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Od 28 marca Lufthansa oferuje pięć razy w tygodniu połączenia z Łodzi do niemieckiego portu przesiadkowego w Monachium. Trasę będzie obsługiwać Bombardier CRJ-900 mieszczący
na pokładzie 100 osób w Klasie Biznes i Ekonomicznej. Rejs startuje z Niemiec o 6.05, maszyna wyląduje w Łodzi o 7.25. Samolot
odleci do Monachium o 8.00, gdzie wyląduje o 9.20, a tam –
w wybudowanym specjalnie dla Lufthansy Terminalu 2 – obsługiwane są pod jednym dachem wszystkie połączenia przewoźnika
i linii partnerskich, więc przesiadanie się na inny samolot nie jest
problemem. Żaden inny europejski hub nie może konkurować
z nim minimalnym czasem przesiadki (tylko 30 minut). Życzymy tyle samo startów, co lądowań! 			
(jm)

Na okładce: 	  Wieczór Baletowy Ścieżki Życia w Teatrze Wielkim
Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Łodzianie 1% łodzianom

Od kilkunastu lat działa Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków.
To apolityczna, pozarządowa organizacja, która pomaga najuboższym.
Stowarzyszenie prowadzi punkt wydawania żywności, który odwiedza tysiące
rodzin, dla których ta forma wsparcia KRS: 0000212154
jest warun-kiem przetrwania. SIRP prowadzi również warsztaty
dla osób wykluczonych bezrobociem i bezdomnością. Co roku
organizuje też wakacje dla dzieci i młodzieży, podczas których
choć przez chwilę mogą zapomnieć o biedzie malując obrazy, bawiąc się i uczestnicząc w zawodach sportowych. Wypełniając PIT
pamiętajmy o tym, że możemy 1% naszego podatku przeznaczyć
na SIRP, wpisując jej numer KRS 0000212154 w odpowiednie pole formularza. To nic nie kosztuje, a pomaga! (ReP)

Rusza Rower Publiczny

W nocy z 28 lutego na
1 marca system został
uruchomiony i można
już wypożyczać rowery.
Będzie 5 nowych stacji
rowerowych, które powstaną we współpracy
z PKN ORLEN. Stanie na
nich 50 nowych rowerów.
W tym sezonie łódzcy
rowerzyści będą korzystać
już ze 153 stacji i 1540 rowerów. W 2017 roku łódzkie rowery zostały wypożyczone 1,3 miliona
razy, a w systemie zarejestrowanych jest ponad 90 tysięcy osób i konta
użytkowników pozostaną aktywne w nowym sezonie. Jeśli ktoś chce
skorzystać z rowerów po raz pierwszy, powinien zarejestrować się na
stronie www.LodzkiRowerPubliczny.pl lub poprzez terminal i zasilić
konto kwotą minimum 20 złotych, które będą finansować późniejsze
wypożyczenia. Od tego sezonu istnieje możliwość zapłaty w terminalu telefonem z aplikacją mobilną banku BLIK. Po aktywacji konta
wystarczy podejść do terminala i wpisać numer telefonu, PIN i numer wypożyczanego roweru. Można również skorzystać z bezpłatnej
aplikacji Nextbike na urządzenia mobilne. Pierwsze 20 minut jest
bezpłatne, a jeśli użytkownik zidentyfikuje się kartą Migawka, czas
wydłuża się do 25 minut. Potem zapłacimy zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej i każdym terminalu.

WYDARZENIA

FIT RABATY do -70%

Energia wraca! W dniach 23-25 marca Ptak Outlet
organizuje II edycję sportowego wydarzenia FIT
RABATY. Gwiazdą zeszłorocznej edycji była Ewa
Chodakowska ze swoim treningiem dla 150 osób.
Kto tym razem pojawi się w Ptak Outlet na najbardziej energetyzującym evencie w województwie łódzkim? Fit Rabaty to weekend pełen atrakcji i rabatów
dla fanów sportu. W Ptak Outlet goszczą wtedy znane osobowości
ze świata sportu oraz firmy z sektora fitness. Dwa dni wydarzenia
poświęcone są części wystawienniczo-treningowej – w sobotę i niedzielę klienci będą mogli skorzystać z oferty zajęć i produktów siłowni, szkół tańca i klubów fitness z Łodzi i okolic. Podczas II edycji zobaczymy m.in. pokaz tańca na rurze od łódzkiego Urban Dance Zone,
treningi i pokazy siłowni Human Fitness Philosophy z Łodzi, Tom Fit
Center z Piotrkowa Trybunalskiego czy nowy klub Mrs. Sporty Chojny. Bogatą ofertę zabiegów zaprezentuje Studio Figura Pabianice,

pojawią się także dietetycy z łódzkich punktów Naturhouse, Odważ
się, Szczypiorek. Na zajęcia dla dzieci i młodzieży zaprosi GIMSTAR
Akademia Gimnastyki i Tańca. A to dopiero początek – więcej atrakcji poznamy wkrótce na stronie www.ptakoutlet.pl i na Facebooku
Ptak Outlet. W 2017 roku Fit Rabaty odwiedziło ponad 50 000 zainteresowanych osób. Gościnnie pojawiły się wtedy Ewa Chodakowska,
Siostry ADiHD i Marta Hennig. Wśród atrakcji czekających na
odwiedzających były wtedy m.in. bungee, wrotki, ludzkie piłkarzyki
i liczne konkursy.

Bursztyn na targach

branżowych odwiedzających z 58 krajów – najliczniej z Rosji, Niemiec,
Litwy, Ukrainy, Chin, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Szwecji, Włoch, Danii, Finlandii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Węgier, Czech, Estonii i Kanady. Targom
towarzyszą wernisaże,
warsztaty, seminaria naukowe i panele dyskusyjne.
Punktem kulminacyjnym jest wieczorna Gala Bursztynu i Mody AMBER LOOK Trends&Styles. Targi mają
charakter branżowy, są dostępne dla osób i firm związanych z jubilerstwem i bursztynnictwem, handlem
i produkcją biżuterii oraz wyrobów złotniczych, z marketingiem i usługami związanymi z branżą jubilerską
i sztuką użytkową. Warto odwiedzić!
(jm)

Gdańskie Targi AMBERIF (21-24.3) to najważniejsza na świecie
wystawa bursztynu i największa impreza jubilerska w Europie Środkowo-Wschodniej. Przyjeżdża tu 470 wystawców z całego świata, 6 tysięcy

NA STYKU KULTUR

W dniach 16-18 marca odbędą się 24. Targi
Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR.
Regionem partnerskim tegorocznej edycji wydarzenia jest województwo świętokrzyskie. Impreza
dedykowana jest miłośnikom zwiedzania i turystyki, którzy będą mieli okazję zapoznać się z bogatą
ofertą wystawców, a tym samym znaleźć inspiracje
na podróże dalekie i bliskie. 24. edycja targów
odbędzie się w wyjątkowej, interaktywnej formule.
Program wydarzeń towarzyszących przygotowany
jest z myślą o entuzjastach podróżowania i aktyw-

