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DO
ORIENTARIUM
NAJLEPIEJ KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ
Wraz z otwarciem Orientarium nastąpią zmiany
w kursowaniu MPK. Powstanie nowa linia Zoo, a obsługujące ją autobusy pojawiać
się będą na przystankach
średnio co 3 minuty.
Wraz z otwarciem nowych
atrakcji łódzkiego Zoo, komunikacja miejska zapewni
wygodny dojazd na Zdrowie. Oprócz funkcjonujących obecnie linii 43A, 43B,
72A, 72B, 76, 83, 97A, 97B,
6MUK, kursujących wokół
parku im. Piłsudskiego łodzianie będą mogli skorzystać z dodatkowych linii

Obecne wejście do Zoo
80 i Z13. Dla przyjezdnych,
dojeżdżających na dworzec
Łódź Kaliska pociągami
lub autami, dla których zaplanowano parking przy
Sport Arenie, kursować
będzie specjalna, bezpłatna

Kasomaty w nowym wejściu do Zoo

linia autobusowa. Połączy
dworzec kolejowy, parking
przy Sport Arenie, Ogród
Botaniczny, Zoo oraz Aquapark Fala. W weekendy
przy Orientarium realizowanych będzie 19/20 kursów na godzinę, co średnio
daje autobus na przystanku
co 3 minuty.
Nowa linia Zoo do Zoo
Zoo – takie oznaczenie będzie miała specjalna bezpłatna linia autobusowa,
która zapewni najlepszy
transport przyjeżdżającym

Łódź dofinansuje w tym roku remonty 23 kamienic należących do wspólnot mieszkańców i prywatnych właścicieli
znajdujących się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Magistrat wyłoży na ten cel blisko 5 mln zł.

MIASTO DOPŁACA DO REMONTÓW
Dzięki miejskiemu współﬁnansowaniu wyremontowane zostaną budynki:
al. 1 Maja 11, al. 1 Maja 18,
ul. Dowborczyków 22, ul.
Gdańska 44, ul. Lipowa 5,
ul. Narutowicza 42, ul. Narutowicza 51, ul. Nawrot
2A, ul. Piotrkowska 59, ul.
Piotrkowska 68, Piotrkowska 125, ul. Piotrkowska
220, ul. Piramowicza 2, ul.
Próchnika 9, ul. Próchnika
54, ul. Rewolucji 1905 r. 20,
ul. Struga 17, ul. Traugut-

ta 12, ul. Więckowskiego
48, ul. Więckowskiego 74,
ul. Wólczańska 153, ul.
Wschodnia 19 i ul. Pomorska 10 oraz ul. Zachodnia
71.
W zdecydowanej większości przypadków doﬁnansowaniu podlegają
remonty frontowych elewacji, niekiedy prześwitów bramowych. Kwoty
doﬁnansowania wynoszą
od 40 tys. zł do 751 tys. zł.
(pj)

COVID-19 LICZBA ZAKAŻEŃ
KRAJ: 35 960 ŁÓDZKIE: 2595
NAKŁAD: 60000

do Łodzi. Autobus kursować będzie przez cały tydzień co 15 minut na trasie:
od parkingu przy Sport Arenie do ogrodu zoologicznego i z powrotem.
Jeszcze więcej
autobusów
Osobom jadącym z centrum
miasta, Widzewa i Retkini,
dojazd na Zdrowie zapewni
w nowej formie linia 80, która podzielona zostanie na
trzy warianty. Kursować będzie w soboty co 7,5 minuty, w niedzielę co 10 minut,

CIEMNA STRONA MIASTA

NA SYGNALE

AUTEM PO CHODNIKU
Sutym mandatem został
ukarany kierowca, który w ciągu pół godziny
dwukrotnie przejechał samochodem po chodniku.
Wykroczenia nagrał i wysłał policjantom świadek.
24 stycznia funkcjonariusze łódzkiej drogówki
odebrali e-mail z nagraniami wideo, na których
4 stycznia na ulicy Pabianickiej zarejestrowane
zostały dwa przypadki
jazdy samochodem po
chodniku: ten sam nissan

przejechał nim najpierw
o godzinie 11:15, a potem
o 11:45.
Odnaleziony
42-letni
właściciel auta tłumaczył
się policjantom, że chciał
dojechać do serwisu, do
którego nie było innej drogi dojazdu, a ponieważ
nie widział na chodniku
pieszych, postanowił nim
przejechać. Za popełnione
wykroczenia meżczyznę
ukarano mandatami karnymi w łącznej kwocie
3000 zł.
(pj)

a w dni robocze co kwadrans. Jej trasa przebiegać
będzie al. Unii Lubelskiej
oraz ulicami Konstantynowską i Krzemieniecką.
Linia 80A kursować będzie
z Retkini na Janów przez
Zdrowie. Linia 80B kursować będzie z Retkini przez
Zdrowie na dworzec Łódź
Fabryczna.
Natomiast
w pozostałych dniach i godzinach kursować będzie

wariant 80 C na obecnej
trasie z Retkini na Janów.
W weekendy na Zdrowie
dojadą też autobusy linii
Z13, którego trasa zostanie
wydłużona do przystanku
przy zbiegu ul. Krakowskiej
z ul. Konstantynowską.
Latem na Zdrowiu ponownie zagoszczą Łódzkie Linie Turystyczne.
red

FOT.LODZ.PL

ROCZNICA STRAJKU

włókniarek z 1971 r.

Stowarzyszenia Byłych Włókniarek i Włókniarzy oraz
Sympatyków Historii Łodzi „Ludzie Fabryki” zapraszają na uroczystość upamiętnienia rocznicy strajków
włókniarek łódzkich. Uroczystość odbędzie się 10 lutego o godz. 12:00 przy tablicy pamiątkowej wmurowanej
w Manufakturze na ścianie budynku dawnej wykończalni
(przy wejściu do kina i Muzeum Fabryki – od strony rynku).
Falę strajków podjętych
przez załogi łódzkich zakładów pracy w 1971 r.
spowodowały obniżki już
i tak niewysokich płac
przy jednoczesnym wzroście cen żywności oraz
fatalne warunki pracy
w fabrykach. Protesty rozpoczęły 10 lutego akcje
strajkowe podjęte przez
Łódzkie Zakłady Obuwia
i Wyrobów Gumowych
„Stomil” i przędzalnię
Zakładów Przemysłu Ba-

wełnianego im. J. Marchlewskiego, w kolejnych
dniach dołączyły kolejne.
W sumie zastrajkowały
załogi 32 fabryk, m.in.
ZPB im. Obrońców Pokoju, im. 1 Maja, im. Armii Ludowej, im. Feliksa
Dzierżyńskiego, im. Harnama oraz kilkanaście
innych przedsiębiorstw
przemysłu
wełnianego
i dziewiarskiego. W kulminacyjnym momencie,
15 lutego protestowało

Redaktor naczelna
Aleksandra Hac

Redaktor wydania
Piotr Jach

Pracownice zakładów
odzieżowych
Marko w Łodzi,
II poł. lat 70.
ok. 55 tys. osób, z czego 80
proc. stanowiły kobiety.
Ówczesny rząd ugiął się
pod presją łódzkich protestów i wizją strajku powszechnego. 15 lutego
Rada Ministrów postano-

wiła obniżyć ceny artykułów żywnościowych do
poziomu sprzed grudnia
1970 r.
red
FOT. GRAŻYNA RUTOWSKA,
ZE ZBIORÓW NAC
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CENY

MIESZKANIA
Blok przy ul. Wpólnej

Kamienica przy ul. Północnej 1/3

NA WYNAJEM

Rządowy Fundusz Mieszkań
na Wynajem miał być odpowiedzią na potrzeby osób,
których nie stać na płacenie
rynkowego czynszu. Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić
za takie mieszkanie i czy rzeczywiście jest tańsze.
Fundusz Mieszkań na
Wynajem miał poprawić
sytuację na polskim rynku
mieszkań. Bank Gospodarstwa Krajowego, właściciel
funduszu miał zainwestować 5 miliardów złotych
w budowę 20 tysięcy lokali. Dzięki temu liczba
mieszkań na wynajem w
Polsce miała się zbliżyć
do średniej europejskiej, a
czynsze obniżyć, na czym
miały zyskać osoby zainteresowane takimi lokalami.

