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Na
spotkaniu
konsultacyjnym 11
września mieszkańcy
Łodzi mogą zdecydować o przyszłości
Parku Helenowskiego
- gmina planuje jego
odnowienie i przywrócenie mu świetności z przełomu XIX
i XX wieku oraz wprowadzenie nowych rozwiązań, odpowiadających dzisiejszym
potrzebom mieszkańców. Projekt OdNowa Helenowa to pierwszy krok w stworzeniu atrakcyjnych terenów zielonych w mieście
w związku z planowanym Zielonym Expo w 2024r. Rozważane
jest nawet połączenie Helenowa z sąsiednimi terenami zielonymi
m.in. z Parkiem Ocalałych i Parkiem Staromiejskim, co stworzyłoby formę ścieżki turystycznej, stanowiącej uzupełnienie głównego terenu Zielonego EXPO 2024.
(BeO)

Ławki zakochanych

Na zielonej ławce przy stawie w parku na Zdrowiu w sierpniu pojawiła się tabliczka z wygrawerowanym napisem „Pierwsze spojrzenie ’99. Natasza Michał”. W Nowym Jorku jest takich ławek blisko
5 tys. Co trzeba zrobić, aby ufundować w Łodzi ławkę z tabliczką
upamiętniającą ważne prywatne wydarzenie? Trzeba skontaktować
się z Zarządem Zieleni
Miejskiej, wybrać park
i miejsce, w którym ławka ma stanąć, a także dedykację, która zmieści
się na niewielkiej metalowej tabliczce. Koszt
ustawienia ławki to
w przypadku parku na
Zdrowiu tysiąc złotych,
a zależy od tego,
w którym parku ma
stanąć, czy jest zabytkowy i czy ławka jest
stylizowana.
(BeO)

Manufaktura po wakacjach

Przez trzy pierwsze dni września na targach
Manutornister łódzkie instytucje zaprezentują swoją ofertę zajęć pozaszkolnych. Do 3
września potrwa włoski jarmark produktów
regionalnych, na którym wina i oliwki będzie
można kupić wprost od Włochów z Sycylii
i Toskanii. 22 września –w dniu zakończenia produkcji małego fiata na Rynku będzie
można zobaczyć ponad 150 „maluchów”,
a strażacy urządzą tam pokaz sprzętu i wozów
bojowych. Z kolei od 10 do 23 września
odbędzie się festiwal Jemy w Łodzi Fest, który
zakończy się bitwą kulinarną.
(BeO)

Obsługa kart płatniczych
Obsługa bezgotówkowa ﬁrm
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Kolorowe centrum

nie tylko remonty kamienic przy
ul. Włókienniczej, Wschodniej, Rewolucji, Jaracza i Kilińskiego, ale także
modernizacje każdej z ulic, budowę
pasażu Majewskiego i utworzenie
woonerfu z ul. Włókienniczej, która
przez lata popadała w ruinę, a przecież znajduję się na niej jeden z najważniejszych łódzkich zabytków –
rezydencja Hilarego Majewskiego,
której warto przywrócić świetność.
Remont zabytku przeprowadzi firma
Vik-Bud, zacznie się wiosną, a zakończy się w listopadzie 2019 r.. Odnowione tu zostaną wszystkie kamienice
komunalne, w tym 17 przy samej Włókienniczej – ponurej ulicy (dawnej
Kamiennej, śpiewała o niej Agnieszka
Osiecka!), na której pojawi się 40
nowych lokali użytkowych i centrum
obywatelskie.
Beata Ostojska

Prowadzony tego lata remont ulicy Wschodniej zamyka komplet
tegorocznych inwestycji drogowych w centrum. Remont powinien
potrwać do końca 2018 r., ale jak tłumaczy za-ca dyrektora ZIM Katarzyna Mikołajec, mogą wyniknąć niespodzianki i nie wszystkie prace
uda się skończyć przed zimą. Kolejny odcinek ul. Wschodniej (od ul.
Rewolucji 1905 r. do ul. Północnej) będzie remontowany w 2019 r.
Remonty trwają na ulicach: Gdańskiej, Traugutta, Tuwima, Nawrot
oraz Jaracza. Jeszcze w tym roku zobaczymy efekty – ulice te czeka całkowita metamorfoza: będą tam szpalery drzew, nowe oświetlenie,
ławki i szersze chodniki. Inwestycje w centrum wiążą się ze zmianą
organizacji ruchu, na niektórych ulicach został wprowadzony ruch
dwukierunkowy. Zmniejszenie liczby miejsc parkingowych przy krawężniku zrekompensuje system parkingów wielopoziomowych.
W sześciu budynkach przy Włókienniczej jeszcze w tym roku zobaczymy ekipy budowlane firmy Budomal. Jest pomysł, by elewacje oficyn
w podwórkach na Włókienniczej
i przylegających kwartałach oddać artystom street artu, a fasady powierzyć
architektom. Odnowionych zostanie
14 budynków. Inwestycje obejmują

10 lat Soundedit

minionego stulecia w przestrzeni
publicznej w Łodzi. Projekt jest sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu wieloletniego
Niepodległa na lata 2017-2021. „Fortepiany Wolności” będą miały swoją
premierę 1 września 2018 r. o godz.
16.00. W pasażu Józewskiego przy
Kuferku Reymonta (Piotrkowska
137) Maciej Tubis zagra kompozycje Aleksandra Tansmanna. Druga
odsłona projektu odbędzie się dzień później, o godz. 16.00, w tym
samym miejscu, Adam Kośmieja wykona utwory Kazimierza Serockiego. I Am The Sound! – jestem brzmieniem. Jestem dźwiękiem.
Jestem muzyką. Zapraszamy na 10. edycję Soundedit, zapraszamy
do Łodzi! Zapraszamy na „Fortepiany Wolności”.
Zdjęcia: mat. pras. Fortepiany Wolności

Jubileuszowa, dziesiąta edycja Festiwalu Soundedit rozpocznie
się 25 października 2018 r. w Klubie Wytwórnia (ul. Łąkowa 29).
Wystąpią The Orb i Orbital, dzień później zagrają zimnofalowa
legenda The Opposition oraz kultowo-klubowa Morcheeba, zaś 27
października wystąpią Mery Spolsky, Nosowska + Smolik oraz Giorgio Moroder. Tego
samego dnia odbędzie się uroczysta Gala wręczenia nagrody „Człowieka ze Złotym
Uchem”. Festiwalowi towarzyszy projekt „Fortepiany Wolności” – dziesięć muzycznych zdarzeń zorganizowanych z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Dziesięciu świetnych
pianistów, dziesięciu wybitnych kompozytorów i dokładnie dziesięć okazji, aby posłuchać
najlepszej polskiej muzyki fortepianowej

LODZIANA
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Wrześniowe urodziny

nową 26 sierpnia w formie pikniku rodzinnego – były konkursy
o zwierzętach z super nagrodami (weekend w hotelu w Polanicy
i zaproszenia do groty solnej), a na planszach – wizualizacje łódzkiego Orientarium, które buduje firma „Mosty Łódź” i ma być gotowe
w pierwszej połowie przyszłego roku. Ale w ogrodzie stale przybywa
coś nowego – w 2017 r. zakończył się remont pawilonu dla małp,
wykonany we własnym zakresie przez pracowników technicznych,
zbudowano strefę wolnych lotów dla ptaków, na ukończeniu są
prace w strusiarni i trwa budowa basenu dla wydr.

