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1. Інформація про місто



І Н Ф О Р М А Ц І Я  П Р О  М І С Т О

Лодзь є третім містом у Польщі за кількістю населення (приблизно 740 
000 згідно з опитуванням Selectiv у 2021 році) після Варшави та Кракова та 
четвертим за площею (293,25 км²; після Варшави, Кракова та Щецина). Лодзь 
– це місто контрастів, яке інтригує майже на кожному кроці. Тут повно заводів  
і в той же час у Лодзі багато зелені. Це місце еклектичне і авангардне  
водночас. Лодзь вражає блиском фабричних палаців і вражає своїми 
мистецькими інсталяціями.

Хоча історія міста налічує шість століть, динамічний розвиток Лодзі відбувся 
менше 200 років тому. З невеликого населеного пункту початку ХІХ століття 
вона швидко перетворилася на «землю обітовану», яка подарувала надію 
на краще завтра десяткам тисяч родин. У міському просторі можна знайти 
численні сліди культурної мозаїки робітничого класу. Таким плавильным 
котлом Лодзь була до другої світової війни. Після війни, ставши кіностолицею 
Польщі, для Лодзі відкрився ще один важливий розділ у ії історії. У 2017 році 
Лодзь прийняли до Мережі Креативних Міст ЮНЕСКО як Місто Кіно.

Сьогодні Лодзь – це креативне місто, місто фестивалів, місто, яке відкривається 
заново. Воно розташовано у самому серці Польщі, на перетині головних 
магістралей. Згідно з повідомленнями і статистикою, Лодзь є одним із міст 
Центральної та Східної Європи, що розвиваються найшвидше.

Сьогоднішня Лодзь наголошує на динамічному розвитку сучасних бізнес-
-послуг, ІТ-індустрії, логістики та сучасних технологій у широкому розумінні, 
не забуваючи про креативні галузі: мода, дизайн, кіно та мистецтво. 

Нові інвестиції, такі як станція метро Лодзь Фабрична та Новий Центр 
Лодзі, реалізовані у співпраці зі всесвітньо відомими архітекторами, а також 
будівництво міжміського тунелю під містом, яке зараз триває, починають нову 
еру в історії Лодзі.

EC1, колись процвітаюча електростанція, тепер має найсучасніший 
Планетарій у Європі, Національний Центр Кінокультури, Центр Коміксів та 
Інтерактивного Оповідання та унікальний Центр Науки та Технологій, де 
традиції зустрічаються з новими технологіями.

Нове серце міста зі Спеціальною Мистецькою Зоною та Ринком Катажини 
Кобро з чотирма вулицями – польською, єврейською, німецькою та російською, 
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які відсилають до чотирьох культур, котри колись сформували унікальний 
характер міста, будується прямо над багатоквартирним сучасним вокзалом.

Великою перевагою Лодзі є його центральне розташування. Місто  
є розташоване як у центральній частині Польщі, так і в Європі, що робить 
його «ближчим до всього». Зручне розташування поєднується з хорошим 
сполученням – агломерація оточена мережею автострад та швидкісних 
доріг, які забезпечують швидке сполучення з польськими та закордонними 
містами. Лодзь також має гарне залізничне сполучення з усіма великими 
містами Польщі. Наприклад, поїздка до Варшави займає трохи більше  
години. Зручне сполучення зі столицею є великою перевагою для розвитку 
туризму та бізнесу в обох агломераціях.

Біля Лодзі є також два міжнародні аеропорти. Приблизно в 10 хвилинах 
їзди від центру міста знаходиться Міжнародний Аеропорт імені Владислава 
Реймонта, а найбільший аеропорт знаходиться у Варшаві, за 130 км  
- аеропорт. Ф. Шопена, з якого можна дістатися до понад сотні куточків світу.

Розташований у центрі міста залізничний вокзал Лодзь Фабрична нещодавно 
пройшов ґрунтовний ремонт і став одним із найсучасніших трансферних 
центрів у Європі.  Розташовані по всій ЛодзІ велосипедні станції, а також 
мережа скутерів і міських мотоциклів сприяють швидкому та екологічному 
транспорту. Розгалужений громадський транспорт забезпечує цілодобове 
сполучення з Лодзю та регіоном.

Знання та наука є основоположним елементом розвитку Лодзі. Загалом  
у Лодзі навчається майже 75 тисяч студентів у 18 університетах –  
6 державних і 12 приватних, у тому числі понад 5 тис іноземних студентів,  
а диплом щорічно отримують понад 18 тис. випускників.

Живіть у Лодзі назавжди та дізнайтеся більше про одне з найкрасивіших міст 
Польщі.
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2. Практичні інформації 



П РА КТ ИЧ Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Ї

Легалізація перебування

Візи
Дійсна віза дає право перебувати в Польщі протягом зазначеної в ній 
кількості днів. Як правило, візи видають консули, але сам факт отримання  
візи не звільняє від обов’язку ретельно перевіряти обсяг прав власника 
візи. Слід звернути увагу на допустиму кількість днів перебування, оскільки 
зазвичай ця кількість відрізняється від терміну дії візи (наприклад, 90 днів 
перебування протягом 180 днів дії візи). Важливо, чи ваша віза дає право 
на один в’їзд, чи дозволяє вам багаторазово перетинати кордон (звичайно, 
разом із дійсним проїзним документом). Продовження візи воєводою 
під час перебування іноземця в Польщі можливе, але лише у виняткових 
випадках, тому, якщо Ви хочете залишитися довше, Вам слід подати заяву  
на отримання дозволу на подальше перебування до закінчення терміну  
дії візи. Те саме стосується іноземця, який в’їхав до Польщі в безвізовому 
режимі (він звільняється від обов’язку мати візу).

Дозвіл на перебування
Дозвіл на тимчасове перебування видається іноземцю, який планує 
 перебувати в Польщі більше 3 місяців і має конкретну мету перебування. 
Підставами, за якими іноземець може отримати дозвіл на тимчасове 
проживання, можуть бути: робота, навчання, закінчення навчання, 
волонтерство, дослідження, стажування, ведення бізнесу, возз’єднання сім’ї 
або інші важливі умови, які будуть доведені. Деякі іноземці можуть подати  
заяву на отримання дозволу на постійне перебування. Це в т.ч. особи  
польського походження, власники дійсної Карти Поляка, подружжя 
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громадянина Польщі (вони перебувають у шлюбі не менше 3 років 
і до подання заяви безперервно перебували в Польщі протягом 
2 років на підставі дозволу на тимчасове проживання). Крім того, 
закон передбачає дозвіл на перебування довготермінового 
резидента, на який можуть претендувати іноземці, котри легально 
перебувають у Польщі протягом 5 років без надто тривалих  
перерв, мають регулярне та стабільне джерело доходу, медичне страхування 
та мають підтверджене знання польської мови. Заяви про дозвіл на 
проживання подаються до воєводського управління. Необхідно особисто 
з’явитися до воєводського управління, подати відповідні документи  
та сплатити гербовий збір. Вищезазначені правила застосовуються до 
іноземців, які не є громадянами ЄС або членами сімей громадян ЄС. 
Громадяни ЄС та члени їхніх сімей можуть перебувати в Польщі на інших, 
менш офіційних умовах.

