ISSN 1642-1434

rynekŁódzki
SIERPIEŃ 2017
nr 8(195)

LODZ MARKET

TOYA
zbuduje
rozległą
sieć NGA
wokół Łodzi

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

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.:
42 254-90-00
MUZEUM KINEMATOGRAFII pl. Zwycięstwa 1 . . . .
tel.:
42 674-09-57

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. Pl. Wolności 2 . . . .
tel.:
42 250-51-31
MUZEUM BAJKI SE-MA-FOR ul. Targowa 1/3 . . . . .
tel.:
42 682-26-01
www.se-ma-for.com/muzeum-bajki

Redaktor naczelny: Jerzy Mazur (tel. 602 111 119)
j.mazur@ambos.pl
Sekretarz redakcji: Beata Ostojska
b.ostojska@ambos.pl
Sekretariat redakcji: ambos@ambos.pl
Dział DTP:
grafik@ambos.pl
Stale współpracują: Bożena Bednarek, Krzysztof Jarczewski,
Michał Kuropatwa, Joanna Łabeńska,
Remigiusz Pękala, Sebastian Szwajkowski,
Druk:
Drukarnia Offsetowa WOWO
ul. Przędzalniana 20; 94-034 Łódź
Na okładce: 	    Siedziba firmy TOYA, ul. Łąkowa 29
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wydawca nie odpowiada za treść reklam.
All rights reserved. The editor cannot
be held responsible for the content of
the advertisments.

© Wydawnictwo AMBOS
91-110 Łódź, ul. Łanowa 32/6
tel. 602 111 119

www.rynek-lodzki.pl

W numerze:

INFORMATOR MIEJSKI
2
WYDARZENIA
3
Dzień pamięci
3
Studium dla Łodzi
3
Zmiany w ŁKA
3
Zebra na zebrze
3
TARGI
4
Targi dla szukających pracy 4
Pet Fair dla zwierząt
4
Ptak Warsaw Expo w świecie 4
Kalendarz
MTŁ
LODZIANA
5-6
TOYA zbuduje NGA
5
GOŚ do modernizacji
5
Czyszczenie na pilota
5
Powieść o powieści?
5
ZOO z nowościami
6
Modernizacja Anilany
6
KULTURA
7-9
Teatr blisko ludzi
7
Kultura na bruku
7
Kulturalny sierpień
8
Antkowiak w muzeum
9
O nauce czytania obrazów
9
Grafiki w miniaturze
9

Solaris na wakacje
10
TOYA dla biznesu
10
TOYA ZA DARMO
11
MAPA ŁODZI
12-13
TOYA WSZĘDZIE
14
SELGROS TRANSGOURMET 15
GASTRONOMIA
16
RYNEK
17-22
Centrum Komiksu startuje
17
Łódź rewitalizuje
17
Comarch otwiera biurowiec 18
Ultimaker w Bionanoparku 18
Nowe Centrum Logistyczne BSH 18
Skanska zbuduje Nowowęglową 19
Wojska Polskiego się zmieni 19
Kopernika do poprawki
19
Bolid z Łodzi
20
Wierzbowa skończona
20
Nowi w strefie
21
Pobiegną po wyższe nagrody 21
EC1 energią kultury
22
SYZAN
22
MOTORYZACJA
23
ZF inwestuje
23
PTAK WARSAW EXPO
24

Więcej znajdziesz na:
www.rynek-lodzki.pl

Pamiętamy
o Powstaniu
Warszawskim

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi
zaprasza w sierpniu do zwiedzania wystawy pt. „Powstańcze biografie – łódzkie echa Powstania Warszawskiego”. Wystawa prezentowana będzie na Placu Katedralnym Jana Pawła II przez symboliczne
63. dni i przypomina postacie zasłużonych łodzian, którzy walczyli
i ginęli w Powstaniu Warszawskim, oraz byłych Powstańców, którzy
po wojnie osiedli się tutaj i wnieśli wkład w życie społeczne i umysłowe
miasta. 1 sierpnia 1944 r. mieszkało w okupowanej stolicy kilka tysięcy łodzian, a spośród tych, którzy wzięli udział w Powstaniu Warszawskim, autorzy wystawy upamiętnili m.in. Barbarę Nazdrowicz,
piętnastoletnią łączniczkę poległą w Powstaniu, której grób na Cmentarzu Starym w Łodzi stał się w Polsce Ludowej jedynym w mieście
miejscem pamięci o Powstaniu Warszawskim.
(BeO)

Studium dla Łodzi

Od 17 lipca każdy może zapoznać
się z projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Łodzi.
To strategiczny dokument, który
określa, jak ma się rozwijać miasto
do 2050 r. Najważniejszymi elementami studium są kierunki działań dla rozwoju układu komunikacyjnego i terenów pod zabudowę. W projekcie zawarte zostało
nowe podejście do transportu w Łodzi. W dniach 6 i 7 września
odbędą się w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104) dyskusje publiczne na temat Studium, każdy ma
możliwość złożenia uwag do projektu do dnia 9 października
2017 r. Szczegółowe informacje nt. projektu studium znajdują się
na stronie www.mpu.lodz.pl
(jm)

Nowe władze w ŁKA

Rada Nadzorcza Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej powołała 30 czerwca br. Janusza Malinowskiego, dotychczasowego
Członka Zarządu, na stanowisko Prezesa
Spółki. Andrzej Wasilewski, któremu
zakończyła się kadencja, objął funkcję
Członka Zarządu. Janusz Malinowski
od 2015 roku był Członkiem Zarządu
ŁKA odpowiedzialnym m.in. za politykę handlową i inwestycje rozwojowe, w tym w szczególności
taborowe spółki. Nadzorował realizację kontraktu na dostawę
pojazdów Impuls II firmy Newag SA oraz związany z tym projekt rozwoju siatki połączeń przewoźnika. Gratulujemy awansu
i życzymy kolejnych sukcesów, a warto tu dodać, że w ostatnim
badaniu satysfakcji klienta spółka w 10-stopniowej skali zebrała
ogólną ocenę 8,05.
(jm)

Zebra na zebrze

ZAMÓW TAKSÓWKĘ
ZA POMOCĄ WYGODNEJ
APLIKACJI MOBILNEJ:
taxi 800400400

W lipcu poznaliśmy prace zgłoszone do konkursu na artystyczne przejścia dla pieszych, które przygotowali studenci Akademii Sztuk Pięknych. Kolorowe i nawiązujące do przestrzeni
miasta przejścia pojawią się niebawem na łódzkich ulicach. Prace
w konkursie złożyło kilka osób. Każda z nich przygotowała kilka
projektów na wykorzystanie przejść dla pieszych w artystyczny
i niekonwencjonalny sposób. Cześć prac nawiązywała kolorami
do barw Łodzi, a wszystkie będą musiały spełniać przepisy ruchu
drogowego. Zwycięskie koncepcje będą realizowane na ulicach w okolicach ASP i parku
na Zdrowiu. ZDiT zapewnia,
że zebry powstaną w ramach
bieżącego utrzymania dróg
i nie obciążą budżetu miasta..
(jm)
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Targi dla szukających pracy

możliwości dokształcania oraz zmiany kompetencji
zawodowych.
Impreza
skierowana
jest
do osób bezrobotnych, jak również do czynnych zawodowo
łodzian, którzy chcą zmienić
pracę, podnieść lub przeprofilować kwalifikacje. Jest to wydarzenie rekrutacyjne, które
pozwoli zapoznać się z dostępnymi na łódzkim rynku ofertami pracy
oraz umożliwi bezpośredni kontakt z pracodawcami, którzy na miejscu przedstawią warunki zatrudnienia. Pierwsza edycja imprezy, która
miała miejsce w listopadzie ubiegłego roku, spotkała się z bardzo
dużym zainteresowaniem zarówno ze strony pracodawców, jak i osób
poszukujących pracy z Łodzi oraz regionu. W Targach uczestniczyło
62 wystawców oraz 8000 zwiedzających. Zapraszamy!

