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Wydaję ten magazyn od 1994 r., ale dopiero od 2001 r. nazywa się „Rynek Łódzki”.
Wcześniej były to informatory „Łódź Co
Gdzie Kiedy” oraz „Welcome to Łódź”.  
Stronę www.rynek-lodzki.pl prowadzimy
od 2002 r., była już kilka razy modyfikowana, a teraz ją zmieniamy po atakach
hakerskich, które przekierowywały internautów na obce strony.
Pierwszy raz hakerzy nas zaatakowali w 2015 r., ale wystarczyło
wtedy wyczyścić i zabezpieczyć stronę, teraz trzeba było ją budować
od nowa. Mam nadzieję, że się spodoba i czekam na uwagi i sugestie. Zaczynamy we wrześniu przygotowania do większych zmian
w gazecie, nie tylko w szacie graficznej – szukamy strategicznego
inwestora, który w dynamicznie zmieniających się czasach dostosuje magazyn do potrzeb rynku.
Jerzy Mazur

Chłopcy z łódzkiego getta

W sierpniu obchodzona była rocznica likwidacji Litzmannstadt
Getto i 75. rocznica tzw. „Wielkiej Szpery” – wywiezienia do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem około 10 tysięcy dzieci. Tę
tragiczną historię ma upamiętnić pomnik „Chłopca z łódzkiego
getta”, którego projekt do 5 września można oglądać w Centrum
Dialogu im. Marka Edelmana. Autorkę projektu – łódzką rzeźbiarkę Magdalenę Walczak – zainspirował
wiersz „Marzenie” napisany w getcie
przez młodego poetę Abramka Koplowicza, a budowę pomnika wspiera jego
przyrodni brat – ocalały z getta, mieszkający w Izraelu – Lolek Grynfeld. Jedną
z proponowanych lokalizacji pomnika
jest Park Ocalałych.
(BeO)

SDW ma 45 lat

W dniach 5-7 września odbędą się
uroczystości 45-lecia Stowarzyszenia
Dzieci Wojny, którego członkami są osoby,
które w dniu wybuchu II Wojny Światowej
nie ukończyły 18 roku życia, a urodziły
się przed 8 maja 1945 r. W Łodzi działają
dwa oddziały stowarzyszenia, zajmujące
się reprezentacją środowiska wobec organów samorządowych
i państwowych, organizacją rekreacji i wypoczynku dla członków
oraz popularyzacją w mediach idei oraz działalności SDW.
Prężnie działa szczególnie II Oddział SDW, który zbiera się raz na
miesiąc, organizując spotkania integracyjno-kulturalno-szkoleniowe na temat ochrony zdrowia, opieki socjalnej i społecznej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zdrowego stylu życia. Liczba
członków oddziału wzrosła z 26 w chwili powstania do 102 osób,
a zarząd oddziału, któremu szefuje Mirosław Barburski, ściśle
współpracuje z Zarządem Głównym SDW w Polsce.
(jm)

Człowiek z Fabrycznej

ZAMÓW TAKSÓWKĘ
ZA POMOCĄ WYGODNEJ
APLIKACJI MOBILNEJ:
taxi 800400400

„Ciężar niewłaściwy” to szósta realizacja w ramach projektu UNIQA Art Łódź, organizowanego przez Łódzkie
Centrum Wydarzeń. Tym razem jest to czterometrowa
rzeźba autorstwa dwójki artystów z Warszawy – Tomasza
Górnickiego oraz Chazme. W sierpniu rzeźba została
ustawiona w przestrzeni od północnej strony dworca
Łódź Fabryczna przy al. Rodziny Poznańskich. Składa
się z elementów metalowych, betonowych i akrylowych,
ma ok. 4 metry wysokości, a podstawa zajmuje metr
kwadratowy powierzchni. To postać człowieka: zbrojony stalą odlew w pięciu miejscach przyspawany prętem żebrowanym
do podstawy. Obiekt jest impregnowany, uzbrojony wewnątrz oraz
dociążony balastem. Nie posiada elementów ruchomych, a wszystkie
jego krawędzie zostały wygładzone. Ekspozycja ma charakter stały,
a z biegiem czasu rzeźba pokryje się rdzą.                                               (jm)
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Pracodawcy TOP 5

niem dobrych praktyk w zarządzaniu zasobami ludzkimi, kierują się zasadami etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu
oraz przykładają dużą wagę
do rozwoju kadr i jak najlepszych warunków zatrudnienia.
Wyróżnienie TOP 5 będzie
doskonałą wskazówką dla osób
poszukujących pracy, gwarancją rzetelności przedsiębiorstwa
dla osób szukających zatrudnienia i magnesem przyciągającym najlepsze kadry. Konkurs kierowany jest do firm posiadających swoją siedzibę lub działających na terenie miasta Łodzi. Wyniki Konkursu zostaną
ogłoszone 27 września br. podczas targów. Szczegóły konkursu na
www.uml.lodz.pl oraz na www.lodzkietargipracy.pl
(jm, zdjęcia Facebook)

W dniach 27-28 września w hali EXPO-Łódź odbędą się II Łódzkie
Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego, organizowane przez
Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, Wojewódzki i Powiatowy Urząd
Pracy oraz Międzynarodowe Targi
Łódzkie. Pierwsza edycja imprezy
odbyła się w listopadzie ubiegłego roku
i spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem – w targach uczestniczyło 62
wystawców oraz 8000 zwiedzających.
W tym roku organizatorzy zapraszają
do udziału w pierwszej edycji konkursu TOP 5 Pracodawców Miasta Łodzi,
którego celem jest promocja przedsiębiorstw wyróżniających się stosowa-

PET FAIR 2017

dla szerokiej publiczności.
Na odwiedzających czeka szereg
atrakcji – spotkania z ekspertami
akwarystyki, behawioryzmu zwierząt czy żywieniowcami (m.in.
z Anetą Awtoniuk, Hiko Bleherem i Joanną Korbal). Można
będzie wziąć udział w warsztatach z dogoterapii, porozmawiać
z mistrzami akwarystyki, bezpłatnie zaczipować psa, czy spotkać
się ze znanymi szefami kuchni
podczas akcji charytatywnej
Master Chefs 4 Dogs, a przy okazji wspomóc zwierzęta najbardziej potrzebujące. Więcej Informacji na stronie www.petfair.pl
Zapraszamy!

W dniach 15-17 września
Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają do hali EXPO-Łódź na Targi PET FAIR, najbardziej prestiżowe wydarzenie
w branży zoologicznej w Polsce. Swoją ofertę zaprezentuje
tu ponad 150 wiodących producentów i dystrybutorów artykułów zoologicznych, takich jak
Tropical, Royal Canin, Bozita,
Hobby czy Purina. Podczas
tegorocznej edycji dwa dni
będę przeznaczone dla branżystów, a tylko niedziela (17.09)

PTAK PREMIERY

trendy, które opanują witryny sklepowe
w nadchodzącym sezonie. Nie zabraknie
również atrakcyjnych wydarzeń towarzyszących oraz takich gości specjalnych, jak
Edyta Górniak, Maciej Zień, Paprocki&Brzozowski, MMC, Patrizia Gucci, Maja
Sablewska. Podczas PTAK PREMIERY
odbędzie się również uroczyste otwarcie
Hali S – nowej hali w najpopularniejszym
kompleksie handlowym w Ptaku, złożonym
z hal A, B, C, D. W Hali S będzie można
skorzystać z bogatej oferty odzieży i dodatków od najlepszych polskich producentów.
Na galę otwarcia nowej hali zapraszamy 15
września 2017 o godzinie 12.00 do Hali S.