Fundusz mieszkań
na wynajem w Łodzi
W ósmym roku działalności funduszu, w Łodzi
dostępna jest tylko jedna
lokalizacja – nowy blok
przy skrzyżowaniu ul.
Wspólnej i Zgierskiej. Z 30
dostępnych tam mieszkań
sześć jest zarezerwowa-

nych, reszta wolna.
Ceny przy ul. Wspólnej
zaczynają się od 1298 złotych. Tyle musimy zapłacić czynszu za 30-metrową
kawalerkę. To nie jedyne
koszty najemcy, bo trzeba
jeszcze doliczyć opłatę za
części wspólne budynku,
czyli prawie 8 zł za mkw.
oraz media, m.in. prąd, czy
gaz. 57-metrowe mieszkanie to wydatek 2,5 tys. zł/
mies. za sam czynsz, natomiast najdroższy jest lokal
o powierzchni 115 mkw.
ze stawką 6 tys. zł plus media i opłata eksploatacyjna.
Czy to są konkurencyjne
do prywatnych ofert ceny?
Niekoniecznie, bez większego problemu można
w Łodzi znaleźć mieszkania nie tylko w podobnych
cenach, ale nawet tańsze.
I to również w przypadku
lokali z pełnym wyposażeniem.
Mieszkania od ŁSI
Na tle rządowego funduszu korzystnie wypada
oferta dwóch miejskich
spółek.
Od 15 do 23

pięknieje w oczach

– Pofabryczny zespół
dwóch budynków przy
ul. Sienkiewicza przechodzi kompleksową przebudowę. Zakończył się już
montaż konstrukcji no-

wych wnętrz, zainstalowano okna i podłogi. Trwają
prace
wykończeniowe
na sufitach. Wykonawca
przygotowuje się obecnie
do montażu instalacji – dodaje Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich
w Łodzi.
Wnętrza nowej „Wigencji”
mają stanowić połączenie
industrialnego charakteru
z nowoczesnością. Cały
obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami,
a poruszanie się po nim
ułatwią
zainstalowane
windy. Dawna tkalnia po-

mieści teatr z doskonale
wyposażonymi scenami,
a budynek starej przędzalni (w głębi działki)
zmieni się w centrum
sztuki współczesnej dla
dzieci i młodzieży. Będą
w nim różnego typu
sale warsztatowe i pracownie, w których początkujący artyści będą
mogli pogłębiać wiedzę
i szlifować talenty. Znajdzie się tam też miejsce
dla restauracji, księgarni
i biblioteka.
Teren wokół fabryki ma
tonąc w zieleni. Na działce posadzonych zostanie 10 klonów polnych

zł/mkw. trzeba zapłacić za wynajem lokali w
gruntownie odnowionej
kamienicy na rogu ul. Nowomiejskiej i Północnej.
Oferuje je Łódzka Spółka
Infrastrukturalna.
Skąd
różnice w stawkach? Otóż
są one wynikiem licytacji. Co ciekawe, stawka
czynszu jest tylko jednym
z kryteriów branych przez
ŁSI pod uwagę przy wyborze najemcy. Dodatkowo punktowane są osoby,
które mieszkają na obszarze rewitalizacji, albo korzystają z pieca kaflowego,
bo nie mają centralnego
ogrzewania. Wtedy te dodatkowe kryteria
pozwalają im
wylicytować niż-

szą stawkę czynszu, aby
zostać najemcą ŁSI.
Mieszkania w WTBS
Również Widzewskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego wypada taniej
w porównaniu z rządowym funduszem. Spółka
nie ma jednakowej stawki
czynszu dla każdego najemcy, ale raczej nie przekracza ona 20 zł/mkw.
W przypadku TBS należy
pamiętać, że najemca partycypuje w kosztach budowy mieszkania, musi pokryć ich około 30 proc. Są
to jednak pieniądze, które
się odzyskuje w momencie rozwiązywania umowy
z WTBS.
red

FOT.LODZ.PL

REWITALIZACJA

„WIGENCJA”
Półmetek przekroczył remont „Wigencji”, pofabrycznego kompleksu Maurycego
Wohlmana i Adolfa Goldmana
przy ul. Sienkiewicza 75/77,
w którym powstaje nowa
siedziba Teatru Pinokio oraz
Centrum Sztuki dla Dzieci
i Młodzieży. To jedna z najdroższych inwestycji gminnego programu rewitalizacji
centrum Łodzi z budżetem 42
mln zł.

Blok przy ul. Wysokiej 30

„Carnival”, 5 klonów
zwyczajnych
„Crimson
Sentry” i 7 śliw wiśniowych „Pissardii”, a do
tego również krzewy (Lilak Meyera), które zajmą
łącznie powierzchnię 50
mkw. oraz byliny i trawy
na powierzchni blisko 670
mkw. Wraz z istniejącą roślinnością odtworzą mały
park, który istniał kiedyś
przy fabryce. W ramach
inwestycji
powstanie
również przebicie do Off
Piotrkowska Center – ciąg
pieszo-jezdny, pełniący
również funkcję drogi po(pj)
żarowej.
FOT.LODZ.PL
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WALENTYNKOWE PRELEKCJE I ZWIEDZANIE

O R I E N TA R I U M
Zapraszamy na walentynkowe spotkania
w Łódzkim Ogrodzie Zoologicznym. W najbliższą niedzielę, 13 lutego
opowiemy między innymi
o godowych zachowaniach zwierząt.
Prelekcje kierowane są
do osób dorosłych. –
Porozmawiamy o tym,

po co istnieje płeć, jakie
formy miłości uprawiają poszczególne gatunki
zwierząt. Które są największymi kochankami?
Kto zalicza się do grupy
dedykowanych monogamistów? Przedstawimy
również ciemne strony
życia seksualnego zwierząt i zdradzimy, jaką
antykoncepcję stosują

– zapowiada dr Magdalena Janiszewska, kierownik działu edukacji
w łódzkim zoo.
Walentynkowe spotkanie będzie połączone
ze zwiedzaniem nowego obiektu na terenie
ogrodu – Orientarium.
Udział w spotkaniach
jest bezpłatny.

REWITALIZACJA

ZAPISY:
Zapisy trwają do dnia
11 lutego, do godz.
12:00. Wypełniony formularz wysyłamy na
adres: dydaktyka@zoo.
lodz.pl. Formularz zgłoszeniowy znajduje się
na www.zoo.lodz.pl
W przypadku przyjęcia
i potwierdzenia rezerwacji zgłaszający otrzy-

muje w mailu unikatowe hasło, które podaje
przewodnikowi przy
kasie zoo.
Ilość miejsc na zajęciach
jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń mailowych. Nie
odpowiadamy na maile
niezakwalifikowanych
osób.

GODZINY
SPOTKAŃ:
I tura – godz. 10:00
II tura – godz. 13:00
MIEJSCE
SPOTKANIA
Przed kasami zoo
(UWAGA! Wróciliśmy
do głównego wejścia
przy ul. Konstantynowskiej)
PK-S

KTO ZAZIELENI FINAŁ PRAC
Miasto szuka firmy, która
przebuduje pasaż przy ul.
Piotrkowskiej. Przybędzie ponad 50 drzew, będą nowe ławki, fontanna zostanie przebudowana, zniknie za to parking.

Pasaż im. Schillera, który łączy
ul. Piotrkowską z ul. Sienkiewicza, czeka zielona rewolucja. Zostanie przebudowany
w programie rewitalizacji centrum i zazieleniony. Miasto
ogłosiło właśnie przetarg na
wykonawcę inwestycji. Zgodnie z planem, remont powinien się rozpocząć pod koniec
wakacji i potrwa 12 miesięcy.
Co się zmieni na pasażu?
– Wymienimy całą jego nawierzchnię i sieci podziemne.
Postawimy nowe ławki, stojaki i zamontujemy nowe oświetlenie. Pasaż bardzo mocno
się zazieleni. Posadzimy na
nim ponad 50 drzew. Część
w gruncie, kolejne w dużych
donicach – zapowiada Olga
Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich.
Kulista fontanna przed Centrum Kontaktów z Mieszkańcami zostanie rozebrana.
Zastąpi ją nowa, posadzkowa,

UL. REWOLUCJI 1905 R. 29

PASAŻ SCHILLERA?

która powstanie bliżej ulicy
Piotrkowskiej. Zlikwidowany
zostanie także parking przed
Domem Technika.
Przebudowa pasażu Schillera to część większych zmian
w tej części Śródmieścia. Miasto wyremontuje także dwie
fabryki przy ul. Sienkiewicza,
które sąsiadują z pasażem
i przylegającą do nich kamienicę przy ul. Piotrkowskiej 118.
W fabrykach w parterze zostanie przebita brama, dzięki czemu będziemy mogli przespacerować się w głąb kwartału.
W kamienicy przy ul. Piotrkowskiej po remoncie powstaną mieszkania i lokale
usługowe, a w fabrykach lokale usługowe oraz biura.

Kolejna inwestycja w tym
rejonie to przebudowa
placu Komuny Paryskiej,
na którym pojawi się m.in.
nowy plac zabaw. Obok
niego, przy ul. Tuwima 10
kończy się z kolei remont
zabytkowej fabryki, która
zamieni się w Centrum Aktywności Miejskiej. Z niej będzie można pospacerować
nowym pasażem w kierunku ul. Moniuszki i dojść do
Mediateki. Nowoczesna,
multimedialna biblioteka
powstaje w dwóch willach
wybudowanych przez Ludwika Meyera, a jej otwarcie
planowane jest na wiosnę.
AHA

NA HORYZONCIE
Na ostatniej prostej jest remont
kamienicy przy ul. Rewolucji
1905 r. 29. Dobiegają już końca
prace rewitalizacyjne w okazałym budynku frontowym,
a w ciągu kilku miesięcy odbudowana zostanie też oficyna,
która zawaliła się w październiku 2019 r. w trakcie prac przygotowawczych do remontu tej
nieruchomości.
Bogato zdobiona fasada nieruchomości znów cieszy oczy
bogactwem detali architektonicznych. Wykonawca wykonał
koronkową pracę. Każdy zabytkowy element został zachowany i odrestaurowany, a brakujące elementy odtworzone. Pod
względem technicznym kamienica wkroczyła w XXI wiek.
Gruntowną renowację przeszły
wszystkie instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna i gazowa, a nieruchomość została
też podłączona do miejskiej sieci

ciepłowniczej.
– Obecnie trwają prace wykończeniowe, czyli np. malowanie ścian oraz układanie lastriko na klatce prawej
budynku głównego i lewej
oficyny – dodaje Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich.
Wraz z zakończeniem prac
remontowych w kamienicy oddanych zostanie do
użytku 26 mieszkań komunalnych i 4 lokale dla
przedsiębiorców. Ulica Rewolucji wzbogaci się o zielone podwórko z ławkami,
niewielkimi rabatami, krzewami i trawnikiem. W głębi
podwórka zakwitnie jaśminowy szpaler.
Koszt remontu kamienicy
przy ul. Rewolucji 1905 r.
29 zamknie się w kwocie
9,8 mln zł. Przy tej samej
ulicy trwają jeszcze rewita-

lizacyjne prace w trzech
innych nieruchomościach
pod numerami 13, 15 i 17.
Powstaną w nich łącznie
52 mieszkania komunalne,
pięć lokali dla przedsiębiorców i dwie świetlice
artystyczne z udogodnieniami dla dzieci z niepełnosprawnościami. Generalne remonty tych trzech
posesji wyniosą blisko 21
mln zł. Koniec prac planowany jest w II kw. 2022
roku.
Remontu doczeka się
również kamienica przy
ul. Rewolucji 1905 r. 31,
która podobnie jak ta spod
nr 29, częściowo zawaliła
się we wrześniu 2019 r.
w trakcie prac rewitalizacyjnych. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
(pj)

WYDARZENIA
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JUBILEUSZ

FOT. MAT. PRAS.