TARGI

nego spędzania czasu. W programie są atrakcje
zapewniającą wspólną zabawę, wymianę
doświadczeń oraz nawiązywanie nowych kontaktów. Duży nacisk kładziony jest na interakcję
między wystawcami a odwiedzającymi. Zostaną
uruchomione gry targowe, miejskie, rajdy, zabawy i konkursy, które bedą źródłem inspiracji
oraz integracji uczestników targów z wystawcami, którzy przedstawiają najciekawsze zakątki
kraju, zachwalając atrakcje turystyczne w regionach, prezentując miejsca oraz sposoby spędzania wolnego czasu. Więcej informacji na stronie www.nastykukultur.pl
(jm)
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Moda przemija, styl pozostaje
Rozmowa z Anną Mikulską,
stylistką Galerii Łódzkiej

Co będziemy nosić tej wiosny?
Będzie słodko! W tym sezonie będą dominowały pastelowe
kolory kojarzące się ze słodyczą lodów i pudrowymi cukierkami. Wśród propozycji znajdziemy takie kolory jak: odcienie
mięty, malinowych sorbetów, jagód, cytryn czy pistacji. Prym
nadal będzie wiódł delikatny, rozbielony róż, który towarzyszył
nam już w poprzednim sezonie. Nie możemy również zapomnieć o najmodniejszym pantone tego sezonu, którym jest
Ultra Violet. Może przysparzać nam trochę trudności w łączeniu z innymi kolorami, dlatego najlepiej nosić go w wersji
„Total look”.
Czy to znaczy, że panie w szafach, w których nie rozgościły się
wymienione kolory, muszą wymienić garderobę?
Absolutnie nie. Wciąż modny jest klasyczny trencz. W tym
sezonie warto postawić na jego różne odsłony: w kolorach, warstwowe, asymetryczne, w stylu safari, w kratę czy przezroczyste-plastikowe. Jeśli jednak postawimy na ponadczasowy model, to
i tak będzie to dobra inwestycja.
A co jeszcze powraca?
W trendach nadal pozostaną nawiązania do lat '80, czyli
większe ramiona i metaliczny połysk, który możemy nosić
zarówno w bluzkach, spodniach, butach jak i w całej stylizacji.
Wiosną nadal będziemy błyszczeć. Nie zabraknie też wzorów.
Modne będą kwiaty i groszki.
Jak zatem wybrać z tak szerokiej oferty?
Trendów w ostatnim sezonie jest bardzo dużo. Aby nie zagubić się w meandrach modowych subtelności warto postawić na
maksymalnie trzy. Powinnyśmy oprzeć się tych propozycjach
modowych, które podkreślą nasz styl. Cytując słynną Coco
Chanel „Moda przemija, styl pozostaje”. Zapraszam na bezpłatne stylizacje w każdy czwartek w Galerii Łódzkiej.
(Not. jm)

Awangarda konkursowa
Jako operator łódzkich obchodów stulecia awangardy Teatr
Nowy rozstrzygnął konkurs na sztukę awangardową. Główną
nagrodę – 20000 zł oraz możliwość wystawienia spektaklu na
podstawie nagrodzonego tekstu – jury przyznało Adrianowi
Krysiakowi za utwór „Le Hasard ou la Nécessité” („Przypadek,
czy konieczność”). Tekst ten okazał się najlepszy z 78 prac z całego kraju nadesłanych do Teatru Nowego. – Dzieje się w nim bardzo
dużo a jednocześnie jest to utwór, który ma w sobie sporą dawkę ironii
i humoru – mówi członek jury, poeta i publicysta Rafał Zięba. Jury
wyróżniło dodatkowo dwa teksty: „Pożegnanie z ojczyzną” Jakuba Szymkowiaka i „Aktorkę. Sceniczny manifest awangardy”
Grzegorza Woźniaka.
(BeO)
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Kolejne
Łódzkiej tytki Seniora uka- Łódzkiej Tytki Seniora ukazało się pod
Godz.:wydanie
17:00
załoAdres:
się 16XO$6DFKDURZD
lutego i jest do pobrania w wersji koniec października 2017 r. w nakładzie
Organizator: 'RP.XOWXU\
elektronicznej.
Celem projektu jest aktywi- 20 tys. egzemplarzy i jest do odbioru
'RP .XOWXU\ Ä´ ]DSUDV]D QD ZDUV]WDW\ NRVPHW\F]QH7HPDW VSRWNDQLD 3RGႋDZ\ PDNLMDĪX ± EąGĨ
zacjaOpis:
społeczna
seniorów przez promowanie w 50 lokalizacjach na terenie całego miasta.
QLHVND]LWHOQDSU]H]FDá\G]LHĔ
wydarzeń
dedykowanych bezpośrednio lub W projekcie bierze udział 40 partnerów.
Zapisy:
pośrednio
osobom 60+ organizowanych na W pierwszym wydaniu Łódzkiej Tytki Seniora
Koszt: %H]SáDWQH
terenie Łodzi przez miejskie jednostki orga- znalazło się ok. 80 wydarzeń dedykowanych
-8%,/(86=(,6(167(,1$
nizacyjne
i osoby prawne oraz organizacje seniorom z zakresu zajęć edukacyjnych,
Godz.:
pozarządowe.
Publikacja wydawana jest wycieczek, szkoleń, wykładów, zajęć sportoAdres: 3ODF=Z\FLĊႋZD
w cyklu
dwumiesięcznym w postaci koperty wo-rekreacyjnych itp. Kolejna edycja ŁódzOrganizator:0X]HXP.LQHPDWRJUD¿L
Opis: :URNXREFKRG]LP\URF]QLFĊXURG]LQLURF]QLFĊĞPLHUFL6LHUJLHMD(LVHQႋHLQD=WHMRND]ML
z załączonym
harmonogramem (wykazem kiej Tytki Seniora ukazała się w grudniu,
0X]HXP.LQHPDWRJUD¿LZàRG]LZ\ĞZLHWOL]áRĪRQą]RFDODá\FKIRWRJUDPyZZHUVMĊ¿OPXàąNL%LHĪ\QVNLH]
wydarzeń,
wycieczek, wykładów i warszta- a następna w lutym 2018 r. Więcej informacji
URNX3U]HUZDQLH]GMĊüGRWHJR¿OPX(LVHQႋHLQXZDĪDá]DMHGQą]QDMZLĊNV]\FKWUDJHGLLWZyUF]\FKVZRMHJR
tów),Ī\FLD6HDQV]RႋDQLHSRSU]HG]RQ\Z\NáDGHPSURI7DGHXV]D6]F]HSDĔVNLHJR
dystrybuowanej w miejscach najczę- na temat projektu otrzymamy w Oddziale ds.
ściejZapisy:
uczęszczanych
przez seniorów oraz Polityki Senioralnej UMŁ, tel. 42 638 47 30,
Brak
Koszt:8G]LDáEH]SáDWQ\
zamieszczana
w formie PDF na portalu e-mail: seniorzy@uml.lodz.pl
seniorzy.uml.lodz.pl Premierowe wydanie
(jm)