Nasze miasto świętowało w lipcu 595. rocznicę powstania, więc
łódzkie obiekty i instytucje zdążyły się już pokryć patyną czasu.
Kilka z nich w tym miesiącu będzie obchodzić jubileusze.

Filmowy koncert na podwójny jubileusz

LUC Rostkowski

29 września przypadają
piąte urodziny hotelu DoubleTree by Hilton Łódź, który filmowymi akcentami we wnętrzach kontynuuje tradycję filmowej Łodzi. Z kolei 10-lecie
obchodzi tego dnia klub
Wytwórnia, założony przez
spółkę TOYA w odnowionym
kompleksie dawnej Wytwórni
Filmów Fabularnych przy Łąkowej 29; rocznie odbywa się tam
ponad sto koncertów, spektakli,
wystaw i spotkań. Jubileusz obu
instytucji uczci galowy koncert
pt. „Kompozytorzy Filmowi
Emigracji”, który będzie podróżą przez sto lat polskiej muzyki
filmowej; program obchodów
będzie też zawierał epizod
poświęcony łódzkiej kinematografii, a LUC Rostkowski oraz
jego big band Rebel Babel
Ensemble złożony z muzyków
jazzowych oraz z lokalnych
orkiestr dętych na nowo zinterpretują kompozycje filmowe.

130-lecie Grand Hotelu

Reprezentacyjny łódzki hotel powstał w XIX
wieku na bazie fabryki
wyrobów
wełnianych
Edwarda
Heintschla,
która mieściła się przy ul.
Piotrkowskiej 72 róg
Krótkiej (dzisiejsza ul.
Traugutta). W 1874 roku
Ludwik Meyer ożeniony
z córką właściciela fabryki
odkupił od teścia przedsiębiorstwo, przeniósł je
do osady zwanej „Mania",
a stary fabryczny gmach
przebudował na „dom
gościnny" Hotel Grand.
Kolejna rozbudowa nastąpiła w latach 1911-1913 –
budynek został podwyższony i zwieńczony wielkim
mansardowym
dachem z lukarnami
i sygnaturką. Prawdopodobnie wtedy powstały
bogate wystrojem sale –
Malinowa i Złota. Hotel
dysponował 150 pokojami, w tym 50 było urządzonych luksusowo.
Beata Ostojska

ZOO ma 80 lat

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi obchodzi 80. urodziny –
został założony na terenie dawnej Puszczy Łódzkiej; nie wiadomo
dokładnie kiedy, bo w archiwach nie zachowały się żadne dokumenty. Za datę otwarcia przyjęto więc ukończenie budowy parkanu jesienią 1938 r. Pierwszym mieszkańcem był jeleń Boruta, który został
złapany na placu Reymonta. ZOO zorganizowało imprezę urodzi-

Tak kiedyś będzie wyglądać Orientarium w ZOO

Łódź Business Run
500 sztafet, czyli 2500 biegaczy wystartuje 2 września w Łodzi w piątej edycji akcji
Poland Business Run. Wśród ambasadorów
są piłkarze Widzewa, siatkarki Budowlanych, Polski Związek Piłkarzy, łódzcy lekkoatleci i trenerzy – Maja Bielawska
i Tomasz Osmulski. Z roku na rok biegaczy
w Łódź Business Run jest więcej. Ogólno-
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polska akcja odbywa się zawsze w pierwszą
niedzielę września w dziewięciu polskich
miastach. Startują 5-osobowe sztafety.
Celem charytatywnego biegu jest pomaganie niepełnosprawnym – beneficjenci
dostają profesjonalne protezy, wózki inwalidzkie lub inne wsparcie.
(BeO)
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Na spacer do parku
Na przełomie lata i jesieni warto odwiedzić modernizowane łódzkie parki. Na Zdrowiu na terenie dawnego
lunaparku wiosną 2018 r. powstała nowoczesna Strefa
Wypoczynku, Rekreacji i Animacji, ze Wzgórzem Trzech
Wież – na 4-metrowym wzniesieniu powstały trzy wieże
z pięcioma zjeżdżalniami, połączone platformami
i mostami. Latem zaczęła się modernizacja parku Sienkiewicza. Potrwa do listopada – łódzka firma KTU Zieleń wymieni nawierzchnię alejek, założy fontannę, ławki
i nowe oświetlenie, pojawią się też dwa nowoczesne place
zabaw (jeden z linarium). Zmienia się też park im.
Moniuszki przy dworcu Fabrycznym – prace
prowadzi tam konsorcjum pięciu firm z woj.
łódzkiego. Inwestycja zakończy się w lipcu
2019 r. W miejsce wyciętych drzew zostanie
posadzonych kilkadziesiąt innych, będzie
też nowa fontanna, dywany
kwiatowe i ozdobne krzewy. Na spotkaniu konsultacyjnym 11 września
mieszkańcy
Łodzi mogą zdecydować o przyszłości parku
hele now-

skiego – gmina planuje jego odnowienie i przywrócenie mu świetności
z przełomu XIX i XX wieku oraz wprowadzenie nowych rozwiązań, odpowiadających dzisiejszym potrzebom mieszkańców. Projekt OdNowa Helenowa to
pierwszy krok w stworzeniu atrakcyjnych terenów zielonych w mieście
w związku z planowanym Zielonym
Expo w 2024 r. Rozważane jest nawet
połączenie Helenowa z sąsiednimi terenami zielonymi – Parkiem Ocalałych
i Parkiem Staromiejskim, co stworzyłoby formę ścieżki turystycznej, stanowiącej uzupełnienie głównego terenu Zielonego EXPO 2024. To dopiero
początek zmian na łódzkich terenach
zielonych, bo w centrum Łodzi
powstanie Centralny Park Miejski, na który złożą się rozbudowane parki: 3 Maja,
Boden-Powella oraz
teren przylegający
do CKD.
(BeO)

Dąbrowskiego się zmienia

W sierpniu otworzone zostało skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego
z Kilińskiego. Przebudowane zostało kompleksowo całe skrzyżowanie. Powstała nowa nawierzchnia, nowy układ drogowy, nowe torowisko, oraz proste chodniki i podwyższone przystanki. Na swoją
trasę wróciła linia tramwajowa 1, która pojedzie przez zmodernizowane skrzyżowanie. Wraz z zakończeniem prac na Kilińskiego drogowcy rozpoczną roboty przy kolejnym etapie przebudowy ul.
Dąbrowskiego – na skrzyżowaniu z ul. Rzgowską. Na czas prac
zamknięte zostanie skrzyżowanie, wraz z krótkim odcinkiem ul.
Rzgowskiej do placu Niepodległości. Tak jak na pozostałej części,
wyremontowane zostanie w całości ulica z torowiskiem i chodnikami, oraz powstanie droga rowerowa i przystanki „wiedeńskie” na ul.
Rzgowskiej, które ułatwią wsiadanie. Wraz z rozpoczęciem prac na
Rzgowskiej zmienią się trasy tramwajów linii 5 i 6, autobusu N3 i Z2,
oraz uruchomiona zostanie nowa linia zastępcza Z6.
(jm, fot. Arch UMŁ)

