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Od lipca łodzianie mogą
korzystać z nowych atrakcji
w Aquaparku Fala. Do użytku oddana jest nowa hala
z 25-metrowym basenem
i ogromnymi jacuzzi oraz
całoroczny basen rekreacyjny z masażami wodnymi i powietrznymi. Na Fali pojawi się też piaszczysta plaża dla naturystów.
W bocznych ścianach i w podłodze basenu znajdują się liczne
wodne masażery oraz 8 łóżek do masażu powietrznego. Basen ten
będzie połączony kanałem wypływowym z halą. W hali obok
basenu sportowego ulokowane są 3 ogromne jacuzzi. Może się
w nich pomieścić na raz do 30 osób. Dwa z nich przewidziane są
na 12 osób i jedno na 6 osób. Największa w centralnej Polsce
plaża dla naturystów ma tysiąc mkw. i jest otoczona estetycznym
murem, który będzie chronił miłośników opalania nago przed
wzrokiem ciekawskich. Plaża pokryta jest w całości złocistym piaskiem, na którym ustawiono leżaki i parasole, dostępna będzie
wyłącznie dla osób pełnoletnich.
(BoB)

Gortat w Galerii Sław

Po kilkuletnich przymiarkach Miejska Arena Kultury i Sportu rozpoczęła
tworzenie Galerii Sław Łódzkiego Sportu. Realizację projektu zainaugurowano
w lipcu, odsłaniając na jednym z zewnętrznych filarów Atlas Areny pamiątkową
tablicę z wizerunkiem Marcina Gortata.
Wychowanek Łódzkiego Klubu Sportowego jest z tym miejscem nierozerwalnie
związany. Po odsłonięciu tablicy główny
bohater uroczystości otrzymał od prezesa MAKiS Krzysztofa Maciaszczyka jej
miniaturę. Odbierając ją Gortat nie krył
wzruszenia. – Jestem zaszczycony. To dla mnie kolejny moment, w którym jestem wdzięczny za to, że zostałem doceniony nie tylko jako sportowiec, ale również
osoba, która robi różnego rodzaju rzeczy poza boiskiem. Cieszę się, że na tej tablicy jestem w koszulce mojej fundacji. W NBA będę reprezentował już czwarty
klub i z każdym z nich mógłbym być wiązany, ale tylko przez pewien okres
czasu. Zawsze będę natomiast wiązany z moją fundacją i pracą z dziećmi
– powiedział Gortat.
(jm, zdjęcie arch. UMŁ)

Galeria TAK

Towarzystwo Przyjaciół Dziecka z Wadą Serca działa od 25 lat. Jego
celem jest gromadzenie środków finansowych dla wsparcia Klinik
Kardiologii i Kardiochirurgii prowadzonych przez profesorów
Jadwigę i Jacka Moll. Oddziały te są wyjątkowe, ponieważ zajmują
się noworodkami, niemowlętami i dziećmi starszymi z całej Polski.
W maju towarzystwo otworzyło Galerię TAK Przyjaciół Dziecka
z Wadą Serca przy ul. Zachodniej 99. Mieści się tu również antykwariat z książkami i starociami. W lipcu prezentowana była w galerii wystawa Daniela Pieluchy Nadrealizm Polski. Artysta mieszka
w Działoszynie, w nadwarciańskiej krainie. Jego malarstwo to człowiek, przyroda, zwierzęta, ojcowizna, polskie cnoty, grzechy i słabości. Twórczość Pieluchy to malarstwo pomiędzy Malczewskim
a Dudą Graczem. Jak sam twierdzi, niczego w twórczości nie można
udawać, a każdy obraz ma drugie, trzecie i kolejne dno, najlepiej jest
więc zobaczyć samemu obrazy.

Więcej znajdziesz na:
www.rynek-lodzki.pl

Obsługa kart płatniczych
Obsługa bezgotówkowa ﬁrm
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Wakacyjne remonty
ulic i wiaduktów

które będą realizowane w ciągu najbliższych 4 lat. W lipcu zaczęły się
prace na ulicy Jaracza od Wschodniej do Kilińskiego. Harmonogram
przetargów na remonty w tej dzielnicy jest rozpisany na lata, a cały projekt zakończy modernizacja parku Staromiejskiego, przebudowa
rynku Starego Miasta i placu Wolności. Od lipca trwają prace na ulicach: Nowowęglowej, Narutowicza, Zbąszyńskiej i Swojskiej, Grota-Roweckiego, Wschodniej, Jaracza, Gdańskiej, Traugutta i Pogonowskiego, a także na: Rokicińskiej, Tuwima, Nawrot, Ogrodowej i rondzie Solidarności. Przebudowany zostanie także wiadukt na al. Śmigłego-Rydza. Na początku lipca zaczęło się układanie torowiska na skrzyżowaniu Dąbrowskiego - Kilińskiego Dąbrowskiego - na początku
sierpnia będzie przywrócony ruch tramwajowy i samochodowy na
Kilińskiego. Przebudowa ulicy Dąbrowskiego to element projektu za
50 mln złotych dofinansowanego z UE, w ramach którego wyremontujemy 11 km torowisk, jezdni i chodników, wybudujemy dwa kilometry nowych odcinków torów oraz kupimy 30 nowych tramwajów.
Zakończenie inwestycji dopiero w drugiej połowie przyszłego roku.
(BeO, zdjęcia arch. UMŁ)

Miasto wykorzystuje wakacje i mniejszy ruch na drogach do wzmożonych remontów. W czerwcu zaczęła się przebudowa ul. Jaracza. To
jedna z prawie 120 inwestycji, którą Łódź zrealizuje w ramach rewitalizacji obszarowej. Jak szacuje magistrat, rozstrzygnęliśmy już lub
wkrótce rozstrzygniemy
przetargi na przeszło
połowę zadań w ramach
tego wielkiego projektu;
obejmują one remonty
kamienic, modernizację
parków, przebudowę ulic,
placów i rynków, wytyczenie nowych pasaży i ulic,
budowę skwerów i placów zabaw. Na długiej
liście jest 118 inwestycji,

10 lat Soundedit

w Łodzi podczas 10. edycji Festiwalu Soundedit.
Zespół wystąpi w czwartek, 25 października
2018 r. w Klubie Wytwórnia (ul. Łąkowa 29). Karnety na Festiwal Soundedit (25-28.10.2018 r.)
w cenie 230 zł można
nabyć na stronach: ticketmaster.pl, bilety24.pl i biletomat.pl. Bilety na czwartek, podczas
którego wystąpi Orbital kosztują 110 pln. Karnety i bilety można
nabyć również w kasie Klubu Wytwórnia przy ul. Łąkowej 29, tel.:
+42 639 55 55, (bilety@wytwornia.pl) oraz w sieci salonów: Empik,
Media Markt, Saturn.
(BeO, zdjęcie Kenny McCraken)

