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MEDIATEKA ŁÓDŹ

FOT.LODZ.PL

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA
W POLSCE BIBLIOTEKA OTWARTA!
To miejsce wyjątkowe. Najnowocześniejsza w Polsce biblioteka, czyli łódzka Mediateka,
powstała w pięknie odnowionych, zabytkowych wnętrzach
willi Ludwika Meyera.

Kiedy fabrykant wznosił
ją z myślą o XIX-wiecznych władzach Królestwa
Polskiego, z pewnością
nie spodziewał się, że stanie się najprawdziwszą
świątynią wiedzy.

Na trzech piętrach czekają na gości studia nagrań dźwięku i montażu,
przestrzeń
gamingowa
z najnowszymi konsolami,
systemem VR oraz symulatorami: lotu i wyścigowym, sala ze 100 tys. klocków Lego, 4000 komiksów
i powieści graﬁcznych,
kolekcjonerski gramofon
OSCAR i setki winyli oraz
bogaty zbiór biblioteczny
red
w kilku czytelniach.

INFO

Mediateka przy ul. Moniuszki 5 jest otwarta:
wtorek–piątek
w godz. 9:00–20:00
sobota
w godz. 13:00–20:00
niedziela
w godz. 12:00–18:00
Więcej na WWW.LODZ.PL

Na ratunek gągołom

PIERWSZY ODCINEK GOTOWY

W województwie łódzkim żyje już tylko 50 par gągołów. To
przepięknie upierzone kaczki, które tracą swoje naturalne
siedliska i są narażone na wyginięcie. Z tego powodu Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Orientarium uruchamiają program wspierania populacji.
Dzięki współpracy instytucji na drzewach sąsiadujących ze starorzeczem
i korytem Warty zainstalowano budki lęgowe. – Gągoły gniazdują wysoko
w dziuplach drzew w pobliżu zbiorników wodnych
i rzek. Tuż po wykluciu
puchate pisklęta są bardzo
sprawne i prawie natychmiast wyskakują za matką

z gniazda. Podczas skoku
rozpościerają błony pławne między palcami i wyciągają skrzydełka, zwiększając opór powietrza. Po
tym wyczynie maszerują
z matką do wody, gdzie od
razu nurkują w poszukiwaniu pożywienia – opowiada Tadeusz Musiał
z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE

SPRAWCA ROZBOJU
ARESZTOWANY

Policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o rozbój
i groźby. Mężczyzna zaatakował byłą partnerkę, a następnie zabrał jej telefon oraz
torebkę z wartościowymi
rzeczami. Stróże prawa zatrzymali napastnika chwilę
po zdarzeniu. Notowany
w przeszłości 27-latek usły-
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szał już prokuratorskie zarzuty. Zgodnie z decyzją
sądu został tymczasowo
aresztowany. Za popełnione przestępstwa zatrzymanemu grozi kara do 12 lat
pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej sprawie
prowadzą śledczy z I Komisariatu Policji w Łodzi.

KACZEŃCOWA

W naszym województwie najwięcej gągołów
zakłada gniazda nad Zalewem Sulejowskim (ok.
10 par). Ostatnio pojedyncze pary zasiedliły okolice
zbiornika Jeziorsko. Jedną
z przyczyn niskiej liczebności i zanikania gągołów jest
wycinanie rosnących przy
wodzie dziuplastych drzew.
red, FOT. JAN FUS

Zakończono pierwszy etap
prac na ul. Kaczeńcowej. Dla
ruchu otwarty jest już odcinek
między ul. Rojną a ul. Aleksandrowską. Na swoją trasę wróciły autobusy linii 76. Do końca
2022 r. potrwa jeszcze remont
na drugim odcinku – do ul. św.
Teresy od Dzieciątka Jezus.
Podczas
modernizacji
pierwszego fragmentu wykonano nowe warstwy nawierzchni oraz betonowe
ławy przystanków autobusowych, aby nie tworzyły się
koleiny. Zamiast plastiko-

wych wygrodzeń na skrzyżowaniu z ulicami Lnianą
i Grabieniec powstało rondo, które ułatwi przejazd.
Pojawiła się też nowa infrastruktura dla rowerzystów
w postaci pasów na jezdni
w większym niż do tej pory
zakresie.
Tuż obok ronda wybudowano nowe przystanki
autobusowe, które skrócą
dystans do komunikacji
miejskiej. Perony zostały
podwyższone i wyposażone w elementy dla osób niewidomych.

ŁÓDŹ YOUNG FASHION 2022

Na
drugim
odcinku
ul. Kaczeńcowej, pomiędzy
ulicami
Aleksandrowską a św. Teresy,
skorygowane
zostanie
rozmieszczenie przystanków autobusowych. Obecna
para
przystanków
z ul. Kaczeńcowej 16 zostanie przesunięta do skrzyżowania z ul. Wersalską. Skróci to dystans do zakładów
przemysłowych i domów.
Remont drugiego odcinku
ul. Kaczeńcowej zostanie
zrealizowany do końca
2022 r.
TAnd

FOT.LODZ.PL

WIELKA MODA WRACA
Po pandemicznej przerwie
powraca Łódź Young Fashion.
Święto modowej branży organizowane przez Akademię Sztuk
Pięknych oraz miasto Łódź odbędzie się 24–26 listopada.
Trzon ŁYF stanowią trzy
konkursy, w tym najstarszy,
bo niemal 30-letni, konkurs
dla profesjonalnych i debiutujących projektantów „Złota
Nitka”. O nagrodę główną

w wysokości 30 tys. zł ubiegać
się będzie 15 projektantów,
wybranych spośród blisko
100 nadesłanych zgłoszeń. Po
raz drugi ŁYF towarzyszyć
będzie
Międzynarodowy
Konkurs „Fashion Film Festival” dla młodych twórców
ubioru, tkaniny czy biżuterii,
którzy prezentują swoje projekty w formie ﬁlmów. Modową ﬁestę uzupełniają wydarzenia towarzyszące.
(pj)

Redaktor naczelna:
Aleksandra Hac
Redaktorka wydania:
Karolina Warchoł

Pełen program jest dostępny na stronie
www.lodzyoungfashion.com

AKTUALNOŚCI
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Przyjadą kolejne elektryki!
W środę, 23 listopada, miasto podpisze umowę z ﬁrmą
Solaris na dostawę ośmiu
elektrycznych autobusów
wraz z infrastrukturą ładowania. Bezemisyjne Urbino
18 electric wyjadą na ulice w 2023 r. To pierwszy
kontra k t na au t o bus y
elektryczne realizowany
dla Łodzi przez producenta
z B o l e c h o w a . Wa r t o ś ć
kontraktu wynosi prawie
32 mln zł brutto.
Łódź stawia zdecydowane kroki na drodze
ku elektromobilności.
Zamówione przez miasto osiem modeli Solaris

Urbino 18 electric to autobusy ciche i całkowicie
bezemisyjne. Dzięki odpowiedniej konﬁguracji baterii i infrastruktury ładowania operacyjność Urbino
electric może wynosić nawet 24 godziny na dobę.
Autobusy pojawią się na
ulicach Łodzi w drugiej
połowie 2023 r.
W komfortowych wnętrzach Urbino 18 electric,
zaopatrzonych w pełni
zautomatyzowaną klimatyzację, zmieści się co najmniej 110 osób, z czego 35
pasażerów na miejscach
siedzących. W autobusach
znajdą się także liczne udo-

Co pszczoły
robią zimą?

Czy pszczoły przesypiają
zimę? Co robią, by przetrwać ten trudny czas?
Jaką pełnią rolę w środowisku naturalnym? Tego
dowie się łódzka młodzież
podczas warsztatów z miejskiego pszczelarstwa.