W dniach 27-28 września w hali EXPO-Łódź odbędzie się II edycja
Łódzkich Regionalnych Targów Pracy i Rozwoju Osobistego, której
organizatorem są Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd
Pracy i Międzynarodowe Targi
Łódzkie. Targi są odpowiedzią
na dynamicznie zmieniający
się rynek pracy oraz rosnące
zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Ich
celem jest zaprezentowanie
mieszkańcom Łodzi i regionu
kompleksowej oferty pracy
S. Szwajkowski
Targi Pracy 2016 dostępnej Fot.
na lokalnym
rynku,

Wszystko dla zwierząt

jących czekają spotkania miedzy innymi z akwarystą Hiko Bleherem, czy znaną psią behawiorystą Anetą Awtoniuk. Dowiemy się
również jak pielęgnować koty oraz w jaki sposób dobrać dla siebie
rasę psa. Możemy również wspomóc bezdomne zwierzęta biorąc
udział w akcji Master Chefs 4 Dogs, gdzie znani z programów telewizyjnych kucharze będą gotować dla odwiedzających. Więcej Informacji na stronie www.petfair.pl

We wrześniu odbędzie się jedyne takie wydarzenie branży zoologicznej – Targi PET FAIR. Swoją ofertę zaprezentuje ponad 130 wiodących producentów i dystrybutorów artykułów zoologicznych,
takich jak Tropical, Royal Canin, Purina czy Hobby. Na odwiedza-

Pet Fair 2016

Ptak Warsaw Expo w świecie

Madrid Cordero
oraz prezes Tomasz
Szypuła podpisali umowę, na
mocy której Meksyk jako jedna
z największych gospodarek
świata został oficjalnym państwem partnerskim II edycji
Międzynarodowych Targów
Turystycznych World Travel
Show, które 20-22 października odbędą się w Ptak Warsaw Expo.
Firma realizuje obecnie ponad 30 międzynarodowych imprez targowych rocznie. Największe odbywają się na powierzchni ponad 80
tys. metrów kwadratowych – m.in. targi motoryzacyjne, rolnicze
i turystyczne. Ubiegłoroczną edycję targów motoryzacyjnych odwiedziło ponad 150 tys. osób w ciągu 3 dni.
(jm)

7 lipca podczas ceremonii w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu w obecności Prezydenta Andrzeja Dudy i Prezydent Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović w ramach Inicjatywy
Trójmorza podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy firmami Ptak Warsaw Expo i Targami Zagrzebskimi. Umowę parafowali
ze strony polskiej Tomasz Szypuła, Prezes Zarządu Ptak Warsaw
Expo oraz ze strony chorwackiej Dina Tomšić, szefowa Oddziału
Holdingu Zagrzebskiego Targów Zagrzebskich. Wydarzenie to wpisuje się w realizowany przez Prezydenta Andrzeja Dudę program
promocji polskich firm i przemysłu, a także szukanie dla polskiego
biznesu nowych partnerów biznesowych. Warto przypomnieć,
że podczas kwietniowej wizyty Prezydenta Polski Andrzeja Dudy
w Meksyku Minister Turystyki Meksyku Enrique Octavio de la

TARGI
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kiego i Łodzi dostępu do sieci
szerokopasmowej o przepustowości powyżej 100 Mb/s.
Wartość projektu wynosi prawie 65,5 miliona zł. Dofinansowanie projektu ze środków
Unii Europejskiej wynosi
nieco ponad 31 milionów zł,
a okres realizacji to trzy lata
od podpisania umowy. Gotowy jest harmonogram prac –
do marca 2018 roku trwać
będzie inwentaryzacja, uzyskanie niezbędnych zezwoleń
i tworzenie projektu wykonawczego. Wiosną ruszą prace
w terenie, a pod koniec sierpnia zostanie przyłączonych 80
proc. ze 130 szkół objętych
projektem, zakończenie projektu – w II połowie 2020 r.
TOYA zastosuje technologię
GPON (Gigabit Passive Optical
Network). Gratulujemy wygranej i trzymamy kciuki!
Jerzy Mazur

Projekt firmy TOYA zwyciężył w drugim konkursie Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, I Osi priorytetowej:
„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Już sama nazwa konkursu wyjaśnia wiele, chodzi bowiem o „Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Był to największy w historii nabór na dofinansowanie z funduszy unijnych infrastruktury telekomunikacyjnej.
TOYA zdobyła największą liczbę punktów ze swoim projektem budowy sieci NGA (next generation access – dostęp nowej generacji) w Łodzi i powiatach: brzezińskim, pabianickim, zgierskim, łódzkim wschodnim i mieście
Łódź. Projektem są objęte gminy: Łódź,
Głowno, Aleksandrów Łódzki, Brójce,
Parzęczew, Stryków, Brzeziny, Pabianice,
Konstantynów Łódzki, Dłutów, Dobroń,
Koluszki, Zgierz, Lutomiersk, Ksawerów,
Dmosin, Ozorków, Rogów, Tuszyn,
Rzgów, Nowosolna, Andrespol, Jeżów.
Celem projektu jest zapewnienie blisko 40
tys. użytkowników końcowych oraz 130
placówkom oświatowym z obszaru łódz-

GOŚ do modernizacji

Mapa obszaru objętego projektem

powiat zgierski
powiat brzeziński
miasto Łódź
powiat łódzki wschodni

gospodarstwa domowe

powiat pabianicki

szkoły

Rozpoczyna się modernizacja elektrociepłowni w Grupowej
Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Dzięki dwóm nowym agregatom
prądotwórczym GOŚ będzie w pełni spalać powstały biogaz i dzięki
temu produkcja energii elektrycznej wzrośnie nawet do 70 proc.
zużycia własnego. – Nasza firma – podkreśla Joanna Błaszczyk-Skalska, Prezes Zarządu
GOŚ w Łodzi – to
nie tylko oczyszczanie ścieków. Zajmujemy się także
zagospodarowywaniem
osadów pościekowych,
w tym produkcją energii
elektrycznej i ciepła
z odpadów. GOŚ produkuje na potrzeby
własne 100 proc. ciepła oraz 38 proc. energii elektrycznej zużyWitold Płatek, Prezes Zarządu Centrum Elektryki Stosowanej w spółce. Warwanej w Krakowie oraz Joanna Błaszczyk-Skalska, Prezes
tości te jednak systeZarządu Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi
matycznie
maleją,

gdyż funkcjonująca od 2004 r. elektrociepłownia, w której dotychczas powstaje energia elektryczna i ciepło, wymaga modernizacji.
Przez ten okres zmieniły się także parametry biogazu – pojawiły się
nowe związki krzemu, które znacznie przyśpieszyły zużycie agregatów prądotwórczych. Dlatego GOŚ wspólnie z Centrum Elektroniki
Stosowanej CES w Krakowie rozpoczyna inwestycję polegającą na
wymianie zespołów prądotwórczych wraz z szeregiem prac remontowo-budowlanych i modernizacją układów pomiarowych. Wartość
całego zadania to ponad 6,2 mln. zł netto. Koszt ten zostanie pokryty przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi ze środków własnych. Inwestycja nie będzie wiązała się z żadnymi utrudnieniami
dla mieszkańców aglomeracji łódzkiej.
(jm)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji kupił za 1,6 miliona złotych
specjalistyczny samochód do czyszczenia kanałów i ulicznych wpustów. W Łodzi jest 2 tysiące km kanałów i ponad 20 tysięcy wpustów
ulicznych. Kanały udrażnia się i myje wodą pod wysokim ciśnieniem. Do rury kanalizacyjnej wprowadza się 150-metrowym wężem
wodę pod ciśnieniem 200 barów, a drugim wężem odsysa się nieczystości. Pracą wszystkich urządzeń w nowym pojeździe steruje się
przy użyciu bezprzewodowego pilota. ZWIK posiada obecnie 5
samochodów wielofunkcyjnych do mycia kanałów i wpustów oraz 3
pojazdy przeznaczone tylko do czyszczenia ulicznych wpustów.
Zakup pojazdu został w znaczący sposób dofinansowany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi. ZWIK wprowadza także nową technologię naprawy kanałów. Przy użyciu elastycznych rękawów z włókna szklanego utwardzanych światłem UV można w dwa dni naprawić 200 metrowy
kanał i nie trzeba już rozkopywać ulic ciężkim sprzętem. Metoda
renowacji UV jest skuteczna szczególnie w gęstej śródmiejskiej zabu-

dowie. Całe oprzyrządowanie mieści się w niewielkim samochodowym kontenerze. Zadanie wykonuje kilku pracowników w dwa dni
robocze. Jednego dnia kanał jest myty, drugiego układany jest rękaw,
który ma żywotność około 40 lat, jest wodoodporny, nie powoduje
też znacznego zmniejszenia przekroju kanalizacyjnej rury.
(jm)

Czyszczenie na pilota
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Powieść o powieści?

