ISSN 1642-1434

rynekŁódzki
CZERWIEC 2018
nr 6(205)

LODZ MARKET

Nowa Mazda 6
w salonie Matsuoka Motor
przy ul. 3 Maja 1/9

WAZNE TELEFONY

INFORMATOR MIEJSKI

HOTELE

Urząd Wojewódzki . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
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Urząd Marszałkowski . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
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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.:
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tel.:
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tel.:
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tel.:
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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
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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
Centrum Nauki i Techniki ul. Targowa 1/3 . . . . . .
tel.:
42 600-61-00
www.centrumnaukiec1.pl
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Po zakończeniu prac konstrukcyjnych powieszono tradycyjną wiechę na hotelu Puro
przy ul. Ogrodowej. Gościem
uroczystości była prezydent
Łodzi Hanna Zdanowska, która
podkreśliła, że to szczególne
miejsce w Łodzi na skrzyżowaniu ul. Północnej i Zachodniej zmieniło w ostatnich latach całkowicie swoje oblicze. – Dobra lokalizacja, prestiżowe sąsiedztwo i piękne
widoki to mocne atuty hotelu. Kolejnym z nich będzie przystanek podziemnej
stacji kolejowej, która ma powstać nieopodal – mówi Przemysław Wieczorek, członek zarządu i dyrektor inwestycyjny sieci hoteli Puro,
dodając: W Puro Łódź dostępnych będzie 130 pokoi w standardzie 4 gwiazdek, restauracja, skybar, kawiarnia i SPA. Sieć buduje
podobne obiekty w Krakowie i Warszawie. Otwarcie hotelu planowane jest na przełomie roku 2018/2019. (jm)
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Rozstrzygnięto XII edycję konkursu fotograficznego „Potęga
Łodzi - Power of Łódź”, który organizuje Fundacja Ulicy Piotrkowskiej. Uczestnicy konkursu jak co roku zostali postawieni przed
zadaniem pokazania Łodzi jako miasta pełnego energii i uchwycenia na fotografiach jej imponującej historii i współczesności.
Jury w składzie: Włodzimierz
Adamiak, Sławomir Grzanek,
Marek Janiak, Witold Krymarys, Andrzej Świetlik Andrzej oraz Bartłomiej Wojdak
przyznało po trzy nagrody
pieniężne i trzy wyróżnienia
w każdej z kategorii. Wśród
laureatów znaleźli się Olimpia Kopiec, Adam Milczarek,
Adam Walczak, Tadeusz Papis,
Anna Pachnik i Adrianna Trybuchowicz-Mojska, a wyróżnienia otrzymali Maria Rogalińska, Maria Paczóska, Michał
Barański, Monika Makrocka
i Agnieszka Zwolińska.
Gratulujemy!

Miasto dla kobiet

KOMUNIKACJA
Latamy do Aten
PTAK Outlet

23
23
24

Więcej znajdziesz na:
www.rynek-lodzki.pl

W tym roku kobiety z całej Polski spotkają się w Łodzi – mieście kobiet, wielu kultur, którego Prezydent Hanna Zdanowska podpisała
Kartę Różnorodności. W dniach 16 i 17 czerwca w hali EXPO panie
spotkają się na X Ogólnopolskim Kongresie Kobiet, który z okazji stulecia nadania praw kobietom będzie wyjątkowo bogaty i różnorodny. Znajdzie się tu wielka księgarnia Zatoka Książki z publikacjami kobiet, o kobietach i dla kobiet, zaplanowano warsztaty
m.in. wyborcze, pozyskiwania pieniędzy na działalność społeczną,
budowania pozytywnych relacji w rodzinie, liderstwa, ale także
chustonoszenia i pielęgnacji noworodka. Będą też porady w sprawie
alimentów, przeciwdziałaniu przemocy, rozwodów, radzenia sobie
z długami. (BeO)

Obsługa kart płatniczych
Obsługa bezgotówkowa ﬁrm
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Spacery śladem detali i w Manufakturze
Muzeum Włókiennictwa przygotowało folder „Łódzkie detale przemysłowe”, w którym można znaleźć m.in. greckiego boga handlu, boginię przemysłu
i prządkę z przęślicą w ręku. – Zależało
nam by pokazać bogactwo przemysłu łódzkiego –
mówi Magda Komarzeniec, zastępca
dyrektora CMWŁ. Publikacja zawiera
opisy 24 lokalizacji w centrum miasta,
które nawiązują zdobieniami do przemysłu włókienniczego. Poza nimi są w folde-

rze rysunki oraz mapa, które
ułatwią odnalezienie detali,
a wydaniu towarzyszą opracowane przez przewodniczkę po Łodzi Marię Nowakowską spacery szlakiem opisanych detali.
Bezpłatne egzemplarze folderu są dostępne w Białej Fabryce oraz
Łódzkiej Informacji Turystycznej (ul. Piotrkowska 28). W tym miesiącu spacer wyruszy 9 czerwca o godz.13.00 spod siedziby muzeum (ul.
Piotrkowska 282), gdzie na elewacji budynku dawnej fabryki widać
monogram jej założyciela Ludwika Geyera. Do końca wakacji w każdą
niedzielę odbędą się dwa nieodpłatne, spacery. Podczas zwiedzania
uczestnicy przejdą pod słynną
bramą
wejściową
do zakładów Poznańskiego,
poznają dawne funkcje
wszystkich budynków na
terenie kompleksu oraz jak
zmieniły się na przestrzeni
lat. Start w każdą niedzielę
o 12.00 i 15.00. Miejsce spotkania: przejście przy Cinema City.
(BeO)

Elektryczne skutery wjeżdżają do Łodzi

spalin i są w zasadzie bezgłośne. Nie bez znaczenia
są też koszty korzystania
ze scooter-sharingu, dużo
niższe niż podróżowanie
samochodem. Za minutę
jazdy skuterem blinkee.city
użytkownik zapłaci na
początku sezonu tylko 59
gr/min (standardowa cena to 69 gr/min.), przy czym maksymalna
opłata za cały dzień to 69 zł. Po ponad 100 minutach jazdy naliczanie opłat zostaje wstrzymane i dalsza jazda odbywa się już za
darmo, bez względu na liczbę wypożyczonych przez użytkownika
pojazdów w danym dniu. Istnieje również możliwość postoju, czyli
zarezerwowania skutera na dłuższy czas – w takim przypadku opłata wynosi 9 groszy za minutę. Studenci oraz seniorzy mogą liczyć
na 15% zniżki. W tym roku Polsce już 10 miast będzie korzystać
z usług scooter-sharingu. Do tej pory w Polsce ze skuterów na minuty korzystali m.in. mieszkańcy Warszawy, Poznania, Gdańska,
Gdyni, Sopotu i Krakowa.
(jm)

W maju łodzianie mogli korzystać z nowego ekologicznego
środka transportu – elektrycznych skuterów blinkee.city Scooter-sharing to ekologiczne rozwiązanie, dzięki któremu mieszkańcy
dużych miast mogą sprawnie i bez problemów z parkowaniem przemieszczać się po mieście. Wystarczy smartfon i aplikacja, z poziomu której użytkownik rezerwuje, uruchamia i kończy jazdy na skuterze. Łódzką flotę zasili nowy model skutera klasy premium. Posiada 12-calowe koła, lepsze hamulce i mocniejszy silnik. W Łodzi na
początek będzie 30 skuterów na wynajem, ale właściciele nie wykluczają zwiększenia ich liczby. Wśród największych zalet tego rozwiązania należy wymienić przede wszystkim możliwość dotarcia
w każde miejsce bez
stania w korkach
i problemów ze znalezieniem
miejsca
parkingowego.
To
forma podróżowania
po mieście w pełni
przyjazna dla środowiska. Skutery są elektryczne, nie emitują

