE ma zostać zachowana możliwość obsługi pasażerskiej PKP na dworcu
Łódź Fabryczna.
red

PRZYJAZNE DEKLARACJE
ROZLICZ PODATKI wygeneruje doku-

ONLINE

Łodzianie mogą korzystać z prostego w obsłudze narzędzia, dzięki któremu z łatwością wypełnią
i złożą deklarację podatkową.
Wszystko online, bez wychodzenia z domu i stania w kolejkach.
Przyjazne Deklaracje to elektroniczne formularze, które
służą do obliczania wysokości
lokalnych podatków oraz wypełniania deklaracji i informacji podatkowych. Aby z nich
skorzystać, wystarczy wybrać
odpowiedni dokument, a potem postępować zgodnie z instrukcją i wskazówkami.
Na koniec należy dodać załączniki, a po uzupełnieniu
wszystkich danych system

ment gotowy do
złożenia w magistracie. Sporządzoną deklarację można wydrukować i dostarczyć do urzędu
lub wysłać online przez ePUAP.
Jakie podatki rozliczysz w Łodzi
dzięki Przyjaznym Deklaracjom?
•
•
•
•

od środków transportu
rolny
leśny
od nieruchomości
red

INFO
WEJDŹ NA:
przyjazne-deklaracje.pl/lodz/

REKLAMA
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DZIEJE SIĘ W

IAŁEK
PONIEDZ
Ukos światła

DZIEJE SIĘ WE

WTOREK

Warsztaty

Na godz. 18:00 na pokaz

literackie z Hanną

serii Wojciecha Szumow-

O godz. 16:00 w Bibliotece

filmu „Ukos światła” w reżyskiego zaprasza Centrum

Dialogu im. Marka Edelmana
(ul. Wojska Polskiego 83).
Po projekcji zaplanowano

spotkanie i rozmowę z twórcami filmu. Wstęp wolny.
Szukając ciągu
dalszego

O godz. 19:00 w Teatrze

Komedii Impro w Łodzi (OFF
Piotrkowska, ul. Piotrkow-

Prosnak

Tatarak (ul. Turoszowska

9A) odbędą się warsztaty

literackie z Hanną Prosnak

– filolożką i poetką. Zajęcia
skierowane są do wszystkich zainteresowanych

pisaniem: początkujących
i zaawansowanych.
Wstęp wolny.

LODOWISKO W MANUFAKTURZE

JUŻ OTWARTE!
Na rynku Manufaktury po
raz kolejny otworzy się lodowisko pod chmurką. Pierwsi
łodzianie będą mogli z niego
skorzystać już w poniedziałek
(21 listopada).

600 mkw. lodu
To największe w mieście
plenerowe lodowisko – na
łyżwiarzy czeka lodowa
taﬂa o powierzchni ponad
600 mkw.! Lubiana atrakcja
będzie czynna cały zimowy
sezon.
Lodowisko na rynku Manufaktury to jed-

ska 138/140) rozpocznie

się spotkanie z Tomaszem

Gawińskim, dziennikarzem

Tygodnika ANGORA i autorem książki „Znani i (nie)

zapomniani – szukamy ciągu
dalszego”. Gospodarzem

spotkania będzie Krzysztof
Skiba. Wstęp wolny.

REKLAMA

Po lodowisku można odwiedzić
jedną z 13 restauracji na rynku
Manufaktury, które biorą udział
w Festiwalu (roz)Grzańców

na z ulubionych zimowych
rozrywek łodzian. To tam
pierwsze niepewne kroki
stawiają najmłodsi, oczywiście z pomocą niezawodnego pingwinka, a zapaleni łyżwiarze prześcigają
się w wirażach na taﬂi.
Łyżwiarski sezon rozpocznie się już w 21 listopada.
Lodowisko będzie otwarte od poniedziałku do soboty w godz. 10:00–22:00,
a w niedzielę godzinę krócej
– do 21:00. Na miejscu można wypożyczyć ł y ż w y
za 25 zł za go-

dzinę – rozmiarówka jest
bardzo szeroka (od numeru
25 do 48) i każdy fan tego
zimowego sportu na pewno
znajdzie właściwy rozmiar.
Godzina jazdy na własnych
łyżwach to koszt 20 zł,
a wypożyczenie pingwinka ułatwiającego stawianie
pierwszych kroków na taﬂi
wyniesie 15 zł.
Ciepły grzaniec
Po harcach na lodzie warto
zajrzeć do jednej z restauracji. W Manufakturze bowiem trwa