Gdańska do wymiany
Ulica Gdańska to pierwsza z 20 ulic w Śródmieściu, które w ramach
programu rewitalizacji przejdą metamorfozę. 23 kwietnia uroczyście
rozpoczął się tutaj największy remont w historii Łodzi. Ulica Gdańska
przeobrazi się praktycznie nie do poznania. Wymieniona zostanie cała
nawierzchnia od ul. Legionów do Ogrodowej. Zwężona będzie jezdnia, posadzone zostaną 51 drzewa, wyznaczone klomby, ustawione
ławki i zamontowane nowe oświetlenie. Nie będzie różnic poziomów
między jezdnią i chodnikami, bo uspokojony zostanie ruch, aby przestrzeń stała się przyjazna mieszkańcom i pieszym. Skrzyżowania będą
wyniesione dla poprawy
bezpieczeństwa.
W kolejnych latach
zmienią się wszystkie
okoliczne ulice: Ogrodowa, Legionów, Mielczarskiego i Cmentarna. Kiedy zakończą się
na nich inwestycje,
każda będzie wielkomiejską przestrzenią
z dużą ilością zieleni.
Skrzyżowanie Gdańska/Ogrodowa zostało

LODZIANA

otwarte 31 sierpnia. Jesienią zacznie się ta najbardziej widoczna gołym
okiem część prac – układanie nowej nawierzchni jezdni, montaż lamp
i elementów małej architektury oraz na koniec sadzenie zieleni wysokiej i niskiej. Efekty prac na ul. Gdańskiej zobaczymy jeszcze prze końcem jesieni. Koszt inwestycji – 3,7 mln złotych, generalny wykonawca
to firma Włodan. Rewitalizacja w liczbach: 145 budynków, ponad 200
lokali użytkowych, 900 mieszkań, 100 lokali biurowych. Remonty
objęły 20 ulic, zbudowano 7 nowych oraz 3 place, 2 pasaże, 8 skwerów,
3 parki i posadzono 1700 nowych drzew.
(BeO)
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Kawałek Afryki

przy ulicy Północnej

Tropikalne atrakcje przeżyjemy 6 października w Teatrze
Muzycznym w Łodzi, który
wystawi roztańczony musical
nie tylko dla dzieci „Madagaskar
– musicalowa przygoda” o zwierzętach z nowojorskiego ZOO
na niezwykłej wyspie Madagaskar. Musical miał premierę
w USA w 2016 r., a oparty jest na
świetnej produkcji filmowej studia DreamWorks. Do realizacji
musicalu teatr zaprosił Jakuba
Szydłowskiego – aktora, wokalistę i reżysera, związanego
z Teatrem Muzycznym Roma,

który w Łodzi wyreżyserował już spektakl „Cyrano”, w sezonie 2015/2016 uhonorowany
Teatralną Nagrodą Muzyczną im. Jana Kiepury. Teraz w jego reżyserii będziemy
oglądać historię czterech zwierząt, które
wiodły spokojne życie z ZOO w Central
Parku, dopóki kilka pingwinów nie opracowało planu ucieczki do Afryki. Kierownictwo muzyczne sprawuje Michał
Kocimski, scenografię przygotował
Grzegorz Policiński, a w głównych
rolach wystąpią aktorzy z castingu – jak
dowiodło kilka poprzednich udanych
realizacji w Teatrze Muzycznym w Łodzi,
jest to dobry sposób na pozyskiwanie znakomitych wykonawców.
(BeO)

Kobieta w wielkim mieście

wycieczka odbędzie się 22 września i zacznie
przy ul. Wólczańskiej i 1 Maja. Start o godz.
14.00, przewodnikiem jest Alina Jabłońska.
Podczas spaceru usłyszymy, który z synów
łódzkich fabrykantów wystarał się o 10
milionów funtów szterlingów dla Polski
podczas konferencji pokojowej w Paryżu
oraz które z łódzkich kobiet stały się światowymi symbolami sztuki współczesnej.
Posłuchamy także o utalentowanej Irenie,
siostrze Juliana, która bała się jaszczurek
z Inowłodza. Kolejna wycieczka będzie 29
września i odbędzie się ulicami Traugutta i 6 Sierpnia. Start jednak – na
parkingu przy skrzyżowaniu Zielona/Kościuszki o godz. 14.00, przewodnikiem jest także Alina
Jabłońska. Na wycieczce dowiemy się jak Rosyjski Bank Państwa stał się Polskim Bankiem Państwa oraz jak Helena Kijeńska zaprosiła muzykę
na ulicę Traugutta. Opowiedzą nam także
o historii hotelu „urządzonego według najnowszych wymagań z najnowszym komfortem
od 1,2 rubli za dobę” oraz gdzie panował
„w zdrowym ciele - zdrowy duch”. Aktualne
informacje o projekcie dostępne na stronie:
www.regiocentrum.pl oraz na profilu Facebook
Podwórka Piotrkowskiej. Zapraszamy!

Cykl spacerów pt. Łódź od drugiego wejrzenia (vol. 9) przedstawi
tematykę związaną z przemianami
w Łodzi po odzyskaniu niepodległości, w tym także rolę, jaką odegrały
w tym procesie kobiety. A wszystko
to na tle historycznych i obyczajowych opowieści związanych z fragmentami miasta, które po rewitalizacji zyskały nowe oblicze. Pierwsza

Remont Pałacu Steinertów
Do końca września 2019 r. Skanska wyremontuje Pałac Steinertów;
to ostatni dzwonek, by ratować ten zabytek, bo nigdy nie przechodził
generalnego remontu. Projektem jest objętych kilka budynków w tej
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lokalizacji przy ul. Piotrkowskiej 272
A i B oraz 274, czyli tzw. pierwszy dom
Steinertów, rezydencja Adolfa Steinerta, który kontynuował rodzinny biznes
i rezydencje jego synów Karola i Emila
(dziś siedziba przedszkola). Każdy
kolejny gmach jest coraz większy i bardziej zdobiony. Po remoncie w budynkach tych powstaną przestrzenie dla
kreatywnych biznesów: biura, sale spotkań, a także hostel i restauracja. Jak
poinformował kierownik budowy
Rafał Jaros z firmy Skanska, przy odtwarzaniu elementów zdobniczych pomocne okazały się drobne odkrycia dokonane podczas prac remontowych, które
pokazują jak wyglądała rezydencja
w latach swojej świetności. Ważnym elementem projektu jest też przypałacowy
ogród, który stanie się ogólnodostępną
przestrzenią również dla mieszkańców
okolicy.
(BeO)

