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Macham piórem od 1974 roku,
pisałem do wielu gazet, tygodników i miesięczników, a informatory
miejskie
wydaję
w Łodzi od 1994 roku. Zdarzały
nam się różne błędy – literówki w tytułach, złe podpisy pod
zdjęcia i przekręcone nazwiska.
Nie zamiatamy wtedy pod dywan, lecz piszemy sprostowania.
Ale taka wpadka zdarzyła się po raz pierwszy. W październikowym
wydaniu na 2 stronie poszła reklama PTAK PREMERY z września
zamiast FAST TEXTILE z datą listopadową. Robimy zawsze dwie
korekty przed zatwierdzeniem gazety do druku. Żadna z 4 osób
w redakcji nie dostrzegła tego błędu, ale to mój podpis ostatecznie
daje sygnał do rozpoczęcia druku. Pozostaje mi więc tylko publicznie bić się w piersi i pokornie przeprosić ogłoszeniodawcę, co
niniejszym czynię.
Jerzy Mazur, wydawca, redaktor naczelny

Gwiazdy prerii

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne im. Eugeniusz Hanemana zaprasza 14 listopada o godz.
18.30 do swojej siedziby przy ul. Piotrkowskiej 102
na wystawę fotografii Krzysztofa Jarczewskiego
pt. „Gwiazdy prerii”. Zaprezentowane zdjęcia
znajdą się w kalendarzu pod takim samym tytułem, będącego kontynuacją pierwszego z serii –
„Twardziele Westernu”, który ukazał się w ubiegłym
roku. Obydwa kalendarze powstały w miasteczku
Western City w Ścięgnach
pod Karpaczem. Modeli
obu edycji łączy podejście
do pracy z końmi, opierające się na porozumieniu, dzięki czemu wspólny świat
ludzi i zwierząt staje się lepszym miejscem
do życia. Krzysztof Jarczewski współpracuje z miesięcznikami Newsweek Polska,
Forbes, Puls Biznesu, Angora i oczywiście
„Rynkiem Łódzkim.” Jest członkiem Polskiej Agencji Fotografów FORUM i ŁTF.
(jm)

Nowy rzecznik konsumentów

Więcej znajdziesz na:
www.rynek-lodzki.pl

Od października nowym Miejskim Rzecznikiem Konsumentów jest
Anna Mlostoń-Olszewska, która zastąpiła Zbigniewa Kwaśniewskiego (w lipcu odszedł na emeryturę). Jest absolwentką prawa, studiowała na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu, gdzie w 2002 r. uzyskała tytuł magistra z oceną
bardzo dobrą. Od 2008 r. była radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, zaś w czerwcu br. ukończyła studia
doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie. – Na razie biuro jest bardzo skromne. Pracuje tylko rzecznik
i dwóch pracowników – mówi Mlostoń-Olszewska. – Chcemy, by mieszkańcy mogli szybciej uzyskać poradę, mamy też w planach zwiększenie dostępności
naszych usług. Biuro Miejskiego
Rzecznika Konsumentów mieści się przy ul. Piotrkowskiej 113.
Konsumenci są przyjmowani
w poniedziałki, środy i piątki
od 8.00 do 16.00 oraz we wtorki
od 9.00 do 17.00. Umówić się
na spotkanie można dzwoniąc
pod numer (42) 638-46-56 oraz
638-46-57. Jednym z zadań instytucji jest zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa
i informacji prawnej w zakresie
ochrony ich interesów.
(jm na podstawie informacji UMŁ)
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gardenCONTRACTING

prezentowaną podczas targów
ofertę z terminem dostawy
przed rozpoczęciem sezonu
ogrodniczego. Targi będą
zamknięte dla klientów indywidualnych i służyć mają przede
wszystkim do przeprowadzenia
rozmów handlowych i kontraktacji. 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 imprezy jest
magazyn „Biznes Ogrodniczy”, a partnerami targów są firmy 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

Festiwal Zdrowia i Niezwykłości
W dniach 10-12 listopada w hali EXPO-Łódź odbędzie się XXXIV
Festiwal Zdrowia i Niezwykłości. Znajdziemy tu ubrania z wielu
miejsc świata, rękodzieło artystyczne polskich artystów, biżuterię
i kamienie szlachetne, fotele masujące, wyciskarki świeżych soków
oraz wiele innych nietuzinkowych przedmiotów i akcesoriów.
Można tu wziąć udział w wykładach prowadzonych przez specjalistów, poddać się zabiegom upiększającym i zwiększającym witalność, spróbować wielu ciekawych potraw, zaplanować kompleksową
dietę, spotkać się z irydologami oraz masażystami, a nawet wróżkami i wróżbitami. To najstarsza i największą tego typu impreza w Pol-

sce. odwiedzana przez około
4 tysięcy gości, do dyspozycji których jest prawie 200
wystawców z kraju. Targom
patronuje
TVP
Łódź,
a Express Ilustrowany przygotowuje specjalną gazetę
z listą i mapką wystawców.
Więcej informacji na stronach www.marvel-media.pl oraz
www.facebook.com/MarvelMediaLodz/
(jm)

Salon książki w EXPO

dzieży oraz gry i zabawy promujące czytelnictwo. Szczególnie
interesująco zapowiada się
panel mistrzowski z udziałem
laureatki Literackiej Nagrody
Nobla Herty Müller oraz laureatki Literackiej Nagrody NIKE
Olgi Tokarczuk pn. „Europa –
Demokracja – Literatura”. Program salonu jest na stronie
www.salonciekawejksiazki.pl
Zapraszamy!

Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają w dniach 24-26 listopada do hali EXPO Łódź na VII Salon Ciekawej Książki. To łódzkie święto
literatury, które każdego roku odwiedza blisko 12 tys. osób i stu wystawców, wśród których są największe firmy wydawnicze z kraju. Nie inaczej będzie w tym roku. Podczas tegorocznej edycji imprezy gościć będą
zarówno wydawnictwa z literaturą dziecięcą, jak i adresowaną do dorosłych – piękną, sensacyjną, kryminalną, a także historyczną i literaturą
faktu. W ofercie SCK – oprócz nowości wydawniczych i bestsellerów –
są także spotkania z autorami, warsztaty edukacyjne dla dzieci i mło-

INTRALOMAG

w centrum Europy”, a gośćmi specjalnymi będą
eksperci z obu
Ameryk,
min.
Javier Sanchez,
Pablo
Adrian
Lozano, radca
ambasady Meksyku w Polsce czy
Nicolas Lepage –
radca handlowy
ambasady Kanady w Polsce. Zainteresowani udziałem mogą się rejestrować pod adresem www.fiie2017.pl

