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WAŻNE TELEFONY

HOTELE

ch
smaków

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
tel. . . . . . . . . . 42 664-10-10, 42 664-10-00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 663-30-50
URZĄD MIASTA ŁODZI
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 638-40-00

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
tel./fax . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 638-59-55
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
rekomenduje
JERZY
MAZUR
WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO

tel. . . . . . . . . . 42 638-59-57, 42 663-77-33

INFORMACJA LOTNISKOWA
- PORT LOTNICZY ŁÓDŹ
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 683-52-55
INFORMACJA LOTNICZA PLL LOT
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801-703-703
INFORMACJA MPK
tel. . . . . . . . . . 42 672-11-12, 801-301-309
INFORMACJA PKS
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 631-97-06
INFORMACJA KOLEJOWA PKP
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 205-50-07

DoubleTree
by Hilton****

ALICJA**
Łódź,
al. Politechniki 19A
tel. 42 684-63-70
recepcja@hotel-alicja.pl
www.hotel-alicja.pl

Łódź,
ul. Łąkowa 29
tel. 42 208-80-00
recepcja@filmhotel.pl
www.doubletree.lodz.pl

DZIKIE
WINO

mHotel***

Wiewiórczyn,
ul. Hallera 49
tel. 43 676-20-20
info@dzikiewino.com.pl
www.dzikiewino.com.pl

Łódź,
ul. Św. Teresy 111
tel. 42 652-99-90
mhotel@mhotel.eu
www.mhotel.eu

REYMONT***

WILLA
IMPRESJA

ALARMOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 112
POGOTOWIE RATUNKOWE . . . . . . tel. 999
POLICJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 997
STRAŻ MIEJSKA. . . . . . . . . . . . . . . tel. 986
STRAŻ POŻARNA . . . . . . . . . . . . . . tel. 998
POGOTOWIE ENERGETYCZNE . . . . tel. 991
POGOTOWIE GAZOWE . . . . . . . . . . tel. 992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE . . . . tel. 994
BIURO NUMERÓW . . . . . . . . . . tel. 118-913

Jesień po bułgarsku
Pabianice,
ul. Żeromskiego 20A
tel. 42 227-14-14
recepcja@willa-impresja.pl
www.willa-impresja.pl

Łódź,
ul. Legionów 81
tel. 42 633-80-23
reymont@hotelewam.pl
www.hotelewam.pl

Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42 207 27 60 oraz 793 483 936,) zaprasza w październiku na nowe dania szefa kuchni, przyrządzane
pod okiem znawców – konsultantem lokalu jest m.in. prof. GeorKINO BAŁTYK
MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ
z Katedry ul.
Slawistyki
UŁ. –24
W tworzeniu
karty
pomaga
ul. Narutowicza 20 . . . . gii
. .Mintcher
tel. 42 630-36-03
Tymienieckiego
. . . . tel.
42 dań
674-42-98
nam też Mariana Mamos,MUZEUM
znawczyniMARTYROLOGII
kuchni Bałkanów RADOGOSZCZ
– wyjaśnia Maciej
KINO CHARLIE
ul. Piotrkowska 203/205 . Sosnowski,
. . tel. 42 636-00-92
ul. Zgierska
147 . . . tu
. już
. . kilka
. tel. 42
655-36-66
menedżer lokalu.
Testowaliśmy
smakowitych
CINEMA CITY
MUZEUM SZTUKI
dań, a tym razem przyglądaliśmy
się jak powstają zelevi sarmi, czyul. Karskiego 5 . . . . . . . tel. 42 664-64-64
ul. Więckowskiego 36 . . . . tel. 42 633-97-90
li gołąbki w liściach kiszonej
kapusty (polskie robione są z kapusty
ŁÓDZKI DOM KULTURY
MUZEUM
SZTUKI
- ms2 pasta z pieczonych
słodkiej!)
oraz
kiopołu
– tradycyjna
bułgarska
ul. Traugutta 18 . . . . . . . tel. 42 633-70-13
ul. Ogrodowa 19 . . . . . . . tel. 42 634-39-44
bakłażanów, grillowanej
papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
ORANGE IMAX
PAŁAC HERBSTA (oddział Muzeum Sztuki)
ul. Karskiego 5 . . . . . gorąco
. . tel. te
42dania
664-64-64
polecam!
ul. Przędzalniana 72 . . . . . tel. 42 674-96-98

TEATRY · KINA · MUZEA
FILHARMONIA ŁÓDZKA im. Artura Rubinsteina

ul. Narutowicza 20/22

TEATR WIELKI
pl. Dąbrowskiego

. . . . tel. 42 664-79-79

. . . . . . tel. 42 633-99-60

TEATR MUZYCZNY

ul. Północna 47/51 . . . . . . tel. 42 678-35-11

TEATR im. S. JARACZA

ul. Jaracza 27 . . . . . . . . tel. 42 633-15-33

TEATR NOWY

ul. Więckowskiego 15

. . . . tel. 42 633-44-94

TEATR POWSZECHNY

SILVER SCREEN

al. Piłsudskiego 5 . . . . . tel. 42 639-58-00/58

TEATR STUDYJNY PWSFTViT
ul. Kopernika 8

. . . . . . . tel. 42 636-41-66

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

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
I ETNOGRAFICZNE
pl. Wolności 14

MUZEUM FABRYKI

. . . . . . . tel. 42 632-84-40

CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA
ul. Piotrkowska 282

. . . . . tel. 42 683-26-84

MUZEUM MIASTA ŁODZI

ul. Ogrodowa 15 . . . . . . . tel. 42 654-00-82

MUZEUM KINEMATOGRAFII
Pieczone

bakłażany

pl. Zwycięstwa 1 . . . . . . . tel. 42 674-09-57

GASTRONOMIA

SKANSEN MIEJSKIEJ ARCHITEKTURY
DREWNIANEJ

ul. Piotrkowska 282. . . . . . tel. 42 683-26-84

ul. Legionów 21 . . . . . . . tel. 42 633-25-39

18

ul. Drewnowska 58 . . . . . . tel. 42 664-92-93

MUZEUM KANAŁU „DĘTKA”
Plac Wolności

(o. Muzeum M. Łodzi)

. . . . . . . . tel. 42 254-90-11

MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI

ul. ks. Skorupki 21 . . . . . . tel. 42 636-83-58

MUZEUM BAJKI SE-MA-FOR

ul. Targowa
1/3
Pasta
kiopołu

. . . . .Gołąbki
. . tel.zelevi
42 682-26-01
sarmi
www.se-ma-for.com/muzeum-bajki
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Kurs na Afrykę?

W styczniu wręczono
Statuetki
Menedżera
Roku 2013 – konkursu,
który od 6 lat organizuje
„Dziennik
Łódzki” Rozmowa ze Sławomirem
wspólnie z Łódzką Lożą
Majmanen, Prezesem Polskiej
Business Centre Club.
Agencji Informacji i Inwestycji
Statuetki otrzymali Ewa
Zagranicznych
Pluta, dyrektor generalny
firmy Ariadna SA Fabryka Nici i Tomasz Sadzyński, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy
t Mówi
Pan, Partnera
że polska gospodarEkonomicznej. Wręczono także
Nagrodę
Polskaka wychodzii z„Expressu
europejskiego
kokopresse (wydawcy „Dziennika Łódzkiego”
Ilustronu. Jak? Murawski, dyrektor
wanego”, którą otrzymał Sławomir
Po latach koncentrowania
się na
Manufaktury. Firmę Listonic uhonorowano
tytułem Wielkiesprawach oraz
integrowania
go Kreatora, przyznanegowłasnych
przez Narodowe
Centrum
Kultusię zWojewoda
Europą zaczynamy
dostrzegać,
że istry. W gali uczestniczyli:
Łódzki Jolanta
ChełmińniejąDyrektor
też możliwości
współpracy
z krajami
Azji i Afryki.
Chceska,
Generalny
Urzędu
Wojewódzkiego
Sławomir
my, aby polscy
przedsiębiorcy
dostrzegli,
że Afryka Członek
i główne
Wasilczyk,
Prezydent
Łodzi Hanna
Zdanowska,
kraje tego
kontynentu będą
się rozwijały
ciągu najbliższych
Zarządu
Województwa
Łódzkiego
MarcinwBugajski.
15 lat
znacznie
niż –reszta
świata.
I że Jolanta
są tam możliwości
Bycie
dobrym szybciej
menedżerem
mówiła
na gali
Chełminska
to nie dla
tylkotakich
talent, gospodarek
wiedza i doświadczenie,
ale również
umiejętność
nie–tylko
światowych,
jak chińska,
amekierowania
pracownikami,
tworzenia
zespołów utożsamiających
się z
rykańska, brytyjska,
francuska
czy rosyjska,
ale także dla krajów
firmą,
stymulowanie
ich Mamy
do wydajnej
pracy,
a także
nagradzanie
o średnim
potencjale.
wszelkie
dane
ku temu,
by stać nie
się
tylko
finansowe.środkowoeuropejskim
Innymi słowy – to sztuka,
którą posiedli
nasi laureaci.
największym
partnerem
dla krajów
AfryDziękuje
imdziedziny,
za to i gratuluję.
To honor szczycić produkcja
się takim tytułem.
Jestem
ki. Takie
jak budownictwo,
materiałów
przekonana,
że wbudowa
przyszłym
roku kapituła drogowej
znajdzie kolejnych
godnych
budowlanych,
infrastruktury
i kolejowej,
ortego
wyróżnienia.
ganizacja
przetwórstwa spożywczego, rybołówstwa i gospodarki
Gratulujemy
laureatom!
morskiej
– to najbardziej
oczywiste kierunki polskiej współpraJerzy Mazur, fot. Archiwum UW
cy z Afryką.

