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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

MUZEA

WAŻNE TELEFONY

TERMINY NAJBLIŻSZYCH AUKCJI
15 kwietnia
- 154 Aukcja Dzieł Sztuki

recepcja@hotel-alicja.pl

rezerwacje@hotelreymont.com

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

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

INFORMACJA KOLEJOWA PKP
TRAIN INFORMATION
tel. 19-757 (dla użytkowników TP SA)
tel. 42 20-55-007 (telefony stacjonarne i komórkowe)
POGOTOWIE RATUNKOWE / AMBULANCE
tel. 999
POGOTOWIE GAZOWE
tel. 992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Tel. 994
POLICJA / POLICE
tel. 997
STRAŻ MIEJSKA / CITY GUARD
tel. 986
STRAŻ POŻARNA / FIRE BRIGADE
tel. 998
BIURO NUMERÓW / DIRECTORY ENQUIRES
tel. 118-913

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
I ETNOGRAFICZNE

MUZEUM KINEMATOGRAFII
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

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

REGIONAL TOURISTIC ORGANIZATION

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
MUSEUM OF SPORT AND TOURISM

TEATRY

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

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
ALARMOWY / ALARM
tel. 112

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

MUSEUM OF ŁÓDŹ CITY

KINA

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

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

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
Muzeum Bajki SE-MA-FOR
RADOGOSZCZ - MUSEUM OF MARTYRDOM ul. Targowa 1/3, tel. 42 682-26-01
ul. Zgierska 147, tel. 42 655-36-66
www.se-ma-for.com/muzeum-bajki
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. 42 664-64-64
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

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

O Łodzi na targach
Na marcowych Targach FILM VIDEO FOTO spotkaliśmy dawno niewidzianych znajomych. Po pierwsze
– Małgorzatę Gałuszkę, która przez wiele lat pełniła
funkcję prezesa zarządu Międzynarodowych
Targów Łódzkich i była częstym gościem na łamach
„Rynku Łódzkiego” oraz „Gazety Targowej” (byłem jej korespondentem
terenowym w latach 1993-2006). Wyznam tu, że bez tego, czego się z tych
wywiadów dowiedziałem o targach, nie umiałbym pisać nawet do gazetki
ściennej, a co dopiero do „GT”, pisma Polskiej Korporacji Targowej...
Drugim dobrym znajomym spotkanym na targach jest Wiceprezydent
Łodzi Radosław Stępień. Poznaliśmy się w 1995 r., gdy dla „GT” pisałem tekst
o powstającej wtedy Hali EXPO. Pełnił funkcję dyrektora Wydziału Strategii UMŁ,
odpowiadającego za tę inwestycję. I był jednym z nielicznych moich rozmówców,
którzy wiedzieli, co to jest feasybility study, czyli analiza ekonomiczna inwestycji.
Bezradnie mi wówczas wyznał, że nikt takiej analizy w urzędzie nie robił.
Hala jednak powstała i przed lata uchodziła za nowoczesny obiekt targowowystawienniczy.
– Bardzo się cieszę – mówił Radosław Stępień podczas przemówienia na inauguracji imprezy – że po latach spędzonych w Warszawie wracam do Łodzi i jestem
na Targach Film Video Foto w nowej hali. Łódź była, jest i będzie miastem filmowym, to tutaj powstał jedyny w naszym kraju spacerownik filmowy, opisujący
liczne premiery zdjęciowe najgłośniejszych polskich filmów. Podczas targów
chcemy głęboko nawiązywać do tej tradycji i pragniemy ją kontynuować.
Radosław Stępień był dyrektorem Departamentu Promocji i Współpracy
Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, szefem gabinetu politycznego
Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka, Wiceministrem Infrastruktury oraz
doradcą w wielu prestiżowych firmach. Na łamach „Rynku Łódzkiego” publikowaliśmy z nim wywiady i czekamy teraz na wolniejszą chwilę w grafiku spotkań wiceprezydenta, aby o Łodzi porozmawiać. A jest o czym – Radosław Stępień zaczął
urzędowanie od mocnego uderzania. Na jego dywaniku znalazły się firmy odpowiedzialne za łatanie dziur na łódzkich ulicach, a po dwudniowej inspekcji podjęto
kilka ważnych decyzji. Część firm naprawiających ulice przejdzie na nocny tryb
pracy tam, gdzie nie będzie to uciążliwe dla mieszkańców. Firmy odpowiedzialne
za remonty zadeklarowały gotowość do prac w miejscach, gdzie nawierzchnia
zagraża bezpieczeństwu ruchu. Wiele z nich wskazali sami mieszkańcy pocztą
elektroniczną. Zostanie opracowany wieloletni planu rehabilitacji łódzkich ulic, by
prace inwestycyjno-remontowe były prowadzone systemowo. Będzie też inny
model finansowania inwestycji drogowych w Łodzi i wydatki na drogi będą
planowane w cyklu czteroletnim. W wielu dzielnicach, np. na Widzewie, priorytetem jest system odwadniania, dopiero potem remonty nawierzchni. I w końcu
– musi być lepsza koordynacja prac MPK i ZdiT, aby remont torowisk zbiegał się
z wylewaniem asfaltu.
Moje kwalifikacje – mówił wiceprezydent Stępień w wywiadzie dla „Dziennika
Łódzkiego – to styk administracji, polityki i nadzoru finansowego nad inwestycjami. Nadzór nad projektami musi być wyposażony w wizję, zapewnić ich finansowanie i mieć właściwy model kontroli. Jak te trzy elementy są zgrane, to będzie
stabilizacja na każdym poziomie inwestycji. Teraz chodzi mi o to, aby w Łodzi
przywrócić standard równych dróg i żeby użyta do remontu technologia wytrzymała do siedmiu sezonów.
Wiceprezydent lubi trudne wyzwania, lecz nie chce się zamknąć tylko w klatce
dróg. – Mówi się ostatnio wiele o przenoszeniu ludzi do kontenerów. Kiedy
prowadziłem w magistracie Wydział Strategii Miasta, zwracano uwagę na to, że
na świecie wdraża się takie modele działania. Ale ja obawiam się tworzenia takich
stref, bo musiałby tam mieszkać rodziny z dziećmi. Używając jedynie kryterium
czynszowego łączymy ogień z wodą – ludzi, którzy mają problemy z płaceniem
ustawilibyśmy obok tych, którzy z niepłacenia zrobili dodatkowe źródło dochodów. Trzeba to wszystko przeanalizować i wybrać jak najlepsze rozwiązania i dla
ludzi, i dla urzędu. Życzymy zatem wiceprezydentowi powodzenia i wpraszamy się
na rozmowy o Łodzi.
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WYDARZENIA

Strefa gości...

