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Po wygraniu konkursu obejmuje
Pani w sierpniu funkcję Dyrektora
Teatru Muzycznego w Łodzi. Łódzkie środowisko kulturalne uważa
Panią za osobę doskonale przygotowaną do pełnienia tej funkcji –
zarówno od strony teoretycznej, jak
i praktycznej.
Wiedzę o teatrze zdobywałam
na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie
ukończyłam podyplomowe studia
Wiedzy o Filmie, Teatrze i Telewizji, potem kontynuowałam naukę
w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie, gdzie z kolei odbywałam podyplomowe studia
na kierunku Menedżer Kultury.
Moja praktyka teatralna zaczęła
się od pracy w biurze obsługi
widzów w Teatrze Powszechnym
w Łodzi, potem w biurze obsługi widzów w Teatrze im. Jaracza. Po odejściu dyrektora Bogdana Hussakowskiego do Krakowa, ja także odeszłam z teatru im. Jaracza i podjęłam pracę w Wydziale Infrastruktury
Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, który zajmował się wtedy sprawami
kultury, sportu i zdrowia. W 1994 r., kiedy instytucje kulturalne Łodzi
przejął Prezydent Miasta, przeszłam do pracy w Wydziale Kultury
UMŁ. We wrześniu 1998 r. ówczesny dyrektor Teatru Muzycznego Wiesław Ostojski zaproponował mi funkcję swego zastępcy – i od tej pory
związałam się na dobre i złe z Teatrem Muzycznym. Po odejściu dyrektora Ostojskiego na emeryturę w 2006 r. powierzono mi pełnienie obowiązków dyrektora naczelnego, a w lipcu br. wygrałam konkurs na stanowisko dyrektora naczelnego.
Od dwóch lat trwa
„tułaczka” Teatru Muzycznego po wielu obcych scenach w Łodzi ze względu
na trwający remont gmachu teatru przy ul. Północnej. Czy jest nadzieja, że
prace budowlane zakończą
się jeszcze w tym sezonie?
Zakończenie remontu planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Dlatego prawie cały przyszły
sezon będziemy grać na gościnnych scenach. W sierpniu wyjeżdżamy
na dwa festiwale muzyczne – na festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie
pokażemy spektakl „Spoko, to przecież Moniuszko”, a na festiwalu im.
Jana Kiepury w Krynicy będziemy grać
„Wesołą wdówkę”. W Łodzi teatr otworzy sezon dopiero na początku października w Muzeum Miasta Łodzi koncertem piosenek okresu międzywojennego. Podczas remontu budynku odkryliśmy bardzo ciekawe płaskorzeźby
na słupach w głównym holu budynku.
Nie są jednak podpisane i w naszym
archiwum nie zachowała się informacja,
kto je wykonał – może ktoś je rozpozna
i pomoże ustalić nazwisko ich autora.
Chciałabym skorzystać z okazji i za
pośrednictwem redakcji magazynu
„Rynek Łódzki” poprosić bywalców
teatru o pomoc w tej sprawie!
Przyłączamy się do tej akcji i życzymy
powodzenia!
Beata Ostojska
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Wakacje z Juventą

Olimp Therm Line – suplement diety silnie aktywujący
proces rozpadu tłuszczu
w organizmie, zawierający
w swoim składzie substancje
o działaniu termogenicznym,
wpływające na spalanie tkanki
tłuszczowej pod wpływem
zwiększonej temperatury. Preparaty tej firmy usprawniają
procesy fizjologiczne, poprawiają zdolności wysiłkowe
i pobudzają ośrodkowy układ
nerwowy.
Przy okazji warto w aptece
zmierzyć sobie ciśnienie!
(bb)

Przed wyjazdem na wczasy
warto odwiedzić aptekę Programu
Juventa w Manufakturze. Znajdziemy tu wiele cennych eko-kosmetyków
przygotowujących
skórę do opalania na słońcu,
a także najnowsze preparaty

Oferujemy:
– miłą i profesjonalną obsługę
– bezpłatny pomiar ciśnienia
– atrakcyjne promocje
– bezpłatne badanie skóry,
wykonywane przez kosmetologów Programu Juventa
Rynek Manufaktury
ul. Drewnowska 58a
tel.: (42) 633 80 25
(42) 633 80 62 (Eko – Kosmetyki)
(wejście od strony ul. Zachodniej)

ZDROWIE

Zapraszamy do nowo otwartej Apteki Programu Juventa
Ceny hurtowe!

7 dni w tygodniu
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Zbieramy na „Serce Łodzi”

towej. Zaginął bezpowrotnie
podczas II wojny światowej,
kiedy został potajemnie wywieziony przez niemieckie wojsko i
prawdopodobnie zniszczony.
Teraz Łódź ma szansę odzyskać swój symbol, 1 sierpnia w
Manufakturze ruszyła publiczna zbiórka pieniędzy na nowe Zbiórka na „Serce Łodzi” w siedzibie
„Serce Łodzi”. W uroczystości Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
wzięli udział wiceprezydent
Łodzi Wiesława Zewald, proboszcz katedry ks. prałat Ireneusz Kulesza, przedstawiciele Manufaktury, Narodowego Centrum Kultury
oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki hojności
łodzian dzwon może w przyszłym roku powrócić na katedralną
wieżę.
(ar)

Sto lat temu na wieży łódzkiej katedry zawisł dzwon – dar
łodzian. Nazwany „Sercem
Łodzi” i ufundowany do
Kościoła św. Stanisława Kostki,
szybko stał się symbolem miasta. Pomysł jego odlania narodził się podczas pielgrzymki
rzemieślników łódzkich na
uroczystości koronacji obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej
i był inicjatywą całkowicie społeczną. Dzwon został odlany w
łódzkiej odlewni Józefa Johna,
który – aby miał on odpowiedni kształt, wystrój i ton – wysłał
swego najlepszego majstra do
Francji, Włoch i Szwajcarii,
żeby studiował dzwony w najstarszych świątyniach europejskich. Na dzwonie umieszczono 33 godła cechów rzemieślniczych Łodzi, a w uroczystościach jego poświęcenia wzięło
udział przeszło 60 tysięcy osób.
Podczas I wojny światowej
łodzianie ochronili go przed
niemieckim wojskiem, które
chciało go przetopić na armaty.
Niestety, nie udało mu się przetrwać zawieruchy II wojny świa-

