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Narodowe Centrum Kultury
Filmowej uruchomiło narodową zbiórkę kinowych i filmowych eksponatów, które będą
pokazane na wystawie „Kino
Polonia”. Oryginalne rekwizyty,
kostiumy, elementy dekoracji
i sprzęt techniczny, dokumenty
i nagrody zyskają nowe życie,
a dzięki nim odwiedzający będą
mogli poczuć klimat kolejnych
epok filmowych. Zbiórka została zainaugurowana podczas konferencji towarzyszącej 42. Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni. Pierwszym eksponatem, który trafił w jej ramach
do kolekcji NCKF, jest Srebrny Niedźwiedź – nagroda im. Alfreda
Bauera za film „Pokot”, podarowany przez Agnieszkę Holland.
Statuetkę przekazała córka reżyserki Katarzyna Adamik. Więcej na
stronie www.nckf.pl/kinofile
(jm)

Krakowski Salon Poezji w Łodzi

W Teatrze Nowym 15 października zapoczątkuje działalność
Krakowski Salon Poezji w Łodzi. Spotkania odbywać się będą
raz w miesiącu – w wybraną niedzielę
o godz. 12.30. W Salonie będą się gromadzić aktorzy łódzkich teatrów oraz
wybitne postaci sceny z całej Polski,
a czytaniu poezji ma towarzyszyć muzyka w wykonaniu studentów i wykładowców Akademii Muzycznej. Miejsca spotkań będą się zmieniać – będą to
m.in. Muzeum Sztuki, Muzeum Miasta
Łodzi, Akademia Muzyczna, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych
oraz Radio Łódź. Gościem honorowym
pierwszego spotkania będzie Anna
Dymna.                                                         (BeO)

Kamera Akcja

W dniach 19-22 października
w Łodzi odbędzie się Festiwal
Krytyków
Sztuki
Filmowej
Kamera Akcja – w programie jest
50 filmów ze światowych festiwali, panele dyskusyjne, warsztaty
i spotkania z twórcami. Biuro
Festiwalowe znajdzie się w Łódzkim Domu Kultury, a projekcje
będą się odbywać w kinie Szkoły Filmowej. Widzowie przeniosą
się do filmowego świata kanadyjskiego reżysera D. Villeneuve’a –
zostanie zaprezentowany jego debiut – „32 sierpień na ziemi”,
głośne „Maelström”, oraz „Politechnika”. Bohaterem sekcji „dokument kreacyjny” będzie Piotr Stasik.                                             
(BeO)

Ambasador Premium otwarty!

ZAMÓW TAKSÓWKĘ
ZA POMOCĄ WYGODNEJ
APLIKACJI MOBILNEJ:
taxi 800400400

We wrześniu z pompą otwarty został hotel Ambasador Premium. Ma
205 dwuosobowych pokoi, w tym 18 apartamentów, ale jest połączony z hotelem Centrum, który ma 145 pokoi. Razem mogą tu zatem pomieścić prawie 700 osób. Między hotelami jest wspólny basen
oraz SPA. Spełnia oczywiście
wszystkie wymagania, aby dostać
5 gwiazdek (hotele są dostosowane także dla potrzeb niepełnosprawnych), lecz ze względów
czysto biznesowych na szyldzie
wiszą tylko 4 gwiazdki. Więcej
o hotelu napiszemy w listopadowym wydaniu gazety.
(jm)
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EKO dla wszystkich

beECO, rozstrzygnięcie konkursów EkoInnowacje oraz Tygiel
Smaków. Ekologiczna
żywność i ekologiczny
styl życia na stałe wpisały się w naszą codzienność. Trend eko to już
nie
tylko
moda,
ale konieczność wynikająca z idei zrównoważonego rozwoju i dbałości o zdrowie i środowisko naturalne. Podczas targów odbędą się m.in. II Ogólnopolskie
Spotkanie Blogerów Kulinarnych, II Forum Alergii, pokazy i konkursy kulinarne w strefie Chwyć byka za rogi, bezpłatne porady
i konsultacje z ekspertami oraz degustacje produktów przygotowane
przez wystawców. Targi NATURA FOOD i beECO to miejsce dla
wszystkich, którym nie jest obca maksyma „jestem tym co jem, jak
żyję i co mnie otacza”.                                                                                       (jm)

Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają w dniach 13-15 października na X Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej
i Naturalnej NATURA FOOD oraz VI Targi Ekologicznego Stylu
Życia beECO. Targi na stałe wpisały się w kalendarz imprez wystawienniczych w Polsce i w Europie, poświęconych branży produktów
ekologicznych i naturalnych. To imprezy o ugruntowanej pozycji,
na które cała branża czeka z niecierpliwością. Tegoroczna edycja to
blisko 350 wystawców z Polski, Czech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii,
Włoch, Niemiec, Litwy, Białorusi, Szwecji czy Ukrainy – oferujących
szeroką gamę ciekawych produktów i rozwiązań, które są znane konsumentom oraz takich, które dopiero co pojawiły się na rynku.
Każdy gość odwiedzający targi, związany zawodowo z branżą biożywności i produktami ekologicznymi, będzie miał szansę nawiązać
nowe kontakty biznesowe, odbyć spotkania branżowe oraz poszerzyć swoją wiedzę. Targom towarzyszy bogaty program wydarzeń –
Akademia Biokuriera, Forum EKObranży, BIObiznes Forum, Konkurs o Złoty Medal NATURA FOOD, Konkurs o Złoty Medal

Zapraszamy na gardenCONTRACTING

imprezy jest magazyn „Biznes
Ogrodniczy”, a jest ona odpowiedzią na zapotrzebowanie
przedstawicieli biznesu ogrodniczego. Osiem wiodących firm branży wsparło projekt przyjmując zaproszenie do udziału w charakterze
Partnera Targów. Są to W. Legutko, Cellfast, Agrimpex, Tropical,
Ramp, PNOS Ożarów, Grupa Inco oraz SBM Life Science – producent marki PROTECT GARDEN. Będzie to pierwsza tego typu
impreza targowa o zasięgu ogólnopolskim. Odbywać się będzie
w formule B2B i adresowana jest do klienta biznesowego; umożliwić
ma właścicielom i pracownikom hurtowni, centrów i sklepów ogrodniczych składanie zamówień na prezentowaną podczas targów ofertę z terminem dostawy przed rozpoczęciem wiosennego sezonu
ogrodniczego. Targi będą zamknięte dla klientów indywidualnych
i służyć mają przede wszystkim do przeprowadzenia rozmów handlowych i kontraktacji na następny sezon. Targom towarzyszy Akademia Biznesu Ogrodniczego oraz Akcja Wielkiego Rabatowania.
Wstęp dla przedstawicieli firm ogrodniczych jest bezpłatny, zaproszenia są dostępne w biurze organizacyjnym targów.
Więcej informacji na stronie www.gardencontracting.pl

W dniach 8-9 listopada Międzynarodowe Targi Łódzkie organizują I Ogólnopolskie Targi Zatowarowania Centrów i Sklepów
Ogrodniczych gardenCONTRACTING. Patronem medialnym

TARGI
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Spokojnie o EXPO 2022

Przychylnie o przygotowaniach Łodzi
do EXPO 2022 wyrażał się na naszych
łamach Vicente Gonzalez Loscertales, Sekretarz Generalny Międzynarodowego Biura
Wystaw w Paryżu (RŁ 5/2017). Znamy
opinie innych graczy w tej konkurencji?
Jak już wspomniałam, pod adresem
naszej kandydatury pada bardzo wiele
ciepłych słów z zagranicy – ze strony
przedstawicieli rządów, biznesu czy
Vicente Gonzalez Loscertales,
dziennikarzy. Nie chcemy jednak spoSekretarz Generalny
czywać na laurach – mamy świadomość, Międzynarodowego
Biura Wystaw
że kluczowe będą opinie delegatów Międzynarodowego Biura Wystaw, którzy 15 listopada oddadzą swój
głos na organizatora wystawy. Musimy aktywnie działać do końca.
Mówić o tym, dlaczego nasza kandydatura jest najlepsza i dlaczego
właśnie na nas inne kraje powinny zagłosować.
Co dała Łodzi wystawa w Astanie?
Wystawa w Astanie pozwoliła nam przede wszystkim zaprezentować naszą kandydaturę na forum międzynarodowym w sposób ciągły.
Przypomnę tylko, że w ramach polskiego pawilonu funkcjonowała
łódzka restauracja, w której można było poczuć klimat Łodzi, poznać
nasze miasto, polską kuchnię. To miejsce, w którym często bywali
komisarze pawilonów innych krajów i gdzie mogli porozmawiać
o naszej kandydaturze. Ponadto, polski pawilon otrzymał pierwsze
miejsce w kategorii architektura i design pawilonów do 400 mkw. To
dodatkowo przykuło do nas uwagę. Warto zaznaczyć, że nagrodę
przyznało międzynarodowe gremium ekspertów z BIE. Bardzo cieszy
fakt, że po raz kolejny doceniono starania Polski.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z Hanna Zdanowską,
Prezydentem Łodzi

