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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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„Gazeta Wyborcza”, Telewizja TOYA, klub Wytwórnia
i Narodowe Centrum Kultury już po raz dziewiąty zorganizowali plebiscyt na najważniejsze łódzkie wydarzenie kulturalne
i w styczniu został rozstrzygnięty plebiscyt Energia Kultury
– wydarzeniem kulturalnym 2017 roku została premiera „Les
Miserables” w Teatrze Muzycznym w Łodzi, zaś wręczaną od 7 lat
nagrodę „Człowiek kultury” odebrał Józef Robakowski. W skład
jury wchodzili m.in. Jolanta Rudzka-Habisiak, rektor Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi, Ziemowit Wojtczak, pełnomocnik rektora ds. rozwoju Akademii Muzycznej w Łodzi i Jerzy Jarniewicz,
anglista, poeta i tłumacz, a w obradach uczestniczyli dziennikarze „Wyborczej” i Telewizji Toya. Gratulujemy! 	     (BeO)
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w Teatrze Powszechnym w Łodzi
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Od początku 2018 r. Łódź ma Rzecznika
ds. Seniorów – jest nią Celina Maciejewska, absolwentka Międzynarodowej Szkoły
Liderów Ekonomii Społecznej i wieloletnia aktywistka Fundacji „Dom w Łodzi”
oraz współtwórczyni Łódzkiego Telefonu
Życzliwości, który działa od marca 2014 r.
Zadania rzecznika ds. seniorów to inicjowanie różnych form wsparcia, oczekiwanych przez osoby 60+, konsultowanie
projektów skierowanych do seniorów,
działania edukacyjne dot. wszelkich zagadnień związanych za starzeniem się,
edukacja cyfrowa seniorów, działania
interwencyjne, współpraca z Oddziałem ds. Seniorów i Łódzką
Radą Seniorów, organizacja i promocja łódzkich „Senioraliów”
oraz współpraca z instytucjami publicznymi, NGO, biznesem
na rzecz seniorów. Biuro Rzecznika ds. Seniorów znajduje się
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ (ul. Zachodnia
47, pok. 128), tel. 42 638 47 34. Biuro czynne jest w poniedziałki
(8.00–16.00), wtorki (9.00–17.00) oraz czwartki (8.00–12.00). (jm)

26 Finał WOŚP

26 Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy to niesamowita energia i jak się okazuje
– niezwykła hojność ludzi dobrej
woli. Już teraz wiadomo, że tegoroczny Finał to kolejne rekordy.
W całym kraju zebrano ponad
80 mln zł. A Łódź – nie odbiega od tej wyjątkowej tendencji.
Największy łódzki sztab (ponad
170 wolontariuszy), czyli Straży
Miejskiej,
który
kwestował
głównie na ul. Piotrkowskiej
podczas Wielkiej Szarży i pikniku zorganizowanego wspólnie
z Łódzkim Centrum Wydarzeń,
zebrał ponad 175 tysięcy złotych. Rekordowa okazała się także
zbiórka prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej. Łodzianie do jej
puszki wrzucili ponad 22 tysiące złotych oraz biżuterię. Łączna
szacunkowa kwota z 8 łódzkich sztabów to około 750 tys. złotych.
Dla porównania – w 2017 r. dzień po finale zebrano niecałe 0,5 mln zł.
(jm)

Obsługa kart płatniczych
Obsługa bezgotówkowa ﬁrm
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Ptak Outlet – zawsze taniej

Wiecie, czym różni się outlet od zwykłej galerii handlowej? Po
pierwsze – cenami. Outlet to centrum sprzedaży nowych markowych
produktów w cenach obniżonych o minimum 30% od cen tych
samych produktów oferowanych
w regularnych sklepach i galeriach. Ponadto w outlecie możecie
znaleźć m.in. kolekcje z poprzednich sezonów, końcówki serii,
nadwyżki magazynowe i produkcyjne oraz specjalnie dedykowane
kolekcje. Choćby dlatego Ptak
Outlet jest popularnym wyborem
miłośników oszczędnych zakupów. Każdy znajdzie tam bogaty
wybór odzieży, butów, torebek,
akcesoriów i kosmetyków od najlepszych światowych marek, np.
Tommy Hilfiger, Calvin Klein,
Lacoste, U.S. Polo Assn., Guess,
Nike, Adidas, Puma, Reebok,
CCC, Go Sport, Triumph, Pierre
Cardin czy Douglas. Ponad 100

sklepów oferuje tam swoje towary z gwarantowaną całoroczną obniżką cen aż do 70% w porównaniu do własnych regularnych sklepów.
Hitami wyprzedaży w lutym są m.in. snikersy Kazar przecenione
z 469 zł na 187 zł, kurtka Levi’s w cenie obniżonej z 619 zł na 169,90 zł,
kurtka Benetton z 299 zł na 125,40 zł, buty New Balance z 349,99 na
179,99 zł czy perfumy Paco Rabanne 1 Million przecenione z 385 zł na
190 zł. W centrum outletowym dużo się dzieje – weekendy wyprzedażowe, koncerty, wydarzenia specjalne... Miejsce to odwiedzili już m.
in. Ewa Chodakowska, Maffasshion, Natalia Szroeder, Siostry
ADiHD czy zespoły Video i Enej. Doskonały dojazd z każdej części
Łodzi zapewnia lokalizacja zaraz przy zbiegu autostrady A1 i drogi
ekspresowej S8. Parking na ponad 1000 samochodów, bogata oferta
gastronomiczna oraz bardzo szeroki asortyment – to kolejne atuty,
które stale przyciągają do Ptak Outlet. Aktualne obniżki możecie
zawsze sprawdzać na www.ptakoutlet.pl

Będzie głośno i gorąco

Rozmowa z Krzysztofem Maciaszczykiem,
Prezesem Miejskiej Areny Kultury i Sportu,
oraz Tomaszem Koralewskim, Prezesem
Łódzkiej Organizacji Turystycznej

Co planujecie po przejęciu Międzynarodowych Targów Łódzkich?
W Atlas Arenie gościliśmy już imprezy targowe wielu polskich
organizatorów. Będziemy oczywiście kontynuować to, co robiły
targi. W najbliższym sezonie na pewno odbędą się wszystkie zaplanowane imprezy. W przyszłości niektóre formaty będziemy rozwijać, inne być może zastąpimy nowymi wydarzeniami. Część z nich
przeniesiemy do naszych obiektów, choć na pewno nie wszystkie,
bo nie w każdym przypadku jest to zasadne. Pracujemy już teraz nad
nowym produktem – nowymi targami.
Im więcej głośnych imprez – dodaje Tomasz Koralewski – tym
bardziej my się cieszymy, bo to przekłada się na wyniki w branży
turystycznej, szczególnie na miejsca w łódzkich hotelach, które
wtedy mają większe obłożenie. Wynika z tego, że pożądana jest
współpraca między MAKiS, Łódzką Organizacją Turystyczną, hotelami i restauracjami. Takie synergiczne działania przysparzają Łodzi
wielu gości z kraju i zagranicy, którzy generują dodatkowe wpływy
dla branży hotelarskiej i restauracyjnej, a przy okazji zachęcają turystów do zwiedzania miasta.
(Not. jm)

Co zobaczymy w Atlas Arenie w tym roku?
W Łodzi będzie głośno. To już kolejny sezon w Atlas Arenie
z takim motto. Kampanię reklamową mamy w całym mieście –
w Aquaparku FALA, w pojazdach komunikacji miejskiej, na lotnisku i na bilboardach. Pomimo rosnącej konkurencji udaje nam się
wciąż pozyskiwać gwiazdy dużego formatu. Wracają do nas największe światowe marki muzyczne. W lutym gościmy Depeche Mode,
w kwietniu odbędą się trzy duże koncerty – The Kelly Family, Rock
Meets Classic oraz Thirty Seconds to Mars. W maju zobaczymy koncert Andre Rieu, natomiast w lipcu legendarną grupę Scorpions.
Planujemy jeszcze niespodziankę, ale za wcześnie, żeby podawać
szczegóły – niebawem się okaże, kto wzmocni koncertowy kwiecień.
Głośno będzie nie tylko z powodu koncertów, bo 8 kwietnia odbędzie się u nas otwarcie sezonu motocyklowego. W roku ubiegłym
gościliśmy 3000 motocykli!