Rozgrzany Listopad, czyli
Festiwal (roz)Grzańców.
Aromatyczne, z laską cynamonu, gwiazdkami anyżu,
z goździkami i sezonowymi
owocami – wybierać możemy aż spośród 13 jesienno-zimowych
propozycji
lokali, zarówno tych z procentami, jak i bezalkoholowych. Restauracje, które
biorą udział w wydarzeniu:
Kaukaz, Ganesh, Whiskey
In The Jar, Szpulka, Bawełna, Rajskie Jadło, Al Dente,
Zielona, La Vende, SeaFood
Bar&Market, Tawerna, Galicja i Tajska Hot Spoon.
RedKu

14
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REKLAMA
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WEEKEND W ŁODZI

8

Najnowocześniejsza biblioteka
w całym kraju zostanie otwarta
w Łodzi we wtorek, 22 listopada.
Cały pierwszy tydzień jej działalności będzie wypełniony ciekawymi wydarzeniami. Już jutro
spotkanie z Katarzyną Nosowską,
a w piątek koncert Micromusic.
Zapomnijcie o wszystkim, co
wiecie o bibliotekach. Mediateka przy ul. Moniuszki
5 to arcyciekawe miejsce,
w którym nakręcisz ﬁlmy na
TikToka, zorganizujesz sesję fotograﬁczną, posłuchasz
winyli, poderwiesz samolot z lotniska na Lublinku,

przeczytasz najciekawsze komiksy i zagrasz z przyjaciółmi w ulubioną planszówkę.
Możesz też oczywiście oddać
się klasycznej lekturze w wygodnej kanapie przy kawie.
Mediateka to rozwinięcie
formuły biblioteki o zbiory
multimedialne, takie jak audiobooki czy nagrania audio
i wideo. Ale MeMo, która
zostanie jutro otwarta przy
ul. Moniuszki, to coś dużo,
dużo więcej.
– Przy ul. Moniuszki stworzyliśmy przestrzenie dla
każdego i udostępniamy je za
darmo. Mediateka umożliwia
rozwijanie pasji, tworzenie
i produkcję swoich multimediów, to miejsce
zarówno
do
spędzania
wolnego

czasu, jak i do pracy. Zapraszamy, dzieci, młodzież,
dorosłych i seniorów, którzy chcieliby się zaznajomić
z technologiami, których używają ich wnukowie – mówi
Anna Kowal, kierowniczka
Mediateki.
MeMo powstała w zabytkowych wnętrzach willi Ludwika Meyera. Uratowana od
ruiny wielkomiejska architektura pełna jest nowych mediów, technologii, bogatych
zbiorów umieszczonych na
trzech piętrach w kilkunastu
salach, z których każdy wybierze swoją ulubioną, a może
nawet kilka.
Wszystkie imprezy są otwarte i bezpłatne, tak jak i sama
Mediateka, a my prezentujemy Wam przedsmak tego, co
w niej znajdziecie i zapraszamy spacer po piętrach MeMo.
EMa

PATIO
Największa otwarta przestrzeń
w MeMo. Na co dzień będzie tu
można spędzić czas na wygodnych kanapach i czytać wypożyczone książki, a wieczorami
brać udział w wyjątkowych
spotkaniach, koncertach i wielu
innych eventach, które dla Was
szykujemy. Przeszklony dach
i wyjątkowy mural sprawiają,
że chce się tu spędzać czas ze
znajomymi i planować dalsze
korzystanie z atrakcji MeMo.
STUDIO LEKTORSKIE
Chcecie założyć swój kanał
z podcastami? A może już taki
macie, lecz brakuje wam odpowiedniego sprzętu? Właśnie dla
was otwieramy w MeMo studio
lektorskie z najnowszym i intuicyjnym sprzętem.
DADA
Sala z najpopularniejszym
wśród czytelników księgozbiorem. Znajduje się tu szeroki wybór kryminałów oraz literatury
zagranicznej i polskiej. To również miejsce, w którym będą odbywać się spotkania z autorami

i twórcami. Wyposaż
także w budkę akusty
ra zapewni warunki
pracy.

LEGOWISKO
Miejsce absolutnie w
– ponad 100 000 klock
zarówno na najmłod
i na dorosłych fanów

MULTIWERSUM
Cztery
tysiące
i mang, imponujący z
styki oraz klasyka ho
tylko część atrakcji w
tiwersum. Prawdziwy
dzie się czuł tutaj jak
otoczony ﬁgurkami i
tami ze świata popk
także miejsce, w który
spędzić czas z przyjac
jąc w jedną z wielu d
gier planszowych.

