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Byliśmy w marcu na
obchodach 10-lecia firmy
Transition Technologies
PSC, mającej swoją siedzibę
przy ul. Piotrkowskiej 276
(budynek B). To jedna z najbardziej innowacyjnych
łódzkich firm, która przez
cały okres istnienia aktywnie współtworzy nowoczesny obraz miasta i angażuje się w rozwój jego potencjału. Pokazuje też,
jak można przekształcić dawne fabryczne budynki w urzekające biurowce. Firma zatrudnia 130 osób, w planach ma podwojenie liczby pracowników, a współpracuje z największymi korporacjami (Airbus, Volkswagen), prowadzi zajęcia w szkołach i uczelniach wyższych. Jest organizacją
kreatywną, a tworzący ją ludzie - niepowtarzalni. Więcej o TT-PSC napiszemy w majowym wydaniu „RŁ”.
(jm)
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Gmina oddała do użytku testową wersję nowego portalu miejskiego Łodzi, który niebawem zastąpi
dotychczasową stronę UMŁ. Portal
lodz.pl (obecnie pod adresem: test.
uml.lodz.pl) zgromadzi pod jedną
domeną zawartość dotychczasowej
strony urzędu oraz pozostałych jednostek miasta (kilkadziesiąt witryn
internetowych!). Znajdziemy tu
„Kalendarz wydarzeń” z informacjami tym, co aktualnie dzieje się
w Łodzi w kulturze, sporcie, biznesie oraz samorządzie, jest też serwis
z ogłoszeniami o pracy w mieście i regionie. Portal dostosowywany jest
dla osób niepełnosprawnych i dostępny dla urządzeń mobilnych. Kompletna wersja portalu uruchomiona będzie latem, można zgłaszać uwagi
pod adresem uwagi@uml.lodz.pl Koszt projektu to 418 tys. zł, co obejmuje też dwuletnie wsparcie techniczne wykonawcy.
(jm)
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W marcu obchodziliśmy Światowy Dzień
Wody i z tej okazji Grupowa Oczyszczalnia Ścieków we współpracy z Politechniką Łódzką przygotowała specjalny pokaz,
który odbył się w dużej
rotundzie w Manufakturze. Obejrzeliśmy mikroskopijne bakterie, jak dokonuje się proces oczyszczania ścieków, poznaliśmy fotokatalizę i model biologicznej oczyszczalni. – Akcja „Woda
wraca do źródła” ma uświadomić, jak ważna jest oszczędność i jak ważnym elementem jest oczyszczanie przybywających z roku na rok ścieków, by miały one szanse powrócić do źródeł naziemnych w najczystszej postaci – mówiła Prezydent
Łodzi Hanna Zdanowska. Atrakcją pokazu była drukarka, która kroplami wody drukowała hasła na kurtynie wodnej. Święto obchodzone jest
od 1993 roku.
(BeO)

XVII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
ZAMÓW TAKSÓWKĘ
ZA POMOCĄ WYGODNEJ
APLIKACJI MOBILNEJ:
taxi 800400400

Łódzkie uczelnie, instytucje naukowe i kulturalne przygotowały
kilkaset wydarzeń naukowych i artystycznych, które mają przekonać
uczestników, że nauka i sztuka są fascynujące i dla wszystkich dostępne. Festiwal zacznie się 3 kwietnia prezentacją musicalu „Łódź Story”;
do 10 kwietnia odbędą się dziesiątki warsztatów, pokazów, eksperymentów i wykładów. Wstęp na wszystko jest bezpłatny, ale uczestnictwo w niektórych imprezach wymaga wcześniejszej rejestracji. Podczas Festiwalu zostaną wręczone Łódzkie Eureka, czyli nagrody za
osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne.
(BeO)
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WYDARZENIA

XX edycja Film Video Foto

w Polsce, a także wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej. Ich organizatorem są Międzynarodowe Targi Łódzkie,
które
do
udziału
w imprezie zapraszają
producentów i dystrybutorów
najnowszego
sprzętu i akcesoriów fotograficznych, audio i video filmowych, technologii multimedialnych oraz zaawansowanych rozwiązań z zakresu grafiki komputerowej, techniki audiowizualnej, cyfrowej obróbki obrazu,
druku a także postprodukcji. Cykliczne spotkania w Łodzi to niepowtarzalna szansa do śledzenia nowości ze świata fotograficznego i filmowego które można zobaczyć i przetestować na
żywo, to także okazja do rozmów przedstawicieli branży
z odbiorcami ich produktów i usług. Targi to nie tylko spotkania z najbardziej rozpoznawalnymi i doświadczonymi
ekspertami w tych dziedzinach, to również bogaty cykl
warsztatów, seminariów, prezentacji i wystaw fotograficznych. Ubiegłoroczną imprezę odwiedziło ponad 16 tys. osób,
które przez trzy dni miały możliwość zapoznania się z bogatą ofertą wystawców, wzięcia udziału w warsztatach, seminariach i spotkaniach oraz obejrzenia wystaw fotograficznych.
Zapraszamy!

W dniach 6-8 kwietnia
2017 r. odbędzie się XX jubileuszowa edycja Targów
Sprzętu Fotograficznego,
Filmowego, Audio-Video
oraz Technologii Multimedialnych FILM VIDEO
FOTO. Targi od wielu lat są
jedynym i najważniejszym
wydarzeniem branżowym

Turystyka nagrodzona

gadżet promocyjny została Łódzka
Kolej Aglomeracyjna, a wyróżnienie w tej przyznano Gminie Karpacz. Jeśli chodzi o najlepszy materiał promocyjny, jury nie przyznało Złotego Medalu, ale wyróżniono
Kujawsko-Pomorską Regionalną
Organizację Turystyczną za zestaw
materiałów promocyjnych „Konstelacje dobrych miejsc”, Green
Velo za zestaw atlasów rowerowych
oraz Śląską Organizację Turystyczną za zestaw map i przewodników
po województwie śląskim. Z kolei
w konkursie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
wzięło udział 24 producentów
i przetwórców branży rolnej. Podczas targów Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMWŁ
przeprowadził wojewódzki etap konkursu Polski Producent Żywności
– nagrody zdobyli Rolniczo-Pracownicza Spółdzielnia Mleczarska
w Szczercowie, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc chłopska” w Szadku, PHU SUMEX Krystyna Łukasik, Feliksowy Dworek Adam Szadkowski, Zakład Cukierniczy R. Dybalski SC, Marek Kaczorowski
PIWOMAR BROWAR KOREB oraz PPH KLIMEKO Bogusław Klimczak. Z kolei Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego „Dla innowacyjnego producenta żywności” otrzymała w tym roku Krucjata Smakiem Kacper Janicki. Gratulujemy!