Minister Johann Schneider-Ammann (pierszy z prawej) spotkał się
z władzami miasta i regionu
Łódź odwiedził Johann Schneider-Ammann, członek
Szwajcarskiej Rady Federalnej, Minister ds. Gospodarczych.
Dzień rozpoczął od wizyty w Ujeździe, gdzie zwiedził hutę szkła
Euroglas. Towarzyszyli mu Marszałek Województwa Łódzkiego
Witold Stępień oraz Tomasz Sadzyński, prezes Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wraz z delegacją ze Szwajcarii
przyjechali tu szefowie kilkunastu firm mających na celu nawiązanie kontaktów z łódzkimi przedsiębiorcami, jak również
przedstawiciele Szwajcarskiej Izby Gospodarczej ds. Europy
Centralnej oraz Economiesuisse, największej organizacji reprezentującej szwajcarską gospodarkę, mającej poparcie ponad
30 tys. firm zatrudniających w sumie 1,5 miliona osób. Ze strony
polskiej z biznesmenami ze Szwajcarii spotkali się m.in. przedstawiciele firm ABB, Colex, Pressglass, MC Kontrakty
Budowlane, Indesit, Ericpol Telecom, Mabion, PKP PLK i PKO
BP. Po briefingu odbyła się prezentacja potencjału inwestycyjnego regionu łódzkiego oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.

... i jakości
W Hotelu Radisson Blu
Sobieski w Warszawie odbyła się
uroczystość wręczenia dyplomów i statuetek laureatom konkursu Jakość Roku 2011, którego
organizatorami są redakcje Biznes Raport („Dziennik Gazeta
Prawna”) i Economy Life
TODAY („Rzeczpospolita”).
Jednym z laureatów jest Łódzka
Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Patronem merytorycznym programu jest Polskie Centrum
Badań i Certyfikacji z Warszawy, którego eksperci ds. jakości oceniają zgłaszających się
uczestników. Przy wyborze laureatów decydują m.in.: wdrożone
systemy jakości (ISO lub BRC), systemy bezpieczeństwa żywności (HACCP), a także uwzględnienie wysokich standardów
w misji przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie w stałe podnoszenie jakości przez pracowników przedsiębiorstwa. Eksperci
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA docenili ŁSSE za
skuteczną realizację przyjętej polityki jakości, pozytywny odbiór
działalności Strefy przez pracowników oraz otoczenie społeczne,
klarowność stosowanych procedur zapewniających sprawne
funkcjonowanie, wysoki stopień zaangażowania kadry w osiąganie celów jakościowych oraz nieustanne dążenie do optymaliza(jm)
cji pracy. Gratulujemy!
Zdjęcia. Archiwum ŁSSE
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Film Video Foto na złoto
Jubileuszowa, piętnasta edycja Targów Sprzętu Fotograficznego,
Filmowego i Video FILM VIDEO FOTO zgromadziła w nowej hali
Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego MTŁ 150 wystawców
oraz ok. 14000 gości. Do konkursu o medal targów zgłoszono 53 produkty – 39 w kategorii FOTO i 14 w kategorii VIDEO. Członkowie
Jury przyznali 7 wyróżnień i 8 medali. W dziale FOTO medale zdobyły: spółka Foto-Nova (dystrybutor marki Canon) za cyfrową
lustrzankę Canon EOS 5 D Mark III, Nikon Polska za aparat D800,
Epson Europe BV za technologię druku kolekcjonerskich dzieł sztuki Epson Digigraphie, oraz RCS Systemy Komputerowe (autoryzowany partner marki Wacom) za tablety piórkowe WACOM Intuos 5.
Wyróżnienia otrzymały też firmy Epson Europe BV, Sony Europe,
FOTO-7. W dziale VIDEO medale targów zdobyły: spółka BEiKS
BiK Machulski (dystrybutor firmy Sony) za kamery Sony
NEX-FS100 oraz Canon EOS C300, oraz WAMM A. Wiącek za
NewTek TriCaster TCXD450 Extreme z konsolą CS450.
Wyróżnienia zaś otrzymały firmy Stabi Krzysztof Niezgoda,
PROLITE oraz NESKE. Medal za produkt polski trafił do firmy
FOTON Tomasz Górski za dźwignię manualnej regulacji ostrości
F-RING. Gratulujemy!

Epson Digigraphie
Canon EOS 5
Mark III
WACOM Intuos 5

NewTek TriCaster TCXD450 Extreme

Sony NEX-FS100

Nikon D800

Nowości INTERTELECOM
Cyfrowej. Tematyka związana z megaustawą i inwestycjami tzw.
ostatniej mili poruszana będzie podczas panelu z udziałem ekspertów UKE. Tegoroczna edycja targów objęta została honorowym
patronatem przez Ministra Gospodarki, Prezesa Urzędu
Telekomunikacji, Marszałka Województwa Łódzkiego i Prezydenta
Miasta Łodzi. Zapraszamy na targi i stronę www.intertelecom.info!

W dniach 17-19 kwietnia Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają do nowego Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego MTŁ
przy al. Politechniki 2 na 23. edycję Międzynarodowych Targów
Komunikacji Elektronicznej INTERTELECOM. Znajdziemy tu
sporo nowości branży – po raz pierwszy zaprezentowany zostanie
m.in. interaktywny system „Wirtualne Targi”, pokazujący nowe
możliwości imprez wystawienniczych. Zobaczymy tu także „Serce
Zimy”, pierwszą na świecie grę audio na urządzeniach mobilnych,
jak również Reach 112, numer alarmowy dla osób niepełnosprawnych, wzbogacony o wideokonferencje i terminal tekstowy dla niesłyszących. TOYA pokaże nowości oferty 3G (Telewizji Trzeciej
Generacji) wraz z platformą TV Everywhere, zaś firma Petrosoft.pl
pokaże Systemem Interaktywnej Prezentacji Reklam oraz nowe
modele telefonów VoIP. Grupa Technitel przedstawi technologię
budowy sieci szerokopasmowych w kanalizacji przy użyciu robota.
Po raz pierwszy powstanie na targach interaktywna strefa
IntertelecomLab poświęcona cyfryzacji, sieciom inteligentnym
i szerokopasmowym oraz nowym technikom mobilnym. Odbędzie
się wiele wydarzeń towarzyszących, m.in. X Kongres Infotela oraz
panele „Cyfryzacja – różne formy wykorzystania technik przekazu
sygnału telewizyjnego”, „Inteligentne sieci i usługi – przyszłość
Smart Grid w Polsce i na świecie”. Powstanie tu okrągły Stół
Satelitarny firm zrzeszonych przy Polskiej Izbie Radiodyfuzji

