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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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20 maja o godzinie 18.00
teatr świętuje 10-lecie istnienia, a kultowym spektaklem
uroczystości będzie „The Best
of Aquarius”, który dokładnie
10 lat temu otworzył tę scenę.
Ale z okazji 10 urodzin teatr
postanowił pokazać zupełnie
nowe oblicze spektaklu. Pojawią się w nim nowe postacie,
zachwyci bajkowa fabuła, zaskoczy choreografia i wzruszy muzyka. Spektakl nadal pozostanie familijnym widowiskiem, na którym świetnie bawić będą się dzieci i dorośli. Czas trwania spektaklu to 1 godz. 40 minut (bez przerwy), a bilety są w cenie normalny 60 zł i ulgowy 40 zł. Zapraszamy!

TOYA ZA DARMO
11
MAPA ŁODZI
12-13
TOYA WSZĘDZIE
14
SELGROS TRANSGOURMET 15
GASTRONOMIA
16-18
Tel Aviv jest w Łodzi
16
„Dzikie Wino” na wiosnę
17
Restaurant Week za nami
18
RYNEK
19-22
CAS w maju
19
Mieszkania dla każdego
20
Kongres AGD w ŁSSE
21
Wiecha nad strefową halą
21
Praca dla informatyków 22
BaseCamp
otwarty
22
Aplikacja dla grafików 22
KOMUNIKACJA
23
Latamy do Monachium
23
PTAK ma 25 lat
24

Przy ul. Wólczańskiej 121/123 powstaje
Centrum Zarządzania Kryzysowego i nowa
siedziba Straży Miejskiej. W budynkach
dawnej szkoły i zabytkowej willi zakończyły
się już prace konstrukcyjne, a rozpoczęły
wykończeniowe, prowadzone pod nadzorem Miejskiego Konserwatora. Zakończą się w wakacje i wtedy
zacznie się wyposażanie i przeprowadzka Centrum Zarządzania
Kryzysowego oraz Straży Miejskiej do nowych siedzib. Wiosną
dzięki Budżetowi Obywatelskiemu do sekcji konnej SM trafił
Mały Książę – to siódmy koń w sekcji, który już rozpoczął pracę
i patroluje Arturówek i Lublinek. Mały Książę jest szlachetnej
półkrwi, kosztował 15 tys. zł razem z rzędem (czyli całym sprzętem
do pracy z koniem
w siodle). Konie
w Straży Miejskiej pracują przy
patrolowaniu
terenów,
gdzie
nie mogą wjechać
auta, a piesze
patrole
miałyby
problemy z przemieszczaniem się.
(BeO)

Wielkie święto biegania

26 maja odbędzie się Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run,
a 20 maja po raz trzeci oddzielnie odbędzie się mini bieg organizowany dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Wszystko
wskazuje na to, że po raz kolejny padnie rekord frekwencji w biegu,
gdzie limit wynosi 6000 osób. 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. Regulaminy,
aktualności, trasę biegów i zapisy dostępne na stronie internetowej
www.biegpiotrkowska.pl Do zobaczenia na trasie!

Więcej znajdziesz na:
www.rynek-lodzki.pl

Obsługa kart płatniczych
Obsługa bezgotówkowa ﬁrm
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WYDARZENIA

Nagrody FILM VIDEO FOTO
W 21 edycji Targów Sprzętu Fotograficznego, Filmowego,
Audio-Video oraz Technologii Multimedialnych FILM VIDEO
FOTO wzięło udział 117 wystawców, a imprezę odwiedziło blisko
16 tys. osób. Wystawiali się tu światowi i krajowi potentaci w dziedzinie produkcji i dystrybucji nowoczesnego sprzętu i oprogramowania oraz usług dla branż foto, wideo i audio. Na targach przeprowadzono konkurs o Złoty Medal w następujących kategoriach:
sprzęt i usługi fotograficzne (zgłoszono 8 produktów), sprzęt video
i filmowy (17), sprzęt multimedialny (15) oraz album, fotoksiążka,
ramka i oprawa (6). Członkowie Jury przyznali 7 wyróżnień i 8
medali. W kategorii sprzęt i usługi
fotograficzne Złoty Medal otrzymali: Sony Europe Limited oraz
Alstor, a wyróżnienia – XP Distribution oraz Epson Europe.
W kategorii sprzęt video i filmowy Złoty Medal otrzymali K-Consult oraz Beiks BiK Machulski, zaś
wyróżnienia przypadły firmom
Sony Europe Limited oraz GMO-

DIGITALALBUM

Jerzy Mazur

GMOTION

SONY

LaCie

K-CONSULT

BEIKS BiK Machulski

DIGITALALBUM

XP DISTRIBUTION

Mieszkania w promocji

perty, stworzyła idealne miejsce dla każdego kupującego i wykań
czającego swoje nowe mieszkanie. Na targach dostępne były nowe,
niższe ceny nieruchomości oraz obniżone marże kredytów hipo
tecznych, promocje na wyposażenie wnętrz i na kompleksową
budowę domów. Więcej informacji na stronie www.lodzkietargi.pl
(jm)

Kwietniowe Targi Nieruchomości & Budowa Domu w Atlas
Arenie były najważniejszą i największą imprezą targową, skupiającą
niemal wszystkie firmy z sektora branży nieruchomości, branży
budowlanej (od kompleksowej budowy domu pod klucz) po branżę
finansową i wyposażenia wnętrz. Siedem ostatnich edycji targów
zgromadziło ponad 50000 gości, którzy obejrzeli tu ofertę blisko
500 wystawców. Impreza adresowana jest do wszystkich, którzy
chcieliby zamieszkać w Łodzi i okolicach. Główną ideą, która przy
świeca organizatorom jest pokazanie korzyści wynikających
z kupna nieruchomości na rynku pierwotnym. Na targach pokazano zarówno inwestycje rynku pierwotnego, jak i wtórnego, a więk
szość wystawców przygotowało promocyjne oferty wyłącznie pod
czas trwania imprezy. Organizator wydarzenia, firma Expo Pro

TARGI

TION. W kategorii sprzęt multimedialny
Złoty Medal otrzymali Sony Europe Limited oraz firma LaCie, a wyróżnienia –
QNAP i Pixel Tech Pytkowski i Kubarek.
W konkursie na najlepszy Album, Fotoksiążkę, Ramkę i Oprawę Złoty Medal otrzymały firmy Digitalalbum.pl oraz Najlepszefoto.pl, zaś wyróżnień nie przyznano. Więcej szczegółowych informacji znaleźć można
na stroniewww.filmvideofoto.pl oraz
na profilu targów na Facebook.com
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Europe Direct w Łodzi

cy tolerancji wobec
innych
narodowości
oraz Europejski Piknik
Międzypokoleniowy.
Jesienią 2018 r. planujemy organizację drugiej
edycji warsztatów dla
przedsiębiorców. Pierwsza edycja odbyła się
w kwietniu 2018 w Łodzi.
Celem warsztatów jest
aktywizacja 30-40 przedstawicieli
środowisk
przedsiębiorców, samorządu lokalnego i mediów oraz dostarczenie lub uzupełnienie ich
wiedzy w zakresie możliwości ekspansji na rynki unijne oraz pozyskania ewentualnego wsparcia na ten cel. Pomogą one przedsiębiorcom lepiej poznać rynki europejskie pod względem specyfiki
poszczególnych państw Unii, wymagań, regulacji prawnych, realiów
otoczenia gospodarczego w danym kraju. Planujemy udział praktyków biznesu, przedstawicieli izb handlowych, prawników, ekonomistów. Serdecznie zapraszamy również na Piknik Europejski, który
odbędzie się 8 maja 2018 r. od godziny 10.00 do godziny 17.00 na
rynku Manufaktury. O wszystkich wydarzeniach będziemy informować na bieżąco na stronie WWW.europedirect-lodz.pl oraz
https://www.facebook.com/EDLodz1/ Zachęcamy do odwiedzania
nas od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00, a w środę od 12.00
do 16.00. Można się z nami kontaktować również telefonicznie –
605 420 320 lub pod adresem e-mail europedirectlodz@newtechlodz.com PIEED Łódź jest współfinansowany przez Komisję
Europejską. Zachęcamy również do kontaktowania się poprzez
europejską infolinię – 00 800 678 910 11.