Zespół Wojciecha Waglewskiego obchodzi swoje 35-lecie! Specjalny koncert trasy
jubileuszowej odbędzie się
w sobotę (12 lutego) w Klubie
Wytwórnia (ul. Łąkowa 29).
Wojciech Waglewski o jubileuszu mówi tak: – Postanowiliśmy sobie urządzić
35-lecie. A powody są trzy.
Po pierwsze – nie wydaje
nam się sensowne, by czekać na 40-lecie, bo tak sobie
ten świat urządziliśmy,
że nie wiadomo czy rok
2026 w ogóle nastąpi. Po

drugie – 35 dodać 35 daje
70, a to z kolei po odjęciu
0 daje 7, czyli tytuł naszej
ulubionej płyty. I w końcu
po trzecie – gdybyśmy my
nie obchodzili, to kogo by
to obchodziło? Przekroiliśmy nasze melodie na różne drobne części, czyniąc
z nich nowe… choć jakże
podobne do starych formy.
Po długiej dyskusji zdecydowaliśmy również, że na
dwóch koncertach zagramy
nasz wiekopomny przebój
Łobi Jabi (z oryginalnym
tekstem), nie uprzedzając,

VOO VOO

na których. W ten sposób,
żeby go usłyszeć, trzeba
udać się na wszystkie. Czego Państwu życzę. My tak
zrobimy.

Z okazji 35-lecia
W ramach 35-lecia Voo Voo
nakładem wydawnictwa
ART2 Music ukazała się
jubileuszowa kompilacja
„Nabroiło się (1986–2021)”,
zawierająca autorski wybór
35 utworów podsumowujący twórczość zespołu. Jej
zapowiedzią jest singiel
z dwiema nowymi wer-

sjami utworu „Nim stanie
się tak, jak gdyby nigdy
nic” – jednego z najbardziej charakterystycznych
w dorobku grupy. Na rynku są także kolekcjonerskie
wznowienia pierwszego historycznego singla i albumu
pt. „Voo Voo” oraz cenionej
przez fanów „Sno-powiązałki”. Odświeżone brzmieniowo i graﬁcznie płyty wydano na dedykowanych,

specjalnych kolorach winyli.
Zespół wydał niedawno także kolejny album
z premierową muzyką, to
krążek pod tytułem „Za
niebawem”. Materiał historyczny oraz nowe piosenki
usłyszymy na specjalnym
koncercie, który odbędzie
się w sobotę (12 lutego)
w Klubie Wytwórnia.
Bilet: 70 i 80 zł.
RedKu

W Łodzi trwają zdjęcia do
polsko-niemiecko-izraelskiej
koprodukcji „The Delegation”
w reżyserii Asafa Sabana.
Autorem zdjęć do filmu jest
Bogumił Godfrejów, a polską
producentką Agnieszka Dziedzic z Koi Studio.
„The Delegation” opowiada o grupie izraelskich nastolatków, którzy
przyjeżdżają do Polski na
wycieczkę śladami miejsc
pamięci o Holocauście.
Głównymi bohaterami
filmu jest trójka przyjaciół: Nitzan, Frisch i Ido.
Podczas pobytu w Polsce
muszą mierzyć się zarówno z wielkimi dramatami
historii, jak i codziennymi
dylematami rzeczywistości
nastolatków.
Podczas kilku dni w kraju
swoich pradziadków nastolatkowie z Izraela marzną
na kość, przeżywają cierpienia swoich przodków,
pękają ze śmiechu i robią

Łódzkie plany
ﬁlmowe
Zdjęcia do ﬁlmu realizowane są w Krakowie, Łodzi
i Warszawie przy wsparciu
Kraków Film Commission
i Łódź Film Commission.
Do najważniejszych lokacji
zdjęciowych należą m.in.
Cmentarz Żydowski w Łodzi, Stacja Radegast, łódzkie
plenery i lotnisko Lublinek.
Dlaczego właśnie Łódż? –
Są dwa powody – najważniejszy to sama historia,
jest tu wiele autentycznych
miejsc. Z punktu widzenia
producenckiego Łódź jest
dużym partnerem filmu,
Łódź Film Commission to
partner finansujący. Pozyskaliśmy środki z Łodzi
i chcemy wydać je w Łodzi
– mówi Agnieszka Dziedzic, polski producent „The
Delegation”.

W głównych rolach w ﬁlmie
zobaczymy debiutujących
izraelskich aktorów: Yoava
Bavlego, Naomi Harari
i Leiba Leva Levina, a także
znanego z roli rabina w „Liście Schindlera” Ezrę Dagana w roli dziadka Frischa.
W rolach drugoplanowych
zagrają polscy aktorzy: Karolina Bruchnicka, Pascal
Fischer i Lech Dyblik.
„The Delegation” –
polsko-niemiecko-izraelska produkcja
– „The Delegation” powstaje w koprodukcji z partnerami z Izraela i Niemiec,
których przez lata pracy
nad filmem udało mi się
dobrze poznać. Cieszę się,
że możemy mówić jednym
głosem o naszej wspólnej historii i o tym, co ona dla nas
znaczy – mówi producentka
filmu, Agnieszka Dziedzic
z Koi Studio. – Opowiadamy o Holokauście z perspektywy ludzi młodych,

ŚRODĘ

Kino dla dojrzałych
W ramach „Środy seniora”

w kinie Charlie (ul. Piotrkowska 203/205) seniorzy mogą

oglądać filmy, płacąc za bilet
tylko 15 zł. W tym tygodniu
w repertuarze znalazły się

m.in. „Gierek” o godz. 13:45;

„C’mon C’mon” o godz. 14:10;
„Oczy Tammy Faye” o godz.
16:20; „Na rauszu”
o godz. 16:50.

Nordic walking
O godz. 16:30 w parku

im. Józefa Piłsudskiego

rozpoczną się zajęcia nordic
walkingu. To forma rekre-

acji na świeżym powietrzu
polegająca na marszu ze

specjalnymi kijami. Zajęcia

du oddechowego i krwionośnego, a także koordynację

ruchową. Udział jest bezpłatny, zbiórka przy Amfiteatrze,
szczegółowe informacje na

temat zajęć oraz zapisy pod

numerem telefonu 536 777 610
(w godzinach 9:00–16:00).

PLANY FILMOWE
szalone rzeczy, jakie mogą
zdarzyć się tylko na szkolnych wycieczkach.

DZIEJE SIĘ W

poprawiają wydolność ukła-

ŁÓDZKIE

FOT. NATALIA ŁĄCZYŃSKA,
KOI STUDIO
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którzy tak jak my nie doświadczyli traumy wojny.
Mimo to wspomnienie zagłady nadal kształtuje ich
spojrzenie na świat, bardziej
niż mogliby przypuszczać.
Z produkcyjnego punktu
widzenia jestem dumna,
że pomimo wyzwań, jakie
stawia przed nami pandemia i inﬂacja, udało się nam
zamknąć budżet i doprowadzić do realizacji zdjęć.
Dla Asafa Sabana będzie to
drugi ﬁlm pełnometrażowy.
Jego pierwszy obraz był nominowany do głównych
izraelskich nagród, a krótkometrażowy „On Leave”
zjeździł największe festiwale na świecie i był jednym
z najważniejszych w swej
kategorii ﬁlmów 2009 r.
Za zdjęcia do „Delegacji” odpowiedzialny jest
polski operator Bogumił Godfrejów, za scenograﬁę – Ewa Mroczkowska, za kostiumy

DZIEJE SIĘ W

EK
CZWART

Kino za dychę

– Monika Grzeszczyk, a za
charakteryzację – Paula Adryańczyk. Film montuje niemiecka montażystka Michal
Oppenheim, a przy opracowaniu muzycznym filmu
z izraelskim kompozytorem
Assafem Talmudi współpracuje Maniucha Bikont.
RedKu

W ramach seansów „Kultury
dostępnej” w kinie Helios

(Sukcesja, al. Politechniki
1) będzie można obejrzeć
komedię „Biały potok”.

Zaplanowano dwa seanse
o godz. 13:00 i 18:00.
Bilety kosztują 10 zł.
Dobra zmiana
Na godz. 19:00 w Teatrze

Powszechnym (ul. Legionów
21) w cyklu „Spektakl dla
emerytów” zaplanowano
przedstawienie „Dobra

zmiana”. To kolejna odsłona
komediowego cyklu, któ-

rego bohaterką jest pomoc

domowa Nadia. Posiadacze
legitymacji emeryta mogą

w kasie teatru nabyć bilety
w specjalnej cenie 10 zł.