rynek Łódzki 4(131) 2012

INTERTELECOM 2011
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TARGI

Moda na wybiegu
W dniach 18-22 kwietnia w odrestaurowanej hali w Łódzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego
22/24 odbędzie się FashionPhilosophy
Fashion Week Poland. To już szósta edycja
tej imprezy w Łodzi. Pokazane tu zostaną
trendy na sezon jesień-zima 2012/2013,
w tym projekty wielu uznanych polskich
designerów. Najważniejszymi elementami
imprezy będą pokazy mody w ramach projektów DESIGNER AVENUE oraz OFF
OUT OF SCHEDULE, jak również prezentacje kolekcji w strefie SHOWROOM
i CONCEPT STORE, przeznaczonych dla
firm i marek odzieżowych. Pojawią się także
goście specjalni – wśród gwiazd zobaczymy

m.in. Nuno Gama z Portugalii. Obejrzymy
też wystawę fotografii eksperymentalnej
YOUNG FASHION PHOTOGRAPHERS
NOW, przegląd filmów FASHION FILM
FESTIVAL i będziemy mogli wziąć udział
w szkoleniach LET THEM KNOW, kształtujących świadomość branży mody
w zakresie biznesu i PR. Równolegle do
pokazów FashionPhilosophy odbywa się
także XX gala konkursu Złota Nitka
w Nowym Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym MTŁ oraz Futurotextiles w Muzeum Włókiennictwa. Więcej
informacji na stronie www.fashionweek.pl
Zapraszamy!
(ar)

Przyjaciele pomagają
W dniach 19-22 kwietnia Stowarzyszenie „Przyjaciele Świata”
będzie miało stoisko charytatywne na Fashion Week Poland.
Można tu będzie kupić kubeczki oraz talerzyki zdobione autografami i rysunkami znanych osób – m.in. Kenzo Takady, Patrizii
Gucii, Claudii Cardinale, Basi Trzetrzelewskiej, Artura Partyki,
Cezarego Pazury, Bonnie Tyler czy Mario Vargasa Llosy. Dzięki ich
sprzedaży stowarzyszenie pozyskuje fundusze na szczytne cele

– w tym roku stowarzyszenie wspiera rozbudowę Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej w
Instytucie Centrum
Zdrowia Matki Polki.
Te słynne już kubeczki
i talerzyki kupują
Agnieszka Zarembska i Kenzo Takada
także firmy dla swoich
pracowników lub na
prezenty dla szczególnych klientów. W październiku zeszłego roku
stowarzyszenie rozpoczęło także cykliczne spotkania pod hasłem
„Przyjaciele gotują” – w pierwszym wzięło udział 180 osób i udało
zgromadzić fundusze na zakupienie aparatu EKG dla Kliniki
Kardiologii Dziecięcej ICZMP. Kolejna edycja spotkań odbędzie
się 27 maja w hotelu andel`s z udziałem przedstawicieli władz
miasta oraz środowiska biznesu. Wśród gości będzie m.in. Patrizia
Gucci, wnuczka twórcy słynnej firmy projektantów mody. Więcej
informacji o tym – na stronie www.przyjacieleswiata.pl/aktualnosci
Zapraszamy!
(BeO)

Patrizia Gucci

MODA
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Nitki do rozdania

Agnieszka Kowalska, Złota Nitka 2011

Natalia Paliy, Złota Nitka 2011

Monika Jaworska, Złota Nitka 2011

20 kwietnia Międzynarodowe Targi
Łódzkie zapraszają do Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego MTŁ przy al. Politechniki 2 na jubileuszowy XX Konkurs dla
Projektantów Ubioru ZŁOTA NITKA 2012.
To jedno z najważniejszych wydarzeń tego
typu w Polsce. Wyróżnienie w tym prestiżowym konkursie otwiera młodym projektantom drzwi do świata wielkiej mody i kariery.
Wśród laureatów poprzednich edycji są
cenione i znane postaci ze świata mody
– m.in. Maciej Zień, słynny duet paprocki&brzozowski, Łukasz Jemioł, Natalia
Jeroszewska, Kamila Gawrońska-Kasperska,
Sergiusz Kuchczyński czy Agata Wojtkiewicz, a pokazy specjalne mieli dotychczas
Agatha Ruiz de la Prada, Dawid Tomaszewski, Jerzy Antkowiak, Michał Starost,
MMC, Natalia Jaroszewska, Maciej Zień,
paprocki&brzozowski, Halina Zawadzka
(Hexeline) i Roksolana Bogutska. W konkursie biorą udział młodzi projektanci
mody z całego Świata. Kolekcje rywalizują

w dwóch kategoriach: pret a porter i premiere
vision, które oceniane są przez dwa gremia
jury z udziałem znanych projektantów oraz
osobowości medialnych i dziennikarzy.
Nagrodą w każdej kategorii jest „Złota
Nitka” i 20 tys. zł, fundowane przez
Prezydenta Miasta Łodzi Hannę Zdanowską. W 2011 r. nagrody te trafiły w ręce
Moniki Jaworskiej i Agnieszki Kowalskiej.
W tegorocznej edycji jury pod przewodnictwem Hanny Gajos do konkursu zakwalifikowało dwadzieścia kolekcji polskich projektantów. Dwie „dzikie karty” przyznano
projektantom z Ukrainy i Indii.
ZŁOTA NITKA to święto mody gwarantujące niezapomniane przeżycia i spotkanie
wyjątkowych gości. Jubileuszowa edycja
konkursu obfitować będzie w dodatkowe
atrakcje. Przewidywane są pokazy towarzyszące: laureatów konkursu, pokazy szkół
i uczelni artystycznych oraz pokazy komercyjne – m.in. FASHION PREMIERE.
Jej głównym założeniem jest prezentacja

kolekcji topowych marek odzieżowych oraz
wybranych polskich projektantów mody.
Zobaczymy tu najnowsze propozycje firm
MaxMara, Armani Jeans, Hugo Boss, Olsen,
Triumph, Tommy Hilfiger, Calvin Klein
i inni. Specjalne kolekcje przedstawią min.
Agnieszka Szadowiak, laureatka Złotej Nitki
z 1998 roku w kategorii premier vision,
a wyjątkowe suknie ślubne promujące tradycyjny haft borowiacki pojawią się w pokazie
„Panny z Borów”. Fryzury wykona znany
stylista Jacek Olejniczak, a makijaże będą
dziełem Perfumerii Douglas. Galę finałową
poprowadzi Joanna Horodyńska. Dla osób
zainteresowanych projektowaniem mody,
sztuką i designem przygotowano także tematyczne warsztaty w wykonaniu Teresy Rosati
i duetu paprocki&brzozowski. Po Gali
Finałowej odbędzie się After Party w klubie
Lordi’s przy ulicy Piotrkowskiej 102. W trakcie imprezy zaprezentowany zostanie m.in.
pokaz ekskluzywnej bielizny kobiecej
KRISLINE. Serdecznie zapraszamy!

