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NA SYGNALENA SYGNALE
CIEMNA STRONA MIASTA

22 sierpnia łódzcy poli-
cjanci zapukali do jednego 
z mieszkań przy ul. Miel-
czarskiego. Doprowadziły 
ich tam wcześniejsze ustale-
nia – trop okazał się dobry. 
W  lokalu mundurowi zna-
leźli ponad 17 kg tytoniu, 19 
litrów spirytusu oraz 15 400 
sztuk papierosów. Przeby-
wający w mieszkaniu 45-la-

tek przyznał, że wszystkie 
znaleziska są jego własno-
ścią. Uszczuplenie wpły-
wów do Skarbu Państwa 
z tytułu niezapłaconej akcy-
zy oszacowano na ponad 31 
tys. zł. Za przestępstwo kar-
no-skarbowe mężczyźnie 
grozi do 3 lat pozbawienia 
wolności i wysoka grzyw-
na. (DS)

KONTRABANDA NA POLESIU

ŁÓDZKIE NEONY

MOPS w Łodzi szuka pięciu 
pełnoletnich osób z nie-
pełnosprawnością, które 
zamieszkają na poddaszu 
zrewitalizowanej kamienicy 
przy ul. Włókienniczej 3.

ZOSTAŃ LOKATOREM

ŁÓDZKIE NEONY

To historyczny moment. Kul-
towe neony  – rozbierającej 
i ubierającej się pary oraz 
symbolu „Społem” – powra-
cają na elewację Centralu.

Wielu łodzian bardzo do-
brze pamięta czasy ich 
świetności. Central otwarto 
29 sierpnia 1972 r. i już na 
samym początku na jego 
ścianach pojawiły się dwa 
neony. Od strony ul. Piotr-
kowskiej znajdował się 
symbol „Społem”, a od 
al. Mickiewicza – para. 

Niestety, z biegiem lat kon-
strukcje całkowicie się zu-
żyły, dlatego trzeba było je 
zdjąć. 
– Ubolewam, że przez 
lata tych neonów nie 
było. Nasi klienci chęt-
nie wracali do dawnych 
wspomnień i mówili, że 
Central kojarzy im się 
właśnie z rozbierającą 
się parą, za którą tęsknią. 
Teraz spełniamy to długo 
wyczekiwane marzenie 
– mówi Wiesława Kołek, 
prezes SDH Central.

Odtworzeniem neonów 
w oparciu o oryginalny 
projekt sprzed lat ma za-
jąć się fi rma Kapilar z An-
toniewa, znana z wielu 

realizacji na terenie Ło-
dzi. Forma i rozmiary 
zostaną zachowane, ale 
konstrukcja będzie od-
powiadać dzisiejszym 

czasom. Ma być nowo-
cześnie.
Pierwotne plany zakłada-
ły, że neon rozświetli się 
29 sierpnia, bo właśnie 

tego dnia Central obcho-
dzi swoje 50-lecie. Termin 
ten został jednak przeło-
żony na koniec września.

Konrad Wojtczak

Na placu budowy III etapu 
trasy Górna trwają inten-
sywne prace. Całkowicie 
nowy, 7-kilometrowy odci-
nek drogi połączy ją z auto-
stradą A1. Masz pytania do-
tyczące tej inwestycji? Zadaj 
je przedstawicielom Miasta!
Na spotkanie w ramach 
„Spacerowego przeglądu 

inwestycji” zawiezie ło-
dzian specjalny, bezpłatny 
autobus. Zbiórkę wyzna-
czono na poniedziałek (29 
sierpnia) na godz. 16:00 
na przystanku autobu-
sowym linii nocnych na 
al. Kościuszki, po połu-
dniowej stronie skrzyżo-
wania z al. Mickiewicza. 

Do autobusu będzie też 
można wsiąść o godz. 
16:30 na przystanku na 
ul. Pabianickiej przed ron-
dem Lotników Lwowskich.
Sam spacer rozpocznie 
się o godz. 17:00 na skrzy-
żowaniu ul. św. Rafała 
Kalinowskiego z nowo 
budowaną trasą Górna 
(ok. 2 km na południe od 
ul. Kolumny). ML

FOT. LODZ.PL

MIESZKANIA CHRONIONEGO

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (42) 685 43 79 oraz (42) 685 43 81 
(w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00–16:00 oraz we wtorki w godz. 9:00–17:00).

Zobacz to z bliska!

Schronisko w ŁodziZOSTAŃ LOKATOREM
MIESZKANIA CHRONIONEGO

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (42) 685 43 79 oraz (42) 685 43 81 
(w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00–16:00 oraz we wtorki w godz. 9:00–17:00).

Lupo trafi ł do schroniska 
w czerwcu 2021 r., kiedy miał 
ok. 3 lat. Niestety od tego 
czasu minął już rok, a nikt 
dotychczas o niego nie zapy-
tał. Tak, jest dużym psem, ale 
oznacza to tylko tyle, że ma 
wielkie serce gotowe poko-
chać na zabój.

Lupo to łagodny olbrzym, 
zupełnie nieświadomy swo-
ich rozmiarów. Mentalnie 
jest nadal szczeniaczkiem 
i jak na swoje gabaryty – cał-
kiem delikatnym. Uwielbia 
towarzystwo i cieszy się na 
wszelkie możliwe interak-
cje, dlatego często skacze na 

człowieka, zapraszając do 
wspólnej zabawy. Chętnie 
przychodzi na głaskanie 
i mizianie, po prostu szuka 
kontaktu.
Lupo zna podstawowe 
komendy – chętnie podaje 
łapkę i wykonuje siad. To 
rozumny psiak, z którym 
można nawiązać wyjątko-
wą relację. Na pewno jest 
ktoś, kto ma kanapę dość 
dużą dla tego… maluszka.
Osoby zainteresowane 
adopcją Lupa proszone są 
o kontakt ze schroniskiem: 
schronisko.biuro@o2.pl

RedSc
FOT. SCHRONISKO

INFO

Wielkie psie serce

JAK POWSTAJE TRASA GÓRNA?

Lupo trafi ł do schroniska 
w czerwcu 2021 r., kiedy miał 
ok. 3 lat. Niestety od tego 
czasu minął już rok, a nikt 
dotychczas o niego nie zapy-
tał. Tak, jest dużym psem, ale 
oznacza to tylko tyle, że ma 
wielkie serce gotowe poko-
chać na zabój.

Lupo to łagodny olbrzym, 
zupełnie nieświadomy swo-
ich rozmiarów. Mentalnie 
jest nadal szczeniaczkiem 
i jak na swoje gabaryty – cał-
kiem delikatnym. Uwielbia 
towarzystwo i cieszy się na 
wszelkie możliwe interak-
cje, dlatego często skacze na 

Wielkie psie serce

JAK POWSTAJE TRASA GÓRNA?

– Mieszkanie chronione to 
idealne miejsce dla potrze-
bujących bardziej intensyw-
nego wsparcia niż pomoc 
w postaci usług opiekuń-
czych. Osoby z niepełno-
sprawnością mają tu moż-
liwość niezależnego życia 
– tłumaczy Piotr Kowalski, 
zastępca dyrektora MOPS-
-u w Łodzi.
W umeblowanym i wy-
posażonym we wszystkie 
potrzebne sprzęty miesz-
kaniu znajduje się pięć 

sypialni (po jednej dla 
każdego lokatora), pokój 
opiekuna oraz salon z anek-
sem kuchennym i jadalnią. 
Żeby tu zamieszkać, na-
leży posiadać orzeczenie 
o niepełnosprawności (nie 
można wymagać cało-
dobowego wsparcia) 
oraz przejść rozmowę 
i wywiad środowiskowy. 
Opłata za pokój nie będzie 
wyższa niż 30% dochodu.

IJK 
FOT. LODZ.PL

FOT. KAPILAR
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Dzikie 
parkingi
U s z k o -
d z o n e 
c h o d n i k i 
i rozjecha-

ne trawniki 
to obraz spo-

tykany nie tylko 

w centrum Łodzi. Samo-
chody tarasujące chodniki 
utrudniają, a czasami na-
wet uniemożliwiają poru-
szanie się pieszym, zwłasz-
cza rodzicom z dziećmi 
w wózkach czy osobom 
z niepełnosprawnościami. 
Problemem są także dzikie 
parkingi – najczęściej to 
osiedlowe skwery i traw-

niki, które powinny być 
zielone, ale w kon-

frontacji z nielegal-
nie parkującymi 
na nich samocho-
dami zmieniają się 
w smutne klepiska. 
Rozjeżdżane są nie 
tylko trawniki – 
często zdarza się, 

że auta zostawiane 
są tuż pod korona-

mi drzew. To ogranicza 
dostęp wody do korzeni, 

uszkadza je, a w konse-
kwencji powoduje obu-
mieranie roślin.

Zniszczone 
kamienice
Nie mniejszym pro-
blemem jest mazanie 
po elewacjach dopiero 
co wyremontowanych 
kamienic oraz dewa-
stowanie placów zabaw 
i skwerów. Kilka dni temu 
wandale zniszczyli świeżo 
odnowioną fasadę budyn-
ku przy ul. Pomorskiej 11. 
Nowym pasażem Hilarego 
Majewskiego łodzianie tak-
że nie mogli cieszyć się dłu-
go – już chwilę po otwarciu 
znajdujące się na nim plac 
zabaw i fontanna zostały 
zdewastowane. Dramatycz-
nym przykładem są też wy-
remontowane ul. Gdańska 
i ul. Traugutta – nielegalnie 
zaparkowane tam auta roz-
jeżdżają zieleńce i ozdobne 
płotki. To wszystko oznacza 
konieczność poszukiwania 
sprawców oraz wydatkowa-
nia na naprawy pieniędzy, 
które mogły zostać przezna-
czone na coś innego.