SENIORADKA
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COŚ Z NICZEGO
KONKURS DLA SENIORÓW

FOT. ENVATO ELEMENTS

SUROWCE TO NIE ŚMIECI!
MPO-Łódź ogłasza konkurs dla
seniorów, który łączy kreatywność z dbałością o środowisko.
Jeżeli masz powyżej 60 lat
i głowę pełną praktycznych pomysłów, weź udział
w konkursie MPO i wygraj atrakcyjne nagrody!
Wyróżnione prace będzie
można podziwiać podczas
finałowego rozstrzygnięcia
konkursu, 18 marca 2022 r.
w ramach obchodów Światowego Dnia Recyklingu.
Co trzeba zrobić?
Zadanie polega na wykonaniu przedmiotu codziennego użytku, do którego
stworzenia posłużą surowce
z gospodarstwa domowego.
Wyłoniony zostanie najbardziej oryginalny przedmiot,
propagującego upcykling
i selektywną zbiórkę odpadów.
Szczegóły:
Zgłoszenia wraz z pracą konkursową można wysyłać do
dnia 4 marca 2022 r. Prace
konkursowe należy nadesłać
lub dostarczyć osobiście pod
adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania-Łódź Sp. z o.o.
ul. Tokarzewskiego 2, 91-842

Kwietniki z niepotrzebnych
puszek po konserwach,
świeczniki ze słoiczków, stolik kawowy ze skrzynki po
owocach, poszewki na poduszki ze starych swetrów
albo torba na owoce z niepotrzebnej ﬁranki – wystarczy
trochę wyobraźni i można
samodzielnie stworzyć unikalne przedmioty, których
niejedna osoba nam pozazdrości!

Wierzymy w kreatywność
i oryginalność naszych
łódzkich Seniorów.

Czym jest upcykling?
Upcykling polega na tworzeniu nowych przedmiotów z rzeczy już niepotrzebnych, dzięki czemu
zyskują nowe funkcje i wartość. Zamiast wyrzucać,
można danej rzeczy dać
drugie życie, zmieniając jej
zastosowanie poprzez dodanie kolejnych elementów.

Łódź z dopiskiem KONKURS
UPCYKLINGOWY
Wszelkie informacje o konkursie udzielane są pod nr
tel. (42) 616 04 14 lub drogą mailową pod adresem
konkurs@mpolodz.pl
Regulamin dostępny na stronie: www.mpolodz.pl

Wystarczy odrobina fantazji,
by starym rzeczom dać nowe
zastosowanie

Upcykling – forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego
powstają wyroby o wartości wyższej, traktowane jako wartościowe surowce.
Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej.
Koncepcja upcyklingu jako przeciwieństwo downcyklingu (czyli przetworzenia surowców z jednoczesnym obniżeniem jakości materiału) została przedstawiona przez Riemanna Verlaga w publikacji
„Upcycling” z 1999 roku. (Wikipedia)
Garść inspiracji upcyklingowych:
• torby i plecaki z banerów reklamowych, ﬂag, plandek czy
plakatów wyborczych,
• torba z jeansów,
• karmnik dla ptaków ze starej lampy,
• naszyjnik z części do zegarków,
• świecznik z butelek po winie,
• zegar ścienny ze skrzynki na owoce,
• półka na naczynia z blatu biurka,
• poduszka z dziurawych swetrów,
• stare gazety jako papier prezentowy,
• koszyki z gazetowej „wikliny”,
• torebka z męskiej koszuli,
• uchwyt do tabletu z krawatu,
• stojak na narzędzia ze starych grabi,
• meble lub stojak na kwiaty z palet,
• lampa z rurek hydraulicznych,
• doniczki z puszek po żywności,
• siedziska lub stolik z opon,
• pojemniki na przyprawy z wykorzystanych słoiczków,
• wieszaki ze sztućców.

ŁÓDZKA HISTORIA
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RAJMUND REMBIELIŃSKI – TWÓRCA ŁODZI PRZEMYSŁOWEJ

Wizjoner nowej Łodzi

Postać Rajmunda Rembielińskiego jest rozpoznawalna w naszym mieście, choć
wciąż chyba nie uświadamiamy sobie do końca, że
kształt urbanistyczny Łodzi
oraz jej późniejszy dynamiczny rozwój są zasługą
jego śmiałej wizji i planu,
który skutecznie wcielił
w życie 200 lat temu.

Kim był
Rembieliński?
Ojciec Łodzi przemysłowej, którego pamięć
uczcili łodzianie już
w 1860 r., nazywając jedną z powstających ulic
„aleją św. Rajmunda”
(bo nie mogli tego z uwagi na carski ukaz zrobić
oﬁcjalnie), urodził się
w Warszawie w 1775 r.,
a wykształcił w Korpusie Kadetów. Po śmierci
ojca, a potem ojczyma,
już jako chłopiec został
głową rodziny i administratorem rodzinnych
dóbr. Wypadki 1794 r.
oderwały
młodego Rajmunda od
spraw wsi. Stał się
on bowiem organizatorem insurekcji, bił się pod
Radoszycami.
Potem,
powróciwszy

na wieś, zaczął pisać…
dramaty, ale poznawał
też zasady ekonomii.
W 1807 r. Stanisław Małachowski powołał go do
służby urzędniczej w Księstwie Warszawskim. Działał na Podlasiu, w Łomży
i Płocku. Był też przyjacielem włoskiego wicekróla
Eugeniusza, który zaproponował mu wysokie
stanowisko w dyplomacji
Włoch. Po klęsce Napoleona, złożony chorobą i biedą pozostał w Dreźnie, ale
wrócił do swoich opuszczonych włości. W 1815 r.
Komisja Rządowa Królestwa Polskiego ponownie
powołała Rembielińskiego do służby państwowej
i mianowała prezesem Komisji Województwa Mazowieckiego z siedzibą
w Warszawie. Ceniony na
tym stanowisku, w ciągu
15 lat rządzi i planuje,
usprawnia i buduje. Jednocześnie był szczęśliwy
u siebie w domu, a miał
posiadłości w Jedwabnem i Krośniewicach.
W 1820 r. przeprowadził w województwie
wielki plan uprzemysłowienia
i to jest kluczowy
moment dla Łodzi.

Przebudzenie
miasteczka
Żeby dobrze pojąć wizjonerski charakter misji
Rembielińskiego, należałoby odtworzyć przebieg
wypadków. Jest upalny
lipiec 1820 roku. Od strony Zgierza podąża traktem
piotrkowskim jeździec na
koniu. Teren jest pagórkowaty,
dookoła
tylko
puszcza
i trochę pól
uprawnych,
a w sennym
miasteczku
Łódź kilkuset mieszk a ń c ó w
wiedzie od
stuleci swój
rolniczy żywot.
Jeszcze
nie wiedzą, że
zaledwie za kilka dni zapanuje
tu nowy duch
przemysłu i doda energii
sennej osadzie. Na podstawie jego raportu 18 IX 1820
roku namiestnik Królestwa
Polskiego zarządza utworzenie osad przemysłowych, m.in. w Łodzi, Zgierzu. Gostyninie, Dąbiu
i Przedeczu.
Jako wyjątkowo sprawny
organizator Rembieliński
dostrzegł potencjał Łodzi:

dobre położenie, wartkie strumienie, dostęp do
drewna i innych materiałów – wszystko to sprzyjało utworzenia tu osady
włókienniczej.
Wkrótce,
bo 30 stycznia 1821 roku,
władze udzieliły mu odpowiednich pełnomocnictw.
W rezultacie opracowanej
przez Rembielińskiego koncepcji przestrzennego rozwoju Łodzi
dokonano
w dwóch
etapach
procesu
regulacji
miasta.
W
latach
1821–1823
dokonano regulacji Starego
Miasta
oraz
powstała osada
sukiennicza tzw. Nowe
Miasto, zaś w okresie
1824–1828 osada bawełniano-lniana Łódka i cztery
kolonie. Fachowcy i rzemieślnicy mieli przybyć
tutaj z innych terenów
oraz z zagranicy, korzystając z licznych udogodnień, co się wkrótce
udało… Trzy lata później
Rembieliński
raportował już o budowie osady

sukienniczej w Nowym
Mieście oraz o rozpoczęciu budowy folusza na
miejscu młyna.
Pierwszy
lodzermensch
Rembieliński błyskawicznie przystąpił do realizacji planu i nakazał wytyczyć granice nowej osady
w pewnym oddaleniu od
dawnego miasteczka. Osobiście, wraz z geometrą,
wyznaczył rynek i przebieg
ulic. Jego plan cechowała
przejrzystość i logika. Centrum tworzył ośmioboczny
Nowy Rynek (pl. Wolności), zamknięty w kwadracie, które wyznaczały ulice:
Południowa,
Zachodnia,
Wschodnia i Północna.
W kierunku wschodnim zaprojektowano także ogrody dla tkaczy. Wszystkie
domy miały być ustawione
frontem do ulicy, a te przy
samym placu miały być
murowane. W ten sposób
w ciągu kilku lat ukształtowany został urbanistyczny
kształt Łodzi, który wyznacza centrum miasta.
Sukces Łodzi przemysłowej i dynamikę jej rozwoju
zawdzięczamy oczywiście
także łódzkim fabrykantom, ale ten pierwszy impuls i start nowej Łodzi jest

Mapa Rajmunda Rembielińskiego
Legenda
1. Rynek Nowego Miasta
2. Cztery ulice: Zachodnia,
Wschodnia, Północna
i Południowa
3. Działki między ulicą
Pomorską i Jaracza

INFO
Rajmund Rembieliński nazywany jest „ojcem Łodzi
przemysłowej”. Jako prezes Komisji Województwa
Mazowieckiego w 1820 r. dokonał objazdu
po województwie, czego efektem było utworzenie
planu jego uprzemysłowienia.

