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W czerwcu Łódź będzie gospodarzem 8. edycji konferencji ABSL
(Association of Business Service
Leaders), branży zrzeszającej sektor
usług biznesowych. Rozwój sektora
usług dla biznesu to cel priorytetowy miasta, wpisany w Strategię Zintegrowanego Rozwoju Łodzi
2020+. Byliśmy już gospodarzem
IV konferencji ABSL w 2013 r., a od tego czasu wiele się u nas zmieniło.
Gościem Specjalnym tegorocznej edycji Konferencji ABSL będzie David
Cameron, Premier Wielkiej Brytanii w latach 2010-2016. Uczestnicy dyskutować będą o zmianach i nowych trendach w trzech głównych nurtach – przyszłość biznesu, przyszłość rynków, ludzie przyszłości – podczas ABSL Talks, zupełnie nowego formatu otwierającego wydarzenie.
Gościem Specjalnym będzie Randi Zuckerberg, która kierowała marketingiem Facebook – największego serwisu społecznościowego na świecie.
Obecnie Randi Zuckerberg zarządza grupą Zuckerberg Media, realizując szereg projektów na styku tradycyjnego dziennikarstwa i innowacyjnych rozwiązań ze świata nowych mediów.
(jm)

Łódzkie Senioralia

W maju po raz czwarty odbędą się Łódzkie Senioralia. W organizację wydarzenia włączają się łódzkie organizacje pozarządowe, instytucje, podmioty działające
na rzecz osób starszych oraz partnerzy Miejskiej Karty
Seniora, a głównym celem jest zachęcenie osób 60+
do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy, rozwijania pasji, a także wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swój potencjał. 13 maja Prezydent Łodzi uroczyście przekaże Seniorom klucze do miasta i ten symboliczny akt rozpocznie kilkudniowy cykl wydarzeń, które podzielono
w tym roku na 5 kategorii: edukacja, kultura, sport/ rekreacja, porady/
drzwi otwarte i zdrowie. Z myślą o potrzebach osób 60+ powstał Łódzki
Informator dla Seniorów, dostępny w Oddziałach ds. Obsługi Mieszkańców UMŁ i Biurze Zespołu ds. Seniorów (ul. Zachodnia 47, p. 132).
(BeO)

Foto Festiwal

XVI Międzynarodowy Festiwal Fotografii Fotofestiwal 2017 odbędzie się w dniach 1-11 czerwca. To
jedno z najważniejszych wydarzeń fotograficznych
w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponad 50 wystaw
w różnych częściach miasta, spotkania, przegląd
portflolio, warsztaty i pokazy slajdów co roku przyciągają do Łodzi niemal 20000 widzów z całego świata. W dniach 30 maja – 2 czerwca
w Fabryce Sztuki odbędzie się warsztat poświęcony pracy nad projektami
dokumentalnymi, który poprowadzi brytyjska fotoreporterka Alixandra Fazzina. Więcej na stronie http://fotofestiwal.com/2017/
(BeO)

Będzie 300 nowych miejsc pracy

T-Mobile stworzy 300 nowych miejsc pracy w Łodzi w rozbudowanym Centrum Obsługi Klienta, w którym znajdą pracę konsultanci zajmujący się sprzedażą i obsługą abonenta, ale także pracownicy
wsparcia, analitycy, specjaliści HR i zarządzania jakością. Działające
w Łodzi centrum obsługi klienta T-Mobile po rozbudowie zatrudniać
będzie ponad 1200 osób, co plasuje je na piątej pozycji wśród wszystkich centrów obsługi klienta w regionie, a operatora w pierwszej dwudziestce największych pracodawców województwa łódzkiego. Rekrutacja na nowe stanowiska pracy w Łodzi już się rozpoczęła. T-Mobile
poszukuje zarówno osób zainteresowanych pracą w pełnym wymiarze godzin, jak i tych, które poszukują pracy dorywczej. W zamian
pracownicy centrum obsługi klienta T-Mobile mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym
warunki płacowe wyższe od średniej na rynku nawet o 25-30% oraz
szeroki pakiet socjalny.
(jm)
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WYDARZENIA

Nagrody FILM VIDEO FOTO
W kwietniu
odbyły się XX
jubileuszowe
Targi Sprzętu
Fotograficznego, Filmowego,
Audio-Video
oraz Technologii Multimedialnych FILM
V I D E O
FOTO, organizowane przez
Międzynarodowe
Targi
Łódzkie. Była
to niepowtaFOTON rzalna szansa
do obejrzenia
nowości ze świata fotograficznego i filmowego,
które można było zobaczyć i przetestować na
żywo. Targom towarzyszył bogaty cykl warsztatów, seminariów, prezentacji i wystaw fotograficznych, a imprezę zwiedziło ponad 17 tys.
osób.
Jak co roku odbył się konkurs o Złoty Medal
na najlepszy produkt i usługę prezentowane
podczas targów. W kategorii FOTO publiczność przyznała medal firmie OLYMPUS Polska
(za OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II), a wyróżniania – firmom Sony Europe Limited (za
SONY ALFA6500) oraz Canon Polska (za
Canon imagePROGRAF PRO-1000). W kategorii VIDEO publiczność przyznała medal firmie
Gmotion (za GMOTION Pocket Gimbal V2),
a wyróżnienia – firmie Alstor (dystrybutor
firmy EIZO w Polsce za MONITOR EIZO
ColorEDGE). W kategorii RAMKA, OPRAWA,

FOTOKSIĄŻKA medal otrzymała
firma Najlepszefoto.pl (za Complete Dreambook Classic), a wyróżnienia – firmy FOTON Kalisz Tomasz
Górski (za oprawę LUXURY
WOOD) oraz spółka CEWE (za
FOTOKSIĄŻKĘ CEWE na papierze fotograficznym). W kategorii
VIDEO medal otrzymały firmy
Technika Filmowa Krzysztof Reliszka (za Kran Kamerowy UFC 6700)
oraz FOTON Kalisz Tomasz Górski
(za Slider KAMELEON SLK94
z systemem Slide Control), zaś
wyróżnienia – firmy QNAP System
(za produkt SERWER NAS –
QNAP TS-251A) oraz Alstor (za
Monitor
EIZO
ColorEdge
CG2730). Medal w kategorii
VIDEO za produkt POLSKI zdobyła firma BEIKS BiK Machulski (dystrybutor firmy Akurat Lighting za
Serie Oświetlaczy dyfuzyjnych
AKURAT LIGHNTING D-SOFT
D4,D8, D32). W kategorii FOTO
medale zdobyły firmy EPSON Polska (za Epson SureColor SC-P10000)
oraz OLYMPUS Polska (za Olympus OM-D E-M1 Mark II), wyróżnienia – firmy LG Electronics Polska (za LG – G6) oraz Alstor (za
Monitor EIZO ColorEdge CS2420).
Medal w kategorii FOTO za produkt polski zdobyło CENTRUM
DRUKU FUTURA Artur Radecki
(za Serwis wydrukujfotografie.pl).
Gratulujemy!
(jm)

Technika Filmowa

OLYMPUS

BEIKS BiK

EPSON

Centrum Druku FUTURA

najlepszefoto.pl

PAŹDZIERNIK

13-15.10.2017
X Międzynarodowe Targi
Żywności Ekologicznej i Naturalnej
NATURA FOOD

Łączymy biznes

13-15.10.2017
VI Targi Ekologicznego Stylu
Życia beECO

CZERWIEC

1.06.2017
Konferencja Komunikacja
i Transport w Mieście

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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LISTOPAD

WRZESIEŃ

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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EXPO 2022 od wewnątrz