Uczestnicy zajęć nauczą
się rozróżniać pszczołę
od osy, zobaczą, z czego
składa się ul, przymierzą kombinezon pszczelarski i będą degustować
różne odmiany miodów.
W Łodzi trwa cykl
warsztatów dla dzieci

i młodzieży z podstaw
pszczelarstwa. Spotkania
są częścią projektu Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Łódzka pasieka pokazowa”.
Łódzka młodzież
poznaje tajniki
pszczelarstwa
Mimo że pszczoły zakończyły już w tym roku swoją
pracę, łódzcy uczniowie nie
zapominają o tym cennym
gatunku. Dzięki spotkaniom ze specjalistami mogą
dowiedzieć się więcej na ich
temat. Poznają rolę owadów

godnienia i nowoczesne
rozwiązania, jak np. elektroniczny system biletowy,
umożliwiający płatność za
przejazd za pomocą karty
płatniczej, automat do zakupu biletów czy system
informacji pasażerskiej
z funkcją autoadaptacji,
która pozwala na przystosowanie poziomu głośności komunikatów wygłaszanych wewnątrz pojazdu
do głośności tła.
W trosce o optymalne wykorzystanie możliwości
elektrycznej floty wraz
z pojazdami dostarczone zostanie również autorskie wsparcie zdalnej

3

FOT.MAT PRAS

diagnostyki autobusów
w postaci nowoczesnego
systemu eSConnect. Dzięki
informacjom o stanie naładowania akumulatorów
oraz danym o przewidywanym zasięgu autobusu
czy chwilowego i całkowitego zużycia energii elektrycznej przewoźnik może
optymalizować działanie
swojej floty. eSConnect
pozwala więc zwiększyć
dostępność pojazdów,
ograniczyć czas przestoju
autobusów i uniknąć niepotrzebnych powrotów do
zajezdni.
ML

FOT.LODZ.PL

ZMIANY W RUCHU

zapylających w środowisku
naturalnym, a zwłaszcza
w mieście, dowiedzą się też,
jak pomagać pszczołom.
W ramach projektu na
dachu Fabryki Sztuki,
przy ul. Tymienieckiego
3, stanie również pasieka! Pszczoły zamieszkają
w niej wiosną 2023 r.
To nie pierwsza inicjatywa
miasta, która podkreśla niezwykle ważną rolę pszczół
w naszym ekosystemie.
Eksperci przekonują, że gdy
te wyginą, ludzkość będzie
w stanie przetrwać najwyżej
4 lata.
red

Szczyt OBWE w Łodzi

Od 30 listopada do
2 grudnia w Łodzi odbędzie
się spotkanie członkowskie przedstawicieli Organizacji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie
Zapewnienie b ezp ieczeństwa uczestnikom
spowoduje czasowe zamknięcia ulic i zmiany
w komunikacji miejskiej.
Spotkania przedstawicieli OBWE odbędą się
w Nowym Centrum

Łodzi. Na trasach przejazdów delegacji policja
i służby bezpieczeństwa
wstrzymywać będą czasowo ruch pojazdów.
Pierwsze utrudnienia
pojawią się 30 listopada
w godzinach popołudniowych. Największe zmiany
w ruchu planowane są
1 i 2 grudnia w godzinach
porannego szczytu oraz
po południu.
W tym czasie lepiej wcześniej dojechać do pracy

RAPORT Z DRÓG

KOLEJNE REMONTY ULIC

Trwają intensywne prace na
drogach, które posłużą jako
objazdy na czas modernizacji ul. Krakowskiej.

Drogowców zobaczymy przy frezowaniu nawierzchni, robotach rozbiórkowych i demontażu
elementów małej architektury. Nowe, gładkie
nawierzchnie pojawią
się na ul. Fizylierów na
odcinku od ul. Złotno do
ul. Spadochroniarzy,
ul. Spadochroniarzy na
odcinku od ul. Fizylierów

w kierunku ul. Biegunowej,
a także na ul. Michałowicza
na odcinku od ul. Krańcowej
w kierunku ul. Zyndrama.
Prace będą też prowadzone na ul. Biegunowej, na
odcinku od ul. Spadochroniarzy w kierunku ul. Krakowskiej, oraz na ul. Spadochroniarzy w kierunku
ul. Krańcowej.
Zgodnie z umową prace
mają być wykonane w ciągu
2 miesięcy. Kolejny etap to
kompleksowa przebudowa
ul. Krakowskiej.
rd

i zrezygnować z przejazdu głównymi ulicami.
Osobom korzystającym
z komunikacji miejskiej
zaleca się wybór tramwajów, które w mniejszym stopniu niż autobusy będą dotknięte
ewentualnymi zmianami tras i opóźnieniami,
zwłaszcza na trasach
z wydzielonym torowiskiem. Więcej szczegółów na www.lodz.pl.
TAnd
FOT.LODZ.PL

WYDARZENIA
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SOUNDEDIT ‘22
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POLSKA MUZYKA
Ponad 800 tytułów książek
oraz kilkaset gier planszowych, karcianych i strategicznych
przygotowali
wystawcy łódzkich Targów
Gier i Książki, które odbędą się w najbliższy weekend
(26–27 listopada) w Hali
Expo (al. Politechniki 4).
Organizatorzy zaplanowali
wiele spotkań ze znanymi
autorami, m.in. z Tomaszem
Jachimkiem, Andrzejem

Bartem, Cezarym Harasimowiczem, Adamem Bodnarem, Jarosławem Kurskim czy Olgą Kozierowską.

promował Cezary Harasimowicz, a starszych
czytelników z pewnością
zainteresuje książka byłego rzecznika praw obywatelskich, Adama Bodnara, o której osobiście
będzie opowiadał – mówi
Piotr Tokarski, organizator targów.
Miłośnicy naszego miasta
będą mogli porozmawiać
z Andrzejem Bartem – autorem łódzkiego thrillera
„Śmierć głośna, śmierć
cicha” – oraz Ryszardem
Bonisławskim promującym książkę o miejscach
związanych z życiem Ju-

liana Tuwima. W sumie
podczas targów odbędzie
się ponad 40 spotkań
z autorami. W programie imprezy znalazły się
także warsztaty z robotyki dla dzieci, konkursy
z nagrodami oraz specjalna przestrzeń, w której
będzie można przetestować różnego rodzaju gry.
– Jedną z wielu atrakcji
targów będzie wystawa
ﬁgurek z serii Star Wars.
W części poświęconej
grom będzie można poznać pierwszy polski
system RPG, zakupić
ikoniczne gry planszowe,

NA KONIEC ŚWIATA I MIŁOŚCI
Odwiedzający targi będą
mieli okazję poznać nowości wydawnicze zarówno dla dorosłych,
jak i dzieci. – Z myślą
o najmłodszych czytelnikach przygotowaliśmy
premierę
najnowszej
części bestsellerowej serii o przygodach młodego agenta z przypadku,
Stuarta Gibbsa. Swoją
ostatnią książkę o dzikich zwierzętach będzie

wzbogacić swoją kolekcję
karcianek i poznać gry
logiczne. Wśród stoisk
będą również te poświęcone komiksom, m.in.
popularnej mandze – wylicza Tokarski.
Targi odbędą się w sobotę, 26 listopada, w godz.
10:00–19:00 i niedzielę,
27 listopada, w godz.
10:00–17:00. Bilety: od
15 zł (jednodniowy bilet
normalny) do 45 zł (jednodniowy bilet rodzinny 2+3). Szczegóły na
www.gryiksiazki.pl.
mat. pras.

DZIEJE SIĘ W

ŚRODĘ

Zręczne Łapki

ŚWIETLNY

O godz. 17:00 w Bibliotece Czterech Kultur (ul. Brzeźna
10) rozpoczną się twórcze warsztaty dla dzieci. Zręczne
łapki stworzą włóczkowego jeża. Udział bezpłatny, wymagane zapisy pod nr tel. 571 553 047.