www.fb.com/Seniorzywlodzi

.21&(57Ä32'5Ïĩ08=<&=1$2'%((7+29(1$'2-23/,1$´
Godz.: 17:00
Narciarska i Snowboardowa Pod Nosalem. – Wyspecjalizowaliśmy się
Adres: XO%UDW\VáDZVNDD
Organizator:3ROHVNL2ĞURGHN6]WXNL)LOLD.DUROHZ
w szkoleniu dzieci – mówi jej współwłaścicielka Katarzyna Strama. –
Opis: 8Vá\V]\P\ XWZRU\ PX]\NL NODV\F]QHM Z Z\MąWNRZ\P Z\NRQDQLX %HHWKRYHQ &KRSLQ RUD] 0RQLXV]NR 
Mamy autorski program 6-dniowych kursów, około 70 instruktorów i maskotSLRVHQNLRNUHVXPLĊG]\ZRMHQQHJRLMD]]XWUDG\F\MQHJR 5DJWLP\6FRWWD-RSOLQDRUD]DXWRUVNLHNRPSR]\FMH7Rkę Misia Stramusia, który
PDV]D*DUJyOD 
Tegoroczna zima przynio- wręcza medale podczas dekoZapisy: ZHZ
Koszt: 8G]LDáEH]SáDWQ\
sła naszym skoczkom narciar- racji zwycięzców, gdyż

Ferie pod Nosalem

skim sukces na olimpiadzie –

od grudnia tydzień w tydzień

liśmy, jak przyszli zdobywcy

Zwiedziliśmy

tu kilka wyciągów, przy których
od piętnastu lat działa Szkoła

obowiązkowy
spacer
po Krupówkach. 4 I (jm)

2352:$'=$1,(32:<67$:,(Ä:2.Ïà:,(/.,(-à2'=,´GODRVyE]G\VIXQNFMąZ]URNX
polska drużyna po raz pierwszy odbywają się tu zawody. Po
]SU]HZRGQLNLHPGHVNU\SWRUHP]F\NOXÄ0X]HXPQDZ\FLąJQLĊFLHUĊNL´
stanęła na podium z brązowym sezonie narciarskim realizujeGodz.:
Adres: XO2JURGRZD
medalem, a Kamil Stoch zdo- my program turystyczny –
Organizator: 0X]HXP0LDႋDàRG]L
był złoto. Korzystając ze szkol- zabieramy turystów w 24 kieOpis: 2SURZDG]DQLH EĊG]LH PLDáR IRUPĊ VSDFHUX SR Z\ႋDZLH 3RSURZDG]L MH SU]HZRGQLNGHVNU\SWRU NWyU\
nych ferii zrobiliśmy krótki runki
na
jednodniowe
SU]\EOLĪ\RVRERPQLHGRZLG]ąF\P]DáRĪHQLDHNVSR]\FMLLMHMQDMFLHNDZV]HZąWNL
wypad do Toporowej Cyrhli wycieczki autokarowe, w góry
Zapisy: Brak
Koszt: ]á
w Zakopanem, gdzie podgląda- i do dużych miast Podhala.

też

23.02.2018 - ./8%.2602%,2/2*,,
medali trenowali pod Nosalem. muzeum Karola SzymaGodz.: 17:00
Są tu świetne warunki do upra- nowskiego w willi Atma,
Adres: XO7UDXJXWWD
Organizator: àyG]NL'RP.XOWXU\.OXE.RVPRELRORJLL
wiania sportów zimowych – jest i oczywiście zaliczyliśmy
Opis: 1LELUX±SUHOHNFMD0LHF]\VáDZD%RUNRZVNLHJR3UH]HVDàyG]NLHJR2GG]LDáX3ROVNLHJR7RZDU]\ႋZD0L-

www.fb.com/Seniorzywlodzi

Katarzyna Strama podczas szkoleń

Dom Opieki ZACISZE
ul. Południowa 29, 97-221 Łaznowska Wola
Telefon: +48 (44)719-50-34, +48 (44)719-50-00, +48 (44)734-16-19
www.domopieki.com.pl e-mail: d.o.zacisze@wp.pl
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Łódź walczy o Horticultural EXPO
i stacji przesiadkowych, np.
w Kutnie. Jak poinformował
prezes ŁKA Janusz Malinowski, przewoźnik czeka na
dostawę kolejnych składów
pociągów
typu
„Flirt”,
powstają nowe stacje, przystanki i linie, a czas przejazdu
pomiędzy kluczowymi dla
EXPO 2024 przystankami:
Niciarniana – Stoki – Widzew
nie przekroczy 3 minut.
EXPO Horticultural to też
tzw. małe EXPO, do którego
prawa do organizacji przyznaje
Międzynarodowe
Biuro
Prezes ŁKA, Janusz Malinowski
Wystaw Światowych oraz organizacja AIPH. Doskonałe przygotowanie poprzedniej aplikacji
do EXPO 2022 otworzyło nam drogę do ubiegania się o kolejną
imprezę o zasięgu ogólnoświatowym. – Dzięki EXPO 2024 powstanie
Centralny Park Miejski o powierzchni przeszło 70 ha, którego utworzenie będzie
możliwe dzięki rozbudowie i rewaloryzacji Parków 3 Maja i Baden-Powella
– mówi prezydent Zdanowska. – Wystawa odbędzie się 24 także w innych
łódzkich parkach, połączymy je szlakiem turystycznym i zbudujemy pawilony
ogrodowe, które po EXPO będą
służyć łodzianom jako kawiarnie
i inne przestrzenie publiczne.
Nakłady na zaaranżowanie
terenu Wystawy nie przekroczą 100 mln euro,
z czego około 70% pokryją
wpływy z biletów, od sponsorów i usług towarzyszących. Na pozostałe wydatki
miasto będzie szukać źródeł
finansowania z funduszy
unijnych oraz funduszy na
ochronę środowiska.
(jm)

Nasze miasto chce organizować wystawę Horticultural Expo
2024, poświęcone rewitalizacji, kształtowaniu miejskiego krajobrazu i wykorzystaniu potencjału zieleni w miastach. Swoją kandydaturę zaprezentujemy 20 marca pod hasłem „Nature of the City –
Natura Miasta”. W lutym ideę zieleni w rewitalizacji zaprezentował w Łodzi znany architekt krajobrazu Niek Roozen, który zaprojektował m.in. „Ogrody Amsterdamu” i ogród holenderski
w Łazienkach Królewskich. Władze Łodzi myślą o zaprojektowaniu w Nowym Centrum Łodzi ogrodu, który będzie służył miejskim relacjom. Na Horticultural EXPO 2024 gotowa jest Łódzka
Kolej Aglomeracyjna – planowana liczba odwiedzających wystawę
to ponad 4 miliony osób, a podstawą obsługi ruchu turystycznego
będzie ekologiczny i komfortowy transport kolejowy, jakim dysponuje ŁKA. Jak podkreśla Marszałek Województwa Witold Stępień,
przyjazny środowisku, niskoemisyjny transport jest ważnym elementem EXPO 2024, dedykowanego zieleni miejskiej i działaniom
ekologicznym. Sieć połączeń ŁKA daje możliwość skomunikowania z Łodzią na równi
z autostradami, bo pociągi nie tylko usprawnią
ruch w ramach aglomeracji, ale również mogą
dowieźć gości z całego
regionu oraz ze stolicy

Hanna Zdanowska i Niek Roozen,
fot. Sebastian Glapiński, arch. UMŁ
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EXPO 2024

Teatr Wielki w Łodzi – Niedościgła taneczna doskonałość
fabularnego. W swej koncepcji zmierzają w kierunku teatru tańca.
A w niej ruch staje się podstawowym narzędziem do snucia tellurycznej opowieści. Zapowiada się zatem nie balet wyłącznie z technicznymi popisami, ale przede wszystkim barwny psychologicznie
teatr. To idealne i szczęśliwe obrazy zamknięte w niedościgłej tanecznej rzeczywistości. Doskonałość opracowania muzyczno-choreograficznego gwarantuje niezapomniane wrażenia artystyczne i przeżycia duchowe. Premiera w Teatrze Wielkim w Łodzi – 24 marca
o godz. 19.00. Następne spektakle: 25, 28 marca oraz 11, 12 kwietnia.
ZAPRASZAMY!