KULTURA

kulturalny wrzesień

Fotografie
na wystawach

W miejsce koncertów pod gołym niebem wrzesień przyniesie Ania Rusowicz, Tymon Tymański, Łukasz Lach, Kortez i John
festiwale, które przyciągają publiczność ciekawym programem Mitko. Gala otwarcia pt. „Wolność to luksus” zaplanowana jest 11
i nazwiskami gwiazd.
września w Teatrze Nowym; tam właśnie będą prezentowane festiwaŁódź Czterech Kultur: 7-16września
lowe przedstawienia: wystąpi teatr z Mińska, zespół Teatru ŻydowProgram
stworzyło skiego w spektaklu „Dybuk”, ukraiński kabaret Dakh Daughters. 14
Centrum Dialogu im. września goście będą się bawić na festiwalowej Potańcówce
w Hotelu
W galerii
ŁTF
Marka Edelmana, a hasłem Grand. Nazajutrz w Sali Malinowej na specjalnym
Salonu
przywydaniu
ul. Piotrkowprzewodnim jest Kultura Poezji będą czytane wiersze poetów czterech kultur,
a naprzez
terenie
skiej 102
3
buntu – pół wieku po rewo- hotelu odbędzie się gra miejska przygotowana przez
Stowarzyszenie
tygodnie
od 8.10 bęlucji '68 kuratorzy wracają Topografie. Z kolei w Teatrze Nowym 15 września polska pianistka
dzie można oglądać
do czasów buntów stu- i wokalistka Hania Rani i niemiecki muzyk Christian Löffler wystąwystawę fotografii
denckich, by pokazać spu- pią w projekcie muzycznym pt. „Nest” (gniazdo), a ostatniego dnia
Krzysztofa Jarczewściznę tamtej dekady. festiwalu odbędzie się tam koncert NIxes/Fafa Gauoure z udziałem
skiego pt. „ZapozoPierwszego dnia ulicami Ani Rusowicz oraz izraelskiej piosenkarki Efrat Cohen. Teatr Drawani”. Zobaczymy
miasta
przemaszeruje matyczny z Warszawy pokaże swoje przedstawienie 6 września na
na niej portrety
orkiestra Rebel Babel scenie Teatru Arlekin. Festiwal będzie też obecny w Manufakturze:
znanych
ze
Ensemble – dotrze na Stary tam zaplanowany jest performance SuperCops zosób
Izraela,
a na Rynku
sceny z korowodem
politycznej
Rynek, gdzie odbędzie się francuski teatr Pipototal wystawi na finał spektakl
koncert z udziałem Kayah, burleskowych postaci. fot. Krzysztof Jarczewski i artystycznej. – Nie
będę udawał, że prezenŁukasza L.U.C RostkowFestiwal Komiksu i Gier: 14-16 września
Jerzego
Semkowa
zagrać
utwory
Brahmsa
Zakończyła się budowa sali koncertowane
zdjęcia
to
chwile
„upolowane”
– mówi
auskiego, rapera Zeusa,
Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w EC1 ma
być gotoi Mozarta.
Następny
przyniesie
towej Akademii Muzycznej przy ul. Żutor zdjęć.
– Zdecydowałem
się na pełną29.
współpracę
Bovskiej,
Orkiestry
MPK dzień
we dopiero
w konmaju przyszłego
roku,
toteż na tegoroczną
edycję
cert Orkiestry
Symfonicznej
Filharmonii
bardzkiej 2. Uroczyste otwarcie odbędzie
z modelami.
imzaprasza
możliwośćdo
wystąpienia
przed
oraz zespołu
Pawła Samofestiwalu
Stowarzyszenie
TwórcówDałem
Contur
Atlas Areny.
pod
batutą Pawła
Przytockiego,
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któaparatem
w dowolnym
stroju, w
miejscu,
sytuacji.
Tacy
khina.Łódzkiej
8 września
w FabryW programie
są wystawy,
panele
i konkursy,
strefie
targowej
która
będzie
pianistce
Beacie
ry od adresu nowej sali otrzymał tytuł „AŻ
są,prywatne
jak chcą, ale
jednak Do
– pozowali.
Wybierali
scenoce Sztuki
Igor
Boxxtowarzyszyć
wystą- będzie
można
uzupełnić
zbiory.
festiwalu
przyłączyła
Bilińskiej inspirowaw Koncercie
fortepianowym
festiwal”, a trwać będzie (nomen omen!)
grafię,
kostiumy,związane
mimikę, rekwizyty.
A może
jednak,
pi w koncercie
się Manufaktura
będą tam
konkursy
z komiksem
i spotkaW. Lutosławskiego.
programie
są też
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estradzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdzinym prozą
Dostojewskie- W nia
z rysownikami.
G. Verdiego,
dzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akadewi? Warto sprawdzić!
go, a utwory
w Teatrze
Muzycz-R. Wagnera i B. Brittena (18.10).się
Serdecznie
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą
Z września
kolei w galerii Akademickiego Ośrodnym odbędzie
koncert zapraszamy!
Light Move(BeO)
Festiwal: 28-30
ka Inicjatyw
Artystycznych
do 16.10
będą
piosenek Serge’a GainsboÓsma edycja Festiwalu
kinetycznej
sztuki światła
nawiąże
urga; po polsku w nowo- do obchodów stulecia eksponowane
odzyskania niepodległości.
Trasa Michałowiluminacji
zdjęcia Grzegorza
czesnych aranżacjach będą dojdzie przez ulicę Narutowicza
do Placu
Dąbrowskiego,
a głównym
skiego, który
obchodzi
25-lecie pracy
zawoLUC Rostkowski je śpiewać Maria Peszek,
punktem ma być mapping
Placufotoreporter
Wolności ukazujący
dowej.2D/3D
Znany na
łódzki
zaczynał
od publikacji w „Expressie Ilustrowanym”,
potem robił zdjęcia dla „Przeglądu Sportooferująca obiekty z okresu
XIX do
XXI
wieku fotograficznej
i adresowana
wego”,od
obecnie
– dla
redakcji
do osób z zasobniejszymi
portfelami
odbędzieZapraszamy!
się 22 września.
Polskiej
Agencji –Prasowej.
(jm)
Mec. Marek
będą m.in. dzieła łódzkich konstruktywistów i post konTradycyjnie handel dziełami sztuki ożywa we wrześniu, kiedy domy Licytowane
Kopczyński,
z cenami wywoławczymi od kilku do kilkunastu tysięaukcyjne rozpoczynają nowy sezon trwający do czerwca przyszłego struktywistów
mec. Bożena
roku. Tak też jest i w Łodzi. Rynek Sztuki, największy dom aukcyjny cy zł. Obie
imprezy będą miały miejsce w salonie aukcyjnym Rynku
przy ul. Wschodniej 69 (róg Narutowiw naszym mieście, zaprasza kolekcjonerów i miłośników sztuki na SztukiNiecieckaOstojska
dwie wrześniowe aukcje. Pierwsza – 42 Aukcja Promocyjna – odbę- cza), na I piętrze. Oferty będą także dostępne na
i dziekan
dzie się 8 września i poświęcona będzie sztuce współczesnej autorów portalu internetowym www.ryneksztuki.eu
ORA Jarosław
(jm)
młodego pokolenia, tj. urodzonych po 1980 roku. Zaprezentowane Zapraszamy!
Szymański
będą obrazy,
fot. Maciej
grafiki i ceraGrzegorek
mika z zachęca13 września w siedzibie Okręgowej Rady Ad- Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była bojącymi do licywokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgro- wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
towania cenamadzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej dokomi wywoławi wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień naniom film dokumentalny, a wieczór był także
czymi. W przyz okazjiobrazów
X rocznicy śmierci Bożenny Banasik. promocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy
padku
W spotkaniu
wzięły też udział Jej dzieci - Kinga Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który do
będą
one wynoisićMaciej
Banasik.
od 300 Prawnicy ciepło i serdecznie druku przygotowało nasze wydawnictwo. Inicjawspominali
do
500 zł. byłą dziekan ORA, podkreślając Jej torami spotkania byli adwokaci Bożena Niecieccharyzmę
wkład w umocnienie pozycji polskiej ka-Ostojska i Marek Kopczyński, a patronat nad
Druga
z iaukcji
fot. Grzegorz
palestry
w
Europie.
to 198 Aukcja W przywołaniu wspomnień nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
Michałowski
pomagałySztuki,
piosenki francuskie wykonane przez Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)
Dzieł

