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RYNEK SZTUKI

GALERIA (parter)

DOM AUKCYJNY i GALERIA

czynna: pon.–pt. 12–18, sob. 10–15
Sztuka dawna i współczesna,
antyki i sztuka użytkowa

ul. Wschodnia 69, tel. 630-47-79

www.ryneksztuki.eu

HOTELE
ALICJA

REYMONT

WILLA IMPRESJA

DOM AUKCYJNY (I piętro)
czynny: pon.–pt. 10–18, sob. 10–15
TERMINY NAJBLIŻSZYCH AUKCJI

WAŻNE TELEFONY

22 stycznia:
152 aukcja

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
LODZ VOIVODE OFFICE
tel. 42 664-10-10, 42 664-10-00
SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
LODZ PROVINCE COUNCIL
tel. 42 663-30-50
URZĄD MIASTA ŁODZI / CITY HALL
tel. 42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
TOURIST INFORMATION CENTRE
tel./fax 42 638-59-55
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
WJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO / LODZ VOIVODESHIP
REGIONAL TOURISTIC ORGANIZATION

MUZEA

tel. 42 638-59-57, 42 663-77-33
CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ
CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel./fax 42 633-92-21

recepcja@hotel-alicja.pl

rezerwacje@hotelreymont.com

ul. Żeromskiego 20A
95-200 Pabianice
tel. 42 227-14-14
www.willa-impresja.pl

OŚRODEK INFORMACJI KULTURALNEJ ŁDK
LDK CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel. 42 633-72-99, fax 42 633-99-02
INFORMACJA LOTNISKOWA
PORT LOTNICZY ŁÓDŹ
AIRPORT INFO LODZ AIRPORT
tel. tel. 42 683-52-55
INFORMACJA LOTNICZA – LOT
AIRLINE INFORMATION
tel. 801-703-703
INFORMACJA MPK
CITY BUS & TRAM INFORMATION
tel. 42 672-11-12, 42 672-13-17, 801-301-309
INFORMACJA PKS
LONG-DISTANCE BUS INFORMATION
tel. 42 631-97-06

INFORMACJA KOLEJOWA PKP
TRAIN INFORMATION
tel. 19-757 (dla użytkowników TP SA)
tel. 42 20-55-007 (telefony stacjonarne i komórkowe)
ALARMOWY / ALARM
tel. 112
POGOTOWIE RATUNKOWE / AMBULANCE
tel. 999
POLICJA / POLICE
tel. 997
STRAŻ MIEJSKA / CITY GUARD
tel. 986
STRAŻ POŻARNA / FIRE BRIGADE
tel. 998
BIURO NUMERÓW / DIRECTORY ENQUIRES
tel. 118-913

MUZEUM KINEMATOGRAFII

MUZEUM SZTUKI / MUSEUM OF ART
ul. Więckowskiego 36,
tel. 42 633-97-90
MUZEUM SZTUKI REZYDENCJA „KSIĘŻY
MŁYN”

MUSEUM OF CINEMATOGRAPHY

MUSEUM OF ARCHAEOLOGY
AND ETHNOGRAPHY

pl. Zwycięstwa 1, tel. 42 674-09-57
MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ

pl. Wolności 14, tel. 42 632-84-40
CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA

BOOK ART MUSEUM

MUSEUM OF SPORT AND TOURISM

ul. Tymienieckiego 24, tel. 42 674-42-98
MUSEUM OF ART „KSIĘŻY MŁYN” RESIDENCE
MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH ul. Przędzalniana 72, tel. 42 674-96-98
MUSEUM OF INDEPENDENCE
MUZEUM GEOLOGICZNE
ul. Gdańska 13, tel. 42 632-71-12
GEOLOGICAL MUSEUM
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ
ul. Kopcińskiego 31, tel. 42 635-45-93
- MUZEUM MARTYROLOGII
RADOGOSZCZ - MUSEUM OF MARTYRDOM
ul. Zgierska 147, tel. 42 655-36-66

ul. ks. Skorupki 21, tel. 42 636-83-58
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
BAŁTYK
ul. Narutowicza 20, tel. 42 630-36-03
CHARLIE
ul. Piotrkowska 203/205, tel. 42 636-00-92
CYTRYNA
ul. Pomorska 39/41
Budynek UŁ, dawna siedziba Prexera
tel. 42 632-05-68

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
CINEMA CITY
ul. Karskiego 5, tel. 42 644-64-00
ŁÓDZKI DOM KULTURY
ul. Traugutta 18, tel. 42 633-70-13
ORANGE IMAX
ul. Karskiego 5, tel. 42 664-64-64
POLONIA
ul. Piotrkowska 67, tel. 42 630-02-15

MUSEUM OF TEXTILE INDUSTRY

ul. Piotrkowska 282, tel. 42 683-26-84
MUZEUM MIASTA ŁODZI
ul. Ogrodowa 15, tel. 42 654-00-82
MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI

TEATRY

ul. Legionów 81
tel./fax 42 633-80-23
www.hotelreymont.com

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
I ETNOGRAFICZNE

MUSEUM OF ŁÓDŹ CITY

KINA

ul. Politechniki 19A
tel./fax 42 684-63-70
tel./fax 42 648-76-04

UWAGA: Wszelkie zmiany adresów i telefonów prosimy zgłaszać redakcji do 15 dnia każdego miesiąca.

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
SILVER SCREEN
al. Piłsudskiego 5, tel. 42 639-58-00/58
TATRY
ul. Sienkiewicza 40, tel. 42 633-31-72
FILHARMONIA ŁÓDZKA
im. Artura Rubinsteina
ul. Narutowicza 20/22, tel. 42 664-79-79

Fabryczny w projektach
Nowy dworzec Fabryczny
ma powstać do 2015 r. Teren jest
już ogrodzony, słynny dwumetrowej wysokości neon został
zdjęty i poddany konserwacji.
Prace przy przebudowie dworca
toczą się jednak głównie na
deskach kreślarskich, a realizatorzy projektu przekonywali na
grudniowej konferencji prasowej, że jest to jeden z najważniejszych etapów inwestycji.
Uczestniczyli w niej przedstawiciele wykonawcy inwestycji – konsorcjum firm Torpol z Poznania, Astaldi z Włoch, Przedsiębiorstwa
Budowy Dróg i Mostów w Minsku Mazowieckim oraz
Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor z Zawiercia. W spotkaniu wzięli też udział: władze miasta, inwestorzy – spółki PKP PLK
i PKP oraz projektanci firmy Systra, która przygotowała studium
wykonalności i koncepcję zagospodarowania terenu dworca.
– To najważniejsze obecnie przedsięwzięcie w mieście – zapewniała
Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. – Łatwiej będzie nam wszystkim
przejść przez jego trudy, jeżeli będziemy mieć dobrą politykę informacyjną.
Nowy dworzec stanie się sercem zmodernizowanego centrum
miasta. Tory i perony znajdą się 16,5 metra pod ziemią, nad nimi
będzie sieć podziemnych ulic i dworzec autobusowy. Powstanie
nowoczesny węzeł multimodalny, który w przyszłości obsłuży kolej
dużych prędkości, kolej aglomeracyjną, konwencjonalną oraz autobusy dalekobieżne. Obok dworca powstanie system parkingów dla
samochodów i rowerów. Zmodernizowana stacja będzie w stanie
odprawić nawet do 200 tys. pasażerów dziennie. Wartość inwestycji
to ponad 1,75 miliarda zł. Wykonawcy dworca zaprezentowali
swoje doświadczenia w realizacji projektów infrastrukturalnych
i określili harmonogram prac. Poznańska firma Torpol ma 20-letnie
doświadczenie w budownictwie torowym i kolejowym, zaś włoski
koncern Astaldi to największe przedsiębiorstwo budowlane
w Europie. Jego pracownicy przebudowali stację kolei dużych prędkości w Bolonii, a w Turynie pod ziemię przenieśli 7 km torów. Duży
dorobek ma także grupa Systra, lider inżynierii transportu miejskiego i kolejowego – to jej dziełem jest sieć szybkiej kolei we Francji,
metro w Paryżu i Tuluzie oraz sieć tramwajowa w wielu miastach.
– To dla nas duże wyzwanie – mówiła architekt Ewelina Oskroba
z grupy Systra. – Nad projektem pracuje międzynarodowa grupa ekspertów.
Dla nas najważniejszy jest człowiek, a dworzec będzie tak skonstruowany,
żeby wyeliminować utrudnienia dla podróżnych. Jak zapewniła Alina
Giedryś, członek zarządu PKP PLK, firmy realizujące inwestycję to
bardzo doświadczone przedsiębiorstwa, do których gmina oraz
inwestorzy mają pełne zaufanie. Projekt będzie na bieżąco monitorowany, raz w miesiącu raporty trafią na biurko prezydent Hanny
Zdanowskiej i za jej pośrednictwem zostaną pokazane mieszkańcom
miasta. Równolegle z pracami projektowymi trwa procedura pozyskiwania środków unijnych, zaś w styczniu teren budowy nowego
dworca ma wizytować Komisja Europejska.
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WYDARZENIA

