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Rozmowa z Janem A. P. Kaczmarkiem,
dyrektorem Festiwalu Transatlantyk

Kurs na Afrykę?
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A. P.
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które
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kiego” będzie już w druku.
poparcia tamtejszego rządu i jego parasola politycznego.
Jerzy Mazur
t Jakie macie na to sposoby?
Wspólnie z Łódzką Regionalną Izbą Gospodarczą
oraz Instytutem Afrykańskim nasza agencja organizuje w listopadzie w Łodzi pierwszy kongres partnerstwa
i współpracy
polsko-afrykańskiej
POLANDAFRICA 2013. Łódź
Za
nami premierowa
łódzka edycja
jest jednym
z najbardziej
znanych polskich miast w Afryce dzięFestiwalu
Filmowego
TRANSATLANki tutejszemu
Studium
JęzykaoglądaPolskiego, które ukończyło wielu
TYK.
Przez osiem
dni czerwca
afrykańskich
polityków.
Wspólnie
zapraszamy zatem łódzkich
liśmy
filmy, koncert
Irène Jacob,
która
przedsiębiorców
dniach 26-27
listopada na kongres. Udział w
celebrowała
z namiw twórczość
Krzyszkongresie
jest bezpłatny,
a informacje
tofa
Kieślowskiego,
absolwenta
Łódz- o nim są na stronie www.
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kiej
Szkoły Filmowej. Na Piotrkowskiej
Rozmawiał: Jerzy Mazur
stanęła Łóżkoteka, działało też Kino
Kulinarne. Festiwal otworzyła gala
W OFF Piotrkowska śpiewała
w Teatrze Wielkim, po której przewieziono gości do EC1 na bankiet. Irene Jacob (Fot. S. Szwajkowski)
Na pierwszej projekcji w kinie Helios Sukcesja widzów przywitał
dyrektor festiwalu Jan A. P. Kaczmarek. Wieczorami tłumy widzów
brały udział w pokazach filmowych w Łóżkotece i kinie Helios.
Gościem Festiwalu Transatlantyk była francuska aktorka Irene
Jacob. Poprowadziła Master Class dla studentów PWSFTviT, a w 20.
rocznicę śmierci Krzysztofa Kieślowskiego wzięła udział w projekcji
„Podwójnego życia Weroniki”, spotkała się z widzami i opowiadała o kulisach współpracy z polskim reżyserem.
(BeO)

Zacumował Transatlantyk

3

WYDARZENIA

Perła dla New Yorku

rykańskich klubów wnętrzu przez pięć dni
w tygodniu odbywają się koncerty, a na klubowej scenie występują zarówno utytułowani
artyści – m.in. TSA czy Perfect – jak i mniej
znane, lecz grające świetną muzykę zespoły.
Na klubowiczów czeka świetnie zaopatrzony
bar oraz dania kuchni amerykańskiej. Szczegółowy program wydarzeń w New Yorku na
www.newyork.net.pl
(BoB)

Podczas tegorocznej Wielkiej Gali Jazzowej „Grand Prix Jazz
Melomani”, która odbyła się w czerwcu w Teatrze Wielkim, Klub
Muzyczny New York otrzymał nagrodę Polskiego Radia Łódź –
Wydarzenie Roku – „Jazzowa Perła Łodzi”. Klub mieści się
w samym sercu miasta przy Piotrkowskiej 62. Choć działa dopiero
od roku zdobył już duże grono stałych bywalców. To wyjątkowe
miejsce na muzycznej mapie Łodzi. W stylizowanym na wzór ame-

Menedżerka Klubu
Katarzyna Kowalczyk
z nagrodą

Logistyka dla służb mundurowych
współorganizowana
przez Wojskowy Instytut Wydawniczy debata „Innowacje dla bezpieczeństwa. Nauka –
biznes – służby mundurowe”.
Podczas
paneli dyskutowano
m.in. na temat zmian
w przepisach dotyczących zakupów na rzecz
służb mundurowych,
a także innowacyjnych
technologiach. Drugiego dnia targów w wyniku konkursu wyłoniono Liderów Zaopatrzenia Służb Mundurowych w dwóch kategoriach. Laur w kategorii
produkt
wdrożony
zdobyła spółka ALFA-SYSTEM za Punkt
Kontroli Bezpieczeństwa Skaner RTG
Model XIS-5335S, natomiast w kategorii produkt opracowany zwyciężyła firma ATOS za
system „TWIERDZA
X”. Wyróżnienia otrzymała w obu kategoriach firma BMF Centrum Specjalistycznego
Sprzętu Mobilnego.
Gratulujemy!

W hali EXPO Łódź
odbyły się w maju IV Targi
Logistyki Służb Mundurowych TLSM, organizowane przez spółkę Międzynarodowe Targi Łódzkie.
Wzięło w nich udział blisko 70 firm z wielu branż,
w tym instytuty badawcze
i certyfikujące oraz uczelnie wyższe. Przez dwa targowe dni można było tu
obejrzeć najnowsze elementy wyposażenia żołnierzy, policjantów, strażników leśnych, celnych i granicznych oraz strażaków
i kolejarzy. – Wśród wielu
atrakcji przykuwających uwagę
– podkreśla Agata Szczepaniak, Kierownik Zespołu
ds. Organizacji Targów
i zarazem rzecznik prasowy imprezy – były na przykład uniformy policyjne wykonane z trudnopalnych materiałów oraz drony zwiadowcze,
które mogą być wykorzystywane
do
pilnowania
granic,
a także… do liczenia skrzyń
w magazynach!
Swoje wyroby zaprezentowali również dostawcy żywności, materiałów
pędnych i artykułów
papierniczych. Jednym
z najważniejszych wydarzeń towarzyszących tegorocznej edycji TLSM była

Jerzy Mazur

KALENDARZ IMPREZ
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MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ŁÓDZKICH
7-9 października
IX Międzynarodowe Targi Żywności
Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD
www.naturafood.pl
7-9 października
V Targi Ekologicznego Stylu Życia beECO
www.beeco.com.pl
12-13 października
INNOVATEX 2016
III Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych
Konferencja Technicznych i Specjalnych
Wyrobów Włókienniczych
www.ttww.pl

LODZIANA
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18-20 listopada
VI Salon Ciekawej Książki
www.salonciekawejksiazki.pl
22-23 listopada
III ŁÓDZKIE TARGI ENERGETYCZNE
Targi Efektywności Energetycznej i OZE

www.oze.targi.pl
22-23 listopada
INTRALOMAG
Targi Logistyki Magazynowej
www.intralomag.pl

Spotkajmy się w Łodzi!
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Włoski bank wchodzi do Łodzi

