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HOTELE
Agat**
91-604 Łódź, ul. Strykowska 94, . . . . tel. 42 659 71 93
Alicja**
Łódź, al. Politechniki 19A, . . . . . . . . . tel. 42 684 63 70
Ambasador Centrum****
90-307 Łódź, Al. Piłsudskiego 29, . . . . tel. 42 677 15 20
Ambasador Chojny***
93-320 Łódź, ul. Kosynierów Gd. 8, . . . tel. 42 646 49 04
Ambasador Premium****
90-315 Łódź, ul. Kilińskiego 145, . . . . . tel. 42 677 15 40
andel's****
91-065 Łódź, ul. Ogrodowa 17, . . . . . . tel. 42 279 10 00
Aviator***
95-200 Pabianice, Św. Rocha 8a/10, . . tel. 42 292 19 81
Boss
93-115 Łódź, ul. Tatrzańska 11, . . . . . . tel. 42 676 31 13
Boutique Hostel**
90-537 Łódź, ul. Stefanowskiego 17, . . tel. 512 221 022
Boutique Hotel's I***
93-193 Łódź, ul. Milionowa 25, . . . . . . . tel. 512 221 011
Boutique Hotel's II***
90-273 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 8, . . tel. 42 630 63 15
Boutique Hotel's***
90-368 Łódź, Piłsudskiego 10/14, . . . . tel. 512 201 090
Borowiecki***
91-078 Łódź, ul. Kasprzaka 7/9, . . . . . tel. 42 208 17 00
B&B
90-419 Łódź, al. T. Kościuszki 16, . . . . tel. 42 207 00 40
Campanile Łódź**
90-307 Łódź, Al. Piłsudskiego 27, . . . . tel. 42 664 26 00
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ
90-232 Łódź, Kopcińskiego 16/18, . . . . tel.42 635 54 90
Cynamon Hostel
90-114 Łódź, Sienkiewicza 40, . . . . . . tel. 42 209 34 79
Daria Dworek Myśliwski**
91-513 Łódź, Studencka 2/4, . . . . . . . . tel. 42 659 82 44
DoubleTree by Hilton****
90-554 Łódź, Łąkowa 29, . . . . . . . . . . tel. 42 208 80 00

WAZNE TELEFONY

Urząd Wojewódzki . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-10-00, 42 664-10-10
Urząd Marszałkowski . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 663-30-50
Urząd Miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ. . . . . .
tel.:
42 638-59-55
REGIONALNA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO . . . . . . . . . .
tel.:
42 638-59-57, 42 663-77-33
PORT LOTNICZY ŁÓDŹ. . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 683-52-55
INFORMACJA LOTNICZA PLL LOT . . . . . . .
tel.:
801-703-703

INFORMATOR MIEJSKI
Dzikie Wino
Wiewiórczyn, ul. Hallera 49 . . . . . . . . . tel. 43 676 20 20
Eskulap**
90-001 Łódź, Paradna 46, . . . . . . . . . . tel. 42 272 33 00
Focus***
90-554 Łódź, ul. Łąkowa 23/25, . . . . . . tel. 42 637 12 00
Fabryka Wełny****
95-200 Pabianice, ul. Grobelna 4, . . . . tel. 42 206 88 88
Hostel Fresco
90-646 Łódź, 6 Sierpnia 80, . . . . . . . . . . tel. 508 108 245
Grand***
90-102 Łódź, Piotrkowska 72, . . . . . . . tel. 42 633 99 20
Hotel 500**
95-010 Stryków, ul. Warszawska 1, . . . tel. 42 719 99 50
Holiday Inn****
90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 229/231, tel. 42 208-2000
Ibis**
90-368 Łódź, Al. Piłsudskiego 11, . . . . tel. 42 638 67 00
Iness***
93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 19/23, tel. 42 684 45 54
Kolumna Medica
98-100 Łask, ul. Wakacyjna 8, . . . . . . tel. 43 676 80 00
Loft Aparts****
90-350 Łódź, ul. Tymienieckiego 25c, . . tel. 730 252 525
Łódzki Pałacyk
Łódź, ul. Żeromskiego 52 . . . . . . . . . . . tel. 609 703 099
Mazowiecki
90-640 Łódź, ul. 28 Płk. Strzelców 53/57, tel. 690 999 270
M Hotel***
91-222 Łódź, ul. Świętej Teresy 111, . . tel. 42 652 99 90
Motel Silver
95-050 Konstantynów, ul. Łódzka 126, tel. 42 211 28 86
Music Hostel
90-105 Łódź, Piotrkowska 60, . . . . . . . . tel. 533 533 263
Novotel****
90-368 Łódź, al. Piłsudskiego 11a, . . . tel. 42 254 39 00
NoBo Hotel***
91-357 Łódź, ul. Liściasta 86, . . . . . . . tel. 42 234 14 62

INFORMACJA MPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 672-11-12, 801-301-309
INFORMACJA PKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 631-97-06
INFORMACJA KOLEJOWA PKP . . . . . . . . . .
tel.:
42 20-55-007
Serwis TV-VIDEO-FOTO . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
601-320-071
Serwis komputerowy DPCOMP . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
514-749-148
BIURO NUMERÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
118-913

KULTURA * TEATRY * KINA * MUZEA
KINO HELIOS al. Politechniki 1 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 299 92 72
KINO CHARLIE ul. Piotrkowska 203/205 . . . . . . . . .
tel.:
42 636-00-92
CINEMA CITY ul. Karskiego 5 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-64-64
ŁÓDZKI DOM KULTURY ul. Traugutta 18 . . .
tel.:
42 633-70-13
ORANGE IMAX ul. Karskiego 5 . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-64-64
SILVER SCREEN al. Piłsudskiego 5 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 639-58-00/58
KINO BODO Rewolucji 1905 r. 78/80 . . . . . . . . . . .
tel.:
539-801-858
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
I ETNOGRAFICZNE pl. Wolności 14 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 632-84-40
CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA
ul. Piotrkowska 282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 683-26-84
MUZEUM MIASTA ŁODZI ul. Ogrodowa 15 . . . . . . .
tel.:
42 254-90-00
MUZEUM KINEMATOGRAFII pl. Zwycięstwa 1 . . . .
tel.:
42 674-09-57

