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Moda na wybiegu

Druga edycja Łódź Young Fashion - współtworzonego przez
miasto Łódź oraz Akademię Sztuk Pięknych odbędzie się 16–20
października; będzie to pięć dni konkursów, warsztatów oraz
międzynarodowych imprez. Najważniejszą jest konkurs International Contest adresowany do młodych projektantów urodzonych po 1988 r. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to
Freedom (Wolność). Do jury zostały zaproszone wybitne osobistości ze świata mody. Impreza połączy trzy wydarzenia: Galę
Dyplomową ASP, Bra Day, czyli Breast Reconstruction Awareness Day oraz Ogólnopolski Konkurs „Złota Nitka”. Nowym
elementem będzie w tym roku konkurs fotografii modowej
dla młodych adeptów tej dziedziny. Spośród 132 zgłoszeń jury
wyłoniło szesnastkę finalistów. Prace pochodzą z 27 krajów, w tym
z tak odległych jak Indie, Korea, Kanada czy Malezja.
(BeO)

Sto lat mody w Manufakturze

W pierwszy weekend października (6-7.10) odbędzie się Manufaktura Fashion Week, który wypełnią efektowne pokazy mody
marek
Manufaktury,
pierwszy w Polsce pokaz
kolekcji Natalii Jaroszewskiej, wieczorna prezentacja teatralnej bielizny Katarzyny Dacyszyn
i recital modowy Natalii
Kukulskiej. Przewodnim
motywem tegorocznej edycji będzie „100 lat mody”,
a impreza ma ukazać
zmieniające się w ostatnim
stuleciu style i nawiązania
do klasycznych projektów,
jakie widać w aktualnych
kolekcjach.
(BeO)

Obsługa kart płatniczych
Obsługa bezgotówkowa ﬁrm
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Zamiast zawieszenia tradycyjnej wiechy na pierwszym biurowcu i wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję Brama
Miasta, przedstawiciele Skanska wraz z Prezydent Miasta Łodzi
Hanną Zdanowską i architektem Przemo Łukasikiem rozsadzili
ozdobne trawy do czterech kortenowych doniczek. Rośliny trafią
do czterech łódzkich instytucji, takich jak szpital, park, ośrodek
sztuki i kultury.
Scenerię spotkania
przy rosnącej Bramie Miasta stanowił
odtworzony
z projektu plac, jaki
zostanie stworzony
pomiędzy obydwoma
budynkami.
Będzie to przestrzeń pełna życia,
dobrego jedzenia
i komfortowego
wypoczynku. (jm)
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WYDARZENIA

NATURA FOOD 2018

MEDAL NATURA FOOD
2018. Wśród wydarzeń znajdą się również m.in. Kongres Ekobranży organizowany przez medialnych partnerów branżowych – redakcje
magazynów „BIOkurier”
i „EKOdostawcy”, czy III
Forum Alergii przygotowane przez redakcję Magazynu
Hipoalergiczni.
(jm)

W dniach 12-14 października w Hali EXPO Łódź przy al. Politechniki 4 odbędą się XI Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD & VII Targi Ekologicznego
Stylu Życia beECO. To najważniejsze i największe wydarzenie branży ekoproduktów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, na
które branża i konsumenci czekają z niecierpliwością. W tym roku
obecnych będzie 350 wystawców, oferujących szeroką gamę ciekawych produktów i rozwiązań, które dopiero co pojawiły się na
rynku. Targi dają niepowtarzalną okazję do zapoznania się w jednym miejscu i czasie z szeroką ofertą produktów wysokiej jakości
wytwarzanych zarówno przez polskich, jak i zagranicznych producentów i przetwórców (m.in. z Czech, Wielkiej Brytanii, Grecji, Włoch, Niemiec, czy Szwecji).
Program targów obfituje co roku w wiele ciekawych
wydarzeń towarzyszących, przygotowanych z myślą
o przedstawicielach branży oraz świadomych i wymagających koneserach stylu eko. W tym roku odbędzie
się XI wojewódzki konkurs produktów tradycyjnych
„TYGIEL SMAKÓW”’ organizowany przez Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Tradycją Targów NATURA FOOD jest też Konkurs o ZŁOTY

CANDY PARK
w Rzgowie otwarty!

rach. Oferta Candy Park obejmuje również
organizację urodzin – do dyspozycji gości
przygotowano wygodne salki oraz 5
zróżnicowanych pakietów urodzinowych. Specjalnie z myślą o ciekawych świata dzieciach, stworzono
wyjątkowe Candy Warsztaty – niesamowite lekcje produkcji cukierków
– dzieci na własne oczy przekonają
się jak powstają ich ulubione łakocie, oraz własnoręcznie wykonają
własne kolorowe lizaki. Dodatkowo na cały rok szkolny zaplanowany został specjalny kalendarz – każdy miesiąc dedykowany jest
cyklicznym wydarzeniom takim jak sportowy miesiąc, Dzień Babci
i Dziadka czy miesiąc świątecznych łakoci. W Candy Parku przygotowano również specjalne oferty dla grup szkolnych
i przedszkolnych – na terenie parku rozrywki zorganizować będzie można spotkania integracyjne,
wyjścia klasowe oraz lekcje wychowania fizycznego czy wychowawcze.
Candy Park zaprasza
siedem dni w tygodniu
w godzinach 10.00-21.00,
szczegółowe
informacje
znajdują się na stronie
www.candypark.pl

29 września w Mieście Mody Ptak miało miejsce uroczyste otwarcie nowego parku rozrywki dla
dzieci Candy Park. Na imponującej powierzchni
ponad 2000 mkw. czekają gigantyczne dmuchańce, siedem salek urodzinowych i kawiarnia Candy Cafe dla rodziców
i opiekunów. Candy Park to największy tego typu zadaszony obiekt
rozrywkowy w regionie, usytuowany jest w budynku obok Ptak
Outlet. Wśród dmuchanych atrakcji znaleźć można między innymi
gigantyczny tor przeszkód, basen z piłeczkami, labirynt czy
wysoką na 8 metrów zjeżdżalnię, a na młodsze dzieci
czekają zakręcona karuzela oraz Strefa Dla Najmłodszych. Wnętrze
Candy Parku wykonane jest z miękkich i bezpiecznych materiałów, a całość
utrzymana
jest w radosnych kolo-

LODZIANA
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Łódź się zmieniła
Rozmowa z Prezydent Łodzi
Hanną Zdanowską

Osiem lat prezydentury za Panią i szansa na kolejne pięć lat rządów. Jakieś
nowe pomysły na kolejną kadencję? Czy kontynuacja wielkich inwestycji?
Często to powtarzam, bo łatwo o tym zapominamy. 8 lat temu
Łódź była w drugiej lidze miast w Polsce. Od tego czasu zainwestowaliśmy w Łódź miliardy złotych. Postawiliśmy przede wszystkim
na wielkie projekty infrastrukturalne i przebudowę centrum miasta.
Potrzebowaliśmy inwestycji symboli, efektu skali, przełamania
fatum i złej opinii o Łodzi. Walczyliśmy ze stereotypami, bo przecież – co wszyscy wiemy z badań – sami łodzianie nie wierzyli
w swoje miasto. Sporo się udało zrobić, każdy to przyzna. Nowy
dworzec Łódź Fabryczna, Nowe Centrum Łodzi, rewitalizacja śródmieścia, Trasa WZ, EC1 – to są inwestycje, które na zawsze zmieniły
nasze miasto, dzięki którym wróciliśmy do ekstraklasy i jesteśmy
dziś jednym z najszybciej rozwijających się miast w naszej części
Europy. Łodzianie znów kochają swoje miasto. I to jest sukces ostatnich ośmiu lat.

