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Chochlik zakradł się na naszą październikową okładkę i zamienił trójkę na
jedynkę: Mazda Matsuoka, jedyny autorywkrótce
zowany salon Mazdy w Łodzi,Już
znajduję
się otwarcie
największego
salonu
przy ulicy 3 Maja 1/3, a nie w centrum
miasta przy ul. 1 Maja 1/3. Sześć osób
czytało
samochodowego
w Łodzi!
gazetę przy korekcie, ale to redaktor
naczelny zatwierdza ją do druku,
dlatego biję się w piersi, przewww.mazdalodz.pl
praszam za błąd i piszę to sprostowanie. Za miesiąc też napiszemy o salonie, gdyż niebawem zostanie on uroczyście otwarty
i będziemy tam obecni!
Jerzy Mazur, redaktor naczelny

Na okładce: 	  NOWA MAZDA6 Już w salonie Mazda Matsuoka
Łódź ul. 1 Maja 1/3
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wydawca nie odpowiada za treść reklam.
All rights reserved. The editor cannot
be held responsible for the content of
the advertisments.
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Manufaktura na Stulecie

Wielkie polskie Stulecie świętuje także Manufaktura - jak co roku
odbędzie się Piknik Niepodległościowy, ale tegoroczna – 8. edycja,
będzie wyjątkowa. Już o godz. 11 na Rynku Włókniarek Łódzkich
staną ekspozycje jednostek wojskowych i policyjnych oraz militarne grupy rekonstrukcyjne, które pozwolą każdemu oglądać
z bliska broń, wyposażenie i pojazdy (tankietka TKS i transporter
opancerzony bren Cartier). Obchody otworzy przemarsz i koncert
orkiestry szkockich dudziarzy „Pipes & Drums” z Częstochowy
i pieśni patriotyczne w wykonaniu Chóru Cantleya. Około godz.
15.00 na rynek wjedzie Marszałek Piłsudski – będzie powitany przez
łódzkie władze, zaintonuje Hymn Polski, harcerze wniosą flagę długości 123 metrów, a dwie godziny później rozpalą ogromne ognisko i poprowadzą śpiewanki patriotyczne. Nowością będzie mobilny pokój zagadek – escape room
stanie na rynku; aby się z niego
wydostać, trzeba podjąć grę historyczną związaną z wydarzeniami 11 listopada 1918 r. Będzie
też konkurs związany z budkami
niepodległościowym (jedna stanie na rynku i dwie – w innych
częściach miasta). Piknik zakończy się około godz. 17.30 pokazem sztucznych ogni. (BeO)

Na podium Lonely Planet

Łódź została uznana za jedno z najlepszych i najkorzystniejszych
miejsc do odwiedzenia przez miłośników podróży. Miasto otrzymało to wyróżnienie w niezwykle prestiżowym zestawieniu Lonely Planet Best in Travel. Ranking ten dotyczy najatrakcyjniejszych
miejsc do odwiedzenia w nadchodzącym 2019 r. Każdego roku
Lonely Planet wybiera listę Best in Travel, wskazującą najlepsze
10 miast, państw i regionów, które w nadchodzącym roku warto
zwiedzić. W tegorocznym rankingu Łódź uplasowała się na drugim miejscu, wyprzedzając m.in.
park narodowy Great Smoky
Mountains w USA, Malediwy
czy amerykańskie Houston.
Pierwsze miejsce w rankingu
zajęła Dolina Południowego
Nilu w Egipcie. Więcej o tym
na stronie www.lonelyplanet.com/best-in-travel,
a
my
napiszemy o tym w grudniu. (jm)
O rankingu informuje

Obsługa kart płatniczych
Obsługa bezgotówkowa ﬁrm

Łódzka Organizacja Turystyczna
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WYDARZENIA

Łódź stolicą ekologii

nych Orzechów Laskowych Tłoczony na Zimno, Olej z nasion
kozieradki zimno tłoczony nieczyszczony, Royal Green Coconut
Blossom Nectar - nektar z kawiatu kokosa oraz Oliwa extra virgin
Eliama Daily Value Premium, a także Olej do płukania ust - BIO
Planete, Georganics - Mineralna pasta do zębów, Vuokkoset 100%
BIO - Wkładki Higieniczne, BEN&ANNA Naturalny dezodorant
na bazie sody oraz Złote MULTI Energia & Antystres oraz Liofilizowana Zielona Małża Nowozelandzka. Natomiast już po raz XI
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zorganizował wojewódzki konkurs produktów tradycyjnych „Tygiel Smaków” – na najlepszy produkt tradycyjny regionu łódzkiego, którą to nagrodę otrzymała
firma "Dobry Smak" Paweł Mikuś za produkt: „Pieczona kiełbasa”.
Następna edycja targów NATURA FOOD i beECO odbędzie się
w terminie 18-20 października 2019 roku.
(jm)

W październiku w Hali Expo-Łódź odbyły się XI Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD oraz
VII Targi Ekologicznego Stylu Życia beECO. Wzięło w nich udział
ponad 350 wystawców z Polski, Czech, Niemiec, Szwecji, Wielkiej
Brytanii i Włoch, a imprezę odwiedziło ponad 12 000 osób. To największe w Polsce wydarzenie branży BIO. Wystawiali się tu producenci, przetwórcy, dystrybutorzy, hurtownicy różnorodnych produktów ekologicznych i naturalnych (m.in. żywność, kosmetyki
i środki czystości). Podczas targów wręczono nagrody w konkursach
„Złoty Medal NATURA FOOD 2018” i „Złoty Medal beECO 2018”
za produkty: Mąka orkiszowa Wolno mielona Typ 2000, Michał Pelc
– ANAGRAM: Słodki sen, Twaróg Tłusty Klinek z Kujaw i Ziemi
Dobrzyńskiej na tacce, Piwo StaroGdańskie Classic, Olej z Prażo-

Nie ma Polski bez literatury
To tegoroczne hasło przewodnie Salonu Ciekawej Książki, na
który Miejska Arena Kultury
i Sportu zaprasza w dniach 16-18
listopada do Hali EXPO Łódź
przy al. Politechniki 4. W tegorocznej edycji udział zapowiedziało ponad 90 wystawców. Salon
Ciekawej Książki będzie strefą
promocji dobrej książki, wymia-

targi
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ny myśli, poglądów i dyskusji a zarazem
miejscem spotkań literackich ze znanymi
autorami i ludźmi kultury. Tradycyjnie
bogatej ekspozycji wydawniczej towarzyszyć będą panele dyskusyjne, książkowe
premiery i bestsellery. Na najmłodszych
czytelników czekać będą liczne warsztaty
połączone z akcentami artystycznymi,
nie zabraknie atrakcji dla miłośników
i fanów gier planszowych. Podczas targów będzie można zapoznać się z bogatą
ofertą polskich wydawnictw prezentujących wszystkie gatunki literackie począwszy od literatury pięknej, sensacyjnokryminalnej, popularnonaukowej i naukowej, a kończąc na literaturze faktu i komiksie. Trzydniowe wydarzenie to również bogaty wachlarz ofert księgarni, hurtowni, instytucji i stowarzyszeń oraz dystrybutorów mediów elektronicznych
dedykowanych czytelnikom. Jednocześnie z Salonem Ciekawej
Książki odbędą się Targi Prezentów Świątecznych MIKOŁAJEK.
Na obydwa wydarzenia obowiązuje jeden bilet. Szczegóły na:
salonciekawejksiazki.pl oraz mikolajek.targi.pl
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Jeszcze Polska...
11 listopada przypada stulecie odzyskania niepodległości, które
zwieńczyło walkę kilku pokoleń Polaków. Kraj powstały ze złączenia
trzech zaborów o różnym stopniu rozwoju, pełen mniejszości narodowych, z nieustabilizowanymi granicami, został odbudowany i dzięki wieloletnim wysiłkom odzyskał pewne miejsce na mapie Europy.
Łódź od początku roku świętuje wielką rocznicę w całym mieście,
a w programie obchodów jest ponad sto wydarzeń: Tydzień Patriotyczny z rekonstrukcją rozbrajania Niemców na Piotrkowskiej,
100-metrowa flaga w centrum, biało-czerwona iluminacja magistratu,
nowe murale. Muzeum Tradycji Niepodległościowych przygotowuje
wystawę przedstawiającą podpisanie traktatu wersalskiego i zaangażowanie Polaków w obrady konferencji pokojowej w Paryżu. Prezydent
Łodzi Hanna Zdanowska, zainspirowana przez środowisko żołnierzy
AK, podpisała umowę na budowę pomnika Armii Krajowej – monument stanie na placu Hallera, ma być gotowy do 21 grudnia i będzie
przypominał o udziale łodzian w walce o niepodległość Polski oraz
zaświadczał o Łodzi jako mieście patriotycznym.