TARGI
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Energia wiedzy płynie w świat

W styczniu uroczyście otwarto Centrum Nauki i Techniki w EC1.
– Pierwsza w Łodzi komercyjna elektrownia rozpoczęła działalność w 1907 r. –
mówił Błażej Moder, dyrektor EC1. – Co ciekawe, pracowała nieprzerwanie
aż do 2000 r. i jest metaforą losu naszego miasta, ponieważ okres jej świetności był
związany z przemysłem i jego rozwojem. Przełom wieków wymusił szukanie
nowych koncepcji i funkcji. Złożona wtedy obietnica transformacji EC1 w nowoczesną placówkę kultury została teraz spełniona. Dużą atrakcją Centrum jest
ścieżka edukacyjna „Przetwarzanie energii”, na której zwiedzający
odbywa „podróż” od hałdy węgla do zarządzania dostawami energii.
Natomiast ofertę popularnego Planetarium EC1 uzupełnia strefa Głębokiego Kosmosu należąca do innej ścieżki edukacyjnej – Mikroświat-Makroświat. Korzystając z ogromnego ekranu zanurzamy się w głębinach kosmosu i z bliska oglądamy galaktyki znajdujące się nawet
miliony lat świetlnych od nas. A prosto z kosmicznej ekspozycji polecimy wspólnie na Międzynarodową Stację Kosmiczną – jest tu bowiem
symulator oparty na technologii rzeczywistości wirtualnej (VR).
Otwarcie Centrum było zimowym prezentem dla łodzian, jego popu-

Straż Miejska po roku

Joanna Prasnowska

czas na zasłużoną przerwę.
– Sukcesem są również działania
spoza naszych obowiązków ustawowych – podkreśla Joanna Prasnowska. – Podpisaliśmy porozumienie z łódzką Caritas, aby wspólnie pomagać osobom bezdomnym
i potrzebującym. Do patrolu SM
dołączają wolontariusze Caritas,
którzy mają ciepłą zupę, koc albo
kołdrę. Pomoc trafia do tych, którzy
odmawiają przewozu do schroniska.
Współpracujemy z Domem Małego Dziecka przy ul. Drużynowej, gdzie pomagamy w remontach i organizujemy zbiórki materiałów higienicznych. Uczestniczymy też w akcji „Dzikość Serca” i zbieramy karmę dla zwierząt, a w marcu
współorganizujemy halowy turniej piłki nożnej pod patronatem PMŁ. Grupa
strażników pomagała też poszkodowanym w sierpniowej nawałnicy
na Pomorzu i zbieraniu pieniędzy na odbudowę domu dla jednej
z rodzin. SM przeprowadziła także kurs samoobrony dla pracowników MOPS-u i kolejny raz przy SM działał sztab WOŚP, który zorganizował wielką szarżę konną na ul. Piotrkowskiej. Słowem – pracowity rok, oby tak dalej!                                                                    (jm)

Sukcesem SM w Łodzi w 2017 r. jest
powołanie do życia sekcji zajmującej się
usuwaniem tzw. wraków z ulic. – Liczba
interwencji od chwili powołania sekcji znacząco
wzrosła. – mówi Joanna Prasnowska
z Wydziału Dowodzenia SM. Sekcja ma
pełne ręce roboty. W 2016 r. usunięto
około 30 pojazdów, a od maja do października 2017 r. aż sto. Ponad 200
podań czeka na weryfikację. Sukcesem
jest również funkcjonowanie sekcji Eko
Patrol, która zajmuje się ujawnianiem
tych, którzy palą odpadami. SM współpracuje z Politechniką Łódzką, która
w razie potrzeby bada próbki zebrane
przez pracowników Wydziału Ochrony
Środowiska. Sypią się dość wysokie mandaty i wnioski trafiają do sądu. Doskonale działa sekcja Animal Patrol. Interwencji jest mnóstwo, aż ciężko znaleźć

rynek Łódzki 2(201) 2018

larność rośnie, a ostatnio zdobyło nominację w konkursie Property Design Awards 2018 w kategorii „Design –
wnętrza: obiekty publiczne”. Centrum jest czynne
od wtorku do niedzieli w godz. 9-19 i warto je odwiedzić
z dziećmi w czasie ferii zimowych. Ceny biletów wstępu
są zróżnicowane w zależności od dni tygodnia i liczebności grup; zaczynają się od 14 zł i są dostępne na stronie
bilety.ec1lodz.pl
(BeO)
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Łódź pięknieje
Zmiany w mieście nabierają tempa. – Zaczynamy spełniać marzenia
o pięknym centrum Łodzi – mówi prezydent Hanna Zdanowska.
– Pierwszą inwestycją jest remont ulicy Gdańskiej, którą przebuduje firma
WODAN z naszego regionu. Ulica stanie się woonerfem, a na odcinku od ul.
Ogrodowej do Legionów posadzimy 50 drzew. Gdańska będzie dostępna dla
samochodów, ruch będzie jednak uspokojony, cała ulica będzie miała kamienną posadzkę. W 2018 r., poza
Gdańską, przebudujemy także ulice:
Tuwima, Traugutta, Sienkiewicza,
Nawrot i Wschodnią oraz parki
Sienkiewicza
i
Moniuszki.
Na przebudowywanych ulicach Zbąszyńskiej i Swojskiej
pojawiła się już nowa
nawierzchnia dostosowana
do obsługi pojazdów ciężarowych oraz chodniki. Powstaną
tu również miejsca postojowe
dla samochodów osobowych
i TIR-ów. Inwestycja obejmuje
budowę oświetlenia oraz tras
dla rowerów. W planach są też

Wizualizacja ul. Gdańskiej

nowe trawniki i nasadzenia. Po zimie wykonywane będą prace brukarskie. Ulice Zbąszyńska i Swojska znajdują się na terenie Teofilowa Przemysłowego. Zlokalizowanych jest przy nich łącznie ponad
100 firm. Każdego dnia przyjeżdżają do nich setki pojazdów:
dostawcy, kontrahenci i klienci. Inwestycja zakończy się w tym
roku. Zmieni się również Muzeum Tradycji Niepodległościowych,
które pozyskało fundusze na dwie inwestycje w oddziale na Radogoszczu. Pierwsza to zagospodarowanie terenu wokół sarkofagu
z prochami więźniów, którzy zostali spaleni w nocy z 17 na 18
stycznia 1945 r. Po remoncie na dziedzińcu muzeum stanie makieta więzienia z czasów wojny. Drugi projekt przewiduje przebudowę
ekspozycji, która pokaże Łódź jako miasto Kraju Warty wcielone
do III Rzeszy. Przebudowa potrwa do końca 2018 r.
(jm, na foto Łukasz Włodarczyk z firmy WODAN i Hanna Zdanowska)

Nowe biura i mieszkania
Dzisiaj w Łodzi realizowanych jest kilkadziesiąt inwestycji biurowych i mieszkaniowych takich firm, jak Atal, Budomal, Skanska,
Echo Investment, Atlas czy Murapol.  Rok 2018 będzie rokiem jednej
wielkiej budowy w naszym mieście. – W połowie stycznia – podkreśla
Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska – na 40 budowach sześćdziesiąt dźwigów buduje i rozwija nasze miasto. To chyba rekord i dobry prognostyk na kolejne
lata. Dźwigi są potwierdzeniem rekordowej liczby pozwoleń na budowę wydanych
przez miasto w 2017 r. A było ich 3751, najwięcej w historii Łodzi. Powoli rośnie Brama Miasta, biurowce Nowa Fabryczna i Przystanek
mBank już się otworzyły w Nowym Centrum Łodzi. Dobiega końca
budowa Ogrodowej Office i hotelu Puro przy Pałacu Poznańskiego.
Raport Colliers International o aktywności deweloperów mieszkaniowych potwierdza, że w 2017 r. największym zainteresowaniem
inwestorów cieszyły się obszary na obrzeżach dużych miast oraz
położone bliżej centrum, wymagające rewitalizacji – głównie w Łodzi.
Tuż przy Galerii Łódzkiej kończy się rozbudowa Symetris i CrossPoint, niebawem rozpoczną się prace Avestusa na skrzyżowaniu Marszałków. Eksperci twierdzą, że w przypadku dobrze przygotowanych

gruntów bez wad prawnych i technicznych wzrost zainteresowania
będzie bardzo duży ze wzlędu na ich malejącą podaż. Oby tak dalej!
Jerzy Mazur