Mamy półtora miesiąca, aby
wygrać wyścig do EXPO 2022.
Na jakim etapie jesteśmy w przygotowaniach?
Nasze działania są bardzo
zaawansowane i koncentrują się
w tej chwili głównie na przekonywaniu przedstawicieli innych krajów do tego, aby zagłosować na
polską kandydaturę. Od dłuższego czasu są prowadzone dziesiątki
rozmów przez przedstawicieli
naszego miasta i rządu z władzami państw, które należą do BIE,
czyli Międzynarodowego Biura
Wystaw. Jednocześnie staramy się
uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i gospodarczych o zasięgu zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim, aby
zwiększać świadomość Polaków na temat samego EXPO, a także
rewitalizacji. To niezwykle istotne, aby nasi mieszkańcy rozumieli,
jaką szansą może być dla Łodzi organizacja wystawy.
Wiele państw uznaje nas za kandydata nr 1, popierają miasta partnerskie Łodzi. A jakie wieści z innych stron świata?
Symbolicznie jesteśmy numerem 1, albowiem taki właśnie
numer startowy otrzymaliśmy na liście do głosowania. W ostatnim
czasie coraz częściej spływają do nas informacje o bardzo pozytywnej ocenie naszej kandydatury, a jest to z pewnością związane
z coraz bliższym terminem głosowania. Państwa zaczynają się
szczegółowo przyglądać poszczególnym kandydaturom i ich tematom. Przychylne opinie spłynęły do nas m.in. z Afryki i Azji.
Nie chcę zdradzać w tym momencie więcej szczegółów, jednak bez
wahania mogę powiedzieć, że zaproponowany przez nas temat spotyka się z szerokim uznaniem i widać, jak duża jest potrzeba dialogu o problemach miast w krajach na całym świecie. Mamy już
ponad 10 oficjalnych listów poparcia. Ale spokojnie. Wszystko rozstrzygnie się w listopadzie.

Prezydent Zdanowska oprowadza delegację BIE po Zamku Królewskim w Warszawie

Jerzy Mazur

Łodzianie na Jasnej Górze
26 lipca br. w Częstochowie uroczyście obchodzono jubileusz
300-lecia koronacji Matki Bożej Jasnogórskiej; w Bazylice Świętej
Rodziny z cudownym Obrazem gościli przedstawiciele najwyższych
władz RP i dostojnicy kościelni. Mszę odprawił nuncjusz apostolski
w Polsce abp Salvatore Pennacchio, a na jasnogórskich błoniach
odbyło się imponujące rozmachem widowisko „Jasna Góra, polska
Kana” – pół tysiąca artystów, rekonstrukcje wydarzeń historycznych, m.in. oblężenia Jasnej Góry podczas „potopu szwedzkiego”.
Wystrzały z armat napełniły hukiem całe miasto; wciągu dwóch
godzin można było przeżyć historię związaną z Cudownym Obrazem, a w narrację historyczną wpleciono świadectwa ludzi, którzy tu
doświadczyli cudu uzdrowienia i przemiany życia.
Na obchody przywędrowało
przez Polskę 85 pieszych pielgrzymek, a w nich ponad 33
tys. osób. Pielgrzymowanie na
Jasną Górę jest dla Polaków
powodem do dumy – mówił
administrator archidiecezji
łódzkiej bp. Marek Marczak,
a obecność pątników z naszego
regionu szczególnie ucieszyła
ks. Andrzeja Przybylskiego,
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Na zdjęciu: Biskup Andrzej Przybylski (z prawej)
i Arcybiskup Salvatore Pennacchio – nuncjusz apostolski w Polsce

od czerwca biskupa pomocniczego diecezji częstochowskiej, absolwenta I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Ksiądz biskup był
we wrześniu w Watykanie, gdzie gościł w szkole dla nowych biskupów. – W Rzymie dotykam powszechności Kościoła – podkreśla ksiądz
biskup. – W szkole jest ponad stu pasterzy z całej Europy, obydwu Ameryk,
Australii i Oceanii. Każdy lokalny Kościół jest zewnętrznie inny, ale w każdym
z nich jest ten sam Bóg, Ewangelia i Sakramenty. To owoc Pięćdziesiątnicy – choć
wciąż mówimy różnymi językami, to Duch Jezusa sprawia, że się rozumiemy
i jesteśmy braćmi. Święte słowa!
Beata Ostojska
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PTAK PREMIERY w nowej hali
We wrześniu w nowej hali odbyła się
uroczysta inauguracja sezonu polskiej
mody. Na wybiegu oglądaliśmy premierowe kolekcje polskich projektantów. Pokaz
połączony z kontraktacjami to gratka dla
właścicieli sklepów i butików odzieżowych
nie tylko z Polski; w Rzgowie można obejrzeć i kupić premierowe kolekcje od ponad
2500 producentów. Na zaproszenie Antoniego Ptaka do Rzgowa przyjechała Patrizia
Gucci, był blok pokazów mody polskich
producentów, lekcja stylu z Mają Sablewską, a galę wręczenia statuetek „Złoty Manekin 2017” uświetnił recital Edyty Górniak.
Przy okazji zanotowaliśmy wypowiedzi
Antoniego Ptaka i Wojewody Łódzkiego
Zbigniewa Raua.

Antoni Ptak:
Podczas rozmowy ze mną w 1994 r.
przedstawił pan plany, które przerastały
wizją wszystko, co widziałem wtedy na
targach w Polsce i na świecie. W których
miejscu jest Pan teraz?
Te plany cały czas są w mojej głowie. Być
może nie zdążę tego dokończyć, ale wychowałem synów, którzy zrobią to za mnie.
Wpoiłem im zasadę, że biznesu nie da się
robić samemu, tylko trzeba go tworzyć
z całą społecznością. Dziś jest tu wielu przedsiębiorców, którym pomagamy, a nowości,
które pokazujemy, to nie tylko moja zasługa, ale wszystkich firm, które tu działają.
Na początku w szczerym polu były rozkładane łóżka, na które kupcy rzucali swoje
towary. Dziś jesteśmy na przyzwoitym
poziomie i przyjeżdżają do nas kupcy z całej
Europy. Przyczyniamy się do tego, że moda
polska zaczyna być coraz ciekawsza i wielu
projektantów podpatruje, co się tu dzieje,
bo ośrodka w takiej skali nie ma nigdzie.
Musimy to dalej rozwijać!

Wojewoda Zbigniew Rau
Otwierając nową halę podkreślił Pan,
że w to wszystko trzeba tchnąć ducha…
Tak. W centrum trzeba tchnąć wizję
otwarcia na współpracę i nie wolno bać się
ambitnych planów. Jak się te dwie rzeczy
połączą, to otrzymamy to, co mamy w Rzgowie. 14 lat mieszkałem i pracowałem za granicą, przyjechałem w 1995 r. na Uniwersytet
Łódzki i mój nieżyjący już szef powiedział:
jak pan się chce czegoś dowiedzieć o polskim kapitalizmie, to niech pan pojedzie
do Rzgowa. Wsiadłem do samochodu, pojechałem – i taki był mój pierwszy kontakt
z gospodarką rynkową. Jeszcze kilka takich
„PTAKÓW” i będziemy najlepsi nie tylko
w województwie, ale i w Europie!
Notował: Jerzy Mazur

ALICJA ma nowy image
Hotel ALICJA przeszedł podczas wakacji
gruntowną modernizację. Otwarty został
7 czerwca 1998 r. i przez
19 lat przyciągał zieloną
fasadą z imitowanym
pruskim murem i drewnianym balkonem. Teraz
hotel wita gości elegancką bielą z czarno wykończonymi filarami i balustradą. Prowadzą go małżeństwo Ewa i Jarosław
Denysowie, miłośnicy
jeździectwa i właściciele
niezwykle klimatycznej
Chaty Prababci w Łasku,
gdzie trzymają swoje
konie i zabytkowe bryczki. – Zmieniamy wygląd
zewnętrzny i modernizujemy
wnętrza – mówi Pan Jarosław – ale obsługa gości i serwis gastronomiczny są tak
samo miłe, jak dawniej.
Dobudowaliśmy też część prywatną, czyli hotel będzie
powiększony o apartament,

lodziana
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dodatkowy
pokój
oraz o małą salę telewizyjną i konferencyjną. Hotel będzie
się starać o uzyskanie kategorii
trzech gwiazdek,
co nastąpi w najbliższym czasie,
gdyż złożona już
została niezbędna
dokumentacja.
Jest tu w sumie 10
pokoi – to najmniejszy hotel
w mieście, jednorazowo pomieści
tylko 20 osób. Parking został wybrukowany, oczywiście jest WiFi, w każdym pokoju TV i toaleta,
a urokliwa sala restauracyjna oferuje gościom kuchnię polską. Właściciele mają także plany zagospodarowania terenu
dookoła obiektu i prowadzą rozmowy z Zarządem Zieleni
Miejskiej nad zaaranżowaniem skrzyżowania al. Politechniki
i ul. Felsztyńskiego – chcą zlikwidować betonowy płot i otworzyć hotelowe podwórze na ulicę, aby rosnąca przed hotelem
zieleń cieszyła też oczy przechodniów. Gratulujemy udanego
liftingu i życzymy kompletu gości!
(jm)
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Skórzane cacka na miarę
Andy-Fashion jest jednym z najbardziej renomowanych producentów odzieży
skórzanej i kożuchów w Polsce. Kolekcje łączą w sobie
najnowsze trendy mody z ciekawymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi, a użyte surowce to
głównie bardzo dobrej jakości
skóry jagnięce o różnorodnym wykończeniu, sprowadzane z Włoch i Hiszpanii.
Wysoka jakość skór, eleganckie obszycia z naturalnych
futer, najnowsze kroje i precyzyjne wykończenie tworzą

wyroby oryginalne i niepowtarzalne. Firma profesjonalnie wykonuje przeróbki i naprawy odzieży
(w tym kurtek motocyklowych) oraz specjalizuje się
w szyciu miarowym. Jest
laureatem prestiżowych
nagród
magazynów
„Moda&Styl”, „Twój Styl”
oraz innych mediów za
najbardziej efektowne
kolekcje. W ofercie posiada skórzane kurtki,
spodnie, spódnice, tuniki,
a nawet bluzki w najmodniejszych fasonach.