Fotografie
na wystawach

Ile kosztuje taka wystawa?
Są dwa rodzaje kosztów EXPO. Pierwsze to budowa infrastruktury – ale to
nie wchodzi w kosztorys wystawy, gdyż
inwestycje zwracają się w 20-30 lat i są inaczej finansowane. Drugie to koszty przygotowania samej wystawy. W Szanghaju oceW galerii
ŁTF
niamy je na 4-5 miliardów euro,
w wypadku
ul. PiotrkowŁodzi 800 milionów doprzy
miliarda
euro.
Wasza delegacja odwiedza miasta ubiegaskiej 102 przez 3
jące się o prawo organizowania wystawy świaA jak Pan ocenia EXPO 1992 w Sewilli?
tygodnie
od 8.10
bętowej EXPO w 2022 roku. W Łodzi pokazaTam się urodziłem, więc jestem zafascynowany
miastem
i jego
dzie można
no Wam nasze atuty. Jak Pan ocenia miasto?
wystawą! Jest piękne, niezwykle żywotne i wypełnione
pooglądać
brzegi
wystawę
fotografii
To moja druga wizyta w mieście, kulturą. Nasze EXPO było fajerwerkiem wydarzeń
kulturalnych
Krzysztofa
byłem tu już dwa lata temu. Teraz pokazano nam zarówno tę odre- w teatrach, operach i koncertach pod gołym niebem.
AleJarczewbardzo
staurowaną część Łodzi, jak i tę czekającą na rewitalizację. Widać mi się też podobała wystawa w Lizbonie, która zmieniła
skiego pt.orientację
„Zapozokolosalne zmiany w infrastrukturze. Projekt wystawy EXPO 2022 miasta z kierunku zachodniego na wschodni,wani”.
tworząc
most na
Zobaczymy
mógłby bardzo pomóc w rewitalizacji kolejnych kwartałów miasta. rzeką Tajo, co stworzyło niezwykły impuls rozwojowy
opuszna niej dlaportrety
Widział Pan inne miasta z podobnymi problemami?
czonego sektora miasta.
osób znanych ze
Widziałem wiele miast zdegradowanych po likwidacji przemyCo daje EXPO? Co się dalej dzieje z infrastrukturą
scenywystawienniczą
politycznej
słu stoczniowego i metalurgicznego. Lecz skala problemu rewitali- miasta?
fot. Krzysztof Jarczewski i artystycznej. – Nie
zacji w Łodzi jest ogromna. Można tu przywołać przypadek ManZ naszych obserwacji wynika, że EXPObędę
zawsze
przyciąga
udawał,
że prezenchesteru
i Shieffield
Anglii, gdzie
też królował
kiedyś
przemysł
tłumy,
roku zainteresowanie
nieco się –zmniejsza,
Jerzego
Semkowa
zagrać
utworypoBrahmsa
Zakończyła
się wbudowa
sali koncertowane zdjęcia miastem
to chwile „upolowane”
mówi autekstylny.
Takie problemy
przeżyły
też Żumiastai tropikalne
w Ame- dzień
ale stopniowo
osiąga poziom
z okresu
trwania się
wystawy.
to
Mozarta. Następny
przyniesie kontowej Akademii
Muzycznej
przy ul.
tor zdjęć.
– Zdecydowałem
na pełną Widać
współpracę
ryce
Centralnej,
w których
były odbędzie
olbrzymie plantacje
bananów,
po turystyce,
aktywności
gospodarczej
miasta,
kontaktach
biznecert Orkiestry
Symfonicznej
Filharmonii
bardzkiej
2. Uroczyste
otwarcie
z modelami.
Dałem im
możliwość
wystąpienia
przed
a się
po 18.
ich10,upadku
zostały
opustoszałe
jakpod
w Puerto
sowych
oraz inwestycjach.
Łódzkiej
batutą Pawła
Przytockiego,
a uświetni
je cykl
koncertów,porty
któ- widma,
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
Limon.
Widziałem
te miasta,
w Ameryce
DelegacjaBeacie
MBW wraca
do chcą,
Paryża.
Co będzie
dalej? Wybierali scenoktóra będzie
towarzyszyć pianistce
ry od adresu
nowej sali
otrzymałwiele
tytuł lat
„AŻspędziłem
są, jak
ale jednak
– pozowali.
Łacińskiej.
Natomiast
w
Łodzi
jest
coraz
lepsza
infrastruktura,
Przygotujemy
raport
z
przygotowań.
Ocenimy
miafestiwal”, a trwać będzie (nomen omen!) Bilińskiej w Koncercie fortepianowym
grafię, kostiumy, mimikę, rekwizyty.zdolność
A może jednak,
sta
do
przygotowania
wystawy
pod
względem
urbanistycznym,
duże
poczucie
odpowiedzialności
i
dostrzegam
tu
niezwykły
optyaż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estra- W. Lutosławskiego. W programie są też
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdzimizm oraz zbiorową świadomość, że trzeba wszystko robić lepiej. jakie ma gwarancje rządowe i poziom poparcia mieszkańców, czy
dzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade- utwory G. Verdiego, R. Wagnera i B. Brittewi? Warto sprawdzić!
Macie tu znakomity potencjał akademicki i naukowy, bardzo spełnione są wszystkie zasady organizowania takiego przedsięmii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy! (BeO)
Z kolei w galerii Akademickiego Ośrodinnowacyjnie patrzący na rzeczywistość.
wzięcia. Raport przedstawiamy Komisji Wykonawczej MBW,
ka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
która go zatwierdza i prezentuje w czerwcu na zgromadzeniu geneOd kiedy Pan sprawuje swoją funkcję?
eksponowane zdjęcia Grzegorza MichałowOd stycznia 1994 r. Siedzibę mamy w samym centrum Paryża ralnym, które wyłoni kandydatów do EXPO 2022. Decyzja zapadskiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawoblisko Łuku Triumfalnego. Organizacja istnieje od 1928 roku nie na kolejnym zgromadzeniu w listopadzie. Głosowanie jest
dowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
i od tego czasu wszystkie wystawy światowe są organizowane pod tajne, każdy kraj ma jeden głos.
od publikacji w „Expressie Ilustrowanym”,
Mamy szanse?
naszym szyldem. Członkami MBW jest dziś 168 krajów świata,
potemprojekt,
robił zdjęcia
„Przeglądu
Sportoa jak obejmowałem stanowisko, było ich tylko 42, z czego 27
Przygotowaliście solidny
maciedla
poparcie
rządu,
lokalobecnie –pełen
dla redakcji
fotograficznej
z Europy. To bodaj czwarta organizacja w świecie pod względem nej społeczności orazwego”,
znakomity,
entuzjazmu
zespół
Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)
ilości członków.
w magistracie,
Mec. Marekktóry wierzy w swoją misję i w przyszłość Łodzi.
Która z wystaw EXPO najbardziej się Panu podobała?
Miasto
rwie
się
do
przodu,
Polska też przeżywa świetny okres.
Kopczyński,
Wszystkie mają coś unikatowego. Szanghaj w 2010 r. był chyba Maciemec.
dużeBożena
szanse, ale trzeba przekonać jeszcze 167 krajów świata.
największą wystawą w historii – odwiedziło ją 73 miliony osób.
Bardzo
serdecznie dziękuję za rozmowę.
NiecieckaNa potrzeby EXPO stworzono gigantyczną infrastrukturę, nowe
Ostojska
linie metro i mosty.
Rozmawiał (i tłumaczył z hiszpańskiego) Jerzy Mazur
i dziekan
ORA Jarosław
będzieSzymański
można oglądać od 5 do 23 maja
fot. Maciej
na wystawie
„Sad Isztar” prezentowanej w GaleGrzegorek
rii ELart
(wejście od ul. Narutowicza).
13 września w siedzibie Okręgowej Rady
Ad- 35.
Agnieszkę
– Bożenna Banasik była boPodczas
Aukcji Grajnert
Promocyjnej,
się 20 maja
wokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej
63 która
zgro- odbędzie
wiem wielbicielką
kultury francuskiej. Postać
Rynku Sztuki,
klienci
będą
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie,waplikanci
Pani Dziekan
przypomniał
poświęcony Jej dokomogli nabyć dzieła
twóri wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień
naniommłodych
film dokumentalny,
a wieczór był także
ców,
w okazyjnych
cenach,
spośród
z okazji X rocznicy śmierci Bożenny
Banasik.
promocją
wydanego
pośmiertnie tomiku wierszy
szerokiej
ofertyBożenny
(ponadBanasik
130 obiekW spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci
- Kinga
„Miłość w ogrodzie”, który do
tów)
obrazów, grafik,
i obiektównasze wydawnictwo. Inicjai Maciej Banasik. Prawnicy ciepło
i serdecznie
drukurzeźb
przygotowało
niespodzianwspominali byłą dziekan ORA, designerskich.
podkreślając JejW ramach
torami spotkania
byli adwokaci Bożena Nieciecki,pozycji
przygotowaliśmy
unikatowy
zestaw
charyzmę i wkład w umocnienie
polskiej ka-Ostojska
i Marek
Kopczyński, a patronat nad
kolekcjonerski,
na który
składają
się, specjalfot. Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu
wspomnień
nim
sprawował
adw. Jarosław Szymański, Dziekan
Michałowski
nie zaprojektowane
przezOkręgowej
Natalię Kalisz,
pomagały piosenki francuskie
wykonane przez
Rady grafiAdwokackiej w Łodzi.
(BeO)
ka oraz dwie talie kart. Więcej prac tej artystki

Rozmowa z Vicente Gonzalez Loscertales,
Sekretarzem Generalnym Międzynarodowego Biura Wystaw w Paryżu

