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Urząd Wojewódzki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
tel.:            42 664-10-00, 42 664-10-10
Urząd Marszałkowski . . . . . . . . . . . . . . . . 
tel.:                              42 663-30-50
Urząd Miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
tel.:                            42 638-40-00
CenTrUM inFOrMaCJi TUrYSTYCzneJ. . . . . . 
tel.:                         42 638-59-55
reGiOnaLna OrGanizaCJa TUrYSTYCzna
WOJeWÓdzTWa ŁÓdzkieGO . . . . . . . . . . 
tel.:            42 638-59-57, 42 663-77-33
POrT LOTniCzY ŁÓdź. . . . . . . . . . . . . . . 
tel.:                       42 683-52-55
inFOrMaCJa LOTniCza PLL LOT . . . . . . .  
tel.:                801-703-703

inFOrMaCJa MPk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tel.:                  42 672-11-12,  801-301-309
inFOrMaCJa PkS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tel.:                      42 631-97-06
inFOrMaCJa kOLeJOWa PkP . . . . . . . . . .  
tel.:                   42 20-55-007

Serwis TV-VideO-FOTO . . . . . . . . . . . . . . . .  
tel.:            601-320-071
Serwis komputerowy dPCOMP . . . . . . . . . . . . . .  
tel.:                         514-749-148  

BiUrO nUMerÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tel.:          118-913

aLarMOWY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tel.:       112
POGOTOWie raTUnkOWe. . . . . . . . . . . . . .  
tel.:        999
POLiCJa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tel.:       997
STraŻ MieJSka. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tel.:      986
STraŻ POŻarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
tel.:      998
POGOTOWie enerGeTYCzne. . . . . . . . . . . . . . . 
tel.:       991
POGOTOWie GazOWe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
tel.:       992
POGOTOWie WOdOCiĄGOWe. . . . . . . . . . . . . . . . 
tel.:       994

Wazne TeLeFOnY

HOTeLe
inFOrMaTOr MieJSki

agat**
91-604 Łódź, ul. Strykowska 94,  . . . .  tel. 42 659 71 93
alicja**                           
Łódź, al. Politechniki 19A,  . . . . . . . . . tel. 42 684 63 70
ambasador Centrum**** 
90-307 Łódź, Al. Piłsudskiego 29, . . . . tel. 42 677 15 20
ambasador Chojny***
93-320 Łódź, ul. Kosynierów Gd. 8, . . . tel. 42 646 49 04
ambasador Premium****
90-315 Łódź, ul. Kilińskiego 145, . . . . . tel. 42 677 15 40
andel's****
91-065 Łódź, ul. Ogrodowa 17, . . . . . . tel. 42 279 10 00
aviator***
95-200 Pabianice, Św. Rocha 8a/10, . . tel. 42 292 19 81
Boss 
93-115 Łódź, ul. Tatrzańska 11, . . . . . . tel. 42 676 31 13
Boutique Hostel**
90-537 Łódź, ul. Stefanowskiego 17, . . tel. 512 221 022
Boutique Hotel's i***
93-193 Łódź, ul. Milionowa 25, . . . . . . . tel. 512 221 011
Boutique Hotel's ii***
90-273 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. 8, . . tel. 42 630 63 15
Boutique Hotel's***
90-368 Łódź, Piłsudskiego 10/14, . . . . tel. 512 201 090
Borowiecki***
91-078 Łódź, ul. Kasprzaka 7/9, . . . . . tel. 42 208 17 00
B&B 
90-419 Łódź, al. T. Kościuszki 16, . . . . tel. 42 207 00 40
Campanile Łódź**
90-307 Łódź, Al. Piłsudskiego 27, . . . . tel. 42 664 26 00
Centrum Szkoleniowo-konferencyjne UŁ
90-232 Łódź, Kopcińskiego 16/18, . . . . tel.42 635 54 90
Cynamon Hostel
90-114 Łódź, Sienkiewicza 40, . . . . . . tel. 42 209 34 79
daria dworek Myśliwski**
91-513 Łódź, Studencka 2/4, . . . . . . . . tel. 42 659 82 44
doubleTree by Hilton****
90-554 Łódź, Łąkowa 29, . . . . . . . . . . tel. 42 208 80 00

dzikie Wino  
Wiewiórczyn, ul. Hallera 49 . . . . . . . . . tel. 43 676 20 20
eskulap**
90-001 Łódź, Paradna 46, . . . . . . . . . . tel. 42 272 33 00
Focus***
90-554 Łódź, ul. Łąkowa 23/25, . . . . . . tel. 42 637 12 00
Fabryka Wełny****
95-200 Pabianice, ul. Grobelna 4, . . . . tel. 42 206 88 88
Hostel Fresco
90-646 Łódź, 6 Sierpnia 80, . . . . . . . . . . tel. 508 108 245
Grand***
90-102 Łódź, Piotrkowska 72, . . . . . . . tel. 42 633 99 20
Hotel 500**
95-010 Stryków, ul. Warszawska 1, . . . tel. 42 719 99 50
Holiday inn****
90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 229/231, tel. 42 208-2000
ibis**
90-368 Łódź, Al. Piłsudskiego 11, . . . . tel. 42 638 67 00
iness***
93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 19/23, tel. 42 684 45 54
kolumna Medica
98-100 Łask, ul. Wakacyjna 8, . . . . . .  tel. 43 676 80 00
Loft aparts****
90-350 Łódź, ul. Tymienieckiego 25c, . . tel. 730 252 525
Łódzki Pałacyk 
Łódź, ul. Żeromskiego 52 . . . . . . . . . . . tel. 609 703 099
Mazowiecki 
90-640 Łódź, ul. 28 Płk. Strzelców 53/57, tel. 690 999 270
M Hotel***
91-222 Łódź, ul. Świętej Teresy 111, . . tel. 42 652 99 90
Motel Silver 
95-050 Konstantynów, ul. Łódzka 126, tel. 42 211 28 86
Music Hostel
90-105 Łódź, Piotrkowska 60, . . . . . . . . tel. 533 533 263
novotel****
90-368 Łódź, al. Piłsudskiego 11a, . . . tel. 42 254 39 00
noBo Hotel***
91-357 Łódź, ul. Liściasta 86, . . . . . . . tel. 42 234 14 62

nu Hotel 
92-318 Łódź, Al. Piłsudskiego 141, . . . tel. 42 205 02 05
Pelikan 
95-070 Aleksandrów, ul. Wierzbińska 58, tel. 42 276 44 46
Pensjonat europa
95-060 Brzeziny, Strykowska 1, . . . . . . . tel. 668 819 067
Piemont***
95-200 Pabianice, Jana Kilińskiego, . . tel. 42 227 14 13
Pod dębami***
95-081 Pabianice, ul. Pawłówek 23, . . . tel. 42 227 13 09
Polonia Palast**
90-135 Łódź, ul. Narutowicza 38, . . . . . tel. 42 632-87-73
Qubus*** 
90-443 Łódź, Al. Mickiewicza 7, . . . . . . tel. 42 275 51-00
reymont***
91-072 Łódź, ul. Legionów 81, . . . . . . tel. 42 633 80 23
rent a Pad apartments 
91-708 Łódź, ul. Próchnika 24/7, . . . . . . tel. 665 118 161
Stare kino Cinema residence apartamenty 
90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120, . . . . tel. 42 207 27 27
Savoy**
90-107 Łódź, ul. Traugutta 6, . . . . . . . . tel. 42 632 93 60
Światowit***
90-432 Łódź, Al. Kościuszki 68, . . . . . . tel. 42 636 30 44
Stacja nowa Gdynia****
95-100 Zgierz, Sosnowa 1, . . . . . . . . . tel. 42 714 21 90
Tobaco***
90-533 Łódź, ul. Kopernika 64, . . . . . . tel. 42 207 07 07
Willa impresja**                         
Pabianice, Żeromskiego 20A, . . . . . . . tel. 42 227 14 14
Willa Pory roku
90-001 Łódź, Rudzka 65, . . . . . . . . . . . . tel. 500 034 514
Włókniarz 
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3, tel. 42 215 15 01
Vigo***
91-041 Łódź, Limanowskiego 126, . . . . tel. 570 222 606
Yuca*** 
94-221 Łódź, Złotno 83, . . . . . . . . . . . tel. 42 634 72 94

kinO HeLiOS al. Politechniki 1 . . . . . . . . . . . .  
tel.:                                   42 299 92 72
kinO CHarLie ul. Piotrkowska 203/205 . . . . . . . . .  
tel.:                         42 636-00-92
CineMa CiTY ul. Karskiego 5 . . . . . . . . . . . .  
tel.:                         42 664-64-64
ŁÓdzki dOM kULTUrY ul. Traugutta 18 . . .  
tel.:                         42 633-70-13
OranGe iMaX ul. Karskiego 5 . . . . . . . . . . . . . .  
tel.:                         42 664-64-64
SiLVer SCreen al. Piłsudskiego 5 . . . . . . . .  . . . .  
tel.:                         42 639-58-00/58
kinO BOdO Rewolucji 1905 r. 78/80 . . . . . . . . . . .  
tel.:                                   539-801-858