ŁÓDZKA SPECJALNA
STREFA EKONOMICZNA:
- atrakcyjne tereny inwestycyjne w centrum Polski
- najwyższa w kraju pomoc publiczna
- kompleksowa obsługa inwestora

rynek Łódzki 8(111) 2010
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Kulturalny sierpień
Między 13 a 21 sierpnia w postindustrialnych przestrzeniach
Łodzi miłośnicy teatru będą mogli zobaczyć przegląd najważniejszych przedstawień Teatru CHOREA oraz nowe dokonania artystyczne zaproszonych przez ten zespół grup teatralnych. CHOREA
obchodzi 5-lecie działalności, dlatego prezentuje swoje pierwsze podsumowanie w postaci festiwalu pt. „RETRO/PER/SPEKTYWY”.
Rozpocznie się on
13 sierpnia o godz.
19.00 w sali kolumnowej Fabryki Sztuki przy ul. Tymienieckiego 3, gdzie
otwarta
zostanie
wystawa dokumentująca dokonania
Teatru
Chorea.
O godz. 20.00 w tym
samym
miejscu
zobaczymy premierę sztuki pt. „Grotowski – Próba odwrotu” w reż.
Tomasza Rodowicza. Nazajutrz w Fabryce Sztuki o godz. 15.00
wyświetlony będzie film Krystyny Piasecznej „Przegląd filmów
o teatrze”. W niedzielę 15 sierpnia akcja przeniesie się do Klubu
Wytwórnia przy ul. Łąkowej, gdzie o godz. 21.00 zaprezentuje się
teatr „Lailonia”, a w sobotę 21 sierpnia w Fabryce Sztuki Teatr Chorea zaprezentuje „Psalmy” w reż. Pawła Passiniego.

W Klubie Wytwórnia trwa III Letnia Akademia Jazzu, zainaugurowana 1 lipca koncertem
amerykańskiej
grupy wokalnej Manhattan Transfer.
To impreza, która
fanom jazzu daje możliwość nauki pod
okiem znanych muzyków – w jej ramach odbywają się warsztaty, wykłady oraz projekcje filmów z serii „Ken Burns Jazz”. Muzycznym epilogiem cyklu będzie
projekt pt. „Urbanator Days” (19 i 20 sierpnia) – Michał Urbaniak
zagra wtedy koncert
połączony z jam session z uczestnikami
warsztatów, które sam
poprowadzi.
W
Akademii
Jazzu będzie potem
przerwa do końca
lata, a jesienna edycja
wróci we wrześniu,
przygotowana wspólnie ze Szkołą Muzyczną przy ul. Rojnej.

Beata Ostojska

Niezwykła Łódź

O sobie i swoich zdjęciach autor pisze: Świat czarno-biały, w którym od razu wiadomo, co jest dobre, a co złe, jest naturalną tęsknotą człowieka,
każdy chce żyć w nieskomplikowanym świecie. Dostrzeganie tych odcieni szarości
przychodzi z wiekiem, doświadczeniem życiowym, zauważamy je, pojmujemy,
a potem bezwiednie następuje akceptacja. Przy doborze tych prac nie kierowała
mną utopijna idea pokazania pełnego oblicza Łodzi, tj. „wywleczenia” wszystkich jej odcieni. Jest to po prostu pierwsze podsumowanie efektów pełnionej misji;
miasto to nie tylko budynki, infrastruktura, ale przede wszystkim ludzie.
To banał, ale niestety
zapomina o tym większość uczestników wszelkich konkursu fotograficznych o Łodzi. Warto
w tych dniach przyjść
do muzeum i obejrzeć te niezwykłe
zdjęcia.

W ramach cyklu
„Niezwykła Łódź”
do 22 sierpnia
w Muzeum Miasta
Łodzi można oglądać wystawę fotografii
Tomasza
Desperaka
pt.
„Łódzkie odcienie
szarości”. To wybór
fotografii wykonanych w latach 20072010, opowiadających z jednej strony o mieście pełnym sprzeczności, architektonicznych dziwolągów, brudu i błota, a z drugiej – o ludziach spragnionych piękna.

fot.: Tomasz Desperak

KINA
BAŁTYK
ul. Narutowicza 20
tel. 42 630 36 03
CHARLIE
ul. Piotrkowska 203/205
tel. 42 636 00 92
CYTRYNA
Pomorska 39/41
Budynek UŁ, dawna siedziba Prexera
CINEMA CITY
ul. Karskiego 5, tel. 42 664 64 00
ŁÓDZKI DOM KULTURY
ul. Traugutta 18, tel. 42 633 70 13

KULTURA

Zdjęcia: Archiwum Muzeum Miasta Łodzi

TEATRY
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 PWSFTv i T
ul. Kopernika 8, tel. 42 636 41 66

ORANGE IMAX
ul. Karskiego 5
tel. 42 664 64 64
POLONIA
ul. Piotrkowska 67
tel. 42 630 02 15
SILVER SCREEN
al. Piłsudskiego 5
tel. 42 639 58 00/58
TATRY
ul. Sienkiewicza 40
tel. 42 633 31 72

6

TEATR LOGOS
ul. Skłodowskiej-Curie 22
tel. 42 637 65 45
TEATR V6
ul. Żeromskiego 74/76
tel. 42 668 88 51
TEATR MAŁY w Manufakturze
ul. Drewnowska 58,
tel. 42 633 24 24
FILHARMONIA ŁÓDZKA
im. Artura Rubinsteina
ul. Narutowicza 20/22,
tel. 42 664 79 79
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Muzyczne Kolory Polski
Wędrowny Festiwal „Kolory Polski” zorganizowany przez Filharmonię Łódzką po raz kolejny pozwala spędzić lato z muzyką
i zwiedzić przy okazji piękne zakątki Ziemi Łódzkiej. Wędrujemy
tak za muzyką w każdy weekend od 3 lipca. Ta wędrówka powoli
dobiega końca. 1 sierpnia publiczność festiwalowa zbierze się
w Lipcach Reymontowskich, gdzie będzie
można posłuchać koncertu pt. „Muzyka
żywiołów” w wykonaniu zespołu „Wołosi
i Lasoniowie”. W programie są kompozycje
członków zespołu, m.in.: Ruben, Transylwania, Od Morawy, Pożegnanie z Sałaszem,
Gajdy, Muzyka Żywiołów. Dodatkowo,
od godz. 16.00, Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Lipcach przygotował kiermasz sztuki ludowej z udziałem twórców ludowych (garncarstwo, haft, zdobnictwo papierowe, malarstwo, wycinanka), będzie też degustacja potraw kuchni regionalnej oraz koncerty
zespołów ludowych.
7 sierpnia o godz. 20.00 melomani spotkają się w Konstantynowie Łódzkim w kościele
Narodzenia Najświętszej Marii Panny, aby
wysłuchać znakomitego pianisty Janusza Olejniczaka oraz zespołu Janusz Prusinowski Trio
w koncercie pt. „Fantazje na tematy polskie”.
Po koncercie odbędą się warsztaty taneczne
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Nad
stawem” (ul. Łaska 64). Już następnego dnia
miłośnicy muzyki powinni przyjechać
do Łowicza, gdzie Janusz Olejniczak zagra Koncert fortepianowy
f-moll Fryderyka Chopina (będzie to koncert poprzedzający tournée Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej po Austrii, przygotowane pod hasłem „Wiedeńskim szlakiem Chopina”). Soliście
towarzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna FŁ pod batutą Daniela