AŻ Akademii Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

Rynek sztuki

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 13 maja - XXXV Aukcja Promocyjna
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Balet all around

a ja potwierdzam, że ta inscenizacja zapiera dech w piersiach. Mnie cieszy również
program, który goście zaprezentują w „Wieczorze baletowym” – dwie choreografie
współczesne oraz trzeci akt
„Śpiącej królewny, czyli ten
z popisami tanecznymi, w tym słynnym pas de deux.
Goście wystąpią 3 maja, w polskie święto narodowe…
Specjalnie poprosiłem o to dyrektorkę zespołu i razem cieszyliśmy
się, że jednym z tańców w tym przedstawieniu jest polonez! Obiecała
to podkreślić i jest to bardzo sympatyczne. Dodam, że na widowni
będzie ambasador Wielkiej Brytanii.
Na festiwalu zadebiutuje także zespół z Kuby.
Tak, „Acosta Danza” to zespół, który oglądałem w teatrze w Hawanie noszącym imię Alicji Alonzo; wprawdzie Carlos Acosta na stałe
pracuje w Wielkiej Brytanii, ale w Hawanie chciał założyć zespół złożony z bardzo młodych tancerzy i byłem świadkiem światowego debiutu
tego zespołu – przedstawili program współczesny, a w drugiej części
wieczoru fenomenalną „Carmen”, którą zobaczymy w Łodzi.
Od naszego miasta zespół zaczyna swoje światowe tournee i mam
nadzieję, że publiczność przywita ich gorąco, bo są tego warci.
Który występ daje największe nadzieje na sukces?
Dla mnie oczkiem w głowie jest zespół Arama Khana. Po raz pierwszy wystąpił w Londynie w dawnej zajezdni parowozowej – to bardzo
klimatyczny budynek, przerobiony na salę widowiskową. Przedstawienie pasowało jak ulał do tego miejsca, dlatego w Łodzi stanęliśmy na
głowie, by publiczności pokazać takie warunki, jak te w Londynie. Dlatego na całej scenie, poszerzonej jeszcze o kulisy, budujemy wielką
widownię all around. Spektakl jest magiczną opowieścią o związku
kobiety i mężczyzny i stwarzaniu świata, więc taki układ koncentryczny jest uzasadniony i cieszę, się, że te realia londyńskie w dużym stopniu udało się odtworzyć. Podczas wstępnych rozmów wiele osób
z zagranicznych zespołów pytało mnie, czy można zwiedzać OFF
Piotrkowska. Planujemy więc urządzenie tam rodzaju klubu festiwalowego i nam nadzieję, że będzie tam można spotkać naszych gości.
Dziękujemy za rozmowę.
Beata Ostojska i Jerzy Mazur

Rozmowa z dyrektorem
naczelnym Teatru Wielkiego
w Łodzi Pawłem Gabarą
W tegorocznych Spotkaniach Baletowych biorą
udział English National Ballet i Akram Khan
Company z Wielkiej Brytanii, Acosta Danza
z Kuby, RUBBERB Dance Group z Montrealu, BeijingDance/LDTX
z Pekinu. Teatr Wielki w Łodzi przygotował na festiwal „Spartakusa”
Arama Chaczaturiana, ale w ostatniej chwili zmienił się jego choreograf…
Tak, Emil Wesołowski z ważnych powodów odstąpił od wykonania
dzieła, ale udało nam się pozyskać godnego zastępcę. Kirill Simonov
jest tancerzem i choreografem, który wzrastał w Teatrze Maryjskim
w Sankt Petersburgu i pracował w najlepszych teatrach świata. Jest
autorem nowej inscenizacji „Dziadka do orzechów”, potem wędrował
po świecie, związał się z teatrem w Koszycach, przygotował słynną
„Annę Kareninę”, „Medeę” i „Spartakusa”. Jest to więc bardzo interesujący młody człowiek, który będzie na „Spartakusa” patrzył z perspektywy naszych czasów; zdradzę, że zrealizuje u nas przedstawienie
współczesne.
Spotkania będą niezwykłe – podobno przyjechały trzy tiry z dekoracjami...
Wielkie dekoracje
będą
potrzebne
w balecie „Korsarz”,
z którym przyjedzie
drugi co do wielkości
zespół Wielkiej Brytanii. Nasi pracownicy
techniczni mówią,
że jeśli chodzi o światła i montaż dekoracji jest to największa
produkcja w historii
Spotkań Baletowych,

Czego uczy Don Kichot

oraz najlepszą rolę męską), ale to
jedna z najpiękniejszych książek
świata. Uczy – śpiewa w musicalu
Macias – jak „iść w bój, nieść ciężar swój ponad siły, iść tam, gdzie
nie dotarłby nikt, bić się
aż do mogiły i wciąż sięgać
do gwiazd”. Brzmi to jak modlitwa do Stwórcy i życiowe credo na
trudne czasy. Duże brawa,
a „Rynek Łódzki” do Złotej
Maski dokłada Złotą Kopię, Złotą
Tarczę i życzenia kolejnych stu
spektakli!
Jerzy Mazur, zdjęcia Michał Matuszak

Teatr Muzyczny w kwietniu po raz 150
pokazał „Człowieka z La Manchy”, w którym z kolei po raz setny główną rolę odegrał Zbigniew Macias, dyrektor artystyczny
teatru. Obejrzałem spektakl po raz dziesiąty, wzruszała się na nim moja córka, potem
syn, a ja ilekroć słyszę „Śnić sen”, łezka
kręci mi się w oku…
Don Kichota z Manchy jako student iberystyki czytałem po hiszpańsku. Powieść
tak nie wzrusza jak musical, który otrzymał
trzy Złote Maski (za reżyserię, scenografię

Robakowski ucieka
W Galerii Szklarnia czynna jest wystawa Józefa Robakowskiego
pt. „Okrutna Kamera”. Artysta zdradził na wernisażu, że odchodzi
ze Szkoły Filmowej. – Uciekam, ponieważ chcę być wolny. A teraz
w Polsce są niesamowite czasy, które wymagają wolności osobistej,
nawet nie zbiorowej, ale właśnie indywidualnej. Uciekam, gdyż
robię, być może, materiał życia. Siedzę przy Facebooku, mam kamerę i filmuję polską rzeczywistość, którą podsuwają mi ludzie – świat
totalnie paranoiczny. Zamierzam ją zapisywać metodą filmu analitycznego – mówił Robakowski, wykładowca Szkoły, niezwykły multimedialny artysta, który realizuje się w fotografii, filmie, instalacjach artystycznych. 		
(BeO)
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Ziemia Obiecana muzycznie
W kwietniu odbył się w Manufakturze finisaż wystawy prac Joanny
Łabeńskiej „Oto moja Ziemia Obiecana”, prezentowanej w Galerii Sztuki
Miasta Tkaczy w Zgierzu. Po raz pierwszy mogliśmy tego dnia obejrzeć teledysk „Spektakularny czas”, który powstał w wyniku szczęśliwego splotu
kilku spotkań i wydarzeń artystycznych. Otóż w 2011 r. z inicjatywy multiinstrumentalisty i kompozytora Jana Blejzyka powstał zespół Jan Bley. Muzyk
wcześniej współpracował z innymi artystami i napisał muzykę oraz teksty
do wielu piosenek (był też liderem znanej grupy Full Steam). W 2012 r.
po spotkaniu kompozytora i autora tekstów Macieja Górskiego muzycy
rozpoczęli współpracę nad wspólnym projektem autorskim. W 2017 roku
do zespołu dołącza grający na gitarze Tomasz Trautt, a po spotkaniu Joanny
Łabeńskiej rodzi się pomysł wystawy pt. „Oto moja Ziemia Obiecana”
i wtedy powstaje utwór „Spektakularny czas”, który jest zaczynem teledysku. Warto nadmienić, że z grupą współpracuje muzyk i założyciel zespołu
Rezerwat Zbigniew Nikodemski – autor przeboju „Zaopiekuj się mną”.
Zespół nagrał ostatnio zdjęcia do nowego teledysku pt. „Nie wolno mi Cię
kochać”. Całość pomysłu jak i twórczości jest poniekąd inspiracją działań
Joanny Łabeńskiej i dopełnieniem jej artystycznej wizji. Teledysk można
obejrzeć na YouTube.
(jm)

Stan umysłu na scenie

bliski nam oraz istotny obecnie obraz rozpadu współczesnego
społeczeństwa.
–
W sztuce spotyka się
ze sobą dwójka ludzi
reprezentujących biegunowo odmienne
światopoglądy. Różni
ich
wykształcenie,
miejsce zamieszkania,
przyzwyczajenia, stan
posiadania. Dyskusja
nad obrazem, który
być może warty jest
kilkadziesiąt milionów dolarów, staje się
dla
nich
okazją
do pokazania, że obydwoje
są
przede
wszystkim
ludźmi
doświadczonymi przez życie i okoliczności. I mimo różnic, istnieje
miejsce, w którym mogą się „spotkać”. A rozmowa o sztuce staje się
jedynie pretekstem do postawienia pytania o to, czym jest prawda –
mówi Justyna Celeda i dodaje, że dzięki przyjętej przez Sachsa formie tragikomedii rozmowa na tak poważne tematy nie jest pozbawiona humoru. Praremiera „Arcydzieła na śmietniku” odbędzie się
20 maja o 19.15 na Małej Scenie Teatru Powszechnego. 24 czerwca
odbędzie się natomiast prapremiera „Dryla” – jedynej sztuki teatralnej napisanej przez Wojciecha Bruszewskiego. Spektakl reżyseruje
Marta Streker. Czerwcowe prezentacje zakończą Festiwal. Obydwa
tytuły biorą udział w Plebiscycie Publiczności – po ostatnim przedstawieniu ogłoszone zostaną jego wyniki.
(Not. BeO, zdjęcia Katarzyna Chmura, arch. Teatru Powszechnego)