Łódź znowu przyciąga nowego inwestora. Tym razem na mapie
miasta pojawiła się włoska grupa bankowa. To efekt inwestycji banku
Banca Farmafactoring S.p.A. (BFF) w łódzką spółkę Magellan, finansującą sektor medyczny i samorządowy. W Łodzi powstanie centrala

odpowiedzialna za działalność Grupy BFF w Europie Środkowo-Wschodniej. W konferencji prasowej poświęconej planom nowego
inwestora i związanymi z nimi perspektywami dla miasta, wziął udział
Wiceprezydent Łodzi Ireneusz Jabłoński. – Cieszy nas, że poważny inwestor
włoski zdecydował się na inwestycję rzędu 100 mln euro w łódzką firmę. Deklaracja, aby na bazie Magellana rozwijać ekspansję na Europę Środkowo-Wschodnią,
wykorzystując know-how i doświadczenie zespołu Magellana, otwiera nowe szanse
na rozwój tej firmy, pozwoli też zaprosić do współpracy kolejnych absolwentów łódzkich uczelni – powiedział Wiceprezydent Łodzi. Z kolei Krzysztof Kawalec, Prezes Magellana, podkreślał: Magellan jest typowo łódzką spółką. W tej
chwili zatrudniamy ponad 150 osób. Współpraca z BFF pozwoli nam znacznie
zwiększyć skalę biznesu i już rozpoczęliśmy rekrutacje pod kątem nowego inwestora.
Natomiast Massimiliano Belingheri z Banca Farmafactoring zaznaczył, że Łódź jest dla włoskiej
grupy bardzo atrakcyjnym
miejscem do inwestycji,
a Magellan posiada wszystkie
niezbędne czynniki, aby przejąć rolę centrali grupy na
Europę Środkowo-Wschodnią. Gratulujemy tej obiecującej fuzji znakomitych partnerów i życzymy sukcesów!
Jerzy Mazur

Od lewej: Ireneusz Jabłoński, Krzysztof Kawalec i Massimiliano Belingheri

Powrót kolekcji

Starania zostały uwieńczone sukcesem. 17 maja br. do Łodzi
powróciło 337 eksponatów, które
uroczyście przekazał łódzkiemu
muzeum wicepremier, minister
kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. Wzbogacą
i uzupełnią kolekcję Działu Kultur Ludowych Krajów Pozaeuropejskich. Wśród odzyskanych
skarbów są ozdoby, maski i przedmioty codziennego użytku.
Powróciły nie tylko cenne eksponaty. – Wypełniliśmy bolesną lukę
w historii łódzkiego muzealnictwa –
mówił marszałek Witold Stępień,
a prof. dr hab. Ryszard Grygiel,
dyrektor muzeum, nie krył wzruszenia na konferencji prasowej.
(BeO)

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne odzyskało cenną
kolekcję obiektów etnograficznych – m.in. ozdób, masek i przedmiotów codziennego użytku – ilustrujących kulturę państw afrykańskich, a także prekolumbijskich kultur Peru i Meksyku. Kolekcja była gromadzona w Łodzi od 1931 r., ale podczas okupacji została wywieziona do Rzeszy. W Łodzi pozostały jedynie 162 eksponaty.
Dopiero w 1967 r. udało się odzyskać część kolekcji z muzeum
w Lipsku. Niemcy zwrócili 306
spośród 575 obiektów i część
kolekcji odnalezioną w Getyndze. Pozostałe eksponaty uległy zniszczeniu. Łódzkie
muzeum, wspierane
przez
Urząd Marszałkowski, władze
miasta oraz Ministerstwo Kultury, od kilku lat zabiegało
o zwrot reszty eksponatów.

Nowi inwestorzy w Strefie
Cztery firmy otrzymały w czerwcu pozwolenie na działalność
w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Spółka Cortizo, będąca
największym w Hiszpanii producentem i dystrybutorem systemów
aluminiowych dla budownictwa,
rozbuduje i zwiększy moc produkcyjnym swojego zakładu w Podstrefie Radomsko. HSV Polska ma już
w Łodzi, Radomsku i Wrocławiu
trzy fabryki opakowań i izolacji styropianowych, a planuje zakup
maszyn i urządzeń produkcyjnych
oraz zautomatyzowanie systemu
odbioru wyrobów, dzięki czemu
wzrośnie wydajność produkcyjna
zakładów. Z kolei Isopak Poland,
należąca do grupy kapitałowej Isopak Adriatica S.P.A. jednego z liderów i największych włoskich producentów opakowań ze styropianu,

planuje rozbudowę i zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu w Radomsku. Natomiast Uma Investments, należąca do grupy kapitałowej Kellogg Company, zwiększy moce produkcyjne zakładu w Kutnie, do którego zakupi i zmontuje dwie
nowe linie produkujące przekąski Pringles. W sumie wymienione
firmy poniosą wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 365
mln zł oraz utworzą 113 nowych miejsc pracy, utrzymają ponad
450 dotychczasowych stanowisk. Przez ponad 19 lat istnienia
Łódzkiej SSE wydano 290 zezwoleń, a inwestorzy zrealizowali
inwestycje o łącznej wartości ponad 13 mld zł, dzięki którym
powstało 33 tysięcy miejsc pracy.
(jm)

ŁSSE zaprosiła do Łodzi dziennikarzy z Chin
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TOYA ma 25 lat

i wkład w rozwój usług multimedialnych. Wśród tych nagród
i wyróżnień są m.in.: „Złota PIKE” (2008 r.) Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Godło „TERAZ POLSKA” (w 2009 i 2016
roku); „Kryształowa Antena” (2010 r.) Świata Mediów i Telekomunikacji, posiada również tytuły „FIRMA ROKU 2011” i “Lider
Nowoczesnych Technologii 2014”.
(ap), Zdjęcia TOYA

Jubileusz 25 lat działania na rynku usług
telekomunikacyjnych obchodzi w tym roku
firma TOYA. Łódzka spółka zaczynała
od budowy małych sieci kablowych i robiła
to tak dobrze, że dziś jest jedną z czterech
największych w Polsce firm tej branży ze 170
tysiącami abonentów w siedmiu miastach:
Łodzi, Kutnie, Piotrkowie Trybunalskim,
Pabianicach, Mysłowicach, Przemyślu
i Piszu. W swojej bogatej ofercie ma 230
kanałów telewizyjnych, szybki i bezpieczny
internet oraz tanią telefonię, co interesujące
– dostęp do każdego rodzaju usługi jest
możliwy zarówno stacjonarnie, jaki i mobilnie. TOYA znana jest także z wielu inicjatyw
służących rozwojowi lokalnej społeczności:
od prawie dwudziestu lat jest producentem
i nadawcą własnego programu telewizyjnego
TV TOYA, gruntownie zrewitalizowała obiekty dawnej
WFF w Łodzi tworząc tu niemal od nowa nowoczesne studia dźwiękowe TOYA Studios,
klub muzyczny Wytwórnia
i budując pierwszy w Polsce
hotel DOUBLE TREE by Hilton, połączony z nowoczesnym biurowcem Media HUB.
W ciągu ćwierćwiecza swojej
działalności TOYA była wielokrotnie nagradzana i wyróżniania za innowacyjność,
nowatorskie
rozwiązania