4. Folusz na Nowomiejskiej
5. Cegielnia miejska
6. Granica osady
7. Między Źródłową
a rzeką Łódką
8. Ulica Piotrkowska

z pewnością zasługą Rembielińskiego, który działał
szybko, skutecznie i z rozmachem. Chciał również
wybudować w Łodzi swój
dom…
Wypadki powstania listopadowego 1830 r. nie
odebrały mu odwagi
i samodzielności. Przesyłał gen. Chłopickiemu
wojenne raporty. Był najpoważniejszym kandydatem na ministra spraw
wewnętrznych. Utrącony
jednak przez osobistych
wrogów, załamany duchowo uciekł, schroniwszy się ponownie
w Saksonii. W roku 1832
powrócił do Warszawy
i ponownie objął urząd
prezesa Komisji Województwa
Mazowieckiego. W sierpniu tegoż
roku zostaje „oddalony
od służby” specjalnym
ukazem carskim. Ostatnie lata spędził na wsi.
Zmarł 12 lutego 1841 roku
w Łomży, a pochowano go na cmentarzu
w Jedwabnem. Określenie
„ojciec
Łodzi
przemysłowej” jest adekwatne, bo to właśnie
dzięki jego pomysłowi
w ciągu pół wieku narodziło się wielkie przemysłowe miasto.
agr
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MOBILNY

POMOC DLA TYCH, KTÓRZY NIE MOGĄ WYJŚĆ Z DOMU

URZĘDNIK
Mobilni urzędnicy odwiedzili
pierwszych 10 łodzian i mają
zaplanowane kolejne wizyty.
Pracownicy Biura Rzecznika
ds. Niepełnosprawnych oraz
Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami przychodzą do domów osób, które
w związku ze swoją niepełnosprawnością czy chorobą nie
byłyby w stanie same dotrzeć
do Urzędu Miasta Łodzi.
– Wprawdzie zgłoszenia
mieliśmy przyjmować od
1 lutego, a do domów
mieszkańców ruszyć 15 lutego, ale telefony do biura
rozdzwoniły się natychmiast po tym, jak ogłosiliśmy, że w Łodzi będzie
taka usługa. A sprawy okazały się niecierpiące zwłoki. Odwiedziliśmy więc już
pierwszych 10 osób, a na
ten tydzień mamy zaplanowane wizyty u czwórki kolejnych – mówi Katarzyna
Tręda-Pisera, łódzki rzecznik niepełnosprawnych.
Pomoc skierowana jest
w szczególności do osób,
które mają znaczny stopień

niepełnosprawności, choroby neurologiczne, ograniczoną możliwość swobodnego poruszania się, która
uniemożliwia samodzielną
wizytę w urzędzie miasta.
Do takich mieszkańców
po telefonicznym uzgodnieniu wizyty przyjedzie
urzędnik, który pomoże
wypełnić dokumenty,
zawiezie je sam do urzędu.
Do wszystkich, którzy
poproszą o pomoc, trafi
pracownik biura łódzkiego
Rzecznika Osób Niepełnosprawnych. Pomoże m.in.
przy wydaniu Łódzkiej
Karty Bez Barier, która
uprawnia do szeregu ulg
i zniżek dla osób z niepełnosprawnościami, przy
przyjęciu wniosku o abonament parkingowy, przy
skorzystaniu z projektów
kierowanych do osób
z niepełnosprawnościami. Pracownik Wydziału
Zarządzania Kontaktami
z Mieszkańcami będzie
zaś służył pomocą przy
zakładaniu i potwierdza-

niu proﬁlu
zaufanego, co
usprawnia sprawy
urzędowe i pozwala załatwiać je bez wychodzenia
z domu. Możliwa jest też
pomoc w skompletowaniu
i złożeniu wniosku mieszkaniowego czy zgłoszenie
do innej instytucji każdego
problemu, z jakim zwróci
się odwiedzany mieszka-

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

TYLKO ONLINE!
Sytuacja pandemiczna spowodowała, że sala obsługi
klienta w Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy
ul. Kilińskiego 102/102 A
została tymczasowo zamknięta. Wnioski o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych można składać
przez internet, a wypełniony
papierowy wniosek złożyć
w specjalnie przeznaczonej
do tego urnie.

Przez internet wniosek
można złożyć, korzystając
z platformy https://sow.
pfron.org.pl. Urna na wnioski w postaci papierowej
jest dostępna na parterze
głównej siedziby łódzkiego MOPS w poniedziałki,
środy, czwartki i piątki
w godzinach 8:00–16:00,
a we wtorki w godzinach
9:00–17:00. Formularze
wniosków można pobrać

ze strony łódzkiego MOPS:
(https://mops.uml/lodz.
pl/bip/dofinansowania-ze-srodkow-pfron/.
W 2021 r. na doﬁnansowania dla osób indywidualnych przeznaczono niemal
9,9 mln zł. Największą
część tej kwoty, bo ponad
4 mln zł, pochłonęły zakupy przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych, takich jak

materace przeciwodleżynowe, balkoniki, wózki
inwalidzkie itp. Doﬁnansowanie turnusów rehabilitacyjnych wyniosło ponad
2,8 mln zł. Prócz tego pieniądze przeznaczane były
także na likwidację barier
architektonicznych czy
zakup sprzętu. W sumie
z doﬁnansowań skorzystało ponad 5,5 tys. łodzian.
red

niec.
Wystarczy zadzwonić na numer
tel. (42) 638 45 40, do oddziału do spraw osób niepełnosprawnych i umówić
się na wizytę. Wizyty mobilnego urzędnika są umawiane na wtorki i czwartki.
OHO
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NIE MASZ Z KIM
POROZMAWIAĆ?
WOLONTARIUSZE POMOGĄ
Wielu seniorów, którzy
stracili swoich bliskich lub
też z innego powodu nie
mają w nich oparcia, czuje duże osamotnienie. Nie
każdy ma ochotę na zorganizowane zajęcia i przebywanie w dużych grupach.
Pandemia jeszcze pogłębiła
ten problem. To właśnie do
tych osób – osamotnionych,
potrzebujących rozmowy,
skierowany jest program
„Obecność”.
W ramach programu Stowarzyszenie „mali bracia
ubogich” organizuje długoterminowy wolontariat

dla seniorów żyjących
w osamotnieniu. Wolont a r i u s z r e g u l a rnie o dwiedza podopiecznego,
systematycznie dzwoni
i wspiera w trudnych
chwilach. Każdego seniora odwiedza stale ten sam
opiekun. Trwające minimum dwie godziny i całkowicie bezpłatne wizyty
odbywają się co najmniej
raz w tygodniu. Każdy
senior, który czuje się samotny i chce spędzić czas
z życzliwą, serdeczną
i chętną do rozmów osobą, może samodzielnie
skontaktować się bezpo-

średnio z biurem Stowarzyszenia „mali bracia
Ubogich” pod numerem
telefonu 600 615 110 (od
poniedziałku do piątku
w godz. 12:00–14:00).
Jednocześnie Stowarzyszenie poszukuje i zaprasza do udziału w programie także wolontariuszy,
czyli osoby dorosłe, które
chcą podzielić się swoim
czasem i uwagą z drugim
człowiekiem. Zainteresowani są proszeni o zgłaszanie się przez stronę
internetową www.malibracia.org.pl/wolontariat.
red

NIE BÓJ SIĘ

PROSIĆ O POMOC!
Każdy łodzianin potrzebujący
pomocy w tym trudnym czasie może liczyć na pomoc ze
strony miejskich służb. Przypominamy telefony wsparcia
dla różnych grup wiekowych.
Telefon Życzliwości (42)
638 50 32 i Przyjazny
Telefon (42) 671 13 67
to dwa numery przeznaczone dla seniorów.