W dniach 29-30 listopada Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają do hali EXPO na II Targi Logistyki Magazynowej INTRALOMAG, dedykowane branży wewnętrznej logistyki magazynowej, transportowi oraz inwestycjom w branży, która dynamicznie się rozwija.
Swoją ofertę zaprezentują tu najwięksi gracze na tym rynku: CASSIOLI POLSKA, LAVORWASH POLSKA, BAŁTYKGAZ, LOGSOFT,
BEKUPLAST, AMPERE POLSKA, MGL TECHNIKA, DATACONSULT, ISLOGISTIC oraz WDX. Obejrzymy tu najnowszej generacji
wózki widłowe, oświetlenia, systemy zawieszeń i proekologiczne rozwiązania dla przemysłu magazynowego. Pierwszego dnia targów
odbędzie się III forum inwestorów i eksporterów „W centrum Polski,

rynek Łódzki 11(198) 2017

5

TARGI

Łódź z szansą na EXPO 2022

Dwa pytania
do Güntera Verheugena,
byłego europejskiego komisarza
ds. poszerzenia UE

Na konferencji poprzedzającej Europejskie Forum Gospodarcze wspomniał Pan o swojej wcześniejszej wizycie w Łodzi…
Tak, odwiedziłem Łódź 15 lat temu. Wydawało mi się wtedy,
że jest to miasto umierające, bez nadziei i bez perspektyw. A dziś
wystarczy rozejrzeć się dookoła, żeby zobaczyć, co wszystkim dała
integracja europejska i jakie są jej realne efekty. Z tym wiąże się kwestia, którą poruszę podczas sesji inauguracyjnej na Forum – czyli
wyzwania, jakie stoją przed Unią. Bo razem z nadzieją przychodzą
nowe wyzwania. Wielu było takich, co sceptycznie podchodziło
do obecności Polski w Unii Europejskiej. Ale ta obecność okazała się
w efekcie sukcesem. I jednym z nich jest właśnie Łódź. Przykłady
widzimy tu na miejscu. Polska nie powinna być zwykłym państwem
Unii – powinna być absolutnym liderem i przez swój przykład,
przez swoją wyjątkową rolę geopolityczną, powinna pokazywać, jak
naprawdę ma wyglądać integracja i jakie muszą być jej cele i nowe
wyzwania. Polska pokazuje ducha, z jakim powinno się podchodzić
do integracji europejskiej w najbliższych latach.
(Not. Jerzy Mazur)

Polska odnotowuje rekordowe wzrosty
gospodarcze. Jak na ich tle ocenia Pan starania Łodzi o zorganizowanie EXPO
2022?
Byłem na prezentacji Waszego
wniosku w Brukseli i do dziś jestem pod
wielkim wrażeniem profesjonalizmu,
z jakim został przygotowany. Łódź ma niezwykłą przewagę nad
pozostałymi kandydatami do organizacji EXPO. Miasto jest zresztą
żywym dowodem skuteczności transformacji XIX-wiecznej fabrykanckiej zabudowy w nowoczesne centrum urbanistyczne. Niewielu
miastom zachodniej Europy udało się tak zmienić charakter miasta
w tak krótkim czasie. Mam dużą nadzieję, że Łodzi się uda zorganizować EXPO 2022. Byłaby to pierwsza wystawa tego typu w tej części
Europy. Nie mam takich możliwości, ale gdybym je miał – na
pewno wspierałbym Wasze starania.

Nowa Fabryczna czeka na EXPO

i zabawy – ideę zrównoważonego budowania oraz informujących jak korzystać z zastosowanych w budynku „zielonych
rozwiązań”. Łódź buduje na
potęgę i coraz mocniej zwraca
uwagę inwestorów, zwłaszcza
z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Według danych JLL za
pierwszą połowę tego roku miasto odnotowało rekordowy w skali
kraju udział tej branży w popycie, a niemal 80 proc. zapotrzebowania na biura wygenerowały firmy BPO/SSC. Ten rok będzie dla
Łodzi przełomowy – jak szacują władze miasta do końca roku zostanie wydanych blisko 3 tysiące pozwoleń na budowę. W czerwcu
Skanska rozpoczęła realizację drugiego projektu biurowego na terenie NCŁ – Bramy Miasta, która zaoferuje kolejne 4 tys. miejsc
do pracy. – Wszystko wskazuje na to, że w tym roku wydamy rekordową liczbę
pozwoleń na budowę. Porównując z dynamiką lat poprzednich, szacujemy,
że będzie to ponad 2800 pozwoleń. Nigdy wcześniej nie osiągnęliśmy takiej liczby
– mówi Marcin Masłowki, rzecznik prezydent Zdanowskiej. Objęły
one realizację dużych i ważnych inwestycji, jak Brama Miasta,
Monopolis Virako, Ogrody Geyera, Ogrodowa Office Waripmexu.
Łódź zapełniła się żurawiami, a wiele miejsc zamieniło się w ogromne place budowy, co szczególnie cieszy w samym centrum miasta.

Łódź ma dużą szansę stać się gospodarzem wystawy EXPO 2022.
Na terenie, gdzie realizowany jest największy projekt urbanistyczny
w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli w Nowym Centrum Łodzi,
został otwarty pierwszy budynek biurowy Nowa Fabryczna, zbudowanyrzez Skanska Property Poland. Swoje siedziby zdecydowały się
tu otworzyć takie globalne marki, jak Fujitsu, Whirlpool, Cybercom
czy McCormick. Docelowo w Nowej Fabrycznej może pracować
nawet 2,5 tysiąca osób. Nowoczesna przestrzeń biurowa uzupełniona jest o balkony dostępne na najwyższych piętrach, z których mogą
skorzystać pracownicy. Przestronne, zielone patio z kaskadą schodów stało się miejscem, wokół którego tworzy się powstająca społeczność Nowego Centrum Łodzi. Nowa Fabryczna poza certyfikatem LEED na poziomie złotym ubiega się również o certyfikat
„Obiekt bez barier”,
gdyż budynek będzie
w pełni dostosowany
do potrzeb rodziców
z dziećmi, osób niepełnosprawnych i seniorów. Dlatego, zamiast
typowego otwarcia,
deweloper zaplanował
dla najemców szereg
atrakcji przybliżających – poprzez gry

(jm, zdjęcia arch. UMŁ)

Philips wraca

gowości, oferujące kompleksowe zarządzanie procesami,
zarządzanie dostawcami usług
stanowią dla mieszkańców
Łodzi możliwość dalszego rozwoju, specjalizacji i osiągnięcia
kolejnego poziomu doświadczenia w finansach i księgowości. Z kolei największy na świecie producent dużego sprzętu
AGD – korporacja Whirlpool stworzyła w Łodzi nowe Centrum
Usług Wspólnych, które będzie obsługiwać operacje księgowe
i finansowe dla całego regionu EMEA (Europa, Boski Wschód
i Afryka). Firma chce przyciągnąć pracowników z kraju i zagranicy,
stawia też na współpracę z lokalnymi uczelniami.
(BeO)