LODZIANA
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Śródmieście w remoncie
Ciepłe miesiące tego roku przyniosą duże utrudnienia komunikacyjne w związku z inwestycjami w programie rewitalizacji. –
Śródmieście Łodzi zmieni się po remontach nie do poznania –
zapowiada Hanna Zdanowska – jesteśmy bowiem u progu największego w historii naszego miasta remontu związanego z inwestycjami w rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi. Proszę łodzian
o cierpliwość i wyrozumiałość. Te inwestycje będą bardziej uciążliwe niż remont trasy WZ, gdyż rozkopiemy centrum i wiele osób
utknie w korkach. Ale wierzcie mi, będzie warto, bo w kolejnych
latach będziemy mogli skupić się na inwestycjach na osiedlach.
Pierwsza łopata została wbita na Gdańskiej, a harmonogramy są
aktualizowane na bieżąco, aby skoordynować różne inwestycje.
Ekipy budowlane będzie można zobaczyć w Łodzi na 6 ulicach.
Większość remontów – tak jak w przypadku ulicy Gdańskiej –
zakończy się jeszcze w tym roku. Jednoroczne inwestycje to ul.
Gdańska od Ogrodowej do ul. Legionów, ul. Jaracza od ul. Wschodniej do Kilińskiego, ul. Nawrot od Piotrkowskiej do Kilińskiego,
ul. Traugutta od ul. Sienkiewicza do Kilińskiego, ul. Tuwima od ul.
Kilińskiego do Targowej. Wyjątkiem jest ulica Wschodnia, gdzie
roboty na odcinku od Północnej do Jaracza potrwają do końca
2019 r. Większość skrzyżowań remontowanych ulic będzie przejezdnych, przynajmniej połówkowo. Oprócz nowej jezdni i chodników pojawi się dużo zieleni, której do tej pory tam brakowało.
Ustawione zostaną też ławki i stojaki na rowery. Większe prace
zaczną się w wakacje. W tym roku w ramach rewitalizacji przebudowywane będą też ulice Jaracza od ul. Wschodniej do Kilińskiego,
Nawrot, Traugutta od ul. Sienkiewicza do Kilińskiego, Tuwima,
Wschodnia i Gdańska. Aktualne informacje dotyczące prowadzonych prac i utrudnień w ruchu będą umieszczane w serwisie lodz.
pl i przekazywane na spotkaniach z łodzianami.
(BeO)

Biznes będzie latać

Bartolini Air, największy w Europie Centralnej ośrodek szkolenia
pilotów, uruchamia w Łodzi dwa nowe projekty. Oferuje prywatne
podróże powietrznymi taksówkami, których Łódź będzie siedzibą.
Rynek lotniczy w Polsce rozwija się najszybciej w Europie. W 2017 r.
z transportu lotniczego skorzystało o 6 milionów pasażerów więcej
niż rok wcześniej, czyli 40 milionów Polaków. To zasługa linii rejsowych, ale również tzw. lotnictwa ogólnego, na które składają się
m.in. prywatne podróże powietrzne. Wzorem lotnisk w Dortmundzie i Sankt Gallen, port lotniczy w Łodzi stworzył warunki, w których przewoźnik biznesowy mógł od podstaw budować swoje usługi.
– Kiedy zaczynaliśmy w 2006 r., po pasie startowym w Łodzi kołowały trzy nasze samoloty. Dziś jesteśmy największym w Europie Centralnej ośrodkiem szkolącym ponad 200 pilotów rocznie, a w naszej
szkole uczyli się obywatele 56 państw. Kolejnym, naturalnym dla nas
krokiem było uzyskanie licencji przewoźnika lotniczego, stworzenie
oferty prywatnych podróży powietrznych, ale także pełnego zaplecza dla lotów biznesowych – mówi założyciel i prezes grupy Bartolini Air, Bartłomiej Walas. Od maja tego roku Bartolini Air oferuje
podróże powietrzne po Polsce w formule air taxi. Samolot zabierze
troje pasażerów i z dowolnego miejsca w Polsce w ciągu dwóch
godzin przetransportuje na jedno z 86 lotnisk i lądowisk na terenie
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kraju, np. w Arłamowie, Jastarni czy na Helu. W czerwcu Bartolini
Air rozszerzy ofertę o Europę. Podróżujący na pokładzie sześcioosobowego samolotu odrzutowego Cessna Citation Jet będą mogli startować z 15 cywilnych lotnisk w Polsce i lądować na takich miejskich
lotniskach jak London City czy Saint Moritz. Lot po Polsce to koszt
około 3 tysięcy złotych za osobę. Za podroż zagraniczną klienci
zapłacą około 6-8 tysięcy złotych za osobę. Powodzenia!
Jerzy Mazur
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Łódź Miastem Filmu UNESCO

i Narodowe Centrum
Kultury Filmowej. Przygotowując kandydaturę
Łodzi Narodowe Centrum Kultury Filmowej prowadziło konsultacje środowiskowe, dokonało przeglądu filmowych zasobów miasta i zleciło dwa badania opinii publicznej – uczestnictwa łodzian w kulturze filmowej oraz
potrzeb i opinii środowiska filmowego. Jak mówi Katarzyna Bieńkiewicz z NCKF, koordynatorka projektu, prace nad wnioskiem były
konsultowane z przedstawicielami Krakowa (Miasta Literatury),
Katowic (Miasta Muzyki), a także angielskiego Bradford (lidera grupy
Miast Filmu). Eksperci mogli przeczytać w aplikacji, że Łódź to jedyne miasto w Polsce, gdzie aż cztery uczelnie (Szkoła Filmowa, Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych i Wyższa Szkoła Sztuki
i Projektowania) przygotowują do pracy w kluczowych dziedzinach
związanych z filmem, a działający na Uniwersytecie Łódzkim Zakład
Historii i Teorii Filmu jest najstarszą w kraju placówką filmoznawczą.
Eksperci UNESCO mogli też przeczytać o dużej liczbie stowarzyszeń
i inicjatyw filmowych, szerokiej ofercie dla dzieci i młodzieży. Biuro
projektu „Łódź Miasto Filmu” zabezpieczy miasto, ale środki na
realizację inicjatyw będą pochodziły także z funduszy europejskich
i z grantów. W jego ramach NCKF przygotuje dwa projekty ekspozycyjne, rozpocznie działalność wydawniczą i zrealizuje kolejną edycję
programu edukacyjnego „Historie przyszłości”. Wniosek wymienia
też projekt uruchomienia nowoczesnego Centrum Kina Interaktywnego. Jesienią zostanie wybrany wykonawca przebudowy, a w końcu
2019 r. centrum otworzy się dla odwiedzających.
Beata Ostojska

Doroczny kongres Sieci
Miast Kreatywnych UNESCO po raz pierwszy odbędzie się w Polsce w dniach
12-15 czerwca w Krakowie
i Katowicach, gdzie zjadą się
reprezentanci 180 miast z 72
krajów. Wśród nich będzie
Łódź, która liczącą 180 członków Sieć powiększyła w tym
roku i jest to dla nas pierwsza
okazja, by pokazać się światu
jako Miasto Filmu. Podczas
pobytu w Polsce delegaci
Sieci będą uczestniczyć w spotkaniach podgrup tematycznych, odbędzie się też Forum
prezydentów miast, na którym miasta podzielą się
dobrymi praktykami i zaprezentują zrealizowane projekty. Mamy się czym chwalić,
bo Łódź Miasto Filmu to blisko pięć tysięcy firm działających w sektorze kreatywnym i pół tysiąca podmiotów związanych
z branżą filmową – to uczelnie kształcące kadry dla przemysłu filmowego, to Oscar dla „Idy” oraz Złote Lwy dla „Zimnej Wojny”, to Fundusz Filmowy; to przyciągające milionową publiczność festiwale