„Andy-Fashion” Odzież skórzana

Łódź, al. Włókniarzy 219
tel. 573 939 115
Joanna Kołodziej

Wrocław, ul. Widok 6,
tel. 793 466 057
Agnieszka Walczyk

Październik dla dzieci

wannolot i wkrętacz. W Muzeum
Włókiennictwa powstała sala,
która umożliwi realizację nowego programu edukacyjnego
zakładającego organizację warsztatów do każdej wystawy i dla
każdej grupy wiekowej. Jak zapowiada Magdalena Gonera, kierowniczka Działu Edukacji
CMW, współautorka koncepcji wystroju, sala ma edukować już poprzez
wyposażenie, dopasowane do profilu muzeum. Filary owinięte są sznurkami z tekstyliów, których rodzaj dzieci rozpoznają poprzez dotyk, a rozwinięcie beli materiału stworzyło płaszczyznę do malowania, dzieląc salę
na dwie części (mogą się tu odbywać dwa warsztaty jednocześnie).
W Teatrze Muzycznym 20, 21 i 22 października ruszy projekt „Bawmy się
razem” – na czas przedstawienia będzie można zostawić dzieci na warsztatach pod opieką animatora.
(BeO)

Do 5 października trwać będzie Międzynarodowy Festiwal Sztuki
Animacji AnimArt, zorganizowany przez Teatr Lalek Arlekin. W programie są warsztaty animacji, filmy oraz spektakle zespołów z Polski, Niemiec, Włoch i z Chile, a na koniec „Mahabharata” w wykonaniu teatru
z Indii. 7 października Dziecięcy Uniwersytet Artystyczny zainauguruje
nowy rok koncertem w Filharmonii Łódzkiej, adresowanym do wszystkich młodych melomanów
z rodzinami. Do EC1 warto
wybrać się z dziećmi na wystawę
„Świat Tytusa, Romka i A’Tomka” przygotowaną na festiwal
komiksu; znalazły się na niej
plansze z serii o przygodach
bohaterów komiksów Papcia
Chmiela oraz pojazdy profesora
Talenta, m.in. mechaniczny koń,

Łódź Design Festival

konkursu dla młodych projektantów.
O nagrodę główną walczy 19 projektów,
a zgłoszenia przesłało 178 twórców:
z Holandii, USA, Hong Kongu, Norwegii, Islandii, Meksyku i Ukrainy. Będą
dwie wystawy główne: „New Old – projektowanie dla nas w przyszłości”
i „Miejskie marzenia” oraz blisko 30
towarzyszących, które od będą prezentowane w Art Inkubatorze. Dla dzieci
przygotowano ekspozycję „Miasto
i Las”, lekcje designu oraz interaktywny
kalendarz przybliżający świat przyrody.
(BeO, ilustracje ŁDF)

11. edycja festiwalu
projektantów odbędzie się
w dniach 3-8 października,
a jej hasłem przewodnim
jest OD.NOWA – przez
wystawy, wykłady i panele
dyskusyjne będą przewijać
się problemy współczesnego wzornictwa i projektowania na nowo. Podczas
gali otwarcia 3 października poznamy zwycięzcę
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Musical wszechczasów

W Teatrze Muzycznym 14 października odbędzie się premiera musicalu „Les
Miserables”, który przygotował muzycznie Michał Kocimski, a wyreżyserował
Zbigniew Macias. Musical Claude`a-Michela Schönberga i Alaina Boublila
z librettem na podstawie „Nędzników”
Wiktora Hugo będzie w październiku
wystawiony kilka razy. Z właścicielem
praw autorskich teatr podpisał umowę na
2 lata. O spektaklu rozmawiamy ze Zbigniewem Maciasem, Dyrektorem Artystycznym Teatru Muzycznego

fot. Michał Matuszak

Która to inscenizacja „Nędzników” w Polsce?
Trzecia; pierwsza była   w Gdyni, druga
w teatrze Roma w Warszawie.
Obie zasłynęły w Polsce ze względu na rozmach inscenizacyjny. Jaka będzie ta łódzka?
Też duża – niektóre elementy dekoracji  
mają 8 metrów wysokości. Duża jest także
obsada, „Nędzników” nie da się zrobić kameralnie, ten spektakl   wymaga tłumów; jest
przecież o rewolucji.
Będą aluzje do teraźniejszości?
Sprawa rewolucji jest otwarta – one
były, są i będą, więc w tym rozumieniu
spektakl wyda się bardzo współczesny,
choć nie zawiera żadnych kontekstów
politycznych; trzymamy się epoki i bardzo ściśle materiału wyjściowego, co
zresztą jest   obwarowane przez licencję.
Poza tym nie ma żadnego powodu, bo to
piękna uniwersalna historia o przemianach świata.
Kilku odtwórców głównych ról pochodzi
z castingu, na który przyjeżdżali ludzie z całej
Polski. Jak pracowało się z artystami spoza
Waszego teatru?
Przyjemnie, choć nie zawsze było to
łatwe logistycznie; prób mieliśmy dużo, a oni
mieli też inne zobowiązania.. .
Jak się układa współpraca z kierownikiem
muzycznym?
Wybornie. Michał Kocimski wkładał duże
zaangażowanie w próby, sądzę, że jego wiedza
i wrażliwość dobrze wróżą spektaklowi.
Można jeszcze kupić bilety?
Jeszcze są, ale już nie na każdy spektakl;
zainteresowanie jest ogromne. Komu nie uda
się w październiku, zapraszamy w listopadzie. Spektakle mamy ustalone już do końca
sezonu, będzie ich około 35.

Artyści dla Olinka

fot. Michał Matuszak

Wielką premierą otwieracie nowy sezon. Jaki
on będzie?
Trudny jak zawsze; poprzedni też nie był
łatwy. Wszystko zależy od pieniędzy na nowe
realizacje. Na „Nędzników” na szczęście
mamy zabezpieczenie finansowe; przyszłość
pokaże, co będzie dalej, w końcu to jest ponad
300 kostiumów, 40 wykonawców na scenie
plus muzycy z orkiestry, a przy tej ilości ludzi
problemy zawsze się rodzą…
Wierzymy, że wszystko się uda!
Rozmawiali: Beata Ostojska i Jerzy Mazur.

podczas spotkania Małgosia
– a po trzech latach zdiagnozowano
u niego Zespół Coffin-Lowry`ego.
Przeżyłam
wtedy
prawdziwy
Armagedon. Od tego czasu wytrwale
szukam pomysłów na pozyskanie
funduszy na turnusy rehabilitacyjne
dla synka. Jedną z takich form
niesienia pomocy jest właśnie autorski
projekt „Artyści dla Olinka”, który
poza wymiarem artystycznym ma
także cel charytatywny. Ta choroba
jest straszna, zabiera nawet naszych
bliskich, ale jestem pełna wiary
i nadziei. Pomaga mi wiele osób, Małgorzata Bajur z Olinkiem (Fot. Archiwum MB)
a dzięki aukcjom Oliwierek jeździ na turnusy rehabilitacyjne, które robią cuda –
dzisiaj nawet lekarze znający tą chorobę, widząc Olinka nie mogą wyjść z podziwu,
że on tyle już potrafi zrobić sam. Większość z osób i firm, jakie mi pomagają w tym
projekcie, robi to pro bono, za co jestem im bardzo
wdzięczna. Obecnie jesteśmy już po czwartej
aukcji z cyklu „Artyści dla Olinka”, połączonej
z wydanym specjalnie na tę okoliczność
kalendarzem, który wydawany jest rokrocznie
wraz z albumem prac. Z regulaminem aukcji
oraz katalogiem aukcyjnym można zapoznać
się na stronie www.artyscidlaolinka.pl oraz na
Facebooku www.facebook.com/Olinkowo
Przyłączamy się do tej akcji i gorąco
namawiamy do udziału!
Paweł Augystyniak
Jerzy Mazur

