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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

Ambasador Premium**** Łódź ul. Kilińskiego 145 . .
tel.:
42 677-15-40
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
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
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MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ ul. Tymienieckiego 24
tel.:
42 674-42-98
MUZEUM MARTYROLOGII RADOGOSZCZ	
ul. Zgierska 147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 655-36-66
MUZEUM SZTUKI ul. Więckowskiego 36 . . . . . . . . .
tel.:
42 633-97-90
MUZEUM SZTUKI – ms2 ul. Ogrodowa 19 . . . . . . .
tel.:
42 634-39-44
PAŁAC HERBSTA
(oddział Muzeum Sztuki) ul. Przędzalniana 72 . . . . .
tel.:
42 674-96-98
SKANSEN MIEJSKIEJ ARCHITEKTURY	
DREWNIANEJ ul. Piotrkowska 282. . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 683-26-84
MUZEUM FABRYKI ul. Drewnowska 58 . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-92-93
MUZEUM KANAŁU „DĘTKA” Plac Wolności . . . . .
tel.:
42 254-90-11
MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI ul. 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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Jubileuszowa dwusetka
Wydajemy 200-setny numer „Rynku Łódzkiego”. Jak wydaliśmy
50-ty, puściliśmy tu wszystkie okładki. Przy 100-tnym – najlepsze
z nich pokazaliśmy na okładce. Teraz nie dalibyśmy rady ich zmieścić nawet na kilku stronach gazety. Chcemy się jednak pochwalić,
a przede wszystkim – podziękować naszym reklamodawcom za
współpracę. Z większością z nich jesteśmy już razem od 1995 r., kiedy
zacząłem wydawać „Łódź Co Gdzie Kiedy”, potem wspólnie tworzyliśmy „Welcome to Łódź", a od 2001 r. jesteśmy w „Rynku Łódzkim”.
Zawsze podkreślam, że tak naprawdę nasi reklamodawcy są wydawcą
naszego informatora. Nie mamy dotacji, utrzymujemy się z reklam.
Bywają lepsze i gorsze miesiące, ale roczne bilansy zawsze zamykamy
na plusie. Dziękuję Wam za to i życzę wszystkiego najlepszego
w Nowym Roku!
Jerzy Mazur
Redaktor naczelny
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W niedzielę 14 stycznia Sztab
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy Straży Miejskiej w Łodzi
oraz Łódzkie Centrum Wydarzeń organizuje doroczną „Wielką szarżę”. Impreza ma na celu
zbiórkę środków na wyrównanie
szans noworodków i zachwyci
pasjonatów jeździectwa, fanów
średniowiecznych klimatów oraz
miłośników zjawiskowych samochodów. Parada startuje o godz.
14.00 z pasażu Schillera i skieruje
się na Pl. Wolności. Do szarży
dołączą również wolontariusze
WOŚP organizujący zbiórkę pieniędzy. (BeO)
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Od stycznia br. ul. Piotrkowska rozbłyśnie
nową iluminacją. Wzdłuż deptaka na pniach drzew zamontowane zostanie całoroczne oświetlenie, które stworzy świetlną
aleję. Zachęci to mieszkańców, aby chętniej
przychodzili na ulicę. Iluminacja będzie
montowana na pniach drzew do wysokości
1,8 m, a dzięki zastosowaniu specjalnej technologii diodowej, która nie emituje ciepła,
ochroniona zostanie naturalna wegetacja
zieleni. Iluminacja zasilana będzie prądem
z instalacji w latarniach, a kabel przeprowadzony zostanie na stalowych linkach po starej dekoracji świątecznej. (BeO)

Dzielimy się Łodzią

Muzeum Miasta Łodzi digitalizuje i udostępnia archiwalne
zdjęcia Łodzi. Do dyspozycji
internauci będą mieli 525 zdjęć
Łodzi udostępnionych przez
muzeum. Pod koniec 2017 r.
odbyły się pierwsze warsztaty
dla młodzieży, dorosłych i seniorów pod hasłem „Muzeum
– podaj dalej!”, które wpisują
się cykl wydarzeń wieńczących
projekt #dzielimysięŁodzią realizowany przez Muzeum Miasta
Łodzi we współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska oraz
Stowarzyszeniem Inicjatyw Miejskich „Topografie”. Współpraca
ma na celu popularyzację kilkuset obiektów ze zbiorów Muzeum
znajdujących się w domenie publicznej oraz udostępnienie części
z nich na stronie miastograf.pl oraz Wikimedia Commons. (BeO)

Łódź monitorowana

Jak informuje Waldemar Walisiak, naczelnik Wydziału Monitoringu
Straży Miejskiej w Łodzi, w 15 miejscach miasta zainstalowano w grudniu ub. roku 84 kamery, w tym także w przejściach podziemnych.
Koszt inwestycji wyniósł 2,15 mln zł. Dotychczas w sieć monitoringu zainwestowano 10 mln zł, a obraz z 440 kamer ulokowanych
w 169 punktach analizowany jest na bieżąco w Centrum Dowodzenia Straży Miejskiej, w Komendzie Miejskiej Policji oraz w Centrum
Zarządzania Kryzysowego UMŁ.
Dzięki temu w 2017 r. udało się zarejestrować ponad 5 tys. zdarzeń
drogowych, zakłócania porządku
publicznego, nielegalnego handlu
czy zanieczyszczenia lub dewastacji
mienia. System monitoringu ma
być w dalszym ciągu rozbudowywany. (jm, fot. Archiwum UMŁ)

WYDARZENIA

Ptak Outlet na Studniówkę

Sezon studniówkowy trwa – tegoroczni maturzyści przygotowują się już do najważniejszego balu,
wybierając kreacje na
tę wyjątkową noc.
Właśnie dla nich Ptak
Outlet przygotował promocje na garnitury, sukienki, buty i dodatki. Od 2 do 21 stycznia markowe sklepy outletowe obniżają ceny.
Skorzystają na tym dziewczyny, bo sukienki wieczorowe będzie
można kupić już od 39 zł w sklepie Unisono i od 89 zł w Ptakmoda
Outlet. Inne marki również przygotowały atrakcyjne promocje na
ubrania, buty i torebki, wśród nich m.in. Mohito, Solar, Bialcon,
Kazar, Venezia i Monnari. W Change Lingerie można będzie skorzystać w rabatu 15% od cen outletowych na bieliznę modelującą. Natomiast perfumeria Douglas Outlet oferuje pomadki, błyszczyki
i lakiery za 50% ceny oraz usługę makijażu gratis przy zakupach
powyżej 150 zł. Męska część studniówkowiczów również znajdzie
w Ptak Outlet wszystko, czego można chcieć na studniówkę. Przykładowo w salonie Kubenz zestaw marynarka, spodnie, koszula
i krawat kosztuje tylko 399,99 zł. Duże obniżki na garnitury, buty
i akcesoria czekają w salonach Pako Lorente, Vistula, Mmer, Lavard,
Lancerto, Bruno Zinger czy Próchnik. Dla wymagających studniówkowiczów sklep Vestus w Ptak Outlet oferuje również przeróbki krawieckie. Najlepsze okazje na studniówkę możecie znaleźć do 21
stycznia, podczas Zimowej Wyprzedaży w Ptak Outlet. Pełną listę
promocji studniówkowych można sprawdzić na www.ptakoutlet.pl

TARGI
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Rok ważny dla Polski i Łodzi