Dyrektor DoubleTree by Hilton Łódź Sławomir Nowak,
Przedstawiciel marki Jeremy Smith i Prezes TOYA Witold Krawczyk
Fot. Radosław Jóźwiak

Dyrektor Generalny TOYA Jacek Kobierzycki odbiera godło Teraz Polska

Nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne dla firm i instytucji
Dedykowane łącza światłowodowe
Doświadczony zespół specjalistów
100% własnej infrastruktury
Projektowanie i realizacja indywidualnych rozwiązań it oraz PBX/IPPBX
Internet
asymetryczny
do 200/20 Mb/s
+ WIFI

Internet
symetryczny
do 1Gb/s

Transmisja
danych lub
dzierżawa
włókien

Dostęp do
węzłów wymiany
danych (PLIX,
TPIX, THINX)

Łącza
telefoniczne
- analogowe,
cyfrowe ISDN
i SIP Trunk

Platformy
telefoniczne
PBX/IPPBX

Sieci
bezprzewodowe
WIFI

Sieci
komputerowe
LAN

Firmy małe
Firmy średnie
i sieci handlowe
Firmy duże
i wielooddziałowe
Instytucje
publiczne
Placówki
oświatowe
Operatorzy

rozwiązania rekomendowane dla poszczególnych grup klientów.

MEDIA
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Zapraszamy do kontaktu: b2b@toya.net.pl | 42 208 77 88
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W teatrach

kulturalny lipiec

nisty z USA. 13 lipca odbędzie się spotkanie z tworzeniem muzyki na
żywo – uczestnicy wspólnie stworzą piosenkę, przećwiczą ją podczas
zajęć i nagrają z wykorzystaniem elektroniki. 14 lipca zagra legendarny saksofonista tenorowy Pharoah Sanders. Wieczór gwiazd przy
Łąkowej 29 lipca rozpocznie debiutujący kwartet jazzowy Marka
Pospieszalskiego. Organizatorzy festiwalu chcą też przypomnieć
ważne wydarzenia z historii polskiej szkoły jazzu, dlatego uczczą 50.
rocznicę nagrania płyty „Astigmatic” Krzysztofa Komedy – 21 lipca
nowe życie w te kompozycje tchną Grzegorz Karnas i Sławek Jaskułke.
W dniach 25-28 lipca zaplanowano Intl Jazz Platform, czyli mistrzowskie warsztaty dla miłośników jazzu i dla artystów poszukujących
inspirujących warunków do tworzenia. 26 lipca zagra Jim Black –
jeden z najbardziej wziętych perkusistów nowojorskiej sceny jazzowej.
Czwartek 28 lipca zostanie poświęcony Tomaszowi Szukalskiemu –
muzycy oddadzą hołd zmarłemu w 2012 r. saksofoniście. A 29 lipca,
dzięki The Fabulous Equinox Orchestra, poczujemy klimat najlepszych festiwali jazzowych na świecie.
Geyer Music Factory 2016
W letnie piątkowe wieczory
wewnętrzny dziedziniec Białej
Fabryki zamieni się w estradę
dla artystów; odbędzie się tam
cykl koncertów Geyer Music
Factory, tym razem pod hasłem
„Rodziny“. Wystąpią artyści,
którzy tworzą muzykę razem
od młodych lat, ale rodzinna
formuła cyklu oprócz więzów
krwi obejmuje także artystów,
Jacek i Andrzej Zielińscy
Fot. archiwum artystów
którzy długo muzykują wspólnie, tworząc „rodzinę estradową”. Od 1 lipca do 26 sierpnia
zaplanowano 8 koncertów.
Wystąpią m.in. W. Waglewski,
K. Napiórkowski, „muzyczna”
rodzina Miśkiewiczów, obchodzące 20. urodziny Trebunie-Tutki, Szcześniak&Herdzin,
bracia Zielińscy (Skaldowie)
oraz Grohman Orchestra, czyli
estradowa rodzina skrzypka
Tomasza Gołębiewskiego, organizatora festiwalu.
Pikniki u Grohmana
W każdą sobotę lipca Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
będzie gościć łodzian na Piknikach u Grohmana, gdzie przy muzyce
na żywo, z piknikowymi koszami, można się bawić jak za czasów
fabrykanckich.
Koncerty w Altanie
Akademia
Muzyczna
po raz czwarty organizuje cykl
„Koncertów w Altanie” – koncerty będą się odbywać w każdą
niedzielę lipca od godz. 17.00
w altanie w Parku Źródliska.
Kolory Polski
Od czerwca zespoły Filharmonii Łódzkiej i ich goście
koncertują w miasteczkach
naszego regionu podczas Festiwalu Kolory Polski. W lipcu festiwal zawędruje m.in. do Lutomierska
z „Muzyką zachodzącego słońca”, do Małkowa, Konstantynowa
i Radomska, z folkową muzyką do Radomska, do Zelowa oraz – jak
co roku – do arboretum w Rogowie, gdzie odbędzie się koncert muzyki filmowej.
Kino pod chmurką
Organizatorzy „Polówki”, Letniego Kinematografu Rozrywkowego i plenerowego kina na Teofilowie przygotowali w tym roku 84 seanse filmowe „pod chmurką” na terenie całego miasta.
Beata Ostojska