Koncern oświetleniowy Philips Lighting, ogłosił w październiku
powstanie w Łodzi Centrum Usług Finansowych, które zatrudni 120
osób i będzie odpowiedzialne za procesy księgowe i finansowe
wszystkich europejskich oddziałów firmy. Światowy lider w dziedzinie oświetlenia jest w Łodzi jednym z pionierów w dziedzinie usług,
założył już wcześniej centrum transakcyjne, które zostało w 2007 r.
przejęte przez Infosys BPO Ltd. Teraz zdecydował, że można zwiększyć wydajność i efektywność biznesową poprzez konsolidację
wszystkich procesów w jednym miejscu w Europie i wybrano Łódź
ze względu na potencjał jej siły roboczej, wspólne, dobre doświadczenia z przeszłości oraz klimat przyjazny dla inwestycjj. Jak powiedział dyrektor Lion Paauwe, firmie zależy na przejściu na system
scentralizowanych ośrodków kompetencji przy Centrum Usług
Finansowych, a centra kompetencyjne w dziedzinie finansów i księ-

lodziana
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Nowości w Nowym

ją specjalne przywileje związane z udziałem w premierach i spotkaniach z twórcami. Stworzony w ten sposób fundusz będzie się stale
rozrastał i zostanie wykorzystany do koprodukcji spektakli. Przewodniczącą Rady Fundacji została Barbara Majer-Giernat, funkcję
prezesa objął szef ŁIP-H Michał Haze, a w oczekiwaniu na rejestrację
Fundacja już zaczęła rozmowy z Krzysztofem Materną o realizacji
wspólnego przedsięwzięcia scenicznego.
(BeO)

Teatr Nowy im. K. Dejmka zaczął sezon prapremierą „Fabryki
muchołapek” Andrzeja Barta; wkrótce potem wystawił kolejną premierę – „Ostatni tramwaj” w reż. Katarzyny Deszcz, w tym miesiącu
jest na afiszu „Kryminał improwizowany” na Scenie Impro, a trzy
premiery szykowane są na grudzień – „Szewcy”, „Kościuszko. Ostatnia bitwa” i „Panna młoda”. Teatr sypie propozycjami premier i ma pomysły na współpracę z instytucjami gotowymi wspierać sztukę. Jedną z nich jest oferta „pociąg do teatru”
przygotowana razem z Łódzką Koleją Aglomeracyjną oraz siecią Hoteli Boutique, która
pozwoli widzom spędzić w Łodzi twórczy
weekend – współpraca zakłada rabaty na przejazd i nocleg przy zakupie biletu na spektakl.
A 14 października teatr ogłosił powstanie
Fundacji Wspierania Inicjatyw Kulturalnych.
Jej fundatorem jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, która będzie budować społeczność przedsiębiorców-mecenasów, którzy
wnosząc niewielkie składki miesięczne zyska-

Krzysztof Dudek

Michał Haze

Krzysztof Materna

10 listopada 2017, godz. 19:00
11 listopada 2017, godz. 19:00
12 listopada 2017, godz. 16:00
sprzedaż online: www.bilety.nowy.pl
kasa biletowa: 42 636 05 92
Biuro Obsługi Widzów: 42 630 20 86
www.nowy.pl

Teatr, który łączy

Listę ponad 300 premier Teatru Wielkiego wzbogacą
wkrótce takie dzieła, jak: „Zemsta nietoperza” w reż. Giorgio Madii i pod kierownictwem muzycznym Tadeusza
Kozłowskiego, balet „Bajadera”, którą muzycznie przygotuje Michał Kocimski, „Otello” Verdiego w reż. Piotra
Trzaskalskiego i „Tramwaj zwany pożądaniem”, który
wyreżyseruje Maciej Prus. Dyrekcja Teatru – Krzysztof
Marciniak i Tadeusz Kozłowski – zaprezentowała w październiku plan artystyczny na sezon 2017/2018.
– 50 lat historii Teatru Wielkiego w Łodzi to kapitał doświadczenia,
jakim nie może pochwalić się żadna scena operowa w Polsce – podkreślał dyr. Marciniak. – W ciągu pół wieku przedstawiliśmy
klasyczne dzieła operowe i baletowe, musicale i operetki, utwory
wybitnych współczesnych twórców oraz spektakle, które powstały specjalnie dla tej sceny. Pragnę, aby Teatr cechowała trafna polityka repertuarowa oraz najwyższy poziom zespołów, toteż będę zapraszał
do współpracy reżyserów, dyrygentów, solistów śpiewaków i tancerzy,
by inspirować zespoły i zaspokoić oczekiwania publiczności. Chciałbym, aby Teatr Wielki w Łodzi kojarzył się z miejscem przyjaznym,
otwartym, łączącym wszystkie generacje artystów.
(Not. BeO)
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Teatr blisko ludzi
Teatr Powszechny w Łodzi jest jednym z najchętniej odwiedzanych
teatrów w Polsce – w sezonie odwiedza go ponad 130 tysięcy osób.
Działa jako Polskie Centrum Komedii i organizuje Międzynarodowy
Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, ale jest przede wszystkim teatrem otwartym na wszystkie grupy społeczne. – Przyświeca
nam idea „Teatr blisko ludzi” – mówi Ewa Pilawska, dyrektor Teatru
– Staramy się walczyć z wykluczeniem, pamiętając o wszystkich
widzach. Od lat prezentujemy spektakle dla bezrobotnych i emerytów
za symboliczną złotówkę i 10 złotych, od 11 lat realizujemy unikatowy
Teatr dla niewidomych i słabo widzących. Od kilku sezonów prowadzimy warsztaty dla podopiecznych MONAR-u, którzy pod okiem
naszego aktora zrealizowali już dwa spektakle. Współpracujemy również z grupą seniorów, którzy w lipcu wystawili prapremierę na Małej
Scenie. Bardzo ważne są dla nas również działania i projekty edukacyjne – adresowane do wszystkich grup, angażujące zarówno najmłodszych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, jak i dojrzałych widzów. Teatr od wielu lat współpracuje z wieloma łódzkimi
instytucjami i specjalistami, których wiedza i doświadczenie uzupełnia merytoryczne projekty Teatru Powszechnego w Łodzi.
(BeO)
Teatr Powszechny nie czeka na widza, tylko poszukuje go, zahacza, zachęca
do rozmowy. Potrafi dotrzeć do grup widzów zapomnianych przez innych, staje
się teatrem z poczuciem misji. Jest teatrem, w którym trwa nieustanna dyskusja.
Czasem zabawna, czasem poważna, zawsze inspirująca.
Aleksandra Dulas
Fundacja Nowoczesnej Edukacji Spunk

Powszechny pobudza do myślenia, do refleksji nad sobą, naszymi relacjami
z innymi i ze światem. Dotyka miejsc wrażliwych: tego, kim jesteśmy, na ile siebie znamy, co jest ważne. Dyskusja z samymi sobą zaczyna się w teatrze, a potem
toczy w życiu: kiedy idziemy spać, kiedy się budzimy i w rozmowach z przyjaciółmi. Powszechny jest jak filozof, który zadaje pytania i zachęca do szukania
odpowiedzi.
Anna Jurek
Fundacja Nowoczesnej Edukacji Spunk

Powszechny zaprosił moich studentów do udziału w cyklu zajęć „Otwarta
Scena. Krytyka teatralna w praktyce”, które odbywały się w ramach programu
studiów. Młodzi ludzi spotkali się z wybitnymi krytykami teatralnymi, prawdziwymi autorytetami. Co najważniejsze, byli to praktycy, którzy na co dzień mają
do czynienia z teatrem. Zaszczepiło to w młodych ludziach prawdziwą pasję
i dociekliwość, które do dzisiaj się rozwijają.
dr Agnieszka Węgrzyńska
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytetu Łódzkiego