Raiskina.
14 sierpnia publiczność festiwalu zasiądzie w Sali Rycerskiej
na zamku w Uniejowie, gdzie o godz. 19.00 zabrzmią utwory inspirowane muzyką góralską w wykonaniu zespołu „Besquidians”.
Kolejny koncert odbędzie się 15 sierpnia o godz. 19.30, tym razem
w Sulejowie w opactwie Cystersów. Wystąpi
tam Józef Skrzek z zespołem górali beskidzkich „Wałasi”. W programie są kompozycje
Józefa Skrzeka oraz Zbigniewa Wałacha. 21
sierpnia o godz.19.00 koncert odbędzie się
w kościele w Zelowie, a wykonawcy to Zespół
Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”, który zaprezentuje kompozycje Zygmunta Krauzego. Nazajutrz salą koncertową
stanie się kościół w Bedoniu. Skład kameralny Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Łódzkiej wykona tam „Eine kleine Nachtmusik” Mozarta oraz utwory Andrzeja Panufnika, Henryka Mikołaja Góreckiego i Grażyny
Bacewicz.
22 sierpnia o godz. 19.00 w parku pałacu
w Nieborowie wystąpi Balet Dworski Cracovia Danza z koncertem „Taneczny świat Chopina”, podczas którego poznamy tańce salonowe i towarzyskie modne w Warszawie
w czasach Chopina. 28 sierpnia powędrujemy do Lutomierska, gdzie u księży salezjanów swoją premierę będzie mieć projekt
związany z muzyką Krzysztofa Komedy;
aranżacje przygotował m.in. Krzysztof Herdzin. Wreszcie, już
u progu jesieni, „Kolory Polski” wrócą do Łodzi – 4 września w sali
Filharmonii Łódzkiej odbędzie się koncert finałowy w wykonaniu
zespołu „Raz, Dwa, Trzy”, który zagra swoje największe przeboje.
Beata Ostojska

Graffiti w rytmie muzyki
Do współpracy przy tworzeniu
murali zaproszono m.in. niemiecką grupę „Maclaim”, słynącą
z tworzenia najlepszego na świecie
fotorealistycznego graffiti, oraz
amerykańską grupę „Tats Cru”.
Całemu Festiwalowi towarzyszyć
ma muzyka serwowana przez
cenionych DJ-ów. Zwieńczeniem
imprezy będzie koncert w klubie
Wytwórnia przy ul. Łąkowej 29.

Od 16 do 28 sierpnia w Łodzi
odbędzie się dziewiąta edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki
Graffiti Outline Colour Festival.
To gratka dla twórców i sympatyków
sztuki ulicznej – największy w Polsce
i jeden z nielicznych na świecie festiwali, który łączy sztukę ulicznego
malarstwa, muzykę hip hop i reggae.
Co roku z tej okazji w Łodzi przybywa kilkanaście dzieł sztuki nowoczesnej. Graffiti powstałe w latach ubiegłych można podziwiać m.in.
na ścianach ZOO, w pobliżu pętli
autobusowej przy Dworcu Łódź
Kaliska oraz na tramwajach.
– Zbliżająca się edycja „Outline Colour Festiwal” to powrót do korzeni,
czyli do fabrycznej Łodzi – informuje Wojciech Paszkowski, dyrektor
Festiwalu. – OCF będzie kontynuował ideę malowania wielkoformatowego
muralu, jak i mniejszych prac nawiązujących tematyką do historii naszego
miasta.
Swoje spojrzenie na Łódź artyści będą mogli zaprezentować m.
in. podczas malowania dziedzińca Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania przy ul. Kilińskiego 98, ściany kamienicy przy zbiegu ulic Radwańskiej i Żwirki oraz czterech wagonów PKP
Przewozy Regionalne. Rosnący z roku na rok potencjał festiwalu
sprawił, że w Łodzi zagoszczą największe sławy tego gatunku sztuki.
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Pasaże sztuki

Kolejny weekend 21 sierpnia należał będzie do plastyków i twórców
sztuk wizualnych, którzy swoimi
pasjami będą próbowali zarazić
łodzian w pasażu Schillera. 22
sierpnia swoje kolekcje zaprezentują tu młodzi projektanci z ASP
i PŁ. We współpracy z Teatrem
Nowym realizowany będzie projekt Pasaży Teatralnych. Przedstawienia z różnych teatrów będzie
można zobaczyć w typowo miejskiej scenerii. 20 sierpnia w pasażu Schillera o godz. 21.00 zaprezentowane zostanie „Prospero”
lwowskiego Teatru Wosskriesinnia, a 28 sierpnia aktorzy Nowego
Teatru im. Witkiewicza ze Słupska przedstawią spektakl pt. „Witkacy: jest dwadzieścia do x-tej”. Koniec sierpnia będzie także przygotowaniem do emocji związanych z jesienną edycją FashionWeek
Poland. 27 sierpnia na Piotrkowskiej zostanie rozstawiony 50-metrowy
wybieg, na którym zaprezentują się kandydatki na modelki w konkursie The Look Of The Year.
Dziewczyny wystąpią w kolekcjach znanych polskich firm
odzieżowych, młodych projektantów oraz znanych stylistów ze
świata mody.
Beata Ostojska
Zdjecia: Archiwum UMŁ