Ale co dalej?
Przez te wszystkie lata spotykałam się z mieszkańcami. Rozmawialiśmy o tym, jakie utrudnienia wywoływały skala i tempo tych
inwestycji. Rozmawialiśmy o korkach, opóźnieniach, i objazdach.
Do końca życia będę łodzianom wdzięczna za ich cierpliwość
i wyrozumiałość. Podczas tych setek spotkań rozmawialiśmy o tym
jak bardzo potrzebne są też małe inwestycje, jak bardzo łodzianie
czekają na remonty osiedlowych ulic, skwerków, na nowe place
zabaw i więcej zieleni. Obiecałam, że jak tylko skończymy z wielkimi
inwestycjami ruszymy na łódzkie osiedla. Ten czas właśnie nadszedł.
Czyli koniec inwestycji ogólnołódzkich? Teraz zajmie się
pani tylko osiedlami?
Oczywiście to, co zostało rozpoczęte – dokończymy. Ruszyła już
budowa Orientarium, za chwilę rozpocznie się budowa tunelu łączącego dworzec Fabryczny z Kaliskim – czyli nasze łódzkie metro,
dokończyć trzeba stadion Łódzkiego Klubu Sportowego. Ale przez
najbliższe pięć lat liczy się przede wszystkim Plan dla Osiedli. To
nie jest program wyborczy, to nie jest lista życzeń. To jest szczegółowy plan inwestycji dla każdego łódzkiego osiedla, to szczegółowy
spis ulic, szkół z adresami, konkretnych lokalizacji. Jednym zdaniem to wielka, kompleksowa i konkretna lista inwestycji w łódzkie
osiedla. Tak, jak życzyli sobie tego mieszkańcy. Każdy łodzianin
będzie mógł dokładnie sprawdzić, gdzie w pierwszej kolejności
powstanie nowy plac zabaw, a gdzie boisko.
Czyli nie są to obietnice wyborcze?
Wszystko jest sprawdzone i policzone. Jesteśmy przygotowani by
wszystkie te inwestycje wpisać do wieloletniej prognozy finansowej
i budżetu. Łódzkie osiedla zmienią się w najbliższych latach
nie do poznania. Wyremontujemy 190 ulic i 235 km chodników,
skwerki, tereny rekreacyjne dla seniorów. Zasadzimy więcej drzew,
wyremontujemy ponad 100 szkół, przedszkoli i żłobków. Myślę,
że przez osiem lat udowodniłam, że potrafię zmieniać miasto. Teraz
zmienimy też osiedla.
Dziękujemy za rozmowę
Beata Ostojska i Jerzy Mazur

Wystartowała VI edycja
Budżetu Obywatelskiego
21 października nastąpi ogłoszenie wyników głosowania
w VI edycji Budżetu Obywatelskiego. Jak zawsze, są dwa tygodnie na oddanie głosu w formie papierowej oraz 3 tygodnie
głosowania internetowego. I tak głosowanie papierowe
zakończyło się 30 września, a internetowe potrwa do 7 października. Łodzianie mogą głosować na 837projektów,z tego
aż 171 wniosków to wnioski ponadosiedlowe. Pełną listę
wszystkich projektów można znaleźć na stronie www.lodz.
pl/budzet_obywatelski, a do głosowania zachęcają z plakatów Tuwim, Reymont i Plastuś.
(BeO)
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Jubileusz kościoła artystów
Łódzka świątynia służąca środowiskom twórczym obchodziła we wrześniu
25-lecie. Kościół pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 22 to dawna świątynia mariawicka
wzniesiona w stylu neobarokowym
w 1908 r., od czasu przejęcia przez jezuitów w 1926 r. służąca wiernym wyznania
rzymsko-katolickiego i potocznie nazywana kościołem artystów, gdyż działa tu
Archidiecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, odbywają się
koncerty, spektakle teatralne i wystawy
oraz gromadzą się licznie artyści i twórcy
kultury. Każdego roku ks. Waldemar
Sondka organizuje tam Festiwal Kultury
Chrześcijańskiej, a przy świątyni działa
Europejskie Centrum Kultury i Teatr
Logos. Świętowany przez cały miesiąc
jubileusz wypełnią oprócz uroczystych
nabożeństw koncerty Andreasa Scholla,
Jodie Cevos, Fado, The Gesualdo Six,
Rebeki Bakken i Leszka Możdżera, monodram Wiesława Komasy oraz wystawa grafik Andrzeja Kabały. 		
(BeO)

Moda według Antkowiaka

W Muzeum Włókiennictwa 6 października o godz. 18 na II i II piętrze budynku D zostanie
otwarta wystawa strojów i kostiumów zaprojektowanych przez Jerzego Antkowiaka, słynnego projektanta mody PRL-u, który ubierał gwiazdy kina, modelki i żony partyjnych dygnitarzy, a robił to pod
szyldem Mody Polskiej – instytucji, która
miała służyć edukacji modowej Polaków
żyjących w PRL-u. Powstał także film
o życiu i twórczości Antkowiaka w reżyserii Judyty Fibiger, jego premiera zbiegnie się z otwarciem wystawy. Co najmniej w połowie film będzie łódzki-zapowiada reżyserka Judyta Fibiger. Moda,
która się w nim pojawi opowie kawał historii tego miasta. Wystawa „Jerzy Antkowiak. Moda Polska” będzie czynna do 17 marca 2019 r. Jej kuratorem jest uczeń
Antkowiaka Tomasz Ossoliński, a prezentacja ubrań, dodatków, pamiątek
i rysunków ze zbiorów Antkowiaka oraz kolekcji muzealnych i prywatnych stanowić będzie punkt wyjścia do szerokiej refleksji nad modą jako zjawiskiem kulturowym i społecznym. 			
(BeO)

10 lat Soundedit

do jego spuścizny
odwołuje się młodsze
pokolenie muzyków.
Na nowej płycie
nie zabrakło nawiązań
do lat 80., czyli stylu
electro oraz hip-hopu
lat 90. Od pierwszych
dźwięków singlowego
utworu
słychać,
że płyta nagrywana
jest na luzie, z radością wspólnego muzykowania. Karnety na
Festiwal, obejmujące
piątek, sobotę i niedzielę
(26-28.10.)
można nabyć na stronach ticketmaster.pl
i bilety24.pl., w kasie
Klubu
Wytwórnia
oraz w sieci salonów:
Empik, Media Markt,
Saturn.
(BeO)

26 października w Wytwórni pojawi się Morcheeba – pierwsza
z gwiazd 10. edycji Międzynarodowego Festiwalu Producentów
Muzycznych Soundedit. Brytyjski zespół po pięciu latach milczenia
powraca w wielkim stylu z nowym albumem „Blaze Away”, gdzie pionierzy trip-hopu miksują wiele gatunków muzycznych. Zespół wydał
osiem płyt, które sprzedały się w łącznym nakładzie ponad 10 milionów egz. Ich muzyka pojawiała się w wielu filmach i serialach, a dziś
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70 lat Teatru Arlekin

księgarnią rozwojową – „Psotki i Śmieszki” – wszystko
w ramach zwykłego biletu
do teatru. Poszerzy się działalność edukacyjna – teatr otwiera Pracownię Twórczego Widza
z nowymi cyklami warsztatów
teatralnych dla szkół, przedszkoli i grup. Dodatkowo uruchamiane są dwa cykle weekendowych warsztatów rodzinnych, a przy współpracy
z Instytutem Teatralnym
w Warszawie zaczną się warsztaty dla nauczycieli, animatorów i pedagogów. W teatralnej
Galerii A będą się odbywać
wystawy dla dzieci tematycznie
związane z aktualnymi premierami czy innymi wydarzeniami teatrze. Jedna z październikowych wystaw poświęcona
będzie premierze „Huśtawki”.