Stawiamy na BPO i IT
Wiceprezydent Marek Cieślak podsumował rok swojej pracy
na stanowisku pierwszego Wiceprezydenta Łodzi. W 2011 r.
powstało w Łodzi 1600 nowych etatów, z czego 700 utworzyła
branża BPO (Business Process Outsourcing, co można przełożyć
jako Obsługa Procesów Biznesowych; outsourcing to powierzanie
firmom zewnętrznym obsługi księgowej, informatycznej i public
relations). Łódź konsekwentnie staje się polskim centrum
nowoczesnych finansów z silnie rozwiniętym sektorem IT. Sprzyja
temu centralne położenie i duża ilość absolwentów wyższych
uczelni. Przy pomocy 60 partnerów gmina realizuje program
„Młodzi w Łodzi”, obejmujący stypendia, konkursy, płatne
praktyki i staże. – Uczelnie są coraz bardziej otwarte na rynek
– podkreślał Wiceprezydent Cieślak – i wkrótce będą one musiały
monitorować zawodowe losy absolwentów, co korzystnie wpłynie na
decyzje dotyczące kierunków kształcenia.
Lepsze skomunikowanie Łodzi to warunek dalszego rozwoju
miasta. W roku ubiegłym zostało uruchomione połączenie
Lufthansa Cargo i liczba przewiezionych towarów z Łodzi wzrosła
800-krotnie. Zakończone zostały rozmowy z Konstantynowem
i Lutomierskiem na temat połączeń tramwajowych, a wkrótce do
porozumienia w sprawie komunikacji międzygminnej dołączy
Zgierz. Zacieśnienie więzi aglomeracyjnej ma przynieść bardziej
racjonalne zarządzanie odpadami w regionie. W 2011 r. uporządkowano wiele spraw związanych z inwestycjami, m.in. rozstrzygnięto spór ze słoweńskim inwestorem, który blokował możliwość
rozwoju Aqauparku „Fala”. Zlecony został także kompleksowy
audyt na temat Nowego Centrum Łodzi. Wiceprezydent wyjaśnił

Konferencja na temat BPO w Łodzi, od lewej: Prezes ŁSSE Tomasz
Sadzyński, Wiceprezydent Marek Cieslak, Wiceprezes GBS Jacek
Lavernes i Prezes Infosys BPO Krystian Bestry
również kwestie związane z inwestycjami w Grupowej
Oczyszczalni Ścieków, dofinansowanymi z Unii Europejskiej.
– Nie ma decyzji, żeby te dotacje zwracać, nie widzimy więc powodów,
aby martwić się na zapas. Złożyliśmy stosowne wyjaśnienia w tej sprawie,
a w oparciu o nasze stanowisko Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
wystąpiło do Unii Europejskiej o kolejną transzę dotacji. Jesteśmy
w procesie wielu zmian i rozpoczęte działania przyniosą niebawem wiele
korzyści. Pisałem w grudniu, że z Ratusza powiało realizmem,
Jerzy Mazur
zatem – tak trzymać!

Kultura kreuje
Rozmowa z Agnieszką Nowak, Wiceprezydentem Łodzi odpowiedzialnym za sprawy kultury
Jaki był ubiegły rok dla kultury i z czym wchodzimy w nowy rok?
W roku ubiegłym zmodernizowaliśmy trzy
biblioteki rejonowe, a w bieżącym mamy na ten
cel 15 mln 300 tys. zł. Miasto dofinansowuje
filmy rekomendowane przez Łódź Film
Comission. Rok temu udało się zrealizować
w Łodzi wiele ciekawych filmów – „W ciemności”
Agnieszki Holland, obsypany wieloma nagrodami „Wymyk”, serial „Komisarz Aleks” czy
animowane sekwencje „Latającej Maszyny”, które
zapewne powalczą o Oscara. W 2011 r. otwarty
został Teatr Muzyczny po remoncie i odbył
się Regionalny Kongres Kultury, pierwsza debata
twórców i organizatorów kultury. Łódź wyróżniła się też obchodami Międzynarodowego
Dnia Teatru pt. „Dotknij teatru”, dzięki którym
miasto być może zostanie ogólnopolskim koordynatorem tego wyjątkowego dnia. Postawiono też pierwsze kroki
w celu rewitalizacji Księżego Młyna i trwają warsztaty dla studentów kilku uczelni, których efektem ma być konkurs na programowo-przestrzenną koncepcję tej dzielnicy. W Strategii Rozwoju
Miasta są zapisy dotyczące kultury – m.in. operacyjny program
„Kultura u podstaw”. Zastanawiamy się też, jak pomóc w kwestii
lokalowej znanemu periodykowi kulturalnemu „Tygiel Kultury”.

Ile prac zgłoszono do urzędu z projektem
nowego logo miasta?
Było w czym wybierać – zgłoszono 75
bardzo różnorodnych prac. Komisja złożona
z ekspertów wybrała 4 prace, spośród których
wyłoniono jednogłośnie projekt Justyny
Żychalskiej. W konkursie wzięli udział także
autorzy spoza Łodzi. Zwycięskie logo wyróżniło się tym, że nawiązuje do tożsamości naszego
miasta – składa się z czterech liter inspirowanych alfabetem Władysława Strzemińskiego,
słynnego łódzkiego artysty lat 20. i 30-tych
XX wieku, jednego z najważniejszych twórców
polskiej awangardy. Dzięki tej czcionce logo
podkreśla pamięć o dziedzictwie kulturowym
miasta, a jednocześnie jest nowoczesne i spójne
ze strategią promocji marki Łódź. Uwiodło nas
tym, że było inne niż pozostałe projekty.
Bardzo jestem ciekawa, jak zostanie przyjęte przez łodzian, bo
w pierwszej chwili może być trochę zaskakujące. Tam nie ma łódki
i wiosła, przełamaliśmy wszystkie stereotypy. Myślę, że z czasem
ten znak zyska uznanie, bo jest ciekawy, barwny, mówi o otwarciu
na przyszłość, a jednocześnie tkwi w naszych korzeniach.
Dopełnieniem logo jest hasło, które odczytuje się razem z nazwą
miasta – „Łódź kreuje”.

