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WAZNE TELEFONY

HOTELE

Urząd Wojewódzki . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-10-00, 42 664-10-10
Urząd Marszałkowski . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 663-30-50
Urząd Miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ. . . . . .
tel.:
42 638-59-55
REGIONALNA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO . . . . . . . . . .
tel.:
42 638-59-57, 42 663-77-33
PORT LOTNICZY ŁÓDŹ. . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 683-52-55
INFORMACJA LOTNICZA PLL LOT . . . . . . .
tel.:
801-703-703
INFORMACJA MPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 672-11-12, 801-301-309
INFORMACJA PKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 631-97-06
INFORMACJA KOLEJOWA PKP . . . . . . . . . .
tel.:
42 20-55-007
Serwis TV-VIDEO-FOTO . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
601-320-071
Serwis komputerowy DPCOMP . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
514-749-148
ALARMOWY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
112
POGOTOWIE RATUNKOWE. . . . . . . . . . . . . .
tel.:
999
POLICJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
997
STRAŻ MIEJSKA. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
986
STRAŻ POŻARNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
998
POGOTOWIE ENERGETYCZNE. . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
991
POGOTOWIE GAZOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE. . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
994
BIURO NUMERÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
118-913

andel`s**** Łódź ul. Ogrodowa 17 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 279-10-00
Focus*** Łódź, ul. Łąkowa 23/25 . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 637-12-00
Grand*** Łódź, ul. Piotrkowska 72 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 633-99-20

Novotel** Łódź, al. Piłsudskiego 11A. . . . . . . . . .
tel.:
42 254-39-00
Reymont** Łódź, ul. Legionów 81. . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 633-80-23
Qubus*** Łódź, ul. Mickiewicza 7 . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 275-51-00

Zbiornik wodny na Stokach, zwany podziemną katedrą Łodzi

KULTURA * MUZYKA * TEATRY * KINA * MUZEA
OŚRODEK INFORMACJI KULTURALNEJ ŁDK. . . . . .
tel.:
42 633-72-99
Planetarium EC1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
539-997-693
FILHARMONIA ŁÓDZKA ul. Narutowicza 20/22 . . . . .
tel.:
42 664-79-79
TEATR WIELKI pl. Dąbrowskiego . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 633-99-60
TEATR MUZYCZNY ul. Północna 47/51 . . . . .
tel.:
42 678-35-11
TEATR im. S. JARACZA ul. Jaracza 27 . . . . . . .
tel.:
42 633-15-33
TEATR NOWY ul. Więckowskiego 15 . . . . . . .
tel.:
42 633-44-94
TEATR POWSZECHNY ul. Legionów 21 . . . . . . .
tel.:
42 633-25-39
TEATR STUDYJNY PWSFTViT ul. Kopernika 8 . . . .
tel.:
42 636-41-66
TEATR LOGOS ul. Skłodowskiej-Curie 22 . . . . . .
tel.:
42 637-65-45
TEATR MAŁY w Manufakturze ul. Drewnowska 58 . . . . .
tel.:
42 633-24-24

KINO HELIOS al. Politechniki 1 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 299 92 72
KINO CHARLIE ul. Piotrkowska 203/205 . . . . . . . . .
tel.:
42 636-00-92
CINEMA CITY ul. Karskiego 5 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-64-64
ŁÓDZKI DOM KULTURY ul. Traugutta 18 . . .
tel.:
42 633-70-13
ORANGE IMAX ul. Karskiego 5 . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-64-64
SILVER SCREEN al. Piłsudskiego 5 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 639-58-00/58
KINO BODO Rewolucji 1905 r. 78/80 . . . . . . . . . . .
tel.:
539-801-858

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
I ETNOGRAFICZNE pl. Wolności 14 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 632-84-40
CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA
ul. Piotrkowska 282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 683-26-84
MUZEUM MIASTA ŁODZI ul. Ogrodowa 15 . . . . . . .
tel.:
42 654-00-82
MUZEUM KINEMATOGRAFII pl. Zwycięstwa 1 . . . .
tel.:
42 674-09-57
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MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ ul. Tymienieckiego 24
tel.:
42 674-42-98
MUZEUM MARTYROLOGII RADOGOSZCZ
ul. Zgierska 147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 655-36-66
MUZEUM SZTUKI ul. Więckowskiego 36 . . . . . . . . .
tel.:
42 633-97-90
MUZEUM SZTUKI – ms2 ul. Ogrodowa 19 . . . . . . .
tel.:
42 634-39-44
PAŁAC HERBSTA
(oddział Muzeum Sztuki) ul. Przędzalniana 72 . . . . .
tel.:
42 674-96-98
SKANSEN MIEJSKIEJ ARCHITEKTURY
DREWNIANEJ ul. Piotrkowska 282. . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 683-26-84
MUZEUM FABRYKI ul. Drewnowska 58 . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-92-93
MUZEUM KANAŁU „DĘTKA” Plac Wolności . . . . .
tel.:
42 254-90-11
MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI ul. ks. Skorupki 21 . . .
tel.:
42 636-83-58
MUZEUM BAJKI SE-MA-FOR ul. Targowa 1/3 . . . . .
tel.:
42 682-26-01
www.se-ma-for.com/muzeum-bajki
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Podczas gali w Filharmonii Łódzkiej poznaliśmy laureatów IX edycji konkursu
Menedżer Roku, organizowanego przez „Dziennik Łódzki”
i Lożę Łódzką Business Centre
Club. W kategorii Duża Firma
menedżerem roku został Jacek
Furman, Prezes Zarządu spółki Aflofarm Farmacja Polska.
W kategorii Średnie Przedsiębiorstwo statuetkę otrzymał
Krzysztof Jaroszewicz, Prezes Zarządu spółki Jaszpol, a w kategorii Małe
i mikro przedsiębiorstwo – Mirosław Kik, Prezes Zarządu spółki Kikgel.
Firma Sua Sponte odebrała nagrodę Partner Polska Press Grupy Oddział
w Łodzi 2016. W skład Kapituły konkursu wchodzą wojewoda, marszałek województwa, prezydent Łodzi, rektorzy łódzkich uczelni, a także
przedstawiciele organizatorów konkursu.
Jerzy Mazur, fot. Archiwum Urzędu Marszałkowskiego

Łodzianin Roku

W klubie Wytwórnia pod koniec lutego podsumowano Plebiscyt Łodzianin Roku 2016. Zaszczytny tytuł otrzymał Cezary Pawlak, kustosz Muzeum
Miasta Łodzi, prezes Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami, twórca kwesty na rzecz ratowania
zabytków na Starym Cmentarzu, która odbywa się
od 22 lat i co roku udaje się zebrać około 100 tys. zł.
Laureat odebrał statuetkę w dniu swoich imienin.
Serdecznie gratulujemy!
Beata Ostojska

Łódź Miastem
Filmu UNESCO
Do połowy czerwca miasta z całego
świata mogą składać wnioski o członkostwo w Sieci Miast Kreatywnych UNESCO (UCCN). Aby móc ubiegać się
o tytuł Miasta Filmu, kandydat musi
wykazać znaczenie sektora kreatywnego dla gospodarki i jego obecność
w strategii rozwoju. Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi
przygotowuje kandydaturę do tytułu Miasta Filmu już od kilku miesięcy, pracując nad 4-letnim planem działania. Spośród polskich miast
do sieci UNESCO należą Kraków oraz Katowice, a są w niej też trzy miasta partnerskie Łodzi: Puebla, Lwów oraz Chengdu.
(BeO)

Ogród na ścianie

Wiosną w Łodzi pojawi się pierwszy żywy
ogród wertykalny. Projekt zakłada zagospodarowanie dwóch ścian: budynku przy ul.
Zachodniej 95 oraz kamienicy przy al.
Kościuszki 1. Wokół budynków posadzone
zostaną drzewa, które związane będą z ogrodem poprzez badania i obserwacje roślin.
O tym jakie rośliny znajdą się w ogrodzie zdecyduje środowisko badawcze. Koszt całego projektu wraz z przeprowadzeniem badań to 200 tys. zł. Instalacja projektu rozpocznie się
w maju i potrwa ok. 3 tygodni.
(jm)

Kolorowa Tolerancja
ZAMÓW TAKSÓWKĘ
ZA POMOCĄ WYGODNEJ
APLIKACJI MOBILNEJ:
taxi 800400400

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana organizuje w dniach
21-23 marca akcję Kolorowa Tolerancja, która polega na pokrywaniu
farbą obraźliwych napisów na ścianach budynków i oprowadzaniu
łodzian po łódzkich świątyniach oraz instytucjach kultury. W zeszłym
roku akcja odbywała się pod hasłem KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ,
a w tym roku – KOLOROWA WIELOKULTUROWA.
Jak zawsze – POPIERAMY!
(BeO)

3

WYDARZENIA

EDUKACJA

W dniach 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 tego-

rocznej edycji jest Strefa Kariery
oraz cykl spotkań pod nazwą
„Wielka Lekcja…”, podczas których przeprowadzone będą lekcje z Matematyki, Geografii
(spotkanie z himalaistą Piotrem
Pustelnikiem), Chemii, Ekologii
i WF (spotkania m.in. z koszykarką Elżbietą Nowak, lekkoatletą Markiem Plawgo, pływaczką Aleksandrą Urbańczyk-Olejarczyk). Po raz pierwszy dla
zwiedzających oddana zostanie
Strefa Kreatywności przez Zabawę, odbędzie się także druga edycja biegu eduRun.

