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Termy Uniejów

zapraszają!

INFORMATOR MIEJSKI

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
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

rekomenduje JERZY MAZUR

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

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

REYMONT***

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

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

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
SERWIS TV-VIDEO-FOTO
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 32 00 71
ALARMOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 112

WILLA
IMPRESJA

POGOTOWIE RATUNKOWE . . . . . . tel. 999
POLICJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 997
STRAŻ MIEJSKA. . . . . . . . . . . . . . . tel. 986

Jesień po bułgarsku

STRAŻ POŻARNA . . . . . . . . . . . . . . tel. 998
POGOTOWIE ENERGETYCZNE . . . . tel. 991
POGOTOWIE GAZOWE . . . . . . . . . . tel. 992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE . . . . tel. 994

Nowe Centrum Łodzi

BIURO NUMERÓW . . . . . . . . . . tel. 118-913

TEATRY · KINA · MUZEA
FILHARMONIA ŁÓDZKA im. Artura Rubinsteina

ul. Narutowicza 20/22

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

KINO BAŁTYK

ul. Narutowicza 20 . . . . .

KINO CHARLIE
TEATR WIELKI
pl. Dąbrowskiego

ul. Piotrkowska 203/205
. . . . . . 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

CINEMA CITY
ul. Karskiego 5

. .

. . . . . .

ŁÓDZKI DOM KULTURY

ul. Traugutta 18 . . . . . .

ORANGE IMAX
ul. Karskiego 5

. . . . . .

SILVER SCREEN

Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42 207 27 60 oraz 793 483 936,) zaprasza w październiku na nowe dania szefa kuchni, przyrządzane
pod okiem znawcówMUZEUM
– konsultantem
jest m.in. prof. GeorKSIĄŻKIlokalu
ARTYSTYCZNEJ
. tel.
42 630-36-03
ul. Slawistyki
Tymienieckiego
. . . tel. karty
42 674-42-98
gii
Mintcher
z Katedry
UŁ.24– W. tworzeniu
dań pomaga
MUZEUM
MARTYROLOGII
RADOGOSZCZ
nam
też
Mariana
Mamos,
znawczyni
kuchni
Bałkanów
–
wyjaśnia
Maciej
. tel. 42 636-00-92
ul. Zgierska 147 . . . . . . . tel. 42 655-36-66
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy tu już kilka smakowitych
MUZEUM SZTUKI
dań,
razem przyglądaliśmy
się 36
jak powstają
zelevi
sarmi, czy. tel. a42tym
664-64-64
ul. Więckowskiego
. . . . tel.
42 633-97-90
li gołąbki w liściach kiszonej
MUZEUMkapusty
SZTUKI (polskie
- ms2 robione są z kapusty
. tel. 42 633-70-13
ul. Ogrodowa
19 . bułgarska
. . . . . . pasta
tel. 42z634-39-44
słodkiej!)
oraz kiopołu
– tradycyjna
pieczonych
PAŁAC
HERBSTA
(oddział pomidorów.
Muzeum Sztuki) Wyborne,
bakłażanów,
grillowanej
papryki
i
świeżych
. tel. 42 664-64-64
ul. Przędzalniana 72 . . . . . tel. 42 674-96-98
gorąco te dania polecam!

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

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

RYNEK

SKANSEN MIEJSKIEJ ARCHITEKTURY
DREWNIANEJ

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

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

TEATR STUDYJNY PWSFTViT

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

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
I ETNOGRAFICZNE
pl. Wolności 14