Beata Ostojska
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Prezydent po roku
Hanna Zdanowska przedstawiła radnym w grudniu sprawozdanie z 12 miesięcy sprawowania władzy. – Nie wszystko się
udało i chciałabym, żeby zmiany wprowadzane w mieście szybciej
przynosiły efekty – mówiła Pani Prezydent podczas sesji. – Wierzę
w potęgę Łodzi i w siłę jej mieszkańców. Chcę, aby Łódź była jednym
z najszybciej rozwijających się miast w Polsce i w Europie. Jestem
pewna, że razem nam się to uda. Co wynika ze sprawozdania?
Zakończono sprawy formalne i ruszyła budowa nowego
dworca Łódź Fabryczna. Projekt wart jest blisko 2 mld. zł,
czyli więcej niż kosztuje budowa Stadionu Narodowego
w Warszawie. W 2011 gmina rozpoczęła remont 16 kamienic
w centrum miasta i jest przygotowana dokumentacja
techniczna dla 36 kolejnych. Do 2014 r. wyremontowanych
zostanie 100 budynków. Rozstrzygnięty został konkurs
architektoniczny i wybrano projekt, jak ma wyglądać ulica
Piotrkowska po remoncie: będzie nowa granitowa kostka,
nowe „meble miejskie”, pojawi się więcej zieleni, a letnie
ogródki mają być jak w Paryżu i Mediolanie. W grudniu
zabłysła tu nowa świąteczna dekoracja. W 2011 r. wyszukiwarka
Google wybrała ul. Piotrkowską jako najbardziej reprezentacyjne
miejsce w kraju, a wkrótce obejrzą to wszyscy użytkownicy aplikacji Street view. Zawieszono tu nowoczesne kamery, a dzięki
monitoringowi w autobusach i tramwajach w Łodzi zrobiło się
bezpieczniej. Do 2014 roku miasto pokryje sieć kolejnych 80
inteligentnych kamer.
Trwa gigantyczny remont w zabytkowym kompleksie elektrociepłowni EC1 przy ul. Targowej. Powstaną tu studia filmowe,
kina, restauracje oraz łódzkie Centrum Nauki. Wokół EC1
i dworca Łódź Fabryczna wyrośnie Nowe Centrum Łodzi. Trwa
także budowa nowego terminalu Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta oraz hali Międzynarodowych Targów Łódzkich. W sumie na inwestycje Łódź wyda w 2012 r. ponad 900 mln
zł. W 2011 r. rozpoczęto prace polegające na wymianie okien,
ociepleniu budynków i modernizacji instalacji grzewczych
w szkołach. W tym roku zaplanowana jest modernizacja kolejnych
31 szkół. Na drogi w mieście wydano w ub. roku ponad 200 mln zł,
a podczas wiosennych i jesiennych akcji porządkowych wywieziono z miasta 2500 ton śmieci. Pani Prezydent otworzyła drzwi
swojego gabinetu dla wszystkich, którzy chcą się spotkać i porozmawiać o problemach miasta. W urzędzie wprowadzone zostały
zmiany organizacyjne i urzędnicy mają pracować lepiej i taniej,
a nowa karta miejska ma ułatwić dostęp do bibliotek, muzeów
oraz instytucji kultury. W tym roku elektroniczny bilet miejski
zastąpi papierową migawkę, zaś z myślą o użytkownikach smartfonów powstaje specjalna aplikacja, dzięki której łatwiej będzie
poruszać się po mieście i korzystać z oferty klubów, kin i teatrów.
Podjęte także zostały decyzje, na mocy których w Łodzi powstaną
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dwa nowoczesne stadiony – do końca roku ma zostać wybrany
wykonawca Stadionu Miejskiego przy al. Unii. Jak widać ze sprawozdania – sporo się udało, choć kilka projektów legło w gruzach:
nie będzie Specjalnej Strefy Sztuki i nie powstanie Centrum
Festiwalowo-Kongresowe Camerimage. Pod znakiem zapytania
stanęła też Kolej Dużych Prędkości, a z nią tunel pod Łodzią,
mający przebić miasto od Dworca Fabrycznego do Kaliskiego. Ale
decyzje w tej sprawie zapadają w Warszawie, nasi lokalni politycy
i działacze mogą tylko głośniej o tym mówić w stolicy.
Jerzy Mazur
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Książki są potrzebne
Nawet jak nie mają tekstu – przekonaliśmy się na grudniowym
Salonie Ciekawej Książki, który zorganizowały Międzynarodowe
Targi Łódzkie. Uczestniczyło w nim 63 wystawców – wydawnictwa,
biblioteki, hurtownie oraz instytucje kultury. Na stoiskach kupowano powieści, tomiki poezji, albumy, komiksy, książki popularnonaukowe i antykwaryczne. Wielkie zainteresowanie wzbudzały książki…
bez tekstu, które pokazała Pracownia Grafiki Wydawniczej
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi: piękne projekty uzdolnionych
studentów wchodzących dopiero na rynek wydawniczy.
Odbyło się tu mnóstwo ciekawych imprez i spotkań. Tłumy
fanów przyciągnęli pisarz fantasy Andrzej Sapkowski oraz profesor
Jerzy Bralczyk, który ze swadą opowiadał o zawiłościach języka polskiego. Wydarzeniem była dyskusja o kontrowersyjnej książce
„Biedni ludzie z miasta Łodzi” Steve’a Sem-Sandberga, zorganizowana przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, opowiadająca
o łódzkim getcie. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. J. Piłsudskiego w Łodzi zaprosiła na konferencję „Biblioteki
publiczne miejscem przyjaznym i inspirującym”; goście imprezy
przez trzy dni uczestniczyli w bloku spotkań Klubu Krytyki
Politycznej z Kingą Dunin, Agnieszką Graff, Markiem Beylinem,
Romanem Kurkiewiczem, Tomaszem Piątkiem i Hanną Gill-Piątek.
Ponad 500 młodych czytelników uczestniczyło w warsztatach
literackich, plastycznych i książki artystycznej organizowanych
przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom. Można tu
było poznać proces czerpania papieru, zaprezentowany przez
łódzkie Muzeum Papieru i Druku, a za każde 4 kilo kupionych
książek goście otrzymywali prezent. Przy imprezie akredytowało się
45 dziennikarzy, a odwiedziło ją blisko 4500 osób. Kolejna edycja
Salonu Ciekawej Książki odbędzie się 7-9 grudnia 2012 w nowym

TARGI

Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym przy al. Politechniki
(ak)
2a. Już teraz zapraszamy!
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Strefa znów większa
W grudniu 2011 r. wydano kolejne pozwolenia na działalność
w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Indesit Company Polska
wybuduje obok istniejących już fabryk kuchenek i lodówek dwa nowe
zakłady – okapów kuchennych oraz komponentów plastikowych.
Inwestycja kosztować będzie 30 mln euro i stworzy ponad 250
nowych miejsc pracy (więcej o tym w wywiadzie z prezesem Antonio
Melone niżej). W Aleksandrowie Łódzkim ABB za 52,5 miliona rozbuduje istniejącą fabrykę silników i stworzy 35 nowych miejsc pracy.
Łączne inwestycje tego koncernu opiewają na kwotę ponad 150 milionów złotych i stworzyły ponad 220 nowych stanowisk pracy. W podstrefie ŁSSE w Kutnie Serioplast Poland wybuduje zakład produkcyjny opakowań z tworzyw sztucznych dla przemysłów: farmaceutycznego, chemicznego, detergentów i kosmetyków, spożywczego. Łączne
wydatki związane z nową inwestycją wyniosą ponad 36 mln zł,
a zatrudnienie znajdzie tu co najmniej 66 osób. Z kolei w podstrefie
Radomsko spółka Eko-Kartex za 4 mln zł wybuduje hale produkcyjne i magazynowe z częścią administracyjno-biurową oraz zakupi linie
technologiczne do produkcji opakowań tekturowych.
Ceramika Paradyż w zakładzie w Tomaszowie Mazowieckim uruchomi innowacyjną linię technologiczną przeznaczoną do produkcji
płytek gresowych odwzorowujących kamienie naturalne. Inwestycja
będzie kosztować 25 mln zł, a zakład zatrudni 31 nowych pracowników. To piąte zezwolenie na działalność w ramach ŁSSE dla Ceramiki
Paradyż, która w strefie zainwestowała już blisko 400 mln zł. W Łodzi
natomiast co najmniej 2 mln zł zainwestuje spółka AMG.lab, należąca do Grupy Bull, jednej z największych europejskich grup informatycznych. Nowa firma będzie tworzyła rozwiązania najnowszej
generacji dla sektora telekomunikacyjnego, finansowego oraz użyteczności publicznej, a zajmuje się rozwojem oprogramowania i High

Performance Computing (superkomputery wykorzystywane w energetyce jądrowej i badaniach naukowych). W ramach tej inwestycji
powstanie 150 nowych miejsc pracy dla specjalistów branży IT.
W Podstrefie Tomaszów Mazowiecki Spółka Izo-Balex rozpocznie
produkcję poliuretanowych płyt termoizolacyjnych z okładziną
elastyczną i sztywną. Dzięki inwestycji wartej 8 mln zł zatrudnienie
znajdzie tu 41 pracowników. Z kolei w Podstrefie Pruszków ŁSSE
zainwestuje firma St-Majewski. Spółka zamierza wybudować nowoczesny kompleks produkcyjno-magazynowo-biurowy o pow. ok. 5 tys.
mkw., który będzie przystosowany do produkcji innowacyjnych kredek o przekroju trójkątnym. Nowy zakład będzie kosztować 16 mln
zł, a zatrudnienie znajdzie w nim 20 pracowników. Inwestor zadeklarował też utrzymanie 138 miejsc pracy do końca 2018 roku.
W Podstrefie ŁSSE Zduńska Wola firma CKM Technologie zamierza
wybudować fabrykę innowacyjnych profili PCV o podwyższonej izolacji cieplnej, wykorzystywanych w produkcji stolarki okiennej. Łączne wydatki związane z nową inwestycją wyniosą 23,4 mln zł, a pracę
znajdzie tu 25 pracowników. Ostatnia firma, która w 2011 r. otrzymała pozwolenie na działalność w strefie, jest spółka Ericpol Telecom
– piszemy o niej na stronie 16. W sumie zatem zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE otrzymały
22 firmy: zainwestują one blisko 830 mln zł, dzięki czemu powstanie
ponad 4 tysiące nowych miejsc pracy w Łodzi i regionie.
(jm)