Ludzka natura na zdjęciach

Prix Fotofestiwal oraz Fotograficzna Publikacja Roku; Noc
Fotografii; instalacja Tree
Hugger w przestrzeni miejskiej; 2
przeglądy portfolio; program filmowy; strefa edukacyjna; warsztaty; spotkania autorskie; pokazy
slajdów; koncerty. Na otwarciu
Wystawy Głównej zostanie ogłoszony zwycięzca, który otrzyma
10000 zł. Przygotowano też czytelnię z publikacjami dotyczącymi natury i ekologii. Wokół natury będzie też krążyć festiwalowe
kino oraz w strefa edukacyjna,
przygotowana przy współpracy
z Uniwersytetem Łódzkim. Więcej – na www.fotofestiwal.com
(BeO)

Fotofestiwal rozpocznie się 21 czerwca i potrwa do 1 lipca.
Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Ludzka Natura”,
do programu głównego zaproszono więc artystów i kuratorów, którzy dokumentują wpływ cywilizacji na środowisko i rozpatrują
zależności człowieka i natury. Zdjęcia będą punktem wyjścia do dyskusji, którą rozszerzono o spotkania z artystami, naukowcami
i socjologami i reprezentującymi różne podejścia do ekologii. Festiwal od lat przyciąga pomysłami i zaskakuje prezentacjami w pofabrycznych przestrzeniach Łodzi. Zwiedzający poznają ciekawsze
zjawiska we współczesnej fotografii, fotografowie poszerzają wiedzę
na warsztatach i przeglądach portfolio, dzieci uczą się jak oglądać
i robić zdjęcia. Festiwal będzie obecny w większości łódzkich galerii
i instytucji partnerskich, a rolę centrów festiwalowych będą pełnić
Art Inkubator w Fabryce Sztuki (ul. Tymienieckiego 3) oraz OFF
Piotrkowska Center (ul. Piotrkowska 138/140). Tegoroczna edycja to
blisko 30 wystaw; ponad 100 gości z kilku krajów; konkursy: Grand

Artyści dla Olinka
Zapraszamy na koncert charytatywny otwierający
wystawę Artyści dla Olinka, który odbędzie się 17 czerwca 2018 r. o godz. 19.00 w Restauracji Bawełna w Manufakturze. Wystąpią w nim Piotr Rogósz – konferansjer,
prezenter muzyczny, dziennikarz radiowy – oraz gitarzysta Paweł Stępnik, od kilkunastu współtworzący łódzki
zespół kameralny TRIO SOLO DUO. W wystawie Artyści dla Olinka 2018 zobaczymy prace artystów, fotografików i plastyków – Magdaleny Berny, Iwony Czubek,
Marcina Glabusa, Jerzego Gumowskiego, Ilony Herc,
Marcina Jaszczaka, Bartosza Kokosińskiego, Przemysława Kota, Jarka Kubickiego, Łukasza Malczewskiego, Filipa Maranda, Andrzeja Pągowskiego, Tadeusza Rolke,
Zofii Rydet, Rafała Szynalskiego, Jarosława Wasek, Joe
Zawady i Witolda Ziomka. Podczas wieczoru odbędzie się zbiórka
publiczna pod patronatem Fundacji „Złotowianka”. Artyści dla
Olinka to przedsięwzięcie, którego celem jest promocja artystów, którzy przekazują swoje prace na rzecz projektu, dzięki któremu Oliwier
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Bajur ma szanse żyć jak inne dzieci. Projekt ten przygotowała Małgorzata Bajur, mama Oliwierka, która od lat z determinacją walczy o los
swojego syna i zarazem promuje polskich artystów.
(jm)
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Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik
Tetmajer na aukcji

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

Mec. Marek
W sobotę 9 czerwca odbędzie
się 197
Kopczyński,
Aukcja Dziel Sztuki zorganizowana
mec. Bożena
przez łódzki Dom Aukcyjny Rynek
SztuNiecieckaki. W ofercie znajdzie się ponad 120
Ostojska
pozycji – m/in. malarstwo, grafika i rzei dziekan
miosło artystyczne. Uwagę ORA
kolekcjoneJarosław
rów zwrócą zapewne dzieła WłodzimieSzymański
rza Tetmajera (1862-1923) „Grzech
krófot. Maciej
lewski zdemaskowany”, piękny
pejzaż
Grzegorek
wiejski Maurycego
TrębaczaBanasik
(1861-1941)
Agnieszkę
Grajnert – Bożenna
była boi kompozycje klasyków łódzkiej awangarwiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
dy – Stefana Krygiera (1923-1997), Lecha
Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej dokoKunki (1920-1978) i Bolesława Utkina
naniom film dokumentalny, a wieczór był także
(1913-1993). Aukcja odbędzie się w salopromocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy
nie Domu Aukcyjnego Rynek Sztuki
Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który do
przy ul. Wschodniej 69 i tam będzie
druku przygotowało nasze wydawnictwo. Inicjamożna wcześniej zapoznać się z ofertą.
torami
spotkania
byli adwokaci na
Bożena
NieciecJest ona
także publikowana
stronach
ka-Ostojska
i
Marek
Kopczyński,
a
patronat
internetowych
www.ryneksztuki.eu,nad
nim
sprawował adw.
Jarosław
Szymański, Dziekan
www.artinfo.pl
oraz
www.onebid.pl
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. (jm)
(BeO)

eksponowane zdjęcia Grzegorza Michałowskiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawodowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
od publikacji w „Expressie Ilustrowanym”,
potem robił zdjęcia dla „Przeglądu Sportowego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej
Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)

fot. Grzegorz
Michałowski

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 9 czerwca – 197 Aukcja Dzieł Sztuki
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Powszechny

„Piekło-niebo” w reż. Jakuba Krofty z Wrocławskiego Teatru
KULTURA
21zostanie
Lalek. Akcja spektaklu rozgrywa się między ziemią, niebem i piekłem.

Główna bohaterka, mama siedmioletniego Tadzia – miłośnikom
7:08 PM
muzyki klubowej znana jako DJ Daje Radę – trafia do nieba.9/25/13
Szybko
jednak uznaje, że jej czas jeszcze się nie skończył i że za wszelką cenę
musi wrócić na ziemię do swojego synka. W trakcie ucieczki z zaświatów poznaje diabła, który chciałby zostać człowiekiem, archanioła,
który kiedyś był człowiekiem, oraz własnego tatę, który jest tylko połową człowieka. Bilety kosztują 25 i 20 złotych. Z kolei 7 czerwca o 11.00
na Małej Scenie Powszechnego odbędzie się prapremiera „Siedemnastu” w reż. Ewy Pilawskiej i Andrzeja Jakubasa. Będzie to siódmy tytuł
w ramach autorskiego cyklu edukacyjnego „Dziecko w sytuacji”, na
który składają się spektakle oraz współprowadzone przez specjalistów
(filozofów, psychologów, seksuologów) warsztaty dla dzieci
i młodzieży. Sztuka australijskiego pisarza Matthew Whitteta
– która w maju zaprezentowana została w ramach Teatru dla
niewidomych i słabo widzących – opowiada o nastolatkach
w ostatnim dniu szkoły, tuż przed wejściem w dorosłość i rozpoczęciem nowego etapu swojego życia. To opowieść o sile
przyjaźni, odkrywaniu swojej tożsamości i seksualności, dojrzewaniu i potrzebie akceptacji. W czerwcu zaplanowano cztery przedstawienia, spektakl będzie można oglądać również
w nowym sezonie. Zapraszamy!