MUzeUM arCHeOLOGiCzne  
i eTnOGraFiCzne pl. Wolności 14 . . . . . . . . .  . . .  
tel.:                         42 632-84-40
CenTraLne MUzeUM WŁÓkienniCTWa  
ul. Piotrkowska 282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
tel.:                         42 683-26-84
MUzeUM MiaSTa ŁOdzi ul. Ogrodowa 15 . . . . . . . 
tel.:                         42 254-90-00
MUzeUM kineMaTOGraFii pl. Zwycięstwa 1 . . . . 
tel.:                         42 674-09-57

MUzeUM kSiĄŻki arTYSTYCzneJ ul. Tymienieckiego 24 
tel.:                         42 674-42-98
MUzeUM MarTYrOLOGii radOGOSzCz 
ul. Zgierska 147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
tel.:                         42 655-36-66
MUzeUM SzTUki ul. Więckowskiego 36 . . . . . . . . . 
tel.:                         42 633-97-90
MUzeUM SzTUki – ms2 ul. Ogrodowa 19 . . . . . . . 
tel.:                         42 634-39-44
PaŁaC HerBSTa 
(oddział Muzeum Sztuki) ul. Przędzalniana 72 . . . . . 
tel.:                         42 674-96-98
SkanSen MieJSkieJ arCHiTekTUrY 
dreWnianeJ ul. Piotrkowska 282. . . . . . . . . . . . . . 
tel.:                         42 683-26-84
MUzeUM FaBrYki ul. Drewnowska 58 . . . . . . . . . . 
tel.:                         42 664-92-93
MUzeUM kanaŁU „dĘTka” Plac Wolności . . . . . 
tel.:                         42 254-90-11
MUzeUM SPOrTU i TUrYSTYki ul. Pl. Wolności 2 . . . . 
tel.:                         42 250-51-31
Centrum nauki i Techniki ul. Targowa 1/3 . . . . . . 
tel.:                         42 600-61-00

www.centrumnaukiec1.pl

OŚrOdek inFOrMaCJi kULTUraLneJ Łdk. . . . . .   
tel.:                             42 633-72-99
Planetarium eC1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
tel.:                             539-997-693
FiLHarMOnia ŁÓdzka ul. Narutowicza 20/22 . . . . .    
tel.:                          42 664-79-79

TeaTr arLekin ul. Wólczańska 5 . . . . . . . . . . . . .  
tel.:                          42 633-08-94
TeaTr WieLki pl. Dąbrowskiego . . . . . . . . . . . . .  
tel.:                          42 633-99-60
TeaTr MUzYCznY ul. Północna 47/51 . . . . .  
tel.:                        42 678-35-11
TeaTr im. S. JaraCza ul. Jaracza 27 . . . . . . .  
tel.:                         42 633-15-33
TeaTr nOWY ul. Więckowskiego 15 . . . . . . .  
tel.:                           42 633-44-94 
TeaTr POWSzeCHnY ul. Legionów 21 . . . . . . .  
tel.:                             42 633-25-39
TeaTr STUdYJnY PWSFTViT ul. Kopernika 8 . . . .   
tel.:                          42 636-41-66
TeaTr LOGOS ul. Skłodowskiej-Curie 22 . . . . . .  
tel.:                         42 637-65-45
TeaTr MaŁY w Manufakturze ul. Drewnowska 58 . . . . .   
tel.:                         42 633-24-24
TeaTr FUndaCJi kaMiLa MaćkOWiaka 
Pasaż Schillera/Piotrkowska 112 . . . . . . . . . . . . .  
tel.:                          794-460-500

kULTUra  * TeaTrY * kina * MUzea
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Kurs redukcji stresu
Czujesz czasem, że codzienne obowiązki to za dużo? Że to, co masz 
i to, co Cię otacza, nie daje Ci radości? Odpowiedzią na te pytania 
może być MINDFULNESS (z ang. uważność) i Kurs Redukcji Stresu 
MBSR. Codzienne praktykowanie uważności daje pozytywne efek-
ty – umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach, cieszenie 
się z drobnych rzeczy, zdolność do obserwowania emocji, umiejęt-
ność patrzenia na trudne sytuacje z dystansu i bardziej racjonalne 
postrzeganie rzeczywistości. 8-tygodniowy Kurs MBSR opracował 
amerykański profesor Jon Kabat-Zinn, kurs został wprowadzony 
i przebadany w Klinice Redukcji Stresu w USA. Kursy MBSR prow-
adzone są w USA i Europie, nie tylko dla klientów indywidualnych, 
ale także w instytucjach, takich jak szpitale, ośrodki psychotera-
pii, szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, placówki edukacyjne.  
Więcej na www.facebook.com/agnieszkarutkowska.bemindful

Młodzi i moda
W dniach 22-26 października odbędzie 
się w Łodzi festiwal mody Łódź Young 
Fashion, organizowany po raz trzeci 
przez Akademię Sztuk Pięknych im. 
Władysława Strzemińskiego i Miasto 
Łódź. Dzień przed wieczorną galą 
odbędą się warsztaty z pogranicza mody i sztuki, 23.10 odbędzie się 
Gala Dyplomowa łódzkiej ASP, a nazajutrz  poznamy zwycięzców 
Ogólnopolskiego Konkursu Złota Nitka. 25.10 to BraDay, zaś os-
tatni dzień przyniesie międzynarodowy konkurs dla młodych pro-
jektantów Łódź Young Fashion Award, do którego wpłynęło rekor-
dowo dużo, bo aż 144 zgłoszenia z 34 krajów, w tym z tak odległych 
jak Indie, Peru, Chiny czy Stany Zjednoczone. Do wygrania jest 
30 000 euro ufundowane przez Miasto Łódź.                            (BeO)

Redaktor naczelny:   Jerzy Mazur (tel.  602 111 119)
   j.mazur@ambos.pl
Sekretarz redakcji:    Beata Ostojska
   b.ostojska@ambos.pl
Sekretariat redakcji: ambos@ambos.pl
Dział DTP:    grafik@ambos.pl
Stale współpracują:    Bożena Bednarek, Krzysztof Jarczewski, 

Michał Kuropatwa, Joanna Łabeńska,  
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93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 247/249
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 Wydawca nie odpowiada za treść reklam. 
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Weiss z Nagrodą Pokoju
22 września podczas gali 
„Wieczna Miłość, Wieczny 
Pokój” w Hotelu DoubleTree by 
Hilton prof. Szewach Weiss ode-
brał  Nagrodę Pokoju z rąk jej 
pomysłodawcy Wojciecha Siud-
maka. Polski artysta-wizjoner 
i izraelski politolog spotkali się 
w łódzkim hotelu, bo łączy ich 
wspólna walka z wojennymi 
demonami i dążenie do światowego pokoju. Wojciech Siudmak to 
czołowy przedstawiciel realizmu fantastycznego. Jego dzieła są 
wykorzystywane jako plakaty filmowe, muzyczne i teatralne, zapo-
wiadały tak prestiżowe imprezy jak Festiwale Filmowe w Cannes 
i Paryżu, a obrazy przez ponad 30 lat pojawiały się na okładkach 
płyt oraz książek największych kolekcji Science-Fiction świata. Lau-
reatami Nagrody Pokoju są Wojciech Kilar, Jan Tombiński, Remy 
Brague i George Weigel. Prof. Szewach Weiss pracował wiele lat jako 
wykładowca na Uniwersytecie w Tel-Avivie i w Hajfie, był radnym 
w Hajfie i działał na rzecz równouprawnienia i współdecydowania 
o sprawach miasta przez wszystkie zamieszkujące je społeczności 
etniczne i religijne. Jest przewodniczącym Rady Instytutu Yad 
Vashem, przyznającym medale Sprawiedliwy Wśród Narodów 
Świata, a w latach 2001-2003 był ambasadorem Izraela w Polsce.

Jerzy Mazur. Fot. Krzysztof Jarczewski
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W dniach 18-20 października Miejska Arena Kultury i Sportu 
zaprasza do Hali EXPO-Łódź na najważniejsze wydarzenie branży 
ekoproduktów w Europie Środkowo-Wschodniej: Międzynarodo-
we Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej „NATURA FOOD” 
oraz Targi Ekologicznego Stylu Życia beECO. Weźmie w nich 
udział ok. 350 wystawców z całego świata, a obecność potwierdzili 
najlepsi polscy producenci produktów ekologicznych oraz firmy 
z Korei Południowej, Palestyny, Szwecji, Grecji, Wielkiej Brytanii, 
Łotwy, Litwy, Czech i Niemiec. Obydwie imprezy odbywają się 
w przystępnej dla wszystkich formie targów B2B i B2C. Na każdego 
odbiorcę czeka szereg atrakcji, w tym premiery produktowe. Poja-
wią się nowe firmy oferujące szeroką gamę produktów i ciekawych 
rozwiązań, które dopiero co pojawiły się na rynku. Jak co roku 
zadbano też o odpowiednią reprezentację wysokiej jakości produk-
tów regionalnych opartych na tradycyjnych, przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie recepturach. Z myślą o nich Departament 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego przy-
gotował konkurs Tygiel Smaków. 