Польське громадянство
Іноземець може отримати польське громадянство кількома способами. 
Кожен іноземець, незалежно від того, на якій підставі і як довго він 
перебуває в Польщі, може через воєводу або консула подати заяву до 
Президента Республіки Польща про надання громадянства. Рішення 
значною мірою залежить від обґрунтованості заявки та інформації, яку до 
неї додасть іноземець. Президент може надати або не іноземцю польське 
громадянство. Однак відмова не блокує наступних можливостей подання 
заяв на громадянство. Рішення про визнання громадянином Польщі видає 
воєвода. Умови чітко визначені і зазвичай стосуються достатньо тривалого 
перебування в Польщі на особливих підставах. Умовою також є знання 
польської мови, підтверджене відповідним сертифікатом.

Більше інформацій
www.gov.pl/web/uw-lodzki/cudzoziemcy

Лодзький Воєводський Уряд
Відділ Справ Громадянських та Іноземців
Відділ Справ Іноземців до справ Легалізації Перебування
вул. Пьотрковська 103, 90-425 Лодзь
тел. +48 42 664 12 41

9



П РА КТ ИЧ Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Ї

Відділ Справ Громадянських Oddział Spraw Obywatelskich
вул. Пьотрковська 104, 90-926 Лодзь
Будинок Е, номери: 15-18, 025, 025A
тел. +48 42 664 1713

Паспортний Відділ
вул. Траугутта 25, 90-113 Лодзь
Будинок TEXTILIMPEX – IІ поверх
тел. +48 42 664 17 28

Мелдунок та PESEL

Мелдунок
Під мельдунком розуміється реєстрацію/визначення адреси постійного або 
тимчасового проживання особи. Цей термін вказує на конкретну адресу: 
місто, вулицю, номер будинку і, можливо, номер квартири, в якій особа 
проживає постійно або тимчасово. Будь ласка, зверніть увагу, що реєстрація 
не дає вам жодних прав над приміщенням; це лише підтвердження того,  
що особа перебуває за вказаною адресою. 

Іноземець зобов’язаний зареєструватися, якщо він має намір перебувати 
в Польщі більше 30 днів. Іноземець повинен зареєструватися не пізніше 
ніж на четвертий день після прибуття в дане місце перебування. Це не 
стосується лише громадян ЄС та членів їхніх родин, які мають 30 днів для 
реєстрації. Важливо, що Ви не можете зареєструватися на термін, довший 
від зазначеного в документі, котрий дозволяє вам перебування в Польщі.
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Для реєстрації за вказаною адресою необхідно надати в міське (гмінну) 
управління такі документи:

• паспорт або інший документ, котрий підтверджує  ідентичність ,

• документ, котрий підтверджує законне перебування в Польщі 
(наприклад, віза, карта перебування),

• заповнена мельдункову форма,

• документ, котрий підтверджує право власності на приміщення (договір 
оренди, нотаріальний акт).

Ви також можете зареєструватися онлайн. Реєстрація є безкоштовною.

Більше інформації:

Уряд Міста Лодзі
Відділ Справ Громадянських та Комунікації 
Відділ Довідів Ідентифікації та Запису Населення 
вул. Смугова 26a i 30/32, ІІ поверх, зал обслуговування
вул. Пьотрковська 100, І поверх, зал обслуговування
вул. Пьотрковська 110, І поверх, зал обслуговування

Лодзький Центр Контакту зі Мешканцями
Лодзь, вул. Пьотрковська 110 (вхід від алеї Шиллера)
тел.: +48 (42) 272-63-41, мейл: zkm@uml.lodz.pl

Колл-центр  - телефонная інформація УМЛ
тел.: +48 (42) 638-44-44
www.wizyty.uml.lodz.pl/qmaticwebbooking/#

PESEL
Номер PESEL — це одинадцятизначний цифровий символ, який дозволяє 
легко ідентифікувати особу, яка його має. Номер PESEL містить дату 
народження, порядковий номер, стать і контрольний номер. Номер PE-
SEL зберігається в реєстрі Універсальної Електронної Системи Реєстрації 
Населення. Він надається міністром, відповідальним за комп’ютеризацію  
на заяву відповідної особи. 
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Номер PESEL підходить не лише для громадян Польщі, а й для іноземців, 
які проживають у Польщі. Отримання номера PESEL на практиці значно 
полегшує вирішення багатьох справ. 

Номер PESEL зазвичай використовується в контактах з різними установами 
та в легальному обігу, напр.

• усі офіційні питання, наприклад, весілля, зміна місця проживання, 
спадщина чи судові справи

• використання номера у зв’язку з початком роботи у формі: трудового 
договору, договору про виконання певної роботи або договору доручення

• ідентифікація клієнтів і придбання певних публічних послуг, наприклад, 
місячних квитків на міський транспорт

• податкові декларації осіб, які не провадять підприємницьку діяльність

• фінансові послуги, наприклад, відкриття банківського рахунку, 
отримання кредиту

• створення власної компанії, наприклад, приватного підприємства або 
спільної підприємницької діяльності

• медичне обслуговування – перевірка наявності у людини страховки або 
вказівка номера PESEL на лікарняному

• цивільно-правові договори, наприклад купівля-продаж автомобіля

• і інші...

Більше інформації:
Відділ Справ Громадянських та Комунікації 
Відділ Довідів Ідентифікації та Запису Населення 
вул. Смугова 26a i 30/32, ІІ поверх, зал обслуговування
вул. Пьотрковська 100, І поверх, зал обслуговування
вул. Пьотрковська 110, І поверх, зал обслуговування

Лодзький Центр Контакту зі Мешканцями
Лодзь, вул. Пьотрковська 110 (вхід від алеї Шиллера)
тел.: +48 (42) 272-63-41, мейл: zkm@uml.lodz.pl

Колл-центр  - телефонная інформація УМЛ
тел.: +48 (42) 638-44-44
www.wizyty.uml.lodz.pl/qmaticwebbooking/#
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Лікування та страхування

У Польщі існує державна і платна медична служба. Для безкоштовного 
користування медичними послугами необхідно бути застрахованим  
у Національному Фонді Здоров’я (НФЗ). Якщо Ви працюєте в Польщі то 
на підставі трудового договору або договору доручення, Ви застраховані 
Національним Фондом Здоров’я. Працюючи на підставі цих договорів,  
Ви також можете безкоштовно включити в страхування свою сім’ю  
(чоловіка/дружини, дітей). Про цей намір необхідно повідомити роботодавця. 
Інші групи іноземців (зокрема, біженці, школярі, студенти та інші) також 
можуть користуватися державною медичною допомогою безкоштовно.  
Ви також можете застрахуватися добровільно в Національному Фонді 
Здоров’я. Після цього ви повинні подати відповідну заяву до відповідного 
відділення НФЗ за вашим місцем проживання. Ви самостійно сплачуєте 
внески на рахунок Установи Соціального Страхування (ZUS). Детальну 
інформацію можна отримати у відділеннях НФЗ та ЗУС.