W czerwcu na XXIV Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych zaprezentowane zostaną spektakle dla dzieci
i młodzieży. 1 czerwca o 19.15 widzowie obejrzą „Henriettę Lacks”
w reż. Anny Smolar. Spektakl Nowego Teatru w Warszawie opowiada
historię czarnoskórej, nieuleczalnie chorej kobiety, od której w latach
50. do celu eksperymentów medycznych pobrano komórki rakowe.
Tytułowa bohaterka osierociła piątkę dzieci, które nie otrzymały
od nikogo żadnej pomocy po śmierci matki. Czy możliwy byłby postęp
w medycynie, gdyby nie zawłaszczanie czyichś komórek? Czy my jako
społeczeństwo mamy do tego prawo? Jak spojrzeć na te kwestie w kontekście moralnym? 10 czerwca o 15.00 na Dużej Scenie zaprezentowane

10.indd 21
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Muzyczny na 200 procent

Sezon artystyczny 2018/2019 dyrekcja Teatru Muzycznego posumowała
w klubokawiarni „Niebostan” przy ul. Piotrkowskiej 17, gdzie w przyszłym
sezonie teatr będzie organizować warsztaty, pokazy oraz cykliczne spotkania
z widzami i twórcami przedstawień, żeby razem szukać odpowiedzi na pytanie
„Po co teatr?”. Spotkania będą jedną z wielu nowości i atrakcji planowanych
w następnym sezonie. Krzysztof Wawrzyniak, koordynator Festiwalu OFF-Północna zapowiedział, że w kwietniu 2019 r. odbędzie się trzecia edycja przeglądu. Będą kontynuowane zajęcia teatralne oraz cykl warsztatów dla młodzieży,
a dla seniorów – zajęcia taneczne. – Po skończeniu remontu budynku deklarowaliśmy,
że będziemy się starali zmieniać profil teatru i próbowaliśmy to robić w każdym sezonie –
mówili dyr. Grażyna Posmykiewicz i dyr. Zbigniew Macias, chwaląc się wspaniałym odbiorem musicalu „Nędznicy” (spektakl otrzymał wszystkie możliwe
nagrody), a także własnymi sukcesami (oboje otrzymali Srebrne Medale
„Zasłużony Kulturze-Gloria Artis” i tytuły Człowieka Roku w kategorii Kultura). W mijającym sezonie wystawiono 41 przedstawień, które obejrzało aż 31
tysięcy widzów – ta liczba zwiększyła się o sto procent! To był najlepszy czas dla
naszego teatru i dla nas osobiście – stwierdziła dyr. Grażyna Posmykiewicz.
Teatr podtrzymuje tradycję organizując imprezę z okazji Dnia Dziecka – pod
koniec maja gościł podopiecznych z domów dziecka na imprezie przygotowanej wspólnie z Lions Club Łódź. W przygotowaniu jest kolejny musical
„Madagaskar”, którego premiera zaplanowana jest na 6 października br.
Życzymy, żeby stał się kolejnym sukcesem teatru przy ul. Północnej!
(BeO)

Tańcząca z batutą

na warsztat muzykę rozrywkową, która jest czymś
innym niż symfoniczna.
Jak Pani wpadła na
pomysł utworzenia big bandu
w teatrze?
To była iskra Boża, żeby
wykorzystać
potencjał
naszych muzyków etatowych – oni mają ukryte
talenty, zdarza im się poza
teatrem grać zupełnie inną
muzykę; postanowiłam,
że
to
wykorzystam.
W zespole oprócz naszych
etatowych muzyków grają osoby doangażowane, są też z nami studenci Akademii Muzycznej. Zaprosiłam ich i wszyscy pozytywnie odpowiedzieli na moje zaproszenia.
Dyryguje Pani w bardzo charakterystyczny sposób, jakby Pani tańczyła
na scenie. Gdzie się Pani tego nauczyła?
To chyba przychodzi z talentem, taki dar od Boga...
Na kiedy zaplanowane są następne koncerty Big Bandu?
Zapraszamy do Teatru Muzycznego 21 i 23 września.

Rozmowa z Elżbietą Tomalą-Nocuń,
dyrygentką Teatru Muzycznego
i kierownikiem artystycznym
Big Bandu TM
Kieruje pani Big Bandem Teatru
Muzycznego, tego chyba nie uczą
w akademii?
Rzeczywiście, symfonik, który
bierze się za Big band, to raczej
mało spotykane; ukończyłam łódzką Akademię Muzyczną, tam
zetknęłam się z Big Bandem Jacka
Delonga, ale potem sama musiałam
wyrobić w sobie swoisty rodzaj ekshibicjonizmu, żeby zarazić muzyków pasją do grania, w dodatku bardzo szeroko pojmowanej muzyki,
bo zaczynamy od klasycznej, której
uczą w akademii, ale bierzemy też

Rozmawiał Jerzy Mazur

Festiwal bloggerów

rów. Wśród gości będą m.in. Katarzyna Nosowska, Urszula Dudziak,
Marcin Stankiewicz i Agnieszka Hyży. Miasto dofinansowało festiwal
kwotą 400 tys. zł. – Liczę na to, że impreza dobrze wypromuje Łódź, szczególnie
wśród młodych, aktywnych w internecie ludzi, a w pięciu milionach postów pojawi
się nasz tag #kochamłódź – mówi prezydent Hanna Zdanowska.
(BeO, zdjęcia www.seebloggers.pl)