O sile targów świadczą ich wystawcy I dzięki nim można stwier-
dzić, że „Serce ekologii” bije w Łodzi. Na fali zainteresowania ubie-

głorocznym Kongresem EKOBRANŻY impreza powraca w rozsze-
rzonej formule. W tym roku w organizację oprócz „BIOkuriera” 
i „EKOdostawców” włączy się również redakcja magazynu „Gotuj 
w stylu EKO”. Odświeżone zostanie również BIObiznes Forum, 
którego program skierowany będzie do właścicieli sklepów jak rów-
nież do całego sektora HoReCa. Tradycyjnie w trakcie targów rozda-
ne zostaną „Złote Medale”. W tym roku w związku z panującymi 
trendami i oczekiwaniami zarówno producentów jak i konsumen-
tów docenione zostaną również „Produkty specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego”. O tym, który produkt zdobędzie laur, zdecyduje 
eksperckie jury. Targi „NATURA FOOD” i „beECO” przyniosą 
odpowiedź na wiele ważnych pytań. Miłośnicy dobrego smaku 
z pewnością odwiedzą strefę pokazów kulinarnych, zaś osoby dbają-
ce o cerę zainteresują się wegańskim makijażem PINK MINK Stu-
dio. Nie zabraknie również warsztatów utrzymanych w duchu DIY. 
Ich uczestnicy przekonają się jak łatwo zrobić mydło albo proszek 
do prania inspirując się wyłącznie naturą. Więcej informacji na stro-
nach www.naturafood.pl, www.facebook.com/NATURAFOOD 
oraz  www.facebook.com/targibeECO      

 (jm)

Serce ekologii zabije w Łodzi

Natura Food 2018
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Archiwa Państwowe rozpoczęły projekt „Archiwa Rodzinne 
Niepodległej”, którego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na 
unikalną wartość rodzinnych pamiątek i aktywne zaangażowanie 
w świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Przechowywane w domowych zbiorach dokumenty, fotografie, 
albumy, pamiętniki, rękopisy, afisze, odznaczenia, militaria i inne 
pamiątki stanowią wyjątkowe świadectwo historii  poszczególnych 

ludzi, rodzin i lokalnych spo-
łeczności. Nieraz zapomniane 
i podniszczone czekają na 
poszukiwaczy rodzinnej 
historii, którzy otoczą je opie-
ką i przywrócą im dawną 
świetność. W 33 archiwach 
państwowych, które swoim 
zasięgiem działania obejmują 
całą Polskę, uruchomione 
zostały punkty konsultacyjne, 
gdzie można uzyskać pomoc 

i fachową poradę na 
temat sposobów prowa-
dzenia archiwum rodzin-
nego, w tym zabezpiecze-
nia starych rodzinnych 
dokumentów i fotogra-
fii. We wrześniu zapre-
zentowano stronę inter-
netową https://archiwa-
rodzinne.gov.pl – udo-
stępniono tam poradnik 
traktujący o tym, jak opi-
sywać, zabezpieczać, a także tworzyć cyfrowe kopie rodzinnych 
pamiątek. Archiwum Państwowe w Łodzi przygotowało punkty 
konsultacyjne, w których archiwiści podpowiedzą jak należy postę-
pować z dokumentami, fotografiami i innymi pamiątkami domo-
wych archiwów rodzinnych. Projekt sfinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.                        (jm)

Skończyło się lato, ale Fala nie zwalnia tempa i wkracza w nowy 
rok szkolny z nowymi pomysłami i promocjami. Powracają bilety 
całodzienne do strefy basenowej. Pływanie w poniedziałki to także 

bonusy, zwłaszcza jeżeli klienci 
skorzystają z promocji LUBIĘ 
PONIEDZIAŁKI, gdzie do każde-
go biletu jednogodzinnego, zaku-
pionego na Strefę Basenową, 
do godz. 15:00 – klient otrzymuje 
30 minut gratis, a do biletu 
2-godzinnego zakupionego 
do godziny 14:00 dodawana jest 1h 
gratis. Dodatkowo do każdego 
biletu Falowicze otrzymują 30% 
rabatu w restauracji Aquaparku. 
Powraca SUPERKARNET imien-
ny w cenie 120 zł – wejścia na basen 
możliwe są raz dziennie, codzien-
nie, bez limitu czasu, karnet ważny 
jest przez cały miesiąc. Nowość 
w ofercie SUPERKARNET 
PORANNY – imienny, w cenie 60 

zł, umożliwiający wejścia 
do strefy basenowej raz dzien-
nie, od poniedziałku do piąt-
ku, od rana do godziny 16:00. 
Wraz z jesienią powraca pro-
gram AKTYWNY STUDENT. 
Zapraszamy studentów 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9-15, do skorzy-
stania w promocyjnych cenach 
ze Strefy Basenowej lub Strefy 
Saun.  Ceny już od 11 złotych 
za osobę. Powrót programu 
AKTYWNY SENIOR. Zapra-
szamy seniorów od poniedział-
ku do piątku w godzinach 9-15 
do skorzystania ze Strefy Base-
nowej oraz Strefy Saun w pro-
mocyjnych cenach. Ceny już 
od 11 złotych za osobę. Obec-
nie FALA współpracuje z 4 
szkółkami pływackimi. Wszystkie szkółki posiadają doświadczonych 
i certyfikowanych instruktorów, których celem jest promowanie 
nauki pływania oraz doskonalenia pływania dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Zapraszamy. Bądź na Fali razem z nami przez cały rok!

FALA na szóstkę!

Archiwa Rodzinne Niepodległej
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Biblioteka Miejska w Łodzi to aż 70 placówek, w których pracu-
je ponad 200 osób. Przy ul. Narutowicza 8/10 za pieniądze 
z Budżetu Obywatelskiego powstała „Biblioteka Otwarta”, a przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich 3 – „Rozgrywka”, w której obok 
nowości wydawniczych, literatury pięknej i komiksów są gry plan-
szowe. Biblioteka będzie organizować dyskusje o książkach, spo-

tkania z autorami, a także 
turnieje dla graczy oraz 
prowadzone przez stu-
dentów zajęcia z automa-
tyki i robotyki. Dyrektor 
Paweł Braun zapowiada, 
że w październiku przy-
będzie kolejna filia – 
„Przystań” przy ul. Przy-
byszewskiego. Na czytel-
ników w wieku 3-6 lat 
we wszystkich  filiach 
czeka prezent – książka 

„Pierwsze czytanki dla...”, dostosowana pod względem formy i tre-
ści do potrzeb przedszkolaka; w gronie jej autorów są popularni 
pisarze i poeci  tworzący dla dzieci, a całość wzbogacają znakomite 
ilustracje Józefa Wilkonia. W wyprawce dla dzieci będzie też Karta 
Małego Czytelnika oraz broszura dla rodziców i opiekunów o roli 
czytania w rozwoju dziecka.                                                          (BeO)

Biblioteka im. Piłsudskiego 
do 9 października udostępnia 
przygotowaną przez Dział 
Zbiorów Specjalnych wystawę 
komiksów, plakatów propa-
gandowych, map oraz ekspo-
natów wypożyczonych 
od Łódzkiego Stowarzyszenia 
Miłośników Militariów Kom-
panja Brus, przybliżające kli-
mat czasów wojny i okupacji. 
Nabór prac na organizowany 
przez bibliotekę konkurs na 
reportaż „Łódzkie znane i nie-
znane”  z okazji stulecia woje-
wództwa łódzkiego został  
przedłużony do 15 październi-
ka, a następnego dnia odbę-

dzie się spotkanie z Andrzejem Sznajdrem i promocja książki o poecie 
Światopełku Karpińskim pt. „Potargane życie Światka”. Ponadto 
biblioteka tworzy zbiór wspomnień i pamiątek pt. „Łodzianie o sobie 
i mieście – żywa kronika Łodzi”. Wspomnienia można nadsyłać 
do biblioteki do końca roku.                                                                 (BeO) 

Rehabilitacja dzieci jest 
jedną z trudniejszych 
ale zarazem najwdzięczniej-
szych dziedzin fizjoterapii. 
W Centrum Rehabilitacji 
Kraszewskiego cyklicznie 
szkolimy fizjoterapeutów by 
w praktyce mogli stosować 
nowoczesne terapie. We wrze-
śniu odbyło się szkolenie 
specjalistyczne dla terapeu-
tów z neurorozwojowej 
metody Vojty pt: „Dziecko 
wiotkie część 2”. Wykłady 
i warsztaty wyposażyły tera-
peutów w nowe metody tera-

pii dziecięcej, jak również 
wyjaśniły problemy tera-
peutyczne w pracy z zabu-
rzeniami o charakterze 
wiotkim. Centrum Reha-
bilitacji Kraszewskiego 
zajmuje się nie tylko wyso-
ce specjalistyczną rehabi-
litacją, ale także szkole-
niem młodych fizjoterapeutów i rozwijaniem wiedzy specjalistycznej 
doświadczonych rehabilitantów. Stałe pogłębianie wiedzy z zakresu 
rehabilitacji dzieci z różnymi stopniami niedorozwoju jest kluczem 
do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego i zadowolenia małych 
pacjentów, dlatego zapraszamy znaczących w świecie rehabilitacji 
dzieci prelegentów, którzy dzielą się z nami i słuchaczami swoją wie-
dzą i doświadczeniem. Zapraszamy wszystkich fizjoterapeutów na 
kolejne edycje szkoleń w Centrum Rehabilitacji Kraszewskiego. 