Trwa XXIII Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Festiwalowa publiczność w maju i czerwcu obejrzy jeszcze dwa spektakle gospodarzy –
prapremiery „Arcydzieła na śmietniku” i „Dryla”. Hasło tegorocznej edycji Festiwalu – „Awangarda jako stan umysłu” – to pretekst
do rozmowy o aktualności awangardy. – Dotychczasowe prezentacje, dyskusje, seminarium, wystawa i spotkania z twórcami otwierały
przed nami różne możliwości interpretacji – mówi Ewa Pilawska,
dyrektor artystyczny Festiwalu. – Dwie nasze prapremiery poszerzą
spojrzenie na ten temat. „Arcydzieło na śmietniku”, którego akcja
rozgrywa się wokół obrazu namalowanego być może przez Jacksona
Pollocka, zwraca naszą uwagę na kondycję współczesnej sztuki,
ale również na problem relacji między ludźmi – dodaje. Jak podkreśla reżyserka „Arcydzieła...” Justyna Celeda, w sztuce amerykańskiego dramatopisarza Stephena Sachsa najbardziej zainteresował ją tak

Stephen Sachs

20
05
2017
arcydzielo_na_smietniku_reklama_40x185_PRESS.indd 1
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ARCYDZIEŁO
NA ŚMIETNIKU

Prapremiera

reż. Justyna Celeda
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Plakat Noc Muzeów przygotowała Anna Sobczyk z Poznania

String Quartet. 26 maja usłyszymy SymfoTeatry
W Teatrze Wielkim maj
nię Fantastyczną Berlioza, „Noc na Łysej
będzie dedykowany sztuce
Górze” Musorgskiego oraz III Koncert fortepianowy d-moll S. Rachmaninowa,
tańca; dla opery zostały dwa
a majowe spotkania z muzyką zakończy
wieczory – 24 i 25 maja
recital organowy Radosława Marca.
można obejrzeć „Madamę
W EC 1, Wytwórni i Atlas Arenie
Butterfly”. Miłośników śpiewu zaprasza Teatr Muzycz7 maja do Wytwórni przyjedzie z konny: na koncert „Muzyczna
certem zespół Raz Dwa Trzy. 21 maja,
podróż z Wiednia do Rio”,
w cyklu Siesta w drodze wystąpi Jehro, a 31
na koncert „Powróćmy jak
maja przy Łąkowej zagra duńska pianistka
za dawnych lat” i na operetjazzowa Agnes Obel. W Atlas Arenie 28
kę „Wielka księżna Gerolstemaja w towarzystwie orkiestry, chóru i włain”. W koncercie z cyklu
snego 15-osobowego zespołu wystąpi Hans
English National Ballet “Korsarz” Zimmer. W tym miesiącu przyjedzie też
Otwarta Scena 17 maja
zaprezentuje się zespół
do Atlas Areny legenda rocka – zespół Deep
„Rozdarty pończoch”, Teatr im. Jaracza 10 i 11 maja będzie grał Purple, żeby prezentować materiał z nowego krążka "inFinite";
nowe przedstawienie „Czarownice z Salem” w znakomitej realiza- zespół żegna się ze sceną, a ponieważ wielokrotnie odwiedzał Polcji Mariusza Grzegorzka, a 13 maja Kamila Sammler wystąpi skę, pożegnalny występ będzie pewnie dla fanów wzruszającym
w monodramie pt. „Cień”. Teatr Nowy 19 maja zaprosi na pokaz wydarzeniem. Natomiast 5 i 6 maja w Planetarium EC1 wystąpi
„Fabryki muchołapek”, adaptacji powieści Andrzeja Barta. Naza- Iza Lach.
jutrz na Małej Scenie Teatru Powszechnego odbędzie się premiera
Wystawy
XXIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i NieW Muzeum Kinematografii czynna jest przygotowana na Rok
przyjemnych – „Arcydzieło na śmietniku” Stephena Sachsa Awangardy wystawa „Jan Młodożeniec; Małe wielkie prace”, eksw reż. Justyny Celedy. Logos 4 i 9 maja będzie grał „Czas odwie- ponująca dorobek założyciela polskiej szkoły plakatu. Prace
dzin”, a 16 i 26 maja – „Podróż do zielonych cieni”. Na afiszu pochodzą z archiwów synów artysty: grafika Piotra i malarza StaTeatru Małego jest komedia „Umrzeć nisława, którzy dodatkowo wybrali z kolekcji łódzkiego muzeum
ze śmiechu” i „Ania z Zielonego wzgó- plakaty swego ojca, uzupełniające wystawę o główny nurt twórrza”. Nie brakuje dobrych spektakli czości Jana Młodożeńca – plakat filmowy. W Muzeum Sztuki na
dla młodej widowni – Teatr Muzyczny wystawie „Superorganizm. Awangarda i doświadczenie przyrozaprasza na musical „Zorro”, Arlekin dy” do 21 maja można oglądać dzieła artystów światowej awangarbędzie grał swoją nową bajkę „Królew- dy. Lokalny akcent zawiera natomiast ekspozycja Rok Awangarna z drewna”, opartą na tekście Walde- dy, przygotowana przez Muzeum Miasta pt. „Podążając za Strzemara Wolańskiego, która poza zaleta- mińskim – artyści awangardy łódzkiej ze zbiorów Muzeum Miami muzycznymi plastycznymi (piękne, sta Łodzi”, prezentująca
animowane lalki) ma walory edukacyj- prace i sylwetki Stanisława
ne – uczy gatunków drzew i zachęca Fijałkowskiego, Antoniego
do obcowania z przyrodą. Baśniowa Starczewskiego, Stefana KryKawiarenka 13 maja zaprasza na nowe giera i Lecha Kunki; zostanie
przedstawienie pt. „Na wyspach Berga- ona otwarta w Galerii Wystaw
mutach”, a Teatr Pinokio – na festiwal Czasowych Pałacu Poznań“Królewna z drewna” Teatralna Karuzela.
skich w Noc Muzeów, czyli
Studenci na scenie
w weekend 20-21 maja; przy
Między 8 a 14 maja odbędzie się 35. Festiwal Szkół Teatralnych okazji będzie można wtedy
– studenci zaprezentują w Łodzi 15 spektakli dyplomowych; łódz- obejrzeć wyroby z porcelany
ka PWSFTviT pokaże „Beczkę prochu” w reż. M. Bogajewskiej z dekoracjami kwiatowymi,
oraz „Diabeł, który…” w reż. M. Grzegorzka.
pejzaże Jana Stanisławskiego,
W pałacach i salach koncertowych
a także zabytkowe wnętrza
W siedzibie Akademii Muzycznej przy ul. Gdańskiej 24 nie- pałacu i Panteon Wielkich
dawno zakończył się remont – odnowiono sztukaterie, odtworzo- Łodzian. W Muzeum Włóno złocenia, w oknach pojawiły się nowe witraże. Na razie efekty kiennictwa można zwiedzić
są prezentowane podczas spacerów wirtualnych i rzeczywistych, wystawę „Nostalgia za Kresaale od jesieni do pałacu wrócą koncerty, których dzięki nowemu mi”. 6 maja jej kuratorka
systemowi nagłośnienia i możliwości łączenia sal będzie mogło Lidia Zganiacz opowie o tkasłuchać nawet 200 osób. W maju zaś artyści Akademii Muzycznej ninach poleskich i huculskich. Na wystawie „Czar Jawy; batik”
będą występować w innych swoich salach: 7 maja przy ul. Żubardz- obejrzymy tradycyjne batiki indonezyjskie. 11 maja zaś na II piękiej odbędzie się koncert Orkiestry Dętej, a w kolejnych dniach trze budynku A zostanie otwarta wystawa „Sprusiak, jakiego
– popisy studentów z klasy fortepianu prof. C. Saneckiego. 24 nie znamy”, poświęcona łódzkiemu artyście Tadeuszowi Sprusiamaja Akademia zaprasza do kościoła św. Mateusza na koncert kowi, znajdą się tam jego projekty tkanin, a także kupony drukoorganowy. Nazajutrz odbędzie się recital Janusza Olejniczaka; wanych tkanin i uszyte z nich sukienki.
znakomity pianista poprowadzi również seminarium pianistyczEdukacja kulturalna
ne. 29 maja w pałacyku przy Al. 1 Maja zaplanowano wieczór
6 maja br. na warsztatach w Białej Fabryce dzieci stworzą pracę
muzyczny z muzyką Gabriela Faure, Claude’a Debussy’ego inspirowaną wystawą batików z Jawy. Nazajutrz w muzeum odbęi Cesara Francka. Efektowne koncerty znalazły się też na majo- dą się warsztaty z cyklu Geyerwerki; ich uczestnicy będą poznawym afiszu Filharmonii Łódzkiej – 12 maja Piotr Pławner zagra II wać technikę ręcznego tkania. Muzeum Miasta Łodzi 28 maja
Koncert skrzypcowy Philipa Glassa, a soliści i Orkiestra FŁ pod zaprasza dzieci na warsztaty plastyczne z cyklu Galeria Małego
batutą Wojciecha Rodka wykonają III Mszę f-moll A. Bruckera. 19 Mistrza. Natomiast 23 maja kustosz Cezary Pawlak oprowadzi
maja znakomity skrzypek Konstanty Andrzej Kulka oraz wiolon- chętnych po Starym Cmentarzu i pokaże miejsca pochówku
czelista Tomasz Strahl wraz z Orkiestrą Symfoniczną FŁ zagrają zasłużonych obywateli miasta.
„Koncert podwójny a-moll” Brahmsa. 21 maja wystąpi Meccore
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
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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

