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WAZNE TELEFONY

INFORMATOR MIEJSKI

HOTELE

Urząd Wojewódzki . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-10-00, 42 664-10-10
Urząd Marszałkowski . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 663-30-50
Urząd Miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ. . . . . .
tel.:
42 638-59-55
REGIONALNA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO . . . . . . . . . .
tel.:
42 638-59-57, 42 663-77-33
PORT LOTNICZY ŁÓDŹ. . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 683-52-55
INFORMACJA LOTNICZA PLL LOT . . . . . . .
tel.:
801-703-703
INFORMACJA MPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 672-11-12, 801-301-309
INFORMACJA PKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 631-97-06
INFORMACJA KOLEJOWA PKP . . . . . . . . . .
tel.:
42 20-55-007
Serwis TV-VIDEO-FOTO . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
601-320-071
Serwis komputerowy DPCOMP . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
514-749-148
ALARMOWY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
112
POGOTOWIE RATUNKOWE. . . . . . . . . . . . . .
tel.:
999
POLICJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
997
STRAŻ MIEJSKA. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
986
STRAŻ POŻARNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
998
POGOTOWIE ENERGETYCZNE. . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
991
POGOTOWIE GAZOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE. . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
994
BIURO NUMERÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
118-913

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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Kwiecień
otwierają
w tym roku święta Wielkiej
Nocy. W tradycyjne potrawy i ozdoby na świąteczny
stół można się było zaopatrzyć na dwóch jarmarkach organizowanych w Łodzi pod koniec marca. Jarmark na
ulicy Piotrkowskiej gościł w tym roku siostry z klasztoru żeńskiego Monaster Św. Elżbiety z Mińska, które sprzedawały własne
produkty i rękodzieło, atrakcjami były konkursy „z jajem”, malowanie wielkiej pisanki i degustacja wielkiej „baby”. Z kolei na
rynku Manufakturze sprzedawcy umieścili towary w 20 domkach, a atrakcją był ośmiometrowy kurczak Manuel.
(BeO)

Festiwal dla pasjonatów wiedzy
W dniach 16-23 kwietnia
odbędzie się XVIII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki; na jego program składa się kilkaset wydarzeń
naukowych, kulturalnych
i artystycznych przygotowanych przez łódzkie uczelnie wyższe oraz inne
instytucje naukowe i kulturalne. Warsztaty, pokazy, eksperymenty, lekcje
i wykłady mają przekonać
wszystkich, że nauka
i sztuka są fascynujące,
często zabawne, dostępne
dla każdego! Wstęp na wydarzenia festiwalowe jest
bezpłatny, ale ze względu
na ograniczoną liczbę
miejsc czasami uczestnictwo wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie
www.festiwal.lodz.pl
(BeO)

Imprezowy tramwaj

Spółka MPK-Łódź kupiła za 6 tys. euro od przewoźnika w Helsinkach
wyjątkowy tramwaj, który zamierza wykorzystywać podczas licznych
wydarzeń związanych z obchodami 120–lecia komunikacji miejskiej
w Łodzi oraz wynajmować na okolicznościowe wydarzenia. Tramwaj
idealnie nadaje się na wieczór panieński czy kawalerski, bo jego niskopodłogowa część może służyć za parkiet. Pojazd jest wyposażony
w system nagłaśniający, a jego wnętrze można oświetlać w trzech
kolorach. Przy części siedzeń zamontowane są stoliki, dodatkowo
do dyspozycji pasażerów są dwie kanapy. Ma 52 miejsca siedzące i 120
stojące. Tramwaj Düwag GT8N nie będzie kursował w ruchu liniowym. W Helsinkach Düwag GT8N był wykorzystywany jako „Tramwaj kulturalny”. W 2017 r. MPK-Łódź wykonało około 100 okazjonalnych przewozów o wartości blisko 50 tys. zł.

Obsługa kart płatniczych
Obsługa bezgotówkowa ﬁrm
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WYDARZENIA

FILM VIDEO FOTO

i filmowania będą mieli
okazję poznać ofertę ponad
100 światowych i polskich
producentów, dystrybutorów najnowszego sprzętu,
oprogramowania
oraz
usług dla branż foto, wideo
i audio. Na własnych stoiskach będą tu Canon, Sony, Sigma, Olympus, FujiFilm oraz Profoto. Oprócz sprzętu foto i wideo na targach
dostępny będzie szeroki wachlarz akcesoriów i oprzyrządowania.
Urozmaicony program imprez towarzyszących FVF umożliwia wybór
dziedziny, w której zawodowcy i pasjonaci będą mogli
rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje. Tematyka
prezentacji jest w tym roku wyjątkowo bogata. Uczestniczyć można w warsztatach pozwalających zwiększyć
kompetencje i poprawić zdolności praktyczne
w zakresie fotografowania i wideofilmowania, poznać
technikę fotografii portretowej, oraz ślubnej. Wzorem
roku ubiegłego organizowana jest „Strefa Sztuki” –
trzydniowy cykl spotkań z wybitnymi artystami reprezentującymi różne oblicza fotografii. Szczegółowe
informacje na stronie www.filmvideofoto.pl

21. edycja Targów Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Audio-Video oraz Technologii Multimedialnych FILM VIDEO FOTO
w hali EXPO-Łódź (12-14 kwietnia) to prawdziwa mekka dla profesjonalistów i amatorów fotografii. Znajdziemy tu najnowsze produkty
uznanych światowych i polskich marek, nowości i innowacyjne rozwiązania dla zawodowców oraz foto i video maniaków. Spotkamy się
tu z ekspertami branży i światowej rangi artystami, przetestujemy
sprzęt, weźmiemy udział w bogatym programie warsztatów, seminariów, prezentacji i spotkań. Po raz kolejny miłośnicy fotografowania

Turystyka nagrodzona

Film Video Foto 2017

zaś wyróżniono Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Śląskiej
Organizacji Turystycznej. Podczas targów poznaliśmy też finalistów
wojewódzkiego etapu konkursu Polski Producent Żywności, organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i odbywającego się pod
patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wzięło w nim udział
27 wystawców z regionu prezentujących 42 produkty, zgłoszone
w 5 kategoriach. Nominacje w kategorii mięso, przetwory mięsne, ryby
i przetwory rybne otrzymał Hotel Korona Palace, w kategorii mleko
i przetwory mleczne Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głuchowie,
w kategorii produkty zbożowe i ich przetwory, wyroby cukiernicze
Marek Kaczorowski PIWOMAR Browar Koreb, w kategorii warzywa,
owoce, grzyby i ich przetwory Tłocznia Soków Owocowych "VERO"
Dariusz Kuna, w kategorii dodatki do potraw Pasieka w Lipce Dariusz
Serafiński, zaś Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego dla Innowacyjnego Producenta Żywności 2018 otrzymała firma Wiatrowy Sad
Grażyna Wiatr. Serdecznie gratulujemy!