Łączymy biznes
CZERWIEC
KWIECIEŃ

6-8.04.2017
XX Targi Sprzętu Fotograficznego,
Filmowego, Audio-Video
oraz Technologii Multimedialnych
FILM VIDEO FOTO

1-3.06.2017
Targi Komunikacji
i Transportu w Mieście

WRZESIEŃ

15-17.09.2017
XVI Międzynarodowe Targi
Zoologiczne PET FAIR
27-28.09.2017
II Łódzkie Regionalne Targi Pracy

MIĘDZYNARODOWE TARGI ŁÓDZKIE SPÓŁKA TARGOWA Sp. z o.o.
93-590 Łódź, al. Politechniki 4, tel. 42 674 15 00, fax 42 674 15 01

TARGI
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PAŹDZIERNIK

13-15.10.2017
X Międzynarodowe Targi
Żywności Ekologicznej i Naturalnej
NATURA FOOD
13-15.10.2017
VI Targi Ekologicznego Stylu
Życia beECO

LISTOPAD

W marcu b. r. hala Expo-Łódź wypełniła się miłośnikami podróży poszukującymi
ofert i inspiracji do planowania
dłuższych i krótszych wyjazdów. Oferty zaprezentowane
przez ponad 120 wystawców
z Polski i świata sprzyjały planowaniu rodzinnych wycieczek,
majówek i wyjazdów weekendowych. Wydarzeniu towarzyszył
bogaty
program
spotkań
z podróżnikami i pasjonatami
oraz szkolenia skierowane
do przedstawicieli branży turystycznej. Targi zwiedziło ponad
8 tysięcy gości, którzy chętnie
brali udział w konkursach
i atrakcjach przygotowanych
przez organizatorów i wystawców. Drugiego dnia targów
ogłoszone zostały wyniki konkursu o Złoty Medal Targów,
w którym główną nagrodą było 6 metrów niezabudowanej powierzchni
wystawienniczej w następnej edycji. Szczęśliwym zwycięzcą w kategorii

24-26.11. 2017
VII Salon Ciekawej Książki
29-30.11.2017
II Targi Logistyki Magazynowej
INTRALOMAG

www.targi.lodz.pl
info@targi.lodz.pl
www.facebook.com/lodzinternationalfair
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Nowy rynek

Zaniedbany narożnik przy zbiegu ulic Kilińskiego i Jaracza
zostanie przerobiony na nowy rynek z infrastrukturą dla handlujących. Zmieni się także kamienica przy ul. Kilińskiego 39, w której powstaną pracownie artystyczne i kawiarnie. To wszystko
w ramach rewitalizacji, którą objęte zostało skrzyżowanie. – Zmiany wynikły z potrzeb mieszkańców. Chcemy to miejsce przywrócić dla nich tak,
by mogli z niego korzystać – mówi dyrektor Biura ds. Rewitalizacji
Marcin Obijalski. Przetarg na remont kamienicy przy ul. Kilińskiego 39 oraz stworzenie nowego skweru zostanie niebawem rozstrzygnięty; prace mają rozpocząć się w tym roku i zakończyć
w 2018 roku. To samo dotyczy znajdującej się po przeciwległej stronie kamienicy przy Kilińskiego 40 (trwa już przygotowanie dokumentacji przetargowej). Wojewoda łódzki opublikował w dzienniku urzędowym uchwałę Rady Miejskiej, dotyczącą powstania Specjalnej Strefy Rewitalizacji w Łodzi. Weszła ona w życie 30 marca
br. i Łódź będzie pierwszym miastem w Polsce, które skorzysta

Fotografie
na wystawach

W galerii ŁTF
przy ul. Piotrkowskiej 102 przez 3
tygodnie od 8.10 będzie można oglądać
wystawę fotografii
KrzysztofaStan
Jarczewobecny
skiego pt. „Zapozowani”. Zobaczymy
z tych uprawnień. Strefa obejmie aż 6 proc.
Łodzi
na terenów
niej portrety
i nie ograniczy się tylko do ścisłego centrum. osób znanych ze
(jm)
sceny politycznej
fot. Krzysztof Jarczewski i artystycznej. – Nie
będę udawał, że prezenZakończyła się budowa sali koncer- Jerzego Semkowa zagrać utwory Brahmsa
towane zdjęcia to chwile „upolowane” – mówi autowej Akademii Muzycznej przy ul. Żu- i Mozarta. Następny dzień przyniesie kontor zdjęć. – Zdecydowałem się na pełną współpracę
bardzkiej 2. Uroczyste otwarcie odbędzie cert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ- Łódzkiej pod batutą Pawła Przytockiego,
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
ry od adresu nowej sali otrzymał tytuł „AŻ która będzie towarzyszyć pianistce Beacie
są, jak chcą, ale jednak – pozowali. Wybierali scenofestiwal”, a trwać będzie (nomen omen!) Bilińskiej w Koncercie fortepianowym
grafię, kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może jednak,
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estra- W. Lutosławskiego. W programie są też
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdzidzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade- utwory G. Verdiego, R. Wagnera i B. Brittewi? Warto sprawdzić!
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 Michałowskiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawodowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
od publikacji w „Expressie Ilustrowanym”,
potem robił zdjęcia dla „Przeglądu Sportowego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej
Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)
Mec. Marek
Kopczyński,
zycje mają
mec. charakter
Bożena groteskowy; paradoks
Nieciecka-i nakładane na
siebie Ostojska
warstwy rzeczywistości
odkrywać jedna
W dniach 7-24 kwietnia Rynek Sztuki i Galeria ELart (ul. Wschod- możnai dziekan
ORA Jarosław
nia 69) zapraszają na wystawę malarstwa Roksany Kularskiej-Król po drugiej,
by ostatecznie
Szymański
(Roxi). Wystawa jest kontynuacją powstałego w 2010 roku cyklu dotknąć
tego, co niewidzialfot. Maciej
„Królowe Nocy” – artystkę ne. Wystawa
odkryje przemiaGrzegorek
inspirują sytuacje, które nę, jaka
się dokonała w pre13 września w siedzibie Okręgowej Rady spotyka
Ad- Agnieszkę
Grajnert – Bożenna
Banasik
była bow życiu: obserwacje
zentacji
głównej
bohaterki –
na ulicy,
Królowa
NocyPostać
zostaje pozbawokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgrowiemrozmowy,
wielbicielkąsny.
kultury
francuskiej.
„Królowa
dotychczasowego
konmadzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci
PaniNocy”
Dziekanzwiązana
przypomniałwiona
poświęcony
Jej dokojest z archetypem
turu
odradzając
się wolna.
i wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień
naniom film Wielkiej
dokumentalny,
a wieczór
był także
Roksana
Kularska-Król
ukońBogini,promocją
będącej strażniczką
z okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik.
wydanego pośmiertnie
tomiku
wierszy
bogatejBożenny
kobiecej
natury
– czyła
Akademię
PiękW spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga
Banasik
„Miłość
w ogrodzie”,
który Sztuk
do
niszczydruku
stereotypy,
jestnaszenych
w Łodzi Inicjaw roku 2007
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie
przygotowało
wydawnictwo.
otrzymując
diwą, choć
wspominali byłą dziekan ORA, podkreślającprawdziwą
Jej torami spotkania
byli adwokaci
Bożenadyplom
Nieciec- z wyróżnie mieści
się w kanonach
nieniem
w Pracowni
charyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej
ka-Ostojska
i Marek Kopczyński,
a patronat
nad Malarstwa prof. Ryszarda Hungera. Zajmuje się
prezentowanego
w
mediach
malarstwem,
fotografią,
wideo
oraz ilustracją i z mężem Sebastianem
fot. Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
Michałowski
kobiecego
piękna.Rady
Kompotworzy
duet artystyczny
robosexi.
pomagały piosenki francuskie wykonane przez
Okręgowej
Adwokackiej
w Łodzi.
(BeO)

AŻ Akademii Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

Wielka Kobieta

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 22 kwietnia – 189 Aukcja Dzieł Sztuki
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KULTURA
LODZIANA

Wracają Czarownice

o współczesnych mechanizmach manipulacji i sprawowania władzy. Mariusz
Grzegorzek tak mówi o spektaklu:
„Choć spotykamy się przy okazji wspaniałego jubileuszu nie myślimy o uroczystych obchodach. Pracujemy
z całych sił nad poruszającym, ważnym
przedstawieniem, które jest nie tylko
manifestacją naszego artystycznego
potencjału, lecz próbą wzmacniania
wspólnoty, by nie zagubić się w coraz
bardziej nieprzyjaznym świecie”.
(BeO, Fot. M. Hueckel)