Сімейний лікар – це так званий лікар загальної практики, який 
насамперед лікує своїх пацієнтів. При необхідності він видає направлення 
 в спеціалізовану поліклініку або лікарню. Запишіться до лікаря загальної 
практики: виберіть найближчу до вас клініку та візьміть із собою 
підтвердження страхування.
Більше інформацій:
www.nfz.gov.pl
Лодзкий Воєводський Відділ НФ
вул. Коптіньского 58, 90-032 Лодзь
тел. 800 190 590, +48 22 125 66 00, мейл: kancelaria@nfz-lodz.pl
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www.zus.pl
Відділ ЗУС у Лодзі
вул. Заменгофа 2, 90-431 Лодзь
тел. +48 42 638 27 90

Оренда та купівля квартири

Великим викликом у новому місті є пошук квартири. Є кілька варіантів 
пошуку житла: наприклад, гуртожиток університету, приватний гуртожиток, 
квартира, кімната в квартирі або оренда цілої квартири.

Оренда квартири
Якщо вам некомфортно в гуртожитку, Ви завжди можете знайти квартиру. 
Ви напевно знайдете кілька чи кільканадцять сайтів, які допоможуть знайти 
потрібну квартиру. Найпопулярнішими з порталів є, наприклад, OLX, Gum-
tree, Gratka, Otodom, Domiporta. Ви можете жити разом з іншими студентами 
або самостійно.

Пам’ятайте, що якщо Ви хочете отримати дозвіл на тимчасове перебування  
з метою навчання, вам необхідно мати місце проживання.

Документом, котрий підтверджує місце проживання в Польщі, може бути, 
наприклад:

• підтвердження мельдунку;

• договір про оренду житла;

• інший договір, який дозволяє володіння житлом.
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Види договорів оренди квартири:

• звичайна оренда

• періодична оренда

• інституційна оренда

Види зборів:

• збір (оплата власнику квартири за вселення та встановлення певного 
розміру орендної плати на певний період часу);

• орендна плата кооперативу (адміністративний збір, плата за загальні 
частини будинку);

• рахунки;

• опалення;

• застава (макс. 6х орендна плата; гроші на покриття збитків у разі 
пошкодження квартири або внаслідок будь-яких пошкоджень).

Водійські права

Ситуація водіїв, які отримали водійські права в країні, відмінній від Польщі, 
залежить від країни, в якій вони були видані. Громадяни країн-членів ЄС, 
Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну та Швейцарії можуть вільно користуватися 
своїми водійськими правами.

Однак, якщо водійські права були видані в іншому місці, ним можна 
користуватися в Польщі протягом перших 6 місяців після прибуття. Тоді Вам 
необхідно подати заяву на обмін іноземних водійських прав. До цієї заяви 
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важливо додати копію карти перебування, візи або іншого документу, котрий 
підтверджує Ваше право на перебування в Польщі, або довідку про те, що 
Ви навчалися не менше 6 місяців. У деяких випадках для обміну іноземних 
водійських прав Вам знадобиться скласти теоретичну частину іспиту  
з водіння. Можливе складання іспиту англійською мовою.

Більше інформацій:
Уряд Міста Лодзі
Відділ Справ Громадянських та Комунікації 
вул. Смугова 26a i 30/32, ІІ поверх, зал обслуговування
мейл: komunikacja@uml.pl, pjr@uml.lodz.pl
тел. +48 42 638 44 44, +48 42 638 58 13

Сайт:
www.wizyty.uml.lodz.pl
Більше інформацій:
www.gov.pl/web/gov/wymien-zagraniczne-prawo-jazdy-na-polskie

Комунікація: місцева та регіональна

У місті Лодзь міський громадський транспорт має понад 20 трамвайних ліній 
і майже 100 денних автобусних ліній і 15 нічних автобусних ліній. У будні, 
вихідні та святкові дні трамваї та автобуси мають різні розклади. Квитки  
в Лодзь є тимчасовими квитками.

Розклад Їзди Міської Комунікації:
www.uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/pasazer/rozklady-jazdy-komunikacji-
-miejskiej
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Карти Комунікації у Лодзі:
www.uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/pasazer/schematy-linii-tramwajo-
wych-iautobusowych

Квитки в міському транспорті:
Згідно з чинними правилами місцевого громадського транспорту в Лодзі, 
перша дія, яку пасажир зобов’язаний виконати відразу після посадки 
в транспортний засіб, це сплатити вартість проїзду. Сплата збору може 
відбуватися, серед іншого, шляхом валідації одноразового паперового 
квитка (квитків) загальною номінальною вартістю не менше тарифу за 
проїзд у часовий проміжок, обраний пасажиром, у відповідному пристрої 
(валідаторі) у транспортному засобі.

Ви також можете оплатити через електронну систему:
www.mpk.lodz.pl/showarticleslist.action?category=1322&Kup+bilet+za+po-
moc%C4%85+kom%C3%B3rki

 

У Лодзі ми маємо квитки на один проїзд (на час) і абонементні квитки, 
наприклад, квитки на один день, вихідні або довгострокові, т.зв. мігавки. 
Вартість квитків залежить від тривалості періоду і зони, в якій вони дійсні. 
Мігавка — це електронна безконтактна карта (зовні схожа на платіжну картку), 
на якій закодовані, тобто збережені абонементи, котрі дають право на проїзд 
громадським транспортом у Лодзі.

Типи квитків на громадський транспорт у Лодзі:
www.mpk.lodz.pl/showarticleslist.action?category=1321&Gdzie+kupi%C4%87+bi-
lety%3F 

Лодзька Агломераційна Залізниця
www.lka.lodzkie.pl/strona-glowna

У Лодзі можна подорожувати автобусом, трамваєм і поїздом за одним 
квитком. Спільне вшанування квитків приносить зручність та економію всім 
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пасажирам. Спільне вшанування квитків – це пропозиція, адресована як 
пасажирам міського транспорту, так і пасажирам Лодзьких Агломераційних 
Залізниць та поїздів POLREGIO.