t Był Pan z delegacją rządową w Nigerii. Jakie są możliwości tego
kraju?
Organizowaliśmy tam część gospodarczą wizyty premiera
Pierwszy
numer
„Rynku
Łódzkiego”
ukazał
się w styczniu
Donalda
Tuska.
Byłem
zaskoczony
stopniem
przygotowania
mi2001
r. Do
końca
tamtego roku
opublikowaliśmy
7 numerów
nistrów
rządu
nigeryjskiego.
Prezydent
Nigerii zaprosił
ich na
magazynu. W 2002 r. „Rynek Łódzki” stał się miesięcznikiem
spotkanie z polską delegacją, a oni dokładnie wiedzieli, o czym
i tak jest do dziś już od trzynastu lat. Mieliśmy po drodze przechcą rozmawiać z polskim rządem i naszymi przedsiębiorcami.
różne kłopoty, ale wciąż wychodzimy na prostą. Tłumaczyłem
Po drugie – zorganizowaliśmy tam polsko-nigeryjskie forum gokiedyś z hiszpańskiego na polski felietony Gabriela Garcii
spodarcze, na które przyjechało ponad dwustu przedsiębiorców
Marqueza. W jednym z nich pisał, że nie jest sztuką zdobywać
nigeryjskich, niektórzy limuzynami poprzedzonymi samochodawciąż nowych przyjaciół, ale zachować tych z dzieciństwa.
mi zsamego
ochroną.początku
Jasne jest jedno
mareklamodawców,
co pchać się do Afryki
bez
Od
mamy– nie
kilku
którzy
poparcia
tamtejszego
rządu
i
jego
parasola
politycznego.
wciąż są z nami. Nie dostat Jakieżadnych
macie na todotacji,
sposoby?
jemy
Wspólnie
z
Łódzką
utrzymujemy się z reklam. Regionalną Izbą Gospodarczą
oraz Instytutem
nasza agencja organizuTrzynastka
zawsze Afrykańskim
była
je w mnie
listopadzie
w Łodzi pierwszy kongres partnerstwa
dla
szczęśliwa,
i współpracy
POLANDAFRICA 2013. Łódź
ale
gdyby niepolsko-afrykańskiej
tych kilku
jest jednymzz najbardziej
znanych polskich miast w Afryce dzięprzyjaciół
dzieciństwa,
ki tutejszemu
byłoby
gorzej. Studium Języka Polskiego, które ukończyło wielu
afrykańskich
Serdeczniepolityków.
dziękuję! Wspólnie zapraszamy zatem łódzkich
przedsiębiorcówJerzy
w dniach
Mazur 26-27 listopada na kongres. Udział w
kongresie jest bezpłatny, a informacje o nim są na stronie www.
polandafrica.pl
Rozmawiał: Jerzy Mazur

Szczęśliwa trzynastka

www.rynek-lodzki.pl

Spotkanie jubileuszowe „Rynku Łódzkiego” odbyło się w restauracji „Piotrkowska Klub” w sali z alegorią łódzkich przemysłowców na suficie. Wśród gości
byli senator Ryszard Bonisławski, dyrektorzy hal Selgros Marek Chruścielewski
i Jacek Butkowski, były wieloletni szef Mercedesa Krzysztof Dwornik i prezes Fundacji Rehabilitacji „Kamień Milowy” Witold Barszcz. Był też nasz redaktor graficzny Remigiusz Pękala i oczywiście sam naczelny!
(BeO)
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GOSPODARKA
WYDARZENIA

INTERBUD Inspiracje dla przyszłości

inwestorów), konferencje o środkach unijnych dla budownictwa
oraz małych i średnich przedsiębiorstwach na rynku budowlanym,
warsztaty o termomodernizacji domów jednorodzinnych, konferencja Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz szkolenie dla
architektów i inżynierów
budownictwa o zastosowaniu
metali we współczesnej architekturze. Obejrzymy także VI
Glazurnicze Mistrzostwa Polski. Więcej informacji na stronie www.interbud.interservis.pl
Zapraszamy!

Spółka INTERSERVIS
zaprasza 14-16 lutego na XXI
edycję Targów Budownictwa
INTERBUD. To wizytówka
branży budowlanej w Polsce
i doskonałe miejsce prezentacji innowacyjnych technologii, rynkowych nowości i ekologicznych rozwiązań. Uczestniczą w nich prężnie działające firmy, których stoiska
odwiedzają specjaliści oraz indywidualni inwestorzy. Jako jedno
z dwóch wydarzeń w kraju biorą udział w programie promocji
branży budowlanej Ministerstwa Gospodarki „Promocja polskiej
gospodarki na rynkach międzynarodowych”. Poprzednia edycja to
ponad 320 wystawców oraz 13200 zwiedzających. Prezentacjom
na stoiskach towarzyszą pokazy i warsztaty cieszące się rokrocznie
dużym zainteresowaniem. Organizatorzy zapraszają do udziału
w atrakcyjnym programie targów: odbędzie się m.in. Salon Praktyki Dekarskiej (prezentacje dla wykonawców i indywidualnych

INTERBUD 2013

INTERBUD 2013

INTERBUD 2013

XXI Targi Budownictwa

14-16 luty 2014
Turystycznie w EXPO Łódź
W dniach 21-23 lutego spółka Międzynarodowe Targi Łódzkie
zaprasza na jubileuszową XX edycję Targów Regiony Turystyczne
NA STYKU KULTUR. To doskonała okazja do zaplanowania
wyjazdów urlopowych, rodzinnych wakacji, długich weekendów,
krótkich wypadów poza miasto czy podróży marzeń. Wystawcy przygotowali specjalne targowe propozycje i atrakcyjne promocje. Imprezie towarzyszy wiele ciekawych
wydarzeń – będzie tu można spotkać znanych podróżników, posłuchać i zobaczyć
relacje z dalekich wypraw. Na targach obejrzymy m.in. wystawy fotograficzne i prezentacje multimedialne (np. „Dobre praktyki w turystyce konnej”), występy folklorystyczne, PTTK przedstawi swój program
działań w 2014 r. pod wspólnym hasłem
Na Styku Kultur 2013

TARGI

4

„Turystyka łączy pokolenia”, odbędzie się konkurs wiedzy o Polsce
i turystyce dla młodzieży „A to Polska właśnie…”, zaś zwiedzający
z dziećmi będą mogli uczestniczyć w grach, zabawach i konkursach
w Strefie Dziecka. Nauczyciele
oraz organizatorzy wyjazdów dla
zorganizowanych grup znajdą
na stoiskach inspiracje i pomysły
na wycieczki, a poszukiwacze ciekawych miejsc i ekstremalnych
przygód również tu coś dla siebie
wypatrzą. W tym roku motywem
Na Styku Kultur 2013
przewodnim targów jest turystyka konna.
Więcej informacji – na stronach www.nastykukultur.pl oraz
www.facebook.com/TargiNaStykuKultur Zapraszamy!
Zdjęcia: Krzysztof Jarczewski,
JSM
Na Styku Kultur 2013
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Nadzór z gwarancją

zakończyliśmy prace w fabryce MODI – producenta kubków
do gorących napojów. Nadzorujemy budowę zakładów Clariant
Polska – producenta granulatów do produkcji tych kubków, oraz
fabrykę pierścieni cylindrycznych do druku dla firmy z Chin. Prowadzimy równolegle około 10 inwestycji, z których każda średnio
opiewa na ok. 50 mln zł. Umowy są ryczałtowe, więc pilnujemy
zgodności wykonawstwa z umową i terminem. Jesteśmy jakby
mecenasem inwestora, sprawdzajmy, czy wszystko zgadza się co
do joty z tym, co jest w kontrakcie.
Jakich firma posiada specjalistów?
Mamy około 30 inżynierów. Zrealizowaliśmy ostatnio największą w Polsce fermę wiatrową z 60-cioma turbinami na terenie jednego powiatu koło Gniezna. To był bardzo duży temat i wciąż
idziemy naprzód. W firmie pracują też moi synowie. Najstarszy
wyjechał kiedyś do Kanady, gdzie pod Calgary pracował w nadzorze budowy osiedla mieszkaniowego. Tamtejsi wykonawcy są bardzo wąsko wyspecjalizowani i nie ogarniają całości budowy, nie
potrafią też ręcznie sprawdzić wyliczeń. A syn wykrył duży błąd
w wyliczeniach GPS-ów i rura wodociągową w kilku miejscach biegłaby tylko metr pod powierzchnią, co w tamtejszych warunkach
klimatycznych groziłoby katastrofą. Dostał w nagrodę plakietkę
z tytułem „Pracownik Roku” oraz czek na 100 dolarów kanadyjskich, co wzbudziło zawiść i niesnaski w zespole. Powiedziałem mu
wtedy, żeby wracał do Polski.
Został u nas Project Managerem
– włada dwoma językami, stworzył w firmie dział angielskojęzyczny i wdrożył międzynarodowe standardy pracy. Wtedy właśnie powołaliśmy do życia Spółkę Akcyjną i jesteśmy jedyną
w Polsce Spółką Akcyjną w stu
procentach firmą rodzinną, zajmująca się nadzorem budowlanym oraz inwestorstwem zastępczym.
Dziękuję za rozmowę i życzę
kolejnych sukcesów.
budynek Cross Point
Jerzy Mazur

Rozmowa ze Zbigniewem Pawelskim,
Presidentem Spółki Akcyjnej
MVT Multiinvestment

Od kiedy Pan działa na rynku?
Od 1987 roku. Była to wtedy rodzinna firma, którą założył mój ojciec – druga
w kraju prywatna spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Nazywała się WBP
Komplex i działaliśmy jako biuro projektowe. Szybko się rozrastaliśmy, bo prezydent Grzegorz Palka namówił nas na rewitalizację i remonty łódzkiego śródmieścia pod względem instalacyjnym – przerabialiśmy
kominy i instalacje po wybuchach gazu. Potem przyszła zmiana
strukturalna i zajęliśmy się nadzorem budowlanym, a projektowanie było działalnością uboczną. Nazwa Multiinvestment powstała
w 2006 r. Firma dalej się rozrastała – uczestniczyliśmy w ciekawych
wydarzeniach w mieście przy budowie hipermarketów oraz Manufaktury. Apsys wynajął francuską firmę Veritas, która nie miała tu
pracowników i zwróciła się do nas. Zorganizowałem cały zespół i 4
lata nadzorowaliśmy inwestycję w Manufakturze. To były fantastyczne doświadczenia: w najlepszych okresach pracowało tam
około 5 tysięcy ludzi. Dzień w dzień przychodzili do pracy jak
w dawnej fabryce Poznańskiego. Na 30 hektarach powstawało miasto w mieście, mające ponad 100 km sieci kanalizacyjnych! Potem
nadzorowaliśmy budowę Centrum logistycznego IKEA pod Piotrkowem, lofty „U Scheiblera i budynek Cross Point.
Oraz najbardziej prestiżowe
inwestycje w Łodzi...
98 procent zleceń otrzymaliśmy od prywatnych
klientów, głównie firm
zachodnich. Ale coraz więcej
jest teraz polskich. Działamy
w Łódzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej, której jesteśmy partnerem. Obecnie
lofty „U Scheiblera