racką fikcją i nie jest to
romans, ale figlarnie
pyta, czy jest to książka
o miłości? Moim zdaniem to powieść o…
powieści, ale zdecydowanie za krótkiej! Kiedyś może doczekamy
się jej wznowienia
w objętości większej
o 100 stron. Jeśli to
zrobi Wydawnictwo
Księży Młyn, które zwykle chwalę na tych
łamach, to jednak
poproszę o lepszego
redaktora
książki,
bo w tym wydaniu jest
sporo błędów korektorskich. Gratuluję autorowi – mającemu na koncie kilka tomików
poezji – świetnego
debiutu prozatorskiego!
Jerzy Mazur

„Fascynacje” Mieczysława Zynera (Wydawnictwo Księży Młyn
2016) przeczytałem jednym tchem. Tylko kilka razy w życiu zdarzyło
mi się czytać powieść, którą po zakończeniu chciało mi się zacząć
od początku. Tak gęstej prozy nie miałem w ręku od lat, wątków jest
tu tyle, że nie sposób wszystkich spamiętać. Jest tu miłość i seks,
zdrada, tajemnicze postaci ze świata malarstwa, muzyki, filmu, literatury, są smakowite opisy wyszukanych dań w restauracjach świata,
rozpoznamy też znane lokale w samej Łodzi oraz ich słynnych
bywalców, poczytamy celne uwagi o zabytkach i architekturze miasta oraz kontrowersyjnych decyzjach jego władz. Fabuła niby jest
prosta, ale to złudzenie. Znany profesor muzyki i kompozytor ulega
czarowi nieznanego francuskiego malarza, który po tragicznej
śmierci żony (zostaje zamordowana!) zakochuje się w młodszej
o ponad 40 lat modelce, która mu pozowała. Próbując poznać prawdę o ich związku, bohater „Fascynacji” postanawia napisać o tym
powieść pod takim właśnie tytułem i w tym celu robi wiwisekcję swojej własnej pamięci – był dwukrotnie żonaty, ma dwójkę dzieci i właściwie dwie kochanki. Wszystko rozgrywa się w ciągu kilku miesięcy,
ale retrospektywy są rozciągnięte w latach. Poznajemy świetnie rozpisane na głosy analizy różnorodnych ludzkich decyzji, które
po czasie okazały się decydujące o takim, a nie innym kształcie życia
bohaterów powieści. Autor zastrzega we wstępie, że wszystko jest lite-

ZOO z nowościami

ciem, a my będziemy mogli
„podzielić się” z innymi
ogrodami w Europie.
Łódzkie ZOO szykuje się
do największej w swojej
historii inwestycji, czyli
budowy
Orientarium,
w którym zamieszkają słonie, pantery, gibbony,
makaki, znajdzie się też
gigantyczne akwarium,
a w nim rekiny i rafa koralowa. Budowa Orientarium rozpocznie się
w jesienią, a pierwsi odwiedzający zobaczą obiekt w 2018 r. W czasie
prowadzonych prac łódzkie ZOO jest czynne dla odwiedzających;
tylko wybrane części obiektu są być niedostępne. Warto się tam
wybrać np. 27 sierpnia – tego dnia obchodzony jest dzień wielkich
kotów. Teraz można już płacić za bilety za pośrednictwem terminali
płatniczych, kupić je przez stronę internetową lub aplikację w telefonie Bilety24. Korzystając z tej opcji można podczas kontroli przy
wejściu pokazać wydrukowany z internetu bilet lub kod w smartfonie, dzięki czemu można uniknąć stania w kolejkach.
(BeO)

W łódzkim ZOO w marcu
br. wykluł się pingwin przylądkowy. Jak wszystkie ptaki
z tego gatunku, Ignacy był
początkowo cały szary, bez
czarnej krawatki. Dopiero
po zbadaniu jego DNA pracownicy poznali płeć i ogłosili
konkurs na imię – musiało
zaczynać się na literę "i", która
patronuje w tym roku ogrodom zoologicznym. Łodzianie
w głosowaniu wybrali dla
niego imię Ignacy. Dyrektor
ZOO Tomasz Jóźwik podkreślił, że powiększenie łódzkiego
stada pingwinów przylądkowych to radość i wydarzenie –
to gatunek zagrożony wyginię-

Modernizacja Anilany
Prace przy budowie kompleksu rekreacyjnego Anilana postępują w zawrotnym tempie. Obiekt
przy ul. Sobolowej 1 ma zostać
oddany do użytku już w grudniu
br. Umowa na przebudowę kąpieliska podpisana została 12 września 2016 r. i będzie kosztowała
ponad 8,7 mln zł. Na kąpielisku
znajdować się będą trzy baseny,
dwa brodziki dla dzieci i jeden
basen olimpijski, który jest już
prawie gotowy. Pokrywa go stalowa niecka, znacznie trwalsza i bardziej estetyczna od zwykłych płytek. Przy basenie stanie także mała
trybuna dla fanów zawodów pływackich, w której znajdzie się 200
miejsc. Kąpieliska wyposażone

lodziana

zostaną w nietuzinkowe wodne atrakcje, mi. in. bicze wodne, fontannę i wodospad na dużym basenie, w brodzikach dla dzieci znajdzie się wodny plac zabaw. Gotowa jest już stacja uzdatniania wody,
pracownicy czekają na specjalistyczny sprzęt, który zostanie wkrótce
zainstalowany. Trwa także zagospodarowywanie terenu wokół basenów. Gotowy jest już parking na 70 samochodów oraz stojaki dla 50
rowerów. W trakcie realizacji jest skarpa oraz strefy wypoczynkowo-rekreacyjne. Z czasem przybędzie tam również zieleni.
(jm, wizualizacje i zdjęcia archiwum UMŁ)
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Teatr blisko ludzi

Teatr Powszechny w Łodzi zakończył sezon artystyczny 2016/17.
To był bardzo intensywny czas – mimo najniższej spośród wszystkich łódzkich teatrów dramatycznych dotacji Teatr zrealizował dwanaście premier, a sceny przy Legionów odwiedziło ponad 130 000
widzów. Powszechny zagrał 363 przedstawienia, rozwijał swoje projekty społeczne i edukacyjne – w mijającym sezonie odbyło się
ponad 200 warsztatów i lekcji. Tradycyjnie, wielkim sukcesem był
również Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Awangarda
jako stan umysłu”. Frekwencja – ponad 115%. – Ogromnie się cieszę, to
wyraz zaufania, jakim darzy nas publiczność, a to jest efektem wieloletniej uczciwej i konsekwentnej pracy – mówi Ewa Pilawska, dyrektor Teatru
Powszechnego w Łodzi. Warto podkreślić, że Powszechny po raz
kolejny jako jedyny łódzki teatr finansowany przez miasto zapraszał
łodzian na swoje spektakle przez cały lipiec. – To misja teatru publicznego, który powinien być blisko ludzi. Od wielu lat konsekwentnie zapraszam
widzów na spektakle w okresie wakacyjnym, wierząc, że czas urlopu to odpowiedni moment, aby nadrobić kulturalne zaległości minionych miesięcy – tłumaczy Pilawska, która prowadzi Teatr w myśl zasady „Teatr blisko
ludzi”. Dlatego też w lipcu Teatr zaprosił na ostatnią prapremierę
tego sezonu – „Ostatnich świadków”, spektakl przygotowany
z grupą seniorów-teatromanów. Nowy sezon będzie dla Powszechnego równie intensywny. Poza wyzwaniami artystycznymi czeka go
również realizacja ogromnej inwestycji związanej z remontem
budynku i modernizacją Dużej Sceny. Na realizację projektu „Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi – Polskie Centrum Komedii
– Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej” Teatr otrzymał 20
milionów złotych z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
oraz środków Urzędu Miasta Łodzi. W połowie lipca zakończył się
ogłoszony przez Teatr przetarg na przeprowadzenie inwestycji. – Jak
słyszeliśmy z wielu źródeł, przeprowadzona przez nas procedura przetargowa była
wzorcowa. Oferty zgłosiły trzy firmy, przewyższały one jednak nasze możliwości
finansowe. Inwestycje realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego nie mogą przekroczyć kwoty 5 milionów euro brutto. Nawet gdybyśmy znaleźli dodatkowe fundusze, nie moglibyśmy ich wykorzystać. Podjęliśmy decyzję
o wdrożeniu procedury dialogu technicznego z udziałem firm zainteresowanych
złożeniem ofert. Pozwoli to uzyskać zmiany w opisie przedmiotu zamówienia,
dzięki temu koszty w nowym przetargu będą niższe. Do momentu rozstrzygnięcia
przetargu grać będziemy w budynku Teatru – podsumowuje dyrektor
Teatru Powszechnego w Łodzi.
(jm)