W styczniu pojawił się w Łodzi pierwszy w historii Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct. Takie punkty funkcjonują
w państwach Unii Europejskiej i został stworzone, aby dostarczać
obywatelom informacje i odpowiadać na pytania związane z UE.
Punkt Łódzki mieści się w siedzibie Stowarzyszenia Instytut
Nowych Technologii na ulicy Sienkiewicza 55 na I piętrze. W 2018
r. zaplanowaliśmy: warsztaty dla młodzieży o Unii Europejskiej,
warsztaty dla przedsiębiorców z możliwości współpracy zagranicznej, warsztaty dla NGO z pozyskiwania funduszy unijnych, Symulację Obrad Parlamentu, Debaty Oksfordzkie, happening dotyczą-

Konsultanci Punktu Informacyjnego Europe Direct Lodz

Rewitalizacja z klasą

wej. W okolicy są tereny zielone i modne lofty, a teraz przybędzie
ogólnodostępna, tętniąca życiem, atrakcyjna przestrzeń publiczna
o powierzchni blisko 9 tys. mkw. z placem wypełnionym zielonymi wyspami zachęcającymi do relaksu.
Ruiny dwóch zabytkowych budynków magazynowych dawnych zakładów włókienniczych Karola Wilhelma Scheiblera,
które powstały w latach 80. i na początku lat 90. XIX, wieku
zostaną odrestaurowane i wkomponowane w nową architekturę
wielofunkcyjnego kompleksu Textorial Park II. Projekt uzupełni
pięciokondygnacyjny budynek biurowy wraz z garażem podziemnym. W sumie powstanie tu 26 tys. m kw. powierzchni
najmu. Projekt już na wczesnym etapie otrzymał bardzo
wysoką wstępną ocenę Excellent w systemie BREEAM dla
przyjętych rozwiązań ekologicznych, co daje mu szansę na
to, aby stać się jednym z najwyżej ocenianych zielonych
biurowców w regionie. Projekt
rewitalizacyjny otrzymał już
prawomocne pozwolenia na
budowę, więc teren z pofabrycznymi ruinami w ciągu
kilku kolejnych lat nabrać ma
miejskiego charakteru. Jak
przekonuje inwestor, St. Paul’s
Developments Polska, zróżnicowane funkcje planowanego
kompleksu biurowo-usługowego zapewnią miejscu ciągłą
aktywność i sprawią, że miejsce stanie się atrakcyjne dla
mieszkańców
również
po godzinach pracy biur oraz
w weekendy.
(Jerzy Mazur
na podstawie materiałów
Biura Prasowego UMŁ)

Dzięki działaniom miasta, inwestorom i architektom na Księżym Młynie
niedługo nie będzie zapuszczonych zabytkowych budynków – mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Rusza nowa inwestycja St. Puls
Developments Polska: dwa hektary w sercu Księżego Młyna dostaną nowe życie. Rewitalizacja pofabrycznego królestwa Scheiblera
wkracza w drugą fazę. St. Paul's Developments Polska, inwestor
znany już w Łodzi z realizacji Textorial Park – pierwszego zespołu
biurowego klasy A w mieście, teraz zdecydował się ratować to, co
w sąsiedztwie zostało z dawnych magazynów przy bocznicy kolejo-
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Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej

Rusza rewitalizacja ostatniej części EC1. Zaczyna się przekształcanie trzeciej i ostatniej części kompleksu. Będzie to siedziba Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, pierwszej i jedynej w swoim
rodzaju instytucji zajmującej się komiksem, grami komputerowymi
oraz wirtualną rzeczywistością. Oficjalne pozwolenie na budowę
zostało wydane 23 lutego 2018 r. To zielone światło dla kolejnej inwestycji w sektorze kultury w naszym mieście. Podobnie jak w przypadku poprzednio realizowanych przez EC1 projektów, Centrum
Komiksu i Narracji Interaktywnej wykorzystuje fundusze unijne.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wyniesie prawie 14 mln zł. Warto zaznaczyć, że opiekę merytoryczną
nad projektem stworzenia Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej sprawują ludzie, którzy od 28 lat organizują w Łodzi Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Już teraz wiemy, że kolejna edycja
festiwalu odbędzie się od 14 do 16 września. Obecnie EC1 Łódź to
największe Centrum Nauki i Techniki w Polsce, to najnowocześniejsze planetarium w kraju, to fantastyczna wystawa maszyn Leonarda
da Vinci, to budowane właśnie Narodowe Centrum Kultury Filmowej, którego warsztaty dla młodzieży biją rekordy popularności.
Wszystkie te formy działalności budują atmosferę tego niezwykłego
miejsca, w którym już teraz można spędzić wiele dni. Centrum
Komiksu w nowatorski sposób uzupełni tę bogatą ofertę. Wykonawcą robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj jest Konsorcjum firm Lider Erekta Budownictwo Specjalistyczne i Partner Erekta Budownictwo, a projektantem spółka Kanon Architekci Jander
Zuterek. Data zakończenia robót budowlanych: 26 maja 2019 r. Wartość całego projektu: 21 700 000 zł brutto.
(jm)

Mistrzostwa TestingCup

here”, a gościem specjalnym będzie Aleksandra
Przegalińska, światowej
klasy ekspert w dziedzinie
badań nad sztuczną inteligencją, posiadaczka imponującej wiedzy na temat
wpływu nowych technologii na nasze codzienne życie. Więcej – na stronie http://testingcup.pl/

W dniach 28-29 maja Łódź stanie się testerskim centrum Polski.
W hotelu Vienna House Andel’s odbędzie się unikalne na skalę światową wydarzenie – Mistrzostwa w testowaniu oprogramowania.
Zawody odbywają się w kategoriach: drużynowej oraz indywidualnej. Już po raz szósty przedstawiciele małych i dużych firm z całej
Polski stają w szranki o tytuł najlepszych testerów oprogramowania
w Polsce. W tym roku po raz pierwszy obok zawodników z Polski
w zawodach wezmą także udział zawodnicy z innych krajów. Zawodom towarzyszy merytoryczna konferencja, podczas której wystąpią
najlepsi specjaliści z całego świata. Przyświeca jej hasło „Future is

(jm)