Sto lat temu Polska stała się znów niepodległym państwem. 11 listopada 1918 r. zapisał się wielkim literami również w historii Łodzi – był
to ostatni dzień okupacji miasta – w południe na Nowym Rynku grupa
polskich bojowników została ostrzelana przez Niemców, wieczorem
zdobyto po szturmach dwa łódzkie dworce, a 20 listopada ostatni transport niemieckich żołnierzy opuścił Łódź. W tym roku, po stu latach
od tamtych wydarzeń, w Łodzi też będą się działy ważne rzeczy! Zacznie
się największy w historii miasta remont – inwestycje w rewitalizacji
obszarowej. – Mamy zapewnione środki na kilkaset inwestycji, które w ciągu czterech lat zrealizujemy w Śródmieściu – mówi prezydent Hanna Zdanowska.
– Ich wartość wynosi prawie miliard zł, a jeszcze nigdy w tak duże pieniądze
nie zostały zainwestowane w centrum Łodzi. Odnowimy 145 budynków. Powstanie
w nich prawie 1000 mieszkań oraz lokale użytkowe, biura i pracownie. Przebudujemy 20 ulic, na których posadzimy 1700 drzew. Dwie z nich: ulica Włókiennicza
i Mielczarskiego zamienią się w woonerfy. Do tego zbudujemy 7 zupełnie nowych ulic
wewnątrz kwartałów. Zazielenimy plac Wolności i pasaż Schillera. Przebudujemy
rynek Starego Miasta i plac Komuny Paryskiej, stworzymy też zupełnie nowy pasaż
Majewskiego. Wiosną 2018 r. zobaczymy w centrum ekipy budowlane.
Inwestycje zaczną się na ulicach Tuwima, Traugutta i Gdańskiej.
Na głównych arteriach prowadzących do dworca Fabrycznego – Nowotargowej i Nowowęglowej – powstaną nowe jezdnie, chodniki i woonerfy.
Zmiany nie ominą też Starego Polesia – zostanie zazielenione, a szkielet
zielonych przestrzeni stworzą przebudowana al. 1 Maja oraz przylegające
do niej ulice. Wielką tegoroczną inwestycją jest przebudowa ul. Rokicińskiej, a więc dojazdu do autostrady A1 – w planach jest remont jezdni
i chodników, budowa drogi rowerowej.

Ruszy Elektrownia

W EC1 7 stycznia br. nastąpi uruchomienie Centrum Nauki i Techniki.
Od godz.10.00 będziemy czekali na gości – mówi dyrektor EC1 Błażej Moder.
– W samo południe symboliczne włączymy zabytkową elektrownię, która pośle
w świat energię wiedzy! To historyczny moment! Do największych atrakcji Centrum Nauki i Techniki EC1 należą historyczne elementy ścieżki edukacyjnej „Przetwarzanie energii”, na której gość odbywa „podróż”
od hałdy węgla do zarządzania dostawami energii – zaczyna się na placu
węglowym, gdzie przechowywano miesięczną rezerwę głównego źródła
energii, skąd konwojerem transportujemy „czarne złoto” do kotłów.
Poznajemy obieg technologiczny pary wodnej i przetwarzanie jej w prąd,
a podczas gry kooperacyjnej zarządzamy jego dystrybucją – ekspozycja
opisuje więc krok po kroku fazy działania klasycznej elektrowni. W Centrum Nauki i Techniki ulokowana jest też strefa Głębokiego Kosmosu,
która uzupełnia ofertę Planetarium; korzystając z ogromnego ekranu
o ponad czterometrowej przekątnej oglądamy tu z bliska odległe galaktyki, a dzięki kosmicznej ekspozycji ulokowanej w historycznej chłodni
kominowej polecimy na Międzynarodową Stację Kosmiczną. W miejscu, gdzie zainstalowany był drugi turbogenerator stuletniej Elektrowni,
ulokowano srebrzystą kulę, która mieści dziesięciometrowy ekran sferyczny; na nim wyświetlany jest obraz o rozdzielczości 4K generowany
przez pięć jasnych projektorów. Całością Kina 3D steruje specjalistyczne oprogramowanie Digistar 5. Kino jest częścią jednej ze ścieżek edukacyjnych CNiT „Mikroświat – Makroświat” i jest to odzwierciedlone
w jego repertuarze: projekcje umożliwiają pełniejszy odbiór interaktywnych elementów wystawy. Przetwarzanie energii jest także tematem gry
online – gracze zaczynają ze skrawkiem pola i kieratem napędzanym siłą
fizyczną koni, a ich zadaniem jest stopniowe wprowadzanie nowych
technologii służących przetwarzaniu energii – młynów (wiatrowych,
wodnych, parowych), a później różnego typu elektrowni. Ważnym elementem rozgrywki jest ekologia – jeśli przesadzimy z budową źródeł
zanieczyszczeń (elektrowni), plansza pokryje się smogiem. Przez całą
rozgrywkę towarzyszy nam rozwijające się miasto, w którego modelach
rozpoznamy zabytki Łodzi, także modele EC-1, EC-2, czy EC-3. Trzy
Ścieżki Edukacyjne – Przetwarzanie Energii, Historia Wiedzy i Cywilizacji, Mikro Świat – Makro Świat pozwolą na obserwowanie wybranych
zjawisk i technologii oraz przeprowadzanie samodzielnych badań i eksperymentów pod okiem pracowników Centrum. Projektując cennik
biletów analizowano koszt porównywalnych atrakcji w Łodzi i innych
miastach. W pierwszym okresie działania goście dostaną 10 proc. zniżki;
ceny biletów zaczynają się od 14 zł i są zróżnicowane w zależności od dni
tygodnia, liczebności grup itp.
Beata Ostojska
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LODZIANA

NCKF ma projekt
Projekt wnętrz i wystaw Narodowego Centrum Kultury Filmowej powstanie według koncepcji nsMoonStudio. Wykonawca
został wyłoniony w dwuetapowym postępowaniu. Konsorcjum
nsMoonStudio, Plasma Project oraz AWP Systems przygotuje teraz
szczegółową koncepcję plastyczno-przestrzenną, opracuje pełnobranżową dokumentację projektową i projekty wystaw stałych,
a następnie będzie pełnić nadzór autorski nad realizacją projektu.
– Zależało nam na tym, aby skupić się przede wszystkim na walorach artystycznych i funkcjonalnych projektu – mówi Rafał Syska, dyrektor NCKF.
– Dlatego cena stanowiła zaledwie 25% ostatecznej oceny.

W ocenie prac konkursowych członkowie sądu konkursowego
oceniali m.in. wrażliwość autorów w procesie reinterpretacji poindustrialnego dziedzictwa miejsca; walory artystyczne projektu,
w tym umiejętność połączenia interaktywnego i multimedialnego
charakteru wystawy z tradycyjnymi formami wystawienniczymi
i oryginalnymi eksponatami. Wynagrodzenie wykonawcy opiewa
na kwotę blisko 4,5 miliona złotych i zostanie sfinansowane
z dotacji celowej oraz funduszy UE. Łączna wartość całej inwestycji
to 57 mln zł, z czego 40 mln to środki unijne. Pozostała część to
wkład własny, sfinansowany przez miasto Łódź.
(jm, wizualizacje i zdjęcia arch. NCKF)

Remonty
w kulturze
W konkursie „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” łódzkie placówki: EC1
Miasto Kultury, Muzeum Sztuki,
Zespół Szkół Muzycznych im.
S. Moniuszki oraz Akademia
Muzyczna
pozyskały
ponad
65 milionów zł na modernizację
i remonty swoich budynków oraz
kupno sprzętu. Akademia Muzyczna przeznaczy pieniądze na zakup
instrumentów, a Muzeum Sztuki
wyremontuje swoją siedzibę i zbuduje magazyn studyjny. Oddzielnie (na
str. 7) piszemy o planach modernizacji Centralnego Muzeum Włókiennictwa.
(BeO)