Więcej na www.kraszewskiego.com

Biblioteka Miejska w Łodzi

Wojna w kadrze i dymku

Wszystko dla dzieci
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Rozgość się 
w Galerii 
Łódzkiej

Jesienna Galeria Łódzka w nowej odsłonie sprawi, że odwie-
dzający ją goście poczują się przytulnie i komfortowo. Nowe aran-
żacje wnętrz, ciepłe barwy oraz strefy relaksu zapewnią pozytywne 
wrażenia już od wejścia. 

NOWA JA. NOWA GALERIA ŁÓDZKA

Zgodnie z założeniem kampanii Nowa Ja. Nowa Galeria 
łódzkie centrum zmienia się wizualnie oraz wprowadza nowe 
usługi uzupełniające. A wszystko to, aby odwiedzający Gale-
rię goście poczuli się jak w domu. W przestrzeniach obiektu 
powstały wygodne strefy wypoczynkowe, wyposażone w sze-
reg udogodnień tj. gniazdka pozwalające naładować laptop 
czy telefon. Strefy relaksu utrzymane są w naturalnych kolo-
rach ziemi i łączą nowoczesny design z funkcjonalnością. 
Atmosfera zbudowana jest także poprzez odpowiednią archi-
tekturę światła – wielkoformatowe lampy o ciepłej barwie 
dodają przytulności. W projekt wpisano również unikatowe 
elementy podkreślające przytulny klimat wnętrza, tj. elek-
tryczny kominek czy półki z książkami do wymiany książek. 

„Poza podniesieniem komfortu zakupów kluczowe było 
dla nas stworzenie stylowych i funkcjonalnych przestrzeni, 
będących jednoczenie  naturalnym przedłużeniem już istnie-
jącej infrastruktury. I tak, jedna ze stref wypoczynkowych 
łączy się z półotwartą kawiarnią. Może funkcjonować w ode-
rwaniu od niej lub niespodziewanie przesuwać granice loka-
lu. To jednak nie jedyne zaskoczenie, bowiem znajdziemy tu 
m.in. półka z ogólnie dostępnymi książkami, która zachęca 
do pozostania w centrum na dłużej. Zmienia to jego funkcję 
z komercyjnej na kulturalną. W wygodnych fotelach czy 
kanapach, klienci mogą zatem nie tylko złapać oddech pod-
czas zakupów, ale również zrelaksować z książką w ręku. Stre-
fy wykorzystywane są również podczas wystaw czy wydarzeń 
specjalnych i właśnie na takiej multizadaniowości punktów 
nam zależało.” – mówi Beata Stefańska, dyrektor Galerii 
Łódzkiej.

PIĘKNA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Choć mówi się, że bardziej liczy się wnętrze, w procesie 
modernizacji Galeria Łódzka nie zapomniała także o fasa-
dzie. Na budynku pojawiły się nowe, wieloformatowe logoty-
py oraz czarne markizy w butikowym stylu.

„Podczas modernizacji postawiliśmy na nieszablonowe 
rozwiązania, dlatego zależało nam, aby działania marketingo-
we promujące zmiany były również niestandardowe. Miejska 
akcja „Czarne markizy pasują każdemu” miała na celu zako-
munikowanie nowości, a same czarne markizy to nietypowe 
nawiązanie do nowych rolet wkomponowanych w elewację. 
Zabawa skojarzeniem została ciepło przyjęta przez łodzian, 
którzy chętnie wchodzili w interakcję z promotorkami.” – 
dodaje Beata Stefańska. 

Do zmiany wizerunku Galeria Łódzka zachęca także swo-
ich klientów, m.in. poszerzając ofertę sprzedażowo-usługową. 
I tak, już jesienią odwiedzający centrum będą mogli korzystać 
z propozycji modowych takich marek jak Tatuum, Cropp, 
Medicine, czy Carry. Ta ostatnia właśnie otworzyła nowy, 
dwupoziomowy salon. 

Jesień w Galerii Łódzkiej upłynie pod znakiem moderni-
zacji wnętrz i nowych kolekcji. Aż chce się zanucić: „zmiana-
mi i trendami jesień się zaczyna”.

EST.2002

EST.2002
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W sobotę 26 października łódzki dom aukcyjny Rynek 
Sztuki zaprasza kolekcjonerów i wszystkich miłośników 
sztuk plastycznych na 206 Aukcję Dzieł Sztuki, która 
odbędzie się w siedzibie firmy przy ul. Wschodniej 69 
(I piętro). Oferta obejmuje obrazy, grafiki i rzemiosło 
artystyczne, przede wszystkim z pierwszej połowy XX w. 
Na aukcji pojawią się dzieła łódzkich awangardzistów 
Lecha Kunki i Bolesława Utkina oraz także kontynuują-
cych ten nurt w sztuce, m.in. Andrzeja Gieragi. Sztuka 
łódzka to nie tylko awangarda, dlatego zobaczyć i kupić 
będzie można także płótna przedstawicieli koloryzmu, 
a wśród nich najważniejszego artysty z tego nurtu związa-
nego z naszym miastem – Józefa Wasiołka. Z oferty gra-
ficznej zasługują na uwagę m.in. wyrafinowane stylistycz-

nie i perfekcyjnie wykona-
ne z wielkim wyczuciem 
detalu drzeworyty Stefana 
Mrożewskiego. Odbitki 
pochodzą z okresu II wojny 
światowej i mają wydźwięk 
pacyfistyczny. Cała oferta 
aukcyjny jest prezentowana 
w salonie firmy oraz na 
stronie www.ryneksztuki.
eu. Aukcja rozpocznie się 
o godz.12.00, wstęp wolny. 

(jm)
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Fotografie  
na wystawach

W galerii ŁTF 
przy ul. Piotrkow-
skiej 102  przez 3 
tygodnie od 8.10 bę-
dzie można oglądać 
wystawę fotografii 
Krzysztofa Jarczew-
skiego pt. „Zapozo-
wani”. Zobaczymy 
na niej portrety 
osób znanych ze 
sceny  politycznej  
i artystycznej. – Nie 
będę udawał, że prezen-

towane zdjęcia to chwile „upolowane” – mówi au-
tor zdjęć. – Zdecydowałem się na pełną współpracę 
z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed 
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy 
są, jak chcą, ale jednak – pozowali. Wybierali sceno-
grafię, kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może jednak, 
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdzi-
wi? Warto sprawdzić! 

Z kolei w galerii Akademickiego Ośrod-
ka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą 
eksponowane zdjęcia Grzegorza Michałow-
skiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawo-
dowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał 
od publikacji w „Expressie Ilustrowanym”, 
potem robił zdjęcia dla „Przeglądu Sporto-
wego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej 
Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)

Zakończyła się budowa sali koncer-
towej Akademii Muzycznej przy ul. Żu-
bardzkiej 2. Uroczyste otwarcie odbędzie 
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ-
ry od adresu nowej sali otrzymał tytuł „AŻ 
festiwal”, a trwać będzie (nomen omen!) 
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estra-
dzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade-
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą 

Jerzego Semkowa zagrać utwory Brahmsa 
i Mozarta. Następny dzień przyniesie kon-
cert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Łódzkiej pod batutą Pawła Przytockiego, 
która będzie towarzyszyć pianistce Beacie 
Bilińskiej w Koncercie fortepianowym  
W. Lutosławskiego. W programie są też 
utwory G. Verdiego, R. Wagnera i B. Britte-
na (18.10). Serdecznie zapraszamy!    (BeO)

13 września w siedzibie Okręgowej Rady Ad-
wokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgro-
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci 
i wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień 
z okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik.  
W spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga 
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie 
wspominali byłą dziekan ORA, podkreślając Jej 
charyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej 
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień 
pomagały piosenki francuskie wykonane przez 

Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była bo-
wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać 
Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej doko-
naniom film dokumentalny, a wieczór był także 
promocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy 
Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który do 
druku przygotowało nasze wydawnictwo. Inicja-
torami spotkania byli adwokaci Bożena Nieciec-
ka-Ostojska i Marek Kopczyński, a patronat nad 
nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan 
Okręgowej  Rady Adwokackiej w Łodzi.        (BeO)

AŻ Akademii Muzycznej 

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

fot. Grzegorz  
Michałowski

Mec. Marek 
Kopczyński, 
mec. Bożena 
Nieciecka-
Ostojska  
i dziekan 
ORA Jarosław 
Szymański 
fot. Maciej 
Grzegorek

fot. Krzysztof Jarczewski

Kulturalny  październik
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TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 26 października – 206 Aukcja Dzieł Sztuki