Kultura na bruku

nia – zespół Multicamerata.
23 sierpnia zaplanowano koncert
kwartetu Wowkotrub, a 30 sierpnia
– Bigu Bandu Fabryka Wełny, czyli
założonej przez łódzkich muzyków orkiestry jazzowej. Natomiast
letnie kino Trotuar zaprasza na
Piotrkowską na seanse, konkurs filmowy z nagrodami i prelekcje o filmie; można obejrzeć m.in. „Jak
zostać królem” w reż. Toma Hoopera (24 sierpnia) i „Lokatora” w reż.
Alfreda Hitchcocka (31 sierpnia). Taka rozrywka na wysokim poziomie umili czas spędzany w sercu miasta, a pokazy i koncerty pod
gwiazdami to dobra propozycja na letnie, ciepłe wieczory.
(BeO)

Łódzkie Centrum Wydarzeń poleca letni repertuar ulicy Piotrkowskiej – cykl imprez pod hasłem „Kultura na bruku” obejmuje imprezy
muzyczne, teatralne i filmowe. Dziedziniec kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 3 gości cykl Teatralny Pasaż Róży: w każdy piątek o godz.
20.00 wystawiane są spektakle grup z Łodzi, Warszawy i Krakowa: 11
sierpnia w programie jest monolog Szymona Majewskiego „One mąż
show”, a zakończenie cyklu 18 sierpnia zobaczymy „Komedię romantyczną w 3 aktach” w wykonaniu grupy Impro Atak! z Teatru Nowego
w Łodzi. Interesujące jest również oferta muzyczna: 2 sierpnia będzie
można posłuchać utworów Chopina, które zagra trio Macieja Strzelczyka. Z kolei 9 sierpnia wystąpi Trio Leszka Kułakowskiego, a 16 sierp-
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kulturalny sierpień

Fotografie
na wystawach

Kolory Polski
jest wystawa jawajskich batiOd początku lata trwa18. Wędrowny Festiwal Kolory Polski; ków. Ponadto w Białej Fabryce
w regionie odbywają się koncerty zaproszonych przez Filharmonię eksponowane są projekty tkaŁódzką muzyków oraz wycieczki, pokazy i inne wydarzenia. 5 sierp- nin Tadeusza Sprusiaka, „Bunt
nia w kościele ewangelickim w Zelowie będzie śpiewał Jorgos Sko- materii”, wystawa haftów
W galerii ŁTF
lios; po jego występie zaplanowano zwiedzanie wystawy dokumentu- „Złota Igła 2017” oraz „Efekt
przy ul. Piotrkowjącej 500 lat reformacji. Nazajutrz na scenie przed kościołem w Sie- ostateczny. Magazyn wzorów
skiej 102 przez 3
dlątkowie po występie kwartetu Back to the Garden będzie grać uszytych”. W Muzeum Sztuki
tygodnie od 8.10 bęmiejscowa orkiestra dęta. 12 sierpnia na Wzgórzu Zamkowym w Sie- czynna jest ekspozycja prac
dzie można oglądać
radzu zaprezentuje się zespół Carrantuohill i grupa tańca irlandz- futurysty Enrico Prampoliniewystawę fotografii
kiego. Nazajutrz w kolegiacie w Tumie, po koncercie Altberg Ensem- go, a także otwarta z początKrzysztofa
Jarczewble pt. „Splendor i blask baroku”, będzie można zwiedzić pobliski kiem lata br. wystawa pt. „&” – jest ona urządzona
w dziesięciu
skansen Łęczycka Zagroda Chłopska. 19 sierpnia w Lipcach Rey- salach gmachu ms1 i tworzy labirynt, w którymskiego
rozmieszczone
są
pt. „Zapozomontowskich połączą się koncerty dwóch festiwali: Kolory Polski prace XX-wiecznych artystów świadomie powtarzających
dokonania
wani”. Zobaczymy
i Muzyka Zaklęta w Drewnie. poprzedników. Na ciekawe ekspozycje zaprasza
Galeria
na Miejska
niej portrety
W kościele w Krośniewicach Sztuki – w galerii ReMedium 3 sierpnia zostanie osób
otwartaznanych
wystawa pt.
ze
20 sierpnia zespół Promodern „Współobecność. Artyści awangardowi w kręgusceny
Wł. Strzemińskiepolitycznej
wykona kompozycje do sone- go”, w galerii Willa można oglądać plon Triennale
Małe Formy Grafot. Krzysztof Jarczewski i artystycznej. – Nie
tów Szekspira. Z kolei we dwo- fiki (więcej na str. 9).
będę udawał, że prezenrze szlacheckim
w Kalinowej
Jerzego
Semkowa k.
zagrać utwory Brahmsa
Zakończyła się budowa sali koncertowane zdjęcia to chwile „upolowane” – mówi ausierpniaNastępny
artyści dzień przyniesie koni Mozarta.
towej Akademii Muzycznej przy Błaszek
ul. Żu- 26
tor zdjęć. – Zdecydowałem się na pełną współpracę
Teatru Wielkiego
w Łodzi
cert Orkiestry
Symfonicznej Filharmonii
bardzkiej 2. Uroczyste otwarcie odbędzie
z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed
zaprezentują
fragmenty
pod opery
batutą Pawła Przytockiego,
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów,
któ- Łódzkiej
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
„Straszny
(zatańczą
też
która będzie
towarzyszyć
pianistce Beacie
ry od adresu nowej sali otrzymał tytuł
„AŻ dwór”
są, jak chcą, ale jednak – pozowali. Wybierali scenoBilińskiej Nazajutrz
w Koncercie fortepianowym
festiwal”, a trwać będzie (nomen słynnego
omen!) mazura).
grafię, kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może jednak,
w estrakatedrzeW.
w Lutosławskiego.
Łowiczu zespół W programie są też
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdziCapella Bydgostiensis pod batutą José Maria Florêncio zagra muzydzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade- utwory G. Verdiego, R. Wagnera i B. Brittewi? Warto sprawdzić!
kę Vivaldiego, a koncert ten, zatytułowany „Platynowy jubileusz”,
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy! (BeO)
Z kolei w galerii Akademickiego Ośrodzakończy wędrówkę festiwalu – finał 2 września w Łodzi w sali Filka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
harmonii.
Na scenie
eksponowane zdjęcia Grzegorza MichałowJazz w Wytwórni
Teatr Powszechny grał w ubiegłym sezonie najdłużej (w lipcowy
skiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawoNa ostatnie tygodnie lata zostało kilka koncertów Letniej Akade- wieczór wystawił nawet prapremierę sztuki „Ostatni świadkowie”),
dowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
mii Jazzu: 3 sierpnia duet Masecki/Rogiewicz przedstawi przy ul. teraz więc zrobił sobie zasłużone wakacje i w sierpniu przybytki Melod publikacji
w „Expressie
Łąkowej projekt „Ragtime”. 10 sierpnia będzie grać Aga Derlak Trio, pomeny zamarły. W Domu
Literatury
odbywa sięIlustrowanym”,
XIX Przegląd
potem
zdjęcia
dlaMonopolis
„PrzegląduwSportoa potem Gadt, Chojnacki i Gradziuk zaprezentują kompozycje Małych Form Teatralnych,
a narobił
Letniej
Scenie
parku
wego”,
obecnie
dla redakcji
fotograficznej
inspirowane dziełami epoki renesansu. 24 sierpnia odbędzie się pre- Źródliska występują teatry
ze stolicy
(w–czerwcu
i lipcu
był to Teatr
Polskiej Agencji
Prasowej. Zapraszamy!
(jm)
miera utworu „Impressions on Górecki” – zagra Kuba Więcek Trio Polski,Mec.
a wMarek
sierpniu i wrześniu
– Teatr Kamienica).
Łódzkie teatry
i Maciej Obara Quartet. Natomiast podczas finału Akademii wystą- szykują
się
do
kolejnego
sezoKopczyński,
pi młody kompozytor i pianista Nikola Kołodziejczyk, który wraz nu. Wmec.
Nowym
Bożena od września
z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO zagra stworzoną na wzrosną
ceny
biletów,
Niecieckaten koncert suitę. Na scenie będą mu towarzyszyć puzonista Samuel ale zostaną
bez zmian do końca
Ostojska
Blazer i trębacz Tomasz Dąbrowski.
wakacji,
warto zatem skorzyi dziekan
ORA Jarosław
Muzyka pod gołym niebem
stać z takiej
bonifikaty. 7 sierpSzymański
Na dziedzińcu Białej Fabryki w piątki o godz. 21.00 zaczynają się nia wznowi
pracę Biuro Obsłufot. Maciej
koncerty festiwalu Geyer Music Factory. Z kolei w niedzielne popo- gi Widzów
Teatru Wielkiego,
Grzegorekzaczynają pracę
łudnia w altanie Parku Źródliska koncertują pedagodzy, studenci a 22 sierpnia
13 września Akademii
w siedzibie Muzycznej.
Okręgowej Rady
Ad- Agnieszkę
– Bożenna
była boi absolwenci
Natomiast
ŁódzkieGrajnert
Centrum
kasa iBanasik
rezerwacja.
Kasa Teatru
Wydarzeń
naulskrzyżowanie
ulic
Piotrkowskiej
i 6 Sierpnia
Muzycznego,
wokackiej wzaprasza
Łodzi przy
Piotrkowskiej 63
zgrowiem wielbicielką
kultury
francuskiej. otwarta
Postać w lipcu tylko w określonych godzinach, od 16
–madzili
pod zegarem
się koncerty
Songwriter
Łódź Festiwal;
będzie
już czynna normalnie.
się tłumnieodbywają
adwokaci, radcowie,
aplikanci
Pani Dziekan
przypomniałsierpnia
poświęcony
Jej dokowstęp
wolny, gości
a festiwal
potrwawspomnień
aż do 9 września.
Z kolei
„Piotri wielujest
znaczących
na wieczorze
naniom
film dokumentalny,
aFilm
wieczór był także
kowska
to cyklBożenny
koncertów,
które zaczynają
się w środy
Dotomiku
7 września
potrwa Letni Festiwal Filmowy Polówka (wyświez okazji Kameralnie”
X rocznicy śmierci
Banasik.
promocją wydanego
pośmiertnie
wierszy
oWgodz.
20.00wzięły
w Pasażu
Rubinsteina.
jest aż
8 tytułów
w tygodniu, projekcje zaczynają się o godz.
spotkaniu
też udział
Jej dzieci - Kinga Bożenny Banasik „Miłośćtlanych
w ogrodzie”,
który
do
Wystawy
Ponad 10 filmów
i Maciej
Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie druku przygotowało nasze21).
wydawnictwo.
Inicja- zaprezentował w swojej sekcji Polówka tegoW Galerii
Wystaw
Czasowych
Pałacu Poznańskich
rocznyBożena
Festiwal
Filmowy Transatlantyk, który odbył się w Łodzi
wspominali
byłą
dziekan
ORA, podkreślając
Jej torami eksponowane
spotkania byli adwokaci
Nieciecsą
zbiory Oddziału
Sportu i Turystyki
pt. „Ocalić
od zapomnienia”.
w dniach
14-21 lipca.
charyzmę
i wkład w umocnienie
pozycji polskiej
ka-Ostojska
i Marek Kopczyński,
a patronat
nad Jego gościem specjalnym był aktor Edward
W
Muzeum
Miasta
Łodzi
można
też
oglądać
dzieła
artystów
awanNorton.
fot. Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
Michałowski
gardy
łódzkiej.
W Muzeum
20 sierpnia
czynna
Beata Ostojska
pomagały
piosenki
francuskie Włókiennictwa
wykonane przez doOkręgowej
Rady
Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)