Łódzkie teatry będą grać
także w wakacje. W Wielkim 2
i 3 lipca można obejrzeć operetkę „Noc w Wenecji”. Powszechny w pierwszych dniach lipca
wystawi „Szalone nożyczki”
oraz „Brancz” J. Machulskiego.
– Ze względu na rozpoczynający się
remont Teatru i Dużej Sceny zaplanowaliśmy repertuar tylko do 3 lipca,
Noc w Wenecji
jednak zainteresowanie widzów przerosło nasze oczekiwania – mówi
dyrektor Ewa Pilawska. – Dlatego 8, 9 i 10 lipca w ramach akcji
„Lato w mieście” zagramy komedię
„Pomoc domowa”, a bilety w specjalnej cenie 20 zł można kupować
w kasie i online. Logos włączył się
w Światowe Dni Młodzieży –
w Łodzi i w Krakowie będzie
grać swoje spektakle po polsku,
Szalone nożyczki
hiszpańsku
i
angielsku.
Od początku lata Teatr Pinokio i Fundacja Ależ Gustawie! realizują
projekt „Parkatoniki” – tak nazwano przenośne „skrzynki teatralne”,
które kształtem i konstrukcją przypominają pudełkowy aparat fotograficzny, a niewielka przestrzeń, wyposażona w lalki i rekwizyty, staje
się miejscem mini spektaklu teatralnego dla pojedynczego widza.
„Parkatoników” szukajmy 2 lipca w Parku Sienkiewicza, 3 lipca
w Parku 3 Maja, 9 lipca w Parku im. Mickiewicza, 10 lipca w Parku im.
Reymonta.
Wystawy
Muzeum Sztuki eksponuje w budynku ms1 wystawę węgierskiego
artysty Tamása Kaszása oraz prace wideo autorstwa urodzonej w Belgradzie Katariny Zdjelar. Filmy i nagrania wideo można też obejrzeć
wms² na prezentacji „Rozdzielona wspólnota”. Zwolennicy tradycyjnego malarstwa znajdą coś dla siebie w Galerii Sztuki Dawnej Pałacu
Herbsta – mogą tam obejrzeć dzieła Jana Matejki i jego uczniów.
Muzeum Włókiennictwa zaprasza na wystawy 15. Międzynarodowego
Triennale Tkaniny – przez cały lipiec można oglądać tkaniny unikatowe, miniatury tkackie oraz prace Roni Ben-Ari. 29 lipca w Białej
Fabryce odbędzie się „Noc jednego muzeum” – w godz. 18.00-22.00
będzie można zwiedzać wystawy, obejrzeć pokazy w pracowni konserwacji tkanin i ciekawe obiekty z działu odzieży. Muzeum Miasta
Łodzi przygotowało nową wystawę pt. „Stali bywalcy tamtych prywatek. Łódzkie Zakłady Radiowe Fonica” (wernisaż 6 lipca). Do jej aranżacji użyto przedmiotów związanych z historią łódzkiego przedsiębiorstwa, produkującego w całym okresie PRL sprzęt audiofoniczny.
W tworzeniu wystawy pomogli byli pracownicy zakładów oraz mieszkańcy Łodzi, którzy udostępnili sprzęt, zdjęcia i dokumenty; część
z nich po zakończeniu ekspozycji wzbogaci na stałe muzealne zbiory.
Wystawie towarzyszą spotkania z dyrektorem i pracownikami zakładów, testy sprzętu, zajęcia dla dzieci o dźwiękach i muzyce, a także
katalog zawierający wspomnienia pracowników i fotografie. 3 lipca
w Sali Lustrzanej zostanie zaprezentowana druga część Makiety Dawnej Łodzi. W muzealnej galerii „W biegu” czynna jest wystawa malarstwa Izabeli Trelińskiej pt. „Impresje z podróży. Akcje plastyczne”. 14
lipca w Aneksie Jednego Mistrza odbędzie się wernisaż wystawy obrazów Bartka Jarmolińskiego, połączony ze spotkaniem z autorem,
który prowadzi twórczy dialog z symbolizmem, m.in. z obrazami
Jacka Malczewskiego. 23 lipca muzeum zorganizuje spacer śladami
Ireny Tuwim. Oddział Sportu i Turystyki zaprasza do Hali Sportowej
na prezentacje historii sportu – do końca lipca można oglądać wystawę o łódzkich obiektach sportowych i o żydowskich klubach sportowych dawnej Łodzi. 29 lipca to „urodziny Łodzi” – na ten dzień przygotowano gry zespołowe w Hali Sportowej i prelekcję połączoną
ze zwiedzaniem obiektu, a w Oddziale Kultur i Tradycji Wyznaniowych – wykłady i oprowadzanie po wystawach.
Letnia Akademia Jazzu
Wytwórnia po raz dziewiąty organizuje LAJ. Otworzy ją 7 lipca
koncert Edwarda Partyki – kompozytora, aranżera, dyrygenta i puzo-
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się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, który od adresu nowej sali otrzymał tytuł „AŻ
festiwal”, a trwać będzie (nomen omen!)
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estradzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą

Łódzkiej pod batutą Pawła Przytockiego,
która będzie towarzyszyć pianistce Beacie
Bilińskiej w Koncercie fortepianowym
W. Lutosławskiego. W programie są też
utwory G. Verdiego, R. Wagnera i B. Brittena (18.10). Serdecznie zapraszamy! (BeO)

aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
są, jak chcą, ale jednak – pozowali. Wybierali scenografię, kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może jednak,
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdziwi? Warto sprawdzić!
Z kolei w galerii Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
16 lipca o godz. 12.00 łódzki dom aukcyjny Rynek Sztuki zależnego Salonu Młodycheksponowane
Łódzkich Twórców,
zdjęcia organizowanego
Grzegorza Michałoworganizuje XXXI Aukcję Promocyjną, w czasie której będzie przez Stowarzyszenie ELartskiego,
i Rynek
Sztuki
we współpracy
łódz- zawoktóry
obchodzi
25-lecie zpracy
można licytować dzieła artystów plastyków młodego pokolenia, ką ASP i Miejską Galerią Sztuki,
rozpocznie
się na początdowej. która
Znany
łódzki fotoreporter
zaczynał
w większości absolwentów naszej Akademii Sztuk Pięknych im. ku sierpnia. Na aukcji będzie
kupić
wieluIlustrowanym”,
artystów,
od można
publikacji
w dzieła
„Expressie
Władysława Strzemińskiego. Ceny wywoławcze obrazów będą jak którzy zaprezentują swoje potem
dokonania
Salonie
– są
wśród nich
robiłnazdjęcia
dla
„Przeglądu
Sportozwykle zaczynać się od 300-500 zł w zależności od formatu. m.in. Magdalena Połacik wego”,
(ur.1980),
Wojciech
Kaleta (ur.1981)
obecnie
– dla redakcji
fotograficznej
W aukcji będzie można brać udział osobiście, telefonicznie i Marcin Jasiński (ur.1980).
WartoAgencji
zajrzeć Prasowej.
na licytację
w salonie (jm)
Polskiej
Zapraszamy!
Mec. Marek
i przez internet. Zatem zmęczeni wypoczynkiem kolekcjonerzy, Rynku Sztuki
na ul. Wschodniej 69!
Kopczyński,
bez względu na miejsce pobytu będą mogli zrelaksować się kupuJerzy Mazur, zdjęcia Rynek Sztuki
mec. Bożena
jąc dzieło sztuki. Aukcja poprzedza otwarcie trzeciej edycji NieNiecieckaOstojska
i dziekan
ORA Jarosław
Szymański
fot. Maciej
Grzegorek
13 września w siedzibie Okręgowej Rady Ad- Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była bowokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgro- wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej dokoi wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień naniom film dokumentalny, a wieczór był także
z okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik. promocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy
W spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który do
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie druku przygotowało nasze wydawnictwo. Inicjawspominali byłą dziekan ORA, podkreślając Jej torami spotkania byli adwokaci Bożena Niecieccharyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej ka-Ostojska i Marek Kopczyński, a patronat nad
fot. Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
Marcin
Jasiński
- Bez tytułu
1 (2016) wykonane
Wojciech
- Miejsce nr Rady
2 (2015)
- Chwila Georgini (2016)
(BeO)PołacikMichałowski
pomagały
piosenki
francuskie
przezKaletaOkręgowej
Adwokackiej w Łodzi.Magdalena