Już po raz szósty w Mieście Mody PTAK w Rzgowie zaplanowano największe wydarzenie branży
odzieżowej w Europie – w nowej, odświeżonej odsłonie. W dniach 15-17 września odbędzie się VI edycja
FAST FASHION i na wybiegu zobaczymy premierowe projekty oraz innowacyjne pomysły polskich
projektantów. PTAK PREMIERY: Nowe kolekcje
jesień-zima 2017 będą gratką dla właścicieli sklepów
i butików odzieżowych – nie tylko z Polski, ale też
z całej Europy. W jednym miejscu będzie można
obejrzeć i kupić premierowe kolekcje od ponad
2500 producentów ubrań, na co dzień najemców
Ptaka. Fani mody będą mieli okazję poznać nowe

TARGI

Pet Fair 2016
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Nieruchomości dobrze sprzedane

ustalona w ustnym
przetargu na 220
tysięcy
złotych.
W sumie do kasy
miasta wpłynie prawie 11 milionów złotych ze sprzedaży
nieruchomości,
a 29 września obędzie się licytacja najdroższego terenu w Łodzi – przy
skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z ul. Kilińskiego. Inwestor będzie mógł
zbudować na nim nawet kilkunastopiętrowy budynek. Jak informuje
wicedyrektor Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ
Katarzyna Sobańska, działka w rejonie al. Piłsudskiego i ul. Kilińskiego
ma 9,5 tys. m kw., a cena wywoławcza oszacowana została na 15 mln zł.
(jm, fot. Stefan Brajter UMŁ)

Podczas niedawnych licytacji w UMŁ nowych właścicieli znalazły
trzy nieruchomości. Najdroższą z nich jest ponad 16,5 tys. mkw. terenu
przy ul. Łososiowej niedaleko skrzyżowania z ul. Nastrojową. Cena
wywoławcza nieruchomości wynosiła 6 mln 500 tysięcy złotych,
a wadium wpłaciło dwóch zainteresowanych. W wyniku licytacji cena
sprzedaży nieruchomości została ustalona na 8 milionów 400 tysięcy
złotych. Drugą nieruchomością jest 2700 mkw. terenu przy ul. Marysińskiej 76/80. Do licytacji zgłosił się jeden zainteresowany. Po jednym
postąpieniu cena sprzedaży wyniosła 2
miliony 121 tysięcy złotych. Trzecią nieruchomością jest zabudowana działka
o powierzchni blisko 1000 mkw., której
cena wywoławcza wynosiła 158 tysięcy
złotych. Licytowało się o nią trzech zainteresowanych. Cena sprzedaży została

Wysoka gotowa

Sześciokondygnacyjny blok przy ul. Wysokiej 25/27 to wspólna
inwestycja miasta, Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. W budynku jest
51 mieszkań – 40 miejskich i 11 WTBS i zasiedlanie ich już się rozpoczęło. – Zainteresowanie potencjalnych lokatorów wskazuje, że to bardzo dobra
inwestycja. Nowe bloki doskonale współgrają z dotychczasową zabudową takich
ulic. Mamy pomysły na kolejne lokalizacje
i wierzę, że przy współpracy z miastem
i BGK uda się nam je zrealizować – mówi
Radosław Stępień, prezes WTBS. – To
bardzo potrzebna na chwilę obecną inwestycja, gdyż oddawane właśnie do użytku
mieszkania komunalne będą wykorzystywane jako zastępcze dla osób przeprowadzanych
z ośmiu kwartałów miasta, w których rozpo-

częła się rewitalizacja – podkreśla
Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Budynek przy ul. Wysokiej wykonano w technologii
energooszczędnej.
Posiada
windę, monitoring, wielostanowiskowy garaż. W sześciokondygnacyjnym bloku jest 13 jednopokojowych i 38 dwupokojowych mieszkań. Jedno z nich
przeznaczone jest dla osoby niepełnosprawnej. Wszystkie mieszkania wykonane są w pełnym
wykończeniu standardowym i wyposażone w urządzenia białego
montażu. Koszt budowy to 6,9 mln zł. Od momentu podpisania
umowy z wykonawcą do oddania pierwszych mieszkań minęło niespełna półtora roku. Budowa zrealizowana została przez Konsorcjum firm SKB SA i SKB Budownictwo.                                         (jm)

Narodowe Centrum Kultury Filmowej otrzymało blisko 14 milionów złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dwie ścieżki dydaktyczne i pracownię badawczą. Całkowita
wartość projektu wynosi 20 mln złotych. W wyniku realizacji projektu
powstaną dwie wystawy stałe: „Materia kina”, prezentująca kolejne
fazy produkcji filmu, oraz poświęcone archeologii kina „Mechaniczne oko”, a także multimedialna pracownia badawcza. Ścieżki dydaktyczne NCKF i pracownia badawcza zostaną udostępnione odwiedzającym w 2020 r. Ale już od września młodzież będzie mogła wziąć
udział w warsztatach filmowych w NCKF w ramach dofinansowanego
przez Polski Instytut Sztuki Filmowej projektu „Historie przyszłości”.
– Ścieżka dydaktyczna „Materia kina” wykorzystuje najnowsze trendy myślenia
o kinematografii – mówi Rafał Syska, Dyrektor NCKF. – Odwiedzający będą
mogli poznać kino od strony nie tylko artystycznej, ale także technologicznej i ekono-

micznej; zobaczyć film jako grę zespołową, efekt
pracy kilkuset osób o różnych kompetencjach i pełniących różne funkcje. W marcu tego roku EC1
Łódź – Miasto Kultury uzyskało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na wyposażenie
przestrzeni edukacyjnych NCKF, które
będą towarzyszyć wystawom, m.in. właśnie
„Materii Kina”. Powstaną tu sale przeznaczone do realizacji efektów specjalnych, montażu i charakteryzacji,
animacji poklatkowej i fotografii, pracy ze sprzętem operatorskim czy
eksperymentów dźwiękowych, a także do prowadzenia lekcji i warsztatów. Ze środków unijnych sfinansowana zostanie także pracownia
badań nad kulturą filmową wraz z multimedialną czytelnią, zlokalizowana w panoramicznych salach z widokiem na dworzec Łódź Fabryczna na czwartym piętrze EC-1 Wschód.
(jm, fot. Arch. NCKF)

NCKF dofinansowane

Sklep z łódzkimi pamiątkami

kom. Będzie tu można skorzystać z bezpłatnego Wi-Fi, kupić łódzkie wydawnictwa książkowe i muzyczne, nadać pocztówkę
i poznać bieżącą ofertą kulturalną miasta. Projektanci chcą odkryć stare ściany ubierając je w motywy charakterystyczne dla Łodzi, jak „TUWIM”
czy „ŁÓDŹ FABRYCZNA” – wyjaśnia Jacek
Wasiak, architekt z RWSL, rodowity łodzianin. –
Tworzymy miejsce, w którym „lokalni patrioci” będą mogli
kupić przedmioty zaprojektowane i wyprodukowane przez
lokalnych przedsiębiorców. Już nie mogę się doczekać, kiedy
tu przyjdę i kupię skarpetki z symbolem Łodzi. A Maciej Rydzyński z RWSL
dodaje: – Osobom przyjeżdżającym do Łodzi (a jest ich coraz więcej) trudno było
do tej pory zabrać coś do domu. Niebawem będzie to możliwe i na lodówkach
całej Polski będą przyczepione łódzkie magnesy.
(BeO)