INFORMATOR MIEJSKI

MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ ul. Tymienieckiego 24
tel.:
42 674-42-98
MUZEUM MARTYROLOGII RADOGOSZCZ
ul. Zgierska 147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 655-36-66
MUZEUM SZTUKI ul. Więckowskiego 36 . . . . . . . . .
tel.:
42 633-97-90
MUZEUM SZTUKI – ms2 ul. Ogrodowa 19 . . . . . . .
tel.:
42 634-39-44
PAŁAC HERBSTA
(oddział Muzeum Sztuki) ul. Przędzalniana 72 . . . . .
tel.:
42 674-96-98
SKANSEN MIEJSKIEJ ARCHITEKTURY
DREWNIANEJ ul. Piotrkowska 282. . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 683-26-84
MUZEUM FABRYKI ul. Drewnowska 58 . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-92-93
MUZEUM KANAŁU „DĘTKA” Plac Wolności . . . . .
tel.:
42 254-90-11
MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI ul. Pl. Wolności 2 . . . .
tel.:
42 250-51-31
Centrum Nauki i Techniki ul. Targowa 1/3 . . . . . .
tel.:
42 600-61-00
www.centrumnaukiec1.pl
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Nu Hotel
92-318 Łódź, Al. Piłsudskiego 141, . . . tel. 42 205 02 05
Pelikan
95-070 Aleksandrów, ul. Wierzbińska 58, tel. 42 276 44 46
Pensjonat Europa
95-060 Brzeziny, Strykowska 1, . . . . . . . tel. 668 819 067
Piemont***
95-200 Pabianice, Jana Kilińskiego, . . tel. 42 227 14 13
Pod Dębami***
95-081 Pabianice, ul. Pawłówek 23, . . . tel. 42 227 13 09
Polonia Palast**
90-135 Łódź, ul. Narutowicza 38, . . . . . tel. 42 632-87-73
Qubus***
90-443 Łódź, Al. Mickiewicza 7, . . . . . . tel. 42 275 51-00
Reymont***
91-072 Łódź, ul. Legionów 81, . . . . . . tel. 42 633 80 23
Rent A Pad Apartments
91-708 Łódź, ul. Próchnika 24/7, . . . . . . tel. 665 118 161
Stare Kino Cinema Residence Apartamenty
90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120, . . . . tel. 42 207 27 27
Savoy**
90-107 Łódź, ul. Traugutta 6, . . . . . . . . tel. 42 632 93 60
Światowit***
90-432 Łódź, Al. Kościuszki 68, . . . . . . tel. 42 636 30 44
Stacja Nowa Gdynia****
95-100 Zgierz, Sosnowa 1, . . . . . . . . . tel. 42 714 21 90
Tobaco***
90-533 Łódź, ul. Kopernika 64, . . . . . . tel. 42 207 07 07
Willa Impresja**
Pabianice, Żeromskiego 20A, . . . . . . . tel. 42 227 14 14
Willa Pory Roku
90-001 Łódź, Rudzka 65, . . . . . . . . . . . . tel. 500 034 514
Włókniarz
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3, tel. 42 215 15 01
Vigo***
91-041 Łódź, Limanowskiego 126, . . . . tel. 570 222 606
Yuca***
94-221 Łódź, Złotno 83, . . . . . . . . . . . tel. 42 634 72 94
ALARMOWY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
112
POGOTOWIE RATUNKOWE. . . . . . . . . . . . . .
tel.:
999
POLICJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
997
STRAŻ MIEJSKA. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
986
STRAŻ POŻARNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
998
POGOTOWIE ENERGETYCZNE. . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
991
POGOTOWIE GAZOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE. . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
994
OŚRODEK INFORMACJI KULTURALNEJ ŁDK. . . . . .
tel.:
42 633-72-99
Planetarium EC1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
539-997-693
FILHARMONIA ŁÓDZKA ul. Narutowicza 20/22 . . . . .
tel.:
42 664-79-79
TEATR ARLEKIN ul. Wólczańska 5 . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 633-08-94
TEATR WIELKI pl. Dąbrowskiego . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 633-99-60
TEATR MUZYCZNY ul. Północna 47/51 . . . . .
tel.:
42 678-35-11
TEATR im. S. JARACZA ul. Jaracza 27 . . . . . . .
tel.:
42 633-15-33
TEATR NOWY ul. Więckowskiego 15 . . . . . . .
tel.:
42 633-44-94
TEATR POWSZECHNY ul. Legionów 21 . . . . . . .
tel.:
42 633-25-39
TEATR STUDYJNY PWSFTViT ul. Kopernika 8 . . . .
tel.:
42 636-41-66
TEATR LOGOS ul. Skłodowskiej-Curie 22 . . . . . .
tel.:
42 637-65-45
TEATR MAŁY w Manufakturze ul. Drewnowska 58 . . . . .
tel.:
42 633-24-24
Teatr Fundacji Kamila Maćkowiaka
Pasaż Schillera/Piotrkowska 112 . . . . . . . . . . . . .
tel.:
794-460-500
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Na Piotrkowską wrócą pokazy cyrkowców i artystów ulicznych – w lipcu i sierpniu
odbędzie się 3. Festiwal Sztuki
Ulicznej „Hokus Pokus”.
W poprzednich latach artyści
uliczni z całego świata dawali
na Pietrynie pokazy z zakresu
różnych dziedzin sztuki cyrkowej, akrobatyki, iluzji
i tańca. W tym roku formuła
została rozszerzona do sześciu dni tematycznych,
a pokazy artystów street artu
wzbogacą animacje, warsztaty
żonglerki i dryblingów piłkarskich, lekcje chodzenia po równoważni oraz koncerty i zabawy taneczne. W letnie weekendy będzie
można oglądać popisy linoskoczków i połykaczy mieczy, wystąpi
też   łódzki iluzjonista Mikołaj Turczak, a na zakończenie cyklu
w ostatni dzień wakacji zaplanowano żonglerkę, zabawy z piłką
i uliczne rozgrywki futbolowe. Będzie można zobaczyć wybitnego
akrobatę z Australii, Aeriala Manksa, który udowadnia, że ludzkie
ciało ogranicza tylko wyobraźnia.
(BeO) Fot. Sebastian Szwajkowski

Naładuj telefon na przystanku

Wiaty
przystankowe
wyposażone w ładowarki
do telefonów i panel
cyfrowy
informujący
o utrudnieniach w ruchu
miejskim to już nie tylko
domena Krakowa i Poznania. Nowoczesna wiata
pojawiła się również
w Łodzi. To na razie pilotażowe rozwiązanie. Jednak swój wygląd w ciągu
roku zmieni aż 250 przystanków. Firma AMS rozpoczyna właśnie rewitalizację łódzkich wiat.  Każda z nich będzie
przypominała „wyspę świetlną”. Pierwsze cztery, zrewitalizowane
wiaty znajdują się na ul. Piotrkowskiej przy pl. Niepodległości.
Zamontowano w nich energooszczędne oświetlenie LED, listwy
oświetlające wnętrze wiaty, wymieniono szyby oraz ławki. W wiatach znajdują się również nowe, szklane gabloty na rozkłady jazdy.
Brawo!                                                                                                  (jm)

Wydry w komplecie

Do Łodzi przyjechał samiec wydry olbrzymiej, który wraz z samicą Coari ma stworzyć nową rodzinę. Pomimo obaw związanych
z połączeniem tej dwójki, przebiegło ono bez zakłóceń i okazało
się, że para zapałała do siebie gorącym uczuciem. Coari ma 6
lat i urodziła się w Dortmundzie. W ubiegłym roku przyjechała
wraz z matką Iny do naszego zoo, jednak panie nie mogły dojść
do porozumienia i wchodziły ze sobą w ciągłe konflikty. Z tego
powodu podjęto decyzje o przeniesieniu Iny do ogrodu zoologicznego w Wielkiej Brytanii i sprowadzeniu dla Coari samca
Cashibo, który  przyjechał do nas na początku czerwca z Holandii. Jest o rok młodszy od naszej samicy. Opiekunowie obawiali
się, że para nie przypadnie sobie do gustu, zwłaszcza że w naturze
są to zwierzęta agresywne. Okazało się jednak, że od początku
stworzyli nierozłączny team!                                                               (jm)

Więcej znajdziesz na:
www.rynek-lodzki.pl

Obsługa kart płatniczych
Obsługa bezgotówkowa ﬁrm
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Letnie czartery na Lublinku
Na Lublinku wakacje zaczęły się wcześniej niż w szkołach,
bo już pod koniec maja pierwszy samolot czarterowy zabrał turystów do Grecji. – Lotem na grecką wyspę Zakynthos inaugurujemy nasze
letnie loty czarterowe z Łodzi – mówi rzeczniczka prasowa Rainbow
Edyta Romanowska. – W tym sezonie klienci naszego biura polecą też
do Burgas w Bułgarii i tureckiej Antalyi. Będziemy latać przez całe lato,
a ostatnie rejsy zaplanowaliśmy na przełom września i października. W tym
sezonie łódzkie lotnisko współpracuje z dużymi biurami podróży:
Rainbow, Coral Travel, Neckermann, Grecos Holiday, Itaka
i Exim Tours. Piękna wyspa Zakynthos – miejsce lęgowe żółwi

morskich karetta – była
w ofercie łódzkiego lotniska 5 lat temu i cieszyła się
dużym
powodzeniem;
tym roku wyloty i przyloty na tę wyspę touroperator zaplanował na piątki. Również w piątki dwa samoloty zabierają turystów do Burgas. Z kolei w środy na lotnisku będzie dzień
turecki – dwa samoloty odlecą do Antalyi. Kto woli podróżować
na własną rękę, bez opieki biura podróży, może polecieć z Łodzi
do Aten – linia Ryanair lata do stolicy Grecji w każdą sobotę.
Latem 2019 roku łódzkie lotnisko rozpoczyna współpracę z TUI.
Po raz pierwszy touroperator wyczarterował dwa samoloty, które
przez cały sezon będą wozić pasażerów na wakacje do Bułgarii
i Turcji. Dotychczas TUI wysyłało ich samolotami innych touroperatorów, ale w tym sezonie TUI stawia na Łódź i po raz pierwszy
biuro będzie operować swoimi dwoma samolotami. – Widzimy,
że w tym segmencie ruchu organizatorzy wakacyjnego wypoczynku dostrzegają
potęgę łódzkiego rynku i potrzeby mieszkańców Łodzi i regionu – mówi
Anna Midera, prezes Portu Lotniczego Łódź.
(BeO)

Lato w Manufakturze

Open”, spotkania z rugby, plażową
piłką nożną i ręczną oraz zawody
w skimboardingu. Wróciła też atrakcja dla odważnych, czyli tyrolka –
w tym roku prowadzi do niej nowa
droga – trzeba wjechać windą na
drugie piętro i nową klatką schodową wejść na taras, z którego odbywają się zjazdy na linie. A w okolicy
sklepu Kakadu i wzdłuż parkingu
od strony Drewnowskiej w czerwcu
zasadzono drzewa tlenowe Oxytrees, absorbujące 10 razy więcej dwutlenku węgla i wytwarzające 10 razy
więcej tlenu niż inne rośliny. Rosną
szybko (wciągu 6 lat osiągają wysokość 16 metrów) i szybko zaczynają
pełnić dobroczynną rolę dla środowiska. Mają piękne różowe i fioletowe, miododajne kwiaty, które przyciągają pszczoły, ale omijają je
muchy i komary! Jest ich osiem,
ale Manufaktura planuje kolejne
nasadzenia i stworzenie tlenowych
stref wypoczynku.                     (BeO)