KAWIARNIA
Kawy, herbaty i pyszn
oraz scena na kamera
rzenia i koncerty tw
jątkowo przyjazną
Współwinnych. Tu
spędzić czas z przyja

żyliśmy je
yczną, któi do cichej

wyjątkowe
ków czeka
dszych, jak
Lego.

komiksów
zbiór fantaorroru – to
w sali Mulwy geek bęk w domu,
i rekwizykultury. To
ym można
ciółmi, gradostępnych

ne jedzenie
alne wydaworzą wyprzestrzeń
u możesz
aciółmi lub
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POLANA
Sala młodzieżowa, która łączy
popularną wśród nastolatków literaturę z przestrzenią
do wielu warsztatów, m.in.
z programowania z wykorzystaniem robotów Photon
i Dash. Centralnym punktem
sali jest huśtawka, która pozwoli się odprężyć przy porywającej książce oraz spędzić
czas na rozmowach z przyjaciółmi – nie tylko o literaturze.
TRZECI WYMIAR
To właśnie tutaj będzie można
skorzystać w nowoczesnej drukarki 3D, aby zrealizować swój
projekt i cieszyć się własnym
przestrzennym wydrukiem.
Znajduje się tu również wielkoformatowy skaner, który
daje możliwość zdigitalizowania wielu treści i zeskanowania
materiałów o nietypowym rozmiarze.

zanurzyć się w dobrej lekturze
na wygodnym fotelu.
BULLERBYN
Królestwo najmłodszych czytelników! Znajdują się tutaj nie
tylko pięknie wydane książki
dla dzieci i cieszące się ogromną
popularnością książki-zabawki,
lecz także przestrzeń do zabawy
oraz interaktywna Magiczna
Ściana, która daje masę frajdy
i rozwija kreatywność.
TRIANON
Sala z półkami wypełnionymi
po brzegi pasjonującymi biograﬁami i literaturą popularnonaukową. Dajemy również dostęp
do baz Academiki i BUŁ.
MONTAŻOWNIA
Sala nie tylko dla osób, które
zajmują się montażem obrazu
i dźwięku, lecz także dla tych,
którzy chcą się sprawdzić na tym
polu i rozwinąć swoje umiejętności. Profesjonalny pecet wyposażony w kartę graﬁczną z najwyżej półki i niezbędne programy
pozwolą zmontować ﬁlm lub
utwór w wyjątkowej jakości.

ZAKĄTEK
Do dyspozycji czytelników
z niepełnosprawnościami oddajemy pracownię dostosowaną do ich potrzeb. Wyposażyliśmy ją w nowoczesny sprzęt,
który ułatwi im pracę i kontakt
z treściami kultury – klawiatury i drukarka brajlowska, czytak oraz regulowane biurka.
SALA GAMINGOWA
Prawdziwa świątynia dla
gamerów! Stanowiska z pecetami, PlayStation 5, Xbox
z symulatorem jazdy i największą gwiazda tego miejsca –
trzyekranowy symulator
lotu. Tutaj możecie speł-

nić swoje marzenie
o zobaczeniu Łodzi
z lotu ptaka.
DYSONANS
Zróbcie tu hałas! Do waszej
dyspozycji oddajemy pianino, perkusję, gitary i wiele
innych instrumentów. Możesz też rozsiąść się w fotelu
i posłuchać płyt winylowych
z naszej kolekcji, a także wpaść
na odsłuch na wyjątkowym
na skalę światową gramofonie
– ultrakolekcjonerkim Oscarze,
stworzonym przez Wojciecha
Samołyka.
CINEMO
Kameralna sala kinowa z profesjonalnym systemem audio,
gdzie wieczorami i nie tylko
będzie można wpaść na seans
oraz porozmawiać o ﬁlmach.
To również jedna z sal na wynajem, idealna na niewielkie
spotkania, wykłady czy dyskusje.

portfolio
klipów wideo. Do
dyspozycji mamy w pełni profesjonalny sprzęt, jak lampy,
softboksy oraz pełnoklatkowe
aparaty i kamery.
SALA WARSZTATOWA
Największa sala MeMo przystosowana do wspólnej pracy,
wykładów i prezentacji. To
właśnie tu odbywać się będzie
również wiele naszych warsztatów. Będzie można wynająć
ją także na różnego rodzaju
spotkania i wydarzenia.
red, zespół Memo

STUDIO FOTO I VIDEO
Spełnienie marzeń tych, którzy interesują się fotograﬁą
i tworzeniem ﬁlmów. Dwuczęściowe studio z tłami i green-screenem to doskonała
opcja, aby zrealizować sesje fotograﬁczne czy
zbudować

INFO

TYDZIEŃ OTWARCIA MEMO

CZWARTEK, 24.11.
Panel dyskusyjny: Literatura w internecie
(Słowotoki, Tuczytam, Bestselerki)

WTOREK, 22.11. OFICJALNE OTWARCIE
Rysowanie na żywo – Katarzyna Witerscheim
Studio na żywo z wydarzenia
Spotkanie autorskie z Katarzyną Nosowską
Spotkanie z youtuberami Jakbyniepaczeć

PIĄTEK, 25.11.
Spotkanie: GF Darwin
Koncert Mikromusic

HARMONOGRAM WYDARZEŃ

ŚRODA, 23.11.
Spotkanie z Karoliną Bielawską

SOBOTA, 26.11.
Panel literacki Kańtoch i Małysa
Koncert z wizualiami IKARVS i Joanny Dyby
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SEGREGUJEMY ODPADY
JAK SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE?