Якщо у Вас є тимчасовий або абонементний квиток, котрий Ви  
використовуєте в MPK, Ви також можете подорожувати без будь-яких 
додаткових комісій на поїздах ŁKA та POLREGIO в Лодзі. Прикордонні 
залізничні станції: Лодзь Радогощ Західна, Лодзь Радогощ Сход, Лодзь 
Анджейув і Лодзь Люблінек.

Потяги приймають усі квитки, які є в міському транспорті, тобто на 20, 40 та 60 
хвилин, денні квитки та абонементи (мігавки).

Якщо у нас є квиток на потяг, можно також скористатися міським  
транспортом, не купуючи додаткових квитків. Досить мати 20-, 40-  
або 60-хвилинний залізничний зонний квиток. Також приймаються  
місячні квитки ŁKA та POLREGIO, а також квартальні квитки ŁKA. У випадку  
з проїзним квитком, як і в міському транспорті, враховується термін дії  
квитка.
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3. Головні пам’ятки Лодзі 
- що подивитися?
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Лодзь є дуже привабливим містом для туристів, тут є, серед 
інших, Аквапарк Łódź-Fala, Центр Мануфактура, Лодзький 
Зоопарк і Ботанічний Сад, Пальмярня, культурні об’єкти та 
численні парки. В оновлених палацах, кам’яницях і заводах 
знаходяться музеї, кафе та готелі. Свой неповторний шарм 
Лодзь завдячує стилю модерн, який панував в архітектурі 
початку ХХ-го століття. Чарують плавні лінії кам’яних 
будівель, ажурні металеві балкони, декоративні стилізації, 
а в багатьох будинках збереглася мозаїка та вітражі.  
У місті також є багато будівель с перелому  ХVІІІ і ХІХІ століть, 
котрі цікавлять свою історію, культурою та архітектурою.

Вулиця Пьотрковська
Найважливіша вулиця в Лодзі - Пьотрковська, на котрої зосереджена більшість 
культурних подій, соціальних заходів і громадського життя. Літні пивні сади, 
шоу, фестивалі, концерти, традиційні рикші і безліч фантастичних пам’ятників 
прямо на вулиці роблять його незвичайним місцем. Ви можете посидіти 
на лавці разом з Тувімом, посидіти за столиком з фабрикантами, послухати 
концерт Рубінштейна, а після прогулянки проїхатися на історичному трамваї.

Гулюючись по Пьотрковскої, варто також поглянути на її оновлені дворики, 
включно з подвір’ям OFF Пьотрковська або Сади Гейєра. Не менш цікавим 
місцем для туристів та мешканців міста є Пасаж Троянди та Ворота 
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Народження Дня. Також варто нахилити голову вгору. Фасади будинків на вул. 
Пьотрковської насичені цікавими еклектичними архітектурними деталями  
- каріатидами, барельєфами, еркерами.

Подивіться під свої ноги, і Ви побачите Алею Зірок, що відсилає до 
кіноспадщини Лодзі, і Пам’ятник лодзянцям – дорогу з майже 17 000 бруківки 
з залізною плитою з іменами та прізвищами засновників.

Галерея Великих Містян Лодзі
Вулиця Пьотрковська є вітриною нашого міста, а Галерея Великих Містян 
Лодзі є його невід’ємною частиною. Сама галерея складається з 6 пам’ятників, 
присвячених відомим особистостям, пов’язаним з Лодзью:

• Лавка Тувіма

• Фортепіано Рубінштейна

• Скринія Реймонта

• Творці Індустріальної Лодзі

• Крісло Ярача

• Пам’ятник Лампіарцу
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Off Пьотрковська 
OFF Пьотрковська– це унікальний проект в національному масштабі, який 
об’єднує різноманітні креативні індустрії. В одному місці відчинили свої двері 
студії моди та дизайну, архітектори, музичні клуби, ресторани, виставкові 
простори, репетиційні, шоуруми, концептуальні магазини та клубні кафе. На 
Пьотрковської 138/140 знаходиться сьогодні наймодніша точка на культурній 
карті міста Лодзь. На місці колишньої бавовняної фабрики Франтішка 
Раміша реалізовується проект, котрий має створити альтернативу основним 
консументскимим тенденціям, формуючи район як богему, що кипить 
життям.
www.piotrkowskacenter.pl

Сади Гейєра
Сади Гейєра є чудовим місцем на західній стороні вулиці Пьотрковської, 
у квадраті закритому вулицями Волчаньською, Червоною та Серадзкою. 
Після ревіталізації колишня фабрика Гейєра стала місцем розваг  
і культури для мешканців, де минуле зустрічається з сьогоденням. 
Величезний комплекс із 19 постіндустріальних будівель — зелене місце 
для зустрічей, роботи та повсякденного життя. Неповторну атмосферу 
Садів створюють численні події, такі як літні кінопокази під відкритим небо, 
барвисті дитячі майданчики, цікаві виставки, концерти, ярмарки та яторги.  
www.ogrodygeyera.com

Монополіс
Це колишній водогін «Монополія», котрий зараз є офісно-розважальним 
і культурним Центром «Монополіс». Нинішній Монополіс незвичайним 
чином поєднує різні сфери діяльності. Гості з легкістю знайдуть тут відмінні 
ресторани італійської, японської та середземноморської кухні, а також кафе зі 
свіжоспеченим хлібом і ароматною кавою. Для любителів театру та мистецтва 
Монополіс пропонує АРТ-галерею та Театральну Сцену Монополіс.
www.monopolis.pl

EC1 Лодзь – Місто Культури
Однією з важливих архітектурних об’єктів у центрі міста є комплекс будівель 
колишньої Лодзької Електростанції, де зараз знаходиться культурна інституція, 
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якою керує місто Лодзь та Міністр Культури та Національної Спадщини під 
назвою «EC1 Лодзь – Місто Культури».

Ревіталізований і розширений комплекс 
EC1 виконує культурні, мистецькі та освітні 
функції, це простір відкритий для митців 
різних сфер і адаптований для індивідуальної 
творчості, майстер-класів і групових подій,  
з необхідною для цього інфраструктурою.

Тут знаходиться найсучасніший у Польщі 
планетарій, Центр Науки і Техніки, 
Національний Центр Кінокультури, Центр 
Коміксів та Інтерактивної нарації, створений 
організаторами Міжнародного Фестивалю 
Коміксів та Ігор, а також конференц-зали 
та зали для організації заходів, у тому числі 
найбільший Машинний зал у стилі модерн 
(1360 кв. м).
www.ec1lodz.pl

Зоопарк Орієнтаріум
Орієнтаріум у Лодзі є найсучаснішим комплексом, котрий представляє 
фауну і флору Південно-Східної Азії. Найбільший індійський слон в Європі, 
гавіальний крокодил, суматранські орангутанги і підводний тунель, з якого 
можна помилуватися на акул і скатів, котри пролітають над головою, - ось 
лише частина пам’яток, якими можна помилуватися в закладі.