AŻ Akademii Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 9 września - XXXVII Aukcja Promocyjna
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Antkowiak w muzeum
W Centralnym Muzeum Włókiennictwa jesienią 2018 r. zostanie otwarta wystawa strojów i kostiumów zaprojektowanych przez
Jerzego Antkowiaka, słynnego projektanta mody PRL-u, który ubierał gwiazdy kina, modelki i żony partyjnych dygnitarzy. Inicjatorem przekazania kolekcji był jego uczeń Tomasz Ossoliński. – Miło
mi, że będę mógł pokazywać modę w pięknym budynku muzeum – podkreślał
Jerzy Antkowiak na konferencji prasowej. – Moje projekty powstawały
w czasach, gdy projektanci dostawali tkaniny z rozdzielnika, a wiele lat mojej
największej aktywności zawodowej spędzałem w Łodzi i zostawiłem tu mnóstwo serca i zdrowia. Zwłaszcza tego drugiego, bo jak przystało na nasze środowisko trochę tu balowaliśmy...
Naszym celem – mówiła z kolei dyrektorka muzeum Aneta Dalbiak – jest zadbanie o dziedzictwo, którego twórca przez lata postrzegany był
jako główny kreator gustów Polek i Polaków w dziedzinie ubioru. Archiwizacja zbiorów już się zaczęła, a równolegle z wystawą powstaje film
o życiu i twórczości Antkowiaka, którego premiera zbiegnie się
z otwarciem wystawy. Co najmniej w połowie film będzie łódzki

– zapowiada reżyserka Judyta Fibiger. Moda, która się w nim pojawi, opowie kawał historii naszego miasta. – To zaszczyt dla Łodzi,
że może gościć legendarnego kreatora mody. Cieszymy się, że do naszego miasta
trafi niezwykła kolekcja i że sam Jerzy Antkowiak chce tu pracować nad realizacją niecodziennego projektu – mówił podczas spotkania wiceprezydent
Krzysztof Piątkowski.
(BeO)

O nauce czytania obrazów
Miejska Galeria Sztuki dostała 40 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozwoli to powiększyć
zbiory. – Wracamy do naszej historii, kiedy w 1924 r. powstała galeria,
której zadaniem było tworzenie kolekcji dzieł sztuki łódzkich artystów – mówi Elżbieta Fuchs, dyrektorka Miejskiej Galerii Sztuki. –
Dotacja pozwoli nam zakupić dzieła, które naszym zdaniem powinny
się w tej kolekcji znaleźć. Nabytki pojawią się jesienią br. Planowany
jest zakup prac łódzkiego malarza prof. Jacka Bigoszewskiego, zbiory
galerii wzbogacą też fotografie z cyklu „Manhattan po godzinach”
Jana Madejskiego oraz darowizna łódzkiej artystki Jadwigi Janus.
Galeria chce też pozyskać obrazy Piotra Turka i Ireneusza Pierzgalskie-

go. Obecnie w Ośrodku Propagandy Sztuki można oglądać wystawę „Księga” prof.
Andrzeja Bartczaka, poświęconą książce
artystycznej. Jak pokazuje ta ekspozycja,
książka to nie tylko słowa, ale też ikonografia oraz współistnienie tekstów i obrazów.
Profesor twierdzi, że obrazy należy
nie tylko oglądać, ale także… czytać.
W galerii można jeszcze dostać ciekawie
napisany polsko-angielski katalog tej
wystawy, zatytułowany „Księga/The
Book/Le livre”, w którym znajdziemy
cenne uwagi jak można nauczyć się czytać
obrazy w muzeach i galeriach.
(BeO)

Prof. Andrzej Bartczak i Dyrektor Ewa Fuchs

Grafiki w miniaturze

W tym roku pierwszy raz w historii wręczono medale honorowe, które zaprojektowała łódzka rzeźbiarka Ewa Tyc-Karpińska – mówi Elżbieta Fuchs,
kuratorka wystawy, szefowa Miejskiej Galerii Sztuki. Zostały nimi
wyróżnione najlepsze zestawy prac 14 artystów. Wystawa cieszyła się
dużym zainteresowaniem. – Dzięki niej udało mi się szybko sprzedać dwie
grafiki – chwali się Małgorzata Skuza, jedna z artystek wystawiających
tu swoje miniatury.
(BeO)

W Galerii Willa cały miesiąc będzie prezentowana wystawa 16.
Międzynarodowego Triennale Małe Formy Grafiki. Na tegoroczną
edycję konkursu 632 artystów z 53 krajów nadesłało 2099 prac. –
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Nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne dla firm i instytucji
Dedykowane łącza światłowodowe
Doświadczony zespół specjalistów
100% własnej infrastruktury
Projektowanie i realizacja indywidualnych rozwiązań it oraz PBX/IPPBX
Internet
asymetryczny
do 200/20 Mb/s
+ WIFI

Internet
symetryczny
do 1Gb/s

Transmisja
danych lub
dzierżawa
włókien

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

Łącza
telefoniczne
- analogowe,
cyfrowe ISDN
i SIP Trunk

Platformy
telefoniczne
PBX/IPPBX

Sieci
bezprzewodowe
WIFI

Sieci
komputerowe
LAN

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

rozwiązania rekomendowane dla poszczególnych grup klientów.
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Zapraszamy do kontaktu: b2b@toya.net.pl | 42 208 77 88
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Restauracja ANALOGIA
Stary Rynek 2
tel. 42 636 56 56
www.analogialodz.pl

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

PIZZERIA
IN CENTRO

ch
smaków

rekomenduje
JERZY MAZUR
Piotrkowska
153

tel. 42 636 99 92

Będzie „Skandal”...