Orbital to jeden z najbardziej znanych brytyjskich duetów, poruszający się w nurcie muzyki elektronicznej. Był prekursorem gatunku, który później rozwinęli Daft Punk czy The Chemical Brothers.
Dzięki Brytyjczykom zespoły grające muzykę taneczną występują
dzisiaj podczas wielkich festiwali muzycznych na równych prawach
z gwiazdami rocka. Duet podczas występów na żywo często decyduje
się na zaskakujące improwizacje. Orbital został założony przez dwójkę braci Phila i Paula Hartnollów w 1989 r., którzy komponowali
również muzykę do filmów i seriali, m.in.: „Event Horizon”, „The
Saint”, „The Beach”, „xXx”, „Octane” czy „Pusher”. W 2004 r.
po serii udanych koncertów zespół zakończył działalność, a każdy
z braci zajął się solową produkcją muzyki. Orbital wrócił na scenę
w 2009 r. podczas festiwalu The Big Chill. Koncerty na żywo były tlenem, który napędzał kreatywną twórczość duetu. Bracia występowali
na największych festiwalach na całym świecie. Orbital pojawi się

LODZIANA
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O Łodzi po angielsku
Łódzka Organizacja Turystyczna organizuje nowy cykl letnich
spacerów z przewodnikiem w języku angielskim. – Chcielibyśmy, by
w wakacje było ciekawie i interesująco, żeby turyści czuli się w Łodzi mile
widziani, a osób przyjeżdżających do miasta było coraz więcej – mówi Tomasz
Karolewski, prezes zarządu Łódzkiej
Organizacji Turystycznej. – Spacery mają
za cel przybliżyć obcokrajowcom historię i urodę
naszego miasta oraz zachęcić ich do aktywnego
uczestnictwa w życiu Łodzi. Odwołując się
do idei wielokulturowej Ziemi Obiecanej, pragniemy zainteresować przyjezdnych opowieściami
o wielkich fabrykanckich fortunach, o karierze
miasta, które stało się Miastem Filmu i sztuki
awangardowej – twierdzi koordynator projektu i łódzki przewodnik Krzysztof
Olkusz. Przewodnicy opowiedzą o: Izraelu Poznańskim i jego imperium; historii
Starego Miasta, odkryją magiczne łódzkie podwórka, pokażą murale i street-artowe instalacje, opowiedzą o Łodzi

wielowyznaniowej i tej nowoczesnej. Każdy spacerowicz dostanie na
swojego maila pamiątkowe zdjęcie zrobione przy Ławeczce Tuwima.
Spacery odbywać się będą przez całe wakacje aż do 1 września włącznie. Startują w każdą sobotę o godz. 11.00 sprzed Bramy Manufaktury od ulicy Ogrodowej. Przewodnicy będą tam czekać zawsze o tej
samej porze – godz. 11.00. Wszystkie spacery są bezpłatne, gdyż środki pozyskano w ramach regrantingu z zakresu turystyki i krajoznawstwa, którego operatorem jest Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju
„Regio”. Terminy spacerów: 4.08, 11.08, 18.08, 25.08 oraz 1.09.
Zapraszamy!
(BeO)

Jak zwiedzać miasto

najbliższe restauracje. –
Realizujemy podobne projekty
dla prawie 50 polskich miast.
Do tej pory aplikację pobrało
już kilkadziesiąt tysięcy osób.
Sądzę, że łódzkie trasy będą
jednymi z najciekawszych.
Nasi pracownicy, kiedy je
przygotowywali byli zachwyceni różnorodnością Łodzi –
powiedział Piotr Sędzik
z firmy Footsteps. Pobranie aplikacji jest bezpłatne. Można to zrobić na
stronie footsteps.city
Aplikacja została przygotowana na zlecenie Biura
Promocji, Komunikacji
Społecznej i Turystyki
UMŁ. 					

– Mamy w końcu narzędzie, które pozwoli zarówno łodzianom i turystom
lepiej poznać nasze miasto. To nowoczesny sposób pokazywania naszej tożsamości
– mówi wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski. Aplikacja oparta
jest na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest personalizacja. Użytkownik po jej uruchomieniu wybiera swoje zainteresowania poprzez
określenie własnej opcji, a tych do wyboru ma dziesięć, m.in.: turysta, smakosz, hipster, historyk, głowa rodziny czy miłośnik sztuki.
Na podstawie dokonanego wyboru użytkownik otrzymuje gotową
trasę zwiedzania, dopasowaną do wybranych preferencji. Dzięki
temu nie poświęca nawet minuty na przygotowanie do zwiedzania,
a jednocześnie dzięki dobraniu odpowiedniej ścieżki czerpie ze spaceru więcej przyjemności. Po wybraniu trasy pojawia się interaktywna mapa Łodzi z punktami zwiedzania i znacznikiem lokalizacji. Po
dojściu do atrakcji otrzymujemy powiadomienie i opis miejsca
wzbogacony o zdjęcia, filmy czy odnośniki do stron internetowych.
W każdej chwili możemy też przerwać zwiedzanie i zrobić sobie
przerwę np. na posiłek, a aplikacja podpowie nam, gdzie znajdują się

(jm)

Hala gotowa
Dobiegły końca prace przy budowie małej
hali sportowej, sąsiadującej z Atlas Areną i stadionem przy al. Unii Lubelskiej 2. Nowy obiekt
ma już pozwolenie na użytkowanie i można
w nim organizować imprezy masowe. Nowy
obiekt może być również wykorzystany
do organizacji imprez rozrywkowych – ma
znakomitą akustykę, więc jeśli będzie taka
potrzeba, to mogą się tu odbywać koncerty
oraz inne widowiska wymagające mniejszej
powierzchni niż ta, jaką dysponuje Atlas
Arena. Trzykondygnacyjna hala ma wysokość
ponad 20 m. Znajdą się w niej miejsca siedzące
dla 3017 widzów – 2129 na trybunach stałych
i 888 na teleskopowych, rozsuwanych. Boisko
sportowe ma wymiary 54x28 m. Po złożeniu
trybun teleskopowych do dyspozycji jest
powierzchnia 54x38,2 m, umożliwiająca
podział sali na trzy boiska treningowe. W hali
można organizować krajowe imprezy sportowe, gdyż w zakresie zawodów rangi mistrzostw
Polski spełnia wszystkie wymagania stawiane
przez rodzime związki koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki. Inwestycja została zrealizowana
przez konsorcjum spółek PRM Mosty Łódź
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i SKB, które za wykonaną pracę otrzymało
zapłatę w wysokości prawie 39 mln zł. Cała
kwota pochodzi z budżetu miasta, gdyż Ministerstwo Sportu i Turystyki odmówiło wsparcia
finansowego. Obiekt przeszedł już wszystkie
odbiory i ma pozwolenie na użytkowanie, jednak wykonawca dokonuje w nim jeszcze
ostatnich poprawek.
(jm)
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Podwórka i skwery pięknieją