Dwaj wybitni kompozytorzy
niemieccy różnych epok razem.
Spotkanie światowych hitów
muzycznych Hansa Zimmera
ze słynnego filmu Ostatni samuraj z uwielbianą przez publiczność kantatą Carla Orffa Carmina burana jednego wieczoru.
Choreografowie spektaklu –
Tamás Juronics oraz Bogumiła
Szaleńczyk – każdy na swój sposób, nie tylko przekładają
muzyczne frazy na taneczne pas,
lecz także w kompozycjach odnajdują portrety „żywych”, wręcz
pełnokrwistych bohaterów. Z ich
wszystkimi, ludzkimi emocjami,
rozterkami i egzystencjalnymi
dylematami.
Wyśmienite Ścieżki życia, na które składają się dwie odrębne
prace choreograficzne: Carmina burana i The Way of Life, łączy
podobne spojrzenie obojga artystów na spektakl baletowy. Choć
różnymi zabiegami, zrywają z konwencją tradycyjnego widowiska

Realizatorzy „Ścieżek życia” w Teatrze Wielkim w Łodzi:
CARMINA BURANA – Choreografia, koncepcja scenograficzna: Tomás Juranics; kompozytor: Carl Orff; dekoracje,
kostiumy: Bianca Imelda Jeremias; reżyseria światła: Máté
Vajda, asystent choreografa: Gergely Czár, Piotr Ratajewski;
inspicjent: Anna Krzemińska. THE WAY OF LIFE – Choreografia: Bogumiła Szaleńczyk; kompozytor: Hans Zimmer;
kostiumy: Anna Chadaj; projekcje: Krzysztof Niemczycki;
reżyseria światła: Sławomir Kowalczyk; asystent choreografa:
Wojciech Domagała; inspicjent: Anna Krzemińska.

Ewa Pilawska
Łodzianką Roku!

Dosłownie na chwilę przed zamknięciem marcowego wydania
„Rynku Łódzkiego” dotarła do redakcji wiadomość, że Ewa Pilawska,
dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi, zwyciężyła w plebiscycie Radia
Łódź i została wybrana Łodzianką Roku 2017. A przypomnijmy – właśnie 5 marca startuje Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych
2018! „Niebezpiecznie jest schodzić ze sceny” – temat tegorocznej edycji festiwalu nawiązuje do słów łódzkiego teoretyka literatury i teatru
Sławomira Świontka. Teza ta stanie się punktem wyjścia do rozważań
o przemianach we współczesnym teatrze –od strony formalnej i tematycznej, ale też z punktu widzenia czysto ludzkich doświadczeń związanych z kondycją artystów teatru. Tradycyjnie gospodarze przygotowują dwie premiery festiwalowe. W koprodukcji z Komuną Warszawa
zrealizowany zostanie spektakl „Hannah Arendt: Ucieczka”, w którym reżyser Grzegorz Laszuk przedstawia próbę moralnej odpowiedzialności w sytuacji bez wyjścia i stawia trudne pytanie: czy wybrać
wtedy bierność czy aktywność? (pokaz 16 marca). Drugą łódzką premierą (25 marca) będzie „Lovebook” Michała Siegoczyńskiego – opowieść o miłości, walce o miłość, próbie odzyskania szczęścia i rozdźwięku między rzeczywistością a pragnieniem (25 marca).
Na festiwal przyjadą m.in. zespoły Teatru Powszechnego, Współczesnego, Nowego, Polskiego i Polonia w Warszawie, Polskiego
w Poznaniu, Starego i Ludowego w Krakowie, a spektakle będą prezentowane w Teatrze Powszechnym i w hali Expo. 10 marca zostanie zorganizowany wyjazd do Warszawy na spektakl „Psie serce” M. Bułhakowa w reżyserii Macieja Englerta w Teatrze Współczesnym. W Łodzi
po każdej prezentacji będą się odbywać spotkania twórców spektakli
z widzami, a w teatralnym foyer będzie można oglądać multimedialną

Ewa Pilawska, fot. Sebastia Szwajkowski

wystawę interpretującą temat festiwalu przygotowaną przez dr hab.
Ewę Bloom-Kwiatkowską i młodzież z ASP w Łodzi. 15 marca odbędzie się spotkanie z Krystianem Lupą i Łukaszem Maciejewskim,
współautorami książki o teatrze Krystiana Lupy „Koniec świata wartości”, a 18 marca – panel dyskusyjny na temat cenzury w teatrze i w sztuce w ogóle, z udziałem m.in. Krystyny Jandy, Macieja Englerta i Arcybiskupa łódzkiego Grzegorza Rysia.
(BeO)

XXIV MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL SZTUK PRZYJEMNYCH
I NIEPRZYJEMNYCH
NIEBEZPIECZNIE JEST SCHODZIĆ ZE SCENY
DYREKTOR ARTYSTYCZNY: EWA PILAWSKA
TEATR POWSZECHNY W ŁODZI