20 października o godz. 19.00 w restauracji
„Browar Księży Młyn” (dawny „Gronowalski”)
przy ul. Tymienieckiego 22/24 w Łodzi
odbędzie się aukcja charytatywna prac
łódzkich, polskich i zagranicznych artystów
Rafał Olbiński fotografików oraz plastyków pt. „Artyści
dla Olinka”. Aukcję poprzedzi koncert Moniki Kuszyńskiej.
Pomysłodawczynią, organizatorką i głównym koordynatorem akcji
od 2013 r. jest Małgorzata Bajur, matka 9-letniego Oliwierka, chorego
na rzadką chorobę genetyczną. Pani Małgorzata jest fotografem
i poznaliśmy się we wrześniu w kawiarni „Kawa na…” przy ul. Nawrot
2, gdzie od dłuższego czasu odbywają się spotkania aranżowane
przez Krzysztofa Jarczewskiego i prowadzone przez red. Ewę Tyszko
z TV TOYA. – Oliwierka adoptowałam, kiedy miał 1,5 roku – powiedziała

Jerzy Gumowski

RYNEK

Podwyższyliście ceny biletów?
Bilety są w normalnych cenach, myślę,
że na każdą kieszeń.
Będziecie pokazywać spektakl w innych miastach?
Na razie nie, bo to nie jest produkcja,
którą można łatwo gdziekolwiek zawieźć,
poza tym wymaga multimediów, na miejscu
mamy mapping. Spodziewamy się raczej,
że ludzie z innych miast będą przyjeżdżać na
spektakl do Łodzi.
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kulturalny październik

Fotografie
na wystawach

Kurtyna w górę
Koncerty
Po wakacyjnej przerwie wrócą koncerty organizowane przez AkaW teatrach ten miesiąc przyniesie kilka premier i wiele
dobrych przedstawień. Teatr Nowy przygotował aż dwie premiery demię Muzyczną, która 10.10 rozpocznie nowy rok akademicki.
– „Fabrykę Muchołapek” na podstawie powieści Andrzeja Barta W przeddzień w sali przy al. 1 Maja pedagodzy i studenci wystąpią
w reżyserii autora (13.10) i „Ostatni tramwaj” w reż. Katarzyny w koncercie pt. „Jazzowa perła Łodzi”. Filharmonia Łódzka 13.10
galerii m.in.
ŁTF
usłyszymy
Deszcz (27.10). W Teatrze im. Jaracza będą grane dzieła związa- zaplanowała koncert „Warszawa, Paryż, Rzym”; W
przy
ul. Piotrkownych z tą sceną wybitnych polskich reżyserów: „Komediant” Symfonię D-dur Mozarta,„Fontanny Rzymskie”
Addinsella.
15.10
skiej recital
102 przez
3
w reż. Agnieszki Osten, „Lekcje
odbędzie się studencki
organotygodnie
od 8.10 bęmiłości” w reż. Rafała Sabary, „Czawy w klasztorze
franciszkanów
dzie można
oglądać
rownice z Salem” w reż. Mariusza
w Łagiewnikach, a nazajutrz
w sali
przy
wystawę
Grzegorzka oraz „Boże mój!” w reż.
ul. Żubardzkiej będzie
grać fotografii
Orkiestra
Krzysztofa
JarczewJacka Orłowskiego. W Teatrze WielAkademii Muzycznej
w Poznaniu.
kim 10.10 zobaczmy spektakl
W dniach 16-21 października
odbędzie
skiego pt. „Zapozo„Nabucco”, a wieczór rozpocznie
się III Rubinstein
Piano
Festival.
wani”.
Zobaczymy
wręczenie nagród w konkursie na
W programie są na
koncerty
recitale,
niej i portrety
operę „Człowiek z Manufaktury".
wystawy i projekcje
filmów.
Program
osób
znanych
ze
Na afiszu Teatru Powszechnego jest
na stronie www.kulturaibiznes.pl
23.10
sceny politycznej
57. premiera Teatru dla niewidow siedzibie uczelni przy ul. Gdańskiej
fot. Krzysztof Jarczewski i artystycznej. – Nie
mych i słabo widzących (19.10)
wystąpi z recitalembędę
hiszpański
pianista
udawał, że
prezenAbril,
zaś w kościele
św.
i nowy
spektakl „Dziewczyna
Zakończyła
się budowa jak
salita”
koncer- Jerzego Semkowa zagrać utwory Brahmsa
towane Pilar
zdjęciaValero
to chwile
„upolowane”
– mówi auMateusza
27.10 odbędzie
sięwspółpracę
koncert
(26.X).
LogosMuzycznej
25.10 zaprosi
towej Teatr
Akademii
przynaul. Żu- i Mozarta. Następny dzień przyniesie kontor zdjęć.
– Zdecydowałem
się na pełną
oratoryjny
500-lecia
reformacji
premierę
„Kobold”
wg
cert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
bardzkiej spektaklu
2. Uroczyste
otwarcie odbędzie
z modelami.
Dałem zimokazji
możliwość
wystąpienia
przed
dramtu
Wilhelma
Genazino
w
reż.
w
Polsce;
w
programie
są
utwory
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ- Łódzkiej pod batutą Pawła Przytockiego,
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji.zwiąTacy
zanealez jednak
tematem
wieczoru:
Kantata
Roberta
Wichrowskiego.
Teatr
ry od adresu
nowej sali otrzymał
tytuł „AŻ która będzie towarzyszyć pianistce Beacie
są, jak chcą,
– pozowali.
Wybierali
scenoReformacyjna
Bacharekwizyty.
i V Symfonia
D-dur
Muzyczny
swój (nomen
nowy musical
festiwal”, wystawia
a trwać będzie
omen!) Bilińskiej w Koncercie fortepianowym
grafię,
kostiumy, mimikę,
A może jednak,
Reformacyjna
Mendelssohna.
„Les
Miserables”
(20,
21
i
22.10),
a
w
Akaaż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estra- W. Lutosławskiego. W programie są też
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdzidemickim Ośrodku Inicjatyw ArtystyczNiech gra muzyka
dzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade- utwory G. Verdiego, R. Wagnera i B. Brittewi? Warto sprawdzić!
nych będą grane spektakle Kamila MaćW pierwszym w sezonie koncercie
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy! (BeO)
Z kolei w galerii Akademickiego Ośrodkowiaka: „Ławeczka” i Diva Show”.
kameralnym w filharmonii zabrzmi muzyka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
Wystawy
ka jazzowa – 10.10zagra zespół Tubis Trio.
eksponowane zdjęcia Grzegorza MichałowMuzeum Miasta Łodzi wykorzystało
Nazajutrz w Teatrze Wielkim bas Robert
skiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawogrant z Ministerstwa Kultury na zakup
Ulatowski i mezzosopranistka Agnieszka
dowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
sprzętu i adaptację przestrzeni w podzieMakówka wystąpią w koncercie utworów
od
publikacji
„Expressie
Ilustrowanym”,
miach Pałacu Poznańskich i 10 paździerw stylu
gospelw pt.
„Pieśni znad
Missisipi”.
potem
robił zdjęcia
dla „Przeglądu
Sportonika otworzy tam ważną dla miasta stałą
W Wytwórni
7.10 odbędzie
się koncert
Me
wego”,
obecnie
– dla
wystawę pt. „Na wspólnym podwórku–
and that
Man,
na redakcji
Łąkowąfotograficznej
zawitają też
Polskiej
Agencji Prasowej.
Zapraszamy!
(jm)
łódzki tygiel kultur i wyznań”. Autorka
w tym miesiącu
zespół Kult,
Coma i Daria
Mec. Marek
projektu Anna Walaszczyk zaaranżowała
Zawiłow.
W
Atlas
Arenie
14.10
wystąpi
król
Kopczyński,
na wystawie podwórko kamienicy czynmuzyki filmowej Ennio Morricone.
mec. Bożena
szowej oraz mieszkania trzech rodzin:
Soundedit
Niecieckapolskiej, żydowskiej i niemieckiej, gabiIX Festiwal Producentów Muzycznych
Ostojska
net urzędnika carskiego i lokale handloodbędzie się w Wytwórni w dniach 26-29.10.
i dziekan
ORA Jarosław
wo-usługowe z początku XX wieku. ElePodczas pierwszego koncertu (27.10) zespół
Szymański
menty wystawy będą się zmieniać z poraSkalpel wykona utwory łączące motywy jazzofot. Maciej
mi roku i kalendarzem świąt katolicywe z reinterpretacjami utworów polskiej awanGrzegorek
zmu, judaizmu i protestantyzmu, a dzięgardy muzycznej. Nazajutrz wystąpi amerywrześnia w siedzibie
Okręgowej
Ad- Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była boki 13
multimediom
będzie
można Rady
posłukański zespół The Residents, a lider muzyki
chać
odgłosów
zgiełku, 63
syren
elektronicznej Marek Biliński za pionierskie
wokackiej
w Łodzi ulicznego
przy ul Piotrkowskiej
zgro- wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
fabrycznych,
okrzyków
i wiedokonania w dziedzinie produkcji muzycznej
madzili się tłumnie
adwokaci,gazeciarzy
radcowie, aplikanci
Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej dokolojęzycznych
rozmów.
W Muzeum
Włóodbierze nagrodę Człowieka ze Złotym
i wielu znaczących
gości na wieczorze
wspomnień
naniom film dokumentalny, a wieczór był także
kiennictwa
czynnaśmierci
jest wystawa
„Bunt
Uchem. 27.10 zawita do Wytwórni producent
z okazji X rocznicy
Bożenny Banasik.
promocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy
materii”,
„Azja-Europa”,
można
też- obejDepeche Mode –Daniel Miller oraz Brian
W spotkaniu
wzięły też udział
Jej dzieci
Kinga Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który do
rzeć
projekty
tkanin
Tadeusza
Muzeum
prezenktóry przyjedzie
i Maciej
Banasik.
Prawnicy
ciepłoSprusiaka.
i serdecznie
druku Sztuki
przygotowało
naszeGriffin,
wydawnictwo.
Inicja- na premierę swojej książki pt. „Pop” i wernisaż
tuje
w budynku
m ms1 ORA,
wystawę
prac Igora
7.10 udostępwystawy
fotografii
w galerii ŁTF. Bohaterem ostatniego dnia będzie
wspominali
byłą dziekan
podkreślając
JejKrenza,
toramia spotkania
byli adwokaci
Bożena
Nieciecni
w ms2i wystawę
pt. „Montaże
– Debora
i nowai Marek
legenda
Michaela Nyman,
koncert odbędzie się w Filharmonii, a w Fabrycharyzmę
wkład w umocnienie
pozycji
polskiej Vogel
ka-Ostojska
Kopczyński,
patronat którego
nad
miasta”.
Tylko
do
22.10
w
Muzeum
Kinematografii
będzie
czynce
Sztuki
artysta
zaprezentuje
instalację multimedialną.
fot. swoją
Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
Michałowski
na
wystawa
„Zwierciadło
Bergmana”.
Beata Ostojska
pomagały
piosenki
francuskie
wykonane przez Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)