Lodówki, kuchenki i... colty
Rozmowa z Antonio Melone, Prezesem Zarządu Indesit Company Polska
Lubi Pan Łódź?
Powiem szczerze – kocham to piękne miasto. Macie przepiękne
secesyjne kamienice, imponujące pałace i siedziby dawnych fabrykantów, mnóstwo miejskiej zieleni, świetne hotele i smakowite restauracje.
Łódź posiada niesamowity potencjał gospodarczy. Ale gmina musi
dużo zainwestować w infrastrukturę i rewitalizację centrum. Łódź
nadal ma wiele do zrobienia i musi szybko poprawić swój wizerunek.
W Łodzi działa wiele innych włoskich firm...
My jesteśmy najwięksi, a tacy zawsze pociągają za sobą wielu
dostawców i mniejszych producentów. Kilku z nich działa w naszym
sąsiedztwie.
Włochy słynęły niegdyś ze spaghetti-westernów, a włoskie firmy
Uberti, Pietta i Pedersoli zaopatrywali w kowbojską broń niemal
wszystkich producentów tych filmów w USA. Największym dystrybutorem tej broni w Polsce jest firma saguaromike.com, mająca siedzibę
w Ozorkowie pod Łodzią. To w Łodzi ma też siedzibę Polskie
Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego, które organizuje mistrzostwa
Polski Cowboy Action Shooting...
Doprawdy? To musicie mnie zaprosić wiosną na kolejne zawody
oraz mistrzostwa.
Już Pan jest zaproszony. Na koniec zapytam jeszcze, gdzie Pan
mieszka we Włoszech?
W ważnym dla Polski mieście – Monte Casino. Podczas drugiej
wojny światowej zginęło tam mnóstwo polskich żołnierzy. Są pochowani na klasztornym cmentarzu.
Dziękuję za rozmowę i życzę szybkiego ukończenia nowych inweJerzy Mazur
stycji.

Rozmawiamy w grudniu podczas
przekazywania nowych pozwoleń na
działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej. Zamierzacie obok istniejących fabryk lodówek i kuchenek wybudować zakłady produkujące okapy
kuchenne oraz komponenty plastikowe. Ile
osób zatrudnia firma pod koniec roku?
Mamy obecnie w Łodzi 2400
pracowników, lecz jeśli doliczyć zatrudnionych w zakładzie
w Radomsku, liczba ta wzrośnie do 4000 osób. Zaczynaliśmy od
biura handlowego w Warszawie, a w 1999 r. kupiliśmy budynki na
Dąbrowie i rozpoczęliśmy tu produkcję. W 2005 r. firma zmieniła
nazwę z Merloni Elettrodomestici na Indesit Company Polska.
Koncern ma 17 fabryk we Włoszech, Rosji, Wielkiej Brytanii i Polsce,
zatrudnia w sumie ponad 17 tysięcy pracowników, produkując blisko
20 milionów sztuk sprzętu gospodarstwa domowego, sprzedawanego
w 36 krajach świata. Jesteśmy drugim co do wielkości europejskim
producentem takiego sprzętu. Ja jestem w Łodzi od 2005 r. i powoli
czuję się jak Polak – jest bardzo trudno (mówi po polsku), ale daję
sobie radę na zakupach!
Mieszka Pan w Polsce z rodziną?
Tak, mamy dwójkę dzieci. Przez trzy pierwsze lata mieszkaliśmy
w Łodzi, ale jak zaczęły się problemy ze znalezieniem międzynarodowej szkoły z anielskim językiem wykładowym, przenieśliśmy się
do Warszawy. Co prawda parę lat temu powstała tu taka szkoła, ale
nic z tego nie wyszło, szkoda.
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Kulturalny styczeń
W czasie karnawału Filharmonia Łódzka wypełni się dźwiękami
przebojów muzyki filmowej, dawnej i tanecznej: odbędzie się tu
8 koncertów oraz 6 edycji warsztatów dla dzieci, transmisja z nowojorskiej Metropolitan Opera i występy uczniów Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej im. H. Wieniawskiego. Zainteresowanie wydarzeniami jest ogromne i łodzianie szturmowali kasy biletowe FŁ już od
1 grudnia – w pierwszych dwóch tygodniach miesiąca sprzedano niemal 3 tysiące biletów! 7 stycznia odbędzie się koncert karnawałowy
pt. „Ze średniowiecznych manuskryptów”, dziesięć dni później
– koncert muzyki filmowej pt. „Ale Kino!”, a 28 stycznia, w rocznicę
urodzin patrona FŁ Artura Rubinsteina – koncert symfoniczny
pt. „Perły muzyki rosyjskiej”. Tylko wejściówki zostały dla tych,
którzy chcą posłuchać kantaty „Carmina Burana” C. Orffa (7.1),
muzyki filmowej (10.1), koncertu kolęd (15.1), „Czterech pór roku”
A. Vivaldiego, muzyki A. Piazzolli (20.1), Philippe’a Jaroussky’ego
(22.1) oraz koncertu „Perły muzyki rosyjskiej”. A od 2 stycznia rusza
sprzedaż biletów na koncerty lutowe!
20 i 21 stycznia na koncerty karnawałowe zaprasza Teatr
Muzyczny. W programie są przeboje operetkowe i operowe, a także
hity muzyki instrumentalnej. Cały zespół artystyczny teatru
zaprezentuje się w ariach, duetach i ansamblach z popularnych operetek Lehara, Zellera, Straussa i Offenbacha, m.in. z „Nocy
w Wenecji”, „Ptasznika z Tyrolu”, „Krainy uśmiechu”, „Orfeusza
w piekle”, „Życia paryskiego”, a program koncertu uzupełnią
fragmenty oper „Lakme”, „Cyganerii”, „Carmen” i „Czarodziejskiego fletu”. W Teatrze Małym w Manufakturze 14 stycznia
będzie można obejrzeć spektakl „Tancerz Mecenasa Kraykowskiego”, który wygrał tegoroczny Festiwal Monodramu.
Nazajutrz Teatr Mały zaprasza na koncert karnawałowy złożony
z przebojów operetki i musicalu, a 29 stycznia zaplanowana jest
premiera sztuki „Romans z Czechowem”. W Muzeum Sztuki ms2
13 stycznia zostanie otwarta wystawa pt. „Dla Was”. Jej kuratorami są
Jarosław Lubiak i Maria Morzuch, a prezentowane
dzieła pochodzą z kolekcji „Muzeum Sztuki Współczesnej”.
W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w styczniu będzie można

oglądać ekspozycję współczesnej tkaniny artystycznej pt. „Tylko tkanina” oraz wystawy: „ASP Rocznik 2011” i „Gorset wczoraj i dziś”.
Ze względu na rozpoczęty w grudniu remont budynku
– przez najbliższy rok spektakle Teatru Wielkiego będą wystawiane
m.in. w Teatrze im. Stefana Jaracza, Teatrze Muzycznym,
Filharmonii Łódzkiej i w klubie Wytwórnia. Dlatego wybierając
się na operę czy balet warto upewnić się, w jakim gmachu będzie
grane przedstawienie. W Teatrze Nowym 14 i 15 stycznia odbędzie
się premiera sztuki „Ifigenia” na podstawie dramatu Eurypidesa
„Ifigenia w Aulidzie”. 15 stycznia w klubie Wytwórnia wystąpi
Maciej Maleńczuk z koncertem pt. „Wysocki Maleńczuka”. Artysta
będzie promował swoją nową płytę, jedną z najciekawszych w jego
dyskografii. Na płycie wspiera go zespół Psychocukier, który również
zagra w łódzkim koncercie.
Beata Ostojska

Kobro dla Rytki
progresywnej,
poszukującej
artysty otwartego na wymianę
myśli, bezinteresownego inicjatora zdarzeń kulturowych.
Nagroda im. Katarzyny Kobro
przyznawana jest od 2001 roku
przez
kolegium
złożone
z przedstawicieli różnych dziedzin sztuki. W tegorocznym
jury, wybranym przez Oskara
Dawickiego, zasiedli Katarzyna
Kozyra, Robert Rumas, Zbigniew Warpechowski, Tomasz
Ciecierski i Bartłomiej Kraciak. Fundatorem wyróżnienia
jest Dariusz Bieńkowski, znany
łódzki kolekcjoner dzieł sztuki.
Tego samego dnia w ms2 odbyła
się też premiera książki „7 roz- Zygmunt Rytko i Dariusz Bieńkowski
mów o Katarzynie Kobro”
Marzeny Bomanowskiej, szefowej działu kultury łódzkiego oddziału
„Gazety Wyborczej”.