Виставкова частина поділена на 4 частини. Перший – будиночок для слонів. 
Є тут і зона вільного польоту - над головою літають, в тому числі,Египетские 
Цапли. Друга зона, яка називається Целебес, розділена на два загони. Одну з 
них займають східні видри, палаванські дикобрази, біла повія і низинний аноа. 
У другому жила родина макак. У наступній частині - океанічній - близько 1300 
риб, в тому числі акули, рідкісні гітаріни, бородаті акули, чорнопері рифові 
акули і скати - подорлики і гімантури. Цими видами можна помилуватися 
з рівня найбільшого підводного тунелю в Польщі. Остання і найгарячіша 
зона Орієнтаріум - Зондські острови. Тут можна зустріти рекордних розмірів 
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гавіального крокодила, суматранских орангутангів і гібонів, яванських 
лангурів, бінтуронгів, яванських і малайських ведмедів і азіатських птахів.
www.orientarium.lodz.pl

Стріт-арт- мурали
Стіни багатьох будівель у Лодзі прикрашені фресками, таким 
чином створюючи найбільшу відкриту міську галерею в Польщі. 
Його творці – відомі стріт-арт художники з Польщі (зокрема Pro-
embrion, M-City, Etam), а також за кордоном (зокрема Osgeme-
os, Eduardo Kobra, Inti, Aryz, Remed). У Лодзі роками створювали 
стінописи, в т.ч. в рамках фестивалю Urban Forms Gallery, а раніше 
– Міжнародного Фестивалю Графіті. Сучасна міська галерея 
під відкритим небом включає не лише графіті, а й різноманітні 
інсталяції на стінах будівель – із прутів, деталей автомобілів, 
уламків дзеркал і навіть моху.
www.lodz.travel/co-zobaczyc/murale
www.lodz.travel/files/public/user_upload/Mapa_lodzkiego_streetar-
tu_-_maj_2020.pdf

Вибрані музеї  у Лодзі
Лодзь пропонує понад 20 музеїв різної тематики. Посилання нижче приведе 
вас до опису наступних об’єктів:
www.lodz.travel/turystyka/co-zobaczyc/lodzkie-muzea
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Музей міста Лодзь
Один з найцікавіших музеїв у Лодзі знаходиться в репрезентативній 
резиденції, побудованій для родини одного з найбагатших власників 
фабрик Лодзі XIX століття - Ізраеля К. Познанського. Окрім експозиції 
фабричних інтер’єрів рубежу ХІХ–ХХ століть, виставки, котра розповідає про 
історію індустріальної Лодзі, був організований ряд зустрічдля виставок, 
присвячених митцям пов’язаним з Лодзю, та видатним мешканцям Лодзі, де 
представлені сувеніри Артура Рубінштейна, Юліана Тувіма, Карла Дедеція  
і Марка Едельмана.

У підвалі палацу знаходиться постійна виставка про багатокультурну Лодзь 
під назвою «У загальному дворі». Тут оживає минулий світ багатонаціональної 
та багатокультурної Лодзі до 1939 р. Це запрошення познайомитися з «Lodzer-
mensch» – поляками, німцями та євреями, які мешкають у багатоквартирному 
будинку, котрі поділяють радощі та печалі повсякденного життя.

В історичних інтер’єрах організовують концерти, вернісажі, бали та 
банкети. Будівля палацу примикає до відновленого фабричного комплексу 
Познанського, то є сьогоднішній  Мануфактури. Безпосередньо до палацу 
примикає сад. Сучасні художники з Лодзі представляють там скульптури під 
відкритим небом у рамках Алеї Скульптур, розташованої серед зелені парку.
www.muzeum-lodz.pl

Ліцманштадтське гетто
Перед другою світовою війною єврейське населення становило 1/3 
мешканців Лодзі. Деякі з них чудом покинули Лодзь після початку війни, але 
для багатьох, хто залишився, настали важкі часи. У лютому 1940 року в районі 
Старого Міста та Балутів, тобто тоді найбідніших частин Лодзі, було створено 
одне з найбільших у Європі гетто, котре від самого початку було табором 
рабської праці. Його ліквідація була проведена влітку 1944 року.

З понад 200 тис Єреїв лише 5-12 тисяч вижили через гетто Лодзі (точні 
цифри невідомі). Про них пам’ятає Парк Вцілілих, відкритий до 60-ї річниці 
ліквідації гетто разом зі Пам’ятником Полякам Рятуючим Євреїв, і понад 
600 «дерев пам’яті», висаджених тими, котрі вижили у Ліцманштадтському 
гетто. Інші об’єкти пам’яті про Лодзьке гетто: Центр Діалогу ім. Марка 
Едельмана, Єврейський Цвинтар, Станція Радегаст, Кузня Ромів та Пам’ятник 
Мученицькій Смерті Дітей
www.lodz.travel/co-zobaczyc/litzmannstadt-ghetto
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Постіндустріальні об’єкти - Мануфактура
Ізраель Калманович Познанський, власник 
промислового комплексу на вулиці Огродовій, 
вважається найбільшим промисловцем єврейського 
походження в Лодзі. Почавши свою кар’єру з магазину 
тканин на Старий Ринок, він за кілька років став 
творцем другого промислового капіталу в Лодзі.

Наприкінці 19 століття Познанський розпочав будівництво заводу на 
перехресті вулиць Огродова та Заходня. Швидкий розвиток підприємства 
та сприятлива економічна ситуація призвели до будівництва одного 
з найбільших фабричних корпусів міста – прядильної фабрики на вул. 
Огродової. Неподалік також був побудований палац Ізраеля Познанського, 
котрий вирізнявся розкішним фасадом і багатим інтер’єром.

Зараз основний промисловий комплекс займає торгово-розважальний 
і культурний центр «Мануфактура». Це відома туристична пам’ятка для 
відвідувачів, місце зустрічі жителів Лодзі, рай для шанувальників відомих 
брендів. У Мануфактурі влітку знаходиться пляж, а взимку ринок і ковзанка,  
а під час міських подій це місце проведення гучних концертів.