FOT. MAT. PRAS.

ESCAPE ROOM

FOT. ENVATO ELEMENTS

Straż Miejska dla seniorów

ZGARNIJ BILETY
NA ANDRZEJKOWY KONCERT!
FOT.LODZ.PL

W parku Źródliska można nie tylko podziwiać
największą w regionie
świetlną wystawę – Park
Miliona Świateł, ale też
wziąć udział w rodzinnej przygodzie. Powstał
tu pierwszy w Polsce,
plenerowy świetlny park
zagadek!
Na terenie zabytkowego parku Źródliska
zostały ukryte inte-

raktywne łamigłówki,
tajemnicze symbole
oraz specjalne rekwizyty. Przy wejściu razem z biletem każdy
otrzymuje unikatowy
link do gry, pozwalający rozpocząć tajną
przygodę „Uciekające
godziny białego królika”. Kiedy jest się już
w odpowiednim miejscu i czasie, należy
wysłać specjalną wia-

domość, będącą początkiem tajemniczej
przygody. Zadaniem
graczy jest szukanie
wskazówek, rozwiązywanie
zagadek
i odpowiadanie na
pytania – dzięki temu
przechodzą oni przez
kolejne etapy gry, na
końcu której czeka
nagroda ufundowana
przez Kawiarnię Palmiarnia.
Red

Już 27 listopada w Atlas
Arenie (al. Bandurskiego 7)
Al Bano i Romina Power zagrają swoje największe przeboje!

są do kupienia na ebilet.pl
i eventim.pl.
Red

Andrzejkowy koncert będzie jednym z ostatnich
podczas tegorocznego tournee. Artyści wykonają
swoje największe przeboje
jak „Felicita”, „Sempre Sempre”, „Ci Sara”, „Liberta”.
Weź znajomych i przyjdź
na ten wyjątkowy wieczór
z wyjątkową parą. Bilety

Czytelnicy Łódź.pl mogą
wziąć udział w konkursie
i zgarnąć 30 podwójnych
zaproszeń na koncert.
Konkurs rozpocznie się ok.
godz. 12:00 w czwartek, 24
listopada, na profilu facebookowym Łódź.pl.
Powodzenia!

INFO

O godz. 17:00 w filii nr 8 Biblioteki Miejskiej w Łodzi
(ul. Radlińskiej 2) odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej, którzy porozmawiają z uczestnikami na temat bezpieczeństwa. Wstęp wolny.

EK
CZWART

DZIEJE SIĘ W

Rekreacja artystyczna

Na godz. 16:30 w Bibliotece Tatarak (ul. Turoszowska 9A) zaplanowano warsztaty plastyczne z rysunku
i malarstwa, które poprowadzi Jakub Mizgalewicz,
absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zajęcia
skoncentrowane będą na relaksacyjnym aspekcie sztuki. Udział bezpłatny, obowiązuje rezerwacja miejsc pod
nr tel. 571 553 020.
Pracownia Elfów

O godz. 17:00 Biblioteka Traf (ul. Cieszkowskiego 11A)
zaprasza na rodzinne warsztaty w Pracowni Elfów!
Uczestnicy własnoręcznie wykonają prezentowe skarpety, które będą doskonałą dekoracją świąteczną lub
oryginalnym opakowaniem na drobny prezent. Udział
w zajęciach jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze
zapisy pod nr tel. 571 553 071.

SENIORADKA
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GRUDNIOWE ZAJĘCIA

W CENTRACH SENIORA
Miejskie Centra Zdrowego
i Aktywnego Seniora wchodzą w świąteczny tryb pracy.
W grudniu trzy z czterech CZAS-ów zaplanowały zajęcia tylko do
połowy miesiąca. W programie
m.in. świąteczne rękodzieło, bożonarodzeniowe kulinaria oraz
przygotowywanie prezentów dla
chorych dzieci ze szpitali.
W piątek, 25 listopada, rozpoczną się zapisy na grudniowe zajęcia. CZAS-y
przygotowały ofertę skrojoną do potrzeb uczestników.
Organizatorzy wiedzą,
że ostatni tydzień przed
świętami Bożego Narodzenia upłynie seniorom
na zakupach oraz przygotowywaniu potraw na
świąteczny stół. Stąd ostat-

nie zajęcia w centrum przy
ul. Libelta 16 oraz ul. Rzgowskiej 170 zaplanowano na
16 grudnia, zaś w CZAS-ie
przy ul. Szpitalnej 6 – na
19 grudnia. Centrum Seniora przy ul. Cieszkowskiego 6 będzie pracowało do
21 grudnia. Na zajęcia,
warsztaty i ćwiczenia seniorzy zaś wrócą dopiero
w styczniu.
W grudniowym graﬁku nie
zabraknie świątecznych akcentów. I tak centrum przy
ul. Rzgowskiej 170 zaplanowało warsztaty decoupage,
na których uczestnicy wykonają tą techniką ozdoby
choinkowe. W ramach rękodzieła będą zaś robić własne
kartki świąteczne, świece na
świąteczny stół oraz wianki

bożonarodzeniowe na drzwi.
Seniorzy z Cieszkowskiego
6 będą mogli własnoręcznie
wykonać bransoletki,
świąteczne anioły
i małe choinkowe
dekoracje. Bożonarodzeniowe
potrawy będą
też gościć na
warsztatach
kulinarnych.
W placówkach
prz ul. Szpitalnej 6 oraz
ul. Libelta 16 zaplanowano szycie maskotek-małpek, które w grudniu
traﬁą do chorych maluchów z łódzkich szpitali.
OHO

INFO
Zapisy na poszczególne warsztaty ruszają 25 listopada,
chętni proszeni są o kontakt telefoniczny.
CZAS przy ul. Libelta 16, tel. 42 655 30 39
CZAS przy ul. Rzgowskiej 170, tel. 42 306 74 74
CZAS przy ul. Cieszkowskiego 6, tel. 42 689 11 60
CZAS przy ul. Szpitalnej 6, tel. 502 322 547

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS

FOT. LODZ.PL

CURLING

ŁÓDZCY SENIORZY

NA LODZIE
Ponad 30 aktywnych uczestników zajęć z miejskich Centrów Seniora spróbowało swoich sił w curlingu!
– To z pewnością cud, że
jesteśmy cali i zdrowi, bez
złamań kości i utraty zębów
– śmieje się Agnieszka Celejewska, koordynatorka Centrum
Zdrowego
i Aktywne-

go Seniora przy ul. Rzgowskiej 170.
Czegóż Ci łódzcy seniorzy
nie próbowali w 2022 roku!
Były już kręgle, badminton,
a nawet ścianka wspinaczkowa! Za każdym razem obyło się bez kontuzji, a nowe
wyzwania tylko zachęcały
seniorów do realizowania
kolejnych aktywności.
Tym razem postawili
na curling.
– Na początku
było słowo...
o curlingu oczywiście! Później
przyszło zdziwienie i szok,
że lód jest aż
taki śliski, pojawiły się chwile
zwątpienia, ale
powoli zastę-

powała je radość i zabawa
– opowiada Celejewska.
– A kiedy szczotki poszły
w ruch, nie wiadomo kiedy
minęło 1,5 godziny zajęć.
Seniorzy wcale nie mieli
ochoty schodzić z lodu! Po
raz kolejny dojrzali mieszkańcy udowodnili, że warto
próbować nowych rzeczy
i że życie po sześćdziesiątce
naprawdę nabiera smaku.
Ja mogę tylko dodać: brawo
dla wszystkich uczestników
za pokonanie strachu i własnych ograniczeń. Wiedziałam, że dadzą radę!