HOG w Łodzi rośnie!
„Zbynio Kosiara”. – Tę ksywkę – wyjaśnia – zdobyłem 11 lat temu jadąc
z Łodzi do Berlina na zlot motocyklowy czterokołowym quadem Kawasaki.
Reszta kolegów jechała na dwukołowych pojazdach, a ja wyglądałem jak facet,
który na autostradzie wyprzedza
tiry na kosiarce jadąc ponad 120
na godzinę. Harley Davidson to
nie tylko motocykl – to styl życia
i określona filozofia myślenia.
Coś fantastycznego na te czasy: to
pojazd, który nie budzi agresji,
lecz pozytywne emocje. Można
nim wszędzie dojechać! W Polsce jest siedmiu dealerów
motocykli Harley Davidson. Każdy z nich ma obowiązek założenia i prowadzenia lokalnego klubu
Harley Owners Group.
Łódzki ma 15 członków
i wciąż rośnie (10 oczekuje
na przyjęcie), a jego sponsorem jest Centrum Motocyklowe LIBERTY MOTORS
(www.harley-davidson-lodz.pl).
(Not. jm)

Harley
Owners
Group
(www.hogchapters.info) to klub
posiadaczy motocykli marki Harley-Davidson. Pierwszy HOG założył legendarny twórca tych motocykli Harley Davidson w USA
w 1983. W 1991 HOG oficjalnie stał
się zrzeszeniem o charakterze międzynarodowym,
a pierwszy europejski
zlot HOG odbył
się w Cheltenham
w Anglii. Obecnie
klub zrzesza ponad
milion
członków
i jest największą
na świecie organizacją sponsorowaną
przez
producenta
motocykli. W Polsce
jest 5 klubów – Warszawie, Poznaniu,
Katowicach, Gdańsku i Łodzi. Prezesem
łódzkiego HOG jest
Zbigniew Pawelski
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Szpital
dla armii
Szpital wojskowy w Łodzi
u zbiegu ulic Żeromskiego
i Bandurskiego otwarto z wielką pompą18 września 1937 r.
Na uroczystość przyjechało ze
stolicy wielu generałów, w holu
szpitalnym odsłonięto popiersie
Józefa
Piłsudskiego,
a na patrona wybrano generała
Sławoja-Składkowskiego. Na
początek szpital dysponował
400 łóżkami na oddziałach:
wewnętrznym i zakaźnym, chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym, skórno-wenerycznym, laryngologicznym
i ocznym. Prasa pisała, że to
najwspanialszy szpital w kraju,

z którego Armia Polska może być dumna. Podkreślano, że gmach jest
najnowocześniejszy w Polsce i drugi co do wielkości w Europie, zbudowany w rekordowo krótkim czasie (budowa rozpoczęła się w 1935
r.) Nowy szpital miał leczyć stacjonarnie i ambulatoryjnie wojskowych oraz pacjentów uprawnionych do leczenia w placówkach lecznictwa wojskowego, wystawiać świadectwa i inne dokumenty wojskowo-lekarskie, a także szkolić żołnierzy i podoficerów dla potrzeb wojskowej służby zdrowia. Na ten cel w dniu otwarcia uroczyście przekazano karabiny ręczne i maszynowe, ufundowane przez przedsiębiorców, którzy szpital budowali. W 1958 r. powołano do życia Wojskową
Akademię Medyczną i szpital otrzymał nazwę I Centralnego Szpitala
Klinicznego WAM. Od października 2002 r. nosi on nazwę
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
W
kolejnych
wydaniach
„Rynku Łódzkiego” przybliżymy jego dokonania i sukcesy.
Jerzy Mazur

Pracy będzie więcej

stażami i środkami na nowe miejsca pracy (ok. 22 tys. zł na 1
stanowisko). Bezrobotni też mogą składać wnioski na podjęcie
działalności gospodarczej (ok. 22 tys. zł bezzwrotnej pomocy
pod warunkiem utrzymania działalności przez rok). Więcej
Informacji na ten temat – na stronie www.pup-lodz.pl
(jm)

Na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta poznaliśmy
w styczniu, jak wygląda bezrobocie w Łodzi. Powiatowy Urząd
Pracy w 2013 r. dysponował kwotą 61,3 mln zł na zwalczanie
bezrobocia (więcej o 3,5 mln zł niż w 2012). W 2013 r. udało się
zaktywizować ponad 7 tys. osób bez pracy (700 więcej niż
w 2012). Najwięcej bezrobotnych korzysta ze staży (2190) i szkoleń (1774). Dużym zainteresowaniem cieszyły się środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej, z których skorzystało
1381 osób, jak i środki dla pracodawców na tworzenie miejsc
pracy. Na koniec roku w Łodzi zarejestrowanych było 42108
bezrobotnych (40987 w 2012). Jak poinformował dyrektor PUP
Włodzimierz Blachowski, rok temu w styczniu zarejestrowało
się 1500 osób, a w tym roku – 700 osób, co wskazuje na ożywienie rynku pracy. W 2014 r. zagwarantowane jest 60 mln zł
na zwalczanie bezrobocia, ale nie jest jeszcze znana wysokość
środków PFRON dla niepełnosprawnych. Już w styczniu rozpoczął się nabór wniosków dla pracodawców zainteresowanych

RYNEK

6

rynek Łódzki 2(153) 2014

Szpilki na budowie

je zaadaptować. Z kolei ściany
i stropy były tak uszkodzone,
że trzymały się... siłą przyzwyczajenia. Tylko dzięki takim
wspaniałym konstruktorom,
jak nieżyjący już niestety Bogusław Wyrzykowski, budowa
Hotelu Andel`s była tak bezpieczna w realizacji i skończyliśmy ją w 2 lata, czyli w założonym terminie. Budynek hotelu
ma fundamenty schodzące
spadkowo od bramy z zegarem
w kierunku ronda przy
muzeum. W trakcie budowy
podrampia musieliśmy podkopać się znacznie niżej niż był
ich spód. Akcja zabezpieczająca wymyślona przez inż.
Wyrzykowskiego powstawała
w biegu i była wyjątkowa.
A co Pani nadzorowała potem?
Halę Selgros przy Pabianickiej,
hotele
Campanille
i DoubleTree by Hilton, Gazownie Łódzką przy Targowej.
Obecnie zajmuję się rewitalizacją elewacji fabryki przy ul. Starorudzkiej, która była szara
i smutna po częściowym spaleniu, a stanie się – mam nadzieję
– architektoniczną perełką.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z inż. Jolantą Mosdorf-Rynkowską,
współwłaścicielką spółki cywilnej
ABI Architektura Budownictwo Inwestycje
Jak powstała firma?
Powstała z... marzeń. Po ukończeniu PŁ i paru
latach pracy w państwowych firmach budowlanych
otworzyłam w 1988 r niedużą firmę wykonawczą,
zajmująca się remontami i budową domków jednorodzinnych. Z moją wspólniczką Mariolą Mroczkowską przyjaźniłyśmy się już na studiach. Spotkałyśmy się po latach i połączyłyśmy siły. Mariola
pracowała w konserwatorskiej firmie budowlanej.
W duecie skończyłyśmy w Gliwicach podyplomowe Studia Konserwacji Zabytków, a w Łodzi podyplomowe studium Ochrony Historycznych Struktur Budowlanych.
Macie za sobą prestiżowe budowy...
Każda z nas ma swoje osiągnięcia i doświadczenia. Mariola opowie o swoich, ja mogę pochwalić się
nadzorem przy rewitalizacji Manufaktury, potem Hotelu Andel`s.
Były to faktycznie duże inwestycje.
W Manufakturze co rusz napotykaliśmy na cieki wodne i nie do końca
zinwentaryzowane kanały – pod
fabryką Poznańskiego płynie przecież rzeka. Ma fundamenty na tak
mocnej zaprawie, że nie można
było ich rozbić i często trzeba było

Jerzy Mazur

Orkiestra Pomocy

zaproszenie VIP na MŚ 2014
w siatkówce mężczyzn. Na
zakup sprzętu dla dzieci
i opiekę nad seniorami władze Łodzi zebrały 12837,49
zł, ale nie są jeszcze zakończone aukcje Straży Miejskiej. Wielką paradę otwierały motocykle Harley Owners
Group, potem szła orkiestra,
jechały konie Straży Miejskiej i wojskowych grup
rekonstrukcyjnych.
Było
barwnie i głośno,
a przede wszystkim – z pożytkiem
dla
potrzebujących!