Tańcząca ze skrzypcami

ty. Z wielką finezją buduje więź ze słuchaczami, spontanicznie
przedstawiając muzykę w sposób lekki, radosny, czasem żartobliwy.
Występowała na wielu koncertach, festiwalach oraz prestiżowych
eventach w Polsce, od 2002 r. współpracuje z polskimi, brytyjskimi
oraz amerykańskimi kompozytorami i aranżerami, którzy specjalnie dla niej przygotowują rewelacyjne aranże nowych utworów, oraz
covery najbardziej znanych i lubianych hitów muzyki klasycznej,
musicalowej, filmowej oraz muzyki
pop. Repertuar występu jest przekrojem największych światowych hitów
muzycznych. Od klasyki jak „Cztery Pory Roku”, „Carmina Burana”,
„Can-Can”, poprzez „Koty”,
„Skrzypek na dachu”, „Nędznicy”,
„Hava Nagila”, „ Zorba the Greek”,
„Samba de Janeiro” „Piraci z Karaibów” do muzyki Queen czy Led
Zeppelin. Repertuar może zostać
dobrany na indywidualne zamówienie klienta. W przypadku pytań
można się z artystką kontaktować
formularzem na stronie www.izabellazebrowska.com lub mailem izazebrowska@gmail.com Jest laureatką
plebiscytu Osobowość Roku 2018.
Jerzy Mazur

Izabella Żebrowska to charyzmatyczna instrumentalistka, skrzypaczka grająca na skrzypcach akustycznych oraz elektrycznych,
która swoją osobowością sceniczną potrafi rozpalić emocje publiczności. Łączy brzmienie klasycznego
instrumentu, skrzypiec z najnowszymi
trendami oraz różnymi stylami muzyki.
Od 2000 r. występuje solo lub ze swoją
orkiestrą w Europie i Ameryce Północnej. Z wykreowanym przez siebie show
koncertuje również na największych
i najbardziej zaawansowanych technologicznie scenach wielkich transatlantyków – jak m.in Queen Mary 2 oraz na
luksusowych statkach pasażerskich.
Tworzy multimedialne spektakle (wiele
z nich można obejrzeć na YOUTUBE).
Przedstawia muzykę polskich kompozytorów, oraz największe hity muzyki
światowej. Kreuje wizerunek polskiej
kultury oraz szerzy wiedzę o polskiej
muzyce poza granicami kraju. Organizuje eventy kulturalne. Zapewnia oprawę artystyczną imprez masowych
i kameralnych. Prowadzi gale i koncer-
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eksponowane zdjęcia Grzegorza Michałowskiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawodowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
od publikacji w „Expressie Ilustrowanym”,
potem robił zdjęcia dla „Przeglądu Sportona organizowanych
przez
łódzki–dom
aukcyjnyfotograficznej
Rynek Sztuki
wego”,
obecnie
dla redakcji
na Aukcjach Promocyjnych,
gdzie
osiągająZapraszamy!
wysokie notowaPolskiej Agencji
Prasowej.
(jm)
Mec.
nia.Marek
Artystka brała udział w kilku wystawach zbiorowych m.in.
Kopczyński,
Salonach Młodych Łódzkich Twórców w Muzeum MiaW kwietniu w Galerii ELart przy ul. Wschodniej 69 (wejście od ul. Niezależnych
mec.
Bożena Włókiennictwa, miała też dużą wystawę indywidui Muzeum
Narutowicza) otwarta została wystawa obrazów Magdaleny Połacik sta Łodzi
Nieciecka„Hece i harce w dziesięciu odsłonach”. Chociaż artystka należy do mło- alną w Muzeum Kinematografii. A w sobotę 12 maja o godz. 12.00
Ostojska
dego pokolenia łódzkich plastyków jej twórczość jest rozpoznawalna odbędzie się w sali aukcyjnej Rynku Sztuki na I piętrze 40. Aukcja Proi dziekan
i ceniona przez kolekcjonerów. Od kilku lat jej dzieła prezentowane są mocyjna.
i inwestorom zaoferowanych zostanie ponad
ORAKolekcjonerom
Jarosław
120 obiektów, przede wszystkim
Szymański
dzieł sztuki. Wśród prezentujących
fot. Maciej
swoje dzieła artystów znajdą się m.
Grzegorek
in. Katarzyna Gołębiowska, Mag13 września w siedzibie Okręgowej Rady Ad- Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była bodalena Połacik i Paulina Zalewska.
wokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgro- wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
Zapewne aukcyjnymi atrakcjami
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej dokobędą szkicownik znanego łódzkiei wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień naniom film dokumentalny, a wieczór był także
go portrecisty Sławomira Sicińskiez okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik. promocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy
go i wykonana z tworzywa sztuczW spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który do
nego rzeźba Katarzyny Jagodzińi Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie druku przygotowało nasze wydawnictwo. Inicjaskiej. Oferowane do sprzedaży dziewspominali byłą dziekan ORA, podkreślając Jej torami spotkania byli adwokaci Bożena Nieciecła można oglądać na stronie www.
charyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej ka-Ostojska i Marek Kopczyński, a patronat nad
ryneksztuki.eu, zaś w aukcji brać
fot. Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
udział osobiście, telefonicznie lub
Michałowski
pomagały piosenki francuskie wykonane przez Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)
on-line. 		
(jm)

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

Hece i harce w Rynku Sztuki

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 12 maja – 40 Aukcja Promocyjna
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Wiosna
w Teatrze
Powszechnym
21

przede
wszystkim
9/25/13 7:08 PM
do młodzieży, w szczególności uczniów Szkoły dla osób niewidomych i słabo widzących
„Na Dziewanny”. Po
intensywnym maju,
kiedy
Powszechny
zaprezentuje na dwóch
scenach około 40
przedstawień,
Teatr
zaprasza na drugą odsłonę XXIV Międzynarodowego Festiwalu Sztuk
Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Po ostatniej marcowej prezentacji w ramach
XXIV edycji Festiwalu otrzymałam informację, że Ministerstwo Kultury dofinansowało nasz Festiwal kwotą 300 tysięcy złotych. To jedna z czterech najwyższych dotacji w kategorii „Teatr”. Dzięki temu mogę zrealizować nowy projekt artystyczny,
nową część Festiwalu, którą planowałam już od dawna. W czerwcu w jego ramach
zaprezentujemy trzy spektakle, które przygotowane zostały przede wszystkim z myślą
o młodzieży – mówi Ewa Pilawska, dyrektor Teatru Powszechnego.
To tylko niektóre z nadchodzących wydarzeń w Powszechnym!
(BeO)

Choć wiele osób uważa, że wiosna i lato to czas, kiedy do teatru już
się nie chodzi, Teatr Powszechny w Łodzi – który działa w myśl idei
„Teatr blisko ludzi” – od wielu lat udowadnia, że to nieprawda.
Powszechny będzie grał jak zwykle do końca lipca. Najpierw jednak
szykuje się bardzo intensywny maj. Podczas wydłużonej majówki,
Teatr Powszechny zagra 10 przedstawień na dwóch scenach. Będzie
można obejrzeć „Arcydzieło na śmietniku”, „Pomoc domową”
i „Ony”, zaplanowane są również specjalne prezentacje dla emerytów
i osób bezrobotnych.
12 maja w całym kraju świętujemy Dzień Teatru Publicznego.
W tym dniu o 19.00 Teatr zagra kultowe „Szalone nożyczki”, na które
bilety będzie można kupić tego samego dnia. Bilety będą kosztować
tylko 300 groszy. Dzień później odbędzie się kolejne spotkanie poetyckie z cyklu „Sezon w pięknie”. Z kolei 19 maja w ramach Nocy Muzeów
w Powszechnym będzie można obejrzeć wystawę „Niebezpiecznie jest
schodzić ze sceny” oraz wziąć udział w towarzyszących jej działaniach
performatywnych. W środę 17 maja o 13.00 na Małej Scenie odbędzie
się 60. premiera Teatru dla niewidomych i słabo widzących. Będzie to
prapremierowa realizacja sztuki australijskiego autora Matthew Whitteta pt. „Siedemnaście”. Spektakl – jak wszystkie w ramach cyklu – społecznie reżyseruje Ewa Pilawska. Ta prezentacja będzie adresowana
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„Aida” z gościem z Nowego Jorku