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.
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rynek Łódzki 5(192) 2017

Bardowskiego

Ossowskiego

Ossowskiego

jsk

a

Pietrusińskiego

Żeligowskiego

lew

Łą

A

ni
l. U

ko

wa

i Lu

be

p

E7

5

1
2 DoubleTree

H

Fokus

h

H
ko
wa

Łą

Studyjny

Zamenhofa

ika

Al. Rynkowskiej

8

Józewskiego

Silver
Screen

Ibis

H

Roosevelta

Nawrot

Orla

713

Targowa

pl. Zwycięstwa

Nawrot

Wodna

Ko

aniowskic
Logos

rn

a

Wólczańsk

pe
Ko

9

park
Źródliska

Miedziana

Wysoka

ern

nowskiego

Sk

V6

lniana

ika

Kpt. Pogo

ow
łod

park
im.
H. Sienkiewicza

Przędza

ro
Ka

trzelców K

Al. Schillera

Złota

Tuwima

Ban

park
im.
J. Matejki

acha

Małachow

18

skiego

Tkacka

icza
Zelwerow

zn a

Zbiorcza
park
nad
Jasieniem

Widzew

Nowa

19

28 Pułku S

u
j-C

11

Śródmieście

NOWE
CENTRUM
ŁODZI

Węglo
wa

Tuwima

plac
B. Sałacińskiego

4

17

zna
go
Lubeckie

ic
Telefon

a
Smutn

za

a
sk

Lipowa

ie
sk

5

Tuwima
plac
Komuny
Paryskiej

za

rie

Gdańska

Struga

Grand

wa
ado
Skł

3

Jaracza

Wierzbowa

S
A.

o

nowskiego

ga

Lipowa

tru

Mała

H

ia
Traugutta

Sienkiewic
Moniuszki

onia

Filharm

Jaracza

a

Piramowicz

Łódzki
Pałacyk

Wschodn
Frame

Bałtyk

skowej

ia

pn

Al. Rubinsteina

H

Rynek
Sztuki

Teatr
Wielki
plac
gen.
Dąbrowskiego

park
im.
St. Staszica

wajowa

6

lery

6 Sierpnia

Nowy

go

izacji Woj

r
Sie

go

o
ja
ieg
Ma
sk
I
w
.
Al
ko
ęc
23
Wi

Kpt.S. Pog

Knychalskiego

wnic

im. marsz.

Górna

Jaracza

Pol. Organ

Orzeł

y
Art

Tram

a
Wyd

ki
ej

Odolanowska
a

Tor
żużlowy

rze

skie
Więckow

ia
Wschodn

iego

park

Gazowa

22

. Je
Św

Al. I Maja

Gdańska

Reymont

cza

Teatr
y
Muzyczn

ji 1905r
Rewoluc

Sterlinga

Solsk

ls

Górna

wa

Karskiego

Włókienni

Rew

5r
olucji 190

a
Wierzbow

taja
H. Kołłą

stadion
Społem

ogródki działkowe

w
Wierzbo

to
Naf

Okrzei
10

Solna

H

a

Kościelna

pl.
Wolności

12

u

Sm

adla

Próchnik

Powszechny

Jakuba

b orska

W
ol

wa
go

park
Helenów

Park
Ocalałych

Al. K. Anst

Augustyniaka

k

o
ieg

21

rzePodzna
c

Berlińskiego

Komunardów

Matejki
Głęboka
Niska

J. Piłsudskiego

Rychlińskiego
rs
cza
iel

M

a

Ogrodow

Mały

Cinema
City

20

Boj.

Rynek
Bałucki

ińskiego

hm. A. Kam

Lorentza

a
7

a

Bazar
pl. Piastowski
-ow

za

ia

ska
now6

Żytn

Drew

Piwn

kiej

os

Modra

Paca
nows

ług

Wróbla

Bałuty

Pawia
nama

Floriańska

Tybury

kich

pols

Piwna
iego

aD

o
Wielk

Graficzna
J. Dwernick

Jan

Pow

st

w
ańcó

ra

eśnieńskia
Wrz

Wrocławska

na

Łagiewnicka

or

Rybna
Har

Sp

Młynarska

Matejki
Żelazna

Mo
k

Tamka

Popowskieg
o

Dowborc

zyków

Gdańska

M

a
ar

ń
to

wa

do

da

rwi

No

Ob
jaz

Nowe Sady
śli

So
ko
la

Kra

za

ku
sa

Przyszkole

Bohdanowicza

K&K
Kiełbowski

zyń

a

oc

Strycharska

wa

Ciołkowskiego

jm

Kotwiczn

My

1

1

s
Tu

działkowe

5

Sm

H

ito

Dzikie Wino

an

5

a

E7

Se

Kawowa

ogródki

czn

a

Żółkiewskiega

Gr

ws
ska

a

ow

ick

unt

ew

m
Zyg

Bp.

Cheł-

Doroszewskiego

a
leck
Sied

ka
ka
Płoc

ańs
Poz

Lenart
owicz
a

a

ewicza
Narusz

jera
Karpia

a
Mazurk
o
wskieg
Malcze

a
Tetm

Karpia

Rydla

Rondo
Wł.
Broniewskiego

14

Zbarsk

Bałuckiego

Skierniewicka

-mońskiego

Przyborowskiego

Odyńc

ka
ka
Łowic

Raws

Często-a
chowsk

go
kie
iec
n
ie
Tym

Gałczy

Kaktusow

E7

Ks.

y
Fabr

Górna

Jachowicza

park
im. H. Dąbrowskiego
Ja
ch
ow
ic
za
S
ło
ła
i
ń o wa
M
i
s
g
a
Łuk skie
ck
ie
go
o
g
o
e
i
ieg
ick
nicza
as
ck
Lecz
a
Kr
ow
na
Sł
cz
Łą ela
na
z
o
ec
lew ieg 15
as
L e ack
a
Pi
n
sk
o
w
a
ch ieg
ic
to
Mo ock
ój
ow
W
n
ys
o
W
na
m
z
y
c
Sz
a
Łą
rsk
ato
k
Lo

N

c
iem

Professionnels

Zarz

e

wska

a

Stepowa

ska
ator
Sen

ato
Sen

Boutique

H

n
Mły

rska

a
now
Milio

Szkoła
Mistrzostwa
Sportowego

park
im.
J. Kilińskiego

a

Krzywa

Libijska

Un

Brzozowsk
iego

ka

Pustynna

rsa

Rondo
Lotników
Lwowskich

16

a rska

dn

Be

park
Legionów

Ko

Sanocka

ty

ie

o

sow

Tagore’a

pl. Władysława
Reymonta
pl.
Niepodległości

ro

Do

a

ien

ze
opr

ska

Cieszkowskiego

Szolc-Rogozińskiego

ka

zyńs

Cies

Park im.
J. Słowackiego

sieniem
Nad Ja
sieniem
a
J
Nad

Piękna

Różyckiego

Energetyków

Skargi

a
Sieradzk

b

Milionow

ks.

ym
p. T

g
ckie

a
Tyln

s
mow

y c zn

Kraszewskiego

hotele
Błędow

Cie

go

a

Czerwon

stki
Św. St. Ko

Brzeźna

Abra

o
kieg

Fa br

Kotłowa

kina

działkowe

Rejtana

ska
szyń

Jasień

Piękna

H

Alicja

Charlie

pki
Hm. Skoru

ie
Wróblewsk

13

park
im. ks. Klepacza

Ks.