Na Piotrkowskiej zmieniały się dawniej tylko fasady; ulica piękniała od frontu, ale podwórka były pełne ruder, starych komórek,
popękanego bruku, brudu i wybitych okien w pustostanach. Odkąd
stworzono projekt „łódzkich podwórek sztuki” realizowany przez
Urząd Miasta Łodzi, podwórka zmieniają się w urocze zakątki.
Powstało nawet podwórze unikatowe na skalę europejską z największą szklaną mozaiką w Polsce. Po remoncie kamienicy przy Piotrkowskiej 3 w jej podwórzu tworzącym przejście z Piotrkowskiej
do ulicy Zachodniej w 2013 r. podczas festiwalu Czterech Kultur
powstała mozaikowa instalacja – Joanna Rajkowska przy pomocy
studentów ASP wyłożyła ściany oficyn milionami lusterek o nieregularnych kształtach tworząc Pasaż Róży. Rok wcześniej u córki
artystki Róży zdiagnozowano raka oczu; chorobę udało się wyleczyć
i instalacja jest wyrazem radości, że mała Róża będzie widzieć. Po
remoncie w oficynach zmniejszyła się ilość lokali (obecnie jest 16
mieszkań i 4 lokale użytkowe), a Pasaż Róży tworzy latem plenerowy
teatr, gdzie po zmroku występują zespoły z Warszawy. W remoncie
są podobne podwórza i pasaże; Kolektyw Kobiet Znad Łódki zaproponował, aby ich nazwy upamiętniały wybitne kobiety związane
miastem; projekt „Pasaże dla kobiet” został poparty przez radnych
z komisji ds. rewitalizacji. U zbiegu Piotrkowskiej Tuwima-Kilińskiego-Nawrot ma powstać pasaż Aliny Szapocznikow, u zbiegu Piotrkowskiej i Narutowicza-Kilińskiego-Tuwima – pasaż Chawy Rosenfarb. Przejście przy zbiegu Piotrkowskiej, Nawrot i Tuwima ma się

Pasaż Róży

stać pasażem im. Ireny Tuwim – tłumaczki i autorki sztuk dla dzieci,
a do mieszczącej się tam dawnej fabryki Wigencji przenosi się Teatr
Pinokio, który ma jej sztuki w repertuarze. O innych łódzkich skwerach można przeczytać w wydanej w 2011 r. przez Stowarzyszenie
Centrum Inicjatyw na Rzeczy Rozwoju Regio książce Joanny Orzechowskiej „Przewodnik po łódzkich podwórkach”.
Beata Ostojska

Podwórko Siudmaka

Trzy ściany kamienicy przy ul. Więckowskiego 4 od strony
podwórka ozdobił tego lata obraz pt. „Narodziny Dnia” pędzla
wybitnego polskiego artysty Wojciecha Siudmaka. Reprodukcja
obrazu pod nadzorem autora została przeniesiona na wielkoformatowe płyty ceramiczne, które przymocowano do fasady. Wykonanie
takiej instalacji to przedsięwzięcie wyjątkowe na skalę światową – jest
trwała i odporna na warunki atmosferyczne, a konstrukcja ma szansę przetrwać nawet kilkaset lat. Montaż przygotowała firma Am-For,
kafle są dziełem zakładu Tubądzin. – Kamienica ma już swoich pierwszych
lokatorów; zaczynają tam zaglądać także turyści – mówi Wojciech Siudmak
z nadzieją, że odwiedzający „jego” podwórko zwrócą uwagę nie tylko
na dekoracyjną stronę instalacji, ale także stronę filozoficzno-bajkową, która dostarczy energii na co dzień. – Troszczyłem się o to, aby dekoracja była pozytywnym elementem dla mieszkańców. Z tego względu jej kolory są
nieagresywne, pastelowe. Chciałem by inspirowała do budowania pozytywnego
dnia, szczególnie dzieci – podkreśla artysta.
(BeO)

Artysta Wojciech Siudmak (z lewej), Wiceprezydent Wojciech Piątkowski
i Dagmara Śmigielska, dyrektorka Wydziału Kultury UMŁ

Skwer im. Wiedźmina

Skwer Barbary Wachowicz

W czerwcu tego roku 70 lat skończył
Andrzej Sapkowski, łodzianin i drugi
po Stanisławie Lemie najczęściej wydawany
za granicą polski pisarz literatury fantastycznej. Rada Miejska przyznała mu 10 lat
temu Honorowe Obywatelstwo Łodzi
w uznaniu bogatego dorobku literackiego
– jego utwory, głównie nurtu fantasy, doczekały się przekładów na prawie 20 języków.
Pisarz urodził się w Łodzi i tu nieprzerwanie mieszka, ale kultowa postać Wiedźmina, którą powołał do życia – bohater opowiadań, powieści, filmów, ale i 3 gier komputerowych – być może najlepszy łódzki
towar eksportowy, rzadko kojarzy się z naszym miastem. –Postanowiłem to zmienić – mówi wiceprezydent K. Piątkowski – w czym wsparła
mnie prezydent Zdanowska oraz przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Kacprzak. Tak narodziła się idea nazwania skweru przy Placu
Komuny Paryskiej imieniem Wiedźmina. Ta lokalizacja jest lubiana
przez młodzież i znajduje się w kwartale, który lada moment przejdzie
gruntowną rewitalizację; jest centralnie położona, więc stąd Wiedźmin
będzie mógł skutecznie robić to, co umie najlepiej, czyli strzec miasto
przed potworami – żartuje wiceprezydent.
(BeO)

Skwer przy Kilińskiego/Rewolucji 1905 r. też ma nową patronkę
– jest nią Barbara Wachowicz-Napiórkowska, ceniona pisarka, autorka biografii wielkich Polaków, która spędziła w Łodzi młodość
i ukończyła tu Filmówkę.
(BeO)
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Rynek Kobro
To będzie najważniejsza przestrzeń publiczna Nowego Centrum
Łodzi. Rynek Kobro znajdzie się dokładnie między dworcem i EC1.
Będzie otoczony z jednej strony charakterystyczną dla Łodzi poprzemysłową architekturą, a z drugiej nowymi gmachami. To ma być miejsce spotkań oraz arena dla wielu miejskich wydarzeń. Gotowa jest już
koncepcja architektoniczna dla Rynku Kobro i nowej ulicy Hasa,
która na odcinku 500 m będzie biegła pod ziemią. Droga ma być gotowa do końca 2019 roku, a całość inwestycji do 2022 roku. Orientacyjny koszt przebudowy to 90 mln zł. Rynek Kobro będzie typowym
miejskim placem. Jego płyta będzie wyłożona płytami klinkierowymi
oraz iluminowana oświetleniem LED. W północnej części będzie się
schodami obniżać do poziomu ul. Kieślowskiego i wyjścia z dworca.
Schody te obsadzone zostaną drzewami, niską zielenią i kaskadowo
będzie z nich miejscami spływała woda. Drzewa pojawią się także
po wschodniej stronie placu, który będzie przystosowany do organizowania tam imprez z zapleczem technicznym i windą znajdującymi
się tuż pod powierzchnią rynku. Razem z placem przebudowana
będzie ulicę Hasa, która zamieni się w zielony pasaż z fontannami
i miejscami na sezonowe ogródki. Będzie to przestrzeń dedykowana
pieszym i rowerzystom, gdzie auta będą wpuszczane jedynie w wyjątkowych sytuacjach. To tylko część tego projektu. Kolejne elementy
będą niewidoczne z poziomu ulicy: parking pod placem na 300 samochodów oraz podziemna ulica, której jezdnia będzie zagłębiona na 6,5
metra. Będą do niej prowadziły 2 główne zjazdy: od strony ul. Kilińskiego i od strony ronda pod al. Rodziny Scheiblerów. Wybudowane
zostaną także zjazdy do podziemnych parkingów oraz do podziemnych części znajdujących się przy niej budynków. Autorami koncepcji są projektanci z SUD Architekci i BZB Projekt.