Młodzi na aukcji

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 16 lipca - XXXI Aukcja Promocyjna

Raj w Łodzi
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okazji Światowych Dni Młodzieży w dniach 19-25 lipca
w Łodzi odbędzie się Festiwal „Paradise in the City”, w którym weźmie udział ok. 7 tysięcy gości z 42 krajów świata. Pielgrzymi w wieku
16-30 lat zamieszkają u łódzkich rodzin, a miejscem spotkań będzie
Miasteczko Miłosierdzia, zlokalizowane w halach EXPO, MOSiR,
EXPO-Bis oraz w Archikatedrze Łódzkiej i na przylegających do niej
terenach. Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchomi na Światowe Dni
Młodzieży specjalne połączenia do Krakowa. Z przejazdów skorzysta blisko 4500 osób jadących na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Pielgrzymi będą również bezpłatnie jeździć pociągami
FLIRT3 po województwie łódzkim. Bilety na przejazd dystrybuuje
Archidiecezja.
(BeO)
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WAZNE TELEFONY

INFORMATOR MIEJSKI

HOTELE

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
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 GSM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
881-000-700
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
BIURO NUMERÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
118-913

andel`s**** Łódź ul. Ogrodowa 17 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 279-10-00
Focus*** Łódź, ul. Łąkowa 23/25 . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 637-12-00
Grand*** Łódź, ul. Piotrkowska 72 . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 633-99-20

Novotel** Łódź, al. Piłsudskiego 11A. . . . . . . . . . . .
tel.:
42 254-39-00
Reymont** Łódź, ul. Legionów 81. . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 633-80-23
Qubus*** Łódź, ul. Mickiewicza 7 . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 275-51-00

KULTURA * MUZYKA * TEATRY * KINA * MUZEA
OŚRODEK INFORMACJI KULTURALNEJ ŁDK. . . . . .
tel.:
42 633-72-99

FILHARMONIA ŁÓDZKA ul. Narutowicza 20/22 . . . . .
tel.:
42 664-79-79
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 V6 ul. Żeromskiego 74/76 . . . . . . . . .
tel.:
42 668-88-51
TEATR MAŁY w Manufakturze ul. Drewnowska 58 . . . . .
tel.:
42 633-24-24

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.:
42 654-00-82
MUZEUM KINEMATOGRAFII pl. Zwycięstwa 1 . . . .
tel.:
42 674-09-57

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. ks. Skorupki 21 . . .
tel.:
42 636-83-58
MUZEUM BAJKI SE-MA-FOR ul. Targowa 1/3 . . . . .
tel.:
42 682-26-01
www.se-ma-for.com/muzeum-bajki

INFORMATOR MIEJSKI
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Lokal czterech kultur

Restaur acja
„Analogia”
(Stary Rynek 2, tel. 42 636 56 56)
słynie z tradycyjnych potraw
kuchni polskiej, niemieckiej,
rosyjskiej i żydowskiej. Z pierwszej z wymienionych zjemy tu
np. szczupaka smażonego
z warzywami, z niemieckiej
trzeba koniecznie spróbować
pstrąga z duszonymi pomidorami i pieczarkami, z rosyjskiej –
jesiotra w sosie gorczycowym
oraz bliny ze śmietaną, przybrane łososiem, czarnym kawiorem lub na słodko z konfitu
rami, a z żydowskiej – kaczkę
Rotschilda w wiśniach. Szczególne polecam gorącą kartoOd kwietnia w Teatrze Wielkimflankę
działa berlińską
kawiarnia oraz
Clakier
Caffe
golonkę
(tel. 733 300 072). Ale można tu niepo
tylko
wypić smaczną
kawę,
zjeść
bawarsku
w piwie,
podawaciasta własnego wypieku i wypić drinka
w przerwach ziemniaczkamiędzy spekną z pieczonymi
taklami. Lokal czynny jest od 10.00mi
dooraz
18.00chrzanem
(w dni spektakli
nawet
i musztardą.
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy
tu smakowite
dania
na goAbsolutnie
wyborne!
Zjemy
tu
rąco, w tym chrupiące krewetki natakże
sałacie sznycelki
z sosem słodko-pikantwieprzowe
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny
i można
tu zorganizować
z masłem
czosnkowym,
sałatkę
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe
kawiarnię
prokartoflaną oraz–pieczeń
szynkowadzi Dariusz Trzmielak, właścicielwą,
cenionej
firmy cateringowej
INpodawaną
na gotowanej
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa”
w nowej Hali
kapuście. Zajadaliśmy
sięŁódź
kiedyś w lokalu
knedlami
z parzoEXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć
wystawę
malarstwa
Beaty
nego ciasta
z nadzieniem
moreSzwed, znanej artystki i autorki opracowań
graficznych
do ponad
lowym, iserowymi
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji”
„Vabank”. knedlikami
Gorąco poz
owocami,
pulpecikami
lecam i zapraszam!
z mamałygi (czyli kaszy!), sztuką mięsa w sosie chrzanowym
z migdałami. Na deser warto
natomiast zamówić strudel
z wiśniami – totalny odjazd
smakowy! Gorąco polecam
wizytę w tym lokalu.
Jerzy Mazur

Restauracja ANALOGIA
Stary Rynek 2
tel. 42 636 56 56
www.analogialodz.pl

Teatralny Clakier

Poznaj prawdziwy smak Indii

Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503
730 977
FIND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT

Będzie „Skandal”...

„Coś Dobrego”
Rozmowa
t Kogo zapraszacie do nowej restauracji?
Chcemy stworzyć miejsce, w któz Patrykiem
dobrze będą się czuli ludzie w przeApostolidisem, rym
dziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni,
właścicielem jak i młodsi, którzy mieszkają w okolicy. Budujemy kartę kuchni od podstaw
restauracji
Manufaktura, ul.
Drewnowska
58A każde
– nie
używamy półproduktów,
„Skandal Tel. 638
podawane
tu danie powstaje od zera.
98 98
w Kuchn!”
Nasza kuchnia to autorska fuzja najcie-

rynek Łódzki
Łódzki 10(149)
7(182)2013
2016
rynek

19
15

kawszych połączeń kuchni klasycznej,
molekularnej i śródziemnomorskiej.
Łącznie z procesami wędzenia – dbamy
o to, aby te procesy odbywały się we
właściwej temperaturze i miały odpowiednie drewno do palenia. Tworzymy
własne przetwory, mamy już marmoladę morelową, a będą też grzyby marynowane.
t Jakie macie do wyboru wina?
Wina muszą być w dobrej cenie,
aby zachęcały do konsumpcji. Nasza
załoga jest przygotowana do tego,
aby o winach opowiedzieć, doradzić
i właściwie podać. Serwować będziemy