W sierpniowe weekendy
główny deptak naszego miasta
wypełni sztuka, muzyka, niezwykły teatr i odważne propozycje kulturalne. Łodzianie
i turyści będą mogli spędzić
wolny
czas
uczestnicząc
w „Pasażach Sztuki”, „Pasażach
Teatralnych” oraz wziąć udział
w gali finałowej polskiej edycji włoskiego konkursu The Look Of
The Year. – Chcemy ożywić główną ulicę – mówi pierwsza wiceprezydent
miasta Wiesława Zewald – nadać jej barwny charakter artystyczno-kulturalny, aby soboty na Piotrkowskiej stały się momentem, kiedy łodzianie uczestniczą
w życiu miasta.
Pasaże Sztuki rozpoczną i zakończą spotkania z jazzem (31 lipca
i 28 sierpnia w pasażu Schillera), podczas których usłyszymy laureatów tegorocznej edycji Jazzowych Oskarów. Pierwsza sobota sierpnia będzie należała do muzyki klubowej. Pasaż Rubinsteina wypełni
kilka 4-metrowych podświetlanych instalacji grających światłem w rytm muzyki. Alternatywnie i elektronicznie będzie
w obu łódzkich pasażach 14
sierpnia, kiedy zaprezentują się
tam artyści grający zarówno
na klasycznych instrumentach,
jak i „grajki na bele czym”.

Nostalgiczny Helenów

ści w 1885 r. Był prywatnym ogrodem rodziny Anstadtów i oferował
atrakcje dla zamożniejszych łodzian – były tu m.in. romantyczna
„grota stalaktytowa”, stawy z wodospadem i przystanią dla łódek,
elegancka restauracja, bufet letni, mleczarnia, wieża widokowa,
ogród
zoologiczny,
estrada koncertowa,
fontanny, boisko do gry
w piłkę nożną, tor
kolarski i korty tenisowe. Oferta rozrywkowa
„Helenowa” przewyższała wszystkie inne
parki
publiczne
w Łodzi, nawiązując
do parków urządzonych wcześniej w Warszawie, Lwowie czy Krakowie. Zarządcy parku
organizowali wielkie widowiska, które przyciągały rzesze łodzian.
Odbyły się tu m.in.: pierwszy plenerowy pokaz światła elektrycznego, wzlot balonu, pokazy lotnicze pioniera polskiego lotnictwa Scipio del Campo, seanse filmowe obrazów braci Lumiere, prezentacje
fonografu Edisona oraz różnych aparatów optycznych. „Helenów”
był również jedną z kolebek łódzkiego sportu i rekreacji – można
było tu obejrzeć popisy gimnastyków, zawody kolarskie, lekkoatletyczne, bokserskie, mecze tenisa ziemnego czy walki „gladiatorów”.
W Parku zorganizowano także szereg imprez o wyższej randze artystycznej i gospodarczej – festiwal polskich chórów śpiewaczych
„Lutnia”, koncerty wagnerowskie, Wystawę Rzemieślniczo-Przemysłową, wystawy lotnicze czy drobiarskie. Odwiedzany chętnie przez wiele
dziesięcioleci, park był łódzkim centrum kulturalno-rozrywkowym –
swoistym „przeglądem” aktualnych
trendów w modzie damskiej
i męskiej, ulubionym miejscem spacerów pieszych i konnych i przejażdżek łódkami.

Do 22 sierpnia w Muzeum Miasta Łodzi czynna będzie wystawa
pt. „Rendez-vous w Helenowie”. Ekspozycja prezentuje historię
najpiękniejszego i zarazem jednego z najstarszych łódzkich parków
spacerowych. Zwiedzający mogą cofnąć się w czasie i przebywać
w otoczeniu przedmiotów, które na przełomie XIX i XX wieku były
nieodzowne
dla
bywalców parku –
zobaczymy ówczesny sprzęt sportowy,
zapoznamy się ze
strojem spacerowym,
dowiemy się, jak
przystrojone damy
przechadzały
się
po helenowskich alejach. Zwiedzanie
wystawy umili nam
melodia, która sto lat temu towarzyszyła spacerowiczom – marsz
„Souvenir de Lodz” z 1899 r. autorstwa J. A. Kwasta, współcześnie
zinstrumentowany na trio.
Przedstawiony na ekspozycji materiał dokumentacyjny i ikonograficzny pokazuje założenia architektoniczne parku, jak również
jego najciekawsze obiekty. Całości dopełniają zdjęcia Parku Helenowskiego oraz liczne eksponaty. Park został otwarty dla publiczno-