Z inicjatywy Łódzkiego Centrum Wydarzeń jeszcze w tym roku
przy ul. Piotrkowskiej 87 będzie otwarty sklep z pamiątkami o Łodzi.
Wystrój i oferta sklepu będą prawdziwie lokalne – projekt wnętrza
przygotowany przez pracownię architektoniczną RWLS przewiduje
funkcjonalną i przyjazną klientom przestrzeń handlową oraz stylistykę nawiązującą do historii. Jak
mówi Iza Zbonikowska, dyrektor
ŁCW, obok popularnych kubków,
magnesów, pocztówek i plakatów
na półkach znajdą się produkty
zaprojektowane z myślą o mieście,
a powierzchnia sklepu zostanie
oddana łódzkim artystom – twórcom odzieży, akcesoriów czy grafi-
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Nowa Dzielnica w Łodzi
Spółka Echo Investment rozpoczęła przy ul. Wodnej 23 realizację Nowej Dzielnicy – osiedle powstaje w tętniącym życiem nowym
centrum Łodzi. To doskonale skomunikowane osiedle jest otoczone
zielenią i ciszą, w pobliżu miejskich parków, ścieżek rowerowych,
muzeów i kin. Główna ulica Łodzi – Piotrkowska – znajduje się na
wyciągnięcie ręki. – Nowa Dzielnica to wyjątkowy adres na mapie
Łodzi. To miejsce, które zagwarantuje mieszkańcom spokój i komfort w samym sercu miasta – mówi Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży w Dziale Projektów Mieszkaniowych Echo Investment. Na pierwszy etap inwestycji składać się będzie 86 mieszkań o powierzchni
od 23 do 123 mkw. W inwestycji przewidziano mieszkania
jedno- i dwu-poziomowe.
Na ostatniej i przedostatniej
kondygnacji budynku część
lokali posiadać będzie tarasy
o powierzchni do 80 mkw.
Kompleks mieszkaniowy zainspirowany został zasadą współdzielenia przestrzeni. Na osie-

dlu powstanie m.in. prywatna biblioteka, ogródek warzywny oraz
miejsce przeznaczone do wspólnych spotkań. – Będzie to przestrzeń
szyta na miarę, o której wyglądzie i przeznaczeniu decydować będą
jej mieszkańcy. Echo Investment to deweloper, który szanuje lokalne korzenie, dlatego nowoczesne i przyjazne architektonicznie osiedle doskonale wpisuje się w łódzkie Śródmieście – dodaje Dawid
Wrona.  Budowa osiedla rozpoczęła się w lipcu, a zakończenie realizacji planowane jest na III kwartał 2019 roku. Generalnym wykonawcą projektu jest Mota Engil Central Europe SA. Więcej informacji znajdziemy na stronie  www.nowadzielnica.pl
(jm)

Rewitalizacja widziana z TU i TAM

ne w Europie i na świecie stanowią wyłącznie ok.
10-20%. To pokazuje, jak wielką rolę do spełnienia
ma kapitał prywatny. Wszystkie lokalne firmy zainteresowane projektami rewitalizacyjnymi powinny na bieżąco śledzić ogłoszenia – w najbliższym czasie planowany jest wysyp projektów rewitalizacyjnych w Łodzi. Miejski Program Rewitalizacji na
inwestycje i działania opiewa na kwotę 3 697 081 714 zł, z czego
wkład miasta wyniesie 1 738 565 041 zł.
Łodzianie mają wystarczającą wiedzę o rewitalizacji?
Nie. To Urząd Miasta i jego agendy koordynują proces partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji. Kluczowym problemem
jest komunikacja i marketing projektu, realizowany przez Biuro
Rewitalizacji UMŁ. Jakość organizowanych spotkań i konsultacji
pozostawia wiele do życzenia. Uczestnicząc w spotkaniach odnoszę
wrażenie, że odbywały się wyłącznie pro forma. Plan i program miał
na celu jak najmniejszą możliwość wypowiedzenia się mieszkańców
i uczestników spotkań. Spotkania nie miały na celu poszukiwanie
jak najlepszych rozwiązań, pomysłów i projektów, ale ukierunkowane były na obronę i osłonę dla zaproponowanych rozwiązań. Metody, język komunikacji, przygotowane informacje plakatowe są całkowicie niezrozumiałe dla mieszkańców. Relację ze spotkania
z cyklu „Środy ma Łąkowej 11 – Budujemy Łódź Unikalną”, podczas
którego prezentowałem szczegóły i moje doświadczenia z łódzkiej
rewitalizacji, odnajdą Państwo na kanale YouTube (www.youtube.
com/watch?v=XCmTU1u8VUM). Kolejne spotkanie z cyklu odbędzie się 6 września, a gościem specjalnym będzie Dave Perry (www.
facebook.com/events/777880139086010). Z kolei 18 września odbędzie się konferencja ŁÓDŹodNOWA – szczegóły są na stronie internetowej Regionalnej Izby Budownictwa.
Jerzy Mazur

Rozmowa z Wojciechem Wycichowskim
z Biura Architektonicznego TU i TAM

Jest Pan członkiem Komitetu Rewitalizacji z rekomendacji Regionalnej Izby
Budownictwa w Łodzi, SARP i Łódzkiej
Okręgowej Izby Architektów RP. Czym
jest rewitalizacja?
Podstawę i wymiar formalny daje
Ustawa z 9 października 2015 r. Zgodnie z nią to proces wyprowadzania
ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób
kompleksowy przez zintegrowane
działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone
przez interesariuszy rewitalizacji na
podstawie gminnego programu rewitalizacji. Na jej podstawie w Łodzi zostało zdefiniowanych 8 obszarów rewitalizacji. Szczegóły założeń są na
stronie http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/rewitalizacja/
Jakie są potrzeby inwestycyjne w tych obszarach?
Ogromne. Środki przewidziane na rewitalizację do roku 2026
oraz zrealizowanych projektów to ponad 4,4 mld zł uwzględniając
środki prywatne. A według łódzkiego Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich środki publiczne na projekty rewitalizacyj-

Zapraszamy na Lublinek
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta, znajdujący się
w samym środku Polski i przy skrzyżowaniu wielkich polskich autostrad, położony jest zaledwie 6 km od centrum miasta; nic dziwnego,
że na Lublinku organizowane są imprezy dla mieszkańców Łodzi, np.
„Odlotowy weekend na lotnisku”, który z okazji „urodzin Łodzi”  
odwiedziło w lipcu ok. 600 gości. Przygotowano  kino letnie, w którym  
filmy oglądało się w niesamowitej scenerii - widzowie siedzieli  na leżakach, a przed ekranem mieli płytę postojową i podświetlone samoloty.
Po filmie można było odwiedzić Lotniskową Straż Pożarną, zobaczyć
samoloty Aeroklubu Łódzkiego i szkoły pilotów Bartolini Air, a funkcjonariusze Straży Granicznej zaprezentowali m.in. robota pirotechnicznego. – Staramy się zapewnić łodzianom różnorodne atrakcje. Kondycja lotniska nie jest dziś najlepsza, gdyż odprawiamy niewiele ponad dwieście tysięcy pasaże-
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rów rocznie, co nikogo nie zadowala
– mówi Anna Midera, prezes
Zarządu Lublinka. – Uważam,
że w najbliższych latach będziemy
mogli odprawiać ponad pół miliona
pasażerów rocznie. To realny cel,
zwłaszcza że lotnisko na Okęciu już
się „zapycha”. Będziemy koncentrować się na tanich liniach lotniczych.
Prowadzimy równolegle rozmowy z różnymi przewoźnikami, przedstawiamy im
naszą ofertę handlową i oni dokonują wyborów kierując się atrakcyjnością lokalnego
rynku. Port lotniczy pełni podobną funkcję jak dworzec i chodzi o przyciągniecie
do tego miejsca jak najwięcej ludzi. Razem z władzami miasta robimy wszystko,
żeby to osiągnąć. Mam dobrą ekipę, która jak wszyscy łodzianie chciałaby, żeby pasażerowie latali stąd, a nie z innych miast.
(Not. jm)