KULTURA

Inauguracja
5 MARCA 2018
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kulturalny marzec
Teatry
z wielkimi redakcjami i domami mody, wśród nich znalazły się iluW Teatrze Wielkim powstało widowisko baletowe pt. „Ścieżki stracje Polek – Joanny Gniady publikowane na łamach „Elle Italia”
życia” – Tamas Juronics i Bugumiła Szaleńczyk opracowali chore- i „The Guardian”, czy Karoliny Pawełczyk z „BIZUU”..
ografię do utworów dwóch niemieckich kompozytorów różnych
W salach koncertowych
epok: Carla Orffa, autora kantaty Carmina burana oraz Hansa ZimSalę Filharmonii Łódzkiej wypełni wielka muzyka symfoniczna
mera, twórcy muzyki do filmu „Ostatni samuraj”; premiera 24 – 2 marca orkiestra FŁ pod batutą Wojciecha Rajskiego zagra utwory
marca. Muzyczny daje szansę widzom, którzy nie oglądali „Les Mozarta i Schumanna. 9 marca koncert poprowadzi od pulpitu
Miserables” – w marcu musical będzie wystawiony kilkanaście razy. dyrygenckiego Tadeusz Kozłowski, a Orkiestra i męska część Chóru
8 marca zaś odbędzie się koncert „Świat folku irlandzkiego”, w któ- FŁ wykonają V symfonię cis-moll Gustava Mahlera. 16 marca zaś
rym wystąpią czołowe zespoły tego nurtu – Beltaine i Etnostation. przy pulpicie stanie Su-Han Yang (laureat I nagrody X Konkursu
W Teatrze Nowym będzie można obejrzeć
Dyrygentów im. G. Fitelberga) i poprowa„Szewców” i nowy spektakl „Czekam na
dzi łódzką orkiestrę, która zagra Małą
telefon”, a 9 marca – premierę z cyklu
suitę W. Lutosławskiego, Koncert na
Impro Atak. Teatr im. Jaracza wystawi m.
skrzypce i orkiestrę smyczkową A. Panufin. „Plac bohaterów”, „Z miłości” i „Krónika, a także dwa utwory M. Ravela –
lową Śniegu”. Logos w marcu kilkakrotnie
„Pawanę na śmierć Infantki” oraz Bolero.
pokaże spektakl „Tak się leci czyli krótkie
20 marca odbędzie się recital organowy
opowiadania o przemijaniu”. Na afiszu
Ulricha Walthera, a 24 marca koncert
Teatru Powszechnego jest m.in. „Brancz”
pasyjny, w którym misterium sceniczne
i „Wszystko w rodzinie”, a już 5 marca
„Parsifal” R. Wagnera zapowie zbliżającą
w teatrze zacznie się festiwal, o którym więsię Wielkanoc. Święta widoczne są też
cej piszemy w osobnym artykule. W Teatrze
w repertuarze Akademii Muzycznej: 10
Lalek Arlekin 24 marca odbędzie się prei 11 marca odbędą się koncerty pasyjne –
miera scenicznej adaptacji książki „KrUGrupa Beltaine młodzi muzycy zmierzą się z ambitnym
lewna Śnieżka” Bohdana Butenki, Spekzadaniem: studencka orkiestra, chór oraz
takl wyreżyserował Bogdan Nauka, a autor
soliści z wydziału wokalno-aktorskiego
bajki – znany rysownik – przygotował prowykonają pod batutą Kai’a Bumanna dwa
jekty scenograficzne.
wielkie dzieła: Requem d-moll Mozarta
Wystawy
i Symfonię klasyczną D-dur Prokofiewa.
W Muzeum Miasta Łodzi warto obejW marcu uczelnia organizuje też
rzeć stare wyroby rzemiosła artystycznego
mistrzowskie kursy fletowe, którym towana nowej stałej ekspozycji pt. „Przy wspólrzyszą koncerty, a w pałacu przy ul. Gdańnym stole; w jadalni rodziny Poznańskich”
skiej 32 12 marca będzie można posłuchać
oraz biżuterię zaprojektowaną przez Jana
kompozycji Cecile Chaminade. Na ŚwięKalińskiego. Będzie też ostatnia okazja, by
to Uczelni 22 marca jak co roku odbędzie
zwiedzić czynną tylko do końca miesiąca
się Salon Absolwentów i koncert laurewystawę „Wokół wielkiej Łodzi”. Tej zimy
atów konkursów.
muzeum zapoczątkowało cykl spotkań
Niech gra muzyka
„Weekend z…”, poświęconych wielkim
W Teatrze Wielkim 3 marca odbędzie
łodzianom – jego bohaterowie przedstasię koncert z cyklu „Nie tylko opera” pt.
wiani są nie tylko od strony „pomniko„Kobiety vs mężczyźni” z przebojami
wej”, ale też prywatnie; na 9-11 marca
światowego i polskiego repertuaru, stwozaplanowano Weekend z Leonią Poznańrzony przez zespół Meloow D Project.
ską i innymi kobietami z rodziny dawnych
Na 4 marca zaplanowany jest kameralny
właścicieli pałacu przy Ogrodowej 15.
koncert w Kościele Środowisk Twórczych
W Muzeum Włókiennictwa eksponowane
– zabrzmią w nim utwory D. Szostakowisą formy przestrzenne Magdaleny Abakacza i Georgija Sviridova w wykonaniu
nowicz, tkaniny Włodzimierza Cygana
śpiewaczki Moniki Kolasa-Hladíkovej
oraz wyróżnione prace dyplomowe stui pianistki Ekateriny Ounterberguer.
dentów Akademii Sztuk Pięknych na
Obchodzący 30-lecie rockowy zespół IRA
wystawie „Prime Time 2017”, której tytuł
wystąpi 5 marca w Teatrze Wielkim, a 9
podkreśla, że autorzy dyplomów są w najmarca Thomas Anders&Modern Talking
lepszym dla siebie czasie – kończą studia
Band dadzą koncert w Atlas Arenie.
i zaczynają karierę zawodową; warto zwieMuzyczny marzec w Wytwórni rozpoczKarolina Matyjaszkiewicz, Pastelowa noc nie występ jazzowego tria 0 Bitamina.
dzić tę ekspozycję, by poznać przyszłych
dyktatorów mody, a będzie czynna tylko do 4 marca. Po wystawie Potem w klubie przy ul. Łąkowej będzie i akustycznie, i śmiesznie,
„Metamorfizm” 3 marca oprowadzi jej kuratorka Marta Kowalew- i lirycznie: 4 marca wystąpi Elida Almeida. 9 marca przyjedzie grupa
ska, tego samego dnia odbędzie się spotkanie na temat historii Stu- Sorry Boys z programem Amor Tour. Nazajutrz Voo Voo zagra na
dia Eksperymentalnego Polskiego Radia, zaś 9 marca – spotkanie żywo utwory z albumu pt. „7”. 15 marca odbędzie się Stand up
z nowego cyklu o włókienniczej Łodzi „Łódzkie wątki”. W ms2 2 Night – noc z komikami, podczas której widownię rozśmieszają
marca zostanie otwarta wystawa pt. „Jimmie Durham. God’s Chil- kabareciarze i stand-uperzy. 16 marca Kult wykona swoje utwory
dren, God’s Poems”, której bohater – Indianin, urodzony w USA, za w wersji akustycznej, a nazajutrz, także w odsłonie akustycznej,
pomocą rzeźb z czaszek zwierząt i z odpadów cywilizacji drąży temat wystąpi Perfect. W marcu odbędą się też koncerty Lao Che, Natalii
relacji między naturą a człowiekiem. 4 marca w Galerii ECK Logos Przybysz i Macieja Maleńczuka. 25 marca Julia Pietrucha będzie prozostanie otwarta wystawa grafik Wiesława Przyłuskiego. W Galerii mować nowy album „From the seaside”, na którym mocniejsze
A Teatru Arlekin do 12 marca będzie czynna wystawa prac Karoliny brzmienia przeplatane są delikatnymi balladami; artystka zagra na
Matyjaszkowicz pt. „Zaświaty”. Na wystawie „Across Europe with ukulele, a jego subtelne dźwięki pozwolą słuchaczom uciec
Best Fashion Illustration” w Manufakturze do 10 marca będzie od codzienności.
można obejrzeć 60 prac autorstwa 40 ilustratorów współpracujących
Beata Ostojska
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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

Ambasador Premium**** Łódź ul. Kilińskiego 145 . .
tel.:
42 677-15-40
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
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 3(202) 2018