Nieruchomości sprzedane

Jak poinformował Marek Jóźwiak, p.o. dyr. Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, do najdroższych w mijającym roku należał teren o powierzchni ok. 9,5 tys. m kw. w rejonie
al. Piłsudskiego i ul. Kilińskiego, nabyty przez firmę deweloperską
Echo Investment za kwotę ponad 15 mln zł. To znany polski deweloper, który zrealizował w Łodzi szereg inwestycji. Jego ostatnie
realizacje to biurowce Symetris przy al. Piłsudskiego
i osiedle Nowa Dzielnica przy
ul. Wodnej. Udało się również
zbyć działkę 10,5 tys. m kw.
wraz z dawnym parkingiem
i halą wystawową za 12,87 mln
zł przy ul. Skorupki. 8,4 mln
zł zapłacił inwestor za 16,5 tys.
m kw. terenu pod zabudowę
mieszkaniową na Radogoszczu Wschodzie przy ul. Łososiowej. Bielnik Kopischa przy
ul. Tymienieckiego wylicyto-

INWESTYCJE

wano za prawie 4 mln zł. Adam Pustelnik, p.o. dyr. Biura Obsługi
Inwestora i Współpracy z Zagranicą UMŁ, podkreślił, że rośnie
popyt na nieruchomości w Łodzi, które w równej mierze są obiektem zainteresowania inwestorów biurowych, jak również branży
mieszkaniowej. Ogółem w 2017 roku na przetargach zostały wylicytowane nieruchomości o wartości 49 328 680,00 zł.                     (jm)
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Teatr wypracowanej marki
Rok 2017 w Powszechnym zamknął się imponującą liczbą 378 przedstawień,
w tym 12 premier, a obejrzało je ponad 130 tysięcy
widzów! Pod względem
finansowym ubiegły rok też
trzeba zaliczyć do udanych,
bo mieliście prawie 4 miliony złotych wpływów łącznie.
Jak udało się osiągnąć tak
dobry wynik, a zwłaszcza
tak olbrzymią frekwencję?
To prawda – miniony
rok był dla nas bardzo
intensywny. Na Dużej
Scenie premiery „Żony
potrzebnej od zaraz”
i „Wszystko w rodzinie”,
na Małej Scenie trzy prapremiery – „Arcydzieło
na śmietniku”, „Dryl”
i „Dziewczyna jak ta”.
Poza tym pięć premier Teatru dla niewidomych oraz dwie premiery
zrealizowane w ramach misyjności teatru publicznego. Spektakl
„1, 2, 3, zginiesz Ty!” przygotowany został specjalnie na „Dotknij
Teatru” z podopiecznymi MONAR-u, natomiast „Ostatni świadkowie” to efekt warsztatów z grupą seniorów „Jesteśmy”, która
działa przy naszym teatrze. Na tak dobry wynik pracowaliśmy
wiele lat. To zasługa naszego repertuaru, projektów, premier, wiarygodności, wypracowanej marki, wszystkich naszych działań
w ramach przyświecającej nam idei „Teatru blisko ludzi”. Przede
wszystkim jednak decydującym czynnikiem jest poziom artystyczny – jeśli jest wysoki, widzowie przychodzą do teatru. Odbiorcy
nie da się oszukać. Podobnie jest w każdej innej dziedzinie.
Na przykład do niektórych restauracji ustawiają się kolejki i brakuje tam wolnych stolików, inne – z bardzo podobnym menu – świecą pustkami mimo różnych promocji czy zniżek. Którą „restauracją” jesteśmy? Wyniki mówią same za siebie.
Na lutowym afiszu znalazły się wszystkie tytuły z dotychczasowego
repertuaru. Czy macie już opracowaną strategię, by zapełnić widownię?
Repertuar każdego miesiąca zawsze weryfikują widzowie,
a nie recenzenci czy urzędnicy. To od widzów zależą losy spektaklu
po premierze. Zdarza się, że nawet jeśli pracujemy z taką samą determinacją nad różnymi spektaklami, nie jesteśmy w stanie przewidzieć
efektu. Przygotowujemy kolejne premiery, mam nadzieję, że okażą
się interesujące dla naszych odbiorców.

Za nami premiera prasowa nowej komedii Raya Cooneya „Wszystko w rodzinie” w reż. Giovanny’ego Castellanosa z gwiazdorską obsadą
(m.in. Barbara Lauks, Barbara Szcześniak, Marta Jarczewska, Janusz
German i Piotr Lauks). Sądzi Pani, że spektakl będzie miał powodzenie
u widzów?
Jeśli sądzić po wyprzedanych biletach już cieszy się uznaniem.
Poza tym cieszę się ze sformułowania o gwiazdorskiej obsadzie.
Przez lata zabiegałam o to, aby widzowie doceniali łódzkich artystów. Pracowałam na lokalność. Bardzo się cieszę, że autografy rozdają łódzcy aktorzy, którzy zapracowali na swoje nazwisko,
a nie gwiazdy na przykład z Warszawy.
Rozmawiamy w środku zimy, ale nadejdzie wiosna i teatralna
Łódź znów będzie żyła organizowanym przez Panią Międzynarodowym
Festiwalem Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Ma Pani już plany
na 24. edycję?
Tak, repertuar jest już zamknięty. Na razie mogę powiedzieć,
że Festiwal rozpocznie się na początku marca. Czekam jeszcze na
potwierdzenie z Pekinu, trwają ostatnie rozmowy na temat kosztorysów. Wiele osób uważa, że Łódź ma jeden z najciekawszych festiwali
teatralnych w Polsce. To efekt naszej wieloletniej pracy i wytrwałości.
Przez pierwsze 15 edycji działaliśmy jak organizacje pozarządowe.
Na początku nie mieliśmy żadnej dotacji, dysponowaliśmy jedynie
hotelem Urzędu Miasta. To bardzo pouczające doświadczenia i może
jakiś kierunek dla organizatorów festiwali i innych wydarzeń? Czasem
gigantyczne budżety przekazywane nowym imprezom na starcie
powodują, że ich zawartość merytoryczna rozczarowuje...
W teatrze powstają przedstawienia przystosowane do potrzeb osób niewidomych i słabo widzących. Będziecie kontynuować ten nurt w tym roku?
Jeśli spektakl czy inne wydarzenie kulturalne ma odbiorców,
należy je rozwijać. Jeśli grono odbiorców Teatru dla niewidomych
stale rośnie, trzeba ten projekt dalej realizować. Zainteresowanie
jest naprawdę ogromne, przyjeżdżają do nas osoby niewidome
z całej Polski, bo nasz projekt jest unikatowy. Dzięki dofinansowaniem, które pozyskujemy, często pomagamy nawet pokryć koszty
przejazdu widzów z daleka. Te spotkania premierowe są naprawdę
wyjątkowe.
Magazyn F5 opublikował listę 10 osób, których praca i zaangażowanie sprawiają, że Łódź staje się lepszym miejscem do życia. Pani jest w tej
dziesiątce jako jedyna z łódzkiego środowiska teatralnego. Co znaczy dla
Pani takie wyróżnienie?
Bardzo się z niego cieszę. Najważniejsze są dla mnie sygnały
od widzów. Każda nagroda tego typu potwierdza, że moja codzienna
praca ma sens, że jest ważna. To dużo ważniejsze niż urzędowe nagrody czy dyplomy. Ta nagroda potwierdza, że rozumiejąc kontekst miasta i otwierając się na Łódź, buduje się prawdziwą wspólnotę.
Rozmawiała Beata Ostojska