Miasto Kobiet
odda hołd łodziankom przypominając, że polskie
kobiety sto lat
temu uzyskały pełnię praw wyborczych.
Festiwal
Światła przygotował patriotyczne prezentacje, a Muzeum Włókiennictwa – portal internetowy do wirtualnej prezentacji wystaw „Stworzone w odrodzonej Polsce” i „Made In Łódź”. Mocnym głosem odezwie się Freedom Jazz Festival, który propaguje jazz jako muzykę wolności i buntu; organizatorzy podkreślą fakt, że tę samą rocznicę
obchodzi nie tylko Polska, ale także Litwa, Łotwa, Estonia, Islandia
oraz Węgry – i zaprosili na koncerty przedstawicieli tych państw.
W starym klasztorze ojców franciszkanów w Łagiewnikach wystąpi
Grażyna Łobaszewska. Na scenie Multicup&Coctail bar przy ul. Jaracza będzie grana muzyka łącząca jazz improwizowany i folk. Także
muzycy filharmonii przeprowadzą słuchaczy przez różnorodność
gatunkową i estetyczną – od jazzowej klasyki, poprzez tygiel muzyki
filmowej i folkowej, aż po jazzową odsłonę SoulBop XL.
Ważną datę uczciła publikacja „100 na 100: Antologia komiksu na
stulecie odzyskania niepodległości” – pierwszy komiks, jaki ukazał się
w oficynie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Autorem koncepcji
artystycznej książki jest Adam Radoń ze Stowarzyszenia Twórców
„CONTUR”, a wśród autorów są takie osobowości, jak nestor komiksu Papcio Chmiel, czyli Henryk Jerzy Chmielewski, Bogusław Polch
czy Andrzej O. Nowakowski. Na 32-stronach publikacji znalazły się
różne style i techniki rysowania, a opowieści – jak to w komiksie –
obfitują w niezwykłych bohaterów, konflikty racji i postaw. Po raz
pierwszy w tak niezwykłej formie otrzymujemy opowieść o odrodzeniu Państwa Polskiego po 123 latach niewoli. Gruba kolorowa książka,
która miała premierę podczas Festiwalu Komiksu i Gier, na pewno
przypadnie do gustu i wielbicielom sensacyjnych opowieści i nauczycielom historii.
Jerzy Mazur

Łódź Young Fashion 2018

i Ubioru łódzkiej ASP.
Odbyła się także piąta
odsłona imprezy BRA
DAY, realizowanej wspólnie przez łódzką ASP,
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im.
M. Kopernika w Łodzi
i Fundację Pełną Piersią.
Głównymi bohaterkami
wieczoru były Amazonki
– wyjątkowe kobiety, które
podczas imprezy występują w roli modelek. BRA
DAY towarzyszy zawsze
wystawa fotografii mody
i koncert muzyczny. Więcej informacji na: lodzyoungfashion.com (BeO)

W październiku odbyła się gala finałowa drugiej edycji Międzynarodowego Konkursu „Łódź Young Fashion Award”. Kolekcje pokazane na wybiegu Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi zachwyciły jurorów i zgromadzoną publiczność. Konkurs
wygrała Laima Jurca z Łotwy. Nagrodę główną – statuetkę Manequine
oraz 30 tys. euro – wręczyła laureatce Prezydent Miasta Łodzi, Hanna
Zdanowska. Zwycięska kolekcja tematycznie nawiązuje do czasów
sowieckich – okresu święcących pustkami sklepów, ograniczonego
wyboru i wszechogarniającej szarzyzny, co wymuszało ogromną kreatywność i pomysłowość, oraz skłaniało do tworzenia odważnych rzeczy w zaciszu własnego domu. Międzynarodowy Konkurs Łódź Young
Fashion Award 2018 skierowany jest zarówno do profesjonalnych projektantów, jak i debiutantów – artystów związanych ze szkołami mody,
uczelniami artystycznymi i freelancerów, urodzonych po 1988 r. Tematem tegorocznej edycji była „WOLNOŚĆ”. Gali towarzyszył pokaz
dyplomowy Katedry Ubioru łódzkiej ASP, odbywający się od 1995
roku i promujący dyplomantów Katedry Ubioru z Wydziału Tkaniny

Zdjęcia Łódź Young Fashion 2018

lodziana

6

rynek Łódzki 11(210) 2018

Łódzki sport w Zatoce

gram edukacyjny – lekcje
muzealne i konkursy. Na ekspozycji zostały przypomniane
sylwetki wybitnych łódzkich
sportowców, od szachisty
sprzed I wojny światowej
Akiby Rubinsteina, poprzez
lekkoatletkę Marię Kwaśniewską-Maleszewską, aż po bramkarza Jana Tomaszewskiego
i piłkarza Zbigniewa Bońka.
W podzielonej na cztery części
przestrzeni
ekspozycyjnej
zaaranżowana została kawiarnia szachowa oraz stadion
sportowy z trybunami. Sekcja
turystyczna opowiada o łódzkim kolarstwie i wyprawach wysokogórskich, można tu spróbować sił na profesjonalnych trenażerach
rowerach szosowych, a specjalna aplikacja tworzy wizualizację obrazu twarzy zwiedzających, nanosi elementy ubrania himalaistów
i pokazuje efekty zmian przy temperaturach poniżej zera.
(BeO)

Od października można
oglądać stałą wystawę
„Szybciej. Wyżej. Mocniej” w nowej siedzibie
Muzeum Sportu i Turystyki w Zatoce Sportu –
„sportowy”
oddział
Muzeum Miasta Łodzi
przeniósł się tam po blisko dwóch latach przerwy,
spowodowanej koniecznością przeprowadzki magazynów. Nowa, interaktywna wystawa wprowadza
w historię sportu i turystyki w Łodzi, sygnalizuje
najważniejsze wydarzenia
i postaci jest też promocją
aktywności fizycznej oraz
zasad fair-play. Będzie tam
realizowany także pro-