re

ch
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

„Dworek” na lato
To idealne miejsce na sobotnio-niedzielny wypad rodzinny na
obiad. Zjemy tu mnóstwo świetnych dań przyrządzanych przez
Krystynę Wierzbicką, laureatkę
wielu prestiżowych konkursów
kulinarnych oraz jurora w festiwalach gastronomicznych. Polecam tu
szczególnie kaczkę pieczoną w sosie
malinowym z jabłkami, żurawiną
i kopytkami, oraz kotlet „Dworek”
w sosie grzybowym. W karcie dań
znajdziemy także wiele smakowitych ryb (w tym sandacza i dorsza),
grillowane krewetki królewskie
w pikantnym sosie chilli, a także
grzyby leśne w śmietanie podane
Restauracja Bułgarska 69 (tel.
42 207 27
60 oraz 793oraz
483 pierogi
936,) zaw ciastku
francuskim
prasza w październiku na nowe
dania szefa
domowe
– dokuchni,
wyboruprzyrządzane
ze szpinapod okiem znawców – konsultantem
lokalulub
jestkapustą
m.in. prof.
Georkiem, mięsem
i grzybagii Mintcher z Katedry Slawistyki
– W tworzeniu
karty dań
pomaga
mi. UŁ.
Restauracja
posiada
rozległy
nam też Mariana Mamos, znawczyni
kuchni
Bałkanów – wyjaśnia
Maciej
teren
na zorganizowanie
w malowSosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy
tu już
smakowitych
niczym parku
ze kilka
stawem
imprez
dań, a tym razem przyglądaliśmy
się jak powstają
zelevii sarmi,
czykulinarnych
przy grillu
ognisku,
li gołąbki w liściach kiszonej kapusty
robione są z ikapusty
przyjęć (polskie
okolicznościowych
eventów, a bułgarska
nawet romantycznego
sposłodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna
pasta z pieczonych
tkania
dla zakochanych
pomobakłażanów, grillowanej papryki
i świeżych
pomidorów.na
Wyborne,
ście przy stawie. Personel i obsługa
gorąco te dania polecam!
kelnerska posiada bardzo bogate
doświadczenia w przeprowadzeniu
takich imprez, jak wesela, imieniny,
chrzciny, komunie, 18-stki, jubileusze, konsolacje, można tu zamówić posiłki dla wycieczek, dania
firmowe na spotkania biznesowe,
a kuchnia przygotowuje potrawy na
przyjęcia w domach oraz firmach.
Pieczone bakłażany
Pasta kiopołu
Gołąbki zelevi sarmi
Gorąco polecam!
Jerzy Mazur

Jesień po bułgarsku

PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

GASTRONOMIA

tel. 42 636 99 92

18 16
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Hotel IBIS

ch
smaków

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

rekomenduje JERZY MAZUR

I-Burgery w Ibisie

Restauracja Hotelu Ibis Łódź
Centrum przy al. Piłsudskiego
to znakomite miejsce na wczesną
kawę oraz późnego drinka,
ale możne tu także zjeść z rodziną smakowity obiad, gdyż lokal
słynie z wyśmienitej kuchni. Specjalnością restauracji jest wiele
dań, między innymi soczyste
I-Burgery (skrót od Ibis-Burger),
którymi zajadaliśmy się w czerwcu. – Każdy z I-Burgerów – wyjaśnia szef kuchni Dariusz Sobczak – to 200 gram doskonałej wołowiny pochodzącej od krów rasy Angus.
Specjalnie również na potrzeby tego
dania stworzyliśmy recepturę oraz wielkość bułek, a idealnym dodatkiem
Od kwietnia w Teatrze Wielkimdodziała
Clakier
Caffe
nich kawiarnia
są orzeźwiające
lemoniady
(tel. 733 300 072). Ale można tu nieI-Lemonades,
tylko wypić słodzone
smacznąmiodem,
kawę, zjeść
przyciasta własnego wypieku i wypić drinka
w przerwach
gotowywane
na miejscumiędzy
na baziespekświetaklami. Lokal czynny jest od 10.00żych
do 18.00
dni spektakli
nawet–
cytryn,(wananasów
lub malin
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy
smakowite
dania
na gougaszą tukażde
pragnienie!
Ibis
jest
rąco, w tym chrupiące krewetki nadobrze
sałacie z znany
sosem słodko-pikantczytelnikom
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny
i można
tu zorganizować
„Rynku
Łódzkiego”
– już w 2002
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe
– kawiarnię
pror. publikowaliśmy
artykuły
wadzi Dariusz Trzmielak, właścicielocenionej
cateringowej
INdaniachfirmy
przyrządzanych
przez
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa”
w nowejktóry
Hali otwieŁódź
Dariusza Sobczaka,
rał ten hotel
w 2000
r., a poBeaty
kilku
EXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć
wystawę
malarstwa
latach pracy
w Ibisachdo
warszawSzwed, znanej artystki i autorki opracowań
graficznych
ponad
skich wrócił
do ŁodziGorąco
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lecam i zapraszam!
rytuał z gorącą szarlotką prosto
z pieca, którą serwuje gościom
do stolika. Na obiad można tu
także zamówić antrykot, kurczaka z woka oraz standardowy
mix-grill, czyli kilka tradycyjnych francuskich potraw oraz
zupy polskie. Na deser polecamy
torcik czekoladowy i polski
domowy sernik. Smacznego!

Teatralny Clakier

ul. Moniuszki 1A
www.facebook.com/senoritasrestaurant
Rezerwacje: +48 501 671 700
rezerwacje@senoritas.pl

Poznaj prawdziwy smak Indii

Łódź, ul. Narutowicza 48; tel (42) 253-80-39
FIND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT
www.qualerestaurant.pl;
biuro@qualerestaurant.pl
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UL. TRAUGUTTA 14
RESERVATIONS: (+48) 726 29 77 25

WWW.TANGOSTEAKHOUSE.PL

Wakeboarding na stawach

W Parku 1 Maja przy Stawach Stefańskiego, czyli największym łódzkim zbiorniku
wodnym, od 2013 r. działa
Wake & Roll Park. – Mamy
doskonałą lokalizację w przepięknym
krajobrazie w samym centrum Polski
– podkreśla Katarzyna Kobierzycka, która wraz z Mateuszem Gaworskim stworzyła tu
idealne miejsce do uprawiania
tego coraz szybciej rozwijającego się wodnego sportu w Polsce. W kraju działa już blisko 80
Wake Parków, ale w Łodzi jest
tylko jeden, właśnie na Stawach
Stefańskiego. – Gdy zacząłem
swoją przygodę z tym sportem
w 2009 r. – wyjaśnia Mateusz
Gaworski, mistrz Polski i członek Kadry Narodowej – były jedynie
cztery ośrodki, w których można było wykonywać w powietrzu ewolucje nad
wodą!
Wake & Roll Park posiada wyciąg do nart wodnych i wakeboardu o długości 180 metrów. Płynąc można pokonywać przeszkody,
obracać się, skakać i wykonywać najróżniejsze triki. Najlepsi zawodnicy wyskakują z przeszkód przy prędkości 40 km/h kręcąc się
w powietrzu na wysokości 4 m. Ośrodek ma wykwalifikowanych
instruktorów i działa od maja do września. Można tu wypożyczyć