70-lecie celebruje Teatr Arlekin. Jego
nowy dyrektor Wojciech Brawer zapowiada adaptacje klasyki i dziecięcych bestsellerów. Teatr będzie obchodzić jubileusz15
grudnia, przygotowano cykl wydarzeń
pod wspólną nazwą „My, dzieci Ryla-Hommage à Ryl”, który przypomni
postać twórcy Arlekina-Henryka Ryla –
lalkarza, reżysera, autora sztuk, nauczyciela i teoretyka teatru. W tym sezonie
zaplanowane są 3 premiery i jedno wznowienie. Pierwsza prapremiera 21 października – adaptacja „Huśtawki”- książki
Tima Parveli okrzykniętej fińskim
„Małym Księciem”. Spektakl reżyseruje
Przemysław Jaszczak, a za scenografię odpowiada Mateusz Mirowski. Kolejnymi premierami będą „O dwóch takich, co ukradli księżyc” z piosenkami zespołu Lady Pank (marcu 2019 r.) oraz „Przygody Mikołajka” w czerwcu przyszłego roku. Już tej jesieni teatr otworzy się dla widzów także w soboty – spektakle będą grane popołudniami, a po każdym zaplanowano spotkania „Szósty Dzień Tygodnia – Skrzaty Książkojady”, poświęcone literaturze dziecięcej. Od 6
października na górnym foyer po każdym przedstawieniu mali
widzowie będą siadać na poduchach, żeby się bawić, opowiadać
i czytać książki dla dzieci razem z aktorami oraz poleską „Bajkową

(BeO, zdjęcia arch. Teatru Arlekin)

W tym teatrze mogę się rozwijać
Rozmowa z Małgorzatą Goździk,
aktorką Teatru Powszechnego w Łodzi

na scenie musimy się otworzyć. Różne role wymagają różnego podejścia, dzięki czemu rozwijamy swoją wrażliwość nie tylko jako twórcy,
ale również jako ludzie.
Obecnie jest Pani w obsadzie ośmiu spektakli. Jakie role dają największą
satysfakcję?
Repertuar Teatru Powszechnego w Łodzi jest bardzo różnorodny –
dla młodego aktora to wymarzona sytuacja, aby sprawdzić się w różnych estetykach i językach teatru. Trudno wybrać ulubioną rolę – najbardziej lubię to, że każde przedstawienie to nowe, inne spotkanie
z widownią. Już od wejścia widzów wyczuwa się wzajemną energię,
która powoduje, że każde przedstawienie to nowe wyzwanie.
W teatrze angażuje się Pani w prowadzenie warsztatów teatralnych
z grupą seniorów „Jesteśmy”; co Pani dają tego typu doświadczenia?
Nasi seniorzy to chyba najbardziej zajęta grupa w Polsce! Są bardzo
aktywni, mający wiele pasji i działający na bardzo wielu polach. Warsztaty w naszym Teatrze to jedna z ich wielu aktywności. Pracując z nimi,
zawsze myślę, że w przyszłości też chciałabym mieć tyle energii i radości. To świetna lekcja.
Czy oferta repertuarowa Teatru Powszechnego daje młodym aktorom możliwość rozwoju i samorealizacji?
Teatr Powszechny gra ponad 370 przedstawień w sezonie, realizuje
premiery na dwóch scenach, odwiedzają go tłumy widzów – to oznacza,
że mamy szansę dużo grać i realizować się. Dla mnie bardzo ważne jest
również to, że pracuję w wielopokoleniowym zespole. Nie wszyscy młodzi aktorzy mają możliwość uczenia się od autorytetów - a jest to bardzo ważne. Kontakt z twórcami o wielkim dorobku i doświadczeniu
zmienia sposób patrzenia na pracę w teatrze i wiele mnie uczy.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Beata Ostojska

Pięć lat temu ukończyła Pani studia na
Wydziale Aktorskim PWSFTViT w Łodzi.
Z dyplomem w kieszeni wybrała Pani drogę
aktorki teatralnej – dlaczego?
Uważam, że po ukończeniu szkoły
aktorskiej powinniśmy się dalej uczyć
i rozwijać. Teatr jest chyba najlepszym
miejscem, żeby doskonalić warsztat i konfrontować się z nowymi wyzwaniami artystycznymi. Mam to szczęście, że otrzymałam taką szansę.
Co zdecydowało, że przyjęto Panią
do Teatru Powszechnego bez większego
doświadczenia w pracy na scenie?
Dyrektor Teatru Powszechnego, pani
Ewa Pilawska, jest znana z tego, że daje
szansę młodym twórcom i zaprasza
do udziału w spektaklach absolwentów
szkół teatralnych. W Powszechnym zaczęłam od udziału w premierze
„Teatru dla niewidomych i słabo widzących”. Później otrzymałam dalsze propozycje i kontakt na kolejne sezony.
W Powszechnym pracowała Pani z kilkoma reżyserami. Czy przy nich
miała Pani okazję do wzbogacenia swoich doświadczeń aktorskich?
Zdecydowanie tak. Każde spotkanie daje możliwość wymiany
doświadczeń. Każdy reżyser jest inny i ma inne metody pracy, na które

Premiera
10 listopada 2018
Gérald Sibleyras

Taniec albatrosa
reż. Marcin Sławiński
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Teatr Wielki wydaje bal