Jak co roku władze Łodzi
aktywnie włączyły się w zbiórkę pieniędzy dla Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oprócz kwestowania podczas finału prezydent i wiceprezydenci Łodzi wystawili
na aukcje allegro różne
przedmioty – posąg Juliana
Tuwima, fotel autorskiego
projektu, koszulki
słynnych sportowców, zdjęcie z autografem Agnieszki Radwańskiej
oraz
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Kulturalny luty
Muzeum Miasta Łodzi
W Galerii Wystaw Czasowych
można oglądać ekspozycję „Młodopolskie fascynacje”. Jednemu z prezentowanych na niej artystów łodzianinowi – Henrykowi Szczyglińskiemu, kuratorka wystawy
Monika Nowakowska zamierza
poświęcić oddzielną prezentację
i prosi kolekcjonerów, którzy posia"Zima" Henryk Szczygliński
dają prace i pamiątki po tym wybitnym pejzażyście o kontakt (tel. 42 254 90 47 oraz 254 90 40). Impresariat wznawia cykl „Jazz w Pałacu” i zaprasza 2 lutego o godz. 18.00
do Sali Lustrzanej na koncert wokalistki jazzowej Małgorzaty Hutek.
Muzeum Sztuki
W ms1 warto obejrzeć obrazy z kolekcji Łódzkiego Towarzystwa
Zachęty Sztuk Pięknych, a także wystawę „Madame B”, na której 6 lutego godz.17.00 odbędzie się akcja artystyczna. Wernisaż wystawy laureata
Nagrody im. K. Kobro za 2013 rok zacznie się 21 lutego o godz. 18.00.
Ekspozycja pt. „Herbstowie – historie niedokończone” w Pałacu Herbsta będzie czynna cały miesiąc, ale wystawę H. B. Alpthekina w ms2
można oglądać tylko do 16 lutego; 7 lutego o godz. 18.00 pisarz
i podróżnik Max Cegielski poprowadzi spacer po tej wystawie. W ms2
warto także zwiedzić „Atlas nowoczesności” – ekspozycję opowiadającą
o nowoczesności za pomocą dzieł z muzealnej kolekcji. W ms2 w cyklu
Kino MS 27 lutego o godz. 18.00 będzie można obejrzeć film „Dora
Zygmunta Freuda: przypadek pomylonej tożsamości”.
W Centralnym Muzeum Włókiennictwa
W Białej Fabryce14 lutego zostanie otwarta wystawa „14. Triennale
w oczach młodego widza”. Ponadto do 23 lutego będzie czynna wystawa naczyń kamionkowych z Bolesławca, a do końca miesiąca – wystawa
„Życie poświęcone muzeum”, przygotowana w setną rocznicę urodzin
byłej dyrektorki CMW Krystyny Kondratiuk. Od 5 lutego będzie
można oglądać nową ekspozycję pt. „Reaktywacja tkaniny ludowej”.
W galeriach sztuki
W Galerii Bałuckiej na wystawie„Relacje”. do 16 lutego można
podziwiać obrazy Joanny Aninowskiej, która maluje martwe natury,
sceny rodzajowe oraz portrety dzieci i osób starszych. W Galerii ECK
LOGOS do 9 lutego będzie czynna
wystawa fotografii Grzegorza Gała"Relacje" Joanna Aninowska
sińskiego i Krzysztofa Szymczaka,
którzy dokumentowali XVII Festiwal Kultury Chrześcijańskiej, zaś16
lutego w galerii zostanie otwarta wystawa malarstwa Angeliki Brzostowskiej-Pociechy.
W teatrach
W lutym planowana jest tylko jedna premiera teatralna – Księga
dżungli ”Rudyarda Kiplinga w Teatrze Pinokio. Autor reżyserii i inscenizacji Przemysław Jaszczak wykorzystał w spektaklu aktorów w żywym
planie, a także elementy teatru cieni i teatru lalek. Premiera 1 lutego,
a kolejne spektakle: 4, 5, 6 i 7 lutego. Po premierze w foyer zostanie
otwarta wystawa ilustracji z książki „Pora na potwora". Jej autorzy –
Aleksandra i Daniel Mizielińscy – stworzyli układankę; której ilustracje-kombinacje mają niezliczoną ilość wariantów, a mali widzowie
w kąciku „puzzle nie z tej ziemi” będą mogli stworzyć zwierzaka według
własnego upodobania. Na Dużej Scenie Teatru im. Jaracza 14, 15 i 16
lutego będzie pokazany spektakl muzyczny pt. "Umrzeć z tęsknoty.
Najpiękniejsze piosenki żydowskie"; Świat kultury żydowskiej ukazany
jest w piosenkach w wykonaniu aktorów, którym akompaniuje zespół
pod kierunkiem Teresy Stokowskiej-Gajdy. W Teatrze Wielkim będzie
można wspominać atmosferę świąt na balecie „Dziadek do orzechów”
(13 i 14 lutego) lub wzruszać się na operach „Cyganeria” (4.2) czy
„Aida” (8.2). Teatr im. Jaracza 19 i 21 lutego pokaże sztukę Gombrowicza „Iwona księżniczka Burgunda” w reżyserii Agaty Dudy-Gracz.
W Teatrze Nowym im. K. Dejmka można wysłuchać wykładu z cyklu
„Historia teatru dla niewtajemniczonych” pt. „Szkoły aktorstwa współ-
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czesnego” (5.2, godz. 17.00). Na Małej Scenie Teatru Powszechnego 26
i 27 lutego dzieci będą oglądać bajkę „Niezwykły dom Pana A., czyli
skradzione dźwięki” – opowieść o Suzy i jej psie Niewiemie, wkraczających do domu Pana Akustyka. W Teatrze Muzycznym 4 i 5 lutego obejrzymy musical „Zorro”, a w Teatrze Logos „Kolędę” (13-15 lutego) oraz
„Miłość” (24 i 26 lutego).
Literatura
ECK Logos 2 lutego o godz. 12.00 zaprasza do Kościoła Środowisk
Twórczych na spotkanie, którego bohaterem będzie Jerzy Klechta.
Autor biografii Chopina przedstawi swoją nową książkę pt. „Duchowość Moniuszki”, napisaną na podstawie korespondencji twórcy
„Halki” z pisarzami i kompozytorami.
Oddział IPN w Łodzi jest głównym partnerem nowej publikacji
Wydawnictwa Rekontrplan pt.
„Fotograf z Auschwitz”. Album jest
wspomnieniową opowieścią Wilhelma Brasse, więźnia obozu
Auschwitz Birkenau, który podczas
swojego pobytu w obozie pracował
jako fotograf. Na rozkaz Niemców
dokumentował życie obozu: fotografował więźniów do policyjnej
kartoteki, robił zdjęcia eksperymentów medycznych dr Mengele,
oprawców w sytuacjach prywatnych. Przedstawił koszmar życia
obozowego, które odcisnęło na nim
takie piętno, że po wojnie już nie
wziął aparatu do rąk. W książce
Anny Dobrowolskiej historię głównego bohatera uzupełniają narracje
współwięźniów, wybrane z zasobów
archiwum Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau, a jest ona zilustrowana fotografiami Brassego.
Anna Dobrowolska
W salach koncertowych
Filharmonicy zapraszają na koncert symfoniczny, w którym jako
dyrygent i wiolonczelista wystąpi artysta-rezydent FŁ Ivan Monighetti. W programie jest uwertura do opery Mozarta „Uprowadzenie
z Seraju”, I Koncert wiolonczelowy Es-dur Szostakowicza oraz Symfonia D-dur Haydna (7.2). Następny koncert zdominują skrzypce:
skrzypkowie Krzysztof i Kuba Jakowicz zagrają utwory Bacha, Mozarta, Twardowskiego i Hundziaka(9.2). W programie koncertu muzyki
kameralnej na Walentynki pt. „Pójdź ze mną dłoń w dłoń” są serenady miłosne Mozarta, Chopina, Żeleńskiego, Szostakowicza oraz arie
z operetek i musicali w wykonaniu Bernadetty Grabias i Ziemowita
Wojtczaka (11.2). Natomiast 14 lutego Orkiestra Symfoniczna i Chór
FŁ, wspierana przez Chór dziecięcy ZSM im. S. Moniuszki w Łodzi
wykonają pod batutą Kaia Bumanna wielki utwór Carla Orffa „Carmina Burana”. Na koniec miesiąca zapanowano koncert „włoski” –
w jego programie jest uwertura do opery „Włoszka w Algierze” i IV
Symfonia C-Dur „Włoska” Mendelssohna (28.2). Z kolei Akademia
Muzyczna planuje sesję artystyczno-naukową na temat twórczości
smyczkowej Brahmsa (18-20.2), a do sali koncertowej przy ul.
Żubardzkiej 2a warto się wybrać na koncert walentynkowy (14. 2)
i na musical operowy „Łódź Story” (25 i 26.2). Warto też polecić 2
koncerty z cyklu Salon Muzyczny Pałacu Herbsta. Dla dorosłych
zespół „Colours of tango” zagra m.in. utwory Astora Piazzoli (15
lutego godz. 17.00). Po koncercie dla dzieci, czyli Małym Salonie
Muzycznym, słuchacze mogą pobawić się przy tworzeniu strojów karnawałowych (16 lutego godz. 16.00). Natomiast 22 lutego odbędzie się
wieczór pt. „Jak karnawał, to tylko u Herbsta”; w programie wróżby,
robienie masek karnawałowych i nauka tańców XIX-wiecznych (zapisy pod tel.: 42 674 96 98 w. 35).
Beata Ostojska
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Akademia pamięta

Akademia Muzyczna im. G. I K. Bacewiczów w Łodzi nie
zapomina o swoich wybitnych absolwentach i wykładowcach.
Na początku stycznia Katedra Teorii Muzyki zorganizowała wie-

