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Tysiące łodzian włączyło się do zabawy
i wspierało 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W dziewięciu sztabach
zebrało się ponad tysiąc ochotników, a na ul.
Piotrkowskiej spotkać można było Prezydent Łodzi Hannę Zdanowską, która zebrała
do puszki 19780,55 zł. Popularnością wśród najmłodszych darczyńców
cieszyli się także członkowie grup rekonstrukcyjnych. Ulicą Piotrkowską
przeszła największa szarża konna pod przewodnictwem Straży Miejskiej,
która zorganizowała także przejażdżki kucykami dla najmłodszych.
W pasażu Schillera stanęła wioska słowiańska, a ulica Piotrkowska zmieniła się w stajnię koni mechanicznych. Podczas 25. finału WOŚP zebrano ponad 62 mln zł, łódzkie sztaby wciąż liczą datki, na chwilę obecną
Łódź zgromadziła ok. pół mln zł. Ostateczną kwotę poznamy w marcu.
(BeO)

Przyjechały Powidoki

Kilkudziesięciu aktorów, którzy stworzyli
niezapomniane kreacje w filmach Andrzeja
Wajdy, m.in. Wojciech Pszoniak, Daniel
Olbrychski, Andrzej Seweryn i Bogusław
Linda, pojawiło się 12 stycznia w EC1 na premierze „Powidoków”, ostatniego filmu zmarłego w zeszłym roku reżysera. Artyści przyjechali specjalnym pociągiem ŁKA, który po dotarciu na nowy dworzec Łódź Fabryczna
otrzymał nazwę „Powidoki”. Aktorzy symbolicznie ochrzcili pociąg
i podpisali pamiątkowe tablice, które przeznaczone zostały na Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Premiera filmu odbyła się w Hali
Maszyn EC1. Produkcja częściowo realizowana była w Łodzi i opowiada historię awangardowego artysty Władysława Strzemińskiego,
który w okresie stalinizmu sprzeciwił się doktrynie socrealizmu. Podczas uroczystości pamięć zmarłego reżysera uczczono minutą ciszy.
Grażyna Torbicka, która prowadziła uroczystość, zaznaczyła, że ta
premiera mogła odbyć się tylko w Łodzi – Tu pracował główny bohater "Powidoków", tu studiował Andrzej Wajda i tu filmowcy spędzili
kilkanaście dni zdjęciowych – dodając, że zebranie w Warszawie tak
wielkich nazwisk jednocześnie byłoby niemożliwe.
BeO, fot. Sebastian Szwajkowski

Będziemy na targach w Cannes

Łódzki magistrat
przygotowuje
się
do Targów Nieruchomości MIPIM, które
będą organizowane
w dniach 14-17 marca
w Cannes. W ostatnich latach udało się
tam znaleźć inwestorów, którzy kupili
strategiczne nieruchomości w Łodzi m.in.
na rogu Ogrodowej i Zachodniej (ma tu stanąć biurowiec Ogrodowa 8
Office) i przy dworcu Łódź Fabryczna (działkę w ub. roku sprzedano za
rekordową kwotę 82,5 mln zł). Jakie oferty przygotowano na ten rok?
Oprócz ofert miejskich przedstawiciele magistratu zabiorą ze sobą, jak
co roku, oferty terenów prywatnych.
(BeO)

Nowi w UW

ZAMÓW TAKSÓWKĘ
ZA POMOCĄ WYGODNEJ
APLIKACJI MOBILNEJ:
taxi 800400400

Dagmara Zalewska została nowym rzecznikiem
prasowym Wojewody Łódzkiego. – Swoją pracę traktuję jako służbę – powiedziała rzecznik Dagmara
Zalewska odbierając nominację. Kariera zawodowa
nowej rzecznik związana jest z łódzkim oddziałem
Telewizji Polskiej SA, katolickim tygodnikiem „Niedziela”, a ostatnio z Biurem Prasowym Archidiecezji Łódzkiej. Prywatnie jest mężatką, matką dwójki dzieci – Janka i Gabrysi. Witamy
na nowej posadzie i życzymy sukcesów!
(BeO)
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Piękno w Ptak Warsaw Expo

stick Monster, Maciej
Wróblewski, Andrzej
Wierzbicki i Tomasz
Schmidt. Podczas nadchodzącej edycji targów
będzie można odwiedzić
bogato zaopatrzone strefy
tematyczne, skorzystać
z porad stylistów oraz
wziąć udział w licznych
szkoleniach i warsztatach.

W dniach 19-21 maja w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie pod
Warszawą odbędą się II Międzynarodowe Targi Kosmetyczne Beauty Days – trzy dni pełne najlepszych kosmetyków, porad znanych
stylistów i wizażystów oraz mnóstwa nowości i trendów dla kobiet.
Beauty Days to święto branży kosmetycznej i fryzjerskiej – wydarzenie o charakterze biznesowym i edukacyjnym skierowane do profesjonalistów i pasjonatów. W nowoczesnym centrum targowo-kongresowym Ptak Warsaw Expo wiodące na rynku firmy kosmetyczne
prezentują najświeższe trendy, produkty, zabiegi i nowatorskie
usługi. Stwarza to okazję do poznania nowości w branży,
poszerzenia kontaktów biznesowych oraz zapoznania się
z najnowszą ofertą znanych i cenionych producentów
i dystrybutorów kosmetyków i suplementów diety.
Na Beauty Days goszczą znakomite osobowości, w tym
blogerki i vlogerki zajmujące się urodą, styliści, celebryci,
a także wszystkie modne i stylowe kobiety. Współpracujące z Targami ikony stylu, eksperci i znane nazwiska
z branży beauty dodają wydarzeniu blasku i dopełniają
bogatą ofertę. Gośćmi poprzedniej edycji byli m.in. Maja
Sablewska, Jessica Mercedes, Macademian Girl, Red Lip-

Targi w EXPO

znajdzie ofertę dopasowaną do jego potrzeb.
W tym samym terminie i miejscu odbędą się Dni Urody
i EsteEdukacja
2016
tyki PURE BEAUTY. Do udziału w targach zaproszono producentów i dystrybutorów profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji
ciała oraz instytuty urody, daySPA, kliniki medycyny estetycznej
i specjalistów z zakresu dietetyki, stylizacji i wizażu. Impreza skierowana jest do klientów indywidualnych, którzy mogą zapoznać się
z szeroką ofertą nowości
rynkowych i usług kosmetycznych, a także pogłębić
swoją wiedzę i uzyskać
fachowe
doradztwo
w zakresie pielęgnacji
urody. Na Targi NA
STYKU KULTUR oraz
PURE BEAUTY obowiązuje jeden bilet wstępu.
Jerzy Mazur

W terminie 2-3 marca Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają do hali Expo-Łódź na XX jubileuszową edycję Łódzkich Targów
Edukacyjnych. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem
zwiedzających i środowiska naukowo-dydaktycznego. Wśród
wystawców są firmy posiadające w ofercie materiały, środki i pomoce dydaktyczne oraz edukacyjne programy komputerowe oraz multimedialne wyposażenie pracowni szkolnych. Nowością tegorocznej edycji jest Strefa Kariery. Po raz pierwszy dla zwiedzających
oddana zostanie Strefa Kreatywności przez Zabawę, odbędzie się
także druga edycja biegu eduRun.
Z kolei w dniach 17-19 marca Międzynarodowe Targi Łódzkie
zapraszają na XXIII edycję Targów Regiony Turystyczne NA STYKU
KULTUR, do hali Expo-Łódź. To wyjątkowe przedsięwzięcie zarówno o charakterze targowym, jak i kulturalnym, dające możliwość
zapoznania się z walorami turystycznymi regionów Polski i świata,
a także z ich kulturą,
tradycją i historią.
Imprezy towarzyszące
i strefy tematyczne
będą powiązane z rzekami i ofertą turystyczną z nimi związanymi. W strefach:
Mocnych Wrażeń, All
Inclusive oraz EKOpodróżnika,
każdy

TARGI
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Trzeci region w kraju

w regionie łódzkim na poziomie 43 736 zł, co stanowi
93,5% średniej krajowej i oznacza, że Łódzkie znalazło się na
szóstym miejscu wśród wszystkich 16 województw w kraju.
Regionalne władze dostrzegają
ten rozwój i nagradzają liderów. W styczniu Witold Stępień wziął
udział w noworocznych uroczystościach samorządowych w kilku
miastach region, m.in. w Sieradzu i Zduńskiej Woli, gdzie wręczono
statuetki „Lubię Sieradz” oraz „Przyjaciela Powiatu Zduńskowolskiego”. W Sieradzu otrzymali je Maciej Milak, Robert Kielek,
Ceramika Tubądzin i Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, zaś
w Zduńskiej Woli okolicznościowe statuetki za działania na rzecz
rozwoju i promocji powiatu trafiły do firm: TARO Roman Grudziński, Norautron, PPHU Grzegorz Mielczarek, fabryki mebli
TAPEX, Liceum Plastycznego w Zduńskiej Woli oraz Zbigniewa
Godlewskiego, artysty muzyka, a także redakcji Nasze Radio. Gratulujemy!
(jm)