Latem w Manufakturze nie zabraknie dobrej muzyki. Najważniejsze punkty wakacyjnej listy imprez to koncert z okazji Urodzin
Łodzi oraz Manu Summer Jazz Sundays. 8 lipca na scenie na rynku
zagrają Nocny Kochanek i Andrzej Piaseczny, a ofertę uzupełni DJ
Groomi. Dziesiąta edycja festiwalu Manu Summer Jazz Sundays
X&Co wypełni wszystkie sierpniowe niedziele. Scena stanie tradycyjnie na Małym Rynku Jazzowym. Od czerwca czynna jest plaża na
rynku. Stanęły już przy niej żywe palmy, które tworzą atmosferę tropikalnego wybrzeża, czekają klasyczne i dwuosobowe leżaki i boisko
do siatkówki. Przy plaży dla dzieci jest  mały plac zabaw, a dla dorosłych Beach Bar, w którym przez całe wakacje można się relaksować,
a wieczorami potańczyć. Przez cały sezon plaża będzie miejscem
wydarzeń: tam odbędą się rozgrywki siatkarzy plażowych „Plaża

LODZIANA
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596 Urodziny Łodzi
Tegoroczne lato w mieście wypełnione będzie muzyką.
Na łodzian czeka ponad 100 wydarzeń muzycznych, kilkadziesiąt
koncertów, festiwale i oczywiście… Urodziny Łodzi! Miłośnicy każdego gatunku znajdą coś dla siebie: od jazzowych improwizacji
po scenę hip-hopową. Łódzkie Centrum Wydarzeń zaprasza na
Piotrkowską Kameralnie. Od początku lipca, w każdą środę na Pasażu Rubinsteina przy ul. Piotrkowskiej będzie można uczestniczyć
w cyklu plenerowych koncertów. Trzecia edycja wydarzenia wyróżnia się dużą różnorodnością prezentowanych gatunków: od jazzu,
klasyki, poezji, swingu i wielu innych. Na częścią jazzową czuwa
Tomasz Gołębiewski, koncertmistrz Filharmonii Łódzkiej. Cykl
trwa od 3 lipca do 28 sierpnia 2019. Pierwszy występujący zespół
wprowadzi w klimat dancingowy – White Boat Orchestra to 8. muzyków, wiernie odtwarzających brzmienia największych big-bandów
i orkiestr tanecznych II. poł. XX wieku. Pełen program wydarzenia
znajduje się na stronie ŁCW. Udział w koncertach jest bezpłatny.
Miłośnicy tradycyjnego gitarowego brzmienia idealnie odnajdą się
na Songwriter festiwalu, który odbywa się w każdą sobotę o godzinie
20.00 pod zegarem na skrzyżowaniu Piotrkowskiej i 6. Sierpnia. Niezwykła koncertowa przestrzeń to idealne dopełnienie gitarowego
brzmienia. W najbliższą sobotę, zagra Pola Rise, a w kolejne weekendy łodzianie będą mogli posłuchać włoskiej odsłony songwriterowego grania – Damien McFly oraz Australijczyk – Lucas Laufen. Sam
środek muzycznego lata w Łodzi zwieńczą 596. Urodziny Łodzi.
Łódzkie Centrum Wydarzeń, postawiło na line-up, którego
nie powstydziłby się niejeden polski festiwal. Silną reprezentację
hip-hopową otwiera na scenie niezwykle popularny zespół
PRO8L3M, Honorowy Obywatel Łodzi O.S.T.R, a zamyka Sokół
i przedstawiciel r’n’b - Smolasty. Pierwszego dnia urodzin, 26 lipca,

wystąpi także Voo Voo z nowym albumem „Za niebawem” oraz
Happysad, regularnie wyprzedający wszystkie klubowe koncerty
w Polsce. Na scenie pojawią się także uwielbiani – Łąki Łan oraz
Daria Zawiałow, laureatka Złotej i Platynowej Płyty. Organizatorzy
przygotowali też specjalny koncert dedykowany ukraińskiej mniejszości w Łodzi – Kozak System to zespół, który na Placu Wolności
zagra w sobotę 27 lipca. Urodziny Łodzi przedłuża Manufaktura, na
której scenie wystąpią: Nocny Kochanek, Dj Gromee i Andrzej Piaseczny.  Więcej informacji na www.lodz.pl/urodziny

Letnie spacery po Łodzi po angielsku

Łódzka Organizacja Turystyczna zaprasza na drugą edycję cyklu
wakacyjnych spacerów z przewodnikiem – Letnie Spacery po Łodzi
w języku angielskim. Oferta ta skierowana jest do wszystkich mieszkańców i gości miasta, którzy na co dzień nie posługują się językiem
polskim, a to dlatego, że wycieczki odbywać się będą tylko w języku
angielskim. Zeszłoroczne spacery cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród
anglojęzycznych mieszkańców Łodzi oraz gości naszego miasta, więc zdecydowaliśmy kontynuować projekt w tym roku. Letnie Spacery po Łodzi w języku angielskim mają za cel nie tylko przybliżyć obcokrajowcom kulturę, historię i piękno naszego
miasta, ale też zachęcić ich do aktywnego
uczestnictwa w życiu Łodzi – opowiada
koordynator projektu Olga Legczylina. Odwołując się do idei wielokulturowej
Ziemi Obiecanej, Łódzka Organizacja Turystyczna pragnie w ten sposób zainteresować
przyjezdnych opowieściami o wielkich fabry-

rynek Łódzki 7(218) 2019

kanckich fortunach, o bezprecedensowej
karierze miasta, które z czasem stało się
miastem film i sztuki awangardowej
– twierdzi łódzki przewodnik
Krzysztof Olkusz. Spacery odbywać się będą przez całe wakacje
aż do końca września włącznie.
Startują w każdą niedzielę
o godzinie 11.00 sprzed Bramy
Manufaktury od ulicy Ogrodowej lub z Pasażu Schillera. Przewodnicy opowiedzą o Izraelu Poznańskim i jego imperium, historii Starego
Miasta, magicznych podwórkach najsłynniejszej łódzkiej ulicy Piotrkowskiej, wspaniałych muralach i street-artowych instalacjach oraz
Łodzi wielowyznaniowej i o nowoczesnej Łodzi, której kwintesencją
jest powstające EC1 Łódź - Miasto Kultury. Wszystkie spacery są bezpłatne, organizowane przez Łódzką Organizację Turystyczną. Więcej
informacji: olga.legczylina@lodz.travel, tel. 722 002 846.              (BeO)

5

LODZIANA

Film się kręci
w mieście Łodzi…
To będzie rekordowy pod względem liczby produkcji filmowych
i serialowych rok dla naszego miasta. Coraz więcej producentów
korzysta z oryginalnych, interesujących łódzkich plenerów. Jak
informuje Wenancjusz Szuter z Łódź Film Commission, zakończono już zdjęcia do jednego z amerykańskich seriali i dobiegają końca
prace przy serialu TVP „Ludzie
i bogowie” w reżyserii Bodo
Coxa. Na liście produkcji są
również w tym roku zdjęcia
do serii „Ultrviolet” dla stacji
AXN, „Król” dla Canal+,
kolejne odcinki „Komisarza
aleja” oraz przygotowywany
cykl „Osiecka”. Nie tylko filmowe tradycje, ciekawe miejsca, architektura i konkuren-

cyjne stawki najmu przyciągają do Łodzi filmowców, ale także
współudział producencki Łódź Film Commission, która działa
w strukturach EC1 Łódź Miasto Kultury. Na liście koprodukcji znalazły się w tym roku trzy obrazy fabularne: „Głupcy” w reż. Tomasza
Wasilewskiego, „Swat” w reż.. Magnusa von Horna oraz „Bliscy”
w reż. Konrada Jaroszuka. Obecność filmowych i serialowych ekip
w Łodzi generuje nie tylko profity bezpośrednie, ale także znakomicie promuje miasto i przyciąga turystów.          (ag, zdjęcia arch. UMŁ)

Stompel o Łodzi
Zajrzeliśmy do księgarni E. Stompel przy Piotrkowskiej 11. Jest
tu jedna z najpokaźniejszych półek z książkami o Łodzi. Właściwie
jest wszystko – literatura piękna (w tym najnowsza powieść „Dwa
lwy i teatr”, o której piszemy obok), reportaże, wspomnienia, książki
kucharskie, poezje, humoreski i albumy o architekturze. Mnóstwo
książek z rabatami, jest w czym przebierać, a radzę przed wejściem
zajrzeć na Facebook księgarni!                                                          (jm)

„Światowid” na wakacje
Mam sentyment do tej księgarni – tu sprzedałem pierwsze
egzemplarze swojej książki „Człowiek z bajeru” z 1993 r., i tu kupuję
najnowsze wydania wszystkiego, co dotyczy Dzikiego Zachodu. Jak
czegoś nie mają, ściągną z hurtowni. Przegląd zacząłem od nowości
(jest m.in. „Serotonina” M. Houellebecqa!), a potem dłużej zatrzymałem się na półce Wydawnictwa ZNAK. Księgarnia oferuje tu niesamowite rabaty (nawet do 50%!) i np. słynnego „Greka Zorbę”
N. Kazantsakisa można kupić za niecałe 29 zł. Przesympatyczna
obsługa i świetny Facebook, trzeba tu wpadać!                                           (jm)
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Rzuciła, aby odnaleźć