Rynek Sztuki w październiku

Teatr Powszechny w Łodzi otworzył nowy sezon korowodem 
nagród i wyróżnień. Otrzymał dwie Złote Maski – za Najlepszy 
Spektakl („Wracaj”, reż. Anna Augustynowicz) oraz dla Najlepszej 
Aktorki (Anna Januszewska za rolę Bobby’ego Kleksa w spektaklu 
„Wracaj”). – Budując Małą Scenę, mówiłam, że musimy pokusić się o jeszcze 
większe ryzyko artystyczne. […] Koprodukcje dają bardzo ważną wartość, jest 
w nich niezwykła energia. Od prapremiery zagraliśmy „Wracaj” około 30 razy 
na dwóch scenach w Łodzi i Szczecinie. Dziękuję i gratuluję Zespołom obu 
Teatrów. Szczególne podziękowania dla Przemysława Pilarskiego za tekst – dał 
nam lekcję, którą staramy się odrabiać – mówiła dyrektor Ewa Pilawska, 
odbierając Złote Maski. W dwudziestym ósmym „Subiektywnym 
spisie aktorów teatralnych” Jacka Sieradzkiego znalazła się dwójka 
aktorów występujących w spektaklach Powszechnego: Przemysław 

Chojęta za rolę 
Gustawa Herlinga-
-Grudzińskiego 
w „Ferragosto” 
(reż. Adam Orze-
chowski) oraz 
Anna Januszewska 
za rolę we „Wra-
caj”. Sieradzki 
wyróżnił w sumie 
tylko czwórkę 
aktorów z Łodzi. 
Teatr otrzymał też 

I Nagrodę „Idol Kultury” w kategorii „Placówka Kultury Woje-
wództwa Łódzkiego” za „Teatr dla niewidomych i słabo widzą-
cych” – autorski projekt dyrektor Ewy Pilawskiej, która od 2005 
roku społecznie wyreżyserowała 64 premiery w ramach cyklu. 
Nagroda została przyznana w internetowym głosowaniu osób nie-
widomych. Z kolei w rankingu Miesięcznika „Teatr" zatytułowa-
nym „Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2018/2019” krytycy 
teatralni w wybranych kategoriach wskazali najciekawsze zjawiska 
artystyczne w polskim teatrze. Teatr Powszechny w Łodzi pojawia 
się w tym zestawieniu aż 4 razy! Jacek Wakar, Wiesław Kowalski 
i Jacek Sieradzki za „Najlepszą polską sztukę” (ogłoszoną drukiem 
lub wystawioną) uznali „Wracaj” Przemysława Pilarskiego, a Hen-
ryk Mazurkiewicz za „Najlepszą rolę kobiecą” wyróżnił Monikę 
Kępkę w roli córki w spektaklu „Wracaj”. Prapremiera „Wracaj” 
w reżyserii Anny Augustynowicz (koprodukcja Teatru Powszechne-
go w Łodzi z Teatrem Współczesnym w Szczecinie) została zrealizo-
wana w marcu 2019 na Małej Scenie specjalnie na XXV Międzyna-
rodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. To kolejna 
(obok „Podróży zimowej” w reżyserii Mai Kleczewskiej i „Hannah 
Arendt: Ucieczka” w reżyserii Grzegorza Laszuka) festiwalowa 
koprodukcja z Małej Sceny przy Legionów 21, która rozbija bank 
nagród. Gratulujemy!                                                                           (BeO)

Deszcz nagród 
dla Powszechnego
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Kulturalny październik
Teatry
Musical „My fair lady”  w reż. Macieja 

Korwina wystawiany jest w Teatrze Wielkim 
już od dekady; z okazji jubileuszu będzie go 
można w tym miesiącu zobaczyć kilkakrotnie; 
ponadto na afiszu najlepsze spektakle 
z poprzednich sezonów, m.in.: „Tramwaj 
zwany pożądaniem”, „Rigoletto” i „Halka”. 
Teatr Muzyczny kilkakrotnie będzie grać  
musical „Miss Sajgon” oraz „Madagaskar”, 
a 30.10 zaprosi na spektakl pt. „Moniuszko 
inaczej”. Teatr im. Jaracza 12.10 wystawi na Sce-
nie Kameralnej premierę sztuki „Kto zabił 
Kaspara Hausera”, a na Małej Scenie będzie 
można zobaczyć nowe przedstawienie pt. 
„Wreszcie martwy. Wreszcie brakuje powie-
trza”. W Teatrze Powszechnym będzie wysta-
wiana nowa komedia Krzysztofa Kędziory pt. 
„Wykapany zięć” w reżyserii  Pawła Szkotaka. 
Teatr Nowy w dniach 1-2.10 gra nowy spektakl 
Michała Walczaka dla widzów od lat 16 pt. 
„Pierwszy raz”, a 4.10 w Dużej Sali odbędzie się 
koncert „Pejzaż bez Ciebie” dedykowany wio-
lonczeliście Dominikowi Połońskiemu – pio-
senki z Kabaretu Starszych Panów będzie śpie-
wać żona zmarłego artysty Iza Połońska 
z towarzyszeniem zespołu Polish Cello Quar-
tet. W Dużej Sali teatru odbędą się dwa spotka-
nia z cyklu Krakowski Salon Poezji w Łodzi: 
6.10 będą czytane utwory perskiego poety 
Mohameda Rumiego, a 20.10 – wiersze Anny 
Piwkowskiej. W Teatrze Małym 12.10 odbędzie 
się premiera sztuki „Prezesi”. Logos kilka razy 
wystawi nową sztukę pt. „Czyściec” na podsta-
wie „Boskiej Komedii” Dantego. Do Teatru 
Lalek „Arlekin” warto się wybrać na spektakl 
muzyczny „Włókniarki”, do Pinokia na „Don 
Kichota” i „Kapitana Nemo”.  

Muzyka poważna
W Filharmonii Łódzkiej 4.10 orkiestra pod 

batutą Michała Nestorowicza wykona m.in. IV 
Symfonię  B-dur Ludwiga van Beethovena. 9 10 
w Sali przy ul. Żubardzkiej zainauguruje nowy 
rok akademicki Akademia Muzyczna, po czę-
ści oficjalnej – koncert uczelnianej orkiestry, 
a w przerwie będzie można obejrzeć wystawę 
pt. „Artur Rubinstein w filmie”, przygotowa-
ną przez Fundację Artura Rubinsteina, która 
od 14 do 19 października organizuje VI Rubin-
stein Piano Festival – w programie m.in. recita-
le pianistyczne Sergieja Tarasova, Eleny Bash-
kirovej i Andrzeja Jasińskiego.

W klubach i na estradach 
W Atlas Arenie 5 października wystąpi 

świętujący dekadę kariery Dawid Garret 
w ramach trasy „Unlimited-Gratest Hits”, 
a 20 października Krzysztof Cugowski, który 
swoje 50-lecie na polskiej scenie rockowej 
będzie obchodzić podczas koncertów z wła-
snym zespołem. W Wytwórni odbędzie się 
11 Międzynarodowy Festiwal Producentów 
Muzycznych Soundedit – na uroczystej Gali  
26 października nagrodę „Człowieka ze Zło-
tym Uchem”  otrzymają Australijczyk Mick 
Harvey oraz Stanisław Soyka, a galę uświetnią 
występy obu artystów.

Muzyka w podziemiach Piotrkowskiej
19 października w połączonej przestrzeni 

kamienic przy pl. Komuny Paryskiej 6 
i ul. Piotrkowskiej 102 odbędzie się festiwal 

muzyki klubowej: od godz. 21.00 do  świtu 
kilka lokali zamieni się w pokręcony labirynt, 
w którym staną się dostępne piwnice, puste 
piętra i sekretne przejścia – na jedenastu sce-
nach tego Labiryntu wystąpi ponad 30 arty-
stów. Przy muzyce elektronicznej będzie 
można bawić się w klubie Abracadabra przy 
scenie Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

Kamera Akcja
W dniach 15-20 października odbędzie 

się 10. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej 
kamera Akcja (Gala otwarcia 17.10 w Szkole 
Filmowej), a film otwarcia to najnowszy film 
Jana Komasy „Boże Ciało”, który będzie 
reprezentować Polskę w walce o Oscara. 
W programie festiwalu jest blisko 80 filmów 
nagradzanych na światowych festiwalach, 
w tym 50 filmów pełnometrażowych i 25 pre-
mier, warsztaty i spotkania z polskimi mon-
tażystami, a na koniec długo wyczekiwany 
film Macieja Pieprzycy „Ikar. Legenda Miet-
ka Kosza”.