Fotografie
na wystawach

czór wspomnień o związanym z łódzką Akademią przez ponad
pół wieku profesorze Franciszku Wesołowskim – teoretyku
muzyki, kompozytorze i organiście. Natomiast 11 stycznia,
dokładnie w dniu swoich 85. urodzin, do sali koncertowej AM
zawitała wybitna skrzypaczka, absolwentka łódzkiej uczelni
W galerii ŁTF
Wanda Wiłkomirska, która była gościem honorowym „Koncerprzy ul. Piotrkowtu dla Absolwentki”. W wydarzeniu wzięli udział utalentowani
skiej 102 przez 3
studenci i absolwenci Katedry Instrumentów Smyczkowych.
tygodnie od 8.10 bęWieczór zaczął się od filmu dokumentalnego o Jubilatce pt. „Ja
dzie można oglądać
wam to zagram” w reżyserii Christine Jezior, a potem odbył się
koncert, w którym wystąpił wiolonczelistawystawę
Tomaszfotografii
Daroch
Krzysztofa
Jarczewi czworo skrzypków: Grzegorz Warzecha, Anita
Koźlak,
Anna
skiego
pt.
„ZapozoMuzyk oraz Weronika Pucka; zagrali oni utwory solowe, a następwani”. Zobaczymy
nie z Orkiestrą Smyczkową PRIMUZ pod kierunkiem
Łukasza
na niej portrety
Błaszczyka wykonali „Cztery pory roku” Vivaldiego.
Można
osób wykonawcom
znanych ze
sobie wyobrazić, jaka trema towarzyszyła młodym
sceny się
politycznej
– wiedzieli, że z piątego rzędu widowni przysłuchuje
ich grze
– Nie
legenda polskiej wiolinistyki,
która
grała wi artystycznej.
najsłynniejszych
fot. Krzysztof
Jarczewski
będę udawał,
prezensalach koncertowych świata, a w Polsce jest uznawana
zażenajwyutwory Brahmsa
Zakończyła się budowa sali koncer- Jerzego Semkowa zagrać
bitniejszą
skrzypaczkę.towane zdjęcia to chwile „upolowane” – mówi autowej Akademii Muzycznej przy ul. Żu- i Mozarta. Następny dzień przyniesie kontor zdjęć. – Zdecydowałem się na pełną współpracę
(BeO)
bardzkiej 2. Uroczyste otwarcie odbędzie cert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed
Przytockiego,
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ- Łódzkiej pod batutą Pawła
aparatem
w dowolnym
stroju, miejscu,
sytuacji. Tacy
nie przywiózł
jednak z Azji
egzotycznych
landszaftów
– zainspirowaBeacie
ry od adresu nowej sali otrzymał tytuł „AŻ która będzie towarzyszyć
są, jak
chcą, ale jednak
– pozowali.
Wybierali
scenony pianistce
tradycją XVII-wiecznej
holenderskiej
martwej
natury,
starannie
fortepianowym
festiwal”, a trwać będzie (nomen omen!) Bilińskiej w Koncercie
grafię, kostiumy,
mimikę,obiekty
rekwizyty.
A może jednak,
aranżował
i oświetlał stworzone
przez siebie
z papieru
i folii,
Hotel Łódź
Warimpex
od ubiegłe- W tworząc
intrygujące
swojej wizualnej
wędrówki
Azji.
W. Lutosławskiego.
programie
są też obrazy
ażandel’s
do 18 grudnia.
Już oraz
17.10grupa
na nowej
estra- organizują
dzięki wolności
pozy, są na tych
zdjęciachpo
prawdzigodzie
roku
cykliczne
wystawy
fotografii oraz
sztukiutwory
w hotelowym
lobby R. Wagnera
Wystawę i można
będziewi?
oglądać
do 7 lutego, zaś 28 lutego hotel
G. Verdiego,
B. Brittestanie
Orkiestra
Symfoniczna
AkadeWarto sprawdzić!
(ul.
Ogrodowa
17).wWŁodzi,
styczniu
na wernisażu
fotografii
mło- zapraszamy!
zaprasza na wernisaż
zdjęć w
Zuzany
Poza czasowyna (18.10).
Serdecznie
(BeO) wystawy
mii
Muzycznej
abybyliśmy
pod batutą
Z kolei
galeriiLazarowej.
Akademickiego
Ośroddego artysty Filipa Berendta pt. „EVERY SINGLE CRASH”, który mi wystawami andel`s ka
Hotel
Łódź Artystycznych
posiada własnądo
kolekcję
prac
Inicjatyw
16.10 będą
wykorzystuje w swoich pracach fotografię i rzeźbę, łącząc często obie ponad 130 współczesnych
polskich artystów
– m.in.: Małgorzaty
eksponowane
zdjęcia Grzegorza
Michałowtechniki. Styczniowa wystawa to efekt pobytu artysty w Taipei Arti- Borek, Grzegorza Drozda,
Gregora
Eldarba,
Macieja
Kuraka,
skiego,
który
obchodzi
25-lecie
pracyJoanny
zawoi Uli
Tarasiewicz.
(jm)
sts’ Village, gdzie przebywał na przełomie 2012/2013 roku. Artysta Małeckiej, Tomasza Partyka
dowej.
Znany
łódzki fotoreporter zaczynał
od publikacji w „Expressie Ilustrowanym”,
potem robił zdjęcia dla „Przeglądu Sportowego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej
Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)
Mec. Marek
Kopczyński,
mec. Bożena
NiecieckaOstojska
i dziekan
ORA Jarosław
Szymański
fot. Maciej
Filip Berendt
Grzegorek
13 września w siedzibie Okręgowej Rady Ad- Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była bowokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgro- wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej dokoi wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień naniom film dokumentalny, a wieczór był także
z okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik. promocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy
W spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który do
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie druku przygotowało nasze wydawnictwo. Inicjawspominali byłą dziekan ORA, podkreślając Jej torami spotkania byli adwokaci Bożena Niecieccharyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej ka-Ostojska i Marek Kopczyński, a patronat nad
fot. Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
Michałowski
pomagały piosenki francuskie wykonane przez Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)

AŻ Akademii Muzycznej

Galeria w hotelu

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

TERMINY NAJBLIŻSZYCH AUKCJI: 15 luty XX Aukcja Promocyjna
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Młyn

z

książkami

Wydawnictwo
Księży
Młyn (www.km.com.pl) poleca w lutym dwie książki.
Pierwsza to „Tramwaje w Polsce”, poświęcona historii
wszystkich sieci tramwajowych, które funkcjonowały
bądź funkcjonują na terenie
kraju w jego obecnych granicach oraz oraz trzech działających poza Polską. Publikacja składa się z 39 rozdziałów
napisanych przez 30 autorów. Wzbogacają ją schematy
przebiegu każdej sieci, ramki
z najważniejszymi informacjami, ciekawostki oraz unikatowe zdjęcia archiwalne
i współczesne.

Książki z odlotem
Fundacja VENA oraz spółka Movie-Max z Łodzi wydały trzy
książki Jacka Kalitowskiego, polskiego pisarza od lat mieszkającego
w Amsterdamie. To dwie powieści „Substancja rasowa" i „Komisarz
Ostergaard” oraz zbiór „Pigułka Driona. Opowiadania Amsterdamskie”. Pierwsza z wymienionych rozgrywa się w latach 1940-1955

Druga to „Julek. Podróże do krain wyobraźni Juliana Tuwima”. Jej
bohaterem jest słynny polski poeta, który w młodości był niezbyt skory
do nauki i głowę miał pełną szalonych pomysłów. Autorka książki
odkrywa jego ulubione
miejsca – łódzkie podwórka, ulicę Piotrkowską,
park w Helenowie, cukiernię Roszkowskiego, kwiaciarnię Salwy, kina, apteki i biblioteki oraz nadpilickie letnisko w Inowłodzu, gdzie spędzał wakacje. Spotykał się z tam
przyjaciółmi, przeżywał
przygody, doświadczał
pierwszych uczuć. Świetnie napisane, mnóstwo
ilustracji z epoki!
(jm)

na terenie Polski, Niemiec, Francji i Rosji, przejętych przez III Rzeszę, która wygrywa drugą wojnę światową. Stalin ginie w zamachu,
Niemcy bezpardonowo eksterminują Żydów i nazizm staje się najważniejszą doktryną ideologiczną zwycięskiego mocarstwa. Powieść
skrytykowała Kazimiera Szczuka, ale innym recenzentom się podobała. Historical i political fiction to stary motyw literatury od czasów Huxleya, Orwella i Dicka. Tutaj jednak został wykorzystany
maksymalnie. Druga powieść opiera się na paradoksalnym pomyśle
światów równoległych, które wymuszają... bifurkację
probabilistyczną, przez co tytułowy komisarz staje
się, za sprawą przypadku, mężem opatrznościowym
ratującym przed zagładą dwa światy zamieszkałe
przez istoty inteligentne – naszą Ziemię i planetę
Wiarna. Z kolei „Pigułka Driona” to opis jednego
z najbardziej intrygujących miast Europy z pozycji
człowieka ceniącego starość (główny bohater opowiadań jest emerytowanym profesorem socjologii),
ale mającego niezwykłą ciekawość otaczającego świata. Amsterdam bohatera jest światem pięknym i przyjaznym, choć niekiedy chaotycznym jak sam kosmos.
To lektury dla wytrawnych smakoszy!
(jm)

ROSSMANN RUN 2014
Od stycznia ruszyły zapisy do 12. Biegu Ulicą Piotrkowską
Rossmann Run. Limit miejsc w imprezie to 4000 biegaczy, dwa
razy więcej niż rok temu. Organizatorów wspiera firma ROSSMANN, która jest sponsorem tytularnym imprezy. – Cieszę się,
że nasza ostatnia edycja biegu przyciągnęła firmę Rossmann – mówił
na konferencji współorganizator imprezy Robert Blesiński
z firmy BLERSPORT. – Rossmann udostępni nam swoje narzędzia
do promocji imprezy w całej Polsce, co upowszechni ją na większą skalę.
Bieg Piotrkowską to nie tylko rywalizacja na 10-kilometrowym
dystansie – to także cykl krótkich biegów w wielu kategoriach
dla przedszkolaków, uczniów i osób niepełnosprawnych. –
Wspieramy działania promujące zdrowy tryb życia, zwłaszcza takie, których
adresatami nie są zawodowcy, ale całe rodziny. Centrala naszej firmy
i główne centrum logistyczne znajdują się w Łodzi, więc chętnie angażujemy
się w organizowane tutaj przedsięwzięcia – mówił Marek Maruszak,
prezes zarządu Rossmann. Więcej informacji o biegu znajdziemy na stronie www.biegpiotrkowska.pl
(ar)

KULTURA
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VIP na uniwersytecie
Uniwersytet Łódzki pilnie
przygotowuje się do przyszłorocznych obchodów 70-lecia istnienia Uczelni. W składzie
Komitetu Honorowego obchodów są znani absolwenci UŁ ze
świata nauki, sztuki, polityki
i biznesu, w tym były premier
i minister finansów prof. Marek
Belka, obecny Wicemarszałek
Sejmu Cezary Grabarczyk, piosenkarka Tatiana Okupnik i prof.
Witold Orłowski, były doradca ekonomiczny Prezydenta RP.
Idąc w ślady uczelni zagranicznych UŁ chce umacniać relacje z
absolwentami i włączyć ich w proces modernizacji systemu
kształcenia. Uczelnia uruchomiła w tym celu autorski projekt
„Absolwent VIP”, zapraszając do współpracy najsłynniejszych
absolwentów uczelni – cenionych ekspertów oraz osobistości
wyróżniające się na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. –
To bardzo ambitny program – wyjaśnia prof. Włodzimierz Nykiel,
Rektor Uniwersytetu Łódzkiego – potrzebny studentom, absolwentom
i łodzianom. Nie mam wątpliwości, że tak właśnie jest, i stąd idea, żeby

najwybitniejsi nasi absolwenci opiekowali się wybranymi, najlepszymi studentami, którzy legitymują się dużą wiedzą, a mogą dodatkowo skorzystać
na kontaktach z absolwentami VIP. Dowiedzą się od nich o biznesie
i cechach, które sprzyjają sukcesom. To będzie dla nich dodatkowa forma
kształcenia. Już są rekrutowani kandydaci, których na razie mamy około 30.
A w przyszłym roku w maju zaplanowany jest Światowy Zjazd Absolwentów, który będzie największym w historii uczelni.
Trzymamy kciuki!
(jm)