Fotografie
na wystawach

Krzysztof Dudek i Jerzy Wolniak wpletli w sceny radosnej zabawy
obrazy ważnych wydarzeń z polskiej historii. Multimedialne
widowisko ma imponującą obsadę – soliści, chór, orkiestra i balet
Poważnie i patriotycznie Teatru Wielkiego, gwiazdy polskiej estrady (Trubadurzy, Michał
będzie w Teatrze Wielkim, który Szpak i Piotr Cugowski) oraz młodzi wokaliści i aktorzy. Opiekę
26, 27 i 28 października wystawi muzyczną sprawuje sam kompozytor, w części rozrywkowej przy
nowy utwór „Bal u Naczelnika” pulpicie dyrygenckim stanie Aleksander Maliszewski, a w części
stworzony przez Wojciecha klasycznej – Piotr Wujtewicz i Michał Kocimski.W
Dyrekcja
galerii teatru
ŁTF
Trzcińskiego na stulecie odzyska- zdradziła już plany do końca sezonu – w listopadzie
wielkiej
przy ul. na
Piotrkownia niepodległości. Autor połą- scenie zagości repertuar narodowy („Strasznyskiej
dwór”
102i „Halka”),
przez 3
czył różne gatunki muzyki – kla- na koniec roku planowany jest koncert sylwestrowy,
w lutym
przytygodnie
od 8.10
bęsyczne
utwory
Chopina, szłego roku odbędzie się premiera nowej opery „Człowiek z Manudzie można oglądać
Moniuszki, Kilara i Pendereckie- faktury”, a od 11 maja aż do trzeciej dekady czerwca potrwają XV
wystawę fotografii
go, fragmenty muzyki rozrywko- Łódzkie Spotkania Baletowe, w których wystąpią zespoły ze wszystKrzysztofa Jarczewwej, a także własne nowe kompo- kich kontynentów.
skiego pt. „Zapozozycje. Autorzy scenariusza
Beata Ostojska
wani”. Zobaczymy
na niej portrety
osób znanych ze
sceny politycznej
fot. Krzysztof Jarczewski i artystycznej. – Nie
będę udawał, że prezenZakończyła się budowa sali koncer- Jerzego Semkowa zagrać utwory Brahmsa
towane zdjęcia to chwile „upolowane” – mówi autowej Akademii Muzycznej przy ul. Żu- i Mozarta. Następny dzień przyniesie kontor zdjęć. – Zdecydowałem się na pełną współpracę
bardzkiej 2. Uroczyste otwarcie odbędzie cert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ- Łódzkiej pod batutą Pawła Przytockiego,
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
ry od adresu nowej sali otrzymał tytuł „AŻ która będzie towarzyszyć pianistce Beacie
są, jak chcą, ale jednak – pozowali. Wybierali scenofestiwal”, a trwać będzie (nomen omen!) Bilińskiej w Koncercie fortepianowym
grafię, kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może jednak,
Jerzy Wolniak
Bernadetta Grabias
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estra- W. Lutosławskiego. W programie są też
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdzidzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade- utwory G. Verdiego, R. Wagnera i B. Brittewi? Warto sprawdzić!
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy! (BeO)
Z kolei w galerii Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
Teatr im. Jaracza wkroczył w jubileuszowy 130. (a nie 30. – jak
eksponowane zdjęcia Grzegorza Michałownam chochlik drukarski zmienił we wrześniu!) sezon premierą
skiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawosztuki Lukasa Barfussa „Seksualne neurozy naszych rodziców”
dowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
w reż. W. Zawodzińskiego; nowy spektakl można obejrzeć 5, 6 i 7
od publikacji w „Expressie Ilustrowanym”,
października. W tym miesiącu kolejna premiera 2 października na
potem robił zdjęcia dla „Przeglądu SportoDużej Scenie zobaczymy „Trzy siostry” w reż. Jacka Orłowskiego.
wego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej
Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)
Mec. Marek
(BeO)
Kopczyński,
mec. Bożena
Niecieckaw salonie
firmy przy ul. Wschodniej 69 (pierwsze
Ostojska
piętro), wstęp wolny, a z ofertą można zapoznać
i dziekan
W październiku Dom się na stronie www.ryneksztuki.eu
ORA Jarosław
Aukcyjny Rynek Sztuki
WSzymański
piątek 19 października o godz. 17.00
zaprasza na 199 Aukcję w Galerii
fot. ELart,
Maciej także przy ul. Wschodniej 69
od Narutowicza), zaprezentowane
Dzieł Sztuki, podczas (wejście
Grzegorek
której będzie można zostaną prace ceramiczne Pauli Solańskiej.
13 września w siedzibie Okręgowej Rady Ad- Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była bokupić obrazy, grafiki Artystka mieszka w Zakopanem, ale od kilku
wokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgro- wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
i obiekty rzemiosła arty- lat współpracuje z łódzką firmą sprzedając
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej dokostycznego. Wystawione swoje dzieła w ramach Aukcji Promocyji wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień naniom film dokumentalny, a wieczór był także
będą dzieła przede nych, organizowanych dla artystów młoz okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik.wszystkim
promocjątwórców
wydanego
pośmiertnie
tomiku wierszy
kradego pokolenia.
Tym razem, na wystaW spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kingajowych
Bożenny
Banasik „Miłość wie
w ogrodzie”,
który dobędzie można zobaze szczególnym
indywidualnej,
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznieuwzględnieniem
druku przygotowało
naszeczyć
wydawnictwo.
Inicjazarówno ceramiczne
postacie, jak
łódzwspominali byłą dziekan ORA, podkreślając Jejkich
torami
spotkania byli adwokaci
Bożena
Nieciecprzedstawicieli
i obrazy,
i spotkać
się z ich twórczynią,
charyzmę i wkład
w umocnienie
polskiej
ka-Ostojska
i Marekteż
Kopczyński,
a patronat na
nadwernisaż.
awangardy,
jak Lecha
Kunki ipozycji
Bolesława
Utkina.
Nie zabraknie
które przyjedzie
fot. Grzegorz
palestry
w
Europie.
W
przywołaniu
wspomnień
nim
sprawował
adw.
Jarosław
Szymański,
Dziekan
pejzaży i martwych natur, także malarzy z kręgu krakowskiego.
Michałowski
pomagałyodbędzie
piosenki francuskie
wykonane
przez Okręgowej
Rady 12.00
Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)
Aukcje
się w sobotę
20 października
o godz.
(jm)