Ogród fabrykanta dla turystów
Ogród przy pałacu Poznańskiego, wpisany rok temu do rejestru zabytków województwa łódzkiego, zyskał fundusze na renowacjęw konkursie dotacyjnym Ministerstwa
Kultury „Ochrona Zabytków 2018”. Kwota
ministerialnej dotacji to 100 tys. zł, a dodatkowo muzeum otrzyma 236 258 zł z budżetu
miasta. Łącznie do dyspozycji będzie ponad
300 tys. zł, co pozwoli na zwieńczenie
do końca 2019 roku kompleksowego remontu i renowacji pałacu największego łódzkiego fabrykanta. Ogród jest jednym z najstarszych założeń
rezydencjonalnych w Łodzi; stanowi enklawę zieleni i miejsce wypoczynku dla mieszkańców centrum miasta oraz atrakcję dla przyjeżdżających tu z całego świata turystów. Ogród, mimo niewielkich
rozmiarów, jest ciekawy m.in. z uwagi na zachowany charakter spacerowy przypałacowej części oraz
rosnący tu wyjątkowy starodrzew. Wraz z kolejnymi przebudowami pałacu, przemianom poddawano także ogród – jego charakter i układ, początkowo angielski, później utrzymany w stylu francuskim, nawiązuje do wzorów klasycyzującego baroku. Duża część dawnych rozwiązań została zachowana lub przywrócona, m.in. oryginalny układ alejek i dróg czy placyk przy głównym wyjściu.
W miejscu dawnej sadzawki ogrodowej z fontanną ustawiono ponad stuletnią fontannę z piaskowca
autorstwa wybitnego artysty Wacława Konopki. Znajduje się tam także otwarta w roku 2000 r. Aleja
Rzeźb współczesnych artystów. W okresie wiosenno-letnim w godzinach otwarcia muzeum z ogrodu
można korzystać bezpłatnie, a w ciepłe dni dostępne są leżaki.
(BeO, zdjęcia arch. Muzeum Miasta)
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Mec. Marek500 obrazów artystów urodzonych po 1980 roku.
Kopczyński,
Firma oprócz aukcji prowadzi galerie mieszczące
mec. Bożena
się na parterze i I piętrze kamienicy przy ul.
Nieciecka- Wschodniej 69, w których systematycznie odbywaOstojska ją się wystawy prezentujące twórczość zarówno
i dziekan artystów nieżyjących jak i aktywnych na rynku.
ORA Jarosław
Spośród nich warto wymienić zorganizowane
Szymański
w 2017 i 2018 roku prezentacje dzieł Bolesława
fot. Maciej
Grzegorek Utkina i Romana Modzelewskiego oraz młodych
twórców: Tatsiany Bulyhy, Dominika Janyszka,
Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik byłaNatalii
boKalisz, Marty Kunikowskiej-Mikulskiej
wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
i Magdaleny Połacik. Duża rolę w kontaktach
Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej dokoz klientami firmy pełni internet, dzięki niemu
naniom film dokumentalny, a wieczór był także
realizowane jest ok. 50% sprzedaży. Oferta galerii
promocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy
oraz katalogi aukcyjne dostępne są na stronie
Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który
do
www.ryneksztuki.eu
i tam też jest sklep internetodruku przygotowało nasze wydawnictwo. Inicjawy, w którym można dokonywać zakupów przez
torami spotkania byli adwokaci Bożena Niecieccała dobę. Dla klientów jest to dogodna forma konka-Ostojska i Marek Kopczyński, a patronattaktu
nad z galerią i często z niej korzystają.
fot. Grzegorz
nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
(Not. jm)
Michałowski
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)

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

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

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

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 8 września - 42 Aukcja Promocyjna
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Uroczysta gala na zakończenie Łódź Design Festival rozpoczęła się uhono10.indd
21
rowaniem
zwycięzców konkursu Mazda Design 2018, w tym roku organizowanego pod hasłem – „reVISION”. Tytuł Grand Prix oraz nagrodę w wysokości 15000 zł otrzymała praca autorstwa Błażeja Krzepiny. W kategorii
Przestrzeń pierwszą nagrodę w wysokości 10000 zł otrzymała Agnieszka
Konopka za pracę „FRAME”, czyli projekt wizjonerskiego garażu dla koncepcyjnego modelu Mazda VISION COUPE. Z kolei w kategorii Człowiek
wyróżnienie zostało przyznane Fryderykowi Zysce za projekt „Mazda re-Motion”. Finał łódzkiej gali należał do laureatki nagrody „Mazda Design
Award 2018” – Alicji Patanowskiej. Tę specjalną, pozakonkursową nagrodę
w wysokości 50 000 zł, przyznawaną polskiemu twórcy najciekawszego projektu z dziedziny designu zrealizowanego w ciągu ostatnich 3 lat wręczył
Szymon Sołtysik - dyrektor działu public relations Mazda Motor Poland.
Gratulujemy!
(jm)
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kulturalny sierpień
wal. Z kolei w niedzielę warto się wybrać do Parku Źródliska (w altanie koncertują studenci i pedagodzy Akademii Muzycznej) albo
do Manufaktury (gdzie trwa cykl Manu Summer Jazz Sundays) –
wśród wykonawców m.in. Kuba Raczyński Quartet & Rafał Stepień,
Sax&Bas, Michał Kobojek Quartet, Krzysztof Ścierański, Maciek
Tubis. Natomiast w regionie przez całe wakacje koncertują muzycy
zaproszeni przez Filharmonię Łódzką na festiwal Kolory Polski;
w sierpniu koncerty odbędą się w Arboretum w Rogowie, w Skierniewicach, Wolborzu i w Lipcach Reymontowskich. Finał 31 sierpnia
w Łodzi w sali filharmonii – akordeonista Marcin Wyrostek wykona
muzykę inspirowaną polskimi utworami i tańcami ludowymi,
ze swojej nowej płyty pt. „Polacc”.
Teatry
Pasaż Róży staje się o zmroku plenerowym teatrem – w sierpniu
zespół Teatru Ateneum wystawi tam monodram pt. „Samospalenie”, swoje przedstawienia pokaże także Teatr Kamienica. Małe
formy teatralne prezentowane są też przy ul. Roosevelta 17 na Letniej Scenie Domu Literatury, gdzie wystąpi m.in. założone przez
Piotra Bikonta Stowarzyszenie Teatralne Badów.
Wystawy
W Muzeum Miasta Łodzi przez cały sierpień będzie czynna
wystawa „Błyszczeć nad materią” prezentująca twórczość malarską
Iwy Petrowej-Andersen – bułgarskiej konserwatorki dzieł sztuki,
z dużym i cenionym dorobkiem; w Łodzi prowadziła prace m.in.
w Pałacu Poznańskiego, Pałacu Scheiblera i Willi Herbsta. Przed
końcem wakacji warto też zwiedzić w muzealnej galerii dużą wystawę pt. „Nowy poczet władców Polski. Świerzy kontra Matejko; znajduje się na niej 49 kolorowych portretów autorstwa Waldemara
Świerzego, namalowanych w opozycji do XIX-wiecznych posągowych wizerunków pędzla Jana Matejki – Świerzy portretował królów
w latach 2004-2013, a jego poczet, w przeciwieństwie do Matejkowskiego, skupia się na ludzkiej stronie władców – portrety pełne są
emocji, spontaniczne, namalowane we współczesnej konwencji.
W ms1 ostatni miesiąc będzie czynna wystawa pt. „Czerwona materia; Nadia Léger”; całe wakacje można tam oglądać ekspozycję
„Zmiennokształtność: Eisenstein jako metoda”, która w oparciu
o biografię filmy, rysunki i teksty Siergieja Eisensteina opowiada
o nieustannej transformacji materii. Wystawa nie jest łatwa w odbiorze, osoby niepełnoletnie mogą ją zwiedzić tylko za zgodą opiekunów, a 26 sierpnia o godz. 17.00 oprowadzi po niej kuratorka Aleksandra Jach. W Muzeum Włókiennictwa kończy się wystawa „Dior
i ikony paryskiej mody” – stroje zaprojektowane przez mistrzów
haute couture można oglądać tylko do 26 sierpnia. Kończy się też
prezentacja polskich marek pt. „Polish Up” oraz wystawa „Z nici
Ariadny”, czyli pokaz rękodzieła tworzonego z nici.
Beata Ostojska