W dniach 23-24 czerwca w Łodzi odbędzie się największy polski
festiwal mediów społecznościowych – See Bloggers, przeniesiony
do Łodzi z Gdyni przez jego organizatorów – dwójkę łodzian Annę
i Jakuba Zająców; szósta, łódzka edycja festiwalu to ważne wydarzenie
dla twórców internetowych w Polsce; odbędzie
się w EC1, gdzie 3 czerwca
zakończyła się wystawa
„Leonardo daVinci Energia Umysłu”, którą
odwiedziło blisko pół
miliona gości. Na festiwalu bloggerów znów mogą
pojawić się tłumy – organizatorzy
liczą,
że do Łodzi przyjedzie 2
tysiące twórców internetowych:
bloggerów,
youtuberów i nfluence-
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kulturalny czerwiec
Teatry
W Teatrze Wielkim 9 czerwca odbędzie się premiera opery
„Rigoletto”; dzieło G. Verdiego wraca na scenę po czternastu latach,
a losy nadwornego błazna i jego córki Gildy na pewno znów poruszą
serca widzów, zwłaszcza, że w operze nie brak przebojów, jak choćby
słynna aria „La donna è mobile” czy „Caro nome”. Spektakl przygotuje włosko-polsko zespół realizatorów: reżyseruje Paolo Bosisio,
kierownictwo muzyczne sprawuje Tadeusz Kozłowski, scenografię opracował
Domenico Franchi, a kostiumy Zuzanna Markiewicz. 17 czerwca artyści
uczczą pamięć zmarłego reżysera Tomasza Koniny (zostaną przypomniane
fragmenty kilku oper w jego inscenizacji). Natomiast 27 i 28 czerwca teatr
wystawi operę Otto Nicolai’a „Wesołe
kumoszki z Windsoru”, zrealizowaną
przez Akademię Muzyczną w Łodzi;
dyplomanci wydziału wokalno-aktorskiego pierwszy raz staną na profesjonalnej scenie. Teatr Muzyczny wystawi
koncert „Step by step”, można też ostatni raz przed wakacjami obejrzeć „Les
Miserables”. 28 czerwca artyści wyjdą
poza mury swojej siedziby i zaprezentują koncert piosenek Osieckiej i Młynarskiego pt. „Nasz portret” na dziecińcu
klubokawiarni „Niebostan” przy u.
Piotrkowskiej 17 (wstęp wolny!).
W Teatrze im. Jaracza będzie można
zobaczyć „Pamięć wody” i „Czarownice z Salem”, a w Nowym „Poczekalnię”
i "Ziemię Obiecaną”. O Teatrze
Powszechnym więcej piszemy na str. 7.
W Dużej Sali Teatru Nowego 4 czerwca
o godz. 19.00 odbędzie się koncert-spektakl z udziałem reportera i pisarza
Mariusza Szczygła, który przeczyta fragmenty swojej nowej książki, a zespół
Res Factum skomentuje słowa muzyczną improwizacją. Logos nie planuje
przed wakacjami premiery; wystawi
„Tak leci, czyli krótkie opowiadania
o przemijaniu i „Spowiedź w drewnie”.
Wystawy
Na parterze ms1 czynna jest wystawa „Czerwona materia. Nadia Léger”,
zaś na piętrze Muzeum Sztuki udostępni 22 czerwca wystawę rysunków i fragmentów filmów Sergiusza Eisensteina,
które będą zestawione ze sztuką współczesną. Z kolei wms2 8 czerwca zostanie
otwarta ekspozycja pt. „Peer to Peer;
praktyki kolektywne w nowej sztuce” – przegląd rozwijanych przez
twórców metod pracy zbiorowej. W Muzeum Włókiennictwa eksponowana jest nowa wystawa „Dior i ikony paryskiej mody”, na której
znajdują się kreacje, biżuteria, buty i kapelusze z Domu Mody Dior
oraz od innych francuskich projektantów. W Białej Fabryce można
też oglądać drugą odsłonę wystawy prac Magdaleny Abakanowicz
pt. „Metamorfizm”, która uwypukla lozańskie wątki w dorobku
artystki; to w Lozannie zaczął się pochód Abakanowicz przez światowe galerie i muzea. Prace nie były dotąd pokazywane w Polsce.
Od 29 czerwca będzie można oglądać hafty nagrodzone na VII edycji wystawy rękodzieła artystycznego „Z nici Ariadny”. Muzeum
Miasta Łodzi przedłużyło na lato godziny otwarcia – w dni powszednie wystawy można zwiedzać do 16.00, a od piątku do niedzieli
aż do 18.00. W galerii ECK Logos na do końca czerwca będzie czynna wystawa pt. „Unaocznić sacrum”. W Muzeum Fabryki do połowy czerwca można oglądać wystawę „Ekologicznie, czyli zdrowo
wokół tekstyliów”; studenci politechniki analizują na niej szkodli-
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wość materiałów – można dowiedzieć się o zagrożeniach tkwiących
w ubraniach, pościeli czy zabawkach i nauczyć się odczytywania
informacji na etykietach.
Koncerty
W Filharmonii Łódzkiej 5 czerwca skrzypek Adam Bałdych
zaprezentuje muzykę ze swej nowej płyty pt. „Brothers”, dedykowanej pamięci jego niedawno zmarłego brata Grzegorza – znanego
gitarzysty. Koncert 8 czerwca rozpocznie
uwertura do mało znanej opery „Genowefa”, do której Robert Schumann napisał i muzykę, i libretto. Usłyszymy też
Koncert fortepianowy a-moll E. Griega
– solistką będzie rosyjska pianistka Lilya
Zilberstein; w drugiej części wieczoru
zabrzmi III Symfonia a-moll S. Rachmaninowa, a koncert poprowadzi dyrektor
artystyczny FŁ Paweł Przytocki. 9 czerwca zaplanowano retransmisję opery
„Tosca”, a nazajutrz-muzyczną opowieść
z udziałem chóru i zespołu instrumentalistów. 15 czerwca Orkiestra FŁ pod batuTeatr Muzyczmy
tą Jürgena Brunsa zagra Preludium symfoniczne „Polonia” E. Elgara, II Symfonię D-dur J. Sibeliusa oraz Koncert
skrzypcowy A-dur M. Karłowicza, który
wykona Piotr Pławner. 19 czerwca odbędzie się koncert w ramach projektu Akademia Chóralna pt. „Śpiewająca cała Polska – radość podróżowania”; wykonawcami będą młodzieżowe i dziecięce chóry
z Łodzi i ze Zgierza. 22 czerwca filharmonia zakończy sezon artystyczny dużym
koncertem – Orkiestra i Chór pod batutą
Pawła Przytockiego wykonają Nokturny
Debussy’ego, IV Symfonię „Tansman
Epizody” H. M. Góreckiego oraz I Koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego. W Wytwórni od 15 do 17 czerwca
Teatr Nowyy
odbędzie się Noc Żywych Bębnów, czyli
święto muzyki afrykańskiej przygotowane przez szkołę City Bum Bum. 23 czerwca wystąpi z koncertem Big Band „Fabryka wełny”, utworzony z inicjatywy członków polskich zespołów jazzowych i rozrywkowych. Gościem koncertu będzie
Krystyna Prońko.
Dla dzieci
Ciekawe wydarzenia dla dzieci planuje Teatr Muzyczny – 6 czerwca przed
południem odbędzie się koncert przedszkolaków, a o godz. 18.00 występ zespołu taneczno-aktorskiego Broadway Girls
Teatr V6
– dziewczynki w wieku 7-11 lat przygotowały sceniczną opowieść o kulisach sławy królowej muzyki pop
Madonny. Dzień Dziecka warto też spędzić w Teatrze V6, który
w dniach 1, 2 i 3 czerwca o godz.18.00 wystawi spektakl „Aquarius”,
do którego dodał nowe, efektowne elementy. Wiele warsztatów
i imprez dla dzieci całych rodzin przygotowało Muzeum Włókiennictwa, np. 2 czerwca o godz. 15.00 zacznie się oprowadzanie dla
rodziców z dziećmi po wystawie „Metamorfizm” oraz „Dior i ikony
paryskiej mody”, a nazajutrz animatorzy opowiedzą dzieciom o abstrakcji w sztuce. W Galerii A „Akwarium” na foyer Teatru Arlekin
można oglądać wystawę lalek wykonanych przez dzieci na XV Międzyszkolnych Lalkowych Spotkaniach Teatralnych im. Waldemara
Presi. Wiele atrakcji dla najmłodszych gości przygotowało Centrum
Nauki i Techniki EC 1 – Dzień Dziecka wypełniony atrakcjami spod
znaku ćwieczeń zręcznościowych potrwa tam cały weekend, a w Planetarium 2 czerwca odbędzie się premiera pokazu „Z wizytą u pana
Twardowskiego”.
Beata Ostojska
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„Kamień Milowy” zaprasza na festyn
16 czerwca w godzinach 11.00-13.00 przy ul. Siemiradzkiego 4-8,
gdzie mieści się siedziba Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji „Kamień
Milowy”, odbędzie się Integracyjny Festyn Milowe Radości dla dzieci.
W programie są liczne atrakcje – interaktywny pokaz cyrkowy, konkursy dla dzieci, warsztaty cyrkowe, profesjonalne animacje, wystąpią
szczudlarze, kowboje, antyterroryści i motocykliści, będą warsztaty
baniek mydlanych, malowanie na folii oraz balonowe zoo. Fundacja
od początku swego powstania w 2011 roku ma na celu niesienie różnorodnej pomocy i opieki osobom w każdym wieku, i z różnymi potrze-