Komedia zmusza do myślenia
Rozmowa z Mirosławem Jękotem,
aktorem filmowym, telewizyjnym i teatralnym

skim. Gram też w filmie Piotra Busłowa. Te doświadczenia stawiają
przede mną nowe wyzwania – między innymi granie w obcym języku.
To bardzo ciekawe. Teraz przede mną kolejne wyzwanie teatralne.
W listopadzie będziemy oglądać Pana w nowej premierze Teatru
Powszechnego w Łodzi pt. „Taniec Albatrosa” w reżyserii Marcina Sławińskiego. Jak się Pan odnajduje w komedii współczesnej?
Bardzo lubię grać w komediach, to gatunek uniwersalny, dający
radość, chwile zapomnienia, ale jednocześnie – o czym często zapominamy – świetny nośnik bardzo ważnych treści! Oglądając komedie
możemy się wiele nauczyć, komedie zmuszają do myślenia, przy czym
ich forma pozwala docierać do szerokiego grona odbiorców. Gatunek
komediowy jest z założenia bardzo filozoficzny. Zależy tylko z jakiej
perspektywy na niego spojrzymy. Tak jak w życiu, które również może
być komedią. Myślę, że o tym jest spektakl „Taniec albatrosa”, w którym gram mężczyznę uwikłanego we własne „za i przeciw”. W tej sztuce
bohaterowie dokonują nieprzeciętnych czasem wyborów i ponoszą ich
konsekwencje – nie zawsze wesołe. Tekst Géralda Sibleyrasa jest bardzo
mądry, daje do myślenia. Błyskotliwie pokazuje, że w komediowym
kontekście nasze życie często wygląda nieco tragikomicznie. Scena Polskiego Centrum Komedii stworzona przez Ewę Pilawską jest świetnym
miejscem do pokazywania widzom, jak wielowymiarowa jest komedia. „Taniec…” to moja kolejna przygoda z Marcinem Sławińskim
i kolejne spotkanie w Powszechnym. Jakiś czas temu wystąpiłem tutaj
w „Godzinie spokoju” w ramach projektu „Teatr dla niewidomych
i słabo widzących”. Muszę przyznać, że to było bardzo ciekawe doświadczenie spotkania z zupełnie nową widownią. Bardzo dobrze, że Teatr
Powszechny nie tylko buduje infrastrukturę dla osób z niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim proponuje merytoryczne wypełnienie.
Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.
Beata Ostojska

Jest Pan absolwentem wydziału
aktorskiego łódzkiej „Filmówki”, na scenie debiutował w 1990 r. w Teatrze
Nowym w Łodzi w spektaklu „Maszyna do liczenia”. Występował Pan na
scenie dwóch łódzkich teatrów – Nowego i Powszechnego, od 1996 jest Pan
związany zawodowo z Warszawą.
Gdzie jest lepszy klimat dla aktora i lepsza publiczność – w Łodzi czy w stolicy?
W Warszawie jestem związany
głównie z projektami telewizyjnymi
i filmowymi, praca przy nich bardzo
się różni od klimatu pracy w teatrze.
Nigdy jednak nie oceniam publiczności – nie ma lepszych lub gorszych widzów, dla wszystkich gram najlepiej jak potrafię. Oczywiście publiczność przed ekranem jest dla mnie
w pewnym sensie „anonimowa”, z kolei spotkanie z widzem w teatrze
jest zawsze niespodzianką, daje możliwość bezpośredniej konfrontacji
i nowych doświadczeń.
Po wygranym castingu przyjął Pan także kilka rozpoznawalnych ról filmowych – grał pan w tak popularnych serialach, jak „Klan”, „Korona Królów”, „Plebania” czy „Ojciec Mateusz”. Co na obecnym etapie kariery przynosi więcej doświadczeń i większą satysfakcję – film czy teatr?
Jedno i drugie. Na pewno w ostatnich latach mam więcej doświadczeń zawodowych przed kamerą niż na deskach teatralnych. Pracuję też
przy zagranicznych projektach telewizyjnych i filmowych – ostatnio
między innymi przy bardzo dużym serialu kostiumowym realizowanym przez rosyjską telewizję – gram tam historyczną postać Jerzego
Mniszcha, którego córka zasiadła w XVII wieku na tronie moskiew-

Premiera
10 listopada 2018
Gérald Sibleyras

Taniec albatrosa
reż. Marcin Sławiński
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ZIEMIA OBIECANA
– balet z fascynacji

Fotografie
na wystawach

W listopadzie na desach Teatru Wielkiego zostanie pokazany balet „Ziemia Obiecana”. Jego historia jest niezwykła.
W galerii ŁTF
Kiedy zapadła decyzja, że XV Łódzkie Spotkania Baletowe
przy ul. Piotrkoww 1999 roku inaugurować ma balet autorstwa Graya Veredoskiej 102 przez 3
na, wybór choreografa był nie lada zaskoczeniem – jak brytyjtygodnie od 8.10 bęski artysta nowozelandzkiego pochodzenia poradzi sobie
dzie można oglądać
z Reymontowską „Ziemią obiecaną”?! Veredon, choreograf
wystawę fotografii
o światowej renomie, był już wtedy po czterech wizytach
Krzysztofa Jarczeww Łodzi, których owocem były widowiska: „Sen nocy letniej”
skiego pt. „Zapozo(1985), „Wolfgang Amadeus” (1987), „Romeo i Julia” (1992).
wani”. Zobaczymy
W wolnych chwilach zwiedzał Łódź, zaglądał do muzeów,
na niej portrety
do archiwów i bibliotek. Nie ukrywał, że Łódź go „kupiła”...
osób znanych ze
A kiedy „przedarł się” przez 500 stron gotyku „Lodz, das
sceny politycznej
gelobte Land” – niemieckiego wydania z 1916 roku – i z zapari artystycznej. – Nie
fot.
Krzysztof
Jarczewski
tym tchem obejrzał arcydzieło Andrzeja Wajdy, wiedział,
będę udawał, że prezenże balet „Ziemia obiecana” musi powstać i że to on chce być
Jerzego
Semkowa
zagrać
utwory
Brahmsa
Zakończyła
się
budowa
sali
koncertowane
zdjęcia
to
chwile
„upolowane”
– mówi aujego twórcą. Wybrał muzykę Franza von Suppé i Michaela
Mozarta.
Następny dzień przyniesie kontowej Akademii
Muzycznej
przy
ul. Żu- alei efekt
tor zdjęć. – Zdecydowałem się na pełną współpracę
Nymana
(zestawienie
niektórych
zdziwiło,
wszystOrkiestry
bardzkiej
2. Uroczyste
otwarcie
odbędzie
z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed
kich
zachwycił),
scenografa
– Irenę
Biegańską cert
i reżysera
fil- Symfonicznej Filharmonii
pod batutą Pawła Przytockiego,
się 18. 10,
a uświetni
je cykl koncertów,
któ- Łódzkiej
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
mowych
sekwencji
– Jarosława
Marszewskiego;
kierownictwo
która
będzie towarzyszyć pianistce Beacie
ry od adresu
nowejwsali
otrzymał
tytuł „AŻ
są, jak chcą, ale jednak – pozowali. Wybierali scenomuzyczne
spoczęło
rękach
specjalisty
od baletu
– Tadeusza
Bilińskiej
w Koncercie fortepianowym
festiwal”, a trwać
(nomen
omen!)
grafię, kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może jednak,
Kozłowskiego.
Efekt?będzie
Widzowie
wracają
do spektaklu
wieloW.nowego.
Lutosławskiego.
W programie są też
aż do 18
Już 17.10
na nowej w
estradzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdzikrotnie
za grudnia.
każdym razem
odnajdując
nim coś
Ta
utwory G.
Verdiego, R. Wagnera i B. Brittedzie stanie
Orkiestra
Symfoniczna
Akadewi? Warto sprawdzić!
„Ziemia
obiecana”
to dzieło
wyjątkowe
– zrealizowane
z rozna (18.10).rolaSerdecznie zapraszamy! (BeO)
mii Muzycznej
w Łodzi,
aby pod batutąwyrazistymi
Z kolei w galerii Akademickiego Ośrodmachem,
ze znakomicie
poprowadzonymi
ka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
mi, z czytelną dramaturgią i efektownymi scenami zbiorowymi; z choreografią, która stwarza możliwości technicznego
eksponowane zdjęcia Grzegorza Michałowpopisu, ale przede wszystkim oddaje klimat, świetnie charakskiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawoteryzuje postacie i relacje między nimi. Gray Veredon udodowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
wodnił, że jego wędrówki po Łodzi – „na żywo” i te przez
od publikacji w „Expressie Ilustrowanym”,
archiwalia – nie poszły na marne. Sprezentował Łodzi niepopotem robił zdjęcia dla „Przeglądu Sportowtarzalne widowisko o niej samej – wspaniały spektakl, który
wego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej
będąc już blisko 20 lat na scenie cięgle fascynuje, uczy
Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)
Mec. Marek
i zachwyca swoją urodą i mądrością.
(BeO)
Kopczyński,
mec. Bożena
Niecieckalaureatem
nagród w Konkursie
Ostojska
Strzemińskiego, konkursu Busii dziekan
W Galerii ELart w Domu Aukcyjnym Rynek Sztuki (ul. Wschod- ness Meets Art oraz galerii ELart
ORA Jarosław
nia 69, parter, wejście od ul. Narutowicza) od 9 do 26 listopada i OPUS
za pracę multimedialną
Szymański
będzie można obejrzeć prace Dominika Janyszka zatytułowane „Przekształcenia”.
Na wystawie
fot. Maciej
ELart artysta zaprezentu„Skosy”. Artysta (ur.1990) jest absolwentem łódzkiej ASP oraz PŁ. w Galerii
Grzegorek
Tworzy utrzymane w nurcie je nowe kompozycje fakturalne.
13 września w siedzibie Okręgowej Rady Ad- Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była bopost konstruktywistycznym Łódzki Dom Aukcyjny Rynek
wokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgro- wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
kompozycje fakturalne, wyko- Sztuki zaprasza także w listopadzie
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej dokorzystując samodzielnie opraco- na 43 Aukcję Promocyjną, w czasie
i wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień naniom film dokumentalny, a wieczór był także
waną technikę. Jest także auto- której będzie można kupić obrazy
z okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik.
promocją
wydanego pośmiertnie
tomiku
wierszy
rem instalacji
multimedialartystów
młodego
pokolenia
W spotkaniu wzięły też udział Jej dziecinych
- Kinga
Bożenny
Banasik
„Miłość w
w ogrodzie”,
który do
z użyciem
efektów
świetlcenach wywoławczych
300-500
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie
przygotowało
naszezł.wydawnictwo.
Inicja- się w siedziLicytacja odbędzie
nych, jednadruku
z nich
była prezenwspominali byłą dziekan ORA, podkreślając
Jej wtorami
spotkania
byli adwokaci
Bożena
Nieciectowana
czasie
łódzkiego
bie firmy
przy
ul. Wschodniej 69
charyzmę i wkład w umocnienie pozycji Festiwalu
polskiej Światła.
ka-Ostojska
i Marek Kopczyński,
a patronat
nad 24 listopada
Uczestniczył
(I piętro)
w sobotę
fot. Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień
nim
sprawował
adw.
Jarosław
Szymański,
Dziekan
w kilku wystawach zbiorowych o godz.12.00, wstęp wolny.
Michałowski
pomagały piosenki francuskie wykonane
przez i Budapeszcie.
Okręgowej Rady
Adwokackiej
w Łodzi.
(BeO)
w Łodzi
Jest
też
Zapraszamy!