Województwo łódzkie w latach 2009-2015 zanotowało wzrost
PKB na głowę mieszkańca w wysokości 34%. To trzeci wynik w Polsce, a dane opublikowała „Rzeczpospolita” na podstawie GUS. To
efekt m.in. wykorzystania pieniędzy z Unii Europejskiej w latach
2007-2013. – Cieszy mnie, że z roku na rok znajdujemy się na czołowych miejscach wśród regionów notujących wzrost PKB. Tylko tak możemy nadrobić zaległości, jakie łódzkie miało do innych województw, które mniej ucierpiały na
przekształceniach lat 90-tych –
mówi Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego.
Najwyższy wzrost PKB per
capita w rankingu zanotowało
województwo dolnośląskie, na
drugim miejscu uplasowało się
Mazowsze. Wartość PKB
w przeliczeniu na jednego
mieszkańca kształtowała się

Podstrefa w rozwoju
W styczniu wręczono spółce Scanfil Poland zezwolenia na działalność w sieradzkiej podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W uroczystości wzięli udział Paweł Osiewała, Prezydent
Sieradza, Prezes ŁSSE Marek Michalik, Dyrektor Zarządzający
Scanfil Sieradz Piotr Owczarek, Dyrektor Finansowy Scanfil Sieradz Artur Bednarek oraz przedstawiciele zarządu firmy z Finlandii: Markku Kosunen oraz Tomi Takanen. Scanfil to jeden z największych pracodawców w Sieradzu. Firma otrzymała zezwolenie
na działalność na terenie 4 ha w Sieradzu, dołączonych do ŁSSE.
Scanfil jest globalnym producentem kontraktowym z niemal
40-letnim doświadczeniem w branży. Dysponuje 16 zakładami produkcyjnymi w Europie, Azji i Ameryce Północnej o łącznym
zatrudnieniu na poziomie 3500 osób. W Sieradzu zainwestuje 38
milionów złotych i utworzy 200 nowych miejsc pracy.
(jm)

Turystyka dofinansowana

nia na wybudowanie portu jachtowego w miejscowości Wylazłów,
z kolei Warta także ponad 4,2 mln
zł na budowę w miejscowości
Ostrów Warcki toru nart wodnych oraz pola namiotowego
i caravaningowego. – Szczególnie cieszy mnie to, że oprócz Uniejowa kolejne
gminy z regionu stawiają na rozwój
turystyki i własnych produktów –
mówił Witold Stępień. – To może być magnes dla gości i świetny sposób na
promocję. Trzymam kciuki za oba projekty, które świetnie wykorzystują sąsiedztwo zbiornika Jeziorsko i rzeki Warty. Po wizycie w Pęczniewie marszałek
województwa osobiście złożył gratulacje Wiesławowi Stasiakowi,
prezesowi Gminnej Spółdzielni w Pabianicach, która obchodziła
70-lecie.
(jm na podstawie materiałów U. Marsz.)

Pęczniew i Warta mogą wkrótce dołączyć do Uniejowa i stać się
symbolami turystycznymi regionu łódzkiego. W styczniu Marszałek
Województwa Łódzkiego Witold Stępień spotkał się z Janem Serafińskim, burmistrzem Warty oraz Marcinem Janiakiem, wójtem Pęczniewa. Tematem spotkania
były dwa projekty związane
z rozwojem gospodarki turystycznej regionu, które otrzymały
dofinansowanie
w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020. Pęczniew otrzymał
ponad 4,2 mln zł dofinansowa-

Cudzoziemcom łatwiej o pracę
Jak informuje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Urzędu Wojewódzkiego, w ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił wzrost
liczby cudzoziemców w regionie o 300 proc. – Dla usprawnienia ich
obsługi w województwie łódzkim otworzyliśmy trzy dodatkowe punkty przyjęć
wniosków o pozwolenia na pracę – mówili na konferencji prasowej w styczniu wojewoda łódzki Zbigniew Rau i Małgorzata Wójcik-Powłoka,
dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. – Dziś,
kiedy regiony konkurują ze sobą o pracowników, musimy zawalczyć o nich m.in.
poprzez maksymalne skrócenie czasu wydania zezwolenia na pracę – podkreślał
wojewoda. Od początku roku wnioski można składać w Punktach
Paszportowych w Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Siera-
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dzu. Wystarczyło
kilka dni, żeby padł
rekord. W Piotrkowie Trybunalskim
od momentu złożenia
wniosku
do wydania decyzji
minęły tylko cztery
dni, podczas gdy
w Łodzi średni czas rozpatrzenia sprawy w 2016 roku to 1-2 miesiące.
(jm)
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Miasto rewitalizuje
Łódź ogłosiła pierwszy przetarg na realizację inwestycji
w rewitalizacji obszarowej – w centrum miasta wyznaczono
osiem obszarów, w których skoncentrowane będą w najbliższych
latach inwestycje z unijnym dofinansowaniem; zostały pogrupowane w 29 projektach i właśnie tyle zostanie ogłoszonych przetargów na ich wykonawców. W pierwszym projekcie przetargu
zebrane są: remonty 4 kamienic przy ul. Tuwima, utworzenie 3
skwerów/parków kieszonkowych, modernizacja ulicy Tuwima na
odcinku od ul. Kilińskiego do Targowej – przy skrzyżowaniach
z Targową i Dowborczyków powstaną skwery i parki kieszonkowe. Inwestycje w budynkach obejmują gruntowne remonty i rozbudowę. Kamienice będą miały
różne
funkcje:
dwie będą przede
wszystkim mieszkalne (ul. Tuwima
33 i 52). W parterach
powstaną
lokale użytkowe,
ale także lokale

biurowe i pracownia twórcza. Przy Targowej 35 powstanie filia
MOPS – rodzaj centrum obsługi mieszkańców, gdzie będą dyżurowali pracownicy, a mieszkańcy znajdą pomoc i wsparcie. Przy
ul. Tuwima 46 powstanie nowa biblioteka, a także lokale użytkowe i przestrzenie dla rozwijającego się EC1. Oferty będą przyjmowane do 20 lutego, umowy zostaną podpisane przed wakacjami,
a czas realizacji inwestycji to koniec 2019 roku.
(jm)

Odnowiona panorama

Piotrkowska w cenie

WRZESIEŃ 2016
nr 9(184)

jednego dnia wystawiane
tu ambitne dzieła sztuki,
drugiego odbywa się festiwal kuglarzy, a kolejnego
trwa uliczny jarmark. Nic
więc dziwnego, że PiotrTaka będzie
kowska znów przyciąga
Piotrkowska
turystów, nowe marki
oraz uwagę mediów.
Obecność ulicy Piotrkowskiej w mediach zbadano
w okresie od stycznia
do grudnia 2016 w ponad
1100 tytułach prasowych,
5 mln źródeł internetowych, najważniejszych
mediów społecznościowych oraz 100 stacjach
radiowych i telewizyjnych. – Nie boję się powiedzieć, że ulica Piotrkowska przeżywa swój renesans i odnosi sukcesy – podkreśla Piotr Kurzawa, menadżer ulicy Piotrkowskiej.
Jerzy Mazur
PS. Panie Piotrze! Badanie nie objęło informatora „Rynek Łódzki”, w którym
o Piotrkowskiej ukazało się w 2016 r. 10 publikacji na 3,5 stronach magazynu.
Teksty opublikowaliśmy bezpłatnie, ale gdyby ktoś chciałby je zamówić zgodnie z cennikiem (wisi na naszej stronie), musiałby zapłacić… 8 tys. złotych. Proszę to doliczyć
do ekwiwalentu!
(jm)

Zmiany na ulicy Piotrkowskiej dowodzą, że rewitalizacja, dobre
zarządzanie, współpraca z biznesem oraz organizacjami pozarządowymi maj sens i dają wymierne korzyści. Pietryna to nasz najlepszy produkt eksportowy. Doczekała się w zeszłym roku aż 44 tys.
publikacji medialnych, co przekłada się na ekwiwalent 71 mln złotych, które musielibyśmy wydać na
reklamę, a warto
dodać, że 60 proc.
publikacji miało
zasięg ogólnopolski. Piotrkowska
znów jest w centrum uwagi, dzięki odbywającym
się tu imprezom
i wydarzeniom.
A nawet marszom, protestom
i demonstracjom
– Piotrkowska jest
bardzo demokratycznym i otwartym
miejscem,