•
•

Nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów.
Opróżniamy opakowania z resztek zawartości.
Oddzielamy wieczka i inne metalowe lub plastikowe części
od opakowań szklanych
Zgniatamy puszki, butelki plastikowe i inne możliwe odpady.
Nie wrzucamy mięsa do BIO, tylko resztki roślinne.

•

Wyrzucamy odpady BIO luzem.

•
•
•

O TYM WARTO PAMIĘTAĆ SEGREGUJĄC SZKŁO
•
•
•
•

opakowania muszą być puste
opakowania nie muszą być czyste
do jednego pojemnika wrzucamy szkło bezbarwne i kolorowe
papierowe etykiety mogą zostać na słoikach i butelkach

WRZUCAMY:

Miejsca, w których właściciele nieruchomości mogą
bezpłatnie oddać odpady sprawiające kłopot
w zagospodarowaniu: Punkty Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK). Adresy PSZOKów:
•

ul. Graniczna 2 tel. 603500 505

•

ul. Kasprowicza 10 tel. 663 662 227

•

ul. Zamiejska 1 tel. 663 353 190

ELEKTRYCZNE ŚMIECI
CZERWONY POJEMNIK W ROLI GŁÓWNEJ
We wszystkich dzielnicach miasta łodzianie mają do dyspozycji
87 czerwonych pojemników, do których mogą wrzucać zużyte baterie
oraz elektrośmieci nieprzekraczające 50 cm, m.in. czajniki elektryczne,
drukarki, tonery, aparaty fotograficzne, telefony, a także zabawki

butelki po napojach i żywności
słoiki, szklane opakowania
po kosmetykach

elektroniczne, smartwatche, drobne elektronarzędzia, karty pamięci itd.

NIE WRZUCAMY:

na stronie: https://elektrycznesmieci.pl

ceramika, doniczki, porcelana
szkło okularowe i żaroodporne
znicze z zawartością wosku
żarówki, świetlówki i reﬂektory
opakowania po lekach,
rozpuszczalnikach
i olejach silnikowych
lustra i szyby

PAMIĘTAJMY!

Szkło nadaje się w 100% do ponownego użytku.
Wrzucajmy szklane opakowania do zielonego pojemnika

Duże sprzęty AGD można oddać poprzez formularz online
lub infolinię: 572 102 102

Link do
informacji na
temat
funkcjonowania
PSZOK-ów
w Łodzi.
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CHWILA RELAKSU
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Koziorożec (22.12-19.01)
Powoli do przodu. Tak
można określić tydzień,
który Cię czeka. Uważaj na
Raka, który zmarnuje Twój
czas – spotkanie z nim nie
przyniesie oczekiwanych
efektów. Na poprawę zdrowia trzeba będzie poczekać
jeszcze tydzień. W czasie
nowiu może wydawać Ci
się, że jesteś na przegranej pozycji – nic bardziej
mylnego!

Rak (21.06-22.07)
Końcówka miesiąca zaskoczy Cię zmiennością.
Dużo się dzieje i możesz
liczyć na nowe okazje
do rozwijania pasji oraz
kariery zawodowej. Pod
koniec tygodnia staniesz
przed dylematem. Rada
gwiazd? Wybierz siebie
i zmierzaj do sukcesu
własną drogą.

Wodnik (20.01-18.02)
Jeśli miałeś problemy zdrowotne, to wreszcie staniesz
na nogi! Ktoś spod znaku
Barana będzie próbował
z Tobą rywalizować. Pokaż,
że to Ty rządzisz, a spór
rozejdzie się po kościach.
Koniunkcja Merkurego
z Wenus będzie pełna
okazji do relaksu i dobrej
zabawy.

Lew (23.07-22.08)
Problemy nie znikną, jeśli
nie zdecydujesz się na zadbanie o problematyczne
aspekty swojego zdrowia.
Kiedy ostatnio byłeś u lekarza? Jedna wizyta może
uwolnić Cię od zmory na
dobre!
W drugiej połowie tygodnia pojawi się propozycja
nadgodzin. Nie forsuj się,
gwiazdy zadbają o dobrostan ﬁnansowy!

Ryby (19.02-20.03)
Trygon Słońca z Jowiszem
na początku tygodnia to
Twój czas! Możesz zamarzyć, o czym chcesz,
a wszechświat sprawi, że
dostaniesz to, o co prosisz.
W czasie koniunkcji Merkurego z Wenus dasz się
przekonać do czegoś, co
może zaważyć na dobrobycie w perspektywie lat.
Szukaj okazji!