W grudniu ubiegłego roku
Muzeum Sztuki przyznało
doroczną nagrodę im. Katarzyny Kobro Zygmuntowi
Rytce, multimedialnemu artyście związanemu z neoawangardą. Po raz pierwszy ceremonia
wręczenia nagrody odbyła się
w gmachu ms2 w Maufakturze.
Pomysłodawcą przyznawanej
od 2001 r. nagrody
jest Józef Robakowski, a udział w tym
miała także Nika
Strzemińska, córka
Katarzyny Kobro
i Władysława Strzemińskiego. Ideą nagrody – jedynej
w Polsce przyznawanej artystom przez
artystów – jest uhoJózef Robakowski i Jarosław Suchan, dyrektor norowanie postawy
Muzeum Sztuki

KULTURA

(BeO)
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Nowocześnie o lewicy
Łódzki Klub Krytyki Politycznej
(www.krytykapolityczna.pl) był w roku
ubiegłym bardzo aktywny – w maju otworzył świetlicę przy ul. Piotrkowskiej 101,
w której zorganizowano kilkadziesiąt
spotkań z udziałem niemal 100 gości. Na
jedno z nich wybrałem się szczególnie chętnie: na wykład prof. Andrzeja Mencwela
„Filozof i rewolucja”, poświęcony Stanisławowi Brzozowskiemu, Rewolucji 1905
i postawach polskiej inteligencji u progu XX w.
Rewolucja 1905 r. to jedno z najważniejszych
i zarazem najbardziej zapomnianych wydarzeń w naszej historii, a jej wnikliwym obserwatorem był
właśnie Stanisław Brzozowski. Andrzej Mencwel, twórca Instytutu
Kultury Polskiej Uniwersytetu
Warszawskiego, to wybitny znawca
twórczości Brzozowskiego i paryskiej „Kultury”. Jest laureatem
nagrody Polskiego PEN Klubu
im. Jana Strzeleckiego i autorem
licznych książek; Wydawnictwo
Krytyki Politycznej wznowiło niedawno jego „Etos lewicy. Esej
o narodzinach kulturalizmu polskiego”. Spotkanie z profesorem
prowadził Kamil Piskała, a ja poczułem się na nim młodszy o 40 lat.
W latach 1972-78 studiowałem na

Iberystyce UW, ale miałem
rozszerzony program nauki i
zajęcia z teorii literatury na
Polonistyce, które prowadził
Andrzej Mencwel. Przez trzy
lata z kołem naukowym
polonistów organizowaliśmy sesje poświęcone modnej wówczas prozie iberoamerykańskiej, na kilku
z nich byli nasi opiekunowie
– Carlos Marrodan Casas
z Iberystyki i Andrzej Mencwel z Polonistyki. Sesje zaczynały się rano,
ciągnęły do późnego popołudnia, a potem był
śpiew, gitara i sangria z dodatkiem koniaku!
Pod koniec studiów zdawałem egzamin z teorii literatury i po półgodzinnym trzepaniu
mózgu Andrzej Mencwel zapytał mnie, co
to jest „horyzont oczekiwań”. Zacząłem
zmyślać, bo nie czytałem eseju H. R. Jaussa
z „Pamiętnika Literackiego”, w którym to
było. Po dwóch zdaniach Mistrz wyrzucił
mnie za drzwi i kazał wrócić za dwa dni,
jak przeczytam. Potem bez pytania wstawił piątkę i tak zostało w indeksie...
Jerzy Mazur

Cudowne dziecko ze złym świadectwem
Gdy nauczyciel matematyki z rosyjskiej szkoły handlowej brał do
ręki zeszyt Artura Szyka z pracą domową, widział same błędne
obliczenia. Cudowne dziecko Gieni i Szlomo Szyków nie miało
łatwego życia w szkole, no, chyba że były to zajęcia z panem
Smirnowem od rysunków. Ten młody, rozmarzony, jasnowłosy
Rosjanin nieraz się pochylał nad Arturkiem i serdecznie całował go
w czoło. Ojciec, właściciel „Tkalni Braci Szyk” przy Cegielnianej
(dziś Więckowskiego 5), nie był zachwycony zdolnościami artystycznymi syna. Chciał, żeby został kupcem. Łódź u schyłku wieku
XIX liczyła około 300 tys. mieszkańców. Fabryki powstawały jak
grzyby po deszczu, przybywało hoteli, rosły piękne kamienice.
Kwitło życie artystyczne, a na ulicach słychać było wszystkie języki
świata. Łódź była kosmopolitycznym miastem, z którego Artur
czerpał wiedzę, ciekawość świata i niespożytą energię. Rodzina
Szyków często przyjmowała gości – handlowców przyjeżdżających
po perkaliki wyprodukowane w ich fabryce. Już w wieku czterech lat
Arturek kreślił szkice kupców kaukaskich w papachach i tunikach,
Hindusów w turbanach, i słuchał ich opowieści o dalekich krajach.
Był rok 1903. Artur miał 9 lat i poza szkołą handlową uczęszczał
na lekcje rysunku oraz malarstwa do łódzkiej szkoły Jakuba
Kacenbogena przy ulicy Spacerowej 27 (dziś al. Kościuszki).
Zaprowadziła go tam matka, kobieta niezwykle wrażliwa, troskliwa,
dbająca o kultywowanie tradycji żydowskich w chasydzkiej atmosferze, wywiezionej z rodzinnego domu z Witebska. A świadectwa szkolne Artura były coraz gorsze, do tego stopnia, że musiał się przenieść
do Gimnazjum Handlowego w Zgierzu. Został z niego wkrótce
wyrzucony za narysowanie na tablicy zgryźliwej karykatury cara
Mikołaja II podczas strajku szkolnego w 1905 r. Trafił potem do
Szkoły Handlowej Łódzkich Kupców, gdzie los dla niego okazał się
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łaskawszy – nie tylko dostawał lepsze stopnie, ale dzięki jego
pięknym pracom szkoła była nagradzana złotymi medalami.
Krytycy przepowiadali mu wielką przyszłość, a Wacław Kloss,
dyrektor szkoły, doradził rodzicom, by posłali syna do Akademii
Sztuk w Paryżu. Tak więc wszystko zaczęło się w Łodzi, potem już
były podróże, nagrody, wyróżnienia i międzynarodowa sława.
Artysta otrzymał francuską Palmę Oficerską, Polski Krzyż Zasługi
i Amerykański Order Waszyngtona.
Ewa Rabiega

Korzystałam z: „Burzliwe życie Artura Szyka”, S. L. Shneiderman,
Oficyna Bibliofilów 2002, oraz „Artur Szyk – człowiek dialogu”, Joanna
Podolska, Centrum Dialogu 2011