W zajęciach curlingu udział
wzięło ok. 30 osób z łódzkich
Centrów Zdrowego i Aktywnego Seniora.
Przypomnijmy, CZAS przy
ul. Rzgowskiej 170 w poprzedniej edycji Budżetu
Obywatelskiego zdobył prawie 100 tys. zł na dodatkowe
zajęcia dla seniorów. Centrum z Górnej do wspólnej
zabawy zaprosiło seniorów
z innych CZAS-ów i tak rozpoczęto testowanie aktywności, których nigdy nie próbowano. Miejmy nadzieję,
że seniorzy nie powiedzieli
jeszcze ostatniego słowa!
OHO

REKLAMA
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ZESKANUJ TELEFONEM
I POSŁUCHAJ
„HEAVEN FOR THE SINNER”
BONOBO FEAT. ERYKAH BADU

KOCHAM TŁUMY, RUCH I LUDZI ŁĄCZĄCYCH SIĘ ZE SOBĄ
Bonobo, wielokrotnie nominowany do Grammy wirtuoz
muzyki elektronicznej, który
współpracował m.in. z Erykah Badu i Jonem Hopkinsem, 25 listopada o godz. 20
zagra koncert w Atlas Arenie.
Podczas wydarzenia przygotowanego we współpracy
z Łódzkim Centrum Wydarzeń usłyszmy utwory z płyty „Fragments”. Bonobo, czyli
Simon Green, mieszkający
w Ameryce Brytyjczyk, zabierze nas w świat współczesnej muzyki elektronicznej, czerpiącej z przeszłości,
nostalgicznej, ale tanecznej
i pozytywnej zarazem, której nieobce są wpływy jazzu
i muzyki etnicznej.
FRAGMENTY
Bonobo przyjedzie do Łodzi
w ramach trasy „Fragments
Live Tour”, która elektryzuje publiczność – niedawno
artysta występował w słynnej londyńskiej Royal Albert
Hall pięć dni z rzędu. Utwory
z ostatniego krążka, które
wybrzmią w Łodzi w hali przy
al. Bandurskiego 7, są niezwykle emocjonalne. Green

relacjonuje, że powstawały
w twórczym natchnieniu,
w którym pomogła ucieczka
na łono natury. Muzyk wyruszał na długie wędrówki, spał
w namiocie i ćwiczył uważność, w czym pomagał mu
kontakt z przyrodą.

W efekcie otrzymaliśmy 12
znakomitych tanecznych
groove'ów i poruszających
piosenek. Bonobo udało się
znaleźć balans miedzy głębią i szczerością przekazu
a muzycznym, produkcyjnym
kunsztem. – Przypomniałem
sobie, jak bardzo kocham
tłumy, ruch i ludzi łączących
się ze sobą – mówi. Ta euforia przebija jednak nie tylko z tanecznych kawałków
uptempo; nawet najbardziej
introspektywne i melancholijne utwory na „Fragments”
wybrzmiewają tonem uniesienia i radości.
KARIERA
Wszystko zaczęło się, gdy
Simon Green w wieku 18 lat
wydał debiutancki album
„Animal Magic”, który sam
wyprodukował. Był rok 2000,
a prasa okrzyknęła młodego

artystę jednym z nowych
pionierów downtempo. Od
tego czasu wydał dziewięć
albumów (nie wliczając w to
singli i EP-ek, których liczba
zbliża się do 40!), z czego
trasa promująca przedostatni – „Migration” – zebrała ponad dwumilionową publiczność. Najnowszej zwiastuje
się podobny sukces. Bonobo
zaprasza do współpracy wielu wybitnych wykonawców.
Goście na płycie „Fragments”
to:
– Jamila Woods,
– Joji,
– Kadhja Bonet,
– Jordan Rakei,
– O'Flynn,
– Miguel Atwood-Ferguson.
Angielski producent, muzyk, kompozytor i DJ ma
również na koncie współpracę z takimi ar tystami
jak Er ykah Badu, Ólafur
Arnalds czy Jon Hopkins,
remiksy dla Michaela Kiwanuki, Gorillaz i London
Grammar.
BILETY:
Za miejsce stojące zapłacimy
159 zł, za siedzące – 179 zł.

CO O PRZYJEŹDZIE DO ŁODZI BONOBO SĄDZĄ ŁODZIANIE?
Katarzyna Zydek, lekarka rodzinna, hobbystycznie DJ-ka: – Niech zamilkną wszyscy, którzy mówią, że w Łodzi nic się nie dzieje. Super, że dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń w Atlas Arenie
zagra tuz muzyki elektronicznej. Sama od niedawna staję za konsolą jako DJ-ka i jestem podekscytowana, że w moim mieście mam szansę podglądać najlepszych w akcji. Dzięki ŁCW, czekamy na kolejne propozycje!
Dawid Możejko, menadżer IT: – Niby do Warszawy nie jest tak daleko, ale bardzo cieszy, że coraz więcej koncertów muzyki elektronicznej odbywa się w Łodzi, która powoli odkrywa na nowo swoją techno
przeszłość. Bardzo mnie to cieszy i proszę o więcej!
Agnieszka Danowska, specjalistka ds. PR: – Jako łodziankę ogromnie mnie cieszy, że kalendarz eventowy Atlas Areny jest tak bogaty w koncerty topowych gwiazd polskich i zagranicznych. To nie tylko
korzyść dla Atlas Areny, ale i całego miasta – fani muzyki korzystają z łódzkich restauracji, hoteli, odwiedzają Manufakturę, Piotrkowską, zwiedzają miasto. Mam nadzieję, że tak będzie cały czas!
Sebastian Krzysztoﬁak, scrum master: – Strasznie fajnie, że mogę zobaczyć Bonobo na żywo i nie muszę w tym celu jechać do innego miasta, tylko mogę
pójść na koncert spacerem. Po tym jak w tym miesiącu w Atlas Arenie był też Hardwell, mam nadzieję, że to przerodzi się w pewien trend, a w Łodzi częściej będziemy
słyszeć na żywo dobrą muzykę elektroniczną.
Michał Piotrowski, tester oprogramowania: – Nie mogłem uwierzyć, że w Łodzi zagra taki wykonawca jak Bonobo – w kręgu fanów muzyki elektronicznej
to legenda. Super, że udało się zorganizować taki koncert w centrum Polski.

ŁÓDZKA HISTORIA
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Bitwa pod Łodzią
Pod koniec lipca 1914 r. zaczęły
dochodzić do Łodzi niepokojące
wieści o zabójstwie arcyksięcia
Ferdynanda w Sarajewie. Mówiono o wojnie, ale większość
łodzian w to nie wierzyła…
Jednak obwieszczenia o mobilizacji ogłoszone 30 lipca
1914 r. i wypowiedzenie
wojny Rosji przez Niemcy
spowodowały zamieszanie
w mieście. Panika ogarnęła
administrację rosyjską, a pośpieszna ewakuacja urzędów
i instytucji państwowych
przerodziła się w bezładną
ucieczkę z Łodzi. Na dworzec Fabryczny zdążały furmanki i bryczki urzędników
carskich z rodzinami i całym
dobytkiem. Wycofano wojsko,
pozostawiając tylko oddziały
kawalerii.

sympatii wobec Niemców.
Przez kilka tygodni oddziały
rosyjskie i niemieckie na zmianę wycofywały się z Łodzi
i do niej wracały. Sytuacja była
trudna, funkcję magistratu
przejął utworzony 10 sierpnia
Główny Komitet Obywatelski.
Według danych liczba mieszkańców pozbawionych środków do życia sięgała 135 tys.
osób. Zapomogi wydawane
biednym, wynoszące średnio
7 kopiejek na osobę dziennie,
były niewystarczające. Utworzono więc Biuro Pracy, aby
załagodzić skutki bezrobocia,
i organizowano bezpłatne
posiłki. Wojna stopniowo
zbliżała się do Łodzi. W połowie listopada miasto zaczęły
obiegać pogłoski, że Niemcy
nadchodzą, by po raz trzeci
zająć Łódź.

brzymi szpital, liczbę rannych
oceniano na 35 tysięcy. Zburzono lub uszkodzono ok.
300 nieruchomości w różnych
dzielnicach. Rankiem 30 listopada wstrząsnęły miastem
kolejne potężne detonacje. Pociski zaczęły spadać w samym
centrum, zwłaszcza w pobliżu
dworca Fabrycznego, gdzie
runął most kolejowy nad
ul. Widzewską (Kilińskiego).
Po trzech tygodniach zaciętych i krwawych walk w rejonie Łodzi Niemcy odnieśli
zwycięstwo, a wojska rosyjskie wycofały się. Wojska niemieckie wkroczyły do Łodzi
6 grudnia 1914 r. i pozostały
w niej już do końca wojny.
W czasie bitwy o Łódź, trwającej trzy tygodnie, zginęło
155 cywilów, a 99 osób było
rannych.