rynek Łódzki 9(196) 2017

Łódź festiwalowa

Po wakacjach mocnym głosem odezwie się Łódź festiwalowa –
we wrześniu odbędą się w mieście aż cztery festiwale: Czterech Kultur, Komiksu i Gier, Kinetycznej Sztuki Światła oraz DomOFFon,
który zacznie się już 1 września.
Organizuje go klub DOM
we współpracy z Łódzkim Centrum Wydarzeń, a zaprezentuje
on kulturę offową w jej różnych
odmianach – filmowej, literackiej
i fonograficznej (targi niezależnych wytwórni płytowych).
Zorientowany jest na artystów
niszowych, a jego główną częścią
będą koncerty: muzyki klasycznej, poprzez eksperymentalną i elektroniczną po rocka i hip-hop. Potrwa trzy dni, miejscem występów
będzie Off Piotrkowska, a gwiazdą – brytyjski zespół The Horrors.
Jako drugi wystartuje Festiwal Łódź Czterech Kultur – tegoroczną edycję organizuje w dniach 8-17 września Centrum Dialogu
im. Marka Edelmana. Motywem przewodnim jest „Alfabet dialogu”. Festiwal wraca do kolebki
Łodzi – na Stare Miasto,
ale zawita też na Widzew (WIMA), Górną (Muzeum Włókiennictwa), Polesie (Wytwórnia), Bałuty (Centrum Dialogu) i do Śródmieścia (Teatr
Nowy, OFF Piotrkowska).
Na ciekawy interdyscyplinarny
program zbudowany przez
czterech kuratorów składają się
wydarzenia muzyczne, teatralne, filmowe, nie zabraknie literatury i sztuk wizualnych, będą
też lekcje o Łodzi, gra miejska
i dwie konferencje naukowe,
a przestrzeń Łodzi wzbogacą
nowe murale. Wszystko zacznie
się 8 września na Starym Rynku
o godz. 11.00 otwarciem instalacji Roberta Rumasa i tego dnia wydarzeń będzie przybywać z godziny na godzinę: koncert Łukasza Lacha
w Studiu Radia Łódź, spektakl „Oplątane” i odsłonięcie muralu
Nomad Clan w WI-MA. Następnego dnia kolejne murale, gra miejska, koncerty i nauka tańca miejskiego na Starym Rynku. 9 września
spektakl „Pożar w Burdelu” w Teatrze Muzycznym. W niedzielę 10
września koncert w Teatrze Nowym: specjalnie dla festiwalu Masha
i Kortez opracowali wspólne piosenki oraz spektakl taneczny w reż.
Marty Ziółek pt. „Is it Pamela – Inkarnacje”. 12 września w klubie
Scenografia odbędzie się niezwykły koncert – Symcha Keller, były
przewodniczący Łódzkiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, działacz na rzecz społeczności i kultury żydowskiej, współtwórca grupy
Katharsis powróci na scenę z nowym repertuarem – mistyczną
muzyką chasydów polskich, niedawno nagraną na płytę pt. „Bramy”.
Nazajutrz festiwal wróci do Teatru Nowego, gdzie odbędzie się premiera „Antygony w Nowym Jorku” w reż. Andrzeja Szczytki (13
września to dzień urodzin autora dramatu – Janusza Głowackiego,
zmarłego 19 sierpnia). Z kolei 15 września w Dużej Sali będzie grana
„Czarnobylska modlitwa” białoruskiej noblistki Swiatłany Aleksiejewicz, której tematem jest życie w cieniu katastrofy; po spektaklu
łódzcy widzowie będą mieli możliwość rozmowy z ludźmi, którzy tę
traumę przeżyli.
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W połowie miesiąca – w dniach
15-17 września – odbędzie się 28.
Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier, organizowany przez EC1
Łódź Miasto Kultury i Stowarzyszenie Twórców „Contur”. Najważniejsze wydarzenia zaplanowano
w Atlas Arenie i w salach konferencyjnych Stadionu Miejskiego,
a główne wystawy – w EC1. Swoją
obecność zapowiedzieli m.in. amerykański twórca superbohaterskich
komiksów Jim Lee, rysownik„Thorgala” Grzegorz Rosiński i autor
komiksów „Star Wars” – Howard
Chaykin. Nie zabraknie plejady polskich twórców oraz warsztatów dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, przeglądów portfolio i strefy targowej. Wśród atrakcji jest Game Jam –
konkurs tworzenia gier komputerowych przez 48 godzin, a także
premierowy drugi tom antologii komiksów z magazynu „Relax”,
wydany przez Egmont Polska. W programie są też finały ESL
Mistrzostw Polski w grach komputerowych z gatunku first-person
shooter oraz niezwykłe wystawy – np. „Świat Tytusa, Romka
i A’Tomka Papcia Chmiela – Instytut Wszechzbytków profesora
Talenta” (dostępna w EC1 od 1 września do 24 listopada). Takiej
wystawy nie było do tej pory w historii polskiego muzealnictwa –
pozwoli ona przenieść się w komiksowy świat niemal dosłownie za
sprawą wiernych komiksowi wizualizacji w wymiarze 1:1. Dodatkowo w dniach 3-6 września EC1 będzie gościć Promised Land Art
Festival, czyli międzynarodową konferencję i warsztaty poświęcone
grafice komputerowej, efektom specjalnym oraz sztuce animacji.
„No limits szlakiem awangardy” to temat przewodni tegorocznej edycji Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła; Fundacja Lux Pro
Monumentis wraz z Łódzkim Centrum Wydarzeń zaprasza na to
niezwykłe trzydniowe widowisko w dniach 29 września – 1 października. – Zestawimy ze sobą twórczość łódzkich artystów (Władysław Strzemiński, Józef Robakowski i Antoni Mikołajczyk) z francuskimi twórcami sztuki
awangardowej – mówi Beata Konieczniak, pomysłodawca Light Move
Festivalu. – W Roku Awangardy chcemy pokazać najpiękniejsze miejsca związane z historią i dziedzictwem kulturowym Łodzi. LMF każdego dnia zaczyna
się o godz. 18.45, a kończy o północy. Zwiedzający mogą podziwiać iluminacje,
mappingi 2D/3D oraz instalacje bezpłatnie.
Jednym zdaniem – będzie co oglądać w Łodzi we wrześniu!                                                  
(BeO)
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kulturalny wrzesień