Kulturalna Łódź żyje nawet w pełni lata: w plenerze można oglądać przedstawienia, wystawy są otwarte, a w klubach i na dziedzińcach wieczorami rozbrzmiewa muzyka.
Koncerty
W każdą środę w Pasażu Rubinsteina odbywają się koncerty
z cyklu Piotrkowska kameralnie. Czwartki to dni Letniej Akademii
Jazzu – 2 sierpnia w klubie Wytwórnia wystąpi Leszek Kułakowski
International Quintet, a 9 sierpnia – pianistka i kompozytorka
Kasia Pietrzko oraz brytyjska wokalistka jazzowo-soulowa Zara
McFarlane. 16 sierpnia na Łąkową przyjadą Stanisław Soyka & Wojciech Karolak Trio, którzy przeniosą słuchaczy do czasów Nat
King Cole’a i Raya Charlesa. LAJ
zakończy 30 sierpnia koncert kompozytora i pianisty Sebastiana
Zawadzkiego. W piątki na dziedzińcu Białej Fabryki grają goście
Geyer Music Factory: 3 sierpnia
Anna Dereszowska wykona piosenki Henryka Warsa, 10 sierpnia
zagra Grohman Orchestra –
13-osobowy zespół, który wzorem
wiedeńskich koncertów poprowadzi stojący skrzypek-dyrygent;
w tej roli założyciel zespołu – koncertmistrz Filharmonii Łódzkiej
Tomasz Gołębiewski. W sierpniu
wystąpi także zespół Kroke i Miśkiewicz Family, a finał – ostatniego dnia sierpnia – będzie należał
do Mietka Szcześniaka i zespołu
„Nierówni”. W soboty na rogu
Piotrkowskiej i 6 Sierpnia grają
uczestnicy Songwriter Łódź Festi-
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Opaska uratuje życie
2 tys. łódzkich seniorów dostanie specjalne opaski na ręce, które
zdalnie zbadają tętno lub w razie zagrożenia życia zaalarmują opiekunów. We wrześniu w Łodzi zacznie się wart 5 mln zł pilotażowy
program opieki domowej nad osobami starszymi i chorymi. Program obejmie 2 tysiące
łódzkich seniorów i będzie
trwał dwa lata. Jak podkreśliła prezydent Łodzi
Hanna Zdanowska, domowa opieka nie tylko generuje mniejsze koszty, ale przynosi znacznie lepsze efekty
dla seniorów i osób potrzebujących opieki. Opaski
zakładane na ręce seniorów będą samoczynnie
monitorowały tętno oraz
automatycznie
wyślą
sygnał alarmowy np.

w razie upadku seniora. Dodatkowo w domu pacjenta będą rozmieszczone specjalne czujniki, które będą pokazywały, gdzie znajduje się taka osoba. Jest to ważne szczególnie w przypadku osób, które
nie są samodzielne i nie powinny bez opieki opuszczać mieszkania.
Opaska będzie też miała funkcję SOS, czyli wezwania pomocy przez
osobę z niej korzystającą. Będzie ona uruchamiana jednym przyciskiem. Rekrutacja do programu rozpocznie się już w sierpniu,
a będą nim objęte osoby, które ukończyły 60 lat, są mieszkańcami
Łodzi, a w skali Barthela otrzymały mniej niż 60 punktów, ale nie są
objęte opieką długoterminową w ramach NFZ. Zapisy będą odbywały się w oddziale ds. polityki senioralnej Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych UMŁ przy ul. Zachodniej 47.
(BeO)

Szpital im. Rydygiera inwestuje
W Centrum Medycznym im. dr L. Rydygiera przy ul. Sterlinga 13 rozpoczyna się
nowa inwestycja. Za blisko milion złotych wyremontowany zostanie oddział ginekologiczny na parterze oraz patologii ciąży i położniczy na drugim piętrze budynku.
Zamiast dzisiejszych sal sześcioosobowych
powstaną sale dwuosobowe z dostępem
do indywidualnej łazienki. – To diametralnie poprawi komfort leczenia. Od 2019 r.
pacjentki będą mogły cieszyć się lepszymi
warunkami przebywania w szpitalu – zapewnia radny Adam Wieczorek, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi. Będzie to
ostatnia z inwestycji na zewnątrz szpitala. W przyszłym roku rozpoczną się inwestycje wewnątrz
placówki. Dokończona zostanie termomodernizacja, a budynek zyska podłączenie do miejskiej
sieci ciepłowniczej. W planach jest także zagospodarowanie terenu zewnętrznego, tak by pacjentki
podczas pobytu w szpitalu mogły spędzać czas na świeżym powietrzu. Do końca 2018 r. inwestycje
wykonane w Centrum Medycznym im. Rydygiera osiągną wartość 7 mln zł.
(jm)