Na każdy z nich można
dzwonić, żeby po prostu
porozmawiać. Nie ma tu
ograniczeń w tematach.
Pierwszy z nich funkcjonuje w godzinach:
13:00–16:00 (pon.–pt.),
drugi we wtorki w godz.
14:00–17:00, a w piątki
w godz. 9:00–12:00.
Infolinia MOPS działa od
poniedziałku do piątku

w godz. 16:00–20:00 (we
wtorki w godz. 17:00–
20:00) oraz w soboty, niedziele i święta w godz.
8:00–19:00. Pod numerem telefonu (42) 685 43
62 można uzyskać pomoc
niemal w każdej sprawie, także w przypadku
wątpliwości związanych
z pandemią. Można pod
tym numerem kontakto-

wać się m.in. w sprawie
pomocy i wsparcia dla
osób będących na kwarantannie domowej.
Dla osób, które są zdrowe, ale z różnych powodów nie chcą wychodzić
z domu w trakcie trwania
piątej fali, dedykowany
jest Miejski Wolontariat
– (42) 638 55 00.
red
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SYTUACJA
PANDEMICZNA

W ŁODZI
W Łodzi stabilizuje się
liczba zakażonych wirusem SARS-CoV-2.
Raport służb z wtorku (8 lutego) wskazywał, że w naszym
mieście jest 1299
chorych na COVID-19.
Z kolei objęte kwar a n t a n n ą b y ł y 1 0 69 3
osoby. W porównaniu z ubiegłym tygodniem to odpowiednio
o 3936 mniej osób
na kwarantannie
i o 352 więcej chorych.
Wzrosła natomiast
liczba osób zaszczepionych. W Łodzi
jedną dawką zaszczepiło się ponad 68%
mieszkańców (w ubiegłym tygodniu 65%),

w pełni zaszczepionych jest ponad 440
tys. łodzian, co daje
66%.
Wciąż utrzymywane są obostrzenia dla
mieszkańców łódzkich
Domów Pomocy Społecznej (wprowadzone
1 lutego). Tam wyjścia
mieszkańców ograniczono do absolutnie
niezbędnych, jak wizyta lekarska czy ważna
sprawa osobista. Podopiecznych nie może
odwiedzać nikt z zewnątrz. Aktualnie COVID-19 stwierdzono
w ośmiu placówkach,
w których zakażonych
jest 150 mieszkańców
i 101 pracowników.
red
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SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI – KOLEJNY ETAP
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MŁODZIEŻ MA GŁOS
Rozpoczyna się kolejny etap
projektu Szkolnego Budżetu
Obywatelskiego (zwanego
Deliberacyjnym). W realizację projektu zaangażowanych
jest łącznie 16 łódzkich szkół
(8 podstawowych i 8 ponadpodstawowych).
Początek lutego to czas
na spotkania inauguracyjne z przedstawicielami
szkół zakwalifikowanych
do projektu. Podczas nich
przedstawiciele szkół mieli okazję dowiedzieć się,
jaki będzie on miał przebieg, rozwiać wątpliwości
i przede wszystkim poznać
się wzajemnie.
– Do projektu wybraliśmy
placówki, które w swoich
codziennych działaniach
zwracają szczególną uwagę
na głos młodzieży, podkreślają suwerenność uczniów
oraz rozwijają postawy
obywatelskie – informuje
Barbara Michalska z fundacji EduKABE, która jest
organizatorem całego procesu.
W ramach projektu uczniowie będą wspólnie podejmować decyzje o tym,
w jaki sposób i na co przeznaczyć 4000 zł, które można zdobyć dla szkoły.
– Całą ideą i wartością
projektu jest to, aby osoby zaangażowane w jego
realizację zostały zapoznane z ideą deliberacji,
czyli współdecydowania
poprzez dialog. Ważna

jest aktywizacja młodzieży, aby wspólnie wybrane
przez nich pomysły wdrażać jako społeczność szkolna w swojej placówce – dodaje Michalska.
Jeszcze w lutym odbędą
się także szkolenia Szkolnych Opiekunów Budżetu.
Będą to wyznaczone przez
szkoły osoby, które przy
wsparciu facyliatora [osoba, której zadaniem jest
czynny udział w udrażnianiu procesu komunikacji
w celu osiągnięcia wspólnego rozwiązania – przyp.
red.] z fundacji EduKABE
będą realizować projekt
w swojej szkole.
– Nasza rola będzie polegała na wsparciu, obserwacji
i ułatwianiu wdrażania
całego procesu, a nie na
jakiejś kontroli. To ma być
dialog, a nie narzucanie naszego zdania – mówi Julian
Czurko, facylitator.
Każdy taki mentor będzie
miał pod swoją opieką
cztery szkoły. Wszystkie 16
szkół zostało podzielonych
na cztery grupy, a każda
z grup ma zaproponowany
inny sposób decydowania
o tym, na co wydać przyznane 4 tys. zł. Te cztery
sposoby to: model deliberacyjny, innowacyjny, hybrydowy i strukturalny.
– U nas jeszcze pokutuje
myślenie, że to nauczyciel
znajduje projekt, angażuje
uczniów i potem go realizuje. Jestem bardzo cieka-

wa, jak będzie wyglądała
współpraca, dialog i budowanie obszaru porozumienia na poziomie relacji
nauczyciel – uczeń – rodzice – dodaje Barbara Michalska.
Dzięki szkoleniom Szkolni Opiekunowie Budżetu
zdobędą wiedzę, w jaki
sposób i zgodnie z przyjętym modelem przeprowadzić cały projekt w swoich
placówkach.
Kolejny etap to już działania w szkołach – kreowanie
pomysłów i ich wybieranie.
Kwiecień, maj i czerwiec
będą okresem realizacji.
Projekt prowadzi Fundacja
EduKABE w partnerstwie
z Urzędem Miasta Łodzi.
rut

TO
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To dzieci i młodzież zdecydują,
czego najbardziej potrzeba im
w szkole

Szkoły zakwaliﬁkowane do projektu:
Szkoły podstawowe:
Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi,
Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi,
Szkoła Podstawowa nr 65 w Łodzi,
Szkoła Podstawowa nr 70 w Łodzi,
Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi,
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 105 w Łodzi,
Szkoła Podstawowa nr 137 w Łodzi,
Szkoła Podstawowa nr 192 w Łodzi.
Szkoły ponadpodstawowe:
Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi,
XIII Liceum Ogólnokształcące,
XXI Liceum Ogólnokształcące,
XXVI Liceum Ogólnokształcące,
XLII Liceum Ogólnokształcące,
Technikum nr 3 w Łodzi,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi,
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Łodzi.

Na każdą szkołę
przypadają 4 tys. zł

FAJNE MIASTO
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Kto może mówić o sobie prawdziwy „bałuciarz”?

Gdzie

Ulica Hersza Berlińsk

iego

Śródmieście,

Według niektórych łodzian
Bałuty sięgają aż do ulicy Północnej. Nic bardziej
mylnego. Przy ul. Północnej
(Park Staromiejski) kończy
się Stare Miasto, najstarsza
część Łodzi, która nie jest
jednak częścią historycznych
Bałut. Pamięć o tym zatarła
się, gdy w czasach PRL administracyjnie przyłączono Stare Miasto do Bałut. Prawda
jest jednak inna…

Krzyż graniczny na ulicy
Wojska Polskiego przy
Gdzie mieszkają
ulicy Młynarskiej
„bałuciarze”?

Bałuty, największą w Europie, liczącą 100 tysięcy mieszkańców wieś, przyłączono
do Łodzi w 1915 roku. Bez
trudu odnajdziemy w miejskiej przestrzeni przebieg
starej granicy Bałut z Łodzią.
Kiedyś granice oznaczano
przydrożnymi krzyżami. Jeden z nich stał przy obecnej
ulicy Zgierskiej 17. W miejscu krzyża jest teraz kapliczka wbudowana w ścianę

gdzie

?

Bałuty
frontową kamienicy. Drugi
graniczny krzyż znajdował
się na ulicy Wojska Polskiego
przy ul. Młynarskiej.
Każda kamienica wzniesiona kiedyś przy bałuckiej granicy ma nietypowy kształt.
Ściana postawiona wzdłuż
granicznej linii stoi ukośnie
w stosunku do pozostałych
ścian budynku. Takie domy
ze skośnymi ścianami stoją
od ul. Młynarskiej w stronę
ul. Zachodniej i dalej w kierunku ul. Limanowskiego.
Pozostałości po dawnej granicy są również pod ziemią.
Pracownicy ZWIK znaleźli stary kryty kanał, który
zbudowano wzdłuż rzeczki

rozdzielającej
dawne grunty Bałut od miasta Łodzi. Do tej rzeczki,
a z czasem kanału, trafiały
ścieki i deszczówka.
Nietypowy przebieg w stosunku do współczesnej siatki
ulic ma ulica Wrześnieńska.
Jest ona pozostałością po starym szlaku do Lutomierska,
który po części wiódł wzdłuż
bałucko-łódzkiej granicy.
Wzdłuż niej wytyczona była
też ulica Chłodna. Zaczynała
się na skwerze przy skrzyżowaniu ulic: Franciszkańskiej
i Wojska Polskiego i kierowała się w stronę Parku
Ocalałych. Każdy może
dziś przejść wzdłuż dawnej

granicznej
ulicy. Idąc
ścieżką od
strony dawnych ogrodów
działkowych
przy dworcu
autobusowym
„Północnym”,
przemieszczamy się skrajem
dawnych pól uprawnych
należących do pierwszych
obywateli Łodzi.

Gdzie jest granica?
Według przyjętego w 2005
roku podziału miasta na obszary turystyczne „bałuciarzami” mogą śmiało określać
się wszyscy mieszkający na
północ od ulic: Wrześnieńskiej, Osiedlowej, Krótkiej,
Berlińskiego oraz Wojska
Polskiego (od Młynarskiej do
Dołów). Ta wytyczona 17 lat
temu granica między Bałutami a Starym Miastem prawie
pokrywa się z granicą histoMiłosz Wika
ryczną.