Radwańska

Żwirki

ry
Wigu

P

szpitale i punkty medyczne

Błońska

ogródki

lotnisko
Lublinek

Piasta
Braterska

obiekty sportowe

oznaczenia dróg

a Centrum Informacji Turystycznej

Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Łódzkiego

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Międzynarodowe Targi Łódzkie

Felsztyńskiego

Przech
odnia

skiego
Wróblew

Wołowa

ńskiego
Rembieli

Radwańs

H

Qubus

Siarczana

H

działkowe

Ptasia

Parkowa
ka

cm. wojenny

park im.
ks. J. Poniatowskiego

by Hilton

Podgórna

Pustynnateatry

E75

713

owa

ogródki

r
Towa

Łódź centrum 1 : 15 000

Elektronowa

Polesie

Nowe Sady

o

eg

ski

lew

ska

Wr
ób

Wi
leń

713

Wieniawskiego

Lazurow

Elektronowa

dna

Janiny
ra

Basenowa

ska

a
Sza

Wyższa

Nizinna

Miń

a
sk

Wioślarska

ego

ski

lew

Wr
ób

ska

Brońska

Krochmalna

Arabska

sk
Różana
Cz

Ła

an

ław

ka

yw

tys

Proletariac

Sk
rz

Bra

Różana

go

a

ka

ie

Inżyniersk

a

za

ac
k

lna

Stoc
Kruc

Nowe Sady

ka

Wólczańsk

a

iego
owa
Ka

Kr

ska

Sosn

a

Stefanowsk
B
a

Deotymy

Rozległa

Wólczańs
ow
rzoz

a
msk
Rado
ka
Pras
a
yńsk
ż
Łom
a
alsk
Suw

sk

lska

ień

ew

Ce
Lube

oś
n

Dę

a
bow

na

Maratońska K
aj
Żub akow
row a
ej

Wy
go

a
bow
Gra
ka
iańs
Słow

ar

za
ka

ow

Sienkiewic
Kalis

Br

nowa
Siemiradzkiego

Dy

Magazy

ka
Łęczyc

Podgórna

go

Targowa
ana
wska

kie

rol

P
alni
Ozorko

P

Ka

z
rzęd
alniana

a

a

cz
Wil

Przędz

sk

ia

iej

ęży

łęb

Ksi

Go

od
m

Rodakowskiego

ińs

a

ga
s

k
Tatrzańs

Zapolskiej

ńskieg
o

Kilińs

kiego

icz

a

ow

a

sk
a

ka

Komfortowa

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

FRAME dla mistrzów

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
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-

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)

PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

To jeden z największych
klubów bilardowych w Polsce, istnieje od 2007 roku.
Na powierzchni 900 kw.
jest 20 stołów do bilarda, 2
stoły do snookera, 5 automatów do dartsa, 5 stołów
do piłkarzyków i stół
do ping ponga. Klub posiada licencję klubu bilardowego PZBil, odbywają się tu
liczne ogólnopolskie turnieje. Do najważniejszych
należą Mistrzostwa Polski
Amatorów, Turnieje Eliminacyjne Poltur, The Best of
The East, cykl turniejów
Junior Tour i wiele innych
o zasięgu lokalnym. Wnętrze klubu pozwala na organizowanie imprez kameralnych,
firmowych,
jak i dla
rekomenduje
JERZY MAZUR
ponad 150 osób. Można tu
kupić wysokiej jakości kije
bilardowe oraz niezbędne
akcesoria. Nie tylko turnieje bilardowe przyciągają
zawodników z całej Polski:
w dniach 13-14 maja odbędzie się Liga Piłkarzykowa
– to okazja do zobaczenia
najlepszych graczy w akcji.
Z kolei 28 maja klub zaprasza na Mak Marketing
Junior Tour, który jest najliczniejszą juniorską, bilardową imprezą na świecie.
(jm)

ch
smaków

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

„Dzikie Wino” z atrakcjami

W kwietniu wybraliśmy się
na smakowitą kolację do „Dzikiego Wina”. Zaczęliśmy od
przystawki – Ravioli z ricottą i
szpinakiem na rukoli z dodatkiem parmezanu. Zjedliśmy
też sałatkę z karmelizowaną
gruszką i orzechami, podaną z
serem pleśniowym i dresingiem z malin oraz chrupiącą
bagietką. Na pierwsze danie
podano aromatyczną zupę
Solianke, a na drugie danie –
polędwiczkę wieprzową z czarną porzeczką, ryżem jaśminowym i salsefią. Wszystko było
wykwintne, a w karcie jest też
goleń wołowa ze szpikiem,
ziemniaki rissoles oraz kapusta
kiszona na miodzie, schab
T-Bone z czerwoną soczewicą i
brukselką, natomiast z ryb
można zmówić filet z sandacza
w papilocie z warzywami i
talarkami z pieczonych ziemniaków. Na deser jest propozycja nie do odrzucenia – mini
gruszki w dzikim winie podane
z ciastem cynamonowym, a
także lody tiramisu z malinami
pod zabajone. – Centrum to
idealne miejsce na szkolenia,
konferencje, zjazdy, imprezy
rodzinne i firmowe – mówi
Irmina Nastarowicz, współwłaścicielka „Dzikiego Wina”. –
Mamy do dyspozycji gości 33
pokoje oraz willę, łącznie
możemy przyjąć jednorazowo
70 osób. Są tu dwie restauracje
z barem i 4 sale bankietowe.
Największa pomieści 130 osób,
a na imprezie plenerowej może
się tu bawić nawet 500 gości. W
pobliżu jest rzeka Grabia, na
której można zorganizować
spływ kajakowy, w okolicy jest
także tor quadowy, stadnina
koni i basen. Gorąco polecam!
Jerzy Mazur

rynek Łódzki 5(192) 2017
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rekomenduje JERZY MAZUR

Hotel IBIS

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

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

Nowe ulice, nowe pasaże
Powstaje nowa ulica łącząca ul. Wschodnią z ul. Sienkiewicza.
Z kolei przestrzeń uzyskana w wyniku remontu kamienicy przy ul.
Sienkiewicza 22 stanie się pasażem łączącym ulicę Moniuszki
i Piotrkowską z Nowym Centrum Łodzi – przez podwórko kamienicy będzie można przejść do dworca Łódź Fabryczna. Powstanie
też droga o szerokości 6 metrów między budynkiem łódzkiej TVP
a budynkiem Kaskady, czyli przedłużenie Wschodniej, które przez

parking za budynkiem UMŁ połączy ją z ulicą Sienkiewicza. Miejsce do wypoczynku znajdzie się na tyłach budynku telewizji.
Latem ma ruszyć kolejny etap prac na al. Kościuszki między ulicami Żwirki i Radwańską – wyjątkowo szeroka w tym miejscu ulica
zostanie zwężona na odcinku od ul. Mickiewicza. Mocno zwężony będzie też trawnik rozdzielający jezdnie. Pojawią się nowe drzewa po wschodniej stronie oraz w pasie między jezdniami. Prace
muszą się zakończyć do połowy czerwca, zaś odcinek łączący przedłużoną al. Kościuszki od ul. Wólczańskiej do al. Politechniki
mógłby zostać wykonany w przyszłym roku. Remont al. Kościuszki to największa obecnie inwestycja drogowa w centrum Łodzi.
(BeO)

Nowe Centrum Łodzi

Miasto przygotowuje się do rozbudowy al. Rodziny Grohmanów nazywanej roboczo ul. Nowowęglową. Prace rozpoczną się
latem i zakończą w 2018 r. Aleja będzie drogą równoległą do Tuwima. Powstanie dokładnie nad tunelem kolejowym, którym pociągi
dojeżdżają do podziemnej stacji Łódź Fabryczna. W ramach inwestycji powstaną też specjalne łączniki, które umożliwią wjazd na
ulicę Kopcińskiego. Wybudowana zostanie nowa pętla autobusowa
przy ul. Wydawniczej oraz przebudowany zostanie fragment ul.
Tuwima. Aleja Grohmanów będzie jedną z dwóch głównych ulic
prowadzących do dworca Łódź Fabryczna i całego Nowego Centrum Łodzi. Będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, nowe
chodniki, zieleńce, oświetlenie oraz drogę rowerową. Ogłoszony jest
już przetarg na Program Funkcjonalno-Użytkowy dla tych inwestycji. Jedną z najbardziej atrakcyjnych przestrzeni w Nowym Centrum
Łodzi ma być Rynek Kobro, przygotowany do organizacji imprez
i koncertów. Pod rynkiem będzie podziemny parking, do którego
dostaniemy się ulicą Hasa, łączącą ul. Kilińskiego i al. Rodziny Scheiblerów. Podziemna ulica znajdzie się na poziomie 6 metrów pod
powierzchnią gruntu. W wielu miejscach będzie częściowo odkryta.
Pojawią się przejścia i ażurowe zakrycia podziemnej ulicy. Droga

RYNEK

będzie biegła między EC1 a działką, którą kupiła firma Ghelamco.
Szacuje się, że obie inwestycje – droga i rynek Kobro – pochłoną
około 120 mln zł. Prace rozpoczną się w 2018 r. i zakończą w 2020 r.,
a sam rynek będzie gotowy w 2021 r.
(BeO)
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Nowy plac w mieście