Kostium filmowy
na karnawał

Oryginalny kostium na bal karnawałowy można wypożyczyć albo kupić
w Łódzkim Centrum Filmowym, które
posiada największy w kraju zbiór kostiumów i rekwizytów filmowych (ponad
150 000 kostiumów cywilnych i mundurów oraz niemal 50 000 rekwizytów a także największy magazyn
broni palnej w Polsce). Zbiory gromadzone są od 1945 roku, a są to
oryginalne stroje z wielu kultowych filmów polskiego kina, jak
„Krzyżacy”, „Potop”, „Ziemia Obiecana” czy serialu „Królowa
Bona” oraz wykorzystywane we współczesnych produkcjach
– „1920. Bitwa Warszawska”, „Wałęsa”, „Hiszpanka” czy oscarowa
„Ida”. Kostiumów cywilnych mamy ok. 150 tys. kostiumów mundurowych
– ok. 8 tys. – mówi Alina Wierzbicka, kierownik zespołu środków
inscenizacyjnych ŁCF. W magazynach ŁCF znaleźć można kostiumy historyczne, począwszy od starożytności, kostiumy stylowe

lodziana

(od 1850 r. do 1950 r.), współczesne do 1990 r. i całe umundurowanie wojsk europejskich od XVII do XXI wieku. Można też wybierać
z tysięcy dodatków do strojów oraz rekwizytów (jest tu 3 tys. krawatów, 2,5 tys. torebek damskich!).Zbiory gromadzone na przestrzeni
kilku dziesięcioleci stanowią nie lada gratkę dla miłośników kinematografii. Można tu znaleźć zarówno „kostium„ człowieka pierwotnego jak i suknię królewską czy kostium rycerza rzymskiego.
2 stycznia wypożyczalnia będzie nieczynna– mówi prezes Zarządu
ŁCF Anna Moska ale od 3 stycznia zapraszamy do nas, na ul. Obywatelską 102/104).
(BeO)
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Sylwestrowa Fotografie
premiera

na wystawach

W 2018 roku na Dużej Scenie dla nas komedie Juliusza Machulskiego,
Teatru Powszechnego w Łodzi oglą- sztuki młodych dramaturgów czy czarne
dać będzie można nową komedię komedie ocierające się o groteskę i absurd
– „Wszystko w rodzinie” Raya – jak np. „Dryl” Wojciecha BruszewskieW galerii
Cooneya. Premiera odbyła się 31 go. Ten repertuar uzupełniają
farsyŁTF
przy ul.– Piotrkowgrudnia. W Sylwestra Teatr zagrał Cooneya czy Camolettiego
mówi
przez 3
Ewa 102
Pilawska.
również „Arcydzieło na śmietni- dyrektor Teatru skiej
tygodnie
8.10 bęku” Stephena Sachsa – w ramach Akcja sztuki „Wszystko
w od
rodzidzie
można
jednym
z oglądać
lonorganizowanego co roku Sylwestra nie” rozgrywa się w
wystawę
fotografii
dla bezrobotnych. Po przedstawie- dyńskich szpitali. Jego
pracownicy
Krzysztofa
Jarczewprzygotoniach widzowie wspólnie wznieśli w świątecznej atmosferze
Noworoczny toast oraz wzięli wują się do bożonarodzeniowego
skiego pt. „Zapozospoudział w licznych konkursach przedstawienia, podczas
wani”. gdy
Zobaczymy
z nagrodami. Dodatkowym pre- kojne życie doktora
na Mortimera
niej portrety
zentem od Teatru dla wszystkich w obliczu nieoczekiwanych
oko- ze
osób znanych
zmiawidzów „Wszystko w rodzinie” liczności ulega gwałtownej
sceny politycznej
były bilety na kultowe „Szalone nie. Dawne romanse
i duchy przefot. Krzysztof Jarczewski i artystycznej. – Nie
szalonych
nożyczki” prezentowane na koniec szłości nakręcają spiralę
będę udawał,
że prezenkarnawału.
– Na naszych
scenach prePremiera
prasowa– mówi
odbę- auJerzego Semkowa
zagrać utwory
Brahmsa
towanesytuacji.
zdjęcia to chwile
„upolowane”
zentujemy
szerokie
spectrum
dzie–się
13 stycznia.się na pełną współpracę
i Mozarta. Następny
dzień
przyniesie
kon-gatunku
tor zdjęć.
Zdecydowałem
Gramy
napisane specjalnie
cert Orkiestry komediowego.
Symfonicznej
Filharmonii
z modelami.Zapraszamy!
Dałem im możliwość wystąpienia przed
Łódzkiej pod batutą Pawła Przytockiego,
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
która będzie towarzyszyć pianistce Beacie
są, jakprasowa
chcą, ale
jednak
– pozowali.
Wybierali
Premiera
Sylwester
2017
Premiera
13 stycznia
2018
r. scenoBilińskiej w Koncercie fortepianowym
grafię, kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może jednak,
W. Lutosławskiego. W programie są też
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdziutwory G. Verdiego, R. Wagnera i B. Brittewi? Warto sprawdzić!
na (18.10). Serdecznie zapraszamy! (BeO)
Z kolei w galerii Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
eksponowane zdjęcia Grzegorza MichałowRay Cooney
skiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawodowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
www.powszechny.pl
od publikacji w „Expressie Ilustrowanym”,
potem robił zdjęcia dla „Przeglądu Sporto2017-11-24 08:07:37
wego”, obecnie – dla redakcji
fotograficznej
Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)
Mec. Marek
Kopczyński,
Znakomity
aktor,
mec. Bożena
reżyser, satyryk, malarz
Niecieckai grafik Jacek Fedorowicz
Ostojska
13 grudnia ub. r. o godz.
i dziekan
ORA Jarosław
13.00 odsłonił swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Sław Szymański
na
fot. Maciej
ulicy
Piotrkowskiej.
Grzegorek
W imieniu władz miasta
Agnieszkę
Grajnert
– Bożenna
Banasik była boartystę
powitał
wiceprezyKrzysztof
Piątkowwiem dent
wielbicielką
kultury
francuskiej. Postać
ski, podkreślając,
dzięki
Pani Dziekan
przypomniałżepoświęcony
Jej dokogwieździe
naniomsymbolicznej
film dokumentalny,
a wieczór był także
Jacek
Fedorowicz
na stałe
promocją
wydanego
pośmiertnie
tomiku wierszy
zagości
w „Miłość
Łodzi. –wCzuję
się pierwszego
Bożenny
Banasik
ogrodzie”,
który do filmu w kinie „Polonia”, a potem była moja najlepsza
uhonorowany
– przygoda
druku niezwykle
przygotowało
nasze wydawnictwo.
Inicja-filmowa związana ze Stanisławem Bareją, któremu tę
artysta
odsłatoramipowiedział
spotkania byli
adwokaci
Bożenagwiazdę
Nieciec- również dedykuję. Fundatorami gwiazdy Jacka
Fedorowicza
na Piotrkowskiej są państwo Święcicniająci Marek
gwiazdę
– bo w Łodzi
ka-Ostojska
Kopczyński,
a patronat
nad
powracają
moje
filmowe
wspocy.
Tego
samego
dnia odbyło się w Muzeum Kinematofot.
Grzegorz
nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
Michałowski
mnienia,
pobyty w Grand
spotkanie
z artystą.
Okręgowej
Rady Adwokackiej
w Łodzi. grafii
(BeO)
(BoB)
Hotelu i premiera mojego

AŻ Akademii Muzycznej
Zakończyła się budowa sali koncertowej Akademii Muzycznej przy ul. Żu"Wszystko w rodzinie" fot. Katarzyna Chmura
bardzkiej 2. Uroczyste otwarcie odbędzie
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, który od adresu nowej sali otrzymał tytuł „AŻ
festiwal”, a trwać będzie (nomen omen!)
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estradzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą

WSZYSTKO W RODZINIE

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik
Nowa gwiazda na Pietrynie
sylwester_reklama_23_11_2017_40x185.indd 1

13 września w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgromadzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci
i wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień
z okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik.
W spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie
wspominali byłą dziekan ORA, podkreślając Jej
charyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień
pomagały piosenki francuskie wykonane przez

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 20 stycznia – 194 Aukcja Dzieł Sztuki
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Małe formy i piosenka aktorska
W dniach 19-25 lutego odbędzie się II Festiwal OFF Północna. To
pierwszy w Łodzi przegląd małych form dramatyczno-muzycznych.
Na scenie Teatru Muzycznego zaprezentują się w repertuarze niekomercyjnym teatry i grupy teatralne z całej Polski. Pokazom festiwalowym towarzyszą warsztaty i wykłady, które przybliżają publiczności
zagadnienia teatru muzycznego i tzw. teatru offowego. Podczas tego-

rocznej, drugiej
edycji, po raz
pierwszy zostanie
także zorganizowany konkurs piosenki aktorskiej.
24 lutego organizatorzy zapraszają
na pokaz przedstawienia narodowo-lewackiej komedii
muzycznej Szymona Jachimka i Krzysztofa Brzezińskiego „Prawy do lewego” w inscenizacji Krzysztofa Wawrzyniaka. Nazajutrz przed południem odbędą się przesłuchania uczestników I Konkursu Piosenki Aktorskiej,
od godz. 15.00 – dyskusja panelowa „Piosenka aktorska dziś”
z udziałem Jacka Bończyka i Wojciecha Kościelniaka, natomiast
o godz. 18.30 obejrzymy spektakl „Nasz portret. Piosenki Osieckiej,
Kofty i Młynarskiego” połączony z występem laureatów konkursu.
(BeO)