LODZIANA

ISSN 1642-1434

Po sześciu tygodniach intensywnych prac konserwatorskich ponad
stuletnia akwarela prezentująca panoramę dawnej Łodzi odzyskała
blask i znów można ją podziwiać w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Co ciekawe, postępy i metody prac konserwatorskich na bieżąco
śledzili goście muzeum w specjalnie przygotowanej przeszklonej przestrzeni. Konserwacja akwareli, niezwykłej wizytówki miasta, dobiegła
końca. Teraz, gdy obraz odzyskał dawny wygląd i został pieczołowicie
zabezpieczony, znów zachwyca, a jego reprodukcja, sygnowana podpisem Hanny Zdanowskiej, wynosi 500 zł i trafiła na aukcję na rzecz Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Natomiast odnowioną
panoramę można podziwiać w Białej Fabryce w sali maszyn na parterze
budynku A.
(BeO)
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OFF Północna
O kulturalnej Łodzi mówi się, że to miasto festiwalowe,
ale takiego festiwalu dotąd w Łodzi nie było. 27 lutego w Teatrze
Muzycznym rozpocznie się I edycja przeglądu małych form dramatyczno-muzycznych Off-Północna. Wypełnią go przedstawienia, a także warsztaty i wykłady, które przybliżą zagadnienia
teatru muzycznego. W dniach 27 lutego – 4 marca zostanie pokazanych pięć spektakli i inscenizowany koncert piosenki aktorskiej, odbędą się warsztaty z emisji głosu i wykład na temat interpretacji piosenki aktorskiej. Przegląd zacznie się 27 lutego spektaklem pod przewrotnym tytułem „This is not a love song, czyli
miłość ci wszystko wypaczy” (właśnie tak, nie wybaczy!) Fundacji
Pomysłodalnia. Wykonawcy to duet dwojga czołowych solistów
Teatru Muzycznego w Gdyni – Renia Gosławska i Krzysztof Wojciechowski, którzy połączyli siły na potrzeby 35. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Nazajutrz wystąpią gospodarze
ze swoim widowiskiem „Sen nocy (nie) letniej”, które zapoczątkowało przed laty cykl Off-Północna. Wraz z pierwszymi podmuchami marcowego wiatru na scenę przy ul. Północnej wkroczą
kolejne atrakcje – monodram o Charli’m Chaplinie w wykonaniu aktora Teatru Muzycznego z Gdyni Mateusza Deskiewicza
(1.3), spektakl komediowo-muzyczny „Emograntka” Teatru
Komedii ValdaII (2.3), makabreska Przybory i Wasowskiego
„Gołóledź” w wykonaniu zespołu Teatru na Plaży w Sopocie
(3.3). Z początkiem marca w Sali Kameralnej rozpoczną się
warsztaty i wykłady. W programie jest także inscenizowany koncert piosenki aktorskiej w wykonaniu artystów związanych
z łódzkim Teatrem Muzycznym z tekstami Osieckiej, Kofty
i Młynarskiego. Po każdym spektaklu w kawiarni teatralnej odbędą się spotkania z wykonawcami i realizatorami, moderowane
przez dr Magdalenę Szuster z Zakładu Literatury Amerykańskiej
UŁ. Koniecznie tu trzeba zajrzeć, a więcej na stronie
www.teatr-muzyczny.lodz.pl/festiwal-polnocna-0
Beata Ostojska

„Halka” na złote gody

19 stycznia Teatr Wielki świętował jubileusz 50-lecia. Z tej
okazji zaprezentowano operę „Halka” Stanisława Moniuszki
pod kierownictwem muzycznym Wojciecha Rodka i w reżyserii Jarosława Kiliana. Partię Halki zaśpiewała Dorota Wójcik,
Jontka – Dominik Sutowicz. Do wystawienia „Halki” namówili dyrekcję artyści seniorzy, a także artyści następnych pokoleń stanowiący
obecne
filary
teatru. Jubileusz
był
okazją
do
przyznania
wielu
nagród,
a także do nadania teatralnej sali
baletowej imienia
Witolda Borkowskiego – tancerza,
wieloletniego kierownika zespołu
baletowego, ini-
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cjatora
Łódzkich
Spotkań
baletowych.
A następnego
dnia wszyscy –
byli i obecni pracownicy teatru
oraz jego wierna
publiczność –
spotkali się na
spektaklu jubileuszowym
pt.
„Szumią jodły
od pół wieku”,
podczas którego
stanęli na wielkiej scenie wszyscy artyści Wielkiego Teatru.
(BeO)
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Ziemia
Obiecana
w Zgierzu

Fotografie
na wystawach

W galerii ŁTF
przy ul. Piotrkowskiej 102 przez 3
W Galerii Sztuki Miasta Tkaczy
tygodnie od 8.10 bęw Zgierzu od 1 do 31 marca będzie
dzie można oglądać
można oglądać wystawę prac Joanny
wystawę fotografii
Łebańskiej, fotografki i przewodniczKrzysztofa Jarczewki po Łodzi oraz województwie łódzkim, zatytułowaną „Oto moja Ziemia
skiego pt. „ZapozoObiecana”. Prezentacja fotografii
wani”. Zobaczymy
artystycznej zostanie wzbogacona
na niej portrety
o sztukę abstrakcyjną oraz eksponaty
osób znanych ze
rzemieślnicze wypozyczone przez
sceny politycznej
firmę HOBBY-WEŁNA. Wernisaż
fot. Krzysztof Jarczewski i artystycznej. – Nie
odbędzie się 28 lutego o godz. 18.30,
będę udawał, że prezenwystąpi
na nim łódzki
zespół Janbley.
Zakończyła
się budowa
sali koncer- Jerzego Semkowa zagrać utwory Brahmsa
towane zdjęcia to chwile „upolowane” – mówi auPrzewidziano
konkurs
z nagrodami,
towej Akademii
Muzycznej
przy ul. Żu- i Mozarta. Następny dzień przyniesie kontor zdjęć. – Zdecydowałem się na pełną współpracę
o bardzkiej
poczęstunek
zadba otwarcie
restauracja
2. Uroczyste
odbędzie cert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed
„Gorąca
oraz
Zakład któ- Łódzkiej pod batutą Pawła Przytockiego,
się 18. 10,Kiełbasiarnia”
a uświetni je cykl
koncertów,
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
próba nawiązania
dojak
historii
początków
Mięsny
Wierzejki,
niespodziankę
przygotuje
Cukiernia
SOWA Topianistce
będzie towarzyszyć
Beacie
ry od adresu
nowejasali
otrzymał tytuł
„AŻ która
są,
chcą, aleregionu
jednak – łódzkiego,
pozowali. Wybierali
scenowłókienniczego
imperium.
Finisaż
wystawy
odbędzie
się
1 i2jednak,
kwietz festiwal”,
Manufaktury.
Fotografie
zostaną
zaprezentowane
w
czterech
a trwać będzie (nomen omen!) Bilińskiej w Koncercie fortepianowym
grafię, kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może
br. w Manufakturze
w Łodzi,
gdzie
przeniesiona
zostanie
część
salach,
których
elementem
łączącym
będą zdjęcia
tkanin (firmy W nia
W. Lutosławskiego.
programie
są też
aż do 18
grudnia.
Już 17.10 na
nowej estradzięki
wolności
pozy,
są na tych zdjęciach
prawdziLINEXIM Tkaninownia) ukazane w nietradycyjny, urzekający wystawy, tam też odbędą się warsztaty dla dzieci.
dzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade- utwory G. Verdiego, R. Wagnera i B. Brittewi? Warto sprawdzić!
(jm)
i tajemniczy sposób, o wydruki zadba Drukarnia PROXIMA.
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy! (BeO)
Z kolei w galerii Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
eksponowane zdjęcia Grzegorza Michałowtorów wnętrz, inwestorów i kolekcjonerów. Wśród artystów, których
skiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawoW sobotę 11 lutego odbędzie się 34 Aukcja Promocyjna zorgani- dzieła można będzie kupić na aukcji są m.in. Katarzyna Gołębiowdowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
zowana przez łódzki dom aukcyjny Rynek Sztuki. Na licytację zosta- ska i Paulina Zalewska, dwie malarki z pierwszej dziesiątki najwyżej
od publikacji
w „Expressie
nie wystawionych ponad 100 dzieł młodych łódzkich malarzy, grafi- wycenianych twórców młodego
pokolenia
w 2016 Ilustrowanym”,
r. Aukcja odbępotem
robił zdjęcia
„Przeglądu
aukcyjnego
przy ul.dla
Wschodniej
69.SportoEkspoków i rzeźbiarzy, przede wszystkim absolwentów Akademii Sztuk dzie się w siedzibie domu
wego”,
obecnie a– całą
dla redakcji
fotograficznej
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego. Ceny wywoławcze ustalo- zycja będzie otwarta tydzień
wcześniej,
ofertę można
już zobaPolskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)
ne są na niskim poziomie (od 300-500 zł), w zależności od wielkości czyć na
www.ryneksztuki.eu
Mec.
Marek
formatu. Tego typu aukcje organizowane są w Łodzi od ponad 10 lat
(jm)
Kopczyński,
i cieszą się dużym uznaniem osób poszukujących czegoś ładnego
mec. Bożena
do udekorowania domu lub biura, jak i profesjonalistów – dekoraNiecieckaOstojska
i dziekan
ORA Jarosław
Szymański
fot. Maciej
Grzegorek
13 września w siedzibie Okręgowej Rady Ad- Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była bowokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgro- wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej dokoi wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień naniom film dokumentalny, a wieczór był także
z okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik. promocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy
W spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który do
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie druku przygotowało nasze wydawnictwo. Inicjawspominali byłą dziekan ORA, podkreślając Jej torami spotkania byli adwokaci Bożena Niecieccharyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej ka-Ostojska i Marek Kopczyński, a patronat nad
fot. Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
Michałowski
pomagały piosenki francuskie wykonane przez Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)