Karta dla dużychZłota
rodzin

Rehabilitacja

Marszałek województwa łódzkiego zaprasza przedsiębiorców rząc jej markę i logo. Procedura zostaWe skierowanych
wrześniu odbyły nia
się partnerem
Międzynarodowe
do zostania partnerem programu na rzecz działań
programu jest prosta,
Targiszereg
REHABILITACJA,
organizowane
od 21
do rodzin wielodzietnych. Program gwarantuje
ulg i zni- wystarczy
skontaktować
się z koordylat przezMarszałkowłódzką spółkę INTERSERVIS.
Przyjeżek, które oferują instytucje podlegające Urzędowi
natorem programu,
którym jest
skiemu oraz wiele firm prywatnych. Uczestnictwo
programie
Polityki Spochało tuw230
wystawców‚ Regionalne
sześć tysięcy Centrum
lekarzy
daje sporo korzyści. Nazwa przedsiębiorcy znajdzie
się na strołecznej w naukowców
Łodzi przy ul. Snycerskiej 8
rehabilitantów,
fizjoterapeutów‚
nach internetowych www.lodzkie.pl oraz www.rcpslodz.pl,
jak z(tel.
42 203-48-67,
i osób niepełnosprawnych
opiekunami.
To jednae-mail: karta@rcprównież na ulotkach informacyjnych i plakatach
programu rozslodz.pl).
z najważniejszych
imprez
branży Ramowy
medycznej wzór porozumiewieszanych na mieście. Pozwoli to zwiększyć
liczbę prezentująca
klientów najnowsze
nia znajduje
się na stronie internetow Europie,
urządzenia
MEDEN-INNMED
KOORDYNACJA
przedsiębiorcy i stworzy pozytywny wizerunek
jego firmy,diagnozowanie‚
koja- wej www.rcpslodz.pl
wspomagające
leczenie i reha- Zapraszamy!
bilitację. W tym roku swoją premierę miały tu
m.in. robot wspomagający rehabilitację rąk,
słuchawki służące do światłoterapii podczas sezonowych depresji, interaktywne gry do terapii
dzieci z autyzmem oraz sprzęt do nauki chodu.
Łódzcy przewodnicy i zaproszeni goście uroczyście
pożegnali
Podczas targów
odbyło się kilkanaście konfe2013 rok (Rok Juliana Tuwima!) na warszawskich
Powązkach.
Złożyrencji
i warsztatów
poświęconych fizykoterapii
li wieńce i zapalili znicze na płycie cmentarnej w
wybitnego
ŁodzianiSpacery po Łodzi, atrakstomatologii,
rehabilitacji kardiologicznej oraz
na, odwiedzili też i zapalili znicze na grobach znamienitych postaci
cje turystyczne i historia miasta
systemowi opieki nad osobami niepełnosprawnyzwiązanych z Łodzią.
HABILIS
STANLEY
mi. Złote medale Targów Rehabilitacja zdobyły
Julian Tuwim zmarł 27
firmy MEDEN-INNMED za PiezoWave2 działagrudnia 1953 r. w ZakopaWalking around Lodz,
jący skupioną falą uderzeniową ESWT, KOORnem. Przedpołudnie spętourist attractions and city history
DYNACJA za system do oceny postawy i chodu
dził w jednej z zakopiańFreeMed Posture, oraz BTL Polska za aparat do
skich kawiarni i tu napisał
terapii swoje
ultradźwiękowej
na serwetce
ostatnie BTL-4710. Wyróżnienia
Caminando por Lodz,
przyznano
firmom
HABILIS za ortezę dla osób
poetyckie zdanie: „Ze
atracciones turisticas, historia de
po udarze,
VITA za urządzenie do reedukacji chowzględów
oszczędnościola ciudad
du Parestand
orazświaSTANLEY za taśmę termoplawych polecam
zgasić
styczną Orficast. Gratulujemy!
tłość wiekuistą”.
Ewa Rabiega
VITA
BTL POLSKA
(ar) Fot. Ewa Rabiega
tel. +48 695 808 547 erabi@tlen.pl

.

Pozegnali Rok Tuwima
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ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
W GODZINACH: OD 500 DO 2100
W NIEDZIELĘ W GODZINACH: OD 800 DO 1800

Witaminy na zimę

ch
smaków

rekomenduje JERZY
JERZY MAZUR
MAZUR
rekomenduje

rekomenduje JERZ

Minęła połowa zimy i warto
pomyśleć o tym, żeby do organizmu trafiło więcej witamin. Radzimy wybrać się do hal Selgros przy
ul. Rokicińskiej 190 oraz 3 Maja 4,
które mają doskonałe działy
Owoce i Warzywa. Znajdziemy tu
mnóstwo smakowitych owoców
z niemal całego świata. Szczególnie
polecamy jagodę phisalis (po polsku miechunka) wielkości wiśni
w kolorze pomarańczowym.
Zamknięta jest w wyschniętych,
jasnobrązowych kielichach kwiatowych, przypominających szary
pergamin – zawiera dużo potasu,
karoteny, witaminy E i C oraz
Agnieszka Lefik
z grupy
Na półkach
znajdziemy
Od kwietnia w Teatrze Wielkim
działaB.kawiarnia
Clakier
Caffe
ul. Stalowa 1
także
owoce
granadilla
z
Kolum(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko wypić smaczną kawę, zjeść
tel.607 632 432
bii,
bogate
w witaminy
C, K
We własnego
wrześniuwypieku
otwarto
dwie drinka
zmodernizowane
hale A,Selgros
ciasta
i wypić
w przerwach
między
spekwww.stoliczkunakryjsie.pl
oraz
wapń,
fosfor
i żelazo, polecaCash&Carry
– przy
ul. Rokicińskiej
i 3 Maja
Pabianickiej).
Dla
taklami.
Lokal
czynny
jest od 10.00
do
18.00(przy
(w
dni
spektakli
nawet
aga@stoliczkunakryjsie.pl
ne
kobietom
w
ciąży
i
małym
dzieklientów
przygotowano
wyjątkowe
promocje
cenowe
i
gratisowe
zado 24.00), a w porze lunchu zamówimy tu smakowite dania na gociom.
Tamarillo
teżsłodko-pikantjest Blu-Ray!)
z Kolumkupy w
(cotym
50. chrupiące
gratis, a cokrewetki
100. premiowane
odtwarzaczami
rąco,
na
sałacie
z sosem
bii,
a
spokrewnione
jest
z
pomidooraz
całkiem
nowe
stoiska
ze
świeżymi
rybami.
To
absolutna
nowość
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny i można tu zorganizować
rem
–
ma
dużo
potasu,
witamin
obu
hal
–
wśród
ryb
morskich
i
oceanicznych
znajdziemy
tu
między
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię
proz grupy
B oraz
witaminy
i C.
innymi
dorsza,Trzmielak,
flądrę, halibuta,
łososia,
makrelę
icateringowej
śledzia,A,a E
także
wadzi
Dariusz
właściciel
cenionej
firmy
INDziały
Owoce
i Warzywa
wpstrąga,
halach
wiele
ryb
słodkowodnych,
w
tym:
amura,
jesiotra,
karpia,
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź
Selgrosduży
mają
mnóstwo
cytrusów:
sandacza
szczupaka.
Całość
uzupełnia
wybór
owoców
morza
EXPO.
Wi Clakier
Caffe
można
obejrzeć
wystawę
malarstwa
Beaty
We
wrześniu
otwarto
dwie
zmodernizowane
hale Selgros
hiszpańskie
i
tureckie
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Česky film Po czesku na stole
restauracja
& pub

www.ceskyfilm.pl
ul. Tymienieckiego 25a,
tel: 881 403 888

Kankan w Pabianicach
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restauracji
„Skandal
w Kuchn!”

– nie używamy półproduktów, każde
podawane tu danie powstaje od zera.
Nasza kuchnia to autorska fuzja najciekawszych połączeń kuchni klasycznej,
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●
Czyszczenie
wnętrz
Mycie szyb
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe
„Dzikie
Wino”
Rozmowa
rafkach,
którego
nikt
w Łodzi
jeszcze
t Kogo zapraszacie
nowej
restauracji?
w lutym i marcu oferuje rabat w wysokości
50% na do
wynajem
sal konnie podaje
jako
domowe.
KosztwlitroChcemy
stworzyć
miejsce,
któz
Patrykiem
ferencyjnych i szkoleniowych. Oferta skierowana jest przede wszystwej
karafki
wyniesie
42 zł,
a będą
też
rym
dobrze
będą
się
czuli
ludzie
w
przekim do organizatorów
konferencji oraz szkoleń. Sale wyposażone są
Apostolidisem,
dostępne
w karafkach
250 oraz
500 ml.
dziale
25-45
lat
–
zarówno
biznesmeni,
w rzutnik, ekran, klimatyzację, bezprzewodowy internet (bezpłatny
tjakMacie
tu ciekawe
wnętrze. wCo
się
właścicielem
i młodsi,
którzy
mieszkają
okolina terenie całego ośrodka).
Konieczna
jest jednak
wcześniejsza
rezertu
będzie
działo?
cy. Budujemy
kartę kuchni od podstaw
wacja miejsc (telefonicznie
info@dzikiewino.com.pl).
restauracjilub mailem
Do używamy
„Skandalu
w Kuchn!” każde
będą
– nie
półproduktów,
Zapraszamy!
„Skandal
przychodzili
bez zapowiedzi,
podawane tu artyści
danie powstaje
od zera.
zaskakiwać
Będą
pokazy
w Kuchn!” aby
Nasza
kuchnia togości.
autorska
fuzja
najcietanga
argentyńskiego,
występy
mukawszych
połączeń kuchni
klasycznej,
zyczne
i recitale.
Zapraszamy, wpadmolekularnej
i śródziemnomorskiej.
nijcie
doznas!
(Not.
jm)
Łącznie
procesami wędzenia
– dbamy

Profesjonalne usługi porządkowe

Kankan w Pabianicach

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

Hotel Aviator zaprasza 5 października o godz. 19.00 na Wieczór Francuski. Będzie można przenieść się w klimat paryskich
uliczek i kabaretu Moulin Rouge, rozsmakować we francuskich
specjałach i dobrym winie. W programie są występy taneczne,
konkursy i animacje z udziałem publiczności, zabawa przy muzyce DJ-a i największych przebojach francuskiej piosenki. Koszt
rekomenduje
JERZY
MAZUR
zaproszenia
wynosi 30JERZY
zł za osobę,
rezerwację można zrobić elekrekomenduje
MAZUR
tronicznie (recepcja@hotelaviator.com.pl) lub pod tel. 42 292
19 81. Zapraszamy!