Do trzech razy sztuka
Punkt zborny dla rezerwistów
zorganizowano w parku Źródliska. Do wojska rosyjskiego
powołano w Łodzi ok. 15 tys.
mężczyzn, ale w następnych
dniach tłumy rezerwistów
błąkały się po ulicach w poszukiwaniu... komisji poborowych. Wszystkie fabryki stanęły. Łodzianie oblegli banki,
podejmując oszczędności.
3 sierpnia do Łodzi zaczęły
napływać wieści o bestialskim zbombardowaniu Kalisza przez wojska niemieckie.
Tego samego dnia Łódź opuścił niesławny prezydent –
Władysław Pieńkowski.
Z jednej strony cieszono się,
że zaborcy opuścili miasto,
z drugiej jednak – nie było

Operacja łódzka
Uderzenie niemieckie pod
Włocławkiem rozpoczęło
11 listopada 1914 r. tzw. operację łódzką.
18 listopada o świcie zaczął
się ostrzał armatni miasta.
Kanonada trwała dzień i noc,
nad Łodzią pojawiły się samoloty niemieckie. Największe piekło przeżyli łodzianie
w nocy 21 listopada, gdy
z ciężkich armat ostrzeliwano miasto. Pierwsze pociski
padły na Bałuty. Z wysokich
gmachów, np. z okien hotelu
„Savoy”, można było obserwować przedmieścia objęte
krwawymi walkami. Widzew,
Zarzew, Wiskitno, Dąbrowa
owiane były łuną pożarów.
Miasto przemieniło się w ol-

Krwawa walka
Najcięższe walki toczyły się
jednak pod miastem. Jedna
z największych bitew I wojny
światowej na froncie wschodnim rozegrała się na przełomie listopada i grudnia 1914 r.
pomiędzy armiami niemiecką
i rosyjską. Po obu stronach
stanęło blisko 700 tys. żołnierzy i dziesiątki tysięcy armat.
Zasadnicza bitwa odbyła
się w okolicach Starej Gadki
i Rzgowa.. Wojskami niemieckimi dowodził gen. Reinhard von Scheffer – w składzie 49. i 50. dywizja
piechoty oraz 3. dywizja gen. Karla
Litzmanna, którego po zwycięstwie Niemców

Zbombardowana wieża ciśnień
na dworcu Kaliskim
Stara pocztówka niemiecka
upamiętniająca bitwę o Łódź

okrzyknięto
mianem „Lwa spod
Brzezin”, a na jego
cześć Hitler nadał Łodzi
w 1940 r. nazwę Litzmannstadt. Straty po obu stronach
szacowane są po ok. 100 tys.
żołnierzy, pochowanych, często bezimiennie, na ponad 200
leśnych cmentarzach na terenie podłódzkich gmin: Rzgowa, Koluszek, Brójec, Gałkówka, Brzezin i wielu innych.
agr

INFO
Cmentarz wojenny w Starej
Gadce pod Łodzią
Przemarsz jeńców rosyjskich
ul. Piotrkowską

Do dziś pozostał największy cmentarz
wojenny w Starej Gadce z kamiennymi
nagrobkami i płytami upamiętniającymi bitwę w 1914 roku, którą historycy
uznają za największą operację manewrową I wojny światowej na froncie
wschodnim.

8

REKLAMA

RECEPTY
NA KRYZYS ENERGETYCZNY
Łącznie dwa dni obrad, kilkadziesiąt ekspertów i samorządowców,
cztery obszary tematyczne i 25 postulatów. Łódź za sprawą Samorządowego Okrągłego Stołu w temacie
kryzysu energetycznego stała w centrum uwagi wszystkich zatroskanych
obecną sytuacją.
Podczas otwarcia głównej części obrad, podsumowującej pracę w podstolikach, Prezydent Hanna
Zdanowska wskazywała, że „w ostatnich latach
samorządy otrzymały więcej ciosów niż
w jakimkolwiek innym okresie
w ciągu ostatnich 30 lat.
Wielokrotnie wykazywaliśmy się odpornością na zmieniającą się
koniunkturę

i radziliśmy sobie z najprzeróżniejszymi problemami, ale nagromadzenie negatywnych zjawisk,
takich jak obcinanie samorządowych dochodów,
centralizacyjna polityka rządu, pandemia, napaść
Rosji na Ukrainę i wywołany przez to kryzys energetyczny, doprowadza do wyczerpania samorządowych zdolności adaptacyjnych”.
To te problemy skłoniły samorządy do współpracy
na rzecz poszukiwania rozwiązań. Główne tematy, wokół których skupiła się praca w podstolikach,
dotyczyła możliwości wprowadzenia oszczędności tu i teraz, poszukiwania źródeł finansowania
rozwiązań, barier prawnych w ich zastosowaniu,
a także dobrych praktyk, wdrażanych przez poszczególne lokalne wspólnoty.
Wypracowane postulaty obejmowały uruchomienie środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy, niezbędnych do przeprowadzenia transformacji energetycznej, zwiększenie udziałów
samorządów w wypracowywanych przez ich
mieszkańców oraz przedsiębiorców podatków
PIT i CIT czy wzmocnienie energetyki obywatelskiej poprzez rozwój klastrów energii i zniesienie zasady 10H w energetyce wiatrowej.
„Zrównoważone, innowacyjne i zielo-

ne systemy energetyczne stanowią najlepsze
narzędzia do budowania bezpieczeństwa narodowego i stabilizacji finansowej Państwa,
samorządu i pojedynczych mieszkańców.
Kryzys energetyczny pokazuje nam, że chcąc
uniknąć takich sytuacji w przyszłości, musimy
przyspieszyć transformację energetyczną”
– podsumowywał Maciej Riemer, dyrektor
Departamentu Ekologii i Klimatu w Urzędzie
Miasta Łodzi.
Zebrane podczas Samorządowego Okrągłego Stołu postulaty docelowo trafią do władz
centralnych, od których decyzji zależy ich realizacja.
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JAK NAUCZYĆ DZIECKO

DBAĆ O PLANETĘ?
Kształtowanie postaw proekologicznych jest jedną z najważniejszych lekcji, jakie odbiera
dziecko w procesie wychowania.
Choć może brzmieć to nieco zawile, tak naprawdę chodzi o zachowania, które zakładają szacunek do przyrody i otoczenia.
Podpowiadamy, jak przekazać
odpowiednią wiedzę kilkulatkom
i pomóc w wyrobieniu u nich dobrych nawyków.
Lekcja 1.
Zgaś światło
W dobie kryzysu energetycznego nikt chyba nie ma
wątpliwości, że warto wyrobić sobie nawyk wyłączania
światła, gdy wychodzimy
z pomieszczenia. Tego samego możemy nauczyć
dzieci, przy okazji uczulając
je, że światło nie służy do
zabawy. Starszaki możemy
poprosić również o odłączanie sprzętów (w tym ładowarek) z gniazdek, gdy
skończą ich używać.
Lekcja 2.
Zakręcamy wodę
Większość z nas ma to
szczęście, że wystarczy odkręcić kran i woda popłynie szerokim strumieniem.