(Opr. BeO,
zdjęcia: B. Wilkoszewski,
archiwum Muzeum Miasta Łodzi)
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Ojcowie miasta:
Rodzina Schweikertów
Skromne początki wiejskiego kowala Jana Jakuba Schweikerta zaczęły się na ziemi łódzkiej w 1800 r., kiedy przywędrował do Starowej Góry z dalekiej
Wirtembergii. Jego syn Fryderyk nie kontynuował zawodu
ojca i został tkaczem, a rzemiosła uczył się w Pabianicach.
W 1865 r. z żoną Amalią Hampel i synami Oskarem, Robertem i Ludwikiem przeniósł się
do Łodzi, gdzie założył tkalnię
przy Piotrkowskiej 147. Zatrudniał 9 osób, produkował koce
i chusty wełniane, które wysyłał
do Rosji. W 1890 r. kupił plac
przy Wólczańskiej 215, gdzie
powstała wielofunkcyjna fabryka; w 1899 r. miała już 1 mln
rubli kapitału zakładowego,
zatrudniała 1039 robotników
w zakładzie i 648 chałupników,
opłacała 4 łóżka w szpitalu
na potrzeby chorych pracowników, prowadziła jednoklasową
szkołę dla dzieci.
Protoplasta rodu Fryderyk
umarł w 1902 r., dyrektorem
fabryki został jego syn Robert
Teodor. Brat Oskar został wiceprezesem i dyrektorem technicznym. Niewiele wiadomo
o roli Ludwika. Robert nie garnął się do nauki, ukończył 4
klasy Szkoły Rzemiosł, ale miał
praktykę – w Łódzkim Archiwum zachował się jego dyplom z 1897
r., który zaświadcza, „że Robert Schweikert, lat 31, został uznany
majstrem i do listy majstrów zapisany
został”. W 1888 r. ożenił się z Emmą Bennich, córką znanego fabrykanta z branży wełnianej Karola Bennicha. Wysoka pozycja
w środowisku wymagała odpowiedniej oprawy; najlepsza byłaby wystawna rezydencja
w reprezentacyjnej części miasta. I tak się
stało – w 1913 r. Robert i Emma Schweikert
zamieszkali w pałacu przy ul. Piotrkowskiej
262. Projekt wykonał Romuald Miller najprawdopodobniej w 1910 r. Forma i styl
przypomina niemieckie budowle nad
Renem, zdradzając wpływy baroku (bryła)
klasycyzmu (kolumny) i modernizmu. Nawiązuje też do francuskiego pałacu entre cour et jardin, czyli między dziedzińcem a ogrodem.
Korpus główny budynku
jest
oddalony
od linii ulicy, oddzielony pięknym dziedzińcem reprezentacyjnym,
wytyczonym przez usytuowanie po bokach
wolnostojących budynków gospodarczych.
We wnętrzu panuje
funkcjonalizm i reprezentacyjność. Na parte-
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rze jest hol z kolumnami, pokój
bilardowy, połączony z dwoma
pokojami, jadalnia z pokojem
kredensowym i pokój gościnny
z łazienką. Dekoracyjne schody
prowadzą na galerię na pierwszym piętrze, gdzie znajdowały
się prywatne pokoje i sypialnie
właścicieli, łazienka w kształcie
elipsy, a w mansardzie pokoje
dla służby. Na wprost schodów
znajduje się olbrzymi witraż
z postaciami personifikującymi dostatek, miłość, handel,
przemysł, sztukę i wiedzę;
w gabinecie znajduje się płaskorzeźba nobilitująca etos pracy
– postać Hermesa witającego
się z robotnikiem. W pałacu
były dwie windy: komunikacyjna i kuchenna. Zachowały się
kanały wentylacyjne i urządzenia na strychu, służące
do opuszczania żyrandola
w dół za pomocą silnika elektrycznego. Ciekwostką był „centralny odkurzacz”. Dekoracje
nawiązują do form historycznych, nadając budowli modernistyczny charakter. Świetności
wnętrzom dodawały kolekcje
obrazów artystów obcych
i rodzimych, ceramika, porcelany i zegary. Alegorie przemysłu i handlu powtarzają się
w dekoracjach innych pomieszczeń. W suterenie znajdowała się kuchnia wyposażona w piec węglowy i gazowy, spiżarnia i chłodnia, pralnia, suszarnia i pokoje dla
służby. Z tyłu pałacu znajduje się rozległy park.
Schweikertowie wyjechali z Polski w 1944 r. Podczas wojny zakład
przy Wólczańskiej 215 pracował dla III Rzeszy – rodzina podpisała
volkslistę i zawsze aktywnie podkreślała swe niemieckie korzenie.
Wspierała finansowo powstanie Gimnazjum Niemieckiego przy al.
Kościuszki 65 (dzisiejsza siedziba Wydziału Filologii UŁ). Po wojnie
fabryka została przemianowana na Zakłady im. Ludwika Waryńskiego, a następnie „Lodex”. W willi Oskara przy Wólczańskiej 213 zadomowił się dziekanat Politechniki Łódzkiej. W rezydencji przy Piotrkowskiej 262 przez długie lata mieściła się siedziba ZMP, potem
ZSMP. Budynek został zdewastowany, zerwano parkiety, a co się dało
wynieść, zostało wyniesione. W latach 90. Fundacja Studiów Europejskich dużym nakładem pracy doprowadziła rezydencję do pierwotnego stanu i działa tu Instytut Europejski.
Ewa Rabiega,
Fot. JSM, Arch. Instytutu Europejskiego

Korzystałam z książek:
Leszek Skrzydło „Rody
Fabrykanckie”,
Małgorzata Laurentowicz-Granas „Pałace
Ziemi Obiecanej "
(opis Stanisława
Łukawskiego).
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restauracja indyjska

ul. Piotrkowska 55
tel.: 42 633 09 26

ul. Traugutta 3

ul. Piotrkowska 69
tel.: 42 632 23 20

tel.: 42 632 51 38

Muzyka na żywo!

Manufaktura-Rynek
tel. 42 633 77 11

Restauracja
Satyna
Pl.Komuny Paryskiej 5A
tel.42-235-41-42
tel.509-343-700
tel.509-343-701

ul. Piotrkowska 67
tel. 42 633 68 68

Baśniowa Kawiarenka

Restauracja ANALOGIA

Stary Rynek 2

tel.: 42 636 56 56
www.analogialodz.pl

ul. Narutowicza 79c
tel. 42 632 21 21

Mamma Mija
ul. Narutowicza 26,
tel. 513 406 506

ul. Ogrodowa 19A
Tel.: 42 630-88-98

Manufaktura Rynek
42 630-88-22

KLUBO-KAWIARNIA

Spółdzielnia Socjalna
 kawa
 herbata
 galeria sztuki
 przyjęcia okolicznościowe
 konferencje
 szkolenia
ul. Żeromskiego 40
 catering
tel.: 42 661 01 08

Meksyk na Pietrynie
Radzimy w sier
-pniu zajrzeć do
restauracji
„The
Mexican” przy ul.
Piotrkowskiej 67
(tel. 42 633 68 68).
To pierwszy, historyczny lokal tej
sieci, działającej
obecnie w 7 innych
miastach Polski.
Szef kuchni poleca
bowiem w tym miesiącu kilka wybornych dań z najnowszej karty „Fiesta
de los pescados y
mariscos”,
co
można na polski
przetłumaczyć jako
„Festiwal ryb i owoców morza”.
Zjemy tu pyszną, lekko pikantną

Smakowite dania w podcieniach
Pod numerem 2 w podcieniach Starego Rynku mieści się
restauracja „Analogia” (tel. 42
636 56 56), którą od trzech lat prowadzi legenda łódzkiego hotelarstwa i gastronomii Mieczysław
Zyner, znany obieżyświat i globtroter. Nie zastaliśmy go podczas
ostatniej wizyty w lipcu, gdyż
zwiedzał zabytkowe budowle
w północnych Włoszech, ale szef
kuchni zaprosił nas do wypróbowania kilku smakowitych dań
kuchni polskiej, żydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Lokal zresztą warto odwiedzić choćby ze
względu na liczne pamiątki związane z historią czterech łódzkich
kultur. A jak już nasycimy wzrok