Będzie „Skandal”...

„Dzikie Wino”
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Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

ch
smaków

PIZZERIA
IN CENTRO

ch
smaków

rekomenduje JERZY
Piotrkowska
153 MAZURtel. 42 636 99 92

Będzie „Skandal”...
Teatralny Clakier

o to, aby te procesy odbywały się we
Rozmowa
t Kogo zapraszacie do nowej restauracji?
właściwej temperaturze i miały odpoChcemy stworzyć miejsce, w któz Patrykiem wiednie
drewno do palenia. Tworzymy
rym dobrze będą się czuli ludzie w przewłasne
przetwory,
mamy
już marmolaOd kwietnia wApostolidisem,
Teatrze Wielkim
działa
kawiarnia
Clakier
Caffe
dziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni,
dętylko
morelową,
asmaczną
będą też grzyby
mary(tel. 733 300 072). Ale
można
tu
nie
wypić
kawę,
zjeść
właścicielem jak i młodsi, którzy mieszkają w okolinowane.w przerwach między spekciasta własnego wypieku i wypić drinka
cy. Budujemy kartę kuchni od podstaw
restauracji
Jakie
macie
wina?
taklami. Lokal czynny
jest od 10.00tdo
18.00
(w do
dniwyboru
spektakli
nawet
– nie używamy półproduktów, każde
Wina
być wdania
dobrejnacenie,
do 24.00), a w porze
lunchu zamówimy
tu muszą
smakowite
go„Skandal
podawane tu danie powstaje od zera.
abysałacie
zachęcały
do konsumpcji.
Nasza
rąco, w tym chrupiące krewetki na
z sosem
słodko-pikantw Kuchn!”
Nasza kuchnia to autorska fuzja najciezałoga jest przygotowana do tego,

nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny i można tu zorganizować
kawszych połączeń kuchni klasycznej,
aby o winach opowiedzieć,
doradzić
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe
– kawiarnię
promolekularnej i śródziemnomorskiej.
będziemy
wadzi Dariusz Trzmielak, właścicieli właściwie
cenionejpodać.
firmySerwować
cateringowej
INŁącznie z procesami wędzenia – dbamy
m.in. hiszpańskie
wino stołowe
w kaTERBANKIET oraz restauracji „Congresowa”
w nowej
Hali Łódź
o to, aby te procesy odbywały się we
rafkach, wystawę
którego nikt
w Łodzi Beaty
jeszcze
EXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć
malarstwa
właściwej temperaturze i miały odponie podaje jako
domowe. do
Koszt
litroSzwed, znanej artystki i autorki opracowań
graficznych
ponad
wiednie drewno do palenia. Tworzymy
wej karafkii „Vabank”.
wyniesie 42 Gorąco
zł, a będąpoteż
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji”
własne przetwory, mamy już marmoladostępne w karafkach 250 oraz 500 ml.
lecam i zapraszam!
Restauracja Soplicowo mieścidęsię
w stylowych
pałamorelową,
a będąwnętrzach
też grzyby maryt Macie tu ciekawe wnętrze. Co się
cu zbudowanego w latach 1890-1892.
nowane.Budynek ma odnowioną,
tu będzie działo?
charakterystyczną neorenesansową
elewację,
t Jakie
maciea w
dośrodku
wyboru unikatowe
wina?
Do „Skandalu w Kuchn!” będą
wnętrzaŁódzki
z przepiękną
sufitową
oraz być
oranżerią
z zabytWina muszą
w dobrej
cenie,
rynek
10(149)
2013sztukaterią
przychodzili artyści bez zapowiedzi,
kową kamienną fontanną i mozaiką
włoskiego
aby zzachęcały
do warsztatu
konsumpcji.SalviatNasza
aby zaskakiwać
gości.
Będą pokazy
tiego.
Czasu
przenoszą
nas
10.indd
16 Zatem okazałe drzwi niczym
załogaWrota
jest przygotowana
do tego,
tanga
argentyńskiego,
występy
mu10.indd
17
do XIX-wiecznej Łodzi. Idealne miejsce
na wesele,
gorąco
polecam!
aby o winach
opowiedzieć,
doradzić
zyczne i recitale. Zapraszamy, wpadi właściwie podać. Serwować będziemy
nijcie do nas!
(Not. jm)
m.in. hiszpańskie wino stołowe w karafkach, którego nikt w Łodzi jeszcze
nie podaje jako domowe. Koszt litrowej karafki wyniesie 42 zł, a będą też
dostępne w karafkach 250 oraz 500 ml.
t Macie tu ciekawe wnętrze. Co się
tu będzie działo?
Do „Skandalu w Kuchn!” będą
przychodzili artyści bez zapowiedzi,
aby zaskakiwać gości. Będą pokazy
tanga argentyńskiego, występy muzyczne i recitale. Zapraszamy, wpadnijcie do nas!
(Not. jm)

Wrota Czasu w „Soplicowie”
17

rynek
Łódzki 10(149)
2(153)2013
2014
rynek Łódzki
Łódzki
10(149)
2013
rynek

17
19
17
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Szef kuchni Marcin Grodzicki poleca w październiku stek
z polędwicy wołowej w sosie pieprzowym, podawany z pieczonymi ziemniaczkami i szpinakiem, oraz smażone polędwiczki
wieprzowe, podawane na sosie
z sera pleśniowego. Są wyborne,
a po obiedzie polecam szczególnie domowe wypieki i desery
z hotelowej kawiarni, które są
również na wynos!

Stek z polędwicy wołowej V

Poznaj prawdziwy smak Indii

„Willa Impresja”

Pabianice, ul. Żeromskiego 20A
tel. 42 227 14 14,
www.willa-impresja.pl
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TOKYO Sushi-Bar

Piotrkowska 126
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tel. 537 133 337
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Stara Piekarnia
Pizzeria

Szef kuchni Restauracji Bułgarskiej Javor Zlatkov zaprasza
w lutym na nowe pyszności.
Ja szczególnie polecam musakę,
czyli zapiekankę z ziemniaków,
jogurtu i mielonego mięsa,
ale z nowych dań warto spróbować lozovi sarmi, wegetariańskie gołąbki w liściach winogron, oraz zelevi sarmi, gołąbki
z ryżem i mięsem w liściach
kiszonej w lokalu kapusty.
Świetna jest także kavarma, jednogarnkowe danie z kurczaka
i ziół bułgarskich, podawane
w tradycyjnym glinianym
naczyniu gjuvedże. Na deser
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bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
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Zapraszamy!
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dania polecam!
polecam!

Jesień po bułgarsku

Pieczone
Pieczone bakłażany
bakłażany

Pasta
Pasta kiopołu
kiopołu

Gołąbki
Gołąbki zelevi
zelevi sarmi
sarmi

ul. Żwirki 26
tel. 42 239 46 40, 512 990 719
www.starapiekarnia.biz.pl
9/25/13 7:07 PM

NALEŚNIKARNIA

Rynek Manufaktury (na wprost ms2)
Tel. 42 665 52 74, 885 201 471
Dania także są na wynos z dowozem!
GASTRONOMIA

GASTRONOMIA
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Karnawał w Patio AHE

Od lat najlepsze bale karnawałowe urządza w Łodzi Katarzyna
Przybylska, menedżerka restauracji „Polska” (tel. 42 633 83 45 i 609 235
911). Ale goście nie bawią się w lokalu przy Piotrkowskiej 12, gdzie przy
stołach zmieści się góra 60 osób i na parkiet zostaje mało miejsca. Otóż
na bale karnawałowe p. Katarzyna
wynajmuje inne lokalizacje, a kiedyś zapraszała gości do restauracji
„Filmowa” przy Łąkowej 29, gdzie
dzisiaj jest hotel DobleTree by Hilton. W roku ubiegłym „Polska”
połączyła siły z restauracją „Malinowa” Hotelu Grand, gdzie na par-

kiecie bawiło się ponad 160 osób, w tym mnóstwo vipów, właścicieli
znanych firm i słynnych artystów. Serwowane dania przyrządził szef
kuchni „Polskiej” Robert Kijewski, znany z mistrzowsko-smakowitej
ręki. A w tym roku bal odbędzie się w Patio Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Serdecznie polecam, miejsca jeszcze są!
(jm)

Mon Amour na walentynki
Rozmowa z sommelierem
Michałem Baldem z firmy
Sommelier Dystrybucja
Nie znajdziemy w sklepach win
Sommelier Dystrybucja. Dlaczego?
Sommelier Dystrybucja (www.sommelier.com.pl) jest działem
wydzielonym firmy Domain Menada, grupy winiarskiej, która
obsługuje sklepy, hurtownie oraz markety – m.in. Selgros, Tesco
i Carrefour. Dział jest 8-sobową ekipą (pięciu z nas ma tytuł sommeliera), który zajmuje się dystrybucją win do HoReCa (hoteli, restauracji i cateringów) w całej Polsce, dlatego nas nie ma w sklepach. Ja
odpowiadam za region łódzki i lubelski.
Ale znajdziemy te wina w wielu łódzkich restauracjach...
Tak. Mamy świetną stronę internetową. Wyróżnia nas bogata
oferta win bankietowych, których ceny zaczynają się od 9,90
zł. Są to wina importowane, bułgarskie, argentyńskie, portugalskie, hiszpańskie, francuskie chilijskie i włoskie w cenach do 23
zł. To kilkanaście gatunków
wina, znakomitych dla restauracji, cateringu i dobrych sklepów
winiarskich. Jako jedyni w Polsce mamy wina izraelskie z win-