W 24. edycji Targów Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR
wystawiło się ponad 100 firm z kraju i zagranicy, Regionem Partnerskim tegorocznej edycji targów było Świętokrzyskie oraz powiat i miasto partnerskie Kalisz. Imprezę odwiedziło kilka tysięcy gości poszukujących atrakcyjnych miejsc do spędzania wakacji. Drugiego dnia
imprezy ogłoszono, kto zdobył Złoty Medal Targów i 6 metrów niezabudowanej powierzchni wystawienniczej w następnej edycji. Wystawcy
konkurowali w dwóch kategoriach: na najlepszy gadżet i materiał promocyjny. Szczęśliwym zwycięzcą w kategorii materiał promocyjny
została Gmina Miasto Świdnica nagrodzona za zestaw przewodników.
Wyróżnienie przyznano dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
oraz dla Miasta Elbląg. Jeśli chodzi o najlepszy gadżet promocyjny,
jury przyznało Złoty Medal Województwu Warmińsko-Mazurskiemu,

TARGI
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Zielone EXPO dla szarej Łodzi
Zgromadzenie Ogólne AIPH przyznało Łodzi prawa do organizacji Expo Horticultural w 2024 roku. – Obiecałam i dotrzymałam
słowa. Mamy EXPO dla Łodzi! – mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. – Dla mnie to wzruszający moment, bo walczyliśmy o Expo od niemal pięciu lat. Najpierw zaproponowaliśmy organizację Expo International w 2022 roku, dotyczącego rewitalizacji miast; to była fascynująca przygoda i doświadczenie. Te starania na zawsze zmieniły Łódź i łodzian.
Nie wolno nam było zmarnować takiego potencjału pozytywnej energii i entuzjazmu. Dlatego zdecydowaliśmy się zawalczyć o Expo Horticultural, skupiając się na zielonej rewitalizacji, roli zieleni w projektowaniu miast i kształtowaniu miejskiego krajobrazu przy wykorzystaniu potencjału zieleni w miastach. Kolejny krok to potwierdzenie decyzji AIPH przez BIE. Do tego wymagana jest aprobata Rządu RP. Liczę, że Rząd, z którym ramię w ramię
walczyliśmy o Expo 2022, udzieli swojego poparcia, zwłaszcza, że prawa
do imprezy zostały przyznane, a ostatni krok ma charakter jedynie formalny.
Przed nami wiele pracy, musimy naszą wizję Wystawy przekuć w konkretne
projekty. Czekają nas od przyszłego roku prace nad stworzeniem terenu wystawy i przygotowaniem tego największego święta w historii Łodzi.

W związku
z
organizacją
Wystawy w centrum
Łodzi
powstanie Centralny Park Miejski, na który
złożą się rozbudowane parki: 3 Maja, Baden-Powella oraz teren przylegający
do CKD. W innych łódzkich zieleńcach utworzone zostaną pawilony i ogrody tematyczne. Wystawa przebiegać będzie pod hasłem
„Nature of the City - Natura Miasta”, które streszcza ideę miasta
jako miejsca do życia w przyjemnym otoczeniu, do pracy, mieszkania oraz odpoczynku, rozrywki i rekreacji. Dotyczy to nie tylko rewitalizacji, ale także kształtowania miejskiego krajobrazu oraz wykorzystania potencjału zieleni w miastach. Kolorami przez wiele lat
kojarzonymi z Łodzią były szary i czerwony. Może wystawa przyczyni się do powstania nowego epitetu – Zielona Łódź!
Jerzy Mazur

Łódź na targach w Cannes

tam udało się m.in. zainteresować Warimpex terenem przy skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i Zachodniej, gdzie za kilka miesięcy
zostanie oddany do użytku gmach Ogrodowa Office. Łódź pokazała tam projekt Ghelamco Poland w Nowym Centrum Łodzi.
Deweloper kupił teren między EC1 i dworcem Łódź-Fabryczna pod koniec 2016 roku
za prawie 105 milionów złotych, ustanawiając tym samym rekord łódzkiego rynku nieruchomości.
Firma posiada już prawomocne pozwolenie na budowę,
a prezentacja projektu odbyła się właśnie na stoisku
Łodzi podczas targów MIPIM. Inwestycja będzie zrealizowana w trzech etapach. W pierwszym powstanie kwartał miasta składający się z hotelu, biur i mieszkań. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na 3 lub 4 kwartał 2018
r. Projekt architektoniczny powstał w pracowni PIG
Architekci. Pod całością znajdzie się parking podziemny, który będzie połączony z podziemną drogą położoną między inwestycją Ghelamco, a EC1.
(jm)

Łódź promowała się w dniach 13-16 marca na największych i najbardziej prestiżowych targach branży nieruchomości MIPIM (Marché International des Professionnels de I'immobilier) w Cannes.
Odwiedziło je ponad 23000 osób, w tym 1500 architektów i 4800
inwestorów, którzy pokazali blisko 80 projektów nieruchomości
z 26 krajów świata. W minionych latach promocja na targach
MIPIM zaowocowała ważnymi dla Łodzi inwestycjami, to właśnie

Festiwal Zdrowia i Niezwykłości
W dniach 6-8 kwietnia Agencja Artystyczna Marvel Media oraz
„Express Ilustrowany” zapraszają do hali EXPO Łódź na 35 Festiwal
Zdrowia i Niezwykłości 2018. Impreza odbywa się nieprzerwanie
od 1988 r. dwa razy w roku i jest okazją do zgłębienia tajników medycyny naturalnej, skorzystania z relaksujących masaży oraz do zakupów naturalnych kosmetyków i preparatów, herbat, ziół, serów
i miodów, ozdób, biżuterii.
Targom towarzyszyć będą
wykłady i prelekcje. Każdego
roku można tu spotkać wybitnych psychotroników, najbardziej znanych kręgarzy, praktyków medycyny naturalnej,
jasnowidzów, wytwórców zdrowej żywności oraz wiele innych
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osobistości. Z ich wiedzy
można skorzystać podczas
imprezy, na której odbędą
się warsztaty, targi oraz
konsultacje z ekspertami.
To wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych
alternatywnymi metodami leczenia oraz terapiami
naturalnymi z Dalekiego Wschodu. Bilet wstępu kosztuje 10 zł,
a z nim zwiedzający otrzymają wydanie specjalne „Expressu Ilustrowanego” z listą wystawców, mapką stoisk, programem konferencji
i wykładów, a także propozycjami do nagrody „Złotego Promienia”.
Zapraszamy!
(Fot. Joanna Łabeńska)
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Odkłamywanie rewolucji
Pisarz i dziennikarz (były
wicenaczelny
„Dziennika
Łódzkiego”), a także znany
działacz opozycyjny Stefan
Türschmid, autor powieści
„Mrok i mgła” oraz „Cień
Lucyfera”, promował w marcu
w Klubie Nauczyciela swoją
najnowszą książkę „Czwarty
czerwony”. Autor przenosi
czytelnika do Rosji początków
XX wieku, a splatając prawdę
historyczną z fikcją literacką
odkłamuje rewolucję październikową. Spotkanie prowadził

Konrad Tatarowski, a że obaj
panowie znają się jeszcze z czasów działalności opozycyjnej,
więc na spotkaniu nie zabrakło wspomnień z okresu walki
o uwolnienie Polski spod jarzma komunizmu. W książce
jest wiele odwołań do aktualnie żyjących mieszkańców
Łodzi, sporo ciekawostek
z życiorysu autora i jego rodziny. Czyta się lekko, jak zresztą
wszystkie dotychczasowe dzieła autora.
(BeO)

Reflesenty
z pogranicza

Drugie wydanie klasyki
Staraniem Wojciecha Wycichowskiego oraz Fundacji Ulicy
Piotrkowskiej ukaże się drugie
wydanie książki Włodzimierza
Adamiaka „Dziedzictwo. Detale przestrzeni publicznych
Łodzi na tle innych miast”
(JURCZYK DESIGN 2013). To
niezwykły opis rozwoju Łodzi
w XIX w. – z podziałem na okres
przedindustrialny (początek
XIX w.) i okres intensywnego
rozwoju (II połowa XIX w.).
Autor jest jednym z założycieli
Fundacji Ulicy Piotrkowskiej,
jej byłym wieloletnim prezesem
i wykładowcą projektowania
wnętrz na Wydziale Architektury PŁ od początku istnienia
wydziału. Jak sam wyznaje, ta
książka jest owocem jego miło-

ści do Łodzi. Bardzo drobiazgowa (sam spis bibliografii to
8 stron maczkiem!), znakomicie
zilustrowana (1074 ilustracje
wybrane z ponad 13 tys.!) zdjęciami z własnego archiwum
z lat 1980-2012 oraz zbiorów Archiwum Państwowego
w Łodzi, Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz innych
archiwów, bibliotek i muzeów.
Autor dosłownie przekopał
tony literatury z przełomu XIX
i XX wieku, dotyczącej takich
miast, jak Praga, Genewa, Sopot,
Londyn, Berlin, Wilno, Lwów
i wiele innych. Dla miłośników
Łodzi to absolutny rarytas i lektura obowiązkowa. Nabyć ją
będzie można w Fundacji Ulicy
Piotrkowskiej.
(jm)

przez znaną osobę, to słyszał,
że nie ma miejsc – opowiada
o czasach świetności „Honoratki” legenda łódzkiej Filmówki. Jedna z licznych
bohaterek książki poświęconej łódzkim kawiarniom lat
50. i 60. ubiegłego wieku
może godzinami przywoływać czasy, gdy bywali tu:
Roman Polański, Andrzej
Wajda, Zbigniew Cybulski,
Elżbieta Czyżewska, Barbara
Kwiatkowska, Beata Tyszkiewicz. Napisana żywym językiem, okraszoną licznymi
fotografiami książka ukazała
się nakładem Domu Wydawniczego Księży Młyn przy
finansowym
współudziale
Wydziału Kultury UMŁ.