Szostak w Alei Gwiazd
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Styczniowa
uroczystość
odsłonięcia gwiazdy prof. Zdisława Szostaka zgromadziła na ul.
Piotrkowskiej tłumy dawnych
wychowanków, współpracowników i wielbicieli talentu kompozytora, autora muzyki do ponad
40 polskich filmów oraz wieloletniego wykładowcy łódzkiej Akademii Muzycznej. Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili
gości na symboliczną lampkę
szampana, tort oraz spotkanie
z muzyką jubilata w wykonaniu
kwartetu z Filharmonii Łódzkiej. – Od dziś gwiazda profesora Zdzisława
Szostaka świeci nie tylko w polskich filmach i salach koncertowych – mówił
wiceprezydent Krzysztof Piątkowski. – Niechaj to będzie skromny wyraz
uznania, jakie my, łodzianie, jesteśmy winni wybitnemu twórcy, który od blisko
pół wieku uwrażliwia nas na piękno najbardziej uniwersalnej ze sztuk: muzyki.
Dwustu lat, Mistrzu!
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Lewacka komedia na OFF Północna
19 lutego zacznie się Festiwal Off-Północna, zorganizowany
przez Teatr Muzyczny –grupy teatralne z całej Polski zaprezentują
się w Łodzi w małych formach dramatyczno-muzycznych. Gospodarze przygotowali na festiwal własną premierę – narodowo-lewacką
komedię muzyczną z librettem Szymona Jachimka i muzyką Krzysztofa Brzezińskiego „Prawy do lewego” (pokaz 24 lutego). Oprócz
przedstawień w programie festiwalu są warsztaty i wykłady, po raz

Fotografie
na wystawach

pierwszy zostanie także zorganizowany konkurs piosenki aktorskiej.
Organizatorzy przesunęli ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
na konkurs – chętni mogą przesyłać swoje aplikacje pocztą elektroniczną do 20 lutego. Pięć dni później przed południem zaplanowaW galerii
no przesłuchania, a o godz. 18.30 odbędzie się spektakl
„Nasz ŁTF
porul. Piotrkowtret. Piosenki Osieckiej, Kofty i Młynarskiego”przy
– laureaci
wystąpią
skiej 102 przez
3
przed publicznością.                                                             	 
(BeO)
tygodnie od 8.10 będzie można oglądać
wystawę fotografii
Krzysztofa Jarczewskiego pt. „Zapozowani”. Zobaczymy
na niej portrety
osób znanych ze
sceny politycznej
fot. Krzysztof Jarczewski i artystycznej. – Nie
będę udawał, że prezenZakończyła się budowa sali koncer- Jerzego Semkowa zagrać utwory Brahmsa
towane zdjęcia to chwile „upolowane” – mówi autowej Akademii Muzycznej przy ul. Żu- i Mozarta. Następny dzień przyniesie kontor zdjęć. – Zdecydowałem się na pełną współpracę
bardzkiej 2. Uroczyste otwarcie odbędzie cert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ- Łódzkiej pod batutą Pawła Przytockiego,
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
ry od adresu nowej sali otrzymał tytuł „AŻ która będzie towarzyszyć pianistce Beacie
są, jak chcą, ale jednak – pozowali. Wybierali scenofestiwal”, a trwać będzie (nomen omen!) Bilińskiej w Koncercie fortepianowym
grafię, kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może jednak,
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estra- W. Lutosławskiego. W programie są też
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdzidzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade- utwory G. Verdiego, R. Wagnera i B. Brittewi? Warto sprawdzić!
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy! (BeO)
Z kolei w galerii Akademickiego Ośrodzostaną zaprezentowane na wystawie. Wernisaż odbędzie się
ka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
w piątek 2 lutego o godz.17.00, wstęp wolny.
eksponowane zdjęcia Grzegorza MichałowNatomiast w sobotę 10 lutego o godz. 12.00 odbędzie się 39.
skiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawoGaleria Elart oraz Dom Aukcyjny Rynek Sztuki zapraszaja Aukcja Promocyjna, na której zostaną zaoferowane dzieła artydowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
w lutym (2-19.02) na wystawę Dominika Janyszka PION- stów młodego pokolenia – absolwentów łódzkich uczelni plaod publikacji
w „Expressie
Ilustrowanym”,
-POZIOM (ul. Wschodnia 69, wejście od strony ul. Narutowi- stycznych, przede wszystkim
ASP im.
Władysława
Strzemińskiepotem
zdjęciadzieł
dla „Przeglądu
Sportocza). Artysta (ur.1990) ukończył łódzką ASP, w której dyplomo- go urodzonych po roku
1980.robił
Większość
to obrazy, których
wego”,
– dlazł.redakcji
są obecnie
na 300-500
Aukcjafotograficznej
jest doskonawał się w 2017 r. Pomimo młodego wieku jest laureatem kilku ceny wywoławcze ustalone
Polskiej
Agencji Prasowej.
Zapraszamy!
(jm)
nagród w konkursach plastycznych zarówno za swoje obrazy jak łą okazją
zakupu dzieła
profesjonalnego
twórcy
za umiarkoMec. do
Marek
i prace multimedialne. Ostatnio pokazywał je na IV Niezależ- waną Kopczyński,
cenę, toteż korzystają z tej opcji zarówno kolekcjonerzy
nym Salonie Łódzkich Młodych Twórców w Muzeum Miasta i dekoratorzy
wnętrz, ale też ci, którzy chcą powiesić w domu lub
mec. Bożena
Łodzi w Pałacu Poznańskiego. Jego twórczość wpisuje się w nurt biurzeNiecieckacoś ładnego na ścianie. Warto tu wtedy zajrzeć!
łódzkiego konstruktywizmu i utrzymane w tym duchu obrazy
(jm)
Ostojska
i dziekan
ORA Jarosław
Szymański
fot. Maciej
Grzegorek
13 września w siedzibie Okręgowej Rady Ad- Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była bowokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgro- wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej dokoi wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień naniom film dokumentalny, a wieczór był także
z okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik. promocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy
W spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który do
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie druku przygotowało nasze wydawnictwo. Inicjawspominali byłą dziekan ORA, podkreślając Jej torami spotkania byli adwokaci Bożena Niecieccharyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej ka-Ostojska i Marek Kopczyński, a patronat nad
fot. Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
Michałowski
pomagały
piosenki francuskie wykonane przez Okręgowej
Rady
Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)
Jakub Napieraj
Dominik
Janyszek
Izabela Gałązka