Widzisz? Reaguj!
Władze Miasta i Straż 
Miejska w Łodzi apelują 
do mieszkańców o wzię-
cie odpowiedzialności za 
wspólną przestrzeń i in-
formowanie służb o takich 
zdarzeniach. Sygnały od 
łodzian pełnią bardzo 
ważną rolę w znalezieniu 
i ukaraniu sprawców. Dużą 
pomocą jest także miejski 
monitoring, dlatego Miasto 
podpisało umowę, zgodnie 
z którą do końca 2023 r. uru-
chomionych zostanie aż 421 
nowych kamer. 

ML
FOT. LODZ.PL

to obraz spo-
tykany nie tylko 

parkingi – najczęściej to 
osiedlowe skwery i traw-

niki, które powinny być 
zielone, ale w kon-

są tuż pod korona-
mi drzew. To ogranicza 

dostęp wody do korzeni, 

uszkadza je, a w konse-
kwencji powoduje obu-

i skwerów. Kilka dni temu 
wandale zniszczyli świeżo 

DBAJMY RAZEM DBAJMY RAZEM 
O ŁÓDŹ!O ŁÓDŹ! Nowe kamery 

monitoringu obejmą 
osiem obszarów w cen-

trum, które są w trakcie rewita-
lizacji. Pojawią się m.in. na al. Pił-
sudskiego, w parku Staromiejskim, 
na ul. Targowej i ul. Zachodniej, na 
ul. Legionów, ul. Mielczarskiego 

i ul. Ogrodowej oraz na odcin-
ku od ul. Zachodniej do 

ul. Cmentarnej.

Bez pomocy łódzkich le-
karzy ta historia na pewno 
skończyłaby się tragicznie. 
Tymczasem 5-latek, które-
mu drut przebił serce, może 
mówić o sporym szczęściu. 

Na tyle dużym, że jego nie-
prawdopodobną historię 
opisała Fundacja Rozwoju 
Kardiologii i Kardiochirur-
gii Wad Wrodzonych Serca 
Instytutu Centrum Zdro-
wia Matki Polki w Łodzi 
„Mamy serce”.

Spokojny dzień
Wszystko wydarzyło się 
na podwórku, gdzie obok 
kobiety koszącej trawnik 
bawił się jej 5-letni synek. 
Gdy postanowił podejść 
do mamy, kosiarka trafi ła 
na przeszkodę, a chłopiec 
zaczął płakać. Okazało się, 
że na klatce piersiowej ma 
małą ranę, a na koszulce 
krew. Zdarzenie począt-
kowo nie wydawało się 

groźne, jednak chłopiec 
szybko zaczął czuć się co-
raz gorzej i mdleć. Wtedy 
kobieta wezwała pogoto-
wie. Sytuacja była na tyle 
poważna, że ratownicy 
przetransportowali dziec-
ko śmigłowcem do szpita-
la Matki Polki.

Przerażająca diagnoza
Lekarze z ICZMP prze-
prowadzili serię badań. 
Dopiero one odpowiedzia-
ły na pytanie o to, co się 
stało. Okazało się, że drut 
z kosiarki po napotkaniu 
przeszkody wystrzelił jak 
z procy i wbił się w ser-
ce chłopca. – Dobrze się 

złożyło, że mimo późnej 
godziny wszyscy kar-
diochirurdzy byli jeszcze 
w pracy, bo właśnie skoń-
czyli wcześniejszą wielo-
godzinną operację – czy-
tamy na stronach fundacji 
„Mam Serce”. Tylko dzię-
ki ich szybkiej interwencji 
udało się uratować 5-latka.

Szczęśliwe 
zakończenie
Chłopiec miał dużo szczę-
ścia,  bo w interwencji 
łódzkich lekarzy kluczo-
wy był czas.  Jak sami 
mówią, operacja nie była 
skomplikowana, ale prze-
prowadzona zbyt późno 
mogłaby nie przynieść 
efektu. Pięciolatek zatem 
zawdzięcza życie również 
łódzkim ratownikom, któ-
rzy prawidłowo ocenili sy-
tuację i szybko przewieźli 
go do szpitala.

JB
FOT. MAMY SERCE

5-LATEK Z SERCEM PRZEBITYM DRUTEM 

Uratowany w Matce Polce

STOP!
POMYŚL!

NIE NISZCZ!

Rozjechane trawniki, uszkodzone chodniki, połamane 
barierki. W Łodzi odnotowuje się coraz więcej przypad-
ków niszczenia odnowionych ulic przez nielegalnie za-

parkowane pojazdy. Dużym problemem są również 
dewastacje elewacji wyremontowanych kamie-

nic. Miasto mówi temu „STOP!”.

Rozpoczęła się modernizacja 
1,5-kilometrowego odcinka 
drogi rowerowej wzdłuż al. Si-
korskiego. Prace na pierwszym 
etapie prowadzone są pomię-
dzy ulicami Łagiewnicką i Łucji.

Na czas prowadzonego 
remontu jeden pas ruchu 
na odcinku od ul. Łagiew-
nickiej do ul. Świtezianki 
został wydzielony barier-
kami dla pieszych oraz 
rowerzystów. Podczas 
drugiego etapu remontu 
al. Sikorskiego odnowiona 
zostanie także na odcinku 
od ul. Świtezianki do ronda 
Biłyka. Na tym fragmencie 
drogowcy prowadzą obec-

nie roboty ziemne, a w cią-
gu kilku najbliższych dni 
rozpoczną się niezbędne 
prace rozbiórkowe.

Co się zmieni
Inwestycja obejmuje mo-
dernizację drogi rowero-
wej oraz budowę chodni-
ków, przejść dla pieszych, 
peronów autobusowych 
i nowej sygnalizacji świetl-
nej. Powstaną także trzy 
bezpieczne przejazdy ro-
werowe – przy ulicach 
Nastrojowej, Świtezianki 
i Bema. Zmodernizowana 
droga rowerowa ma być 
gotowa do lutego 2023 r.

ML

DROGA DLA ROWERÓW
BĘDZIE JAK NOWABĘDZIE JAK NOWA

FOT. LODZ.PL
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OGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOGŁOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENOGŁOSZENIA MIEJSKIEOSZENIA MIEJSKIEOGŁOSZENIA MIEJSKIEIA MIEJSKIE
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

Zgodnie z art. 131 w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) i art. 11c i 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176), zawiadamia się, że zostało wniesione odwołanie 
od wydanej w dniu 27 czerwca 2022 r. decyzji Nr DPRG-UA-V.5.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ulicy Łodzianka na odcinku od posesji nr 22 
do ulicy Okólnej w Łodzi. W związku z powyższym zawiadamia się, że odwołanie wraz z dokumentacją sprawy, przekazane zostało do Wojewody Łódzkiego.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 29 sierpnia 2022 r.
Znak sprawy: DPRG-UA-V.6740.2.2.2020, 454748/2020.RJ

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 176) 
oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia się, że w dniu 2 sierpnia 2022 r. została wydana 
decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DPRG-UA-V.7.2022 – o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Długosza w Łodzi na od-
cinku od ul. Kasprzaka do ul. Pietrusińskiego.

Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Z przedmiotową decyzją i aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty (tel. 42-272-63-96).

Zgodnie z art. 18, ust. 1e, pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach (…), w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętych decyzją 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znajdujących się w linii rozgraniczającej teren inwestycji, odpowiednio wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, wysokość odszkodowania powiększa się 
o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospo-
darczego UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 

Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 29 sierpień 2022 r.

Znak sprawy: DPRG-UA-V.6740.2.6.2022, 128311.EZK

WWW.BIP.UML.LODZ.PL
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INFO

Czy już wszystkie masz?

O godz. 15:00 Biblioteka FERMENT (ul. Wróblewskiego 67) zaprasza na PokéMeet, czyli spo-
tkanie wszystkich miłośników Pokémonów. W programie zaplanowano konkursy z nagrodami, 
wymianę kart oraz przegląd najnowszych gier. To świetna okazja do poznania nowych osób. 
Wstęp jest wolny!

Rysuj z Zieloną Łodzią

O godz. 17:00 w parku Sienkiewicza rozpocznie się plener rysunkowy, podczas którego uczestnicy będą uczyli 
się malować z obserwacji. Tematem przewodnim jest wpływ warunków atmosferycznych na odbiór przyrody. 
Omówione zostaną zagadnienia związane z budowaniem atmosfery światłocieniem, kontrastem, miękkością 
przejść tonalnych i kolorem. Zbiórka w Warsztacie Artysty przy ul. Tuwima 22/26. Udział jest bezpłatny.

DZIEJE SIĘ W
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Koncerty, wystawy, spacery, 
wykłady, pokazy filmowe oraz 
spotkania z Ocalałymi – oto wy-
darzenia kulturalne, które znala-
zły się w programie uroczystości 
upamiętniających najtragiczniej-
sze wydarzenia związane z łódz-
ką społecznością żydowskiego 
pochodzenia.