AŻ Akademii Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

Nowy sezon na rynku sztuki

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 8 września - 42 Aukcja Promocyjna
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kulturalny wrzesień
tradycję Łodzi filmowej. Manufaktura zaprosiła na festiwal Gastona
Zhara z Izraela z instalacją świetlną, a wystawa „Aleksander Tasman”
w Muzeum Miasta Łodzi pogrąży się w ultrafioletowym świetle.
Festiwal Ziemi Obiecanej (Promised Land Art Festival): 30 września-3 października
Na program imprezy składają się wykłady i warsztaty sztuki
cyfrowej, które poprowadzą w EC 1 zawodowcy z branży kreatywnej.

strę L. Bernsteina oraz VI Symfonia h-moll D. Szostakowicza. Przy
fortepianie zasiądzie Joseph Moog, a Orkiestrę i Chór FŁ poprowadzi Paweł Przytocki. Dwa koncerty z cyklu „Najpiękniejsza jest
muzyka polska” zorganizuje Stowarzyszenie Polskich Artystów
Muzyków oraz Muzeum Miasta Łodzi: 9 i 16 września w Sali
Lustrzanej Pałacu Poznańskich usłyszymy utwory L. Różyckiego
i M. Karłowicza w wykonaniu łódzkich solistów, studentów i zespołów kameralnych.
Koncerty gwiazd
8 września, w szóstą rocznicę śmierci Bogusława Meca, w Pasażu
Schillera odbędzie się spektakl złożony z jego przebojów. Wystąpią
m.in. Kuba Badach, Skubas i Edyta Geppert, z zespołem pod kierownictwem Wiesława Pieregorólki. Michał Urbaniak już dwunasty raz
zorganizuje w Łodzi UrbanatorDays – 25 września poprowadzi darmowe warsztaty w Łódzkim Domu Kultury, a wieczorem 26 września w Wytwórni młodzi muzycy zagrają z mistrzami podczas
wspólnego jam session. 30 września w klubie przy Łąkowej wystąpi
zespół Blue Cafe. O koncercie na 5. urodziny hotelu DoubleTree by
Hilton i 10-lecie Wytwórni piszemy w artykule „Jubileusze”.
Wystawy
Muzeum Miasta Łodzi na
spotkaniach i warsztatach
przypomni ważne wydarzenia
historyczne – 8 września
o godz. 12.30 potomkowie
rodziny Bittdorfów będą prezentować pamiątki z czasów
powstania styczniowego, a 23
września w Sali Lustrzanej
Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Łódź 1914” będzie
mówić o Operacji Łódzkiej
1914 oraz pokaże umundurowanie i uzbrojenie żołnierzy.
16 września odbędzie się
„Weekend z Julianem Tuwimem”. Ponadto w muzeum
warto obejrzeć wystawę „Nowy
Jan Kazimierz Waza
poczet władców polskich”.
Muzeum Włókiennictwa obok wystawy dzieł Magdaleny Abakanowicz eksponuje nawiązującą do nich pracę Katarzyny Mokrzyckiej-Adamczyk pt. „Poczuj”, która umożliwia pełny odbiór osobom
z dysfunkcją wzroku, słuchu czy ze spektrum autyzmu. Będzie udostępniona
zwiedzającym do zamknięcia wystawy
„Metamorfizm”, czyli do 9 września;
potem trafi do pracowni edukacyjnej.
Także 9 września w Muzeum Sztuki
zakończy w ms1 wystawę prac Nadii
Léger”, do 23 września zaś pozostanie
tam „Zmiennokształtność: Eisenstein
jako metoda” (ostatniego dnia po wystawie oprowadzi kuratorka A. Jach). 20
września o godz. 18.00 hiszpański historyk sztuki Jesus Pedro Lorente wygłosi
Orkiestra Polish Camerata w ms1 wykład o roli współczesnych muzeów. 25 i 26 września o godz. 14.30 w salach
ms1 zacznie się 3-godzinny performance
„Lustro/Mirror” brytyjskiego artysty
Stuarta Brisley’a.
Czytamy „Przedwiośnie”
Lekturą Narodowego Czytania 2018
jest „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Akcja powieści zaczyna się u schyłku
I wojny światowej, która przyniosła Polsce niepodległość – trafny wybór w stuletnią rocznicę tego wydarzenia! 8 września
„Przedwiośnie” będzie czytane w Teatrze
Muzycznym i w Małym.
Beata Ostojska
Piotr Pławner

Kurtyna w górę
Na pierwszą premierę nowego sezonu zaprosi 8 września Teatr
Logos, który wystawi „Krzesła” na podstawie dramatu Eugene Ionescu wg scenariusza Jagody Ignaczak w reżyserii Ewy Wycichowskiej.
Tatr Chorea, który kończy swój festiwal Retroperspektywy, 1 września wystawi w Fabryce Sztuki premierę bajki filozoficznej pt. „Rój;
sekretne życie społeczne”; finałem festiwalu 2 września będzie premiera sztuki „20.45.Miniopera metafizyczna” w reż. Tomasza
Rodowicza. 4 i 5 września na widowisko baletowe „Młody duch
tańca” zaprosi Teatr Wielki; oficjalną inauguracją nowego sezonu
będzie wieczór „Tomasz Konina in memoriam” (23 września).
Sezon w Teatrze Muzycznym zainauguruje 21 września występ Big
Bandu pod dyrekcją Elżbiety Tomali-Nocuń, muzykom będą towarzyszyć śpiewacy Katarzyna Łaska, Zbigniew Macias i Marcin Jajkiewicz, a taneczną oprawę zapewni zespół baletowy oraz duet Tap it
Up. Teatr im. Jaracza planuje kilka premier: 14 września „Seksualne
neurozy naszych rodziców” Lukasa Bärfussa w reż. Waldemara Zawodzińskiego,
a 29 września „Trzy siostry” Czechowa
w reż. Jacka Orłowskiego. W tym roku
przypada 30-lecie teatru, a obchody
uświetni premiera „Operetki” Gombrowicza w reż. W. Zawodzińskiego. Teatr
Powszechny kolejno będzie przypominać
po wakacjach spektakle ze swego repertuaru. Nowy gości festiwal Czterech Kultur, a z własnego repertuaru wystawi
we wrześniu m.in. „Kobro” i „Czekam
na telefon”. 4 września spektaklem
„Cudowna terapia” w reż. Waldemara
Zawodzińskiego zacznie swój szósty
sezon Teatr Fundacji Kamila Maćkowiaka. W Teatrze Małym Mariusz Pilawski
wyreżyserował sztukę „Tylko miłość;
sceny z życia małżeńskiego” – premiera
28 września.
Muzyka poważna
W Filharmonii Łódzkiej 8 września
odbędzie się wieczór pt. „Krzesimir Dębski w repertuarze String Connection”.
Nowy sezon oficjalnie zainauguruje duży
koncert symfoniczny 21 września –
zabrzmią „Psalmy Dawida” K. Pendereckiego, II Symfonia na fortepian i orkie-
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W Łodzi jak w Ciechocinku...
W Parku Podolskim w maju br. stanęła tężnia solankowa z gałęziami śliwy tarniny, podświetlonej diodami LED, w odległości stu
metrów zostanie dobudowana druga. Park Podolski, który stał się
łódzką namiastką Ciechocinka, zmienił się w ciągu kilku lat
nie do poznania - w 2014 r. dostawiono nowe ławki, posadzono
drzewa przebudowano nawierzchnię, zrekultywowano trawniki,
urządzono siłownię zewnętrzną . W tym samym roku wybudowano
ogrodzony plac zabaw, a dwa lata później -tzw. Małpi Gaj- instalację
sportową złożoną z drążków, drabinek i obręczy. Pierwsza tężnia
została sfinansowana z budżetu miasta, a do budżetu obywatelskiego wpłynęły już kolejne projekty, dzięki którym wtym roku na terenie Łodzi powstanie 6 nowych tężni, m.in. przy parku Widzewska
Górka, na Olechowie i w parku Ocalałych .Wokół tężni wytwarza się
mikroklimat zbliżony do nadmorskiego, toteż oddychanie takim
powietrzem zaleca się mieszkańcom dużych miast, szczególnie alergikom i osobom z chorobami gardła i tarczycy.
(BeO, fot. Sebastian Glapiński/UMŁ))