Na scenę Teatru Wielkiego 25 kwietnia
powróciła po długiej nieobecności „Aida” G.
Verdiego w gwiazdorskiej obsadzie: w rolę
Radamesa wcielił się światowej sławy tenor,
gwiazda Metropolitan Opera w Nowym
Jorku Luis Chapa. Śpiewakowi towarzyszyły
znakomite solistki Teatru Wielkiego w Łodzi:
Monika Cichocka w partii tytułowej oraz
Agnieszka Makówka jako Amneris. Dyrygował Maestro Tadeusz Kozłowski. Inscenizacja
zachwycała rozmachem i monumentalną scenografią, a głos Luisa Chapy, doceniany
przez publiczność na całym świecie, dodał
blasku przedstawieniu. Przed nami kolejne
efektowne widowiska, których tej wiosny
przy Placu Dąbrowskeigo nie zabraknie!

Rock dla dorosłych

1 czerwca wieczorem – o godz.19.30 – atrakcyjna propozycja
dla widzów dorosłych Symphonica – Rock of Poland, czyli „Wolność, kocham i rozumiem” – pierwsze w Polsce widowisko multimedialne z muzyką polskich zespołów lat 80. Muzyka kultowych, rockowych, metalowych i punkowych polskich zespołów
będzie oprawiona w wizualizacje wprowadzające w klimat czasów
PRL. Na łódzki koncert przygotujemy niespodzianki, które
nie powtórzą się w żadnym innym mieście – zapowiada Sylwia
Lorens, producent i dyrektor generalna Filharmonii Futura.

Włosko-polski „Rigoletto”
Z kolei na 9 czerwca teatr
planuje premierę opery G. Verdiego
„Rigoletto”,
którą
muzycznie przygotuje Tadeusz
Kozłowski, wyreżyseruje Paolo
Bosisio, a nad oprawą plastyczną
będą pracować Domenico Franchi (scenografia) i Zuzanna Markiewicz (kostiumy). Opera
powraca na łódzką scenę po 14.
latach; jej poprzednie realizacje
(było ich w Łodzi 5) zawsze cieszyły się powodzeniem, a przebojowe arie oraz włosko-polski
zestaw realizatorów budzą
nadzieję na spotkanie z wielką
sztuką.
(BeO)

KULTURA

8

rynek Łódzki 5(204) 2018

kulturalny maj
Tramwaj w Operze
Mietek Szcześniak zaprezentuje tam muzyczne opracowania wierszy
W Teatrze Wielkim 12 maja odbędzie się polska prapremiera ks. Twardowskiego, a 27 maja piosenki z nowej płyty wykona Artur
opery André Previna „Tramwaj zwany pożądaniem” w reżyserii Andrus. W Atlas Arenie 25 maja wystąpi André Rieu. 28 maja w Sali
Macieja Prusa, pod kierunkiem muzycznym Tadeusza Kozłowskie- Kameralnej Teatru Wielkiego odbędzie się koncert z cyklu „100 piego, z gwiazdorską obsadą: w partii Blanche Dubois Joanna Woś, śni na 100 lat niepodległości”; zabrzmią w nim pieśni polskich
w roli Stanleya Kowalskiego – Szymon Komasa i Łukasz Motko- poetów i kompozytorów. Polskie piosenki będzie też śpiewać Janusz
wicz. Zmiana poprzedniego terminu premiery wymusiła korektę Yanina Iwański, który 27 maja wystąpi w Teatrze Małym.
kalendarium na maj – odwołano „Nabucco”, „Aidę” i „Noc w WeneWystawy: lalki i kreacje od Diora
cji”; do wyboru są inne przedstawienia, jak
W Muzeum Włókiennictwa 17 maja zosta„Zemsta Nietoperza”, „Turandot” i „Madanie otwarta duża prezentacja prac Magdaleny
ma Butterfly”.
Abakanowicz – będzie to druga odsłona wysta20 lat Don Kichota!
wy pt. „Metamorfizm”, wzbogacona o dzieła
Teatr Muzyczny świętuje 20-lecie premieudostępnione przez Fundację Toms&Pauli.
ry „Człowieka z La Manchy”; musical o Don
W Białej Fabryce można też zwiedzać nową
Kichocie, od lat wystawiany na całym świecie,
wystawę „Dior i ikony paryskiej mody”; oprócz
w Łodzi miał premierę w 1998 roku; był wydaprojektów samego Christiana Diora są na niej
rzeniem sezonu, przyniósł laury twórcom
filmy, zdjęcia z pokazów mody i archiwalia
i wykonawcom. Jubileuszowy spektakl odbępoświęcone marce Dior. Z bogatej oferty warszdzie się 19 maja, wystąpi w nim oczywiście
tatowej wyróżnia się spotkanie pt. „Czy łatwo
niezrównany Zbigniew Macias.
Czlowiek z La Manchy, fot. Maciej Piasta być kapelusznikiem” (12 maja) oraz „Łódzkie
Anioły i czarownice
wątki” na temat willi i pałaców rodziny GeyW Teatrze Powszechnym w maju będzie
erów (13 maja). W Muzeum Miasta Łodzi trwa
można obejrzeć m.in. „Ucieczkę”, „Loveboremont; Gabinet Jana Karskiego jest nieczynny
ok”, „Brancz” i „Pomoc domową”, a także
do odwołania, natomiast wystawy czasowe do 1
nowy poetycki spektakl pt. „Siódmy anioł”.
lipca można zwiedzać dłużej – w weekendy
Teatr im. Jaracza ostatni raz pokaże „Filokteod godz. 11.00 do 18.00; w każdą środę wstęp
ta” (26 maja pożegnanie z tytułem), na majojest bezpłatny. 12 maja w ms2 zakończy się
wym afiszu także „Czarownice z Salem”,
wystawa „Jimmie Durham. Boże dzieci, poema„Posprzątane” i nowa realizacja Mariusza
ty, z kolei 11 maja w ms1 zostanie otwarta wystaGrzegorzka pt. „Otchłań”. W Muzycznym
wa pt. „Czerwona materia; Nadia Léger”, która
w maju będzie grany „Cyrano” i „Jesus Christ
pokaże białoruską artystkę i działaczkę w konSuperstar”. Mały wystawi swoją komedię krytekście przemian w XX-wiecznej awangardzie.
minalną i farsę „Umrzeć ze śmiechu”, a Logos
W muzeum odbędą się też projekcje kilku fil„Kobolda” i „Czas odwiedzin”.
mów i wykłady o sztuce. Do 20 maja dwie ciekaMuzyka poważna
we wystawy można oglądać w Galerii A Teatru
W Filharmonii Łódzkiej usłyszymy
Arlekin: „Bohdan Butenko Pinxit” przedstawia
w maju kompozycje G. Bizeta i M. Ravela,
dorobek ilustratorski znanego rysownika,
Joanna Woś, fot.Krzysztof Lipiński a „Kosmos” jest prezentacją teatralnych lalek
a także rzadko wykonywane utwory Juliusza
Zarębskiego i francuskiego autora z XVII w.
irańskiej reżyserki i scenografki Zahry Sabri
Marca Rosseta. 18 maja czwórka gitarzystów
(lalki wykonane zostały z tak prostych materiaz orkiestrą pod batutą M. Caldiego zagra
łów, jak miazga drzewna, glina, drut i zwykła
muzykę hiszpańską. 27 maja odbędzie się
tkanina, ale ożywają w niesamowitej animacji).
Gala Operowa – sopranistka Joanna Woś oraz
W foyer Teatru Muzycznego do 10 maja będzie
baryton Mariusz Kwiecień wykonają bogaty
prezentowana wystawa „Pół wieku z lekką
program złożony z arii i duetów z oper „Cyrumuzą”, przygotowana na jubileusz 50-lecia
lik sewilski”, „Łucja z Lammermooru”
pracy artystycznej Anny Bobrowskiej-Ekiert,
i „Don Pasquale”; towarzyszyć im będzie
która do 2001 roku była etatowym scenografem
łódzka orkiestra pod batutą Agnieszki NagórOperetki i zaprojektowała tam dekoracje
ki. Akademia Muzyczna zaprasza na konceri kostiumy do blisko czterdziestu premier.
ty do pałacu przy ul. Gdańskiej – 7 maja
Nocne zwiedzanie
zacznie się tam VI Konkurs Oboistów i Fago19 maja odbędzie się Noc Muzeów –
cistów im. Józefa Ciepłuchy, a w dniach 20-21
od godz. 18.00 aż do świtu wystawy w będą udomaja uczelnia organizuje Konkurs pianistyczstępniane za darmo. Ponadto Automobilklub
ny. 22 maja wystąpi wiolonczelista Tomasz
Łódzki, Łódzki Ruch Klasyków i Muzeum
Wystawa Zahry Sabri Komputerów Osobistych zorganizują specjalDaroch. Po jego recitalu sezon koncertowy na
uczelni będzie dobiegać końca – 9 maja studenci specjalności musi- ne wystawy samochodów i komputerów w Ośrodku Szkolenia
cal zaprezentują spektakl dyplomowy, 26 maja pokażą swój Motorowego „Motodrom”. W EC1 warto zwiedzić kończącą się
„dyplom” studenci wydziału wokalno-aktorskiego, a nazajutrz wystawę „Leonardo daVinci - Energia Umysłu” (będzie czynna tylko
wystąpią dyplomanci z pozostałych wydziałów Akademii.
do 3 czerwca).
Pieśni i piosenki
Designe Festival
Do centrum Łodzi wrócił na lato Songwriter Festiwal; jak zawsze
W dniach 19-27 maja pod hasłem „Refleksje” odbędzie się
koncerty odbywają się na Piotrkowskiej przy 6 Sierpnia (pod zega- w Łodzi 12. edycja Festiwalu Dizajnu – w Centrum Festiwalowym
rem). Festiwal stawia w tym roku na młodych, zdolnych muzyków, w Art Inkubatorze pojawi się wystawa poświęcona relacjom świata
ale nie zabraknie też znanych artystów, często ich występy w Łodzi natury i technologii „Nothing but flowers/Nic oprócz kwiatów”,
będą koncertami premierowymi. W maju na festiwalu wystąpią: a 26 i 27 maja przy Piotrkowskiej 217 odbędą się Targi Formy, gdzie
Runforrest / Pola Chobot & Adam Baran (5 maja), Ina West (12 kupimy oryginalne przedmioty codziennego użytku od polskich
maja), Robert Cichy (19 maja) oraz Max Garcia Conover / Barano- projektantów. Z kolei w przestrzeni opuszczonego sklepu przy ul.
vski (26 maja). W Muzeum Miasta Łodzi 13 maja odbędzie się kon- Piotrkowskiej 20 powstanie wypełniona dźwiękami instalacja
cert wiosenny w wykonaniu Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmo- z papieru i sensorów elektronicznych.
nia. Kilka ciekawych wieczorów zaplanowała Wytwórnia – 18 maja
Beata Ostojska
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V Łódzkie Senioralia
W dniach 12-25 maja odbędą się V Łódzkie Senioralia. Inicjatywa
rozwija się dynamicznie z roku na rok, a w 2017 r. w ponad 700 wydarzeniach wzięło udział 125 partnerów i ponad 60 tysięcy uczestników.
Seniorzy stanowią ważną i wciąż aktywną część społeczności Łodzi,
bo grupa osób 60+ liczy ponad 200 tysięcy. Tradycyjnie 12 maja otrzymają oni z rąk prezydenta symboliczne klucze do miasta. W tym roku
będzie bogatszy program Senioraliów, na które złoży się około tysiąca