Muzea i galerie
W EC1 całą jesień i zimę aż do 2 lutego 

przyszłego roku można oglądać wystawę 
„Sztuka DC – Świt Superbohaterów”. 
Muzeum Miasta Łodzi od 5.10 rozpocznie 
cykl prelekcji pt. „Korzenie – historia Łodzi 
opowiedziana zdjęciami z rodzinnych albu-
mów”. Bogaty jest październikowy program 
Muzeum Sztuki – wydarzeniem miesiąca 
będzie wernisaż wystawy „Komponowanie 
przestrzeni. Rzeźby awangardy”, który odbę-
dzie się 4.10 w ms2. Otworzą się dwa nowe 
cykle: „Prototypowanie” i „Post-Industria-
lia”, będzie też spotkanie wokół zdjęć „Łódź-
-ORWO” poprowadzone przez dr Piotra 
Rypsona i oprowadzanie po  wystawie Marka 
Chlandy „Studium posłuszeństwa”, którą 
można oglądać w ms1 do 13 października, 
oraz „MS Clubbing vol. 2” czyli spotkanie 
służące utworzeniu MS Club.

Tkanina przekracza granice
W Centralnym Muzeum Włókiennic-

twa 5 października nastąpi ogłoszenie laure-
atów i otwarcie głównej wystawy16. Między-
narodowego Triennale Tkaniny, na którą 
jury wybrało dzieła 55 artystów z 21 państw 
spośród 585 nadesłanych prac. Dominują 
dzieła wielkoformatowe, waga niektórych 
dochodzi do 60 kg;  wykonane są w różnych 
technikach – od tkaniny żakardowej 
do akrylu na płótnie i haftu ręcznego. –
Członkowie jury reprezentowali różne kon-
tynenty i obszary kulturowe, co dało cieka-
wą przestrzeń do dyskusji – mówi dyrektor 
CMWŁ Aneta Dalbiak. – Ich wybory były 
zgodne, a prace reprezentują wysoki 
poziom. W tym roku konkurs pierwszy raz 
miał formułę otwartą i napłynęło 600 zgło-
szeń z najdalszych zakątków świata. Wysta-
wa będzie prezentowana aż do 15 marca 
przyszłego roku, a jej  tematem jest „Prze-
kraczanie granic”. – Tratujemy ten temat 
bardzo szeroko jako przekraczacie granic 
naszej psychiki lub granic politycznych, 
jako wielokulturowość i problemy globali-
zacji – dodaje Marta Kowalewska, członek 
jury oraz kurator 16. MT. 

Beata Ostojska
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W październiku księgarnia oferuje znaczące rabaty na wiele arcycie-
kawych książek. Kupimy tu za 14,90 zł rozmowy Magdaleny Adaszew-
skiej z Igą Cembrzyńską, Joanny Siedleckiej traktat „Pan od poezji” 
o Zbigniewie Herbercie (44,90 zł), Manueli Gretkowskiej „Na linii 
świata” (19,90 zł), Jaume Cabré „Jaśnie Pan” (34,90 zł), powieści Gabriel 
Garcii Marqueza (m.in. „Sto lat samotności” za 29,90 zł) oraz mnóstwo 
książek o cudach architektonicznych świata. Księgarnia oferuje też 

podręczniki do nauki języków 
obcych, adaptacje literackie i fil-
mowe do nauki języka angiel-
skiego na różnych poziomach. 
Są książki do nauki języków 
obcych i sporo literatury w języ-
ku angielskim. Warto zajrzeć na 
stronę www.stompel.pl oraz na 
facebook księgarni. 

Polecam!   (jm)

Przed spotkaniem z Marcinem Mellerem w bibliotece „Rozgryw-
ka” we wrześniu mogliśmy kupić jego felietony „Nietoperz i suszone 
cytryny” oraz wydaną wspólnie z żoną Anną Dziewit-Meller relację 

z ich podróży 
do Gruzji „Gaumar-
dżos! Opowieści 
z Gruzji”. Pierwsza 
to zbiór felietonów 
jednego z najbar-
dziej popularnych 
dziennikarzy w Pol-
sce Marcina Mellera, 
byłego redaktora naczelnego „Playboya” i felietonisty „Newsweeka”. 
Teksty pochodzą z lat 2016–2019 i są okraszone barwnymi anegdota-
mi o świecie mediów, opowieściami o miłości, polityce i straconych 
szansach, a także o ulubionych Mazurach i piłce nożnej. Druga to 
barwna opowieść o gruzińskiej sztuce wznoszenia toastów, ironicz-
nym poczuciu humoru, zamiłowaniu do kulinarnych uczt i świecie 
macho, w którym rządy sprawują kobiety. Nie brakuje tu zabawnych 
anegdot, przygód oraz opowieści o mieszkańcach jednego z najpięk-
niejszych krajów na świecie. Obie książki wydało warszawskie Wydaw-
nictwo W.A.B. W listopadowym wydaniu „RŁ” zamieścimy wywiad 
z Marcinem Mellerem. Jerzy Mazur

W tym miesiącu księgarnia poleca albumy o wyprawach marzeń 
i podróżach po świecie. Kupimy tu np. mapy do zdrapywania szlaku 
– spod zdrapki wyłaniają się kolejno kolorowe mapy krajów (są mapy 
w dużym i małym formacie). Na półkach znajdziemy mnóstwo ksią-
żek o skarbach sztuki w Polsce i na świecie, w tym serię Wydawnictwa 
ARKADY o muzeach narodowych w kraju – w Gdańsku, Kielcach, 
Szczecinie, Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu. Jest tu polsko-angiel-
ski album „Pomniki historii” oraz Marii Poprzęckiej „Skarby sztuki 

w Polsce”. W październiku 
studia rozpoczynają stu-
denci, a dla przyszłych 
prawników jest tu specjalna 
półka z kodeksami z róż-
nych dziedzin, książki 
o RODO, przepisy cywilne 
i podatkowe. Księgarnia 
posiada też wiele pamiątek 
z Łodzi oraz kalendarze  
na 2020 rok.                       (jm)

Stompel z promocjami

Meller z żoną do czytania

„Światowid” ze sztuką
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rynekŁódzkichrynekŁódzkismaków
rekomenduje JERZY MAZUR

Wiewiórczyn k/Łasku
ul. Hallera 49, tel. 43 676 20 20

www.dzikiewino.com.pl

PIZZERIA 
IN CENTRO

Piotrkowska 153          tel. 42 636 99 92

Kawa na...

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

Staropolska gościnność w środku miasta
ul. Wigury 12a. tel. 42 637 30 81, 691 48 48 42

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

tel. 42 636 31 30   ul. Piotrkowska 82
www.meimei.pl

tel. 42 636 31 30   ul. Piotrkowska 82
www.meimei.pl
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Kultowa dla łodzian kawiarnia przy ul. Piotrkowskiej 110 przecho-
dzi intensywny remont. Zdemontowano już charakterystyczny ogró-
dek i trwają prace rozbiórkowe. Kawiarnia nadal przyjmuje gości, 
ale wchodzi się przez drzwi Sali Bankietowej przy Pasażu Schillera. 
Dawny Hortex działalność rozpoczął w 1976 r., od tego czasu kawiar-
nia stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów miasta. 
Plany modernizacji lokalu były już gotowe w 2016 r., ale procedury 
budowlane przesunęły termin prac. Przedstawiciele lokalu tłumaczą, 

że musieli poczekać na zmianę planu zago-
spodarowania przestrzennego, co pozwoli-
łoby na wprowadzenie większych zmian 
kubaturowych. Jednocześnie uwarunkowa-
nia wprowadzone przez regulamin tzw. 
parku kulturowego (forma ochrony waż-
nych, historycznych krajobrazów) zmoty-
wowały ich do zapewnienia spójnego wize-
runku. Trzymamy kciuki za rychłe ukoń-
czenie modernizacji!                      Jerzy Mazur

MEIMEI rozpoczęła swoją działalność na kulinarnym rynku łódzkim 
1 marca 2014 r. Dzięki większości głosów MEIMEI wygrała w plebiscycie por-
talu Łódź Jest Kulturą otrzymując tytuł „Najlepszej restauracji na rynku 
Manufaktury 2015”. Po latach spędzonych w łódzkiej Manufakturze przenio-
sła się w nowe piękne miejsce i od stycznia 2019 zaprasza miłośników kuchni 
chińskiej na ulicę Piotrkowską 82. MEIMEI, dosłownie „młodsza siostra”, 
a w domyśle “młodsza siostra WOOK’a” stworzonego przez właścicieli Susu 
i Macieja Kropidłowskich w 2005 roku i prowadzonego przez nich do 2010. 
W Łodzi potrawy przygotowują Chińczycy, a szefem kuchni jest Wan Meijun, 
zawodowo związany z właścicielami restauracji od 14 lat, który wraz ze swoją 
załogą chce pokazać różnorodność Chin, będących prawdziwym tyglem sma-
ków. Specjalność kuchni to ręcznie lepione dim sum czyli różnego rodzaju 
pierożki, duży wybór owoców morza, kaczka po pekińsku i klasyk wg rodzin-
nej receptury – golonka w karmelu. Gorąco polecam!                       Jerzy Mazur