Hasło „misyjność w teatrze” to pojęcie brzmiące koszmarnie patetyczne dla normalnego śmiertelnika, a już w 100 procentach dla dzieci i młodzieży. Dlaczego? Powody
można mnożyć, ale najistotniejsze jest stwierdzenie, że to, co powinno zawierać się
w misyjności teatru, to poczucie obowiązku i konieczność stawania w bezpośredniej
bliskości wobec widza. Dla mnie jako psychologa bliskość ta wyraża się w prezentowaniu trudnych, a czasami wręcz traumatycznych stanów człowieka w sposób godny,
umożliwiający bezpośrednie przeżycie w sposób bezpieczny i pozwalający na adekwatne
do sytuacji rozładowanie emocji. Teatr Powszechny tę swoją bliskość z widzem, a szczególnie z młodym widzem realizuje poprzez wiele projektów, adresowanych do różnych
grup wiekowych – dzieci i młodzieży, ale łączy je jeden wspólny cel. Jest nim ukształtowanie umiejętności rozumienia swoich emocji i adekwatnego reagowania na nie, czyli
na umiejętność zarządzania emocjami.
Joanna Gruszczyńska
psycholog; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego

Warsztaty towarzyszące spektaklom dla młodzieży, które prowadzą aktorzy
Powszechnego wraz z zaproszonymi specjalistami zmniejszają dystans między przestrzenią sztuki a jej odbiorcami. Artyści wchodzą w dialog z publicznością, odsłaniają kulisy swojej pracy, przez co przełamują stereotyp niedostępności artysty dla przeciętnego widza. Teatr Powszechny zbliża się do ludzi, ale też pozwala zbliżyć się do teatru
tym, dla których teatr jak dotąd wydawał się zamknięty. Teatr tym samym staje się
przestrzenią otwartą nie tylko na elity, ale wszystkich ludzi.
Anna Ostrowska
filozof
Ze studentami Pracowni Teorii i Praktyki Scenograficznej współpracowaliśmy z Teatrem Powszechnym w Łodzi podczas Międzynarodowego Festiwalu
Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych – mieliśmy możliwość stworzenia w przestrzeni miasta instalacji „Skażeni Awangardą”. W ramach tej współpracy przyszli adepci zawodu scenografa poznali praktyczne aspekty pracy w teatrze, mieli
również okazję obejrzeć wszystkie spektakle festiwalu i stać się tym samym aktywnymi odbiorcami sztuki teatru.
Justyna Cieślik-Płusa
wykładowczyni łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych

Współpraca naszych podopiecznych zaczęła się od Narodowego Czytania, kiedy
reprezentowaliśmy Teatr Powszechny. Potem, w kolejnych dwóch latach, zrealizowaliśmy z Arkiem Wójcikiem trzy spektakle „Follow the White Rabbit”, 1,2,3, zginiesz
Ty” i „Ostatni świadkowie”. Dwa pierwsze zaprezentowaliśmy w ramach „Dotknij
Teatru”. Poprzedził je etap wielomiesięcznych prób i warsztatów – to był bardzo
ważny aspekt uzupełniający proces terapii. Pracowaliśmy też z seniorami z grupy
teatralnej „Jesteśmy” – różnica pokoleniowa okazała się nie być kłopotem,
ale potwierdzeniem komunikacji bez barier. To wartości, które pozwalają młodym
ludziom odnaleźć się na nowo.
Barbara Tokarska
psycholog i terapeuta uzależnień w łódzkim ośrodku MONAR

Teatr Logos, działający przy Kościele Środowisk Twórczych
w Łodzi, kończy 30 lat. Dokładna rocznica przypada 2 listopada i tego
dnia zacznie się cykl wydarzeń artystycznych uświetniających jubileusz. O początkach teatru Logos tak mówi jego dyrektor ks. Waldemar
Sondka: „Zaczęło się niewinnie - przygotowałam z młodzieżą pracującą adorację teatralną przy Grobie Pańskim. I mówię - a może byśmy
tak systematycznie starali się służyć słowem? Poszedłem z tym do proboszcza, a był nim późniejszy biskup ks. Adam Lepa, który powiedział: moim pragnieniem jest, aby na Bałutach powstał teatr. Logos

od 30 lat działa w oparciu o charytatywną pracę twórców i myślę,
że teraz rozpoczęcie takiego
przedsięwzięcia nie byłoby możliwe! Wciągu tych 30. lat teatr
zagrał 2041 spektakli. W programie Jubileuszu od 2 do 13 listopada jest 8 spektakli, wystawy
i koncerty z udziałem ponad stu
artystów z dziewięciu krajów.
Wystąpi m.in rewelacyjny zespoł
Parsons Dance z USA.
(BeO)

Logos trzydziestolatek
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kulturalny listopad