Plac Komuny Paryskiej jest dzisiaj placem wyłącznie z nazwy.
Dominuje tu parking, a brakuje przyjaznej przestrzeni do spędzania
czasu. Niebawem to się zmieni, ponieważ gruntowna przebudowa
placu jest jednym z elementów rewitalizacji obszarowej centrum
Łodzi. Z placu i przylegających do niego uliczek zostanie zerwana
stara nawierzchnia i po wyrównaniu terenu zastąpiona nową.
Na placu pojawią się nowe meble miejskie: mnóstwo ławek, nowe
oświetlenie i stojaki rowerowe. Posadzone zostaną nowe drzewa,
a od strony modernistycznych kamienic zaaranżowany będzie plac
zabaw, Przewidziano też
trzy pawilony, w których
znajdą się toaleta, punkt
informacji turystycznej
i niewielka kawiarnia. Inwestycja jest podzielona na
dwie części: południowa
(plac zabaw, pawilony)
będzie realizowana jako element projektu z unijnym
dofinansowaniem, północ-

na zaś będzie zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ parking zaplanowano pod płytą placu. Jeszcze przed
wakacjami zacznie się poszukiwanie partnera do inwestycji w formule
PPP. Plac jest częścią większej całości obejmującej przebicia wewnątrz-kwartałowe – to na plac będzie wychodziła nowa uliczka łącząca ul.
Moniuszki z ul. Tuwima. Ta droga będzie dalej biegła na południe
w kierunku pasażu Schillera, przebiciem w parterze przez fabrykę
i dalej kolejnym przebiciem kwartałowym aż do ul. Nawrot.
(BeO)

Traugutta się zmieni
Ogłoszony został przetarg na przebudowę ul. Traugutta i budowę nowych ulic wewnątrz kwartału. To kolejna inwestycja w ramach
programu rewitalizacji centrum Łodzi. Na odcinku przy Łódzkim
Domu Kultury ul. Traugutta jest poprowadzona łukiem, a przebudowa zakłada jej wyprostowanie i poprowadzenie w istniejącym
szpalerze drzew od strony ul. Kilińskiego. Przebudowa umożliwi
urządzenie przed ŁDK nowego placu po zakończeniu budowy tunelu średnicowego łączącego stacje Fabryczną i Kaliską. Na ul. Traugutta zostanie wymieniona nawierzchnia, oświetlenie i mała architektura, powstaną miejsca postojowe i posadzone będą nowe drzewa.
Druga część zadania
to budowa trzech
nowych
ulic
wewnątrz kwartału
Traugutta-Kilińskiego-Tuwima-Sienkiewicza. Pierwsza połączy ul. Traugutta
z ul. Tuwima, dwie
kolejne
połączą
nową ulicę z ul. Sienkiewicza i Kilińskie-

Łódź czeka na metro
Sześć firm chce wybudować tunel pod Łodzią, który połączy
dworce Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska. Proponowane kwoty wahają
się od 1,36 mld do 2,17 mld złotych. Polskie Linie Kolejowe szacowały ten projekt na 1,76 mld złotych netto (2,17 mld zł brutto). Wszystkie oferty znalazły się więc w planowanym przez PKP PLK budżecie.
Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm Gülermak i Mosty Łódź.
Jest ono gotowe wybudować tunel za kwotę 1,35 zł brutto.
Zgodnie z planami
tunel ma powstać
do 2022 roku.
Tunel pod miastem
usprawni nie tylko
ruch dalekobieżny,
ale również kolej
aglomeracyjną.
Utworzy on coś na
kształt metra, którym mieszkańcy
szybko będą mogli
przemieszczać się
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go. Skrzyżowanie z ul. Sienkiewicza znajdzie się przy dawnej siedzibie komisariatu policji, natomiast z ul. Kilińskiego – na wysokości
siedziby Straży Miejskiej jako przedłużenie na zachód ul. Hasa.
Budowa kwartału obejmuje jezdnię, chodniki, oświetlenie i elementy małej architektury – zostanie tu posadzonych 76 nowych drzew
o wysokości prawie 7 metrów.
(jm, wizualizacje Deloitte/SUD)
po mieście. Z Widzewa
bez utrudnień dojedziemy do dworców
Łódź Kaliska lub Łódź
Żabieniec, a po drodze
pociągi zatrzymają się
na podziemnej stacji
Łódź Fabryczna oraz
na dwóch nowych
przystankach kolejowych – u zbiegu ulic
Zielonej, Zachodniej i Kościuszki (przystanek Centrum) oraz w okolicy skrzyżowania Ogrodowej i Karskiego (okolice Manufaktury).
Po wybudowaniu tunelu Łódź ma szansę stać się głównym węzłem
przesiadkowym w Polsce. Pojawią się w Łodzi pociągi łączące duże
polskie miasta oraz pociągi międzynarodowe. Tunel w znacznej części będzie wykonywany metodą drążenia specjalną tarczą, pozostałe
fragmenty będą prowadzane metodą odkrywkową. Tory znajdą się
na głębokości nawet 30 metrów. Prędkość maksymalna w tunelu ma
wynosić 100 km/h. Budowa tunelu średnicowego pod Łodzią jest
drugim etapem projektu, który doprowadził do wybudowania nowej
podziemnej stacji Łódź Fabryczna.
(jm)
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Emerson inwestuje
W kwietniu odbyło się otwarcie nowej części dynamicznie
rozwijającej się fabryki Emersona, produkującej przemysłowe
zawory ASCO. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele
zarządu firmy oraz władze miasta Łodzi z prezydent Hanną
Zdanowską na czele. Zakład istnieje w Łodzi od 1996 r. Firma
rozpoczęła działalność w dawnym budynku technicznym
POLMO,
który
został zaadaptowany na cele produkcyjne. Przez kolejne lata obiekt był
rozbudowywany
do powierzchni
ponad 7 tys. mkw.
Zakończona właśnie inwestycja,
która kosztowała
koncern
ponad

Dowód w komórce
Łódź należy do grona trzech miast, w których Ministerstwo
Cyfryzacji wdraża pilotażowy program mDokumenty, w ramach
którego będziemy
mogli użyć telefonu komórkowego
zamiast tradycyjnego dowodu osobistego. – Pilotaż
w Łodzi rozpocznie się
11 maja i potrwa
do końca lipca, kiedy
będziemy mogli opracować wnioski z progra-

Adrenalina na linach
Zaczął się sezon w łódzkich parkach linowych. Tym razem łodzianie mogą skorzystać z oferty nowego linoparku na Stawach Jana. Jest
to trzeci tego typu obiekt zarządzany przez firmę AP Infinity Group

20 mln złotych, zwiększyła jego powierzchnię o kolejne 6,5 tys.
mkw. Obecnie fabryka zatrudnia 400 pracowników, jednak –
jak informuje Dariusz Gębarowski, dyrektor operacyjny fabryki – w związku z podwojeniem powierzchni zakładu, firma planuje sukcesywne zwiększenie zatrudnienia wraz ze wzrostem
zamówień klientów. Emerson posiada w Europie siedem fabryk
ASCO, a na całym świecie – szesnaście. Dzięki nowej inwestycji
łódzka fabryka będzie największą fabryką marki ASCO w Europie. Więcej informacji można znaleźć pod adresem
www.emerson.com
(jm)
mu i stwierdzić, na ile on
jest przydatny i sprawdza
się w codziennej praktyce –
zapowiedziała podczas
wizyty w Łódzkim
Centrum
Kontaktu
z Mieszkańcami minister cyfryzacji Anna
Streżyńska.
Jeśli
pomysł się przyjmie,
mDokumenty
będą
mogły pełnić funkcję identyfikacyjną kierowcy, pojazdu oraz elektronicznej legitymacji studenckiej. Usługi mDokumentów będą
dostępne w ramach pilotażu na wszystkich stanowiskach obsługowych w ŁCKzM przy ul. Piotrkowskiej 110.
Więcej na https://mc.gov.pl/files/prezentacja_mdokumenty.pdf
(jm)
w Łodzi. Pozostałe dwa znajdują się w Arturówku i na Młynku. Wśród
atrakcji nowego parku na Stawach Jana jest tzw. tyrolka, czyli zjazd
tyrolski na ponad stumetrowej linie. Podesty zamontowane są na
wysokości 10-15 m nad ziemią. To potężna dawka adrenaliny i hit
wśród miłośników sportów ekstremalnych. Można korzystać również
ze specjalnie przygotowanych tras o zróżnicowanej trudności.
(BeO)

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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BOLESŁ AW LESMAN

Lesman wraca z receptą

RECEPTA
NA MILIONY

Strefa startupów

Nakładem Wydawnictwa Kusiński
i dzięki wsparciu Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej ukazuje się książka sprzed 50 lat – „Recepta na miliony”
Bolesława Lesmana. To historia Oskara
Kona, jednego z najbogatszych lodzermenschów przełomu XIX i XX wieku.
Autor odsłania tu „kuchnię” pracy nad
wielkim bogactwem w konkretnym czasie i w konkretnym miejscu – w rozrastającej się w iście amerykańskim stylu
Łodzi. Lesman kreśli subiektywny
i smakowity obraz największych rodzin
fabrykanckich tego okresu – Kunitzerów, Heinzlów, Konów – i opisał
moment przeistaczania się trzech pokoleń ludzi interesu, którzy przeszli drogę
od drobnych ciułaczy do wielkich graczy zdolnych stawiać warunki rządowi
odrodzonego kraju i mierzyć się
ze światowym kapitałem. Oskar Kon

swój pierwszy warsztat tkacki założył
w 1889 r., ale splajtował, pracował
potem jako urzędnik w fabrykach Heinzla i Kunitzera, szybko piął się po szczeblach kariery. Na początku I wojny
światowej był już większościowym właścicielem akcji „Widzewskiej Manufaktury”, którą w grudniu 1939 roku Niemcy przejęli za sprawą SS – Kon został
z żoną przewieziony do Genewy, gdzie
znajdował się bank, będący depozytariuszem akcji fabryki, i tam dokonano
transakcji, która uratowała życie fabrykantowi. Po wojnie osiadł w Meksyku,
a ostatecznie osiedlił się w Argentynie,
gdzie zmarł w 1961 r. „Recepta na miliony” wraca w kluczowej chwili – w listopadzie tego roku dowiemy się, czy uda
się w Łodzi zorganizować wystawę
EXPO 2022.
(jm)