AŻ Akademii Muzycznej

130 lat Teatru im. Jaracza

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

Sztuka na aukcji

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 27 października - 199 Aukcja Dzieł Sztuki
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kulturalny październik
Kurtyna w górę
Na afiszach od początku sezonu pojawiają
się nowości. W tym miesiącu Teatr Muzyczny w Łodzi zabierze widzów do Afryki,
a Teatr Wielki wydaje bal.
Roztańczony musical „Madagaskar” (premiera 6 października
w Teatrze Muzycznym w Łodzi)
oparty na filmie animowanym
wytwórni Dream Works, opowiada
historię zwierząt, które z ZOO
w Central Parku trafiają na tropikalną wyspę i muszą stawić czoła
życiu na wolności. Reżyserem jest
Jakub Szydłowski (autor sukcesu „Cyrana”), a odtwórców głównych ról i epizodów
teatr wyłonił w castingu. Teatr Wielki wystawi „Nabucco”, „Carmen” i „Zemstę nietoperza” (o innych planach piszemy na str. 8).
Na afiszu Teatru Powszechnego jest m.in. „Stopklatka” i „Siódmy
anioł”. Nowy w tym miesiącu planuje przedpremierowy pokaz spektaklu „Sex dla opornych” oraz widowisko „Wolność to luksus”.
W Teatrze Małym 21.10 odbędzie się wieczór poetyckiego cyklu na
stulecie niepodległości,
a Logos będzie grać swój
nowy spektakl „Krzesła”
na podstawie farsy E. Ionesco w reżyserii Ewy Wycichowskiej, która 10.10
od godz. 17.00 będzie podpisywać w Teatrze Wielkim
swoją nową biografię pióra
Teatr Jaracza „Neurozy” Jagody Ignaczak.
W salach koncertowych
W Filharmonii Łódzkiej 5 października w wystąpi bas-baryton
Tomasz Konieczny, który wykona „Podróż zimową” F. Schuberta.
12 października w koncercie symfonicznym pt. „Młodzi geniusze”
usłyszymy utwory Mozarta i F. Mendelssohna-Bartholdy’ego,
a w koncercie muzyki dawnej 16 października wystąpią organista
Krzysztof Urbaniak oraz Łódzka Orkiestra Barokowa „Altberg
Ensemble”. Po studenckich wakacjach „obudzi się” Sala Koncertowa Akademii Muzycznej przy ul. Żubardzkiej – 6.10 orkiestra
z Giessen da koncert muzyki F. Mendelssohna i i L. van Beethovena,
a Méline Wölfel zagra Koncert skrzypcowy M. Brucha. Uroczysta
inauguracja nowego roku akademickiego odbędzie się 10 października, a uświetni ją koncert uczelnianej orkiestry. Już 15 i 16.10
w pałacu przy ul. Gdańskiej odbędą się pierwsze koncerty, wśród
których wart polecenia jest wieczór Pamięci Wł. Kędry (22.10) oraz
premiera musicalu Witolda Janiaka „Dlaczego
Maciek nie poszedł do nieba” (26.10 – autorskiego spektaklu Musicalowego Koła Naukowego
„Śliska Błyskawica”. Akcja rozgrywa się na współczesnej polskiej wsi, a scenariusz Krzysztofa Galocha przepełniony jest wątkami nawiązującymi
do polskich tradycji ludowych, obrzędów i wierzeń, co będzie widoczne w scenografii spektaklu. We wszystkich rolach wystąpią studenci
Akademii Muzycznej w Łodzi, Filmówki oraz
Uniwersytetu Łódzkiego. Musical można
obejrzeć w Sali przy ul. Żubardzkiej w dniach
16-29.10.
Muzyka w klubach i na estradach
W Atlas Arenie 27 października wystąpi Sylwia Grzeszczak,
która odwiedzi Łódź w trasie koncertowej pt. „Ten” ( wokalistka 10
lat temu wydała debiutancki album). 27.10 o godz. 17.00 w Pałacu
Herbsta zacznie się koncert poświęcony pamięci zmarłego niedawno wirtuoza wiolonczeli Dominika Połońskiego, który jako solista
i kameralista występował w tej sali niemal od początku istnienia
cyklu Salon Muzyczny w Pałacu Herbsta. Wykonawcą koncertu
będzie Polish Cello Quartet – czterech młodych wiolonczelistów,
laureatów konkursów i gwiazd estrad koncertowych; zaprezentują
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program, w którym usłyszymy rzadko wykonywane utwory pisane
na ten skład, m.in. Rudolfa Matza i Wilhelma Fitzenhagena. Z kolei
Wytwórnia 12.10 planuje koncert zespołu Raz Dwa Trzy pt. „Ważne
Piosenki”. 14.10 wystąpią Organek i Krol, a 19.10 – Muniek i Przyjaciele. 21.10 w klubie przy Łąkowej odbędzie się koncert Krzysztofa
Cugowskiego z zespołem. Natomiast 26 października rozpocznie
się 10. edycja Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit (piszemy o nim na str. 6). 30.10 w Teatrze Wielkim wystąpi z koncertem
Edyta Górniak – zaśpiewa swoje przeboje i utwory z płyt, które wcześniej nie były wykonywane na koncertach.
Wystawy
W Muzeum Sztuki zespół Doroty Monkiewicz przygotował projekt badawczy, którego celem jest pokazanie postaw artystów polskich wobec aparatu państwowego w XX i XXI wieku. Autorzy projektu stawiają pytania jakim celom służyła awangarda i gdzie leżą jej
granice. Próbą odpowiedzi będzie
wystawa „Awangarda i państwo”,
która obejmie okres od I wojny
światowej aż do początku lat 80.
XX w. Wystawa jest ogromna –
wszystkie przestrzenie ms1 będą
zapełnione ponad sześciuset pracami kolejnych pokoleń twórców
awangardowych z polskich
i zagranicznych zbiorów (są to
m.in. Kazimierz Malewicz, El Lissitzky, Władysław Strzemiński,
Alexander Archipenko, Henryk
Stażewski, Themersonowie, Tadeusz Kantor, Ewa Partum, Józef
Robakowski, Zbigniew Libera,
Vladas Drėma „Praczka”
grupa Łódź Kaliska). Będzie udostępniana od 6 października
aż do 27 stycznia przyszłego roku.
Z kolei wystawa „Peer-to Peer;
praktyki kolektywne w nowej
sztuce” (czynna w ms² do 28.10)
ożyje w dniach 12-14.10, gdyż
grupa Dom Mody Limanka
wystawi tam adaptację sztuki berlińskiego New Theater. Muzeum
Miasta Łodzi od września realizuje program „Łódzkie Oblicza Niepodległej”, który zaowocuje wydaniem przewodnika po Starym
Cmentarzu w Łodzi oraz reprintu
wydawnictwa E. Ajnenkiela i S.
Rachalewskiego z 1938 r. 14.10
odbędzie się prelekcja na temat
działań podejmowanych w Łodzi
Muzeum Sztuki Peer-to-peer
na rzecz upamiętnienia walki
o wolność oraz mini-wystawa o powstaniu łódzkiego Muzeum Józefa Piłsudskiego. Warto też odwiedzić galerię ECK Logos, gdzie
do 10.10. czynna jest wystawa „Arvum Privatum” łódzkiej artystki
Tamary Sass.
Dla naszych pociech
Muzeum Włókiennictwa powiększyło tej jesieni ofertę edukacyjną o lekcję „Co ma Geyer do Górniaka?” – uczestnicy poznają na
niej historię budynków przy ul. Piotrkowskiej 282, będących dziś
siedzibą muzeum, a dawniej należących do rodu fabrykanckiego.
W Pałacu Herbsta 13.10 o godz. 17.00 zacznie się pierwszy powakacyjny Mały Salon Muzyczny pt. „Co słychać w lesie?” – spotkanie
wypełnią zabawy i tańce, dzieci posłuchają też odgłosów lasu, poznają instrumenty perkusyjne, a na koniec wykonają portrety zwierząt
leśnych. Wiele warsztatów przygotował też na jesień dział edukacji
Muzeum Sztuki; trzeba wyróżnić „czaromalowanie”, który wprowadzi w arkana sztuki malarskiej (6.10), czy „Zupę z kamienia” (20.10),
na którym dzieci będą rysować i malować niekonwencjonalnymi
narzędziami.
Beata Ostojska
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Lodołamacze z Łodzi
Centrum Nauki i Techniki EC1 oraz Miejskie
Centrum Medyczne im.
Jonschera są laureatami
XIII edycji ogólnopolskiej
Kampanii
Społecznej
Lodołamacze.
Nagrody
przyznawane są od 13 lat
firmom i instytucjom wrażliwym na potrzeby osób
niepełnosprawnych. Konkurs, organizowany przez
Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Piramida Dobrej Woli
Przez kilka godzin w centrum Łodzi odbywał się
pod koniec września kolorowy jarmark, prezentujący
dorobek artystyczny i działalność instytucji zajmujących się opieką nad osobami z niepełnosprawnościami. Można było podziwiać i kupić wyroby rękodzielnicze, wykonane przez osoby z niepełnosprawnościami.
Łódź jest coraz lepiej dostosowana do potrzeb osób
z dysfunkcjami ruchu, słuchu czy wzroku. Aplikacja
„TOTUPOINT”
ułatwia poruszanie
osobom niewidomym i słabowidzącym,
Niepełnosprawnik wyszukuje miejsca dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami, a na parterze
w
rewitalizowanych kamienicach
są mieszkania przeznaczone dla osób
z niepełnosprawnościami. Piramida
Dobrej Woli to
cykliczna impreza