Zacisze dla zdrowia

Rozmowa z Ewą Jędrzejewską,
Prezesem Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej „ZACISZE”
Kiedy powstał Dom Opieki
„ZACISZE”?
Dokładnie 20 lat temu.
Była to opuszczona szkoła,
którą bardzo dokładnie wyremontowaliśmy i rozbudowaliśmy. Teraz są tu dwa budynki o powierzchni prawie 2000
mkw. Na parterze jest Dom
Pomocy Społecznej, na pierwszym piętrze – N.Z.O.Z.
„ZACISZE”. W sumie mamy
120 podopiecznych, którymi
opiekuje się doświadczony
personel – wykwalifikowane
pielęgniarki, rehabilitanci,
lekarze.
Położony jest malowniczo
i ma świetny ogród dla pensjonariuszy!
Tak. Ośrodek położony
jest w Łaznowskiej Woli pod
Rokicinami, mamy tu mnóstwo zieleni i czyste powietrze. W „Zaciszu” jest kilka
sal telewizyjnych i jadłodajni,
biblioteka, posiadamy własne

bami zdrowotnymi. Jest organizacją aktywnie działającą na rzecz
potrzebujących wsparcia i pomocy mieszkańców miasta Łodzi oraz
województwa. Od 2017 roku Fundacja prowadzi także nieodpłatne
przedszkole „Milowe Ludki” dla dzieci powyżej 3 roku życia o specjalistycznych potrzebach, w którym maluch poczuje się jak w domu,
otoczony ciepłem, uśmiechem i profesjonalną opieką. Przedszkole
mieści się w dzielnicy Łódź-Górna przy ul. Siemiradzkiego 4/8 i jest
otwarte dla dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 –
17.00 również w okresie wakacyjnym. Zapraszamy!

zaplecze gastronomiczne oraz
gabinety do rehabilitacji –
oferujemy zabiegi ultradźwiękami, magnetoterapię, krioterapię oraz laseroterapię. Pokoje są jedno- dwu- i trzy-osobowe. Toalety oraz łazienki
w pokojach lub ciągach
komunikacyjnych przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.
Jak jest finansowany pobyt
pensjonariuszy?
Nasz ośrodek posiada
podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia,
która umożliwia naszym podopiecznym dofinansowania
ze środków publicznych
budżetu państwa. Duża część
naszych
pensjonariuszy
posiada dożywotnie dofinansowanie z budżetu gmin,
które podpisują z nami
umowę. Przyjęcia odbywają
się na zasadach ogólnych.
Udzielamy świadczeń pacjentom po leczeniu szpitalnym
a także wymagającym całodziennej pomocy i intensywnego leczenia zachowawczego. Czas pobytu w Zakładzie
jest okresowy i zależny wyłącznie od stanu zdrowia.
Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Mazur

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

ZDROWIE
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Hotel IBIS

Kolejna „Putka” 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,

W maju przy ul. Nastrojowej 54
rozpoczęła działalność Piekarnia
Cukiernia „Putka”. To dziewiąty lokal
pod tym szyldem w Łodzi. Z okazji
otwarcia na klientów czekały atrakcyjne promocje na wybrane wypieki
i gratisy w postaci kubków na kawę,
nożyków do masła, czy voucherów na
torciki – do wyboru czekoladowy, truskawkowy i marakuja. Piekarnie
Cukiernie „Putka” to firma rodzinna
o
korzeniach
rzemieślniczych
i 100-letniej historii, sięgającej 1918 r.
Początkowo działała w Okuniewie
i Rembertowie, po wojnie rozpoczęła
ekspansję w Warszawie i działa teraz
w 120 piekarniach własnych i 27 piekarniach patronackich. W swojej ofercie ma się wysokiej jakości pieczywo
(także bezglutenowe) i wyroby cukiernicze. Obecnie wypiekanych jest
ponad 70 rodzajów chleba, bułek
i bułeczek oraz ponad 80 wyrobów
ciastkarsko-cukierniczych. Wśród jej
produktów znaleźć można pełen
wybór pieczywa pakowanego, niepakownego oraz drożdżówki, pączki,
bułki słodkie, ciasta i ciasteczka,
a także torty. Dla klientów szukających prostych i smacznych przekąsek
do pracy czy szkoły, asortyment produktów wzbogacono także o świeże
przygotowywane w piekarni kanapki,
sałatki oraz jogurty z dodatkami.
W sierpniu 2016 r. w Jawczycach pod
Ożarowem Mazowieckim uruchomiono największą i najbardziej nowoczesną piekarnię główną pod szyldem
„Putka”. W grudniu tego samego
roku po gruntownym remoncie piekarni na warszawskim Grochowie,
ruszyła w niej produkcja pieczywa
i cukiernictwa bezglutenowego. Produkty cukiernicze wytwarzane są
natomiast w cukierni głównej w Warszawie-Wesołej. Część wyrobów jest
również wypiekana w piekarniach,
w których są sprzedawane. Wszystkie
zostały przebadane w akredytowanym
laboratorium i posiadają międzynarodowy znak Przekreślonego Kłosa,
który został przyznany przez Polskie
Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na
Diecie Bezglutenowej. Można je również kupić w sklepie online pod adresem: www.putka.pl/sklepbezglutenu
(jm na podstawie materiałów firmowych)
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Altana smaków w Hort Cafe

Zbliża się lato. Wielkimi krokami nadchodzą wakacje – czas,
który wszystkim kojarzy się z relaksem, odpoczynkiem, dobrym
nastrojem. Chętnie wtedy sięgamy po lody, które potrafią doskonale
ochłodzić nasz rozgrzany organizm, świetnie smakują, idealnie
komponują się z dobrym nastrojem, spacerem, zabawą. Warto wiedzieć, że lody dobroczynnie wpływają na nasze zdrowie – wzmacniają układ odpornościowy organizmu, wpływają na prawidłową pracę
serca i pomagają w kształtowaniu sylwetki. Dlatego właśnie cukiernia Hort Cafe jako pierwsza w Łodzi przygotowała nową linię
LODÓW NA ZDROWIE. Do współpracy przy ich tworzeniu zaproszeni zostali Ojcowie Benedyktyni z Opactwa w Tyńcu, gdzie w oparciu o wielowiekową tradycję powstają doskonałe produkty ziołowe
będące składnikami naszych lodów, zawierające życiodajne oleje bioestry, najczystsza forma kwasów Omega 3, 6 i 9. Wielonienasycone
kwasy tłuszczowe nie mogą być wytwarzane przez organizm i muszą
być dostarczone z pożywieniem. Są niezbędne w procesach regeneracji organizmu i stanowią budulec nowych komórek. Stosując kwasy
omega wspieramy serce i utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu, poprawiamy kondycję skóry, włosów, paznokci oraz stawów, regenerujemy gospodarkę tłuszczową organizmu. W Hort
Cafe są lody na odporność, na serce, na sylwetkę, na wyciszenie i na
koncentrację, a także dla najmłodszych – Lody Ala. MEGA MOC to
bogactwo witamin: Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia, C zmniejsza uczucia zmęczenia i znużenia D3 wspiera
w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, a E ochrania komórki przed
stresem oksydacyjnym. I mają pyszny malinowy smak! Lody będą
dostępne przez cały sezon w altanie przy ul. Piotrkowskiej 110.
Zapraszamy!

rynek Łódzki 6(205) 2018
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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

rynekŁódzkich
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

„Polska” ma 19 lat!