AŻ Akademii Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

„Skosy” w Galerii ELart

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 24 listopada - 43 Aukcja Promocyjna  
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kulturalny listopad
Łódzkie instytucje obchodzą wielki polski jubileusz
„50 słów”, który wyreżyserował W. Zawodziński. Teatr Mały 11 listoNa scenie Teatru Wielkiego zagości repertuar narodowy: będą pada wystawi „Pana Tadeusza”, a pod koniec miesiąca – premierę
grane opery Moniuszki „Halka” i „Straszny dwór”. Filharmonia sztuki „Sklep to żaden interes”.
Łódzka prezentuje dorobek rodzimych kompozytorów i we własnej
Wystawy
siedzibie, i na występach gościnnych – na początku sezonu orkiestra
Muzeum Miasta Łodzi eksponuje „Nowy poczet władców Polwystępowała w Bratysławie i w węgierskim Peczu, na grudzień plano- ski”, a na II i III piętrze budynku D w Muzeum Włókiennictwa
wany jest wyjazd do Chin. Natomiast w Łodzi 6 listopada odbędzie się można oglądać wystawę prac „Antkowiak i Moda Polska” – jej
organowy recital muzyki polskiej, a 16 listopada – koncert muzyki pomysłodawca Tomasz Ossoliński tak zaaranżował górną przedo filmów Andrzeja Wajdy z udziałem Daniela Olbrychskiego. Kon- strzeń ekspozycji, że czuje się w niej atmosferę panującą w przedsięcert muzyki polskiej planuje na 27 listopada Akademia Muzyczna. biorstwie Moda Polska; „spotkamy” tu pracujące w firmie modelki
Muzeum Miasta Łodzi realizuje program „Łódzkie oblicza niepodle- i projektantów. Na niższym piętrze zaś można podziwiać blisko 60
głej”, który 18 listopada zakończy uroczysta gala w Sali Lustrzanej.
stylizacji składających się z kreacji i dodatków zaprojektowanych
Koncerty
przez Jerzego Antkowiaka. W Białej Fabryce warto też obejrzeć inną
W tym sezonie Filharmonia Łódzka podkreśla znaczenie dorob- nową wystawę, która nosi tytuł „Niemapa Łódź. Na tropie sztuki”
ku Krzysztofa Pendereckiego, który obchodzi 85. urodziny
i w interaktywny sposób prezentuje sztukę w przestrzeni miej– filharmonicy uczczą to 23 listopada koncertem symfoskiej – zarówno dzieła sztuki, jak i ważne dla specyfiki mianicznym. Akademia Muzyczna 8 listopada planuje
sta aspekty jego historii i kultury; można tam zobaczyć
w pałacu przy ul. Gdańskiej „sztafetę fletową”, a 17
zrewitalizowane fabryki, obejrzeć nocą detale archilistopada w Sali przy ul. Żubardzkiej wystartuje 6.
tektoniczne na Pietrynie albo odsapnąć w kąciku
AŻ Festiwal; 24.11 w programie jest wieczór muzyparkowym wsłuchując się w „Ptasie Radio” Tuwiki Krzesimira Dębskiego do filmu „Zew morza”.
ma. Do 11 listopada będzie czynna wystawa pt.„InTeatr Muzyczny będzie gościć jazzowego wirtuspirujemy kolorem”, na którą ponad dwieście
oza fortepianu Chrisa Jarretta – 17 listopada
zachwycających kolorytem prac nadesłali hafciarze
widownia zmieni się w stare kino i o godz. 18.30
z całego kraju. Natomiast 11 listopada odbędzie się
zostanie wyświetlony film Eisensteina „Pancernik
wernisaż nowej wystawy pt. „Za wolność”.
Potiomkin”, a pianista siedzący obok ekranu zagra
Na wszystkich piętrach ms1 prezentowana jest
improwizowaną muzykę do filmu. Z kolei 24 listowystawa „Awangarda i państwo”, pokazująca postawy
pada warto wybrać się na koncert do Pałacu Herbsta
artystów polskich wobec aparatu państwowego w XX
– wystąpi tam zespół grający na kopiach dawnych
i XXI wieku. Muzeum Sztuki od 23 listopada zaprasza
instrumentów.
do ms2 na nową panoramiczną wystawę pt. „Wielka
Gwiazdy na estradach
Wojna”, która poprzez dzieła twórców polskich
Do Łodzi przyjadą z koncertami gwiazdy minioi zagranicznych oraz dokumenty z epoki pokazuje, jak
nych dekad; można być pewnym, że będą się na nich dobrze bawić hekatomba pierwszej wojny światowej wpłynęła na sposób patrzenia
nie tylko „staruszkowie”, ale i pokolenie ich dzieci i wnuków – 19 na świat przez artystów. Zespół Muzeum Pałac Herbsta przygotował
listopada w Teatrze Muzycznym wystąpi Urszula, a 30 listopada remedium na listopadowe szarugi – dużo koloru, ciepłe wnętrza
w Atlas Arenie Beata Kozidrak i zespół Bajm; multimedialne show i podróż – specjalne wydanie Salonu Muzycznego w Pałacu Herbsta
podsumuje cztery dekady istnienia zespołu. W Wytwórni 2 listopa- pt. „Muzyczne wędrówki baroku: z Ameryki Łacińskiej do Chin";
da wystąpi w zespół Kult. 4 listopada na scenę wyjdą Skaldowie; muzycy będą grać na kopiach dawnych instrumentów. Z kolei
zaśpiewają swoje kultowe piosenki – „Prześliczną wiolonczelistkę” w Małym Salonie Muzycznym zagoszczą instrumenty strunowe
i „Cała jesteś w skowronkach”. 5 listopada wystąpi Kortez, 8 listopa- szarpane i prace plastyczne w jesiennych kolorach. Mali goście będą
da Natalia Nykiel, a 18 listopada Lady Pank – zespół wykona m.in. też poznawać takie wynalazki XIX wieku, jak telefon, gramofon czy
stare piosenki z pierwszej płyty.
maszyna do pisania. Nie zapominajmy też o wystawach stałych,
Kurtyna w górę
czyli „Sztuce dawnej w nowym wymiaTeatr Wielki wystawi „Rigoletto”,