Biała Fabryka do remontu
Remont elewacji Białej Fabryki, stworzenie magazynu studyjnego, przebudowa Skansenu Łódzkiej Architektury Drewnianej – to
część prac, które wkrótce rozpoczną się w Centralnym Muzeum
Włókiennictwa. Przebudowa kosztować będzie ponad 13 mln złotych. Projekt zakłada m.in. remonty elewacji zachodniej, wnętrz najstarszego skrzydła (tzw. budynku A), a także renowację elewacji sąsiadującego z parkiem Reymonta budynku C. Inwestycja obejmie również Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej: zabytkowe domki
otrzymają instalację centralnego ogrzewania, a teren będzie zagospodarowany. – Muzeum otrzymało na ten cel dość dużo pieniędzy i urządzimy
nową wystawę stałą poświęconą rozwojowi technologii włókienniczej – mówi
dyrektor CMW Aneta Dalbiak. Punktem wyjścia staną się podstawowe surowce wykorzystywane w przemyśle włókienniczym – bawełna
i wełna, a kolejna stała ekspozycja powstanie w nieczynnej dotąd
willi letniskowej. Także wnętrza domków w skansenie zostaną wzbogacone o nowe wystawy, ukazujące wnętrza łódzkich mieszkań
i zakładów rzemieślniczych z różnych okresów, począwszy
od II połowy XIX w. po lata 80. XX w. Utworzenie w budynku B
nowego magazynu studyjnego, otwartego dla zwiedzających,

znacząco zwiększy przestrzeń do przechowywania obiektów z kolekcji muzeum. Prace ruszą na początku 2018 r., a ich zakończenie przewidziane jest z końcem roku przyszłego.
(BeO, fot. arch. CMW)

Wszystko się ułoży
W podcieniach kamienicy przy ul. Legionów 2 pojawiła się
w grudniu ub. r. ponad 20-metrowa instalacja artystyczna „Wszystko
się ułoży” z pianki poliuretanowej, inspirowana jest wielką rafa
koralową. Jej autorką jest studentka Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi Marta Krześlak, która tłumaczy, że barwne dzieło ma zaskakiwać mieszkańców i angażować ich zmysły. Instalację dopełnia
dźwięk podobny do odgłosów prawdziwej rafy koralowej. Realizacja
ma charakter interaktywny. Barwna imitacja rafy koralowej to 10.
instalacja zorganizowana przez Łódzkie Centrum Wydarzeń w 2017
r. W przestrzeni miejskiej będzie można ją podziwiać przez 2-3 miesiące w zależności od warunków zewnętrznych.
(jm)
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kulturalny styczeń
Sceny muzyczne
W Teatrze Wielkim 13 stycznia odbędzie
się premiera operetki „Zemsta nietoperza”
przygotowanej muzycznie pod kierownictwem Tadeusza Kozłowskiego i wyreżyserowanej przez Giorgio Madię. To efektowne
dzieło Johanna Straussa będzie w tym miesiącu wystawione sześć razy. – W naszej realizacji
wystąpią znakomici artyści, którzy byli i są największą siłą Teatru Wielkiego – mówi dyrektor
Krzysztof Marciniak. – „Zemsta nietoperza” jest
jak barwna lista przebojów, która stanowi okazję dla
wirtuozowskich popisów wykonawców. Zaprosiłem
doskonałe grono realizatorów. Jestem przekonany,
że premiera zaspokoi oczekiwania widzów.
Na styczniowym afiszu jest także „Baron
cygański” i koncert pt. „Winter songs”.
Na scenę Teatru Muzycznego wraca po Świętach musical „Les Miserables”, natomiast
od 26 do 28 stycznia będzie prezentowany
wyreżyserowany przez Zbigniewa Maciasa
koncert pt. „Step by step” – polskie i amerykańskie piosenki śpiewają w nim soliści
teatru oraz ich goście. 24 stycznia – kolejna
odsłona cyklu „Otwarta scena” – na scenie
kameralnej wystąpi zespół Kwintesencja, sięgający po muzykę rozrywkową, swing i jazz,
a także muzykę klasyczną. 31 stycznia obejrzymy inscenizowany koncert piosenki
aktorskiej pt. „Nasz portret – piosenki Osieckiej, Kofty i Młynarskiego”.
Komedia i dramat
W Teatrze im. Jaracza będzie można obejrzeć „Czarownice z Salem”
i „Plac bohaterów, a 27 stycznia odbędzie się premiera dramatu „Z miłości” Petera Turriniego w reż. Waldemara Zawodzińskiego. Teatr Nowy
5 stycznia wystawi premierę komedii
muzycznej „Panna młoda” autorstwa brytyjskiego duetu Ray Cooney & John Chapman
w reżyserii Pawła Pitery, z dialogami nasyconymi angielskim humorem i z przebojami
z lat 20. i 30. Logos w styczniu będzie grał
„Kobolda”, Powszechny – komedię-farsę
Ray’a Cooney’a pt. „Wszystko w rodzinie”,
a Mały – farsę „Doktorze, pan tak nie może”.
W salach koncertowych i na estradach
Filharmonia Łódzka 5 stycznia zainauguruje muzyczny karnawał koncertem utworów G. Gershwina i L. Bernsteina oraz standardów muzyki amerykańskiej w wykonaniu
wokalistki jazzowej Karen Edwards. Drugi
karnawałowy wieczór – 12 stycznia – wypełni
koncertowe wykonanie opery G. Bizeta
„Poławiacze pereł” – wystąpią soliści i Orkiestra Symfoniczna FŁ, którą poprowadzi
Paweł Przytocki. 14 stycznia z koncertem
kolęd wystąpią uczniowie Szkoły Muzycznej
im. Wieniawskiego. 19 stycznia będziemy
słuchać muzyki Mozarta, programu dopełni
zaś polska premiera utworu J. Beala „Concerto for Jazz Bass&orchestra”. 23 stycznia Tkanina Magdaleny Urbańczyk
w koncercie kameralnym pt. „Mitch and
Mitch” popiszą się perkusiści. Natomiast 27 stycznia odbędzie się Gala
Operowa, w której zabrzmią arie Gioachina Rossiniego, Gaetana Donizettiego i Vincenza Belliniego, a wystąpią sopranistka Joanna Woś i baryton Mariusz Kwiecień z orkiestrą pod batutą Łukasza Borowicza. Koncert noworoczny przygotowało także ECK Logos – w kościele środowisk
twórczych 7 stycznia na wystąpi Chór Uniwersytetu Medycznego pod
dyrekcją Anny Domańskiej. Nazajutrz koncert pt. „Jazzowy karnawał”
odbędzie się w sali Akademii Muzycznej; z kolei w Sali Lustrzanej Pałacu
Poznańskich 14 stycznia będzie można posłuchać koncertu kolęd w wyko-
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naniu Stowarzyszenia Śpiewaczego „Harmonia”, a w Wytwórni 21 stycznia z koncertem
kolęd wystąpi polska grupa rockowo-folkowa Enej. Atlas Arena w grudniu umożliwiła
publiczności przeżywanie świątecznych
emocji na Royal Christmas Gala, a 13 stycznia znów będzie gościć wielki koncert pt.
„Betlejem w Polsce ”.
Wystawy
W Galerii ECK Logos 7 stycznia zostanie otwarta wystawa fotografii z okazji jubileuszu XX-lecia Teatru Logos. W Muzeum
Włókiennictwa można oglądać prace Włodzimierza Cygana oraz słynne abakany Magdaleny Abakanowicz – na wystawie pt.
„Metamorfizm”, po której 13 stycznia
o godz. 17.00 oprowadzi kuratorka Marta
Kowalewska, godzinę później zaś odbędzie
się spotkanie z dr Jolą Golą, która przygotowuje katalog wszystkich dzieł M. Abakanowicz. Natomiast 6 stycznia w Białej Fabryce
będą wyprawione „Urodziny Geyera”, wydarzenie upamiętniające dawnego gospodarza
tego obiektu – fabrykanta Ludwika Geyera.
W programie m. in. gra terenowa, tort urodzinowy i wykłady. A na koniec – oprowadzanie po sali maszyn – ostatnie przed wkraczającą wkrótce inwestycją (muzeum czeka
duży remont, a prace ruszą już na początku
tego roku – więcej na str. 7). W galerii Muzeum Miasta Łodzi czynna jest
wystawa grafiki i malarstwa Barbary Rosiak oraz duża nowa ekspozycja
pt. „Wokół wielkiej Łodzi” (wiąże się z nią cykl zajęć prezentujących znanych łodzian, którzy przyczynili się do rozwoju miasta). 3 stycznia zakończy się w Muzeum Kinematografii ekspozycja „Frida i Diego. Niech żyje
życie!”, nazajutrz zaś Muzeum Sztuki zamyka w ms1 wystawę prac Igora Krenza pt.
„Sanyofikacja”, natomiast do ms2 zaprasza
na dwie wystawy czasowe poświęcone awangardowym artystom. Teatr Arlekin
do 10 stycznia będzie prezentować w Galerii
A wystawę malarstwa Andrzeja Tadeusiaka
pt. „Piękno zauważone”; w tej samej galerii
można oglądać wystawę tkanin malowanych
Magdaleny Urbańczyk.
Dla naszych pociech
Od stycznia rusza nowa edycja „Filharmonii z klasą” – warsztatów muzycznych dla
dzieci z klas I-VI szkół podstawowych, które
w gmachu przy ul. Narutowicza będą poznawać instrumenty, dowiedzą się, jakie cechy
musi mieć piosenka, by mogła się nim stać
przebojem, a wiedza zostanie przekazana
w formie interaktywnych ćwiczeń. Przed
feriami dzieci mogą skorzystać z bogatej
oferty Muzeum Włókiennictwa: 7 stycznia
odbędą się tam warsztaty „Geyerwerki”,
13 stycznia dzieci „przemycą” w walizkach
dzieła sztuki, a 20 stycznia stworzą – jak
Magdalena Abakanowicz – wielowarstwowe
obiekty przestrzenne. W okresie ferii zimowych w dniach 29 stycznia – 9 lutego w Teatrze Lalek Arlekin odbędą się
prowadzone przez lalkarzy warsztaty teatralno-scenograficzne; dla dzieci
w wieku 6-12 lat przygotowane są zajęcia w trzech grupach aktorskich
i jednej grupie scenograficznej. Każda z grup opracuje pokaz i na koniec
ferii zaprezentuje go na Dużej Scenie Arlekina. Uczestnicy zajęć wybiorą
się też do Ceramilandii oraz zwiedzą wystawę w EC1. Muzeum Miasta
Łodzi 21 stycznia planuje warsztaty dla dzieci pt. „Gimnastyka łódzkiego
języka”, a w dniach 30 stycznia – 1 lutego cykl zajęć Ferie w muzeum.
Beata Ostojska