„Czarownice z Salem” to trudny, zawiły i pełen podtekstów dramat
Artura Millera, przeniesiony na Dużą Scenę Teatru im. Jaracza. 16 lat
temu spektakl uznano za jedno z najlepiej wyreżyserowanych przedstawień w Polsce. Tak orzekło jury Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje”, czyniąc zwycięzcą i nagradzając jego twórcę Remigiusza
Brzyka Laurem Konrada. W tym miesiącu „Czarownice” wracają na
scenę Jaracza w nowej realizacji – reżyseruje rektor łódzkiej PWSFTviT
Mariusz Grzegorzek, grają wykładowcy i studenci Filmówki (w rolach
głównych Agnieszka Więdłocha i Ireneusz Czop). Dramat pokazuje
proces religijny sprzed trzystu lat, stając się pretekstem do dyskusji

Lamaila zaświeciła

perukach i kapeluszach.
„Lamaila” to nowe widowisko taneczne na 70 tancerzy
baletu, akrobatów i uczestników programu edukacyjnego. To również piękne
musicalowe
piosenki.
Baśniową fabułę napisała
Liwia Pawłowska, a Maciej
Pawłowski (autor przebojowej „Królewny Śnieżki”) skomponował muzykę. Widownia od pierwszej sceny zostaje zaczarowana przez baśniowe postaci, piosenki, a także
grę migających światełek, które na koniec „opuszczają” scenę, by skakać
i pląsać po fotelach widowni i głowach widzów; kolorowe stwory w czasie przerwy wychodzą do oczarowanej publiczności, by wykonywać
swoje pląsy i akrobacje na parkiecie głównego foyer. Teatr przestaje być
szacowną, „koturnową” instytucją, staje się Disneylandem, czarodziejską krainą, gdzie dorośli znowu są dziećmi. W pierwszych dniach kwietnia „Lamaila” znów pojawi się na scenie. Koniecznie trzeba ją obejrzeć,
szczególnie, że Teatr Wielki kończy przygotowania do majowych Spotkań Baletowych, na których artyści tańczą bardziej serio!
Beata Ostojska, Zdjęcia: Maciej Piąsta

Z okazji światowej prapremiery tej sztuki jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Cassiopei została nazwana Lamaila. To dosyć typowa gwiazda odległa 7000 lat świetlnych od Ziemi, dosyć młoda, bo jej wiek nie przekracza trzydziestu milionów lat – mówi przed spektaklem astronom, który
wychodzi przed kurtynę i wprowadza publiczność w sekrety koniunkcji
gwiazd i planet. Popularno-naukowy wstęp przygotowali pracownicy
Planetarium EC-1, które włączyło się w przygotowanie widowiska
tanecznego w Teatrze Wielkim. Wstęp jest naukowy,
ale fabuła i scenografia to
czysta gra wyobraźni. Kurtyna idzie w górę i oto widzimy
niesamowitą scenerię niczym
z disney’owskiej kreskówki
(teatralne pracownie stanęły
na wysokości zadania!),
a scena wypełnia się postaciami w cudownych kostiumach, kolorowych maskach,

KULTURA

Mariusz Grzegorek
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Poznaj kapitalizm od środka
Jeśli chcesz przeżyć niezapomniane dwa dni w klimacie Ziemi Obiecanej, to proponujemy spacer z Joanną Łabeńską, znaną łódzką przewodniczką, która w stroju Anny Scheibler z XIX wieku oprowadzi po łódzkich zabytkach. To interesujący program, dotykający wszystkich aspektów kreatywności i rozwoju na tle historii miasta. Młodym osobom przedstawieni zostaną
dawni fabrykanci. Ich życiorysy to doskonały przykład, że w dzisiejszych
czasach można poprzez naukę rozwijać swoje zainteresowania. Nauka połączona z rozrywka, przyjemne z pożytecznym, kreatywna rozrywka w murach
fabryk. Muzeum Fabryki otworzy swoje podwoje i na chwilę będzie można
stać się fabrykantem!
Łódź jest miastem niezwykłym. Oferta Joanny Łabeńskiej
jest nastawiona na zmotywowanie i wzbudzenie refleksji
uczestników na temat swojego życia zawodowego. Pierwszy
dzień to zwiedzanie miasta – wpadniemy w fascynujący świat
produkcji tkanin, krosien, wełny i bawełny. Historie opowiedziane przez dawnych pracowników stworzą niezapomniane
tło. Na zakończenie będzie można samemu wejść w świat
morderczego kapitalizmu i wypróbować, jak Poznański
i Scheibler doszli do fortuny. Dzień drugi to wizyta w kultowym Studio Animacji Se-Ma-For, gdzie będzie można stworzyć własny po-klatkowy film o swoim życiu zawodowym.
Ruszmy swoją wyobraźnię! Warsztaty z doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy ustalą preferencje zawodowe. Dwa dni z XIX-wieczną historią z pewnością natchną
młodzież i dadzą szersze spojrzenie na świat i samego siebie.
Kontakt do@joanna-labenska.pl lub +48 697-688-228.
Zapraszamy!
(jm)

Festiwal z nowymi tytułami

wat. Ze względu na
rezygnację z udziału
w projekcie większej
części aktorów premiera nie odbyła się,
zamiast niej Teatr
pokaże dwie inne
produkcje festiwalowe. – To sytuacja,
Ewa Pilawska,
Dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi
która zdarza się
wówczas, gdy działamy w przestrzeni sztuki. Teatr jest przestrzenią ryzyka artystycznego,
nie możemy o tym zapominać – mówi Ewa Pilawska. – Podczas
XXIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych zaprezentujemy więc dwa nowe tytuły – podobnie jak
w roku ubiegłym, kiedy podczas XXII Festiwalu przygotowaliśmy
premiery dwóch spektakli – prapremierę „Tanga Łódź” w reżyserii
Adama Orzechowskiego i premierę „Miarki za miarkę” w reżyserii
Pawła Szkotaka. Obydwa spektakle były nagradzane i wyróżniane
przez widzów. W ramach XXIII edycji Festiwalu 20 maja odbędzie
się premiera „Arcydzieła na śmietniku” Stephena Sachsa w reżyserii
Justyny Celedy, 24 czerwca zaprosimy na prapremierę „Dryla” Wojciecha Bruszewskiego w reżyserii Marty Streker – zapowiada dyrektor artystyczna Festiwalu Ewa Pilawska.
(BeO, zdjecia archiwum TP)

Tegoroczna edycja XXIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuk
Przyjemnych i Nieprzyjemnych przybrała formułę otwartą i zakończy się w czerwcu 2017 roku. Do tej pory festiwalowa publiczność
obejrzała dziewięć przedstawień, uczestniczyła w dwóch panelach
dyskusyjnych, multimedialnej wystawie „Awangarda to stan umysłu” oraz koncercie Piotra Roguckiego. W maju i czerwcu Teatr
zaprosi jeszcze na dwie premiery przygotowane specjalnie na Festiwal oraz pokaz filmów Wojciecha Bruszewskiego i poświęconą mu
sesję naukową. Od lat Teatr Powszechny jako organizator realizuje
dwie premiery w ramach Festiwalu. Dotychczas spektakle przygotowywali
m.in.
Maja Kleczewska,
Krystyna
Meissner, Paweł
Miśkiewicz
i Janusz Wiśniewski. W tym roku
Teatr Powszechny przygotowywał „Blackout”
Marty Sokołowskiej w reżyserii
Katarzyny Kal-