Fotografie
na wystawach

w pięciu koncertach w kościele św. Anny, „Przechowalni” i salach AkaKurtyna w górę
Konkurs na operę „Człowiek z Manufaktury” wygrał Rafał Janiak, demii Muzycznej wystąpią gwiazdy jazzu: Michel Legrand Trio, Grażyna
a druga nagroda trafiła do Katarzyny Brochockiej. – Cieszę się – mówił Auguścik, Leszek Kułakowski, Krzysztof Ścierański, Witold Janiak,
Krzysztof Penderecki, który przewodniczył jury – że znalazło się tylu Monika Borzym, Maciej Strzelczyk. Impreza jest muzyczną propozycją
zdolnych kompozytorów, jury miało ogromny problem, by podjąć decy- obchodów święta 11 listopada. Z kolei Atlas Arena planuje w Dzień NieW galerii ŁTF
zję. Premiera za rok. A w tym miesiącu w Teatrze Wielkim będzie grana podległości imprezę taneczną Łódź Disco Fest.
przy ul. PiotrkowFilm
„Halka”, „Carmen” i ostatni w tym sezonie „Nabucco”. Zaplanowano
skiej 102 przez 3
też dwa koncerty w Sali Kameralnej: 12 listopada usłyszymy walce BrahmOd 23 listopada do 2 grudnia potrwa 22.
tygodnie od 8.10 bęsa, a 29 listopada „Wariacje Golbergowskie” J. S. Bacha w transkrypcji na edycja festiwalu Cinergia – w Narodowym
dzie można oglądać
trio smyczkowe. Nastrój utworu podkreśli udział pary tancerzy, którzy Centrum Kultury Filmowej, Szkole Filmowej,
wystawę fotografii
wykonają choreografie ułożone przez nich samych specjalnie na ten wie- Teatrze Nowym i na ulicy Piotrkowskiej odbęKrzysztofa Jarczewczór. W Teatrze Muzycznym będzie można obejrzeć koncert „Muzyczna dzie się blisko sto projekcji, koncertów i spopodróż z Wiednia do Rio” i nowy musical „Nędznicy” –premiera zakoń- tkań z twórcami i pokaz mody filmowej.
skiego pt. „Zapozoczyła się długą owacją i była sukcesem realizatorów (reż. Zbigniew Macias, Natomiast w dniach 21-25 listopada Muzeum
wani”. Zobaczymy
kierownictwo muzyczne Michał Kocimski) oraz znakomicie dobranych Kinematografii zaprosi na 27. Festiwal
na niej portrety
wykonawców głównych ról. Teatr im. Jaracza, Mediów „Człowiek w Zagrożeniu”. Muzeum
osób znanych ze
który będzie grał m.in. „Komedianta” i „Lek- Fabryki w Manufakturze zaprezentowało na
sceny politycznej
cje miłości”, nie ogłosił jeszcze planów na wystawie „Zakochani w Van Goghu” obrazy
fot. Krzysztof Jarczewski i artystycznej. – Nie
sezon; zmieniła się dyrekcja: od 1 września obo- wykorzystane w filmie „Twój Vincent”, wśród autorów
była Daria
Solar
będę udawał,
że prezenwiązki dyrektora
naczelnego
i artystycznego
z Muzeum
Fabryki.
Jerzego
Semkowa zagrać
utwory Brahmsa
Zakończyła się budowa
sali koncertowane zdjęcia to chwile „upolowane” – mówi aupełni tam
współtwórca
tej sceny
Wal- dzień przyniesie
Literatura koni Mozarta.
Następny
towej Akademii Muzycznej
przy
ul. Żu- sukcesów
tor zdjęć. – Zdecydowałem się na pełną współpracę
Zawodziński.
Nowy
3 i 4 listopada
W Sali
Lustrzanej Pałacu
Poznańskich
sięprzed
spoOrkiestry
Symfonicznej
Filharmonii
bardzkiej 2. Uroczystedemar
otwarcie
odbędzieTeatrcert
z modelami.
Dałem 5imlistopada
możliwośćodbędzie
wystąpienia
będzie
grać„Fabrykę
Muchołapek”
i
„Antygotkanie
z
cyklu
Krakowski
Salon
Poezji
pod
hasłem
„Szekspir
–
wielkie
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ- Łódzkiej pod batutą Pawła Przytockiego,
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
w Nowym
Jorku”,
listopada
zaplanowarolepianistce
Giry Aldridge’a”,
koniec
Literatury
organizubędzie
towarzyszyć
Beacie a pod
ry od adresu nowej salinę
otrzymał
tytuł
„AŻa 25która
są, jak
chcą,listopada
ale jednakDom
– pozowali.
Wybierali
scenona
jest
premiera
Sceny
Impro
„Kryminał
je
Festiwal
Puls
Literatury.
festiwal”, a trwać będzie (nomen omen!) Bilińskiej w Koncercie fortepianowym
grafię, kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może jednak,
improwizowany
w 2-ch W.
aktach”
– widzowie W programie
Wystawy są też
Lutosławskiego.
aż do 18 grudnia. Już 17.10
na nowej estradzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdziW Pałacu Herbsta 10 listopada zostanie otwarta nowa wystawa pt.
zdecydują, kto zginie i w jaki sposób zostanie
dzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade- utwory G. Verdiego, R. Wagnera i B. Brittewi? Warto sprawdzić!
W Teatrze Powszech- „Dom ze snów”. Na wystawie „Hebrarium” w Galerii A Akwarium
"Les Miserables" popełnione morderstwo.na
(18.10). Serdecznie zapraszamy! (BeO)
mii Muzycznej
w Łodzi, aby pod batutą
Z kolei w galerii Akademickiego Ośrodnym będzie można zobaczyć „Szkołę żon”, w Teatrze Arlekin prezentowane są tkaniny unikatowe Ukrainki Yaroslaka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
„Arcydzieło na śmietniku” i „Żonę potrzebną od zaraz”. Teatr Mały 10 vy Tkacuk. Wiele nowych ciekawych wystaw można obejrzeć w Muzeum
eksponowane zdjęcia Grzegorza Michałowi 11 listopada pokaże nową inscenizację „Pana Tadeusza” w reż. Mariusza Włókiennictwa – „Azja-Europa”, „Sprusiak jakiego nie znamy”, „Bunt
skiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawoPilawskiego, a w Teatrze Arlekin 25 listopada odbędzie się premiera materii”, „Opowieści z miasta włókniarek”. 30 listopada na III piętrze
dowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
„Krawca Pana Niteczki” – scenicznej wersji opowieści K. Makuszyńskie- budynku D zostanie otwarta nowa wystawa pt. „Magdalena Abakanood publikacji
w „Expressie
Ilustrowanym”,
go w reżyserii Waldemara Wolańskiego.
wicz”. Nową wystawę stałą
pt. „Na wspólnym
podwórku
udostępnia
robił
zdjęcia
dla „Przeglądu
Koncerty
Muzeum Miasta Łodzi – potem
urządzone
są na
niej mieszkania
trzechSportorodzin:
wego”, obecnie
– dla redakcji
fotograficznej
można wysłuchać
wspomnień
łodzian
W Filharmonii Łódzkiej 13 listopada wystąpi młodzieżowa orkiestra polskiej, żydowskiej i niemieckiej,
Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)
Młoda Polska Filharmonia. 17 listopada Orkiestra symfoniczna FŁ pod i poznać
łódzkie
Mec.
Marekświątynie. Obchodzimy stulecie awangardy w Polsce,
batutą Pawła Przytockiego zagra fragment opery „Zmierzch bogów” R. a w tym
miesiącu
przypada
dokładna rocznica, bo za początek polskiej
Kopczyński,
Wagnera, „Pieśni wędrującego czeladnika” G. Mahlera i poemat „Śmierć awangardy
mec. przyjmuje
Bożena się otwarcie 4 listopada 1917 r. wystawy EkspresjoPolskich w Krakowie. Był to czas rozkwitu awangardowych nuri Wyzwolenie” R. Straussa, a gwiazdą wieczoru będzie baryton Andrzej nistówNiecieckaDobber. 24 listopada zaplanowano koncert na 80. rocznicę śmierci tów międzywojnia
– powstały grupy: Ekspresjoniści Polscy, Bunt i Jung
Ostojska
Karola Szymanowskiego. Akademia Muzyczna planuje na początku Idysz oraz
bliscy im Formiści; program tych ugrupowań podjęła grupa
i dziekan
miesiąca koncerty i spotkania z artystami w ramach Festiwalu Fletowego. "a.r.", ORA
któraJarosław
przeniosła centrum działalności awangardy z Warszawy
Szymański
22 listopada w pałacyku przy ul. Gdańskiej odbędzie się wykład wiolon- do Łodzi,
inicjując drugą na świecie kolekcję sztuki nowoczesnej, którą
czelisty prof. S. Firleja i koncert z jego udziałem. Natomiast 24 listopada szczycifot.
się Maciej
dziś łódzkie Muzeum Sztuki i włącza się w obchody poprzez
Grzegorek
w sali przy ul. Żubardzkiej koncert pt. „Łódzka Muzyka Filmowa” zain- wystawy
awangardowych artystów. 24 listopada ms1 otworzy wystawę
13 września
siedzibiewOkręgowej
Ad- „Muzyka
Agnieszkę
Grajnert G.
– Bożenna
Banasik byłaDeboauguruje
5. AŻwFestiwal,
programieRady
jest min.
na wodzie”
„Organizatorzy;
Stijl, polska awangarda i design”. Teatr Nowy ogłosił
F.
Handla,wpromocja
płyty
z muzyką skrzypcową
„Wszystkonkurs
na sztukę
awangardową i planuje premierę „Szewców” Witkacewokackiej
Łodzi przy
ul Piotrkowskiej
63 zgro- oraz
wiemspektakl
wielbicielką
kultury
francuskiej.
Postać
ko
o miłości”
przygotowany
przez studentów
estradowej
AkademiaJej
Muzyczna
zrealizuje cykle koncertów przybliżające formy
madzili
się tłumnie
adwokaci, radcowie,
aplikanci wokalistyki
Pani Dziekan
przypomniałgo,
poświęcony
dokopod
kierunkiem
Danel.
W Wytwórni
5 listopada
Agnieszka
Chy- przetwarzania
dziedzictwa muzycznego. Uczczeniem
i wielu
znaczącychRenaty
gości na
wieczorze
wspomnień
naniom
film dokumentalny,
a wieczór byławangardowego
także
lińska
będzie
promować
płytę
„Forever
Child”, apromocją
16 listopada
z płytą
Roku Awangardy
w nietypowej, bo praktycznej formie ma być przedz okazji
X rocznicy
śmierci
Bożenny
Banasik.
wydanego
pośmiertnie
tomiku wierszy
„Traveller”
zawita
Łąkową
Kroke.
12 listopada
w koncercie
„In szkole
przy Akademii
W spotkaniu
wzięłynateż
udziałzespół
Jej dzieci
- Kinga
Bożenny
Banasik „Miłość
w ogrodzie”,
który do Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego, wyposamemory
of George
Michael”
hityi niezapomnianego
wykonanaszeżone
według stworzonych
w latach 30. XX wieku projektów Katarzyny
i Maciej Banasik.
Prawnicy
ciepło
serdecznie druku artysty
przygotowało
wydawnictwo.
Inicjazespół
Grzegorza
Urbana.
18 listopada
Wytwórnię
odwiedzi
Natalia
Kobro.Bożena
Ma być
gotowe do 2020 r.; stanie przy ul. Wojska Polskiego nad
wspominali
byłą dziekan
ORA,
podkreślając
Jej torami
spotkania
byli adwokaci
NieciecPrzybysz,
listopada
odbędzie
się koncert
Happysad,
a 28
stawem;a salki
dydaktyczne
i przestrzeń artystyczna znajdą się w dolnej
charyzmę i24
wkład
w umocnienie
pozycji
polskiejsekstetu
ka-Ostojska
i Marek
Kopczyński,
patronat
nad
listopada
Kasia
Kowalska
zaprezentuje
nowy
materiał
w
akustycznej
partii,
otwartej
szklaną
elewacją
na staw i zieleń.
fot.
Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
Michałowski
odsłonie.
dniach francuskie
11-12 listopada
odbędzie
się Freedom
JazzRady
Festival
–
Beata Ostojska
pomagały W
piosenki
wykonane
przez
Okręgowej
Adwokackiej
w Łodzi.
(BeO)