Bardowskiego

Ossowskiego

Ossowskiego

Górna

jsk

a

Pietrusińskiego

Żeligowskiego

lew

Łą

A

ni
l. U

i Lu

be

ko

wa

E7

5

1
2 DoubleTree

ko
wa

8
Silver
Screen

H

Ibis
Novotel

H

Roosevelta

Orla

Ambasador

H

713

zyków

H

Łą

Al. Rynkowskiej

Józewskiego

Nawrot

Dowborc

p

Fokus

h

H

Studyjny

Zamenhofa

ika

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

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

Nowości Bistro&Cafe
Szef kuchni Artur Krupiński nowego bistro w kampusie
Politechniki Łódzkiej zaprasza
w marcu na nowe dania. Szczególnie poleca dorsza z musem
kokosowym, szparagami oraz
grillowanymi warzywami na
risotto dyniowym, polędwiczki wieprzowe podane na puree
z soczewicy z kolorowym kalafiorem i musem z zielonej pietruszki oraz roladki wieprzowe cordon blue z serem mozzarellą i szynką. Próbowałem
wszystko, pycha!
Jerzy Mazur

ul. Wólczańska 215 bud. B 10
Tel. 42 631 36 98
facebook.com/GastroProjekt

Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

ch
smaków

IBIS smacznie i tradycyjnie
rekomenduje JERZY MAZUR

Będzie „Skandal”...
Rozmowa
z Patrykiem
Apostolidisem,
właścicielem
restauracji
„Skandal
w Kuchn!”

t Kogo zapraszacie do nowej restauracji?
Chcemy stworzyć miejsce, w którym dobrze będą się czuli ludzie w przedziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni,
jak i młodsi, którzy mieszkają w okolicy. Budujemy kartę kuchni od podstaw
– nie używamy półproduktów, każde
podawane tu danie powstaje od zera.
Nasza kuchnia to autorska fuzja najciekawszych 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-

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

Szef kuchni hotelu IBIS
Jacek Chłapiński zaprasza
łodzian do wypróbowania dań
z nowej karty restauracji.
Testowaliśmy te dania w lutym
i gorąco polecam – szczególnie
golonkę z kapustą i frytkami
oraz i-burgery. Kuchnia serwuje także smakowite zupy, ryby
i dania tradycyjne, w tym tatar
i żeberka. Warto tu wpaść na
niedzielny obiad z rodziną!

Hotel IBIS

Al. Pilsudskiego 11
tel. 42 638 67 00
H3096@accor.com
www.ibis.com/Łódź
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„Stekówka” zaprasza!
Istnieją od niedawna, ale tyle
już się o ich stekach nasłuchałam, że musiałem się tam wybrać
i sprawdzić dania na miejscu.
Lokal jest przy ul. Szerokiej 38
w Rzgowie (tel. 661 580 982,
www.stekowka.pl). Na wstępie
dostałem „czekadełko” z pysznym sosem i bagietką, przygotowywane przez szefa kuchni
Michała Rózgę, a po konsultacji
z urokliwą kelnerką postanowiłem przypomnieć sobie, jak będąc
w USA zajadałem się T-Bone stekami. W karcie jest cała masa
innych potraw z grilla – Tomahawki (cięty antrykot z zachowaniem dłuższego żebra, które ułatwia przewracanie mięsa podczas
grillowania), T-Bone'y, Rib Eye,
New Yorki, ser-o-burgery i zupy.
Znajdziemy tu również steki
ze strusia, niezwykle cenione za
walory smakowe, zdrowotne oraz
naturalny sposób hodowli –
nie zawiera hormonów, sterydów
ani
konserwantów.
Ceny
nie powalają, a można zamawiać
dania w różnych gramaturach
(nawet do 1 kg!). Mięso jest samodzielnie sezonowane na sucho
przez 30 dni, bo wtedy nabiera
idealnych walorów smakowych.
Do steka warto zamówić czerwone wino. Każdego, kto tu wpadnie, czeka prawdziwa uczta,
gorąco polecam!

Faktura
Drewnowska 58, Tel. 516 245 676

Jerzy Mazur

PIZZERIA
IN CENTRO
rynek Łódzki 3(202) 2018
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Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92
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Kawa na...

Kolacja w Ciemności
Potrawy ułożone na talerzach jak dzieła sztuki – to element decydujący o udanym
wyjściu do wykwintnej restauracji. Kolacja w Ciemności
przełamuje ten schemat i pokazuje, że spożywanie posiłków
z wyłączeniem zmysłu wzroku
zwiększa doznania smakowe
oraz pozytywnie wpływa na
atmosferę spotkania. Od lutego w restauracji „Farina
Bianco” (al. Piłsudskiego 14,
www.farinabianco.com)
mieszkańcy Łodzi mogą
skosztować potraw kuchni
europejskiej w takiej niepowtarzalnej scenerii. Kolacja
w Ciemności (znana na świecie jako Dine in the DARK)
organizowana jest przez firmę
Wyjątkowy Prezent i pojawiła
się już na Litwie, Łotwie,
w Estonii, Finlandii oraz
w Polsce. Cieszy się ona coraz
większą
popularnością,
a Łódź jako siódme polskie
miasto (obok Warszawy, Krakowa, Gdańska, Katowic,
Wrocławia i Poznania) umożliwia mieszkańcom spędzenie
nietypowego wieczoru z kulinarnymi doznaniami. Łódzkim lokalem, w którym będzie
można skosztować potraw
w całkowitej ciemności jest
„Farina Bianco” słynąca
z kuchni europejskiej. Podczas Kolacji w Ciemności gość
otrzymuje trzy niespodzianki
kulinarne. Zarówno przystawka, danie główne, jak i deser są
tajemnicą do momentu aż się
nie spróbuje potraw. Kolację
można wybrać spośród trzech
dostępnych wersji menu –
mięsnego, rybnego oraz wegetariańskiego. Vouchery na
Kolację w Ciemności można
nabyć za pośrednictwem
stron: www.dineinthedark.pl
i www.wyjatkowyprezent.pl
bądź na stoiskach Wyjątkowego Prezentu w galeriach:
Manufaktura, CH Sukcesja,
Port Łódź i Galerii Łódzkiej.
Warto spróbować!
Jerzy Mazur

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

Manu Cafe
Drewnowska 58, Tel. 516 245 676
Al. Piłsudskiego 11 A
Tel.: +48 42 254 39 01
H7830@accor.com
novotel.com accorhotels.com