różnego typu wydarzeń kulturalnych, artystycznych, zdrowotnych,
rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych. Zachęcamy do współpracy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje do kreowania
własnych propozycji podczas Senioraliów 2018. Głównym celem
organizowanych od 2013 r. Łódzkich Senioraliów jest zachęcenie
osób 60+ do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy, rozwijania
pasji, a także wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swój potencjał. W organizację wydarzenia włączają się co roku łódzkie organizacje pozarządowe, instytucje, podmioty działające na rzecz osób starszych oraz partnerzy Miejskiej Karty Seniora. 		
(BeO)

Łódź będzie miała Ogrodnika Miasta
Wkrótce w strukturach Zarządu Zieleni Miejskiej pojawi się
nowa funkcja Ogrodnika Miasta. Wzorem dla utworzenia nowego
stanowiska jest powołanie Architekta Miasta, który w swoich kompetencjach obejmuje wszystkie działania związane z opiniowaniem
projektów architektonicznych realizowanych przez miasto w tkance
miejskiej. Ogrodnik Miejski będzie zajmował się rozwojem, projektowaniem, nadzorowaniem, utrzymaniem i określaniem standardów zieleni w przestrzeni publicznej. Będą go wspierać specjaliści
z Zarządu Zieleni Miejskiej. – Chcemy, aby była to osoba koordynująca

Zdrowa Łódź
Do dyspozycji pacjentów oddana została nowa
przychodnia zdrowia przy ul. Sierakowskiego 65.
Remont pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem
kosztował prawie 170 tys. zł. W poradni Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” przyjmował
będzie lekarz internista oraz pediatra. W przychodni utworzono również punkt szczepień.
Dodatkowo dla mieszkańców sąsiadującego
z poradnią Domu Pomocy Społecznej udzielane
będą świadczenia z zakresu rehabilitacji. Będą oni
mogli również korzystać w przychodni z opieki

wszystkie działania związane
z zielenią. Każdy, kto będzie
ingerował w roślinność miejską
byłby zobligowany poprosić o opinię Ogrodnika Miejskiego i jego
zespół składający się m.in. z dendrologów i architektów krajobrazu – tłumaczy
prezydent Hanna Zdanowska. Robert Kolczyński, dyrektor Wydziału ds. Zarządzania Projektami UMŁ zapewnia, że każdy proces inwestycyjny realizowany w mieście będzie opiniowany przez Ogrodnika
Miasta i Zarząd Zieleni Miejskiej. – Zdajemy
sobie sprawę, jak ważna jest zieleń w przestrzeni publicznej i jak bardzo wpływa na poprawę jakości życia.
Wszystkie miasta na świecie, które według rankingów są
najlepsze do życia, zieleń stawiają na piedestale swoich
priorytetów. Chcemy, aby tak samo było w Łodzi –
zapewnia. Ogrodnik Miasta zostanie powołany lub wyłoniony w drodze konkursu, a jego
zespół będzie tworzył studium wykonalności
tzw. Zielonego Expo, które Łódź zorganizuje
w 2024 roku. 			
(jm)

internisty. Przypomnijmy, że na
potrzeby przychodni przebudowano
i dostosowano nie wykorzystywane
pomieszczenia DPS. Wcześniej Przychodnia mieściła się pod numerem
67a. Jest to kolejna inwestycja w miejskich
przychodniach
zdrowia.
Od 2014 do 2017 r. miasto przeznaczyło ze swojego budżetu w sumie prawie 15 mln zł na remonty i inwestycje
w poradniach. W tym roku na remonty, inwestycje i zakupy dla przychodni
zagwarantowanych jest ok. 4 mln zł
w budżecie Łodzi. 			