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

CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA
ul. Piotrkowska 282

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

MUZEUM MIASTA ŁODZI

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

MUZEUM KINEMATOGRAFII

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

2

MUZEUM FABRYKI

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

Jednostki samorządu terytorialnego z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego podjęły
decyzję o utworzeniu StowarzyRozmowa ze Sławomirem
szenia Łódzki Obszar Metropolitalny. Członkami założyciela- Majmanen, Prezesem Polskiej
mi Stowarzyszenia jest 27 jedAgencji Informacji i Inwestycji
nostek samorządu terytorialneZagranicznych
go: liderem oraz inicjatorem
utworzenia stowarzyszenia jest Miasto Łódź, pozostali członkowie
to Koluszki, Rzgów, Pabianice, Tuszyn, Głowno, Konstantynów
t MówiBrzeziny,
Pan, że polska
gospodarŁódzki, Stryków, Aleksandrów Łódzki,
Zgierz,
Ozorwychodzi Zgierski,
z europejskiego
kokoków, powiaty Brzeziński, Łódzki ka
Wschodni,
Pabianicki
nu. Jak?Zgierz, Nowosolna, Brzezioraz gminy Dmosin, Brójce, Pabianice,
PoOzorków
latach koncentrowania
się na
ny, Dobroń, Andrespol, Parzęczew,
i Ksawerów. Łódzki
własnych sprawach
integrowania
Obszar Metropolitalny ma powierzchnię
2,5 tys.oraz
kilometrów
kwaz Europą
dostrzegać,
że istdratowych i mieszka wsięnim
1,1 mlnzaczynamy
osób. W 2012
r. na terenie
nieją skoncentrowanych
też możliwości współpracy
z krajami
Azji (54,2
i Afryki.
ŁOM
było blisko
127 tys. firm
proc.Chcepodmy, abygospodarczych
polscy przedsiębiorcy
dostrzegli,
że Afryka 45,5
i główne
miotów
województwa),
które wytworzyły
mln
tego kontynentu
będą się
rozwijały
w ciągu najbliższych
złkraje
Produktu
Krajowego Brutto
(52,5
proc wytworzonego
w woje15 lat znacznie
niż resztapozwoli
świata. Iłódzkim
że są tam
możliwości
wództwie
PKB). szybciej
Stowarzyszenie
samorządom
bardziej
efektywnie
sięgać
po środkiświatowych,
unijne w ramach
perspektywy
nie tylko
dla takich
gospodarek
jak chińska,
amefinansowej
która przewiduje
wydanie
regionie
rykańska, 2014-2020,
brytyjska, francuska
czy rosyjska,
alewtakże
dla prawie
krajów
217
mln euro.
W najbliższym
odbędą
konsultacje
spoo średnim
potencjale.
Mamy czasie
wszelkie
dane się
ku temu,
by stać
się
łeczne
na temat
projektu Strategii. Dokument
ten
określi
trendy
największym
środkowoeuropejskim
partnerem
dla
krajów
Afryrozwojowe
ŁOM, wpływające
na zwiększenie
konkurencyjności
ki. Takie dziedziny,
jak budownictwo,
produkcja
materiałów
i budowlanych,
potencjału gospodarczego.
Strategia ma
być gotowa
do końca
budowa infrastruktury
drogowej
i kolejowej,
orczerwca
2014
r. Budżet Stowarzyszenia
wynosi 3 mln
zł, za jego
ganizacja
przetwórstwa
spożywczego, rybołówstwa
i gospodarki
realizację
strony
Miasta Łodzi
odpowiedzialne
jest Biuro
Funmorskiejze
– to
najbardziej
oczywiste
kierunki polskiej
współpraduszy
Europejskich oraz Biuro Strategii Miasta. Więcej informacji
cy z Afryką.
otprojekcie
zakładcerządową
Łódzki Obszar
Metropolitalny
na stronie
Był Pan –z wdelegacją
w Nigerii.
Jakie są możliwości
tego
www.uml.lodz.pl
(jm)
kraju?
Organizowaliśmy tam część gospodarczą wizyty premiera
Donalda Tuska. Byłem zaskoczony stopniem przygotowania ministrów rządu nigeryjskiego. Prezydent Nigerii zaprosił ich na
spotkanie z polską delegacją, a oni dokładnie wiedzieli, o czym
chcą rozmawiać z polskim rządem i naszymi przedsiębiorcami.
Po drugie – zorganizowaliśmy tam polsko-nigeryjskie forum gospodarcze, na które przyjechało ponad dwustu przedsiębiorców
nigeryjskich, niektórzy limuzynami poprzedzonymi samochodami z ochroną. Jasne jest jedno – nie ma co pchać się do Afryki bez
poparcia tamtejszego rządu i jego parasola politycznego.
t Jakie macie na to sposoby?
Wspólnie
z ŁódzkąPolskiej
Regionalną
Gospodarczą
Prezydent
Rzeczypospolitej
BronisławIzbą
Komorowski
złożył
Instytutem
nasza
agencjaDialogu
organizuworaz
kwietniu
wizytę wAfrykańskim
Łodzi. Odwiedził
Centrum
im.
je w Edelmana
listopadzie
w Łodzi
pierwszy
kongres
partnerstwa
Marka
i złożył
wieńce pod
pomnikiem
Polaków
Ratująi współpracy
POLANDAFRICA
2013. Łódź
cych
Żydów w polsko-afrykańskiej
Parku Ocalałych oraz
obeliskiem upamiętniającym
jest jednym
z najbardziej
znanych
polskich miast
w Afryce
dzię„Żegotę”.
Potem
uczestniczył
w uroczystym
otwarciu
wystawy
ki tutejszemu
Języka Polskiego,
które
ukończyło
wielu
„Karski.
Nie daćStudium
światu zapomnieć”
i posadził
„Dąb
Wolności”
na
afrykańskich
polityków.
Wspólnie
zapraszamy
zatem łódzkich
skwerze
przy Wydziale
Prawa
i Administracji
Uniwersytetu
Łódzprzedsiębiorców
dniach 26-27
listopada
na kongres.
Udział
w
kiego.
Rok 2014 r. w
ustanowiony
został
przez Sejm
RP rokiem
słynkongresie
bezpłatny, awładz
informacje
o nim
są naPodziemnego.
stronie www.
nego
kurierajest
i emisariusza
Polskiego
Państwa
polandafrica.pl
Wystawa
Jana Karskiego to nie tylko opowieść o samym bohaterze,
Jerzy Mazur
ale także historia przedwojennej Łodzi i jejRozmawiał:
wielokulturowej
tradycji. Jej kuratorem jest Jarosław Suchan, dyrektor Muzeum Sztuki,
a czynna będzie do końca roku.
(BeO)