Skośna
kamienica
ul. Łagiewnicka
/Berlińskiego

Kapliczka graniczna,
ul. Zgierska 17
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TU NAS ZNAJDZIESZ

W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI

DARMOWA GAZETA „ŁÓDŹ.PL“ JEST DOSTĘPNA W MIEJSCACH:
BIBLIOTEKI MIEJSKIE
Sprawdź adresy na
WWW.BIBLIOTEKA.LODZ.PL
MIEJSKIE CENTRA
MEDYCZNE
Lokalizacje URZĘDU
MIASTA ŁODZI: Zachodnia
47, Politechniki 32, Piotrkowska
153, Krzemieniecka 2, Piłsudskiego
100, Sienkiewicza 5
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
Piotrkowska 110
Łódzka Organizacja Turystyczna Piotrkowska 28
Centrum Obsługi Karty
Łodzianina Piotrkowska 87
Łódzka Spółka Infrastrukturalna Wólczańska 17
Aquapark FALA
Unii Lubelskiej 4
OGRÓD BOTANICZNY
Krzemieniecka 36/38
PALMIARNIA
Piłsudskiego 61
Poleski Ośrodek Sztuki
Bratysławska 6a

UWAGA

Ośrodek Kultury Górna
Siedlecka 1
Bałucki Ośrodek Kultury
Limanowskiego 166
Widzewskie Domy Kultury: Dom Kultury 502/ Sacharowa
18, Dom Kultury ARIADNA/ Niciarniana 1/3, Dom Kultury WIDOK/
Piłsudskiego 133
MANUFAKTURA
punkt informacji oraz wejście do
strefy Qulinarium (restauracje)
LECLEARC Market
Inflancka 45
LECLEARC Stacja Benzynowa Inflancka 53
CARREFOUR Zarzewska
Delikatesy mięsne GROT:
Rydzowa 20, Nastrojowa 52,
Bratysławska 8, Rzgowska 219,
Bartoka 77, Łagiewnicka 118b
GH JAGIENKA Jagienki 34
Rynek BAŁUCKI
Rynek MARATOŃSKA
Rynek PIONIER
al. gen. Dąbrowskiego 91c
Rynek Przybyszewskiego 147
Rynek Wielkopolska

Zielony Rynek pl. Barlickiego
Ryneczek przy Mochnackiego
KWADRACIAK
Inowrocławska/Żubardzka
POD ZEGAREM
Inowrocławska/Wielkopolska
Sklep GAMA Perla 4, Osiedle
im. J. Montwiłła-Mireckiego
Sklep DJ-MAR. Włodarczyk M. Turnie 1
Spożywczak WIKTOR
Zbocze 43
Kiosk spożywczo – warzywny Zbocze 18
JUSTYNEX s.c sklep
spożywczy Skalna 54C
Sklep spożywczy MAXIMUM Pomorska 589
EBTOM warzywniak
T. Stańczyk Pieniny 29/3
Zakład Piekarsko-Cukierniczy PIEKARENKA
wszystkie lokalizacje
PH ORANŻADA
Wujaka 7, Pojezierska 2/6 przy
sklepie Rossmann
Sklep Spożywczy
Chryzantem 8

Cukiernia DYBALSKI:
Piotrkowska 56, pl. Wolności 9,
Piotrkowska 102A, Jaracza 5,
Tatrzańska 42/44, Nastrojowa 8,
Rojna Rynek Malus, CH Central,
Ciołkowskiego 9, Armii Krajowej
36, Szpital im. Barlickiego,
Zgierz (Długa 69, Czarna 3/9)
Z PIECA RODEM
Piekarnia & cukiernia
wszystkie lokalizacje
Sklep Spożywczy Falista 162
11 Listopada 39A przy poczcie
Smocza 1h (naprzeciw sklepu
Biedronka)
Pasieczna róg Motylowej
Zgierska 240
Tatarakowa 12
Radogoszcz Wschód:
Nastrojowa 50, pl. Słoneczny
BIESIADA CATERING
Stefana 2
RAJSKIE JADŁO
Traktorowa 63
SUSHI KUSHI Roosvelta 7
BAR U JANOSIKA
Janosika 52
CROSS BAR Łagiewnicka 219

CAFFE PRZY ULICY:
Nawrot 1a, Łagiewnicka 120,
Rzgowska 219, Wici 34,
Kostki Napierskiego 1,
SASS BAR
Traktorowa 71, Lewa 7
Pizzeria KELO
Chałubińskiego 22
ORION Business Tower
Sienkiewicza 85/87
CENTRUM BIZNESU
Piłsudskiego 3
Biurowiec Piotrkowska 270
TEXTORIAL PARK
Fabryczna 17
Centrum Biznesowe
Milionowa 21
Centum Biznesowe FAKTORIA Dowborczyków 25
TEO PARK Wersalska 47
STARA DRUKARNIA
Gdańska 130
Biurowiec Politechniki 22/24
URBANICA Wróblewskiego 18
Biuro COTTON HOUSE
Sterlinga 27/29
NOWA FABRYCZNA
Składowa 35

Złap
za uchwyt, odchyl klapę
i weź gazetę „Łódź.pl“
kolportaz@biblioteka.lodz.pl
RADOSNY Dom Seniora
Lublinek 32
Hotel BEDROOMS
Piotrkowska 64
Centrum opieki FAMILIA
Drużynowa 4
Dom opieki SERCE NA
DŁONI Eugeniusza 3a
MEDAR-CITO
Organizacji WIN 37
Apteka Prywatna Mag.
Wawrzeck Łanowa 83
Pizzeria NOWOSOLNA
Rynek Nowosolna 2
URZĄD GMINY NOWOSOLNA Rynek Nowosolna 1

Gazetę znajdziesz w autobusach i tramwajach MPK na głównych liniach

SPORT
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W Łodzi
najwybitniejszym przedstawicielem tej królewskiej gry był z pewnością
Akiba Rubinstein, którego już przed wybuchem
I wojny światowej wielu
uznawało za najlepszego szachistę na świecie.
Urodził się 12 grudnia
1882 r. w Stawiskach koło
Łomży. W wieku 19 lat
przeniósł się jednak nad
Łódkę, gdzie został członkiem Łódzkiego Towarzystwa Zwolenników Gry
Szachowej. Początki tej
organizacji sięgają 1897 r.,
lecz do jej formalnej rejestracji doszło sześć lat później. Jednym z założycieli
towarzystwa był Henryk
Salwe, jeden z najlepszych
polskich szachistów początku XX wieku i – do
momentu przyjazdu Rubinsteina – niekwestionowany król szachowej
Łodzi. W roku 1905 stracił
prymat na rzecz młodszego kolegi, ale później
przez wiele lat obaj reprezentowali nasze miasto
w turniejach wszechrosyjskich, których stawką
był tytuł mistrza
carskiej Rosji.
W roku 1906
zdobył go
Salwe,

NAWIĄZAĆ

DO PIĘKNYCH
a następnie przez osiem
kolejnych lat rywalizacja kończyła się triumfem
Rubinsteina.
Sukcesy
międzynarodwe
Początek I wojny światowej
zatrzymał rozwój ŁTZGR,
jednak już w 1915 r. jego
członkowie znów zaczęli
się spotykać i rozgrywać
partie szachowe. Oficjalnie działalność towarzystwa wznowiono w roku
1921, a więc trzy lata po
zakończeniu działań wojennych. Przed wybuchem
kolejnego światowego
konfliktu zbrojnego łódzkie towarzystwo zdążyło
osiągnąć status jednego
z najważniejszych ośrodków szachowych w Europie. W 1924 r. na pierwszej
olimpiadzie szachowej
jednym z reprezentantów
Polski był Dawid Daniuszewski, który w Paryżu
osiągnął najlepszy wynik
w biało-czerwonej ekipie.
Później gracze ŁTZGR
wystąpili również na
olimpiadach w: Hadze
(1928 r.; Daniuszewski),
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Folkenstone (1933 r.; Teodor
Regedziński i Izaak Appel)
oraz Monachium (1936 r.;
Regedziński) i Buenos Aires
(1939 r.; Regedziński).
Łódzkie szachy
to nie tylko ŁTZGR
W okresie międzywojennym sekcje szachowe funkcjonowały również w kilku
innych łódzkich klubach.
Z utytułowanymi graczami
ŁTZGR próbowali rywalizować gracze: Żydowskiego Robotniczego Stowarzyszenia Sportowego Sztern,
Łódzkiego Towarzystwa
Sportowo-Oświatowego,
Łódzkiego Klubu Szachowego, Klubu Sportowego
przy Towarzystwie Akcyjnym Fabryki Nici SA (później Widzewskie Towarzystwo Sportowe Podgórze),
Łódzkiego Chrześcijańskiego Klubu Szachowego
oraz Klubu Towarzysko-Sportowego Pracowników
Ubezpieczalni Społecznej.
Pozycja ŁTZGR była jednak niepodważalna, a jego
przedwojennych sukcesów
nie udało się już nikomu
powtórzyć.