Мануфактура - це також: музеї, кінотеатр, театр, чверть тисячі бутиків  
і магазинів, дитячі майданчики, фітнес-клуб, кілька десятків ресторанів і кафе. 
Однак його центром є Лодзький ринок площею понад три гектари, який 
слугує дружнім громадським простором. Тут найдовший у Європі фонтан 
освітлює темряву кольорами та оточує своїм шумом чудово оформлені місця 
відпочинку.
www.manufaktura.com
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Постіндустріальні об’єкти Ксенжи Млин
Завод і житловий комплекс на річці Ясень збудував у ХІХ столітті Кароль 
Шайблер, найбагатший промисловець у Лодзі, німець за походженням. Це 
було самодостатнє місто в місті в стилі англійських промислових поселень. 
Серед інших тут були заводські корпуси, величезна прядильна фабрика 
схожа на замок, склади, фамули (робітничі доми), школа, пожежна охорона, 
дві лікарні, газова станція, фабричний клуб, магазини, оселі власників та 
залізнична смуга.

У вузькому розумінні Ксенжи Млин— це назва житлового селища, величезної 
прядильної фабрики та робітничих домів із короткою вулицею між ними, 
розташованих із західного боку вулиці Преназальних , між вулицями 
Тименецького та Фабричною та парком Źródliska I. 1920-х рр. і охоплює 
маєтки родин Шайблер і Громан. У 1971 році міський комплекс був визнан 
пам’ятником промислової архітектури. Крах текстильної промисловості 
змусив поселення змінити своє призначення.

Сьогодні Ксенжи Млінє магнітом, котрий приваблює туристів, художників  
і фотографів.

У чудових постіндустріальних просторах організовуються цікаві культурні 
заходи, фестивалі, покази мод, а у колишніх вілл та палаців сьогодні 
знаходяться музеї. У палаці фабриканта розташований Музей Кінематографії, 
відновлені стіни колишньої прядильної фабрики займають Loft Aparts, 
численні ресторани та квартири. Робітничий житловий масив перебуває на 
стадії ремонту, але він ще слугує житловим будинком.

Об’єкти:

• Музей кінематографії

• Палац-музей Гербста філія Художнього Музею

• Винний магазин

• Казковий Сад Світла в Парке Зьрудліска

• Пальмярня

• Бочки Громана

• Музей Художньої Книги

• Академічний Центр Дизайну

www.lodz.travel/co-zobaczyc/ksiezy-mlyn
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Зелена Лодзь
Зелені зони займають майже 1/5 площі Лодзі. Серед них майже 40 міських 
парків, у тому числі 11 історичних під опікою реставраторів, Ботанічний 
Сад, ЗОО, численні сквери, новостворені кишенькові парки, а також лісові 
зони, серед яких Лагевницький Ліс (1205 га) заслуговує особливої уваги. Це 
найбільший лісовий комплекс у межах міста в Європі.

Парки – це місце відпочинку у від суєти великого міста, хоча і тут відбувається 
багато чого. На початку травня варто відвідати Ботанічний Сад, де цвіте 
майже 70 тисяч тюльпанів; провести найдовший день у році під час 
мистецького пікніка в Геленівському Парку, організованого на зустріч літа;  
з іншого боку, суботнім літнім ранком варто звернути увагу на Сняданівський 
парк у найстарішому парку Лодзі – Парку Зьрудліска. Крім того, przez cały rok 
фотогулянки, тобто безкоштовні фотомайстер-класи, а також безкоштовні 
спортивні заходи, в т.ч скандинавська ходьба та бігові лижі. Також варто 
відвідати парк На Здоров’ю. У парку Клепача можна посидіти в тіні розлогого 
монументального дуба з jakże лодзьким ім’ям Фабрикант. Юліановський парк 
захоплює красою долини річки Соколувкі та одним із найстаріших дерев  
у Лодзі – дубом Косинер. У парку Понятовського можна спробувати свої 
сили на велотреку, а в парку 1 Травня – покататися на водному велосипеді  
на знаменитих Стефанських ставках.

Список міських парків:
www.lodz.travel/turystyka/co-zobaczyc/zielona-lodz/parki-miejskie
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Ботанічний сад
Лодзький ботанічний сад є одним із найбільших садів у Польщі. На площі 
67 га зростає понад 3400 видів, сортів і гібридів (таксонів) грунтових рослин  
і близько 2000 таксонів оранжерейних рослин. Разом із сусіднім ЗОО, 
парком ім Юзефа Пілсудського, котрий мешканці Лодзі називають парком  
«на Здоров’ю» та Заповідником Костянтинівське Полісся, складають понад  
250 гектарів зелених легенів міста. У своєму нинішньому вигляді сад 
відкривався для відвідування поетапно, починаючи з 1970-х років.
www.botaniczny.lodz.pl

Пальмярня
У найстарішому Лодзінському парку, Зьрудліска, ми можемо знайти місце, 
повне тепла та незвичайної екзотики, де ми можемо хоч на мить перенестися 
в теплі кліматичні зони. Ми можемо бути впевнені, що прогулянка Пальмовим 
будиночком подарує нам багато приємних вражень у будь-яку пору року.

Найстарішими рослинами є пальми віком понад 150 років. Їх доповнюють 
чудові бананові дерева, араукарії, бамбук і фігові дерева. Під значними 
кронами кількох десятків рослин ростуть: орхідеї, бромелії, бегонії, папороті 
та кротони.
www.botaniczny.lodz.pl/palmiarnia

Спорт і відпочинок
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Лодзь – «атлетична». Звідси родом Марчін Гортат – баскетболіст  
американської ліги НБА, Адам Кщот – чемпіон Європи та віце-чемпіон світу 
з бігу на 800 м, Агнешка Нагай – чотириразова олімпійська strzelectwo 
спортсменка, та тенісист Єжи Янович.

Політехніка Лодзька також має свої спортивни знаменитості. Каєтан 
Душинський є золотим медалістом у змішаній естафеті 4 х 400 метрів на 
Олімпійських іграх у Токіо, а також призером юніорського чемпіонату 
Польщі на стадіоні. Він є представником AZS Лодзь, захопленим спортом  
і біотехнологію.

Ола Беднарек, студентка біомедичної інженерії на Факультеті Електротехніки, 
Електроніки, Комп’ютерних Наук і Автоматизації ЛодзькоЇ Політехніки, є 
першою жінкою в Польщі, яка перепливла з суші на острів, 34 км через канал 
Каталіна, 46,5. км навколо Манхеттена в Нью-Йорку та 42 км через канал 
Ла-Манш. Вона належить до дуже невеликої групи пловчих у світі, яким це 
вдалося.

Два клуби мають найдавніші спортивні традиції - Лодзький Спортовий Клуб та 
Відзев Лодзь. Крім футболу, в Лодзі також можна тренувати інші дисципліни, 
в т.ч регбі або спідвей. Спортивна інфраструктура збагачується все новими 
об’єктами. Для любителів активного відпочинку місто пропонує мотузкові 
парки, скалодроми, батутний парк, санну трасу, скейт-парки та підйомник 
для водних лиж і вейкбордів. У Лодзі також можна покататися на байдарках, 
а також покататися на велосипеді Лодзьким Публичным Велосипедом

Спортивні об’єкти:

• Міський стадіон Владислав Король

• Міський стадіон на вул. Пілсудського 138

• Атлас Арена

• Зал ім. Юзефа «Зюна» Жилінськего

• Футбольний тренувальний центр «Мінерська».