Jak Ci się mieszka w Meksyku?
Kolorowo, radośnie, smacznie
i spokojnie. Mówi się, że w zdrowym ciele zdrowy duch, a tam jest
smaczne i zdrowe jedzenie, natura
sprzyja ruchowi – są piękne, szerokie plaże, często kilometrami puste;
wystarczy wyjechać kawałek poza
miasto, w którym mieszkamy,
a wszędzie jest mnóstwo tych plaż.
Jesteśmy tam już dwa i pół roku.
Ostatnie pół roku poświęciłaś na
swoją książkę...
Praca nad książką pochłania
tyle czasu, co praca na etat;  zdecydowałam się wydać ją sama, więc
miałam mnóstwo spraw związa-

nych z załatwieniem druku, promocją, szukaniem korekty, redaktora; wszystko to zajmowało dużo czasu, choć oczywiście dawało
dużo radości.
Warto było rzucić wszystko?
Zdecydowanie! Teraz zrobiłabym to dużo szybciej, ale nie żałuję,
bo te dwa i pół roku były dla mnie tak kwieciste i bogate w doświadczenia i emocje, że na nic bym tego nie zamieniła.
Była to życiowa rewolucja, miałaś ustabilizowane życie na wysokim
poziomie, osiągałaś sukcesy zawodowe. Warto jednak było?
Wszystko jest kwestią priorytetów. Są ludzie, dla których bezpieczeństwo finansowe jest głównym celem, myślałam, że ze mną
jest dokładnie tak samo, ale zrozumiałam, że to nie daje życiu kolorytu, więc muszę spróbować czegoś innego. Z tego punktu widzenia było warto!
Ostatnie zdanie książki sugeruje, że może będzie dalszy ciąg
Nie wykluczam, ale nie zakładam, że ta druga część szybko powstanie. Na razie jestem skupiona na tej, na jej sprzedaży i promocji.
Co Cię sprowadziło do Łodzi?
Serce bliskich mi ludzi. Mówi się, że korporacje są zimne, a tymczasem właśnie koleżanka stamtąd – cudowna Hania Spis z Łodzi
zorganizowała mi takie spotkanie.
Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnej książki!
Jerzy Mazur

Wiele razy sam o tym myślałem, ale wciąż mnie coś zatrzymywało – kolejne żony, dzieci i redakcje. Dotrwałem do zasłużonej emerytury i teraz też mnie korci, aby rzucić wszystko i zacząć składać
modele drewnianych statków. Mam już „Santa Marię”, a czekają
„Pinta”, Niña”, „USS Constitution” „Spanish Galleon”, „King of
the Mississippi” i parę innych perełek...
Po spotkaniu z Gosią Kardzis wiedziałem, że muszę jej książkę
przeczytać. Połknąłem jednym tchem. Kończyłem Iberystkę i Polonistykę na UW, naczytałem się Marqueza, Cortazara, Borgesa i Joyce`a, już na studiach uprawiałem krytykę literacką i pisałem recenzje
do „Literatury”, „Nowych Książek”, „Literatury na świecie” i „Kontynentów”, które zaraz po dyplomie wzięły mnie na etat, i gdzie
dopiero Ela Dzikowska i Rysiek Kapuściński nauczyli mnie pisać.
Rysiek – byliśmy na Ty już od studiów, bo byłem na roku z Zojką,
jego córką – pisał wtedy „Cesarza” i poprosił mnie, abym mu robił
research o Etiopii. Redakcyjna młódź w każdej ówczesnej redakcji
przechodziła ten etap pracy, ale ja byłem dumny, że robię to
do TAKIEJ książki – czytaliśmy ją jeszcze w maszynopisie, który
powstawał z rękopisu w sekretariacie naszej redakcji. Rysiek kilka
razy ratował mi potem skórę, kiedy w stanie wojennym pisałem krytyczne teksty o komunistach w Nikaragui i Ameryce Łacińskiej,
i zwalniali mnie z pracy. To właśnie wtedy chciałem po raz pierwszy
rzucić wszystko – i niemal się udało: na środku mostu na Wiśle jadąc
do domu w Gdańsku złamałem symbolicznie pióro i postarałem się
o paszport do USA.
Zawsze chciałem kiedyś napisać takie zdanie: sprzedawałem litografie w Szwecji, malowałem domy w Paryżu, pucowałem mosiężne klamki w londyńskim hotelu, kelnerowałem w madryckiej knajpie, w której niegdyś gen. Fran-

co zajadał się krewetkami w cieście,
ale dopiero sprzątanie miotłą ulicy
w Chicago przed sklepem, w którym
byłem stockmanem (ktoś, kto z piwnicy dostarcza towar na lady), nauczyło
mnie pokory wobec świata. I gdyby
komuniści dali wtedy paszport
mojej żonie i córce, może
do dziś mieszkałbym w USA.
Ale nie dali i wróciłem.
Miało być o Gosi, a rozpisuję się o sobie. Bo ta książka zmusza czytelnika do takich refleksji. Każdy miał kiedyś „doła”,
wyrzucali go z roboty, odszedł
mąż lub żona, dzieci wylatywały z gniazda. Nie każdy miał taką szansę, jak ja po 10 latach spędzonych w Afryce, Ameryce Łacińskiej,
zachodniej Europie i USA, i jak Gosia z pokaźnym kontem po kilku
latach w korporacji i furą utytułowanych znajomych. „Doły” i stresy mamy takie, jakie sobie latami wyhodowaliśmy. Nie wszyscy sobie
z tym radzą, Gosia pokazuje, jak to sama zrobiła. Z dyskrecją i literackim wdziękiem, który zadziwia u byłego szkoleniowca i coacha
korporacji. Świetnie spisana opowieść i wiwisekcja stanów ducha
i umysłu, która każdemu da coś innego – a to receptę na kryzys
i stres, podpowiedź jak się dogadać z córką, matką i partnerem, jak
przyrządzić tortillę czy wyszydełkować bikini w stylu art déco.
Gosiu, chapeau bas!
Jerzy Mazur

Poznaliśmy nową powieść o Łodzi autorstwa Piotra Jarmołowicza i Jacka Kusińskiego „Dwa lwy i teatr”. To wielowątkowa powieść
historyczna, ale także współczesna z elementami sensacji, która
odkrywa pewną łódzką zagadkę.
Autorzy przekonują, że Łódź
pełna jest nieodkrytych jeszcze
skarbów i jest kopalnią inspirujących historii, niezwykłych
miejsc i ludzi wartych opisania.
„Dwa lwy i teatr” to pierwsza
część tryptyku pod wspólnym
tytułem „Miasto ukrytych

rzek”, w którym fabrykancka przeszłość Łodzi – w tej odsłonie związana z rodziną Eitingonów – i jej
tajemnice mieszają się z teraźniejszością, tworząc unikatową atmosferę miasta. Wydawnictwo Jacka
Kusińskiego wydało w ostatnich
latach kilka ważnych tytułów, m.in.
monografię łódzkich fabryk, pałaców, a także niezwykłą powieść Bolesława Lesmana „Recepta na miliony”, poświęconą karierze Oskara
Kona. Książki te są jeszcze do zdobycia w księgarni E. Stompel
(Piotrkowska 11).
(jm)

Rozmowa z Gosią Kardzis, autorką książki
„A gdyby tak rzucić wszystko?”

Jak rzucić wszystko i przetrwać

Dwa lwy i teatr
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Muzyczny na topie
Ponad stutysięczna publiczność obejrzała w minionym sezonie
przedstawienia w Teatrze Muzycznym. Na finał była spektakularna
premiera musicalu „Miss Saigon”, a po wakacjach planowane jest
spotkanie z tangiem. Kierownictwo teatru odebrało zasłużone gratulacje od władz miasta, a wiceprezydent Krzysztof Piątkowski obiecał
pieniądze na zakup konsoli akustycznej. Teatr miał bardzo liczną
frekwencję –publiczność szturmowała kasę przed musicalem wszech
czasów „Les Miserables” (obejrzało go ponad 25 tysiące widzów),
tysiące gromadziły się na familijnym przedstawieniu „Madagaskar”,
a pokazaną na koniec sezonu „Miss Saigon” obejrzało już prawie 8
tysięcy osób! Cieszy się z tych wyników dyrektor Grażyna Posmykiewicz i mówi, że to daje odwagę, by planować kolejne duże autorskie
projekty, przy aprobacie całego zespołu, który po raz pierwszy od lat
dostał podwyżki wynagrodzeń. Kolejny sezon ma rozpocząć premiera spektaklu baletowego opartego na prozie hiszpańskiego pisarza
Artura Perez-Reverte, z muzyką „na żywo” w wykonaniu Samokhin
Band. W planach jest kolejny festiwal Off-Północna z Konkursem