NA STYKU KUILTUR

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 znajdzie ofertę dopasowaną do jego potrzeb. Podczas targów odbędą się konkursy, gry miejskie i wycieczki z przewodnikami.
Swoich sił będzie można spróbować
na ściance wspinaczkowej. Atrakcyjnie zapowiada się oferta biur podróży
i hoteli. W programie są także spotkania z podróżnikami, którzy opowiedzą o swoich wojażach po świecie.
Więcej: www.nastykukultur.pl

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

PURE BEAUTY

i wizażu. Wśród wystawców są uznane firmy kosmetyczne: SOUVRE,
SCANDINAVIA, SYLVECO, BABARIA, NATUR HOUSE, APIS
COSMETICS, BLEUET, JAAPEE i wiele innych. Odwiedzający będą mieli
okazję zapoznać się z szeroką ofertą nowości rynkowych i usług kosmetycznych, a także skorzystać z fachowych porad w zakresie pielęgnacji urody
oraz prowadzenia zdrowego trybu życia. Więcej: www.dniurody.pl

W tym samym terminie
i miejscu odbędą się Dni Urody
i Estetyki 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

TARGI

Edukacja 2016
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Wszystko dla domu i mieszkania

ogrodów i przydomowej architektury oraz kilkadziesiąt modeli
okien i drzwi różnych marek.
Wśród nowości znajdą się m.in.
inteligentne domy, bezprzewodowa
kosiarka samodzielnie dbająca
o teren, parkiet drewniany do samodzielnego montażu, tapety przedstawiające wzory i obrazy w trzech
wymiarach, drzwi pełniące funkcję
kurtyny przeciwpożarowej, zdalne
systemy regulacji ogrzewania,
kominki hybrydowe oraz mnóstwo
innych niezwykle atrakcyjnych produktów. Blisko jedna trzecia targowej ekspozycji będzie poświęcona wyposażeniu wnętrz i aranżacji
ogrodów, a równolegle z targami odbędzie się Salon Praktyki Dekarskiej oraz wiele imprez towarzyszących.
(jm)

236 wystawców weźmie udział w tegorocznej edycji Targów
Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz INTERBUD, które spółka
INTERSERVIS organizuje w Łodzi w dniach 10-12 marca w Hali
EXPO przy al. Politechniki 4. W targowej ofercie znajdą się propozycje dla budujących
dom lub planujących
remont mieszkania.
Na targach obecni
będą także architekci,
dekoratorzy wnętrz
oraz producenci materiałów budowlanych.
Odwiedzający będą
mogli zobaczyć ekologiczne systemy ogrzewania, pokrycia dachowe, rozwiązania dla

Festiwal Zdrowia i Niezwykłości

i wróżbitami. To najstarsza
i największa tego typu
impreza w Polsce, zwyczajowo odwiedza ją około 4 tysięcy gości,
do dyspozycji których jest około 200
wystawców z całej Polski i zagranicy.
Więcej na www.marvel-media.pl oraz
www.facebook.com/MarvelMediaLodz/

W dniach 24-26 marca w hali
wystawienniczej EXPO-Łódź odbędzie się 33. edycja Festiwalu Zdrowia
i Niezwykłości. Festiwal skierowany
jest do osób zainteresowanych niekonwencjonalną medycyną, naturalnymi kosmetykami, suplementami
diety, zdrową żywnością, profilaktyką zdrowotną, rękodziełem artystycznym polskich artystów, biżuterią
i kamieniami szlachetnymi. Można
tu spróbować wielu ciekawych
potraw, zaplanować kompleksową
dietę, spotkać się z irydologami oraz
masażystami, a nawet wróżkami

Łódź z nagrodami

zmiany, jakie zaszły na tej
ulicy. – Nagroda należy
się przede wszystkim
łodzianom, bo to mieszkańcy zgłosili wniosek
do Budżetu Obywatelskiego w ramach którego
odnowiona była ul. Piramowicza i to mieszkańcy
zagłosowali na ten projekt – mówił na konferencji prasowej wiceprezydent Wojciech Rosicki.
Podczas konkursu Property Design główną nagrodę za bryłę obiektu
użyteczności publicznej otrzymał Dworzec Łódź Fabryczna, który
zdobył też nagrodę specjalną za obiekt roku w konkursie Diamenty
Infrastruktury i Budownictwa 2016 r.
(jm, zdjęcia archiwum UMŁ)

Dworzec oraz woonerf
na ul. Piramowicza zdobyły
główne nagrody w swoich
kategoriach w konkursie Property Design Awards 2017.
Statuetkę za najlepszą przestrzeń publiczną w Polsce
w konkursie Property Design
Awards 2017 w czwartek podczas gali w Katowicach odebrała
architekt
Edyta
Westrych-Maćkowiak z ZIM,
która razem z arch. Bartoszem Zimnym odpowiada za

Nowości w Manufakturze

fem kuchni. Za dobór sprzętu
i gatunków kawy odpowiada łódzki barista Bartek Biesiada. Z okien
kawiarni wydać Rynek, a bar stoi
na czterech ogromnych walizkach.
Natomiast Muzeum Fabryki na
swoje10-lecie uruchomiło Escape
Room, w którym gra przebiega na
terenie całej ekspozycji, liczącej
400 mkw. W „Morderstwo
w muzeum” można grać po godz. 19.00, a w poniedziałki przez cały
dzień. Musi zebrać się co najmniej 8 chętnych, a mordercy może szukać jednocześnie nawet 30 osób. Za 45 minut gry płaci się 350 zł. Zapisy pod numerem (42) 664 92 93.
(BeO)

W budynku dawnej elektrowni została
otwarta Manu Cafe –
połączenie kawiarni
i bistro, gdzie można
napić się kawy i zjeść
dania przygotowane
przez
Arkadiusza
Klimkiewicza, znanego z programu Hell's
Kitchen, który jest sze-
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LODZIANA

Les Misérables startują
Teatr Muzyczny zaczyna przygotowania do wystawienia „Nędzników”. Próby zaczną się wiosną, znamy już realizatorów i obsadę – „musical wszechczasów” przygotowuje muzycznie Michał
Kocimski, a wyreżyseruje Zbigniew Macias. Do roli głównego
bohatera – Jeana Valjeana, przygotowują się Jakub Wocial i Marcin Jajkiewicz, Javerta będą kreować Tomasz Rak i Paweł Erdman,
a Mariusa – Michał Dudkowski i Mariusz Adam Ruta. W rolach
żeńskich wystąpią m.in. Marta Kołatek, Katarzyna Łaska, Emilia
Klimczak i Ewa Spanowska.
(BeO)

od lewej: Michał Kocimski, dyrektor Grażyna Posmykiewicz i Zbigniew Macias

Artysta ognia

teatralnych w Polsce i na świecie.
Jego spektaklom często towarzyszy
muzyka na żywo. Ogień jest animatorem dla form plastycznych
wykonanych z tkaniny, papieru
lub tektury, stanowi także środek
ekspresji i światła. Motyw lotu
i skrzydeł często przewija się
w twórczości artysty, a jego anioły
wykonane są techniką collage`u jako swoisty pamiętnik. Powstawały przeważnie w Krakowie, gdzie
Kwieciński spędza kilka miesięcy
każdego roku, gromadząc różnego
rodzaju bilety, wejściówki i kawałki papieru. Wystawa w Arlekinie
jest nieformalnym jubileuszem
artysty, który w tym roku kończy
60 lat i obchodzi 40-lecie pracy
artystycznej; na wernisażu był więc
tort urodzinowy z motywem
ognia, a także szczególny prezent
– pudełko w kształcie gaśnicy.
Życzymy jubilatowi, aby pudełko
nigdy… nie wyschło!
(BeO)