rze” i Galerii Sztuki Dawnej z arcydzieła„My fair Lady” i „Ziemię obiecaną”,
mi malarstwa polskiego. W Galerii
udostępni też scenę na ciekawe występy
A „Akwarium” (foyer Teatru Arlekin)
gościnne: 19 listopada będzie tańczyć
można oglądać „Bajki z małego ekranu”
rosyjski balet Kostroma, a 30 listopada
– wystawę lalek z filmów animowanych
wystąpi zespół tańca irlandzkiego Gaelze zbiorów Muzeum Kinematografii.
force Dance. W Teatrze Muzycznym
Miejska Galeria Sztuki na wystawie pt.
będzie można obejrzeć wiele repertu„Znaki-Kody-Komunikaty” prezentuje
arowych hitów, m.in. „Les Miserables”,
w ośrodku w parku Sienkiewicza obrazy,
„Jesus Christ Superstar”, a nawet wesografiki, tkaniny i obiekty z nurtu kaliły koncert „Muzyczna podróż z Wiedgraficznego; są to dzieła takich artystów
Teatr Muzyczny – Podróż z Wiednia do Rio jak Andrzej Bartczak, Andrzej Bator, Stania do Rio”; pod koniec miesiąca
będzie też dwukrotnie wystawiony nowy musical „Madagaskar”. nisław Dróżdż, Józef Szajna czy Małgorzata Skuza.
Teatr im. Jaracza 9 i 10 listopada wystawi premierę „Operetki” GomDuszpasterz artystów pożegnał swój festiwal
browicza w reżyserii W. Zawodzińskiego, a w dniach 23-25 listopada
Żegnam Was ze wzruszeniem i czułością. Kolorowych snów,
można obejrzeć nowy spektakl „Trzy siostry”. W Teatrze Powszech- duża buźka. Pa! – taki wpis zamieścił na oficjalnej stronie Festiwalu
nym 10 listopada odbędzie się premiera francuskiej komedii współ- Kultury Chrześcijańskiej jego twórca i opiekun – ks. Waldemar
czesnej „Taniec albatrosa” w reżyserii Marcina Sławińskiego. Dyrek- Sondka. Festiwal, zorganizowany po praz pierwszy na 10-lecie Teatru
tor Teatru Nowego Krzysztof Dudek zamierza 1 listopada 2018 r. Logos, odbywał się od 1997 r., początkowo w kościele NMP, a potem
powierzyć funkcję zastępcy dyrektora ds. artystycznych Maciejowi i teatr, i festiwal przeniosły się razem z ks. Sondką do kościoła przy
Wojtyszce – reżyserowi teatralnemu i filmowemu, który przymierza ul. Skłodowskiej-Curie i tę świątynię w 1993 r. abp Władysław Ziółek
się do wystawienia sztuki swojego autorstwa „Fantazje polskie”. Inne przekazał łódzkim artystom. Dwadzieścia edycji swego festiwalu
plany przedstawi po objęciu stanowiska; jego nominacja zbiega się porównał ks. Sondka do rokrocznie pojawiających się komet i wyraz 70-leciem Teatru, więc głównym zadaniem stojącym przed nowym ził nadzieję, że zamknięcie historii nie powstrzyma owocowania
szefem będzie przygotowanie obchodów, a na afisz mają trafić pre- duchowego, które jest ich konsekwencją. Tegoroczna – dwudziesta
miery nawiązujące do realizacji Kazimierza Dejmka. Teatr Fundacji pierwsza kometa nie zaświeci.
Kamila Maćkowiaka wystawi na scenie AOIA premierowy spektakl
Beata Ostojska
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Serce dla serc

Fundacja Serce dla Serc zaprasza do uczestnictwa w III
Kolacji charytatywnej, z której dochód będzie przeznaczony na przygotowanie i wyposażenie poczekalni i bawialni
dla dzieci po zabiegach operacyjnych
i chemioterapii, oczekujących na
zabiegi rehabilitacyjne Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M.
Konopnickiej przy ul. Spornej 36/50.
Kolacja odbędzie się w Hotelu andel`s 24 listopada o godz. 18.00. Biletem wstępu jest darowizna na rzecz
Fundacji w wysokości 350 zł
od osoby. Organizatorzy gwarantują
świetną zabawę, autorską kolacje
szefa kuchni oraz niespodzianki.
Gwiazdami wieczoru będą Izabella
Żebrowska, Zespół Czerwone Gitary
oraz Big Band Fabryka Wełny Pabianice. Więcej informacji na stronie
sercedlaserc.pl
(jm)

Jeszcze coś dla Łodzi zrobię
Rozmowa z Witoldem Barszczem,
współzałożycielem Fundacji „Kamień Milowy”

Jak na warszawiaka rozpoczynającego tu
pracę, osiągnął Pan duży sukces!
Cóż, jak się chce coś w życiu robić, to
czasem człowiekowi się udaje... Dwadzieścia parę lat temu zostałem w Łodzi dyrektorem marketingu w Banku Przemysłowo-Handlowym, a ówczesny prezydent Marek
Czekalski szukał Skarbnika Miasta i zatrudnił mnie w magistracie, gdzie przez 7 lat
prowadziłem finanse Łodzi. Robiłem to
„po nowemu” – w latach 1996-2003 otwierały się nowe możliwości i nowe rynki. Za
sukces swój i Łodzi uważam emisję obligacji miejskich, za które kupiliśmy prawie 40 nowoczesnych autobusów. Potem jako pierwsze miasto w Polsce zdobyliśmy reating firmy Standard & Poor’s i Łódź pojawiła się w 160 miejscach świata jako wiarygodny partner. W 2001 r.
nawiązaliśmy kontakt z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju
w Londynie oraz Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu. Jako
pierwsi, jeszcze przed wejściem Polski do Unii, otrzymywaliśmy stamtąd wsparcie – myślę, że to zmieniło spojrzenie łodzian na budżet miasta, a współpraca z instytucjami finansowymi jest kontynuowana.
W którym momencie pomyślał Pan o stworzeniu fundacji?
W życiu zawsze mam na względzie sprawy społeczne. Byłem
dyrektorem szpitali i różnych ośrodków medycznych, a prowadząc