Panna (23.08-22.09)
Znajomi kuszą zaproszeniami, jednak zamiast
przyjęcia, wybierz relaks.
Czas na zabawę przyjdzie
w ostatnich dniach miesiąca, a na razie daj sobie
czas na regenerację. Dzięki
temu unikniesz przeziębienia i pozostania w łóżku
na dłużej. Uważnie słuchaj
osoby spod znaku Bliźniąt
– będzie miała cenną radę,
która uchroni Cię przed
nieporozumieniem.

Baran (21.03-19.04)
W czasie kwadratury Marsa z Neptunem nabierz
pokory. Nadmierne zaangażowanie w pracy może
przynieść tylko negatywne
emocje! Wenus w koniunkcji z Merkurym będzie
odpowiadać w tym tygodniu za poprawę nastroju,
jednak nie szukaj usilnie
negatywnych wibracji. Doceń to, co masz!

Waga (23.09-22.10)
Nie odpuszczaj tak łatwo! Ktoś chce się z Tobą
spotkać i daje dyskretne
znaki, byś zrobił pierwszy
krok. W czasie koniunkcji
Wenus z Merkurym będziesz duszą towarzystwa
i zaskoczysz znajomych
błyskotliwym humorem.
Nie zapomnij o zobowiązaniach zawodowych,
które wiszą Ci nad głową!

Byk (20.04-20.05)
Osoba spod znaku Skorpiona zyska w Twoich oczach.
Będzie to dobra okazja
do zawarcia sojuszu lub
nawiązania długotrwałej przyjaźni. Nabierzesz
ochoty na spotkania
w gronie współpracowników, co zdecydowanie poprawi Wasze relacje. Pilnuj
rzeczy osobistych – końcówka listopada sprzyja
stratom materialnym!

Skorpion (23.10-22.11)
Chichot losu zaczyna Cię
drażnić, ale jeśli uzbroisz
się w cierpliwość, największy problem spadnie z Twoich barków bez koniecznej
ingerencji! Jeśli masz dosyć
towarzystwa, zaszyj się ze
świecą i dobrą lekturą.
Znajomi łatwo wybaczą Ci
kiepski nastrój. Pamiętaj
jednak, by uporządkować
na czas faktury i rachunki.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Koniunkcja Merkurego
z Wenus przyniesie to,
co nieoczekiwane. Czego
spodziewasz się najmniej?
Może być to awans, obietnica dodatków finansowych albo nowy samochód.
To będzie korzystny czas!
Jeśli chciałbyś nawiązać
relację romantyczną, najlepszy czas przyjdzie po
25 listopada.

Strzelec (23.11-21.12)
Dzięki koniunkcji Merkurego z Wenus zaczniesz
dostrzegać, że dasz sobie
radę z najtrudniejszymi
zadaniami. Pamiętaj jednak, że nie pracujesz sam
– czasem przekazanie odpowiedzialności współpracownikom może przynieść
dużo dobrego. W życiu miłosnym stabilnie, ale czy
nie robi się nudno? Działaj
i zaskakuj partnera!
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ŁKS
IDZIE JAK BURZA
Siatkarki ŁKS Commercecon
Łódź stoją przed szansą podtrzymania fantastycznej passy
z początku sezonu. Do tej pory
w rozgrywkach Tauron Ligi wygrały wszystkie trzy spotkania
i są liderkami tabeli.
Oczywiście to przede
wszystkim zasługa dobrej
postawy całej drużyny, ale
nie ma też co ukrywać, że
kalendarz spotkań jest dla
ŁKS-u łaskawy. Do tej pory
zawodniczki mierzyły się
z drużynami, które nie są
wymieniane wśród faworytów. W czwartej kolejce
będzie podobnie, bo łodzianki zagrają we własnej
hali z Pałacem Bydgoszcz.
„Jeszcze się zgrywamy”
O tym, że ŁKS będzie liczył się w walce o medale, było wiadomo jeszcze
przed sezonem. Nikt się

jednak nie spodziewał
aż tak dobrej gry. Bilans
zdobytych punktów robi
wrażenie. Łodzianki grają swoje, kontrolują spotkania i pewnie wygrywają. Co ciekawe, same
zawodniczki przyznają,
że nie są jeszcze do końca zgrane. – Bardzo się
cieszymy, że to tak wygląda, bo tak naprawdę nie miałyśmy dużo
czasu na przygotowanie się do sezonu w pełnym składzie, bo część
dziewczyn późno przyjechała. Cieszy, że mimo
to potrafimy sobie z tym
poradzić i te mecze tak
wyglądają – mówi w rozmowie z ŁKS Volley TV
rozgrywająca ŁKS-u, Angelika Gajer. Co w takim
razie się stanie, kiedy zespół osiągnie pełnię możliwości?