W prowadzonej przez Teatr Arlekin Galerii A „W piwnicy” do 15 marca
będzie czynna wystawa „Anioły i inne zjawy”, prezentująca dorobek
twórczy Grzegorza Kwiecińskiego. Ten plastyk, performer, scenograf
i reżyser teatru lalek jest twórcą ponad 80 realizacji teatralnych, a od 1978
r. prowadzi autorski Teatr Ognia i Papieru. W swoich jednoosobowych
spektaklach mierzy się z przemijaniem życia, jego nietrwałością, marzeniami. Swoje performanse prezentował na najważniejszych festiwalach
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Rzetelna praca i szczera rozmowa
4 marca rusza XXIII Międzynarodowy iści. Mam nadzieję, że ów awangardowy stan umysłu odnajdą PańFestiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. stwo w propozycjach twórców, których spektakle zaprezentujemy.
Jakie gwiazdy zobaczymy w tym roku na festiwa- Będzie on również tematem dyskusji „Awangarda, teatr i cała reszlu?
ta”, z udziałem artystów z całego świata, którą przygotowuje prof.
Gwiazd chyba nie zobaczymy, za to wybit- Ryszard Kluszczyński,.
nych aktorów z Polski i Austrii. W tym roku
W zasadzie wszystkie festiwalowe prezentacje odbędą się w budynku
na Festiwalu zaprezentujemy spektakle m.in. Teatru Powszechnego. Będzie to ostatni Festiwal na Dużej Scenie Teatru
trzech scen narodowych – Teatru Narodowe- przed jej modernizacją. A co z przenosinami do Bałtyku?
go z Warszawy, Starego Teatru w Krakowie
Zostały już przypieczętowane. Otrzymaliśmy informację o dofii Narodowego Teatru z Wiednia. Wierzę, nansowaniu z Ministerstwa Kultury na zakup sprzętu do montażu
że będziecie mieli Państwo okazję obejrzeć systemu oświetlenia sceny, dzięki któremu będziemy mogli prezenważne spektakle i ciekawe kreacje aktorskie i – tować spektakle w kinie Bałtyk. To był niezwykły dzień, kiedy się
jak co roku – jestem bardzo ciekawa opinii widzów.
o tym dowiedziałam, bo jest to fenomenalna wiadomość dla zespoJak to się robi, że każdego roku Festiwal jest takim sukcesem, łu, który nie traci pracy, ale i dla publiczności.
że w momencie uruchomienia sprzedaży ludzie stoją w kolejce po bilety?
To w dużej mierze Pani sukces, jako dyrektora, a od nowego roku dyrekMyślę, że za sukcesem Festiwalu stoi rzetelna, wieloletnia praca. tor teatru stał się oficjalnie zawodem. Czy Pani czuje się zawodowym
To nie urodziło się z dnia na dzień. Unikam kategoryzowania, dyrektorem teatru?
ale mam głębokie przekonanie, że przez ponad 20 lat prowadzę
Tak.
z widzami Festiwalu szczerą
A jaki jest przepis na bycie
rozmowę, proponując im
dyrektorem z sukcesem?
Najważniejsza w teatrze
coraz odważniejszy i coraz
jest wizja artystyczna, trzeba
bardziej wymagający repertumieć koncepcję prowadzear. Trudno nas porównywać
do Festiwali, które na stracie
nia teatru i konsekwentnie
ją realizować. Trzeba wiemają
kilkumilionowy
budżet. Nasz miał zupełnie
dzieć, jaki chce się prowainną drogę - zaczynaliśmy
dzić teatr, ale także, w jakim
od zera. Dla mnie Festiwal,
kontekście ten teatr powstaje. Jeśli uda się stworzyć druteatr w ogóle, są przestrzenią
dialogu. Nic nie dzieje się bez
żynę, którą łączy wspólny
cel, można osiągnąć naprawprzyczyny i w oderwaniu
dę wiele. Dyrektor z jednej
od miejsca oraz ludzi, dla
strony powinien mieć odwaktórych
go
tworzymy.
gę marzyć, a z drugiej musi
I myślę, że nasi widzowie to
mieć pewność, że teatr
doceniają, dlatego obdarzają
będzie działał profesjonalnas takim zaufaniem i wyczenie od strony administracyjkują kolejnej edycji.
„Eiswind”, fot. Reinhard Werner/Burgtheater w Wiedniu
no-rachunkowej. Choć za to
W tym roku festiwal nosi
odpowiadają
zastępca
podtytuł – „Awangarda jako
dyrektora i główna księgostan umysłu”. Dlaczego taki
wa, to bywa, że za ich nietemat?
kompetencje cięgi spadają
Odmienianie
słowa
na dyrektora. Dlatego tak
awangarda przez wszystkie
bardzo istotne, by mieć
przypadki,
w
związku
merytorycznych współpraz obchodami stulecia, sprocowników, ale proporcje
wokowało mnie do zastanomuszą być zawsze zachowawienia się nad tym, na ile
ne. Wszak sercem teatru jest
awangarda jest obecna dziś.
scena, którą reszta wspiera.
Jak ideały twórców awangarPrzepis na dobrego dyrektody historycznej wpłynęły na
ra: talent i nos – jak mówi
współczesną sztukę, w tym
Maciej Englert – nie ma
również teatr? I wreszcie co to
szkoły dyrektorów teatru.
oznacza być artystą awangarDziękuję za rozmowę
dowym? Dlatego stało mi się
i życzę kompletu widzów
bliskie hasło „awangarda
jako stan umysłu”, o którym
„Garderobiany”, fot. Tomasz Urbanek/Teatr Narodowy w Warszawie
Rozmawiała: Beata Ostojska
mówił André Breton i dada-
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Awangarda w Białej Fabryce

Fotografie
na wystawach

jektów oraz ubiorów, akcesoriów
mody, tkanin i elementów wyposażenia wnętrz powstałych w ramach
łódzkiego przemysłu, a także druków
reklamowych, etykiet oraz elementów do wykonywania wzorów drukowanych na tkaninach.
W galerii ŁTF
Co w ramach Stulecia Awangardy
Jakie są dalsze plany muzeum?
przy ul. Piotrkowzobaczymy w Muzeum Włókiennictwa?
Mocnym punktem w tym roku
skiej 102 przez 3
Skupimy się na tym, co jest naszą będzie nasza wrześniowa wystawa pt.
tygodnie
od 8.10
będomeną – tkaninie artystycznej, wzor- „Bunt materii”, która podsumuje 15 edycji Triennale.
Protest
przedzie można
nictwie przemysłowym, designie. ciw zastanemu porządkowi jest już w tytule wystawy,
któraoglądać
pokaże
Chcemy pokazać ogromny potencjał jak silnie tradycja awangardy oddziaływała na wystawę
medium, fotografii
jakim jest
awangardowych tendencji w sztuce tkanina, w dużym stopniu przesądzając o jej Krzysztofa
charakterze.JarczewMyślę,
stanowiących źródło inspiracji, jak że wystarczy przypomnieć topowe nazwiska skiego
Sadleya,
pt. Abakano„Zapozoi praktyczne wykorzystanie awangar- wicz, Owidzkiej, Śledziewskiej, aby zachęć wszystkich
do odwiewani”. Zobaczymy
dowej estetyki przez wielu projektan- dzenia tej wystawy.
na niej portrety
tów drugiej połowy XX wieku. Do tych zagadnień będzie odnosił
Beata Ostojska
osób znanych
ze
się cykl zmieniających się co kwartał wystaw pt.: „Kwartały awansceny politycznej
gardy”. Spotkania z awangardą w Centralnym Muzeum WłókienTeatr Nowy przygofot. Krzysztof Jarczewski i artystycznej. – Nie
nictwa w Łodzi rozpoczęły się od prezentacji projektu tkaniny
tował na stulecie awanbędę udawał, że prezensukienkowej
Władysława
Strzemińskiego
– jednego
z największych
Jerzego
Semkowa zagrać gardy
utworyinscenizację
Brahmsa pojeZakończyła
się budowa
sali koncertowane zdjęcia to chwile „upolowane” – mówi auartystów
awangardowych
XX wieku.
Wystawom
towarzyszą
warsz- dzień
dynku
między
awangarNastępny
przyniesie
kontowej Akademii
Muzycznej
przy ul.
Żu- i Mozarta.
tor zdjęć. – Zdecydowałem się na pełną współpracę
taty
i wykłady
tematyczneotwarcie
nawiązujące
do prezentacji.
dowym
artystą a krytycert Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii
bardzkiej
2. Uroczyste
odbędzie
z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed
pokażecie
wyłącznie
kiem
awangardy oraz
Przytockiego,
sięCzy
18. 10,
a uświetni
je cykltekstylia?
koncertów, któ- Łódzkiej pod batutą Pawła
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
Kolejna
odsłona
cyklu przedstawiać
będzie
dzieła
Leny
krojenie
w kształbędzie
towarzyszyć
pianistcetortu
Beacie
ry Nie.
od adresu
nowej
sali otrzymał
tytuł „AŻ która
są, jak chcą, ale jednak – pozowali. Wybierali scenoKowalewicz-Wegner,
wybitnej
łódzkiej
artystki
specjalizującej
się
cie
jednej z rzeźb grafię,
K. kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może jednak,
Bilińskiej
w Koncercie
fortepianowym
festiwal”, a trwać będzie
(nomen
omen!)
ważbiżuterii
artystycznej.
Wywodziła
się
ona
ze
środowiska
artyKobro.
Bogaty
program
do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estra- W. Lutosławskiego. W programie są też
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdziPojedynek o awangardę
stycznego PWSSP w Łodzi zorientowanego na twórczość awangarosnuty wokół postaci
dzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade- utwory G. Verdiego, R. Wagnera i B. Brittewi? Warto sprawdzić!
dową. Jej działalność w zakresie projektowania oraz kształcenia
patrona uczelni Władymii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy! (BeO)
Z kolei w galerii Akademickiego Ośrodpokoleń młodych artystów-projektantów rozpropagowała na grunsława Strzemińskiego oraz Katarzyny Kobro przygotowała też
ka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
cie polskim postrzeganie tworzenia biżuterii jako działalności ściłódzka Akademia Sztuk Pięknych – obok warsztatów i konfeeksponowane zdjęcia Grzegorza Michałowśle artystycznej. Kolejne prezentacje ukażą różnorodność kolekcji
rencji naukowych planuje wystawy prac swoich studentów
skiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawomuzeum, w której eksponatach znalazły odzwierciedlenie aktualne
inspirowanych awangardą.
(BeO)
dowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
prądy w sztuce światowej XX wieku, pozwalając na prezentację prood publikacji w „Expressie Ilustrowanym”,
potem robił zdjęcia dla „Przeglądu Sportowego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej
wystawa będzie
Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)
c i oMarek
wo
W Galerii Sztuki Miasta c z ę śMec.
Tkaczy w Zgierzu od 1 marca przeniesiona
Kopczyński,
rotundy
do 20 kwietnia czynna jest do mec.
Bożena
wystawa prac Joanny Łabeń- Manufaktury
Niecieckagdzie
skiej, fotografki i przewod- w Łodzi,
Ostojska
preniczki po Łodzi oraz woje- podczas
i dziekan
ORA Jarosław
wództwie łódzkim. Obok zentacji
prac
Szymański
fotografii artystycznej obej- autorka
zorgaMaciej
rzymy tu sztukę abstrakcyj- nizujefot.
warsztaGrzegorek
ną oraz eksponaty rzemieśl- ty twórcze
dla
13 września w siedzibie Okręgowej Radynicze
Ad- z Agnieszkę
Grajnert
– Bożenna
Banasik była boXIX wieku,
a przy
najmłodszych.
będzie kupić
Z kolei
5 kwiet-Postać
wokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63okazji
zgro- można
wiem wielbicielką
kultury
francuskiej.
książkę Pani
autorki
„Oto
moja nia
w Galerii
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci
Dziekan
przypomniał
poświęcony
Jej Miasta
doko- Tkaczy w Zgierzu odbędą się warsztaty pt.
Ziemia naniom
Obiecana”,
wydaną „Tkanina
obiektywie”
w ramach XVII Festiwalu Nauki, Techniki
i wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień
film dokumentalny,
a wieczórw był
także
przez Drukarnię
PROXIi Sztuki.
Grupy
trzeba zgłosić na adres do@joanna-labenska.pl
z okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik.
promocją wydanego
pośmiertnie
tomiku
wierszy
MA. Fotografie
zaprezenprzyjść
z własnym
aparatem (może być telefon komórkowy).
W spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga
Bożenny są
Banasik
„Miłość Warto
w ogrodzie”,
który
do
towane druku
w czterech
salach,
warsztatów
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie
przygotowało
naszePodczas
wydawnictwo.
Inicja- uczestnicy dowiedzą się jak powstał przemysł
których
elementem
XIX-wieczny
i jak powstają tkaniny, a następnie przystąpią do twórwspominali byłą dziekan ORA, podkreślając
Jej torami
spotkaniałącząbyli adwokaci
Bożena Niecieccym będą
zdjęciai Marek
tkanin
czych warsztatów,
na zakończenie których rozstrzygnie się konkurs
charyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej
ka-Ostojska
Kopczyński,
a patronat nad
firmy
LINEXIM
Tkaninowna
najciekawszą
fotografię.
zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda!
fot.Na
Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
Michałowski
dniach 1-2Rady
kwietnia
(jm)
pomagały piosenki francuskie wykonane nia.
przezW Okręgowej
Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)