KULTURA

Raz na Wozie w Łodzi i Buczku
Dwa pytania do Dariusza Janickiego,
sekretarza oddziału łódzkiego Polskiej Izby
Produktu Regionalnego i Lokalnego
Fundacja Ulicy Piotrkowskiej oraz
Urząd Miasta zaprosiły w grudniu
łodzian na jarmark „Gwiazdka
z Piotrkowską”. Jakie smakołyki pokazaliście na stoisku?
Większość stoisk na jarmarku to członkowie łódzkiego
oddziału Polskiej Izby Produktu Regionalnego, której kanclerzem jest Stanisław Staniszewski, właściciel firmy INTER
SOLAR. Są to małe rodzinne firmy z naszego regionu, wytwarzające wysokiej jakości produkty – miody, pieczywo, wędliny,
przetwory i sery. Są może nieco droższe, ale za to zdrowe
i ekologiczne. Nasza firma zainicjowała przed laty takie jarmarki, które teraz odbywają się w wielu dzielnicach Łodzi oraz
właśnie na ul. Piotrkowskiej. Współorganizujemy takie imprezy
również w innych miastach Polski – m.in. Warszawie, Gdańsku,
Puławach, Lublinie.
Odbywają się one także w galeriach handlowych...
To przewrotne, ale faktycznie tak jest. Z jednej strony
prowadzimy krucjatę smakiem przeciwko tanim i masowym
wyrobom w dyskontach, a z drugiej korzystamy z powierzchni
wystawienniczej w galeriach. Wynika to także w faktu,
że markety dostrzegają przemiany w gustach konsumentów,
którzy coraz częściej szukają dobrej i zdrowej żywności.
Członkowie Izby Produktu Regionalnego nie konkurują z marketami, których systemy sprzedaży i dystrybucji towarów są
odmienne. Niektóre galerie handlowe doceniają jednak te przemiany, dlatego INTER SOLAR ma np. swoje „Karczmy Raz na
Wozie” w Galerii Łódzkiej oraz M-1. Najstarsza karczma jest
oczywiście przy ul. Rewolucji 105 r. nr 11, a obok niej parę lat
temu pojawiły się nasze Delikatesy Kulinarne. Karczma została
ostatnio zmodernizowana, zdarliśmy tynki i odsłoniliśmy
zabytkowe filary oraz cegły, zmieniliśmy meble i wystrój wnętrz.
Od wiosny natomiast zapraszamy łodzian na tradycyjne
Wielkie Rusztowanie do letnich ogrodów w siedzibie firmy
(Not. jm)
w Buczku.

„Raz na Wozie” w Galerii Łódzkiej

12

rynek Łódzki 1(128) 2012

22 lata dobrego smaku

Dwa pytania do Sławomira Matczaka,
współwłaściciela restauracji „Złota Kaczka”
Od 22 lat serwujecie dania, które wciąż są doskonałe.
Jak Wy to robicie?
Wypróbowana receptura, reżym jakościowy w produkcji
i doskonali kucharze. Część naszego personelu jest z nami prawie
od początku, co też ułatwia pracę. Gdy w październiku 2011
restauracja obchodziła 22 rocznicę powstania, odwiedziło nas
mnóstwo gości i wszyscy nam życzyli, abyśmy utrzymali ten
standard w kolejnych latach. Na Balu Sylwestrowym doskonale
bawiło się tu 120 osób – wielu stałych klientów i sporo nowych,
którzy też nas chwalili. To dobrze wróży na przyszłość.
No właśnie – karnawał za pasem...
W ofercie mamy mnóstwo atrakcji dla gości: w każdą sobotę
organizujemy wieczorki taneczne z wolnym wstępem, a 18 lutego
zapraszamy na Bal Karnawałowy. Wciąż idziemy do przodu, od
pewnego czasu posiadamy profil na facebook'u, gdzie na bieżąco
informujemy o ciekawych wydarzeniach i promocjach, zamieszczamy aktualne zdjęcia lokalu i organizujemy konkursy dla
fanów. Zachęcamy wszystkich, aby w długie, zimowe wieczory
nie siedzieli w domu i odwiedzili „Złotą Kaczkę”. Nasi goście
będą mogli ogrzać się przy kominku, delektując się smakiem
doskonałych potraw kuchni chińskiej i polskiej. Gorąca zielona
herbata będzie przyjemnym ukoronowaniem kolacji i sprawi, że
wszyscy wyjdą stąd zrelaksowani jak po najlepszym urlopie!
(Not. jm)
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„Aviator”
na lunch i bankiet

Przed wojną w budynkach przy ul. Kopcińskiego 56 mieściły się zakłady lotnicze, wytwarzające części do samolotów „Łoś”
i „Karaś”. Parę lat temu przeszły gruntowną modernizację
i powstało tu Centrum Nieruchomości „Aviator”, w którym
znajdują się teraz biura łódzkiego oddziału NFZ, Sąd Rejonowy
dla Łodzi Widzewa i Śródmieścia, Towarzystwo Ubezpieczeniowe HDI Asekuracja oraz firma doradcza
SouthWestern BPS. Ich pracownicy i goście od trzech miesięcy
wpadają na lunch do restauracji „Aviator” (tel. 602 297 932),
którą otworzyła tu działająca w Łodzi firma cateringowa
Interbankiet. Ceny w karcie są bardzo atrakcyjne, bo już
od 10 zł można zjeść obiad z jednego dania. Interbankiet
(www.interbankiet.sandbox.net.pl) działa od 15 lat, organizując
bankiety oraz imprezy integracyjne w całym kraju dla takich
firm, jak PZU, Warta, PKO BP, Toyota czy Volvo. „Aviator” jest
doskonałym uzupełnieniem oferty cateringowej Interbankietu
– w ciągu dnia stołują się tu pracownicy Centrum
Nieruchomości, a po 17.00 oraz w soboty i niedziele można tu
zorganizować imprezy zamknięte w grupach do 80 osób z tańcami. Obszerny parking jest
dużym plusem lokalizacji, zaś
Interbankiet posiada znakomite zaplecze techniczne i personel (łącznie z DJ-ami), aby bankiet był wyborny. Polecamy!
(jm)
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Piekarnia z tradycjami
W pierwszym wydaniu „Rynku Łódzkiego” w 2001 r.
opublikowaliśmy serię artykułów o laureatach konkursu
Łódź Proponuje 2000. Postanowiliśmy sprawdzić, jak się
mają po 11 latach. Jednym z nich była piekarnia „Wroński”,
która do konkursu zgłosiła kilka gatunków chleba: tradycyjny oraz tzw. foremkowe – razowy, graham i wieloziarnisty. W ofercie miała też bułki i pieczywo cukiernicze, ale
największą renomę w łódzkich sklepach zdobył „chleb
z trójkątem” – takim właśnie charakterystycznym logo firma
postanowiła wówczas oznaczać swoje wyroby.
– Wprowadzono wtedy obowiązek znakowania chleba – wspomina właściciel firmy Stanisław
Wroński. – Inni stosowali karteczki, a my poprosiliśmy plastyka, aby nam zaprojektował logo. I tak zostało
do dziś, choć niebawem przepis przestał obowiązywać. Klienci bowiem dalej szukali trójkąta i sklepy się tego
domagały.
Piekarnia prze te lata rozrosła się „geograficznie”. Zakład nadal stoi przy ul. Barbary 10, gdzie
przed wojną była największa łódzka piekarnia, ale jego filie są dziś w 10 różnych punktach miasta.
Podstawowy wypiek to 60 rodzajów pieczywa – chleby jasne, mieszane, razowe z dodatkami
(miodowe, trójziarniste, ze słonecznikiem lub rodzynkami), angielki, chałki, kajzerki, bułki
węgierki z chałkowego ciasta, kijowskie bułki plecione w kształcie rogala, bułeczki z owocami oraz
ciasta: drożdżowe, jabłkowe, groszek ptysiowy i pierniki. W piekarni pracuje też pani Izabella, żona
Stanisława Wrońskiego oraz ich córka Kinga. Niegdyś zakład pracował 24 godziny na dobę, teraz
o 17.00 zaczyna się wypiek na następny dzień i o 22.00 chleb jest krojony, wkładany do foliowych
woreczków i firmowe samochody rozwożą go po Łodzi. – Ale do hipermarketów nie dostarczamy chleba
– podkreśla p. Stanisław. – Tam większość pieczywa pochodzi z tzw. głębokiego mrożenia i jest nasycona
chemią. My produkujemy pieczywo tradycyjne bez ulepszaczy, stosując sprawdzone receptury, a mąkę kupujemy
w niewielkich młynach, bo te duże używają enzymów i po takim chlebie można dostać wysypki. Konkurencja
jest dzisiaj ostrzejsza niż 11 lat temu, ale za nami jest tradycja, jakość i zaufanie klientów. Życzymy kolejnych
11 lat sukcesów!
Jerzy Mazur
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Olimpia Software Pool
Tak nazywać się będzie najnowszy budynek biurowy spółki
Ericpol Telecom, który powstanie przy ul. Sienkiewicza 175 w miejscu dawnego basenu Olimpia. Firma wygrała przetarg na zakup tego
terenu i otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej właśnie w tym
miejscu. Powstanie tu nowoczesny, czteropiętrowy budynek biurowy
z parkingiem podziemnym. W nowym oddziale firmy znajdzie
pracę 800 osób – głównie inżynierów oraz informatyków zajmujących się tworzeniem oprogramowania.
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się
pozyskać tę działkę. Jako łodzianin potrafię docenić jej
wartość i zaręczam, że zachowamy charakter tego
miejsca. Mamy ambitny cel realizacji inwestycji jak najszybciej. Planujemy zakończyć prace budowlane
w czwartym kwartale 2013 r. Im szybciej wybudujemy,
tym szybciej zatrudnimy nowe osoby – powiedział
w grudniu Jan Smela, Prezes Zarządu Ericpol
Telecom podczas konferencji prasowej w Urzędzie
Miasta Łodzi. Inwestycja kosztować będzie ponad
40 mln złotych, a przy tworzeniu koncepcji zagospodarowania
działki wzięto pod uwagę położenie nieruchomości i znajdujące tu
pomniki przyrody. Spółka posiada już w Łodzi kilka budynków
biurowych – przy ul. Dowborczyków oraz Targowej. Ericpol
Telecom jest największym polskim eksporterem branży ICT i największą firmą informatyczną w województwie łódzkim. Spółka została założona w 1991 r., jej główne centra produkcyjne znajdują się
w Łodzi, Krakowie i Warszawie, a oddziały – na Ukrainie, Białorusi
i w Szwecji. Cała grupa zatrudnia obecnie ponad 1350 pracowników
i dostarcza oprogramowanie do takich firm, jak Ericsson, France