Mieczysław
Zyner
to
przedsiębiorca, podróżnik,
pasjonat sztuki, członek Rotary Club, Klubu 500, Society
Jaz Melomania, wykładowca
uniwersytecki związany z Klubem Literackim Klin, autor
tomików wierszy „Zjawy”,
„Bez adresu”, „Wiersze w cieniu” i powieści „Fascynacje”.
Teraz debiutuje tomem felietonów „Reflesenty. Mendel
reflesentów, czyli refleksje
i sentencje w jednym”. Wyznaje w nich, że ma słabość
do wyrazów przestarzałych
i archaicznych, a – jak widać
– lubi też tworzyć neologizmy. Reflesenty to prywatne
przemyślenia i doświadczenia
autora, wytwór jego wyobraźni i fantazji. Otwarcie pisze
o rzeczach, na których się
nie zna, ale które go frapują
i zmuszają do intelektualnego
wysiłku. Pisze lekko – a to
o kawie i herbacie, kłamstwie,
poezji, wdzięczności, ale kieruje też lupę obserwatora na
tematy poważne i zawiłe – jak
obłuda czy śmierć. I zazwyczaj
nie stawia kropki nad „i”.
Zawiesza narrację w chwili,
kiedy czytelnik oczekuje na
finał i rozwiązanie. Autor
właściwie zmusza nas do uruchomienia własnych zwojów
mózgowych i prześledzenia
jego toku myślenia, znalezienia w nim ukrytych znaczeń
i symboli. Działa na pograniczu sensu i bezsensu, drąży
temat jak kropelka wody,
która przecież kiedyś przewierci każdą skałę.
Warto tę książkę kupić,
a potem często do niej wracać...

(BeO)

Jerzy Mazur

Opowieść o dawnych kawiarniach
Książka
zmarłej
pod
koniec ubiegłego roku prof.
Krystyny Ratajskiej „O niezwykłych łódzkich kawiarniach: U Roszka, Fraszka,
Honoratka”
przywołuje
pamięć i klimat kultowych,
łódzkich kawiarni. Spacer
po miejscach, w których spotykali się aktorzy, pisarze,
reżyserzy i cały ówczesny
świat artystyczny, odbywamy
poprzez karty książki z gronem bywalców tych miejsc.
Wśród nich jest m.in. Wanda
Mirowska. – W „Honoratce”
nie było alkoholu, ani łazienki,
a lokal zamykano o godz. 22.00.
Menu było skromne: kawa, herbata, sok żurawinowy, szarlotka,
bita śmietana. Mimo to dostać się
do „Honoratki” nie było łatwo.
Jak ktoś nie został wprowadzony
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Fotografuję z pasją

W Łodzi była Pani kilka
razy. Co się Pani u nas najbardziej spodobało?
To miasto jest niezwykle
prawdziwe, gdyż wiele ulic
i budynków przetrwało wojnę.
Nie ma tu brzydkich i sztucznych plomb, jak w Warszawie.
Widać tu „narastanie wieków”,
podobnie jak we Lwowie.
I chwała władzom miasta,
że dają światu przykład, jak
rewitalizować zabytki.
Który z odwiedzanych krajów
zapadł Pani w pamięci?
Bardzo lubię wydmy
Namibii, a także Zimbabwe,
Botswanę i Zambię. Ciekawy
jest również Bhutan, ale żeby
tam wjechać, trzeba zapłacić
180 dolarów za każdy dzień
pobytu. 60 procent opłaty król
przeznacza jednak na opiekę
zdrowotną i oświatę. Mężczyźni noszą tam strój wymyślony
przez króla – szlafroki w kratę,
czarne podkolanówki i czarne
pantofle. W tym roku chcę się
wybrać do Papui Nowej Gwinei na festiwal Sing-Sing, na
którym spotyka się ponad 100
plemion. Chciałabym tam
zdobyć kilka nowych eksponatów do Muzeum Podróżników
im. Tony Halika w Toruniu,
gdzie przekazałam już wiele
pamiątek z naszych wspólnych
wypraw.
Najbardziej urokliwe miejsca
w Polsce?
Bieszczady, a szczególnie Ustrzyki Górne, gdzie jako honorowa
obywatelka tej wsi mam w Hotelu Górskim pokój z widokiem na
Połoninę Caryńską. Uwielbiam Podlasie, Ponidze i Biebrzę, którą
fotografowałam z balonu. Polska ma naprawdę urodę światowej
klasy, nie powinniśmy mieć pod tym względem kompleksów.
Dziękuję za rozmowę i życzę jak najwięcej książek o Pani podróżach.
Jerzy Mazur

Rozmowa z Elżbietą Dzikowską,
znaną podróżniczką i koneserem sztuki

Rozmawiamy po spotkaniu z czytelnikami w hotelu Novotel Łódź.
Przez godzinę i 50 minut opowiadała Pani o swoich podróżach po świecie
i Polsce. Tryska Pani niesamowitą energią – skąd Pani ją czerpie?
Z kontaktu z czytelnikami. Nie lubię spotkań, na których siedzę
na scenie teatralnej, światło bije w oczy i nie wiem, do kogo przemawiam. Jak widzę reakcję ludzi na to, o czym opowiadam, od razu
podnosi mi się poziom adrenaliny i mogę gadać w nieskończoność.
Poza tym dużo spaceruję, chodzę na basen, a jak mam okazję – to
nawet latam balonem i motolotnią. Jem dużo imbiru i czosnku, piję
czerwone wino , lubię moją pracę. To konserwuje!
A ma Pani o czym – zwiedziła
Pani niemal cały świat i obfotografowała prawie wszystko, nawet ziarenka piasku na pustyniach...
Fotografowanie jest moją
pasją. Staram się pokazywać świat
z bliska, używam do tego obiektywu makro i potem przeskalowuję
zdjęcia do wielkich formatów.
Swoje prace pokazywałam w galeriach w całej Polsce – m.in. Świat
na korze, Świat na wodzie, Świat
na piasku, nawet Świat na błocie...
Te zdjęcia są najlepszym dowodem na to, że natura to prawdziwy artysta, z niej wywodzą się
wszystkie kierunki w sztuce. Trzeba to jedynie dostrzec.