Rozmowa z Anetą Dalbiak,
dyrektorką Muzeum Włókiennictwa

AŻ Akademii Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

Moja Ziemia Obiecana
Wstęp

Drogi Młody Człowieku,

Tobie dedykuję niniejszą publikację. Będąc u progu
dojrzałości musisz podjąć szereg decyzji, które wpłyną
na dalsze Twoje życie. Mam tu na myśli szkołę, studia,
zawód… Jesteś jeszcze młodym człowiekiem i nie zawsze potrafisz odpowiedzieć sobie na nurtujące pytania. Pierwsza myśl jaka Ci się nasuwa to pomyślę później… Otóż stałam dokładnie w tym samym miejscu
co Ty teraz i totalnie nie byłam zorientowana co bym
chciała robić. To moja mama wybrała za mnie szkołę
i pokierowała mnie w kierunku specjalisty od finansów, bo w tamtych czasach był to zawód przyszłości.
Dziś się tym nie zajmuję – to nie dla mnie, aczkolwiek
nie żałuję posiadania tej wiedzy, którą zdobyłam
w liceum ekonomicznym. Jedno jest pewne, mało
jest młodych ludzi, którzy u progu dojrzałości dokładnie wiedzą co chcą robić w życiu. Ponadto czasy polityczne, społeczne i gospodarcze bardzo szybko się
zmieniają. Trzeba być elastycznym, aby podążać za
zmianami. Wyjazd zagranicę nie jest rozwiązaniem na
sytuację, która dzieje się w naszym kraju. Wszędzie jest
dobrze, gdzie nas nie ma. Pragnę Ci uświadomić, że
ważne jest wykształcenie, chęć zdobywania i posze-

rzania umiejętności, ciągłe doskonalenie się, ciekawość świata, zdolności obserwawcze i przede wszystkim wyciąganie wniosków z historii oraz z błędów inny.
Chcę Ci pokazać na przykładzie historii Łodzi i jego
mieszkańców, że warto mieć ambicje, aspiracje i cele
zawodowe. Łódzcy fabrykanci nie mieli łatwo, napotykali na swojej drodze mnóstwo problemów, ale nie
poddawali się. Dziś o nich mówimy, bo pozostawili po
sobie ślad na kartach historii. Mam nadzieję, że moja
publikacja pomoże Ci w wytrwaniu w nauce i zmotywuje do działania! Pamiętaj, że bez ambicji, ciężkiej
i żmudnej pracy i trochę szczęścia ciężko jest osiągnąć
sukces. Udowodnię Ci na łamach niniejszej publikacji,
że wiedza i doświadczenia pomagały w budowaniu
dużych biznesów nawet mimo braku środków finansowych. Twój wybór w przyszłości czy będziesz pracować na etacie, czy założysz swoją firmę będzie mieć
ogromne znaczenie dla Ciebie samego. Czy czasy
XIX/XX wieku a XXI tak bardzo się zmieniły? Nie sądzę! Historia jest nieobliczalna i lubi się powtarzać.
Mądry jest ten, który ją zna i umie wyciągnąć wnioski.
Zapraszam do refleksyjnej lektury!
123

Karol Scheibler

produkcję.

ła budowa
wybudowafamilijnych
zy tym dalmieszkanioość krótkim
ki piętrowe
n. Ciasnota
kilka osób.
ości takie
ali majstrouższym stawnież budytakże sklep
m pracować się w arzeby. Jego
kże zapewczną i bezkompleksie
ały się dooteka, klub

pracowniczy, sala
teatralna. Przyczynił się również do
budowy łódzkich
świątyń,
przede
wszystkim kościoła

Wnętrza pałacu Karola Scheiblera,
obecnie Muzeum Kinomatografii

pw. Św. Jana, cerkwi św. Aleksandra
Newskiego, katolickiego kościoła pw.
Św. Stanisława Kost-

Wnętrza pałacu Karola Scheiblera, obecnie
Muzeum Kinomatografii

ki oraz wielu innych budynków
użyteczności publicznej.

To właśnie Karolowi Scheiblerowi
Łódź zawdzięcza
określenie „polski
Manchester”.