Staropolska gościnność w środku miasta

ul. Wigury 12a. tel. 42 637 30 81, 691 48 48 42
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Latajmy z Łodzi na wakacje!
W połowie lutego, gdy na łódzkich trawnikach leżał śnieg,
zarząd lotniska Lublinek zaprosił dziennikarzy do Restauracji Bułgarskiej przy ul. Piotrkowskiej 69, gdzie zajadalismy się bułgarskimi
smakołykami i wysłuchaliśmy, jakie są nowe oferty Portu Lotniczego w Łodzi oraz Biura Podróży Rainbow Tours. Oferta wakacyjnych
wylotów na lato 2018 r. Jest bardzo bogata. Znajdzie w niej coś dla
siebie amator rodzinnego wypoczynku, żeglarz, ale też poszukiwacz
przygód, który woli na własną rękę zwiedzać najpiękniejsze zakątki
Europy. Od 28 marca Lufthansa oferuje pięć razy w tygodniu połączenia z Łodzi do Monachium, a od 12 maja będzie można polecieć
z Łodzi do Aten. Regularne połączenie otwiera też irlandzki przewoźnik niskokosztowy Ryanair. Godziny wylotu są wygodne dla
żeglarzy, którzy przylatują do Aten wczesnym popołudniem, jeszcze
tego samego dnia mogą wyruszyć w rejs. To również propozycja dla
tych, którzy chcą połączyć zwiedzanie stolicy Grecji i okolic z wypoczynkiem w jednym z kurortów na Peloponezie. Bilety z Łodzi
do Aten są najtańsze ze wszystkich portów – zaczynają się od 85 zł.
Jak mówi Artur Fraj, Dyrektor Handlowy Portu Lotniczego w Łodzi,
taki wyjazd jest korzystny finansowo, bo dzięki zabiegom łódzkiego
lotniska bilety do Aten należą do jednych z najtańszych w ofercie
Ryanaira na nadchodzący sezon letni. Po roku przerwy na łódzkie
lotnisko wrócą czartery. 15 czerwca rozpoczną się loty do Burgas
w Bułgarii. Organizatorem wypoczynku w Bułgarii jest Biuro Podróży Rainbow Tours. Natomiast od 20 czerwca w każdą środę będzie
można polecieć z Łodzi do Antalyi w Turcji, gdzie wypoczynek
w organizuje Biuro Podróży Coral Travel Wezyr Holidays. Ceny są
bardzo atrakcyjne, a loty bezpośrednie, bez międzylądowania
w innym polskim porcie. Wakacje z wylotem z Łodzi sprzedają prawie wszystkie biura podróży w Łodzi i województwie, więc planując
wypoczynek w Bułgarii lub w Turcji należy zaznaczyć, że zależy nam
na wylocie z Łodzi.
(BeO)
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Od lewej Artur Fraj i Anna Midera z Portu Lotniczego i Emilia Bratkowska z Rainbow Tours

RYNEK

Telewizja

Internet

Telefonia

Mobilna

Usługi dla Ciebie i całej rodziny....
• Stała, niska cena w całym okresie zobowiązania • Umowy już od 12 miesięcy
• W Dwupaku i Trójpaku taniej • Dla zmieniających operatora do 3 miesięcy za 1 zł

Internet

Lider prędkości w Polsce w 2017 r.

Telewizja

Prowadzisz
firmę?

Telefonia

Mamy dla Ciebie
super ofertę!

Bogata oferta - 260 kanałów

Oszczędna i prosta w obsłudze

Mobilna

Sprawdź na www.biznes.toya.net.pl.

Niskie ceny i elastyczna oferta

Zamów już teraz.
toya.net.pl | Infolinia: 42 6333 888 | info@toya.net.pl

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

Rynek Sztuki w marcu

Mec. Marek

eksponowane zdjęcia Grzegorza Michałowskiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawodowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
od publikacji w „Expressie Ilustrowanym”,
potem robił zdjęcia dla „Przeglądu Sportowego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej
Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)

Kopczyński,
Łódzki Dom Aukcyjny Rynek Sztuki zaprasza 3 marca kolekcjomec. Bożena
nerów i miłośników sztuki na 195 Aukcję Dzieł Sztuki (Wschodnia
Nieciecka69). W ofercie jest 97 dzieł, wśród których warto zwrócić uwagę m.
Ostojska
in. na obrazy Bolesława Czedekowskiego „Kąpiące się” i Ottona Pipi dziekan
pla „Żniwa”. Pierwszy studiował w wiedeńskiej Akademii Sztuk PiękORA Jarosław
nych, następnie tworzył w Wiedniu, Paryżu i w Stanach ZjednoczoSzymański
nych. Sportretował ponad 1200 osób, spofot. Maciej
śród których wiele należało do elit towarzyGrzegorek
skich
Wiednia,
Paryża
i
Waszyngtonu.
malarza,
który
przebywał
w naszym mieście do 1908 r. i z tego czasu
13 września w siedzibie Okręgowej Rady Ad- Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik
była
boObraz oferowany
na aukcji
do wczepochodzi
oferowane
wokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej
63 zgrowiemnależy
wielbicielką
kultury
francuskiej.
Postać do sprzedaży płótno namalowane w postimpresnego
okresu
twórczości
Czedekowakiego
– sjonistycznej
manierze.
Ten dużych rozmiarów obraz, rozświetlony
madzili się tłumnie adwokaci,
radcowie,
aplikanci
Pani
Dziekan przypomniał
poświęcony Jej
dokonamalowany
w czasie
studiów promieniami
zachodzącego
słońca, doskonale oddaje maestrie twóri wielu znaczących gości na został
wieczorze
wspomnieńjeszcze
naniom
film dokumentalny,
a wieczór był
także
jako reminiscencja z lat młodzieńczych, czości wybitnego łodzianina, którego obrazy znajdują się w muzealz okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik. promocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy
kiedy uzbrojony w artyleryjską lornetkę nych kolekcjach Monachium, Bonn, Lipska i Moguncji. Także
W spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który do
młody twórca wdrapywał się na wysokie w marcu, odwiedzając galerie ELart mieszczącą się w tej samej kamiei Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie druku przygotowało nasze wydawnictwo. Inicjadrzewo by podglądać kąpiące się w Dnie- nicy, co Dom Aukcyjny Rynek Sztuki, będzie można zapoznać się
wspominali byłą dziekan ORA, podkreślając Jej torami spotkania byli adwokaci Bożena Nieciecstrze kobiety. Wspomnienia uwiecznił na z twórczością Joanny Koniecznej-Zapart, artystki z nurtu łódzkiej
charyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej ka-Ostojska i Marek Kopczyński, a patronat nad
kilku obrazach namalowanych później, już awangardy, która zaprezentuje
kilkanaście swoich obrazów. Wernisaż
fot. Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
w Wiedniu. Drugim, godnym uwagi dzie- odbędzie się 23 marca o godz.
17.00, wstęp wolny.
Michałowski
pomagały piosenki francuskie
wykonane
przez
Okręgowej
Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)
łem są
„Żniwa”
Ottona
Pippla, Rady
łódzkiego
(jm)