Kawa na...

„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)

90-106 Łódź, ul.Nawrot 2
Telefon 690-033-706

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

pub, restauracja, ogródek piętrowy

Piotrkowska Klub

ul. Piotrkowska 97,

tel. 42 630 65 73
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Centrum Komiksu startuje
Zaczyna się rewitalizacja postindustrialnych budynków dawnych warsztatów w części najstarszej łódzkiej elektrowni określanej
roboczo „EC1 Południowy-Wschód”. Po zakończeniu rozbudowy
i rewitalizacji, zachowującej oryginalną formę i gabaryty obiektów
oraz detale wystroju i wyposażenia, staną się one domem Centrum
Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 – jedynego w Polsce miejsca
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym poświęconego w pełni
komiksowi i grom komputerowym. Na trzech kondygnacjach
CKiNI będzie można pod okiem specjalistów zwiedzić specjalnie
zaprojektowane, interaktywne ekspozycje. Na parterze i pierwszym
piętrze powstaną sale świata gier, gdzie goście poznają w praktyce
kolejne etapy powstawania gier (w tym tajniki tworzenia postaci czy
technologię motion capture), będą też mogli spędzić czas w sali retro
z popularnymi grami i sprzętem z lat 80. XX wieku. Drugie piętro

Łódź rewitalizuje
Znane są już rozstrzygnięcia w sprawie pierwszych przetargów na
inwestycje w Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Biuro ds.

ul. Moniuszki 1A
www.facebook.com/senoritasrestaurant
Rezerwacje: +48 501 671 700
rezerwacje@senoritas.pl
rynek Łódzki 8(195) 2017

zostanie
poświęcone
komiksom – interaktywne wystawy edukacyjne
przybliżą tajniki pisania
scenariusza, wymyślania
bohaterów czy komponowania
kadrów
i plansz, a gość wyjdzie
z samodzielnie wykonanym komiksem.
W budynku znajdą się też czytelnie, sale spotkań, wystawy stałe
i czasowe, kawiarnia i sklep. Dużą atrakcją będzie sala wirtualnej rzeczywistości, w której za pomocą najnowszych osiągnięć technologicznych będzie można przenieść się do wirtualnego świata. Otwarcie Centrum jest planowane na 2019 rok, a inwestycja ma kosztować
20 mln zł – prawie 85% kosztów pokryje dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
(BeO)

Rewitalizacji otworzyło oferty w 6 pierwszych przetargach na inwestycje w ROCŁ. Trzy rozstrzygnięto pozytywnie w całości, jeden częściowo, a w dwóch wypadkach przetargi będą powtórzone. Rozstrzygnięcia pozytywne to ul. Tuwima na odcinku Kilińskiego-Targowa
i kamienice pod numerami 33, 35, 46,
52, park Sienkiewicza oraz Piotrkowska 106. Rozstrzygnięcia w części pozytywne dotyczą ul. Gdańskiej (na odcinku Ogrodowa-Legionów), zaś w wypadku ul. Ogrodowej (Gdańska-Zachodnia) i Zachodniej (Ogrodowa-Legionów) przetargi zostaną powtórzone.
Rozstrzygnięcia negatywne dotyczą ul.
Gdańskiej 1 oraz Kilińskiego 39. Wiele
ofert złożyły firmy z naszego regionu,
co pokazuje, że dobrym krokiem była
decyzja o podzieleniu przetargów na
mniejsze projekty. Oferenci nie znali
szacunków kosztowych dla poszczególnych inwestycji, jednak w większości składali propozycje z nimi zbieżne.
Każdy z oferentów zobowiązał się
zatrudnić osoby bezrobotne przy inwestycjach w rewitalizacji obszarowej.
Na początku sierpnia zapadną decyzje
o rozbudowie ul. Traugutta, budowie
nowej ulicy, która połączy Wschodnią
z Sienkiewicza i remontach kamienic
przy ul. Narutowicza, Sienkiewicza
i Piotrkowskiej.
(jm, wizualizacje arch. UMŁ)

Comarch otwiera nowe biuro
Krakowska firma informatyczna posiada oddział w naszym
mieście od 2006 r., a w związku z rozwojem działalności planuje
znaczne zwiększenie zatrudnienia. Poszukiwani są przede wszystkim programiści, inżynierowie systemowi, analitycy, a także specjaliści ds. rozwoju produktów oraz sprzedaży. Nowe biuro
Comarch znajduje się w miejscu, gdzie dawniej zlokalizowana
była fabryka Weinera. Jej mury zostały wkomponowane w gmach

Ultimaker w Bionanoparku
Pracownia Indywidualnych Implantów Medycznych w łódzkim
Bionanoparku została wybrana jako ośrodek testowy drukarek 3D
firmy Ultimaker, jednego z dwóch największych producentów tego
typu urządzeń na świecie. Pracownia zajmuje się projektowaniem
i wytwarzaniem implantów medycznych dopasowanych do struktur
anatomicznych konkretnego pacjenta oraz drukowaniem w technologii 3D fizycznych modeli anatomicznych, które służą do zaplanowania zabiegu operacyjnego lub
do formowania implantów z odpowiedniego materiału. Urządzenie przekazane pracowni to model Ultimaker
3, posiadający dwie głowice drukujące,
które umożliwiają pracę z materiałem
budulcowym oraz materiałem podporowym, ulegającym degradacji w kontakcie z wodą. Oszczędza to czas
konieczny do mechanicznego usuwania tego materiału. Pracownia projektuje prototypy implantów i modele

nowego biurowca firmy.
Całość prac prowadzona
była pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków. Comarch aktualnie
zatrudnia ponad 5400
osób w 30 krajach świata. W łódzkim oddziale Comarchu pracuje
ponad 300 osób, ale nowy budynek pomieści 600 pracowników.
Dodatkowe powierzchnie biurowe pozwolą na stworzenie kolejnych miejsc pracy. – Łódź jest dojrzałym ośrodkiem akademickim, w którym działa 16 uczelni wyższych. To powoduje, że na lokalnym rynku pracy są
obecni dobrze wykształceni absolwenci zarówno kierunków programistycznych,
informatycznych i telekomunikacyjnych, jak i ekonomiści oraz specjaliści
od marketingu. Dobrze dobrany zespół przekłada się na realizację celów biznesowych. Dlatego chcemy, aby Łódź po Krakowie była naszym drugim ośrodkiem w Polsce – mówił podczas otwarcia biura prof. Janusz Filipiak,
założyciel oraz prezes Zarządu Comarch SA. Obecnie na trzech
piętrach dawnej fabryki znajdują się pomieszczenia biurowe,
a nowy budynek liczy dziewięć kondygnacji naziemnych i jedną
podziemną. Został zaprojektowany z myślą o industrialnym charakterze architektury Łodzi oraz z dbałością o ekologię, energooszczędność i maksymalne wykorzystanie oświetlenia naturalnego.
Łączna powierzchnia siedziby Comarch 8,7 tys. mkw. Autorem
projektu jest Biuro Architektoniczne NOW, a generalnym wykonawcą inwestycji – firma Skanska.
(jm)
anatomiczne,
które
są
następnie oceniane przez
zespół chirurgiczny. Na podstawie ich spostrzeżeń dokonuje się zmian, zaś ostateczne implanty tworzone są
z wykorzystaniem druku 3D
lub wielosiowych obrabiarek
CNC.
(jm)

Powstaje Centrum Logistyczne BSH
Obiekt będzie miał łączną powierzchnię 79 tys. mkw. i stanie się
największym centrum logistycznym w województwie łódzkim i jednym z największych w Polsce. Prace budowlane rozpoczęły się
w maju, a przewidywany termin zakończenia inwestycji to wiosna
przyszłego roku. BSH przywiązuje szczególną wagę do ochrony środowiska i ekologicznych rozwiązań logistycznych, dlatego inwestycja
będzie posiadała własną bocznicę kolejową z peronem
o długości 590 m. Znaczna
część produkcji eksportowej
firmy jest transportowana
koleją. Budynek wyposażony
zostanie w specjalny zestaw
ramp i energooszczędne
oświetlenie ledowe, a dodatkowe świetliki i okna w elewaNowy obiekt poświecił ks. Piotr Turek