Akademia dla VIP-ów

rynek Łódzki 4(203) 2018

Akademia Mistrzów to prestiżowy projekt
– rodzaj salonu towarzyskiego, w którym zaproszeni Mistrzowie dzielą się swoim doświadczeniem i pasjami, inspirują do działania i rozwoju, przekazują pozytywną energię. Oprócz spotkań z Mistrzami, którymi dotychczas byli m.in.
Ewa Ewart, Jerzy Bralczyk, Wojciech Eichelberger, Beata Tyszkiewicz, Jacek Poremba, Katarzyna Miller, Elżbieta Dzikowska i Katarzyna
Montgomery, Akademia organizuje pokazy
mody i wyjątkowe warsztaty. Grupą docelową
są ludzie biznesu, właściciele firm, osoby zajmujące wysokie stanowiska oraz goście partnerów biznesowych. Akademia jest platformą
B2B, a także formą dotarcia do grupy potencjalnych klientów. Działania kierowane są
do odbiorców premium – osób zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym. Projekt realizują: pomysłodawczyni Barbara Wandachowicz-Kowalczyk oraz Lucyna Rawska
i Agnieszka Zarembska.
Więcej na stronach akademiamisrzow.com
i www.facebook.com/akademiamistrzowcom
Warto tam zajrzeć!
(jm)
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Oscarowa prapremiera
w Teatrze Wielkim
Nie ma wątpliwości, że polska prapremiera opery „Tramwaj zwany
pożądaniem” będzie wydarzeniem nie tylko w łódzkim życiu operowym.
Jej kompozytor – André Previn – w 1998 r. otrzymał za jej nagranie Grand
Prix du Disque, a za filmowe ścieżki dźwiękowe do „Gigi”, „Porgy i Bess”,
„Słodkiej Irmy” i „My Fair Lady” – nagrody Oscara. Artysta zaczynał
karierę jako pianista jazzowy i kompozytor muzyki filmowej, by w 1960 r.
skoncentrować się na dyrygenturze i pianistyce. Komponował utwory
orkiestrowe, pieśni i musicale, a pytany, dlaczego stworzył operę według
dramatu Williamsa wyznał: jest tylko jedna Blanche i będę szczęśliwy słysząc głos Renée. (o pierwszej wykonawczyni partii Blanche, super gwieździe – Renée Fleming).Teatr Wielki w Łodzi nie ma powodów do kompleksów – w partii Blanche wystąpi primadonna tej sceny Joanna Woś, zaś
materiał muzyczny i literacki stwarza możliwości popisu wokalnego
i aktorskiego wszystkim postaciom dramatu. Jest niezwykle wymagający,
ale artyści Wielkiego już nie raz radzili sobie z najwyżej podniesionymi
poprzeczkami. Sam Tennessee Williams nie wymaga rekomendacji; jego
dzieła: „Szklana menażeria”, „Kotka na gorącym blaszanym dachu”,
„Noc iguany”, „Słodki ptak młodości” i oczywiście „Tramwaj” od lat
nie schodzą ze scen dramatycznych świata, a wielokrotnie filmowane –
przyniosły rozgłos i nagrody takim gwiazdom ekranu, jak: Vivien Leigh,
Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Marlon Brando, Richard Burton czy Paul
Newman. Publiczność pokochała dramat Williamsa i można być spokojnym, że pokocha również operę Previna, zwłaszcza, że łódzka inscenizacja
spoczęła w rękach mistrza polskiej reżyserii teatralnej Macieja Prusa, którego łódzkie realizacje Eugeniusza Oniegina i Lukrecji Borgii zachwyciły
krytyków i publiczność. Batuta zaś będzie w rękach Tadeusza Kozłowskiego, który często potrafi wydobyć z muzyki więcej niż jest w nutach! To
wszystko wróży muzyczną ucztę i spełnienie oczekiwań najbardziej
wymagających melomanów. Zatem, pierwszy polski „Tramwaj zwany
pożądaniem” czeka wiosną na przystanku Teatr Wielki.
(BeO)

Sztuka o świecie bez aniołów

Maciej Wojtyszko

Na Małej Scenie Teatru
Powszechnego w Łodzi 21 kwietnia
o godz. 19,15 odbędzie się prapremiera sztuki „Siódmy anioł”, którą
wyreżyserował Maciej Wojtyszko na
podstawie własnego scenariusza.
Sztuka, w oparciu o utwory poetyckie Zbigniewa Herberta, stawia pytania o kondycję człowieka w świecie,
o istotę i sens człowieczeństwa, o ludzkie wzloty, upadki, ograniczenia, o nasze
wielkie i małe czyny. Czym jest wiara, czym się przejawia, czy Bóg istnieje i kim
dla nas jest? W spektaklu znajdą się wiersze najbardziej znane – „Homilia”,
„Siódmy anioł” czy cykl „Brewiarzy”, ale także te nieco mniej popularne.
Przedstawienie jest połączeniem słowa i muzyki, dialogów i monologów, tworzących nastrój rzeczywistości pozbawionej fundamentalnych wartości, jakimi
warto się na co dzień kierować. Autorką muzyki jest Irina Blohinia, scenografię
przygotował Wojciech Stefaniak, a ruch sceniczny – Jarosław Staniek. W obsadzie znaleźli się m.in.: Małgorzata Goździk, Marta Jarczewska, Karolina Krawczyńska, Jarosław Dziedzic i Arkadiusz Wójcik. Prapremiera wpisuje się w Rok
Zbigniewa Herberta, ogłoszony przez Sejm RP w związku z przypadającą
w lipcu br. 20. rocznicą śmierci autora „Pana Cogito”.
Beata Ostojska

Zbigniew Herbert

Siódmy anioł

Prapremiera
21 kwietnia 2018

reż. Maciej Wojtyszko
www.powszechny.pl
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kulturalny kwiecień