Niepełnosprawnych (PFRON), odbywa się pod honorowym patronatem
Agaty Kornhauser-Dudy. Dotychczas
w konkursie wzięło udział ponad 4 tys.
firm i instytucji. W aktualnej edycji
liczba ta powiększy się o kolejne 450.
W tym roku doceniono starania organizatorów EC1 w zakresie jak największej dostępności przestrzeni dla osób
z niepełnosprawnościami. To już kolejne wyróżnienie dla łódzkiego Centrum Nauki i Techniki EC1. Pierwsza
nagroda trafiła również do Miejskiego
Centrum Medycznego im. Jonschera
w Łodzi. Do Łodzi trafiło aż siedem
nagród – otrzymały je ZAZ TPN Łódź,
Fundacja CELESTE, Infosys, a wyróżnienia i Lodołamacza Specjalnego zdobyli Krzysztof Cwynar oraz Izabela
Warzecha. Gratulujemy!
(jm)
integracyjna, która ma na celu
organizację czasu wolnego
poprzez rehabilitację, taniec,
śpiew i twórczość plastyczną
oraz prezentację aktywności
osób z niepełnosprawnością
i zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Organizatorami
wydarzenia są Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
Urzędu Miasta Łodzi, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji
Kulturalnej i Pomocy Społecznej „Szansa”. Piknik wspierały
też Łódzka Fundacja Rehabilitacji oraz Centrum Rehabilitacji Kraszewskiego, które udzielało kompleksowych porad nt.
rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Centrum jak co
roku pożegnało lato wspólnie
z mieszkańcami łódzkiego
Złotna w szkole podstawowej
przy ul. Napoleońskiej 7/17,
gdzie diagnozowano wady
postawy przeprowadzono ćwiczenia korekcyjne.
(jm)

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

PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

Hotel IBIS
Łódź, Głowackiego 5a
42 632 64 34

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

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

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

Jedliśmy w Łodzi
Od 10 do 23 września odbywał się
w Łodzi Festiwal Jemy w Łodzi
Food Fest, organizowany przez
portal Jemy w Łodzi, prowadzony przez Agatę Zarębską i Izabelę
Borowską przy udziale Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Dzięki
znajomości trendów i doświadczeniu organizatorek tegoroczna
druga edycja bardzo się rozrosła
i wzięło w niej udział 60 najlepszych
łódzkich
restauracji
i kawiarni, które zaprezentowały
100 festiwalowych dań na trasie 6
tematycznych szlaków gastronomicznych w Łodzi. Był szlak Street Food z daniami ulicznymi,
Roślinna kuchnia Bliskiego

Restaurant Week startuje
Ruszyła rezerwacja na 12. edycję Restaurant Week, który odbędzie się w dniach 17–31 października pod hasłem „Destynacja
Restauracja” i obejmie swoim zasięgiem 14 regionów (po raz pierwszy także na Podhalu!). Rezerwacje na trzydaniowe doświadczenie
restauracyjne są dostępne na stronie
www.RestaurantWeek.pl
w cenie 49 zł. Celem najbliższej
edycji Restaurant Week jest przy-

Wschodu z daniami wegańskimi, Elegancja Francja
inspirowany Francją, Azjatyckie zupy z japońskim
ramen, tajskim tom kha,
wietnamskim pho i koreańską kim chi, Pierogi
świata z ravioli, empanadas, wonton, samosami
i pielmieni oraz Dekadenckie desery ze słodkościami.
Było mnóstwo wydarzeń
towarzyszących, pokazów,
kursów (o kawie, winie, szabacie). Więcej na stronie
festiwal.jemywlodzi.pl
(jm)

gotowanie kulinarnej podróży dookoła świata bez wyjazdu z miasta.
Jesienna edycja Restaurant Week to również podróż po naszym
kraju. Podobnie jak w latach poprzednich organizatorzy przygotowali dla gości mnóstwo niespodzianek. Główną nagrodą w konkursie zdjęciowym ostatniej edycji był rejs LOT-em i kolacja w Singapurze. Nadchodząca edycja zapowiada się jeszcze okazalej, do wygrania
bowiem będzie rejs do Włoch klasą business i kolacja w lokalu
„Osteria Francescana” – najlepszej restauracji świata! Ponadto
w ramach ceny każdej rezerwacji na wszystkich gości Festiwalu czekać będzie niespodzianka od sponsora wydarzenia MARTINI.
(jm)

Najsłynniejszy most wenecki
Kolejnego dnia pobytu w Wenecji postanowiliśmy odnaleźć bar
przy Placu Rybnym, w którym 19
lat temu piliśmy słynny wtedy tamtejszy napój La Bomba – barman
stawiał dużą szklankę na barze
i wlewał do niej po jednym pluśnięciu ze wszystkich kilkunastu butelek stojących obok. Z Piazzale
Roma popłynęliśmy vaporetto
przez połowę Canale Grande
do Mostu Rialto. Po dojściu na
Plac Rybny miejscowi sprzedawcy
pokazali nam, gdzie wtedy ten bar
był, bo od dawna już nie funkcjonuje. Targ z rybami jest niesamowity, wszystkie możliwe frutti di mare
są tu wystawiane na lodowych kołderkach. Uśmiechnięci sprzedawcy
zachęcają do konsumpcji, ale Beat-
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ka gnała do targu z owocami i warzywami, bo podobno są tu
rewelacyjne żółte oliwki, które nam polecała Marzena Bomanowska. Niestety, nigdzie ich nie znaleźliśmy, za to kupiliśmy
świeże daktyle i w drodze powrotnej wyjedliśmy wszystko
– były pyszne!
(jm)

GASTRONOMIA

Trzeci Łódzki „Lavash”
Łodzianom przypadła do smaku kuchnia ormiańska i gruzińska.
Pierwszy lokal „Lavash” powstał przy ul. Piotrkowskiej 69 (w podwórku), drugi w hotelu „VIGO” przy ul. Limanowskiego 126, a w sierpniu
otwarto nowy na rynku w Manufakturze. Ich właścicielami są Arshak
Stepanyan i Arkadi Haunannisyan. Pierwszy to łodzianin z wyboru,
przyjechał tu kilkanaście lat temu i bardzo długo pracował w jadłodajni mieszczącej się w Urzędzie Miasta Łodzi przy Piotrkowskiej 104.
– Musieliśmy przekonać Manufakturę, że będziemy świetnym miejscem, które da
klientom coś nowego, niezwykłego – mówią właściciele. – Nasze motto jest takie,
żeby gość czuł się u nas mile widziany. Dajemy klimat, atmosferę i uśmiech. Ludzie
mają od nas wychodzić szczęśliwi. Loka ma niezwykle oryginalny wystrój

(wykonany przecz pracownię 3DPROJEKT), mnóstwo ormiańskich
dekoracji i tapet, a z prawej strony baru jest przeszklona podłoga,
przez którą zajrzeć można do pieców tandoor, w których wypieka się
chleby (po ormiańsku Lavash). W menu są wszystkie znane ormiańskie dania – pierożki khinkali, roladki z bakłażana z orzechami, czaczapuri w kilku odsłonach, pasztet z czerwonej fasoli, gulasz z baraniny, gołąbki oraz deser pachlawie. Mnóstwo tu gatunków kaukaskiego
wina i mocniejszych trunków, na miejscu można też kupić na wynos
wiele ormiańskich dodatków do kuchni. Gorąco polecamy!
Jerzy Mazur