Fotografie
na wystawach

Kurtyna w górę
i septetu EABS. Natomiast 23 września przy Łąkowej 29 w ramach
W Teatrze Wielkim w Łodzi w dniach 4 i 6 września będzie prezen- trasy Diva Tour wystąpi Maryla Rodowicz, która zaśpiewa przeboje
towane widowisko taneczne "Młody duch tańca" z udziałem uczniów ze swej nowej płyty.
dwóch polskich szkół baletowych (z Łodzi i Bytomia) oraz najlepWystawy
szych szkół baletowych w Europie i Japonii. Po dawce baletu przyjdzie
W Muzeum Miasta Łodzi do 17 września można oglądać wystawę
W galerii
czas na nowy spektakl teatralnego Chóru Dziecięcego pt. „Czaro- łódzkich artystów awangardowych. Do końca miesiąca
czynnaŁTF
jest
przy ul.
Piotrkowdziejska skrzynia”, który 17 września przeniesie widzów w czas waka- prezentacja eksponatów Oddziału Sportu i Turystyki;
w nawiązaniu
skiej
102 przez
cyjnych wojaży, podobnie kolorowe widowisko baletowe „Lamaila” do niej 6 września odbędzie się sympozjum „150 lat
polskiego
sportu.3
tygodnie
od 8.10plabę(będzie grane we wrześniu kilka razy). Natomiast 24 września odbę- Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Łodzi i regionie”,
8 września
można oglądać
dzie się koncert finalistów konkursu kompozytorskiego „Człowiek nowane jest zwiedzanie Stadionu ŁKS, 10 wrześniadzie
– Stadionu
Widzewystawę Z
fotografii
z Manufaktury”. Rywalizują kompozycje Katarzyny Brochockiej wa, a 13 września – spotkanie z łódzkimi olimpijczykami.
kolei 10
Krzysztofa
i Rafała Janiaka – napisany przez nich I akt opery zaprezentują w wer- września w Sali Lustrzanej wystąpi rosyjski śpiewak
MaksimJarczewMichasji estradowej orkiestra i chór TW w Łodzi pod batutą Wojciecha iłow w ramach Festiwalu Łódź Czterech Kultur. 23
września
w galerii
skiego
pt. „ZapozoRodka oraz soliści: Małgorzata Walewska (Zofia), Stanisław Kierner Wystaw Czasowych zostanie otwarta wystawa podsumowująca
prowani”. Zobaczymy
i Aleksander Kunach (Poznański) oraz aktor Wojciech Pszoniak jekt „OFF Galeria 2.0”, a 28 września godz. 18.00
naw Sali
niej Lustrzanej
portrety
w roli mówionej. Słuchacze/widzowie wybiorą w głosowaniu laureata. odbędzie się promocja zbioru sprawozdań z procesów
osób sądowych
znanych pt.
ze
W Teatrze Muzycznym 23 września odbędzie się koncert „Łukasz „Pitawal łódzki” i potkanie z jego autorami – Kazimierzem
i Justyną
sceny politycznej
Zagrobelny Symfonicznie” – wypełni go materiał z płyty o tym wła- Badziak. Muzeum Sztuki 29 września otworzy w ms1
ekspozycję prac
fot. Krzysztof Jarczewski i artystycznej. – Nie
śnie tytule. Na scenie artyście towarzyszyć będzie Grażyna Łobaszew- Igora Krenza pt.„Transmisja jako zapis”. W Pałacu
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będę
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się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ- Łódzkiej pod batutą Pawła Przytockiego,
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Igła
Tacy
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str.10).
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będą będzie
grane repertu2017”,
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i „Mój boski
rozwód”.
Teatr przygotowało
nową wystawę
zostaniemimikę,
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omen!)
grafię,–kostiumy,
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w
przededniu
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ale
na
razie
spektakle
„Azja-Europa”
i
zaprezentuje
różnorodne
dzieła
z
krajów
tych
dwóch
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estra- W. Lutosławskiego. W programie są też
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdzibędą prezentowane jak zwykle przy ul. Legionów; w tym miesiącu kontynentów – tkaniny na ścianę i sufit, instalacje oraz dzieła na poddzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade- utwory G. Verdiego, R. Wagnera i B. Brittewi? Warto sprawdzić!
m.in. „Brancz” i „Żona potrzebna od zaraz”. Działalność Letniej stawach. Z kolei 21 września zaplanowano oprowadzanie po nowej
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy! (BeO)
Z kolei w galerii Akademickiego OśrodSceny Monoopolis, na której latem występowały zespoły warszaw- odsłonie wystawy tkanin wileńskich, poleskich i huculskich. Muzeum
ka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
skich teatrów, zakończy 12 września Teatr Kamienica, a jego założyciel Kinematografii prezentuje wystawę „Zwierciadło Bergmana”, której
eksponowane zdjęcia Grzegorza MichałowEmilian Kamiński wybrał komedię z elementami czarnego humoru kuratorem jest znawca twórczości szwedzkiego reżysera prof. Tadeusz
skiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawopt. „ZUS czyli zalotny uśmiech słonia”. Obok reżysera E. Kamińskie- Szczepański. Wystawa ilustruje warsztat twórczy Bergmana oraz poldowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
go wystąpi dziesięcioro aktorów, m.in. Katarzyna Pakosińska, Krysty- ską recepcję jego twórczości; na ekspozycję składają się plakaty do filod publikacji
w „Expressie
Ilustrowanym”,
na Tkacz i Sambor Czarnota. W Teatrze Małym 29 września odbędzie mów, fotosy, recenzje, materiały
audiowizualne,
a ponadto
latarnia
robił jakiego
zdjęcia dla
„Przeglądu
się premiera „Pana Tadeusza” w reż. Mariusza Pilawskiego.
magiczną i projektor –potem
taki sam,
używał
słynny Sportoreżyser.
wego”, będzie
obecnieczynna
– dla redakcji
Muzyka poważna
W galerii Willa do 3 września
wystawafotograficznej
tegorocznego
Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)
Kończy się lato, a wraz z nim – wędrówki Filharmonii Łódzkiej Triennale
Mec. Małe
Marek Formy Grafiki, zaś Ogród Botaniczny zaprasza
po regionie – 2 września w Sali Koncertowej przy ul. Narutowicza do Palmiarni
na
wystawę
fotografii Agnieszki Wojciechowskiej „NieKopczyński,
odbędzie się finałowy koncert „Kolorów Polski”; w programie jest zwykłamec.
przyroda
BożenaNikaragui – krainy wulkanów”, która będzie czynna
napisany na zamówienie Festiwalu „Marsz”, Artura Zagajewskiego do 2 października.
Niecieckado słów Bruno Jasieńskiego, który zagra orkiestra pod batutą Adama
Po Ostojska
wakacjach
Sztaby. Nowy sezon artystyczny filharmonia zainauguruje 22 wrzeNai dzieciaki
dziekan wracające z wakacji wszystkie instytucje czekają z cieORA
Jarosław
śnia dużym koncertem, w którym orkiestra symfoniczna, chór oraz kawymi
propozycjami.
Teatr Pinokio 16 września zaplanował premieSzymański
czwórka solistów-śpiewaków pod batutą Pawła Przytockiego wykona- rę spektaklu
w reż. Ewy Marii Wolskiej pt. „Przygody Pędrka wyrzutfot. Maciej
ją IX Symfonię d-moll L. van Beethovena. Podczas koncertu 29 wrze- ka”, który
historię tytułowego bohatera opowiada z perspektywy jego
Grzegorek
śnia dyrygować będzie Michał Nesterowicz, w programie jest Uwertu- twórców
– małżeństwa Themersonów: Franciszki (autorki ilustracji)
13 wrześniaF.
w siedzibie
Okręgowej
Ad- Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była bo- i Stefana (autora tekstów), artystów awangardora „Athalie”
Mendelssohna,
VI Rady
Symfonia
D-dur
A. wDworzaka
i Piotrkowskiej
Koncert skrzypcowy
wokackiej
Łodzi przy ul
63 zgro- wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać wych, w których wcielili się aktorzy Pinokia.
g-moll
Brucha.adwokaci, radcowie, aplikanci Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej doko- Teatr Arlekin 10 września wystawi premierę
madziliM.
się tłumnie
Urbanator
Daysgości
i DivanaTour
i wielu
znaczących
wieczorze wspomnień naniom film dokumentalny, a wieczór był także baśni Puszkina „Złota rybka” w reż. Maji GarSezonX wrocznicy
Wytwórni
rozpocznie
września promocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy mulewicz; bogactwo folkloru zawarte w pierz okazji
śmierci
Bożenny4 Banasik.
występ
Kayahwzięły
i Gorana
Bregovića,
W spotkaniu
też udział
Jej dziecinatomiast
- Kinga Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który do wowzorze literackim nabierze barw za sprawą
11września
znani twórcy
jazzowi druku przygotowało nasze wydawnictwo. Inicja- scenografii Mariki Wojciechowskiej. Natoi Maciej Banasik.
Prawnicyi wykonawcy
ciepło i serdecznie
przyjadą
na byłą
Urbanator
wspominali
dziekan Days.
ORA, Pierwszego
podkreślającdnia
Jej torami spotkania byli adwokaci Bożena Nieciec- miast w dniach 29 września – 5 października
imprezy
prowadzone
przez ka-Ostojska i Marek Kopczyński, a patronat nad Arlekin zapraszana trzecią edycję Międzynarocharyzmę ibędą
wkładwarsztaty
w umocnienie
pozycji polskiej
muzyków
zespołu WUrbanator,
drugiego – nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan dowego
Festiwalu Sztuki Animacji AnimArt
fot. Grzegorz
palestry w Europie.
przywołaniua wspomnień
Michałowski
koncert
udziałem
uczestników
warsztatów
str. 8).                                      Beata Ostojska
pomagałyz piosenki
francuskie
wykonane
przez Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
(BeO) (patrz