29/30
04
2017

Miarką
za miarkę
William Shakespeare
www.powszechny.pl

miarka_reklama_03_2017_40x185_PRESS.indd 1
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kulturalny kwiecień
„Semele”
Łódzkie szkoły artystyczne przygotowały inscenizację
nie wystawianego dotąd w Polsce oratorium Georga Friedricha
Händla pt. „Semele”. Teatr Wielki brał w tym udział, ale oddał
pole do działania młodym artystom – studentom Akademii
Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej oraz uczniom Szkoły Baletowej. Premiera 21
kwietnia.
Premiera za premierą
Na afiszu Teatru
Wielkiego jest w tym
miesiącu balet fantastyczny„Lamaila” oraz
koncert, w którym
orkiestra pod batutą
Wojciecha
Rodka
wykona II Symfonię
c-moll „Zmartwychwstanie” Gustava Mahlera
(9
kwietnia).
W Teatrze Muzycznym
w dniach 21 i 22 kwietnia będzie grany „Człowiek z La Manchy”
ze Zbigniewem Maciasem w roli głównej. 5
kwietnia na spotkaniu z cyklu Otwarta scena wystąpi w teatrze
kwartet śpiewających pań Kagyuma. 29 kwietnia odbędzie się
koncert rozrywkowy “All that musical” – soliści kilku polskich
scen muzycznych będą śpiewać przeboje musicalowe w aranżacjach Szymona Sutora. Do Teatru im. Jaracza wraca po latach
sztuka Artura Millera „Czarownice z Salem”. Nowa realizacja
została przygotowana z okazji 70-lecia Wydziału Aktorskiego
Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej; reżyseruje rektor
Mariusz Grzegorzek, a grają
wykładowcy i studenci: m.in.
Zofia Uzelac (dziekan),
Michał Staszczak (prorektor), Matylda Paszczenko,
Agnieszka Więdłocha, Ireneusz Czop oraz aktorska młodzież. Premiera1 kwietnia.
Teatr Nowy 7 kwietnia wystawi sceniczną adaptację powieści Vladimira Nabokova
„Lolita” w reż. Tomasza
Cyza, 28 kwietnia zaś obejrzymy w Nowym drugą premierę – „Wiele demonów” Jerzego Pilcha w adaptacji Mikołaja
Grabowskiego. Teatr Powszechny będzie grał m.in. „Pomoc
domową”, „Imprezę” i „Żonę potrzebną od zaraz”, Logos –
„Spowiedź w drewnie” i „Czas odwiedzin”, a Teatr Mały –komedię pt. „Umrzeć ze śmiechu”.
Muzyczna Droga Krzyżowa, pieśni i benefis dyrygenta
W Filharmonii Łódzkiej 7 kwietnia odbędzie się benefis
45-lecia pracy artystycznej Tadeusza Kozłowskiego; pod jego batutą Orkiestra i Chór FŁ wykonają Requiem Verdiego. 9 kwietnia
organistka Hanna Dys będzie grać utwory Bacha, Brahmsa i C.
Francka. 21 kwietnia usłyszymy Symfonię d-moll Jeana Sibeliusa,
Arię koncertową „Bella Mia Fiamma” Mozarta i pieśni W. Lutosławskiego w wykonaniu Olgi Pasiecznik. Z kolei koncert 25
kwietnia wypełnią utwory Brahmsa i Chaczaturiana. 28 kwietnia
Antonio Meneses z Orkiestrą pod batutą J. M. Florencio zagra
Koncert wiolonczelowy h-moll Antonína Dvořáka. Piękną muzyką oprawi Wielkanoc ECK LOGOS – w Kościele Środowisk Twórczych 7 kwietnia odbędzie się „Muzyczna Droga Krzyżowa”.
Ray Wilson w Wytwórni, Tini w Atlas Arenie, jazz w Akademii
W hali Atlas Areny 6 kwietnia wystąpi aktorka Tini – wykona
utwory z filmu „Violetta”, który rozpoczął jej karierę. Akademia
Muzyczna 20 kwietnia planuje koncert z cyklu Jazz ex cathedra

KULTURA

z udziałem Dominik Wania Trio. W Wytwórni w kwietniu zagra
m.in. zespół Happysas, były wokalista grupy Genesis Ray Wilson
i trio Domowe Melodie. 7 i 9 kwietnia wystąpi zespół Marillion,
a 19 kwietnia swój nowy album będzie promować Gregory Porter.
Natomiast 21 kwietnia na Łąkową przyjedzie z koncertem zespół
Lady Pank.
Pejzaże, batiki, rzeźby i porcelana w kwiaty
W Galerii Atlas Sztuki na wystawie pt. „283 x 100 x 27, 12 x 6 x
5” można oglądać wykonane z szorstkiego i trudnego materiału
prace Mirosława Bałki, Jerzego Beresia, Marka Chlandy, Tadeusza
Kantora i Mikołaja Smoczyńskiego, w Muzeum Sztuki – dzieła S.
Kaltenbacha i Nahuma Tevata, a w ECK Logos – fotografie Marii
Czajkowskiej. Na nowej wystawie w Muzeum Miasta Łodzi pt.
„Porcelanowy
ogród.
Flora
w ceramice XVIII-XX w” znajdą się
wyroby z porcelany z dekoracjami
kwiatowymi (wernisaż 5 kwietnia);
„będzie to bogaty
zbiór przedmiotów użytkowych
i dekoracyjnych.
Oprócz wyrobów
ceramicznych będą
pokazane źródła inspiracji dla twórców: obrazy, grafiki i tkaniny,
w których motywem dekoracyjnym są formy kwiatowe. Ciekawostką wystawy jest nieznany dotąd wątek w historii ceramiki, związany z łódzkimi składami porcelany, malarniami i wytwórniami.
W Aneksie Jednego Mistrza Galerii Mistrzów Polskich obejrzymy
pejzaże Jana Stanisławskiego. W Muzeum Włókiennictwa są eksponowane prace z konkursu ”15. Triennale w oczach Młodego Widza”
i wystawa Stowarzyszenia Miłośników Haftu
Kanwa. Na III piętrze budynku A Białej Fabryki
Franciszek Kłak zbudował niezwykłą przestrzenną
aranżację wystawy pt. „Nostalgia za Kresami. Tkanina wileńska, poleska i huculska”. Pozwala ona
zajrzeć do typowego domu mieszkańców Kresów
Wschodnich, obejrzeć ludowe tkaniny, poznać ich
historię i symboliczne znaczenie. Można tam
zobaczyć wileńską radziużkę, czy białoruską dzierużkę, służące do nakrywania łóżka, liżniki, lniane
ręczniki, zdobione haftem i koronkami zawieszane nad świętymi obrazami. Oprócz tkanin, na ekspozycji są też rzadkie czarne hafty poleskie oraz
fotografie wnętrz, ludzi i pejzaży, zrobione
w latach 30. XX wieku przez Józefa Szymańczyka, które cudem
przetrwały wojnę (negatywy były zakopane w walizce w ogrodzie).
6 kwietnia w budynku D zostanie otwarta wystawa „Czar Jawy –
batik. Tradycyjna tkanina indonezyjska”. 27 kwietnia o godz. 18.00
odbędzie się wernisaż kolejnej wystawy pt. „Trwałość tkaniny.
Miękkie medium w twórczości Ewy Marii Poradowskiej – Werszler”. 30 kwietnia muzeum planuje drugą odsłonę cyklu „Kwartały
awangardy” przedstawiającą osobę i dzieła łódzkiej twórczyni biżuterii Leny Kowalewicz-Wegner.
Zajęcia i warsztaty
Muzeum Włókiennictwa przygotowało bogaty program edukacyjny. Pierwszego dnia kwietnia na warsztatach pt. „Nie LeN
się w muzeum” dzieci będą poznawać len i zastosują go w pracach
inspirowanych tkaninami wileńskimi. 22 kwietnia na warsztacie
pt. „Od ręcznika do pamiętnika” dzieci zrobią ręczniki służące
„do pamiętania”, a nazajutrz na warsztatach Cotton art – biżuterię z tkanin i pasmanterii. Z kolei Muzeum Miasta Łodzi w rocznicę powstania w getcie warszawskim planuje w dniach 20-27
kwietnia zajęcia dla młodzieży poświęcone postaci Marka Edelmana, a 23 kwietnia – warsztaty z cyklu Galeria Małego Mistrza.
Beata Ostojska
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WAZNE TELEFONY

INFORMATOR MIEJSKI

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

EC1

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
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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

9

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

INFORMATOR MIEJSKI

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.