Nagrody konkursu Złota Nitka 2011

rynek Łódzki 4(131) 2012

Dawid Tomaszewski, Złota Nitka 2011
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Kultura na kwiecień
4 kwietnia w kościele św. Mateusza
zespoły Teatru Wielkiego zaprezentują
„Koncert na Wielki Tydzień”, a w nim
„Stabat Mater” Pergolesiego. 22 kwietnia
zespół Opery zaprasza do Teatru im.
Jaracza na setne (!!) przedstawienie opery
Verdiego „Traviata” ze znakomitą Joanną
Woś w głównej roli. Natomiast 24 i 25
kwietnia w Teatrze im. Jaracza wystąpi
zespół baletowy Teatru Wielkiego w balecie Prokofiewa „Romeo i Julia”. Bogaty
program przygotował na kwiecień Klub
Wytwórnia. 4 kwietnia o godz. 20.00
wystąpi tam z koncertem grupa Laibach,
która skomponowała muzykę do filmu
„Iron Sky” (czarnej komedii science fiction, opowiadającej historię Nazistów
powracających na ziemię w 2018 r. po
uprzedniej ucieczce na „ciemną stronę
księżyca”). Oprócz muzyki z filmu usłyszymy także utwory z dwóch nowych
albumów grupy oraz ich najbardziej
znane przeboje.
Budka Suflera wyrusza w tym miesiącu w pierwszą od 30 lat trasę klubową.
13 kwietnia zespół zawita do Klubu
Wytwórnia, gdzie zagra koncert pt. „Cień
wielkiej góry”. Z kolei 20 kwietnia w godz.
15:00-19:00 można w klubie wziąć udział
w bezpłatnych warsztatach dla początkujących i zaawansowanych jazzmenów,
które poprowadzi Ari Roland, Ambasador Jazzu w Departamencie Stanu USA,
założyciel Ari Roland Jazz Quartet.
O godz. 20.00 odbędzie się koncert tego
zespołu. Dużej rangi wydarzenie szykuje
się 29 kwietnia w hali Atlas Arena,
gdzie zaśpiewa Andrea Bocelli, jeden

Budka Suflera
Fot. Mirosław Trembecki

z najwybitniejszych tenorów w dziejach
światowej muzyki. Nagrał już 13 albumów
studyjnych i każdy z nich sprzedał się
w liczbie ponad 70 milionów egzemplarzy na całym świecie. Niewidomy Włoch
nie koncertuje zbyt często, dlatego
wszystkie jego występy są gratką dla miłośników pięknego śpiewu. Bocelli to
również gwiazda muzyki popularnej –
pod koniec lat 1990. wspólnie z Angielką
Sarą Brightmann stworzył jeden z najsłynniejszych duetów wokalnych. Przepiękna ballada „Time to Say Goodbye”
w ich wykonaniu poruszyła miliony słuchaczy na całym świecie. W Łodzi Andrea
Bocelli pojawi się na scenie z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej oraz
60-osobowego chóru.
W galerii Muzeum Miasta Łodzi do
29 kwietnia czynna będzie wystawa pt.

Aleksandra Nowina-Chacińska – Madama Butterfly
Fot. Maciej Piąsta, Archiwum Teatru Wielkiego
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„Andrzej Kreutz Majewski – wspomnienie”, akcentująca współpracę scenografa
i malarza Andrzeja Kreutz Majewskiego
z Kazimierzem Dejmkiem. Przez cały
miesiąc w galerii „Aneks jednego mistrza”
przy Galerii Mistrzów Polskich można
oglądać prace wybitnych malarzy z kolekcji Andrzeja Papiewskiego. Natomiast
Impresariat Muzeum Miasta Łodzi zaprasza do Pałacu Poznańskich 29 kwietnia
o godz. 19.00 na koncert z cyklu „Jazz
w Pałacu”, podczas którego zagra zespół
Tubis Trio. W marcu Teatr Nowy zaprezentował ciekawą realizację sztuki Rainera
Wernera Fasbindera pt. „Krople wody na
rozpalone kamienie” w reżyserii Jakuba
Porcari. Tekst sztuki mówi o samotności
i upadku wrażliwości współczesnego
człowieka, który próbuje się realizować
w rozmaitych, hetero- i homo-seksualnych związkach partnerskich, pragnie za
wszelką cenę posiadać partnera, ale nie
jest zdolny ani do wierności, ani do samorealizacji przy żadnym z nich. Każdy
związek kończy się przegraną i samozniszczeniem... ”Kto mi teraz zrobi moje dzieci” – ten lament wyśpiewany przez jedną
z bohaterek sztuki jest rodzajem gorzkiego podsumowania uczuciowej gry prowadzonej przez główne postaci dramatu.
21 kwietnia Teatr Nowy zaprosi na premierę sztuki Szekspira „Wieczór Trzech
Króli” w reżyserii Katarzyny Raduszyńskiej, ze scenografią Pawła Wodana.
Grają m.in. Mirosława Olbińska, Monika
Buchowiec i Marek Cichucki. W dniach
23-26 kwietnia Teatr Nowy udostępni
swoją scenę młodym artystom, którzy
zagrają spektakle przygotowane na XX
Festiwal Szkół Teatralnych. 17 lub 18
kwietnia warto wybrać się do Teatru
LOGOS w Kościele środowisk twórczych,
żeby zobaczyć nowe przedstawienie pt.
„Medytacje o sakramencie małżeństwa
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Kultura na kwiecień
przechodzące chwilami w dramat” na
postawie sztuki Karola Wojtyły „Przed
sklepem jubilera”. A 15 kwietnia
w Centrum Kultury LOGOS odbędzie się
koncert pt. „Lawendowe medytacje”.
Artyści, filmowcy, aktywiści, muzycy
będą na początku kwietnia analizować
dźwięki Starego Polesia na specjalnych
warsztatach w Muzeum Sztuki, a efekty
tego projektu usłyszymy na koncercie
10 kwietnia w gmachu przy ul. Ogrodowej
19. Ponadto w ms2 17 kwietnia odbędzie
się prezentacja książki „Our Kind of
Movie. Filmy Andy Warhola”. Natomiast
20 kwietnia na otwarcie nowej wystawy
zaprasza Galeria Sztuki Dawnej Pałacu
Herbsta (ul. Przędzalniana 72). Kuratorem wystawy jest kustosz Dorota
Berbelska, która zaprezentuje najciekawsze dzieła z kolekcji sztuki polskiej i europejskiej. Będzie tu można obejrzeć zarówno obiekty pochodzące z rodzinnego
zbioru Kazimierza Bartoszewicza, jak
i dzieła zgromadzone przez łódzkich
fabrykantów. Kwiecień w Filharmonii