AŻ Akademii Muzycznej

Artyści w dobrej cenie

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 11 lutego - 34 Aukcja Promocyjna
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kulturalny luty
Kurtyna w górę
Teatr Wielki miał w styczniu jubileusz 50-lecia działalności
w gmachu przy placu Dąbrowskiego i rocznicę tę obchodził bardzo
uroczyście – były odznaczenia, symboliczne powtórzenia gestu przecięcia wstęgi, nadania sali baletowej imienia Witolda Borkowskiego,
a także premiera „Halki” Moniuszki. Spektakl wchodzi o teatralnego repertuaru, ale, niestety, w lutym nie będzie grany. Natomiast
w sali kameralnej 15 lutego wystąpi Kwartet wiolonczelowy; na dużej
scenie będzie można obejrzeć „My Fair Lady”, „Noc w Wenecji”
i „Carmen”, a22 lutego wystąpi Grażyna Brodzińska. Teatr Nowy
celebruje urodziny Katarzyny Kobro (ma przecież w repertuarze
sztukę „Kobro”), a17 lutego w Małej Sali odbędzie się premiera sztuki „Policjanci” na podstawie dramatu Sławomira Mrożka pt. „Policja” w reżyserii Ryszarda Brylskiego. W repertuarze Teatru Muzycznego można wyróżnić kolejny koncert z cyklu Otwarta Scena pt.
„Leć w duet”, w którym 5 lutego wystąpią siostry Emilia i Kamila
Klimczak. Wykonają utwory ze znanych musicali, piosenek polskich, amerykańskich, francuskich oraz żydowskich. Natomiast 27
lutego rozpocznie się I Festiwal OFF Północna (więcej na str. 7).
Teatr Logos będzie grał „Kolędę” i „Szelmostwa Lisa Witalisa”. Teatr
Powszechny zaplanował na luty m.in. „Imprezę”, „Stopklatkę”
i swój nowy spektakl „Żona potrzebna od zaraz”. Na Małej Scenie
Teatru im. Jaracza 18 i 19 lutego będzie prezentowany projekt prof.
Krystyny Doniec pt. „Czytanie – 82 lata minęły”; ponadto teatr
będzie grał „Komedianta”, „Lekcje miłości” i swój nowy spektakl
„Aszkenazy, menel z Łodzi”.
Koncerty
W sali Filharmonii 3 lutego odbędzie się koncert symfoniczny,
w którym orkiestra FŁ pod batutą Pawła Przytockiego zagra utwory
Moniuszki, Chopina i Rachmaninowa. 10 lutego przy ul. Narutowicza wystąpi gościnnie orkiestra Filharmonii Pomorskiej; będziemy
słuchać muzyki Mozarta oraz I Symfonii D-Dur Gustava Mahlera.
17 lutego będziemy słuchać muzyki współczesnej – soliści, chór
i orkiestra pod batutą Kai’a Baumanna wykonają utwory K. Szymanowskiego i M. Góreckiego.
Natomiast 19 lutego filharmonicy uczczą benefis
40-lecia pracy artystycznej
swego wieloletniego koncertmistrza Piotra Redeła – z tej
okazji przygotowano koncert przebojowych utworów
Straussa, Czajkowskiego,
Gershwina i Piazzolli; wykona je Orkiestra Kameralna
Symfoników Zamojskich, których od pulpitu dyrygenckiego poprowadzi bohater wieczoru – Piotr Redeł. 21 lutego w Filharmonii odbędzie się muzyczne powitanie chińskiego Roku Ognistego Koguta –
koncert łączący muzykę tradycyjną oraz instrumenty ludowe z Polski i Chin. 24 lutego filharmonicy uczczą setną rocznicę urodzin
Albeta Ginastery – koncert z tej okazji poprowadzi José Maria
Florêncio, a pod jego batutą Orkiestra Symfoniczna FŁ wykona
utwory Jubilata, Czajkowskiego i Strausa. Ostatniego dnia lutego
zaplanowano występ zespołów kameralnych, w których skład wchodzą członkowie Orkiestry Symfonicznej FŁ – różnorodne będą
i składy, i zestawy instrumentów, i program tego koncertu, który
ułożą sami muzycy. 16 i 19 lutego w sali Koncertowej Akademii
Muzycznej odbędą się koncerty Orkiestry Smyczkowej Primuz.
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W Wytwórni 1 lutego w Wytwórni będzie można posłuchać utworów z „Karabinu”, kolejnego koncept-albumu Marii Peszek.
Na Walentynki
Akademia Muzyczna przygotowała dla zakochanych „Walentynki z musicalem”, a filharmonia – „Koncert na 12 wiolonczel”.
Dla miłośników muzyki iberoamerykańskiej niezwykłym przeżyciem będzie walentynkowe wydanie spotkania z cyklu „Nie tylko
opera” w Teatrze Wielkim, z udziałem Kwartetu wiolonczelowego
i meksykańskiej sopranistki Amalii Avilán, W programie są słynne
Bachianas Brasileira Heitora Villi-Lobosa, tanga Astora Piazzoli
i Isaaka Albéniza, muzyka Julesa Masseneta i Manuela M. Poncego.
Teatr Nowy, który obchodzi Samozwańczy Rok Leśmiana, przygotował na walentynki noc z erotykami tego poety – będą grane przez
zespół Lautari i zaśpiewane m.in. przez Artura Gotza i Mariusza
Ostrowskiego, a programu dopełni występ tancerzy Teatru Wielkiego, połączony z pokazem bielizny tanecznej (!) oraz poczęstunek dla
zakochanych: dania „erotyczne” z afrodyzjakiem. W Atlas Arenie
z okazji Walentynek wystąpią zespoły disco; m.in. Bad Boys Blue,
Fancy i Frencesco Napoli.
Muzea
W Galerii Wystaw Czasowych Muzeum Miasta Łodzi, można
oglądać odnowione obrazy braci Hirszenbergów”, a w Aneksie
Jednego Mistrza dzieła Marca Chagalla, Maxa Libermanna
i innych wybitnych artystów żydowskich związanych z Łodzią –
Jakuba Markiela, Icchaka Lichtensteina i Jankiela Adlera.
Na uwagę zasługują grafiki i rysunki twórców
przełomu XIX i XX
wieku, którzy mieli duży
wpływ na rozwój sztuki
nowoczesnej w Niemczech, Holandii i Szwajcarii, jak Marcel Janco,
który wraz z Hansem
Arpem przyczynił się
do powstania ugrupowań
dadaistycznych. Twórczość
awangardową
można
podziwiać
w Muzeum Sztuki, m.in.
na wystawie Muzeum Rytmu, odwołującej się do pism i twórczości Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego. 2 lutego godz.
18.00 odbędzie się wykład na temat twórczości Katarzyny Kobro,
a 12 lutego – performans w przestrzeni innej wystawy sztuki awangardowej „Poruszone ciała; choreografie nowoczesności”.
Muzeum Włókiennictwa na obchody stulecia nurtu awangardowego przygotowało projekt „Kwartały awangardy”; prezentacje
z tego cyklu można oglądać w gablocie na parterze budynku D –
są to m.in. ubiory, drukowane tkaniny, projekty akcesoriów
mody, tkanin i elementów wyposażenia wnętrz wykonywane dla
łódzkiego przemysłu, a także druki reklamowe oraz prefabrykaty
do wzorów na wałkach drukarskich. 5 lutego na warsztatach
„Drukowana awangarda” będzie można zaprojektować i samodzielnie wykonać stempel oraz własne nadruki na tkaninach i torbach, przy pomocy szablonów inspirowanych twórczością Strzemińskiego. Do 5 lutego w Białej Fabryce będzie czynna wystawa
Biennale Obrazu Quadro Art Łódź 2016.
Beata Ostojska
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KULTURA

Nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne dla firm i instytucji
Dedykowane łącza światłowodowe
Doświadczony zespół specjalistów
100% własnej infrastruktury
Projektowanie i realizacja indywidualnych rozwiązań it oraz PBX/IPPBX
Internet
asymetryczny
do 200/20 Mb/s
+ WIFI

Internet
symetryczny
do 1Gb/s

Transmisja
danych lub
dzierżawa
włókien

Dostęp do
węzłów wymiany
danych (PLIX,
TPIX, THINX)

Łącza
telefoniczne
- analogowe,
cyfrowe ISDN
i SIP Trunk

Platformy
telefoniczne
PBX/IPPBX

Sieci
bezprzewodowe
WIFI

Sieci
komputerowe
LAN

Firmy małe
Firmy średnie
i sieci handlowe
Firmy duże
i wielooddziałowe
Instytucje
publiczne
Placówki
oświatowe
Operatorzy

rozwiązania rekomendowane dla poszczególnych grup klientów.
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Restauracja ANALOGIA

ch
smaków

Stary Rynek 2
tel. 42 636 56 56
www.analogialodz.pl

rekomenduje JERZY MAZUR

Kafejka z nostalgią

Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

Będzie „Skandal”...