Młodsza Siostra na Pietrynie

Hort-Cafe w przebudowie
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Kolejny raz w Starym Chrząstowie k/Parzęczewa padły strzały.  
Miłośnicy Dzikiego Zachodu spotkali się na dwudniowych zawodach 
First School Shot II. Rozegrano nie tylko tradycyjne tory Cowboy 
Action Shooting i Wild Bunch. Na 1st Western Shooting Range, 
pierwszej westernowej strzelnicy w naszym kraju, wybrzmiał także 
charakterystyczny dźwięk Bufallo Rifles – jednostrzałowych karabi-
nów długodystansowych. Historyczna broń bez nowoczesnych przy-
rządów celowniczych niosła pociski do tarcz ustawionych 300 m 
dalej. Długa oś wyposażona jest w zadaszone stanowiska strzeleckie, 
co pozwala na korzystanie z niej nawet przy niesprzyjającej pogodzie. 
Long Range jest wymagającą konkurencją, także dlatego, że zawodni-
cy sami przygotowują swoją amunicję. Polskie Stowarzyszenie Strze-
lectwa Westernowego stawia na rozwój i podnosząc atrakcyjność 
zawodów zdecydowało się na stałe rozszerzyć wachlarz konkurencji 
o zmagania „Nietykalnych”, czyli strzelanie gangsterskie. Królowała 

broń lat 20, czyli słynny Thompson, a zma-
gania z celami toczyły także kobiety. 
Zawodnicy wykazali się dbałością o stroje 
zgodne z epoki, co pozwoliło na budowa-
nie atmosfery. Do tej konkurencji dopusz-
czonych jest wiele rodzajów broni (szczegó-
ły na stronie www.caspoland.eu). Pierwszy 
raz w Polsce można było zobaczyć strój 
z kategorii dopuszczonej przez amerykań-
ską organizację SASS w stylu steampunk. 
Zaprezentował się w nim sam Prezes PSSW 
na ceremonii wręczania dyplomów 
i nagród. PSSW miało wyjątkową okazję 
gościć strzelca westernowego z Kanady, 
który odwiedził nas wraz z żoną. Sleza 
Mondi (tak brzmi alias naszego gościa) 
wyemigrował wiele lat temu z Polski. Jego 
zainteresowanie Cowboy Action Shooting 
zaowocowało niezwykle miłym spotka-
niem. Oprócz wspólnego strzelania mogli-

śmy wymienić doświadczenia. Kolejna wizyta mamy nadzieję nastąpi 
podczas  przyszłorocznych Mistrzostw Polski. Zapraszamy wszyst-
kich, którzy chcieliby zobaczyć jak strzelają polscy kowboje już 26 
października na odsłonę „Jesieni Cheyennów”.

Anna Baczyńska AKA Crazy Zebra

Szkoła strzelania II

Sleza Mondi z żoną i prezes PSSW Włodzimierz Łuczyński
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We wrześniu przebywała w Łodzi grupa dziewcząt z Fortul 
w Kolumbii, grających  amatorsko w siatkówkę. Wizyta była orga-
nizowana we współpracy z Ambasadą Kolumbii w Polsce oraz 
kolumbijskim MSZ, który realizuje program „Dyplomacja Sporto-
wa”. Kolumbijskie siatkarki miały okazję spotkać się z rówieśnicz-
kami z 47 LO w Łodzi, uprawiającymi siatkówkę. W imieniu władz 
Łodzi gości przywitał wiceprezydent Krzysztof Piątkowski. Sport-
smenki z Kolumbii zwiedziły ulicę Piotrkowską i Manufakturę. 
Wieczorem brały udział w treningu aktualnych siatkarskich 
mistrzyń Polski z ŁKS-u Commercecon Łódź. Program „Dyploma-
cja Sportowa” jest realizowany przez MSZ Kolumbii od 2011 roku. 

Odbył się już w 49 krajach i ma za zadanie ukazać poprzez sport 
nowe perspektywy życiowe młodym ludziom z terenów zagrożo-
nych konfliktem zbrojnym oraz promować sport i kulturę jako 
narzędzia resocjalizacji, pokojowego współżycia i dialogu między-
kulturowego młodych ludzi. Tegoroczna edycja jest już piątą 
z kolei realizowaną w Polsce. Dziewczęta odwiedziły także Warsza-
wę i Kraków, spotkały się z Wiceministrem Sportu Janem Widerą, 
Wiceministrem Spraw Zagranicznych Maciejem Langiem, oraz 
Zbigniewem Bońkiem i Waldemarem Wspaniałym.  Grupa miała 
codzienne treningi siatkówki na AWF w Warszawie oraz bogaty 
program kulturalny obejmujący m.in. zwiedzanie Warszawy i Kra-
kowa oraz udział w meczu piłki nożnej Polska – Austria na Stadio-
nie Narodowym w Warszawie. W kolejnym wydaniu „RŁ” zamie-
ścimy wywiad z Rafaelem Piedrahitą, drugim sekretarzem spraw 
zagranicznych Ambasady Kolumbii w Polsce.                            (jm)

Prapremierowe wystawienie dramatu „Proces” Krzysztofa Ćwi-
klińskiego obejrzeliśmy 30 września w Łodzi w Łódzkiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej. Kanwą dramatu jest proces, który toczył się 
przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w 1948 r. w Krakowie. 
Oskarżonym był zbrodniarz wojenny Josef Bühler, zastępca Hansa 
Franka i szef rządu Generalnej Guberni. Jego obrońcą z urzędu 
został polski mecenas Bertold Rappaport, który nie chciał podjąć się 
tego zadania, argumentując to swoim żydowskim pochodzeniem. 
Jego odwołanie nie zostało jednak uwzględnione. Po zakończeniu 
procesu mecenas stwierdził, że „w celi więziennej umarł Bühler 
zbrodniarz, a urodził się nowy, uczciwy człowiek”. Bühler został ska-
zany na śmierć, wyrok wykonano w Krakowie. Sztukę można było 
też obejrzeć na scenie Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewi-
zyjnej i Teatralnej oraz w Ciechocinku. Reżyserem spektaklu jest 
Małgorzata Flegel, na scenie zobaczyliśmy Jacka Łuczaka, Radosła-

wa Osypiuka i Michała Jóźwika. Scenografię i kostiumy zaprojekto-
wała Anna Hynek, a oprawę muzyczną przygotowała Julianna Sie-
dler-Smuga. Spektakl Dofinansowano ze Środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2019. 

(BoB)

Z okazji 105. rocznicy uro-
dzin legendarnego twórcy 
instrumentów perkusyjnych 
Zygmunta Szpaderskiego (1914-
2008) Łódzki Dom Kultury 
oraz Łódzkie Stowarzyszenie 
Muzyczne „Ocalić od zapo-
mnienia” zorganizowało 
we wrześniu festiwal Szpaderski 
Days 2019. Jego sławny warsztat 
produkcji i napraw instrumen-
tów perkusyjnych funkcjono-
wał w Łodzi przy ulicy Piotr-
kowskiej 86. I właśnie w bramie 
tej kamienicy z udziałem sena-
tora Ryszarda Bonisławskiego 
odsłonięto pamiątkową tablicę. 
W uroczystości uczestniczyło 
też wielu znanych perkusistów 
i muzyków innych specjalno-

ści. Była to okazja 
do spotkania się 
z dawno niewidzianymi 
kolegami. Zygmunt 
Szpaderski był kon-
struktorem pierwszej 
perkusji legendarnych 
Melomanów. W poło-
wie lat 60. wraz z nadej-
ściem mody na bigbit 
jego perkusje cieszyły 
się w Polsce ogromną 
renomą. Zygmunt Szpa-
derski wykonał kilka 
tysięcy perkusji dla arty-
stów tworzących w róż-
nych gatunkach muzy-
ki. Był również znanym 
wytwórcą pałek perku-
syjnych oraz kotłów 
orkiestrowych. 

(jm)

Dyplomacja Sportowa 

„Proces” na scenie

Szpaderski Days 2019
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Utrzymanie domen internetowych w skali czasu może być sporym kosztem, zwłaszcza jeśli posia-
damy ich większą ilość. SeoHost.pl to operator domen działający na rynku polskim od ponad 10 lat 
i oferujący najniższe ceny na utrzymanie domen. Warto sprawdzić ofertę i przenieść domeny 
do SeoHost.pl i zaoszczędzić czasami sporą sumę w skali roku. Transfer domen to prosta procedura, 
którą można opisać w kilku krokach:

1. Występujemy o kod Authinfo do obecnego operatora domeny.
2. Rejestrujemy konto użytkownika na SeoHost.pl
3. W panelu użytkownika SeoHost.pl inicjujemy transfer domeny podając jej nazwę i kod authinfo.
4. Zatwierdzamy transfer klikając link w wiadomości mailowej, którą otrzymujemy.
5. Cieszymy się oszczędnościami finansowymi 

(jm)

Najniższe ceny na... DOMENY

Najtańszy i najbardziej wiarygodny  
operator domen w Polsce

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

 
szeroka oferta różnego rodzaju domen  

w najniższych cenach

służy poradą przy transferach domen  
od innych operatorów

marka skierowana do firm, specjalistów  
oraz odbiorców indywidualnych

najwyższej klasy  
sprzęt serwerowy

rozbudowany system  
technicznych kopii zapasowych

wydajne macierze  
NVMe oraz SSD

system ochrony Firewall  
i Anty DDoS RADWARE 

najwyższy poziom  
wsparcia technicznego
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NOWE TERENY INWESTYCYJNE
POWIERZCHNIE 
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE 
POD WYNAJEM

DOSKONAŁA 
LOKALIZACJA 

W CENTRUM POLSKI
POMOC PUBLICZNA DO 55% KOSZTÓW INWESTYCJI

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

Od początku roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała 
już 19 decyzji o wsparciu nowych inwestorów. Na inwestycje w łódz-
kiej strefie zdecydowało się 10 dużych firm, 5 średnich i 4 małe. 
Wśród nich 13 – to firmy z polskim kapitałem, a 6 – zagranicznym. 
Inwestorzy zadeklarowali nakłady inwestycyjne w wysokości 1 miliar-

da 350 mln zł. A liczba utrzyma-
nych plus nowych miejsc pracy 
wyniesie 3300. Inwestorzy mogą 
liczyć na ulgę w podatku dochodo-
wym w wysokości proporcjonalnej 
do poniesionych nakładów.  23 
września 2019 roku decyzję o wspar-
ciu odebrało 9 kolejnych przedsię-
biorców (na poprzedniej uroczysto-
ści w kwietniu było ich 10). 