Śluby w EXPO Łódź

Odwiedziliśmy w styczniu kolejną edycję Targów Ślubnych,
organizowaną przez Maję i Sławomira Wilków z łódzkiej firmy
LUPO MEDIA. Impreza trwała dwa dni i można tu było poznać
najnowsze trendy w modzie ślubnej, wizażu i stylizacji, jak również
propozycje restauratorów, właścicieli sal weselnych, osób zajmują-

rynek Łódzki 2(153) 2014

nicy Gali-Mountain oraz wyśmienite portfolio win musujących.
Obsługujemy także kancelarię Prezydenta RP oraz Premiera Rządu.
W lutym będą walentynki. Macie coś specjalnego na tę okazję?
Mnóstwo win. Mamy najtańsze wino Cava-Marien w Polsce, ze
świetną etykietą czerwonych ust na walentynki. Cała ekspozycja jest
w sklepach Winnice Świata przy ul. Żwirki 3 oraz ul. Rojna 94. Na
wyłączność współpracujemy z winnicą Katarzyna Estate w Bułgarii,
której właścicielem jest polska
rodzina Krzysztofa Trylińskiego
(www.katarzyna.bg). Z ich winnicy szczególnie polecam na walentynki wino Mon amour.
(Not. jm)

cych się oprawą muzyczną, jubilerów, kwiaciarni i dekoratorów,
firm świadczących usługi poligraficzne. Jak zwykle można tu
było spróbować wyrobów cukierniczych znanej firmy DYBALSKI. Zwiedzający mogli tu
dobrać
właściwy
pojazd, który młodą
parę
zawiezie
do ślubu, a narzeczeni kupowali i zamawiali usługi z atrakcyjnymi rabatami. Targi
odwiedziło
ponad
6 tysięcy osób.
(jm)
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INTERMEDICUS działa

Jakie są dalsze plany działalności „nowego” INTERMEDICUS-a?
Wznowienie działalności, której założycielką była dr Anna Błaszczyk, miało na celu ochronę tego wszystkiego, co sama stworzyła, oraz
Dwa pytania do Witolda Barszcza,
wykwalifikowanej kadry oddanych i lojalnych pracowników, bazy sprzęPrezesa Łódzkiej Fundacji
towej, a nade wszystko rzeszy pacjentów, którzy zostaliby bez koniecznej
Rehabilitacji "Kamień Milowy"
pomocy. To oczywiste, że nasze
plany to kontynuacja i dalszy rozwój pomysłów dr Anny Błaszczyk,
których sama nie może już realizoTragiczna śmierć dr Anny Błaszczyk,
wać. W pierwszym rzędzie będzie to
założycielki Centrum INTERMEDICUS,
uruchomienie działalności w nowej,
zatrzymała działalność firmy. Na szczęście
oddanej po gruntownym remoncie
tylko na chwilę...
Wszyscy to dramatycznie przyjęliśmy i do dziś nie możemy się placówce przy ul. Sojczyńskiego
z tym pogodzić. Dr Anna Błaszczyk była fantastycznym lekarzem, 3/5. Chcemy też w niedługim czasie
miała dar błyskawicznego kontaktu z dziećmi, uwielbiała je leczyć i sta- w budynku przedszkola specjaliwiać szybko na nogi. Nikt Jej tu nie zastąpi. W naszej placówce rehabi- stycznego Kamyczkowo utworzyć
DZIKIE WINO
DoubleTree
ALICJA
AVIATOR
litowały się również
osoby dorosłe po udarach
i zawałach. Z chwilą szkołę dla
dzieci niepełnosprawWiewiórczyn
by Hilton
ii
iii
śmierci właścicielki
70 pracowników straciło
ul. Hallera 49
iiiitakże o poszerzeniu
Pabianice,nagle
ul. Św. pracę, a na liście nych. Myślimy
Łódź
oczekujących
na zabiegi było 1300 osób. Aby
ratować
tel. 43 676-20-20
Łódździałania w placówal. Politechniki 19A
Rocha
8/10 firmę Fundacja terenu naszego
Rehabilitacji
„Kamień Milowy” założyła
spółkę
Intermedicus Cen- kach na
terenie
ul. Łąkowa
29województwa.
tel. 42 684-63-70
tel. 42
292-19-81
trum Rehabilitacji im. Anny Błaszczyk i zdobyliśmy w NFZ kontrakty
Życzymy
powodzenia w realizacji
tel.
42 208-80-00
na świadczenia, które Intermedicus wykonywał wcześniej. Dlatego tych przedsięwzięć.
działamy.
Jerzy Mazur
info@dzikiewino.com.pl
recepcja@hotelaviator.com.pl
www.doubletree.lodz.pl
recepcja@hotel-alicja.pl
www.dzikiewino.com.pl
www.hotelaviator.com.pl
recepcja@filmhotel.pl
www.hotel-alicja.pl
GRAND

iii

mHotel

REYMONT

Łódź
ul. Św. Teresy 111
tel. 42 652-99-90

Łódź
ul. Legionów 81
tel. 42 633-80-23

iii

Łódź
ul. Piotrkowska 72
tel. 42 633-99-20

grand@hotel.com.pl
www.grand.hotel.com.pl

WILLA IMPRESJA
Pabianice
ul. Żeromskiego 20A
tel. 42 227-14-14

iii

mhotel@mhotel.eu
www.mhotel.eu

reymont@hotelewam.pl
www.hotelewam.pl

recepcja@willa-impresja.pl
www.willa-impresja.pl

NZOZ Centrum Rehabilitacji INTERMEDICUS
www.intermedicus.pl
ul. Kraszewskiego 7/9
tel. 42 643 43 00
fax 42 643 80 06

ul. Janosika 163
tel. 42 633 41 45

Ortopedyczne Centrum
Leczenia Fizykalnego

M*A*S*H
Liściasta 4/8 lok. 13 B/U2
E-MAIL mash2251@wp.pl
TEL (42) 632-08-79, 601-621-491
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Harcerze na młynie

Budynek Zarządcy Folwarku Scheiblera

Budynek Zarządcy - widok od strony stawu

MEDEN-INNMED

Grobla na rzece Jasień

Budynek Zarządcy - widok z tyłu

BTL POLSKA

Niedaleko loftów "U Schei- weszliśmy byliśmy i zachwyceni, i przeblera" znajduje się niepozorny rażeni – wspomina podharcmistrz
budynek, użytkowany przez har- Remigiusz Pękala, komendant
cerzy ze szczepu 58. Łódzkich szczepu. – Z jednej strony to miejsce
Wodnych Drużyn Harcerskich, jak z bajki, na skarpie nad stawem
a kryjący mnóstwo ciekawostek i rzeką w centrum miasta, a z drugiej
archeologicznych.
Jednym – zrujnowany budynek. Ale wymieniliz instruktorów szczepu jest śmy okna, połataliśmy dach, zainstaloarcheolog Zbigniew Rybacki, waliśmy ogrzewanie. Na najniższej
który w 2008 r. rozpoczął tu kondygnacji zbudowaliśmy kominek,
prace wykopaliskowe. – To bezcen- na poziomie ulicy są dwa warsztaty,
ne odkrycia – podkreśla – pozwala- w których remontujemy jachty. Na podjące poznać miasto z epoki przedprze- daszu znaleźliśmy sporo archiwalnych
mysłowej. Drewniana podłoga pod dokumentów, a wszystkie remonty
fundamentami budynków z XV uzgadniamy z wojewódzkim KonserWe wrześniu
odbyły watorem
się Międzynarodowe
i XVI w. to pozostałości
drewnianego
Zabytków. Komenda
Targi REHABILITACJA,
organizowane
od budynku
21
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chałostała
tu jedna
230 wystawców‚
sześć tysięcy
że w tym miejscu
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nam zachować historię miasta!
Drewniane konstrukcje
Jerzy Mazur
i fundamenty dawnych budynków

Złota Rehabilitacja

Kadr z prezentacji 3D - Adam Brajter, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
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HISTORIA

Dobre granie
Lubisz muzykę, a masz kiepski sprzęt w samochodzie?

Wpadnij do serwisu audiomania przy ul. Kolumny 122/128
(tel. 501 490 543 oraz 516 879 839). Zainstalujesz tu najbardziej
wymyślne radia, głośniki, wzmacniacze, systemy video, CB-Radia, systemy nawigacji GPS lub zestawy głośno-mówiące.
Firma specjalizuje sie także w zabudowie bagażników, przeróbkach wnętrz pojazdów, montowaniu czujników cofania,
zabezpieczeniach i alarmach, satelitarnych systemach monitorowania i systemach ksenonowych.
Zajrzyj na www.caraudiomania.pl i wpadnij do nas na konsultacje. Doradzimy jak przygotować samochód do słuchania
muzyki!

wymiana oleju oraz filtrów
wymiana klocków hamulcowych
układy wydechowe
dojazd do klienta
serwis opon

MOTORYZACJA
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ej
motoryzacji
Magnum Car Service

Myjnia z dużym zasięgiem
Firma Auto-SPA (www.autospa-lodz.pl) we wrześniu
otworzyła nową filię w podziemnym garażu hotelu DoubleTree by Hilton oraz mobilną myjnię z dojazdem do klienta
(tel. 507-504-574). Myjnia przy ul. Kilińskiego 85 (tel. 730-3399-66) specjalizuje się w auto detailingu, poza myciem samochodu można pozbyć się rys, wypolerować lakier, wyprać
tapicerkę czy nawet wypolerować zabrudzone reflektory.
Natomiast w nowej filii w hotelu DoubleTree (tel. 608 88 33
11) pracownicy mają do dyspozycji innowacyjne urządzenie
Magic Steam Jet, służące do mycia samochodu oraz prania
tapicerki za pomocą suchej pary pod wysokim ciśnieniem.
Po takim zabiegu – wyjaśnia Michał Milczarek, właściciel firmy – samochód jest idealnie czysty, wyprana tapicerka jest sucha po 15
minutach, a para czyści najgłębsze zakamarki – kratki wentylacyjne,
uszczelki czy zawiasy. Serdecznie zapraszam!

Przy ul. Kilinskiego 85 na samym końcu posesji
działa serwis samochodowy MAGNUM. Można tu
wymienić opony, olej, filtry i klocki hamulcowe, jak
również naprawić zawieszenie i układ wydechowy.
Ceny są niezwykle atrakcyjne, zaś prace wykonywane są szybko i profesjonalnie. Warto wcześniej umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer 502 142 003.
Zapraszamy!
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