rehabilitację obserwowałem, jak rodzice męczą się z chorymi dziećmi. Razem ze ś.p. doktor Anną Błaszczyk otworzyliśmy w firmie
Intermedicus fundację „Kamień Milowy”, by wpierać rodziców
i organizować dla niepełnosprawnych dzieci takie formy życia społecznego, które pozwolą im jak najlepiej funkcjonować w społeczeństwie. Stworzyliśmy przedszkole, dzięki czemu rodzice mogą pracować, wiedząc, że ich dziecko ma opiekę i atrakcje, które wspierają
jego rozwój. Nie wszystkim dzieciom da się pomóc, choćby ze względu na brak miejsca – znaleźliśmy więc na siedzibę Fundacji nową
szkołę, z dużym hektarowym terenem dookoła i chcemy stworzyć
Centrum Usług Medycznych; na razie dla dzieci, ale myślimy również o dorosłych, gdyż domów opieki dla osób starszych bardzo
w Łodzi brakuje.
Wasza działalność ma różne formy – organizujecie festyny, konferencje,
seminaria itp. Żeby się to udało, trzeba postawić na dobry zespół.
Pewnie, samemu nic się nie zdziała. Fundacja składa się z kilku
osób, a ton nadaje tam młoda Pani Prezes, która od dwóch lat świetnie sobie radzi.
W listopadzie odbierze Pan Honorową Odznakę Zasłużonego dla
Miasta Łodzi. Z jakim uczuciami?
Mam nadzieję, że zasłużyłem na nią głównie pracą społeczną.
Działam nie tylko w opiece i służbie zdrowia – od kilkunastu lat
jestem wiceprezesem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
Mamy 14 jednostek w regionie łódzkim, które pomagają nie tylko
przy pożarach, ale przede wszystkim przy zdarzeniach losowych;
zalaniach czy wypadkach. Nagrodę traktuję jako zwieńczenie
dotychczasowej pracy, która jeszcze się nie kończy – mam nadzieję
że jeszcze parę dobrych rzeczy dla Łodzi zrobię.
Dziękuję za rozmowę i życzę samych sukcesów!
Jerzy Mazur

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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smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

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

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

Kawa na...
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

PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

Staropolska gościnność w środku miasta

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

Smakujemy Niepodległość
W dniach 9-11 listopada organizatorzy Festiwalu Dobrego Smaku
zapraszają na Smakowanie Niepodległości. Impreza odbywa się
już po raz czwarty, ale w tym roku będzie to inne świętowanie
– zbliża się pora serwowania jabłek, które będą tematem przewodnim tegorocznej edycji. Przez trzy lata próbowaliśmy dań
z gęsiny tylko w Łodzi. W tym roku czas na województwo, w którym jest również sporo wyśmienitych restauracji. Organizatorzy
chcą spopularyzować gęsinę, która jest bardzo zdrowym mięsem,
ale nie zawsze docenianym – średnio Polak zjada 17 gramów gęsi
w roku! Prawie cała rodzima produkcja trafia na rynek niemiecki. Z kolei jabłka do Polski dotarły z Azji Środkowej i szybko
stały się naszym owocem narodowym – dziś w ich produkcji
jesteśmy światowym liderem! Przez trzy dni Smakowania Niepodległości dania główne z gęsiny będą w cenie 27 zł, dania wegetariańskie 19 zł, a desery 12 zł. Zjemy je m.in. w „Restauracji

„Siódemki” w remoncie

W październiku 2018 r. zaczął się remont dawnego pałacu Maksymiliana Goldfedera przy ul. Piotrkowskiej 77, czyli siedziby kultowych „Siódemek”.
Pod okiem konserwatora (obiekt ten
wpisany jest to rejestru
zabytków)
zostaną odnowione elewacje, wyremontowane będzie
podwórze i oficyna. Tak jak dotychczas budynek będzie pełnił funkcję
usługową, a działające w nim od lat
lokale gastrono-

Zapraszamy do „Krewetki”
W listopadzie szefowie kuchni
„Krewetka” (Piotrkowska 82, tel.
42 207 42 12) Paweł Kwiatkowski
i Rafał Odziemek zapraszają na kilka
nowych dań. To nowy lokal w Łodzi,
byliśmy tu na otwarciu w lipcu i testowaliśmy różnorodne owoce morza,
a przede wszystkim krewetki – podawane w kilku wariantach (także w zupie).
Teraz możemy tu zajadać się mulami
po marynarsku, przygotowanymi na
maśle z pietruszką, czosnkiem i papryką na ostro, sałatką exclusive – mixem
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Bułgarskiej” „Agrafce”, „Lokalu”, „Tubajce”, „King Kong Thaifood”, “La’Qra Bistro”, „Quale”, oraz kilku lokalach w OFF
Piotrkowska. Zapraszamy!
(jm)
miczne, które na stałe
wpisały się w gastronomiczną mapę Łodzi,
pozostaną. W oficynie
i na nieużytkowanym
poddaszu
powstaną
nowe lokale biurowe.
Na wyłożonym nową
posadzką podwórzu
powstanie dwupoziomowy ogródek dla lokali gastronomicznych.
Drewniana przybudówka baru zostanie rozebrana, a w jej miejsce
pojawi się zabudowa nawiązująca charakterem do pozostałej części.
Zasadzone zostaną również krzewy, drzewa oraz roślinność pnąca
umocowana na stelażach. Zakończenie remontu planowane jest na
marzec 2019 r., a już pod koniec 2019 r. będą się mogli wprowadzić
nowi najemcy.
(BeO)
sałat z fetą i oliwkami, tygrysimi krewetkami oraz sosem pomidorowo-śmietanowym, hiszpańską paellą z mulami (kto
nie lubi muli, może je zamienić na krewetki!), krewetkami i kiełbaską chorizo w sosie
pomidorowym i przyprawami korzennymi. Wszystkie produkty są przez restaurację zamawiane u wyspecjalizowanych
dostawców, którzy gwarantują świeżość
i oryginalność składników. Warto tu spróbować klasyczne rollo, które można wziąć
w rękę i pospacerować po Piotrkowskiej.
Szczególnie polecam paellę, do której
koniecznie zamawiamy bezalkoholowe
owocowe piwo Warka!
Jerzy Mazur
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Pocztówka z wakacji
Pałac Dożów w Wenecji

Kolejnego dnia pobytu postanowiliśmy obejrzeć od środka Pałac
Dożów, gotycką siedzibę władców i rządu Wenecji. Jego początki sięgają IX wieku, był wielokrotnie niszczony przez pożary i wojny,
następnie odbudowywany, rozbudowywany i przebudowywany.
Obecny kształt pałacu pochodzi z połowy XVI wieku. To trzykondygnacyjny budynek obejmujący z trzech stron wewnętrzny, renesansowy dziedziniec, który zamyka bazylika św. Marka (napiszemy o niej za
miesiąc). Od strony nadbrzeża i placu św. Marka na parterze i pierwszym piętrze posiada arkadowe loggie, a ściana II piętra jest ozdobiona płytami dwukolorowego kamienia. Całość wieńczy ażurowa attyka, zaś skrzydło pałacu wzdłuż kanału łączy Most Westchnień
z budynkiem nowego więzienia. Dziś w pałacu znajduje się Museo
dell'Opera, do zwiedzania udostępnione są także pomieszczenia pałacowe dekorowane freskami m.in. Veronesego i Jacopo Tintoretta.
Na fryzie Sali del Maggior Consiglio umieszczono poczet 76 dożów
weneckich. Miejsce, w którym powinien
znajdować się portret doży Marino Faliero
zasłonięte jest kirem – doża został ścięty
w 1355 za spiskowanie przeciw republice.
Jerzy Mazur
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Włókiennicza symbolem