RYNEK
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Restauracja ANALOGIA
Stary Rynek 2
tel. 42 636 56 56
www.analogialodz.pl

PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

Hotel IBIS

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

Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977
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Będzie „Skandal”...

„Coś Dobrego”
Rozmowa
t Kogo zapraszacie do nowej restauracji?
Chcemy stworzyć miejsce, w któz Patrykiem
dobrze będą się czuli ludzie w przeApostolidisem, rym
dziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni,
właścicielem jak i młodsi, którzy mieszkają w okolicy. Budujemy kartę kuchni od podstaw
restauracji ul.
Manufaktura,
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

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
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Kawiarnia pokoleń

Kawiarnia Hort Cafe przy ul. Piotrkowskiej 106/110 to miejsce tak
charakterystyczne dla Łodzi, jak pomnik Kościuszki na Placu Wolności.
Kawiarnia pojawiła się co prawda nieco później niż pomnik naczelnika
państwa, ale w percepcji wielu Łodzian jest w tym samym miejscu
od zawsze. Kogo spotkamy w Hort Cafe?
W tygodniu spotykają się tu osoby starsze, które pamiętają
kawiarnie z młodych lat. To dla nich w menu wciąż obecne
są lody Ambrozja, kultowy deser, dzięki któremu choć na
chwilę można we wspomnieniach cofnąć się w czasie.
Kawiarnia jest też doskonałym miejscem na spotkania biznesowe. Wspaniała kawa i coś słodkiego od razu wprowadzają
w nieformalny nastrój. Wszechobecna zieleń uspokaja

Teatralny Clakier

Od kwietnia w Teatrze Wielkim działa kawiarnia Clakier Caffe
(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko wypić smaczną kawę, zjeść
ciasta własnego wypieku i wypić drinka w przerwach między spektaklami. Lokal czynny jest od 10.00 do 18.00 (w dni spektakli nawet
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy tu smakowite dania na gorąco, w tym chrupiące krewetki na sałacie z sosem słodko-pikantnym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny i można tu zorganizować
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię prowadzi Dariusz Trzmielak, właściciel cenionej firmy cateringowej INTERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź
EXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco polecam i zapraszam!

Lokal dla zakochanych
Rozmowa z Anną Krawceniuk,
współwłaścicielką "Hort Cafe"

W Hort Cafe poznało się wiele przyszłych małżeństw…
Oj tak! To ulubione miejsce zakochanych, którzy właśnie
w Hort Cafe spotykali się na romantycznych, pierwszych randkach.
Potem wraz z nami przygotowywali wesela. Wśród naszych klientów są pary z 50-letnim stażem małżeńskim, którzy w Hort Cafe
wyznawali sobie miłość. Są też i młodsze pokolenia oraz osoby,
które przychodzą do nas nie tylko z powodu słynnych deserów,
ale i otoczenia, szukając innej, oryginalnej stylistyki – drzewa i zieleń nadal zachwycają klientów bez względu na wiek.
Jakie były początki powstania najsłynniejszej łódzkiej kawiarni?
Rodzice byli pracownikami firmy Hortex, która istniała w Polsce od 1949 roku. W 1970 roku zapadła decyzja o promocji tej już
doskonałej marki w rodzimym kraju poprzez sieć gastronomiczną
o nazwie COCTAIL BAR HORTEX . W ciągu dziesięciu lat powstało 13 zakładów w dużych miastach polski z prestiżową lokalizacją
i autorską ofertą opartą na własnej technologii. Niemal dwadzieścia cztery lata temu Hortex został przekształcony i zmienił właściciela, który nagle zrezygnował z inwestycji w coctail bary. Wtedy
okazało się, że kawiarnia, która była znana w całym województwie,
miała być skazana na zamknięcie. Rodzice postanowili założyć
firmę i kontynuować działalność, ale kawiarnia musiała zmienić
logotyp i nazwę. W tym samym czasie, w trakcie podróży do Włoch,
zachwyciliśmy się smakiem lodów rzemieślniczych. Decyzja mogła
być tylko jedna: chcemy je udoskonalać i oferować łodzianom.

rynek Łódzki
Łódzki 10(149)
4(191)2013
2017
rynek

i relaksuje. Wieczory i weekendy to
czas, kiedy spotykamy nieco młodszych gości – kolejne pokolenie,
które tworzy tu swoją historię. Pierwsze randki i nieśmiałe spojrzenia…
W wieczorową atmosferę wprowadzają sobotnie koncerty. To nowy
projekt Hort Cafe. To miejsce
i czas dla młodych artystów,
którzy mogą tu zaprezentować swoją twórczość szerszej
publiczności – kto wie, może
będzie to początek wielkiej
kariery. W Hort Cafe spotykają się trzy pokolenia. Każde
z nich czuje się tu jak u siebie. To chyba największa
zaleta tego miejsca, że w idealny sposób łączy tradycję
z nowoczesnością. Tradycję,
która nie zawstydza, z nowoczesnością, która nie onieśmiela... Tak jest teraz, i z pewnością będzie w przyszłości. To
przecież główne motto firmy.
Hort Cafe łączy pokolenia!
Derosa
Beata Ostojska
Poznaj prawdziwy
smakRaffaele
Indii

Wasz zespół tworzą bardzo
utalentowani mistrzowie cukiernictwa. Często odwiedzałem pracownię Hort Cafe w siedzibie
w Rzgowie, aby na łamach
„Rynku Łódzkiego” publikować
fotoreportaże o cudach, jakie tam
FIND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT
powstają…
Klient i jego gust to dla
Anna i Julia Krawceniuk
nas najważniejszy temat rozmów oraz cel rozwijania firmy. Dokładamy wszelkich starań, aby
w sposób profesjonalny oferować efekty naszej pracy, którą od 41
lat wykonujemy z ogromną pasją. Dążymy do tego, aby nasze produkty były doskonałe, rozwijamy i ulepszamy technologie, szukamy inspiracji wokół nas, wśród łodzian, słuchamy naszych klientów – jesteśmy przecież związani z lokalną społecznością od tak
wielu lat. Radością jest także dawać łodzianom przyjemność smakowania deserów, widzieć zachwyt na ich twarzach w trakcie jedzenia Ambrozji czy tortu Kusiciela. Bardzo lubię te obserwacje, a gdy
widzę uśmiech zadowolenia, to jest to dla mnie najlepsza nagroda.
Wtedy wiem, że nasza praca ma sens, jest potrzebna, a jej efekty
po prostu dają ludziom przyjemność i łagodzą obyczaje. To wspaniałe uczucie i ogromna satysfakcja! Bardzo uzależniająca, ponieważ rośnie już kolejne pokolenie, które podziela tę pasję – moja
córka Julia jest utalentowaną baristką i coraz częściej zdobywa
medale i dyplomy. Mamy też potrzebę konsultowania naszych planów i rozwijania oferty Hort Cafe w oparciu o kontakt ze specjalistami i autorytetami. Stąd też osoba i doradztwo Raffaele Derosa
z firmy Fabbri.
Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów!
Jerzy Mazur

19 17
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Nauka i Technika w EC1
W dawnej elektrociepłowni EC1
powstanie Łódzkie
Centrum Nauki. Po
wakacjach zacznie
się montaż urządzeń, a otwarcie
centrum zaplanowano na początek
przyszłego roku.
W Centrum będzie
można zobaczyć jak powstaje energia i to na prawdziwych urządzeniach, które przez
70 lat produkowały prąd dla miasta. Większość wciąż jest sprawna. Konsorcjum
Qumak, MAE i MUSEKO zbuduje trzy ścieżki edukacyjne – „Tak powstaje energia”, „Świat mikro – świat makro” oraz „Rozwój wiedzy i cywilizacji”. Całkowita
wartość projektu wynosi ponad 45,5 miliona zł (będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Powierzchnia całkowita obiektu to 18355
mkw., zabudowy rewitalizowanej – 11921 mkw. i obejmie historyczne pomieszczenia: maszynownię, pompownię, kotłownię, rozdzielnię, chłodnię i zmiękczalnię.
Eksponaty historyczne, współczesne symulatory, gry komputerowe – wszystko to
pozwoli prześledzić nie tylko historię tego miejsca, ale i zapoznać się z wciąż używanymi technologiami produkcji prądu. W Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi
poznamy to dotykiem, zabawą, doświadczeniami i eksperymentami, poznając
tajemnice wszechświata – od obserwacji skrzydeł motyla przez mikroskop elektronowy aż po ujęcia najdalszych głębi Kosmosu.
(BeO)

Coko-Werk pracuje!