Prezydent w Centrum Dialogu

GOSPODARKA
WYDARZENIA

Film Video Foto z medalami

ColorEdge CG277). W kategorii Sprzęt Video-Filmowy
medal Targów FVF zdobyły
Blackmagic Pocket Cinema
Camera, Canon XA 25 oraz
Kamera
Sony
FDR-AX1.
Wyróżnione zostały zaś firmy
Cyfrowa Republika, MBS oraz
Akurat Lighting. W kategorii
Album, Fotoksiążka, Oprawa
medal za album zdobyła
firma
Najlepszefoto.pl,
a medal za Fotoksiążkę –
ALBUMYART. Wyróżnienia
zdobyły firmy Druga Strona
Czerni oraz Foto Lab. Kolejna edycja targów FILM
VIDEO FOTO odbędzie się
26-28 marca 2015 r. Już teraz
na nią zapraszamy!

Tegoroczne targi FVF
odwiedziło ponad 15 tys. osób
z Polski i zagranicy. Zwiedzający przez trzy dni mieli tu
okazję poznać ekspozycje 150
wystawców i wziąć udział
w 53 różnych warsztatach,
seminariach i spotkaniach.
Targi można tez było śledzić
„wirtualnie” dzięki relacji na
żywo Fotograficznego Programu Bez Nazwy.
Do konkursu o medale
Targów FVF zgłoszono 63
produkty i usługi w trzech
kategoriach. W kategorii
Sprzęt i Usługi Fotograficzne medale zdobyły firmy:
Next 77, przedstawiciel
Q-Media (za studyjną lampę
błyskową Quantuum Up)
oraz Epson Europe (za
Epson SureLab D700).
Wyróżniono firmy Canon
Polska (za Canon PowerShot
D30) oraz Alstor, przedstawiciela EIZO (za monitor