Łącznie te dziewięć firm zadeklarowało, że w ŁSSE zainwestują 
prawie 400 mln zł. Liczba stworzonych i utrzymanych miejsc pracy 
wyniesie prawie 1000. Wśród firm, które odebrały decyzje 5 jest 
dużych, a 4 średnie. Jeżeli chodzi o pochodzenie biznesu to 6 firm ma 
kapitał polski, a 3 firmy zagraniczny. Decyzje o wsparciu odebrały 
firmy BROWIN, Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych 
„Biała Góra”, Sonoco Consumer Products Poland, MIRWAL Miro-
sław Pryc, Waldemar Pryc, Moje Bambino, Nippon Seiki Poland, FF 
Marka Własna, Modular System oraz BONA-AGRA.  

Więcej o nowych zezwolenia napiszemy za miesiąc.                  (jm)

Strefa się powiększa

Jesień z roku na rok przynosi coraz więcej frustracji w polskim 
społeczeństwie z powodu deszczy, zimna i nieoczekiwanych wiatrów. 
Wychodząc temu na przeciw zapraszamy Państwa na wspaniały koncert 
Grupa MoCarta i Przyjaciele, na który zawsze możecie zabrać kogoś mówiąc, 
że idziecie na koncert muzyki klasycznej.

Zaproszenie Grupy MoCarta do Teatru Muzycznego zechcieli przyjąć:
• Artur Andrus, któremu muzycy zawsze chętnie akompaniują, wspiera 

kwartet, udowadniając swoją twórczością, że jest wielu wrażliwych 
odbiorców, dla których warto występować. 

• Andrzej Poniedzielski jest poetą, reżyserem, aktorem i scenarzystą. 
Piosenkarzem nie jest, choć bardzo ładnie śpiewa i wydaje płyty, a my 
często i chętnie mu akompaniujemy. Na scenie spokojny, wpatrzony 
w podłogę, opowiada o swoich relacjach ze współczesnym światem. 
Swoimi przemyśleniami powoduje salwy śmiechu i gromkie brawa. 
Dla Grupy MoCarta każde spotkanie z Andrzejem Poniedzielskim jest 
ogromną przyjemnością i pięknym intelektualnym przeżyciem. Andrzej 
na koncerty zawsze przyjeżdża samochodem. Na pytanie: jak droga? 
zawsze odpowiada: „szara i w linie.”

• Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz - fantastyczny muzyczny duet. 
Alicja Majewska należy do artystów niezapomnianych. Do legend przeszły 
jej piosenki zaśpiewane w duecie z takimi jak na przykład Andrzej 
Zaucha, Zbigniew Wodecki, Jerzy Połomski, Dorota Osińska, Grzegorz 
Markowski, czy Ryszard Rynkowski. Do jej ulubionych wykonawców, 
jak sama przyznała, należy repertuar Wojciecha Młynarskiego. Warto 
zaznaczyć, że autorem większości muzyki wykonywanej przez Alicje 
Majewską jest kompozytor i pianista Włodzimierz Korcz.

• Zbigniew Zamachowski, człowiek wielu talentów, zaprosił Grupę 
MoCarta na deski teatralne, by tam wspólnie muzykować. 
Zapewniamy, iż będzie to cudowny wieczór i wywołamy szeroki uśmiech 

na Państwa twarzach!
Kwartet od początku swojej działalności bardzo chętnie nawiązywał 

współpracę z wieloma wykonawcami. Wspólne koncerty, godziny rozmów 
na próbach, w samochodzie czy w garderobie scementowały te relacje 
i przeobraziły je w przyjaźnie. Nadszedł czas uczcić te wieloletnie 
znajomości!  

Koncert „Grupa MoCarta i Przyjaciele” powstał, aby Państwo mogli 
choćby przez dwie godziny cieszyć się życzliwością i sympatią emanującą 
ze sceny. Każdy z Artystów podczas tego koncertu wykona ulubione utwory 
z własnego repertuaru, niektóre wspólnie z kwartetem. Grupa MoCarta 
również zagra to, co ma najlepszego. A wszystko w atmosferze przyjaźni, 
której nie da się ukryć. 

Zapraszamy do Łodzi, o godz. 18.00 i 20.30 do Teatru Muzycznego!

17 LISTOPADA, GODZ. 18.00 i 20.30
ŁÓDŹ, TEATR MUZYCZNY

Gościnnie wystąpią: Artur Andrus, Zbigniew Zamachowski, 
Andrzej Poniedzielski, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz 

oraz inni liczni goście i liczne niespodzianki.
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Zapraszamy 
na konferencje i szkolenia!

WWW.SOLARIS.TURYSTYKA.PL 
Informacje tel. 665 911 264

 Centrum SOLARIS ****     ul. Słoneczna 16, 76-002 Łazy woj. zachodniopomorskie 
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Mazda Motor Poland rozpoczęła sprzedaż Mazdy CX-30, nowego 
kompaktowego SUV-a koncernu. Oferowany jest w dwóch benzyno-
wych wersjach silnikowych: 2.0 Skyactiv-G o mocy 122 KM i 2.0 Sky-
activ-X o mocy 180 KM, połączonych z manualną lub automatyczną 
skrzynią biegów oraz napędem na przód lub obie osie. Mazda CX-30 
to model nowej generacji, zaprojektowany w oparciu o ewolucję języ-
ka stylizacji KODO – Dusza Ruchu i wyznacza standard wyposażenia 
seryjnego, jakości wykończenia oraz komfortu akustycznego w swojej 
klasie kompaktowych. W każdej wersji wyposażenia jest kolorowy 
wyświetlacz head-up na przedniej szybie, reflektory LED, nawigacja 
satelitarna, system Apple Car Play/Android Auto, adaptacyjny tem-
pomat, aluminiowe felgi oraz pakiet systemów bezpieczeństwa i-Acti-
vsense. 

Ceny zaczynają się od 101 900 zł za wersję Kai z silnikiem 2.0 Sky-
activ-G, wyposażonym w system Mazda M Hybrid oraz układ dezak-
tywacji cylindrów. Jednostka osiąga moc 122 KM. Według światowej 
procedury WLTP Mazda CX-30 2.0 Skyactiv-G z napędem na przed-
nią oś i manualną skrzynią biegów zużywa średnio 6,2 l/100 km, zaś 
Skyactiv-X o mocy 180 KM – zaledwie 5,9 l/100 km. Cena Mazdy 

CX-30 z tym silnikiem zaczyna się od 120 900 zł w wersji Kanjo wzbo-
gaconej m.in. o przednie czujniki parkowania, kamerę cofania, pod-
grzewane fotele i kierownicę, bezkluczykowy dostęp i elektrycznie 
otwierany bagażnik. Mazda CX-30 wyposażona w silnik Skyactiv-X 
z jej bogatym wyposażeniem ma szansę stać się alternatywą dla kom-
paktowych SUV-ów z segmentu premium. Dealerzy w całej Polsce 
przyjmują już zamówienia na obie wersje silnikowe i warto odwiedzić 
jedyny autoryzowany salon Mazdy w Łodzi przy ul. 3 Maja 1/3.   (jm)

Łódź, al. Śmigłego-rydza 1
tel. 42 674 31 11
www.kia.com/pl/marvel

Łódź, al. Śmigłego-rydza 22
tel. 42 676 34 44
www.marvel.hyunday.pl

sprzedaż opon wszystkich marek; 
przechowalnia kół i opon; 

wymiana oleju, klocków 
i tarcz hamulcowych;

 montaż i wyważanie kół; 
wulkanizacja.

Centrum Kosmetyki Samochodowej

ul. Łąkowa 29
Parking podziemny w hotelu DoubleTree by Hilton Tel. 608 88 33 11 

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

Nowa Mazda CX-30 
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