• Центр Тренування Лодзянка

• Центр Автоспорту

• Затока Спорту ПЛ

www.uml.lodz.pl/czas-wolny/sport/obiekty-sportowe
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Атлас Арена
Спортивно-розважальний зал Atlas Arena є одним із найбільших об’єктів 
такого типу в Польщі. Пропонує комплексні послуги організаторам 
спортивних та сценічних заходів. Зал оснащений сучасною інфраструктурою, 
яка відповідає вимогам міжнародних спортивних федерацій та організацій. 
Він адаптований для організації ігор в баскетбол, волейбол, гандбол, 
дворовий футбол, легкої атлетики, бойових мистецтв та багатьох інших.

Детальна інформація про зал та заходи, які в ньому організовуються, доступна 
на сайті: www.atlasarena.pl

Центр автоспорту
Мото Арена Лодзь– єдиний спідвейний стадіон у Лодзі та найсучасніший 
об’єкт такого типу в Польщі. Має криті місця на десять тисяч глядачів.

Moto Arena Łódź tor має довжину 321 метр. Це перший в країні спідвейний 
стадіон, який має нахил не тільки на кривих (6%), а й на прямих (3%). 
Застосоване рішення полегшує конкурентам обгін і дозволяє їм розвивати 
великі швидкості. Також стадіон можна перетворити на арену для змагань з 
ендуро та мотокросу. Orzeł Łódź Speedway Club виступає на Moto Arena Łódź.
www.makis.pl/moto-arena

Затока (Бухта) Спорту
Затока Спорту Лодзької Політехніки – це спортивний комплекс, розділений 
на дві частини – басейн і т.зв. сухую зону. Басейн є, перш за все, єдиним 
50-метровим критим басейном у Лодзі. Басейн олімпійських розмірів 
складається з 10 доріжок, глибиною 2,5 метра по всій довжині. Поруч є 25 
метровий басейн. Його найбільша перевага - регульоване дно. Залежно 
від потреб, його можна встановити від 0 до 5 метрів. Тут проводять уроки 
плавання, аквафітнесу та курси дайвінгу.

Окрім зони басейну, у «Затоці Спорту» також є критий спортивний майданчик.
Серцем Затоки Спорту є багатофункціональний спортивний зал на 600 місць, 
який можна використовувати і для неспортивних заходів. Він оснащений 
сучасною звуковою та мультимедійною системою, що дозволяє проводити 
концерти, конференції та шоу. Крім нього, є зали для єдиноборств і фітнесу. 
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Поряд з ними розташований великий тренажерний зал площею 500 м2 і дві 
сквош-вольєри.

Між цими зонами є скалодроми. Тут можна тренуватися скелелазінню, 
болдерінгу. На передній стіні ми маємо в своєму розпорядженні близько 60 
позицій безпеки, що дозволяє розташувати понад 200 ліній лазіння.
www.zatokasportu.pl/pl
www.fabrykawspinania.pl

Аквапарк Фала (хвиля)
Аквапарк Фала — один із найбільших аквапарків, який складається із зони 
басейну, зони саун і спа-центру. Відкритий і закритий басейни, в тому числі 
басейн з хвилями, найвища водна гірка Камікадзе в Польщі, цілих 8 видів 
саун, басейни і соляні ванни, джакузі, водні масажі, канатний міст, випускна 
вежа, снігова печера, масажі, дитячі майданчики, натуристський пляж, бари, 
ресторани - усе це розташоване в центрі Лодзі. Хвиля – унікальне місце, як за 
архітектурою, так і розвагою.
www.aquapark.lodz.pl

Культура і мистецтво
У Лодзі є понад 20 музеїв, у тому числі Центральний Музей Текстилю, відомий 
у європейському масштабі, та Музей Мистецтва (ms1 і ms2) з відомими 
колекціями сучасного мистецтва. Також глядачів запрошують близько 20 
театральних сцен, філармонія та концертні зали Музичної АкадеміЇ. Тут також 
є численні галереї, кінотеатри, громадські центри та друга за величиною 
мережа муніципальних бібліотек у країні.

Варто зазначити, що Лодзь є, поряд з Варшавою, найважливішим центром 
польського кінематографу – тут роками навчаються видатні режисери,  
а у місті знімають інші фільми.

Зараз на місці колишньої Студії Художніх Фільмів працює Opus Film, відомий 
кінопродюсер, котрий отримав нагороди, і Toya Studios, одна з найбільших  
і найсучасніших звукових студій у Європі. Плануючи кінопрогулянку  
Лодзью, варто відвідати унікальний в Європі Музей Кінематографії.
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Усю актуальну інформацію про заклади культури можна знайти на веб-
-сторінці Управління міста Лодзь:

www.uml.lodz.pl/kultura/instytucje-kultury/muzea

www.uml.lodz.pl/kultura/instytucje-kultury/teatry

www.uml.lodz.pl/kultura/instytucje-kultury/galerie

www.uml.lodz.pl/kultura/instytucje-kultury/kina

www.uml.lodz.pl/kultura/instytucje-kultury/domy-kultury

33



Ф Е С Т И В А Л І  ТА  П ОД І Ї  В  Л ОД З І

4. Фестивалі та події  
в Лодзі



Ф Е С Т И В А Л І  ТА  П ОД І Ї  В  Л ОД З І

Лодзь називають містом чотирьох культур. 
Проте величезна кількість культурних подій  
і фестивалів пов’язана не лише з популяризацією 
мультикультурної історії міста. Серед багатьох  
заходів кожен знайде щось для себе:
www.lodz.travel/kalendarz-wydarzen

Фестиваль Light Move
«Фестиваль кінетичного мистецтва світла» — це звук, музика, колір, міська 
айдентика та сучасні екологічні технологічні рішення. Нова, візуально 
захоплююча цінність міських просторів, трансформованих світлом під час 
фестивалю, щороку радує тисячі відвідувачів.

Широкоформатні шоу в технології 2D / 3D mapping, виконані на фасадах 
еклектичних будівель у Лодзі, художнє освітлення багатоквартирних  
будинків, розташованих уздовж головних вулиць, аудіовізуальні  
перформанси в постіндустріальних районах і незліченні просторові  
інсталяції – це лише частина багатства програми кожного випуску фестивалю.