AŻ Akademii Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik
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rynek
rynek Łódzki
Łódzki 10(149)
9(196) 2013
2017

21
9

KULTURA
KULTURA

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 ARLEKIN ul. Wólczańska 5 . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 633-08-94
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

RYNEK

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

10

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
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smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

Cztery kultury na talerzu

Restaur acja
„Analogia”
po wakacyjnej przerwie wznawia
działalność i zaprasza na tradycyjne
potrawy czterech łódzkich kuchni
– polskiej, niemieckiej, rosyjskiej
i żydowskiej. Z pierwszej jemy tu
lina z rodzynkami z ziemniakami
na pół słodko oraz smażonego
szczupaka z warzywami. Z kuchni
niemieckiej polecam okonia
w sosie paprykowym i pstrąga
z duszonymi pomidorami i pieczarkami, z rosyjskiej – jesiotra
w sosie gorczycowym oraz bliny
ze śmietaną, przybrane łososiem,
czarnym kawiorem lub na słodko
z konfiturami, a z żydowskiej
koniecznie trzeba tu wypróbować
kaczkę Rotschilda w wiśniach. Smakowita jest także golonka po bawarsku w piwie, podawana z pieczonymi ziemniaczkami oraz chrzanem
i musztardą. Na deser warto zamówić strudel z wiśniami – totalny
odjazd smakowy!

Restauracja ANALOGIA

„Coś Dobrego”
Manufaktura, ul. Drewnowska 58A
Tel. 638 98 98

Coś dobrego z dostawami

Czyli specjały z polskiego
gara z dostawą – i to z dwóch
miejsc w Łodzi! Od dwóch
miesięcy restauracja realizuje
zamówienia
z
dostawą
z restauracji w Manufakturze,
a w sierpniu spółka otworzyła
kolejny lokal na Teofilowie.
Można w nim odbierać zamówione dania osobiście, albo
czekać na dostawę do domu.
Firma oferuje domowe jedzenie, które łączy smak z jakością – zestawy lunchowe
i inne rarytasy w rozsądnej
cenie: naleśniki, krokiety,
mięsiwa, pierogi w różnej
postaci oraz surówki i sałaty.
Zamówienia należy składać
pod numerami 608-511-711
(Teofilów, Rojna 94) oraz 608415-416
(Manufaktura). Dania można też zamawiać na portalach PizzaPortal
oraz Pyszne.pl Zapraszamy!

Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

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

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

rek

Dzikie Wino„Skandal”...
Będzie
Rozmowa
z Patrykiem
Apostolidisem,
właścicielem
restauracji
„Skandal
w Kuchn!”

t Kogo zapraszacie do nowej restauracji?
Chcemy stworzyć miejsce, w którym dobrze będą się czuli ludzie w przedziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni,
jak i młodsi, którzy mieszkają w okolicy. Budujemy kartę kuchni od podstaw
– nie używamy półproduktów, każde
podawane tu danie powstaje od zera.
Nasza kuchnia to autorska fuzja najciekawszych połączeń kuchni klasycznej,

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

Manu Cafe Faktura
Drewnowska 58, Tel. 516 245 676

Drewnowska 58, Tel. 516 245 676

Manu Cafe Faktura

To idealna kawiarnia na
dobry
początek
dnia
– od 9.30 przez cały dzień serwowane tu są pyszne zestawy
śniadaniowe. Idealne miejsce
na szybkie spotkanie przy
kawie lub orzeźwiającej lemoniadzie. Pomysłowe wnętrze
jest autorstwa Małgorzaty
Wojdal, która połączyła klasyczną elegancję z industrialną duszą XIX-wiecznej, fabrykanckiej Łodzi. Integralnym
elementem wystroju jest bar
zaaranżowany na imitacji
czterech wielkich kolonialnych kufrów podróżnych, przy których zamówić możemy drinki, kawę, desery i dania wytrawne. Ciemne drewno ciekawie
zestawiono tu z pofabryczną cegłą i kolorowymi detalami, całość
dopełniają wygodne, wyściełane fotele i zdjęcia Łodzi autorstwa
Pawła Augustyniaka. Jest przytulnie, oryginalnie i stylowo. Na parterze króluje bar, ale można też wjechać windą
poziom wyżej na antresolę, na której panuje nieco bardziej
intymny klimat. Jadłem tu steka z wołowiny i moje ulubione krewetki i gwarantuję, że smaki są pierwsza klasa!

Restauracja Faktura to wyjątkowe miejsce w samym centrum rynku
Manufaktury. Już od progu ogromne wrażenie robi niezwykle eleganckie wnętrze, które łączy w sobie artystyczny klimat Nowego Jorku i ekstrawagancki sznyt Berlina. Dominuje tu szkło, drewno i miedź, z sufitu
zwisają designerskie lampy, gdzieniegdzie odkryto ceglaste mury i rury,
a nowoczesny wystrój nawiązuje
do historycznego dziedzictwa dawnej elektrowni imperium Izraela
Poznańskiego. Zgodnie z obowiązującymi trendami karta zmienia się
sezonowo i zawiera tylko najlepsze
i najbardziej przemyślane kompozycje smakowe w asyście doskonale
dobranego wina. To niezwykłe miejsce na uroczystą kolację jak i spotkanie biznesowe. W pomieszczeniu na
parterze wystarczy miejsc dla blisko
80 gości, zaś w sezonie letnim czynny jest ogródek przed wejściem
do Manu Cafe.

Hotel IBIS

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

PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

rynekŁódzkich
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

Whiskey w słoikach

Picie whiskey powinno być celebracją – pije się ją powoli małymi łyczkami, a istotne dla kultury picia jest naczynie; powszechne jest używanie niskich szklanek, tzw. whiskówek, i nikt nie wyobraża sobie picia tak szlachetnego
trunku ze słoika... A jednak tak się ją podaje w nowej restauracji „Whiskey In The Jar”, którą w sierpniu otwarto na
rynku Manufaktury. W menu są dania z najwyższej jakości
wołowiny, w barze – autorskie drinki serwowane w efektownych Jarach. Drinki przygotowuje się tu na bazie Jack
Daniel’s Tennessee Whiskey; w ofercie jest aż 18 drinków.
We wnętrzu królują elementy typowe dla kultury motocyklowej (do sufitu przywieszony jest Harley-Davidson!), są
też intrygujące rzeźby Tomasza Górnickiego i instalacje
kolektywu Monstfur. Na antresoli mała scena, z której pięć
razy w tygodniu płynie muzyka na żywo. „Whiskey In The
Jar” od dawna cenią w Poznaniu i Wrocławiu, a teraz czas
na Łódź. Nowy lokal oprócz wybornych trunków serwuje
dania inspirowane kuchnią amerykańską – T-bone steki
i polędwicę na gorącym kamieniu oraz siedem rodzajów
burgerów, a na mniejszy głód – krążki cebulowe, panierowane serki i tatar. Restauracja jest czynna codziennie
od 11.00 do 1.00 w nocy. Gorąco polecam!
Jerzy Mazur