AŻ Akademii Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 28 października - 192 Aukcja Dzieł Sztuki
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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 komputerowy DPCOMP . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
514-749-148
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

EC1

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

Zbiornik wodny na Stokach, zwany podziemną katedrą Łodzi

KULTURA * MUZYKA * TEATRY * KINA * MUZEA
OŚRODEK INFORMACJI KULTURALNEJ ŁDK. . . . . .
tel.:
42 633-72-99
Planetarium EC1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
539-997-693
FILHARMONIA ŁÓDZKA ul. Narutowicza 20/22 . . . . .
tel.:
42 664-79-79

TEATR ARLEKIN ul. Wólczańska 5 . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 633-08-94
TEATR WIELKI pl. Dąbrowskiego . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 633-99-60
TEATR MUZYCZNY ul. Północna 47/51 . . . . .
tel.:
42 678-35-11
TEATR im. S. JARACZA ul. Jaracza 27 . . . . . . .
tel.:
42 633-15-33
TEATR NOWY ul. Więckowskiego 15 . . . . . . .
tel.:
42 633-44-94
TEATR POWSZECHNY ul. Legionów 21 . . . . . . .
tel.:
42 633-25-39
TEATR STUDYJNY PWSFTViT ul. Kopernika 8 . . . .
tel.:
42 636-41-66
TEATR LOGOS ul. Skłodowskiej-Curie 22 . . . . . .
tel.:
42 637-65-45
TEATR MAŁY w Manufakturze ul. Drewnowska 58 . . . . .
tel.:
42 633-24-24

RYNEK

KINO HELIOS al. Politechniki 1 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 299 92 72
KINO CHARLIE ul. Piotrkowska 203/205 . . . . . . . . .
tel.:
42 636-00-92
CINEMA CITY ul. Karskiego 5 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-64-64
ŁÓDZKI DOM KULTURY ul. Traugutta 18 . . .
tel.:
42 633-70-13
ORANGE IMAX ul. Karskiego 5 . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-64-64
SILVER SCREEN al. Piłsudskiego 5 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 639-58-00/58
KINO BODO Rewolucji 1905 r. 78/80 . . . . . . . . . . .
tel.:
539-801-858

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
I ETNOGRAFICZNE pl. Wolności 14 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 632-84-40
CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA
ul. Piotrkowska 282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 683-26-84
MUZEUM MIASTA ŁODZI ul. Ogrodowa 15 . . . . . . .
tel.:
42 254-90-00
MUZEUM KINEMATOGRAFII pl. Zwycięstwa 1 . . . .
tel.:
42 674-09-57

10

MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ ul. Tymienieckiego 24
tel.:
42 674-42-98
MUZEUM MARTYROLOGII RADOGOSZCZ	
ul. Zgierska 147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 655-36-66
MUZEUM SZTUKI ul. Więckowskiego 36 . . . . . . . . .
tel.:
42 633-97-90
MUZEUM SZTUKI – ms2 ul. Ogrodowa 19 . . . . . . .
tel.:
42 634-39-44
PAŁAC HERBSTA	
(oddział Muzeum Sztuki) ul. Przędzalniana 72 . . . . .
tel.:
42 674-96-98
SKANSEN MIEJSKIEJ ARCHITEKTURY
DREWNIANEJ ul. Piotrkowska 282. . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 683-26-84
MUZEUM FABRYKI ul. Drewnowska 58 . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-92-93
MUZEUM KANAŁU „DĘTKA” Plac Wolności . . . . .
tel.:
42 254-90-11
MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI ul. Pl. Wolności 2 . . . .
tel.:
42 250-51-31
MUZEUM BAJKI SE-MA-FOR ul. Targowa 1/3 . . . . .
tel.:
42 682-26-01
www.se-ma-for.com/muzeum-bajki

rynek Łódzki 10(197) 2017

Bardowskiego

Ossowskiego

Ossowskiego

Górna

jsk

a

Pietrusińskiego

Żeligowskiego

lew

Łą

A

ni
l. U

ko

wa

i Lu

be

p

E7

5

1
2 DoubleTree

H

Fokus

h

H
ko
wa

Łą

Studyjny

Zamenhofa

ika

Al. Rynkowskiej

8

Józewskiego

Silver
Screen

Ibis

H

Roosevelta

Nawrot

Orla

713

Targowa

pl. Zwycięstwa

Nawrot

Wodna

Ko

aniowskic
Logos

rn

a

Wólczańsk

pe
Ko

10

park
Źródliska

Miedziana

Wysoka

ern

nowskiego

Sk

V6

lniana

ika

Kpt. Pogo

ow
łod

park
im.
H. Sienkiewicza

Przędza

ro
Ka

trzelców K

Al. Schillera

Złota

Tuwima

Ban

park
im.
J. Matejki

acha

Małachow

20

skiego

Tkacka

icza
Zelwerow

zn a

Zbiorcza
park
nad
Jasieniem

Widzew

Nowa

21

28 Pułku S

u
j-C

12

Śródmieście

NOWE
CENTRUM
ŁODZI

Węglo
wa

Tuwima

plac
B. Sałacińskiego

4

19

zna
go
Lubeckie

ic
Telefon

a
Smutn

za

a
sk

Lipowa

ie
sk

5

za
Tuwima
plac
Komuny
Paryskiej

wa
ado
Skł

3

Jaracza

Wierzbowa

rie

Gdańska

Struga

Grand

Traugutta
Moniuszki

onia

Filharm

Jaracza

Sienkiewic

S
A.

o

nowskiego

ga

Lipowa

tru

Mała

H

ia

Al. Rubinsteina

H

Wschodn
Frame

Bałtyk

a

Piramowicz

Łódzki
Pałacyk

6 Sierpnia

13

9

Rynek
Sztuki

skowej

ia

Nowy

Teatr
Wielki
plac
gen.
Dąbrowskiego

park
im.
St. Staszica

wajowa

6

lery

pn

Arlekin

izacji Woj

r
Sie

go

o
ja
ieg
Ma
sk
I
w
.
Al
ko
ęc
25
Wi

Kpt.S. Pog

Knychalskiego

wnic

im. marsz.

y
Art

Tram

a
Wyd

ki
ej

Odolanowska

Jaracza

Pol. Organ

Orzeł

rze

a

Tor
żużlowy

. Je
Św

skiego
Więckow

ia
Wschodn

iego

park

Gazowa

24

Gdańska

Al. I Maja

cza

ji 1905r
Rewoluc

Sterlinga

Solsk

ls

Górna

wa

Karskiego

Włókienni

Rew

Teatr
y
Muzyczn

taja
H. Kołłą

stadion
Społem
a
Wierzbow

Reymont

a

Solna

5r
olucji 190

u

Sm

ogródki działkowe

w
Wierzbo

to
Naf

Okrzei
11

pl.
Wolności

14

Kościelna

Próchnik

Powszechny

Jakuba

b orska

W
ol

wa
go

park
Helenów

Park
Ocalałych

adla

H

k

o
ieg

23

rzePodzna
c

Berlińskiego

Komunardów

Matejki
Głęboka
Niska

J. Piłsudskiego

Rychlińskiego
rs
cza
iel

M

a

Ogrodow

Mały

Cinema
City

22

Boj.