DIERS zbada kręgosłup
Od kilku lat Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY stosuje w badaniach kręgosłupa metodę
Diers Formetric 4D. Jest to technologia pomiaru oparta na światło-optycznej analizie 3D kręgosłupa
i postawy. To metoda screeningu topografii powierzchownej, która pozwala skanować całkowicie bezkontaktowo kręgosłup i stworzyć jego trójwymiarowy model. Wszystkie anatomiczne punkty
orientacyjne i ewentualne rotacje kręgów są wykrywane automatycznie. Dzięki tym możliwościom z całą pewnością można potwierdzić obiektywność kliniczną pomiaru, co daje
pewność w postawieniu diagnozy i zaplanowaniu rehabilitacji. Przez ten
czas przebadano wiele tysięcy dzieci w wieku szkolnym,
a także dorosłych z problemami kręgosłupa. Uzyskane
pomiary pomogły w diagnozowaniu schorzeń i ordynacji terapii odpowiedniej dla danego schorzenia.
Oprócz badania statycznego urządzenie może zanalizować pacjenta podczas ruchu a badanie obejmuje całą postawę ciała. W Łodzi badanie
dostępne jest stacjonarnie w Komputerowej
Pracowni Diagnostyki Wad postawy
w Centrum Rehabilitacji Kraszewskiego
(ul. Kraszewskiego 7/9, tel. 42 643-4300). Ponadto istnieje również możliwość wykorzystania mobilności
urządzenia i dojazd do zorganizowanych grup, zarówno w szkołach, jak
i w siedzibach firm, które coraz częściej decydują się na umożliwienie i często na dofinansowanie
badań swoich współpracowników. Badanie także można umówić kontaktując się z Biurem Fundacji, tel. 730-645-699. Zapraszamy do kontaktu!

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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PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

Hotel IBIS
Łódź, Głowackiego 5a
42 632 64 34

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

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

90-106 Łódź, ul.Nawrot 2
Telefon 690-033-706
Al. Piłsudskiego 11 A
Tel.: +48 42 254 39 01
H7830@accor.com
novotel.com accorhotels.com

Staropolska gościnność w środku miasta

ul. Wigury 12a. tel. 42 637 30 81, 691 48 48 42
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Dzieła sztuki na talerzach
Fine Dining Week to festiwal poświęcony najwyższej próby sztuce
restauracyjnej – mówią organizatorzy, zapraszając na piątą edycję, która na
przełomie sierpnia i września odbędzie się w sześciu miastach w Polsce.
Do Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Poznania dołączyły w tym roku Trójmiasto i Łódź. W ramach Fine Dining Week w tych sześciu miastach będzie
można wybrać się do prawie 50 wyselekcjonowanych restauracji na wyjątkowe 5-daniowe doświadczenie. Na festiwalu szefów kuchni każdy zaprezentuje popisowe autorskie menu, które odbiega od regularnych potraw à
la carte. Obok dobrze znanych festiwalowych adresów w ofercie Fine
Dining Week znalazło się wiele nowych lokali. – Fine Dining Week to idealny
czas dla mnie i restauracji – mówi Jakub Hamankiewicz, szef kuchni restauracji „Affogato”. – Chcemy pokazać gościom naszą filozofię. Dzięki menu degustacyjnemu i przystępnej cenie możemy opowiedzieć i pokazać czym dla nas jest Fine Dining oraz
jak ważna jest harmonia i pomysł na całe menu. Rezerwacja dla jednej osoby
w każdej z restauracji kosztuje 119 zł. W festiwalu w Łodzi od 29 sierpnia
do 9 września uczestniczą lokale „Affogato”, „Cztery Ściany”, „Fatamorgana”, „Kamienica numer 6”, „Quale”, „Revelo”, „Wzorcownia” i „Delight” w hotelu andels`s. Rezerwacji można dokonywać poprzez stronę
www.FineDiningWeek.pl
(jm, zdjęcia arch. Fine Dining Week)

Lody dla ochłody
W upalne dni ostatnich tygodni lata orzeźwienie przyniosą lody,
a w centrum miasta znajdziemy wiele wyśmienitych lodziarni.
Zarówno w tych najstarszych, jak i w nowo powstałych, coraz częściej oferowane są lody określane jako rzemieślnicze lub tradycyjne.
Przy pasażu Schillera swój pierwszy lokal otworzy we wrześniu „Lód
Miód”. „Łodziarnia… Lody na Okrągło” w kamienicy przy Sienkiewicza 13 codziennie wymyśla lody w nowych smakach, a w każdy
piątek w menu są lody wegańskie (na mleku roślinnym). „Beza
Krówka” w OFF-Piotrkowska wzoruje się na tradycyjnych włoskich
recepturach i używa sezonowych, świeżych owoców. Stała oferta
„Łodziarni” to sorbet truskawkowy; w lodach red velvet „zatapione”
jest ciasto biszkoptowe, a duże
wzięcie mają lody czekoladowe
brownie. „Pączkarnia Pąki
z Mąki” przy ul. Piotrkowskiej
7 oferuje deser „ciepły pąk
z lodami”. W małej rodzinnej
firmie „GALANTE Lody
Naturalne” przy Piotrkowskiej
85 i Placu Wolności 7/8a baza

rynek Łódzki 9(208) 2018

do lodów powstaje ze świeżego mleka i świeżej śmietany
oraz owoców od lokalnych
dostawców. W małej rodzinnej manufakturze „Lodziarni
Al Passo” przy ul. A. Struga 3
do wyboru jest 10 smaków,
a każdą porcję ozdabia ciasteczkowy miś. „Dybalski”
przy ul. Jaracza 3, ul. Piotrkowskiej 56, Piotrkowskiej
102 i pl. Wolności 9 oferuje
ponadczasowy smak, zaś atutem lodów jest kształtowana od 1968 r.,
oparta na autorskiej metodzie receptura, co docenią łodzianie szukający smaków z dzieciństwa. Lodziarnia „Cukiernia Wasiakowie”
przy ul. Traugutta 2 oferuje zarówno klasyczne smaki, jak i te mniej
standardowe, np. whisky, marchewkowe czy… piwne. Z pysznych
lodów od dawna słynie „Hort Cafe” przy ul. Piotrkowskiej 106/110
– najstarsza łódzka kawiarnia, której specjalnością są desery lodowe
wykonywane na bazie własnych lodów rzemieślniczych, a jako jedyna lodziarnia w Łodzi sprzedaje lody pro-zdrowotne na bazie kwasów OMEGA3.
(BeO)
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Pocztówka z wakacji: Padwa
Zrobiliśmy w lipcu szybki wypad
do Włoch. Zatrzymaliśmy się w Wenecji,
a pierwszego dnia odwiedziliśmy Padwę,
gdzie byliśmy 19 lat temu. Z Wenecji pojechaliśmy autobusem (warto wiedzieć,
że jak się kupuje bilety u konduktora (7
euro), są droższe niż w kasie (4,6 euro) – są
o tym napisy na busie! Z terminalu przy
stacji do Piazza del Santo dostać się można
spacerkiem (30 minut) lub taksówką (ok. 7
minut, koszt 10 euro). Żar lał z nieba, więc
szybko do bazyliki św. Antoniego, gdzie
jest pochowany w monumentalnym sarkofagu (zdjęć nie można robić!). Po zwiedzaniu poszliśmy na obiad do pobliskiej
restauracji na pyszną lasagnę. Sprawdziliśmy w googlach, że w Polsce jest 18 °C, tu

było ponad 30! Obeszliśmy jeszcze okoliczne stragany i kupiliśmy nową figurkę św.
Antoniego, który nas chroni od lat.
Jerzy Mazur