Remont szpitala im. Jonschera
W czerwcu zakończył się
remont Miejskiego Centrum
Medycznego im. Jonschera przy
ul. Milionowej 14, gdzie od 2013 r.
prowadzona jest kompleksowa
modernizacja. Szpital posiada
teraz najnowocześniejszy w Łodzi
aparat do tomografii – Aquilion
PRIME, kupiony za ponad 2,5 mln
zł, który będzie wykonywał około
70 badań dziennie. W trakcie
remontu jest SOR, który kosztem 4 mln zł wzbogaci się o łóżko z regulacją wysokości
i wyposażeniem, aparat Ekg i RTG, wózki inwalidzkie, urządzenie do kompresji klatki
piersiowej, respiratory i inne. Znajdują się tu nowoczesne poradnie chirurgiczna i okulistyczna. Wszystkie prace są warte prawie 63 mln zł, a w planach jest przebudowa pozostałych dróg wewnętrznych na terenie Szpitala od strony ul. Przędzalnianej.
(BoB)

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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PIZZERIA
IN CENTRO
Łódź, Głowackiego 5a
42 632 64 34

Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

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

Al. Pilsudskiego 11
tel. 42 638 67 00
H3096@accor.com
www.ibis.com/Łódź
Al. Piłsudskiego 11 A
Tel.: +48 42 254 39 01
H7830@accor.com
novotel.com accorhotels.com

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

Staropolska gościnność w środku miasta
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Egzotyczne smaki
w centrum Łodzi
Na Piotrkowskiej i w okolicach otworzyły się w lipcu ciekawe
lokale, w których można poznawać egzotyczne smaki. Jak mówi
Piotr Kurzawa, menedżer ulicy Piotrkowskiej UMŁ , coraz więcej
lokali otwiera się już nie na najbardziej obleganym odcinku Pietryny, czyli między 6 Sierpnia a Nawrot, ale także na początkowym
odcinku Piotrkowskiej. W piwnicach kamienicy przy Piotrkowskiej
29 działa klubokawiarnia „P29”, która zajęła miejsce dawnej „Krańcoofki”. Jej atrakcją jest ogródek zajmujący całe podwórko kamienicy. Przy Piotrkowskiej 89 od frontu mieści się „Lepione&Pieczone”
– pierwsza w Polsce restauracja nowej marki sieci Sfinks Polska. Serwuje dania kuchni polskiej, m.in. pierogi i potrawy z kaszy. Z kolei
przy ul. Struga 5 otworzył się tunezyjski bar „Yalla Yalla”, gdzie
dostaniemy m.in. mięsną shoarmę w picie, fala fale czy humnmus.
W najbliższym czasie otworzy się też gruzińskie bistro. Ciekawe
menu przygotowano w nowo otwartej restauracji afrykańskiej „Los
Nomades”, prowadzonej przez Rene Tsikampoungui, który wcześniej zajmował się restauracją Meg Mu (Off Piotrkowska), a teraz
przeniósł się z nowym konceptem do lokalu w podwórku przy ul.
Piotrkowskiej 60. Szef kuchni pochodzi z Republiki Konga i to właśnie potrawy jego rodzimej kuchni królują w karcie dań. W „Los
Nomades” zjeść można przystawki o egzotycznych nazwach: kasava
(liście z bulwy manioku duszone i smażone w sosie orzechowym
z rybą wędzoną), fataya (mięso mielone wieprzowe, smażone
i duszone w mleku kokosowym w cieście), zupę palmową mwamba
ngazi oraz dania główne maulu (małża duszona z mlekiem kokosowym i białym winem), mafe (gulasz z wołowiną w sosie orzechowym) czy afro burgera.
(BeO)

Piotr Kurzawa

„Krewetka”

Jednym z nowych lokali na centralnym odcinku piotrkowskiej
jest „Krewetka” – jej szefem jest Serb Bulent Podbicanin, miłośnik
kuchni bałkańskiej i owoców mora, dlatego w swoim lokalu przy ul.
Piotrkowskiej 82 seruje różnorodne potrawy z krewetkami. Podczas
konferencji prasowej na otwarciu lokalu zajadaliśmy się tam smakowitymi potrawami. Więcej o lokalu napiszemy w kolejnym wydaniu
informatora, ale już teraz zapraszamy w sierpniu do „Krewetki”.
(jm)
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Pociągiem bez barier
Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest jednym z najnowocześniejszych
przewoźników kolejowych. Dysponuje nowoczesnym i w pełni
dostępnym taborem, zgodnie z zapisami technicznym specyfikacji
interoperacyjności dotyczącymi dostępności dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Jest to 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych FLIRT3 produkowanych przez firmę Stadler. Każdy z pociągów posiada podnośniki umożliwiające wejście
i wyjście z pojazdu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Pojazd zgodnie z wymogami przepisów jest oznakowany i zaprojektowany w sposób bezpieczny dla osób słabowidzących. Dodatkowo jest oznakowany informacjami w alfabecie Braille’a. Osoby głuche
mogą skorzystać z dostępu do tłumacza języka migowego online
dostępnego u obsługi konduktorskiej, a także w Centrum Obsługi
Pasażera na Dworcu Łódź Fabryczna (zdobyło tytuł „Obiekt bez
Barier” Fundacji Integracja) i kasach agencyjnych w Pabianicach,
Zduńskiej Woli i Sieradzu. Wszystkie kasy biletowe są wyposażone
również w pętle indukcyjne. ŁKA jest najbardziej nagrodzonym
w dziedzinie dostępności usług przewoźnikiem kolejowym w kraju. 9
maja w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odebrała nagrodę „Lider
Dostępności” w kategorii „Sieć placówek” za spójną i przemyślaną
politykę zwiększania dostępności swoich usług dla osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Spółka
od lat prowadzi politykę zwiększającą samodzielność i swobodę
w dostępie do swoich usług dla pasażerów niepełnosprawnych
i o ograniczonej sprawności ruchowej. ŁKA ma na swoim koncie
także nagrody: „Strona Internetowa bez Barier” w kategorii „Najlep-

Para Prezydencka z Prezesem Andrzejem Wasilewskim
oraz Ewą Raczyńska-Buławą, Pełnomocnikiem Zarządu ŁKA ds. Osób Niepełnosprawnych.

szy z Najlepszych”, II edycji „Kultura Bezpieczeństwa w transporcie
kolejowym” w kategorii Pasażer z Niepełnosprawnością, „Firma
Kolejowa Odpowiedzialna Społecznie 2017” nagroda w ogólnopolskim konkursie na targach TRAKO 2017. – Naszym celem jest ciągłe doskonalenie naszych usług i dalsze podnoszenie standardu obsługi osób niepełnosprawnych – podkreśla Andrzej Wasilewski, Członek Zarządu ŁKA. – Pole
do dalszych działań widzimy w rozwoju technologii mobilnych, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań oraz sprawnym i efektywnym rozwoju nowej siatki połączeń
przy zapewnieniu wysokiej dostępności naszych usług dla wszystkich pasażerów.
(Not. jm)