Karola
Scheiblera
wyróżniono
licznymi
nagrodami zarówno za życia, jak i pośmiertnie. W 1887 roku otrzymał nagrodę od Warszawskiej Wystawy Higienicznej za „starania
o polepszenie bytu robotników”. Car Rosji Aleksander II odznaczył Scheiblera Cesarskim i Królewskim
Orderem Świętego Stanisława I klasy (co wiązało się
z prawem do dziedziczenia tytułu szlacheckiego),
a potem tym samym orderem II klasy. Wyroby firmy
Karola Scheiblera zdobywały nagrody na wystawach
krajowych i międzynarodowych. Pierwszy był dyplom
na wystawie przemysłowej w Warszawie w 1857 roku.
Najważniejszym wyróżnieniem był złoty medal na
światowej wystawie w Paryżu w 1900 roku. 16 listopada 1910 roku Wielki Książe Hesji i Nadrenii, Ernest
Ludwik, nadał Scheiblerowi tytuł szlachecki barona.
Miliony rosły systematycznie, ale nie spadały z nieba.
Można powiedzieć, że na początku Karol Scheibler
robił wszystko sam. Kierowanie i zarządzanie fabryką
spoczywało bezpośrednio w jego rękach. O jego sukcesie decydowały takie cechy jak: ambicja, wysoki
pozom inteligencji i niezmordowana praca.
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kulturalny marzec
Człowiek z Manufaktury
Konkurs na operę „Człowiek z Manufaktury” dobiega półmetka. Głosowano w Manufakturze i w internecie – publiczność oddała ponad
50 tysięcy głosów, najwięcej na kompozytorkę i pianistkę Katarzynę Brochocką, zaś jury wybrało drugiego finalistę – dyrygenta
Rafała Janiaka. Tych dwoje
artystów ma czas do 5
czerwca br. na napisanie
pierwszego aktu. We wrześniu jury wybierze laureata
Grand Prix, który skomponuje całą operę. Premiera w listopadzie przyszłego roku.
Kurtyna w górę
Teatr Wielki „żyje” nie tylko wydarzeniami konkursu, bo w bieżącym repertuarze też nie brak ciekawych propozycji: na afiszu jest
opera R. Wagnera „Holender Tułacz”, wieczór baletowy „Święto
wiosny/Krzesany”. 25 marca teatr wystawi premierę baletu fantastycznego Macieja Pawłowskiego pt. „Lamaila”; utrzymana w stylu
disney’owskim muzyka zawiera wiele pięknych melodii. 29 marca
w Sali Kameralnej śpiewaczka Olga Maroszek i pianista Rafał Gzella
wykonają utwory Krzysztofa Komedy i Astora Piazzolli. W Teatrze
Muzycznym 19 marca pianiści Szymon Nehring i Jakub Czekierda
będą grać utwory Chopina, Beethovena i Schumanna. Do 4 marca
będą jeszcze 3 przedstawienia i koncert w ramach Festiwalu OFF Północna: monodram pt. „Być jak Charlie Chaplin”, spektakl komediowo-muzyczny „Emigrantka” oraz musical Wasowskiego i Przybory pt. „Gołoledź”. 4 marca Agnieszka Greinert będzie miała
wykład o interpretacji piosenki aktorskiej, a Agnieszka Zając poprowadzi warsztaty z nauki śpiewu. Festiwal zakończy inscenizowany
koncert piosenek Osieckiej, Kofty i Młynarskiego. Na Dużej Scenie
Teatru im. Jaracza 1 i 2 marca odbędzie się premiera sztuki Arthura
Millera „Czarownice z Salem” w reż. Mariusza Grzegorzka, a 25
marca na Małej Scenie – premiera „Filokteta” w reż. Wojciecha
Klemma. W Teatrze Nowym będzie grana sztuka Mrożka „Policja”,
a Logos będzie grał „Toast ”i „Spowiedź w drewnie”. O Dniu Kobiet
pamięta w tym roku Teatr V6 i z tej okazji zaprezentuje 11 i 12 marca
widowisko "Ach... ten Nowy York", w którym znajdą się przeboje
broadwayowskich musicali, piosenki oraz widowiskowe choreografie zrealizowane przez zespół tancerzy i akrobatów Teatru V6.
Z kolei 8 marca w Teatrze Małym odbędzie się premiera komedii
Paula Elliota „Umrzeć ze śmiechu”. W dniach 27 marca - 2 kwietnia
odbędzie się ósma edycja akcji Dotknij Teatru. Koordynatorem projektu był od 2011 r. Teatr Nowy, w tym roku przejmuje tę rolę Poleski
Ośrodek Sztuki.
Muzyka poważna
W sali Filharmonii 3 marca odbędzie się koncert muzyki Beethovena – geniusza dotkniętego utratą słuchu, stąd tytuł koncertu
„Wielka Cisza”. Będzie można prześledzić proces twórczy w oparciu
o niepublikowane dotąd szkice III Symfonii oraz poznać sensacyjne
odkrycia dotyczące powstania „Eroiki”. 5 marca wystąpią dyplomanci Zespołu Szkół Muzycznych im. Moniuszki, a 10 marca filharmonicy zaplanowali koncert oratoryjny z „Totenfeier” Gustava
Mahlera oraz kantatą C. Debussy’ego. 14 marca odbędzie się benefis
kompozytora Andrzeja Hundziaka z okazji jego 90. urodzin; wyko-
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nawcami koncertu będą wykładowcy i studenci łódzkiej Akademii
Muzycznej oraz muzycy Orkiestry naszej filharmonii. Tytuł koncertu 17 marca „8 pór roku” jest żartobliwym podsumowaniem tytułów
utworów z programu: „4 pory roku” A. Vivaldiego i „4 pory roku”
A. Piazzoli. Jako wykonawcy tych ośmiu pór roku wystąpią skrzypek
Maciej Łabecki i akordeonista Leszek Kołodziejski. 21 marca zespół
Percival zagra soundtrack gry komputerowej „The Witcher 3”. 24
marca usłyszymy Symfonię hiszpańską E. Lalo oraz I Symfonię
B-dur „Wiosenną” Roberta Schumanna. Marzec w filharmonii
zakończy się wieczorem, w którym zabrzmi Uwertura „Olimpie” J.
Krausa i Symfonia D-dur „Salomon” J. Haydna, a Zbigniew Pilch
zagra III Koncert skrzypcowy G-Dur Mozarta. Akademia Muzyczna
w dniach 27-30 marca planuje cykl koncertów Musica Moderna. 19
marca ECK Logos zaprasza do Kościoła Środowisk Twórczych na
koncert pianistki Aleksandry Nawe, skrzypka Tomasza Bartosika
oraz śpiewaczki Miniki Kolasy-Hladiovej.
Kult w Wytwórni, Dżem i Nigt of the Proms w Atlas Arenie
W Wytwórni wystąpi w marcu Ania Dąbrowska, a Mrozu zaśpiewa utwory z nowej płyty „Zew”. Usłyszymy też Pawła Domagałę
i Kult. 17 marca przyjedzie do Wytwórni z koncertem najlepszy na
świecie gitarzysta akustyczny Tommy Emmanuel. Pod koniec miesiąca wystąpi Anna Maria Jopek, a zespół Voo Voo zagra utwory
z nowej płyty. Z kolei na muzycznej scenie Atlas Areny 4 marca
zagra zespół Dżem, a 25 marca zaplanowano koncert z cyklu Night
of te Proms.
Wystawy
W Muzeum Miasta Łodzi 5 marca o godz. 12.30 zacznie się finisażowe oprowadzanie kuratorskie po wystawie obrazów braci Hirszenbergów. W Galerii Mistrzów Polskich 29 marca zostanie otwarta
wystawa „Jan Stanisławski Mistrz młodopolskiego pejzażu” – około
30 prac wybitnego pejzażysty wypożyczono
z Muzeum Narodowego w Krakowie, z handlowych galerii sztuki
oraz od kolekcjonerów
prywatnych.
Studia
roślin, wody i nastrojowe nokturny malowane
są farbami olejnymi na
płótnie, desce lub kartoJ. Stanisławski "Brzegi Dniepru"
nie, a na wystawie
(będzie czynna przez całą wiosnę) znajdzie się też kilka litografii.
Natomiast w galerii ECK Logos 5 marca zostanie otwarta wystawa
fotografii Marii Czajkowskiej. W Muzeum Włókiennictwa będą eksponowane prace laureatów konkursu plastycznego 15. Triennale
w oczach Młodego Widza. 9 marca zaplanowano wernisaż wystawy
pt. „Łódzkie klimaty w hafcie”, przygotowanej z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Miłośników Haftu „Kanwa”. Natomiast od 30 marca
przez całą wiosnę i lato będzie można oglądać tkaniny z Polski kresowej – wileńske, poleskie i huculskie. 5 marca w muzeum odbędą
się warsztaty z cyklu Geyerwerki, a 26 marca – zajęcia z cyklu Cotton
Art. Muzeum Sztuki na 14 marca zaplanowało wernisaż wystawy
prac pioniera sztuki konceptualnej Stephena Kaltenbacha. Pod
nową nazwą Manhattan Transfer przy ul. Piotrkowskiej 118 została
ponownie otwarta Galeria Manhattan, a jej działalność inauguruje
wystawa „Nowy wspaniały świat”.
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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Zapraszamy do kontaktu: b2b@toya.net.pl | 42 208 77 88
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rekomenduje JERZY MAZUR

Dzikie Wino

Restauracja ANALOGIA

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

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

Jesień po bułgarsku
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 ul.
Manufaktura,
Drewnowska 58A
– nie używamy półproduktów, każde
„Skandal Tel. 638
98 98
podawane
tu danie powstaje od zera.
w Kuchn!”
Nasza kuchnia to autorska fuzja najcie-

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 ka-

GASTRONOMIA

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!

Hotel IBIS

ch
smaków

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

PIZZERIA
IN CENTRO
Pieczone bakłażany

Pasta kiopołu

Piotrkowska 153

18

Gołąbki zelevi sarmi

tel. 42 636 99 92
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Przecieki Sztuki

W galerii handlowej w Manufakturze – nad rotundą, między
kawiarnią Costa Coffee a sklepem Mohito w pobliżu H&M – pojawi
się w marcu instalacja artystyczna Borysa Kosmynki „Projekt
8m3 Ciszy”. To kolejne działanie w ramach projektu „Przecieki sztuki” realizowanego przez Łódzkie Centrum Wydarzeń oraz ASP im.
Władysława
Strzemińskiego
w Łodzi. Obie instytucje nawiązały współpracę w zakresie organizacji działań artystycznych w przestrzeni miejskiej, a celem projektu
jest umożliwienie studentom
łódzkiej ASP tworzenia obiektów
lub wydarzeń artystycznych
umiejscowionych w przestrzeni
publicznej. Projekt zakłada działania o różnorodnym charakterze
– będą to instalacje, rzeźby, happeningi itp. Wybrani studenci
otrzymają wsparcie finansowe
3000 zł. W Projekcie mogą brać
Borys Kosmynka udział studenci i absolwenci ASP,

jak również studenci programu Erasmus ASP. Aby wziąć w nim
udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, na którym należy
przedstawić propozycje projektu artystycznego, a następnie przesłać
na adres przeciekisztuki@gmail.com w terminie od 16 maja do 10
lipca. Preferowane będą rzeźby, instalacje, obiekty przestrzenne,
happeningi, interwencje, itd. Projekty mogą być
tworzone tylko w przestrzeniach dostępnych dla
wszystkich mieszkańców, do których w bezpieczny
sposób można dotrzeć. Nie będą brane pod uwagę
projekty realizowane w pustostanach czy opustoszałych budynkach. Projekt zostanie udokumentowany przez Koło Fotograficzne łódzkiej ASP,
a po zakończeniu projektu zostanie wydany specjalny mini-album przedstawiający powstałe realizacje.
(BeO)

Sami Harb z The Voice of Poland i mistrz Przemysław Stolarski
z Tańca z Gwiazdami pojawią się 8 marca w ramach eventów z cyklu
Art & Education w Café Loft w Fabryce Scheiblera. Z okazji Dnia
Kobiet wystąpi tam Sami
Harb, a 5 marca bezpłatne
warsztaty dla dzieci poprowadzi Przemysław Stolarski.
Sami Harb zelektryzował jurorów i publiczność The Voice
of Poland. W Dzień Kobiet
zaśpiewa w Cafe Loft swoje
największe przeboje. Artysta
urodził się w New Jersey w Stanach Zjednoczonych, a jego
korzenie sięgają Bejrutu. Jego
wielkim marzeniem było
zostać soulowym piosenkarzem. Artysta jest przekonany,
że muzyka leczy ludzkie serca.
– Sami urzekł również nas, dlatego zaprosiliśmy go, aby rozpalił serca łodzian – zachęca
organizator Anna Sabat z Loft

Aparts. Podczas Dnia Kobiet w Cafe Loft będzie można także zasięgnąć porady łódzkiej stylistki Anny Mikulskiej, która podpowie
jakie stroje wybierać do konkretnej figury oraz doradzi jakie kolory
pasują do naszej karnacji. Będzie można również zrobić sobie zdjęcie w fotobudce. Wstęp: 40 zł. W niedzielę 5 marca taneczne warsztaty dla dzieci i młodzieży poprowadzi Przemysław Stolarski, tancerz, choreograf, Mistrz Polski, Europy i Świata w tańcu urban pop,
właściciel szkoły tańca Dynamite
Dance Studio. Występuje w programach TV, m.in. w Tańcu
z gwiazdami oraz Jaka to melodia. Urodził się w Żyrardowie,
tańczy od 6 roku życia. Zajęcia
poprowadzi razem baletnicą
Klaudią Szmytką. To dobra okazja, aby pod okiem profesjonalistów sprawdzić, czy nasze dziecko
lub my sami mamy talent, który
być może także i nas zaprowadzi
na szczyty. Początek imprezy
o godz. 19.00, a występ Sami Harb
o godz. 20.30. Liczba miejsc ograniczona. Konieczna rezerwacja:
pr@loftaparts.pl
(jm, fot. FB)

Gwiazdy w Café Loft

pub, restauracja, ogródek piętrowy

Piotrkowska Klub

ul. Piotrkowska 97,

tel. 42 630 65 73

ul. Moniuszki 1A
www.facebook.com/senoritasrestaurant
Rezerwacje: +48 501 671 700
rezerwacje@senoritas.pl