TARGI

4
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Już po raz drugi Międzynarodowe Targi Łódzkie organizują
Targi Logistyki Służb Mundurowych (TLSM), które odbędą się
13-14 maja. Honorowy Patronat
nad wydarzeniem objął Szef
Inspektoratu Sił Zbrojnych gen.
broni Edward Gruszka, natomiast Partnerem Branżowym
zostało Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych. Targi TLSM to idealne
miejsce do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń
pomiędzy przedsiębiorcami,
a służbami mundurowymi. To
także jedyna okazja do bezpośredniego spotkania z przedstawicielami zaopatrzenia służb
mundurowych w Polsce – m.in.
komendantami Regionalnych

Baz Logistycznych, Komendantami Oddziałów Gospodarczych wraz
z Szefami Sekcji Żywnościowych, Mundurowych i MPS Wojska Polskiego
oraz innych służb. Z kolei dla dostawców to szansa na nowe kontakty
handlowe z wiarygodnym i rzetelnym partnerem. Targi Logistyki Służb
Mundurowych są jedyną w Polsce inicjatywą, która kompleksowo pokazuje możliwości współpracy ze służbami mundurowymi dla przedsiębiorców niemal wszystkich branż przemysłu. Imprezie towarzyszy II
Kongres „Wojsko Polskie Szansą dla Przedsiębiorczości”, którego organizatorem jest Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa. Uczestnicy Kongresu
dowiedzą się jak należy realizować usługi i dostawy dla wojska, gdzie szukać informacji o przetargach i zasadach zamówień z wolnej ręki, jakie są
wymogi formalne oraz jakie certyfikaty i oznakowania muszą posiadać
produkty dla wojska. Drugi dzień Kongresu to panele dyskusyjne poświęcone zaopatrzeniu mundurowemu, żywnościowemu, w środki opatrunkowe i medyczne, w materiały pędne i smary oraz sektorowi infrastruktury. Drugiego dnia targów odbędzie się Konferencja Instytutu Technologii
Bezpieczeństwa „Moratex”, Partnera Służb Mundurowych. Wśród
wystawców targowych są m.in. firmy Koncept-L, 3M, Gatta, Zakład Urządzeń Radiolokalizacyjnych ZURAD, POL-Skór, Ariadna, Excor, Astroclassic. Szczegółowe informacje o wydarzeniach towarzyszących targom
i wystawcach są na stronie www.tlsm.pl Zapraszamy!

Jest bezpiecznie i będzie czyściej

maksymalnie strażników mundurowych wykonujących prace w terenie. Nic też nie zmieniłem w sekcji konnej, która jest bardzo pożyteczna i ma odpowiedzialną oraz ciężką pracę.
Jaki jest bilans Straży Miejskiej za dotychczasowy rok?
Według statystyk Łódź jest jednym z bezpieczniejszych miast
w Polsce, ale nie pokrywa się to z odczuciami mieszkańców. Rozszerzyliśmy dostęp do Straży, przez co zgłoszeń jest coraz więcej. Ale
nie jesteśmy w stanie być w każdym miejscu. Mamy 458 pracowników. Chcemy utrzymać ten stan, bo od dwóch lat nie było u nas żadnego uzupełnienia kadr, a ludzie z różnych powodów odchodzą –
najczęściej do innych służb mundurowych. Na pewno wyzwaniem
dla kierownictwa Straży Miejskiej jest zatrzymanie tego procesu.
Dotychczasowy bilans pokazał też, że trzeba zmienić priorytety.
Teraz będziemy kładli większy nacisk na estetykę miasta oraz jego
czystość. Wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMŁ
apelujemy do mieszkańców, by zgłaszali miejsca, gdzie „na dziko"
wywożone są śmieci. Prosimy na bieżąco informować służby pod
numerem 42 638 50 00 oraz 986, zapraszamy także na naszą stronę
internetową www.strazmiejska.lodz.pl
Rozmawiał: Jerzy Mazur