Symboliczną datą likwi-
dacji Litzmannstadt Ghet-
to jest 29 sierpnia. To wła-
śnie tego dnia w 1944 r. 
z łódzkiego getta do Au-
schwitz-Birkenau zostali 
wywiezieni ostatni miesz-
kańcy zamkniętej dzielni-
cy. Potem niemieccy oku-
panci zlikwidowali getto. 
Tym samym Łódź, która 

przed wojną była bardzo 
ważnym ośrodkiem żydow-
skiej kultury, nauki i handlu, 
utraciła współtworzących ją 
mieszkańców. We wrześniu 
2022 r. przypada także 
80. rocznica tzw. Wiel-
kiej  Szpery, w wyniku 
której do ośrodka zagła-
dy w Chełmnie nad Ne-
rem wywieziono oficjal-
nie ponad 15 tys. osób, 
w tym niemal wszystkie 
dzieci poniżej 10. roku ży-
cia, chorych i osoby starsze. 
W rzeczywistości liczba ta 
sięgała 20 tys. To wyda-
rzenie ostatecznie zakoń-
czyło trwającą od stycznia 
do września 1942 r. akcję 

deportacji Żydów, 
której ofiarą padło 
ponad 70 tys. osób.
Główne obchody 
78. rocznicy likwi-
dacji Litzmannstadt 
Ghetto i 80. roczni-
cy Wielkiej Szpery 
odbędą się w Ło-
dzi w poniedziałek 
( 2 9  s i e r p n i a ) , 
ale wydarzenia 
t o w a r z y s z ą c e 
będą organizowa-
ne aż do 11 września. 
W programie – obok 
uroczystości głównych 
na cmentarzu żydow-
skim i stacji Radegast 
– znalazły się także 
spacery ,  wykłady, 
pokazy filmowe oraz 
spotkania z Ocalałymi. 
Swoją historię opowie 
wielki przyjaciel Łodzi, 
Leon Weintraub, oraz 
Zofia Lubińska-Rosset, 
której książka „Okruchy 
pamięci” miała swo-
ją premierę w niedzielę 
(28 sierpnia).

red

PROGRAM OBCHODÓW 
PONIEDZIAŁEK (29 SIERPNIA)

Godz. 11:00 
Uroczystoś ci religijne i symboliczne 
zapalenie zniczy pod pomnikiem pamięci 
łódzkich Żydów
Miejsce: cmentarz żydowski, ul. Bracka 40

Marsz Pamię ci z cmentarza żydowskiego 
na Stację  Radegast
Trasa: ul. Zmienna – ul. Infl ancka – Stacja 
Radegast

Godz. 12:00 
Uroczystoś ci ofi cjalne 
na Stacji Radegast
Miejsce: Muzeum Tradycji Niepodległoś ciowych 
w Łodzi – Oddział Stacja Radegast, 
al. Pamię ci Ofi ar Litzmannstadt Getto 12

Godz. 19:00 
„Potop świata” – koncert inspirowany 
wierszami dzieci z getta: Alizy Cygelman, 
Abramka Cytryna, Abramka Koplowicza, 
Chawy Ryng, Stelli Szafi r
Miejsce: Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka 
w Łodzi, ul. Więckowskiego 15
Wykonawcy: Elżbieta Mielczarek, Łukasz Lach, 
Adam Lewartowski wraz z orkiestrą kameralną 
Bajgelman Band. Muzyka – Łukasz Lach, 
scenariusz i reżyseria – Miron Zajfert.

Sprawdź program 
wydarzeń 

towarzyszących:

będą organizowa-
ne aż do 11 września. ne aż do 11 września. 
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Obchody 78. 
rocznicy likwidacji 
Litzmannstadt Ghett o
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Łódzcy seniorzy mogą ko-
rzystać z 240 bonifikat i ulg, 
które oferuje Karta Łodzia-
nina. W jej ramach stworzo-
no nawet specjalny Pakiet 
Seniora dla osób 60+, który 
od 1 października zastąpi 
Łódzką Kartę Seniora.

Łódzka Organizacja Tu-
rystyczna przygotowała 
specjalny pakiet ulg i zni-
żek dedykowany senio-
rom, którzy zdecydują się 
założyć Kartę Łodziani-
na. Przypomnijmy, że od 
1 października Miejska 
Karta Seniora nie będzie 
już wydawana. Dostępne 
na niej bonifikaty zostały 
włączone do specjalnego 
Pakietu Seniora na Karcie 

Łodzianina. Osoba, która 
zdecyduje się „zamienić” 
dotychczasową Miejską 
Kartę Seniora na Kartę 
Łodzianina (o ile jeszcze 
jej nie ma), będzie mogła 
skorzystać z ok. 240 bo-
nifikat i ulg przysługu-
jących każdemu łodzia-
ninowi korzystającemu 
z karty – w tym specjal-
nego Pakietu  Seniora 
oznaczonego żółtą literą 
S na liście zniżek. A tych 
dedykowanych tylko se-
niorom jest aż 18! Z Kartą 
Łodzianina osoby starsze 
skorzystają też z bezpłat-
nej komunikacji miejskiej, 
gdy będą się wybierały 
na coroczne Łódzkie Se-
nioralia.

Jak 
założyć 
Kartę Łodzia-
nina?
Kartę Łodzia-
n i n a  m o ż n a 
założyć onli-
ne, nie wy-
c h o d z ą c 
z  d o m u , 
korzysta-
jąc z reje-
stracji na 

stronie 
k a r t a -
lodzia-
nina.pl.

Wiemy, 
ż e  n i e 

wszyscy se-
niorzy korzy-

stają z internetu, 
dlatego w całym 
mieście dostęp-
ne są 23 punkty, 

do których wy-
starczy przyjść ze 

swoim dowodem 
o s o b i s t y m  o r a z 
rozl iczeniem PIT 

z 2021 r. Z pomocy 
w założeniu Karty 
Łodzianina można 

skorzystać w: Cen-
trum Obsługi  Karty 

przy ul. Piotrkowskiej 87, 
Informacji Turystycznej 
przy ul. Piotrkowskiej 28, 
w punktach obsługi karty 
w centrach handlowych: 
Manufaktura i Port Łódź, 
w Orientarium, ale też 
w 18 filiach bibliotecz-

nych na osiedlach przy 
u l i cach :  Powst ańców 
Wielkopolskich 3, Rojnej 
39, Natalii 4, Łagiewnic-
kiej 118, Tuwima 46, Mo-
tylowej 13, Kostki-Na-
pierskiego 4, Ketlinga 21, 
Bartoka 27, Cieszkow-
skiego 11A, Zachodniej 
12, Wróblewskiego 67, 
Wilczej 7, Brzeźnej 10, 
Przybyszewskiego 46/48, 
Zaolziańskiej 49, Zakła-
dowej 50 i Boya-Żeleń-
skiego 15.
Pakiet Seniora jest też 
włączany automatycznie 
każdemu posiadaczowi 
Karty Łodzianina, który 
ukończył 60. rok życia.

OHO

NOWENOWE
LIMITY
ILE MOŻESZ DOROBIĆ DO EMERYTURY?ILE MOŻESZ DOROBIĆ DO EMERYTURY?

Uwaga seniorzy! Już od wrze-
śnia zaczną obowiązywać nowe 
limity dla emerytów i renci-
stów, którzy jednocześnie pra-
cują. Chodzi o tych, którzy na 
emeryturę przeszli wcześniej 
i nie skończyli jeszcze 60 lat 
(w przypadku kobiet) lub 65 
lat (w przypadku mężczyzn). 
Jeśli limit wyznaczony przez 
ZUS zostanie przekroczony 
– może to oznaczać utratę 
świadczenia.

Zmiana co kwartał
Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych co kwartał aktu-
alizuje kwoty, które można 
dorobić, będąc na emerytu-
rze i rencie. Zależą one od 
tego, jak wysokie jest prze-
ciętne wynagrodzenie. Jeśli 

wcześniejszy emeryt zarobi 
więcej niż 70% tego wyna-
grodzenia – jego emerytura 
zostanie zmniejszona. Z ko-
lei jeśli zarobi ponad 130% 
tej kwoty, świadczenie zo-
stanie całkowicie zawieszo-
ne. I tu pojawia się problem, 
bo w ostatnim kwartale 
przeciętne wynagrodze-
nie spadło. Oznacza to, że 
o przekroczenie limitu bę-
dzie łatwiej.

Ile można dorobić?
Ostatnio przeciętna pensja 
cały czas rosła, czyli senio-
rzy mogli dorabiać coraz 
więcej. Niestety według 
Głównego Urzędu Staty-
stycznego średnie wyna-
grodzenie w drugim kwar-

tale 2022 r. spadło o prawie 
80 zł. Teraz wynosi nieco 
ponad 6150 zł brutto. Jak ła-
two obliczyć, limit, po któ-
rym emerytura może zostać 
zmniejszona, to teraz nieco 
ponad 4300 zł. Jeśli ktoś 
do pensji dorobi więcej niż 
8 tys. zł. brutto – straci 
świadczenie.

Nie wszyscy muszą się 
martwić
Kolejnej zmiany limitów 
można się spodziewać pod 
koniec 2022 r. Należy jed-
nak pamiętać, że seniorzy, 
którzy już osiągnęli pełny 
wiek emerytalny, nie mają 
się czym martwić — ich li-
mity nie obowiązują.