AŻ Akademii Muzycznej

Rynek Sztuki w lutym

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 10 lutego – 39 Aukcja Promocyjna
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kulturalny luty
Kurtyna w górę
Teatr
Wielki
wystawił w styczniu
premierę
operetki
Strausssa
„Zemsta
nietoperza”; orkiestrze pod batutą Tadeusza Kozłowskiego
trochę zabrakło wiedeńskiej
lekkości,
a reżyser Giorgio
Madia nie znalazł ciekawych rozwiązań na
„Zemsta nietoperza”, fot. Maciej Piąsta
przedstawienie perypetii bohaterów, ale i tak całość wypadła efektownie, o czym można
się przekonać na przedstawieniach w dniach 16-19 lutego. Poza tym
w Wielkim: balet „Dziadek do orzechów”, musical „My fair lady”
oraz opery „Madame Butterfly”, „Eugeniusz Oniegin” i „Straszny
dwór”. 4 lutego wystąpią muzycy i tancerze z grupy Pasion de Buena
Vista, a 19 lutego – śpiewaczka Olga Maroszek z zespołem Apertus
Quartet. W Teatrze Nowym 9 lutego odbędzie się premiera „Poczekalni” w reż. Jarosława Wojciechowskiego – spektaklu złożonego
z piosenek Jacka Kaczmarskiego, zaaranżowanych przez Tymona
Tymańskiego. Drugą premierę miesiąca obejrzymy w Nowym 17
lutego – nosi tytuł „Czekam na telefon”, wyreżyserował ją radiowiec
Mikołaj Lizut. Teatr wystawi też w lutym swój nowy spektakl
„Kościuszko. Ostatnia bitwa” oraz farsę Raya Cooneya & Jphna
Chapmana „Ślubu nie będzie”. Farsę tego samego duetu autorów pt.
„Wszystko w rodzinie” można obejrzeć w Teatrze Powszechnym,
który w lutym będzie grać większość pozycji ze swego repertuaru. 25
lutego Teatr im. Jaracza zaplanował premierę baśni Andersena „Królowa Śniegu”. Logos w lutym nie przewiduje premier, ale będzie tam
można obejrzeć „Kolędę” i „Czas odwiedzin”. Mały pokaże m.in.
„Rodzinny interes” i farsę „Doktorze, pan tak nie może”.
W salach koncertowych
6 lutego w Filharmonii odbędzie się recital organowy w wykonaniu Małgorzaty Trzaskalik-Wyrwa i Ireneusza Wyrwy, utrzymany
w prawdziwie karnawałowym nastroju, bo w programie nie ma
utworów żałobnych, religijnych, czy choćby poważnych; jest np.
„Adagio für die Flötenuhr” Beethovena, podobne w klimacie
do „Sonaty wiosennej” oraz Koncert c-moll Bacha na dwa klawesyny
i orkiestrę. Posłuchamy też utworów słynnych kompozytorów
nie kojarzących się z organami jak np. Mozart, i transkrypcji melodii do organów „nie pasujących” – jak np. walc Straussa czy uwertura do „Cyrulika sewilskiego” (zwłaszcza jej żwawa część). Zwieńczeniem wieczoru będzie utwór francusko-libańskiego muzyka Naji’ego Hakima. 9 lutego zaplanowano koncert karnawałowy wypełniony muzyką filmową – melomani usłyszą muzykę do filmów Romana Polańskiego, Francisa Forda Coppoli i Darrena Aronofskiego –
trójka instrumentalistów oraz Gaba Kulka (śpiew) wystąpią z orkiestrą FŁ pod batutą Marty Garbolińskiej. 16 lutego na afiszu jest duży
koncert symfoniczny, podczas którego zabrzmi II Koncert fortepianowy S. Rachmaninowa oraz „Symfonia przemijającego czasu” K.
Meyera. Orkiestrę FŁ poprowadzi Łukasz Borowicz, a przy fortepianie zasiądzie Dmitry Shishkin. Przysłowiową „wisienką na torcie”
będzie duży koncert oratoryjny 23 lutego, w którym orkiestra pod
batutą Pawła Przytockiego oraz soliści wykonają Stabat Mater A.
Dvorzaka. Ciekawie zapowiadają się też lutowe koncerty w salach
Akademii Muzycznej – koncert walentynkowy przy ul. Żubardzkiej,
recital organowy w klasztorze w Łagiewnikach (18 lutego), koncert
pt. „Zaczarowany świat piosenek Disney’a” (20 lutego), czy wieczór
muzyczny pt. „Pieśń polska (26 lutego w sali przy al. 1 Maja).
Gościnnie w Operetce
Na scenie Teatru Muzycznego wystąpi w lutym kilka zespołów
spoza Łodzi – Wolna Grupa Bukowina, Czerwony Tulipan, Lubelska
Federacja Bardów. Dwa spektakle przywiezie Och Teatr Krystyny
Jandy – czarną komedię „Kto nas odwiedzi” i „Kto się boi Wirginii
Woolf”. Teatr IMKA wystawi „Polowanie na łosia, a śpiewacy z Polski i Ukrainy wystąpią w wieczorze pt. „10 Tenorów”.
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Wystawy
Ten miesiąc będzie ważny w Muzeum Miasta Łodzi, gdzie zostaną
otwarte dwie nowe wystawy: 13 lutego otworzy podwoje dla zwiedzających tzw. Mała Jadalnia; znajdzie się w niej wystawa stała pt. „Przy
wspólnym stole; w jadalni rodziny Poznańskich”. Przygotował ją dr
Łukasz Grzejszczak, który do zrekonstruowaniu tego wnętrza po stu
latach wykorzystał niezwykłe i zapomniane już dziś przedmioty;
kiedy pałac pełnił funkcję mieszkalną, Wielka Jadalnia służyła
do celów reprezentacyjnych, a na co dzień Poznańscy spożywali posiłki w tej małej, ze skromniejszym wystrojem. Nowa ekspozycja ukazuje
różne aspekty życia towarzyskiego związanego z „kulturą stołu” –
znajdą się tam wyroby rzemiosła artystycznego (porcelana, srebra, platery, szkło, tkaniny), które dobrano na podstawie badań archiwalnych
i źródłowych. Na przykładzie rodziny Poznańskich wystawa prezentuje styl życia i kulturę materialną łódzkiej burżuazji początku XX
wieku. 21 lutego od godz.14.00 wystawę będzie można zwiedzić pod
kierunkiem jej kuratora. Druga nowa wystawa zostanie otwarta 28
lutego, nosi tytuł „Srebrne inspiracje. Jan Kaliński – biżuteria artystyczna”. Warto też obejrzeć ekspozycję „Wokół wielkiej Łodzi” (18
lutego oprowadzi po niej kurator Marcin Szymański) oraz wystawę
grafik i obrazów Barbary Rosiak (2 lutego o godz. 17.00 w oprowadzaniu kuratorskim weźmie udział artystka). 21 lutego zaplanowano spacer po wystawie „Na wspólnym podwórku”, a 23-25 lutego – „Weekend z Samuelem Hirszenbergiem”. Muzeum Włókiennictwa tylko
do 18 lutego będzie eksponować wystawę „Bunt materii”; cały miesiąc
można oglądać dzieła Magdaleny Abakanowicz i Włodzimierza
Cygana. Natomiast w Muzeum Kinematografii otwarta jest nowa ekspozycja pt. „Odtwarzanie minionych światów”, której bohaterką jest
Ewa Braun – scenografka i projektantka kostiumów laureatka Oscara,
wykładowczyni łódzkiej Filmówki. Dwie wystawy czasowe kończy
Muzeum Sztuki: 4 lutego – „Montaże. Debora Vogel i nowa legenda
miasta”, a 25 lutego – „Organizatorzy życia. De Stijl”. W ms1 2 lutego
zostanie otwarta nowa wystawa pt. „Asamblaże”, składająca się
z dwóch instalacji wideo włoskiego filozofa Félixa Guattariego oraz
fragmentów filmów dokumentalnych. W górnym foyer filharmonii
do 18 lutego można oglądać prace studentów, absolwentów i doktorantów Pracowni Ubioru łódzkiej ASP oraz dzieła prof. Sylwii
Romeckiej-Dymek, a do końca lutego ECK Logos będzie eksponować
fotografie z Jubileuszu swego 30-lecia.
Muzyka
Atlas Arena będzie gościć Noc Kabaretową i legendarny musical
„Metro”, a hitem miesiąca jest występ zespołu Depeche Mode, który
9 lutego przyjedzie z koncertem promującym album „Spirit”.
W Wytwórni 2 lutego odbędzie się 5. Gala Stand-up Comedy, podczas której wystąpi doborowe grono polskich komików. 18 lutego
przyjedzie zespół Dżem, a 22 lutego – Anita Lipnicka, której występ
będzie oparty na piosenkach z albumu pt. „Miód i dym”. W Kościele Środowisk Twórczych 11 lutego o godz. 18.00 odbędzie się koncert
Zbigniewa Maciasa, któremu na fortepianie akompaniować będzie
Danuta Antoszewska. 		
Poezja w salonie
11 lutego o godz. 12.30 Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych będzie gościć Krakowski Salon Poezji; aktorzy przeczytają wiersze poetów „pokolenia’68” – Jacka Bierezina, Zdzisława Jaskuły
i Witolda Sułkowskiego.
Gwiazdy w Bałuckim na Walentynki
14 lutego w Centrum Twórczości Lutnia Bałuckiego Ośrodka
Kultury przy ul. Łanowej 14 wystąpi z koncertem Krystyna Giżowska. Rozmowę z piosenkarką poprowadzi inicjator cyklu „Gwiazdy
w Bałuckim” red. Leszek Bonar.
Dla naszych pociech
Od 1 do 9 lutego potrwają zajęcia na ferie organizowane
w Muzeum Miasta Łodzi, a 18 lutego odbędą się tam warsztaty
z cyklu „Akademia Małego Łodzianina”. 27 i 28 lutego dzieci obejrzą „Smurffowisko” w Teatrze Muzycznym. Będzie też wiele ciekawych warsztatów w Muzeum Włókiennictwa; nie tylko dla maluchów – na warsztat Cotton Art (25 lutego o godz. 12) Muzeum
zaprasza młodzież gimnazjalną i licealistów.
Beata Ostojska
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CZAS dla seniora
W Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ul. Szpitalnej
można skorzystać ze świetlicy i kawiarenki internetowej, które
dostępne są 5 dni w tygodniu w godzinach działania przychodni.
Do dyspozycji osób starszych i samotnych jest także „Telefon życzliwości”, czyli projekt zorganizowany przez seniorów dla seniorów. Tworzy go grupa wolontariuszy i specjalistów, którzy
od poniedziałku do piątku w godz. 14-17 (w środę do godz. 18.00)
pełnią dyżury i służą radą oraz wsparciem. Wśród dyżurujących są
także prawnicy i psycholodzy, gotowi udzielić profesjonalnej
pomocy. W ofercie CZAS-u są także warsztaty i wykłady z dziedziny sportu, zdrowia i kultury. Prowadzone są kursy komputerowe
i zajęcia gimnastyczne. Każdy senior znajdzie tu coś dla siebie.
Więcej informacji o łódzkich działaniach na rzecz seniorów znajduje się na stronie www.uml.lodz.pl/dla-seniorow
(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