AŻ Akademii Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 25 listopada - XXXVIII Aukcja Promocyjna
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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 11(198) 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
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

Hotel IBIS

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

Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

ch
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

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 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 karafkach, którego nikt w Łodzi jeszcze
nie podaje jako domowe. Koszt litrowej karafki wyniesie 42 zł, a będą też
dostępne w karafkach 250 oraz 500 ml.
t Macie tu ciekawe wnętrze. Co się
tu będzie działo?
Do „Skandalu w Kuchn!” będą
przychodzili artyści bez zapowiedzi,
aby zaskakiwać gości. Będą pokazy
tanga argentyńskiego, występy muzyczne i recitale. Zapraszamy, wpadnijcie do nas!
(Not. jm)

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

PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

Faktura

Kawa na...

Drewnowska 58, Tel. 516 245 676

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

rynekŁódzkich
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

Po polsku i nowocześnie

Restauracja „Polska” przeszła
w październiku lifting i zaprasza
na polskie dania z nowej karty.
– Zdjęliśmy firanki i otworzyliśmy się
na świat. A w karcie zaproponowaliśmy dania mięsne z konkretnymi
dodatkami skrobiowymi i warzywnymi, żeby gość nie musiał ich szukać
w menu. Z nowości mamy wyśmienity
w smaku brzuch wieprzowy z dodatkiem musu śliwkowego, świeżego ogórka i – UWAGA! – aptekarskiego
amolu, dobrego na obolałe plecy...
Zjemy tu także smakowity krem
dyniowy, czerninę i zupę grzybową, a na deser obok tradycyjnego
tortu makowego i sernika cytrynowego znajdzie się mus z białej
czekolady z owocami. Rekomenduję tu szczególnie golonkę oraz
kaczkę z żurawiną, kluskami półfrancuskimi i pomarańczami.
A wysłuchamy tu dyskretnie płynącej z głośników muzyki lat 20.
i 30. z płyty „Ada, to nie wypada”. Gorąco polecam!!
Jerzy Mazur

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

Slow Food w Pubie 97

Piotrkowska Klub to jedna z nielicznych
restauracji w Polsce, które regularnie zapraszają swoich gości na spotkania Convivium Slow
Food. Prezesem łódzkiego Convivium jest
Grzegorz Zieliński, właściciel lokalu, od lat
odwiedzający słynny Salone del Gusto, czyli
targi Slow Food, odbywające się w Turynie
we Włoszech. Podpatrzone tam nowinki
i trendy w gastronomii często są przeszczepiane na polski grunt właśnie w Pubie 97. W tym
roku odbyło się już siedem spotkań łódzkiego Convivium,
ale docelowo będzie ich 10 rocznie. – Targi w Turynie – mówi
Grzegorz Zieliński – trwają 5
dni i od zeszłego roku odbywają się
w centrum, wcześniej były organizowane w kompleksie targowym na
obrzeżach miasta. Do udziału
w Salone del Gusto bardzo się wtedy
włączyły tamtejsze restauracje, które
zaczęły organizować różnorodne
pokazy i degustacje tematyczne –
poświęcone np. serom i winom.
Na targach odbywają się także prezydia Slow Food, w których uczestniczą
producenci i działacze z całego świata
– z Ameryki Łacińskiej, Azji i Afryki. To najlepsza okazja do poznania
nowości. W najbliższym czasie nasze
Convivium wyjedzie na spotkanie
do winnicy Quinta do Portal &
Casa das Pipas Portugalii, a w listopadzie spotkamy się na spotkaniu
klubowym w Pubie 97.
(Not. jm)