Starcie z Pałacem
Pałac Bydgoszcz z pewnością nie będzie faworytem poniedziałkowego pojedynku.
Zeszłego sezonu nie
może zaliczyć do udanych – zakończył go
na 11. miejscu. Teraz
bydgoszczankom idzie
nieco lepiej, bo mają za
sobą dwa zwycięstwa.
Jedno z beniaminkiem,
czyli Jedynką Tarnów,
a drugie z Radomką
Radom. Przegrały natomiast z Developresem
Rzeszów. Trudno zatem
jeszcze jasno stwierdzić,
w jakiej formie jest bydgoski zespół i czy postawi Łódzkim Wiewiórom
twarde warunki. Okaże
się to już w poniedziałek o godz. 17:30.
JB

OGŁOSZENIA
OGŁOSZEN
OGŁOSZENIA
IA MIEJSKIE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 21 listopada 2022 r. do 12 grudnia 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 2506/2022 Prezydenta Miasta
Łodzi z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej samodzielnego lokalu użytkowego nr 5U, usytuowanego w budynku
położonym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 147, stanowiącego własność Miasta Łodzi wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz ogłoszenia jego wykazu.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 21 listopada 2022 r. do 12 grudnia 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 2504/2022 Prezydenta Miasta
Łodzi z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego i samodzielnych lokali użytkowych
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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Meczem z Meksykiem reprezentacja Polski w nadchodzący wtorek rozpocznie udział
w piłkarskich Mistrzostwach
Świata w Katarze. Z tym rywalem Biało-Czerwoni mierzyli
się również m.in. podczas mundialu ‘78. Drużyna prowadzona
przez Jacka Gmocha wygrała
wówczas z Meksykiem 3:1,
a dwie bramki w tym meczu
zdobył występujący w Widzewie
Zbigniew Boniek.
Wcześniej Polacy bezbramkowo zremisowali z broniącą mistrzowskiego tytułu
drużyną Republiki Federalnej Niemiec i pokonali 1:0
Tunezję. Wyniki te zapewniły naszej ekipie pierwsze
miejsce w grupie. W dalszej
części argentyńskiego turnieju nasza kadra przegrała
0:2 z gospodarzami imprezy,
wygrała 1:0 z Peru i uległa
1:3 Brazylii, zajmując w końcowej klasyfikacji miejsca
5–8. Obok Bońka w tych
mistrzostwach wystąpili
też m.in. Jan Tomaszewski
i Bohdan Masztaler z Łódzkiego Klubu Sportowego.
Gałecki jako pierwszy
Mundial w Argentynie był
trzecim turniejem tej rangi
z udziałem polskiej kadry
narodowej. W dwóch poprzednich w naszej drużynie również grali piłkarze
z Łodzi. Jako pierwszy
reprezentacyjną koszulkę podczas finałów mistrzostw świata założył Antoni Gałecki. Wychowanek
ŁKS w roku 1938 pojechał
do Francji, gdzie Polacy
rozegrali tylko jeden mecz.
Przegrali z faworyzowaną
Brazylią 5:6, ale dopiero po
dogrywce. W regulaminowym czasie gry był remis 4:4.
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ŁÓDZKIE AKCENTY
W PIŁKARSKICH
MISTRZOSTWACH ŚWIATA

Orły Górskiego
Na udział w kolejnych finałach MŚ Biało-Czerwoni
musieli czekać 36 lat! Przed
wyjazdem do RFN w 1974 r.
reprezentacja prowadzona
przez Kazimierza Górskiego nie była stawiana w gronie faworytów, ale w efektownym stylu sięgnęła po
brązowy medal. Ogromny
udział w tym sukcesie miał
wspomniany wyżej Tomaszewski. Bramkarz ŁKS-u jako pierwszy na świecie
podczas mundialu obronił
dwie „jedenastki”. Zrobił
to w meczu ze Szwecją (1:0)
i w półfinale z Niemcami
(0:1). Wcześniej podopieczni
Górskiego ograli Argentynę (3:2), Haiti (7:0) i Włochy
(2:1). Pomiędzy starciami ze
Szwecją i RFN-em pokonali
Jugosławię (2:1), a w meczu
o trzecie miejsce okazali się
lepsi od Brazylii (1:0). Oprócz
Tomaszewskiego w kadrze
na mundial ‘74 znalazł się
również Mirosław Bulzacki.
Wychowanek ŁKS-u był jednym z głównych bohaterów
legendarnej potyczki z Anglią na Wembley (1:1), która
dała polskiej ekipie awans
do turnieju finałowego.
W Niemczech nie wystąpił
jednak w żadnym meczu.
Co zrobi Piechniczek?
Trzecie miejsce na świecie
Biało-Czerwoni wywalczyli