Ulica Włókiennicza, symbol brzydoty łódzkiego Śródmieścia, stanie się w najbliższych latach symbolem rewitalizacji. W październiku
2018 r. miasto miało już wybranych
wykonawców – przy Włókienniczej
i jej narożnikach wyremontowanych
zostanie 17 nieruchomości. Pierwsze
remonty już się rozpoczęły. Narożnik
po parzystej stronie ul. Włókienniczej odnowi firma Mosty, a drugi
narożnik – firma Budomal. Po stronie nieparzystej najważniejszą inwestycją będzie remont rezydencji łódzkiego architekta Hilarego Majewskiego. Trudno dziś uwierzyć, że zaniedbana kamienica pod numerem 11
mogła być zaprojektowanym przez

niego samego miejskim pałacem. Piękno przywróci mu
firma Vik-Bud, odpowiedzialna m.in. za odnowę domu
Otto Gehliga i pałacu Poznańskich. Włókiennicza będzie
miała formę woonerfu bez
wyznaczonego przedziału między jezdnią a chodnikiem; zostanie wyłożona kostką kamienną tworzącą kompozycję artystyczną. Oprócz
mieszkań, powstaną tu miejsca dla małych i średnich firm, a partery
kamienic przekształcą się w lokale usługowe. Ważnym elementem rewitalizacji tego kwartału jest program społeczny. Przy Wschodniej 50
powstanie centrum obywatelskie i centrum aktywizacji zawodowej,
znajdą się tu też nowoczesne, małe domy dziecka, przedszkole i mieszkania chronione. Efekty pierwszych remontów zobaczymy pod koniec
2019 r., końcowy efekt – w 2021 r.
(BeO)

Najdłuższy woonerf w Polsce

W listopadzie 2018 r. na ulicy Pogonowskiego zakończą się prace (obejmujące też liczne nasadzenia i powstanie tam najdłuższy woonerf w Polsce (pół
kilometra długości!).Przetarg na jego budowę został rozstrzygnięty już w 2017
r., jednak wkrótce po rozpoczęciu prace zostały wstrzymane, bo wyniknęły problemy z modernizacją wodociągu, potem odtwarzano drogę od al. 1 Maja
do ul. Zielonej i dopiero w październiku 2018 r. kolejny odcinek ulicy nabrał
kształtów. Teraz Pogonowskiego na całej długości będzie ulicą o uspokojonym
ruchu z dużą ilością zieleni. - do tej pory na tym odcinku było jedno drzewo,
a będzie ich 50. Inwestycja zakończy się do grudnia 2018 r.
(BeO)

Laser leczy skórę

Laser frakcyjny CO2 jest
najnowszym osiągnięciem techniki laserowej w medycynie estetycznej i polecane jest osobom,
których skóra była narażona na
działanie promieni słonecznych i ma rozszerzone naczynka, rumień, plamy soczewicowate, przebarwienia, rozszerzone pory oraz zmarszczki. To
mało inwazyjny i bezpieczny
zabieg. Laser działa na zasadzie
kontrolowanego uszkodzenia
skóry, ale dzięki frakcyjnemu
podawaniu energii gojenie jest

szybkie. W wyniku promieniowania lasera następuje koagulacja
i odparowanie tkanek, a energia cieplna dostarczona w głąb skóry
aktywuje procesy naprawcze i wspomaga syntezę kolagenu i elastyny.
Przeciwwskazaniami są czynne choroby wirusowe, zapalne i ropne na
skórze, ciąża i okres karmienia, przyjmowanie leków o działaniu światłouczulającym. Zabiegu nie wykonuje się na świeżo opalonej lub
podrażnionej skórze. Do wykonania zabiegu nie ma ograniczeń wiekowych, ale procesy zachodzące w skórze zmieniają się wraz z wiekiem. Bezpośrednio po zabiegu widoczne jest zaczerwienienie i obrzęk
skóry, pacjent może odczuwać dyskomfort, a po kilku dniach skóra
zaczyna się łuszczyć. Po zabiegu przez tydzień nie można stosować
kosmetyków i należy unikać ekspozycji na słońce. Efekty wykorzystania lasera CO2 to minilifting, ujędrnienie skóry i poprawa jej sprężystości i napięcia, ujednolicenie kolorytu, wyraźne spłycenie zmarszczek, spłycenie blizn potrądzikowych, zmniejszenie widoczności
porów – ogólnie odmłodzenie skóry. Warto powtarzać takie zabiegi,
aby skóra pozostawała w dobrej kondycji przez lata. Więcej informacji
uzyskać można na stronie http://estetyka.studio
(Not. jm)

Studio Medycyny Estetycznej

Piękna i Bestia

95-100 Zgierz ul. Pieczyraka 15
godziny otwarcia: pon-pt: 10.00-18.00
sob. 10.00-14.00
rynek Łódzki 11(210) 2018
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BSH wciąż rośnie

Panattoni Europe wybuduje największy zakład produkcyjny o powierzchni
58500 mkw. dla fabryki zmywarek BSH w Łodzi. Inwestycja powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie Central
European Logistics Hub
i jest największą realizacją
dewelopera o charakterze
produkcyjnym. Zakończenie prac budowlanych i przekazanie obiektu inwestorowi
planowane jest na początek
2019 r., zaś pierwsze urządzenia opuszczą fabrykę w połowie 2019 r., a więc za niecały
rok. – Pięć dni temu ogłaszaliśmy

powstanie Nowej Dzielnicy Przemysłowej, a dziś Panattoni Europe ogłasza,
że wybuduje największy zakład produkcyjny fabryki zmywarek dla BSH w Łodzi.
Miejsce tej lokalizacji nie jest przypadkowe. Fabryka na co dzień będzie współpracować z centrum logistycznym, które posiada wewnętrzną stację kolejową – powiedziała Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.
(jm)

MakoLab w nowej siedzibie

MakoLab SA realizuje projekty z obszaru transformacji cyfrowej dla globalnych koncernów i największych polskich instytucji (m.in. Renault-Nissan, Toyota Motor Europe, Gjensidige czy mBank). Jest pierwszym najemcą w prestiżowym kompleksie biurowym Ogrodowa 8 w samym sercu Łodzi. Wywodzący się
z Łodzi lider rozwiązań internetowych dla biznesu zatrudnia już ponad 230
osób, które pracują w różnych miejscach na świecie – w biurach w Paryżu, Londynie i na Florydzie. Nowych pracowników wciąż przybywa, stąd decyzja o zmianie łódzkiego adresu i wybór najnowocześniejszego obecnie biurowca w Łodzi,
spełniającego wysokie wymagania firmy, realizującej zaawansowane technologicznie projekty dla światowych liderów, głównie z branż motoryzacyjnej i finansowej. MakoLab jest obecny w 5 miastach – Łodzi, Lublinie, Paryżu, Londynie
i Gainesville na Florydzie i wciąż szuka nowych pracowników
(więcej na stronie https://makolab.com/pl-pl/praca-w-makolab).
(jm)

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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Hala w rok

Rozmowa z Orwinem Goldbeckiem,
założycielem firmy Goldbeck
Nigdy nie widziałem, żeby
tak wielka hala powstała w rok
czasu. To cud?
To nie jest cud. Wszystkie
części zostały prefabrykowane
i przygotowane w innych
naszych zakładach, a tu na
miejscu zostały zmontowane;
za tym też idą duże nakłady
pracy, ale cała nasza załoga jest
do tego przygotowana, żeby
pracować szybko, jeśli jest
dobra koncepcja.
Macie w dziewięciu krajach
fabryki, więc technicznie to jest
możliwe...
W dziewięciu krajach
mamy spółki, a zakłady mamy w trzech krajach – w Polsce (kilka
zakładów), w Niemczech i w Czechach.
Ile osób zatrudniacie we wszystkich spółkach?
Łącznie w całej grupie mamy 6 tysięcy pracowników, a tu będzie
pracować od stu do dwustu osób w zależności od tego, jakie będą
tendencje rynkowe.