Łódzkiej to dwa wielkie koncerty
w ramach festiwalu „Łódzka Wielkanoc
Muzyczna” – oratoryjny 1 kwietnia oraz
chóralny 3 kwietnia (oba wydarzenia
w kościele Ojców Jezuitów przy ul.
Sienkiewicza 60). 13 kwietnia w gmachu
Filharmonii melomani wysłuchają koncertu symfonicznego w ramach programu
„Kompozytor – Rezydent”, któremu
będzie towarzyszyć spotkanie z Andrzejem Kwiecińskim. Będzie też transmisja z nowojorskiej Metropolitan Opera
– 14 kwietnia prosto z MET popłyną do
Łodzi dźwięki „Traviaty” Verdiego. Warto
też wybrać się 27 kwietnia na koncert symfoniczny pamięci Mścisława Rostropowicza, pt. „Rozmowa dwóch wiolonczel”. 14 i 15 kwietnia w teatralnej kawiarni dla dzieci „Baśniowa Kawiarenka”
będzie prezentowana nowa bajka pt.
„O wilku i 7 koźlątkach” w reżyserii
Urszuli Binkowskiej, na motywach znanej
baśni Braci Grimm. Teatr Szwalnia
proponuje w tym miesiącu udział w laboratorium twórczym, na które złożą się

warsztaty i lekcje tańca współczesnego
oraz premierowy spektakl pt. „Złudzeni”.
Laboratorium będzie się odbywać
w nowym gmachu Teatru Szwalnia przy
ul. Struga 90 w dniach 1-21 kwietnia.
Zapraszamy
Beata Ostojska

Monika Buchowiec i Piotr Trojan w spektaklu
„Kropla wody na rozpalone kamienie”
Fot. Janusz Szymański

Piotrkowska Czerwonych Nosów
27 marca obchodzono w Łodzi Międzynarodowy Dzień Teatru i z pl. Wolności
do pasażu Schillera przeszła ulicą
Piotrkowską Parada Czerwonych Nosów –
wszelkiej maści przebierańców, klownów,
mimów, muzyków i ludzi kochających teatr.
Przedstawiciele władz miasta
i regionu także pokazali się
z nosami symbolizującymi
klowna. Pogoda wszystkim
sprzyjała i pod pomnikiem
Leona Schillera ludzie teatru
złożyli wiązanki kwiatów,
odczytano orędzie na Międzynarodowy Dzień Teatru,
które w tym roku napisał John
Malkovich, a życzenia dla środowiska złożyli Wiceprezydent
Miasta Agnieszka Nowak,
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Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska
i Marszałek Województwa Witold Stępień.
Tłumnie zgromadzeni łodzianie obejrzeli
arcyzabawne występy aktorów na szczudłach!
(BeO)
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Brasil dla kibica

„Browar De Brasil” przy ul. Traugutta 3 (tel. 605 48 48 18)
zaprasza w kwietniu miłośników futbolu na „zestaw kibica”
– kto go zamówi, bierze udział w losowaniu nagród. To sznycel
gigant na desce z kaparami lub jajkiem sadzonym plus piwo
jasne pils. Dla najmłodszych jest zestaw kibica junior, czyli
chrupiące paluszki z piersi kurczaka z frytkami i coca colą.
Wygrać można oficjalną piłkę UEFA Euro 2012, niezbędnik
kibica (szalik, kapelusz i trąbkę w kolorach reprezentacji
Polski), oraz karty rabatowe do restauracji. Można tu zamówić
deskę trzech kufli piwa (pils, pszeniczne oraz „Koźlak”)
i oglądać na dużym ekranie turnieje piłki nożnej lub tenisa
ziemnego na żywo (kalendarz meczy na stronie
www.browardebrasil.pl). Lokal jest sponsorem klubu rugby
Budowlani i urokliwe kelnerki restauracji rozdają na meczach
soczystego ananasa w cynamonie i brązowym cukrze! W każdy
dzień tygodnia restauracja oferuje inną promocję – jeśli
w czwartki zamówisz krewetki królewskie w białym winie, smażone na maśle czosnkowym, lub podawane na ostro – drugą
porcję otrzymasz gratis! Lokal ma także smakowite dania dla
dzieci: naleśniki z serem lub jabłkiem, paluszki z kurczaka
panierowane w płatkach kukurydzianych, paluszki rybne z frytkami, skrzydełka z talarkami i surówką. A w każdy czwartek i piątek zjemy
tu przepyszne mule po brazylijsku
z cebulą na białym winie lub mule
w pomidorach z bazylią. Zapraszamy!
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Wielkanoc w Pubie

Niecodziennie, bo w niedzielę 1 kwietnia, w restauracji
„Piotrkowska Klub” przy ul. Piotrkowskiej 97
(tel. 42 630 65 73) odbyło się spotkanie Łódzkiego Convivium Slow Food. Gościem specjalnym była Aldona Plucińska, absolwentka
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych oraz
wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, opiekująca się na co dzień
Działem Plastyki Ludowej w Muzeum
Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi.
Znana autorka wielu książek o adwencie barwnie opowiedziała
gościom lokalu o tradycjach Święta Wielkiej Nocy. Wielu z nich
przyszło na spotkanie z dziećmi, które miały okazję nauczyć się
robić tradycyjne ozdoby świąteczne z kolorowego papieru
i bibuły oraz wypróbować swoich sił przy dekorowaniu
wielkanocnych wypieków pod okiem szefa kuchni Urszuli
Czyżak. Uczestnicy spotkania raczyli się kilkoma rodzajami
faszerowanych jaj, pasztetem z królika, tradycyjnym białym
barszczem, szynką w sosie curry i udkami zajęczymi w buraczkach z ziemniakami w ziołach. Wszystkie zaproponowane pozycje
z menu przygotowane były z produktów odzwierciedlających wartości
Slow Food, czyli bezkompromisowej jakości, tradycji i dbałości o zachowanie powolnej natury procesu wytwarzania żywności – wyjaśnia
Anna Owczarek, PR & Marketing Manager Slow Food Łódź.
Stowarzyszenie Slow Food powstało w 1986 r. we Włoszech, łódzkie convivium działa od 2006 r. i jego
prezesem jest Grzegorz Zieliński, właściciel restauracji „Piotrkowska Klub”.
(jm)
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Po chińsku

w ogrodzie

Dwa pytania do
Sławomira Matczaka,
współwłaściciela restauracji „Złota Kaczka”
U Was lepiej czuć wiosnę, niż w centrum miasta...
Zdecydowanie tak. Z centrum przyjedzie się do naszego
lokalu w 10 minut, ale w tej części miasta jest więcej zieleni
i powietrze jest czystsze. Przyszła już wiosna, a wraz z nią
– otwarcie naszego ogródka. W tak piękne dni zachęcamy
klientów do konsumpcji dań na świeżym powietrzu, przy akompaniamencie śpiewu ptaków i szumu wody z naszego oczka.
Jest bardzo romantycznie!
W kuchni też czuć wiosnę?
To bardzo pracowity czas dla całego naszego zespołu, gdyż
z wiosną nie tylko ogródek powrócił. Kwiecień i maj to także
duża ilość imprez: wesel, komunii i chrzcin. A dzięki doskonałej
lokalizacji z dużym parkingiem i otaczającej nas zieleni w każdy
weekend odwiedzają nas łodzianie i okoliczni mieszkańcy
spragnieni spędzenia czasu na łonie natury, z pysznym jedze(Not. jm)
niem na talerzu, oczywiście!
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WROŃSKI
dla gastronomii