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 3 marca – 195 Aukcja Dzieł Sztuki

rynek Łódzki 10(149) 2013
10.indd 21

KULTURA

NOWE TERENY21INWESTYCYJNE

POWIERZCHNIE
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE
POD WYNAJEM

POMOC PUBLICZNA DO 55% KOSZTÓW INWESTYCJI

9/25/13 7:08 PM

DOSKONAŁA
LOKALIZACJA
W CENTRUM POLSKI
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Najtańszy i najbardziej wiarygodny
operator domen w Polsce

najwyższej klasy
sprzęt serwerowy

ceny niższe o ponad 50 proc.
od liderów rynku na utrzymanie domen

rozbudowany system
technicznych kopii zapasowych

szeroka oferta różnego rodzaju domen
w najniższych cenach

wydajne macierze
NVMe oraz SSD

służy poradą przy transferach domen
od innych operatorów

system ochrony Firewall
i Anty DDoS RADWARE

marka skierowana do firm, specjalistów
oraz odbiorców indywidualnych

najwyższy poziom
wsparcia technicznego
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SDP nagradza
Jury Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oddziału Łódzkiego
oceniło 57 prac nadesłanych przez 18 dziennikarzy Łodzi i regionu
na konkursy Dziennikarza Roku oraz im. Krzysztofa Michalskiego
na najlepszego korespondenta regionalnego. Wyróżnienie i dyplom
w tym ostatnim konkursie otrzymali Marek Obszarny i Aleksandra
Tyczyńska za tekst „Miejska radna prawicy robi majątek na sekstelefonach”, zaś zwycięzcą konkursu został Dariusz Piekarczyk za „Krajobraz po budowie S-8. Była Ameryka, teraz jest kamieni kupa”.
W Konkursie na Dziennikarza Roku 2016 wyróżnienia i dyplomy
otrzymali Łukasz Kaczyński za wywiady z Grzegorzem Królikiewiczem, Jackiem Orłowskim i Zbigniewem Brzozą oraz Bogdan Sobieszek za teksty poświęcone łódzkim kinom. III miejsce i nagrodę
w wysokości 500 zł zdobyła Agnieszka Urazińska z „Gazety Wyborczej” za teksty „Nie ma mocnych na mocarza", „Ciasteczka starszej
pani” i „Dzieci Bezdomne”. II miejsce i nagrodę w wysokości 1500 zł
otrzymała Kamila Litman z Radia Łódź za audycje „Wujek z Brazylii", „Muzykantów do piekła nie biorą" i „Żydówka polska”. I miejsce
i tytuł Dziennikarza Roku oraz nagrodę w wysokości 3000 zł zdobyła
Katarzyna Pawlina z TVP Łódź za reportaże „Siostry”, „Listy z getta”
i „Badanie”. Nagrody w Konkursie na Dziennikarza Roku ufundo-

wało Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a w Konkursie
im. Krzysztofa Michalskiego – Radio Łódź. Sponsorom bardzo dziękujemy, a laureatom gratulujemy!
(BeO, Fot. Marek Kamiński)

Łódź rozpoznawalna turystycznie
Łódź przez lata była uważana za miasto nieturystyczne. Od kilku
lat ta tendencja wyraźnie się zmienia. Według danych za 2016 r.,
w Łodzi pojawiło się 750 tysięcy turystów nocujących w hotelach i 2
miliony odwiedzających, czyli przyjeżdżających na jednodniowe
wycieczki, którzy w sumie zostawili w kasie Łodzi prawie 0,5 mld zł.
Podczas konferencji prasowej z udziałem Tomasza Koralewskiego,
prezesa Łódzkiej Organizacji Turystycznej i Radomira Dziubicha
z EC1 rozważano, czy jest szansa, by w Łodzi pojawiło się milion turystów. Na razie średnia dla osób przyjeżdżających do Łodzi wynosi 1,8
noclegu na turystę. – To wciąż niewielka średnia – podkreśla Tomasz
Koralewski – Chcielibyśmy aby przekroczyła ona 2 noclegi, bo turyści zostający
w mieście na noc wydają
więcej pieniędzy. Trzeba
jednak mieć świadomość,
że Łódź nie jest i nie będzie
miastem wakacyjnym.
Jednym z magnesów
przyciągających turystów do Łodzi jest
coraz bogatsza oferta
atrakcji oferowanych
przez EC1. Jak infor-

Parki do rewitalizacji

muje Radomir
Dziubich, od 8
stycznia 2016 r.,
czyli od dnia
otwarcia planetarium, do chwili
obecnej, już 328
tysięcy
osób
kupiło
bilety
do EC1. Warto
podkreślić, że ok.
90 tys. biletów
kupiły osoby spoza Łodzi. Niedawno otwarte Centrum Nauki i Techniki z pewnością przyczyni się do wzrostu liczby odwiedzających.
Turystyka biznesowa buduje prestiż miasta i dzięki niej w Łodzi
powstają kolejne hotele 4-gwiazdkowe, a te które już działają (6 hoteli)
mają się naprawdę dobrze. Inwestycje w branżę hotelarską, które są
podejmowane w naszym mieście, w ciągu dwóch lat podniosą liczbę
miejsc hotelowych w Łodzi do 10 tysięcy. Czy realna jest suma jednego
miliona turystów do końca 2018 r.? Jako mieszkańcy Łodzi trzymajmy kciuki, żeby się udało!
(jm)

Gdy zrobi się cieplej, rozpocznie się rewitalizacja parków Moniuszki oraz Staromiejskiego, a także Parku Sienkiewicza, który odgrywa ważną rolę w centrum miasta. Jest bowiem
łącznikiem pomiędzy ulicą Piotrkowską a Nowym Centrum Łodzi, dworcem Łódź Fabryczna i kompleksem EC1. W parku Sienkiewicza zostaną zmodernizowane alejki, ławki i inne
elementy małej architektury oraz parkowa fontanna i plac zabaw, wymienione zostaną
wszystkie latarnie, w parku będzie więcej światła. Zamontowany zostanie również monitoring, a nad bezpieczeństwem czuwać tam będzie straż miejska. Najkorzystniejszą ofertę na
modernizację parku złożyła firma KTU-Zieleń za 9,5 mln. zł.
(BeO)
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Al. Śmigłego-Rydza do przeróbki
Aleja będzie przebudowana. Prace rozpoczną się na przełomie II
i III kwartału 2018 roku. Dojście do przystanków znajdujących się na
wiadukcie na al. Śmigłego-Rydza jest obecnie utrudnione. Najpierw
trzeba pokonać schody prowadzące na wiadukt, a następnie szeroką
jezdnię. Wkrótce się to zmieni. Po zimie rozpocznie się przebudowa
wiaduktów. Po zakończeniu prac tramwaje będą jeździły na poziomie
zero. Między wyniesionymi jezdniami dla aut powstanie przystanek
tramwajowo-autobusowy, do którego piesi będą mieli bezpieczne dojście. Znikną również schody, które były dużym utrudnieniem dla osób
starszych i rodziców z wózkami dziecięcymi. Wraz z wiaduktami przebudowana zostanie al. Śmigłego-Rydza na odcinku od Piłsudskiego
do Przybyszewskiego. Powstanie wspólny pas dla autobusów i tramwajów. Jezdnie nadal będą miały po trzy pasy ruchu w każdym kierunku.
Po obu stronach powstaną również chodniki i drogi rowerowe, a istniejące ścieżki rowerowe w miarę możliwości zostaną zachowane. Przebudowane zostaną również skrzyżowania z Przybyszewskiego, Tymienieckiego, Zbiorczą i Milionową. Na tym ostatnim powstaną dodatkowe pasy do skrętów. Za około 65 mln złotych na długości 1,5 km
powstanie nowe torowisko i wiadukt, nowe jezdnie, nowe chodniki
i nowa droga rowerowa. 				
(jm)

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
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