Łódź czeka na talenty
O latach świetności łódzkich szachów przypomina m.in. stała ekspozycja
w Zatoce Sportu przy
al. Politechniki 10, gdzie
mieści się przygotowana
przez Muzeum Sportu
w Ło dzi inte rakt y w na
wystawa „Szybciej, wyżej, mocniej”. Wśród sylwetek wybitnych łódzkich
sportowców nie zabrakło
miejsca dla wspomnianego wyżej Akiby, który
w roku 1930 doprowadził Polskę do drużynowego zwycięstwa
w olimpiadzie szachowej w Hamburgu. Jego
następcy reprezentują
obecnie m.in. Fundację
im. Akiby Rubinsteina. To
jeden z czterech łódzkich
klubów znajdujących się
w aktualnym rejestrze
członków

Polskiego Związku Szachowego. Są w nim również: Klub Szachowy
Hetman, Klub Uczelniany AZS Politechniki Łódzkiej oraz RPW
Okucia Budowlane.
Być może w którymś
z nich dojrzewa już
talent na miarę dawnych łódzkich mistrzów
szachowych. MD

FOT. ENVATOELEMENTS

Korzenie łódzkiego sportu
sięgają roku 1824. Wtedy to
niemieccy majstrzy sukienniczy założyli Lodzer Bürger
Schützengilde, czyli Łódzkie
Towarzystwo Strzeleckie. Od
tamtej pory organizacje sportowe zaczęły odgrywać coraz
większą rolę w życiu włókienniczego miasta. Swoje piętno
na jego historii odcisnęły m.in.
kluby szachowe.
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SPORT
Widzewiacy w Alanyi
będą szlifować
taktykę
przed walką
o Ekstraklasę
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Efektowny powrót Bartłomieja
Pawłowskiego, którego dwie
bramki przyniosły Widzewowi
zwycięstwo w meczu z Wieczystą Kraków (2:0), poprzedzony
został wygraną w takich samych rozmiarach ze Zniczem
Pruszków. Widzewiacy w dobrych nastrojach wyruszyli
na zgrupowanie
do Turcji.
Nad Morzem
Śródziemnym
mają szlifować
formę przed wiosennymi zmaganiami w 1. Lidze.
Zaplanowano tam
trzy mecze sparingowe
z drużynami z Ukrainy
i Gruzji. Na liście powoła- że jestem stąd – mówił po podnych zabrakło kontuzjowa- pisaniu kontraktu. Pawłowski
nych: Tomasza Dejewskiego, wrócił w świetnym stylu. Już
Juliusza Letniowskiego, Ma- w pierwszym meczu dwukrotteusza Michalskiego i Filipa nie wpisał się na listę strzelców,
Zawadzkiego. Polecą nato- choć pierwszą połowę występomiast pozyskani zimą: Martin wał na pozycji wahadłowego.
Kreuzriegler, Krtistoffer Nor- – Wiadomo nie od dziś, że
manna Hansen oraz Bartłomiej moją domeną jest gra z przoPawłowski.
du i mam nadzieję, że tego bęTen ostatni dołączył do klu- dziemy się trzymać – przyznał
bu, w którym występował z uśmiechem po sparingu, doz powodzeniem przed kil- dając przy tym, że zagra tam,
koma laty. – Nie ukrywa- gdzie będzie potrzebował go
łem, że jestem chłopakiem trener. Janusz Niedźwiedź
z regionu i od dziecka jeź- w T u r c j i b ę d z i e s z u k a ł
dziłem na Widzew. Czuję, odpowiedzi na wiele pytań,
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DUBLET

PRZED WYLOTEM

DOBRA
Piłkarze i sztab szkoleniowy
ŁKS-u nie próżnują. Cały czas
intensywnie przygotowują się do
startu rozgrywek Fortuna 1. Ligi.
Te ruszają już 25 lutego. Czasu
zostało niewiele, dlatego każdy
trening i sparing są na wagę
złota. W tureckim Side, gdzie
na zgrupowanie wybrali się ełkaesiacy, łodzianie radzą sobie
bardzo dobrze. Niedawno wysoko wygrali kolejny sparing.
Czy to oznacza, że na wiosnę
zobaczymy odmieniony
zespół?

choćby tych
związanych
z wyborem
młodzieżowca, brakiem
skuteczności
środkowych nap a s t n i k ó w (ani jednej
bramki Bartłomieja Guzdka
i Matii Montiniego
zimą) czy dużej konkurencji na skrzydłach. BS

FOT. MARCIN BRYJA

Dobre wyniki ŁKS
napawają optymizmem
zarówno piłkarzy, jak i kibiców

POSTAWA ŁKS

Kibiców ŁKS-u z pewnością cieszą doniesienia
z Turcji. W niedzielę
(6 lutego) Rycerze
Wiosny wysoko, bo aż 5:0,
wygrali z rumuńskim CSC
1599 Selimbar.
Wcześniej pokonali
też 2:1 zespół z kazachskiej
ekstraklasy FK Atriu.
W meczach
kontrolnych
dobrze prezentują się
między innymi Domínguez, Pirulo, czy
Kelechukwu. Na listę
strzelców wpisał się
także Ricardinho,
który otworzył
wynik starcia
FOT. ŁKS

z Kazachami.
Oczywiście do
wyników meczów
sparingowych nie
można przywiązywać zbyt dużej
wagi. To przede
wszystkim okazja
dla sztabu szkoleniowego, który może
przetestować zawodników,
sprawdzić taktykę, ale także
eksperymentować. Mimo to
wygrane cieszą.
– Dobrze pracujemy w trakcie

zgrupowania. Każdy trening i każda gra kontrolna
to dobry prognostyk przed
inauguracją piłkarskiej wiosny – mówi w rozmowie
z klubowymi mediami Mateusz Bąkowicz.
Zadowolony z postawy zawodników jest również drugi trener Marcin Pogorzała,
choć jednocześnie studzi on
emocje:
– Cały czas powtarzamy
zawodnikom, że przed
nami taki moment sezonu
w pierwszej lidze, w którym
każda akcja może decydować o losach danego spotkania. Cieszymy się zatem
z tego sparingu, ale na pewno nie bujamy w obłokach
i nie popadamy w hurraoptymizm – mówił po wygranej
z rumuńskim zespołem.
Łodzian czeka w Side jeszcze jeden mecz kontrolny –
w środę (9 lutego) zmierzą
się z ukraińskim Worskła
Połtawa. Powrót do Polski
zaplanowany jest na piątek.
JB
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ŁÓDZKIE GAWĘDY
ŁÓDZKA POGODYNKA
ŚRODA

09.02

9°C

Imieniny
obchodzą:
Apolonia, Pola,
Anna, Bernard,
Cyryl, Donat

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC,

CZWARTEK

10.02

9°C

Imieniny
obchodzą:
Elwira, Gabriel,
Jacek, Euzebia,
Józef, Klara
Zagroda chłopska. Rysunek J.P. Norblina z 1777 roku

ZACZAROWANE PIÓRO I… OŁÓWEK
KARTKA Z KALENDARZA
9 lutego 1913 r. urodził się
w Łodzi Adam Ochocki
(wł. Adam Kałuszyner)
– dziennikarz, pisarz, satyryk i autor scenariuszy,
brat Ludwika Starskiego.
Po otrzymaniu matury
w gimnazjum Wiśniewskiego jako 17-latek podjął
pracę w agencji prasowej
„Polpress”. Do 1939 r. był
reporterem wychodzących
w Łodzi gazet „Republika”
i „Express Ilustrowany”.
10 listopada 1939 r. w obawie przed aresztowaniem
opuścił Polskę, udając się
do Lwowa. Zesłany w głąb
Rosji przebywał w obozach
pracy. Po wojnie wrócił do
Łodzi i był sekretarzem
redakcji w „Expressie Ilustrowanym”, a od 1957 r.
w łódzkiej „Karuzeli”.
KOMUNIKAT

cia, kolegów, przyjaciół i obraz ówczesnej Łodzi. Zmarł
11 XII 1991 r. w Łodzi i jest
pochowany na cmentarzu
na Dołach. W jednym z wywiadów tak mówił o pracy
w przedwojennej łódzkiej
prasie: „Mój redaktor udzielił
mi wskazówki: jak pies pogryzie człowieka – wzmianka
na pięć wierszy, jak człowiek
psa – pisz pan pół kolumny…” agr

W tym czasie powstał także
kultowy komiksowy album
pt. „Wicek i Wacek” z rysunkami Wacława Drozdowskiego.
Adam Ochocki to jedna
z legend łódzkiego dziennikarstwa. Był także autorem
scenariusza serialu animowanego dla dzieci „Zaczarowany ołówek”, scenariuszy
satyrycznych widowisk tv
oraz felietonów radiowych. Adam Ochocki w 1949 r.
Interesował się także sportem, Foto N.N.
a w 1956 r. relacjonował dla
łódzkiej prasy wydarzenia z olimpiady w Melbourne. W latach 80. wydał
3 książki: „Reporter przed
konfesjonałem, czyli jak się
Rzeźba
w Łodzi przed wojną robiprzedstawiajaca
ło gazetę, „Raz, dwa wziali!
postaci z animowanego
Wspomnienia z ZSRR 1939–
serialu rysunkowego
1946” oraz „Erika zdradza
pt. „Zaczarowany ołówek”
tajemnice”. W tej trylogii
zrealizowanego w Studiu Se-ma-for
przedstawił swoje przeży-

w latach 1964–1977

MIESZCZAŃSKIE M5

Pisaliśmy ostatnio o domach ubogich łódzkich
rolników sprzed 250 lat.
Znacznie lepiej przedstawiał się stan zabudowań
należących do bogatszych
mieszczan. One także
wznoszone były z drewna, ale na fundamencie
z kamieni. W zależności
od szerokości działek
stawiano je szczytem
lub też frontem do ulicy.
Często zamożny mieszczanin przy drzwiach
wejściowych umieszczał
ganek na wzór szlachecki. Najczęściej środek
zajmowała sień, a po obu
stronach znajdowały się
po dwie izby albo izba
i komora. Dom taki składał się wówczas z pię-

ciu pomieszczeń, a więc
sieni i czterech izb, albo
sieni, dwóch izb i dwóch
komór. W jednym z nich
ulokowana była czasem izba szynkowa lub
warsztat rzemieślniczy.
W rolniczym miasteczku
przy większości domów
mieszczan łódzkich znajdowały się obory dla bydła i koni, a także stodoły.
Np. w 1777 roku mieszkało w Łodzi 70 rodzin,
z których wszystkie posiadały inwentarz. Obory
czy stajnie stawiane były
prowizorycznie zwykle
na drewnianym szkielecie, ze ścianami z chrustu
oblepionymi gliną, kryte
słomą, trzciną lub tatarakiem. agr

Specjalne wydanie w piątek

11 lutego