Fotografie
na wystawach

Teatry
pt. „Dior i ikony paryskiej mody”, na którą eksponaty wypożyczył
Przybytki Melpomeny będą tętnić życiem – na ten miesiąc zapla- polski kolekcjoner Adam Leja. Pierwsza część wystawy poświęcona
nowane są aż trzy premiery! Teatr im. Jaracza 6 kwietnia wystawi dra- będzie wyłącznie kreacjom spod znaku domu mody Dior – znajdą
mat „Otchłań” Jennifer Haley, poruszający
się tam oryginalne stroje oraz uzupełniająproblem nowoczesnej technologii dokonuce je akcesoria – kapelusze, buty i biżuteria.
jącej duchowego spustoszenia; reżyser
Ekspozycja będzie wzbogacona
o filmy
W galerii
ŁTF
i autor oprawy wizualnej Mariusz Grzegoi zdjęcia z pokazów i z pracowni
15
przy ul. mistrza.
Piotrkowrzek zaprosił do współpracy malarkę
kwietnia odbędzie sięskiej
trzecie
102 spotkanie
przez 3
Magdę Moskwę (kostiumy) oraz DJ Alexa
z cyklu „Łódzkie wątki”,tygodnie
tym razem
poświęod 8.10
bę(muzyka). 21 kwietnia Teatr Wielki zaprecone zmianom, jakim uległa
Łódź podczas
dzie można
oglądać
zentuje „Tramwaj zwany pożądaniem”
II wojny światowej. Muzeum
zaprasza
dziewystawę
fotografii
z muzyką Andre Previna i librettem na
ci w różnym wieku do sali
warsztatowej
na
Krzysztofa
Jarczewpodstawie dramatu Tennesee Williamsa.
zajęcia z wykorzystaniem
materiałów
tkacskiego
pt. „ZapozoBędzie to polska prapremiera tej opery.
kich. Z kolei 21 kwietnia
o godz.
12.15 rozwani”.
Zobaczymy
Muzycznie przygotował ją Tadeusz Kozłowpocznie się wykład o początkach
przemyna niej portrety
ski, a wyreżyserował Maciej Prus. Tego
słowej Łodzi. Muzeumosób
Sztukiznanych
6 kwietnia
Dior w Muzeum Włókiennictwa
ze
samego wieczoru Teatr Powszechny wystaw ramach
projektu
otworzy w ms1 wystawęsceny
politycznej
wi prapremierę „Siódmego anioła” w reżypt. „Atak na Pałac Zimowy”, a w ms2
i artystycznej. – Nie
fot.
Krzysztof
Jarczewski
serii Macieja Wojtyszki; spektakl stawia
można
oglądać
prace artysty z USA
będę udawał, że prezenpytania o istnienie Boga i sens człowieczeńJimmi’e’go Durhama. W Galerii ECK
Zakończyła się budowa sali koncer- Jerzego Semkowa zagrać utwory Brahmsa
towane zdjęcia to chwile „upolowane” – mówi austwa, a połączenie wierszy Zbigniewa HerLogos do 22 kwietnia będą eksponowane
towej Akademii Muzycznej przy ul. Żu- i Mozarta. Następny dzień przyniesie kontor zdjęć. – Zdecydowałem się na pełną współpracę
berta z muzyką, dialogiem i monologiem
rzeźby i grafiki Wiesława Przyłuskiego.
bardzkiej 2. Uroczyste otwarcie odbędzie cert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed
ma wytworzyć klimat zdegradowanego,
Natomiast 29 kwietnia zostanie tam otwarsię 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ- Łódzkiej pod batutą Pawła Przytockiego,
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
pozbawionego wartości świata. W Teatrze
ta wystawa malarstwa pedagogów Uniwerry od adresu21nowej
sali otrzymał
tytuł „AŻ która będzie towarzyszyć pianistce Beacie
są,
jak chcą,
ale jednak – pozowali.
Wybierali scenoMuzycznym
i 22 kwietnia
w koncertach
sytetu
Rzeszowskiego
pt. „Sacrum”.
Bilińskiej
w
Koncercie
fortepianowym
festiwal”,
a
trwać
będzie
(nomen
omen!)
grafię,
kostiumy,
mimikę,
rekwizyty.
A może jednak,
z nowej serii „Klasycy big-bandu” zabrzmią
W salach koncertowych
aż do 18zgrudnia.
Już 17.10
na nowej
estra- W. Lutosławskiego. W programie są też
dziękiW
wolności
pozy, są narepertuarze
tych zdjęciach
prawdzikwietniowym
Filharmoprzeboje
repertuaru
Orkiestry
Glenna
utwory
G.
Verdiego,
R.
Wagnera
i
B.
Brittedzie
stanie
Orkiestra
Symfoniczna
Akadewi?
Warto
sprawdzić!
nii Łódzkiej jest m.in. koncert zespołu
Millera w wykonaniu zespołu utworzonego
Muzycznej
aby pod
batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy! (BeO)
Z kolei Wania
w galerii
Akademickiego
Dominik
Trio,
który uczci 11. Ośrodroczninamii
początku
rokuw zŁodzi,
inicjatywy
muzyków
ka
Inicjatyw
Artystycznych
do 16.10
będą
cę śmierci Andrzeja Kurylewicza.
W konceroraz dyrygentki Elżbiety Tomali-Nocuń,
eksponowane
zdjęcia Grzegorza
cie pt. „The American
Landscape”MichałowOrkiestra
która objęła nad nim kierownictwo
skiego,
który obchodzi
25-lecie
pracyMahlezawoSymfoniczna
FŁ grać będzie
muzykę
muzyczne. W zespole grają też studenci
dowej.
Znany łódzki
fotoreporter
zaczynał
ra i Copplanda.
13 kwietnia
zaplanowany
Akademii Muzycznej, a w obu wieczorach
od
w „Expressie
Ilustrowanym”,
jestpublikacji
oratoryjny
koncert utworów
Franza
wystąpią również soliści i balet.
potem
robiłNatomiast
zdjęcia dla27„Przeglądu
SportoSchuberta.
kwietnia odbędzie
Wystawy
wego”,
obecnie
– dla przewodnictwa
redakcji fotograficznej
się koncert
z okazji
Bułgarii
Siedziba Muzeum Miasta Łodzi jest
Polskiej
Prasowej.
(jm)
w UniiAgencji
Europejskiej,
w Zapraszamy!
którym wystąpią
w remoncie – w Pałacu Poznańskiego trwa
Mec. Marek
pochodzący z tego kraju artyści – orkiestrę
naprawa elewacji i szykowane jest miejsce
Kopczyński,
FŁ poprowadzi Vladimir Kiradijjev, na fortena multimedialną wystawę pt. „Ziemia
mec. Bożena
pianie będzie grać Ludmil Angelov. W proObiecana”, jednak muzeum jest czynne,
Niecieckagramie jest Suita Bułgarska P. Vladigerova.
mogą najwyżej wystąpić niedogodności
Ostojska
Z kolei Akademia Muzyczna 5 kwietnia
w zwiedzaniu. Natomiast 28 kwietnia przyi dziekan
zaplanowała recital włoskiego pianisty Giopada 10. rocznica utworzenia Muzeum
ORA Jarosław
Odchłań
vanniego Vitalettiego, od 9 kwietnia – cykl
Kanału „Dętka”; w tym dniu można zwieSzymański
koncertów Musica Moderna, a od 18 kwietdzać muzeum za symboliczną złotówkę,
fot. Maciej
nia IV Łódzki Maraton Bachowski.
a każdy gość otrzyma upominek. Warto
Grzegorek
Gwiazdy na estradach
skorzystać
z okazji,
bo otwarcie
13 września
w siedzibie
Okręgowej „Dętki”
Rady Ad- Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była boWytwórnia 8 kwietnia zaprasza na konpo
zimowej
przerwie
nastąpi dopiero
wokackiej
w Łodzi
przy ul Piotrkowskiej
63 zgro- wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
cert zespołu Nazareth. 27 kwietnia na Łąko4madzili
maja. się
W tłumnie
Muzeum
Włókiennictwa
1 kwietadwokaci,
radcowie, aplikanci
Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej dokową przyjedzie z nowym projektem The
nia
zakończyła
sięgości
prezentacja
dzieł
Magdai wielu
znaczących
na wieczorze
wspomnień
naniom film dokumentalny, a wieczór był także
Dumplings Orkiestra. Z kolei w Atlas Areleny
Abakanowicz,
z okazji
X rocznicy druga
śmierciodsłona
Bożennywystawy
Banasik. promocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy
nie 7 kwietnia wystąpi grupa The Kelly
przygotowywana
jest
na
maj
br.
Na
razie
W spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który do
Family, a 24 kwietnia odbędzie się tam
w budynku D będziemy oglądać projekty
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie druku przygotowało nasze wydawnictwo. Inicja3-godzinne show „Rock meets Classic”,
francuskich dyktatorów mody – 26 kwietwspominali byłą dziekan ORA, podkreślając Jej torami spotkania byli adwokaci Bożena Nieciecw którym gwiazdy rocka grać będą z towania muzeum przypomni dokonania Chricharyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej ka-Ostojska i Marek Kopczyński, a patronat nad
rzyszeniem
stiana Diora i powojennych paryskich
fot. Grzegorzorkiestry symfonicznej.
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
Beata Ostojska
mistrzów haute couture na wystawie
Michałowski
pomagały piosenki francuskie wykonane przez Okręgowej Rady Adwokackiej
w Izraela
Łodzi.Poznańskiego
(BeO)
Pałac

AŻ Akademii Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 21 kwietnia – 196 Aukcja Dzieł Sztuki
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Kupuj z rozwagą
Zadaniem miejskiego rzecznika konsumentów jest ochrona
praw i interesów kupujących w relacjach z przedsiębiorcami. Przede
wszystkim chodzi o prawa i obowiązki wynikające z umów. Dotyczą
one praktycznie wszystkich sfer życia konsumentów. Formy działania rzecznika są różne i dostosowane do okoliczności. W 2017 r.
udzielono konsumentom 4035 porad i informacji prawnych (w 2016
roku – 2846 porad). Porady i informacje były udzielane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów (ul. Piotrkowska 113, tel. 42 638-46-56). Miejski
Rzecznik Konsumentów ma prawo do wystąpienia do przedsiębiorcy w imieniu konsumenta i w 2017 r. skierował do przedsiębiorców
1898 wystąpień. W 2016 r. BMRzK prowadziło 2048 spraw, a w 2017
r. 2203 sprawy. W wielu przypadkach, dzięki mediacjom, skutecznie
interweniowano wobec przedsiębiorców, bez potrzeby składania
pisemnych wystąpień. – Wyprzedaże to dobry moment na dokonanie zakupów, ale trzeba robić je rozsądnie i z uwagą – mówi Anna Mlostoń-Olszewska, Miejski Rzecznik Konsumentów. – Natomiast bardzo ostrożnie nale-

ży podchodzić do nieoczekiwanie korzystnych ofert szczególnie wtedy, gdy zakupów
dokonujemy przez Internet. W grudniu 2017 w ciągu 20 dni roboczych
zgłosiło się aż 740 osób z prośbą o rozstrzygnięcie sporów ze sprzedawcami. Kupujmy z rozwagą!
(jm)