JB

SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK!

PAKIET SENIORA W KARCIE ŁODZIANINAPAKIET SENIORA W KARCIE ŁODZIANINA
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JESTEŚ ZAINTERESOWANY OFERTAMI PRACY 
W ZARZĄDZIE LOKALI MIEJSKICH, WEJDŹ NA STRONĘ 
WWW.ZLM.LODZ.PL/BIP  ZAKŁADKA PRACA W ZLM

POTRZEBUJESZ PRACY BLISKO MIEJSCA ZAMIESZKANIA?
OFERUJEMY MIEJSCA PRACY NA TERENIE CAŁEJ ŁODZI

SZUKASZ PRACY?

MIEJSKICH 
ADMINISTRATORÓW 

NIERUCHOMOŚCI

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH
POSZUKUJE
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Chociaż atrakcji turystycznych 
zwykle szuka się w centrum Łodzi, 
także na łódzkich osiedlach można 
znaleźć wyjątkowe miejsca godne 
uwagi. Warto od czasu do czasu 
zejść z wydeptanych ścieżek Śród-
mieścia i zwiedzać Łódź tę bardziej 
na uboczu, spoza przewodników 
wypełnionych secesyjnymi kamie-
nicami i fabrykanckim dziedzic-
twem, ale przecież nie mniej fascy-
nującą!

Blokowiska, które przyzwycza-
iliśmy się uważać za identyczne 
i nudne, budowano z rozma-
chem, którego próżno szukać na 

w s p ó ł c z e -
snych gro-

dzonych 
o s i e -

Łódź słynie z murali, to jasne. 
Ale chociaż przyzwyczailiśmy 
się szukać ich na ścianach ka-
mienic w centrum, ozdabiają one 
także ściany osiedlowych szkół 
i bloków. Radogoszcz ma swój 
piłkarski mural przy ul. Nastrojo-
wej, Teofi lów – ekologiczny obraz 
Magdy Ćwik przy ul. Wareckiej, 
Dąbrowa – cały szlak prac z bo-
haterami znanych kreskówek. 
Najbardziej spektakularny (bo 
ogromny, kolorowy i widoczny 

z oddali!) jest jednak bez wąt-
pienia zakapturzony wędrowiec 
na szczytowej ścianie wieżowca 
przy ul. Wyszyńskiego 80. Ten 
35-metrowy obraz zatytułowa-
ny „I believe in goats” („Wierzę 
w kozy”) namalował chilijski ar-
tysta Inti. Spostrzegawcze oko 
rozpozna w nim brata bliźniaka 
„Świętego Wojownika” z ul. 28 
Pułku Strzelców Kaniowskich 48.
Osiedlowe murale, na które moż-
na trafi ć między blokami, to nie 

tylko współczesny street art. Przy 
ul. Limanowskiego 194/196, na 
ścianie pawilonu handlowego 
Świt, znajduje się pochodząca 
z czasów PRL malowana reklama 
baru Wielkopolanka. Mural kilka 
lat temu został odnowiony dzięki 
zaangażowaniu łodzian, którzy 
zgłosili ten projekt do Łódzkiego 
Budżetu Obywatelskiego. Nieste-
ty, ostatnio został zdewastowany 
przez wandali.

MURALE

Miniaturowy kamienny zamek 
stojący przy ul. Krzemienieckiej 
18A to zdecydowanie perła w ko-
ronie łódzkich skarbów między 
blokami. Niezwykła budowla 
powstała na początku lat 70. XX 
w. Jak opowiada przewodnik 
Cezary Kanar z kanału Youtube 
„Zwiedzaj Łódź”, jej autorem jest 
Stanisław Rutkowski, pracownik 
poczty i pasjonat średniowiecza, 
a w trwających kilka lat pracach po-
magał mu majster Piotr Różański.

ZAMEK NA KAROLEWIE

Betonowe place zabaw to nie lada 
gratka dla fanów brutalizmu – ten 
znajdujący się w Tychach na osie-
dlu G trafi ł już na setki zdjęć i robi 
karierę na Instagramie. Niewiele 
osób wie jednak, że w Łodzi także 
mamy coś, na widok czego mi-
łośnikom architektury II połowy 
XX w. zaświecą się oczy. Mowa 
o znajdującej się między wie-
żowcami na Dąbrowie betonowej 

zjeżdżalni w kształcie… słonia. 
W towarzystwie pochodzącego 
z lat 70. zwierzaka podwórkowe 
przygody przeżyło już wiele po-
koleń łodzian. Teraz kolej na to, 
aby poznała go cała Polska. Tym 
bardziej, że pomazany wcześniej 
słonik przeszedł ostatnio reno-
wację i prezentuje się naprawdę 
wspaniale!

ZJEŻDŻALNIA SŁONIK

Chociaż atrakcji turystycznych 
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na uboczu, spoza przewodników 
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dlach. Między blokami powsta-
wały szkoły, domy kultury, przy-
chodnie, place zabaw i boiska. 
Osiedlowe przestrzenie wypeł-
niała od zawsze także – a może 
przede wszystkim – wielka ga-
leria owoców ludzkiej kreatyw-
ności oraz potrzeby upiększania 
i oswajania (pisarka i antropoloż-
ka Olga Drenda nazywa je „wy-
robami”). 
Dla wielu łodzian ukwiecony 
balkon czy wypielęgnowany 

ogródek przed blokiem to o wiele 
za mało, wyobraźnia sięga prze-
cież o wiele dalej! Na Teofi lowie 
między gałęziami miga przybita 
do drzewa niebieska kapliczka, 
z trawy obok wejścia do klatki 
wieżowca na Dąbrowie wyrasta 
wielki kamienny muchomor, a na 
trawniku między blokami osiedla 
im. Mireckiego przysiadła poma-
lowana na biało betonowa gęś. 
Takich cudów jest mnóstwo, wy-
starczy się tylko rozejrzeć!

Stojąca na niewielkim wzniesie-
niu warownia o pięciu wieżach 
w najwyższym miejscu ma ok. 
1,3 m wysokości. Otacza ją osa-
da kilku niskich domków z czer-
wonymi blaszanymi dachami 
i oknami ze szkiełek oraz gruby 
mur. Średniowieczną budowlę 
dopieszczono w każdym deta-
lu. Biegnącą wokół zamku fosą 
z przerzuconym nad nią zwo-
dzonym mostem płynęła niegdyś 
woda, znajdowała się tu także 

fontanna oraz ruchome młyńskie 
koło, w oknach – witraże, a na 
dachach – proporce. Budynek był 
także podświetlony, a ustawie-
niem lamp można było sterować 
z parteru stojącego obok bloku. 
Dziś teren ogrodzono i zamonto-
wano monitoring, bo chociaż od 
powstania zamku minęło już 50 
lat, a jego twórca nie żyje, miesz-
kańcy nadal traktują ten niezwy-
kły budynek jak oczko w głowie.

ZAMEK NA KAROLEWIE

Wiele łódzkich osiedli ma 
także swoje rzeźby-symbole, 
charakterystyczne elemen-
ty, które umieścilibyśmy na 
pocztówkach, miejsca spo-
tkań i punkty orientacyjne 
w przestrzeni podobnych 
sobie bloków. Na Widzewie 
od 1992 r. stoi najsłynniejsza 
rzeźba prof. Andrzeja Jocza 
– 9,5-metrowa „Dzianina”. 
W założeniu przedstawia 
fragment tkanego materia-

łu – luźnego, ażurowego 
u góry i ze zwartą strukturą 
u dołu. Mieszkańcy jednak, 
ze względu na „dziurkowa-
ną” strukturę, zwykle nazy-
wają ją pieszczotliwie serem. 
Retkinia takie symbole ma 
aż dwa – mowa oczywiście 
o smukłych Bocianach Micha-
ła Gałkiewicza i futurystycz-
nej Moreli Ryszarda Popowa 
i Jana Hrycka. Na Teofi lowie, 
w miejscu samolotu doskona-

le znanego starszym miesz-
kańcom osiedla, kilka lat temu 
stanął zwycięski w Łódzkim 
Budżecie Obywatelskim napis 
TEO. A przecież to tylko kilka 
przykładów! Przed wieżow-
cami na ul. Tatrzańskiej przy-
siadły na kamiennym cokole 
dwa gołębie, między blokami 
na Piaskach zaskakuje ażuro-
wy Dziurawiec… Co jeszcze? 
To już musicie odkryć sami! 