9
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Do Monachium od marca
Wiodący europejski przewoźnik wprowadza nową trasę z Portu
Lotniczego w Łodzi – już od 28 marca Lufthansa będzie oferować
połączenia z Łodzi do Monachium pięć razy w tygodniu. Trasę
będzie obsługiwać Bombardier CRJ-900 mieszczący na pokładzie
100 osób w Klasie Biznes i Ekonomicznej. Rejs o numerze LH1608
będzie startować z Niemiec o 6.05, maszyna wyląduje w Łodzi o 7.25.
Samolot odleci do Monachium o 8.00, gdzie wyląduje o 9.20. – To
doskonała wiadomość dla wszystkich mieszkańców Łodzi i całego regionu, którzy
do tej pory korzystali z usług tego przewoźnika z innych portów lotniczych w Polsce. Lufthansa jest jedną z najlepszych marek na świecie. Jest certyfikowanym,
pięciogwiazdkowym przewoźnikiem lotniczym obok takich linii jak Etihad Airlines, Qatar Airlines i Singapore Airlines. To dla mnie zaszczyt gościć takiego

przewoźnika w Łodzi i rozpocząć z nim stałą współpracę – mówi Anna Midera, prezes Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta. – Jesteśmy
dumni z ogłoszenia nowego, ważnego połączenia z Polski do Niemiec. Polska jest
jednym z najszybciej rozwijających się rynków dla Lufthansy, a Port Lotniczy
w Łodzi, jako dziewiąty w Polsce, z którego zaoferujemy nasze usługi, potwierdza
pozycję Lufthansy jako wiodącej tradycyjnej międzynarodowej linii w Polsce
– podkreślał z kolei Frank Wagner, Country Manager Lufthansa
Group w Polsce. Sprzedaż biletów ruszyła 20 grudnia, rezerwacji
można dokonać na stronie lh.com.
(jm)

Ateny od maja

Łódź zyskuje czwarte regularne połączenie. W tym roku uruchomi je Ryanair, który będzie latał do stolicy Grecji z czterech polskich
miast. Wśród nich jest Łódź, a do Aten będzie można polecieć
od maja. Loty z Łodzi do Aten będą odbywać się raz w tygodniu –
w soboty. Samolot z Łodzi odleci o godz. 11.40, natomiast z lotniska
im. Elefteriosa Wenizelosa w Atenach przyleci o godz. 11.15. Pierwszy lot zaplanowano na 12 maja. (jm)

Cargo się rozwija

Jeśli chodzi o ilość przetransportowanych towarów łódzkie
cargo znajduje się na podium po Warszawie i Katowicach. W przesyłkach, które pojechały i poleciały w świat z Łodzi w rekordowym
maju 2017 r. były motocykle BMW, kriokomory do USA, pralki,
sprzęt elektroniczny, toalety do chińskich pociągów, części do samochodów, fotele samochodowe, słodycze – w sumie 873 tony towarów. Firmy z regionu łódzkiego, które były klientami cargo, to m.in.
Hearing, Hutchinson, Dell, BSH, Gillette, ABB, P&G, Optima.
W historii cargo były też inne ciekawe przesyłki – np. fortepiany,
bursztyny, gęsi puch, części zamienne do statków, kontenery dla
uchodźców w Grecji, dyski, młoty i oszczepy na Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro, czerwony dywan do kasyna w Las Vegas o długości 250 m i wiele innych ciekawych rzeczy. – Najciekawsza była dużą
skrzynia, w której znajdowało się drewno i patyki wyrzucone przez Bałtyk. Pojechały do Chin, gdzie służą jako cenny materiał do robienia pałeczek do jedzenia
– mówi Marcin Strzelecki, kierownik Działu Cargo w Porcie Lotniczym Łódź. Towary w Łodzi są clone, odprawiane i odjeżdżają cięża-

rówkami SAS, Lufthansy i innymi samochodami wielkich linii lotniczych do Warszawy, Frankfurtu i innych portów, gdzie przeładowywane są bezpośrednio do samolotów. Rozwożone są na wszystkie
kontynenty. Czasem z Łodzi latają samoloty transportowe – takim
był np. AN-124 Rusłan, który przyleciał po śmigłowiec modernizowany w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 dla Senegalu.
– Mamy świetne wyniki, które uprawniają nas do tego, żeby rozbudowywać
infrastrukturę cargo. Szykujemy się do budowy nowej hali o powierzchni. 500
mkw., która pozwoli na dwukrotne podwyższenie możliwości przeładunkowych
– mówi Artur Fraj, prokurent i project manager Portu Lotniczego
Łódź. Kluczową dla łódzkiego cargo jest decyzja o budowie drogi
ekspresowej S14, która domknie ring autostradowy wokół Łodzi.
Najdogodniejsza lokalizacja dla cargo to ta obok węzła na drodze
S14. Tam planowana jest budowa kompleksu logistycznego. Jak
powstanie S14, Łódź znajdzie się w unikatowym miejscu w Europie
i najdogodniejszym dla rozwoju logistyki i cargo.
(jm, zdjęcia A. Amerski, Arch. Port Lotniczy im. Reymonta)

LOTNISKO
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smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