EXOOP z cateringiem
Spółdzielnia Socjalna EXOOP
powstała równo rok temu i działa
w przytulnym lokalu przy ul.
Żeromskiego 40. Można tu omówić
i przygotować do realizacji różne
imprezy okolicznościowe zarówno
na miejscu, jak i u klienta – wystarczy umówić się telefonicznie dzwoniąc pod numer 42 661 01 08 –
poczynając od imienin, komunii
i chrzcin (cena jest konkurencyjna
i zaczyna się od 60 zł na osobę),
a kończąc na szkoleniach.
Niedawno odbywały się tu „Śniadania z ekonomią społeczną” – mówi
wiceprezes spółdzielni Barbara Szataniak – które organizowaliśmy dla
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zupę z owocami
morza i grzankami, ale na drugie
danie
radzimy
zamówić „Plato de
camarones”
–
miskę
krewetek
tygrysich, duszonych w maśle
z dodatkiem czosnku i pietruszki,
a
podawanych
z chrupiącą bagietką. Kto natomiast
lubi ryby, temu
polecamy delikatny filet z halibuta
w sosie krewetkowym. Jak przyjdziemy w niedzielę
z całą rodziną,
dostaniemy deser
gratis, a kto przy
wejściu powie, że
ma urodziny, otrzyma niespodziankę.
Zapraszamy!
obrazami i fotografiami dawnej Łodzi, radzimy na stół
zaprosić kaczkę w zalewie
wiśniowej, grillowane polędwiczki wieprzowe zapiekane
z pomidorem i serem mozarella, podane w sosie z suszonych
pomidorów z makaronem risisini na szparagach, oraz sznycelki schabowe z masłem
czosnkowym, podane z pieczonymi ziemniaczkami oraz
zestawem surówek. Zapewniamy, że to rewelacja smakowa!

Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Rady
Miejskiej w Łodzi.
Spółdzielnia współpracuje z profesjonalnymi grafikami i wydawnictwami – można
tu więc zamówić foldery,
ulotki i przygotować projekty
reklamowe.
Na ścianach wiszą obrazy
ogólnopolskiej galerii twórców
niepełnosprawnych,
które kupimy do domu lub
firmy w przyzwoitej cenie.
W „EXOOP Cafe” wypijemy
kawę i zjemy smaczne ciastko
od 10.00 rano do 20.00.
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Serdecznie zapraszamy!
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Tawerna na lato
Tawerna „Pepe Verde” (Rynek
Manufaktury, tel. 42 630 88 98)
zaprasza w sierpniu na kilka
nowych dań z najnowszej karty
„Już lato” – wypróbowaliśmy je
w lipcu i jak zwykle
w tej restauracji smakowały wybornie.
Szefowa
kuchni
Joanna Wołyńska-Jesiołowska zaproponowała na początku
polędwicę po prowansalsku z grillowaną papryką i cukinią, przyprawioną czosnkiem, oliwą z oliwek, octem
balsamicznym i ziołami; do dania radzimy zamówić
bułeczki z pieca opalanego drewnem i koniecznie kieliszek wytrawnego czerwonego wina. Kolejne danie

Na Traugutta po chłopsku
„Chłopskie Jadło” (ul.
Traugutta 2, tel. 42 632 43 23)
proponuje w sierpniu zacząć
biesiadę od smakowitej zupy
pomidorowej, następnie wypróbować z nowej karty dań tradycyjną „Sałatkę babuni” z ziemniakami, marchewką, groszkiem, jabłkiem i majonezem,
a na drugie zamówić karczek
pieczony, podawany z pieczonymi ziemniaczkami i sosem
czosnkowym (ten sos to prawdziwa rewelacja!). Z zimnych
napojów do niedawna można
było w lokalu zamówić tylko
kwas chlebowy i kefir, ale teraz
doszła... coca cola, fanta, sprite i tonik Kinley!

z nowej karty to sałatka „Melono”
na sałacie lodowej z szynką parmeńską, mozzarellą, fetą, ogórkami, melonem i arbuzem – całość
polana jest smakowitym sosem
na bazie musztardy, octu balsamicznego, soku malinowego, tabasco i oliwy. Lokal oferuje też inne
wyborne sałatki,
ma klimatyczny
wystrój w stylu
marynistycznym, jest klimatyzowany i ma
kącik dla niepalących. Warto
o nim poczytać
na stronie www.
tawerna.com.pl
Smacznego!

Od poniedziałku do piątku zjemy tu smaczny zestaw
obiadowy w cenie 19,90 zł,
a po uzgodnieniach telefonicznych – zorganizować tu „chłopską” imprezę okolicznościową.
W kraju działa 10 restauracji
sieci
„Chłopskie
Jadło”
i można je zlokalizować na stronie www.chlopskiejadlo.pl
Zapraszamy!

Figaro Club

ul. Piotrkowska 92
tel. 42 630 20 08

ul. Piotrkowska 107
tel. 42 630 60 51

Monaco Cafe

ul. Piotrkowska 134
tel. 42 637 37 47
rynek Łódzki 8(111) 2010
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Wakacje pod tężniami
Ciechocinek ma wyjątkowe
walory klimatyczne i lecznicze,
o czym decydują największe
w kraju tężnie, dzięki którym
powietrze w uzdrowisku ma właściwości zbliżone do tego, jakim
oddychamy nad morzem. Przyjeżdżają tu wczasowicze i kuracjusze
z całego kraju, dla których Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek SA od ponad 170 lat oferuje bardzo szeroki zakres lecznictwa.
– Posiadamy nie tylko domy zdrojowe i sanatoria – podkreśla Edward
Gaitkowski, wiceprezes spółki ds. ekonomicznych i marketingu – ale
na bazie naturalnych surowców zajmujemy się także wytwarzaniem takich produktów zdrojowych, jak woda mineralna "Krystynka" i "Ciechocinka", szlam

Smakowita Amazonka
Trzygwiazdkowy hotel „Amazonka” należy do najbardziej znanych ośrodków rekreacyjno-hotelowych w Ciechocinku. Staramy się
wciąż nadążać za potrzebami gości – mówi dyrektor Janusz Dylewski –
dlatego modernizujemy kolejno nasze
przytulne domki campingowe oraz
inwestujemy w nowe, bardzo nowoczesne zaplecze gastronomiczne.
W lipcu mieliśmy okazję
wypróbować tu kilka dań przygotowanych w zmodernizowanej
kuchni i wszystkie były wyjątkowo smaczne, choć – prawdę