Jednak nie wszędzie jest
tak dobrze, dlatego wytłumaczmy dziecku, że kąpiele
w wannie wypełnionej po
brzegi czy niekończące się
prysznice nie są najlepszym
pomysłem. Nauczmy dziecko także, by zakręcało wodę
podczas mycia zębów, namydlania rąk itp. Jeśli nastolatek zmywa w domu naczynia, poprośmy, by nie robił
tego pod bieżącą wodą.

Lekcja 3.
Zakupy z planem
Marnowanie żywności to
obecnie jeden z poważniejszych problemów. Z tego
powodu warto planować
wcześniej, co chcemy kupić, aby do sklepu wybrać
się z gotową już listą. Do
pomocy możemy zaangażować nawet bardzo małe
dzieci – czas nie będzie im
się dłużył, a one poczują
się potrzebne i dorosłe.
Jeśli zdarzy nam się przesadzić z zakupami, starajmy się, żeby jedzenie nie
wylądowało w śmieciach.
Możliwości jest wiele: od
zamrożenia i przetworzenia, aż po oddanie do
jadłodzielni, żeby mógł

skorzystać z niego ktoś
inny.

Lekcja 4.
Wszystko z umiarem
W wielu miejscach możemy
kupić dużo i tanio, jednak
to nie zawsze się opłaca.
Lepiej nauczyć dzieci, że nie
muszą mieć setek zabawek,
które później i tak zalegają
w pudłach. W przypadku
nastolatków, miejsce zabawek zajmują ubrania, kosmetyki i gadżety, ale efekt
jest ten sam. Od samego
początku warto pokazać, że
mniej może znaczyć więcej.
Dodatkowo tak zaoszczędzone pieniądze możemy
później wykorzystać np. na
wspólną rozrywkę czy dołożyć do droższego prezentu
dla dziecka.
Lekcja 5.
Oddaj lub napraw
Z roku na rok przybywa
śmieci na naszej planecie.
Zamiast więc wyrzucać
niepotrzebne przedmioty,
zastanówmy się, czy mogą
się jeszcze komuś przydać.
W Internecie istnieją grupy
i portale, za pośrednictwem
których możemy pozbyć się

niechcianych rzeczy, nawet
jeśli jest im daleko do ideału. Można też poszukać
szafodzielni lub podobnych
inicjatyw, które działają
w naszej okolicy. Nawet kilkulatki są w stanie podzielić się swoimi zabawkami
z innymi dziećmi, jeśli je
tego nauczymy. A co z popsutymi przedmiotami?
Sprawdźmy, czy nie nadają
się do naprawy. Być może
nawet starsze dziecko mogłoby nam w niej pomóc?

Lekcja 6.
Segregujemy
Zgodnie z przepisami
mamy obowiązek segregować odpady. Warto do tego
włączyć także dzieci, robiąc
z segregowania zabawę dla
młodszych lub wyzwanie
dla starszych. Utrwaloną
umiejętność dobrze jest od
czasu do czasu wzmocnić
miłym słowem lub drobną
nagrodą.
Lekcja 7.
Nie śmiecimy
To wydaje się oczywiste,
jednak niektórzy wciąż
zdają się o tym zapominać.
Już bardzo małe dzieci

można nauczyć, że śmieci
wyrzucamy do kosza na
odpady. A co jeśli akurat
żadnego nie ma? Wtedy
warto mieć przy sobie
torebkę, w której doniesiemy je do najbliższego
pojemnika. Pamiętajmy
też, że dzieci to wyjątkowo dobrzy obserwatorzy.
Jeśli odpadek upadnie
obok kosza, a Ty go nie
podniesiesz, na pewno
to zarejestrują i… same
w przyszłości zachowają
się podobnie.
Lekcja 8.
Dawaj przykład
Dzieci są bardzo pojętnymi uczniami, a metodą
która działa na nie najlepiej jest dobry przykład.
Wszelkie pogadanki, nakazy i zakazy nie będą
aż tak skuteczne, jak pokazanie własną postawą
zachowań, które są przez
nas pożądane. Czym
wcześniej zaczniemy sami
dbać o nasze otoczenie,
tym szybciej nauczymy
tego nasze dzieci, a to
opłaci się nam wszystkim.
a.pe

ZDROWIE
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FOT. ENVATO ELEMENTS,

ODDAJ KREW

URATUJ KOMUŚ ŻYCIE
W tym roku już po
raz 50. obchodzimy Dni
Honorowego Krwiodawstwa, które w 1972 r. ustanowił Polski Czerwony
Krzyż. Okrągły jubileusz to dobra okazja,
aby przypomnieć, kto
może zostać honorowym krwiodawcą
i jak wygląda proces
oddawania krwi.

INFO

Bez krwi nie ma życia
Mówi się, że krew to najważniejszy płyn ustrojowy w organizmie człowieka. Jego średnia ilość
u dorosłej
osoby

to 5,5 l. Krew
posiada wiele funkcji –
dostarcza tlen i substancje odżywcze do tkanek,
przenosi hormony z gruczołów wydzielania wewnętrznego do narządów
ciała, bierze też udział
w procesie obrony organizmu przed wirusami
i bakteriami. Krwi nie da
się w żaden sposób zastąpić. W przypadku jej dużej
utraty, np. w wyniku poważnego urazu, konieczne staje się jej
przetoczenie.
Często nie
byłoby ono
możliwe,
gdyby nie

zapasy krwi w regionalnych centrach krwiodaw stw a i krw io le cznictwa. Właśnie dlatego
warto wiedzieć, kto może
zostać dawcą i regularnie
oddawać krew – w ten
sposób można uratować
czyjeś życie!
Kto może oddać
krew?
Dawcą krwi może zostać
zdrowa osoba między 18.
a 65. rokiem życia, ważąca
więcej niż 50 kg i nieprzyjmująca na stałe żadnych
leków. Niestety, lista przeciwwskazań do oddania
krwi jest długa. Znajdują
się na niej m.in.:

W sobotę, 26 listopada, krew będzie można oddawać w godz.
12:00–15:00 także
w Manufakturze w zaparkowanym tam specjalnym autobusie.

• przebyta żółtaczka zakaźna,
• choroby autoimmunologiczne i zakaźne,
• choroby układów: krążenia, nerwowego, endokrynnego,
• choroba nowotworowa,
• przebyte zawały i udary,
• nadciśnienie tętnicze.
Oddawać krwi nie mogą
ponadto kobiety ciężarne, karmiące piersią oraz
w okresie menstruacji
(trzeba odczekać 3–4 dni
od momentu jej zakończenia). Potencjalnego dawcę
dyskwalifikują też przebyte w ostatnich 6 miesiącach operacja, zabieg
stomatologiczny lub wykonanie tatuażu, a także
mocna alergia i trwające
właśnie odczulanie.
Jak wygląda
oddawanie krwi?
W dniu oddania krwi
należy być wypoczętym
i odpowiednio nawodnionym. Trzeba też zjeść

INFO

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
znajduje się przy ul. Franciszkańskiej 17/25 na Bałutach. Na
stronie internetowej placówki (www.krwiodawstwo.pl) można znaleźć aktualne dane o stanie zapasów krwi każdej grupy. Tam też
znajdują się szczegółowe informacje odnośnie przeciwwskazań do
oddawania krwi oraz opis całego procesu krok po kroku.