Strefa czwarta na świecie
Rozmowa z Markiem Michalikiem,
Prezesem Zarządu Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej S.A.

Rozmawiamy podczas otwarcia nowej fabryki firmy Goldbeck
w Lućmierzu. Poinformował Pan
z mównicy, że Strefa ma czwarte
miejsce na świecie.
Między innymi inwestycja
tej firmy składa się na to czwarte miejsce. W zeszłym roku
byliśmy najlepszą strefą na
świeci w kategorii małych
i średnich przedsiębiorstw –
powtórzyliśmy ten sukces,
a tego jeszcze na świecie nie było. Firma Goldbeck w ciągu dwóch lat
zbudowała tu fabrykę; będą nowe miejsce pracy, firma zabiega intensywnie o nowe kontrakty, mają też dużo innych przedsięwzięć.
Goldbeck wszedł w łódzką strefę jak w masło!

Firma działa od 50 lat. Jak udało się w takim tempie zbudować takie
imperium?
Na początku trzeba mieć dobre pomysły, a w pracy trzeba być
cierpliwym i wydajnym. Trzeba też mieć odpowiednie nastawienie
do ludzi. Nie zrobiłem tego sam, bo tylko wspólna praca i dobre
nastawienie do pracowników daje sukces.
Ma pan motto: żeby wszyscy ludzie wychodzili z pracy z radością..
To jest cytat z wiersza La Fontaine’ a – że niczego nie stworzy się
lejąc łzy, trzeba być radosnym, żeby tworzyć rzeczy wielkie. Ten
ostatni passus stał się moim mottem życiowym. Jako inżynier studiowałem konstrukcje stalowe, a teraz mogłem moje doświadczenie
włożyć w ten zakład, to dało mi ogromną satysfakcję. Ten zakład
nie jest największym w naszej firmie, niemniej stanowi on jedną
z naszych perełek.
Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów.
Jerzy Mazur

Takie sukcesy nie rodzą się z miesiąca na miesiąc –
wypracowaliście to. Podobno Pan dowiedział się o decyzji
Goldbecka w hotelu w Niemczech...
Dokładnie pamiętam wizytę w strefie dwóch
panów, którzy są dziś na tej Sali. Wskazaliśmy im
wtedy kilka miejsc w regionie, m.in. w Lućmierzu,
oni to obejrzeli i przeanalizowali. Potem delegacja
Strefy pojechała na targi w Monachium. Okazało się,
że Goldbeck mieszka w tym samym hotelu – i wtedy
powiedzieli mi w zaufaniu, że decyzja już jest podjęta
i że wchodzą do nas!
Co czeka Strefę do końca roku?
Mamy już teraz dobry wynik. W październiku
wręczyliśmy kolejne zezwolenia na działalność w strefie, a będą to także pierwsze zezwolenia według nowej
ustawy. Zapowiada się, że będziemy mieli progres.
A ostatnio prowadziłem kilka bardzo obiecujących
rozmów z całkiem nowymi inwestorami. Jak się uda,
to jeszcze wszystkich zadziwimy!
Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów!
Jerzy Mazur

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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Nowa Dzielnica Przemysłowa

Na ogromnym terenie we wschodniej części miasta przy ul. Jędrzejowskiej w bliskiej odległości autostrady A1 powstaje nowa dzielnica
przemysłowa; Central European Logistic Hub- realizowany przez firmę
Panattoni we współpracy z miastem będzie niebawem największym
w kraju centrum produkcyjno-dystrybucyjnym, w którym znajdzie
zatrudnienie około 7 tys. osób. W październiku 2018 r. zrealizowane
budynki dachem zajmują już 130 tys. m2 powierzchni, a w trakcie realizacji jest kolejne 200 tys. m2. Docelowo Central European Logistic Hub
zajmie ok. 180 ha. Przy ul. Jędrzejowskiej do zagospodarowania jest jeszcze ok. 84 ha gruntów, które miasto przeznaczyło w 2018 r. jako tereny
aktywności gospodarczej. Firmy, które już zdecydowały się na swój rozwój w nowej dzielnicy to: B/S/H, Whirlpool, Compin, Smyk i Media
Expert. -Lokalizacja w granicach Łodzi zapewnia firmom łatwy dostęp
do rynku pracy, a pracownikom szybki dojazd do miasta- mówi prezydent Zdanowska.– To także dochody, które można przeznaczyć na
inwestycje służące wszystkim łodzianom.
(BeO)
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Karaiby na zimę
Od 7 listopada można będzie polecieć z Łodzi na Dominikanę.
To oferta Biura Podróży Neckermann, z którym łódzkie lotnisko rozpoczyna współpracę. Pasażer, który wykupi wycieczkę na Dominikanę, poleci z Łodzi samolotem Lufthansy do Monachium. Tam przesiądzie się do samolotu linii Condor, którym odbędzie dalszą podróż
na lotnisko Punta Cana na Dominikanie. Condor to komfortowa
linia lotnicza należąca do jednego z największych koncernów turystycznych na świecie Thomas Cook, którego częścią jest Neckermann. Pasażerowie odprawią się w Łodzi, bagaż nadadzą w Łodzi,
a odbiorą na Dominikanie. Podczas rejsów mają zapewnione posiłki.
Godziny przesiadek zostały tak dopasowane, by nie czekać zbyt długo
na kolejny lot. Wyloty zaplanowano w środy, a loty powroty we wtorki. – Bardzo cieszy nas współpraca z Neckermannem i propozycja
wyjazdów na Dominikanę. Tak egzotycznej oferty, w dodatku w sezonie zimowym, łódzkie lotnisko jeszcze nie miało. Mam nadzieję,
że nasi pasażerowie chętnie będą latać na Karaiby – mówi Anna Midera, Prezes Portu Lotniczego w Łodzi. – Cieszymy się – podkreśla
z kolei Maciej Nykiel, Prezes Neckermann Podróże – że możemy
zaoferować mieszkańcom województwa łódzkiego nowe, atrakcyjne

kierunki wakacyjne z bezpośrednim wylotem z ich
rodzimego miasta. Łódź
ma ogromny, nieodkryty
potencjał, a lokalne lotnisko dysponuje doskonałą
infrastrukturą do organizacji lotów wakacyjnych.
Oprócz
Dominikany
i Bułgarii łodzianie polecą
z nami z Lublinka także do Tajlandii, Singapuru, na Malediwy a także
do wielu miast Europy na City Breaks m.in. do Paryża, Wiednia,
Rzymu, Nicei, Neapolu czy Madrytu. Łódzkie lotnisko i Biuro
Podróży Neckermann mają także plany na sezon wakacyjny w 2019
roku. Po raz pierwszy w Łodzi Neckermann podstawi swój samolot
czarterowy. Od 18 czerwca można będzie polecieć do Burgas. Mieszkańcy Łodzi i regionu będą mieli większe możliwości organizacji
wakacyjnego wypoczynku, ponieważ do Bułgarii można teraz polecieć także na pięć lub dziesięć dni, oprócz tradycyjnych tygodnia lub
dwóch dostępnych w dotychczasowej ofercie biur podróży. Oferty są
już dostępne w systemach rezerwacyjnych www.neckermann.pl
i u agentów Biura Podróży Neckermann.
(jm)

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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