Fotografie
na wystawach

W galerii ŁTF
przy ul. Piotrkowskiej 102 przez 3
tygodnie od 8.10 będzie można oglądać
wystawę fotografii
Krzysztofa Jarczewskiego pt. „ZapozoPiosenki Aktorskiej im. Jonasza Kofty, nowy program warsztatów
wani”. Zobaczymy
edukacyjnych, „fajfy” dla seniorów i warsztaty wokalne „Totalna
na niej portrety
bemolka”. Koncert sylwestrowy nawiąże do tradycji Łodzi Filmoosób
znanych
ze
wej. A na koniec sezonu można się spodziewać
premiery
dużego
sceny politycznej
musicalu, którego tytułu teatr na razie nie zdradza.                    (BeO)
fot. Krzysztof Jarczewski i artystycznej. – Nie
będę udawał, że prezenZakończyła się budowa sali koncer- Jerzego Semkowa zagrać utwory Brahmsa
towane zdjęcia to chwile „upolowane” – mówi autowej Akademii Muzycznej przy ul. Żu- i Mozarta. Następny dzień przyniesie kontor zdjęć. – Zdecydowałem się na pełną współpracę
bardzkiej 2. Uroczyste otwarcie odbędzie cert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ- Łódzkiej pod batutą Pawła Przytockiego,
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
ry od adresu nowej sali otrzymał tytuł „AŻ która będzie towarzyszyć pianistce Beacie
są, jak chcą, ale jednak – pozowali. Wybierali scenofestiwal”, a trwać będzie (nomen omen!) Bilińskiej w Koncercie fortepianowym
grafię, kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może jednak,
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estra- W. Lutosławskiego. W programie są też
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdzidzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade- utwory G. Verdiego, R. Wagnera i B. Brittewi? Warto sprawdzić!
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy! (BeO)
Z kolei w galerii Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
eksponowane zdjęcia Grzegorza Michałowskiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawodowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
od publikacji w „Expressie Ilustrowanym”,
potem robił zdjęcia dla „Przeglądu Sportowego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej
Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)
Mec. Marek
Kopczyński,
których wykoW dniach 5 lipca – ubrań, w
Bożena
barwne
motywy
5 sierpnia Galeria Rynek rzystanomec.
Niecieckaartystki. BajSztuki zaprasza na pierw- z obrazów
Ostojska
szą indywidualną wystawę kowe kompozycje Paulii dziekan
Pauliny Zalewskiej „Vari- ny Zalewskiej, przepełORA Jarosław
été” do galerii ELart przy nione humorystycznymi
Szymański
zdobią wnęul. Wschodniej 69. Na eks- akcentami,
fot. Maciej
już na całym
pozycji zostaną zaprezen- trza domów
Grzegorek
towane dzieła najnowsze świecie. Dzięki notowa13 września w siedzibie Okręgowej Rady Ad- Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była bo– malarskie motywy niom aukcyjnym artystka
wokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgro- wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
z cyklu „Folk lokalny”, odniosła olbrzymi sukces
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej dokow
których
artystka wchodząc na listę TOP 10
i wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień naniom film dokumentalny, a wieczór był także
umieszcza barwne postaci w rankingu artinfo.plz okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik.
wydanego
wierszy
na tle promocją
łódzkich
wedut pośmiertnie
-portalu tomiku
monitorującego
W spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga
Bożenny Banasik
„Miłość
w ogrodzie”,
który dotym
polski
rynek sztuki,
oraz instalacja
„Café de
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie
druku przygotowało
wydawnictwo.
InicjaSmartphone”,
poruszają- nasze
samym
plasując
sobie
wspominali byłą dziekan ORA, podkreślając
torami spotkania
byli adwokaci
miejsce Bożena
wśródNieciecnajlepcaJejproblematykę
współcharyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej
i Marek
a patronat
nad
czesnej ka-Ostojska
komunikacji
mię- Kopczyński,
szych artystów
młodego
fot. Grzegorz
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Kulturalny lipiec
3 lipca pierwszy raz tego lata zabrzmi muzyka w Pasażu Rubin- W dniach 12-19 lipca odbędzie się festiwal filmowy Transatlantyk –
steina i odtąd w każdą środę lipca i sierpnia od godz. 20.00 będą się hasło tegorocznej, dziewiątej edycji „Lądowanie na księżycu i inne
tam odbywać koncerty z cyklu Piotrkowska Kameralnie, organizo- zawieszone sny” nawiązuje do 50. rocznicy lądowania na Księżycu
wanego przez Łódzkie Centrum Wydarzeń. Program ułożył – misji Apollo 11. Festiwal wypełnią filmy z ważnych światowych
Tomasz Gołębiewski, który przygotował też odbywający się na dzie- festiwali, debaty i spotkania. – Przyglądać się będziemy temu,
dzińcu Muzeum Włókiennictwa cykl Geyer Music Factory – w tym o jakich lądach i marzeniach opowiadają twórcy kina w swoich filroku pod hasłem „Łódź bez prądu i pod prąd” – część koncertów mach i jak odpowiadają na pytanie o to, czy inny, lepszy świat jest
odbędzie się przy akompaniamencie instrumentów akustycznych, w ogóle możliwy – mówi twórca i dyrektor festiwalu Jan A. P. Kacza wystąpią cenieni artyści pochodzący z Łodzi,
marek. Łódzka publiczność jako pierwsza
m.in. Iza Połońska, Blue Cafe, Monika
w Polsce zobaczy film „Monos”, „Piranie” oraz
Kuszyńska, Maciej Tubis Trio, Apertus Quarpolską premierę filmu „Głos Pana”, inspirowatet. Koncerty będą się zaczynać w piątki
nego powieścią Stanisława Lema. Festiwal otwood godz. 21.00, a przed niektórymi z nich
rzy premiera filmu „Znajdę Cię” w reżyserii
muzeum zaprosi na oprowadzania po aktualMarthy Coolidge (reżyserka oraz odtwórca
nych wystawach. W soboty 6, 13 i 20 lipca
głównej roli męskiej Leo Suter będą gośćmi
woonerf pod zegarem będzie gościć koncerty
Gali Otwarcia 12 lipca). Film był zrealizowany
z cyklu Songwriter Łódź Festival, a w każdą
w dużej części w Łodzi, a ekranowa Łódź to
niedzielę o godz. 17.00 studenci i pedagodzy
prawdziwie europejska stolica kultury i sztuki
łódzkiej Akademii Muzycznej będą występo– miasto pełne życia, barw i kontrastów. W prować w Parku Źródliska w cyklu koncertów
gramie festiwalu jest przegląd filmów rosyjskieAkademia w Altanie. Filharmonia Łódzka
go reżysera Aleksieja Germana (ojca) oraz retropo raz dwudziesty organizuje swój Wędrowny
spektywa pochodzącego z Łodzi Wojciecha
Festiwal Kolory Polski – w programie jest dwaMarczewskiego, obejmująca wszystkie jego
dzieścia koncertów w dwudziestu miejscowoGospel Session - LAJ w Wytwórni pełne metraże, także legendarna, nakręcona
ściach naszego regionu – na trasie m.in. zamek
w Łodzi „Ucieczka z kina Wolność”. Mistrz
w Inowłodzu, kolegiata w Tumie, scena pod
po pokazach swoich filmów spotka się z widzazamkiem w Sieradzu, kościół w Boguszycach.
mi, a 13 lipca o godz. 13.00 zostanie odsłonięta
Melomani usłyszą klasykę zarówno w wersji
jego gwiazda w łódzkiej Alei Sławy przy Piotrtradycyjnej, jak i przefiltrowaną przez swobokowskiej 70, ufundowana przez Miasto Łódź,
dę jazzu. Natomiast jazzu „w czystej postaci”
a po tej ceremonii w Klubie 77 zacznie się
można posłuchać w Wytwórni, która w dniach
Master class z Wojciechem Marczewskim.
11 lipca – 29 sierpnia zaprosi na 12. edycję LetRuszy nowy program „Transatlantyk Bliżej” –
niej Akademii Jazzu – w każdy czwartek
w pięciu bibliotekach przygotowano filmowe
od godz. 19.00 będą prezentowane wartościospotkania obejmujące pokazy filmów oraz skuwe zjawiska międzynarodowej sceny jazzowej,
pione wokół nich dyskusje i warsztaty. – Cieszyprojekty debiutantów i legendy jazzu. Siłą
my się ze współpracy z Festiwalem TransatlanKadr z filmu „Znajdę Cię” Festiwal Transatlantyk
tegorocznej edycji będą utalentowane kobiety,
tyk. Jest ona okazją do otwarcia się na innego
takie jak amerykańska wokalistka jazzowowidza – mówi Dorota Sztyler, kierownik Dzia-soulowa Madison McFerrin i wokalistka
łu Promocji i Marketingu Biblioteki Miejskiej
Michelle David. Przy Łąkowej 29 wystąpi też
w Łodzi. 12 lipca podczas Gali Otwarcia Festifrancuski skrzypek Clement Janinet, japońska
walu nagrodę Fipresci Platinum Award 94
pianistka Yumi Ito oraz wirtuoz gitary Bill Friodbierze meksykański reżyser Arturo Ripstein,
sell, a spośród polskich gwiazd: trio Mikołaja
który rozlicza się z zakorzenionymi w kulturze
Trzaski, Jerzy Małek, Wojciech Jachna, duet
meksykańskiej formami opresji. Jego dzieła
Backspace i fortepianowe trio Enemy. Przyjełączą brutalizm z pięknem, a towarzyszące
dzie też francuski zespół Mona z charyzmabohaterom poczucie samotności z żywym zaintyczną liderką Elodie Pasquier i słoweńską piateresowaniem drugim człowiekiem.
nistką Kają Draksler. Finał będzie roztańczoWystawy
ny i śpiewający – Krzysztof Herdzin i Jarek
Na parterze Pałacu Poznańskich Muzeum
Wist zaprezentują przeboje Franka Sinatry
Miasta Łodzi prezentuje dużą ekspozycję „Eksrzeźba Marka Chlandy presje Wolności. Bunt i Jung Idysz – wystawa,
w swingowych aranżacjach.
Lato w Powszechnym
której nie było”. Kto chce zwiedzić i dokładnie poznać cały pałac,
Teatr przy ul. Legionów jako jeden z niewielu w Polsce gra powinien się tam wybrać w piątek – w każdy piątek lipca o godz.
w wakacje – do 28 lipca na dwóch scenach będzie można obejrzeć 16.30 będzie czekał przewodnik, który opowie o historii rodziny
kilkadziesiąt przedstawień.
Poznańskich oraz pokaże ciekawsze eksponaty na wystawach.
Filmowe lato
Na dni 26, 27 i 28 lipca, tj. na urodziny Łodzi muzeum przygotowa1 lipca zacznie się plenerowy festiwal filmowy Polówka: aż do 1 ło grę miejską „Alfabet Lodzermenscha”, której tematem jest histowrześnia będzie można oglądać wieczorne projekcje w parkach na ria łódzkiego przemysłu oraz słownictwo typowe dla mieszkańców
dziedzińcach, dachach, podwórkach czy nad wodą. Wszystkie poka- Łodzi. W ms1 można oglądać rysunki, rzeźby i obiekty Marka
zy będą się zaczynać po godz. 21.00. Tegoroczna Polówka to aż 66 Chlandy. Pałac Herbsta przygotował na wakacje wiele warsztatów
filmów w 8 blokach tematycznych. Pasaż Róży będzie gościć cykl dla dorosłych i dla dzieci: 10 lipca w Galerii Sztuki Dawnej nasze
czterech filmowych spotkań pt. „Filmowy Kurort w Pasażu Róży” pociechy mogą tworzyć techniką kolażu samodzielne portrety, a 24
– w podwórku ulicy Piotrkowskiej 3 pojawią się nawet elementy sce- lipca dowiedzą się jak spędzały czas na dworze dzieci w XIX wieku.
nografii związane z treścią filmów, a po projekcjach zaplanowano W Muzeum Włókiennictwa do 21 lipca można obejrzeć wystawę
warsztaty terapeutyczne nawiązujące do emocji przeżywanych przez prac pedagogów ASP pt. „Wątki i sploty”.
ekranowych bohaterów. Całe lato, aż do połowy września w każdy
Bajki w Pasażu Róży
piątek i sobotę od godz. 20.00 będą wyświetlane filmy w industrialPodwórko ulicy Piotrkowskiej 3 do końca wakacji będzie miejnych przestrzeniach przy ul. Piotrkowskiej 293/305, czyli w tzw. scem cyklu wydarzeń dla rodzin z dziećmi pt. Baśniowy Pasaż Róży;
Ogrodach Geyera. Cykl organizuje Kino-Galeria Charlie, a w reper- bajki będą wystawiane w niedziele o godz. 12.
tuarze nieśmiertelne klasyki, także tytuły ostatnich miesięcy.
Beata Ostojska
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CZAS na Bałutach
Centrum
Zdrowego
i Aktywnego Seniora (CZAS)
na Bałutach powstało w przychodni należącej do Miejskiego
Centrum Medycznego Bałuty
przy ul. Libelta. Budynek
w 2017 r. przeszedł kompleksową modernizację: pojawiła się
nowa elewacja, okna, centralne
ogrzewanie,
oświetlenie.
W 2018 r. powstały tu dwie
zewnętrzne siłownie i zieleniec
– jedna typowa, z urządzeniami