pub, restauracja, ogródek piętrowy

Piotrkowska Klub

ul. Piotrkowska 97,

tel. 42 630 65 73

Manu Cafe
Staropolska gościnność w środku miasta

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

Drewnowska 58, Tel. 516 245 676

Energia Umysłu w EC 1

Ponad 70 eksponatów,
w tym historyczne modele,
interaktywne instalacje,
filmy oraz współczesne
przykłady bio-inspirowanej
robotyki, lotnictwa i technologii materiałowej – oto
najważniejsze
elementy
wystawy, którą będzie
gościć u siebie EC1. Modele
i instalacje interaktywne
wykonane według zachowanych materiałów autorstwa Leonardo da Vinci przyjadą z Francji
i Włoch. Na wystawie znajdzie się też polska część, z prezentacją

rodzimych wynalazców, którzy niesłusznie popadli w zapomnienie,
mimo że ich dzieła wyprzedziły
czas, w jakim żyli i przyczyniły się
do rozwoju światowej kinematografii, lotnictwa, włókiennictwa,
a nawet telewizji. Do najciekawszych eksponatów polskiego komponentu wystawy należy aparat
kinematograficzny biopleograf
stworzony przez żyjącego na przełomie XIX i XX wieku Kazimierza Prószyńskiego i zrekonstruowany
przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej (choć zachowały się
tylko dwa zdjęcia i opis!).
BeO

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
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„Andy-Fashion” Odzież skórzana

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

Jak kupowaćdla
wina
Październik
dzieci

Rozmowa z Piotrem Wendołowskim,
właścicielem Składu Wina i Oliwy
„Appellation”

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

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
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Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Staramy się stopniowo
przybliżać klienta do win wytrawnych. Włosi
mają np. dużo słońca, dlatego nie potrzebują tak
11. mają
edycja
festiwalu
dużo cukru w winie. Polacy
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Łódź Design Festival

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)
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”
Co dziś Pan
poleca? oraz blisko 30
towarzyszących,
które
od będą
Jak chcemy do
obiadu
zjeśćprezentokaczkę czy ciemny drób, polecam Pinot
wane
Inkubatorze.
dzieci – może być np. z winnicy Saint
Noir awnieArt
zawsze
musi być toDla
najdroższe
przygotowano
ekspozycję
„Miasto
Paul z Langwedocji.
Mamy dobry
rocznik 2016. Jak lubimy włoskie wina,
ipolecam
Las”, lekcje
designu
interaktywny
Primitivo
di oraz
Manduria
z regionu, który znajduje się dokładnie
kalendarz
świat
przyrody.
na obcasieprzybliżający
włoskiego buta
nad
samym morzem. Znakomite jest także
(BeO, ilustracje
ŁDF)do Appellation, doradzimy jakie
toskańskie Borgo Salcetino.
Zapraszam
wina kupować!
Jerzy Mazur

ul. Uniwersytecka 15
Tel. 603 700 410
www.appellation.pl
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Ambasador Premium otwarty
Rozmowa z Kazimierzem Gawlikiem,
założycielem sieci hoteli Ambasador

Pamiętam dobrze początki –
hotel Wenus na Chojnach…
Zaczynaliśmy faktycznie
skromnie. Hotel miał tylko 24
pokoje, po 6 latach rozpoczęliśmy rozbudowę i przemianowaliśmy go na Ambasador.
CEGAL to firma rodzinna,
jak synowie dorastali, to
i firma rosła. Ja z żoną zostaliśmy na Chojnach, a synowie
Marek i Artur odpowiadają za
hotele Centrum i Premium.
Inwestycja powala – 4 gwiazdki, kilka sal restauracyjnych i konferencyjnych, podziemny parking, basen, SPA, apartament prezydencki…
W Premium jest 205 dwuosobowych pokoi, w tym 18 apartamentów, ale jest on połączony z hotelem Centrum, który ma 145 pokoi.
Razem możemy tu zatem pomieścić prawie 700 osób. Między hotelami jest wspólny basen oraz SPA. Spełniamy 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. W korporacjach księgowi mogą pytać
swoich pracowników, dlaczego
mieszkali w drogich 5 gwiazdkach. Tak było w Warszawie,
gdzie 5-gwiazdkowy Hilton
zdjął jedną z nich.

RYNEK

Na początku lat 1990 targach INTERTELECOM wystawiało się
blisko 500 firm i przyjeżdżało tu mnóstwo zagranicznych właścicieli takich
gigantów, jak Alcatel czy Ericson, wielu z nich nocowało w Warszawie,
bo w Łodzi nie było nawet 4 gwiazdek. Nie obawiacie się, że dzisiaj jest
za dużo hoteli w mieście?
Baza hotelowa rzeczywiście się polepszyła w mieście przez te
25 lat, ale jeszcze nie możemy się porównywać z Warszawą, Krakowem, Poznaniem czy Trójmiastem. Mamy sporą konkurencję,
ale nie obawiamy się jej, bo posiadamy niezwykle doświadczony
personel i mnóstwo stałych klientów. Nasze zaplecze gastronomiczne jest na najwyższym poziomie – dysponujemy trzema salami
restauracyjnymi i mamy
świetnych szefów kuchni. Wciąż jeszcze szukamy
pracowników,
a docelowo zatrudnimy
tu ok. 50 osób. Dopiero
zaczynamy, więc wszystko przed nami!
Życzę samych sukcesów i dziękuję za rozmowę!
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Domeny w zasięgu ręki
SeoHost.pl to jeden z najtańszych i najbardziej wiarygodnych
operatorów domen w Polsce. Oferuje ceny niższe o ponad 50 proc.
od liderów rynku na utrzymanie domen i służy poradą przy transferach domen od innych operatorów. Wszyscy dzisiaj mają domeny,
ale nie wszyscy są zadowoleni z usługi, jaką im dostarczają właściciele serwerów i webmasterzy (przykładem niech będzie nasza strona,
która została już dwa razy zhakowana!). W SeoHost.pl znajdziemy
szeroką ofertę różnego rodzaju domen w najniższych cenach nie ma przecież sensu przepłacać za usługę i warto sprawdzić ceny
domen i hostingu (oraz koszty transferu itd.). SeoHost.pl to marka
skierowana zarówno do firm, specjalistów oraz odbiorców indywidualnych. Warto sprawdzić!
Jerzy Mazur