Zazieleniło się Polesie
W ramach projektu „Zielone Polesie” zakończyły się prace na
ulicach Wólczańskiej, 1 Maja i Więckowskiego – pojawiła się tam
nowa nawierzchnia, drzewa i stylizowane latarnie. Szare i zaniedbane do tej pory Polesie zrobiło się zielone i bardziej przyjazne mieszkańcom. Zielone Polesie to nowatorski program zazielenienia zaniedbanej dzielnicy Łodzi, obejmujący m.in. tworzenie ulic-ogrodów,
woonerfów i parków kieszonkowych. Miejska Pracownia Urbanistyczna dostała za niego nagrodę im. Jerzego Regulskiego za najlepszą ideę w kraju. Na program składa się modernizacja kilkunastu
ulic w ulice-ogrody i tzw. woonerfy, uspokojenie ruchu, utworzenie
nowych terenów zielonych m.in. w formie parków kieszonkowych
oraz stworzenie warunków do realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych. Program został przygotowany w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej pod kierownictwem Anny Sokołowskiej. Inwestycje oparte o program Zielone Poleskie rozpoczęły się w 2016 r. Od tego czasu
powstały tu 4 parki kieszonkowe. Wolne miejsca między kamienicami zwykle się zabudowuje, aby uzupełnić pierzeję, a na Starym Polesiu, gdzie terenów zielonych jest mało, te „kieszenie” zamienia się
w małe parki. Dwa powstały przy ul. Strzelców Kaniowskich i po jednym przy ul. Legionów i Struga. Powstaną jeszcze dwa kolejne przy
ul. Pogonowskiego.
(BeO)
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Złoty interes

Złotnik to fach, który wymaga predyspozycji,
wiedzy i umiejętności: zawód zanikający, elitarny
i nieco tajemniczy. Nie da się go uprawiać bez
takich darów, jak precyzja, zmysł artystyczny, czy
zdolności manualne. Złotnik Zdzisław Kowalski
z Łodzi przekuwa te wszystkie elementy w pasję,
jaką jest tworzenie mieczy w japońskim stylu.
Pierwszy zrobił w 1979 roku. – Najważniejsza
w zawodzie złotnika – opowiada – jest umiejętność wykorzystania rąk do pracy z metalem. Jako dziecko lubiłem
w szkole prace manualne – zajmowałem się modelarstwem
i robiłem żaglowce. Potem zacząłem strugać noże z drewna.
Po wojsku pracowałem w centrali telefonicznej. Wujek znajomego szukał ucznia do pracowni złotniczej i spontanicznie
postanowiłem spróbować swoich sił. Zacząłem praktykować u mistrza Stanisława Szudy. Ta praca tak mi się
spodobała, że odszedłem z łączności i zostałem w zakładzie
na stałe. Po trzech latach zrobiłem papiery czeladnicze,
po kolejnych trzech mistrzowskie. Lata osiemdziesiąte dla
rzemieślników były dobrym czasem. Zamówień i pracy było
dużo, ale po 1989 r. sytuacja się pogorszyła. Przez ogłoszenie trafił potem na zajęcia ju-jitsu i zaczął treningi. Dziś ma 3 stopień mistrzowski (dan) w Ju-jitsu i 2 Kyu w Nin-jitsu. Treningi wzbudziły
zainteresowanie Japonią i mieczami japońskimi.
Zaczął tworzyć broń w polskich warunkach – jednak ostrza nie wykuwał, korzystał z pracy kuźni
i zajmował się szlifowaniem i oprawą. W Japonii
proces od wytapiania rudy, przez odkuwanie klingi, hartowanie, szlifowanie i oprawę jest podzielony pomiędzy kolejnych fachowców. Zdzisław
Kowalski większość robi sam. Miecz musi być
odpowiednio pielęgnowany. Nie wolno dotykać
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ostrza palcami – kontakt z wilgocią lub solą
powoduje rdzewienie ostrza w ciągu kilku godzin.
Ostrze musi być systematycznie czyszczone za
pomocą oliwki. Obecnie pasją złotnika stało się
stosowanie motywów ze sztuki Japonii w biżuterii. Powstają wisiory, brosze, bransolety, klamry
do pasów, spinki do krawatów wykorzystujące elementy sztuki zdobniczej mieczy japońskich.
Wciąż używa cztery metale – złoto, srebro, miedz
i mosiądz. W zgodzie z naturą Zdzisław Kowalski
tworzy też od lat ogród, w którym powstaje kolekcja bonsai. – Czerpię z niej inspirację do pracy – podkreśla. – Praca z miniaturowymi drzewkami ii pielęgnowanie ich jest rozpisane na lata. Daje mi to poczucie spokoju
i wytrwałości w tym, co robię.
Notowała: Ewa Tyszko, zdjęcia Krzysztof Jarczewski
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SELGROS dla HoReCa

Branża HoReCa – hotele-restauracje-catering – w Polsce rozwija
się w bardzo szybkim tempie. Potrzeby klientów stają się coraz bardziej wyszukane, a dostawcy i hurtownie muszą się rozwijać, by móc
je zaspokajać. Bardzo dobrym przykładem odpowiedniego podejścia
do klientów z branży HoReCa jest działalność Selgros Cash&Carry,
który przekonuje do swoich usług coraz większą liczbę restauratorów
i hotelarzy. Klientem Selgros Cash&Carry można zostać w prosty sposób. Aby otrzymać Kartę Klienta, wystarczy wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny na stronie internetowej www.selgros.pl lub osobiście
zgłosić się do Działu Obsługi Klienta hali. Pracownicy tych działów
doradzają klientom, utrzymują z nimi kontakt telefoniczny oraz
przygotowują specjalne oferty. – Hotel „Prezydent” w Spale sam się
do nas odezwał – opowiada Mariusz Stelter, doradca handlowy działu
HoReCa SELGROS Rokicińska.
– Na wizytę umówiłem się w kwietniu i od tego czasu współpracujemy. Już
na pierwszym spotkaniu omówione zostały warunki współpracy. Spotykamy się
raz w tygodniu we wtorek, ustalamy asortyment i przygotowujemy zamówienie,
negocjujemy ceny i terminy dostaw. Mamy w laptopie bazę zakupową wcześniejszych zamówień klienta, co znacznie ułatwia pracę. Zamówienie jest na najbliższy tydzień, ale zazwyczaj robimy też dla firmy dwutygodniową wkładkę –
sprawdzamy bowiem dostępność artykułów. Na liście jest zawsze mięso, produkty
mrożone, świeże warzywa i owoce. To duży transport, w samochodzie mieści się
czasami 5-6 selgrosowskich trzypółkowych wózków. Posiadamy znakomity tabor

dostawczy. W samochodach-chłodniach są najnowocześniejsze agregaty,
a ich funkcjonowanie pozwala zachować odpowiednią temperaturę. Dodatkowo każda ciężarówka wyposażona
jest w termograf. Klient może poprosić
o wydruk z termografu, by mieć pewność, że jego zamówienie było przewożone w odpowiedniej temperaturze.