Niewiele jest restauracji w Łodzi
z takim stażem – działa przy ul.
Piotrkowskiej 12 nieprzerwanie
od 1999 r. i przebija ją tylko Spatif
i „Malinowa” w hotelu GRAND.
Od maja serwuje pyszne nowalijki,
czyli botwinkę, chłodnik, truskawki z bitą śmietaną i młodą kapustę
z młodymi ziemniaczkami. Zjemy
tu także rewelacyjną kaczkę z pieczonymi jabłkami, krem z brokułów z migdałami i łososiem, befsztyk z polędwicy z masełkiem
czosnkowym oraz polędwicę
z borowikami. Zajadałem się tu kiedyś gęsiną i mam nadzieję, że to
danie kiedyś wróci do menu! W karcie znajdziemy także duszoną baraninę w sosie czosnkowo-śmietanowym z aromatem tymianku, a na
deser koniecznie zamawiamy tort
makowy, przygotowywany specjalnie dla tej restauracji. „Polska” to
jeden z najbardziej smakowitych
lokali Łodzi, laureat wielu prestiżowych nagród, w tym za zajęcie
pierwszego miejsca tygodnika
„Newsweek” w trzech kategoriach:
najlepsza kuchnia, najlepszy serwis
i najlepszy lokal. Zapewnia również
catering zewnętrzny i obsługuje
Port Lotniczy Łódź przy otwieraniu nowych lotów do Monachium
i Aten. Gorąco polecam ten lokal!
Jerzy Mazur

PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

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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Kowboje na podium

W maju odbyły się XII Otwarte Mistrzostwa Polski Cowboy Action
Shooting „Dzikie Pogranicze 2018”. Zawody okazały się wyjątkowe
z kilku powodów. Po raz pierwszy organizatorzy umożliwili rywalizację w strzelectwie westernowym osobom z niepełnosprawnością. Czterech dzielnych kowbojów stanęło do boju w ramach utworzonej kategorii Badger-legged. Pierwszy raz w kraju rozegrana została oficjalnie
konkurencja Cowboy Mounted Shooting i wyłonieni
zostali
medaliści
Mistrzostw Polski w tej
popularnej na świecie dyscyplinie.
Mistrzostwa
odwiedził Prezes Polskiego
Związku Strzelectwa Sportowego Tomasz Kwiecień
oraz Prezes Łódzkiego
Związku Strzelectwa Sportowego Antoni Kamiński.
W zawodach uczestniczyli
przyjaciele z Czech, w tym
Prezydent Asociace Wester-

rynek Łódzki 6(205) 2018

nových Střelců Jan Gaszczyk aka Colbert,
a także legenda czeskiego strzelectwa
Karel Bauer aka Wild Charlie. Gościem
specjalnych mistrzostw był także przedstawiciel Single Action Shooting Society
na teren Europy Herbert Ristl aka Wyatt,
który przeprowadził dla członków Polskiego Stowarzyszenia Strzelectwa Westernowego kurs dla Range Officerów CAS.
Na podium stanęli Mariusz Lipski, Marek
Mazur, Maciej Mazur, Marta Mazur,
Tomasz Kroczak, Magdalena Domańska,
Wojciech Padée, Anetta Marcinkowska,
Jan Gaszczyk, Miroslaw Vesely, Rafał
Szpyra, Jan Sipal, Krzysztof Macios,
Paweł Kurowski, Jan Sipal, Jan Gaszczyk,
Włodzimierz Olczyk, Anna Baczyńska,
Jarosław Wilczyński, Tomasz Witoszyński, Tadeusz Książkiewicz, Karel Bauer,
Grzegorz Szymański i Eryk Bedyniak.
Gratulujemy! 		
(jm)
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HoReCa na najwyższym poziomie
Odwiedziliśmy w maju restaurację „Czeski Film”, która
korzysta z dostaw działu HoReCa Selgros Cash&Carry. O swojej
pracy opowiedział nam Karol Świąder, szef kuchni lokalu:
Zaczynam pracę od przejrzenia stanu zaplecza gastronomicznego. Generalnie w restauracji najważniejsza jest karta dla gości, więc muszę zorientować się w stanie magazynu pod tym kątem, a dodatkowo od pani menadżer
dostaję co dwa dni zapotrzebowanie o imprezach okolicznościowych – np.
majowych komuniach. Wtedy spisuje na kartce to, co muszę zamówić w Selgrosie. 2, 3 i nawet 4 razy w tygodniu składam zamówienia, gdyż bazujemy
na świeżych produktach i unikamy mrożenia. Zamawiamy częściej, ponieważ restauracja prężnie działa. Współpracujemy z halą Selgros od ponad roku
i na naszej liście zakupów jest ok. 350 produktów. Oprócz karty stałej mamy
w restauracji wkładki sezonowe, w których co miesiąc zmieniamy 3-4 dania.
Wkładki bardzo się sprawdzają i dania się lepiej sprzedają niż ze stałego
menu. Uczestniczymy w festiwalach, w 2017 r. zdobyliśmy pierwszą nagrodę
na Festiwalu Dobrego Smaku, braliśmy tez udział w Goût de France, restauracja była pełna gości i w przyszłym roku też wystartujemy w tych imprezach.
Mówi Kamil Kopera z Działu HoReCa Selgros Cash&Carry
Klient ma pełną dowolność jak składać zamówienia – może to zrobić
telefonicznie, pocztą elektroniczną, bezpośrednio u przedstawiciela handlowego lub na stronie internetowej. Przedstawiciele Selgros spotykają się z klientami przynajmniej raz w tygodniu. Zamawianie jest proste – wystarczy na
stronie dodać produkt do koszyka, a dostawę realizujemy na drugi dzień.
Podchodzimy do klienta indywidualnie i w zależności od jego potrzeb stosujemy ceny specjalne. Rynek HoReCa bardzo się rozrasta, coraz więcej przedstawicieli handlowych pracuje w firmie i mamy coraz nowocześniejsze samochody specjalistyczne – np. chłodnie z opcją przewożenia mrożonych towarów
w odpowiednich warunkach, a każda ciężarówka wyposażona jest w termograf i klient może poprosić o wydruk z termografu, by mieć pewność, że jego
zamówienie było przewożone w odpowiedniej temperaturze. Wszystko jest
świeże, a zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
W relacjach z klientami dla Selgros Cash&Carry ważne są
także innowacyjne rozwiązania. – Niedawno wdrożyliśmy Program
Zarządzania Zamówieniami, który znacznie ułatwia pracę handlowców
– mówi Cezary Furmanowicz, dyrektor działu marketingu Sel-

gros Cash&Carry i Transgourmet. – Dzięki
niemu podczas wizyty nasi przedstawiciele mogą zaprezentować klientowi
aktualną ofertę promocyjną i przyjąć zamówienie. Klienci doceniają taką
formę pomocy, ponieważ ułatwia to pracę. Mogą oni wybierać spośród
produktów wszystkich marek, a bardzo duże uznanie branży
HoReCa zyskały marki własne Transgourmet: Premium, Quality
i Economy. Obejmują one produkty skierowane do klientów
gastronomicznych, cechujące się doskonałą jakością i dobrymi
cenami. Wprowadzona niedawno marka Premium oferuje produkty często niedostępne w innych miejscach, jak chociażby ryż
pachnący świeżym pieczywem, fermentowany czarny pieprz czy
sól morska w płatkach ważona w czerwonym winie i aromatyzowana wędzonym dymem.
Notował: Jerzy Mazur

od lewej Kamil Kopera i Karol Świąder

Festiwal pyszności
Tegoroczny Festiwal Dobrego Smaku będzie
trwał pięć dni – od 6 do 10 czerwca. Uroczysta
gala rozdania nagród odbędzie się 14 czerwca
w Teatrze Nowym. Jubileuszowa edycja lubianego
przez łodzian festiwalu świętuje swoje piętnastolecie. Temat tegorocznej edycji to Kuchnie Narodowe. Organizatorzy chcą przybliżyć kuchnię różnych krajów, aby pokazać, że jesteśmy narodem
otwartym na inne kultury. W tym roku spróbujemy 55 propozycji, które zostały przygotowane
przez prawie 60 restauracji, kawiarni i pubów. Imprezie towarzyszą wydarzenia specjalne – wieczory kuchni polskiej i gruzińskiej, I Festiwal Książki Kulinarnej w Manufakturze, warsztaty gotowania dla dzieci, warsztaty fotografii kulinarnej.