Rozmowa ze Zbigniewem Kuletą,
Komendantem Straży Miejskiej w Łodzi z

Objął Pan funkcję
bogatym
bagażem
doświadczeń w Straży Miejskiej. Jak wypadły pierwsze
miesiące urzędowania?
21 lat pracuję w łódzkiej Straży Miejskiej,
z czego ostatnie lata na
stanowisku zastępcy ds.
administracyjno-technicznych. Obejmując funkcję
komendanta nie obsadziDyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ Ewa łem stanowiska zastępcy,
Jasińska i Naczelnik Wydziału Dowodzenia SM Radosław mam więc teraz dużo więKluska informują jak należy gromadzić odpady w Łódzi
cej obowiązków – łączę
w Straży dwa stanowiska. Troszkę mi się doba zrobiła za krótka...
Co Pan zmienił w łódzkiej Straży Miejskiej?
Nie chcę psuć czegoś, co w moim odczuciu dobrze funkcjonuje.
Nie planuję radykalnych zmian, najwyżej takie, które będą dostosowaniem do oczekiwań władz miasta i mieszkańców, a z drugiej strony – do naszych możliwości finansowych. Wiele osób odeszło
ze Straży Miejskiej, dlatego część osób przesunąłem do pionu operacyjnego, np. kontrolerów ruchu drogowego oraz pracowników
wydziału kontroli i skarg. W pionie administracyjnym połączyłem
niektóre stanowiska. Wszystko ustawione jest tak, aby wykorzystać

W kwietniu koń "Central" z konnego oddziału Straży Miejskiej po 8 latach służby przeszedł na
emeryturę i komendant Zbigniew Kuleta oraz prezydent Hanna Zdanowska przekazli go
Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej w Nagawkach, gdzie będzie wykorzystany do
nauki jazdy dla dzieci i hipoterapii
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Modowy maj

fesjonalna sesja zdjęciowa. Na wybiegu trzeba zaprezentować się
z gracją przed specjalną komisją Elite. Zwieńczeniem castingów
organizowanych w całym kraju (potrwają do 22 czerwca), będzie
wybór najlepszych kandydatek, które wezmą udział w finałowej gali.
Jedna z nich zakwalifikuje się do światowego finału, a zwyciężczyni
podpisze trzyletni kontrakt na współpracę z agencją Elite.
(wku)

W najbardziej kolorowym miesiącu roku
łodzianie będą świadkami dwóch głośnych wydarzeń związanych z modą. 17 maja zaplanowano trzecią edycję Street Fashion Festiwal w zabytkowej odlewni
żelaza Józefa l. Powstała tu Strefa Kreatywna, projekt spółki Okam,
który ma być „przedłużeniem ulicy Piotrkowskiej” pod numerem
217. Miejsce dla promocji mody nie wybrano przypadkowo – odlewnię założono w 1866 r. i była największym w regionie przedsiębiorstwem pracującym dla włókiennictwa. Street Fashion Festival to
kiermasz producentów odzieży i twórców oryginalnych dodatków,
wzbogacony pokazami mody i poradami na temat rozważnego
robienia zakupów. Z kolei 24
maja w Manufakturze w godz.
11.00-19.00 odbędzie się casting
polskiej edycji konkursu Elite
Model Look 2014 (rok temu
wystartowało w nim 100 dziewczyn!). O miano top modelek
powalczą dziewczyny w wieku
od 14 do 22 lat, mające minimum 172 cm wzrostu. Podczas
castingu przewidziana jest proFot. Anthony Ghnassia

Zdjęcia: archiwum ELITE

Przestrzeń dla kreatywnych

trzech scenach, stoiska 120 wystawców w największej przestrzeni wystawienniczej polskiego rynku mody.
Halę zwiedzą dziesiątki tysięcy odwiedzających. Na wybiegu obejrzymy
czołowych polskich projektantów
oraz cenioną i znaną z pokazów na
„Złotej Nitce” Agathę Ruiz de la
Prada oraz Miguela Vieira, Olgę Churilovą i Alexandra Pronyutkina.
Z kolei w Centrum Promocji Mody
łódzkiej ASP obejrzymy pokazy "Studio", nowego projektu Tygodnia
Mody dla twórców awangardowych w ramach OFF Out of
Schedule. Partnerem strategicznym Tygodnia Mody jest Łódź,
a organizatorem – łódzka spółka Moda Forte. Więcej informacji – na www.fashionweek.pl
Adam Reyman, zdjęcia: archiwum Fashion Week Poland