lekki węglowodanowy posiłek – nie wolno
przychodzić do punktu
krwiodawstwa na czczo.
Przed samym pobraniem
konieczne będzie wypełnienie kwestionariusza,
który potwierdzi, że oddanie krwi jest możliwe.
Kolejny krok to pobranie
próbki w celu zbadania
jakości tego płynu ustrojowego. Jeśli wszystko
będzie w porządku, osoba chętna lada moment
zostanie dawcą. Po pobraniu krwi przez resztę
dnia należy wypoczywać
– od stycznia 2021 r. Honorowym Dawcom Krwi
przysługuje zwolnienie
od pracy w dniu oddania
krwi, a także w dniu następnym. Warto wiedzieć,
że osobom, które regularnie oddają krew, przysługuje szereg przywilejów
i uprawnień, m.in. odliczenie darowizny na cele
krwiodawstwa w zeznaniu podatkowym.
oszym
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OGŁOSZENIA
OGŁOSZEN
OGŁOSZENIA
IA MIEJSKIE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
informuje, że w dniach od 23 listopada 2022 r. do 14 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 2505/2022 Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu samodzielnego lokalu użytkowego – garażu nr 1U, usytuowanego w budynku położonym
w Łodzi przy ulicy Śląskiej 9/13 oraz Śląskiej bez numeru, stanowiącego własność Miasta Łodzi, wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia jego wykazu.

WWW.BIP.UML.LODZ.PL
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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.

SPORT
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FOT. ORZEŁ ŁÓDŹ

DRUŻYNA H.SKRZYDLEWSKA ORZEŁ
GOTOWA DO WALKI
W mocno zmienionym
składzie zespół H.Skrzydlewska Orzeł rozpocznie
w roku 2023 nowy sezon
w eWinner 1. Lidze Żużlowej. Po roszadach kadrowych do walki o punkty
łódzką ekipę poprowadzi
Marek Cieślak.
Doświadczony
szkoleniowiec
prowadził
w przeszłości m.in.
Włókniarza
Częstochowa, Atlas Wrocław,
Falubaz Zielona Góra,
Unię Tarnów oraz reprezentację
Polski,
a w swoim dorobku trenerskim ma nie tylko
kilka tytułów drużynowego mistrza Polski, ale też zwycięstwa

w klasyﬁkacji generalnej
Drużynowego Pucharu
Świata. Jako trener pracował ostatnio w pierwszoligowym ROW Rybnik
(2021 r.), a później skupił
się na pracy telewizyjnego eksperta oraz konsultanta w drugoligowej
Unii Tarnów. W Orle
zastąpił Michała Widerę, pod wodzą którego
łódzka drużyna w minionym sezonie dotarła do
półﬁnału eWinner 1. Ligi
Żużlowej.
Asystentem
Cieślaka został Piotr Świderski, a za przygotowanie ﬁzyczne zawodników
będzie odpowiadał Michał Płachciński.

Rewolucja kadrowa
Pod wodzą Cieślaka nie
będą pracowali: Marcin
Nowak, Norbert Kościuch,
Michał Gruchalski, Nikodem Bartoch, Luke Becker
i Brady Kurtz, którzy po
zakończeniu
minionych
rozgrywek zmienili pracodawcę. – Jedni mieli zamiar
zostać, ale nie byliśmy zainteresowani kontynuacją
współpracy. Inni stwierdzili, że chcą iść do klubu, który
ma progres, a sami w bieżącym sezonie jeździli słabiej
niż w poprzednim. Każdy
ma jednak prawo wyboru.
Jest zasada, że z niewolnika
nigdy nie będzie dobrego

pracownika. Trener przygotował nową kadrę, która
ma walczyć, a jaki będzie
wynik, czas pokaże. Najważniejsze, żebyśmy robili
widowiska i żeby stadion
się zapełniał – powiedział
honorowy prezes klubu,
Witold Skrzydlewski.
Nowa kadra
W sezonie 2023 łódzką drużynę w rozgrywkach eWinner 1. Ligi Żużlowej będą
reprezentowali:
Tomasz
Gapiński, Jakub Jamróg,
Mateusz Tonder (U-24),
Fin Timo Lahti, Brytyjczyk
Tom Brennan (U-23), Duńczyk Niels Kristian Iversen
oraz juniorzy: Aleksander Grygolec, Jakub Sroka
i Mateusz Dul.
– Czeka nas ciekawy sezon,
w którym chcemy jechać jak
najlepiej, żeby

być w czołowej czwórce i dać
kibicom radość z oglądania
zawodów. Drużyny są mocne, ale my też nie jesteśmy
słabi. Zrobimy wszystko,
żeby Orzeł fruwał wysoko.
Na dzień dobry zanosiło się,
że będziemy mieli problem,
bo po zakończeniu minionego sezonu z zespołu odeszło trzy czwarte zawodników. Okazało się jednak, że
w szybkim tempie złożyliśmy nową ekipę, w której z poprzedniego składu
oprócz Iversena zostali tylko juniorzy. W mojej ocenie
drużyna jest fajna, a z wieloma zawodnikami miałem
przyjemność wcześniej pracować i wiem, na co ich stać.
Z naszych seniorów tylko
jeden nie był w przeszłości
moim zawodnikiem. Jeździł u mnie również Piotrek
Świderski. Mamy więc jakąś
wspólną historię oraz pełne zaufanie do siebie. Nasz

podstawowy skład musi
teraz dostać szansę jazdy
przynajmniej w kilku meczach z rzędu. Jeśli jednak
któryś z zawodników regularnie by cieniował, to
mamy też dwóch w zapasie na tzw. kontraktach
warszawskich. Podpisali
je Pontus Aspgren i Nick
Skorja. Będziemy się teraz
wnikliwie przyglądać tym
żużlowcom. Dobrze, że
obaj są obcokrajowcami,
gdyż w kryzysowej sytuacji będą mogli zastąpić
zarówno Polaka, jak i zawodnika zagranicznego
– podsumował Cieślak.
Zdaniem Skrzydlewskiego przy dobrej dyspozycji
Szwed i Słoweniec mają
szansę wskoczyć do ligowego składu łódzkiej
ekipy. – Kontrakt warszawski sprawia, że obaj
w każdej chwili mogą u nas
wystartować. Wcześniej
musimy jednak zawrzeć
z nimi kontrakty ﬁnansowe, gdyż aktualnie
kosztują nas zero złotych.
Jak przyjadą na treningi
i okażą się wartościowymi zawodnikami, a trener
uzna, że będą potrzebni
drużynie, to podpiszemy
kontrakty ﬁnansowe – wyjaśnił Skrzydlewski.
Karnety
Za pośrednictwem strony biletynazuzel.pl trwa
sprzedaż karnetów na
przyszłoroczne
mecze
żużlowców H.Skrzydlewska Orzeł Łódź. Zakupione wejściówki można
odbierać w kwiaciarni
usytuowanej na stadionie
przy ul. 6 Sierpnia 71.
MD
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ŁÓDZKA POGODYNKA
ŚRODA

23.11

6°C

Imieniny
obchodzą:
Adela, Klemens,
Erast, Felicyta,
Fotyna, Grzegorz

Rodzinne miasto

CZWARTEK

24.11

1°C

Imieniny
obchodzą:
Ema, Franciszek,
Gerard, Wincenty,
Andrzej, Dominik

FORTEPIAN RUBINSTEINA

„Jeśli usłyszy pan kiedyś, że się ożeniłem,
będzie pan wiedział, że zwariowałem”
– takiej wypowiedzi udzielił Rubinstein
jednej z paryskich gazet, choć kilka dni
wcześniej zaproponował w Warszawie
małżeństwo Neli Młynarskiej, córce
sławnego dyrygenta. Piękna panna przyjęła jednak oświadczyny innego pianisty
– Mieczysława Munza, który się bardzo
o nią starał. Artur interweniował, kazał
zerwać zaręczyny, choć sam był uwikłany