również w 1982 r. w Hiszpanii. Kluczowymi graczami
reprezentacji prowadzonej
przez Antoniego Piechniczka byli wówczas Zbigniew
Boniek, Józef Młynarczyk,
Władysław Żmuda i Włodzimierz Smolarek, którzy
przed wyjazdem na mundial zaliczyli świetny sezon
w barwach Widzewa. Swój
wkład w zdobycie medalu
włożył również kolejny wychowanek ŁKS-u – Marek
Dziuba. W meczach grupowych Polacy zremisowali 0:0
z Włochami i Kamerunem,
a awans do dalszej fazy rozgrywek zapewnili sobie efektownym zwycięstwem 5:1
z Peru. W tym meczu Boniek
i Smolarek zdobyli po jednym golu. W kolejnym spotkaniu Polska wygrała 3:0
z Belgią. Tym razem wszystkie trafienia były dziełem
Bońka. W starciu z drużyną
ówczesnego ZSRR goli nie
było i ekipa Piechniczka
zameldowała się w półﬁnale.
Przegrała w nim 0:2 z Włochami, a w meczu o trzecie
miejsce pokonała Francję 3:2.
Krótka przygoda
w Meksyku
Do Meksyku na finał MŚ
1986 pojechali m.in. Smolarek, Roman Wójcicki i Kazimierz Przybyś z Widzewa.
Tym razem Polacy rozpoczęli turniej od bezbramko-

wego remisu z Marokiem.
W drugim meczu Smolarek
strzelił bramkę, która dała
zwycięstwo 1:0 z Portugalią.
Był to jedyny gol naszej kadry w tym turnieju. W ostatnim starciu grupowym
Biało-Czerwoni przegrali
0:3 z Anglią, a później 0:4
z Brazylią.
Fatalny wyjazd do Azji
Na kolejny mundial
z udziałem Polaków
trzeba było czekać
do 2002 r. Występ w Korei
Południowej

zakończył się na meczach
grupowych (0:2 z Koreą, 0:4 z Portugalią, 3:1
z USA). W kadrze wyselekcjonowanej przez Jerzego Engela był m.in. Arkadiusz Bąk, który przed
wyjazdem do Azji rozegrał
pół sezonu w Widzewie.

Cztery lata temu w Rosji nie było już żadnego
przedstawiciela łódzkich klubów. Nie będzie
ich również w Katarze,
gdzie z reprezentacją
Polski poleciało zaledwie trzech przedstawicieli rodzimej ligi.
MD
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ŁÓDZKA POGODYNKA
PONIEDZIAŁEK

21.11

3°C

Rodzinne miasto

Imieniny
obchodzą:
Albert, Elwira,
Janusz, Konrad,
Maria, Twardosław

WTOREK

22.11

4°C

ŁÓDZKIE GAWĘDY

Imieniny
obchodzą:
Cecylia, Marek,
Salwador, Wszemiła
Filemon, Stefan

FORTEPIAN RUBINSTEINA

Los zetknął ich po raz pierwszy w 1926 r.
w Warszawie podczas koncertu Artura
w filharmonii. Osiemnastoletnia Aniela
Młynarska, zwana Nelą, była córką
dyrygenta i dyrektora Opery Warszawskiej Emila Młynarskiego i marzyła
o karierze tancerki. Rubinstein miał
wtedy 38 lat i był już sławnym, światowej klasy pianistą. Wieczorem Nela
przyszła do filharmonii na jego koncert
i emocje wzięły górę. W przerwie zajrzała do garderoby, a maestro zaprosił
ją na kolację do Hotelu Europejskiego

i zauroczony niemal natychmiast
zaproponował małżeństwo, ale
następnego dnia… wrócił do
Paryża. Pewnie nie była to
pierwsza tego typu deklaracja
w jego kawalerskim życiu, bo
krążył po świecie otoczony luksusem i wianuszkiem pięknych
dam z wyższych sfer. Tamto
spotkanie w Warszawie miało jednak swój ciąg dalszy,
o czym napiszemy w kolejnym
odcinku.
agr

Love

story

FABRYKANT, AKTYWISTA
I FILANTROP KARTKA Z KALENDARZA
21 listopada 1869 r. urodził
się w Łodzi Stanisław Silberstein – przemysłowiec, kupiec, działacz gospodarczy,
społeczny, oświatowy, polityczny, ﬁlantrop. Syn Markusa, łódzkiego przemysłowca,
i Teresy z Cohnów. Po ukończeniu szkoły rzemieślniczej w Łodzi studiował od
1888 r. na Akademii Handlowej w Antwerpii, a praktykę odbył w zakładach
wełnianych swego ojca przy
ul. Piotrkowskiej 242/250,
gdzie wszedł do zarządu
spółki. Na przełomie lat
1910/1911 razem ze swoim
szwagrem Maurycym Poznańskim przejął akcje Piotr-

kowskiej Manufaktury oraz
nabył w osadę młynarską Bugaj, a także dobra w okolicach
Będzina, powiększając fortunę Silbersteinów. Był bardzo
aktywną postacią w życiu
naszego miasta.
Zasiadał w radach wielu
organizacji gospodarczych
i społecznych, stowarzyszeń
kupców, przemysłowców,
finansjery, uczestniczył
w tworzeniu łódzkich tramwajów, pogotowia ratunkowego, rozwoju straży ogniowej czy budowie kanalizacji
miejskiej. Udzielał się charytatywnie, wspomagając m.in.
żydowskie towarzystwa dobroczynności, szpitale, domy