„Amazonka” w nowej szacie
W sierpniu z kolei wpadliśmy na
kilka dni do „Amazonki” w Ciechocinku, gdzie spędzaliśmy prawie każde
lato od 2001 r. W latach 2015-2017
obiekt przeszedł gruntowny remont
i dzisiaj to prestiżowy, bardzo nowoczesny i 4-gwiazdkowy hotel, spełniający najwyższe europejskie i światowe
standardy. Posiada komfortowe, urządzone w nowoczesnym stylu i wyposażone w innowacyjne systemy pokoje,
wyśmienitą restaurację oferująca potrawy przygotowywane z naturalnych
i świeżych produktów według autorskiego menu szefa kuchni Radosława
Danielaka, stylowy bar, urokliwy
Zimowy Ogród, centrum SPA, przestronne, multifunkcyjne sale konferen-
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cyjne z inteligentnym systemem zarządzania oraz domki typu
BRDA, ale gruntownie unowocześnione z aneksem kuchennym. Co najważniejsze, jest tu miła i profesjonalna obsługa, służąca pomocą w każdej, najdrobniejszej sprawie. W parę minut
dojdziemy stąd do najsławniejszych w Europie tężni solankowych, niedaleko jest przystań, gdzie w sierpniu odbywa się folklorystyczny Festiwal Wisły. Warto tu wpaść!
(BeO)
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Kowboje na podium

W dniach 6-12 sierpnia w czeskich Opařanach siedmioosobowa
reprezentacja Polski wzięła udział w jubileuszowych XV Mistrzostwach Europy w strzelectwie westernowym. Zawodnicy Polskiego Stowarzyszenia Strzelectwa Westernowego: Włodzimierz Łuczyński aka
Trigger Hawkeye, Anna Baczyńska aka Tangerine Stone, Ryszard
Dudek aka Sung’manitu tanka, Anna Baczyńska aka Crazy Zebra oraz
zawodnicy WAS Banditos Andrzej Sapryka aka Andrew, Paweł
Zakrzewski aka Pavlos Banditos i Agnieszka Zakrzewska aka Aga rywalizowali w zawodach głównych CAS, Dzikiej Bandzie jak i konkurencjach szybkich. Z 14 krajów przybyło do Czech 276 strzelców. Zmagania były wyczerpujące. W zawodach głównych na 16 torach każdy
oddał po 395 strzałów. Polscy kowboje stanęli na wysokości zadania.
Andrew został mistrzem Europy w kategorii B-Western, Crazy Zebra
zdobyła wicemistrzostwo Europy w kategorii Lady Duelist, Aga wywalczyła brązowy medal w kategorii Lady Frontier Cartridge. Pavlos Banditos zajął 4 miejsce w kategorii Frontier Cartridge i otrzymał tytuł

rynek Łódzki 9(208) 2018

Clean Shooter (wszystkie oddane przez niego strzały w meczu głównym były celne!). W konkurencjach dodatkowych Pavlos Banditos sięgnął po złoty medal w czarnoprochowej szybkiej strzelbie bezkurkowej
oraz srebrny medal w szybkim karabinie czarnoprochowym. Andrew
otrzymał brązowy medal w szybkiej strzelbie kurkowej i zajął 5 miejsce
w szybkiej strzelbie bezkurkowej. W ramach Dzikiej Bandy zaistniała
ciekawa sytuacja. Większość kobiet zdecydowała
się na kategorię modern – strzelały z colta 1911
oburącz. Crazy Zebra jako jedyna kobieta na
mistrzostwach Europy wybrała preferowaną
przez siebie trudniejszą kategorię Wild Bunch
Traditional (jednorącz). Ze względu na brak konkurencji otrzymała jedynie dyplom, nie zrezygnowała jednak ze zmagań. Zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem XV Mistrzostw Europy
było uhonorowanie prezesa PSSW przez amerykańskie stowarzyszenie Single Action Shooting
Society. Włodzimierz Łuczyński "Trigger Hawkeye" otrzymał zaszczytny tytuł SASS Regulator
wraz z odznaczeniem. SASS docenił jego wkład
i wieloletnie zaangażowanie w rozwój strzelectwa
westernowego. Napawa nas to dumą!
(jm, zdjęcia z archiwum PSSW oraz AWS)
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Nowe życie u Scheiblera

Rewitalizacja pofabrycznego królestwa Scheiblera wkracza
w drugą fazę. Ruiny dwóch zabytkowych budynków magazynowych
dawnych zakładów Karola Wilhelma Scheiblera z lat 80. i 90. XIX
wieku zostaną odrestaurowane i wkomponowane w nową architekturę wielofunkcyjnego kompleksu Textorial Park II, który uzupełni

nowy 5-cio kondygnacyjny budynek biurowy wraz z garażem podziemnym. W sumie powstanie 26 tys. m kw. powierzchni najmu. Projekt już na wczesnym etapie otrzymał bardzo wysoką wstępną ocenę
Excellent w systemie BREEAM dla przyjętych rozwiązań ekologicznych. Projekt rewitalizacyjny otrzymał już prawomocne pozwolenia
na budowę. Przy okazji tej inwestycji powraca do Łodzi pracownia
architektoniczna Horizone Studio z Krakowa, które projektowało
biurowiec Ericpol Software Pool. Zabytkowe budynki zostaną wkomponowane w konstrukcję ze szkła i cegły i będą przypominały o historycznym rodowodzie miejsca.
(jm)

DOMENY w najniższych cenach w Polsce

SeoHost.pl to jeden z najtańszych operatorów domen w Polsce.
Działająca od ponad dekady firma oferuje w tej chwili najatrakcyjniejsze warunki utrzymania domen na rynku polskim. Nie ma sensu
przepłacać u innych operatorów, gdzie wyższe koszty – zwłaszcza
w przypadku większej ilości utrzymywanych domen – generują dużą
różnicę finansową. SeoHost.pl to również bardzo wysoki poziom
wsparcia technicznego w zakresie procesów obsługi czy transferów
domen. Oprócz domen można skorzystać z atrakcyjnej oferty hostingu, serwerów wirtualnych i dedykowanych. Firma SeoHost.pl prowadzi również promocję polegającą na bezpłatnym przenoszeniu określonych zasobów ze starego serwera na nowy serwer w SeoHost.pl
zupełnie bezpłatnie. Warto skorzystać!
(jm)