Curlerzy na swoim

Rozmowa z Adelą Walczak,
Prezesem Zarządu Curling Łódź,
oraz Kasperem Kneblochem,
Wiceprezesem Zarządu Curling Łódź
Kiedy powstał pomysł zbudowania hali?
Adela Walczak: Pomysł powstał w 2015 r., ale potrzeba takiej
hali istniała już od dawna. Curlerzy w Polsce zaczęli się organizować
na początku tego wieku, a Polski Związek Curlingu powstał w 2005 r.
Teraz mamy 2018 r., a w kraju, który ma kadrę narodową i kilkanaście prężnie działających klubów wciąż nie ma żadnego profesjonalnego obiektu do curlingu. Mamy w Łodzi świetny klub curlingowy
– Polską Organizację Sportową. Moja drużyna to mistrzynie kraju,
a drużyna chłopaków jest brązowym medalistą mistrzostw Polski.
Jesteśmy też mistrzami Polski Mixtów i srebrnymi oraz brązowymi
medalistami w kategorii Par Mieszanych.
Gdzie byliście na zawodach?
Kasper Knebloch: W 2017 reprezentowaliśmy Polskę na Mistrzostwa Świata Mixtów w Szwajcarii, rok wcześniej w Rosji.

ZDROWIE

Adela Walczak i Kasper Knebloch prezentują budowę hali.

Adela Walczak: Moja drużyna startowała w tym roku w Mistrzostwach Europy w Andorze i w Szwajcarii.
Na jakim etapie jest budowa hali?
Adela Walczak: Jest bardzo zaawansowana – wykańczamy wnętrza w części socjalnej, natomiast prace na lodowisku są prawie na
ukończeniu i aktualnie montowany jest system mrożenia.
Kiedy planowane są pierwsze zawody?
Adela Walczak: W pierwszej połowie września 2018. Planujemy
różne formy zajęć – będzie można zapisać się do klubu, przychodzić
na treningi, grać w ligach, także branżowych, będziemy też organizować imprezy integracyjne dla firm. Oprócz tego będą także turnieje –
zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. W obiekcie znajdą się 4 tory
do curlingu, na każdym będzie mogło grać 8 osób, czyli jednocześnie
zagra tu 32 zawodników. W Polsce curling uprawia obecnie 300-400
osób. Mamy nadzieję, że obiekt będzie stanowił centrum przygotowań dla naszej kadry narodowej. Wcześniej, kiedy chcieliśmy potrenować, jeździliśmy do Bełchatowa, gdzie przy lodowisku pod namiotem
jest prowizoryczny tor do curlingu. Teraz to się zmieni!
Trzymam kciuki!
Jerzy Mazur
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Kawiarnia wielu pokoleń
Kawiarnia Hort Cafe przy
ul. Piotrkowskiej 106/110 to
miejsce niezwykle charakterystyczne dla Łodzi. Istnieje tam
od niepamiętnych czasów –
działał tu Cocktail Bar HORTEX, powstały w 1970 r.
W ciągu kolejnych dziesięciu
lat powstało 13 zakładów
w dużych miastach Polski
z
prestiżową
lokalizacją
i autorską ofertą opartą na
własnej technologii. Gdy Hortex został przekształcony
i zmienił właściciela, koncern
zrezygnował z inwestycji
w cocktail bary. Wtedy okazało się, że kawiarnia, która była
znana w całym województwie,
miała być skazana na zamknięcie. Włodzimierz Krawceniuk
wraz z żoną postanowili założyć firmę i kontynuować działalność, choć kawiarnia musiała zmienić logotyp i nazwę na
Hort Cafe. Spotykają się tu
osoby starsze, pamiętające
kawiarnie z młodych lat.
To dla nich w menu wciąż
obecne są lody Ambrozja, kultowy deser, dzięki któremu
można we wspomnieniach
cofnąć się w czasie. Kawiarnia
jest też doskonałym miejscem
na spotkania biznesowe, gdyż
dysponuje na zapleczu sporą
salą bankietową. W weekendy
spotkać tu można kolejne
pokolenia bywalców kawiarni
na swoich pierwszych randkach. Hort Cafe w idealny
sposób łączy tradycję z nowoczesnością.
Jerzy Mazur

Profesjonalne usługi porządkowe

ch
smaków

● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

rekomenduje JERZY MAZUR

Będzie „Skandal”...
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
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rynekŁódzkich
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

Czas się tu zatrzymał
Stary Rynek przed wojną
był jednym z najważniejszych
łódzkich targowisk. Tętnił
życiem, był gwarny, kolorowy
i… pachniał rybami, których
sporo tu sprzedawano. Dzisiaj Stare Miasto jest nieco
zapomniane i rzadko odwiedzane, ale już nie pachnie rybami,
lecz
słodkościami.
Od ponad 40 lat funkcjonuje
tu kawiarnia Hort Cafe, w której jakby czas się zatrzymał. To
cicha, klimatyczna kafejka na
romantyczne spotkanie, relaks
i chwilę oddechu. Wiszące na
ścianach zdjęcia pokazują,
jak Stary Rynek wyglądał
w czasach swojej świetności. Płynąca z głośników muzyka wycisza, uspokaja i stanowi
idealne tło do rozmowy. Spróbować tu można klasycznych
produktów firmy: Tortu Kusiciel i lodów Ambrozja, które
podbiły
serca
pokoleń
łodzian. Do dyspozycji jest
pełna oferta cukiernicza firmy,
a jeśli mamy apetyt na coś konkretnego, możemy wybrać
naleśniki i słynny barszczyk
z pasztecikiem, który również
jest znakiem rozpoznawczym
Hort Cafe. Jeśli deser nam
wyjątkowo zasmakował, możemy go kupić i zabrać do domu,
aby się tym smakiem podzielić
z najbliższymi. Oprócz ciast,
pączków, czy babeczek możemy tu zamówić torty okazjonalne na chrzest, komunię czy
wesele. Czasem warto zejść
z utartych szlaków, skręcić
w boczną uliczkę, zgubić się
w mieście, które dobrze znamy.
Może za zakrętem odnajdziemy miejsce, które do nas pasuje, w którym będziemy spędzać czas i dopiszemy swoją
własną kartę do historii miejsca. Zapraszamy na Stare Miasto do kawiarni Hort Cafe
przy ul. Zgierskiej 2.