RZEŹBY

Chociaż o blokach zwykło się 
myśleć, że są szare i nudne, 
warto przyjrzeć im się trochę 
uważniej. Spostrzegawcze oko 
może odkryć na pozornie zwy-
czajnych elewacjach prawdziwe 
skarby. Na Retkini króluje vitro-
mozaika, wymyślona właśnie 
dlatego, żeby odróżnić od siebie 
monotonne bryły budynków. To 
maleńkie kolorowe kwadraciki 
produkowane od lat 70. przez 
Hutę Szkła w Wałbrzychu. Każ-
dy, kto odwiedził kiedykolwiek 
to miasto wie, o czym mowa – na 
drobną, aż mieniącą się w oczach 

mozaikę wpada się tam na każ-
dym kroku. Jak pisze w książce 
„Łódzkie mozaiki” Bartosz Stę-
pień, charakterystyczna ozdoba 
trafi ła na elewacje bloków i ba-
lustrady retkińskich balkonów 
w kilku zestawieniach kolorów 
(m.in. zielona, brązowa, niebie-
sko-czarna i niebiesko-żółta). 
Niestety, wraz z upływem czasu 
i przeprowadzanymi remontami, 
wiele z vitromozaik już usunięto 
lub przykryto tynkiem. Tym bar-
dziej więc warto się spieszyć z ich 
podziwianiem!
 Dorota Szczepańska

NIEZWYKŁE ŚCIANY

dlach. Między blokami powsta-dlach. Między blokami powsta-
wały szkoły, domy kultury, przy-wały szkoły, domy kultury, przy-
chodnie, place zabaw i boiska. chodnie, place zabaw i boiska. 
Osiedlowe przestrzenie wypeł-Osiedlowe przestrzenie wypeł-
niała od zawsze także – a może niała od zawsze także – a może 
przede wszystkim – wielka ga-przede wszystkim – wielka ga-
leria owoców ludzkiej kreatyw-leria owoców ludzkiej kreatyw-
ności oraz potrzeby upiększania ności oraz potrzeby upiększania 
i oswajania (pisarka i antropoloż-i oswajania (pisarka i antropoloż-
ka Olga Drenda nazywa je „wy-ka Olga Drenda nazywa je „wy-
robami”). robami”). 
Dla wielu łodzian ukwiecony Dla wielu łodzian ukwiecony 
balkon czy wypielęgnowany balkon czy wypielęgnowany 

ogródek przed blokiem to o wiele 
za mało, wyobraźnia sięga prze-
cież o wiele dalej! Na Teofi lowie 
między gałęziami miga przybita 
do drzewa niebieska kapliczka, 
z trawy obok wejścia do klatki 
wieżowca na Dąbrowie wyrasta 
wielki kamienny muchomor, a na 
trawniku między blokami osiedla 
im. Mireckiego przysiadła poma-
lowana na biało betonowa gęś. 
Takich cudów jest mnóstwo, wy-
starczy się tylko rozejrzeć!
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FOT. KATALOG MODA, NR 95, JESIEŃ 1978, ZBIORY WŁASNE

Łódzki Dom Mody Przemysłu Odzieżowego 
„Telimena” był, obok Mody Polskiej, jednym 
z największych przedsiębiorstw modowych 
w powojennej Polsce. Ubierały się tu najważ-
niejsze kobiety w państwie, w tym Stanisława 
Gierek i Irena Santor. Na czym polegał wielo-
letni fenomen marki?

Trudne początki 
Chociaż władze sugerowały, by patron-
ką łódzkiego domu mody została rewo-
lucja październikowa lub dzień 1 maja, 
ostatecznie przystano na bohaterkę epo-
pei narodowej Adama Mickiewicza. Dom 
Mody Telimena od 1958 r. dyktował trendy 
w modzie i obok warszawskiej Mody Pol-
skiej słynął z najpiękniejszych modelek 
w kraju. Pierwszy salon powstał przy 
ul. Piotrkowskiej 78 i od początku przyciągał 
entuzjastki szyku i elegancji, kuszone stylem 
Zofi i Sprudinowej i jej siedmiu projektantek. 
Jednak w czasach komunizmu nie każdy 
patrzył z podziwem na lepiej ubrane mo-
delki Telimeny. Jak wspomina Ewa More-
lle, jedna z modelek, oburzeni przechodnie 
pluli na chodnik lub śmiali się pod nosem 
na ich widok. Powód był prosty – dobrej 
jakości ubrania były towarem tak samo 
deficytowym, jak jedzenie. Dom Mody 
Telimena miał dostęp do dewiz, co ozna-
czało możliwość importu zagranicznych 
materiałów do Łodzi. Projektantki jeździły 
na zagraniczne targi do Paryża czy Medio-
lanu, do Telimeny przysyłano także zagra-
niczne czasopisma, m.in. „Vogue’a”. Dla 
zwykłego obywatela takie rzeczy pozosta-
wały w sferze niedoścignionych marzeń.

Dwie kolekcje rocznie
Zagraniczne koneksje Telimeny sprawiały, 
że do państwa za żelazną kurtyną docie-
rały nowinki ze światowych wybiegów. 
Szyk, styl i jakość – oto podstawowe za-
łożenia marki, która co roku wypuszczała 
dwie kolekcje: jesienno-zimową i wiosen-
no-letnią. Każda składała się z ubrań co-
dziennych, okryć wierzchnich, czyli płasz-
czy i kurtek, oraz sukni koktajlowych, 
wieczorowych, a nawet ślubnych. Styl Po-
lek musiał być praktyczny, aby sprawdzał 

się w codziennych obowiązkach i pracy. 
Każdy model ubrania przechodził kilka 
etapów, od projektowania, przez konstru-
owanie, po akceptację komisji zakładowej. 
Dzięki temu ubrania od Telimeny po dziś 
dzień cieszą się niezwykłą trwałością i po-
nadczasowością. 

Królowe wybiegu
Pokazy łódzkiego domu mody stały na 
najwyższym poziomie. Miały ustalony 
scenariusz, oprawę konferansjersko-mu-
zyczną i własną agencję modelek. Naj-
pierw prezentowano modę codzienną, na 
koniec suknie wieczorowe i stroje ślubne. 
Modelkami Telimeny były m.in. laureatki 
konkursów Miss Polonia: Alicja Bobrow-
ska czy Zuzanna Cembrowska. Poza tym 
do Telimeny można było dostać się z ca-
stingu lub polecenia. Wymagania były 
surowe, choć decydujące słowo miała dy-
rektor artystyczna. Zdarzały się modelki 
niższe niż 174 cm lub takie, które nosiły 
rozmiar 38 zamiast 36. To modelka, która 
zamykała pokaz w białej kreacji, cieszyła 
się największym zainteresowaniem adora-
torów. Czasem panowie stali pod siedzibą 
domu mody tylko po to, by zaoferować jej 
noszenie za nią torby.

Z. Gołębiewska

TELIMENA
 I JEJ MUZY

CO NOSIŁY MODNE ŁODZIANKI?

INFO
CZY WIESZ, ŻE: 

To właśnie w kostiumie od Telimeny 
Wisława Szymborska odebrała w 1996 r. 
Literacką Nagrodę Nobla.

Telimena przetrwała, lecz nie szyje 
już codziennych garsonek. W 1993 r. 
przekształciła się w Towarzystwo Akcyjne 
Telimena, a w 1997 r. jej częścią stał się 
Emfor. Obecnie Telimena szyje togi, mun-
dury i stroje służbowe, m.in. dla Polskich 
Linii Lotniczych LOT oraz MPK Łódź.
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HOROSKOP 13

Koziorożec (22.12-19.01)
Kolejny miesiąc przy-
niesie nowe szanse. Ko-
rzystaj szczególnie za-
wodowo – to doskonały 
moment na zabranie się 
do intensywnej pracy. 
Rezultaty będą owocne! 
Trygon Wenus z Neptu-
nem pomoże Ci stać się 
bardziej uczuciowym.

Rak (21.06-22.07)
Romantyczne ciągoty 
i chęć poczucia iskry jak 
w pierwszych chwilach 
zakochania. To właśnie 
takie nastroje zdominu-
ją nadchodzący tydzień. 
W czasie kwinkunksa Mer-
kurego z Jowiszem (8–10 
sierpnia) spodziewaj się 
dylematów i konieczności 
analitycznego myślenia.

Panna (23.08-22.09)
Niedobrze odwracać się 
plecami do przyjaciół. 
Szczególnie ci, którzy 
towarzyszyli Ci przed 
laty, zasługują chociaż 
na krótką wymianę zdań. 
Nie ignoruj Byka, bo 
ta znajomość może ci 
się niebawem przydać. 
W życiu miłosnym dużo 
życzliwości i ciepła.

Waga (23.09-22.10)
Wenus w Lwie wyś le 
Cię na miłosne podbo-
je. Dostaniesz to, czego 
pragniesz. Początek mie-
siąca to czas na zmianę 
miejsca zamieszkania 
lub chwilową  zmianę 
lokalizacji. Jeśli planu-
jesz kilka dni poza pracą, 
pilnuj swoich interesów!

Skorpion (23.10-22.11)
Uwodzicielski Skorpion 
może nieźle namieszać, 
szczególnie do 9 sier-
pnia! Trudna sytuacja 
w domu zrobi się niezno-
śna, ale to przejściowe 
problemy. Jeśli nie po-
trafi sz odciążyć umysłu, 
zajmij się pracą.

Strzelec (23.11-21.12)
Baterie na wyczerpaniu. 
Nie trać siły na sprawy 
w pracy, na które nie masz 
wpływu i korzystaj z sierp-
niowej aury. Po 11 sierpnia 
zwiększy się liczba okazji 
do wypadów na miasto 
i spotkań towarzyskich. 
Uważaj na osobę spod 
znaku Lwa – może narobić 
zbędnego zamieszania. 

Wodnik (20.01-18.02)
Nie rezygnuj z rozrywki 
nawet wtedy, kiedy świat 
zdaje się przytłaczać. 
Prawdziwe miłosne dy-
lematy przyjdą w poło-
wie miesiąca, dlatego na 
razie możesz korzystać 
z uroków letnich imprez. 
Twoim wsparciem będą 
teraz oddani przyjaciele.