Miejskie Centrum Medyczne im. dra Karola Jonschera w Łodzi
przy ul. Milionowej posiada najnowocześniejszy w Łodzi aparat
do wykonywania tomografii – tomograf komputerowy Aquilion
PRIME kupiono za ponad 2,5 mln zł. Będzie on wykonywał około 70
badań dziennie, czyli ok. 20 tys. rocznie. Pozwala na zastosowanie
najnowszych technologii, wpływa na jakość uzyskanego obrazu
oraz pomaga lekarzowi w podejmowaniu decyzji klinicznych.
Umożliwia bowiem śledzenie
danych w rzeczywistym czasie
i prowadzący badanie nie musi
czekać na jego wyniki. Sprzęt
do badania zużywa mniej kon-

trastu i mniej promieni
RTG, pozwala pacjentowi
(nawet do 300 kg) na duży
komfort. Wyświetla on
informacje o pacjencie,
sygnał EKG, instrukcje
praktyczne o wstrzymaniu
oddechu przed wykonaniem badania, a nawet filmy dla dzieci. Wszystko to sprawia,
że pacjenci czują się bardziej komfortowo, co ułatwia przeprowadzenie badania. Od 2013 r. w szpitalu prowadzona jest kompleksowa
modernizacja, a prace są warte ponad 50 mln zł. Zakończenie projektu zaplanowano na czerwiec 2018 r.
(jm)

Wspólny projekt Uniwersytetu Łódzkiego, Miasta oraz Łódzkiej
Spółki Infrastrukturalnej pt. „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich” – realizowany w latach 2010-2016 –
otrzymał prestiżową nagrodę „The Best LIFE projects” spośród
wszystkich projektów Unii Europejskiej, które zakończyły się w latach
2016-2017. Tym samym znaleźliśmy się w gronie 10 najlepszych projektów LIFE i pretendujemy obecnie do nagrody „Best of the best
award”. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w ramach

„2018 EU Green Week” 23 maja 2018 r. w Brukseli. W ramach tego
projektu wykonano m.in. odmulenie zbiorników, przebudowę
budowli piętrzącej przy ul. Krasnoludków oraz wykonano systemy
gabionowe przechwytujące zanieczyszczenia. Inwestycja była warta
1 244 319 euro, w tym wkład miasta wyniósł 975180 zł. Projekt był
realizowany przez pracowników Katedry Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z Łódzką Spółką Infrastrukturalną oraz miastem. „Arturówek” cały czas pięknieje: w 2016 r. MOSiR
modernizował wodny plac zabaw dla dzieci (ma teraz 17 atrakcji wodnych), powstało zaplecze sanitarne z toaletami i stacja uzdatniania
wody, a cały teren jest monitorowany.
(jm)

Nowy tomograf w szpitalu Jonschera

„Arturówek” nagrodzony

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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Nowości „Bistro&Cafe”
Tobiasz Puchalski zaprasza
w tym miesiącu do wypróbowania potraw z najnowszej
karty dań. Lokal na stałe ma
śniadania, kanapki, zupy
i dania główne, z których szczególnie polecam konfitowane
udko kacze i sztufadę wieprzową z remuladą selerową oraz
klasyczne burgery o średnicy
14 cm z frytkami. Zjemy tu
3 rodzaje naleśników, wszystkie
dania przygotowane są na bieżąco ze świeżych produktów.
Bistro&Cafe serwuje także
dania na wynos. Można tu spędzić przyjemne chwile na spotkaniach biznesowych i rodzinnych, bo lokal cieszy się coraz
większym zainteresowaniem.
Organizuje także catering
zewnętrzny. 		
(jm)

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

Faktura
Drewnowska 58, Tel. 516 245 676

Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

ch
smaków

Nowości „Farina Bianco”
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,
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-

16

Szef kuchni restauracji
„Farina Bianco” Kamil Maćkowski poleca w kwietniu stek
z polędwicy wołowej z sosem
bearnaise, ziemniaczanym gratin oraz warzywami baby,
pastę frutti di mare, czyli
tagliatelle sepi z krewetkami,
kalmarem, ośmiorniczkami,
mule, vongole i sosem pomidorowym, pizzę farina bianco
z mozzarellą, gorgonzolą,
szpinakiem, gruszką, orzechami i miodem balsamicznym,
zaś na deser bezę z musem
mascarpone i sorbetem truskawkowym lub cytrynowym
z mixem owoców.
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rekomenduje JERZY MAZUR

Zapraszamy do bilarda

Rozmowa z Krzysztofem Gardjasem,
właścicielem Klubu Bilardowego FRAME
Rozmawiamy w marcu podczas
turnieju. Jak często się on odbywa
w klubie?
To kategoria Old Boy-ów, którą
dzielimy na dwie podgrupy – 40plus
i 50plus. W roku mamy cztery takie
dwudniowe zjazdy, a dzisiejszy turniej jest inauguracyjny w 2018. Pierwszy dzień w sobotę to jest Puchar
Polski, w niedzielę gramy Mistrzostwa Polski w turnieju o Super
Puchar. I to jest cały nasz cykl.
Kim są uczestnicy?
To ludzie, którzy grali kiedyś
w bilard, a czasem są to kompletni
amatorzy, nie ma tu wielkich spięć,
jest miła atmosfera. Dzisiejszy turniej to rekord w historii Old Boy-ów – mamy zarejestrowane 102
osoby w tych obydwu kategoriach.
W tym roku dołożyliśmy pięć stołów, mamy nadzieje w drugim półroczu dołożyć jeszcze osiem. To nam
da większą możliwość rozgrywania
turniejów. Jak zawodnicy przyjeżdżają, to chcą grać, stołów ciągle brakuje, więc robimy co możemy.
Od kiedy działa klub?
Od 2007 r. Jesteśmy dziś największym klubem bilardowym
w Polsce. Łódź jest w centrum kraju,
każdy wsiada w samochód i szybko
do nas dojeżdża. Turniejów mamy
więc dużo, cały cykl turniejów
juniorskich odbywa się u nas,
podobnie jak oldobyowskie czy liga
miedzywojewódzka. W tym roku
nie mamy zakontraktowanych jeszcze turniejów międzynarodowych.
Brakuje nam zaplecza i przestrzeni,
bo same stoły to jeszcze nie wszystko. Ja zacząłem grać zanim powstał
klub w innych miejscach, gdzie było
dużo papierosów i dymu, klub był
więc wynikiem mojej walki z palaczami papierosów. U nas od samego
początku był zakaz palenia, nawet
przed wprowadzeniem ustawy.
Chciałem stworzyć coś, co by miało
charakter czysto sportowy. I chyba
się udało!
Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów.
Jerzy Mazur
(wywiad nieautoryzowany)
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Wiewiórczyn k/Łasku
ul. Hallera 49, tel. 43 676 20 20
www.dzikiewino.com.pl

Hotel IBIS

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

PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

rynekŁódzkich
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

Al. Piłsudskiego 11 A
Tel.: +48 42 254 39 01
H7830@accor.com
novotel.com accorhotels.com