Rynek
Bałucki

Al. K. Anst

Augustyniaka

a

ska
now6

ia
7

a

Bazar
pl. Piastowski
-ow

ińskiego

hm. A. Kam

Lorentza

za

Żytn

Drew

Piwn

kiej

os

Modra

Paca
nows

ług

Wróbla

Bałuty

Pawia
nama

Floriańska

Tybury

kich

pols

Piwna
iego

aD

o
Wielk

Graficzna
J. Dwernick

Jan

Pow

st

w
ańcó

ra

eśnieńskia
Wrz

Wrocławska

na

Łagiewnicka

or

Rybna
Har

Sp

Młynarska

Matejki
Żelazna

Mo
k

Tamka

Popowskieg
o

Dowborc

zyków

Gdańska

M

a
ar

ń
to

wa

do

da

rwi

No

Nowe Sady

o

eg

ski

lew

ska

Wr
ób

Wi
leń

Nowe Sady
śli

ko
la

Kra

za

ku
sa

Przyszkole

Bohdanowicza

K&K
Kiełbowski

zyń

a

oc

Strycharska

jm

Kotwiczn

So

wa

Ciołkowskiego

Sm

1

1

s
Tu

działkowe

5

ito

H

an

Dzikie Wino

a

5

a

E7

Se

Kawowa

ogródki

czn

a

My
ws
ska

Żółkiewskiega

Gr

ow

ick

unt

ew

m
Zyg

Bp.

Cheł-

Doroszewskiego

a
leck
Sied

ka
ka
Płoc

ańs
Poz

Lenart
owicz
a

a

ewicza
Narusz

jera
Karpia

a
Mazurk
o
wskieg
Malcze

a
Tetm

Karpia

Rydla

Rondo
Wł.
Broniewskiego

16

Zbarsk

Bałuckiego

Skierniewicka

-mońskiego

Przyborowskiego

Odyńc

ka
ka
Łowic

Raws

Często-a
chowsk

go
kie
iec
n
ie
Tym

Gałczy

Kaktusow

E7

N

c
iem

Professionnels

Jachowicza

park
im. H. Dąbrowskiego
Ja
ch
ow
ic
za
S
ło
ła
i
ń o wa
M
i
s
g
a
Łuk skie
ck
ie
go
o
g
o
e
i
ieg
ick
nicza
as
ck
Lecz
a
Kr
ow
na
Sł
cz
Łą ela
na
z
o
ec
lew ieg 17
as
L e ack
a
Pi
n
sk
o
w
a
ch ieg
ic
to
Mo ock
ój
ow
W
n
ys
o
W
na
m
z
y
c
Sz
a
Łą
rsk
ato
k
Lo

a

Stepowa

Zarz

e

wska

Ks.

Górna

ato
Sen

Boutique

H

n
Mły

rska

a
now
Milio

Szkoła
Mistrzostwa
Sportowego

park
im.
J. Kilińskiego

Krzywa

Libijska

Un

Brzozowsk
iego

ka

Pustynna

rsa

ska

ska
ator
Sen

o

sow

Rondo
Lotników
Lwowskich

18

Ko

a rska

dn

Be

park
Legionów

Sanocka

ty

ie

ze
opr

Tagore’a

Park im.
J. Słowackiego

pl. Władysława
Reymonta
pl.
Niepodległości

ro

Do

a

ien

g
ckie

a
Tyln

s
mow

a

Kraszewskiego

hotele
Błędow

Cieszkowskiego

Szolc-Rogozińskiego

ka

zyńs

Cies

Piękna

Różyckiego

Energetyków

Skargi

a
Sieradzk

b

ym
p. T

Milionow

ks.

Brzeźna

Abra

y c zn

Kotłowa

H

Cie

sieniem
Nad Ja
sieniem
a
J
Nad

H

Alicja

go

ie
Wróblewsk

a

Czerwon

stki
Św. St. Ko

pki
Hm. Skoru

Charlie

o
kieg

Fa br

y
Fabr

Siarczana

kina

działkowe

Rejtana

ska
szyń

Jasień

Piękna

Felsztyńskiego

Przech
odnia

skiego
Wróblew

15

park
im. ks. Klepacza

Ks.

Radwańska

Żwirki

ry
Wigu

P

szpitale i punkty medyczne

Błońska

ogródki

lotnisko
Lublinek

Piasta
Braterska

obiekty sportowe

oznaczenia dróg

Ptasia

Wołowa

ńskiego
Rembieli

Radwańs

ka

cm. wojenny

H

Qubus

Podgórna

Pustynnateatry

E75

713

a Centrum Informacji Turystycznej

Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Łódzkiego

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Międzynarodowe Targi Łódzkie

by Hilton

park im.
ks. J. Poniatowskiego

Parkowa

713

Wieniawskiego

Lazurow

działkowe

ogródki

owa

Łódź centrum 1 : 15 000

Elektronowa

Polesie

a
sk

Wioślarska

ego

ski

lew

Wr
ób

Elektronowa

Ob
jaz

r
Towa
ra

Basenowa

dna
Sza

Wyższa

Nizinna

Miń

Janiny

Krochmalna

Arabska

ska

Brońska
Cz

ska

a

a

sk

an

Ła

yw

ław

ka

Sk
rz

tys

Proletariac

Różana
go

a

ka

ie

Bra

Różana
za

Nowe Sady

ka

Wólczańsk

a

Kruc

ac
k

lna

Stoc

Ka

Kr

Inżyniersk

owa

a

ska

Sosn

sk

iego
B
a
a
msk
Rado
ka
Pras
a
yńsk
ż
Łom
a
alsk
Suw

ień

ew

Ce
lska

oś
n

Stefanowsk
ow
rzoz

na

Dę

a
bow

ar

Maratońska K
aj
Żub akow
row a
ej

Wy
go
Lube

Deotymy

Rozległa

Wólczańs
ka

ow

za
Kalis

Br

Sienkiewic
a
bow
Gra
ka
iańs
Słow

Siemiradzkiego

Dy

nowa
Podgórna

go

Magazy

ka
Łęczyc

wska

kie

Targowa
ana
Ozorko

P

rol

P
alni
alniana

a

Ka

z
rzęd
Przędz

sk

ia

iej

a

cz
Wil

ęży

łęb

Ksi

Go

od
m

Rodakowskiego

ińs

a

ga
s

k
Tatrzańs

Zapolskiej

ńskieg
o

Kilińs

kiego

icz

a

ow

a

sk
a

ka

Komfortowa

rynekŁódzkich

Dzikie Wino

smaków

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

rekomenduje JERZY MAZUR

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

Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

Będzie „Skandal”...

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

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
m.in. hiszpańskie wino stołowe w ka-

Rabatowe „Dzikie Wino”

Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe
„Dzikie
Wino” zdobyło już w kraju
spore uznanie wielu firm.
Do dyspozycji gości jest tu
6 eleganckich, klimatyzowanych sal ze sprzętem multimedialnym, idealnych do organizacji wszelkiego rodzaju
imprez okolicznościowych –
wesel, bankietów, chrzcin,
komunii oraz szkoleń i konferencji. Największa sala może
pomieścić 120 osób, a w części
hotelowej są 34 znakomicie
wyposażone pokoje, dwa apartamenty i luksusowa willa
(wszędzie jest WiFi). Przy centrum jest spory parking, zaś
pełen kwiatów i soczystej zieleni ogród z rozbudowanym
grillem pozwala na organizację
imprez na świeżym powietrzu.
W centrum często odbywają się
różnorodne imprezy kulturalne, muzyczne oraz kursy tańca.
Byliśmy tu we wrześniu na
jubileuszu 25-lecia Stacji Serwisowej NASTAPOL – zabawa
odbyła się właśnie przy wyśmienitym grillu z udziałem zespołu No To Co. Jeśli ktoś się chce
tu wybrać w październiku,
radzę zamówić pierś z gęsi
podaną
z włoskimi
kluskami
rekomenduje
JERZY MAZUR
i marchewką, a na deser – tiramisu w duecie z malinami pod
zabajone. Warto pamiętać,
że jeśli się zarezerwuje salę na
imprezę zamkniętą i skorzysta
z noclegu, otrzyma się 25 proc.
rabatu na obie usługi.
Jerzy Mazur

ch
smaków

Faktura

Drewnowska 58, Tel. 516 245 676

16

rynek Łódzki 10(197) 2017

rynekŁódzkich
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

Wina z „Appellation”

Tym razem cykliczne spotkanie w kawiarni „Kawa na…”
poświęcone było winom i oliwie,
a bohaterem „Kawowego czwartku” był Piotr Wendołowski – sommelier, importer win i właściciel
Składu Wina i Oliwy „Appellation” przy ul. Uniwersyteckiej 15
(więcej o firmie – w następnym
wydaniu „Rynku Łódzkiego”).
Piotr Wendołowski jest wielbicielem dobrego wina, podobnie jak
kuchni i muzyki. Podczas spotkania zajadaliśmy się znakomitymi
ciastami oraz wysłuchaliśmy
barwnej opowieści o tym, jak należy smakować wino, jak je pić i jak
docenić. Smakowaliśmy dwa wina
– białe Bordeaux Montroussant
rocznik 2013 z Francji oraz czerwone Primitivo Puglia z Włoch.
Po otwarciu butelki wino musi się
„dotlenić”, dopiero po paru chwilach należy je powąchać (nos trzeba niemal cały wetknąć w kielich!), następnie delikatnie zakręcić i dopiero wtedy raczyć się
bukietem zapachów, a jest ich
osiem, w tym kilka owocowych
i kilka drewnianych (od beczek,
w których leżakowały). Piotr Wendołowski doskonale wie, o czym
opowiada – przez ćwierć wieku
odwiedził na świecie kilkaset
winiarni, winnic oraz miejsc,
gdzie wino powstaje i gdzie jest
sprzedawane. Już podczas studiów wybierał się do winnic,
w których pracował i poznawał
tajniki produkcji tego boskiego
trunku. Dzisiaj oferuje dobre
wina w dobrej cenie, a jego firma
koncentruje się na imporcie win
oraz oliwy z Włoch, Francji
i Hiszpanii. Gorąco polecam!
Jerzy Mazur