(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
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Hotel IBIS

Tel Aviv jest w Łodzi

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

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

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!”

Al. Piłsudskiego 11 A
Tel.: +48 42 254 39 01
t Kogo zapraszacie do nowejH7830@accor.com
restauracji?
Chcemy stworzyć miejsce, w któnovotel.com
accorhotels.com
rym 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,

Przy ul. Piotrkowskiej 122 zainaugurowała w kwietniu nowa
wegańska restauracja z kuchnią bliskowschodnią. Tel Aviv Urban
Food to już kolejny w tym roku
nowy lokal na Piotrkowskiej.
Od ośmiu lat marka z powodzeniem działa w Warszawie, teraz
poawia się także tutaj. – Każda ziemia obiecana powinna mieć swój Tel
Aviv – mówi o pomyśle na uruchomienie filii Malka Kafka, właścicielka i założycielka restauracji,
podkreślając, że zawsze chętnie
przyjeżdża do Łodzi, gdy chce
odpocząć, pospacerować i pobyć
w cudownej przestrzeni. – Znaleźliśmy lokal na Piotrkowskiej, bo chciałabym, żeby wszyscy tutaj wracali.
Tworzymy miejsce z duszą i promujemy trend, który sprawi, że Piotrkowska zostanie odzyskana dla łodzian
– dodaje. Tel Aviv oferuje kuchnię
inspirowaną Bliskim Wschodem.
W menu są zarówno przystawki
mezze, jak i kilka rodzajów hummusu, kanapki, zupy, pity i aromatyczne sosy. Do tego burgery,
shawarmy, wegańskie wina, napoje i desery. Większość potraw
przygotowywana jest z oryginalnych produktów lub z lokalnych
warzyw. Aby je wypróbować,
do Tel Avivu można się wybrać
zarówno na śniadanie, lunch,
obiad, jak i kolację. Wprawdzie to
Melka Kafka jest twarzą marki,
ale za sukcesem sieci stoją konkretne zespoły ludzi. W Łodzi pracuje 20 osób. Chcą tworzyć miejsce, w którym goście nie tylko
dobrze zjedzą, ale też dobrze się
czują. Restauracja posiada certyfikat, który zaświadcza, że wszystkie serwowane potrawy są wegańskie i na żadnym etapie ich produkcji nie były używane produkty
odzwierzęce. Witamy w mieście
i życzymy kompletu gości!
(jm)
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„Dzikie Wino” na wiosnę
Centrum Konferencyjno
Wypoczynkowe „Dzikie Wino”
zaprasza w maju do spróbowania dań z nowej karty. Na zimną
przystawkę polecam sałatkę
z pieczonym rostbefem podaną
z marynowaną dynią w occie balsamicznym oraz carpaccio
z polędwicy wołowej, podane
z rukolą i parmezanem. Na ciepło warto zamówić krewetki
podane na sałacie z cytrusami
i chili. Wyborny tu jest krem
z
pieczonych
pomidorów
i papryki z bagietką korzenną
oraz toskańska zupa chlebowa
z pomidorami i fasolą. Na drugie danie warto zamówić nogę
z kaczki confit gnocchi podawaną z buraczkami i żurawiną.
W karcie jest także stek i rostbef
wołowy, a warto wypróbować
pieczony kark z jelenia, podawany z puree czosnkowo-tymiankowym i pieczonym burakiem.
Z ryb można zmówić filet z sandacza w papilocie z warzywami
i talarkami z pieczonych ziemniaków. Jadłem tu kiedyś krewetki smażone na maśle czosnkowym, serwowane na barwnej
sałacie z pomidorkami i sosem
krewetkowym – wyjątkowo smakowite danie! Lokal ma też dla
dzieci chrupiące nuggetsy z kurczaka, podawane z frytkami
i surówką z marchewki i ananasa. Na deser polecam semifredo
czekoladowe ze śliwką suszoną
w koniaku z dodatkiem owoców
leśnych. Centrum to idealne miejsce
na szkolenia, konferencje, zjazdy,
imprezy rodzinne i firmowe – podkreśla Irmina Nastarowicz,
współwłaścicielka „Dzikiego
Wina”. – Mamy do dyspozycji gości
33 pokoje oraz willę, łącznie możemy
przyjąć jednorazowo 70 osób. Są tu
dwie restauracje z barem i 4 sale bankietowe. Największa pomieści 130
osób, a na imprezie plenerowej
może się tu bawić nawet 500
gości. W pobliżu jest rzeka Grabia, na której można zorganizować spływ kajakowy, w okolicy
jest także tor quadowy, stadnina
koni i basen. Gorąco polecam!
Jerzy Mazur
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Wiewiórczyn k/Łasku
ul. Hallera 49, tel. 43 676 20 20
www.dzikiewino.com.pl

Faktura
Drewnowska 58, Tel. 516 245 676
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PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

Restaurant Week za nami

W kwietniu wystartowała
wiosenna edycja festiwalu
Restaurant Week. Wzięło w nim
udział 40 łódzkich lokali, w tym
tak znane, jak Angelo, Dzika
Kaczka, Farina Bianco, Four
Colors, Kolory Wina czy Piotrkowska Klub 97. Polacy coraz
chętniej wychodzą z domów właśnie do restauracji. Rewolucja
restauracyjna dotarła już do najdalszych zakątków Polski – prawie wszędzie tam, dociera także
Restaurant Week. Wiosenna edycja Festiwalu pod hasłem
„Chodźmy do Restauracji!”
trwała od 18 do 30 kwietnia. To
już piąta edycja Festiwalu Najlepszych Restauracji w naszym mieście. Łódzka scena restauracyjna
kwitnie i wciąż się rozwija, czego
dowodem jest rekordowa ilość
restauracji biorących udział
w Festiwalu. Mieszkańcy Łodzi
mieli duży wybór oraz niezwykłą
okazję odwiedzenia lokali, których jeszcze nie znają – w Festiwalu wzięły bowiem udział
zarówno restauracje z ugruntowaną pozycją na rynku, jak
i lokale debiutujące, które z dnia
na dzień zyskują na popularności. Szefowie kuchni każdej
z nich zaprezentowali popisowe
trzydaniowe menu, dostępne
tylko dla gości Restaurant Week
– rezerwacja stolika, popisowe
trzy dania oraz niespodzianka
od sponsora wydarzenia były
w festiwalowej cenie 49 zł. Festiwalowi towarzyszyły pokazy filmów, warsztaty kulinarne z szefami kuchni w studiu „Baccaro”
oraz degustacje wina w winebarze „Dwa Przez Cztery”.
A w „Farina Bianco” gościom
serwowano deser „Kwaśne jabłko” spod instalacji drzewa jabłoni w sali restauracyjnej. Więcej na
stronie www.RestaurantWeek.pl
Jerzy Mazur