W dniach 6-10 maja odbędzie się 10. edycja FashionPhilosophy
Fashion Week Poland, podczas której poznamy trendy na sezon jesień-zima 2014/2015. To największe międzynarodowe wydarzenie modowe
w Polsce, organizowane w Łodzi dwa razy w roku i prezentujące premierowe kolekcje najzdolniejszych polskich projektantów oraz zagraniczne domy mody. Impreza wspiera Łódzkie Przemysły Kreatywne,
umacniające miasto jako Polską Stolicę Mody. W tym roku Fashion
Week zagości w centrum EXPO-Łódź, gdzie odbędą się główne pokazy
w ramach Alei Projektantów (Designer Avenue), strefa Showroom
oraz seminaria z cyklu "Let Them Know". Obejrzymy 35 pokazów na

Studia dla stylistek

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu uroczyście otworzyła
w kwietniu Akademię Charakteryzacji, Wizażu i Stylizacji, oferującą profesjonalne kursy przygotowujące do pracy na planie filmowym, w telewizji, teatrze, przy sesjach zdjęciowych i pokazach
mody. Można się tu będzie nauczyć tworzenia takich efektów charakteryzatorskich, jak rany, oparzenia, blizny i zniekształcenia twarzy (np. zadrapania i siniaki), stylizacji awangardowej oraz wizażu.
Szkolenia odbywają się w małych, 12-osobowych grupach, kursy
trwają 20 godzin i prowadzone są przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. Więcej informacji – na www.medyk.edu.pl
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Termy w centrum Polski
Uniejów jest pierwszym miastem w Polsce, które otrzymało status uzdrowiska termalnego. Znajdują się tu bowiem bogate zasoby
gorących solanek leczniczych, mających takie składniki mineralne, jak: siarka, fluor, jod, kwas meta krzemowy i radon, które
dobroczynnie wpływają na krążenie krwi, poprawiają wygląd
skóry, pobudzają przemianę materii i zwiększają odporność organizmu. Dzięki środkom unijnym zbudowano tu całoroczny kompleks termalno-basenowy „TERMY UNIEJÓW”, w którego skład
wchodzą: baseny kryte i otwarte, zespół odnowy biologicznej, klub

oraz kręgielnia. W całości ogrzewany jest energią geotermalną.
Przez cały rok można tu korzystać z obiektów na świeżym
powietrzu:
podgrzewanych
basenów solankowych, basenów rekreacyjnych z masażami,
wyspy z jacuzzi, sztucznej „rwącej rzeki”, dziecięcych basenów
ze zjeżdżalniami i brodzikami,
bufetu wodnego, a nawet plaży
i molo. Uzupełnieniem bazy
turystycznej Term Uniejów jest
bogata oferta organizacji konferencji, szkoleń oraz spotkań
biznesowych. Na Gości czekają
profesjonalnie urządzone sale
konferencyjne z pełnym wyposażeniem
multimedialnym
i cateringiem. W gminie można
też aktywnie spędzić czas na
szlaku konnym, rowerowym,
wodnym, spacerując po ścieżkach edukacyjnych oraz korzystając z kompleksu sportowego.
Położony na lewym brzegu
Warty zamek z II połowy XIV w.
swoją nazwę zawdzięcza odbywającym się w jego murach
synodom diecezjalnym i zjazdom duchowieństwa. Dziś mieści się tu elegancki hotel z komnatami urządzonymi w iście
królewskim stylu. Serdecznie
zapraszamy!