RYNEK

cji wyeliminują korzystanie ze sztucznego
oświetlenia w ciągu
dnia, co zaoszczędzi
energię i korzystnie
wpłynie na środowisko
pracy. Nowe Centrum
Logistyczne
będzie
obsługiwać dostawy
komponentów produkcyjnych dla polskich i zagranicznych fabryk
firmy, dzięki czemu BSH skonsoliduje wszystkie operacje logistyczne
w jednym miejscu, dotychczas ulokowane w kilku miejscach w Łodzi.
Nowa inwestycja powstanie przy ul. Jędrzejowskiej, blisko autostrady
A1 i będzie oddalona o zaledwie 30 km od węzła Łódź Północ stanowiącego skrzyżowanie autostrad A1 i A2.
(jm)
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Skanska zbuduje Nowowęglową
Poznaliśmy wykonawcę rozpoczynającej się pod koniec wakacji
budowy ulicy Nowowęglowej, która będzie przedłużeniem al. Grohmanów. Ulica ta połączy węzeł komunikacyjny wokół dworca Łódź
Fabryczna z ulicą Kopcińskiego. Miasto otrzymało cztery oferty,
a najkorzystniejszą złożyła firma Skanska. W przedstawionym projekcie prace oszacowano na 16
mln zł brutto. – Aktualnie jesteśmy na etapie przejmowania lub
wykupu terenów, które znajdować się będą na odcinkach robót,
to m.in. szlaki kolejowe i obiekty
prywatne – mówi Marcin Dyguda z Zarządu Inwestycji Miejskich. Jeśli przebudowa będzie
przebiegała bez zakłóceń, prace

Wierzbowa skończona
Zakończyła
się
budowa
nowego
odcinka ulicy Wierzbowej – między ul.
Tuwima a al. Grohmanów. Nowa droga
wkrótce
zostanie
otwarta dla ruchu. Ten
70-metrowy odcinek
drogi ułatwi przejazd
w relacji północ-południe i połączy jedno-

powinny rozpocząć się
jeszcze pod koniec wakacji
i zgodnie z warunkami
przetargu zakończyć się
w drugiej połowie 2018
roku.
Nowowęglowa
po zakończeniu inwestycji
będzie drogą równoległą
do ul. Tuwima. Powstanie dokładnie nad tunelem kolejowym, którym pociągi dojeżdżają do nowego dworca Łódź Fabryczna. Ulica
będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Powstaną przy niej
chodniki, zieleńce, oświetlenie oraz droga dla rowerów. Przeniesiona zostanie również linia tramwajowa znajdująca się na wiadukcie.
Koszt całej inwestycji wraz z wykupem gruntów i przygotowaniem
projektu to 36 mln zł.
(jm)
cześnie rozcięte dotychczas
przez tory kolejowe obszary miasta. To także duże
udogodnienie dla autobusów dalekobieżnych, które
łatwiej będą mogły dojechać do dworca Łódź
Fabryczna i prowadzącej
do przystanku autobusowego rampy wjazdowej. Nowy
odcinek ulicy Wierzbowej ma dwa pasy ruchu w każdym kierunku.
Po obu stronach powstały także chodniki oraz zasadzono ponad 100
krzewów. Inwestycję teraz dokładnie sprawdzi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Gdy tylko zostanie dopuszczona
do użytkowania łodzianie od razu będą mogli z niej korzystać.

Wojska Polskiego się zmieni

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Wojska Polskiego. Projekt zakłada przebudowę całej ulicy wraz z chodnikami, jezdnią
i torowiskiem. Jeśli miasto otrzyma dofinansowanie – ulica powstanie niemal od nowa. Na odcinku od Franciszkańskiej do Strykowskiej powstanie
jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu (po jednym w każdym kierunku).
Będą nowe chodniki oraz drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Przebudowane zostaną również przystanki. Droga ma zostać tak zaprojektowana, aby zachować obecną zieleń. Planowane są też nowe nasadzenia drzew i krzewów. Spore
zmiany będą dotyczyć również
torowiska, które będzie całkowicie
wydzielone. Na odcinku od Franciszkańskiej do Zielnej ma przebiegać po stronie południowej natomiast od Zielnej do Strykowskiej

po stronie północnej. Powstanie też nowy odcinek torowiska
od pętli przy ulicy Strykowskiej do przystanku ŁKA Łódź-Marysin. Szyny przejdą między innymi zagłębieniem pod ulicą Inflancką. Przy nowej pętli i przystanku ŁKA przewidziano parking
przesiadkowy Park&Ride, który umożliwi pozostawienie auta
i skorzystanie z komunikacji zbiorowej. Szacowany koszt całej
inwestycji to ok. 114 mln złotych.
(jm)

Kopernika do poprawki
Przebudowa ulicy Kopernika to wspólna realizacja w ramach projektu Łódź
buduje dzielnice i zadania Zarządu Dróg i Transportu, w ramach którego remontowane jest torowisko tramwajowe na Gdańskiej i Kopernika. Ulica zmieni się
nie do poznania. Będzie nawiązywała do fragmentu ul. Kopernika przebudowanego kilka lat temu między Żeromskiego a Włókniarzy. Chodniki zostaną wykonane
z kostki brukowej i płyt betonowych według zasady trójpodziału obowiązującej
w strefie wielkomiejskiej. Pojawią się tam również meble miejskie: ławki, kosze, stojaki rowerowe i barierki. Istniejące drzewa zostaną zachowane i uzupełnione o nowe
nasadzenia po południowej stronie ulicy. Dla wygody pasażerów przystanek tramwajowy przy Żeromskiego zostanie modernizowany, podwyższony i dosunięty
do torowiska. Pierwszy etap prac już się rozpoczął, trwają już prace na ul. Gdańskiej
pomiędzy Zieloną, a Struga, możliwe będą tu tylko docelowe wjazdy gospodarcze, ale nie wpłynie to na zmiany w komunikacji miejskiej.
(jm)
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Bolid z Łodzi

Lodz Solar Team zaprezentował nowy bolid napędzany energią
słoneczną Eagle Two, który wkrótce wyruszy do Australii, gdzie
łódzka drużyna po raz kolejny weźmie udział w Bridgestone World
Solar Challenge 2017. Podczas uroczystego odsłonięcia nowego
pojazdu Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podziękowała członkom zespołu za ich udział w rozwoju Łodzi akademickiej oraz promowanie miasta na arenie międzynarodowej. – Dziękuję także Politechnice Łódzkiej za to, że pozwoliła młodym ludziom zbudować
nie tylko ten wspaniały bolid, ale także drużynę, która potrafi wspólnie pracować i rozwiązywać problemy – podkreślała prezydent
Hanna Zdanowska. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także
sponsorzy i partnerzy wspierający drużynę łódzkich studentów oraz

znany youtuber Kuba Klawiter, który promuje drużynę medialnie.
Studenci z innych łódzkich uczelni także pomogli zaprojektować
i zbudować nowy pojazd, który od starego różni się kształtem i parametrami umożliwiającymi szybsze i bardziej ergonomiczne działanie. Trzymamy kciuki!
(jm)

Kamienica zrewitalizowana
Kończy się remont oficyn zabytkowej kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 243. To najstarszy piętrowy murowany dom w Łodzi.
W 1835 r. frontowy budynek wzniósł tkacz Bogumił Gottlieb Beer.
Co ciekawe, była to... samowola, gdyż Beer dostał pozwolenie na
zbudowanie
jedynie
parterowego gmachu!
W 2007 r. w kamienicy
wybuchł pożar, który
strawił dach razem
z konstrukcją. Lokatorzy musieli się przeprowadzić, okna zamurowano i zabito deskami.
Budynek był w opłakanym stanie. W pierw-

szej kolejności za 3,6 mln zł została wyremontowana kamienica
frontowa. Do września zakończy się drugi etap inwestycji: remont
oficyn i podwórza. Koszt inwestycji to ponad 6,2 mln zł, a wszystkie
prace realizowane są pod nadzorem służb konserwatorskich. W obu
oficynach powstanie 10 mieszkań o powierzchni od 40 do 53 mkw.
oraz lokal użytkowy z wejściem od pasażu PCK.
(jm, zdjęcia archiwum UML)