WAKACJE

i ług leczniczy oraz sól jadalna. Nasze
ośrodki są czynne przez cały rok, specjalizujemy się w leczeniu i rehabilitacji
schorzeń układów ruchu, krążenia, górnych dróg oddechowych, a także układu
nerwowego obwodowego i ośrodkowego.
PUC SA jest również właścicielem słynnej fontanny "Grzybek" w samym centrum miasta
oraz kompleksu trzech tężni.
Do sanatoriów spółki można
przyjechać na turnus odchudzający, a w ofercie last minute w sierpniu za pokój 2-osobowy z dwoma
zabiegami i pełnym wyżywieniem
zapłacimy taniej o 20 procent!
(ar)

mówiąc – smaczne tu są od wielu,
wielu lat! Z hotelu jest blisko
do centrum, noclegi są tanie
(dwójka od 155 zł), działają tu
gabinety odnowy biologicznej,
w stajni ośrodka są konie rasy
wielkopolskiej, kucyki do zajęć
z hipoterapii dla niepełnosprawnych oraz bryczka i konny tramwaj. Warto tu przyjechać na dłużej z całą rodziną, ale jest to także
idealne miejsce na szkolenia, konferencje oraz firmowe imprezy
integracyjne.
(BO)
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SELGROS na drugą dekadę
Dwa pytania do Rafała Kosiora,
kierownika Działu Obsługi Klienta
Hali SELGROS CASH & CARRY

Rozpoczęliście w Łodzi już drugą
dekadę w działalności...
Tak. W czerwcu obchodziliśmy
kolejne urodziny SELGROS – jesteśmy w Polsce od 13 lat, a Łodzi świętowaliśmy właśnie 11 rocznicę. Z tej
okazji 26 czerwca zorganizowaliśmy
dla naszych najlepszych klientów
i przyjaciół biesiadne przyjęcie
w ogrodach firmy INTER SOLAR
w miejscowości Buczek. Zaproszonych było ok. 800 osób, dla których przygotowaliśmy szereg atrakcji: występy zespołów muzycznych, tańce, wspaniałą gastronomię
– m.in. pieczenie byczka w całości! – oraz liczne niespodzianki.
Nagrody ufundowali nasi partnerzy: firma PRZYGUCCY INTERCAR, autoryzowany przedstawiciel samochodów RENAULT, NISSAN i DACIA w Łodzi, spółka INTER SOLAR, prowadząca sieć
karczm „RAZ NA WOZIE”, salon urody ONSENSPA oraz Kino
BAŁTYK. Pogoda dopisała
nadzwyczajnie,
a pozytywne wypowiedzi
uczestników spotkania
potwierdziły, że tradycyjnie zabawa była udana.
Jakie atrakcje przygotowaliście dla klientów w tym
roku?
Obchodząc jubileusz
przygotowaliśmy
dla
naszych klientów wyjątkowe promocje cenowe
oraz konkursy. Można
było wygrać m.in. Opla
Insignię,
wycieczki
do Egiptu, telewizory LCD, laptopy, aparaty cyfrowe oraz mnóstwo
bonów towarowych SELGROS. Ponadto, wspólnie z łódzkim przedstawicielem firmy Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o., zorganizowaliśmy konkurs, w którym nagrodą było użyczenie na tydzień
Mercedesa Vito 111 CDI.
W lipcowym konkursie pod
hasłem „Top Klienci hali
SELGROS jeżdżą Mercedesem” nagrodą jest z kolei
użyczenie
luksusowego
Mercedesa GLK. Dbając
o dodatkowe korzyści wynikające z posiadania karty
Top Klienta SELGROS,
wydaliśmy kolejną edycję

„Folderu dla Top Klientów”. Zawiera ona informacje o wszelkich upustach przygotowanych dla
naszych najlepszych klientów przez współpracujące
z nami firmy. Są wśród
nich łódzkie teatry, kina,
restauracje, dealerzy samochodowi, salony urody,
wydawnictwa oraz znane
firmy z sektora handlu
i usług. Z należnych rabatów klienci mogą skorzystać okazując Kartę Top
Klienta
SELGROS
w oznaczonych punktach
– dlatego warto zawsze ją
mieć przy sobie!
(Not. RP,
fot: Waldemar Zawadzki,
arch. SELGROS)

Wielisława Przygucka,
Wiceprezes PRZYGUCCY INTER CAR:
Z Halą Selgros współpracujemy z od początku jej istnienia. Jak organizujemy Dni Otwarte i wieczory dla
VIP-ów związane z prezentacją nowych modeli samochodów Renault, Nissan czy Dacia, to wszystkie zakupy robimy wyłącznie
w Selgrosie. I jesteśmy zawsze bardzo zadowoleni – zakupy w hali to komfort. Wciąż podkreślam, że firma to ludzie, a dyrektor Hali SELGROS
Marek Chruścielewski to wspaniały człowiek, menadżer i organizator. Dlatego od lat ściśle współpracujemy także z okazji przygotowań do Balu dla
TOP Klientów Hali Selgros, przy okazji którego robimy pokazy samochodów
osobowych oraz dla biznesu.
Stanisław Staniszewski,
właściciel firmy INTER SOLAR:
Nasza firma jest jednym z największych producentów wyrobów kulinarnych w regionie i potrzebujemy
wielu surowców i składników. Kupujemy je właśnie
w Hali Selgros na Rokicińskiej – odkąd tam istnieje!
Mamy tu zapewnioną właściwą obsługę, świetną informację o produktach
oraz profesjonalny łańcuch chłodniczy, który gwarantuje, ze towar jest zawsze
świeży i starannie wyselekcjonowany. Nie pamiętam, żeby trafiły się nam
jakiekolwiek reklamacje związane z zakupami w hali, a mając kartę TOP
Klienta nie musimy stać w kolejkach i mamy odrębny parking. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy!

rynek Łódzki 8(111) 2010
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CAR SERVICE

CAR SERVICE

Łódź, ul. Przybyszewskiego 176/178
tel. : 42 250 26 00, 42 250 26 01
www.przyguccy.pl