Kazimierz Wielki zaprasza do Inowłodza
Rok temu przywrócono dawną świetność zamkowi Kazimierza Wielkiego
w Inowłodzu. Przez lata zamek był w ruinie i trudno go nawet było znaleźć
podczas spaceru po uliczkach Inowłodza. Teraz nie ma z tym problemu
i odrestaurowana baszta widoczna jest z daleka. Latem będą tu organizowane
pokazy życia obozowego rycerstwa, artylerii średniowiecznej, występy szczudlarzy, a na zamkowej wieży zobaczymy żonglerów. Odbędzie się jarmark
średniowieczny i pokazy kunsztu rzemieślniczego. Warto wybrać się do Inowłodza – z Łodzi to niecała godzina drogi. Kalendarz imprez na zamku znajdziemy na stronie www.inowlodz.pl w zakładce kalendarium. Zapraszamy!
(ar)
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da” młodego francuskiego autora Floriana Zellera, który stawia
pytania o uczciwość w miłości; wyreżyserował ją Marcin Sławiński
(premiera 31.5). W dniach 6-11 maja studenci wydziałów aktorskich
wszystkich polskich publicznych szkół teatralnych spotkają się na
32. edycji Festiwalu Szkół Teatralnych; spektakle będą grane scenach
Teatru Studyjnego oraz Teatru Nowego im. K. Dejmka.
Maj z muzyką
11 maja Filharmonia zaprasza na
koncert monograficzny swego byłego
szefa – dyrygenta i kompozytora Zdzisława Szostaka, który obchodzi w tym
roku dwa wielkie jubileusze: 80-lecie
urodzin i 60-lecie pracy artystycznej.
Jubilat zasłynął dzięki muzyce filmowej, wiele jego utworów powstało
z myślą o łódzkich muzykach, a on sam
Zdzisław Szostak, fot. Dariusz Kulesza
aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Łodzi (można artystę spotkać na dobrych koncertach). Ciekawie
zapowiada się recital skrzypka Krzysztofa Jakowicza pt. „Skrzypce
z polską duszą” – w programie są utwory polskich kompozytorów oraz
prezentacja skrzypiec wykonanych przez polskich lutników (13.5).
Wystąpi też młody zespół Apertus Quartet (16.5), a wiolonczelista
Dominik Połoński zagra utwory polskich kompozytorów współczesnych (23.5). W koncercie muzyki rosyjskiej usłyszymy: „Tańce połowieckie” Borodina, VI Symfonię h-moll Szostakowicza i II Koncert
fortepianowy G-Dur Czajkowskiego (30.5). W Sali Koncertowej Akademii Muzycznej odbędzie się „Koncert Roku”, który ma charakter konkursu i jest adresowany do dyplomantów studiów magisterskich
wszystkich polskich uczelni muzycznych
(7.5). Trwa jeszcze Konkurs Oboistów
i Fagocistów im. Józefa Ciepłuchy, w którym bierze udział 73 studentów z kilku
krajów; koncert laureatów odbędzie się 6
maja. Muzyczne atrakcje przygotowały na
maj także przybytki lżejszej muzy.
W Wytwórni Maria Sadowska zaprezentuje materiał z płyty „Jazz na ulicach. (18.5).
W Atlas Arenie wystąpi wokalista Peter
Gabriel (12.5), zaś 7 maja będziemy oklaskiwać francuskiego pieśniarza Charlesa
Aznavoura – najstarszego artystę, którego
utwory trafiają na listy przebojów. Ma 90
lat, nagrywa i śpiewa w 7 językach!
Dla naszych pociech
Filharmonia Łódzka zacznie maj dziecięcym akcentem – Orkiestra wystąpi na rynku Manufaktury z koncertem pt. „Muzyczne
ZOO” z utworami dla dzieci: „Karnawał zwierząt” C. Saint-Saënsa
i baśń symfoniczna „Piotruś i wilk” S. Prokofiewa. Ponadto dla
maluchów odbędą się warsztaty z cyklu Baby Boom Bum (14, 24
i 25.5), a dla starszych dzieci – koncert edukacyjny pt. „Orkiestra
ma moc” (8.5 – będzie grane „Bolero” Ravela!) oraz warsztaty
„Odkrywcy muzyki” (17.5). Muzeum Sztuki zaprasza małe dzieciaki na warsztaty „Planowanie planety” (10.5), a dzieci od lat 7 – na
spotkanie „Wiosna w żelu, jesień w proszku” (24.5). Pod koniec
maja zacznie się IV edycja festiwalu Teatralna Karuzela; organizuje
go Teatr Pinokio, potrwa od do 8 czerwca, a w programie jest 10
spektakli, 33 godziny warsztatów i spotkań z artystami. W dniach
14-17 maja będzie się odbywać 35. Ogólnopolski Przegląd Teatrów
Dziecięcych „Dziatwa”.
Beata Ostojska