rynek Łódzki 2(201) 2018
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Faktura
Drewnowska 58, Tel. 516 245 676

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

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

rynekŁódzkich
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

Bistro w campusie
Politechnika Łódzka doczekała się ciekawego połączenia
bistro, klubokawiarni i restauracji. – To także miejsce wymiany
myśli, bo wyższa uczelnia zobowiązuje – podkreśla Tobiasz Puchalski, jeden z założycieli Gastro
Projekt Bistro&Cafe, znany
łódzki organizator eventów.
Drugim jest Michał Milewski,
który wiele lat zajmował się
gastronomią w renomowanych łódzkich restauracjach.
Znają się od lat, współpracowali przy wielu projektach, a teraz
postanowili połączyć swoje
doświadczenia
zawodowe
i życiowe, żeby stworzyć nową
markę i jakość na kulinarnej
mapie Łodzi. Odwiedzają ten
lokal nie tylko studenci. Jest tu
restauracja z ładnie pachnącymi daniami w dobrej cenie, jest
także miejsce dla sztuki –
w lokalu odbył się już jeden
wernisaż, kolejne są w planach.
Właściciele zamierzają rozszerzyć usługi cateringowe dla
okolicznych biur i firm. Mają
znakomitego szefa kuchni –
Artur Krupiński opracowuje
autorskie menu, łączy smaki
i wychodzą z tego niepowtarzalne dania. Konkurencja
w tej branży w Łodzi jest spora,
ale Gastro Projekt Bistro&Cafe
ma zamiar wbić się w czołówkę
łódzkich firm cateringowych,
a z taką ofertą mają na to duże
szanse. Trzymam kciuki!

ul. Wólczańska 215 bud. B 10
Tel. 42 631 36 98
facebook.com/GastroProjekt

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

Jerzy Mazur

Staropolska gościnność w środku miasta

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

Rozmowa z Mileną Kozik,
Dyrektorką hotelu IBIS w Łodzi
Czy to koniec modernizacji recepcji
i restauracji?
Pierwszy etap renowacji został
zakończony w połowie zeszłego
roku. Modernizacja miała na celu
nie tylko odświeżenie wnętrz,
ale również podkreślenie unikatowej architektury hotelu. Udało
nam się połączyć typowy dla marki
ibis koncept Avanzi z lokalnym
charakterem industrialnej Łodzi.
Podkreśleniem tego jest nie tylko
wyjątkowy mural w restauracji,
ale także forma naszej nowej sali konferencyjnej – Fabrycznej, której
tematem przewodnim są koła zębate.
Czy będą odnawiane pokoje?
Do końca stycznia zakończymy renowację 16 pokoi. Modernizacja obejmuje kompleksowy remont łazienek, wymianę wykładzin
i odświeżenie pokoi. Jednocześnie cały czas pracujemy nad zupełnie
nową koncepcją zakwaterowania MyRoom by Accorhotels, gdzie
temat przewodni pokoi jest inspirowany pasjami naszych pracowników. Mamy już pokój Łódzki, Muralowy i Fitness, w fazie przygotowań są również: pokój Folkowy i Lawendowy.
Jakie nowości serwować będzie restauracja?
Nowe menu ibis kitchen to wyjście naprzeciw oczekiwaniom
naszych gości. Powrót do tradycyjnej kuchni Polskiej – golonka,
schabowy i klasyka – tatar, żeberka. Mamy również nowe ciekawe
propozycje wegetariańskie i wegańskie. Nadal kluczowy element
karty stanowią i-burgery. Wraz z szefem kuchni Jackiem Chłapińskim serdecznie zapraszamy do spróbowania!

Jakie wino na imprezę?
Najgorsza rzecz, jaka może się trafić na wytwornej imprezie
integracyjnej lub bankiecie firmowym, to podanie do eleganckich
przystawek – krewetek, sushi czy kawioru – czerwone wino z tekturowego opakowania, kupione w markecie za osiem złotych. Organizatorzy takich imprez korzystają zwykle z ofert firm cateringowych, które świetnie znają się na eventach, ale nieco gorzej na...
winie. Konkurencja między firmami cateringowymi powoduje,
że oferowane są najniższe ceny usług, a dzieje się to głównie kosztem właśnie wina...
Jak temu zaradzić? Po
pierwsze – kupić lepsze
wino od dostawcy win,
i z nim skonsultować
menu. Można przecież
negocjować ceny i uzyskać
rabaty, szczególnie jak się
zamawia kilkaset butelek.
Przykładowo na styczniowej gali Energii Kultury
w Wytwórni podano hisz-
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Jak Pani ocenia rynek hotelarski w Łodzi?
Łódź to miasto z wyczuwalnym potencjałem. Oprócz widocznego charakteru biznesowego, miasto ma również unikatowe walory
turystyczne. Bardzo dobrym ruchem było powołanie Łódzkiej Organizacji Turystycznej, dzięki czemu działania promocji turystyki będą
spójne. Dobrą promocją był udział w wyścigu po organizację Expo
2022. Generalnie rozwój miasta nie przekłada się jeszcze tak wyraźnie na rynek hotelarski. Na tę chwilę mamy w Łodzi ponad 30 hoteli oferujących prawie 3 tysiące pokoi, rynek AIRBNB tworzy około
300 ofert. Dobrą prognozą mogą być inwestycje dużych sieci hotelarskich. Trzeba jednak pamiętać, że cała Polska gospodarka jest
obecnie w dobrej kondycji. Dużo zależy od tego, w jaki sposób aktualnie powstające inwestycje będą zarządzane za kilka lat.
Jaki jest dzisiaj Accor w Polsce?
Grupa hotelowa ORBIS, której inwestorem strategicznym jest
Accorhotels, to dziś największa sieć hoteli w Polsce i Europie
Wschodniej. Oferuje 120 hoteli w 16 krajach. Rozpoznawalne na
świecie marki gwarantują jakość usług o zróżnicowanym standardzie od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne
1-gwiazkowe. Od 20 lat Orbis jest notowany na Warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.
Rozmawiał Jerzy Mazur

pańską białą Rioję oraz czerwone
wino Primitivo Puglia. Wszystkim
smakowało! Drugim rozwiązaniem
jest kupno dobrego wina w opakowaniach Bag-in-Box, czyli w pudelkach 3 lub 5-litrowych. Ale wtedy
trzeba mieć dostępne karafki, białe
wino można schłodzić w dużych
lodówkach, ale można wyjąć je
z kartonów i chłodzić w coolerach.
Pięciolitrowe Bag-in-Box to duża
oszczędność – wychodzi 2,5 litra
w cenie jednej butelki wina, które
zwykle ma 0,75 l. Kolejne rozwiązanie to pozwolić gościom przynieść
własne wino. Każdy wtedy będzie
chciał znajomych uraczyć lepszym
winem. Spotkanie jest wówczas bardzo udane i każdy chwali organizatora. Można też na spotkanie firmowe zaprosić sommeliera, który może dostarczyć wino, barwnie
o nim opowie i doradzi, do jakich potraw najlepiej pasuje.
Uwag Piotra Wendołowskiego ze Składu Wina i Oliwy APPELLATION
wysłuchał Jerzy Mazur
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ROSSMANN RUN startuje
15 stycznia odbyła się w łódzkiej siedzibie Rossmanna konferencja prasowa zapowiadająca tegoroczny bieg ROSSMANN RUN.
W spotkaniu wzięła udział m.in. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, honorowy patron imprezy organizowanej przy wsparciu UMŁ.
– Jak co roku zapraszamy do najbardziej łódzkiego ze wszystkich łódzkich biegów
– mówiła Prezydent Łodzi. – Mam nadzieję, że będziemy bili kolejne rekordy popularności i liczby startujących zawodników. W trakcie biegu będziemy
mogli podziwiać zmieniającą się Piotrkowską i wyremontowane kamienice. Osobiście będę gorąco kibicowała kobietom, bo ROSSMAN RUN startuje 26 maja,
czyli w Dzień Matki, a w 2018 r. jest obchodzone 100-lecie praw kobiet.
W trakcie tegorocznego biegu będzie również świętował tytularny
sponsor imprezy. – Pod koniec maja będziemy obchodzić jubileusz 25-lecia
Rossmanna w Polsce – mówił Marek Maruszak Prezes Rossmann Polska. W związku z tym przygotujemy specjalne nagrody. Bardzo się cieszę, że Rossmann od sześciu lat jest tytularnym uczestnikiem tego przedsięwzięcia. W całej