Po pożarze w lipcu 2015 r., który strawił budynki produkcyjno-magazynowe przy ul. Dąbrowskiego, grupa Coko-Werk odbudowała zakład i wznowiła działalność
na dawnym terenie. – Pamiętam
tamte trudne chwile, niepewność pracowników firmy, troskę, czy uda się
ze zgliszczy wydobyć i ocalić formy
wtryskowe, pamiętam, jak błyskawicznie rozbudowywaliście się w Konstantynowie Łódzkim, by jak najszybciej

rozpocząć produkcję. Udało się. Mam
nadzieję, że małą cegiełkę do sukcesu
dołożyli pracownicy z Biura Obsługi
Inwestora, Wydziału Urbanistyki
i Architektury i innych wydziałów
UMŁ, których prosiłam o współpracę
i pomoc w załatwianiu niezbędnych formalności. Wiem też, że mimo zniszczeń
ani jeden pracownik nie stracił zatrudnienia – powiedziała podczas uroczystego otwarcia odbudowanego zakładu prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Pożar w Coko-Werk dotknął pośrednio również inne firmy,
ponieważ w wyniku przerwy w dostawach komponentów do swojego strategicznego klienta koncernu BSH nastąpiła przerwa w produkcji w trzech łódzkich fabrykach BSH oraz w Nauen w Niemczech. Priorytetem było wznowienie produkcji i dostaw komponentów do klienta. Odbudowa zakładu wraz z procesem inwestycyjnym
w park maszynowy oraz infrastrukturę techniczną i logistyczną rozpoczęła się w maju 2016, a już pod koniec roku nastąpił rozruch
fabryki. Obecnie Coko-Werk posiada 4 fabryki: po jednej na terenie
Niemiec i Turcji oraz dwie w Polsce, w których zatrudnia łącznie ok.
1300 pracowników.
(jm)

Ul. Lindleya - kolejny łódzki woonerf
Ruszają prace związane z przebudową ul. Lindleya. Na czas
przebudowy wprowadzana jest organizacja ruchu, która uniemożliwia wjazd na ul. Lindleya od strony ul. Narutowicza oraz
od strony ul. Węglowej.
Prace powinny zakończyć się latem. Zakres robót obejmie
przebudowę infrastruktury podziemnej, powstanie nowa
nawierzchnia, zieleńce, oświetlenie. Droga będzie
mieć dwie części. Od ul. Narutowicza do posesji nr. 8 (budynek UŁ) ulica będzie
woonerfem z mocno ograniczonym wjazdem dla aut. Natomiast
dalej do ul. Węglowej będzie jezdnią z chodnikami i dopuszczonym ruchem lokalnym oraz
z miejscami postojowymi i miej-
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scem do zawracania samochodem nie przejedziemy bowiem do
ul. Narutowicza.
Na całym odcinku nawierzchnia ułożona
zostanie z kostki kamiennej i betonowej. Zachowana zostanie także istniejąca, zabytkowa kostka,
która po wyczyszczeniu zajmować będzie pas jezdni
w reprezentacyjnej części ulicy od strony ul. Narutowicza.
W większości zachowane zostaną istniejące drzewa,
które będą podświetlone na różne kolory - takiego rozwiązania
w Łodzi jeszcze nie mieliśmy. Pojawi się 37 nowych drzew ozdobnych oraz bardzo dużo krzewów. Na drodze ustawione zostaną
ławki, stojaki rowerowe oraz nowe kosze na śmieci.
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Nowe miejsca pracy

Trwa dobra passa gospodarcza Łodzi, przybywa inwestorów
i nowych miejsc pracy, dzięki czemu systematycznie spada stopa
bezrobocia. W ostatnim czasie prawie tysiąc miejsc pracy zadeklarowały trzy duże korporacje. Whirlpool ogłosił utworzenie Centrum
Usług Wspólnych dla regionu, w Fujitsu powstanie kilkaset miejsc
pracy dla informatyków, programistów, specjalistów od rachunkowości oraz administratorów IT.
Z kolei pod Strykowem Grupa Geis uruchomiła w marcu Centralną Sortownię oraz Centralny HUB. Obiekt jest największym
z dotychczasowych projektów tej grupy w Polsce. Jak powiedział
dyrektor zarządzający
Geis Polska Adam Kwiatkowski, na 12 hektarach
powstała
inwestycja,
która ma być centralnym
punktem i sercem dużej
firmy
logistycznej,
zatrudniającej w całym
kraju 1200 osób i świadczącej specjalistyczne

IMPULS dla ŁKA
Łódzka Kolej Aglomeracyjna podpisała umowę z firmą Newag
SA na dostawę 14 pociągów waz z ich utrzymaniem. Łódzki przewoźnik jako pierwszy otrzyma pojazdy nowej generacji IMPULS II,
a pociągi będą wykorzystywane do obsługi nowych połączeń na
terenie województwa. Pojazdy charakteryzują się mniejszą wagą,
większą pojemnością i wyższą niezawodnością. Zgodnie z harmonogramem dostaw pierwsze 4 pojazdy zostaną dostarczone pod
koniec września 2018 roku, kolejne 10 rok później. Nowe Pociągi
zgodnie ze specyfikacją przetargową będą wyposażone m.in. w bezpłatne wifi, klimatyzację, gniazdka elektryczne, monitory. Będą
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i zgodne z najnowszymi europejskimi normami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Pociągi będą osiągały
prędkość eksploatacyjną do 160 km/h. Liczba miejsc siedzących
w każdym składzie to
160, w tym 154 stałe.
Zakup
pociągów
pozwoli na rozwój siatki połączeń Łódzkiej
Kolei Aglomeracyjnej.