Szkolenie ze smartfonów

Chcesz nauczyć się korzystać ze smartfona? Zapisz się na wakacyjne szkolenia! Zadanie realizowane jest dzięki dofinansowaniu
z budżetu miasta. UMŁ zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach
komputerowych oraz szkoleniach z obsługi smartfona dla seniorów.
W ramach zadania „Po prostu dla Seniora 2.0: oswajamy komputery
i smartfony” 900 seniorów z Łodzi będzie mogło zdobyć wiedzę

Stadion
będzie
większy

ZDROWIE

do ćwiczeń, druga do kalisteniki. Teraz będą tu nowe pomieszczenia na parterze – sala do ćwiczeń, sala komputerowa, gabinet terapeuty oraz kuchnia
i łazienka. Wszystko w odnowionych wnętrzach, z nowym
sprzętem, z wejściem bez barier
z parteru, aby osoby na wózku
inwalidzkim mogły z niego
korzystać. Przy okazji tworzenia
CZAS w przychodni remont przeszła pediatria (wcześniej była na parterze), teraz jest na pierwszym piętrze. Inwestycja przy ul. Libelta kosztowała w sumie 2 mln zł. W Łodzi otwarto już dwa takie Centra Seniora: w 2017 r. na Widzewie przy ul. Szpitalnej oraz w 2018 r. na Górnej,
przy przychodni przy ul. Cieszkowskiego.                                         (jm)

praktyczną. Zapisy są telefonicznie pod numerem 511 614
574 od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00-14.00 oraz elektronicznie kontakt@poprostudlaseniora.pl Zadanie realizowane jest
przez Fundację
S u b v e n i o .
W zespole odpowiadającym za warsztaty są specjaliści, których bogate doświadczenie w pracy z seniorami i komputerami będzie praktycznym wsparciem
dla łodzian. Trenerzy to osoby, które dotąd wprowadziły w świat cyfrowy kilkanaście tysięcy osób 60+
zarówno w ogólnopolskim programie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu „Polska Cyfrowa Równych Szans”, jak i w programach lokalnych.
(jm, zdjęcia SUBVENIO)
Stadion przy al. Unii 2
zostanie rozbudowany –
w czerwcu została podpisana
umowa na jego powiększenie. – Kilka lat temu łódzka
piłka nożna była w stanie zapaści. Nie mieliśmy stadionów,
boisk treningowych, klimatu
przyjaznego futbolowi. W tym
najtrudniejszym dla łódzkich
klubów momencie podjęliśmy
razem kilka odważnych decyzji, dzięki którym dziś ŁKS awansował do ekstraklasy, a kibice drugiej łódzkiej drużyny biją rekordy frekwencji na swoim
stadionie. Zawarliśmy kompromis, dzięki któremu uratowaliśmy piłkę
nożną w Łodzi. Teraz przyszła pora na ostatni element tej układanki.
Zawsze dotrzymuję słowa, dlatego bardzo mnie cieszy, że dziś możemy podpisać umowę na dokończenie budowy stadionu Łódzkiego Klubu Sportowego – powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Wykonawcą
zadania będzie MIRBUD SA, wartość inwestycji wynosi 129 mln zł
brutto. Umowny termin zakończenia inwestycji do 5 czerwca 2022 r.
Trzymamy kciuki!                         
(jm)
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rekomenduje JERZY MAZUR