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

Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

Będzie
„Skandal”...
Faktura

Rozmowa
t Kogo zapraszacie do nowej restauracji?
Chcemy stworzyć miejsce, w któz Patrykiem
rym dobrze będą się czuli ludzie w przeApostolidisem, dziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni,
właścicielem jak i młodsi, którzy mieszkają w okolicy. Budujemy kartę kuchni od podstaw
restauracji
– nie używamy półproduktów, każde
„Skandal
podawane tu danie powstaje od zera.
w Kuchn!”
Drewnowska
58, Tel. Nasza
516kuchnia
245 676
to autorska fuzja najcie-

kawszych połączeń kuchni klasycznej,
molekularnej i śródziemnomorskiej.
Łącznie z procesami wędzenia – dbamy
o to, aby te procesy odbywały się we
właściwej temperaturze i miały odpowiednie drewno do palenia. Tworzymy
własne przetwory, mamy już marmoladę morelową, a będą też grzyby marynowane.
t Jakie macie do wyboru wina?
Wina muszą być w dobrej cenie,
aby zachęcały do konsumpcji. Nasza
załoga jest przygotowana do tego,
aby o winach opowiedzieć, doradzić
i właściwie podać. Serwować będziemy
m.in. hiszpańskie wino stołowe w ka-

Hotel IBIS

ch
smaków

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

PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

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

Intensywny rok Selgros Cash&Carry
Jubileusz dwudziestu lat obecności firmy
w Polsce, nowa hala w Piasecznie pod Warszawą
i wprowadzenie ekskluzywnych produktów marki
własnej – tak dla Transgourmet Polska, właściciela
sieci sklepów hurtowych Selgros Cash&Carry
w Polsce, minął 2017 rok. Obecna od 20 lat na pol-

nowa hala w Piasecznie

Brasserie w nowej hali SELGROS w Piasecznie

skim rynku firma w tym roku otworzyła kolejną, już 18. halę w kraju. Selgros
Cash&Carry w Piasecznie pod Warszawą to czwarta w tej okolicy inwestycja firmy,
ale szczególna – działa w niej pierwsza w Polsce restauracja Brasserie, która serwuje
potrawy przygotowywane ze składników dostępnych w ofercie hali. Dzięki temu
klienci mogą przekonać się o jakości składników już w trakcie zakupów. W samej hali
zastosowano także nowe rozwiązania sprzedażowe: na miejscu znajdują się lady,
w których świeże produkty jak mięso, wędliny, sery czy antipasti porcjowane są na
życzenie klienta, jak w delikatesach. W 2017 roku Selgros postawił na poszerzenie
oferty produktów ekskluzywnych – w kwietniu wprowadził do sprzedaży produkty
marki własnej Transgourmet Premium. Fermentowany pieprz, trudnodostępne ryże
(Pachcha Perumal, Venere), wyszukane rodzaje soli (waniliowa, wędzona) i olejów
(z orzechów laskowych, z nasion maku) to oferta dla smakoszy, których pociągają
rzadko spotykane składniki i którzy chcą dostać na talerzu coś wyjątkowego. W nowej
hali w Piasecznie klienci znajdą dojrzewającą na miejscu Dry Aged Beef, a także produkty od Frische Paradies – dostawcy słynącego z dystrybucji ekskluzywnych produktów dla najlepszych restauracji w Polsce i za granicą. Selgros od dawna przestał być
jedynie hurtownią – obecnie posiada również zaplecze logistyczne Transgourmet
w Ożarowie Mazowieckim i szkoleniowe – Akademię Kulinarną, do której w przyszłym roku dołączy powstający właśnie Instytut Kulinarny, zlokalizowany w nowej
hali w Piasecznie. Zarówno swoim asortymentem, jak i rozwojem usług firma odpowiada na potrzeby dynamicznie
rozwijającej się i co raz bardziej
wymagającej branży HoReCa.
W tym roku Selgros i Transgourmet zaangażowały się także w szereg najważniejszych wydarzeń
gastronomicznych w kraju, jak
konkurs L'art de la cuisine Martell, Targi Euro Gastro, Kulinarny Puchar Polski czy Kongres
szefów Kuchni. Firma planuje
w 2018 roku uruchomienie kolejTargi EuroGastro w Warszawie
nych hal.
(jm)

Manu Cafe
Drewnowska 58, Tel. 516 245 676
Al. Piłsudskiego 11 A
Tel.: +48 42 254 39 01
H7830@accor.com
novotel.com accorhotels.com

Staropolska gościnność w środku miasta

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

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
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Łódzka Rewita
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Łodzi otrzymało w konkursie na wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych 1,5 mln zł na realizację projektu „Łódzka Rewita”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie
z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową z Łodzi. Głównym celem
projektu jest zwiększenie przedsiębiorczości wśród pozostających
bez zatrudnienia mieszkańców Łodzi z obszaru rewitalizacji przez
przygotowanie do podjęcia i utrzymania i utrzymanie samozatrudnienia. Projekt skierowany jest do mieszkańców z obszaru rewitalizacji zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w wieku od 30 roku życia, pozostających bez pracy i równocześnie znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Projekt zakłada następujące formy wsparcia: szkolenia z zakresu przedsiębiorczości; udzielanie jednorazowego wsparcia finansowego na
rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 25 tys. zł dotacji); udziele-

ŁKA gotowa na tunel
Popisanie umowy na budowę tunelu średnicowego rozpoczyna realizację inwestycji, która
całkowicie zmieni układ połączeń kolejowych na
terenie Łodzi, województwa łódzkiego i całej Polski. Łodzianie zyskają „małe metro”, w którym
pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej będą kursowały nawet co 8 minut. Mieszkańcy województwa – szybkie połączenia z północy na południe
i z wschodu na zachód. ŁKA jest już przygotowana do obsługi tunelu, ma gotowy układ połączeń
z jego uwzględnieniem. Tunel średnicowy połączy
Dworzec Łódź Fabryczna z Dworcem Łódź Kaliska na południu, a od północy ze stacją Łódź
Żabieniec. Inwestycja pozwoli na trasowanie
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nie wsparcia pomostowego finansowego w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności
gospodarczej i przedłużonego
finansowego
wsparcia pomostowego
do 12 miesiąca prowadzenia firmy; indywidualne
doradztwo po rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresu prawa, finansów, księgowości, podatków. Wnioski o dotacje są przyjmowane w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej UMŁ przy al.
Politechniki 32A, tel. 42 638 46 32, e-mail: m.mastalerz@uml.lodz.pl
i w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej przy ul. Narutowicza 34,
tel. 42 208 93 23, 48 797 991 360, e-mail: biuro@izba.lodz.pl
do 15 stycznia 2018 r.
(jm)

pociągów z północy na
południe i ze wschodu
na zachód przez ścisłe
centrum miasta. W części podziemnej znajdą
się dwa przystanki kolejowe Łódź Zielona
i Łódź Ogrodowa.
Budowa tunelu wpłynie znacząco na realizację przewozów przez
Łódzką Kolei Aglomeracyjną. Do realizacji
tych połączeń Spółka wykorzysta obecny jak i nowy tabor. W chwili obecnej realizuje
dwa projekty – zakup 14 pojazdów Impuls II oraz rozbudowę 10 posiadanych pociągów
FLIRT3 o środkowy człon. Zgodnie z harmonogramem prac PKP PLK inwestycja ma
się zakończyć w 2022 roku. 						
(jm)
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BRUS do zagospodarowania

Jest wstępna koncepcja zagospodarowania terenu Brus. Propozycja zmiany sposobu użytkowania tego terenu wzbudziła zainteresowanie, ale także nieporozumienia. – Musimy pamiętać – podkreśla Aleksandra Hac z Biura Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów – że studium jest dokumentem o dość dużym stopniu ogólności. Wszelkie zmiany w sposobie
zagospodarowania Brus wymagają przyjęcia planu miejscowego. Zakładamy,
że pod zabudowę jednorodzinną zostanie przeznaczone 10-15 proc. terenu, czyli ok.
15 hektarów po zachodniej stronie ul. Krańcowej. Będzie to od 30 do 50 działek
przeznaczonych pod budowę jednorodzinnego domu. Nie jest więc prawdą, że Brus