Telecom, Telecom Italia
Mobile, Telefónica, Polkomtel, Deutsche Telekom, AT&T, Telmex,
TeliaSonera, AIS, Saigon
Postel, Sprint oraz PTC.
Inżynierowie firmy pracowali przy 650 projektach w 75 krajach,
a w roku ubiegłym Ericpol znalazł się w rankingu 100 najlepszych firm outsourcingowych
na świecie. Jest fundatorem Międzynarodowej Nagrody im. Stefana
Banacha, wyróżnienia przyznawanego wspólnie z Polskim
Towarzystwem Matematycznym za najwybitniejszą rozprawę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych.
Jerzy Mazur, Wizualizacja: Arch. Ericpol Telecom

Nieruchomości nad przepaścią?
W połowie grudnia Stowarzyszenie Pośredników Obrotu
Nieruchomościami Polski Centralnej (SPONPC) zaprosiło dziennikarzy na spotkanie pt. „Łódzkie nieruchomości nad przepaścią”,
które odbyło się w stylowych wnętrzach restauracji „Klub
Spadkobierców” w dawnej kamienicy Maksymiliana Goldfedera
przy ul. Piotrkowskiej 77 (więcej pisze o niej Ewa Rabiega na sąsiedniej stronie). W spotkaniu wzięli udział władze stowarzyszenia,
przedstawiciele Federacji Porozumienie Polskiego Rynku
Nieruchomości oraz eksperci z Łodzi i regionu. Po przedstawieniu
analizy sytuacji rozgorzała dyskusja, z której wypływają dość niepokojące wnioski. Europejski kryzys gospodarczy może przynieść
Polsce groźne scenariusze. Jeśli banki ograniczą akcję kredytową,
spadnie zainteresowanie Polaków zakupem mieszkania, ich ceny
polecą w dół, co może spowodować, że niektórzy deweloperzy zbankrutują. Specjaliści wskazują, że 80 proc. ofert mieszkań wystawionych na sprzedaż w Internecie jest przeszacowanych, a ich ceny to
pobożne życzenia, które nigdy się nie spełnią. Panuje rynek kupującego, który może uzyskać znaczne rabaty i dodatki (np. tańszy
garaż czy większy taras przy kupnie większego mieszkania). Projekt
wybudowania w Nowym Centrum Łodzi 100 tys. mieszkań określono na spotkaniu jako całkowite nieporozumienie. Gmina jest największym kamienicznikiem w Polsce i powinna się natychmiast
wyzbyć tego majątku, który z technicznego punktu widzenia z roku
na rok coraz mniej nadaje się do rewitalizacji. Ale łodzianie niechętnie
decydują się na wykup lokalu na własność – mówi Tomasz Błeszyński,
doradca rynku nieruchomości (www.tomaszbleszynski.pl). – Moim
zdaniem mają rację: transakcja może okazać się ryzykowna. Jeśli kupować,
to po gruntownej analizie opłacalności inwestycji. W Łodzi jest niewiele lokalizacji w przyzwoitym stanie technicznym. Pozostałe nieruchomości są źle

RYNEK

zarządzane i nadają się do rozbiórki. Ceny mieszkań będą spadać nawet do
20-30 proc. Czeka nas jeszcze rewolucja podatkowa, czyli kataster zamiast
podatku od nieruchomości. Rynek nieruchomości komercyjnych też nie będzie
zachwycający.
W ostatnich dwóch latach rośnie zainteresowania zakupem lokali 2-pokojowych do 40 m kw. i 3-pokojowych do 55 m kw. w cenie
maksymalnie 250 - 300 tys. zł. Analitycy wskazywali co prawda, że
wiele prognoz na rynku nieruchomości nigdy się nie sprawdziło, ale
dane GUS są nieubłagane: w 2011 r. oddano w Polsce do użytku ok.
115 tys. mieszkań – 6,2 proc. mniej niż w 2010 r. i aż 20,8 proc. mniej
niż w 2009 r. Konieczne jest stworzenie w Łodzi niezależnej rady
opiniotwórczej, która opracuje jasne zasady polityki mieszkaniowej
i wskazywać będzie gminie kierunki działania oraz trendy na rynku.
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Szczęśliwe siódemki
Kiedy dwudziestoczteroletni Maksymilian Goldfeder przyjechał z Warszawy do Łodzi w 1870 r., poczuł się jak w siódmym niebie. Nie tylko trafiła mu się piękna, młoda i posażna Anna
Jarocińska na żonę, ale i własna rodzina przyjęła go serdecznie.
Brat Adolf już kręcił interesy na Piotrkowskiej 50 i we własnym
domu bankowym potrzebował kogoś zaufanego za kontuarem
– a Maksymilian uchodził za bardzo sprytnego i zdolnego finansistę. Miał talent, energię i bogate powiązania towarzyskie wśród
lokalnych lodzermenschów. Lawirując między rodziną żony
– Jarocińskimi, Heinzlami i Konami – udzielając krótkoterminowych pożyczek, doczekał się uwiecznienia w „Ziemi Obiecanej”
W. Reymonta. Bankier Grosglik to najpewniej sam Maksymilian
Goldfeder, którego autor nie raz musiał widzieć, przesiadując visa-vis pałacu w cukierni „U Roszka”. Szybkie pożyczki udzielane
przez Goldfedera na wysoki procent pozwoliły mu nabyć w 1889
r. za 15 tysięcy srebrnych rubli działkę na Piotrkowskiej pod
numerem 77. Dzielnica już wtedy należała do reprezentacyjnych,
powstawały tu luksusowe wille w Pasażu Meyera (dziś Moniuszki),
hotele „Grand”, teatr i hotel „Victoria”, restauracje, atelier fotograficzne, cukiernie, poczta. Projekt Bronisława Żochowskiego,
architekta z Warszawy, został zatwierdzony przez łódzkiego architekta miejskiego Hilarego Majewskiego i oddany do realizacji
w 1891 r. Rok później gmach był gotowy na przyjęcie licznej rodziny Goldfederów.
Budynek oparty był na wzorach renesansu włoskiego i wzbudzał zachwyt przechodniów. Na parterze mieścił się kantor z bezpośrednim wejściem z bramy, pomieszczenia mieszkalne znajdowały się na pierwszym piętrze. Przez ponad sto lat obiekt kilkakrotnie zmieniał wystrój i właścicieli. Po śmierci Goldfedera
w 1923 r. „Dom bankowy” przestał istnieć. Ze względu na olbrzymie zadłużenia nikt z rodziny (synowie Józef, Stanisław, córki
Anna, Felicja, Izabela i Helena) nie odziedziczył interesu.
W 1930 r. budynek nabyło Towarzystwo Łódzkich Wąskotorowych
Elektrycznych Kolei Dojazdowych. Po wojnie w 1958 r. do budynku wprowadzają się studenci i od tej pory „Siódemki” stały się
najbardziej rozpoznawalnym klubem studenckim w Łodzi. Poza
słynną dyskoteką działają tu dwie prestiżowe restauracje:
„Irish Pub” w podziemiach, a na piętrze „Klub Spadkobierców”. Barwny witraż z postacią bogini Artemis w oknie na
podeście półpiętra do dziś wita wszystkich gości i ma chronić
przed urokami, nieszczęściem i „złym okiem”.