Dzieciaki mają wolne!
Miejski Dzień Dziecka odbył się w tym roku pod halą MOSiR
i w Pasażu Schillera. Atrakcji nie brakowało – były warsztaty, animacje, koncert Dawida Podsiadło, turniej koszykówki ulicznej Basketmania ’2016. W Manufakturze na Rynku też można było pograć
w kosza, spotkać małych strażaków, piłkarzy i aktorów, a w łódzkim
ZOO firma Rossmann zorganizowała piknik „Na Dzikim Zachodzie”. Czerwiec to koniec szkoły i początek wakacji. W mieście jest

Rossmann na Dzikim Zachodzie

REKREACJA

rowery wodne, kajaki i łódki.
– Trochę trwało, zanim otworzyliśmy ośrodek – mówi Katarzyna
Kobierzycka. – Zebranie dokumentacji zabrało nam pół roku,
a potem trzeba było odnowić rozpadający się budynek przystani! Ośrodek przyciąga klientów z Łodzi, województwa, innych miast Polski i zagranicy. Wśród nich są nie tylko młode osoby,
ale także przedstawiciele firm, mediów i biznesu, organizujemy imprezy tematyczne, firmowe oraz integracyjne. W tym sezonie odbędą się tu dwie
imprezy Red Bulla „Od deski do deski” i ludzie będą próbować
wakeboardingu na ekstremalnych deskach, pomalowanych
przez artystów łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Wieczorem zaś Wake & Roll Park
zmienia się w miejsce spotkań
towarzyskich przy smacznych
daniach i dźwiękach dobrej
muzyki, a w każdy piątek gra
tu zespół ”The Melons”.
Dawna przystań była całkiem
zapomniana, lecz dwójce utalentowanych sportowców udało się to urokliwe miejsce ożywić.
Więcej informacji znajdziemy na stronie www.wakeandroll.pl oraz
www.facebook.com/WakeAndRollParkLodz/
Jerzy Mazur,
zdjęcia: JSM i Andrzej Peszek

w lipcu wiele ciekawych zajęć dla dzieci. W Muzeum Kinematografii
trwa letnia odsłona Małego Kinematografa z warsztatami animacji
i pokazami filmów. Muzeum Tradycji Niepodległościowych zaprasza na warsztaty plastyczne, naukę pieśni patriotycznych i dzień
z rycerzami. W Muzeum Włókiennictwa w każdy wtorek o godz.
12.00 prowadzone są zajęcia „Gwiazdozbiór Triennale” – ich uczestnicy stworzą kompozycje z tkanin, papieru i włóczki. Muzeum Miasta Łodzi zaprasza we wszystkie czwartki lipca i sierpnia na zajęcia
„Klubu Wielkich Łodzian”, zaś 8 lipca Baśniowa Kawiarenka wystawi „Czerwonego Kapturka”, w którym
występują marionetki
sycylijskie i maski.
Podczas warsztatów
w Pałacu Herbsta
dzieci mogą się bawić
we wnętrzach i ogrodzie, gdzie zaprojektują domki dla lalek
i zegary z kartonu.
Jest w czym wybierać!
(BeO)

Teatr Muzyczny odwiedził dzieci w szpitalu
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Festyn z właściwą postawą
25 czerwca przy ul. Kraszewskiego 7/9 odbył się V Festyn Integracyjny Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji „KAMIEŃ MILOWY”.
Coroczne spotkania są częścią tradycji fundacji, a w tym roku imprezie przyświecało motto „Właściwa
postawa nasza wspólna sprawa”.
Centrum KRASZEWSKIEGO zajmuje się na co dzień rehabilitacją
narządów ruchu dzieci i dorosłych,
zatem motto było jak najbardziej
na czasie. Organizatorzy przygotowali pokazy OSP MIKOŁAJEW
i Fundacji ,,Mała Straż’’, kurtynę
www.diers.de

Piłkarskie EURO na Orliku
Z okazji dnia dziecka Łódzka Fundacja Rehabilitacji „Kamień
Milowy” zaprosiła dzieci z kilku szkół do udziału w Turnieju Piłki
Nożnej, zorganizowanego wspólnie z XXVI Liceum Ogólnokształcącym. Zawody odbyły się na terenie boiska Orlik XXVI LO przy ul.

wodną, kącik malucha, występy
grupy artystycznej „EDU Art”,
przejażdżki motocyklami Klubu
Gremium MC. Na uczestników
czekał pyszny poczęstunek i upominki, a zabawę poprowadziła
cudownie roztańczona i radosna
Urszula Pakuła. Partnerami Fundacji byli: Fundacja „Mała Straż”',
TROMED Zaopatrzenie Medyczne, Cukiernia ROZALKA, Bar
JAŚ i MAŁGOSIA, Grupa artystyczna „EDU Art”, Spec Garaże,
Klub Gremium MC, OSP MIKOŁAJEW oraz ZZKiM w Łodzi.
Organizatorzy już teraz zapraszają na kolejny festyn za rok!
(jm)
Wileńskiej 22a. W imprezie wziął udział Wiceprezydent Łodzi Tomasz
Trela,
który
razem
z dyrektorką XXVI LO
Małgorzatą Wiśniewską
oraz prezesem ŁFR
„KAMIEŃ MILOWY”
Witoldem Barszczem
wręczał puchary drużynom Orlika XXVI LO,
Orlika SP 182 i Orlika
XXX LO za zajęcia pierwszych trzech miejsc.
(jm)

Fundacja znów na podium

Łódzka Fundacja Rehabilitacji „KAMIEŃ MILOWY” została nagrodzona w konkursie
„Województwo Łódzkie Przyjazne Rodzinie”, organizowanym przez Marszałka Województwastóp
Łódzkiego,
celem było
wyróżnienie
jednostek samorządu terytorialnego oraz
|
Analiza kręgosłupa
i postawy
Analiza
i chodu | którego
przedsiębiorców ppokręgosłppppppppppppostawy
z regionu łódzkiego realizujących cele polityki rodzinnej. Fundacja zajęła
II miejsce w kategorii „Przedsiębiorca Przyjazny Rodzinie” za realizację projektu „Trójwymiarowa analiza postawy i kręgosłupa”. Fundacja brała udział w konkursie już drugi raz –
w roku 2014 zajęła III miejsce za projekt „Proste plecy naszych dzieci”. Gratulujemy!
(jm)

osture

3D / 4D Analiza kręgosłupa i postawy

Centrum Rehabilitacji "Kraszewskiego" Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji "Kamień Milowy"
www.diers.de
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ul. Kraszewskiego 7/9
93-161 Łódź
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- szybka i dok
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|
za stóp i chodu | Analiza kręgosłupa i postawy
ppokręgosłppppppppppppostawy

Klinika Stomatologiczna Mak-Laser

DIERS statico 3D

%,20(',&$/
62/87,216

ul. Łososiowa 28/33 blok 1209, tel. 42 657 57 77, 511 770 777,
ul. Cieszkowskiego 4, tel. 42 207 15 55
ul. Ossowskiego 2, tel. 42 234 33 44,
ul. Tuwima 40, tel. 42 207-33-33

www.mak-laser.pl
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Dla pomiarów statycznych
Jest to podstawowy system z serii “FORMETRIC”,
Który pozwala na trójwymiarową analizę ludzkich
pleców. Rekonstrukcja 3D kręgosłupa jest również
możliwa ( opcjonalnie ).