„Coś Dobrego”
Rozmowa
t Kogo zapraszacie do nowej restauracji?
Chcemy stworzyć miejsce, w któz Patrykiem
rym dobrze będą się czuli ludzie w przeApostolidisem, dziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni,
właścicielem jak i młodsi, którzy mieszkają w okolicy. Budujemy kartę kuchni od podstaw
restauracji
Manufaktura, ul.
Drewnowska
58A każde
– nie
używamy półproduktów,
„Skandal Tel. 638
podawane
tu danie powstaje od zera.
98 98
w Kuchn!”
Nasza kuchnia to autorska fuzja najcie-

Dzikie Wino

kawszych połączeń kuchni klasycznej,
molekularnej i śródziemnomorskiej.
Łącznie z procesami wędzenia – dbamy
o to, aby te procesy odbywały się we
właściwej temperaturze i miały odpowiednie drewno do palenia. Tworzymy
własne przetwory, mamy już marmoladę morelową, a będą też grzyby marynowane.
t Jakie macie do wyboru wina?
Wina muszą być w dobrej cenie,
aby zachęcały do konsumpcji. Nasza
załoga jest przygotowana do tego,
aby o winach opowiedzieć, doradzić
i właściwie podać. Serwować będziemy
m.in. hiszpańskie wino stołowe w karafkach, którego nikt w Łodzi jeszcze
nie podaje jako domowe. Koszt litrowej karafki wyniesie 42 zł, a będą też
dostępne w karafkach 250 oraz 500 ml.
t Macie tu ciekawe wnętrze. Co się
tu będzie działo?
Do „Skandalu w Kuchn!” będą
przychodzili artyści bez zapowiedzi,
aby zaskakiwać gości. Będą pokazy
tanga argentyńskiego, występy muzyczne i recitale. Zapraszamy, wpadnijcie do nas!
(Not. jm)

Wiewiórczyn k/Łasku
ul. Hallera 49, tel. 43 676 20 20
www.dzikewino.com.pl

GASTRONOMIA

Znacie łódzkie Stare Miasto? Sporo osób się dziwi: Łódź ma
Stare Miasto?
Otóż tak. Ma – i to burzliwą
historię, która nie zawsze kończyła
się szczęśliwie. Stary Rynek długo
był jednym z ważniejszych łódzkich
targowisk. Tętnił życiem, był gwarny, kolorowy i… pachnący rybami,
których sporo tu sprzedawano. Dzisiaj  Stare Miasto jest nieco na uboczu, zapomniane, rzadko odwiedzane. Ale właśnie ta prowincjonalność czyni to
miejsce tak atrakcyjnym.
Od 40 lat funkcjonuje tu niesamowita
kawiarnia. W podcieniach po zachodniej stronie rynku jest miejsce, które zatrzymało czas.
Cicha, klimatyczna kafejka na spokojne spoRestauracja Bułgarska
69 (tel.
42i 207
27 60
oraz 793
936,) zatkanie,
relaks
chwilę
oddechu
od483
pędzącego
prasza w październiku
na nowe
dania
kuchni,
przyrządzane
świata.
Wiszące
na szefa
ścianach
zdjęcia
pokazują,
pod okiem znawców jak
– konsultantem
lokalu jest
m.in.
GeorStary Rynek wyglądał
ponad
100prof.
lat temu,
gii
Mintcher
z
Katedry
Slawistyki
UŁ.
–
W
tworzeniu
karty
dań
pomaga
w czasach swojej świetności. Płynąca z głośnirekomenduje JERZY MAZUR
nam też Mariana Mamos,
kuchni Bałkanów
ków znawczyni
muzyka wycisza,
uspokaja– iwyjaśnia
stanowi Maciej
idealSosnowski, menedżer
Testowaliśmy
tu już kilka
smakowitych
ne lokalu.
tło do rozmowy.
Kawiarnia
należy
do firmy
dań, a tym razem Hort
przyglądaliśmy
się jak powstają
sarmi, czyCafe. Spróbować
tu możnazelevi
jej klasycznych
li gołąbki w liściach
kiszonej kapusty
(polskie irobione
z kapusty
produktów:
Tortu Kusiciel
lodów są
Ambrozja,
słodkiej!) oraz kiopołu
– tradycyjna
bułgarska
pasta
z pieczonych
które podbiły
serca wielu
pokoleń
łodzian.
bakłażanów, grillowanej
i świeżych
pomidorów.
Wyborne,
Dopapryki
dyspozycji
jest pełna
oferta cukiernicza firmy, a jeśli mamy apetyt na coś kongorąco te dania polecam!
kretnego, możemy wybrać naleśniki i słynny barszczyk z pasztecikiem, który
również jest znakiem rozpoznawczym Hort Cafe. Słodycze to radość, a radością należy się dzielić. Jeżeli jakiś deser
wyjątkowo nam zasmakował,
możemy go kupić i zabrać
do domu, aby się tym smakiem
Pieczone bakłażany
Pasta kiopołuz najbliższymi
Gołąbki zelevi
sarmi
podzielić
– firmowy
sklep znajduje się bowiem w tym samym lokalu. Oprócz ciast,
pączków, czy babeczek możemy tu zamówić torty okazjonalne
na chrzest, komunię czy wesele.
Czasem warto zejść z utartych szlaków, skręcić w boczną uliczkę, zgubić się w mieście, które dobrze znamy. Może za zakrętem
odnajdziemy miejsce, które do nas pasuje, w którym będziemy spędzać czas i dopiszemy swoją własną kartę do historii miejsca. Zapraszamy na Stare Miasto do kawiarni Hort Cafe przy ul. Zgierskiej 2.

Jesień po bułgarsku
ch
smaków

18 16

rynek
rynekŁódzki
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Hotel IBIS

ch
smaków

Al. Pilsudskiego 11
tel. 42 638 67 00
H3096@accor.com
www.ibis.com/Łódź

rekomenduje JERZY MAZUR

Lokal rekomendowany

Wpadliśmy w styczniu na
obiad do Restauracji „Polskiej”, która działa przy ul.
Piotrkowskiej 12 nieprzerwanie od 1999 r. Ja sprawdziłem,
czy nadal tu serwują rewelacyjną kaczkę z pieczonymi jabłkami – zamówiłem ją z kluseczkami półfrancuskimi i szpinakiem. Palce lizać! Polecam również zupę krem z brokułów
z migdałami i łososiem, befsztyk z polędwicy z masełkiem
czosnkowym oraz polędwicę
z borowikami. Zajadałem się
tu kiedyś gęsią i mam nadzieję,
że to danie kiedyś wróci
do menu! W karcie znajdziemy
także duszoną baraninę w sosie
czosnkowo-śmietanowym
z aromatem tymianku, a na
deser koniecznie zamawiamy
tort makowy, przygotowywany
specjalnie dla tej restauracji.
„Polska” to jeden z najbardziej
smakowitych lokali Łodzi, laureat
wielu
prestiżowych
nagród, w tym za zajęcie pierwszego miejsca tygodnika „Newsweek” w trzech kategoriach:
najlepsza kuchnia, najlepszy
serwis i najlepszy lokal. Gorąco
polecam!
(jm)

PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

Jesień po bułgarsku
Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42 207 27 60 oraz 793 483 936,) zaprasza w październiku na nowe dania szefa kuchni, przyrządzane
pod okiem znawców – konsultantem lokalu jest m.in. prof. Georgii Mintcher z Katedry Slawistyki UŁ. – W tworzeniu karty dań pomaga
nam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni Bałkanów – wyjaśnia Maciej
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy tu już kilka smakowitych
dań, a tym razem przyglądaliśmy się jak powstają zelevi sarmi, czyli gołąbki w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są z kapusty
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych
bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
gorąco te dania polecam!

Łódź, ul. Narutowicza 48; tel (42) 253-80-39
www.qualerestaurant.pl; biuro@qualerestaurant.pl

Pieczone bakłażany

Pasta kiopołu

Gołąbki zelevi sarmi

ul. Moniuszki 1A
www.facebook.com/senoritasrestaurant
Rezerwacje: +48 501 671 700
rezerwacje@senoritas.pl
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Pasaż Majewskiego
Teren przy ul. Jaracza 22 stanie się w przyszłości ważną przestrzenią publiczną w Łodzi. Jakość życie w mieście w dużej mierze zależy przecież od jakości otaczającej nas przestrzeni – ulic,
placów, parków i skwerów. Miejski program rewitalizacji obejmuje utworzenie nowych przestrzeni publicznych – jedną z nich
jest właśnie pasaż Majewskiego. Swoją nazwę wziął od nazwiska
jednego z najbardziej znanych łódzkich architektów, którego
dom stoi przy ul. Włókienniczej 11. Hilary Majewski zaprojektował m.in. fabryczne imperium Poznańskiego, dom Fiszera na
rogu Piotrkowskiej i Narutowicza (Mia100 Kamienic), willę
Herbsta oraz willę Ludwika
Grohmana. Pasaż Majewskiego będzie prowadził
od ul. Włókienniczej do ul.
Jaracza. Dzisiaj jest to dziki
parking i zaniedbany teren.
W trakcie remontu wyrównana
zostanie
jego
nawierzchnia i wyłożona
kostką. Nie zabraknie zieleni: będą tu klomby, krzewy
i drzewa, odpoczniemy
w cieniu na ławce, a najmłodsi będą się bawić na
placu zabaw. Od ul. Włókienniczej pasaż będzie
zaznaczony
wyjątkową

nawierzchnią,
której
inspiracją była posadzka
z domu Majewskiego,
który zostanie gruntownie
wyremontowany
i zaadaptowany na lokale
użytkowe. Obok pasażu
zaplanowano kubaturowy parking, będący odpowiedzią na postulaty
zgłaszane w konsultacjach.
Mieszkańcy
i przedsiębiorcy potrzebują
tu
przestrzeni
do odpoczynku oraz
miejsc na samochody.
Współwłaścicielowi nieruchomości przy ul. Jaracza 20 gmina zaproponowała odkupienie udziałów, a Wydział ds. Projektów prowadzi analizę,
w jakiej formule najlepiej
zrealizować tu parking.
Będzie to obiekt kubaturowy, którego część będą
stanowiły także lokale
użytkowe. Powodzenia!
(jm)