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

pub, restauracja, ogródek piętrowy

Piotrkowska Klub

ul. Piotrkowska 97,

tel. 42 630 65 73

Staropolska gościnność w środku miasta

ul. Wigury 12a. tel. 42 637 30 81, 691 48 48 42

Łódź się zmienia

Jak informuje biuro prasowe UMŁ, ogłoszony został przetarg na przebudowę
ul. Zbąszyńskiej i Swojskiej. Inwestycja jest o tyle znacząca, że przy tym kilometrowym odcinku drogi znajduje się ponad 100 firm. Każdego dnia przyjeżdżają do nich
setki pojazdów – dostawcy
i klienci. Nowa nawierzchnia
zostanie
dostosowana
do obsługi pojazdów ciężarowych. Powstaną przy niej
również miejsca postojowe dla ciężarówek i samochodów osobowych. Przebudowa
obejmie także wymianę chodników, budowę oświetlenia, a dla korzystających
z rowerów powstaną ciągi pieszo-rowerowe. Dodatkowo pojawią się nowe nasadzenia oraz trawniki. Cała inwestycja zakończy się w drugiej połowie przyszłego roku.
Zgodnie z warunkami przetargu wykonawca ma jednak tak prowadzić prace, aby
utrudnienia dla firm trwały jak najkrócej. W pierwszym etapie wykonana zostanie
więc jezdnia, aby zapewnić dojazd do przedsiębiorstw.
(jm)

Skrzyżowania do poprawki
Biuro Architekta Miasta ogłosiło konkurs architektoniczno-plastyczny „Łódzkie ściany – edycja druga 2017” na opracowanie projektu
muralu iluzorycznego o tematyce architektonicznej. Uczestnicy konkursu mają zaprojektować mural dający iluzję trójwymiarowego obrazu
na ścianach szczytowych dwóch kamienic przy ul. Kilińskiego 41 i Struga 48. Pierwsza z lokalizacji znajduje się na terenie objętym rewitalizacją
obszarową. Narożnik skrzyżowania ul. Kilińskiego z ul. Jaracza zostanie
gruntownie zmodernizowany, a na jego terenie urządzony plac z zadaszonym rynkiem. Z kolei na skrzyżowaniu ul. Struga i Lipowej powstanie drugi mural i park kieszonkowy. Termin składania prac konkursowych upływa 11 września, a ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się
3 października 2017.
Więcej informacji o konkursie na stronie www.uml.lodz.pl
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EXACO szuka pracowników

Spółka Exaco świadczy usług IT od 2014 roku – tworzy dedykowane rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce i Unii
Europejskiej. Największy procent usług to natywne aplikacje mobilne
i projekty wspierające działania sektora usług e-commerce. Exaco
świadczy dla klientów także usługi szeroko rozumianego działu
badawczo-rozwojowego – gdy klient potrzebuje porad w realizacji
projektów. Podczas realizacji projektów Exaco współpracuje z Politechniką Łódzką, wykorzystując szeroki potencjał uczelni. W ciągu
ostatnich trzech lat firma przeżyła znaczący rozwój. Działalność rozpoczęła z 4 pracownikami w kilkunastometrowym biurze na X piętrze
biurowca przy ulicy Piotrkowskiej, aby następnych latach powiększyć
przestrzeń biurową do prawie 400 metrów kwadratowych, zatrudnia-

jąc prawie 40 osób.
Szef Exaco Maciej
Krasuski potwierdził,
że w najbliższym
roku chce podwoić
zatrudnienie.
W Łodzi funkcjonuje dziś prawie 30 centrów IT i R&D i ponad
5 tys. osób znalazło pracę w branży. Działają tu m.in. firmy Accenture, Ericsson, Fujitsu, TomTom czy Transition Technologies. Firmy te
zadomowiły się w naszym mieście dzięki bogatemu zapleczu naukowo-technicznemu, wyspecjalizowanej kadrze, rekrutującej się głównie
spośród studentów i absolwentów łódzkich uczelni oraz konkurencyjnej ofercie powierzchni biurowych.
(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

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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Nokia buduje
Firma zainaugurowała w sierpniu działalność Iris Telecommunication Poland, swojej nowej spółki usługowo-serwisowej
w Łodzi, która będzie odpowiadać za projektowanie i budowę
sieci światłowodowych w 13 regionach Polski centralnej i północno-wschodniej, realizowanych przez Nokia w ramach programu
Polska Cyfrowa. – W ciągu najbliższych 12 miesięcy planujemy
zatrudnić w ok. 200-250 osób, głównie z kompetencjami w zakresie projektowania i zarządzania projektami, w tym projektami
budowlanymi oraz budową sieci światłowodowych, aby zapewnić sprawną realizację naszej części programu Polski Cyfrowej.
Cieszymy się, że możemy pomóc budować infrastrukturę, dzięki
której tysiące Polaków będą mogły korzystać z szybkiego łącza
internetowego – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu
firmy Nokia w Polsce podczas otwarcia siedziby nowej spółki. –
Niezmiernie cieszy nas to, że kolejna firma zaufała Łodzi i postawiła na rozwój w naszym mieście, co jest dowodem na to,

że nasze działania skupione na
budowaniu atrakcyjności miasta
dla inwestorów przynoszą efekt –
powiedziała z kolei Prezydent
Łodzi Hanna Zdanowska. Tworzone przez Nokię sieci światłowodowe doprowadzą zaawansowane,
szybkie łącza szerokopasmowe
o prędkościach do 100 Megabitów
na sekundę do ponad 400 tys.
domów i około 2500 szkół w województwach łódzkim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, obejmując w dużej części obszary wiejskie. Nokia jest największym
inwestorem w obszarze ICT w Polsce, a polski oddział firmy należy do najbardziej dynamicznych w Europie i zatrudnia obecnie
ok. 5400 pracowników. Polski oddział jest też jednym z filarów
innowacji firmy, tu tworzone są najnowsze technologie, jak LTE,
5G, czy Small Cells. Więcej na www.nokia.com
Jerzy Mazur

Bony rozwojowe dla łódzkich przedsiębiorców

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna od lat cieszy się
ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców, którzy coraz
chętniej rozpoczynają działalność w regionie łódzkim. Preferencyjne warunki dały początek 300 firmom, ale wsparcie Strefy
nie kończy się na dofinansowaniu nowo powstających przedsiębiorstw. Ważne jest również wspieranie ich w dalszym rozwoju
i wzmacnianie pozycji gospodarczej w skali regionu, kraju i świata. Najnowszym projektem ŁSSE, który wychodzi naprzeciw
przedsiębiorcom, jest Strefa RozwoYou. Celem przedsięwzięcia
jest dofinansowanie usług rozwojowych, które pozwolą podnieść
kompetencje pracowników MŚP. Projekt będzie funkcjonował
do czerwca 2019 roku, w czasie którego będzie
do rozdysponowania budżet 24 miliony zł.
Wsparcie odbywa się w ramach unikalnego,
dedykowanego Strefie RozwoYou, Internetowego Systemu Obiegu Bonów Rozwojowych.
Aplikacja została stworzona od podstaw
przez Partnera technologicznego projektu –
innowacyjną firmę Inovatica. Ideą systemu