Piekarnia „Wroński” (ul. Barbary 10, tel. 42 659 85 88) działa
z krótka przerwą od 1968 r. i ma w ofercie 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. Chleby z charakterystycznym trójkątnym logo znalazły uznanie wśród
łodzian i można je kupić w 10 firmowych sklepach i kioskach na
Bałutach, Teofilowie, Retkini oraz w Centrum i Śródmieściu
(ich adresy znajdziemy na stronie www.wronski.pl). Piekarnia ma
własny transport i może swoje produkty dostarczyć do każdego
punktu w mieście. To również idealna oferta dla restauracji
i lokali gastronomicznych – wyroby są konkurencyjne cenowo
z tymi, które są w marketach, ale tam najczęściej sprzedawane jest
pieczywo z tzw. głębokiego mrożenia, nasycone chemią.
A Stanisław Wroński jest laureatem konkursu „Łódź Proponuje”
i produkuje pieczywo tradycyjne bez polepszaczy, stosując sprawdzone receptury oraz mąkę z najlepszych młynów. Warto wpaść
do piekarni i spróbować! (BeO)
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Smakowite „Dzikie Wino”
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe „Dzikie Wino”
(www.dzikiewino.com.pl) działa od ponad roku i zdobyło już
w kraju spore uznanie wielu firm. Znajduje się tu 6 eleganckich,
klimatyzowanych sal ze sprzętem multimedialnym, idealnych do
organizacji wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych – wesel,
bankietów, chrzcin, komunii oraz szkoleń i konferencji.
Największa sala może pomieścić 120 osób, do dyspozycji gości jest
34 znakomicie wyposażonych pokojów, dwa apartamenty
i luksusowa willa, a wszędzie jest radiowy internet. Przy centrum
jest spory parking, zaś pełen kwiatów i soczystej zieleni ogród
pozwala na organizację imprez na świeżym powietrzu. W centrum
często odbywają się różnorodne imprezy kulturalne, muzyczne
oraz szkoły tańca.
Szefem kuchni jest Krzysztof Kowalski, którego miałem już
okazję wychwalać pod niebiosa za dania, które tu w roku
ubiegłym degustowałem (vide „RŁ” 8/2011). Do dziś pamiętam
smak krewetek w koszyczku serowym na sosie koniakowym, które
na moich oczach przyrządził. W kwietniu warto tu wpaść na
polędwicę a la valbon na placku rosti z sosem jogurtowo-ziołowym,
a na deser radzę zamówić tiramisu z kawiorem truskawkowym.
Przepyszne, gorąco polecam!
Jerzy Mazur

RYNEK
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Nieruchomości tanieją
Pod koniec marca Stowarzyszenie
Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
Polski Centralnej zaprosiło dziennikarzy na
kolejną konferencję poświęconą nieruchomościom w Łodzi – o poprzedniej pisaliśmy w
styczniowym wydaniu „RŁ” (patrz www.ryneklodzki.pl). Spotkanie odbyło się w prestiżowych
wnętrzach restauracji „Klub Spadkobierców”
w dawnym pałacu Goldfedera przy ul.
Piotrkowskiej 77. Tym razem w konferencji
wziął także udział przedstawiciel Miejskiego
Klubu Federacji Konsumentów. Dyskutowano
o cenach nieruchomości na rynku pierwotnym
i wtórnym w I kwartale, bezpieczeństwie obrotu i zarządzania nieruchomościami, szansach
i zagrożeniach rozwoju rynku nieruchomości.
Z przedstawionej przez pośredników SPONPC analizy cen transakcyjnych
wynika, że od stycznia 2009 r., kiedy notowano najwyższe ceny, następuje
sukcesywny spadek cen w każdym segmencie nieruchomości. W ostatnim czasie
poziom cen osiągnął stabilizację, ale z tendencją do korekty w dół. Realne ceny
transakcyjne oscylują w granicach 3300-3500 zł za mkw. w segmencie mieszkań
z rynku wtórnego. O cenie decyduje lokalizacja i standard mieszkania, dlatego przy
niektórych nieruchomościach ceny są wyższe. Dobrze sprzedają się mieszkania
dwupokojowe i małe domy do remontu w cenie 250-350 tys. złotych, trudno zaś
znaleźć chętnych do zakupu mieszkań w kamienicach – klientów skutecznie
zniechęcają zniszczone budynki i zaniedbane podwórka. Występuje w Łodzi duża
podaż lokali użytkowych.
Potrzeby mieszkaniowe łodzian nadal nie są zaspokojone, dlatego to dobry
czas na nabywanie i inwestowanie w nieruchomości. SPONPC zachęca klientów do

nabywania i zbywania nieruchomości
za pośrednictwem firm zrzeszonych
w stowarzyszeniu, gdyż zapewnia to bezpieczeństwo obrotu. Pośrednik przygotuje nieruchomość do sprzedaży, sprawdzi stan prawny, przeprowadzi skuteczne działania marketingowe, pomoże przy negocjacjach i warunkach zapłaty, zaoferuje pomoc w urzędach,
zbierze niezbędne dokumenty, wyliczy koszty
transakcji i pomoże w uzyskaniu kredytu.
Doprowadzi do przekazania nieruchomości
i sporządzi protokoły zdawczo-odbiorcze.
Obowiązujące uregulowania prawne wymagają od uczestników rynku nieruchomości
posiadania stosownych uprawnień zawodowych, czyli licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub licencji zarządcy. Niestety, ostatnie działania rządu zmierzają do
zmiany obowiązującego stanu rzeczy. Pod hasłami deregulacji i otwarcia dostępu
do zawodów chce się zniweczyć dotychczasowe osiągnięcia rynku nieruchomości.
Może to spowodować znaczny spadek poziomu jakości usług oraz brak ochrony
interesów klientów. Następstwem będzie brak zapewnienia bezpieczeństwa
uczestników rynku nieruchomości. Obawy środowiska pośredników podziela
przedstawiciel Miejskiego Klubu Federacji Konsumentów w Łodzi. Pośrednicy
podkreślają, że licencje zawodowe nie ograniczają prowadzenia działalności.
Licencja potwierdza tylko niezbędne kwalifikacje. Środowisko pośredników
i zarządców zdecydowanie sprzeciwia się propozycjom rządu, a swoje niezadowolenie będzie okazywać w ogólnopolskiej manifestacji, która odbędzie się
w Warszawie 12 kwietnia 2012 r. Więcej informacji uzyskamy w biurze SPONPC przy
(ar)
ul. Piotrkowskiej 82, tel. 42 639-73-27, oraz na stronie www.sponpc.pl