Ryby (19.02-20.03)
Zadbaj o siebie. Domowe 
spa, chwila z książką lub 
fi lmem i ulubione przeką-
ski przywrócą tak bardzo 
upragniony balans. Uwa-
żaj na manipulatorów, 
którzy będą próbowali 
wymagać od Ciebie nie-
trafi onych decyzji.

Baran (21.03-19.04)
Dobrze ułóż plan tygo-
dnia i nie zostawaj po 
godzinach w pracy. Two-
je oczekiwania różnią się 
od pragnień partnera, 
jednak nie posądzaj go 
o złe intencje. Znajomi 
mogą wydawać Ci się 
uszczypliwi, jednak z ich 
słów wyciągniesz wielką 
mądrość.

Byk (20.04-20.05)
Poczujesz wigor i bę-
dziesz chcieć więcej od 
życia. Urozmaicisz także 
życie miłosne, porządnie 
zaskaku jąc partnera. 
Pokaż rodzinie, że praca 
to nie wszystko i mogą 
na Tobie polegać jak 
dawniej. Po 10 sierpnia 
przyjdzie czas odpoczyn-
ku i okazji do lepszego 
poznania siebie.

Bliźnięta (21.05-20.06)
Do 10 sierpnia uporząd-
kuj sprawy sercowe. 
Druga połowa miesiąca 
będzie pracowita, więc co 
masz zrobić później, zrób 
teraz. W trakcie nadcho-
dzącej pełni będziesz 
czuć  s ię  znakomicie 
i do głowy wpadnie kilka 
świeżych pomysłów.

Lew (23.07-22.08)
Poukłada j  sprawy fi-
nansowe i odpocznij od 
zbędnych wydatków. Po 
11 s ierpnia będziesz 
święcić triumfy w pra-
cy, a w pełni Księżyca 
dojdziesz do niespodzie-
wanych wniosków.Opo-
zycja Słońca z Saturnem 
(12–16 sierpnia) będzie 
czasem przestróg.
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Koziorożec (22.12–19.01) 
Koniec sierpnia będzie 
upływał pod znakiem 
zasłużonego relaksu. Na-
szykuj się na przypływ 
pozytywnych emocji, by 
skorzystać jak najlepiej 
z danych szans. Jeśli cze-
ka cię istotne wydarzenie 
w pracy, zaufaj swojej 
intuicji. Wtedy wszystko 
pójdzie jak po maśle!

Rak (21.06–22.07) 
Idzie nowe. Zapragniesz 
zmian, które nastawią 
cię pozytywnie do świa-
ta. Nowa fryzura, buty 
albo odkrycia kulinarne 
sprawią, że we wrzesień 
wkroczysz pewny siebie. 
Trudniejszym dniem może 
okazać się czwartek, ale 
za sprawą pomocy Strzel-
ca ugasisz pożar na czas.

Lew (23.07–22.08) 
Koniec sierpnia może 
wydawać się mniej ko-
rzystny, jednak to drobny 
przestój. Sił doda ci czas 
spędzony z bliskimi. Mo-
żesz wiele zyskać, jeśli 
odrzucisz wahania w kwe-
stiach finansowych. To 
dobry czas na inwestycje 
i analizę wydatków. 

Panna (24.08–22.09)
Wrzesień będzie pełen 
wyzwań w kwestiach 
prywatnych. Jeżeli wy-
jaśnisz drażliwe kwestie 
w rodzinie, dowiesz się co 
niektórzy bliscy naprawdę 
myślą. W pierwszej poło-
wie tygodnia nie dodawaj 
sobie obowiązków – bę-
dziesz potrzebować chwili 
dla siebie. 

Waga (23.09–22.10) 
Cała naprzód! Wszech-
świat czeka z gotowymi 
okazjami, które możesz 
wykorzystać na 110%. 
Zamkniesz pewien etap, 
by rzucić się w wir nowych 
zobowiązań. Jeśli mądrze 
rozegrasz sytuację, wyj-
dziesz na plus. Pod koniec 
tygodnia uważaj na siebie 
w podróży. 

Skorpion (23.10–22.11) 
Pojawi się intratna okazja, 
by pomnożyć majątek. 
Dokładnie przeanalizuj 
wszystkie za i przeciw, by 
nie komplikować pozosta-
łych spraw finansowych. 
Bliska osoba wystawi 
na próbę twoje zaufanie 
i będziesz musiał podjąć 
ważną decyzję. 

Strzelec (23.11–21.12) 
Porządkowanie spraw 
zawodowych trwa, war-
to także przyjrzeć się 
zdrowiu. Zaległe badania 
i odkładane na później 
decyzje czekają na reali-
zację. Druga połowa ty-
godnia pozwoli odetchnąć 
od żmudnej pracy, jednak 
nie odkładaj zbyt wiele na 
kolejne dni.

Wodnik (20.01–18.02) 
Początek września to czas 
lekcji pokory. Jeśli zrozu-
miesz swoj błąd, szybko 
pogodzisz się z otocze-
niem. Po 2 września 
uważaj na kuszące oka-
zje – ich skutki mogą nie 
należeć do przyjemnych. 
Okazje do spontaniczności 
przyjdą w drugiej połowie 
miesiąca.

Ryby (19.02–20.03) 
Ktoś za tobą tęskni. Je-
śli dawno nie odzywałeś 
się do starych przyjaciół, 
początek miesiąca będzie 
sprzyjał odnowieniu rela-
cji, także romantycznych. 
Pamiętaj jednak, żeby 
ostrożnie dawać kolejne 
szanse, bo ktoś może nad-
używać twojego zaufania. 

Baran (21.03–19.04) 
Relaks sprzyja przemyśle-
niom. Jeśli dobrze czujesz 
się w obecnej sytuacji, 
zastanów się, jak utrwa-
lić te przeżycia. Wrzesień 
będzie pełen szczerych 
rozmów i rozważań nad 
przyszłością.
Osoba spod znaku Bliźniąt 
będzie czekać na twój 
znak do działania.

Byk (20.04–20.05) 
Nowe wyzwania sprzyjają 
kreatywności. Nowy mie-
siąc przyniesie szanse, ale 
też zagrożenia. Nie podda-
waj się za szybko, a zoba-
czysz, ile do tej pory zdzia-
łałeś. W drugiej połowie 
tygodnia zadbaj o swoje 
zdrowie – zaniedbane pro-
blemy mogą odezwać się 
ponownie.

Bliźnięta (21.05–20.06) 
Postaw na działanie. Pew-
ność siebie i inicjatywa- 
tego teraz potrzebujesz, 
by ponownie zabłysnąć 
w pracy. Jeśli potrzebujesz 
merytorycznego wsparcia, 
wszechświat będzie pod-
suwał ci pomocników.
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ŁKS Łódź przegrał na wyjeź-
dzie z beniaminkiem Fortuna 
1. Ligi Chojniczanką Chojni-
ce 1:0. Po piątkowej porażce 
Wisły Kraków łodzianie mieli 
szansę w tej kolejce objąć 
fotel lidera. Niestety jej nie 
wykorzystali.

ŁKS od początku chciał 
przejąć inicjatywę. I cho-
ciaż po części się to udało, 
niestety łodzianie pozwo-
lili też gospodarzom na 
zbyt wiele. Najbliżej zdo-

bycia bramki był w 39. 
min. Pirulo. Hiszpan pró-
bował mocnego strzału 
z dystansu prawie 40 
metrów. Pomylił się jed-
nak o kilka centymetrów 
i piłka najpierw uderzyła 
w poprzeczkę, a później 
upadła na ziemię. Wyda-
wało się, że przekroczyła 
linię bramkową, ale osta-
tecznie sędzia uznał ina-
czej. Takiego prezentu nie 
zmarnowali chojniczanie, 
którzy zaledwie 3 min. 

później objęli prowadze-
nie. Przypuścili atak le-
wym skrzydłem, a jeden 
z zawodników z gospo-
darzy dobrze dośrodko-
wał. W polu karnym pił-
kę dostrzegł Tuszyński, 
który głową skierował 
ją do bramki. Łodzianie 
mieli o czym rozmawiać 
w szatni.
W drugiej połowie ełka-
esiacy próbowali popra-
wić grę i narzucić własne 
tempo. Jednak popełniali 

też błędy. Im bliżej było 
końcowego gwizdka, 
tym przewaga piłkarzy 
ŁKS-u rosła. Dłużej pozo-
stawali przy piłce i starali 
się wypracowywać akcje. 
Ta taktyka nie przynosiła 
jednak skutku. Gospoda-
rze „okopali się” przed 
własną bramką i  ich 
obrona okazała się nie do 
przejścia. Na domiar złe-
go pod koniec spotkania 
Pirulo faulował po raz 
drugi i obejrzał czerwoną 

kartkę. To już praktycznie 
przesądziło o losach me-
czu.
W grze Rycerzy Wiosny 
brakuje wyraźnie powta-
rzalności. Łodzianie mają 
problemy ze stabilną for-
mą. Starcie z Chojniczan-
ką było już ich trzecim 
meczem z beniaminkiem 
w tym sezonie. W dwóch 
odnieśli porażkę, tylko 
w jednym wygrali.