16.03.2017 21:57

W Łodzi otwierają się nowe perspektywy dla przedsiębiorców
chcących budować nowoczesne usługi i produkty. W styczniu
rozpoczęto realizcję projektu Startup Spark, największy program
akceleracyjny dla młodych biznesów w Łodzi. Przedsiębiorcy
mogą też wymieniać się doświadczeniami i nawiązywać kontakty
biznesowe na licznych spotkaniach branżowych i networkingowych, takich jak Startup Spark Week w Łódzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej. Częścią wydarzenia był Tech Day, podczas którego młode technologiczne firmy prezentowały swoje możliwości
– zaprezentowano tu drony, system antydronowy, roboty edukacyjne i wielozadaniowe, systemy do transmisji rzeczywistości rozszerzonej i najnowsze technologie komputerowe. Według badań
Deloitte do 2023 r. startupy w Polsce będą generowały wartość
dodaną w wysokości 2,2 mld zł. Funkcjonowanie innowacyjnych
przedsiębiorstw na polskim rynku może zatem okazać się kluczowe dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. – W mieście mamy
ogromne zaplecze w postaci
kapitału ludzkiego o szerokim spektrum specjalizacji
i możliwości, który jest niezbędny do tego, by stworzyć
innowacyjny biznes. Jednocześnie brakuje infrastruktury i odpowiedniego wsparcia
finansowego do przekształcenia pomysłów w sprawnie

działające przedsiębiorstwa. Startup Spark powstał, aby wypełnić
tę lukę i dać przedsiębiorcom możliwości do rozwoju skalowalnego biznesu, bez potrzeby wyjeżdżania z miasta – mówi Adrian
Milnikiel z akceleratora Startup Spark. Strefa chce, by młodzi
dostrzegli, że po studiach mogą rozpocząć karierę nie tylko w korporacjach, ale także realizować własne pomysły i zasilać szeregi
innowacyjnych startupów. W kwietniu rozpoczęła się druga edycja Startup Spark Week – tygodnia, w którym wzajemnie poznają
się startupy, mentorzy i duże firmy. Partnerami ŁSSE są tu Procter & Gamble, PGE, Wielton, Albea i Radio Łódź. Więcej informacji znajdziemy na stronie www.startupspark.io
(jm)

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
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Mazda jak gepard

To drugi samochód w nowej generacji samochodów japońskiego koncernu, w której zastosowano innowacyjne rozwiązania TECHNOLOGII SKYACTIV i stylistyki „KODO – Dusza
ruchu”. Dostępny jest w wersjach Sedan i Kombi,
a dzięki TECHNOLOGII SKYACTIV łączy najbardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa
z bardzo niskim zużyciem paliwa. Niski i szeroki
profil Mazdy 6 daje stabilność podczas jazdy
i zapewnia najlepsze w segmencie właściwości
aerodynamiczne. Inspiracją dla projektantów
była siła i zwinność geparda. Nowa konstrukcja
nadwozia SKYACTIV – lżejszy i mocniejszy
kadłub ze stali o bardzo wysokiej wytrzymałości
– poprawia osiągi samochodu i zapewnia lepsze
wrażenia z jazdy. Zastosowano w nim system

ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa
ruchu, adaptacyjny system świateł przednich
(skręca reflektory w trakcie pokonywania łuku),
automatyczne przełączanie świateł drogowych
na mijania, gdy z przodu zbliża się inny pojazd,
system wspomagający hamowanie, jeśli za bardzo zbliży się do innego pojazdu oraz radarowy
układ utrzymywania stałej prędkości jazdy
do poprzedzającego pojazdu. Są tu również specjalne dźwignie pozwalające zdalnie złożyć oparcie tylnej kanapy (dzielone w proporcji 60:40).
W 2014 r. samochód zdobył tytuł Best Car
i powtórzył ten sukces w 2015 r. Można go obejrzeć i przetestować w jedynym autoryzowanym
salonie Mazda Matsuoka przy ul. 3 maja 1/3.
Zapraszamy!

Syzan zaprasza na Flame Party
Okres wiosenno-letni to czas na spotkania, integracje firmowe na świeżym powietrzu. Magdalena Christofi, Event
Dyrektor firmy Syzan, poleca nowy produkt Flame Party –
czyli organizację wydarzenia z innowacyjnym
grillem holenderskim,
który wnosi ciepło
i pozytywną energię
wśród
uczestników
imprezy. To okazja, aby
zaproponować pracownikom i klientom oryginalne, niezapomniane spotkanie plenerowe. Podobnie jak tradycyjne ognisko, ten nietypowy grill został
stworzony tak, aby
zbliżać do siebie ludzi.
Proponuje
kuchnię
lekką i wyszukaną –
od krewetek poprzez
homara i warzywa
po typowe mięsa, kiełbasy, steki, przygoto-

wywane bezpośrednio na rozgrzanej
płycie. Tak serwowane menu jest nie tylko zdrowe i bardzo
smaczne – ogień rozpalany jest na
drewnie, a płyta umożliwia bardzo
szybkie przygotowanie najbardziej
wyszukanych potraw.
Przy każdym grillu może biesiadować do 20 osób, które same lub przy
asyście szefa kuchni wybierają i doprawiają potrawy. Ustawiając 10 palenisk
tworzymy biesiadę dla 200 osób.
Dodatkowo całość jest oprawiona
muzyką akustyczną na żywo i klimatycznym światłem uzupełnionym
pochodniami. Flame Party to propozycja imprezy przygotowanej z myślą
o integracyjnych piknikach firmowych na świeżym powietrzu. – Taka
forma spędzenia czasu przy ogniu, wspólnym
jedzeniu i muzyce jest coraz bardziej popularna w Polsce – podkreśla Magdalena
Christofi – ponieważ łączy w sobie tradycyjność grilla oraz wspólny czas spędzony wokół
paleniska.
Serdecznie zapraszamy!
(Not. jm)

www.syzan.com
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94-030 Łódź,
ul. Krzemieniecka 2,
tel. +48 512 930 160
+48 508 790 840
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wspiera szkoły
Najwyższa Izba Kontroli sygnalizuje, że system szkolnictwa
zawodowego nie jest skuteczny i absolwenci motoryzacyjnych
szkół zawodowych nie znajdują zatrudnienia, muszą pracować na
przestarzałym, wyprodukowanym jeszcze za czasów żelaznej kurtyny sprzęcie, serwisując samochody, które powinny były już
dawno zostać wyłączone z użytkowania. W rozwiązywanie takich
sytuacji często angażują się przedstawiciele biznesu, czego przykładem jest współpraca Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22
w Łodzi z firmą Jaszpol, autoryzowanym koncesjonerem Renault
i Dacia. Współpraca ta trwa od kilku lat, a niedawno nastąpiło jej
formalne zacieśnienie. W marcu podpisano porozumienie w sprawie otwarcia nowych centrów egzaminowania dla uczniów ZSP
22. Egzaminy przeprowadzane będą w 7 zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, elektromechanik
pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, monter
mechatronik, mechanik motocyklowy, kierowca mechanik, łącznie aż 12 kwalifikacji. Obecnie szkoła do celów dydaktycznych
posiada samochód Dacia Sandero, które zostało zakupione przy
wsparciu finansowym Firmy Jaszpol.

Na zdjęciu: Prezes firmy Jaszpol Krzysztof Jaroszewicz w ZSP 22

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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MOTORYZACJA

Kiedy prowadzisz Mazdę 6,
nigdy nie jesteś sam.
Samochód i kierowca,
w pełnej harmonii.
Uczucie jedności,
które nazywamy Jinba Ittai.
To filozofia Mazdy, która jest w sercu
wszystkiego, co robimy.

drive together

www.filozofiamazdy.pl

Salon i Serwis Mazda Matsuoka Motor
ul. 3-go Maja 1/3 Łódź
tel.: (42) 645 41 41
www.matsuoka.pl
W zależności od wersji samochodu średnie zużycie paliwa oraz emisja CO2 wynoszą odpowiednio: od 4,2 do 6,4 l/100 km oraz od 108 do 150 g/km. Samochód jest
wyposażony w układ klimatyzacji zawierający fluorowany gaz cieplarniany [HFC-134A] o współczynniku ocieplenia globalnego powyżej 150. Informacje dotyczące
odzysku i recyclingu samochodów wycofanych z eksploatacji znajdziesz na www.mazda.pl