tel. 42 636 99 92

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

Manu Cafe
Drewnowska 58, Tel. 516 245 676

Staropolska gościnność w środku miasta

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

Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego po raz kolejny
zorganizowało w marcu i kwietniu na strzelnicy Shooting Academy
w Parzęczewie zawody dla miłośników strzelania w stylu Dzikiego

rynek Łódzki 5(204) 2018

Zachodu. To idealny obiekt do uprawiania tego sportu. Pierwsze
poświęcone były najbardziej znanym kobietom Dzikiego Zachodu,
drugie zaś, to VI już edycja zawodów „Kowboju do dzieła” tradycyjnie otwierająca westernowy sezon strzelecki. Klasycznie odbyły się
trzy stage (tory strzeleckie) zawodów głównych Cowboy Action Shooting i trzy Wild Bunch. – Tym razem ćwiczyliśmy głównie sekwencje strzałów typu sweep. Pocieszeni kanapkami oraz rozgrzani zupą i herbatą przetrwaliśmy w marcu napór mrozu i lodowatego wiatru. W kwietniowych zawodach
brało też udział wielu naszych nowych członków – wyjaśnia Włodzimierz
Łuczyński, Prezes PSSW i organizator zawodów. – Sprawdzili zdobywane na treningach umiejętności i poczuli smak rywalizacji w regularnych zawodach. Szczególnie cieszy rozwój naszych najmłodszych wiekiem zawodników,
którzy w szybkim tempie czynią postępy i poprawiają wyniki poznając klimat
i sens Ducha Gry zgodnie z ideą SASS, czyli amerykańskiej federacji CAS, której
PSSW jest jedynym w Polsce afiliowanym klubem. Na kolejne zawody
PSSW oraz Polski Związek Strzelectwa Sportowego zapraszają
w dniach 24-26 maja do strzelnicy Okręglica Schooting Range niedaleko Sieradza, gdzie odbędą się XII Otwarte Mistrzostwa Polski
w CAS „DZIKIE POGRANICZE 2018” pro memoriam Wyatt
Earp. Wśród atrakcji będzie m.in. nocne strzelanie do bizona oraz
nowość w postaci Cowboy Mounted Shooting, czyli westernowe
strzelanie konne!
(jm)
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Mieszkania dla każdego

Rozmowa z Maciejem Dudą,
Prezesem Zarządu DUDA HOLDING

Firma
startuje
w Łodzi z inwestycją
mieszkaniową. Dlaczego właśnie tutaj?
Wywodzimy się
z Poznania i zbadaliśmy kilka miast pod
kątem gdzie najlepiej
inwestować. Z tych
badań
wynika,
że Łódź ma dużo
większy potencjał niż
np. Wrocław. Jest na
początku
drogi
olbrzymiego rozwoju; niedługo stanie się
miastem
najlepiej
skomunikowanym
ze stolicą, co postrzegam jako wielką szansę dla Łodzi.
Wybraliście dobry
punkt – działka, na której będziecie budować,
położona jest blisko

Fyrtel Wilda w Poznaniu

Diasfera Łódzka

Telewizja

nowego centrum Łodzi,
Galerii, Strefy Ekonomicznej; „mieszkaniówka” lokowała się do tej
pory zazwyczaj na
Diasfera Łódzka
obrzeżach miasta...
Wierzymy, że w najbliższych latach ludzie będą się przenosić
do centrów miast; drugi ważny trend to powroty do Łodzi tych
osób, które stąd wyjechały. Z naszych badań na ten temat wynika,
że wiele osób czuje się związanych z tym miejscem, bo tu się wychowali albo wykształcili – teraz wracają z Anglii i wielu miejsc w kraju
i za granicą. Bardzo nam się podoba tożsamość Łodzi i ogromna
lojalność do miasta.
Wasz projekt jest pod wieloma względami innowacyjny – macie przyjemne fasady i świetne rozwiązania wewnętrzne mieszkań.
Dużo pracowaliśmy nad tymi rozwiązaniami, bo chcemy mieć
w ofercie różne lokale – i dla tych, którzy chcą mieszkać w kawalerce, i dla tych, co wolą penthausy na najwyższym piętrze. A wygląd
fasad wynika z założenia, że odbudowujemy kamienicę łódzką
według rygorów uzgodnionych z konserwatorem zabytków i architektem miasta. Wierzymy, że inwestycja będzie wyjątkowym miejscem w Łodzi.
Duda Developement to biznes rodzinny, który ma wiele gałęzi,
a wywodzi się z branży mięsnej...
Tak, ta branża była na samym początku, a potem dywersyfikowaliśmy działalność. Developerka jest jedną z kilku gałęzi – mamy też
rolnictwo, branżę stalową, nie unikamy hoteli i restauracji. Sprzedajemy też mercedesy. Dopóki nam to daje frajdę i możliwość rozwoju
nam i naszym pracownikom, to będziemy tak działać!
Dziękuję za rozmowę i życzę samych sukcesów w Łodzi.
Jerzy Mazur (wywiad nieautoryzowany)

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

Prowadzisz firmę?

Bogata oferta - 250 kanałów
Oszczędna i prosta w obsłudze
Niskie ceny i elastyczna oferta

Zamów już teraz.
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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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Kongres AGD w ŁSSE
W dniach 23-24 maja Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
organizuje Kongres AGD w Fabryce Grohmana. Branża artykułów
gospodarstwa domowego jest od lat niezwykle ważnym sektorem
polskiej gospodarki. Produkcja około 22 mln urządzeń dużego
i małego AGD, plasuje Polskę na pierwszym miejscu w UE wśród
producentów w tym sektorze. W 30 fabrykach w Polsce zatrudnionych jest około 25 tys.
osób. Rozwijająca się
branża z takim potencjałem potrzebuje forum
wymiany myśli. Dlatego
organizatorzy
chcą
po raz pierwszy w jednym miejscu zebrać najważniejszych przedstawicieli i ekspertów sekto-

Wiecha nad strefową halą
W kwietniu powieszona została wiecha nad halą magazynowo-produkcyjną, którą buduje Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
S.A. Inwestycja jest
realizowana na działce
znajdującej się pomiędzy ulicami Stokowską
a Telefoniczną, w północno-wschodniej części Łodzi, w pobliżu
centrum handlowego
M1, z wjazdem od ulicy
Brzezińskiej, sześć kilometrów od centrum

ra, a także reprezentantów rządu i samorządów, którzy dyskutować
będą na tematy związane z przemysłem 4.0,
łańcuchem
dostaw,
HR-em, e-commerce i gospodarką obiegu zamkniętego. Podczas
drugiego dnia wydarzenia odbędzie się Mixer AGD, czyli spotkanie
branżowych producentów z poddostawcami oraz usługodawcami,
m.in. startupami oferującymi innowacyjne produkty i usługi. Kongresowi towarzyszyć będzie również Giełda Innowacji mająca na
celu zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań, które mogą mieć
zastosowanie w optymalizacji działalności firm z sektora AGD.
Organizatorami Kongresu AGD są na co dzień współpracujące
z branżą: CECED Związek Pracodawców AGD oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 			
(jm)
Łodzi. Zalety lokalizacji to bliskość
do Autostrady A2 (14 km) i Autostrady A1
(10 km). Hala będzie nowoczesnym obiektem biznesowym pod lekką produkcję,
magazyny oraz biura. Modułowa formuła
obiektu da sposobność elastycznej adaptacji dla potrzeb różnych branż. Moduły
będą dostępne od 1273 mkw. powierzchni
produkcyjno-magazynowej i 247 mkw.
powierzchni biurowo-socjalnej. Wysokość obiektu wynosi
12 metrów, a nośność posadzki 5 ton. Infrastruktura parku obejmować będzie szerokie drogi wewnętrzne, rozległe place manewrowe
oraz parkingi: 135 miejsc postojowych, w tym 14 dla samochodów
ciężarowych, oraz doki rozładunkowo-załadowcze. Oddanie hali
do użytku zaplanowane jest na trzeci kwartał 2018.
(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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Praca dla łódzkich informatyków