RYNEK

Współorganizatorem wydarzenia jest Łódzkie Centrum Wydarzeń, partnerem strategicznym jest salon Krotoski-Cichy Łódź
oraz serwis AUDI. Szczegółowy program na stronie internetowej www.festiwaldobregosmaku.eu
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Kongres AGD był przełomowy
Rozmowa z Markiem Michalikiem,
Prezesem Zarządu Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Jaki był tegoroczny Kongres AGD?
Miał przełomowe znaczenie z kilku względów. Ranga wydarzenia była wyższa – wcześniej było to Forum AGD, teraz zorganizowaliśmy Kongres AGD. Po raz pierwszy pojawiło się na nim tak wielu
producentów, ale także dystrybutorów i handlowców. Udało się też
zorganizować dla nich specjalne spotkania w sprzyjających warunkach. Do tej pory te grupy
tak się nie spotykały.
Są przecież wśród nich
konkurujące ze sobą firmy!
Oczywiście. Ta część dystrybucyjna to grube miliardy złotych. Z naszego zaproszenia skorzystała plejada
polityków – był u nas Wice-

premier RP Piotr Gliński,
Minister Przedsiębiorczości
i Technologii Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Tadeusz Kościński. Myślę,
że do polityków dotarło jak
ważną branżą w Polsce jest
AGD. W naszym kraju produkuje się najwięcej sprzętu AGD w Europie, z czego 80-90 procent to
eksport. Ta branża nadal jest prorozwojowa. Ilość sprzętu AGD
w domu przeciętnego Polaka wciąż rośnie – kiedyś były to średnio
trzy urządzenia, teraz – kilkanaście. I Kongres się bardzo udał.
Zarówno producenci, jak i dystrybutorzy, potwierdzili chęć udziału
w kolejnym Kongresie. Łódź wzmocniła swoją pozycję w produkcji
i dystrybucji sprzętu AGD. Ostatnie inwestycje firm Miele Technika
czy BSH w Łodzi są tego dowodem. A Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna mówi inwestorom – zapraszamy do nas, mamy dobre
tereny w Ksawerowie, a brakuje nam jeszcze tzw. małego AGD.
Dziękuje za rozmowę.
Jerzy Mazur

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. rozpoczęła kolejną
rundę projektu Strefa RozwoYou. Mobilne centrum doradcze i punkt rekrutacyjny
projektu wyruszyły w trasę, podczas której
spotkają się z mieszkańcami 22 łódzkich
powiatów. W maju camper był w Łodzi,
Ksawerowie, Brzezinach i Koluszkach,
a w czerwcu odwiedzi Ksawerów, Łask,
Wieluń, Wieruszów, Sieradz, Zduńską
Wolę, Łowicz, Skierniewice, Rawę Mazo-

wiecką, Opoczno, Tomaszów, Ozorków,
Kutno, Łęczycę, Poddębice, Piotrków,
Bełchatów, Pajęczno i Radomsko. Eksperci z ŁSSE zachęcają osoby samozatrudnione oraz mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa z całego województwa
do inwestowania w pracowników i rozwój ich kompetencji. Projekt Strefa RozwoYou oferuje wsparcie finansowe szkoleń, kursów i usług doradczych. Dofinansowanie wynosi do 80% wartości bonów, a całkowity budżet do rozdysponowania na początku projektu wynosił 24 mln złotych. Do tej
pory do programu zgłosiło się 1212 firm, głównie z Łodzi.
(jm)

Camper ŁSSE rusza w region

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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Nowa Mazda 6

Podczas targów Poznań Motor Show w kwietniu Mazda nie tylko
zaprezentowała odmłodzoną szóstkę, ale też zdradziła, ile kosztuje –
najtańsza wersja będzie w cenie 98900 zł w dwóch wersjach nadwoziowych – Sedan i Sport Kombi. W czerwcu samochód pojawi się w salonie Matsuoka Motor przy ul. 3 Maja 1/9 w czterech wersjach wyposażenia – SkyMotion, SkyEnergy, SkyPassion i SkyDream. Podstawowa
wersja wyposażenia SkyMotion ma wyłącznie benzynowy silnik 2.0
SkyActive w dwóch wariantach mocy (145 KM z manualną skrzynią
biegów oraz 165 KM z przekładnią manualną albo automatyczną.
Mazda ma szereg drobnych, ale widocznych zmian. Jest nowy grill,
nowe reflektory, światła przeciwmgielne zintegrowano z reflektorami
głównymi, szerzej rozstawiono rury wydechowe, a felgi 17" i 19" mają
nowe wzory. Zmienił się także odcień czerwonego lakieru. W środku
jest nowy wyświetlacz przezierny, 8-calowy wyświetlacz centralny,
nowe fotele przednie i tylne oraz opcja wentylacji przednich siedzeń.
Na liście opcji pojawiła się też funkcja odmrażania wycieraczek. SkyPassion to dodatkowo benzyna 2.5 194 KM z przekładnią automatycz-

ną oraz diesel
184 KM z manualem lub automatem. SkyDream ma natomiast silnik benzynowy 194 KM.
Odświeżoną
Mazdę 6 można
też kupić z napędem na obie osie, o ile zdecydujemy się na silnik Diesla o mocy 184
KM. Musimy wtedy wydać 183 900 zł (SkyPassion) albo 193 900 zł (SkyDream). Wyższe wersje łączone są także z mocniejszymi silnikami benzynowymi i silnikami Diesla. Przy SkyEnergy do oferty dołącza silnik
150 KM ze skrzynią manualną za 140 900 zł i automatyczną za 148 900
zł. Więcej informacji na portalu www.mazda-press.com
Jerzy Mazur (na podstawie informacji portalu)

Internet

Prowadzisz
firmę?

stacjonarny i mobilny
TOYAnet Firma:

Mamy dla Ciebie ofertę!

wyższe prędkości niż w ofercie dla osób ﬁzycznych
WiFi 2,4 oraz 5 GHz w cenie
pakiet Bezpieczny Internet na pięć stanowisk w cenie

• Stała, niska cena w całym
okresie zobowiązania

szybki serwis (SLA) w cenie

Telefonia

• Umowy już od 12 miesięcy
• Dedykowany opiekun

stacjonarna i mobilna

• Legalna muzyka dla ﬁrmy
w niskiej cenie

TOYAtel Firma:

2 linie stacjonarne z dwoma numerami w cenie jednej
pakiety z niskimi cenami połączeń lub bez limitów
pakiety na kilka lokalizacji i numerów
pakiety łączone telefonii stacjonarnej i komórkowej

Telewizja

w domu i poza domem
TOYAtv Firma:

łącznie 249 kanałów, w tym 126 HD
oferta w dogodnych pakietach
interaktywny odbiornik 3G, łączący świat telewizji,
Internetu i muzyki
dostępna na urządzeniach mobilnych i komputerach
w bezpłatnej aplikacji

Zamów już teraz: biznes.toya.net.pl | firma@toya.net.pl | Infolinia: 42 633 22 55
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Latamy do Aten

W maju Ryanair uruchomił kursy do Aten. Przewoźnik obsługuje teraz w Łodzi cztery trasy – właśnie do Aten,
Dublina, East Midlands oraz Londynu. Połączenie jest
nowością na sezon letni 2018 i będzie realizowane raz
w tygodniu w soboty. Nie ma przyjemniejszego momentu dla prezesa lotniska niż inauguracja nowych połączeń – podkreślała Anna

Midera, Prezes Zarządu Portu
Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta – Ateny to znakomity wakacyjny kierunek, a Grecja to
w sezonie letnim 2018 najpopularniejsze miejsce wypoczynku turystów
z Polski. Położone w centrum Polski
łódzkie lotnisko jest znakomitą lokalizacją do rozpoczynania zagranicznych
podróży – do nas z każdego miejsca
w kraju jest tak samo blisko. Samoloty z Łodzi do Aten latają
zawsze w soboty, ale zmieniają
się godziny. Od 2 czerwca do 25
sierpnia start z Łodzi jest
o godz. 17.25, a od 1 września
do 27 października samolot
odlatuje o godz. 11.40. Natomiast samolot z Aten do Łodzi
odlatuje o godz. 15.25.
Życzymy tyle samo startów,
co lądowań!
(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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