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

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

tel. 42 636 31 30
ul. Piotrkowska 82
www.meimei.pl

PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

Staropolska gościnność w środku miasta

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

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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Wielki remont na Księżym Młynie
Rusza remont dwóch największych budynków na osiedlu Księży
Młyn. Budynki położone są przy dawnej bocznicy kolejowej.
W maju ogłoszono przetarg, a wykonawcy składali oferty do 24
czerwca. Wyremontowane zostaną dwa największe budynki robotniczych famuł. W każdym z nich pojawią się lokale mieszkalne i pracownie artystyczne. Zmieni się również otoczenie budynków, gdzie
wyremontowane zostaną przyległe komórki oraz podwórka. Pomiędzy budynkami przebiega wyremontowany już w ubiegłym roku
koci szlak z zachowanymi torami kolejowymi, semaforem i planowaną drogą rowerową
wzdłuż kolejowej bocznicy. Przy ul. Przędzalnianej 49 przeprowadzony będzie kompleksowy remont budynku
wraz z przebudową lokali. Po remoncie będzie
tu 20 lokali mieszkalnych o powierzchni
od 25 do 103 mkw. oraz
jedna pracownia dla
twórców o powierzchni
120 mkw. Przed remontem w budynku zamieszkałych było 30 lokali.
Łączna powierzchnia

lokali wynosi 995 mkw.,
średnia powierzchnia
mieszkania wyniesie
44,7 mkw. Wyremontowany zostanie kompleksowo teren podwórka,
a także dwa budynki
komórek lokatorskich.
Z kolei przy ul. Przędzalnianej 51 po remoncie budynku będzie 11 lokali mieszkalnych
o powierzchni od 26 do 74 mkw. oraz dwie pracownie dla twórców
o powierzchni 103 i 125 mkw. Przed remontem w budynku zamieszkałych było 15 lokali. Łączna powierzchnia lokali wynosi 778 mkw.,
średnia powierzchnia przebudowanego mieszkania wyniesie
50 mkw. Wyremontowany zostanie teren podwórka oraz komórki
lokatorskie. Fragment komórek zostanie przystosowany jako zaplecze dla estrady, która znajduje się po zachodniej stronie posesji.
Obecnie na Księżym Młynie trwają prace przy remoncie budynków
przy ul. Księży Młyn 2, 8, 10, budynku komórek dla stworzenia
Klubu Księżego Młyna przy ul. Tymienieckiego 32, zagospodarowanie działki podwórek przy ul. Księży Młyn 2-12  wraz z budynkami
gospodarczymi. Modernizowana jest również przestrzeń publiczna
podwórka przy ul. Fabrycznej 21 wraz z komórkami oraz przy
restauracji w obszarze H przy ul. Księży Młyn 11a.
Jerzy Mazur
(na podstawie materiałów prasowych UMŁ, zdjęcia arch. UMŁ)

„Irish Pub” w gruzach
Ale tylko od strony podwórka, bo w środku wszystko
jest OK i można tu imprezować przy muzyce i zjeść smacznego kotleta. Trwa remont budynku dawnego banku Goldfedera przy ul. Piotrkowskiej 77, podczas którego konserwatorzy zabytków odkryli oryginalny kolor fasady – i taki
zostanie przywrócony. Od podwórka już to widać! Więcej
o pubie napiszemy w kolejnych wydaniach „RŁ”.         (jm)

„Dolce Vita” w Arturówku
Zapraszamy w lipcu do Arturówka, naszego ulubionego miejsce do rekreacji. Szczególnie polecamy restaurację
„Dolce Vita”, w której kuchmistrz Mario Santi serwuje
wyśmienitą włoską kuchnię z moimi ulubionymi Spaghetti
ai frutti di Mare, oraz Filetto pepe verde. Na deser koniecznie zamawiamy robione na miejscu Tiramisu. W weekendy
wysłuchamy tu koncertów Magdaleny Dudzic, która ma
rewelacyjny repertuar od country&western po współczesne
hity zachodnich wykonawców. W ostatnim czasie wiele się  
zmieniło w Arturówku – powstały nowe alejki spacerowe,
pobudowano park wodny dla dzieci, siłownie plenerowe,
plac zabaw oraz  dmuchańce dla dzieci a niedługo prawdopodobnie na stawie zakołysze się prawdziwa gondola!
Jerzy Mazur

rynek Łódzki 7(218) 2019
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Trafić bizona z 736 metrów!
Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego oraz firma Saguaro Arms współorganizowali międzynarodowe długodystansowe
zawody Quigley Match Poland. Tym razem odbyły się one na Strzelnicy Badawczej WITU ZIelonka. Szeroka, płaska i w dużej mierze
piaszczysta powierzchnia pozwalała na dobrą obserwację każdego
upadającego pocisku. Zawodnicy dopisali jak zawsze. W większości

RYNEK

od lat na Quigley Match Poland przyjeżdżają Ci sami miłośnicy
dalekiego dystansu i historycznych karabinów. A broń ta jest wyjątkowa, ponieważ musi być jednostrzałowym oryginałem lub repliką
zaprojektowaną do 1899 roku. Można korzystać z mechanicznych
przyrządów celowniczych odpowiednich dla tego typu broni lub
lunety, ale wyłącznie historycznej z okresu XIX wieku. Amunicję
zawodnicy elaborują prochem czarnym lub nitrocelulozowym
i korzystają wyłącznie z ołowianych pocisków. W czterech kategoriach wystartowało łącznie 36 zawodników z Polski, Słowacji, Luxemburga, Niemiec, Austrii, Czech, Szwajcarii. Wszyscy musieli mierzyć
się nie tylko z wyzwaniem strzeleckim, ale i zrywami ulewy i wiatru.
Jednak mimo przeciwności udało się rozegrać konkurencję w tradycyjnie przyjaznej atmosferze. Przestrzeganie Spirit of The Game,
czyli Ducha Gry, pozwala na dobrą zabawę i zdrowe współzawodnictwo. Metalowe cele reaktywne o różnych kształtach ustawione są na
dystansach: 320 m; 381 m; 370 m; 485 m; 548 m oraz 736 m. Do każdej tarczy należy oddać 8 strzałów, łączna ilość możliwych trafień to
48. Najlepszy zawodnik tegorocznej edycji Tomasz Kroczak aka
Lucky Tommy sięgnął celu 38 razy. Gratulujemy i zapraszamy na
kolejne wydarzenia związane ze strzelectwem westernowym.
Szczegóły na www.caspoland.eu
Anna Baczyńska AKA Crazy Zebra
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Raport jest gotowy

Rozmowa z Wojciechem Rosickim
wiceprezydentem Łodzi
W czerwcu pojawił się raport o stanie miasta...
Przygotowujemy taki raport już od ośmiu
lat. Pierwszy pojawił się w trzecim roku urzędowania pani prezydent w pierwszej kadencji
i odtąd zaczęliśmy systematycznie opisywać
efekty przyjętej rok wcześniej strategii zintegrowanej 2020 plus, którą rada przyjęła w drugim roku urzędowania Hanny Zdanowskiej.
W tym roku nastąpiła zmiana, bo Sejm podjął
uchwałę, że raport ma być przyjmowany na
sesji Rady Miejskiej, mogą go opiniować nie tylko radni, ale też mieszkańcy miasta, a w oparciu o ten raport będzie podejmowana uchwała
o votum zaufania do urzędującego prezydenta.
Gdzie można zapoznać się z raportem? Czy dostępny jest tylko w urzędowych gabinetach?
Raport jest już opublikowany na stronach Urzędu Miasta, wiec
można nawet w internecie zobaczyć, jak wygląda stan miasta i jak są

ŁÓDŹ | 2018
RAPORT O STANIE MIASTA

realizowane poszczególne
składniki w ramach różnych
obszarów. Staraliśmy się opisać jak najwięcej z takich
dziedzin, jak infrastruktura,
transport publiczny, bezrobocie, kultura, opinie mieszkańców. To może nie jest
pasjonująca lektura, bo ma
wiele tabelek, ale na pewno
pokazuje
stan
miasta
w jakim obecnie się znajdujemy.
Czy w kilku zdaniach może
pan powiedzieć, jaki on jest?
Myślę, że najlepiej to pokazują oceny mieszkańców – jak wnika
z ostatnich przeprowadzonych przez nas badań, prawie 60 procent
ocenia, że w naszym mieście żyje im się lepiej. Dla porównania, gdy
zaczynaliśmy robić badania, to zadowolonych było tylko 30 procent.
Rozmawiał: Jerzy Mazur
URZĄD MIASTA ŁODZI | DEPARTAMENT ARCHITEKTURY I ROZWOJU | BIURO STRATEGII MIASTA
STAN NA 31 GRUDNIA 2018 R.
ZGODNIE Z ART. 28 AA. USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM1

Wiecha na Mickiewicza 4
Inwestycja składa się z dwóch budynków mieszkalnych oraz
budynku garażowego. Projekt zlokalizowany jest w prestiżowym, zrewitalizowanym kwartale, gdzie wcześniej zostały zrealizowane m.in.
jeden z najbardziej luksusowych łódzkich hoteli Doubltree by Hilton
oraz zespół mieszkaniowo-hotelowy Tobaco Park. Budynki umiejscowione są po przeciwnej stronie Parku Poniatowskiego z imponującą
panoramą na zieleń oraz centrum miasta. W bliskim
sąsiedztwie znajdują się klub
Wytwórnia oraz Atlas Arena
z bogatym programem rozrywkowym. W dalszej odległości jest Zatoka Sportu z krytym
50-metrowym basenem, siłownia, ścianki wspinaczkowe
oraz korty do gry w Badmintona. Robiący zakupy korzystać
mogą m.in. z pobliskiego
Lidla, Pasażu Łódzkiego czy

Sukcesji. Oferta mieszkaniowa skierowana jest do szerokiego grona klientów.
Metraże od 35 do 140
metrów kwadratowych spełnią oczekiwania zróżnicowanych odbiorców, w tym
także miłośników penthousów. Warto podkreślić, że wiechę
na budynku zakładamy pół roku
po wbiciu w tym miejscu „pierwszej łopaty” – mówi Henryk
Ulacha,
Prezes
Varitex. Według zapewnień
dewelopera szybkość budowania odpowiada jakości,
a to dzięki zastosowaniu najwyższej klasy materiałów.                      
(jm)