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

PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

Hotel IBIS

Al. Pilsudskiego 11
tel. 42 638 67 00
H3096@accor.com
www.ibis.com/Łódź
rynek Łódzki 10(197) 2017
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PUB 97 zaprasza na ryby!
pub, restauracja, ogródek piętrowy

Piotrkowska Klub

ul. Piotrkowska 97,

tel. 42 630 65 73

Manu Cafe
Drewnowska 58, Tel. 516 245 676

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

Staropolska gościnność w środku miasta

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

Rozmowa
z Grzegorzem
Zielińskim,
właścicielem
Piotrkowska Klub 97

Czy duża jest w Łodzi rotacja
w branży gastronomicznej?
Widać to gołym okiem, trudno nawet śledzić, co się otwiera, a co zamyka. Tylko
w zeszłym roku otworzyło się
30 lokali, a w samej Manufakturze jest ich coraz więcej.
A jakie są nowe trendy?
To, co myśleliśmy o rynku
gastronomicznym 10 czy 15 lat
temu, jest dziś kompletnie zdezaktualizowane. Rzeczywistość
to zweryfikowała. Wolny rynek
reaguje na to, czego brakuje.
Kiedyś była w Łodzi tylko jedna
restauracja japońska, teraz sushi
i sashimi jest prawie wszędzie.
Numerem jeden jest teraz kuchnia włoska – pizze, sałatki
i makarony. Dzisiaj się wszystko miesza i kuchnia polska
łączy się z włoską.
Nastąpił też wysyp hoteli – i to
z 4 gwiazdkami!
A w nich są po 2-3 drogie
restauracje, które starają się
przyciągnąć nie tylko podróżnych, ale i samych mieszkańców Łodzi. To także trend
w gastronomii, obok otwierających się powszechnie tanich
jadłodajni. W dobie konkurencji ważny jest poziom dań
– ktoś, komu nie będzie smakowało, drugi raz nie przyjdzie. Mamy też zupełnie inny
sprzęt – są nowe kuchnie,
zamrażarki, patelnie!
Wracają też do łask ryby…
Tak. Nasza kuchnia polega na
gotowaniu
od
podstaw,
nie posługujemy się półśrodkami, a w wypadku ryb najważniejszy jest właśnie produkt.
Mamy bardzo dobrego dostawcę, raz w tygodniu mamy dostawę i oferujemy świeżą flądrę,
turbota, jesiotra i dzikiego
łososia. Zapraszamy!
(Not. jm)

rynek Łódzki 10(197) 2017

Strzelectwo sportowe rośnie

Byliśmy we wrześniu na zawodach IPA w KSS STRZELEC przy
Konstantynowskiej 1, organizowanych przez Region Polesie Międzynarodowego Stowarzyszenia
Policji IPA, działającego w klubie
od 2005 r., zrzeszającego aktualnych i byłych policjantów oraz
strażników granicznych. Region
ma ok. 80 członków, ale w zawodach wzięło udział tylko kilkunastu strzelców; ich dzieci konkurowały w strzelaniu z broni pneumatycznej. Najlepszym strzelcem
okazał się Krzysztof Kaźmierczak. Już po zawodach strzelaliśmy
wszyscy z KBKS-u do... kija, na którym wisiało pudełko hiszpańskiej
repliki Winchestera model 1894. Przy czwartej kolejce poszczęściło
się… niżej podpisanemu i powiększyła się moja kolekcja replik.
Natomiast po zawodach strzelaliśmy z prawdziwych kowbojskich
gnatów – colta 1873 i winchestera 1892 kaliber .45 long Colt.
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Impreza odbyła się pod nadzorem prezesa klubu Bronisława Kałużnego i jego zastępcy Dariusza Zdanowskiego. – Odnowiliśmy niedawno
klub – mówi prezes – udało nam się zawiesić dach nad tarasem, a w planach
daszek ochraniający schody. Podczas zimy wciąż nam tu kapie woda i robią się
ślizgawki. Przed zawodami IPA zorganizowaliśmy także doroczny Memoriał
Eugeniusza Ciechanowskiego, dawnego kierownika strzelnicy i promotora strzelectwa sportowego dla młodzieży. Udział w nim wzięło ponad 50 osób; klub
wciąż się rozrasta i widać duże zainteresowanie młodzieży sportem strzeleckim.
Jerzy Mazur
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Ośrodek dla osób starszych
Dom Opieki „Zacisze”
istnieje od 1998 r. i specjalizuje się w opiece nad
osobami starszymi oraz
niepełnosprawnymi –
w tym także z chorobą
Alzheimera, które wymagają opieki całodobowej
lub czasowej. Ośrodek
posiada wszechstronne
doświadczenie, zaś jego

lokalizacja w miejscowości
Łaznowska Wola – czyli na wsi
– ma bardzo korzystny wpływ
na komfort podopiecznych, gdyż w okresie letnim mogą oni spędzać
czas spacerując bądź odpoczywając w dużym i przestronnym ogrodzie. Ośrodek dysponuje oddziałami komercyjnymi i refundowanymi przez budżet państwa. Pokoje są z łazienkami, jest tu kilka sal telewizyjnych, a do atutów ośrodka należy posiadanie własnego zaplecza
gastronomicznego. Można tu zamówić pobyt na czas nieokreślony
lub czasowy.  
(jm)

Dom Opieki ZACISZE
ul. Południowa 29, 97-221 Łaznowska Wola
Telefon: +48 (44)719-50-34, +48 (44)719-50-00, +48 (44)734-16-19
www.domopieki.com.pl e-mail: d.o.zacisze@wp.pl

Klinika Stomatologiczna Mak-Laser
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

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.
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Zapraszamy do kontaktu: b2b@toya.net.pl | 42 208 77 88
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Łódź Young Fashion
W dniach 18-21 października w Łodzi odbędzie się Łódź
Young Fashion 2017 – nowa impreza dedykowana modzie współtworzona przez miasto Łódź i Akademię Sztuk Pięknych im.
Władysława Strzemińskiego. Główne wydarzenia odbędą się
w Centrum Promocji Mody ASP, a pokazom towarzyszyć będą
liczne wystawy, wykłady i warsztaty. Najważniejszym wydarzeniem jest adresowany do młodych projektantów konkurs International Contest – Łódź Young Fashion Award 2017, którego

laureat otrzyma statuetkę
Manequine 2017 oraz 30 tys.
euro (nagrodę ufundowało
miasto Łódź). Impreza połączy trzy odbywające się już
wcześniej w Łodzi wydarzenia: Galę Dyplomową ASP,
Bra Day, czyli Breast Reconstruction Awareness Day,
oraz Ogólnopolski Konkurs „Złota Nitka”.

(BeO)

Salon w Muzeum Miasta

Od 19 października do 31
grudnia w Muzeum Miasta Łodzi
będzie można oglądać ekspozycję
„Niezależny Salon Łódzkich Młodych Twórców”, przygotowaną
przez Dom Aukcyjny Rynek Sztuki. Wernisaż odbędzie się w środę
18 października o godzinie 17.00
w Sali Lustrzanej. Zaprezentowane zostaną dzieła 59 artystów –
podobnie jak w ubiegłych edycjach dominować będzie malar-

stwo (m.in. prace Dominika
Janyszka, Magdaleny Połacik,
Katarzyny Gołębiowskiej, Pauliny Zalewskiej i Natalii Anny
Kalisz), ale miłośnicy sztuki
będą mogli nacieszyć oczy
rysunkiem, grafiką fotografią,
rzeźbą, asamblażem i sztuką
video. Wystawa odbywa się pod
patronatem Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej i Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego profesor Jolanty
Rudzkiej-Habisiak.                                         (jm)

Strefa na jedwabnym szlaku

Strefa RozwoYOU

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA podpisała we wrześniu
porozumienie o współpracy z międzynarodowym węzłem
kolejowym w Chengdu. – Jego celem – podkreśla Marek Michalik,
Prezes ŁSSE – jest polepszenie wymiany handlowej między Polską a Chinami,
rozwój kolejowego połączenia towarowego i powstanie parku logistycznego na
Nowym Jedwabnym Szlaku. Zarząd ŁSSE uczestniczył w wielu misjach
i konferencjach organizowanych w Chengdu. – Od początku naszej pracy
w Strefie – dodaje Wiceprezes ŁSSE Agnieszka Sygitowicz – staramy
się wzmacniać gospodarcze relacje Polski z Chinami. Ukoronowaniem tych
wysiłków jest właśnie podpisanie tego niezwykle ważnego porozumienia. Może
ono zaowocować zwiększeniem liczby pociągów kursujących między
Łodzią a stolicą prowincji Syczuan, a tym samym poprawieniem
bilansu handlowego naszego kraju i budową centrum logistycznego
na Nowym Jedwabnym Szlaku.
(jm)