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
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IWA na czterdziestkę
Tegoroczna, 39. edycja Międzynarodowych
Targów Broni Myśliwskiej, Sportowej,
Artykułów Terenowych i Akcesoriów IWA &
OutdoorClassics zgromadziła na 74 tys. mkw.
powierzchni wystawienniczej siedmiu hal
norymberskiego centrum targowego 1204
wystawców i 35220 gości z ponad 100 krajów
świata. W tym roku przez dwa dni przed
targami IWA czynna tu także była wystawa
Enforce Tac 2012, w której swoją ofertę
pokazało ok. 60 firm zaopatrujących agencje
bezpieczeństwa i służby specjalne. Wystawie
towarzyszyły specjalistyczne konferencje dla policjantów, w których
wzięło udział blisko 1400 ekspertów branży. Trzy czwarte firm wystawiających się na targach IWA przyjechało tu spoza Niemiec,
co wybitnie świadczy o międzynarodowym charakterze tej imprezy.
Dobrze to wróży jubileuszowej, 40. edycji targów IWA, która
odbędzie się 8-11 marca 2013 r.
Tegoroczna oferta wystawców objęła niezwykle szeroki wachlarz
produktów – poczynając od specjalnych butów i odzieży dla myśliwych (filtruje promienie UV i odstrasza moskity!), poprzez amunicję i broń myśliwską, sportową, kolekcjonerską oraz karabinki

snajperskie dla służb specjalnych, a kończąc na pamiątkach, trofeach, książkach i akcesoriach smartphonowych dla... noży z rękojeścią z kości dinozaurów! Właśnie smartphony – podkreśla Thomas
Preutenborbeck, szef projektu targów IWA – stały się w tym roku
trendem numer jeden branży. Doskonale pamiętam jedną z pierwszych edycji tych targów, na której niemal wszyscy wystawcy jakby
zmówili się, żeby nie przywozić folderów reklamowych oraz tzw.
press-kitów (zestawów informacji dla prasy). Wszystko jest do ściągnięcia
z naszej strony internetowej – mówili gościom na stoiskach bodaj
w 1997 r., czyli w początkach światowego internetu. Teraz znów tu
można dostać katalog produktów, ale
najczęściej właśnie na pendrivie lub
płytce DVD. Digitalizacja obejmuje
coraz to nowsze gadgety, jeden
z wystawców pokazywał tu specjalne
rękawice do ekranów dotykowych,
a inny – telefony komórkowe z wbudowanym pojemnikiem pieprzu w aerozolu do samoobrony. Byłem wychowywany na „Siedmiu wspaniałych”
i „W samo południe”, czyli klasyce
westernu. No, chyba pora umierać...
Jerzy Mazur

Szkolenia u mistrza
Co zrobić żeby mieć dobre fotografie konia w galopie? To proste:
zapisać się na warsztaty u mistrza. Krzysztof Jarczewski robi zdjęcia
koni od lat i zdobywa za nie nagrody w prestiżowych konkursach
fotograficznych. Od ubiegłego roku postanowił przekazać swoją wiedzę młodym adeptom sztuki fotografowania koni i zaprasza na
specjalistyczne warsztaty w najlepszych ośrodkach jeździeckich
w Polsce (patrz: www.jarczewski.pl). Pokazuje w praktyce, jak
ustawiać głębię ostrości w aparacie, uczy kompozycji, wyjaśnia, co to
jest balans bieli, czas, przesłona, autofokus i kompensacja ekspozycji, radzi jak posługiwać się statywem, robić zdjęcia seryjne, a przy
okazji opowiada o zasadach bezpieczeństwa pracy z koniem. Jakie to

HOBBY

ważne wie każdy, kto choć raz od
tyłu podszedł do zwierzęcia!
Najbliższe warsztaty odbędą się
w Stadninie Koni w Walewicach 22
kwietnia oraz 26 maja w Stajni
Połomia. Szczegóły znajdziecie na
stronie www.jarczewski.pl Nauczymy się tu jak fotografować nie tylko
konie, ale również zaprzęgi! Koszt
warsztatów wynosi 200 zł, koniecznie trzeba ze sobą zabrać laptop.
Krzysztof Jarczewski jest członkiem
Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, pracował dla Polskiej
Agencji Prasowej, współpracuje
z Polską Agencją Fotografów FORUM, Agencją Fotograficzną
Newspix.pl oraz pismami „Newsweek Polska”, „Angora”, „Świat
Koni”, „Koń Polski” i „Rynek
Łódzki”. Kilka najładniejszych
okładek naszego magazynu to jego
(jm)
dzieło!
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Skuter na dżunglę

CAR SERVICE

Oczywiście – miejską dżunglę. Poruszanie się samochodem
po Łodzi jest coraz trudniejsze, nie tylko ze względu na dziury.
Korki wszystkim dają się we znaki, ceny benzyny biją kolejne
rekordy, a znalezienie wolnego miejsca na parkingu graniczy już
z cudem. Idealnym rozwiązaniem tych problemów jest właśnie
skuter. Dlaczego? Jest niewielki, zwinny i poręczny, więc łatwiej
nim zaparkować niż choćby najmniejszym samochodem. Co
jeszcze przemawia za skuterem?
Pali tyle, co nic, ma niezłe osiągi i jest tani w zakupie. Poza
tym ma pojemne bagażniki pod siedziskiem i sporo dodatkowych
schowków na drobiazgi, bez których nie możemy się obejść na co
dzień. Co więcej, skuter daje ogromną frajdę z jazdy, pozwala
poczuć wiatr we włosach i poczuć się jak ktoś wyjątkowy. I wiecie
co? Można to wszystko sprawdzić na własnej skórze. Zapraszamy
do wypożyczalni skuterów Przyguccy Inter Car przy ul.
Przybyszewskiego 176/178 oraz ul. Legionów 106. Przyjdź,
wypożycz skuter i przekonaj się, jak przyjemnie jeździ się nim po
mieście. Jeśli ci się spodoba, możesz wybrać swój wymarzony
jednoślad wśród produktów takich marek, jak Vespa, Piaggio,
Gilera, Aprilia czy Romet. Zapraszamy!