Na placu budowy Fuzji przy ulicy Tymienieckiego wmurowano
w czerwcu kamień węgielny. W uroczystości uczestniczyła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Na Księżym Młynie powstaje inwestycja, dzięki której przeszłość połączy się z teraźniejszością. – Każda
nowa inwestycja niezmiernie cieszy. Taka jak ta, zalicza się jednak do wyjątkowych, bo mówimy o najważniejszych łódzkich zabytkach. O naszym dziedzictwie. To nie tylko część imperium największego w historii Łodzi fabrykanta,
ale również jedyna w swoim rodzaju elektrownia zakładowa, która jest prawdziwą ozdobą Księżego Młyna i miasta – mówiła Hanna Zdanowska,

Prezydent Łodzi. Projekt
Fuzja to 20 budynków
o różnorodnych funkcjach, z czego aż 14 to
zaadoptowane budynki
historyczne. Sercem obszaru będzie zabytkowy budynek dawnej elektrociepłowni projektu inżyniera Alfreda Frischa. W ramach inwestycji powstanie 90 tys. mkw. powierzchni mieszkaniowej, biurowej i usługowej, nowoczesne koncepty
gastronomiczne, handlowe, usługowe oraz obiekty kulturalne,
a także place miejskie, przestrzenie wspólne i tereny zielone. Mieszkańcy oraz użytkownicy Fuzji będą mogli skorzystać z licznych
udogodnień, wśród których są usługi car sharingu, ścieżki rowerowe, stacje serwisowe dla rowerów, paczkomaty czy ładowarki elektryczne. Fuzja będzie realizowana wieloetapowo. W pierwszym etapie powstaną dwa budynki mieszkalne, 227 miejsc parkingowych
oraz komórki lokatorskie. Pierwsi mieszkańcy będą mogli wprowadzić się już na początku 2021 roku.           
(jm, fot. Radosław Jóźwiak UMŁ)

Henryk Ulacha

Fuzja z kamieniem węgielnym

rynek Łódzki 7(218) 2019
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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

RYNEK
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Jaracza otwarta

W czerwcu otwarta została ul.
Jaracza. Szerokie chodniki z opaską granitową i elementami dla niewidomych, zieleńce, oraz 40 wysokich grabów, których do tej pory
nie było na ulicy, stworzyły przyjemną przestrzeń dla mieszkańców.
W zieleńcach podłączono nawodnienie oraz wykonano podświetlenie drzew. Ulica została wykonana
z odzyskanej, wyczyszczonej i uzupełnionej kostki klinkierowej.
Powstały wydzielone miejsca parkingowe, podwyższony peron przystanku autobusowego ze świecącą
listwą krawędziową, oraz wyniesione przejście dla pieszych przy pasażu Majewskiego i wyniesione skrzyżowanie z ul. Wschodnią. Postawiono nowe stylizowane energooszczędne latarnie w stylu wielkomiej-

Kamery do sieci...

...kanalizacyjnej! ZWIK wzbogacił się o kolejny zestaw specjalistycznych kamer do monitorowania stanu sieci kanalizacyjnej, które

Łódź buduje Rokicińską

W czerwcu wystartował kolejny etap prac na ul. Rokicińskiej
przy Wieńcowej. Obecnie prowadzone są prace przy skrzyżowaniu

rynek Łódzki 7(218) 2019

skim, ławki i elementy
małej architektury. Podczas
prac wymieniona została
w pełni infrastruktura podziemna, oraz wykonano
izolację
fundamentów
budynków. Przebudowano
i rozwiązano wiele konfliktów technologicznych z sieciami
podziemnymi.
Pozwoliło to na uporządkowanie wszystkiego co
mamy pod ziemią i wykonanie nowej drogi. Od 3
czerwca zarówno kierowcy
jak i pasażerowie MPK
mogą już jeździć wyremontowaną ulicą. Na swoją
trasę wróciły linie 86, 96
i N4. Autobusy zamiast
ul. Rewolucji 1905 r. jeżdżą
w kierunku ul. Zachodniej,
prosto ul. Jaracza.            (jm)
pomagają pracownikom
wykrywać
uszkodzenia
w kanalizacyjnych rurach,
zatorów z korzeni, tłuszczu
czy śmieci. Poruszają się
w kanałach na samojezdnych, zdalnie sterowanych
wózkach. Filmy nagrywane
pod ziemią są pomocne
w typowaniu kanałów
do remontów, również przy
odbiorach technicznych
nowo zbudowanej sieci. Bez kamer nie ma skutecznej pracy przy usuwaniu ze ścian  mineralnych złogów i narostów oraz likwidacji zatorów. Bez nich nie można też prowadzić prac naprawczych miejskich
kanałów metodą elastycznego rękawa utwardzanego światłem UV. Specjalistyczny samochód do przewozu kamer posiada pomieszczenie
z komputerami i monitorami. Obrotowymi obiektywami kamer, ich
oświetleniem oraz napędem kół wózków steruje się przy pomocy
dwóch joysticków lub przenośnego pilota. Pojazd obsługiwany przez
dwóch pracowników wyposażony jest w trzy zestawy kamer. W ciągu
roku ZWIK wykonuje inspekcję telewizyjną 50 km miejskich kanałów,
zaś cała łódzka sieć kanalizacyjna liczy ok. 2000 km.                          (jm)
z Gajcego, gdzie powstanie
nowa sygnalizacja świetlna,
potem ruszą prace na
zachodniej połowie skrzyżowania, aby po oddaniu
pierwszego etapu Rokicińskiej odróżnić ruch wraz
ze skrzyżowaniem. –Ten etap
prac i budowa przejazdu zaplanowane zostały na wakacje, aby
zminimalizować utrudnienia
dla podróżujących. Brak przejazdu przez tory spowoduje zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Część
linii będzie kursować od strony centrum do skrzyżowania Rokicińskiej z Kronikarską, a pozostałe linie obsłużą teren gminy Andrespol. Przesiadka pomiędzy
liniami nastąpi na ul. Rokicińskiej, między Kronikarską, a Wieńcową – mówi
Adam Ciszewski z Zarządu Dróg i Transportu. Na przesiadkę będzie
ok. 10 minut. Kierowcy korzystać będą z wytyczonych objazdów.
Z Andrespola ul. Wieńcową i Jędrzejowską do Tomaszowskiej, a na
terenie Andrzejowa, Szaniawskiego i Taborową. Dla udających się
dalej zalecamy wybieranie autostrady A1.
(jm, zdjęcia arch. UMŁ)
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Wybierz i zamów: toya.net.pl | info@toya.net.pl | 42 6333 888

WWW.SOLARIS.TURYSTYKA.PL
Informacje tel. 665 911 264

Rodzinne wakacje z nami!

Centrum SOLARIS ****
RYNEK

ul. Słoneczna 16, 76-002 Łazy woj. zachodniopomorskie
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Wakacyjne remonty
Gmina chce jak najlepiej wykorzystać okres wakacyjny, gdy ruch
w mieście jest mniejszy. Zaplanowano kilka remontów, które już się
rozpoczęły lub wkrótce się zaczną i zakończą we wrześniu. To właśnie
między innymi remont torowiska na al. Włókniarzy między Struga,
a Legionów. W planach jest także wykonanie nakładek asfaltowych
na ul. Widzewskiej od ul. Milionowej do ul. Wiejskiej, al. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Bandurskiego do ul. Retkińskiej, ul. Rzgowskiej od ul. Kurczaki do ul. Warneńczyka oraz al. Sikorskiego od al.
Włókniarzy do ul. Nastrojowej. Wzmożone prace będą także na
dotychczas realizowanych inwestycjach. W lipcu większy zakres prac
pojawi się m.in. na ulicy Kilińskiego od Narutowicza do Rewolucji
1905 r. Gestorzy rozpoczęli także prace na Próchnika. Po wakacjach
będziemy mogli korzystać m.in. z wyremontowanych ulic: Tuwima,
Nawrot, Traugutta, Rokicińskiej między Malowniczą a Gajcego oraz
ronda Tomaszowska – Jędrzejowska.                                                  (jm)

Centrum Kosmetyki Samochodowej

ul. Łąkowa 29
Parking podziemny w hotelu DoubleTree by Hilton Tel. 608 88 33 11
sprzedaż opon wszystkich marek;
przechowalnia kół i opon;
wymiana oleju, klocków
i tarcz hamulcowych;
montaż i wyważanie kół;
wulkanizacja.
ul. Zgierska 108,
tel. 42 654 42 13, 666 858 922

Łódź, Al. Śmigłego-Rydza 1
tel. 42 674 31 11
www.kia.com/pl/marvel
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Łódź, Al. Śmigłego-Rydza 22
tel. 42 676 34 44
www.marvel.hyunday.pl
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