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

Nowy stadion dla Widzewa już gotowy
W miejscu, w którym
swoje największe sukcesy
odnosili piłkarze Widzewa
Łódź powstał nowy stadion miejski. Budowa nowoczesnego obiektu za ok. 150 mln zł
została ukończona w lutym, a w marcu łódzka drużyna rozegra
na nim pierwszy mecz.
Realizacja miejskiej inwestycji trwała od grudnia 2014 roku.
W tym czasie przy al. Piłsudskiego 138 powstał stadion mogący
pomieścić pod dachem 18 tys. widzów.
– To inwestycja, o którą walczyli fani piłki nożnej. To również kolejna
inwestycja zmieniająca jakość obiektów sportowych w naszym mieście.
W rundzie wiosennej swoje mecze będzie tu już rozgrywał Widzew. Mam
nadzieję, że stadion okaże się szczęśliwy i będziemy cieszyć się kolejnymi awansami drużyny, co w perspektywie kolejnych lat pozwoli z optymizmem myśleć
o zapełnieniu obiektu rzeszami kibiców – powiedziała podczas prezentacji nowego obiektu prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Najlepsi w Orlen Cup
Polscy lekkoatleci odnieśli cztery zwycięstwa w lutowym mityngu Orlen Cup w Łodzi. W Atlas Arenie triumfowali: Piotr Lisek
w skoku o tyczce, Kamila Lićwinko wzwyż, Ewa Swoboda w biegu na
60 m i Konrad Bukowiecki w pchnięciu kulą. Na trybunach zasiadło
ok. 7 tysięcy osób. Największe emocje wzbudził konkurs tyczkarzy,
a to za sprawą Liska (OSOT Szczecin), który jako pierwszy Polak
przekroczył niedawno magiczną barierę 6 metrów. Ze swojego
pierwszego startu w tym roku zadowolona była Lićwinko (KS Podlasie Białystok). Halowa mistrzyni świata z Sopotu w 2014 r. po raz
trzeci triumfowała w Łodzi,
tym
razem
pokonując
poprzeczkę na 1,97. W Atlas
Arenie najlepszy rezultat
w tym sezonie (7,20) na 60 m
uzyskała Swoboda (AZS
AWF Katowice). 19-latka
po ponownym sukcesie
przed łódzką publicznością
postawiła sobie kolejny cel:

Biegać ile starczy sił

Rozmowa z Yunierem Perez,
lekkoatletą z Kuby

W łodzi jesteś po raz trzeci. Widziałeś miasto?
Niestety, nie ma na to czasu. Trzeba trenować, odpoczywać, i startować, a jesteśmy tu
tylko kilka dni. Byłem też raz w Warszawie,
ale też nie było czasu na zwiedzanie.
Kolejny raz wygrałeś zawody. Gdzie teraz pobiegniesz?
W Grand Prix w Madrycie. Przyjechałem do Łodzi z Duseldorfu, wcześniej byłem w Paryżu, Metz oraz Berlinie. Uczestniczymy w rozgrywkach ligi europejskiej, jeździmy zatem po różnych krajach przez całą zimę. Potem mamy kilka miesięcy przerwy, i znowu w trasę.
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Dodała, że ma on służyć wszystkim mieszkańcom Łodzi, ponieważ
wielofunkcyjny obiekt –
m.in. dzięki demontowanej trybunie – jest przystosowany
również
do organizacji koncertów i innych wydarzeń.
W reprezentacyjnej części, oprócz szatni oraz kilkudziesięciu
pomieszczeń o różnym przeznaczeniu, m.in. do odnowy biologicznej, sali rozgrzewkowej, czy siłowni – znajduje się sala bankietowa, 24 loże VIP, osiem lóż komentatorskich, dwa studia telewizyjne, miejsca prasowe, biura, a także przestrzenie dla działalności
komercyjnej. Wokół powstał parking na 650 miejsc oraz przebudowano układ drogowy.
Operatorem stadionu na Widzewie została Miejska Arena
Kultury i Sportu, która zarządza również m.in. halą Atlas
Arena oraz nowoczesną trybuną przy al. Unii.
Łączny koszt inwestycji – razem z przebudową dróg – to
ok. 150 mln zł. Jej wykonawcą było przedsiębiorstwo budowlane Mosty Łódź S.A.
W lutym obiekt zwiedzali łodzianie, ale ostatecznym
sprawdzianem będzie mecz otwarcia, w którym 18 marca
w piłkarskich rozgrywkach 3. ligi Widzew zmierzy się
z Motorem Lubawa.
(mjp)
zejście do 7,15, bo to – jak
oceniła – zagwarantuje finał
w HME. W pozostałych
konkurencjach triumfowali
zagraniczni
zawodnicy.
W biegu na 60 m Kubańczyk Yunier Perez (po raz
drugi w Łodzi) uzyskał czas
6,53, a na 60 m przez płotki
Kanadyjka Phylicia George
– 7,93 i Węgier Baji Balazs – 7,54. Najlepsza z Polek na 60 m ppł
Karolina Kołeczek (MUKS Wisła Junior Sandomierz) była piąta.
W półfinale uzyskała minimum na HME – 8,11. Przed południem
o Puchar Fundacji Caroline B. LeFrak w Młodym Orlen Cup walczyło ponad stu uczniów szkół podstawowych z woj. łódzkiego. Najlepszą okazała się Szkoła Podstawowa nr 3 z Aleksandrowa Łódzkiego. Łódzkie zawody były jedną z trzech imprez zaliczanych do Orlen
Mityng Tour, w którym na wzór Diamentowej Ligi, prowadzona jest
dodatkowa klasyfikacja w wybranych konkurencjach. Cykl rozpoczął się zawodami Copernicus Cup w Toruniu, a zakończą go
mistrzostwa kraju w tym samym obiekcie.
Jerzy Mazur
Ile masz lat i jak długo chcesz uprawiać tę
dyscyplinę?
Mam 32 lata, a chcę biegać tyle, ile starczy sił. Mam teraz bardzo dobrą formę
i trzeba to wykorzystać. Lubię tu przyjeżdżać, zawsze mnie tu dobrze traktują, organizatorzy są świetni.
Gdzie się urodziłeś i gdzie teraz mieszkasz
na stałe?
Urodziłem się w Hawanie, a teraz
mieszkam w Walencji w Hiszpanii i tam
trenuję.
Jakie trofea wiszą w domu?
W 2008 r. zdobyłem złoto w sztafecie 4 × 400 metrów podczas mistrzostw Ameryki Środkowej i Karaibów. Jestem złotym
i srebrnym medalistą mistrzostw ibero-amerykańskichw 2010 r.
i mam Złoty Medal mistrzostw Kuby.
(jm)
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Łódź Young Fashion

W październiku Łódź będzie gospodarzem największego wydarzenia modowego
dla młodych projektantów w Polsce. Miasto wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
stawia na najzdolniejszych projektantów
z Polski i świata, którzy w konkursie powalczą o rekordową w Europie nagrodę 30000
euro. Zaufany partner w postaci ASP to dla
miasta gwarancja doświadczenia, jakości
i rzetelności wydarzenia. Gmina gwarantuje finansowanie na poziomie miliona złotych na edycję. – Naszą ambicją jest, aby Łódź
Young Fashion był najważniejszą imprezą w światowym kalendarzu dla młodych talentów – podkreślał wiceprezydent Krzysztof Piątkowski na konferencji prasowej. W ramach
projektu odbędzie się szereg wydarzeń
towarzyszących: pokazy mody, warsztaty
i wystawy. Organizatorzy zaproszą gości

Poznański do przeróbki
Pałac Poznańskiego – siedziba Muzeum Miasta Łodzi – zostanie poddany rewitalizacji i modernizacji. Miasto pozyskało na tę
inwestycję 14 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.
Remont rozpocznie się
w drugiej połowie 2017 roku
i potrwa do końca 2019 roku.
Całość projektu będzie kosztowała ponad 20 milionów
złotych. Podjęte działania
nie tylko przywrócą dawny
blask rezydencji, ale także
pamięć o potędze XIX Łodzi.
Dzięki nim Pałac Poznań-

Pohandlujmy z Chinami
Polska prowadzi handel z Chinami, a polsko-chińska spółka
próbuje wykupić działkę na terenie łódzkiej Strefy Ekonomicznej,
by zbudować terminal do przeładunku towarów z Chin. Oba państwa planują zbudowanie tzw. Jedwabnego Szlaku...
Wymiana handlowa z Chinami to nie nowość w polskiej historii. Można się o niej dowiedzieć wielu ciekawych szczegółów
z wydanej przez łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej książki pt. „Chipolbrok. Z dziejów polsko-chińskiego sojuszu morskiego 1950-1957”. Gruba książka z archiwalną czarno-białą fotografią
na okładce objaśnia młodszym czytelnikom, a starszym przypomina czasy przełomu lat 40-tych i 50-tych XX w., kiedy to jednostki
Polskiej Marynarki Handlowej pojawiły się na akwenach, gdzie
dotąd polskich statków raczej nie widywano – aż na Dalekim
Wschodzie. Polska nawiązała wówczas kontakty z nowo uformowanymi państwami komunistycznymi, w tym z Chińską Republiką
Ludową, objętą przecież morską blokadą. Chinom ten morski