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

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

Jedyny autoryzowany salon
oraz serwis Mazdy w Łodzi!

www.mazdalodz.pl

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

CAR SERVICE
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Nowe Centrum Konferencyjno-Bankietowe

„RUBIN” dla miasta Łodzi
Rozmowa z Teresą Kordus,
współwłaścicielką firmy „Wędlinka” Spółka Jawna oraz
Centrum Konferencyjno-Bankietowego „Rubin”
Jak to się wszystko zaczęło?
W 1989 roku rozpoczęłam działalność w branży spożywczej, w maleńkim drewnianym kiosku przy
ul. Elsnera w Łodzi. Byłam kierownikiem sklepu, zaopatrzeniowcem i ekspedientką w jednej osobie.
W 1991 r. mąż zrezygnował ze swojej pracy zawodowej i włączył się w działalność firmy. Z biegiem czasu
zdobywaliśmy sympatię i zaufanie klientów oraz sukcesywnie rozwijaliśmy firmę zatrudniając coraz więcej
nowych pracowników. Dzięki ich wsparciu oraz naszej ciężkiej pracy z małego drewnianego kiosku powstał
duży nowocześnie wyposażony sklep mięsno-wędliniarski. W 1994 r. wybudowaliśmy i otworzyliśmy następny
duży sklep na ul. Bartoka 69 na Widzewie i jednocześnie w nowym obiekcie rozszerzyliśmy działalność
o produkcję wyrobów garmażeryjnych i ich sprzedaż. Po rozbudowie budynek tego sklepu wraz z zapleczem
ma powierzchnię około 900 mkw. Po kolei dochodziły nowe działy w sklepie, a potem kolejne sklepy
– obecnie są na ul. Bartoka 69, pl. Reymonta 3/4 i na ul. Wyszyńskiego 29 w Galerii Retkińskiej. Przez okres
kilkunastu ostatnich lat starałam się pracować nad rozwojem firmy. Bardzo dużo czasu poświęciłam na pracę
nad poszerzeniem produkcji gastronomicznej i jej porządkowaniem. Wymagało to zatrudnienia dodatkowego
personelu, wyszkolenia go i testowania oraz poprawiania setek przepisów kulinarnych.
Jakich macie dostawców? Panuje teraz moda na zdrową żywność...
Często mówię, że w handlu jest jak na wybiegach mody – też są nowe trendy, szuka się nowości i często
wraca do tego, co już było. A klienci zawsze chcą mieć zdrową żywność, dlatego staramy się dawać im to, co
najlepsze. Na rynku jest duża konkurencja i nie ma jednego producenta od wszystkiego, dlatego mamy wielu
dostawców prawie z całej Polski i dzięki temu – bardzo szeroki asortyment. Niektórzy dostarczają nam tylko
5-6 produktów, a dobieramy je według jakości i smaku. Nie wszystko przyjmujemy do obrotu, tylko te
najlepsze wyroby. Musi być właśnie zdrowo i w rozsądnej cenie. Jednak dla nas najważniejsze są nasze
produkty firmowe produkowane w nowym zakładzie produkcyjnym, gdyż za nie możemy ręczyć w 100%, że
są zdrowe i bez konserwantów.
Nie korciło Was, żeby samemu zająć się produkcją wędlin?
Niech każdy robi to, co umie najlepiej. Trzeba się specjalizować w jednej dziedzinie, bo jak zbyt dużo chce
się zrobić, to nie zawsze wychodzi dobrze. My specjalizujemy się w produkcji takich wyrobów garmażeryjnych,
jak: sałatki, surówki, śledzie, pierogi o wielu smakach, mięsa pieczone i przystawki różnego rodzaju.
A skąd pomysł na Centrum Konferencyjno-Bankietowe?
Ciągły rozwój przedsiębiorstwa, zwiększanie oferty asortymentowej oraz liczby zatrudnionych pracowników skłoniły mnie do stworzenia zakładu produkcyjnego. Wcześniej wyroby garmażeryjne przygotowywaliśmy
w dwóch sklepach, gdyż nie było wystarczającej ilości miejsca w jednym. Dowodzić taką produkcją było
trudno choćby ze względu na transport i logistykę. Powstała zatem myśl, żeby wszystko scentralizować pod
jednym dachem, kupić odpowiednie urządzenia i sprzęt, który pozwoli osiągnąć lepsze efekty. W 2007 r.
wygraliśmy przetarg na dawny dom kultury Bistony przy ul. Lodowej 94. Biorąc pod uwagę tradycje tego
miejsca powstał pomysł, żeby oprócz zakładu produkcyjnego stworzyć tu nowoczesny i elegancki obiekt, jako
kontynuację dawnych tradycji. Jest tu prawie 4 tysiące metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.
Posiadamy dwie duże sale konferencyjno-bankietowe z możliwością podziału na kilka mniejszych. W największej mieści się 500 osób w układzie teatralnym. Ściany są mobile i szczelne akustycznie, dzięki czemu możemy
je zagospodarować dla kilku zleceniodawców równocześnie. Jest również VIP ROOM z unikatowym
przeszkleniem priva lite, które daje przejrzystość lub zaciemnienie w zależności od potrzeb. Wszystkie sale są
klimatyzowane i bogato wyposażone, z dostępem do bezprzewodowego internetu. Można tu organizować
konferencje, szkolenia, spotkania biznesowe, bankiety, wesela, wystawy, pokazy mody i widowiska, a goście
mogą się zatrzymać w 20 wygodnych i komfortowo wyposażonych pokojach hotelowych. Centrum
Konferencyjno-Bankietowe „RUBIN” zapewnia również pełną gastronomię podczas organizowanych imprez:
przerwy kawowe, lunche, obiady czy kolacje.
Inwestycja powstała przy pomocy funduszy unijnych?
Tak, to prawda, ale żeby otrzymać fundusze unijne trzeba najpierw zrealizować inwestycję z własnych
środków. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu budowy tak wielkiego obiektu uzależnialiśmy od tego, czy zostaną
nam przyznane środki unijne. Bez tych funduszy nie bylibyśmy w stanie sfinansować tego przedsięwzięcia.
Inwestycję już zakończyliśmy, obiekt został otwarty w październiku 2011 roku, a my nadal czekamy na wypłatę przyznanych nam środków. Jak dotychczas – bezskutecznie. Działamy na łódzkim rynku przez ponad
22 lata. Zatrudniamy około 150 osób. Stworzyliśmy teraz nowoczesne Centrum Konferencyjno-Bankietowe
z bazą hotelową i zakładem produkcyjnym, w którym odbywają się wspaniałe imprezy o różnym charakterze.
Zrobiliśmy to dla naszego miasta i dla jego mieszkańców, by Łódź była coraz piękniejsza, bardziej atrakcyjna,
i miała ładniejszą wizytówkę na mapie Polski.
Rozmawiał: Jerzy Mazur