Hotel z atrakcjami

Rozmowa z Magdaleną Fohue,
Dyrektor Hotelu Novotel Łódź Centrum
W marcu odbyło się tu spotkanie
irlandzkie. Czy rosnąca liczba eventów
ma przekonać, że Novotel jest nie tylko
hotelem, ale także miejscem spotkań?
Tak. Spotkanie irlandzkie zorganizowaliśmy już po raz drugi,
bo ubiegłoroczne okazało się dużym
sukcesem. Święto Patryka obchodzone jest 17 marca, my je zorganizowaliśmy dzień wcześniej. Była
muzyka na żywo zespołu Filids,
irlandzkie piwo Guineess, zawodowe tancerki z zespołu Reelandia,
nasi goście też zatańczyli irlandzki
taniec, początkowo nieśmiało,
ale później poprosili o drugą turę!
Staramy się animować naszych
gości, restauracja hotelowa to również miejsce dla mieszkańców Łodzi.
Niedawno też gościła u was Elżbieta Dzikowska z arcyciekawą prelekcją o jej podróżach zagranicznych oraz
po Polsce.
Wspólnie z Akademią Mistrzów
mieliśmy okazję w Dniu Kobiet 8
marca gościć żywą legendę polskich
podróży po świecie, sala konferencyjne dosłownie pękała w szwach
od gości, a do podpisywania dedykacji kolejka ustawiła się aż do wejścia do sali.
Rozmawiamy przed konferencją
prasową poświęconą Festiwalowi Kuchni Francuskiej Gout de France, w którym także uczestniczycie. Jakie imprezy
planujecie w najbliższym czasie?
W maju będziemy obchodzić
piątą rocznicę powstania hotelu,
ale jeszcze nie mamy konkretnego
planu i daty wydarzenia. Na pewno
jednak chcemy tę rocznicę celebrować i zaprosimy na nią łodzian.
Obecnie dyskutujemy z personelem o tym, jaki program przygotować, bo musi to być praca zespołowa. Nasz hotel jest bardzo rozpoznawalny w Łodzi chociażby przez
odpowiednią muzykę i organizowane w Novo Square Lounge Bar
imprezy muzyczne. Bardzo nas cieszy, że coraz więcej łodzian odwiedza naszą restaurację.
Życzymy zatem kompletu gości
i dziękuję za rozmowę.
Jerzy Mazur

Manu Cafe
Drewnowska 58, Tel. 516 245 676

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

Staropolska gościnność w środku miasta

ul. Wigury 12a. tel. 42 637 30 81, 691 48 48 42
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Regus otwarty
Firma Regus – partner Google, Microsoft i Linkedin – zainwestowała w Łodzi i w marcu otworzyła swoją siedzibę przy ul. Sienkiewicza 72, tuż obok skrzyżowania z al. Piłsudskiego, w sąsiedztwie
Galerii Łódzkiej i redakcji łódzkiego oddziału „Gazety Wyborczej”.
Oferuje nowoczesne biura. – Udało nam się znaleźć w Łodzi lokalizację,
która odzwierciedla charakter miasta. Mamy tu piękną cegłę, industrialną
aranżację wnętrza. Na takiej wyjątkowości nam zależało – mówi Jarosław
Kwiecień z firmy Jones Lang LaSalle, zajmującej się doradztwem
w zakresie wynajmu nieruchomości. W zabytkowym budynku
powstały miejsca do pracy z przestrzeniami coworkingowymi, salami konferencyjnymi oraz pokojami do relaksu i networkingu. – Proponujemy rozwiązania biurowe najmniejszym firmom, które zaczynają swoje
funkcjonowanie w biznesie, jak i dużym, z którymi współpracujemy od
lat – tłumaczy Michał Dobrowolski z firmy Regus. Z oferty globalnej sieci mogą teraz korzystać małe, średnie i duże łódzkie firmy. To
23. lokalizacja Regusa w Polsce. Na świecie sieć ma już ponad 3 tysiące centrów biznesowych. Dostępną w Łodzi przestrzeń biurową
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można dopasować do różnych potrzeb biznesowych, a okres najmu
może wynosić od godziny do wielu lat. Z biur z dostępem do sieci
Wi-Fi, usług recepcji, pomieszczenia kuchennego czy usług sprzątania, można zacząć korzystać od zaraz.
(jm)
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Wielkie święto biegania
26 maja to najważniejsza data w łódzkich biegach w tym roku.
Wszystko wskazuje na to, że po raz kolejny padnie rekordy frekwencji w Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run, gdzie limit wynosi
6000 osób. Kilka dni wcześniej, bo 20 maja, po raz trzeci
oddzielnie odbędzie się mini
bieg organizowany dla dzieci
i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Na trasę 10 kilometrów zgłosiło się już blisko
3500 osób. To bardzo dobry
wynik, zwłaszcza, że pogoda
w
ostatnich
tygodniach

Telewizja

nie sprzyjała treningom.
W tym roku na szczególną
niespodziankę w swoich
pakietach mogą liczyć
wszystkie kobiety zapisane
w kategorii „mama”. Kolejne powody do świętowania
będzie miał sponsor tytularny – Drogerie Rossmann obchodzą 25-lecie
istnienia w Polsce, więc na
kibiców i biegaczy będzie
czekał na mecie wielki, słodki tort. Na tych, którzy wolą jednak coś
cieplejszego, będzie tradycyjna zupa przygotowana przez Teatr Kulinarny. Warto podkreślić, że w tym roku zwiększono także limity na
biegi dzieci i młodzieży.
– W związku z tym, że ilość młodych zawodników, ale też i dzieci, z roku
na rok jest coraz większa, przygotowaliśmy w tym roku jeszcze więcej biegów,
abyśmy mogli przyjąć na listy startowe więcej osób i żeby zawodnicy rywalizowali w poszczególnych rocznikach, a nie tylko w grupach wiekowych zawierających
kilka roczników. Podobnie jak w roku ubiegłym zachowujemy charytatywność
naszej imprezy. Młodzi zawodnicy będą swoją opłatą startową wspomagać dzieci podopiecznych fundacji Gajusz. Hasło DZIECI DZIECIOM pozostaje więc na
ten rok aktualne. Dziadkowie, rodzicie, znajomi – bądźcie z nami, im więcej
kibiców, tym lepsza atmosfera – mówi Jacek Chmiel, dyrektor imprezy.
Najmłodszych z opiekunami zapraszamy do pasażu Schillera
20 maja do kibicowania i biegania, a 26 maja widzimy się wszyscy na
Starym Rynku w Łodzi. Regulaminy, aktualności, trasę biegów
i zapisy dostępne na stronie internetowej www.biegpiotrkowska.pl
Do zobaczenia na trasie!
(Fot. Archiwum Rossman Run)

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 po 1 zł

Internet
Telewizja
Telefonia
Mobilna

Lider prędkości w Polsce w 2017 r.
Bogata oferta - 260 kanałów
Oszczędna i prosta w obsłudze
Niskie ceny i elastyczna oferta

Zamów już teraz.
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Prowadzisz firmę?
Mamy dla Ciebie super ofertę!
Sprawdź na www.biznes.toya.net.pl.

toya.net.pl | Infolinia: 42 6333 888 | info@toya.net.pl
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Spark - win win w relacji startup - korporacja
Łódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna przedstawiła
w marcu wyniki prac przy projekcie Startup Spark. Odbyły
się w sumie dwie rundy akceleracji po sześć miesięcy każda,
przejrzano 300 zgłoszeń i wyselekcjonowano 27 projektów
wypracowanych
wspólnie
z siedmioma partnerami –
Procter & Gamble, Wielton,
Albea Poland, Ericsson, Grupa
Pietrucha, Polska Grupa Energetyczna oraz Radio Łódź.
Gościem specjalnym i key speakerem wydarzenia był Adam
Kszczot, wielokrotny medalista w biegu na 800 metrów,
który mówił o tym, jak dążyć
do celu i podnosić się po porażkach. – Jesteśmy dumni, że realizujemy ten projekt – mówił Marek