jest
bezgotówkowy
obieg bonów rozwojowych, będących narzędziem
płatniczym,
który zdejmuje z przedsiębiorcy szereg formalności. Wysokość
dotacji jest uzależniona od wielkości firmy
i ewentualnych preferencji w zakresie dofinansowania. Mikro i małe przedsiębiorstwa
mogą liczyć na dotację do 80%, natomiast średnie do 70%. Jeśli
średnie przedsiębiorstwo należy do grupy wysokiego wzrostu
zatrudnienia bądź sektora strategicznego; zatrudnia pracowników z preferowanej grupy (powyżej 50 roku życia i/lub niskich
kwalifikacjach) lub wymagających kursów pozwalających uzyskać kwalifikacje, może liczyć na podniesienie kwoty dofinansowania do 80%. Maksymalna kwota wsparcie nie może przekroczyć 6000 zł na jednego pracownika (w tym wkład własny). Jeśli
cena usługi przekracza wskazaną kwotę, to przedsiębiorca pokrywa różnicę z własnych środków. Realizatorzy projektu dołożyli
wszelkich starań, aby proces rekrutacji i realizacji programu był
przystępny i nie zajmował dużo czasu. Każdy zainteresowany
skorzystaniem z środków może liczyć na
wsparcie w biurze projektu (Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, ul. Tymienieckiego
22G; bezpłatna infolinia: 800 801 321) bądź
doradców mobilnych. Wszelkie informacje
dotyczące Strefy RozwoYou dostępne są na
stronie www.strefarozwoju.lodz.pl.
(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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Nowa Mazda CX-5
Samochód zadebiutował w 2012 r. i był pierwszym modelem
marki z pakietem rozwiązań technologicznych SKYACTIV zaprojektowanym zgodnie z zasadami stylistyki KODO – Dusza Ruchu.
Do dziś Mazda CX-5 sprzedała się w ilości półtora miliona egzemplarzy na 120 rynkach świata. Najnowsza wersja tego modelu to
zupełnie nowy wymiar klasy SUV. Ma zmodyfikowane boczne linie,
trójwymiarową stylistykę przedniej części nadwozia oraz nowy kolor
Soul Red Crystal z intensywniejszym refleksem świetlnym i większą
głębią. Posiada też elektrycznie sterowaną pokrywę bagażnika w pilocie z systemem bezkluczykowego dostępu, 7-calowy ekran dotykowy
z technologią Optical Bonding (redukuje refleksy świetlne), szybę
czołową z systemem odladzania wycieraczek, automatycznie składającymi się lusterkami zewnętrznymi po zaryglowaniu zamków drzwi
i trzema konfiguracjami kolorystycznymi kabiny (tapicerka materiałowa lub ze skóry). Konstrukcja nadwozia i podwozia jest sztywniejsza i bardziej odporna niż w starym modelu, a pod maską są
do wyboru trzy jednostki napędowe: wysokoprężny, turbodołado-

wany silnik SKYACTIV-D 2.2 oraz
dwa silniki benzynowe z układem
bezpośredniego wtrysku paliwa –
SKYACTIV-G 2.0 oraz SKYACTIV-G1 2.5, wszystkie spalające poniżej
7l/100 km. Łączność w samochodzie to zupełny kosmos dzięki
technologii MZD CONNECT,
pozwalającej na odtwarzanie treści
z urządzeń mobilnych (dźwięk
w 11, a tekst w 26 językach!).
Właściwie wszystko tu jest nowe
– pełny opis firmowego folderu to
30 stron tekstu (dostępny na
www.mazda-press.pl). Samochód
można oglądać w jedynym autoryzowanym salonie Mazdy w Łodzi
przy ul. 3 Maja 1/9, gdzie powstaje
nowy obiekt przedstawiciela koncernu (serwis został przeniesiony
na ul. Kolumny 267C).
Zapraszamy!

Jak zintegrować pracowników
Rozmowa z Jackiem Rydzyńskim,
dyrektorem sprzedaży
w SYZAN EVENTS

Wrzesień za pasem. To dobry czas na zaplanowanie
spotkania wigilijnego…
Jeszcze kilka lat temu „wigilie firmowe” często
miały powtarzalne scenariusze, w mniejszych firmach odbywały „po godzinach” przy suto zastawionych stołach, był
alkohol i kolędy, które po paru kieliszkach zastępowały lubiane hity.
Większe firmy decydowały się na kolację w restauracji albo wynajmowały salę z cateringiem i DJ`em. Dla pracowników te wieczory kojarzyły
się jednak z nudą i obowiązkiem, ale szefowi się nie odmawia. Obecnie
wielu przedsiębiorców szuka rozwiązań, które potwierdzą ich zaangażowanie w budowaniu więzi w zespole.
Na jaki efekt mogą liczyć pracodawcy organizując świąteczne spotkanie?
Świąteczny event pracodawcy traktują jako doskonałą okazję
do realizacji określonych i z góry wyznaczonych celów firmy – integrację zespołu, lepszą współpracę, wzrost lojalności i zaangażowania,
a nawet efektywny employer branding,
czyli działania mające na celu budowanie firmy postrzeganej przez pracowników jako atrakcyjne środowisko dla
rozwoju kariery.
Jaki jest przepis na udane spotkanie
wigilijne?
To zależy od formy działalności,
profilu i potrzeb uczestników oraz
celów, które chce osiągnąć pracodawca.

Planując spotkanie okolicznościowe zawsze należy starać się łączyć
takie aspekty, jak motywacja, rozwój, integracja, ale także – sprzedaż. O końcowej satysfakcji pracodawcy i pracowników nie zawsze
decyduje wysokość przeznaczonego budżetu. Sztuką jest efektywnie nim zarządzać.
Czego dziś oczekują pracownicy?
Przede wszystkim czegoś pomysłowego, niekoniecznie związanego
z pracą. Niesztampowy, kreatywny teambuilding, warsztaty rzadkich
umiejętności, spotkania z ludźmi o ciekawych zainteresowaniach –
wszystko to stwarza okazję do szerszego spojrzenia na otoczenie, a czasem inspirację do odnalezienia w sobie nowych umiejętności. Ludzie
naprawdę nie szukają w tych spotkaniach iluzji bycia „kochającą się
rodziną”. Firmy coraz częściej wycofują się z tradycyjnej oprawy spotkania wigilijnego – opłatka, dań postnych i kolęd.
Na takich spotkaniach powinni dobrze czuć się wszyscy, także osoby innego wyznania lub niewierzące.
Unikajmy sztampy i przesadnego infantylizmu. Słuchajmy ludzi. Spotkania te mają być atrakcyjne,
pobudzać, a nie zanudzać, mają być dla pracowników przyjemnością, imprezą, o której chętnie opowiedzą znajomym w mediach społecznościowych.
Przygotujmy projekt „Wigilia w mojej firmie” odpowiednio wcześnie, nie czekając na ostatnią chwilę.
Ma ona przecież przynieść wymierne i z góry założone korzyści na linii pracownik – pracodawca.
(Not. jm)

www.syzan.com
RYNEK
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NASTAPOL ma 25 lat!
Ćwierćwiecze działalności jest okazją do podsumowań
i porad. Wieloletnie doświadczenie pracowników pozwala na
fachową ocenę najczęściej występujących problemów, z którymi stykają się kierowcy. Przede wszystkim należy dokładnie
sprawdzić, czy można bezpiecznie jeździć samochodem, a zbliża się jesienna słota. Parujące szyby czy słaba przyczepność na

mokrej nawierzchni nie muszą być problemem, gdyż NASTAPOL z pewnością znajdzie na to rozwiązanie. Firma posiada
dwie stacje obsługi – przy ul. Kasprzaka 9b oraz przy Al. Piłsudskiego 162. Obie dysponują najwyższej klasy sprzętem diagnostycznym, czyli urządzeniami Bosch KTS 550, ST6000,
CDIF, które pozwalają sprawdzić klimatyzację i stan czynnika
chłodzącego, części elektryczne i wszystkie najważniejsze funkcje silnika. Firma posiada także precyzyjny sprzęt do kompleksowego sprawdzenia podwozia i układu hamulcowego, w tym
urządzenie do laserowego
ustawiania geometrii kół
marki Beissbarth. Firma
cały czas się rozwija i rozbudowuje, a stacja przy
Kasprzaka 9b poszerza
zakres
naprawianych
samochodów – niebawem
posiadać będzie 5-tonowy
podnośnik do naprawy
autobusów i samochodów ciężarowych.
(Not. jm)
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sprzedaż opon wszystkich marek;
przechowalnia kół i opon;
wymiana oleju, klocków i tarcz
hamulcowych;
montaż i wyważanie kół;
wulkanizacja.
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