Kawalersk

w romans z włoską arystokratką Paolą Medici. Nela wyszła za mąż, choć
małżeństwo nie było szczęśliwe i para rozstała
się po 2 latach. W pamięci wciąż miała Rubinsteina, który ponownie pojawił się z koncertem
w Warszawie w 1931 r. W stołecznej filharmonii
dziewczyna zapytała go wtedy żartem, czy może
teraz się z nią ożeni? Rubinstein odpowiedział,
że tak. Tym razem jednak znany w światowych
kręgach towarzyskich uwodziciel i zatwardziały
kawaler uległ i słowa dotrzymał… agr

i stan

GALERIA ŁÓDZKICH KAMIENIC I DETALI

Neoklasycystyczny budynek Rosyjskiego Banku Państwa przy al. Kościuszki 14 zbudowany w latach 1905-1908,
zaprojektowany przez Dawida Landego. Obecnie siedziba Narodowego Banku Polskiego Oddział w Łodzi

Kolejne wydanie w piątek

KARTKA Z KALENDARZA

JAK TO W ŁODZI Z LNEM BYŁO?

Po 1825 r. powstało
w osadzie Łódka, oprócz
wielu chałupniczych
warsztatów, także kilka
pierwszych zakładów mechanicznych. Założono je
również nad Jasieniem, poniżej bielnika, na terenach
zlikwidowanej wsi Wólka. Były to m.in. drukarnia tkanin bawełnianych
A. W. Potempy, farbiarnia czerwieni tureckiej
J. T. Langego i zakład bawełniany L. Geyera. Pierwsza z nich stanęła po północnej stronie stawu przy
ul. Piotrkowskiej, drugą
urządzono na miejscu
dawnego siedliska Wólki
w rejonie ul. Czerwonej.
Geyer zaś zajął początkowo tylko plac po południowej stronie stawu.
Komisarz przemysłu woje-

wództwa mazowieckiego,
B. Tykel, nie bacząc na fakt,
że w sąsiednim Konstantynowie dziedzic Okółowicz-Ostoja, uprawiał już len
zelandzki, wydał 21 sierpnia 1825 r. instrukcje dla
przybywających do Łodzi
prządków lnu, przydzielając każdemu po 3 morgi
gruntu i domek na koszt
rządu. Zobowiązywało
ich to do obsiania lnem pół
morgi oraz do wyrobienia
100 sztuk przędzy lnianej
w ciągu roku. Powinni
byli również w ciągu roku
wystawić dla siebie dom.
Rajmund Rembieliński,
w celu zbadania umiejęt-

Ruszył mundialowy serial w Katarze. Temperatura rośnie i przybywa
fachowców oraz komentatorów piłkarskich wydarzeń. Okazuje się jednak, że gorące polemiki
wokół rodzimego futbolu toczyły się na łamach
prasy sportowej i sensacyjnej też niemal 100 lat
temu, a jego wdzięcznym
tematem był zwykle
PZPN, a właściwie działacze piłkarscy. Oto jeden z tytułów ze stycznia
1929 r.: „Towarzystwo
wzajemnej adoracji!!!
Skandaliczne stosunki
w P.Z.P.N-ie. Nieróbstwo
i kompletny bałagan”.
Fala krytyki na zarząd
spływała głównie ze strony działaczy klubowych,
którzy wskazywali, że
przedstawiciele władz
związku faworyzują
swoje ośrodki, dopuszczają do nielegalnych
transferów, tuszują przekręty finansowe, ale generalnie padały zarzuty
kompletnej bezczynności
i nieróbstwa.
W jednym z komentarzy w łódzkiej prasie

napisano wprost: „Faktem jest, że PZPN, który
przeniósł się w ub. roku
do Warszawy (z Krakowa – przyp. red.), narobił
w swej jednorocznej kadencji bałaganu, jakiego jeszcze polski świat
piłkarski nie widział.
Teraz ludzie ci, którzy
bałaganu tego narobili
czynią wszystko, by nie
odpowiadać ze swoje
grzechy”.
Nic więc dziwnego, że
w 1929 r. odbyło się
walne zgromadzenie
PZPN, bo jednocześnie
podało się do dymisji
(a raczej uciekło) aż pięciu członków zarządu.
Przedstawiciele regionów zapowiedzieli jednak wyświetlenie kilku
afer, w tym m.in. łódzki
związek piłkarski nie
omieszkał poruszyć sprawy nielegalnego udziału
zawodnika Siudy w barwach Polonii Przemyśl,
a grupa ze Śląska chciała
wyjaśnić podobne praktyki w przypadku Kocha
i Ratkiego. I tak toczy się
już nasza piłka nożna
od wieku…
agr

CZŁOWIEK OD HISTORII FILMU

25 listopada
ŁÓDZKIE
GAWĘDY

PIŁKA JEST OKRĄGŁA…

FOT. WIKIPEDIA

ności osadników, zarządził pismem z 5 kwietnia
1826 r. specjalny sprawdzian. Ustawiono w ratuszu warsztat i kandydaci
musieli dokonać „przędzenia próbnego”. Po zdaniu egzaminu każdy miał
otrzymać 30 zł gratyﬁkacji.
Lista pierwszych przybyłych z Czech fachowców
obejmowała 16 nazwisk.
W styczniu 1827 r. burmistrz prosił o zapomogę dla następnych
33 prządków lnu, a potem
dla kolejnych 44. Było to
w sumie 113 przedstawicieli lniarskiego biznesu
w Łodzi.
agr

pionierskiego dzieła – sześcio- ponad 35 lat.
tomowej „Historii sztuki fil- Po wydarzeniach marcomowej”, nad którą pracował wych 1968 r. został pozbawiony stanowiska na łódzkiej
uczelni filmowej i w 1970 r.
wyjechał do Australii, gdzie
współtworzył Australijską
Szkołę Filmową, Telewizyjną
i Radiową (Australian Film,
Television and Radio School)
w Sydney, której był dyrektorem w latach 1972–1979.
Wykładał również jako profesor na La Trobe University
w Melbourne. Zasiadał w jury
kilku festiwali filmowych,
m.in. w Wenecji, w Cannes
i Berlinie. 3 marca 1993 r.
otrzymał tytuł doktora honoris causa PWSFTviT w Łodzi,
a 16 października 1998 r. na
ul. Piotrkowskiej odsłonięto
jego gwiazdę w nowo powstałej Alei Gwiazd.
Zmarł 24 lipca 1995 r. w Warszawie i został pochowany na
Cmentarzu Wojskowym na
Powązkach.
agr

24 listopada 1909 r. w Charkowie urodził się Jerzy Bonawentura Toeplitz – historyk
filmu, krytyk, współtwórca i rektor Państwowej
Wyższej Szkoły Filmowej,
Telewizyjnej i Teatralnej
im. Leona Schillera w Łodzi
latach 1944–1952 i 1957–1968.
Ponadto w latach 1960–1968
dyrektor Instytutu Sztuki
PAN, redaktor naczelny
„Kwartalnika Filmowego”,
(1951–1965) oraz miesięcznika „Kino” (1966–1968),
a także autor monumentalnych monografii „Historia
sztuki ﬁlmowej” (1955–1990)
i „Historia filmu polskiego” (1966–1994).
Ukończył gimnazjum
w Warszawie, a w 1933 r.
Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Przed
wojną był związany z grupą lewicujących ﬁlmowJerzy Toeplitz podczas
ców „Start”. Zasłynął
premiery filmu „Ostatni etap”
po wojnie przede
wszystkim jako autor
w Paryżu w 1948 r. i jego gwiazda w łódzkiej Alei Gwiazd
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