500 osób zamierza zatrudnić łącznie
Commerz Systems – spółka branży IT,
która w kwietniu otworzyła w Łodzi przy ul.
Wersalskiej 6 jeden ze swoich czterech
oddziałów. W nowoczesnym biurze nie brakuje łódzkich akcentów: sale konferencyjne
nawiązują nazwą i stylem do znanych
miejsc jak np. Księży Młyn, EC1, Plac Wolności czy dworzec Łódź Fabryczna. Firma
jest głównym dostawcą usług projektowania i zarządzania aplikacjami, częścią międzynarodowej grupy, w której wiodącą rolę
pełni jeden z najwiekszych europejskich
banków – Commerzbank. Zakres prowadzonych w firmie prac obejmuje całe spektrum aktualnej architektury oprogramowania – od tradycyjnych systemów mainframe, aż po wyspecjalizowane rozwiązania
web i aplikacje. Firma zatrudnia ponad 900
osób, obecna jest we Frankfurcie i Bremie,
a
także
w
czeskiej
Pradze.
– Wierzymy w potencjał rozwojowy Łodzi i wysoki

poziom specjalistów z zakresu IT. Z tych
powodów łódzka placówka, chociaż jest najmłodsza w grupie, rośnie obecnie najszybciej.
Nasz zespół liczy już 150 osób, a chcemy, by
do końca roku liczył ponad 200 – mówi
Marek Gajowniczek, dyrektor polskiego oddziału Commerz Systems. Firma
zatrudnia zarówno doświadczonych
informatyków, jak i tych, którzy
zaczynają karierę zawodową. Commerz Systems zamierza aktywnie
uczestniczyć w inicjatywach, które
będą podnosiły poziom kształcenia
przyszłych i obecnych informatyków,
nawiązała już współpracę z Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki,
Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, a także z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego
Nowoczesnych Technologii w Łodzi.
Życzymy samych sukcesów!
(jm)

BaseCamp otwarty
Pod koniec ubiegłego roku odżył budynek po dawnej Łódzkiej
Drukarni Dziełowej u zbiegu ulic POW i Rewolucji 1905 roku. Niszczejąca, obskurna ruina została odnowiona. Mieści się tu akademik
BaseCamp, należący do spółki Safeharbor Triton Łódź. Pierwsi
mieszkańcy wprowadzili się w listopadzie ub. roku, a oficjalne
otwarcie odbyło się w kwietniu. Do dyspozycji studentów jest 487 apartamentów
o powierzchni od 19 do 42 m
kw., każdy ma nowoczesne
i komfortowe wnętrza oraz
własną łazienkę, aneks
kuchenny i jest w pełni umeblowany. Kilka pokoi przystosowanych jest do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
W akademiku jest darmowy
internet, są też pokoje
wspólne, parking, pralnia,

siłownia, kawiarnia, sklep
spożywczy i klub studencki.
Cena łóżka w pokoju dwuosobowym rozpoczyna się
od 675 zł. Opłaty za pokój
jednoosobowy mieszczą się
w przedziale 1150 zł-1750 zł.
Ta najwyższa za apartament.
– Naszym celem jest tworzenie społeczności studenckich oraz inicjatyw łączących studentów zagranicznych, jak i lokalnych, przybywających do nas z każdej części
Polski – mówi Jacek Hibner,
menedżer BaseCamp. Łódzka siedziba jest trzecią
w Europie. Pozostałe BaseCampy znajdują się w Poczdamie oraz Kopenhadze.
Kolejny powstanie w Lipsku.
(BeO, fot. Sebastian Glapiński/UMŁ)

Aplikacje dla grafików
Lucky Clan to firma z inkubatora łódzkiego Bionanoparku,
która specjalizuje się w tworzeniu aplikacji. Ich flagowym produktem jest ArtStudio – narzędzie do rysowania, malowania i edycji
zdjęć na iPhone'a i iPada i macOS. Firma właśnie wypuściła na rynek
udoskonaloną wersję tej aplikacji – Artstudio Pro, która zawiera
wiele nowych funkcji i ulepszeń. Prace nad tą wersją trwały ponad
dwa lata. Aplikacja zawiera setki wbudowanych zasobów, a dodatkowo użytkownicy mają natychmiastowy dostęp do milionów pędzli,
wzorów, gradientów, próbek kolorów i czcionek. Umożliwia ona
pracę z wieloma dokumentami, obsługuje duże rozmiary płótna
i nieograniczoną liczbę warstw. ArtStudio Pro zostało docenione
przez firmę Apple, znanego potentata branży elektronicznej, i jest
promowane na stronie
głównej w App Store
w wielu krajach świata.
Nowe wersje aplikacji,
zawierające dodatkowe
funkcje i poprawki błędów, są wydawane co 2-3
tygodnie. Gwarantuje to
użytkownikom najwyższą
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jakość, niezawodność i kompatybilność z każdym urządzeniem produkowanym przez Apple. Lucky Clan powstała w 2010 r. i szybko
trafiła do Bionanoparku, w którym ma swoją siedzibę. Firma współpracuje z wieloma partnerami zagranicznymi, głównie z USA i Wielkiej Brytanii. Obecnie koncentruje się na dalszym i intensywnym
rozwoju swojej sztandarowej aplikacji ArtStudio Pro.
(jm)
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Latamy do Monachium

Lufthansa zainaugurowała w kwietniu nowe połączenie z Łodzi
do Monachium. Rejs o numerze LH1628 wystartował z Niemiec
o godz. 8.05, a w Łodzi wylądował o godz. 9.25. Maszyna została powitana salwą wodną. W drogę powrotną samolot udał się o godz. 10:00.

Po godzinie i 20 minutach rejsu pasażerowie wylądowali w stolicy
Bawarii. Połączenia będą realizowane 5 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Trasa będzie obsługiwana przez Bombardiera CRJ900, zabierającego na pokład do 90 pasażerów w konfiguracji Klasy
biznes i ekonomicznej. Lotnisko w Monachium to drugi największy
port przesiadkowy w Niemczech i 5-gwiazdkowa baza Lufthansy na
południu kraju. To jedna z dziesięciu najlepszych linii lotniczych na
świecie. Pojawienie się takiej linii pokazuje, że Łódź została doceniona
jako rozwijające się gospodarczo miasto, coraz bardziej atrakcyjne
i coraz piękniejsze. Połączenie Lufthansy jest niezwykle ważne nie tylko
z punktu widzenia międzynarodowego biznesu, ale także turystów. Za
rok będą u nas rozgrywane mecze Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej
U20, a w 2024 roku będziemy gospodarzem EXPO Horticultural.
(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

rynek Łódzki 5(204) 2018

Łódź, Al. Śmigłego-Rydza 22
tel. 42 676 34 44
www.marvel.hyunday.pl
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