Rowerowy milion
Minęło pół roku funkcjonowania łódzkich liczydeł rowerowych.
W ostatni dzień 2016 r. liczydło pokazało prawie milion przejazdów
rowerowych. Liczydła zamontowane są w 8 lokalizacjach przy najbardziej uczęszczanych drogach. Dane pokazały, jak rozkłada się ruch
rowerowy w poszczególnych miesiącach i które kierunki podróżowania
są najbardziej uczęszczane. W 2016 r. naliczyliśmy 998 841 przejazdów
w 8 lokalizacjach. Najbardziej uczęszczanym miesiącem był wrzesień,
gdzie liczydło wskazało 512 106 przejazdów. Natomiast najczęściej
uczęszczanym punktem jest skrzyżowanie Marszałków, gdzie rowerzyści pojawili się 275 489 razy. W tym samym miejscu padła również liczba
największej liczby przejazdów w ciągu jednego dnia – 31 sierpnia liczydło wskazało 3 917 przejazdów. Zaczynamy nowy rok. Liczydła zostały
wyzerowane, a wszelkie poszczególne dane dostępne są na stronie www.
rowersieliczy.lodz.pl Szczegółowe dane o liczbie rowerzystów, uzupełnione informacjami z systemu Łódzkiego Roweru Publicznego
i w ramach European Cycling Challenge, posłużą do dalszych planów
rozwoju infrastruktury rowerowej w naszym mieście.
(bb)

Remont Szuflandii
Pałacyk przy ulicy Wólczańskiej 17, czyli słynna Szuflandia
z filmu „Kingsajz", zostanie w końcu odremontowana. Pierwszym właścicielem posesji w drugiej połowie XIX wieku był łódzki
przemysłowiec
Edward
Hentschel.
Od 1920 r. nieruchomość należała do Izaaka
Bernsteina,
a następnie przeszła
w ręce Zygmunta
Teemana, który wybudował słynną rezydencję. Architektem projektu był Paweł Lewy,
który w latach 30. XX
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wieku specjalizował się
w projektowaniu luksusowych kamienic
modernistycznych.
Łódzka Spółka Infrastrukturalna, mająca
tu swoją siedzibę,
poszukuje najlepszych
wykonawców, którzy
na przełomie lutego
fot.: polskaniezwykla.pl
i marca zostaną zaproszeni na aukcję elektroniczną. Zwycięzca aukcji zajmie się odrestaurowaniem posesji.
Obiekt ma być ukończony do końca 2018 roku. Willa Edwarda
Hentschela jest nie tylko cennym zabytkiem Łodzi Fabrycznej,
ale także Łodzi Filmowej. Odnowienie jej sprawi, że na stałe wpisze się w turystyczne szlaki.
(BB)
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Rok wymagający, ale udany
Rozmowa z Djamelem Djellouli,
Dyrektorem Trade Marketingu ds. HoReCa
Transgourmet Polska, operatora marek
Selgros Cash&Carry i Transgourmet

Jaki był rok 2016 dla Waszej firmy?
Miniony rok był wymagający, ale udany dla naszej firmy. Obie
nasze marki handlowe osiągnęły dobre wyniki. Był to kolejny rok
rozbudowywania oferty dla branży HoReCa, co zaowocowało
poszerzeniem bazy klientów gastronomicznych. Duży wpływ na to
miało przejęcie przez Holding Transgourmet Grupy Frische Paradies, która jest wiodącym dostawcą wysokiej jakości artykułów spożywczych i delikatesowych. Ubiegły rok obfitował w bardzo ciekawe
wydarzenia, w których nasza firma brała udział. Doskonałe rezultaty przyniosła nawiązana z początkiem minionego roku współpraca
z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierni. Prowadzona przez OSSKiC, a wspierana przez Selgros Cash&Carry
i Transgourmet polska reprezentacja kucharzy juniorów po raz
pierwszy w historii zdobyła na olimpiadzie w Erfurcie brązowy
i srebrny medal. Dodam, że Międzynarodowa Olimpiada Kulinarna (IKA) jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń w branży
gastronomicznej na świecie.
Organizowaliście też międzynarodowy konkurs Les Chefs en Or.
Tak, w czerwcu przeprowadziliśmy polskie eliminacje do konkursu Les Chefs en Or 2016, który wyróżnia się na tle innych krajowych konkursów, ponieważ daje uczestnikom możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na arenie międzynarodowej
i zmierzenia się z kucharzami z innych krajów. Finał
konkursu odbył się w listopadzie w Paryżu. Poszerzaliśmy również naszą współpracę z młodymi
adeptami sztuki kulinarnej, w tym uczniami
szkół gastronomicznych. Mogliśmy w pełni
wykorzystać możliwości, jakie
stwarza Akademii

Nowy konsulat w Łodzi
14 stycznia został otwarty Konsulat Honorowy Ukrainy
w Łodzi. Konsulem został Bogdan Henryk Wysocki, łodzianin,
którego dziadkowie pochodzą z Ukrainy.Otwarcia konsulatu
dokonał Bogdan Henryk Wysocki i ambasador Ukrainy w Polsce
Andrij Deszczycia. – To
już dziesiąty konsulat honorowy Ukrainy w Polsce.
Cieszę się, że ta dziesiątka
przypadła na Łódź –
powiedział ambasador
Andrij
Deszczycia.
Łódź
ma
tradycje

Kulinarna działająca przy Transgourmet
w Ożarowie pod Warszawą. To tutaj
przez wiele miesięcy odbywały się treningi przed różnymi konkursami i olimpiadą w Erfurcie. W Akademii szkolili się
również nasi pracownicy oraz kucharze
z wielu zaprzyjaźnionych restauracji.
Byliśmy obecni na różnych imprezach
targowych, w trakcie których zwiedzający mogli zapoznać się z naszymi propozycjami dla branży HoReCa.
W czerwcu uruchomiliście też kolejną
halę w Warszawie.
Otwarcie w czerwcu nowej hurtowni
Selgros Cash&Carry w Warszawie przy
ulicy Marsa niewątpliwie było najważniejszym wydarzeniem dla naszej firmy w ubiegłym roku. Jest to
nasza trzecia hala w stolicy i siedemnasta w Polsce. W minionym
roku zakończyliśmy również proces modernizacji naszych hurtowni. Jako ostatnie re-modeling przeszły hale w Gdańsku i Białymstoku. Branża gastronomiczna
w Polsce jest bardzo wymagająca, ale dynamicznie się rozwija, a co za tym idzie rośnie
również rynek dostawców
produktów dla branży HoReCa. Cieszymy się, że nasze
działania
skierowane
do gastronomii spotykają się
z uznaniem jej przedstawicieli, czego dowodem jest rosnąca liczba naszych klientów.
W roku 2017 będziemy kontynuować nasze działania w taki
sposób, aby zapewnić naszym
klientom doskonałą ofertę
zarówno pod względem asortymentu jak i jakości obsługi.
Dziękuję za rozmowę i życzę
dalszych sukcesów!
Jerzy Mazur
współpracy i wsparcia dla Ukrainy, a w mieście przebywa wielu
Ukraińców. Starania o otwarcie
konsulatu trwały ponad rok. To
już piętnasty honorowy konsulat w Łodzi; pierwszy był litewski, który powstał w 1995 roku.
– Dochodzimy do liczby konsulatów,
jaka była w okresie międzywojennym
– podsumował Szczepan Miłosz,
konsul
honorowy
Austrii
w Łodzi. Podczas uroczystego
otwarcia wojewodę łódzkiego
Zbigniewa Rau reprezentował
Zbigniew Natkański, dyrektor
Biura Wojewody.
(jm)

Konsul Bogdan Henryk Wysocki

Klinika Stomatologiczna Mak-Laser
ul. Łososiowa 28/33 blok 1209, tel. 42 657 57 77, 511 770 777,
ul. Cieszkowskiego 4, tel. 42 207 15 55
ul. Ossowskiego 2, tel. 42 234 33 44,
ul. Tuwima 40, tel. 42 207-33-33

www.mak-laser.pl
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Rok na plusie