Крім того, концерти, наукові конференції та неймовірна атмосфера.
Фестиваль відбувається восени кожного року.
www.lmf2017.lmf.com.pl/index.html
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Фестиваль чотирьох культур у Лодзі
Фестиваль чотирьох культур Лодзі посилається на багатокультурне 
коріння міста, яке роками було мозаїкою культур і національностей – 
багатонаціональним індустріальним центром у самому серці Польщі. Ідея 
фестивалю – побудувати міст між історією та сьогоденням, показати шляхи  
до гармонійного співіснування різних націй, незалежно від історії.  
Інструментом для вирішення цього завдання є мистецтво, котра  
є універсальною мовою та будує зв’язки без упереджень, створюючи 
перспективу для цілих поколінь. А на фестивалі: концерти, виставки,  
вистави, артисти як з Польщі, так і з-за кордону.

Фестиваль проходить щороку в середині вересня.
www.4kultury.pl

День народження Лодзі
День народження Лодзі — це щорічна подія, яка відзначається на рубежі 
липня та серпня на честь надання Лодзі прав міста (29 липня 1423 р.). День 
народження Лодзі – це не лише традиційні концерти на Майдан Вольності 
та Мануфактура, а й багато пікніків, прогулянок, подорожей незвичайними 
місцями та інших супутніх заходів. У 2022 році на вул. Пьотрковської після 
20-річної перерви відбувся унікальний Парад Свободи. Під час фестивалю  
в Лодзі відкриваються спеціальні автобусні лінії, які полегшують  
пересування відвідувачів містом у цей час.
www.lcw.lodz.pl
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Карта Лодзянина – це система акцій і знижок, якою можна користатися 
в місті Лодзь. Знижки до 20% включають численні послуги та точки в місті 
(наприклад, міські катки, басейни, аквапарк Фала, EC 1, ЗOO, ресторани, мовні 
школи).

Щоб почати користуватися Картою Лодзянина, просто подайте заявку. 
Зробити це можна легко онлайн або особисто в пункті обслуговування.

Яким умовам має відповідати заявник на Карту Лодзянина?

Перш за все, потрібна повноліття. Налаштувати обліковий запис в системі 
може тільки повнолітня особа. Якщо Ви живете в Лодзі, незалежно від того, 
народилися Ви в нашому місті чи щойно приїхали в наше місто, перевірте, чи 
відповідаєте будь-якому з критеріїв нижче.

Щоб отримати Картку Лодзянина, достатньо виповнити одну з умов:

• Ви сплачуєте податок на доходи фізичних осіб у Лодзі (податок також 
стосується пенсіонерів);

• Ви студент деякого z Лодзького університету;

• Ви докторант університету Лодзі;

• Ви зареєстровані як безробітний в Лодзькій службі зайнятості;

• Ви дорослий учень середньої школи, технікуму чи професійно-
-технічного училища в Лодзі;

• Ви є опікуном людини з інвалідністю;

• Ви інвалід і отримуєте допомогу по непрацездатності;

• Ви керуєте фермою в Лодзі.

• Карту Лодзянина також можуть використовувати діти осіб, які 
відповідають одній із вищезазначених умов. Реєстрацію дітей здійснює 
один з батьків або законний представник за його документами.

Детальніше про картку на сайті:
www.kartalodzianina.pl
тел.: +48 785 999 900, 
електронна адреса: info@kartalodzianina.pl

38



Л ОД З Ь КИ Й  М УЛ ЬТ И КУЛ ЬТУ Р Н И Й  Ц Е Н Т Р

6. Лодзький 
Мультикультурний 
Центр



Л ОД З Ь КИ Й  М УЛ ЬТ И КУЛ ЬТУ Р Н И Й  Ц Е Н Т Р

Лодзький багатокультурний центр (ŁCW) реалізується в рамках співпраці  
між Центром  та  Фондом Копер допомагає і співфінансується Урядом  
Міста Лодзь. Основним припущенням ŁCW є широке розуміння інтеграції 
іноземців та іноземок, нових жителів міста, з їхніми польськими сусідами.

Клієнти Інформаційного пункту для іноземців можуть скористатися 
безкоштовними консультаціями культурологів, юристів, психологів,  
а також консультантів та кар’єрних радників, які володіють п’ятьма мовами: 
польською, англійською, російською, українською та білоруською.

Центр також пропонує мовні курси для дорослих і дітей, а також анімаційні 
та інтеграції, майстер-класи, прогулянки містом, заходи проти дискримінації 
та різноманітні зустрічі.

Команда Інформаційного пункту для іноземців у Лодзі пропонує комплексні 
послуги в таких сферах:

• підтримка у вирішенні повсякденних труднощів у контакті  
з громадськими установами, включаючи навчальні заклади, офіси, 
соціальне забезпечення, поліцію, медичну службу,

• консультування в процесі легалізації перебування,

• допомога в пошуку роботи та квартири,

• втручання в ситуації насильства та дискримінації,

• консультування з фахівцями, особливо психологічною та юридичною 
допомога,

• усний переклад, особливо в контактах з державними інстітуціями,

• вивчення польської мови для дорослих і дітей,

• інформація про доступну допомогу, освітні та культурні пропозиції,

• сприяння антидискримінаційній діяльності.

Допомога та консультації в Інформаційному пункті для іноземців безкоштовні.

Лодзький мультикультурний центр
al. Костюшка 48, оф 1, 90-427 Łódź
телефон: +48 722 25 28 28
електронна пошта: info@koperpomaga.org
www.cw.lodz.pl
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Живучи в Польщі, ми маємо перелік вихідних днів, встановлених законом. 

• 1 січня - Новий рік

• 6 січня – Водохреща

• Великодня неділя та понеділок

• 1 травня - День праці

• 3 травня – День Конституції 3 Травня

• День Божого Тіла (пересувне свято, припадає на четвер червня)

• 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці

• 1 листопада – Всіх Святих

• 11 листопада - День національної незалежності

• 25 грудня - перший день Різдва

• 26 грудня - другий день Різдва
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112 - європейський номер екстреної допомоги

986 - Муніципальна поліція

991 - Енергетична швидка допомога

992 - Газова швидка допомога

993 - Допомога з централізованим опаленням

994 - Допомога з каналізацію

997 - Поліція

998 - Пожежна охорона

999 - Швидка допомога

+48 42 683 52 55 - інформація Аеропорт у Лодзі

+48 19757 - PKP інформація

+48 42 63 197 06 - інформація ПКС

+48 801 301 309 - інформація МПК
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КОРИСНІ ДОДАТКИ

Трекер

Мобільний USOS UŁ

Skycash

Jakdojade.pl

Мобільна Лодзька 
Політехніка

Карта Лодзянина

Громадський велосипед 
у Лодзі

Блінкі-місто
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