najwyższej klasy sprzęt serwerowy
rozbudowany system technicznych kopii zapasowych
wydajne macierze NVMe oraz SSD
system ochrony Firewall i Anty DDoS RADWARE
najwyższy poziom wsparcia technicznego
Najtańszy i najbardziej wiarygodny operator domen w Polsce
ceny niższe o ponad 50 proc. od liderów rynku na utrzymanie domen
szeroka oferta różnego rodzaju domen w najniższych cenach
służy poradą przy transferach domen od innych operatorów
marka skierowana do firm, specjalistów oraz odbiorców indywidualnych
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Praca dla młodych bankowców
Notowana na giełdzie firma BFF Banking Group jest dostawcą
usług finansowych dla europejskiego sektora opieki zdrowotnej
i administracji publicznej. Jej centrala odpowiedzialna za działalność Grupy BFF w Europie Środkowo-Wschodniej znajduje się
w Łodzi. To łódzcy pracownicy koordynują biznes Grupy w Czechach i na Słowacji, a od niedawna także w Chorwacji. Od samego
początku firma działa w Łodzi i jak zapewnia – zamierza tu pozostać. BFF przez ostatnie dwa lata otworzyła nowe działy związane
z działalnością bankową (np. Compliance i Zarządzania Ryzykiem)
oraz BPO, w którym realizowana jest część funkcji outsourcingowych Grupy. Teraz dalej rozwija się w Łodzi, buduje centrum outsorcingowe i przenosi do nas kolejne procesy finansowe. – Gratuluję!
Dla mnie jest bardzo ważne to, że w Łodzi rozwijają się usługi finansowe. To są kolejne miejsca pracy, dobrze płatne i potwierdzające,
że wybór naszego miasta jako lokalizacji tego biznesu okazał się trafiony – podkreśla prezydent Hanna Zdanowska. Przedstawiciele
BFF wskazują, że Łódź jest doskonałym miejscem na pozyskiwanie

Hexagon ma nowe biuro

Firma Hexagon, globalny producent oprogramowania, otworzyła
w Łodzi nowe biuro. W uroczystości uczestniczyła prezydent Łodzi
Hanna Zdanowska. Mieści się ono w biurowcu u zbiegu ul. Piotrkowskiej z al. Piłsudskiego. Nowa lokalizacja ma blisko 1300 mkw. Zastąpi
ona dwa mniejsze biura tej firmy, które również mieściły się w Łodzi.
Hexagon to grupa wielu firm z centralami w Sztokholmie oraz Londynie. Cała firma Hexagon zatrudnia blisko 18 tys. pracowników w 50
krajach, w tym ponad 3800
pracowników zaangażowanych w badania i rozwój.
Oferowane przez Hexagon
rozwiązania wykorzystują
technologie satelitarne,
naziemne systemy pomiarowe, czujniki zamontowane na samolotach bądź dronach, elementy projektowania
trójwymiarowego,

dobrych pracowników.
Powstające
w naszym mieście
nowe działy dają
możliwość zatrudnienia
młodych
ludzi
znających
języki obce oraz specjalistów z branży
bankowej.
BFF
zaprasza do współpracy zarówno studentów i absolwentów, jak i doświadczonych
praktyków, oferując im pracę w centrali firmy, co umożliwi powrót
łodzian z warszawskich korporacji do rodzinnego miasta. Obecnie
w Łodzi BFF Banking Group zatrudnia 160 osób, w tym roku planuje dać pracę kolejnym 20.
(jm, fot. Archiwum UMŁ)

wizualizacje 3D. Są one
wykorzystywane w wielu
sektorach, m.in. w lotnictwie i obronności, przemyśle, miernictwie precyzyjnym, geodezji, górnictwie, przemyśle stoczniowym czy energetycznym.
– Przez długi czas walczyliśmy o to, by Łódź
nie była kojarzona tylko
z miejscem, w którym
łatwo jest o tanią siłę roboczą – mówiła podczas otwarcia biura Hexagonu Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. – Konsekwentnie pracujemy, by nasze miasto kojarzyło się również z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami i dobrze płatnymi miejscami pracy. Dzięki temu,
że w Łodzi działają i rozwijają się takie firmy jak Hexagon czasy konkurowania tanią siłą roboczą odchodzą w przeszłość, a coraz bardziej
liczy się wiedza i intelekt.
Marek Brylski, dyrektor łódzkiego biura Hexagon, poinformował,
że w Łodzi firma zatrudnia ponad 70 osób. Jednak przenosiny
do nowej, większej siedziby oraz cele, jakie firma sobie
postawiła, pozwalają przypuszczać, że wkrótce liczba pracowników Hexagonu w Łodzi przekroczy 100 osób. Dla
firmy ogromne znaczenie ma dobra współpraca z łódzkimi uczelniami, a Hexagon cały czas prowadzi rekrutacje,
a poszukiwani są programiści różnych specjalności. Łódzki oddział pracuje dla kilku dywizji grupy Hexagon, których pracownicy dzięki przenosinom do nowego biura,
będą mogli efektywniej ze sobą współpracować. Zdaniem
Marka Brylskiego połączenie tych dywizji w jednym miejscu zwiększy siłę całej grupy.
(jm na podstawie materiałów prasowych UMŁ)
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POWIERZCHNIE
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Artur Partyka w Galerii Sław

21 sierpnia przed wejściem nr 3 do Atlas Areny odsłonięto drugą tablicę
w Galerii Sław Łódzkiego Sportu. Tablica poświęcona jest Arturowi Partyce. W latach 1992-98 Artur Partyka stawał na podium wszystkich międzynarodowych zawodów rangi mistrzowskiej, w których brał udział. Przez
całe swoje sportowe życie związany
był z Łódzkim Klubem Sportowym.
Przedstawiając sylwetkę tego wybitnego sportowca Krzysztof Maciaszczyk, prezes Miejskiej Areny Kultury
i Sportu przypomniał, że Artur Partyka był 12-krotnym mistrzem Polski
w skoku wzwyż, mistrzem Europy,
srebrnym medalistą Mistrzostw
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Świata oraz srebrnym i brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich. Jak podkreślił prezes Maciaszczyk, Artur Partyka jest też
rekordzistą Polski w skoku wzwyż, a rekord ten, choć ustanowiony 18 sierpnia 1996 r., do dziś nie został pobity! Jak poinformował Krzysztof Maciaszczyk jeszcze w tym roku w Galerii Sław
Łódzkiego Sportu pojawi się trzecia tablica.
(jm)
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Budują tramwaj dla Łodzi

W drugiej połowie sierpnia wystartowały prace na Rydza-Śmigłego między Piłsudskiego a Przybyszewskiego – jest to część dużego projektu „Tramwaj dla Łodzi”, który służy wprowadzeniu w Łodzi niskoemisyjnego transportu. W ramach projektu wyremontowanych zostanie 11 km torowisk i MPK kupi 30 tramwajów; od nowa powstaną
wiadukty przy ul. Zbiorczej, nowe torowisko i wspólne przystanki
autobusowo-tramwajowe na poziomie zero, z łatwym przejściem

pomiędzy osiedlem. Zacznie się od zamknięcia zachodniej jezdni
i torowiska, a ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po jednym
pasie; tramwaj pojedzie na poziomie zero, a samochody estakadą.
Na razie zostały tam wprowadzone autobusy zastępcze, a od września
pierwszy raz w zastępstwie będą uruchomione połączenia kolejowe.
Pociągi będą kursować z Łodzi Fabrycznej do Koluszek i zatrzymywać
się na każdej stacji w Łodzi i sąsiednich miejscowościach. Obsługiwać
je będą pociągi ŁKA i Przewozów Regionalnych.
(BeO)

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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