Strefa najlepsza w rankingu

Global Free Zones of the Year 2017 to ranking magazynu fDi
Intelligence z grupy Financial Times. Ranking docenia te strefy,
które są najlepsze w obrębie poszczególnych regionów w obsłudze
klienta określonego rozmiaru oraz poprawiania swojej oferty i skuteczności w zachęcaniu do reinwestowania, rozbudowy lub modernizacji. Do tegorocznej edycji zgłosiło się blisko 70 specjalnych stref
ekonomicznych z całego świata. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. otrzymała w tej edycji następujące wyróżnienia: tytuły
„Najlepsza SSE dla MŚP w Europie” (za projekty Startup Spark
i Strefa RozwoYou) oraz „Polecana dla MŚP globalnie” (pierwsze
takie wyróżnienie w historii ŁSSE). – StartupSpark – mówi Marek
Michalik, Prezes Zarządu ŁSSE S.A. – to połączenie potencjału i kreatywności startupów z infrastrukturą, zasobami i doświadczeniem dużego biznesu.
Projekt rozpoczęliśmy mając 4 partnerów (Procter&Gamble, Wielton, Albea
Poland, Radio Łódź), w pierwszej rundzie dołączyła do nas Polska Grupa
Energetyczna, a w drugiej rundzie dwie kolejne firmy – Ericsson i Grupa Pietrucha. W minionym roku ciężko pracowaliśmy na to, żeby jeszcze lepiej wspierać małe oraz średnie firmy i nasze wysiłki zostały dostrzeżone. Poprzez projekt
Startup Spark zaczęliśmy wspierać młode technologiczne firmy, a uruchamiając
projekt Strefa RozwoYou pomagamy rozwijać kompetencje kadrom małych
i średnich przedsiębiorstw. Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE S.A.,

podkreśla, że w strefie działa 200 inwestorów, z których
połowa to Małe
i Średnie Przedsiębiorstwa. Nie jest to
takie częste wśród
stref ekonomicznych. ŁSSE S.A.
dostała także wyróżnienie za wzrost
reinwestycji – na 16
wydanych zezwoleń
w 2016 r., 50 proc.
to właśnie reinwestycje. Oznacza to, że firmy dobrze czują się w Strefie i właśnie tu
chcą rozwijać swój biznes. Reinwestycje to m.in.: Infosys Poland (siedziba w Łodzi to największa lokalizacja Infosysu poza Indiami –
zatrudnienie dla ponad 2300 osób, obsługa klientów w 24 językach).
Dzięki kolejnemu zezwoleniu Infosys zwiększa zatrudnienie o 440
osób, zaś firma Kellog’s za 73 mln euro zbudowała dwie nowe linie
produkcyjne, zwiększając zatrudnienie o 80 osób.
(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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Mazda CX-5 najbezpieczniejsza

Od chwili swojego debiutu w 2011 r. Mazda CX-5 zdobyła mnóstwo
nagród – Trofeum SUV w Paryżu, samochód roku 2012–2013 w Japonii, ARBÖ Automobilklubu Austrii, pierwsze miejsce w rankingu
Auto+Verkehr niemieckiej stacji telewizyjnej SWR, najlepszy crossover
w Wielkiej Brytanii, najlepszy SUV nagród Green Awards 2012 i wiele
innych w Ameryce Północnej oraz Azji. W tym roku Mazda wypuściła
na rynek nową odsłonę CX‑5, przez wielu uznawaną za zupełnie nowy
model, który po raz kolejny – jak przystało na Mazdę – wyprzedza
swoje czasy pod względem technologii. Nowa Mazda CX-5 została
uznana za jeden z najbezpieczniejszych samochodów rodzinnych oferowanych aktualnie na rynku. Niezależna organizacja Euro NCAP,
badająca bezpieczeństwo nowych samochodów w Europie, przyznała

samochodowi maksymalną ocenę pięciu gwiazdek za poziom bezpieczeństwa. Decyzja była poprzedzona rygorystycznymi testami zderzeniowymi i oceną zaawansowanych systemów wspomagających kierowcę, które należą do standardowego wyposażenia nowego modelu. Znajdziemy tu m.in. rozwiązanie Advanced Smart City Brake Support, autonomiczny system hamowania awaryjnego, pomagający kierowcy w uniknięciu kolizji lub zmniejszający prędkość, przy której dochodzi do zderzenia. System wykorzystuje kamerę skierowaną na drogę przed pojazdem i działa przy prędkości od 4 do 80 km/h. Nowa Mazda CX‑5
wyznacza nowe standardy satysfakcjonującej jazdy – ma sztywniejszą
konstrukcję nadwozia, udoskonalony układ kierowniczy, zawieszenie
i hamulce oraz innowacyjny, komputerowo sterowany system G-Vectoring Control, poprawiający stabilność nadwozia i właściwości jezdne.
Do dziś koncern sprzedał ponad 1,5 miliona egzemplarzy CX‑5 i na
model ten przypada obecnie około 25 proc. globalnej sprzedaży
Mazdy. Samochód można obejrzeć i przetestować w jedynym autoryzowanym salonie koncernu przy ul. 3 Maja 1/9, gdzie powstaje nowe łódzkie centrum Mazdy. Zapraszamy!

Spektakle świetlne i pokazy laserowe
do muzyki mechanicznejoraz muzyki na żywo.

www.syzan.com
tel. 512 930 160
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Mazda nagradza
Podczas uroczystej gali zakończonego w październiku
Łódź Design Festival ogłoszono nazwisko pierwszego laureata Mazda Design Award. Tytuł oraz nagrodę przyznano
Marcinowi Rusakowi za meble i obiekty FLORA. Ta specjalna nagroda ufundowana przez Mazdę w ramach dorocznego konkursu Mazda Design przyznawana jest polskiemu
twórcy najciekawszego projektu z dziedziny designu zrealizowanego w ciągu ostatnich 3 lat. Nagrodę w wysokości 50
tys. złotych laureat odebrał osobiście. Pomimo młodego
wieku jego prace są prezentowane, doceniane i nagradzane
na międzynarodowych wystawach na całym świecie, m. in.

w Miami, Mediolanie, Londynie czy Dubaju. Nominacja
do Mazda Design Award i ostatecznie przyznanie mu tego
wyróżnienia zupełnie zaskoczyły projektanta, ponieważ to
pierwsza nagroda, którą Marcin Rusak otrzymał w Polsce.
Na galę wręczenia nagrody przyjechał specjalnie z Londynu
– gdzie na co dzień mieszka i prowadzi swoje własne studio
projektowe. Nagroda Mazda Design Award została przyznana w tym roku po raz pierwszy i ma wyróżnić polskich
twórców najlepszych realizacji w dziedzinie designu, które
łączą w sobie piękno i innowacyjność oraz zgodność z filozofią projektowania Mazdy: KODO – Dusza Ruchu. Gratulujemy!
(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

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

ul. Zgierska 108, tel. 42 654 42 13, 666 858 922

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

KWINTESENCJA KLASY SUV
Zwiększony prześwit.
Napęd i-ACTIV AWD.
Bezpieczeństwo. Charakter. Dynamika.
Idealne na miejskie wyzwania...
I poza utartymi szlakami.
Dwa samochody.
Jedna filozofia.

drive together

www.mazdasuv.pl

mATSUOKA MOTOR ŁÓDŹ
ul. 3 MAJA 1/9
W zależności od wersji samochodu średnie zużycie paliwa oraz emisja CO2 wynoszą odpowiednio: Mazda CX-3 od 4,7 do 6,4 l/100 km oraz od 123
do 150 g/km; Nowa Mazda CX-5 od 5,0 do 7,1 l/100 km oraz od 132 do 162 g/km. Samochody są wyposażone w układ klimatyzacji zawierający
fluorowany gaz cieplarniany o współczynniku ocieplenia globalnego powyżej 150. Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów wycofanych
z eksploatacji znajdziesz na www.mazda.pl