SERWIS

OPON

W ŁODZI

KUPON
RABATOWY

5%

dodatkowo przy
zakupie OPON
w SERWISIE

* ul. Wersalska 46
* ul. A. Struga 26
* ul. Zgierska 108

► Serwis mobilny

tel. 42 652-62-81
tel. 42 637-38-17
tel. 42 654-42-13
tel. 668 824 227

INTERSTOMIL na upały i dziury
Przygrzało w lipcu tak, że
w całym kraju zabrakło w supermarketach wiatraczków. Problem mieli także właściciele
samochodów, którzy nie sprawdzają klimatyzacji, a trzeba
to robić co dwa lata. W sierpniu
też prognozy są gorące, dlatego
warto podjechać do serwisu
INTERSTOMIL przy ul Zgierskiej 108 (tel. 42 654 42 13), gdzie personel sprawdzi naszą „klimę”
profesjonalnym urządzeniem. Jeśli będzie potrzeba – mówi Tomasz Kruszyna, szef serwisu – od ręki możemy odgrzybić i zdezynfekować układ klimatyzacyjny, wymienić filtr pyłowy oraz uzupełnić czynnik chłodzący. Będąc w serwisie warto sprawdzić stan felg i ogumienia, bo dziur na łódzkich drogach wciąż przybywa – prostowanie
felg aluminiowych czy stalowych
to wydatek do 100 zł, ale im szybciej
znajdziemy zagrożenie, tym łatwiej
naprawić szkodę. Serwis oferuje także
montaż i demontaż opon niskoprofilowych.                	     (ar)

OFERUJE:

wybór ogumienia, felg i akumulatorów do wszystkich
* duży
pojazdów w atrakcyjnych cenach,
wyważanie naprawy i przechowanie opon,
* montaż,
wymianę klocków hamulcowych, oleju i tłumików,
* konserwację i odgrzybianie klimatyzacji,
* usługi serwisu mobilnego ( u klienta ), oraz kompleksową
* obsługę flot samochodowych.

CAR SERVICE

JLR Łódź Sp. z o.o.

CAR SERVICE

Autoryzowany Salon i Serwis Jaguar; Land Rover
Łódź, ul. Przybyszewskiego 176/178
Tel/fax. 42 674 07 77
www.jlrlodz.pl

K&K KIEŁBOWSKI - serwis samochodowy FORD

FORD

sprzedaż części zamiennych
(oryginały i zamienniki), naprawa,
pompy wtryskowe, silniki,
skrzynie biegów, tylne mosty,
zawieszenie.

93-418 Łódź, ul. Aleksandra 15, tel. 42 680-14-83

JASZPOL SP. Z O.O.

ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 2 TEL 42 612 12 22
ZGIERZ, UL. ŁÓDZKA 28 TEL 42 716 26 52
SKIERNIEWICE, UL. BUCZKA 2 TEL 46 833 26 90

WWW.JASZPOL.PL

MOTORYZACJA
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RENAULT na sportowo

Samochód adresowany jest do klientów lubiących indywidualną
stylistykę. Nadwozie ma niebieski, metalizowany kolor o jasnym
połysku z dwoma białymi pasami, na zderzakach są czarne, błyszczące elementy z kontrastującym, białym wykończeniem (podobnie jak
lusterka zewnętrzne i tylny spojler), a dopełnieniem sportowego
wyglądu są 17-calowe felgi z lekkiego stopu o czarnym lub niebieskim wykończeniu. Pod maską jest silnik benzynowy 1,6 l o mocy 133
KM, a w kabinie – fotele Renault Sport ze wzmocnionym trzymaniem, pokryte czarną i niebieską pikowaną skórą ze znakiem Amédée
Gordini`ego, konstruktora i mechanika bolidów, którego cztery R8
Gordini zajęły pierwsze, trzecie, czwarte i piąte miejsce w Tour de
Corse w 1964 r. Tym pierwszym francuskim samochodem sportowym jeździły takie gwiazdy kina, jak Romy Schneider, Alain Delon
czy Lino Ventura.
(rp)

Współczesna oferta eleganckich samochodów sportowych jest
bardzo bogata, ale do tej pory w Europie rynek w tym sektorze zdominowany był przez dwa samochody: Mini Cooper i Fiat 500 (88
proc. sprzedaży!). Niebawem może się to zmienić, o czym przekonuje najnowsza oferta koncernu RENAULT. Światowa premiera Twingo
Gordini R.S. odbyła się w Atelier Renault na Polach Elizejskich
w grudniu 2009 r., a w marcu b.r.
ruszyła sprzedaż w Europie. Choć
w Polsce samochód dostępny
będzie dopiero w połowie 2011 r.,
już teraz można go obejrzeć
w łódzkim salonie PRZYGUCCY
INTER CAR przy ul. Przybyszewskiego176/178.

Przeprowadzki w nowym miejscu
Znana łódzka firma Przeprowadzki ZŁOTNICKI zmieniła w lipcu siedzibę i choć adres
pozostał ten sam (Wileńska 10),
to teraz mieści się w innym
budynku i wjeżdża się do niej
od ul. Mińskiej. Nowe pomieszczenia biurowe są bardziej nowoczesne, dla personelu stworzono
doskonałe zaplecze sanitarne, a
w lipcu odbywały tu praktyki studentki Katedry Pojazdów i Podstaw
Budowy Maszyn PŁ.
Firma działa w Łodzi i ma oddziały w Gdańsku oraz Częstochowie, oferując profesjonalną i kompleksową organizację przeprowadzek krajowych i zagranicznych – zarówno przedsiębiorstw, jak i osób
prywatnych. Posiada wyspecjalizowany personel, samochody są moni-
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torowane przez system GPS,
właściciel bierze pełną odpowiedzialność za powierzone
mienie, a wartość ubezpieczenia wynosi 400 tys. zł. Firma
przenosiła ciężkie maszyny,
urządzenia i całe linie technologiczne, używając specjalistycznych narzędzi i wózków
hydraulicznych – w tym platform oraz dźwigów do przenoszenia ładunków nawet do 200
ton. W ofercie posiada też
wózki kroczące do przenoszenia sejfów i kas pancernych
między kondygnacjami. FTP
ZLOTNICKI posiada referencje kilkudziesięciu firm w kraju,
co można to sprawdzić na stronie www.zlotnicki.pl
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W firmie odbywała w lipcu praktyki
Anna Kozakiewicz z PŁ
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