Na zdjęciu z konferencji: Od lewej Robert Blesiński, organizator biegu,
Jacek Chmiel, dyrektor sportowy zawodów, Hanna Zdanowska i Marek Maruszak.

RYNEK

Polsce mamy 1200 sklepów, w których reklamujemy tę imprezę. Weźmie w niej
udział m.in. 400-500 naszych pracowników z Polski, Czech, Niemiec i Węgier.
Do biegu głównego na dystansie 10 km w tym roku będzie mogło się
zgłosić 6 tys. osób. W pakiecie startowym każdy biegacz otrzyma
m.in. koszulkę, napoje i prezenty od sponsorów. Nie zmieni się również trasa biegu. Podobnie jak w ubiegłym roku impreza zostanie
podzielona na dwie części. Bieg główny odbędzie się 26 maja, a na 20
maja zaplanowano Mini Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run,
w którym zwiększono liczbę kategorii wiekowych. Dzięki temu
większość dzieci wystartuje w swoich rocznikach, a nie w biegach
łączonych. Robert Blesiński ze Stowarzyszenia Akademia Sport
i Zdrowie, główny organizator imprezy, poinformował, że Bieg
Ulicą Piotrkowską Rossmann Run jest okazją do sportowej rywalizacji, ale też do prowadzenia działalności charytatywnej. W ubiegłym
roku stowarzyszenie przekazało Fundacji Gajusz 20 tys. zł. W tym roku również
podejmujemy akcję pomocy jednej z łódzkich fundacji – powiedział Blesiński.
Szczegółowe informacje na stronie biegpiotrkowska.pl
(jm)
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Strefa się rozszerza
Miele Technika zainwestuje 200 milionów złotych w Ksawerowie na granicy z Łodzią. Dzięki współpracy Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej z samorządami w podstrefie Ksawerów
powstaną drogi, oświetlenie i chodniki. Pierwszym beneficjentem
będzie spółka Miele Technika. W styczniu ŁSSE S.A. podpisała
umowy z gminą Ksawerów oraz inwestorem, które umożliwią
realizację tych zadań. – Dziękujemy parlamentarzystom za pomoc
w umożliwieniu realizacji projektu firmy Miele – mówił podczas konferencji prasowej Marek Michalik, Prezes ŁSSE S.A. – To będzie silne
wsparcie dla całej nowej podstrefy w Ksawerowie – podkreślała z kolei
Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE S.A. – Pierwsza duża inwestycja firmy Miele to mniej więcej połowa tego terenu. Infrastruktura będzie
zachętą dla kolejnych inwestycji. W ramach pierwszego etapu inwestycji
firma Miele planuje zatrudnić 350 osób. Docelowo liczba ta może
sięgnąć nawet 1500 osób. To największa od dekady inwestycja

podpisanie umowy z gminą Ksawewrów

Dzięki tej inwestycji powstanie nawet 1500 miejsc pracy.

w sektorze produkcyjnym w aglomeracji łódzkiej. Rozwój branży
AGD w Łodzi doskonale obrazuje drogę, jaką przeszło miasto
od czasu ulokowania się tu pierwszego inwestora z tego sektora.
Najpierw była to prosta produkcja, która z biegiem czasu stawała
się coraz bardziej zaawansowana technologicznie. Później powstawały firmy o bardziej złożonych procesach badawczo-rozwojowe
i doszły centra logistyczne oraz finansowo-księgowe. Efekt to
kompleksowa oferta pracy dla wszystkich łodzian oraz mieszkańców aglomeracji. Miele Technika jest jednym z największych producentów sprzętu AGD na świecie. Słynie z produktów najwyższej
jakości. Niemiecki inwestor wzmocni lokalne zagłębie firm z tej
branży, dołączając do takich światowych brandów, jak Whirlpool
i BSH. Co ważne, Miele zdecydowało się na otworzenie fabryki
w momencie, kiedy to pracownik dyktuje warunki na lokalnym
rynku pracy. Inwestycja niemieckiego potentata stanowi kolejny
dowód na to, że Łódź zaczyna być atrakcyjna ze względu na inne
parametry, niż dostępność taniej siły roboczej.
(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

Najtańszy i najbardziej wiarygodny
operator domen w Polsce

najwyższej klasy
sprzęt serwerowy

ceny niższe o ponad 50 proc.
od liderów rynku na utrzymanie domen

rozbudowany system
technicznych kopii zapasowych

szeroka oferta różnego rodzaju domen
w najniższych cenach

wydajne macierze
NVMe oraz SSD

służy poradą przy transferach domen
od innych operatorów

system ochrony Firewall
i Anty DDoS RADWARE

marka skierowana do firm, specjalistów
oraz odbiorców indywidualnych

najwyższy poziom
wsparcia technicznego
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Telewizja

Internet

Telefonia

Mobilna

Usługi dla Ciebie i całej rodziny....
• Stała, niska cena w całym okresie zobowiązania • Umowy już od 12 miesięcy
• W Dwupaku i Trójpaku taniej • Dla zmieniających operatora do 3 miesięcy za 1 zł

Internet

Lider prędkości w Polsce w 2017 r.

Telewizja

Prowadzisz
firmę?

Telefonia

Mamy dla Ciebie
super ofertę!

Bogata oferta - 260 kanałów

Oszczędna i prosta w obsłudze

Mobilna

Sprawdź na www.biznes.toya.net.pl.

Niskie ceny i elastyczna oferta

Zamów już teraz.
toya.net.pl | Infolinia: 42 6333 888 | info@toya.net.pl

Radio Taxi 19191
najtańsze w Łodzi
Towarzystwo Taksówkarzy Łódzkich Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe działa od 1990 r. i jest najstarszą firmą
oferującą w Łodzi usługi taksówek na telefon. Znakiem rozpoznawczym Radio Taxi 919 jest ogólnopolski numer 191-91
(dawniej 919). Firma posiada również taksówki, w których
zainstalowane są czytniki kart płatniczych i dysponuje zarówno samochodami osobowymi, kombi, vanami, busami (mogą
przewieźć do 8 pasażerów), jak i samochodami bagażowymi
do 1,5 ton; taksówki osobowe 19191 są także w Zgierzu i Pabianicach. Można im zlecić przewóz przesyłek, wykonanie zakupów, dowóz dzieci do szkoły, obsługę uroczystości (śluby
itp.), pomoc przy awarii samochodu (zmiana koła, uruchomienie samochodu) oraz obsługę bezgotówkową firm (wystawia zbiorcze faktury VAT). Przy stałej współpracy oferowany
jest rabat 10 proc. na usługi. Wielu kierowców włada językami
obcymi, taksówkę można zamawiać poprzez aplikację na telefon pobraną z Google play lub pod numerami 19191 i 800 500
919. Więcej – na stronie internetowej www.19191.org

Obsługa kart płatniczych
Obsługa bezgotówkowa ﬁrm

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

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

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