Inteligentna lista zakupów podbija świat

Firma LISTONIC działa od 2009 roku i skupia się na tworzeniu
rozwiązań mobilnych ułatwiających codzienne czynności. Jej założycielami są trzej studenci Politechniki Łódzkiej: Filip Miłoszewski, Kamil
Janiszewski i Piotr Wójcicki, którzy podczas wspólnego pobytu na
wymianie międzynarodowej w Wielkiej Brytanii wpadli na pomysł
stworzenia mobilnej listy zakupów. Swój biznes od początku rozwijali
w Łodzi i tutaj widzą swoją przyszłość. Lista zakupów LISTONIC jest
dostępna na najważniejszych platformach mobilnych (Android, iPhone, Windows Phone) oraz w internecie (app.listonic.com). Obecnie ma
ponad 350 tys. aktywnych użytkowników miesięcznie. Od pół roku jest
najczęściej pobieraną i najlepiej ocenianą aplikacją do robienia list
zakupów na wszystkich rynkach anglojęzycznych, a ponad 50% aktywnych użytkowników aplikacji pochodzi spoza Polski. Ten sukces zachę-

cił firmę do próby podbicia kolejnych rynków, dlatego właśnie aplikacja została przetłumaczona na 6
nowych języków: niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski,
rosyjski i duński (do końca wakacji dodatkowo na 4 nowe, w tym
Indonezyjski czy Hindi). Dzięki
temu firma ma zamiar zaistnieć
nie tylko na rynkach europejskich, ale również w krajach Ameryki Środkowej i Południowej. Aplikacje Listonic zdobyły już nagrody Appaward, Mobile Trends, TNW Polish Startup czy IAB MIXX Award.
(jm)

Dom Opieki ZACISZE
ul. Południowa 29, 97-221 Łaznowska Wola
Telefon: +48 (44)719-50-34, +48 (44)719-50-00, +48 (44)734-16-19
www.domopieki.com.pl e-mail: d.o.zacisze@wp.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
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Nowe zezwolenia w Strefie
W siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wręczono 30 czerwca 9. zezwoleń na działalność z pomocą publiczną. – Przyjęliśmy do Strefy bardzo ciekawe projekty, są firmy polskie
i zagraniczne, duże koncerny i rodzinne przedsiębiorstwa. Wszystkich serdecznie witamy – mówił podczas uroczystości Marek Michalik,
Prezes ŁSSE SA. – Zapraszamy do współpracy również w projekcie akceleracji młodych technologicznych firm Startup Spark oraz wsparcia szkoleń
pracowników małych i średnich firm z regionu „Strefa RozwoYou”
– dodała Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE SA. Zezwolenie otrzymały następujące firmy: Yamada Wenworth Development, Goldbeck Elementy Polska, BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego, Pojazdy Komunalne GAMON, Euroglas Polska,
Sirmax Polska, Grupa Tubądzin, Cortizo Sp. z o.o. oraz Cobra
Yachts. Ogółem firmy zadeklarowały inwestycje w wysokości
624 milionów zł, dzięki czemu w ŁSSE powstanie 436 nowych
miejsc pracy.
(jm)

Pobiegną po wysokie nagrody
Wokół Kompleksu Centrum Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbędzie się Bieg Fabrykanta na dziesięć kilometrów
i – po raz pierwszy z nagrodami pieniężnymi! – krótszy Bieg Grohmana na milę (1609 metrów). Bieg Fabrykanta odbywa się po raz
siódmy. Pomysłodawcą krótszego biegu jest Łódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna, która w tym roku obchodzi dwudziestolecie istnie-

Mariusz Kostrzewa z KS Alaska
i Bartłomiej Sobecki z inesSport

nia. – Jubileusz to
dobry moment, żeby
ulepszać
tradycyjne
działania – mówi
Marek Michalik,
Prezes ŁSSE SA.
– Dlatego proponujemy
Wiceprezes ŁSSE Agnieszka Sygitowicz, Prezes Marek
bieg na krótszym dystanMichalik i ambasadorka biegu Monika Kaczmarek
sie,
zarówno
dla
wytrawnych biegaczy, jak i tych, którzy biegają jedynie rekreacyjnie. Liczymy na
poważną rywalizacje, dlatego przewidzieliśmy nagrody pieniężne. Najszybszy
mężczyzna i najszybsza kobieta zdobędą nagrody po półtora tysiąca
złotych. Za drugie miejsca przewidziano po tysiąc złotych, a za trzecie po 750 zł. Zapisywać się można do 10 sierpnia, informacje
dostępne są na stronie internetowej www.biegfabrykanta.pl oraz na
facebook’u. Oba biegi zaplanowano na 26 sierpnia.
(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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EC1 energią kultury
Na jedną z najważniejszych placówek kulturalnych w Łodzi
wyrasta „EC1 Łódź – Miasto Kultury”. Już od półtora roku działa tu
Planetarium, które od uruchomienia odwiedziło ponad 200 tys.
widzów. Odbywają się tu prestiżowe wydarzenia o ogólnopolskiej
skali, jak choćby niedawny kongres ABSL czy premiera ostatniego
filmu Andrzeja Wajdy „Powidoki”. Tu działa Łódź Film Commission – jednostka, która operuje najstarszym w Polsce Łódzkim Funduszem Filmowym. Dzięki tej różnorodności EC1 może występować w roli organizatora wystaw popularno-naukowych oraz producenta filmów o światowym zasięgu. W listopadzie br. w EC1 pojawi
się nie lada atrakcja – międzynarodowa wystawa „Leonardo da Vinci
– Energia Umysłu”, która w polskiej części będzie prezentacją dokonań polskich wynalazców niesłusznie zapomnianych, których dzieła wyprzedzały ich czas. Natomiast w grudniu uruchomione zostanie Centrum Nauki i Techniki, które zagospodaruje ostatnią z nie-

konferencje

zrewitalizowanych części kompleksu. Te zadania wymagają dużych
nakładów finansowych, ale EC1 dobrze radzi sobie z pozyskiwaniem pieniędzy – porównując kwoty pozyskanego dofinansowania
unijnego zajmuje pierwsze miejsce w Polsce spośród instytucji kultury. EC1 Łódź to także docelowo największa placówka kulturalna
w kraju pod względem powierzchni wystawienniczej – po zaplanowanym na rok 2020 uruchomieniu Centrum Komiksu i Narracji
Interaktywnej będzie ona wynosić 12660 mkw. – Jesteśmy dumni z pozyskanych środków – mówi Błażej Moder, dyrektor placówki. – Sama
skala transformacji i remontu jest olbrzymia, wystarczy porównać zdjęcia
z 2010 r. z obecnym stanem. Oczywiście same mury to jeszcze nie jest
pełna rewitalizacja. Ale pozyskane pieniądze pozwalają zbudować
profesjonalne zespoły, pracujące m.in. nad ekspozycją Centrum
Nauki i Techniki, gdzie stara elektrownia wraca do życia dzięki
nowoczesnym
narzędziom multimedialnym.
Osobno powstanie Strefa
dla dzieci, poszerzająca
ofertę Centrum Nauki
i Techniki dla najmłodszych gości, pozwalająca
na zdobywanie wiedzy
poprzez zabawę i dostosowana do potrzeb dzieci
i ich opiekunów.
(BeO)
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ZF inwestuje w Łodzi
ZF Group jest jednym ze światowych liderów w technologiach napędu, podwozia oraz aktywnych i pasywnych
systemów bezpieczeństwa. W maju 2015 roku korporacja
włączyła w swoje struktury TRW Automotive. Połączone
firmy zatrudniają ponad 136 tysięcy pracowników w 230
lokalizacjach w 40 krajach świata (także w Częstochowie).
W Łodzi zamierza otworzyć Centrum Inżynieryjne Elektroniki, w którym zatrudni 200 osób – głównie inżynierów
elektroników i informatyków ze znajomością języka angielskiego. Będzie zajmować się projektowaniem elektronicznych systemów bezpieczeństwa dla przemysłu samochodowego, a siedzibę o powierzchni 2300 mkw. zlokalizowano
w nowym centrum biznesowym Symetris przy al. Piłsudskiego. – Szczególnie cieszy fakt, że kolejny inwestor reprezentuje
nową dla Łodzi branżę, czyli motoryzację. Mam nadzieję, że łodzianie przyczynią się do tego, że w przyszłości po naszym mieście i nie tylko,
będą jeździły autonomiczne samochody – powiedział na konferencji prasowej Wiceprezydent Łodzi Wojciech Rosicki.
(jm)

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