JB

42’ Tuszyński

ŁKSCHOJNICZANKA
ŁÓDŹCHOJNICE

FORTUNA 1. LIGA

8. KOLEJKA

1:0

bycia bramki był w 39. później objęli prowadze-

ŁKS Łódź przegrywa ŁKS Łódź przegrywa 
z Chojniczanką Chojnicez Chojniczanką Chojnice

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

AWANS              BARAŻE              SPADEK

M     G   PKTFORTUNA 1. LIGA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tabela na 28.08.2022, godz. 20:00

Arndt – Dankowski, Dąbrowski, 
Monsalve, Szeliga (81’ Koprow-
ski), Pirulo (88’ CK), Trąbka, 
Lorenc (56’ Moreno), Kort (56’ 
Biel), Kelechukwu (56’ Kuźma), 
Balongo (69’ Janczukowicz) 

ŁKSŁKS

90+2’ Davo5’ Karol Danielak
54’  Bartłomiej 
      Pawłowski 

WIDZEW
ŁÓDŹ

EKSTRAKLASA

7. KOLEJKA

2:1 WISŁA
PŁOCK

Wisła Płock 7 19:7 16
Legia Warszawa 7 10:7 14
Pogoń Szczecin 6 11:6 13
Radomiak Radom 7 9:9 11
Raków Częstochowa 5 10:6 10
Cracovia Kraków 7 8:6 10
Widzew Łódź 7 9:8 10
Korona Kielce 7 8:7 10
Stal Mielec 7 10:10 10
Śląsk Wrocław 7 6:9 9
Warta Poznań 7 6:9 9
Górnik Zabrze 6 8:8 8
Jagiellonia Białystok 7 8:9 8
Zagłębie Lubin 7 3:7 8
Piast Gliwice 6 5:6 6
Lech Poznań 5 6:11 4
Miedź Legnica 6 6:11 4
Lechia Gdańsk 5 5:12 3

MISTRZ           PUCHARY            SPADEK

M     G   PKTEKSTRAKLASA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tabela na 28.08.2022, godz. 20:00

Widzew Łódź 
 ograł lidera!  ograł lidera!  ograł lidera!  ograł lidera! 

Bramka z rzutu karnego w do-Bramka z rzutu karnego w do-Bramka z rzutu karnego w do-
liczonym czasie gry okazała się liczonym czasie gry okazała się liczonym czasie gry okazała się 
dla gości jedynie honorową. dla gości jedynie honorową. dla gości jedynie honorową. 
Widzew zdobył kolejny komplet Widzew zdobył kolejny komplet Widzew zdobył kolejny komplet 
punktów w Ekstraklasie. Bramki punktów w Ekstraklasie. Bramki punktów w Ekstraklasie. Bramki 
dla łodzian strzelali Karol Da-dla łodzian strzelali Karol Da-dla łodzian strzelali Karol Da-
nielak i Bartłomiej Pawłowski.  nielak i Bartłomiej Pawłowski.  nielak i Bartłomiej Pawłowski.  

Wisła Płock ruszyła od pierw-Wisła Płock ruszyła od pierw-Wisła Płock ruszyła od pierw-
szych minut na wspieranych szych minut na wspieranych szych minut na wspieranych 
17-tysięczną publicznością 17-tysięczną publicznością 17-tysięczną publicznością 
gospodarzy, tak jak na lidera gospodarzy, tak jak na lidera gospodarzy, tak jak na lidera 
przystało. Przed sobotnim spo-przystało. Przed sobotnim spo-przystało. Przed sobotnim spo-
tkaniem przy al. Piłsudskiego tkaniem przy al. Piłsudskiego tkaniem przy al. Piłsudskiego 
138 „Nafciarze” byli niepokona-138 „Nafciarze” byli niepokona-138 „Nafciarze” byli niepokona-
ni – wygrali pięć z pierwszych ni – wygrali pięć z pierwszych ni – wygrali pięć z pierwszych 
sześciu spotkań. Rafał Wolski sześciu spotkań. Rafał Wolski sześciu spotkań. Rafał Wolski 
i Davo strzelili po pięć bramek, i Davo strzelili po pięć bramek, i Davo strzelili po pięć bramek, 
co dało im prowadzenie w kla-co dało im prowadzenie w kla-
syfi kacji strzelców. Tylko jeden syfi kacji strzelców. Tylko jeden 
zespół w Ekstraklasie stracił zespół w Ekstraklasie stracił 
mniej bramek, żaden nie strzelił mniej bramek, żaden nie strzelił 
więcej. Jakość w poczynaniach więcej. Jakość w poczynaniach 

gości była widoczna. Wynik 
otworzył jednak Widzew.
W 5. minucie na prowadzenie 
gospodarzy wyprowadził Karol 
Danielak. Prawy wahadłowy 
zza pola karnego pięknie ude-
rzył piłkę w długi róg bramki 
Bartłomieja Gradeckiego. Na 
tyle mocno i celnie, że golkiper 
Wisły nie zdołał wybronić strza-
łu widzewiaka. 
Zespół Pavola Stano ruszył do 
odrabiania strat. Swoje okazje 
mieli Jakub Rzeźniczak i Rafał 
Wolski, ale łodzianie dzielnie 
i z poświęceniem bronili wła-
snej br amki. Bardzo dobrze 
między słupkami spisywał się 
bramkarz czerwono-biało-czer-
wonych, Henrich Ravas. Dru-
żyna Janusza Niedźwiedzia 
odpowiadała kontratakami, 
niestety nieskutecznymi. Raz 

Juliusz Letniowski niedokładnie Juliusz Letniowski niedokładnie 
podał do Łukasza Zjawińskie-podał do Łukasza Zjawińskie-
go, później wprost w bramka-go, później wprost w bramka-
rza uderzał Bartłomiej Pawłow-rza uderzał Bartłomiej Pawłow-
ski.
Skrzydłowy Widzewa roz-Skrzydłowy Widzewa roz-
grywał dobre zawody, a ich grywał dobre zawody, a ich 
ukoronowaniem była bramka ukoronowaniem była bramka 
zdobyta już po zmianie stron. zdobyta już po zmianie stron. 
Pawłowski popisał się tak Pawłowski popisał się tak 
zwanym centrostrzałem. Ude-zwanym centrostrzałem. Ude-
rzył z woleja prawą nogą, co rzył z woleja prawą nogą, co 
wyglądało na dośrodkowanie. wyglądało na dośrodkowanie. 
Podobnie myślał Gradecki, któ-Podobnie myślał Gradecki, któ-
ry kompletnie zmylony dał się ry kompletnie zmylony dał się 
pokonać. Było już 2:0.pokonać. Było już 2:0.
Beniaminek z Łodzi wytrzymy-Beniaminek z Łodzi wytrzymy-
wał napór lidera i odgryzał się wał napór lidera i odgryzał się 
groźnymi kontratakami. Brylo-groźnymi kontratakami. Brylo-
wał wprowadzony w przerwie wał wprowadzony w przerwie 

nik Kun. Ten ostatni faulował 
jednak w polu karnym gości, 
a jedenastkę wykorzystał Davo. 
Był to już doliczony czas gry, 
a najlepsza okazja końcówki 
meczu należała do Widzewa – 
nad poprzeczką uderzał Kristof-
fer Normann Hansen. Widzew 
ostatecznie wygrał 2:1. Po sied-
miu meczach ma na koncie 10 
punktów i tę serię gier zakończy 
w górnej połowie tabeli.  BS

FOT.LODZ.PL

Ravas – Stępiński, Żyro, Kre-
uzriegler – Danielak (79’ Sypek), 
Lipski (46’ Hanousek), Kun, 
Nunes – Pawłowski (70’ Szota), 
Letniowski (70’ Hansen) – Zjawiń-
ski (46’ Sanchez)

WIDZEWWIDZEW

90+2’ Davo5’ Karol Danielak
54’  Bartłomiej 
      Pawłowski 

WIDZEW
ŁÓDŹ

EKSTRAKLASAEKSTRAKLASAEKSTRAKLASAEKSTRAKLASAEKSTRAKLASAEKSTRAKLASA

7. KOLEJKA7. KOLEJKA7. KOLEJKA7. KOLEJKA7. KOLEJKA7. KOLEJKA7. KOLEJKA7. KOLEJKA7. KOLEJKA7. KOLEJKA

2:1Widzew Łódź Widzew Łódź Widzew Łódź Widzew Łódź Widzew Łódź Widzew Łódź Widzew Łódź Widzew Łódź Widzew Łódź Widzew Łódź Widzew Łódź Widzew Łódź Widzew Łódź Widzew Łódź 
 ograł lidera!  ograł lidera!  ograł lidera!  ograł lidera!  ograł lidera!  ograł lidera!  ograł lidera!  ograł lidera!  ograł lidera!  ograł lidera!  ograł lidera!  ograł lidera!  ograł lidera! 