Nie tylko na deptaku
Piotrkowska przyciąga atrakcyjnymi punktami handlowo-usługowymi i bogatą listą restauracji, kawiarni, barów i klubów. Bardzo niewiele lokali w części deptakowej pozostaje obecnie wolnych. Tylko
pojedyncze pozostają jeszcze do wynajęcia, a te, które stoją puste, przeznaczone są do remontu lub rewitalizacji albo mają już nowego
najemcę. Dlatego zaczynają się rozwijać przecznice oraz „niedeptakowy” fragment ulicy, czyli odcinek od al. Piłsudskiego do placu Niepodległości, gdzie znajdują się księgarnie, kwiaciarnie, butiki i restauracje, m.in.: jedna z najstarszych łódzkich pizzerii „Papa
Lolo” (powstała w 1978 r.!). Aktywni na tym odcinku są też
zarządcy kompleksu „Piotrkowska 217” – dzięki organizacji
atrakcyjnych wydarzeń typu Street Food Festival, Festiwal
Śniadań Świata czy Wege Festiwal ożywiają oddalone nieco
od centrum podwórko, a przy okazji całą tę okolicę.
W nastrojowym podwórzu można nie tylko zjeść lunch czy
kolację w jednym z 10 lokali gastronomicznych (azjatycki
„King Kong”, „Chill Bistro&Bar”, „All Star” z włoską pizzą,
„Szwalnia Smaków”, „Kuroneko”, wegetariańskie „Korzenie”), ale też napić się kawy w „Hot Air Cafe” oraz wysokiej
jakości czekolady. Dodatkową atrakcją tego odcinka jest

„Woda Sodowa”
Najnowszy lokal otwarty na „niedeptakowym” odcinku ul. Piotrkowskiej ma przywoływać atmosferę domu pełnego przyjaciół. – Wpadasz na śniadanie, lunch albo lekką
kolację, często bez zapowiedzi, zjesz prosto, smacznie
i w luźnej atmosferze” – mówi właścicielka Ewa
Furmaniak. Menu lokalu współtworzyła szefowa kuchni Liliana
Filipiak, znana z programu Top Chef. W karcie jest kilka rodzajów
śniadań – tak tradycyjne (jajecznica ze szczypiorkiem), po lżejsze
(oparte na granoli i chudym jogurcie czy aromatyczna „fritata”

gastronomia

jedyna w Łodzi wrotkarnia
„KołoWrotki”,
a
także
„Domus” – pod numerem 190,
gzie od lat można kupić meble
oferowane przez sklepy na obu
piętrach. Pod koniec sierpnia
2018 r. parter budynku wzbogacił się o nową restaurację „Woda
Sodowa”, pozostającą w klimacie domu meblowego.
(jm)

z zielonym groszkiem, papryką
i ziołami). Od poniedziałku do piątku możemy zjeść tu dwudaniowy
lunch z karafką wody w cenie 19 zł.
W karcie są też tarty na słodko
i wytrawnie, sałatki, kanapki (w tym
polecaną przez szefa kuchni „Chrzanić to!” z wołowiną i piklami z buraka), różne rodzaje pizzy i makaronu.
– Chcieliśmy stworzyć miejsce, które przypomina
nasz własny dom, zawsze otwarty, pełny dzieci,
przyjaciół i rodziny. Dużo gotujemy i towarzyszą
nam w tym najbliżsi – mówi właściciel Dawid
Furmaniak. Wnętrze „Wody Sodowej”
przypomina o historii miejsca – industrialne meble, wielkie witryny okienne, falista
blacha przy barze i narożnik z metalowej
siatki z neonami. W rogu znajduje się kącik
dla dzieci, a na zewnątrz klimatyczny ogródek na 50 miejsc. W przyszłości planowany
jest taras z parasolkami z lewej strony wejścia. 				
(jm)
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Kowboje na swoim

Już 20 października o godzinie 9.30 nastąpi szczególne
dla polskich kowbojów wydarzenie. Po raz pierwszy w kraju
oficjalnie otwarta zostanie strzelnica przygotowana z myślą
o strzelcach westernowych, także tych niepełnosprawnych.
W Starym Chrząstowie (gmina Parzęczew) powstaje bowiem
obiekt o wymownej nazwie „1st Western Shooting Range”.
Po wielu latach poszukiwań Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego zyskało swój kawałek świata, na którym
wielkim wysiłkiem tworzy niezbędną infrastrukturę. Oprócz
krótkich torów niewątpliwą zaletą tego miejsca jest jedyna
w województwie oś o długości 300 m. Strzelnica znajduje się
w malowniczym miejscu otoczonym z dwóch stron lasem.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć ten wyjątkowy obiekt, jak również tych, którzy chcieliby
go współtworzyć. Otwarcie strzelnicy połączone zostanie
z rozegraniem VI regionalnych zawodów w strzelectwie
westernowym „Jesień Cheyennów”. Rewolwery, karabiny,
strzelby odezwą się w rękach tych, którym bliski jest duch
Dzikiego Zachodu. Szczegóły na stronie internetowej
www.caspoland.eu
Anna Baczyńska AKA Crazy Zebra

rynek Łódzki 10(209) 2018

19

RYNEK

Wsiąść do pociągu ŁKA...

...nie znaczy „do byle jakiego”,
bo tabor Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej zasili tej jesieni 14 nowych pociągów, co stworzy możliwość zwiększenia liczby połączeń, a przyszła budowa
tunelu pod Łodzią usprawni i wesprze
komunikację miejską. Nowoczesne
pociągi ŁKA stały się ważnym elementem systemu miejskiej komunikacji
w Łodzi oraz połączyły z naszym miastem ośrodki na terenie województwa. We wrześniu br. na peron dworca Łódź Fabryczna w blasku
świateł i przy dźwiękach muzyki filmowej wjechał nowy pociąg
Impuls2, który ma nowoczesne wyposażenie, 160 miejsc siedzących,
może rozwinąć prędkość do 160 km/h, jest przystosowany dla osób
niepełnosprawnych, posiada sieć Wi-Fi, klimatyzację, gniazda
do ładowania sprzętu mobilnego, kącik rodzinny, wieszaki na rowery.
Inaugurację nowego pociągu uświetnił koncert Grzegorza Hyżego
w EC1, a kolejne dostawy pociągów z Nowego Sącza pozwolą na
zwiększenie częstotliwości kursów i usprawnią nowe trasy, np. z Łodzi
do Tomaszowa, Radomska czy Skierniewic.
(jm)

Pierwsza w Polsce hala do curlingu
Przy ulicy Śnieżnej 10 w Łodzi
we wrześniu otwarty został pierwszy
w Polsce profesjonalny obiekt do gry
w curling – arena lodowa posiada 4 profesjonalne tory curlingowe z najwyższej
jakości wyposażeniem. To nie przez przypadek, że hala powstała właśnie w Łodzi
– nasze miasto ma najlepszą w Polsce żeńską drużynę curlingu, a założyciele Curling Łódź Adela Walczak i Kasper Knebloch stworzyli obiekt na poziomie olimpijskim i wierzą, że dzięki nowej hali ten
zimowy sport stanie się w Polsce bardziej
popularny. Oferta Hali Curling Łódź

skierowana
jest
zarówno do profesjonalistów
jak
i osób, które curlingu chcą dopiero
spróbować – mają
tam eventy integracyjne, treningi i szeroką gamę turniejów – od tych
skupiających najlepsze drużyny świata po zawody dla amatorów
i początkujących. W obiekcie jest bar z widokiem na lodowisko i przeszklonymi trybunami oraz przestronne szatnie do dyspozycji graczy.
W weekendy często organizowane są turnieje – od zawodów dla
początkujących po rozgrywki z udziałem światowej czołówki. Czynne
jest codziennie od godz. 9.00 do 22.00.
(jm, zdjęcia Facebook)