Michalik, Prezes Zarządu ŁSSE S.A. – To
wielki dzień dla startupów i naszych partnerów,
ale jest to zarazem początek czegoś nowego. Nie kończymy przecież projektu, który głęboko się wgryzł
w Łódzką Specjalna Strefę Ekonomiczną. Powstało
tu nowe środowisko startupowe i mogę tylko pogratulować odwagi firmom biorącym udział w programie, a naszemu zespołowi, który kierował tym projektem, gorąco podziękować za wykonaną pracę.
Przyszłość Startup Spark rysuje się zatem
bardzo atrakcyjnie. Być może powstanie Fundusz Spark VC i nastąpi
akceleracja zagranicznych startupów, a w Łodzi powstanie sieć mobilnego internetu piątej generacji 5G. – Przez 15 miesięcy projektu zrealizowaliśmy mnóstwo ciekawych pomysłów – mówi Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE S.A. – Zajmowaliśmy się zarówno przemysłem 4.0, jak i e-commercem, kontaktami z klientami i optymalizacją procesów. Dotknęliśmy rozszerzonej rzeczywistości, poznaliśmy aplikacje umożliwiające lepsze gospodarowanie produktami, czujniki, sensory, drony, antydrony i systemy pozwalające zapewnić
większe bezpieczeństwo. Bardzo się cieszymy, że projekt StartupSpark przyniósł
do naszego regionu mnóstwo ciekawych pomysłów i pozwolił zatrzymać w Polsce
technologie, które w najbliższych latach będą motorem polskiej gospodarki.
Gratulujemy sukcesów! 				
(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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WTBS buduje
W
ubiegłym
roku
w budynku WTBS przy ul.
Wysokiej 25/27 oddano
do użytku 51 lokali mieszkalnych w części należących
do miasta. – Nowy projekt dotyczy nieruchomości naprzeciwko,
czyli działki przy ul. Wysokiej 30,
którą chcemy na najbliższej sesji
Rady Miejskiej wnieść aportem
do inwestycji WTBS, gdzie
powstanie docelowo ponad 40
mniejszych mieszkań dla młodych
ludzi, wchodzących w samodzielne życie – podkreśliła Hanna
Zdanowska,
prezydent
Łodzi. Jak informuje Radosław Stępień, prezes Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, każdy
kolejny budynek mieszkalny
zmienia oblicze okolicy,
a jednocześnie daje szansę na
samodzielny start mieszkaniowy przy względnie
niskich kosztach. Przede
wszystkim będą to niewielkie, jednopokojowe mieszka-

nia dla młodych ludzi „na start”. W dalszej kolejności mieszkania
dwupokojowe oraz kilka trzypokojowych. Przy budynku znajdzie się
też ok. 30 miejsc postojowych. W tym samym czasie zasiedlono też
budynek przy ul. Rogozińskiego 15 (101 lokali socjalnych), a lada
dzień będą się wprowadzać lokatorzy do mieszkań przy ul. Objazdowej 17. Miasto przekazało
też nieruchomość przy ul.
Pabianickiej 5 na rzecz
programu „Mieszkanie
Plus”. Kaucja w WTBS
waha się w granicach
20-30 proc. wartości lokalu, a czynsz wynosi 13 zł za
m kw. Inwestycja przy ul.
Wysokiej 30, realizowana
z kolei będzie w systemie
projektuj i wybuduj,
powinna
wystartować
latem br. i być zakończona w 2019 roku. Szacowany koszt budowy to 7 mln
zł. Wyboru najemców,
po uprzednim wypełnieniu specjalnej ankiety
WTBS oraz spełnieniu
określonych kryteriów
dochodowych, dokonuje
komisja.
(jm)

Inwestycja przy Targowej 2
Działka w tym miejscu ma już nowego właściciela. Powstaną tu
biurowce, sklepy, punkty usługowe i przyjazna przestrzeń dla pieszych. Łódź będzie drugim po Warszawie miastem w Polsce, w którym zainwestuje międzynarodowy deweloper HB Reavis. Zachowane zostaną istniejące budynki zabytkowe – m.in. pofabryczny
komin oraz dwupiętrowy budynek z poddaszem w stylu renesansu
włoskiego. Obecnie trwa procedura wpisania ich do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Działka zlokalizowana jest
w sąsiedztwie zrewitalizowanego kompleksu EC1 pełniącego funkcje
kulturalno-artystyczne oraz edukacyjne. Na działce o powierzchni 1
hektara mogą powstać budynki o łącznej powierzchni najmu około
30 tys. mkw. Budowa zacznie się na początku 2019 r. i potrwa około
1,5 roku. Tereny przy ul. Targowej od drugiej połowy XIX wieku były
związane z przemysłowym rozwojem Łodzi. Po otwarciu Dworca
Warszawskiego (obecnie Łódź Fabryczna) w okolicy powstały liczne
place przeładunkowe i magazyny. Od 1878 r. działała tu fabryka
Hermana Schlee, jednego z największych producentów kapeluszy
w Polsce. XX w. profil produkcji został przestawiony na produkcję

filcu, a od 1960 r. były tu Zakłady Wyrobów Wulkanizacyjnych Płytolex. W 2001 roku ich właścicielem stał się ENKEV Polska, od którego działkę zakupiła firma HB Reavis.
(jm, fot. Archiwum UMŁ)

Firma Bio-Gen powstała w 1990 r. w Opolu. Od początku jej
twórcy postawili za swój cel opracowywanie i wprowadzanie na
rynek nowoczesnych rozwiązań związanych z biotechnologią, czyli
wykorzystaniem mechanizmów przyrody na potrzeby człowieka.
Pierwszymi produktami były probiotyki dla zwierząt hodowlanych.
Z czasem produkcja rozwinęła się na przemysłową skalę obejmując
m.in. preparaty dla roślin i gleby, bioutylizatory stosowane w rolnictwie, sadownictwie, hodowli zwierząt oraz preparaty do rekultywacji
zbiorników wodnych. Obecnie Bio-Gen obsługuje około 80 proc.
rynku w Polsce utrzymując ponad sto miejsc pracy, prowadząc produkcję w dwóch zakładach, a swoje wyroby eksportuje do Unii Europejskie, Ameryki Południowej, na Półwysep Arabski i Daleki
Wschód. Wraz z wejściem Bio-Genu do Łodzi miasto zyskuje kolejną
firmę reprezentującą przyszłościową gałąź nauki i technologii. Jak
informuje prezes Bio-Genu Artur Kleina, firma chce się ulokować

przy ulicy Pojezierskiej i rozpocząć działalność jesienią br. Witamy
w Łodzi i życzymy wielu sukcesów!
(jm)

Bio-Gen w Łodzi
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ŁKA z KOLEO

Łódzka Kolej Aglomeracyjna jako pierwszy samorządowy przewoźnik kolejowy w Polsce wspólnie z Astarium – właścicielem platformy KOLEO – wprowadza możliwość zakupu biletów jednorazowych
ze wskazaniem miejsca do siedzenia tzw. miejscówką. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom pasażer może wybrać konkretne miejsce do siedzenia. W ramach promocji tego systemu ŁKA wprowadza do sprzedaży pulę tanich biletów od 2 złotych. Wprowadzenie opcji rezerwacji
to spełnienie oczekiwań pasażerów, którzy w pociągach dalekobieżnych ŁKA Sprinter
chcą mieć gwarancję
miejsca siedzącego.
Rozwiązanie wprowadzane przez ŁKA
i Astarium ma charakter nieobowiązkowy i pilotażowy.
Sprzedaż biletów
z
miejscówkami
będzie prowadzona
w systemie KOLEO
(koleo.pl oraz apli-

kacjach mobilnych KOLEO
na Android oraz iOS). – Możliwość rezerwacji miejsca to rewolucja w przewozach samorządowych. Przez dwa lata pociągi te
przewiozły pół miliona podróżnych
i są bardzo dobrze oceniane przez
pasażerów. Możliwość wyboru
miejsca podróży jeszcze zwiększy komfort przejazdu – mówił Witold Stępień,
marszałek województwa łódzkiego. Na trasie Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia – Łódź Fabryczna Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchamia w każdy weekend siedem par pociągów. W każdym z nich
w systemie rezerwacyjnym KOLEO udostępnione są 52 miejsca siedzące. Pasażerowie mogą wybrać czy chcą podróżować przy oknie, czy
od strony korytarza, dogodny rząd, a nawet skład. – Dwa lata temu zaczynaliśmy od dwóch par połączeń na trasie Łódź – Warszawa. W chwili obecnej
mamy ich już siedem. Rośnie też liczba pasażerów. W I kwartale 2018 roku skorzystało z nich już sto tysięcy osób. Wprowadzenie możliwości rezerwacji to kolejny
krok, który ma zapewnić pasażerom ŁKA wysoką jakość i komfort podróży. To
innowacyjne rozwiązanie, które traktujemy jako pilotaż. Jeśli pasażerowie będą
z niego zadowoleni będziemy je rozwijać – powiedział Janusz Malinowski,
prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
(Not. jm)

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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