Parki Łodzi i okolic

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego,
że Łódź to jedno z najbardziej zielonych
miast w Polsce. Oprócz kilku lasów, skwerów
i ogrodów działkowych miasto może pochwalić się blisko 40 parkami o łącznej powierzchni ponad 600 hektarów. Roi się w nich
od pomników przyrody, często sprowadzonych jeszcze przez fabrykantów z niemieckich szkółek ogrodniczych. Wiele parków to
dawne prywatne parki, które
powstały przy rezydencjach przemysłowców. Miejsca odpoczynku
i zachwycającej natury. – Urzekająca
jest harmonia tych miejsc i to chciałem
uchwycić na zdjęciach – mówi Paweł
Augustyniak. – Każda pora roku ma
swoje walory, każda z nich jest dla mnie
artystyczną inspiracją. – dodaje fotograf. Największe łódzkie parki
powstały w oparciu o istniejące lasy.
Z kolei Las Łagiewnicki to jeden
z największych w Europie komplek-

trafi w ręce deweloperów. Działki będą duże, o powierzchni od 3 do 5 tysięcy
metrów kwadratowych. Domy, które na nich staną mają być otoczone zielenią.
Nie będzie zgody na karczowanie w tym miejscu lasu. Chcemy stworzyć w ten sposób ofertę dla osób, które dzisiaj budują domy w ościennych gminach, w spokoju,
pośród zieleni. Z uwagi na liczbę działek, którą tu planujemy, liczba mieszkańców
nie zwiększy się znacząco. Nie spowoduje to więc dużego obciążenia komunikacyjnego tej części miasta. W sprawie Brusa organizowane są spotkania dla
mieszkańców i będzie uruchomiony program do zbierania opinii
Vox Populi – zarządzone zostaną konsultacje społeczne do końca
stycznia, których wnioski będą wytycznymi dla radnych podczas głosowania nad uchwałą w sprawie tych terenów.
(not. jm)
sów leśnych położonych w granicach
administracyjnych miasta. Zajmuje
powierzchnię ponad 1200 ha. Paweł
Augustyniak to łódzki fotograf. Zajmuje się fotografią krajobrazową,
industrialną i wnętrz. W jego portfolio
znajdują się kadry z polskich, włoskich,
portugalskich, hiszpańskich, greckich
miast i wysp. Więcej zdjęć na stronie
www.pawelaugustyniak.pl
(jm)

Rydygier po remoncie
W 2017 r. zakończyły się prace remontowe w Centrum Medycznym im. dr L. Rydygiera. Przebudowany został hol główny oraz
recepcja i szatnia szpitala ginekologiczno położniczego. Na realizację zadania inwestycyjnego przeznaczone zostały środki w ramach
budżetu obywatelskiego w wysokości 294 tys. zł, a koszt całej inwestycji wyniósł 298 610 zł. W ramach inwestycji wykonano także koncepcję architektoniczną wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz projekt budowlany przebudowy.
(jm)
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Atlas Arena po roku
Miejska Arena Kultury i Sportu ugruntowała w ub. roku swoją
pozycję na mapie Polski. Spółka jest operatorem 3 obiektów (MAKiS,
Stadion przy al. Unii i Stadion Miejski przy al. Piłsudskiego), na których w sumie odbyło się w 2017 r. 149 wydarzeń. Uczestniczyło
w nich ponad milion widzów (4,5 mln od początku działalności).
W hali cyklicznie odbywały się rozgrywki ligowe siatkarek Budowlanych Łódź, Orlen Ligi, Skry Bełchatów i zmagania siatkarek Łódzkiego Klubu Sportowego, mecze Polskiej Ligii Światowej i Klubowe
Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Pod dachem areny odbyło się 16 muzycznych imprez, które zgromadziły blisko 150 tys.
fanów. Magnesem dla publiczności były gwiazdy światowego formatu, m.in. Deep Purple, Queen, Ennio Morricone Hans Zimmer,
Andre Rieu, Sarah Brightman. Koncertem, który zgromadził najliczniejszą publiczność był występ zespołu Queen (blisko 14 000
osób). MAKiS nie zapomniała o najmłodszych – Disney on Ice,
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Dzień Dziecka oraz Gwiazdka dla Dzieci przyciągnęły ponad 40 tys.
dzieci i rodziców. Hala to także doskonałe centrum kongresowo-biznesowego. W organizowanych tu targach, szkoleniach i kongresach
wzięło udział ponad 70 tys. osób. Stadion Miejski przy al. Unii przyciągnął ogólną liczbę blisko 110 tys. widzów podczas meczów ligowych piłkarzy ŁKS, rugbistów Budowlanych, Mistrzostw Europy
w Rugby oraz Łódzkiego Biegu Niepodległości, zaś Stadion Miejski
przy Al. Piłsudskiego gościł w 468 050 widzów podczas 27 wydarzeń
związanych przede wszystkim z rozgrywkami klubowymi piłkarzy
drużyny Widzew Łódź. Spółka sześciokrotnie współorganizowała
takie wydarzenia, jak:
mecz U - 21 Polska – Finlandia, Orlen Cup, Łódź
Disco Fest 2017, Dzień
Dziecka, Łódzki Bieg Niepodległości, Mikołajki
dla dzieci z domów dziecka, Dzień Dziecka Fundacji JP II. Rok 2017 to także
czas dużych inwestycji.
Oddano do użytku wyremontowane loże VIP
w Atlas Arenie oraz loże
VIP na Stadionie Miejskim przy Al. Unii.
Tak trzymać!
Jerzy Mazur
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Hosting najwyższej klasy
W ubiegłym roku polecaliśmy na naszych łamach ofertę firmy
SeoHost, a szczególną uwagę zwracaliśmy na najtańsze domeny
tego operatora na polskim rynku. Jednak SeoHost.pl to nie tylko
domeny, ale również hosting wysokiej klasy w rewelacyjnym stosunku ceny do oferowanej jakości i korzyści płynącej z usług. Co
wyróżnia SeoHost.pl na tle innych ofert? Przede wszystkim najwyższej klasy sprzęt serwerowy i pełna redundancja na każdym
poziomie usługi (łącza, zasilanie), rozbudowany system technicznych kopii zapasowych, centrum danych o najwyższym poziomie
technologicznym, wydajne macierze NVMe oraz SSD, system
ochrony Firewall i Anty DDoS RADWARE oraz najwyższy
poziom wsparcia technicznego. Współpracując z SeoHost.pl
w zakresie hostingu czy serwera VPS (lub dedykowanego), klient
ma pewność, że jego dane są pod czujną opieką zaangażowanego
zespołu technicznego, który wkłada moc pozytywnych emocji
w to, co robi. Gorąco polecamy!
Jerzy Mazur

Technikum Automatyki
i Robotyki ŁSSE
Nowoczesny przemysł stawia nowe wyzwania przed rynkiem
pracy. Współdziałające z ŁSSE S.A. firmy poszukują pracowników
do wykonywania zadań przy całkowicie zautomatyzowanych
liniach produkcyjnych, czyli fachowców z dziedziny automatyki
i robotyki. Taki kierunek kształcenia występuje obecnie tylko na
uczelniach. Dlatego Strefa zabiega o uznanie swojej inicjatywy
za eksperyment pedagogiczny. Inicjatywa jest przy tym
komplementarna z systemem kształcenia zawodowego i uzupełnia
ofertę istniejących szkół zawodowych. Łódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna chce, aby w klasyfikacji zawodów znalazł się technik
automatyki i robotyki. Otworzy to możliwość przygotowania
średniej kadry technicznej na konkretne zapotrzebowania dla
pracodawców, w tym w szczególności inwestorów ŁSSE. Tworząc
perspektywę przygotowania wysoko wyspecjalizowanych kadr
technicznych do nowego, niespotykanego dotąd na poziomie
szkoły ponadgimnazjalnej (w przyszłości ponadpodstawowej)
zawodu, ŁSSE S.A. zamierza otworzyć nowy rozdział łączenia
edukacji z biznesem. Technikum Automatyki i Robotyki Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej chce realizować kształcenie
zawodowe wysokiej jakości, które między innymi przygotuje
absolwenta do mobilności i elastycznego funkcjonowania na
dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, będzie rozwijało
kompetencje personalne i społeczne. Strategicznym Partnerem
projektu jest Politechnika Łódzka, która gotowa jest udostępniać
swoje specjalistyczne laboratoria do realizacji zajęć praktycznych.
Strefa prowadzi rozmowy z wybranymi partnerami szkoły,
firmami strefowymi, i skupia się na ich realnych potrzebach,

Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE, Sławomir Wiak, Rektor PŁ, Marek Michalik Prezes ŁSSE

o których już teraz wiadomo, że są ogromne. W zakładach tych
przedsiębiorstw będą się również odbywać praktyki zawodowe.
Mają też one pomagać przygotowywać program kształcenia.
Prowadzone są analizy zapotrzebowania na konkretne stanowiska
zawodowe. Z samych wydanych zezwoleń na działalność w ŁSSE
wynika potrzeba zatrudnienia blisko sześciu tysięcy osób. Znaczna
część tego zapotrzebowania wiąże się z automatyką i robotyką.
Koncepcja otwarcia placówki edukacyjnej przewiduje rozpoczęcie
działania od 1 września 2018 roku.
(jm, zdjęcia arch. ŁSSE)

NOWE TERENY INWESTYCYJNE
POWIERZCHNIE
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE
POD WYNAJEM

POMOC PUBLICZNA DO 55% KOSZTÓW INWESTYCJI

DOSKONAŁA
LOKALIZACJA
W CENTRUM POLSKI
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TOYA inwestuje w rozwój
Rozmowa z Andrzejem Pasowskim,
dyrektorem marketingu spółki TOYA

Jaki to był rok dla firmy TOYA?
TOYA wciąż się rozwija aby
sprostać wyzwaniom wymagającego rynku telekomunikacyjnego
i oczekiwaniom naszych Abonentów. Stale poprawiamy jakość
naszych usług. W trakcie mijającego roku podnieśliśmy upload
czyli
możliwość
wysyłania
danych, we wszystkich pakietach
od 25 do 100% bez zmiany ceny.
W grudniu 2017 r. wprowadziliśmy najszybszy pakiet dostępu
do Internetu o przepustowości 600 Mb/s., a w usłudze dla biznesu
aż do 700 Mb/s. Byliśmy i jesteśmy liderem prędkości Internetu
w Polsce w 2017 roku i jest on oceniany jako jeden z najbardziej niezawodnych i bezpiecznych w kraju. Według badań przeprowadzanych przez speedtest.pl średnia prędkość uzyskiwana przez użytkowników naszej usługi internetowej sięgała 70 Mb/s.
Jaka jest teraz Wasza oferta telewizyjna?
W styczniu 2017 r. oferowaliśmy 239 kanałów, w tym 91 High
Definition, a w nowy rok wchodzimy z 260 kanałami, w tym aż 117
HD. Trwa nadal szeroko zakrojona akcja wymiany odbiorników
cyfrowych SD na HD, a od października 2017 dla abonentów TOYA
są dostępne Moduły CI+ w dwóch opcjach: jako „odbiornik główny” lub w opcji Multiroom. Moduły działają z telewizorami do tego
przystosowanymi.

Detal w kalendarzu
Grupa TOYA, jak co roku, wydała kalendarz „Kochamy Łódź”
na 2018 r. W edycji na 2017 r. zdjęcia Łodzi robione były pod kątem
90 stopni przez drona łatającego nad Łodzią na wysokości od kilkudziesięciu do ok. 200 metrów. Trzeba było sporej wyobraźni i dobrej
znajomości Łodzi, aby rozpoznać, co jest na zdjęciach. A kto trafił,
dostał w prezencie książkę „Bezbronne Miasto, Łódź 1914-1918”,
wydaną także przez Grupę TOYA. – Łódź jest postrzegana jako miasto trudne, ale my uważamy,
że jest wspaniałe, dlatego
TOYA od lat tu inwestuje
i wpiera jego rozwój. To nasz
trzeci kalendarz, a poświęcony
jest łódzkiemu detalowi –
mówił podczas prezentacji
kalendarza Łukasz Myszka, PR
Manager Grupy TOYA. Kalendarz został wydrukowany

Nagrody dla miasta

Miasto Łódź sprzyja inwestorom i chętnie współpracuje z przedsiębiorcami. Także inwestorzy doceniają tę współpracę, a wyraża się
to w licznych nagrodach i wyróżnieniach przyznanych miastu.
W 2017 roku otrzymaliśmy rekordową liczbę nagród właśnie
od inwestorów, m.in. Investment Awards 2017 w kat. City
przyznane przez EuropaProperty.com oraz Prime Property
Prize 2017 – nagroda portalu propertynews.pl Prime Property Prize 2017 w kategorii Miasto Przyjazne Inwestorom.
Wysoko oceniono również Łódź jako miejsce do życia,
wskazując bogatą ofertę kulturową i potencjał edukacyjny
miasta. W piątej edycji rankingu miast polskich Polskiego
Związku Firm Deweloperskich Miasto Łódź zdobyło II
miejsce. Łódzkie władze samorządowe zostały docenione
przez branżę nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce, zdo-
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Kierowcy chwalą wasze kamery TOYA GO...
W tej aplikacji mamy już teraz 109 kanałów telewizyjnych i podgląd obrazu z blisko 70 kamer internetowych z głównych skrzyżowań, rynków oraz innych ważnych miejsc w 8 miastach Polski.
Z aplikacji można korzystać na komputerach i urządzeniach mobilnych, jest bezpłatna dla wszystkich abonentów TOYA oraz sieci
partnerskich. Wprowadziliśmy tu także nowy serwis – wchodząc na
podgląd kamery możemy zobaczyć jaka jest aktualna pogoda i zanieczyszczenie powietrza w danym miejscu. Dla łodzian to bardzo
ważne, bo miasto jest zagrożone pyłami PM 10, a zwłaszcza niebezpiecznymi PM 2,5, które są wchłanialne także przez skórę.
TOYA zaczęła w ub. roku budować wokół Łodzi rozległą sieć NGA.
Tak. Realizujemy projekt 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 ponad 40 tysiącom użytkowników końcowych oraz 130 placówkom oświatowym z regionu
łódzkiego dostępu do sieci szerokopasmowej, o przepustowości
powyżej 100 Mb/s. Wartość projektu wynosi prawie 65,5 miliona zł,
a ukończymy go w połowie 2020 r.
(Not. jm)
w nakładzie tysiąca tys.
i egzemplarzy i jest rozdawany
za darmo, a powstał przy
współpracy z portalem Łódzki
Detal.. Prezentuje 13 zdjęć
detali łódzkich kamienic
i budynków, jego złożeniem
jest pokazanie piękna miasta
przez koncentrowanie się na
detalach. Na zdjęciach znajdziemy m.in. sufit z pałacu
Kindermanna przy ul. Piotrkowskiej 151, sowę z kamienicy
przy ul. Rewolucji 1905 r. 24,
witraż w kamienicy Auerbachów przy ul. Narutowicza 32
i mozaikę z Teatru Pinokio
przy ul. Kopernika 16.
Brawo TOYA!
(jm)
bywając 1. miejsce wg raportu ABSL „Sektor nowoczesnych usług
biznesowych w Polsce w 2017 r.” A podczas Gali Eurobuild Awards
w Warszawie Łódź po raz drugi z rzędu nagrodzona została wyróżnieniem Miasto Najbardziej Przyjazne Inwestorom. W ścisłej trójce
nominowanych Łódź znalazła się z Katowicami i Warszawą.
Tak trzymać! 					
(jm)
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Tramwaj dla Łodzi

Ogłoszony został kolejny przetarg
w ramach projektu Tramwaj dla Łodzi.
Zostanie przebudowana al. Śmigłego-Rydza od Piłsudskiego do Przybyszewskiego na całej swojej szerokości. Powstanie wspólny pas dla autobusów i tramwajów, wiadukty zostaną rozebrane, a w ich
miejsce powstaną nowe. Po zakończeniu
inwestycji tramwaje będą jeździły na
poziomie zero. Między jezdniami powstanie przystanek tramwajowo-autobusowy,
do którego piesi będą mieli bezpieczne
dojście. Jezdnie nadal będą miały trzy
pasy ruchu w każdym kierunku. Po obu
stronach powstaną chodniki i drogi rowerowe. W ramach projektu miasto wyremontuje 11 km torowisk, jezdni i chodników, wybuduje dwa kilometry nowych
odcinków torów, kupi 30 nowoczesnych
tramwajów i zmodernizuje zajezdnię
Chocianowice. Całość będzie kosztować
przeszło 600 milionów.
(jm)

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