DOMENY w najniższych cenach w Polsce

SeoHost.pl to jeden z najtańszych operatorów domen w Polsce.
Działająca od ponad dekady firma oferuje w tej chwili najatrakcyjniejsze warunki utrzymania domen na rynku polskim. Nie ma sensu
przepłacać u innych operatorów, gdzie wyższe koszty – zwłaszcza
w przypadku większej ilości utrzymywanych domen – generują dużą
różnicę finansową. SeoHost.pl to również bardzo wysoki poziom
wsparcia technicznego w zakresie procesów obsługi czy transferów
domen. Oprócz domen można skorzystać z atrakcyjnej oferty hostingu, serwerów wirtualnych i dedykowanych. Firma SeoHost.pl prowadzi również promocję polegającą na bezpłatnym przenoszeniu określonych zasobów ze starego serwera na nowy serwer w SeoHost.pl
zupełnie bezpłatnie. Warto skorzystać!
(jm)

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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Więcej czekolady z Łodzi

Szwajcarski potentat w produkcji czekolady, firma Barry Callebaut, rozbudowuje swój zakład w Łodzi. Pracę w nim znajdzie
kolejnych 30 osób. We wrześniu zawieszono wiechę na budowie
hali do produkcji czekolady zestalonej na terenie fabryki Barry
Callebaut. Budowę hali rozpoczęto w lipcu 2018 r., a uruchomienie produkcji nastąpi w pierwszym kwartale 2019 r. Zakład mieści
się na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Nowym
Józefowie. Jak podkreślił dyrektor fabryki Paweł Glijer, polski
oddział jest jednym z najszybciej rozwijających się w całej grupie
Barry Callebaut, która w 55 zakładach rozsianych po całym świecie wytwarza rocznie 1,9 mln ton czekolady, co stanowi ok. 1/4
światowej produkcji. – Gratuluję dynamicznego rozwoju, cieszę się, że władze Łodzi mogły w tym pomóc – powiedział Wiceprezydent Łodzi Wojciech Rosicki. – Prowadzimy rozmowy, żeby w Łodzi powstawały kolejne
inwestycje firmy Barry Callebaut. Mam nadzieję, że dzięki temu Łódź stanie
się faktycznym europejskim centrum produkcji czekolady.
(jm)

Srefa nagradza

Łódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna od pięciu lat
przyznaje nagrodę imienia
Grohmana w kategoriach:
Inwestor-Mecenas oraz Ważne
dla Łodzi. Strefa ma siedzibę
w wybudowanej przez Grohmana XIX-wiecznej fabryce
i czuje się spadkobiercą pozostawionego przez fabrykanta
dziedzictwa. W kategorii
ważne dla Łodzi nagrody
otrzymała firma Ericsson,
dostawca usług i serwisów dla
operatorów telekomunikacyjnych. W Polsce pierwsza centrala telefoniczna Ericsson
została uruchomiona w Warszawie w 1904 roku. Ericsson
we współpracy z ŁSSE jest
aktywnym promotorem technologii 5G w Polsce oraz członkiem Porozumienia na rzecz
Strategii „5G dla Polski”. Ericsson zatrudnia blisko 2000
inżynierów i posiada w Łodzi
jedno z dwóch polskich centrów badawczo-rozwojowych.
W kategorii Inwestor Mecenas
nagrodę otrzymała firma Delia

Cosmetics. W ramach działań CSR
(Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) Delia Cosmetics udzieliła pomocy Fundacji Gajusz. Wsparcie trafiło
do ośrodków i hospicjów zarządzanych przez fundację – hospicjum
domowego, oddziału onkologicznego, hospicjum stacjonarnego i pracowników organizacji. Pomoc dla
Gajusza została uwieńczona prestiżową nagrodą Dobroczyńca Roku 2017
za działalność filantropijną.
(jm na podstawie informacji ŁSSE)

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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Łódź od drugiego wejrzenia

W październiku konturowany jest cykl wycieczek z cyklu
„Kobieta w wielkim mieście, czyli życie codzienne w niepodległej
Łodzi”. 6 października 2018 uczestnicy będą zwiedzać podczas
wycieczki inscenizowanej podwórzec Piramowicza, Knychalskiego
i Traugutta. Start przy studni na podwórcu Piramowicza o godz.
14.00, przewodniczkami są Beata Arabska i Joanna Orzechowska.
Przed wycieczką od godziny 13.30 można będzie zwiedzić cerkiew
świętej Olgi przy ulicy Piramowicza. Przewodniczki w historycznych strojach przeniosą uczestników z czasów carskiej Łodzi
do okresu po odzyskaniu niepodległości. Dowiemy się w jaki sposób przemiany historyczne tego okresu wpłynęły na zmianę sytuacji
kobiet. Goście wydarzenia mogą liczyć na ciekawe dialogi oraz
muzyczno-taneczne akcenty. Wstęp wolny na wszystkie wycieczki.
Kontakt do organizatorów: Joanna Orzechowska 606 326 792. Projekt Fundacji Przyjaciół Zabytków Rzemiosła realizowany przy
wsparciu finansowym Urzędu Miasta Łodzi. Zapraszamy!
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Na dobre warto było czekać!

Nowa Mazda6, która niedawno miała swoją premierę na
polskim rynku to już trzecia
wersja flagowego modelu tej
marki. Czym zaskakuje? Zjawiskową linią nadwozia, wyrafinowanym designem wnętrza
oraz imponującym wyposażeniem już w wersji podstawowej.
Do tego przestronne wnętrze,
nowy kształt foteli, przyjemny dotyk wentylowanej skóry nappa i elementy z drewna sen robią wrażenie na każdym, kto zasiądzie za jej
kierownicą. Odświeżona stylistyka tylnej części nadwozia, drapieżny
grill oraz dynamiczna sylwetka sprawiają, że samochód emanuje elegancją, którą dodatkowo podkreśla nowy lakier Soul Red Crystal.
Nowe są również reflektory FullLED. Adaptacyjny zestaw złożony
z diod LED, precyzyjniej i szybciej dopasowuje światło do otoczenia,
zapewniając maksymalny zasięg bez oślepiania innych użytkowników
drogi. Dzięki pakietowi najnowszych technologii bezpieczeństwa
i-ACTIVSENSE jazda Nową Mazdą6 jest teraz jeszcze bardziej przyjemna i odprężająca, ponieważ kierowca ma stale poczucie pełnej kontroli nad samochodem. Stylowe nadwozie skrywa zaawansowane

technologie ochrony kierowcy i pasażerów, w tym m.in. system kamer
360°, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, system kontroli martwego
pola, monitorowanie ruchu poprzecznego przy cofaniu oraz asystent
pasa ruchu. Najnowsza wersja wyświetlacza head-up prezentuje najważniejsze dane na przedniej szybie, dzięki czemu prowadzący
nie musi odrywać wzroku od drogi. Mazda6 dba o nas na każdym
wspólnym kilometrze: ulepszony adaptacyjny układ utrzymywania
stałej prędkości (MRCC) z funkcją stop&go sam zatrzyma samochód
po wykryciu zagrożenia, alert LAS poinformuje o niekontrolowanej
zmianie pasa ruchu, a nawet dostosuje prędkość do warunków jazdy
(aktywny tempomat). To tylko część zmian, jakie zyskała najnowsza
wersja. Powodów do bliższego poznania Nowej Mazdy6 jest ponad
100, bo aż tyle ulepszeń wprowadzono w tym modelu. O wszystkich
zaletach opowiedzą handlowcy w salonie Mazda Matsuoka
przy ul. 3 Maja 1/3 w Łodzi. Zapraszamy!

Centrum Kosmetyki Samochodowej

Już wkrótce otwarcie
największego salonu
samochodowego w Łodzi!

www.mazdalodz.pl

ul. Łąkowa 29
Parking podziemny w hotelu DoubleTree by Hilton Tel. 608 88 33 11
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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tel. 42 676 34 44
www.marvel.hyunday.pl
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