Miasto wypięknieje
Stary Rynek do początku XIX wieku stanowił centrum życia
Łodzi. Wraz z rozwojem przemysłu wokół rynku i nad rzeką Łódką
powstały jedne z największych łódzkich zakładów: browar Anstadtów, fabryka Biedermana i przemysłowe królestwo Poznańskiego.
Stary Rynek z czasem tracił na znaczeniu, miasto rozwijało się na
południe, a w czasie II wojny światowej Niemcy wyburzyli znaczną
część zabudowy nad Łódką, w tym synagogę przy ul. Wolborskiej.
W miejscu historycznych kwartałów po wojnie został założony park
Staromiejski. Stary Rynek jest ważnym punktem wycieczek po Łodzi,
ale niewiele jest dzisiaj powodów, aby spędzić na nim więcej czasu.
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usługi transportowe, kurierskie, dystrybucję palet i przesyłek. Docelowo zatrudnienie w nowym zakładzie Geis Polska znaleźć może
około 400 osób, z czego połowa już przeszła rekrutacje, ale nadal
potrzebni są magazynierzy, operatorzy wózków widłowych, pracownicy sortowni czy infolinii, ale także spedytorzy i pracownicy biurowi. Grupa Geis ma siedzibę we frankońskim Bad Neustadt, została
założona w 1948 r. i działa na rynku międzynarodowym jako dostawca kompleksowych rozwiązań logistycznych zatrudniając ponad
6000 pracowników w 112 lokalizacjach w centrach dystrybucyjnych
i logistycznych w całej Europie.
(jm)
– Planujemy uruchomienie
połączeń
ze
Skierniewic
do Kutna przez Łowicz,
z Łodzi do Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska oraz
z Łodzi do Tomaszowa Mazowieckiego, a po zelektryfikowaniu linii nr 25 również
do Opoczna – mówi Witold
Stępień, marszałek województwa
łódzkiego.
Dostawca pojazdów został
wybrany na podstawie
czterech kryteriów przetargowych: ceny, kosztów
utrzymania, współczynnika efektywności kosztowej
i liczby siedzeń stałych.
Wartość zamówienia to
266 968 762,35 zł. brutto.
Łódzka Kolej Aglomeracyjna uzyskała dofinansowanie na realizację projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
w kwocie 182 010 500 zł.
(jm)
Gmina zamierza to zmienić
i stworzyć tu atrakcyjną przestrzeń do spędzania wolnego
czasu i do mieszkania. W ramach
programu rewitalizacji przestrzeń Starego Rynku oraz parku
Staromiejskiego zostanie gruntownie zmodernizowana. Rynkowi zostanie przywrócona historyczna funkcja handlowa, wymieniona nawierzchnia i zlikwidowane bariery. Po wschodniej i zachodniej stronie powstaną zadaszone
miejsca do handlu, w centralnej części pojawi się fontanna, a w południowej przewidziano miejsce na pawilon. Z kolei w parku Staromiejskim będzie zaznaczony fontanną przebieg rzeki Łódki, która
dzisiaj przepływa podziemnym
kanałem, zaś w śladzie dawnych
ulic: Jerozolimskiej, Wolborskiej
i Wschodniej powstaną alejki.
Obok dawnej krańcówki tramwajowej powstanie zielony amfiteatr
oraz skatepark.
(jm)
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MIKSER kontaktów
W hotelu DoubleTree by Hilton Łódź pod koniec marca odbył
się Biznes Mixer, organizowany
przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową. Wzięło w nim odział
ponad 100 przedsiębiorców, którzy
zgrupowani przy 10-osobowych
stołach mieli po 3 minuty na przedstawienie się, prezentację swojej
firmy, określenie swoich potrzeb
i wymianę wizytówek.
Wcześniej poprzez formularz
rejestracyjny ściągnięty ze strony
internetowej www.izba.lodz.pl
musieli określić trzy branże,
w jakich chcieliby się spotkać.
Całość Biznes Mixera sprawnie
poprowadził Tomasz Boruszczak,
a por rozmowach i smakowitym
bankiecie wszyscy zeszli z części

konferencyjnej
hotelu do restauracji i baru, gdzie
odbyła się nieoficjalna część Mixera
przy wykwintnych
drinkach. Warto
śledzić
stronę
ŁIP-H z informacją, kiedy odbędzie
się kolejny!
(jm)

Zdjęcia: Joanna Łabeńska

Napiferyn Bio Tech
Najpierw wynaleźli sposób na pozyskanie ekologicznego i pełnowartościowego białka z rzepaku, a teraz znaleźli inwestora, który
pomoże im skomercjalizować tę technologię. NapiFeryn BioTech
wspólnie z tłocznią oleju Grupa Wilmar Marek Wilczyński SKA
wybudują na Dolnym Śląsku w Żórawinie pierwszą na świecie taką
biorafinerię. Dział rozwoju i główna siedziba firmy pozostaną
w Łodzi. – Nasze
rozwiązanie
to
dobra wiadomość
dla producentów
żywności, bo będą
mieli
dostęp
do białka, które jest
alternatywą dla soi.
To
szczególnie
ważne dla tych krajów, które mają własne, bogate źródła

rzepaku, jak Polska –
mówi doktor Magdalena
Kozłowska, prezes spółki
NapiFeryn BioTech. –
Rzepak to najczęściej
uprawiana roślina oleista
w Polsce, a zbiory wynoszą 2,2-3,2 mln ton rocznie. Jesteśmy czwartym
co do wielkości producentem surowca w Unii
Europejskiej, podczas gdy niemal 100 proc. soi i jej półproduktów
pochodzi z importu. NapiFeryn BioTech to łódzka spółka biotechnologiczna, która opatentowała metodę produkcji białka z rzepaku.
Firmę w 2014 roku założyli naukowcy Magdalena Kozłowska i Piotr
Wnukowski. Opracowana przez nich technologia pozwala na produkcję pełnowartościowego białka rzepakowego, które może zastąpić
mięso i produkty sojowe. Firma działa w łódzkim parku naukowo-technologicznym Bionanopark i ma obecnie dwóch inwestorów prywatnych – fundusz kapitałowy VC Impera Alfa oraz Grupę Wilmar
Marek Wilczyński SKA. Więcej informacji na www.napiferyn.pl

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
RYNEK
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Promocja za granicą

Powstał projekt działań na rzecz wsparcia informacyjnego i marketingowego przedsiębiorstw z regionu łódzkiego. – Mamy na ten cel
15 mln złotych i to w bardzo dobrym momencie, bo panuje swoista moda na
Łódź, rośnie zainteresowanie inwestorów, a miasto ubiega się o organizację
wystawy Expo 2022, na promocję której otrzymaliśmy dodatkowe środki
w ramach współpracy rządowej – mówi wiceprezydent Wojciech Rosicki.

Głównym celem projektu, który otrzymał
dofinansowanie
w kwocie ponad 10
mln zł, jest wzrost
konkurencyjności
i
atrakcyjności
gospodarczej Łodzi
oraz regionu w oparciu o istniejący
potencjał gospodarczy i społeczny, promocja łódzkich przedsiębiorców, pobudzenie
eksportu i wymiany gospodarczej. W praktyce chodzi głównie
o udział w najważniejszych targach inwestycyjnych oraz wydarzeniach branżowych o charakterze międzynarodowym. Łódź aktywnie
uczestniczy w targach nieruchomości w Cannes i Monachium,
w imprezach branżowych w Manchesterze, Berlinie, a łódzkie delegacje odwiedzają inne kraje – m.in. Ukrainę, Białoruś, Norwegię,
Danię – w poszukiwaniu poparcia dla organizacji Expo 2022. Nasze
miasto będzie w czerwcu br. gospodarzem dużej międzynarodowej
konferencji ABSL, a 3 kwietnia odwiedzi Łódź komisja Biura Wystaw
Międzynarodowych (BIE) w Paryżu, która weryfikuje złożone przez
kandydatów aplikacje na Expo 2022.
(jm)