PGH Urtica

GTC przy al. Kościuszki

Biuro Obsługi Inwestora podsumowało wyniki 2016 roku na rynku prywatnych inwestycji w Łodzi. Otóż inwestorzy
w prywatnym sektorze gospodarki stworzyli i zadeklarowali stworzenie w mieście
prawie 6260 miejsc pracy. Podczas spotkań w BOI o swoich planach rozwoju
mówili m.in. firmy Fujitsu, które chce
zwiększyć zatrudnienie o kilkaset osób,
Infosys (planuje 300), Ericsson i Nordea
(obie po 300) Z kolei BSH zamierza
zatrudnić 500 osób, Corning 200, Decathlon 300, zwiększają również zatrudnienie
firmy Hutchinson, Asco Numatics
i wielu innych. W sierpniu 2016 spółka
PGF Urtica (będąca częścią firmy Pelion)
otworzyła nowoczesny magazyn ma
Nowym Józefowie, pojawili się nowi inwestorzy – Tricentis (R&D) i STX Next (IT),
w Sosnowcu pod Strykowem rozwijają się
firmy Arvato Polska oraz ET Logistyk,
lada moment swoją fabrykę otworzy
firma Geis, która zatrudni 400 osób.
W 2016 roku swoje 25-lecia obchodziły
obecne w Łodzi firmy Primulator, Lsi
Software, Transition Technologies i Clariant. Powiększyła się także w Łodzi
powierzchnia biurowa, osiągając 330 tys.
mkw., zaś dzięki licznym transakcjom

Biurowiec Skanska w Nowym Centrum Łodzi

biurowiec Tom Tom przy Żeromskiego

Planetarium w EC1
Mija rok od otwarcia
Planetarium w EC1. Stutysięczny widz odwiedził
obiekt już w sierpniu 2016
r., a do grudnia doszło
kolejnych 50 tys. 1 września
ub. Roku Planetarium EC1
zwyciężyło w ogólnopolskim plebiscycie magazynu
National Geographic Traveler i uzyskało tytuł pierwszego z „7 Nowych Cudów Polski”. W tym roku pod kopułą pojawią
się nowe pokazy. – Wprowadzimy do repertuaru kilka najnowszych pokazów
filmowych. Już od lutego zaprosimy najmłodszych widzów na bajkę pod tytułem
„Polaris”. Będziemy podróżować przez Kosmos z pingwinem, który reprezentuje
faunę bieguna południowego, oraz niedźwiedziem polarnym Vladimirem, który
mieszka na biegunie północnym. Po drodze spotkają ich różne przygody, których
rzecz jasna nie zdradzę. Dla dorosłych widzów przygotowujemy pokaz „Phantom
of the Universe”, który opowiada o największej tajemnicy Wszechświata – ciemnej materii. To będzie spory zastrzyk astronomicznej wiedzy na temat dotychczas
u nas nie poruszany – mówi Tomasz Kisiel, kierownik Planetarium EC1.
Jesienią 2017 r. nastąpi otwarcie Centrum Nauki i Techniki EC1,
w którego skład będzie wchodziło właśnie Planetarium EC1, mniejsze Kino 3D oraz trzy rewelacyjne ścieżki dydaktyczne, czyli wystawy
stałe. Powstająca placówka będzie największym obiektem pod wzglę-
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najmu poziom pustostanów spadł do ok. 7
proc. W budowie jest obecnie ok. 115 tys.
mkw. nowej powierzchni biurowej, a największym zainteresowaniem wśród deweloperów biurowych cieszą się tereny w Nowym
Centrum Łodzi (dwa biurowce w budowie,
jeden planowany, plus działka sprzedana firmie Ghelamco za kwotę ponad 85 mln zł)
oraz wzdłuż al. Piłsudskiego. Do 2020 roku
deweloperzy planują oddać dodatkowe ok.
150 tyś mkw. W 2016 r. wysoka była także
aktywność deweloperów na rynku magazynowym. Firma Panattoni oddała do użytku
budynek o pow. 43 000 mkw. Brak w Łodzi
dostępnej powierzchni magazynowej klasy
A powoduje rosnące zainteresowanie deweloperów kolejnymi projektami. W 2017 r. planowane jest oddanie do użytku budynku
o pow. 43 000 mkw. dla firmy Decathlon.
W stosunku do 2015 r. na rynku mieszkaniowym nastąpił istotny wzrost inwestycji deweloperskich (wzrost z ok. 50 do niemal 70 inwestycji). W IV kwartale 2015 r. działało ok. 40
deweloperów, obecnie – 60 firm. Stopa bezrobocia w styczniu 2016 r. wynosiła 9,7, a na
koniec grudnia według wyliczeń BOI wyniesie 7,9 procenta. Mówiąc żartem, nie jest to
tzw. czeski błąd. Brawo, inwestorzy!
(jm)

Piotrkowska 155

dem powierzchni wystawienniczej w całym kraju. Otwarcie
zaplanowano na 17 listopada
2017 r. wraz z wernisażem międzynarodowej
wystawy
„Leonardo da Vinci. Energia
umysłu”.
Warto
dodać,
że w ciągu ubiegłego roku cały
kompleks EC1 w ramach wycieczek zorganizowanych zwiedziło już 6000 osób. Bilet grupowy dla
dzieci z łódzkich szkół na pokazy w Planetarium EC1 kosztuje 5 zł,
z działem obsługi klienta można się kontaktować telefonicznie pod
numerem 48 539 997 693 oraz pocztą (planetarium@ec1lodz.pl).
Więcej na stronie www.PlanetariumEC1.pl
(BeO)

Ulica Debicha
Uroczystym
odsłonięciem
pamiątkowej tablicy, koncertem
i projekcją filmową Radio Łódź
uczciło pamięć kompozytora i dyrygenta Henryka Debicha. Imieniem
artysty związanego z łódzką rozgłośnią nazwano fragment ulicy Krzywickiego przy siedzibie radia. (BeO)

20

rynek Łódzki 2(189) 2017

Symetris Business Park puchnie

Globalny dostawca motoryzacyjny ZF TRW wybrał budynek
I etapu Symetris Business Park, zrealizowany przez firmę Echo
Investment, na lokalizację dla swojego nowego centrum inżynieryjnego elektroniki w Łodzi. Firma wynajęła blisko 2 400 mkw.,
a w procesie poszukiwania nowej powierzchni doradzali jej eksperci z firmy JLL. ZF TRW jest wiodącym producentem i dystrybutorem aktywnych i pasywnych systemów bezpieczeństwa, obsługującym wszystkich największych producentów pojazdów na całym
świecie, posiadającym oddziały w 20 krajach. ZF TRW finansuje 22
centra techniczne i 13 torów testowych na kluczowych rynkach na
całym świecie. – Zdecydowaliśmy o dywersyfikacji swoich lokalizacji w Polsce. Oprócz oddziału w Częstochowie, który liczy dzisiaj ponad 300 osób, już
w maju uruchomimy również duże Centrum inżynieryjne elektroniki w Łodzi.
Docelowo pracę w nim znajdzie 200 osób – mówi Rafał Zatorski, dyrektor Centrum Inżynieryjnego Elektroniki ZF
TRW. – Poszukujemy obecnie
głównie inżynierów elektroników
i
informatyków,
a wybraliśmy Łódź ze względu na dostępność wysoko
wykwalifikowanych pracowników oraz znaczną ilość wyższych uczelni o profilu technicznym. Paweł Milcarz, senior

Lekkoatleci w Atlas Arenie

16 lutego w Atlas Arenie odbędzie się Międzynarodowy Mityng
Lekkoatletyczny Orlen Cup – sportowcy będą rywalizować na
dystansach sprinterskich 60 metrów i 60 m przez płotki, w skoku
o tyczce i w skoku wzwyż oraz w pchnięciu kulą. Zobaczymy gwiazdy
polskiej i światowej lekkiej atletyki. ORLEN Cup Łódź 2017 otrzymał status European Athletics Indor Permit, czyli najważniejszych
mityngów organizowanych przez Europejską Federację Lekkiej Atletyki. Rywalizacja na tym poziomie będzie toczyć się w dziesięciu
europejskich miastach. Na Mityngu będzie sporo ciekawostek technicznych i czołówkę polskich sędziów wspierać będzie wiodąca światowa technologia. – W naszej pracy nie ma miejsca na brak pewności. Gdy
o rekordzie świata decyduje setna sekundy, potrzeba najwyższej precyzji w sędziowaniu. Zapewnią to najlepsi polscy sędziowie z doświadczeniem z HMŚ w Sopocie czy MŚ juniorów w Bydgoszczy,
wspierani przez najbardziej na świecie zaawansowaną technologię, jakiej
używa się na przykład na Igrzyskach
Olimpijskich – mówi dr Filip
Moterski,
przewodniczący
Centralnego
Kolegium
Sędziów PZLA. W Atlas Arenie
znajdzie się np. jedna z kilkunastu na świecie kamer
do pomiaru czasu Vision PRO