zarówno do siedziby ASP, jak
i do innych atrakcyjnych łódzkich
przestrzeni. – Poprzez wydarzenie z tak
atrakcyjną nagrodą dzisiejsi utalentowani studenci mogą się stać znaczącymi nazwiskami
w branży. Uczelnia posiada rozległe kontakty
ze środowiskiem akademickim na całym świecie, potrafimy wyłowić młode talenty, angażować środowisko i zamierzamy zaprosić najzdolniejszych z całego świata. Mamy też na
myśli kilku dużych partnerów branżowych –
mówiła z kolei rektor Akademii Sztuk
Pięknych w Łodzi, prof. Jolanta Rudzka-Habisiak. Postawienie na młodych projektantów i wysoka nagroda mają spowodować, że Łódź będzie stanowić pierwszy poważny
przystanek na zawodowej ścieżce tych najzdolniejszych. Akademia
Sztuk Pięknych zaprosi do udziału w konkursie uczelnie z całego
świata. – Liczę, że za sprawą Łódź Young Fashion znacznie powiększy się grono
tych, którzy będą mogli powiedzieć „Moje pierwsze sukcesy zawdzięczam Łodzi”.
To wyjątkowa szansa dla promocji miasta na lata – mówi Iza Zbonikowska, dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń.
(BeO)
skiego na nowo stanie się
wizytówką Miasta Łodzi.
W 2019 roku muzeum zaprosi łodzian na wystawę „Ziemia Obiecana wczoraj i dziś.
Łódź w Europie. Europa
w Łodzi”. Ekspozycja będzie
prezentować dzieje miasta,
które w bezprecedensowy
sposób w skali światowej
w ciągu kilkudziesięciu lat awansowało z szeregu małych, lokalnych ośrodków miejskich o charakterze rzemieślniczo-rolniczym
do grona wielkich metropolii europejskich. Miasto Łódź w niedalekiej przyszłości będzie starało się pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na odnowienie ogrodu
wokół Pałacu Poznańskiego.
(bb)
sojusz z Polską przyniósł wiele korzyści,
przyczyniając się do przełamania blokady morskiej i budowy ich pozycji mocarstwowej na Dalekim Wschodzie, głównie przez dostawy broni, strategicznych
surowców i zaawansowanej technologii.
Książka zawiera wiele dobrze udokumentowanych faktów, przytacza także
szereg ciekawych anegdot z tego morskiego epizodu chińsko-polskiej współpracy. Warto poczytać, by spojrzeć
z historycznej perspektywy na przetaczające się przez łamy polskich gazet
dyskusje o pociągach cargo z Łodzi
do Chengdu z produktami z regionu łódzkiego, o wymianie, na
której Łódź mogłaby zyskać miliardy...
Janusz Wróbel „Chipolbrok. Z dziejów polsko-chińskiego
sojuszu morskiego 1950-1957”. Publikacja w ramach centralnego
projekt badawczego IPN „Polska emigracja polityczna 1939–1990”.

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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„Bombonierka” z nową nazwą
Lodowisko „Bombonierka” przy ul. Stefanowskiego 28 będzie
nosić imię Marii Olszewskiej-Lelonkiewicz. Uroczysta gala z okazji
nadania imienia z udziałem wychowanków znanej trenerki – młodych
łódzkich łyżwiarzy figurowych – została zaplanowana na 10 marca.
Maria Olszewska-Lelonkiewicz była wicemistrzynią Polski juniorek
w gimnastyce artystycznej, a swoje zawodowe życie związała z łyżwiar-

stwem figurowym i Miejskim Klubem Łyżwiarskim. W gronie jej wychowanków są mistrzowie świata.
Była jedną z osób, które przyczyniły się do budowy lodowiska „Bombonierka”, dedykowanego łyżwiarzom figurowym.
(BeO)

Planetarium EC1 wyróżnione
Planetarium EC1 otrzymało Certyfikat Najlepszego Produktu
Turystycznego 2016 roku, przyznawany przez Polską Organizację Turystyczną dla najnowocześniejszego planetarium w Polsce. Tym samym
placówka wchodząca w skład jednostek „EC1 Łódź – Miasta Kultury”
w Łodzi znalazła się w elitarnym gronie 10 spośród 232 zgłoszonych
atrakcji turystycznych z całego kraju. W Łodzi takimi certyfikatami
mogą się pochwalić ulica Piotrkowska, Manufaktura, Festiwal Dialogu Czterech Kultur oraz Light Move Festival. Warto zauważyć, że Planetarium
EC1
dołączyło
do tego grona po zaledwie roku
działalności. Prowadzony przez
Polską Organizację Turystyczną
konkurs ma na celu wyłonienie
najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych
oraz ich popularyzację, a także

wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest
tworzenie produktów turystycznych. W tym roku, wraz z Planetarium
EC1 wyróżniono tak renomowane produkty turystyczne, jak „Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo”, „Muzeum Polskiej Piosenki”
w Opolu czy „Gdański Teatr Szekspirowski”. Gratulujemy!
(BeO, zdjęcia archiwum UMŁ)

Włókiennicza od nowa
Kwartał
nr
1
w obrębie ulic Rewolucji-Kilińskiego-Jaracza-Wschodnia jest jednym z najmniejszych
w programie rewitalizacji, ale to właśnie
tutaj gmina odnowi
najwięcej budynków –
aż 14 z ogółem 27.
Zmodernizowana też
będzie sama ulica –
posadzone
zostaną
drzewa,
ustawione
ławki, a ruch ograniczony tylko do wjazdów
docelowych.
W parterach powstaną
lokale użytkowe dla

małych i średnich przedsiębiorstw. W posadzce ulicy, na
fasadach kamienic i w podwórkach zrealizowany zostanie
projekt artystyczny z obszaru
sztuki ulicy. Złożą się na niego
różne elementy: ceramika,
mozaika, płaskorzeźby, instalacje, tynki i murale. Do współpracy zaproszono artystów
z kraju i zagranicy. Wartość
inwestycji w całym kwartale
wyniesie 170 milionów złotych,
z czego przeszło 100 milionów
będzie stanowiło dofinansowanie. Ostateczny koszt poszczególnych inwestycji poznamy
oczywiście w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.
(jm)

Staże wakacyjne

Trwa I etap pozyskiwania pracodawców do udziału w VII edycji
projektu „Praktykuj w Łodzi – staże wakacyjne”, organizowanego
w ramach programu „Młodzi w Łodzi”. Dla pracodawców to doskonały sposób do pozyskania młodych pracowników, którzy najczęściej posiadają już doświadczenie zawodowe, znają obce języki oraz
udzielają się społecznie lub mają wybitne osiągnięcia naukowe.
Urząd Miasta pozyska kandydatów na życzenie fundatora, oferuje
dokonania wstępnej selekcji spośród aplikantów i przeprowadzi
intensywną kampanię informacyjno-promocyjną na bilboardach,
prasie i mediach społecznościowych, dotyczącą projektu oraz fundatorów staży. Obecnie udało się gminie pozyskać do nowej edycji projektu 6 partnerów. Szczegółowe informacje o projekcie na stronie
www.praktyki.lodz.pl
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Złotówka najmocniejsza w Łodzi

Na konferencji prasowej przedstawiony został
w lutym raport z okazji 10.
rocznicy istnienia na łódzkim rynku spółki akcyjnej
SGI, dewelopera, który
od 2006 roku wybudował
w Łodzi 1500 mieszkań.
Z raportu wynika, że relacja
ceny do jakości mieszkania
wypada najlepiej właśnie
w Łodzi. Zatem kupując tu
mieszkanie – w porównaniu z innymi dużymi miastami w Polsce –
za niższą cenę dostaje się lokum nie gorsze, niż gdzie indziej. Autorem raportu jest Tomasz Błeszyński, ekspert rynku mieszkaniowego.
Spółka SGI zrealizowała tu 10 dużych inwestycji mieszkaniowych –
m.in. Villa Park, Sokołówka czy Barciński Park. Ostatnio zakończono pierwszy etap budowy Lawendowego Osiedla przy ulicy Zamojskiej, które zwyciężyło w ubiegłorocznym plebiscycie internautów
portalu rynekpierwotny.pl na najlepszą inwestycję w Łodzi. Raport
SGI spełnia ważną rolę: pokazuje, że Łódź jest nie tylko miastem najtańszych mieszkań. Niższa cena nie oznacza gorszego standardu.
SGI inwestuje w atrakcyjnych miejscach, ale nie ucieka od centrum.
Ze względu na łódzkie projekty rewitalizacji kwartałów śródmieścia
oraz nadchodzące zmiany w kodeksie urbanistyczno-budowlanym
może to być przyszłość dla deweloperów w Łodzi. – W projekcie kodeksu zakłada się mniej biurokracji, czyli mniej kosztów dla inwestora. A to oznacza

Mieszkania z klasą

Rozmowa z Romualdem Stachowiakiem,
Prezesem Zarządu Spółki Akcyjnej SGI
Mówią, że Łódź jest biedna, ale jak 20 lat temu robiłem wywiady
z Krzysztofem Dwornikiem, szefem łódzkiego Mercedesa, to mówił, że sprzedał najwięcej mercedesów klasy ML w kraju.
W Łodzi jest duże rozwarstwienie – obiegowa opinia mówi właśnie, że jest to miasto biedne, ale nie jest całkiem prawdziwa. Mieszkają
tu zarówno ludzie bardzo bogaci, jak i biedni, a jest także spora klasa
średnia. Dlatego trzeba mieć zróżnicowaną ofertę dla mieszkańców.
A dla kogo skierowana jest
Wasza oferta deweloperska?
Specjalizujemy się w budowie mieszkań i apartamentów
najwyższej jakości. Kładziemy
nacisk na wykończenie części
wspólnych i zagospodarowanie
przestrzeni, a wybieramy atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie

Implanty w konkursie

W lutym odbyło się głosowanie w projekcie „Bringing
Tech&Science Closer to People”,
konkursie organizowanym przez
UNESCO i Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju. Wzięły w nim
udział implanty wytwarzane
przez Pracownię Indywidualnych Implantów Medycznych
w łódzkim BioNanoParku.
Łodzianie znaleźli się już w półfinałowej rozgrywce, a w awansie
do kolejnego etapu pomagali
mieszkańcy, głosując na ich
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tańsze mieszkania. Jeśli
zmiany wymuszą na
deweloperach inwestowanie w centrach miast,
Łódź ma szerokie plany
rewitalizacyjne. To duże
pole do popisu dla inwestorów – podkreśla Tomasz Błeszyński. SGI chętnie korzysta z typowo łódzkiego pomysłu na rewitalizację budynków pofabrycznych (Barciński) i fabrykanckich (Villa Park). W planach dewelopera jest m.in. budowa ostatniego, szóstego etapu osiedla Barciński Park, które powstało wokół rozsypującej się przędzalni
Salomona Barcińskiego, dziś pięknie odnowionej dla mieszkań
w typie „loft”, wśród nowoczesnych budynków. Potencjał łódzkiego
rynku utrzymuje się zatem na dobrym poziomie i jest w czym wybierać – pod koniec 2016
r. dostępnych było
prawie 2800 mieszkań, nowe inwestycje
powstają we wszystkich
segmentach
rynku, każdego roku
oddaje się więcej
mieszkań. W najbliższym czasie utrzyma
się też rentowność
rynku najmu.
(Not. jm)

terenów zielonych i rekreacyjnych. Inwestycje typu Świtezianki są cenowo konkurencyjne, choć staraliśmy się zachować
i tu, i tam odpowiedni standard wysokiej
klasy, bo wierzymy, że to procentuje na
przyszłość zaufaniem klientów. A inwestycja Barciński Park na Tylnej czy Sokołówka na Bałutach są skierowane do bardziej wymagających klientów, inwestujących w dłuższej perspektywie. Reguła
deweloperska jest taka, że buduje się to,
czego aktualnie potrzebuje rynek.
Jakie są najbliższe plany rozwojowe?
Kontynuujemy jeszcze budowę
mega-osiedla na ulicy Tylnej (800 mieszkań!), tuż obok na ul. Sienkiewicza nabyliśmy nowe tereny i będziemy tam budować osiedle, a kolejne 500 mieszkań powstaje w dolinie Sokołówki. Z kolei przy ul. Zamorskiej powstaje jeszcze inne
osiedle – Lawendowe. Mamy co robić teraz i nasza oferta sprzedaży
jest bardzo szeroka. A na deskach kreślarskich mamy robotę na najbliższych 5 lat.
Dziękuję za rozmowę i życzę samych sukcesów!
Jerzy Mazur
wynalazek przez internet.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w marcu. Łódzkie
implanty są wykonywane dla
konkretnego pacjenta, dzięki
czemu są lepsze od oferowanych przez inne firmy. – Dla
pacjentów możemy przygotować bardzo dobrej jakości produkt. Potrafimy dokładnie
odtworzyć ubytki kostne tkanki twarzoczaszki, pokrywy
czaszki. Jest to duża korzyść dla
pacjentów – tłumaczył dr Marcin Elgalal z BioNanoParku.
Trzymamy kciuki!
(jm)
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SYZAN
pracuje dla najlepszych
Zbliża się wiosna, a z nią czas premier samochodowych.
Najnowsze trendy w prezentacji nowych modeli nawiązują
do nowoczesnych technologii laserowych, mappingowych
i multimedialnych. Podczas premier samochodów bardzo często wykorzystywana jest dedykowana aranżacja światłem
w salonie – miejscu prezentacji – oraz mini spektakl podczas
otwarcia, często z elementem artystycznym.
Takie prezentacje posiadają zwykle element zaskoczenia,
muszą być idealnie zgrane technicznie i zawierać wartość estetyczną. Na rynku ogólnopolskim prężnie współpracuje z branżą automotive łódzka firma SYZAN. – Zawsze staramy się pracować tak, aby gwiazdą wieczoru był produkt, czyli prezentowany samochód i salon – podkreśla Paweł Pałczyński Dyrektor Techniczny
firmy, która specjalizuje się m.in. w prezentowaniu nowych
modeli samochodów. Przygotowujemy prezentacje na bazie własnej
techniki. Mamy wysokiej jakości sprzęt nagłaśniający, światła, lasery,
instalacje i elementy scenografii. Salon samochodowy doświetlamy tak,
że jest wyjątkowy i oryginalny, a dobieramy nasze rozwiązania do segmentu, w którym prezentowany jest samochód – inne reguły obowiązują
dla marki wolumenowej, inne dla marki premium. Wszystko tu musi być

idealnie zgrane – kolorystyka, światło, dekoracje, wystrój salonu, a nawet
catering i podawane potrawy.
Wielu łodzian na pewno pamięta pokazy laserowe z elementami muzyki i światła podczas Light Move Festiwal. Były
perfekcyjnie przygotowane technicznie i bardzo artystyczne.
Przyciągały tłumy widzów. Zespół SYZAN zawsze proponuje
dedykowane rozwiązania. – Współpracujemy z branżą automotive
już od wielu lat, głównie na rynku ogólnopolskim, a chcielibyśmy teraz
przedstawić i polecić naszą ofertę salonom samochodowym w Łodzi –
podkreśla Paweł Pałczyński i dodaje, że ostatnio SYZAN zrealizował premierowy pokaz dla łódzkiego przedstawiciela
BMW – salonu BMW TŁOKIŃSKI. – Zapraszamy na You Tube
– wystarczy wpisać nazwę naszej firmy, aby obejrzeć kilka filmów
z naszych prezentacji.
(Not. Jerzy Mazur)

Nowe projekty w Strefie
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna realizuje od niedawna projekt Startup Spark, do którego właśnie ruszyła rekrutacja. Strefa chce
z tą inicjatywą dotrzeć do ludzi aktywnych w środowisku startupowym
– projekty można zgłaszać do połowy marca, wypełniając formularz
na stronie www.startupspark.io. Ze zgłoszeń zostanie wybranych 10
innowacyjnych startupów, które otrzymają wsparcie finansowe o równowartości 200 tys. zł. Partnerami strefy są Wielton, Procter&Gamble
i Albea, gdyż strefa chce wykorzystać potencjał swoich 150 inwestorów,
aby pomagać startupom. Kolejny projekt to budowa Parku Przemysłowo-Technologicznego, który jest zapisany w Strategii ŁSSE na lata
2016-2025. Powstanie on na terenach przy ul. Telefonicznej 30/44.
Będzie to nowoczesny obiekt biznesowy, oferujący elastyczne
powierzchnie z przeznaczeniem na lekką produkcję, magazyny oraz
biura. Docelowo będzie tu 12000 mkw. powierzchni produkcyjnej,
logistycznej, magazynowej oraz biurowej z modułami od 1154 mkw.
Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w lipcu, a całość zostanie
oddana do użytku w pierwszym kwartale 2018 r.
Strefa konsekwentnie realizuje projekt współpracy z Chinami,
który jest strategicznym kierunkiem rozwoju spółki. W lutym do Chin
pojechała delegacja ŁSSE z misją mającą na celu znalezienie partnerów
do utworzenia na terenach strefowych przy ul. Pryncypalnej centrum
logistycznego dla potrzeb Jedwabnego Szlaku. Misja będzie w Chinach szukać również partnerów dla Parku Przemysłowo-Technologicznego, w którym
chińscy inwestorzy
mogliby tworzyć
własne
fabryki.
Projekt ten realizowany jest wspólnie
przez rządy Polski
i Chin.
(jm)
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Mobilny Salon Samochodowy JASZPOL
Idea Mobilnego Salonu
Samochodowego powstała
pod koniec zeszłego roku
i szybko została przekuta
w rzeczywistość. Po trzech
edycjach (ostatnia odbyła się
w Centrum Handlowym M 1
przy ul. Brzezińskiej 27/29
w lutym) można śmiało
powiedzieć, że było to słuszne posunięcie, co potwierdzają zarówno zadowoleni
klienci, jak i suche fakty.
MSS to nowoczesna koncepcja, która łączy w sobie zalety
tradycyjnego salonu sprzedaży aut z poszanowaniem
czasu klienta, który nie musi
jechać do salonu, aby zapoznać się z ofertą, odbyć jazdę
testową czy też kupić samochód. To wszystko można
załatwić
wybierając
się
po prostu na zakupy do marketu. – Zebrane dane po dwóch edycjach Mobilnego Salonu pokazują, że nie pomyliliśmy się
w naszych oczekiwaniach. Wystawionych zostało prawie 200
ofert handlowych, przeprowadzono ponad pół setki jazd próbnych i na kilkanaście samochodów podpisano zamówienia. Jednak zadowolenie klientów z Mobilnego Salonu jest dla nas najważniejsze – mówi Tomasz Krakowiak, Dyrektor Sprzedaży w firmie JASZPOL. W rzeczywistości Mobilny Salon Samochodowy
nie różni się niczym od regularnego salonu sprzedaży. Jest on

wyposażony w niezbędny
sprzęt,
zapewnia kompleksową
obsługę,
o którą dbają profesjonalni handlowcy,
a o miłą atmosferę
urocze
hostessy.
Powierzchnia ponad 150 mkw. jest wypełniona ekspozycją wszystkich obecnie dostępnych modeli samochodów Renault – Espace,
Kadjar, Talisman, Megane, Captur, Clio oraz premierowy Scenic. Warto zaznaczyć, że większość aut to zupełnie nowe konstrukcje. Spółka JASZPOL to jedna z największych łódzkich firm
motoryzacyjnych z 27-letnią tradycją. Po przejęciu konkurencji
w kwietniu 2015 r. firma na terenie Łodzi posiada obecnie 3 salony marki Renault i Dacia pod jednym szyldem. W 2013 roku
firma została uhonorowana tytułem Najlepszego Salonu Renault
w Polsce pod względem jakości obsługi klienta wg tygodnia
„Auto Świat”. Tytuł ten został utrzymany przez 3 lata z rzędu, zaś
w lutym tego roku prezes zarządu spółki Krzysztof Jaroszewicz
otrzymał statuetkę
Menedżera Roku
w konkursie organizowanym
przez
„Dziennik Łódzki”
oraz łódzką loże
Business
Centre
Club. Serdecznie
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
(jm)
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