GALERIA
ŁÓDZKICH
KAMIENIC
I DETALI

Drewniany budynek znajdujący się przy ul. Przędzalnianej 91.
Wybudowany w 1895 r. według projektu Piotra Brukalskiego,
zrewitalizowany w latach 2016-2017

sierot oraz kolonie dla dzieci.
Przekazał kilka nieruchomości na cele dobroczynne.
Wspierał szkolnictwo, popularyzował grę w szachy,
działał m.in. w Towarzystwie
Muzeum Nauki i Sztuki, kolekcjonował obrazy, a także
organizował plenery malarskie w majątku rodzinnym
w Lisowicach koło Koluszek.
W latach 1930–1942 mieszkał
na stałe we Francji. W czasie
wojny został aresztowany i osadzony w obozie
w Drancy, a następnie
deportowany do AuStanisław Silberstein
schwitz, gdzie zginął
–
przemysłowiec,
działacz
prawdopodobnie 8 listospołeczny,
ﬁ
lantrop
pada 1942 r.
agr

TRZY KOLONIE W ŁÓDCE
W Łódce osiedlili się głównie tkacze lnu i bawełny.
Obszary na rubieżach
wschodnich i zachodnich
dzielnicy przeznaczono na
intensywną uprawę lnu,
który przerabiano na przędzę dla tkaczy płócien. Całość osady, zwanej też Osadą Prządków, podzielono
na trzy części. Pierwsza to
teren znajdujący się między
dzisiejszymi ulicami Wólczańską i Żeromskiego, od
północy zamknięty ulicami Nawrót i Rozwadowską (Zamenhofa). Liczył
52 place i przez osiadłych tu
niemieckich weberów zwany był Spinnlinie. Drugą
część, leżącą pomiędzy ulicami Dziką (Sienkiewicza)
i Widzewską (Kilińskiego),
liczącą 42 place, z uwagi na
znajdujące się tu wtedy błotniste, pełne olszynowych
chaszczy pola, osadnicy nazwali Buschlinie. Najpóźniej

powstała część trzecia, zwana Nową Łódką. Rozciągała się ona po obu stronach
ul. Zarzewskiej (Przybyszewskiego). Liczyła
73 place i przez zamieszkałych tu Niemców pochodzących z Czech (niem.
Böhmen) została nazwana
Böhmische Linie.
Ogółem w trzech częściach
osady Łódka wydzielono
167 działek budowlanych.
Wszyscy przybyli z zagranicy osadnicy otrzymali od
rządu po 1200 zł pożyczki,
nieobarczonej żadnymi
procentami na budowę domów murowanych, albo po
600 zł, jeśli budowali drewniak. Kapitał należało zwrócić po upływie 4 lat. Osadnicy, którzy nie budowali
własnych siedzib, osiedlali
się w budynkach municypalnych, a płacąc gotówką,
stawali się ich właścicielami
w ciągu 5 lat.
agr

Ręczne krosno tkackie
z pocz. XIX w.

Kolejne wydanie w środę
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ŁODZIANIZMY

KACAPY

To słowo nadal jest w użyciu i dość powszechnie znane także w Łodzi, dawniej
i dziś, jako określenie Rosjanina, a w szerszym, pogardliwym znaczeniu – osoby
nieco ograniczonej. W XX w.
pojęcie weszło do codziennego słownika jako potoczne
i raczej pejoratywne określenie obywateli ZSRR, a np.
w gwarze lwowskiej wprost
oznaczało głupca. Jego etymologia nie jest do końca jasna, ale tropy lingwistyczne
prowadzą do zapożyczenia
z języka ukraińskiego.
Jednym z wyjaśnień genezy
może być określenie, jakim
Ukraińcy obdarzali Rosjan

w swojej historii. Słowo „kacap” miało być połączeniem
rosyjskiego как i ukraińskiego цап (cap), czyli jak kozioł,
wskazujących na brody bojarów i innych mieszkańców
Księstwa Moskiewskiego,
którzy – według starego obrządku i zgodnie z dawnymi
kanonami bizantyjskimi – mieli nosić charakterystyczne brody. W łódzkich wspominkach
określenie „kacapy” pojawia
się często zarówno w czasach
caratu i zaborów, podczas
wojny polsko-bolszewickiej,
jak i powszechne było w okresie PRL, ale zdecydowanie
w swoim negatywnym wydźwięku.
agr