W podwórku kamienicy i podziemiach działa słynny „Irish Pub”

Ewa Rabiega

„Klub Spadkobierców”
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Dzieci ryzyka do rozpoznania
Dwa pytania do dr Anny Błaszczyk, Prezesa Zarządu Centrum Rehabilitacji INTERMEDICUS
W lutym zapraszacie na konferencję pt. „Dziecko ryzyka: rozpoznanie zaburzeń rozwoju psychoruchowego w praktyce lekarskiej”. Do
kogo jest adresowana?
Do lekarzy specjalizujących się w dziedzinach: pediatria, medycyna rodzinna, neurologia dziecięca, ortopedia dziecięca, neonatologia, chirurgia dziecięca, rehabilitacja medyczna. Organizatorem
konferencji jest centrum INTERMEDICUS oraz łódzka Fundacja
Rehabilitacji „Kamień Milowy”.
Patronat nad konferencją przyjęła
Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska,
Polskie Towarzystwo Neurologów
Dziecięcych oraz Polskie Towarzystwo
Fizjoterapii. Mile widziane będą wszelkie firmy, które za pośrednictwem
naszej konferencji będą chciały pokazać swoje produkty i usługi w tak specjalistycznym gronie.

Co jest głównym celem konferencji?
Chcemy przybliżyć lekarzom – także pierwszego kontaktu
– wagę zagadnienia, bo dzieci same tego nie powiedzą.
Rozpoznawanie objawów zaburzonego rozwoju psychoruchowego
w badaniu lekarskim, np. przy okazji kwalifikacji niemowlęcia do
szczepień, jest bardzo trudnym i złożonym problemem diagnostycznym. W celu rozpoznania dyskretnych nawet sygnałów alarmowych
najczęściej wystarcza przeprowadzenie kilku krótkich, prostych
testów przesiewowych i diagnostycznych oraz ukierunkowana obserwacja spontanicznej aktywności dziecka. Centrum INTERMEDICUS posiada nowoczesną technologię rehabilitacji dziecięcej,
potrzebną do tego celu, dlatego chcemy ją pokazać i przybliżyć
lekarzom. Uczestnicy konferencji uzyskają przy okazji punkty
edukacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o wypełnianiu obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i dentystów.
Dlatego gorąco namawiamy lekarzy specjalistów do aktywnego
Jerzy Mazur
uczestnictwa w naszej konferencji.

NZOZ Centrum Rehabilitacji INTERMEDICUS

93-161 Łódź, ul. J. I. Kraszewskiego 7/9
tel. 42 643-43-00, fax 42 643-80-06
www.intermedicus.pl

Ośrodek Korekcji Wzroku
ul. Próchnika 1 (róg Piotrkowskiej), tel. 42 633 58 98, 42 633 67 99

www.okw.com.pl
ZDROWIE
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Wjeżdża Mazda CX-5
K&K KIEŁBOWSKI - serwis samochodowy FORD

FORD
Podczas Salonu Samochodowego we Frankfurcie Mazda Motor
Corporation pokazała najnowszy model Mazdy CX-5. To przedstawiciel nowej generacji w klasie kompaktowych crossoverów SUV,
w których stosowane są rozwiązania bazujące na technologii
SKYACTIV. Na polskim rynku znajdzie się w sprzedaży dopiero na
przełomie lutego i marca. Mazda CX-5 przeznaczona na rynki
europejskie będzie wyposażona w silnik benzynowy SKYACTIV-G
2.0 oraz silnik wysokoprężny SYACTIV-D 2.2 w wersjach „Standard
Power” oraz „High Power”. Każdy z silników charakteryzuje się
rekordowym stopniem sprężania, zapewniającym wysoką wydajność, a emisja CO2 w silniku SKYACTIV-D 2.2 wynosi poniżej
120 g/km. Będzie to pierwszy model samochodu z motywem
projektowym „KODO – Soul of Motion” (Dusza Ruchu), zapowiadanym już w modelach Mazda Shinari i Mazda Minagi. CX-5 ma
wyrazisty rys przedniej części samochodu, dynamiczną stylizację,
przebudowaną skrzynię biegów (ręczną lub automatyczną do wyboru). Na razie nie jest znana cena samochodu, a obejrzeć go będzie
można niebawem w salonie jedynego autoryzowanego łódzkiego
dealera – Mazda Matsuoka przy
ul. 3 Maja 1/3. Zapraszamy! (ak)
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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

Matsuoka Motor
ul. 3 Maja 1/3
tel. 42 645 41 41

Jedyny autoryzowany salon
oraz serwis Mazdy w Łodzi!
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www.mazdalodz.pl

Serwis Peugeot OWLEX
ul. 3-go Maja 1/3, tel. 42 683 33 31

MOTORYZACJA

Churrasco
w „Browar de Brasil”
Pierwszy lokal tej sieci otwarty został w listopadzie 2010 r.
w Łodzi przy ul. Traugutta 3, w którym była kiedyś słynna
„Funaberia”. Wnętrza urządzono w klimacie latynoamerykańskiej
hacjendy (brawa dla pomysłodawcy!) i kandydowały do tytułu
„Wnętrza Roku”. Znajdziemy tu instalację mini-browaru wytwarzającego cztery gatunki piwa według „prawa czystości” z 1516 r., które
nakazuje używać do produkcji wyłącznie naturalne surowce: wodę,
słód, chmiel i drożdże. Piwo nie ma wtedy żadnych stabilizatorów
czy konserwantów, dlatego ma delikatny smak i aromat. Można tu
zamówić deskę 7 małych kufli o pojemności 0,125 l, wypełnionych
różnymi gatunkami piw, i rozegrać nimi partię warcabów przy
specjalnym stoliku w szachownicę. Jeśli jesteśmy głodni, trzeba
koniecznie zamówić brazylijskie churrasco, składające się z dziesięciu
rodzajów mięs z grilla opalanego węglem drzewnym, które na szpadach poda carver, specjalista od grillowania i skrawania mięsa.
Co najważniejsze, zamawiając churrasco (49 zł), oprócz mięsa otrzymamy także zupę estofado (gęsta gulaszowa zupa z mięsa wieprzowego, wołowego, kiełbasy i czarnej fasoli), sałatkę brazylijską oraz puree
ziemniaczane – i wszystko zjemy na zasadzie „all you can eat”, czyli
„do woli”. A na deser otrzymamy także ananasa z grilla w cynamonie i brązowym cukrze lub mus z marakui z waniliowymi lodami.
Po tak obfitym posiłku radzimy zamówić drink caipirinha, zawierający cachaçę, tradycyjny brazylijski alkohol, oraz sok z limonek
i cukier trzcinowy. Kolejny „Browar de Brasil”
otwarty został całkiem niedawno w Manufakturze, tuż obok „The Mexican”. Różni
się od poprzedniego tym, że jest... trzykondygnacyjny, a churrasco serwuje się tu od 12.00
(przy Traugutta od 18.00). Na ścianach znajdziemy tu mnóstwo zdjęć ze słynnego serialu
brazylijskiego „Niewolnica Isaura”, a na wielkich telebimach obejrzymy mecze piłkarskie.
Serdecznie zapraszamy!

Manufaktura Rynek
tel. 042 630 19 29
kom. 530 66 88 66

www.browardebrasil.pl

ul. Traugutta 3
tel. 42 633 20 79
kom. 605 48 48 18