Step into a new

DIERS formetric 4D
Dla analizy funkcjonalnej

Technologia 4D (3D + czas) rozwinęła się w
dziedzinie klinicznego zastosowania. Pozwala
testować funkcjonalnie i analizować postawę do 1
minuty, rejestrując 10 klatek w ciągu sekundy.
Dodatkowo do funkcjonalnej analizy można
uzyskać średnią danych do podniesienia precyzji
pomiaru. Konieczne jest to ze względu na
odchylenia ludzkiego ciała.

RYNEK

Meble na medal

Rozmowa ze Sławomirem Głowadzkim,
właścicielem firmy DS MEBLE
Zmieniamy mieszkanie i chcemy je
umeblować od podstaw. Jak to zrobić?
Warto najpierw poszukać w internecie firm, które wykonują meble na
zamówienie. My je robimy od 1996 r.
i mamy spore doświadczenie. Jeśli ktoś
kieruje się przy wyborze wyłącznie
ceną, może podjąć złe decyzje. W DS
MEBLE przykładamy ogromną wagę
do detali i końcowego montażu. Bardzo istotną rolę odgrywa etap wstępny, czyli faza projektowania. To na
tym etapie w umysłach rodzi się to, co
kiedyś będzie stało w naszym mieszkaniu. Należy wtedy przemyśleć wszystkie detale, rozwiązania i pomysły. A to
wymaga czasu, zwłaszcza gdy mówimy
o meblach kuchennych.
Pobieracie opłatę za konsultacje?
Tak. Jeśli dojeżdżamy do klienta
w Łodzi, kosztuje to 200 zł, jak dalej,
liczymy kilometry. Program komputerowy sam nie projektuje, służy
pomocą do wykreowania wizji rodzącej się umyśle. Za tym stoi wiedza i doświadczenie zdobywane latami. Profesjonalny projekt wymaga czasu, kto to rozumie, poważnie podchodzi do takiej inwestycji.
To nas wyróżnia na tle konkurencji.
Jak zdobywacie klientów?
Polecają nas zadowoleni klienci. Korzystamy też z ofert na grouponie i mamy dobrze zrobioną stronę internetową www.dsmeble.pl

Magiczne Nagawki
Skansen Centrum Folkloru Polskiego w Nagawkach
rozciąga się na ponad 2 hektarach malowniczego terenu.
Znajdziemy tu pieczołowicie
odrestaurowane obiekty dawnej architektury drewnianej
z całego regionu: XIX-wieczne
chałupy, dworki, karczmy,
stajnie i kościół. Prowadzone
są w nich działania edukacyjno szkoleniowe oraz warsztaty ginących rzemiosł – garncarstwa, tkactwa i kowalstwa
artystycznego. Poznamy tu
tradycję wypieku chleba
i wspaniałe smaki potraw,
które rzadko dzisiaj goszczą
na naszych stołach. W budynku dawnego kościoła jest sala

Wiele osób pracuje dziś bardzo długo i brakuje im czasu, aby obejrzeć wszystko w realu. Zrobienie mebli na medal nie stanowi obecnie
żadnego problemu. Maszyna nie posiada doświadczenia i wiedzy.
Nie porozmawia, nie zaprojektuje ani nie zamontuje mebli w mieszkaniu. W DS MEBLE mamy wszystko, co jest potrzebne do podjęcia
właściwej decyzji. Wystarczy wejść na naszą stronę, obejrzeć wykonane już projekty, a wtedy zapraszam do kontaktu.
(ReP)

teatralna, w której odbywają
się koncerty zespołów ludowych, recitale i spektakle
teatralne. – Skansen powstał dzięki ogromnej pracy i kreatywności
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Dmosińskiej oraz dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i środków unijnych – mówi
jego prezeska Maria Sadzewicz-Nowak. – Działania nasze od początku
wspierał także wojewódzki konserwator zabytków. Obiekty skansenu
przeznaczone są do całorocznego wypoczynku i rekreacji. W jego
ofercie jest szeroki wachlarz usług: noclegi, usługi gastronomiczne, imprezy okolicznościowe czy szkolenia. Na parkingu zmieści
się 50 samochodów, do dyspozycji gości są doskonale wyposażone pokoje hotelowe, baseny, bryczki konne, karczma
ze smakowitymi daniami
kuchni staropolskiej oraz herbaciarnia z pyszną szarlotką
z prawdziwą śmietaną. Serdecznie zapraszamy!

Skansen w Nagawkach
Nagawki 15A,
95-061 Dmosin
Tel. +48 722 007 525
biuro@nagawki.pl
www.nagawki.pl

RYNEK
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Wakacje bez niespodzianek
Wakacyjna podróż to jedna z dłuższych wypraw samochodem
z rodziną. Dlatego warto zadbać, aby droga przebiegała bezpiecznie
i komfortowo. Zachęcamy więc do wizyty w serwisach Nastapol
przy ul. Kasprzaka 9b oraz Piłsudskiego 162, aby sprawdzić czy
pojazd nadaje się do dłuższego
wyjazdu i na co trzeba zwrócić
uwagę w trakcie urlopu. W przypadku dłuższej naprawy serwisy
zapewnią klientom samochód
zastępczy. Nastapol oferuje promocyjny „Przegląd przed wyjazdem”, polegający na sprawdzeniu
szczelności klimatyzacji, zawiesze-

Nie pozostawia
śladów

Pokonuje
nierówności

Nie zakłóci
ciszy

nia, układu hamulcowego
oraz pomiarze geometrii.
Do każdej usługi serwis dodaje miły upominek! Firma
dodatkowo wykonuje pełny
zakres przeglądów rejestracyjnych wszelkich pojazdów,
motocykli oraz przyczep kempingowych. Nie dajcie się
zaskoczyć w trakcie urlopowego wyjazdu. Życzymy udanych wakacji z Nastapolem
i serdecznie zapraszamy!

Odporna na warunki
atmosferyczne

Łódź, Al. Śmigłego-Rydza 1 tel. 42 674 31 11
www.kia.com/pl/marvel

Łódź, Al. Śmigłego-Rydza 22
tel. 42 676 34 44
www.marvel.hyundai.pl
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MOTORYZACJA

Skansen
w Nagawkach
zaprasza