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA pomoże sfinansować
szkolenia samozatrudnionym, mikro firmom oraz małym i średnim
przedsiębiorcom. Do rozdysponowania na rozwój kompetencji
pracowników Strefa uzyskała 24 mln zł z Europejskiego Funduszu
Społecznego. W województwie łódzkim tylko ŁSSE będzie
zatem dysponować bonami na szkolenia. Badania potwierdzają,
że inwestycja w kapitał ludzki jest długofalową i przemyślaną strategią,
a utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku możliwe jest jedynie
przez ciągłe szkolenie pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji.
– Razem z łódzką firmą INOVATICA – podkreśla Wiceprezes ŁSSA
Agnieszka Sygitowicz – stworzyliśmy innowacyjny system bezgotówkowej
dystrybucji środków w formie bonów rozwojowych. Oferta w ramach tego projektu
to otwarty katalog szkoleń, kursów zawodowych i studiów podyplomowych,
oferowanych przez firmy zrzeszone w Bazie Usług Rozwojowych. Jako operator
Strefa przekaże do 80 proc. wartości usługi szkoleniowej, a jedynym
warunkiem otrzymania dotacji
jest prawidłowe wypełnienie
(trwa to 15 minut!) formularza
zgłoszeniowego oraz odpisanie
umowy. Więcej informacji
o
projekcie
na
stronie
www.strefarozwoju.lodz.pl
(jm)

NOWE TERENY INWESTYCYJNE
POWIERZCHNIE
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE
POD WYNAJEM

POMOC PUBLICZNA DO 55% KOSZTÓW INWESTYCJI

DOSKONAŁA
LOKALIZACJA
W CENTRUM POLSKI

ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. | UL.KS. BISKUPA WINCENTEGO TYMNIENIECKIEGO 22G TEL [48] 42 676 27 53 | INFO@SSE.LODZ.PL
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Technologia dla eventu

Rozmowa z Pawłem Pałczyńskim,
dyrektorem technicznym
w SYZAN EVENTS

Jakie są aktualne trendy? Jakie rozwiązania najchętniej wybierają klienci i co słychać w świecie technikaliów eventowych?
Dzieje się! Rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona,
online streaming, human joystick, piramida holograficzna, wszelkiego rodzaju systemy mobilne do interakcji z uczestnikami, ale także  
pokazy laserowe, mappingi, projekcje 3D i 4D, to tylko wycinek
z wielu nowoczesnych narzędzi, które w ostanim czasie zasiliły portfel
możliwości jaki otrzymali organizatorzy wszelkiego rodzaju eventów.  
Co ciekawe, z tych rozwiązań korzystamy coraz częściej również podczas wydarzeń bardziej kameralnych. W tej chwili oczekiwania wobec
nas to już nie tylko propozycja odpowiedniego miejsca, określenie
profilu zaporoszonych Gości Specjalnych, czy briefing firm odpowiedzialnych za catering. Klienci oczekują czegoś, co zapewni efekt
WOW!, co stanie się nowym i jednocześnie ciekawym doświadczeniem dla zaproszonych osób, czegoś niestandardowego, znaku rozpoznawczego – i tu z pomocą przychodzi nam możliwość implementacji tak zwanych „nowych technologii”.  
Dużo tego… Jak wybrać odpowiednią do wydarzenia technologię?
Praktyczna adaptacja wielu rozwiązań ma zazwyczaj na celu

Naprawimy każdy motocykl
Rozmowa z Robertem Wagnerem,
właścicielem serwisu motocykli FAZI MOTO

Od kiedy działa serwis?
Od 2015 r. Wcześniej
– od 2003 r. – zawodowo uprawiałem sport wyścigowy. Zaczynałem z kolegami jako mechanik, potem już profesjonalnie
przygotowywaliśmy
sprzęt
do Mistrzostw Świata. Brałem
udział w serwisowaniu motocykli polskich i angielskich zespołów w zawodach World SUPERBIKE w 2011 i 2012 r. Obecnie

wyróżnienie lub podkreślenie jednego z elementów planowanego
eventu. Należy również pamiętać, że odpowiedni dobór formy przekazu przełoży się na postrzeganie marki organizatora. Kluczem jest
odpowiedni briefing za strony klienta i określenie konkretnych oczekiwanych efektów. Każdy projekt jest inny i każdy można w dużym
skrócie podzielić na trzy etapy. A zatem na samym początku zawsze
staramy się – w oparciu o założony budżet – dobrać najbardziej
korzystną pod względem sprzętowym konfigurację. Dzięki doświadczeniu doradzamy i odnajdujemy optymalny scenariusz wydarzenia.
Następnie omawiamy i zamykamy z klientem etap koncepcyjny.
W następnej kolejności przechodzimy do instalacji – dostarczamy
i montujemy zamówiony sprzęt i przeprowadzmy próby techniczne.
Ten etap najczęściej odbywa się w nocy poprzedzającej realizację. Już
w tym momencie dopinamy również wszystkie kwestie estetyczne
związane z techniką. Finał stanowi realizacja i obsługa techniczna
podczas całego czasu trwania wydarzenia. Nauczeni doświadczeniem,
nigdy nie zostawiamy klientów samym sobie.
Czy wielu klientów stać na takie nowoczesne rozwiązania?
W ślad za coraz większą popularnością i dostępnością nowoczenych technologii, idzie relatywne obniżenie kosztów ich wykorzystania. W tej chwili, znając proponowane przez nas rozwiązania techniczne, klienci coraz częściej decydują się na reorganizację budżetu i przekazanie większej jego
części na techniczną
oprawę wydarzenia.
Efektywne zarządzanie nawet niewielkim
funduszem
może
dzięki zastosowaniu
ciekawych rozwiązań
w pełni usatysfakcjonować zarówno zleceniodawcę,
jak
i uczestników każdego wydarzenia.
(Not. jm)
pomagam dwóm łódzkim
zawodnikom
–
sezon
Mistrzostw Polski już jest
zakończony z dobrymi lokatami: jeden z kolegów na piątym miejscu, drugi na ósmym.
Koledzy są ambitni, bierzemy
udział w zawodach w 2018 r.
i wszystko przed nami.
W czym się Pan specjalizuje?
Oczywiście w motocyklach
wyścigowych i sportowych. Ale
potrafię wszystko naprawić –
od skutera do Harleya. Każdy
tu może wpaść ze swoim chopperem czy cruiserem i sprawdzić stan motocykla.
(Not. jm)

FAZI moto
Bieszczadzka 29
93-340 Łódź
pon.-piąt.: 10:00-18:00
tel. 668 46 84 84
kom. 600 215 139
biuro@fazimoto.pl
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Wraki są usuwane!
Świętujemy jubileusz 100 dni funkcjonowania sekcji SM ds. pojazdów
– podkreślała Joanna Prasnowska
z Wydziału Dowodzenia Łódzkiej
Straży Miejskiej podczas akcji
usuwania wraku z ul. Zachodniej.
Patrol zlikwidował dotychczas
120 wraków, a ponad 50 zniknęło,
czyli zostało usuniętych przez
właścicieli. W 2016 r. Straż Miejska usunęła tylko 36 wraków,
ale teraz procedury są uproszczone, wcześniej potrzebna była
interwencja
Zarządu
Dróg
i Transportu, obecnie to sam
patrol decyduje o usunięciu wraku na koszt właściciela (500 zł). Od 8
maja, czyli od momentu powołania nowej sekcji, do Straży Miejskiej
wpłynęło ponad 500 podań o zweryfikowanie i usunięcie zniszczonych samochodów. W każde miejsce wysyłany jest patrol, który oce-

nia pojazd i sprawdza, czy spełnia on kryteria wraku. Zakładana jest
karta kontroli pojazdu i na bieżąco rejestruje się postęp degradacji
samochodu. Gdy od razu wypełnia on kryteria wraku, jest usuwany
bezzwłocznie. Brawo!
(jm)

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.hyunday.pl

sprzedaż opon wszystkich marek;
przechowalnia kół i opon;
wymiana oleju, klocków i tarcz
hamulcowych;
montaż i wyważanie kół;
wulkanizacja.

ul. Zgierska 108, tel. 42 654 42 13, 666 858 922
rynek Łódzki 10(197) 2017
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MOTORYZACJA

EXPO to największe wystawy, prezentujące kulturowy, naukowy i techniczny dorobek państw,
narodów, społeczeństw i społeczności. Wyboru
organizatora Wystawy w listopadzie 2017
dokonają przedstawiciele 170 państw członkowskich Międzynarodowego Biura Wystaw
w Paryżu.

@EXPO2022LodzPolska
@EXPO2022lodzpolska
@EXPO2022Poland