Strefa chce być większa w Łowiczu

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprosiła przedsiębiorców do Łowicza na spotkanie z cyklu Strefa Małej Ojczyzny.
– Marek Michalik jest pierwszym Prezesem Strefy, który przyjechał do nas
na rozmowy – podkreśla Burmistrz Łowicza Jan Krzysztof Kaliński. Podczas spotkania zapewniano, że działalność w Łódzkiej
Strefie mogą podjąć z korzyścią nie tylko duże firmy, ale również małe i średnie. Była też mowa o wkładzie ŁSSE w rozwój
edukacji branżowej dla inwestorów. Rafał Karolczak z Departamentu Promocji i Pozyskiwania Inwestora ŁSSE przedstawił
programy wsparcia dla przedsiębiorców, a Marcin Żuber
z ŁARR – instrumenty finansowe wspierające start i rozwój
nowej firmy. Z efektów spotkania zadowolony jest Prezes Marek
Michalik, który w ostatnim czasie odbywa w regionie wiele rozmów o możliwościach rozszerzenia Strefy. – Jestem dobrej myśli –
mówi Prezes. – Staramy się włączyć do Strefy kolejne tereny, m.in.
w Kaliszu. W podstrefie w Łowiczu dopiero w minionym roku
wydaliśmy zezwolenie dla
firmy Agros Nova, ale już
chciałbym planować, co będzie
po roku 2020. Tak się powinno
budować ofertę inwestycyjną:
na razie niech firmy lokują się
tam, gdzie są gotowe tereny, a my
szukamy nowych możliwości.
Dlatego rozmawiam z burmi-

strzem o kolejnych terenach inwestycyjnych. W Łowiczu też można
dużo zrobić. – W naszej podstrefie
– mówi burmistrz miasta
Krzysztof Jan Kaliński – są trzy
zakłady: Chemipack, Kapella i duża
firma United Oilfield Services,
która co prawda sprzedaje swój
grunt, ale mam nadzieję, że nowy
właściciel pozostanie w Strefie.
Mamy też przygotowane kolejne
4 hektary, a powoli kupujemy
następne, żeby wprowadzić je
do Strefy za kilka lat.
Jerzy Mazur

NOWE TERENY INWESTYCYJNE
POWIERZCHNIE
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE
POD WYNAJEM

POMOC PUBLICZNA DO 55% KOSZTÓW INWESTYCJI

DOSKONAŁA
LOKALIZACJA
W CENTRUM POLSKI

ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. | UL.KS. BISKUPA WINCENTEGO TYMNIENIECKIEGO 22G TEL [48] 42 676 27 53 | INFO@SSE.LODZ.PL

rynek Łódzki 4(191) 2017

21

RYNEK

SYZAN pracuje dla najlepszych
Rozmowa z Creative Director Małgorzatą Łapot-Kocimską
i Production Designer Anną Tersą z Firmy Syzan
Syzan słynie ze spektakularnych pokazów laserowych i produkcji
festiwali...
M. Ł-K. – Tak, z festiwali jesteśmy bardzo dumni, bo to za
każdym razem nowe wyzwania dające możliwość wyjścia na
zewnątrz i pokazania naszych możliwości szerszej publiczności.
Zgrany zawodowo i bardzo doświadczony zespół ludzi oraz
ogromne zaplecze techniczne pozwalają nam na profesjonalne
i standardowe zaopatrzenie festiwali w sceny, światło, lasery,
dźwięk, multimedia. Ale zainteresowanie nami wynika też
z faktu, iż dajemy coś więcej – niestandardowe rozwiązania, dedykowane instalacje połączone z programem artystycznym i oprawą graficzną. To
są te elementy, dla których
kochamy tę pracę!
Festiwale są imprezami
okazjonalnymi, co jest Waszą
codziennością?
M. Ł-K. – Na co dzień
pracujemy dla firm, dla
których
produkujemy
i organizujemy imprezy firmowe – od stricte wizerunkowych dni otwartych
i branżowych, jak kongresy
i konferencje, po bale tematyczne i pikniki. Warto
podkreślić, iż są to niekiedy
imprezy dla 2000 osób, ale najczęściej robimy je dla 50-200 osób.
A. T. – Zawsze staramy się zaoferować tzw. efekt WOW, czyli
niespodziankę artystyczną, kulinarną, związaną z lokalizacją
imprezy. Pomysłów i inspiracji mamy dużo, dlatego bardzo szyb-

Archeolodzy na Kościuszki
Trwają prace przy budowie nowego odcinka al. Kościuszki między
ul. Radwańską, a ul. Wólczańską. Przebudowywane jest również skrzyżowanie nowego odcinka z ul. Wólczańską. Wykonawca skupia się
obecnie na robotach związanych z przebudową infrastruktury podziemnej i budową kanalizacji. Duża część placu budowy jest zajęta
przez stanowiska archeologiczne, gdzie prowadzona jest inwentaryzacja. Odkryto tam osiem obiektów, m.in.: fundamenty budynków, frag-
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ko nawiązujemy kontakt z klientami, którzy często włączają się
w organizację wydarzenia. To jedno ze źródeł naszych dobrych
relacji z klientami, otwartość i umiejętność słuchania oraz chęć
spojrzenia z ich punktu widzenia.
W pewnym momencie trzeba jednak zapytać o koszty: to drogie
imprezy?
M. Ł-K. – Jesteśmy bardzo konkurencyjni i mieścimy się
w budżetach z tej prostej przyczyny, że mamy własne, duże
zaplecze techniczno-transportowe. To pozwala nam wiele zaproponować bez prowizji, jaką
narzucają agencje zatrudniające innych.
A. T. – Staramy się zawsze
być na bieżąco z nowinkami
technicznymi, jeździmy na
targi branżowe, ale też na
spektakle i widowiska. Inwestujemy nie tylko w sprzęt
techniczny, ale przede
wszystkim w ludzi. Szukamy
i proponujemy nowe projekty zarówno na zamknięte, jak
i otwarte wydarzenia. Przygotowujemy np. pierwszy
w Europie pokaz laserowo–
pirotechniczny do napisanej
muzyki. Obecnie szukamy
miejsca na premierę tego
spektakularnego wydarzenia i mamy nadzieję, że po raz pierwszy
zaprezentujemy go podczas firmowej lub otwartej imprezy w Łodzi!
Trzymam kciuki i dziękuję za rozmowę
Jerzy Mazur

menty studni oraz betonowy
schron. Badania archeologiczne
wstrzymują na jakiś czas część prac.
Nowy odcinek będzie drogą z dwiema jezdniami po dwa pasy ruchu,
oddzielonymi pasem zieleni.
Powstaną chodniki, oświetlenie,
drobna architektura. Koszt inwestycji to 5 mln zł. Zakończenie prac
przewidziane jest późną wiosną 2017 r.
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Ekspert na upały i dziury
Przyszła wiosna, pora zamienić opony na letnie i sprawdzić
klimatyzację (trzeba to robić co dwa lata!). Prognozy pogody są
korzystne, dlatego warto podjechać do serwisu EKSPERT przy ul
Zgierskiej 108 (tel. 42 654 42 13, 666 858 922), gdzie personel sprawdzi naszą „klimę” profesjonalnym urządzeniem. – Jeśli będzie

potrzeba – mówi Tomasz Kruszyna, właściciel
serwisu – od ręki możemy odgrzybić i zdezynfekować układ klimatyzacyjny, wymienić filtr
pyłowy oraz uzupełnić czynnik chłodzący.
Będąc w serwisie warto sprawdzić stan felg
i ogumienia, bo dziur na łódzkich drogach
wciąż przybywa – prostowanie felg aluminiowych czy stalowych to wydatek do 100 zł,
ale im szybciej znajdziemy zagrożenie,
tym łatwiej naprawić
szkodę. Serwis oferuje także sprzedaż
opon
wszystkich
marek, przechowalnię kół i opon,
wymianę oleju, klocków i tarcz hamulcowych,
montaż
i wyważanie kół oraz
wulkanizację.
(jm)

sprzedaż opon wszystkich marek;
przechowalnia kół i opon;
wymiana oleju, klocków i tarcz
hamulcowych;
montaż i wyważanie kół;
wulkanizacja.

ul. Zgierska 108, tel. 42 654 42 13, 666 858 922

Łódź, Al. Śmigłego-Rydza 1
tel. 42 674 31 11
www.kia.com/pl/marvel
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Łódź, Al. Śmigłego-Rydza 22
tel. 42 676 34 44
www.marvel.hyunday.pl
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