42’ Tuszyński

CHOJNICZANKACHOJNICZANKA
CHOJNICE

FORTUNA 1. LIGAFORTUNA 1. LIGAFORTUNA 1. LIGAFORTUNA 1. LIGA

8. KOLEJKA8. KOLEJKA

1:0

wonych, Henrich Ravas. Dru-
żyna Janusza Niedźwiedzia 
odpowiadała kontratakami, 
niestety nieskutecznymi. Raz 

wał wprowadzony w przerwie wał wprowadzony w przerwie 
Jordi San-Jordi San- chez, bramkarza 
mogli po-mogli po- konać także 
Fabio Nu-Fabio Nu- nes i Domi-

Nunes – Pawłowski (70’ Szota), 
Letniowski (70’ Hansen) – Zjawiń-
ski (46’ Sanchez)

FOT. ŁKS
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Łódź dźwigała się mozol-
nie z wielowiekowej za-
paści, osiągając w 1820 r. 
767 mieszkańców. 
W 1823 r. miała 799 oby-
wateli i osiągnęła swój 
rekordowy stan z czasów 
prosperity na przełomie 
XVI/XVII w. Powoli roz-
wijały się handel i rze-
miosło, a liczba łódzkich 
jarmarków wzrosła do 
12 w roku. 
Na 210  łodzian czyn-
nych produkcyjnie, w ro-
ku 1821 były 74 osoby 
trudniące się rolnictwem. 
Ubogich rzemieślników 
i wyrobników było 58. 
W  h a n d l u  p r a c o w a ł o 
26 osób (11 obnośnych kra-
marzy, 11 szynkarzy, dwóch 
handlarzy solą oraz dwóch 
kupców). Drobna wytwór-
czość i rzemiosło dawały 
zatrudnienie 57 osobom, 
zaś służbą publiczną trud-
niły się cztery osoby: dwaj 
duchowni ,  nauczyciel 
i jego zastępca. Podział za-

wodów był następujący: 
20 osób to byli krawcy, 
szewcy i garbarze, 14 sta-
nowili młynarze, piekarze 
i rzeźnicy, 9 – stolarze, 
stelmachowie, sitarze, cie-
śle oraz bednarze. Był tak-
że jeden szklarz, strycharz, 
kowal i ślusarz. Ciekawe, 
że do lat 20. XIX w. nikt 
w Łodzi nie zajmował się 
zawodowo tkactwem, choć 
w handlu dominowała 
sprzedaż płócien i sukna. 
Targowano też w Łodzi 
bydłem i końmi. 
Kapitały, jakimi dyspo-
nowali wówczas łodzia-
nie, były raczej skromne. 
Przeprowadzony w 1821 r. 
spis majątkowy wykazał, 
że nikt nie posiadał więcej 
niż 200 zł poza kupiecki-
mi rodzinami żydowski-
mi, z których dwie dwie 
wykazały przed kahałem 
kapitał 6000 zł (Zalcman 
i Kopel), dwie po 3000 zł, 
12 po 1500 zł, 6 po 1000 zł, 
12 po 500 zł.  agr
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ŁÓDZKA POGODYNKA
23°C

29.08
PONIEDZIAŁEK Imieniny 

obchodzą:
Beata, Jan,
Sabina, Dominik,
Flora, Mederyk

22°C

30.08
WTOREK Imieniny 

obchodzą:
Benon, Feliks,
Miron, Benona,
Gaudencja, Rebeka

29 sierpnia 1902 r. zmarł 
w Łodzi Ludwik Anstadt, 
łódzki przemysłowiec 
i znany browarnik, syn 
przybyłego z Saksonii za-
łożyciela rodzinnej firmy 
nad Łódką – Karola Got-
tlieba Anstadta – twórcy 
pierwszego przemysłowe-
go browaru w Łodzi. Spo-
śród pięciorga rodzeństwa 
najbardziej przedsiębior-
czy okazał się właśnie Lu-
dwik (ur. w Łodzi 1 wrze-
śnia 1841 r.). Po śmierci 
ojca stanął na czele spółki 
rodzinnej i zarządzał bro-
warem przy ul. Średniej 34 
(ul .  Pomorska) ,  który 
w latach 80. XIX w. znacz-

nie rozbudowano, 
a  w jego pobliżu 
urządzono prywat-
ny park Helenów, 
oddany do użytku 
w 1885 r. 
W 1901 r. Ludwik 
Anstadt wybudował 
przy ul. Sędziow-
skiej drugi, własny 
browar, produkujący 
piwo jasne, mona-
chijskie i pilzneńskie. 
Tam stanęła również 
jego piękna neorene-
sansowa willa, która 
przez lata popada-
ła w ruinę. Tereny 
parku im. Andrzeja 
Struga oraz rezyden-

cja przy ul. Sędziowskiej 
18 zostały w 1937 r. zaku-
pione przez miasto, a były 
tam również stawy rybne, 
które zostały zasypane. 
Jeszcze gorzej rzecz się ma 
z budynkami browaru na 
dawnym Radogoszczu. 
Niewiele pozostało z tego 
unikatowego obiektu fa-
brycznego, bowiem został 
on w znacznej części wy-
burzony w 2008 r. podczas 
budowy nowego osiedla. 
Ludwik Anstadt należał do 
grona czołowych łódzkich 
przedsiębiorców i aktyw-
nie uczestniczył w życiu 
miasta. Został pochowany 
na Starym Cmentarzu przy 
ul. Ogrodowej. agr

MIASTO 
RODZINNE

FOT. LODZ.PL, ENVATO ELEMENTS, NAC
ŁÓDZKIE GAWĘDYŁÓDZKIE GAWĘDY

PIERWSZE DRGNIENIE…PIERWSZE DRGNIENIE…

Włóczęga: człowiek, który nazywałby się Włóczęga: człowiek, który nazywałby się 
turystą, gdyby miał pieniądze.turystą, gdyby miał pieniądze.

Znałem człowieka, który umarł pionowo: powiesili go. Znałem człowieka, który umarł pionowo: powiesili go. 

Dziecko: przewód Dziecko: przewód pokarmowy z hałasem z jednego pokarmowy z hałasem z jednego 
końca i brakiem odpowiedzialności z drugiego. końca i brakiem odpowiedzialności z drugiego. 

PPowiedzieć komowiedzieć komuś: idiota! – to nie obelga, uś: idiota! – to nie obelga, 
lecz diagnoza. lecz diagnoza. 

Owocu zakazanego nie gryź wstawionymi zębami.

Rodzynka – stroskane winogrono.Rodzynka – stroskane winogrono.

Para: woda w natchnieniu.Para: woda w natchnieniu.

Pchła: owad, co zszedł na psy. Pchła: owad, co zszedł na psy. 

Pesymista: optymista z praktyką Pesymista: optymista z praktyką 
życiową.życiową.

Bon moty

Owocu zakazanego nie gryź wstawionymi zębami.Owocu zakazanego nie gryź wstawionymi zębami.

Ławeczka Ławeczka 

TuwimaTuwima

ŁODZIANIZMYBI-BA-BOBI-BA-BO
P i s a l i ś m y  n i e d a w n o 
o znanym przedwojen-
nym autorze, tekściarzu 
i konferansjerze Konradzie 
Tomie, który związany 
był m.in. z łódzkim kaba-
retem „Bi-Ba-Bo”. Nazwa 
ta przetrwała do dziś, bo 
nadal pod tym szyldem 
występuje w Łodzi zespół 
seniorów. Półmiliono-
we miasto, którym była 
Łódź na początku XX w., 
potrzebowało masowej 
rozrywki. W 1914 r. było 
w Łodzi sześć teatrów 
spod znaku lekkiej muzy: 
„Aquarium”, „Corso”, 
„Ermitage”, „Urania”, 
„Colosseum” i „Scala”. 
Kabarety łódzkie z pro-
gramem cyrkowo-tanecz-
no-wokalnym nie miały 
racze j  dobre j  prasy, 
choć recenzenci cenili 
gościnne występy war-
szawskiego kabaretu 
„Momus”, którego lide-
rem był wspomniany 
Konrad Tom. Po 
upadku zespołu 
część jego twór-
ców przeniosła 
s i ę  d o  Ł o d z i . 
Skupili się oni 
wokół tygodnika 
„Śmiech”, któ-
ry związany był 
z „Nową Gaze-
tą Łódzką” Jana 
Grodka. Szybko 

powstał projekt założenia 
w Łodzi kabaretu literac-
kiego, którego próbą sta-
ła się „Reduta śmiechu”, 
wystawiona 24 I 1914 r. 
w sali  hotelu „Savoy” 
(ul. Krótka), gdzie 1 marca 
zainaugurował działalność 
kabaret „Bi-Ba-Bo” z Kon-
radem Tomem na czele. 
Wystawiano tam satyrycz-
ne rewie o lokalnym za-
barwieniu, np. „Geniusza 
Łodzi”, „Na falach Łódki” 
czy „Łodzian w Berlinie”. 
Nieźle zapowiadające się 
występy przerwał wybuch 
I wojny światowej. agr

Po cyklu łódzkich wspomnień 
pana Juliana publikowanych 
w „Wiadomościach Literackich” 
w 1934 r. i korzystając z końców-
ki letniej kanikuły, powróćmy 
jeszcze do lżejszego repertuaru

poety 
– zabawnych 
powiedzonek,

aforyzmów
i bon 

motów:

„Ermitage”, „Urania”, 
„Colosseum” i „Scala”. 
Kabarety łódzkie z pro-
gramem cyrkowo-tanecz-
no-wokalnym nie miały 
racze j  dobre j  prasy, 
choć recenzenci cenili 
gościnne występy war-
szawskiego kabaretu 
„Momus”, którego lide-
rem był wspomniany 

Hotel „Savoy” na starej pocztówce

GALERIA ŁÓDZKICH MURALI

Mural przy ul. Szpitalnej 7a wg projektu Dawida Celka. 
Wykonanie: Wallart - ożywiamy ściany

ZOSTAŁY SZKOŁY…ZOSTAŁY SZKOŁY…
KARTKA Z KALENDARZA

Fragmenty browaru 
przy ul. Sędziowskiej

Kolejne wydanie w środę,
31 sierpnia
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