– Wkładki sezonowe zmieniane są co tydzień – opowiada z kolei Marzena Domagała, szef kuchni Hotelu „Prezydent”. – Teraz mamy wkładkę
truskawkową, z a tydzień będziemy przechodzić na bób, który jest u nas mało
znanym warzywem. Będziemy oferować chłodnik z bobu, polędwicę z dorsza
z duszonym bobem i kilka innych ciekawych dań. Czasami robimy zamówienia
częściej, a SELGROS zawsze się do nich dostosowuje. Specjalizujemy się w dziczyźnie, mamy w karcie sporo gęsiny. W naszej restauracji jednorazowo pomieści
się ok. 45 osób, a w Sali głównej na bankiecie swobodnie może usiąść 200 osób.
W hotelu jest 90 miejsc noclegowych. Mamy bardzo dobrze wyposażone i klimatyzowane sale konferencyjne i wiele firm organizuje tu szkolenia
i konferencje. Niedawno skończył się remont sal
restauracyjnych, a zacznie się modernizacja części
hotelowej. Wszystkie pokoje będą miały nowy
wystrój. Następnie będzie tu dobudowana oranżeria, będziemy wtedy w stanie pomieścić 500 osób
jednorazowo. Dobudowana będzie także część
SPA – baseny, siłownie, salki fitness i kriokomory. Cały proces inwestycyjny rozpisany został na 3
lata, a po jego zakończeniu będzie tu kompleksowy kurort rodzinny, dbający o całą rodzinę
z dziećmi. Salę dla dzieci już mamy, a powstanie
większa. Organizujemy wiele imprez zamkniętych
dla firm – grille i pikniki połączone ze szkoleniami i konferencjami. Zatrudniamy ok. 30 osób.
Notował: Jerzy Mazur,
zdjęcia JSM i arch. Hotelu „Prezydent”

RYNEK

20

rynek Łódzki 8(207) 2018

5G dla Łodzi

Ericsson we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Startup Spark wspiera firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w budowie koncepcji rozwiązań opartych o 5G. Podpisano właśnie list intencyjny o współpracy. Skuteczne wdrożenie
sieci 5G i wykorzystanie dostępnych usług pozwoli osiągnąć Łodzi
daleko idące korzyści ekonomiczne i społeczne. Sukces inicjatyw
akceleracyjnych zależy jednak od poziomu wiedzy na temat potencjału 5G i Internetu Rzeczy u przedsiębiorców. Dlatego Ericsson,
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Startup Spark zapowiadają kontynuację kooperacji poprzez start akcelerator S5, który

będzie wspierał podmioty gospodarcze w budowie koncepcji rozwiązań biznesowych lub technologicznych opartych o 5G, a następnie w pozyskaniu finansowania na ich realizację. – Otwieramy nowy
rozdział działalności Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki technologii 5G zyskamy przewagę konkurencyjną oraz dodatkową zachętę inwestycyjną
dla przedsiębiorców nakierowanych na przemysł 4.0. – podkreśla Marek
Michalik, Prezes Zarządu ŁSSE S.A. Podczas spotkania zainaugurowano nowy projekt S5 w ramach akceleratora Startup Spark. –
Firmy, z którymi podejmiemy współpracę, w tym startupy i korporacje, będą
pomagać w rozwijaniu technologii 5G oraz korzystających z niej rozwiązań –
podkreśla Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes Zarządu ŁSSE S.A.
(Not. jm)

Miele buduje
Inwestycja o wartości ponad 200 milionów złotych zlokalizowana będzie na terenie 29 ha w Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Cieszę się bardzo, że tak renomowana firma jak Miele zdecydowała się
na inwestycję w naszym regionie, a jako Prezydent Miasta Łodzi jestem przekonana, iż obecność Miele w bezpośrednim sąsiedztwie Łodzi przyczyni się do jej
dalszego rozwoju gospodarczego – powiedziała prezydent Łodzi Hanna
Zdanowska. – Mając na uwadze pomyślność Państwa nowej inwestycji, ze swej
strony chciałabym zapewnić otwartość na współpracę ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w ten proces, a także
wszelkie wsparcie i
pomoc Państwa firmie
w realizacji niniejszego
projektu.
W
pierwszym
zakładzie produkcyjnym koncernu Miele

w Polsce znajdzie zatrudnienie około 400 osób w ramach pierwszego
etapu inwestycji. Docelowo pracę może tu znaleźć nawet 1500 osób.
Uruchomienie produkcji nastąpi do 2020 roku. Łódź i region już
od wielu są strategicznym miejscem na europejskiej i polskiej mapie
inwestycyjnej. Inwestorów przyciąga przede wszystkim dobra lokalizacja, a także dostępność wykwalifikowanych pracowników na
wszelkich szczeblach drabiny zawodowej. Ulokowanie inwestycji
w centrum Polski z dostępem do przecinających się europejskich
szlaków wschód-zachód i północ-południe zapewnia inwestorom
doskonałą komunikację zarówno krajową jak i eksportową, a pracownikom szybki i łatwy dojazd do pracy.
(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
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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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Auto jak z salonu

AutoSPA zaprasza do nowoczesnej myjni oraz Centrum Kosmetyki Samochodowej w samym sercu Łodzi przy ul. Łąkowej 29 (Hotel
DoubleTree by Hilton w podziemiach). Firma zajmuje się profesjonalną i kompleksową kosmetyką samochodową, nakładaniem
powłok ceramicznych oraz – jako jedyna w Łodzi – posiada CERTYFIKAT 3M Scotchgard Pro Series. Korzysta z najlepszych kosmetyków: GTECHNIQ, PRO, MAGICONE, NANOLEX, COLOURLOCK, 3M, MANZERNA, WURTH, ZYMOL, SOFT99, ADBL,
MEGUIAR’S, oraz jest ich dystrybutorem. W ofercie posiada usługę
renowacji skór samochodowych pod nazwą Leather Spa, która tchnie
nowe życie w starą skórzaną tapicerkę – dzięki ręcznej pracy specjalistów
oraz użyciu profesjonalnych
kosmetyków
do renowacji skór. Firma
zajmuje się także odnawianiem pojedynczych
elementów, takich jak
boczki czy fotele, oraz
nakładaniem
powłok
ceramicznych,
które
chronią lakier. Niesprzy-

jająca aura, zanieczyszczenia
na drodze, małe kamienie –
to wszystko niekorzystnie
wpływa na wygląd lakieru,
który z biegiem lat płowieje.
Warto tu podkreślić, że profesjonalne
kosmetyki
GTECHNIQ z serii Crystal
Serum i Serum light są
szczytowym osiągnięciem
w dziedzinie ochrony lakieru. Dają bardzo wysoką
trwałość i twardość powłok,
wysoki połysk, odporność
na działanie środków chemicznych, wytrzymałość
zarówno w niskich jak
i wysokich temperaturach.
Auto Spa zadba o samochód poczynając od profesjonalnej regeneracji lakieru, następnie zabezpieczy go odpowiednią
powłoką, aby użytkownik mógł cieszyć się bezproblemowym użytkowaniem samochodu przez następne lata. Zapraszamy!

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

Centrum Kosmetyki Samochodowej

ul. Łąkowa 29
Parking podziemny w hotelu DoubleTree by Hilton Tel. 608 88 33 11

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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