Rossmann Run zaprasza
Chętni do udziału w 15. edycji Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann
Run zapisywali się już w styczniu. Po raz kolejny będzie to dwudniowa
impreza – bieg główny na 10 km
wystartuje 27 maja, a sześć dni
wcześniej rywalizować będą dzieci i młodzież. Konferencja prasowa zapowiadająca tegoroczny
bieg odbyła się w łódzkiej siedzibie Rossmanna, wzięła udział
w niej udział Prezydent Łodzi
Hanna Zdanowska, honorowy
patron imprezy. Dyrektor sportowy zawodów Jacek Chmiel
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leasing
manager
w Dziale Biur Echo
Investment, podkreśla,
że ZF TRW to kolejny
najemca po Nordea
Bank AB i Philips Polska, który podjął decyzję o wynajęciu nowoczesnej powierzchni
biurowej w I etapie
kompleksu Symetris Business Park. Jest on już wynajęty w blisko 80
proc. Obecnie trwa budowa drugiego budynku Symetris Business
Park, który dostarczy na rynek 9500 mkw. powierzchni biurowej.
Oddanie do użytku planowane jest na jesień tego roku. Symetris
Business Park jest nowoczesnym kompleksem biurowym
o powierzchni 17 500 mkw., zlokalizowanym przy al. Piłsudskiego
– głównej arterii miasta łączącej Śródmieście z dzielnicami Widzew
i Retkinia. Powierzchnie biurowe w kompleksie Symetris Business
Park spełniają najwyższe standardy. Każde biuro wyposażone jest
w podnoszone podłogi, puszki podłogowe, podwieszane sufity,
przyjazne oświetlenie, czujniki dymu i temperatury, klimatyzację
i wentylację oraz duże okna z roletami pozwalające na kontrolę
dostępu naturalnego światła. Budynek posiada certyfikat BREEAM. Więcej – na stronie www.symetrisbusinesspark.com.pl
(jm)
Od lewej Filip Moterski, przewodniczący
Centralnego Kolegium Sędziów,
Artur Partyka, wicedyrektor Mityngu
i Marek Plawgo, dyrektor Marketingu Atlas Areny

firmy Lynx, która rejestruje
3 tysiące klatek na sekundę.
Podczas Orlen Cup 2017
zastosowany zostanie także
zaawansowany system reakcji falstartowej, a w rozstrzygnięciach na rzutni pomoże
elektroniczny pomiar odległości EDM, który osiągnięcia kulomiotów jest w stanie
oznaczyć z dokładnością
do 1 milimetra. – To trzecia
taka impreza w naszej hali
– podkreśla z kolei Marek
Plawgo, dyrektor marketingu Atlas Areny. – W poprzednich latach mieliśmy problemy
z kalendarzem, a w tym roku
od 12 lutego możemy zaczynać
montaże, więc na pewno zdążymy przygotować pełną infrastrukturę. Lekkoatletyka jest świetna do oglądania na trybunach, bo zawodnicy są blisko i emocje są
niesamowite, a startują w zawodach prawdziwe gwiazdy. Bilety kosztują 20 zł, ulgowe 10, a dzieci do lat czterech wchodzą bezpłatnie.
(jm)
podkreślił, że możliwość wykorzystania
niemal całej długości
reprezentacyjnej ulicy
Łodzi jest jednym
z głównych atutów
Biegu, który ma mało
zakrętów, a na naszej
najdłuższej
ulicy
zawodnicy mogą bić
rekordy
życiowe.
W roku ubiegłym frekwencja w biegu open przekroczyła cztery tysiące, w tym roku będzie
zapewne jeszcze więcej. Więcej informacji na stronie
www.biegpiotrkowska.pl
(jm)
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Widoki z końca XIX wieku

Łódź jak z bajki

Pod koniec stycznia
Wojewódzka
Biblioteka
Publiczna im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego zaprosiła łodzian na spotkanie
z Ryszardem Bonisławskim,
który opowiadał o albumie
„Widoki dawnej Łodzi z lat
1888-1900 w obiektywie Bronisława Wilkoszewskiego”,
opublikowanym
przez
Wydawnictwo
HAMAL
Andrzej Machejek. Bronisław Wilkoszewski to słynny
łódzki fotograf zwany „łódzkim Canaletto”. Pozyskał liczną
klientelę dzięki doskonałemu kadrowaniu, najlepszym aparatom, artystycznym umiejętnościom i zainteresowaniem łódzkimi przemianami. Album zawiera ponad 200 zdjęć Łodzi
z końca XIX w. autorstwa Wilkoszewskiego. Są to fotografie
łódzkich rynków i placów, ulic, świątyń i scen rodzajowych,
fotografie parku helenowskiego z czasów jego świetności,
pierwszej wystawy przemysłowej w 1895 r. oraz pierwszej wystawy ogrodniczej
w Łodzi w 1892 r. Album
można kupić w NIKE przy
ul. Andrzeja Struga 3, w księgarniach na ulicy Piotrkowskiej oraz na stronie
www.pamiatkizlodzi.pl

Jak dziś wyglądałaby Łódź,
gdyby udało się zrealizować
śmiałe koncepcje z XX wieku?
Czy byłaby nowoczesną metropolią z reprezentacyjnymi gmachami i drapaczami chmur
w centrum? Z muzeum sztuki
z widokiem na park i staw, kolejką linową nad ZOO, oryginalnym hotelem w kształcie ogromnego statku? Czy wędrowalibyśmy zadaszoną ulicą Piotrkowską? Książka dra inż. arch. Błażeja Ciarkowskiego – wykładowcy
w Katedrze Historii Sztuki
Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ – umożliwia przegląd najważniejszych niezrealizowanych projektów i koncepcji architektonicznych ostatniego stulecia. Stanowią one
świadectwo kreatywności projektantów oraz ambicji lokalnych władz. Bogato ilustrowana publikacja pozwala zobaczyć, w jak niesamowitej przestrzeni mogliby żyć dziś łodzianie, gdyby jednak udało się zrealizować, choć część projektów wybitnych architektów wizjonerów.
Książkę
można
kupić
w
NIKE,
łódzkich
księgarniach oraz wydawnictwie Księży Młyn
(www.kmcom.pl)
Polecamy!

(jm)

Strefa jest większa
Pod koniec stycznia odbyła się w Fabryce Grohmana przy
ul. Tymienieckiego 22G uroczystość wręczenia 10 nowych
zezwoleń na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej SA. Zezwolenia otrzymały firmy Globitel, DWT, Cermont, Union Industries Polska, Geberit Ozorków, De Veris
Polska, Fresenius Kabi Polska, ZPOW Agros Nova, Mabion
SA oraz Infosys BPO Poland. Niektóre z wymienionych działają już od lat w strefie i teraz otrzymały kolejne zezwolenia,
dzięki którym zbudują nowe zakłady produkcyjne, magazyny
i siedziby. W styczniu władze Sieradza złożyły wniosek o rozszerzenie podstrefy ŁSSE w mieście. Do Strefy ma zostać włączony teren wyróżniony prestiżowym tytułem „Grunt na
medal” przyznawanym przez Polską Agencję Informacji
i Inwestycji Zagranicznych. Teren ma powierzchnię 5,42 ha
i zlokalizowany jest w sąsiedztwie MPWiK w rejonie ulic Jana
Pawła II oraz Górki Kłockiej. Poprzez bezpośrednią styczność
z zachodnią obwodnicą Sieradza i węzłem Sieradz Zachód
zapewnia szybkie połączenie z drogą ekspresową S8. Teren
w całości stanowi własność Gminy Miasta Sieradz.
– Lubię takie niekończące się historie – zaznaczył Marek Michalik,
Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Dziś rozpoczynamy
kolejny etap w dziejach sieradzkiej podstrefy. Skieruję
ten wniosek do Rządu i jeszcze w tym roku spodziewamy się usłyszeć dobrą wiadomość o rozszerzeniu.
(jm)

RYNEK

22

rynek Łódzki 2(189) 2017

Tapicerka i lakier jak nowe
Samochody ze skórzana tapicerką są bardzo eleganckie i znakomicie wyglądają, ale po pewnym czasie trzeba jednak skórę
odnowić. Warto wtedy zadzwonić do autoSPA i umówić się na
spotkanie. Firma oferuje usługę renowacji skór samochodowych
pod nazwą Leather Spa, która tchnie nowe życie w zużytą tapicerkę. Dzięki ręcznej pracy specjalistów przy użyciu profesjonalnych kosmetyków do renowacji można uzyskać olśniewający
efekt i skóra w aucie wyglądać będzie jak nowa, a samochód –
jakby wyjechał z salonu. Nawet mocno zużyta tapicerka ma
bowiem szansę odzyskania dawnego blasku. Dzięki odpowiedniej pielęgnacji będzie cieszyć właściciela auta przez kolejne lata
użytkowania. Różnicę po zabiegach widać od razu gołym okiem
– firma zajmuje się zarówno całościową renowacją tapicerki, jak
i odnawianiem pojedynczych elementów (jak boczki czy fotele).
Gdy na lakierze auta widać rysy, to najwyższy czas się nim zająć.
Specjaliści autoSPA sprawią, że znów będzie błyszczał. Dzięki
profesjonalnemu polerowaniu lakieru samochód odzyska
dawny wygląd. AutoSPA używa tylko najwyższej jakości kosme-

tyków oraz nowoczesny
sprzęt, możemy zatem
mieć pewność, że auto
jest w myjni bezpieczne.
Firma zapewnia także
profesjonalne
usługi
nakładania powłok ceramicznych GTECHNIQ,
które ochronią lakier.
Do
zabezpieczania
pojazdów myjnia używa
tylko profesjonalnych
kosmetyków z serii Crystal Serum i Serum light,
które są szczytowym
osiągnięciem w dziedzinie ochrony lakieru –
dają bardzo wysoką trwałość, wysoki połysk, odporność na działanie środków chemicznych i mają podwyższoną wytrzymałość w niskich i wysokich
temperaturach. Zapraszamy!
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