W Muzeum Sztuki 30 maja w zostanie otwarta wystawa „M/W”.
Jej autorem jest brytyjski krytyk sztuki Jeremy Millar, który nawiązuje do odbytej sto lat temu podróży Bronisława Malinowskiego
i Stanisława Ignacego Witkiewicza na Cejlon i do Australii. W maju
warto też zwiedzić inne wystawy: do 18 maja będą eksponowane
prace Pauline Boty w ms2, a do 22 maja – prezentacja Galerii
Wschodniej w ms1.
W Centralnym Muzeum Włókiennictwa do 16 maja można oglądać wystawę tkanin artystycznych polskich i kostarykańskich artystów. Jeden z autorów-Julian
Ramirez Garcia, zapowiedział na wernisażu, że ten pokaz jest początkiem współpracy artystów obu krajów. W Białej Fabryce
do końca maja w będzie też można oglądać
prace Dory Hary oraz wystawę tkaniny
artystycznej pt. „XL lat Sztuki Włókna
w Kowarach i na Dolnym Śląsku”.
W Muzeum Miasta Łodzi zostanie otwarta
wystawa „Jadwiga Janus. Oblicza formy” –
około 70 prac tej artystki (wernisaż 8.5).
Polecamy wystawę „Jan Sztaudynger”,
przygotowaną w 110. rocznicę urodzin
poety. Muzeum uczci także 94. urodziny
Karla Dedeciusa – w Sali Lustrzanej odbędzie się spotkanie z tłumaczami: Jakubem
Ekiertem i Sławą Lisiecką (20.5). W ramach Senioraliów Muzeum
organizuje piknik w ogrodzie (31.5), warsztaty teatralne (26.5)
i warsztaty pisarskie (27.5). Od 1 maja, po przerwie zimowej, będzie
już czynna „Dętka”.
Noc Muzeów zacznie się wieczorem 17 maja. Do godz. 1.00
w nocy można wejść na wszystkie wystawy za darmo. W muzealnej
fieście weźmie udział ponad 30 instytucji: wszystkie muzea, a także
galerie, biblioteki, EC-1 Łódź-Miasto Kultury, Fabryka Sztuki,
Radio Łódź, ASP, Łódzkie Centrum Filmowe i schron przeciwlotniczy na Brusie. Prawie wszędzie przygotowano dodatkowe atrakcje, jak np. Białą Noc w Białej Fabryce (koncerty w skansenie, pokaz
zabytkowych samochodów) otwarcie wystawy „Łódź Jana Karskiego” w Muzeum Miasta Łodzi i gra miejska „Zlokalizuj kuriera”
w ogrodzie pałacowym.
Teatr Wielki zaprasza na premierę baletu Piotra Czajkowskiego „Oniegin”; autorem choreografii jest Vasily Mekvedev, kierownictwo muzyczne sprawuje
Piotr Wajrak. (10.5). W Teatrze
Muzycznym zespół Alla Vienna
i Chór Vivid Singers pokażą widowisko pt. „Queen symfoniczAlla Vienna Queen, fot. archiwum AV
nie”(16.5).Przypomnimy też sobie
włoskiego gwiazdora Manino Maniniego za sprawą monodramu
muzycznego opartego na jego biografii pt. „Ciao, Ciao, Bambina”
(23.5).Wykład z cyklu „Historia teatru dla niewtajemniczonych”
w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka nosi tytuł „II Reforma
Teatralna” (7.5). Teatr Powszechny wystawi 38. premierę w Teatrze
dla niewidomych (14.5), a pod koniec maja Teatr zaprasza na
Tydzień Seniora; starsi widzowie mogą przyjść na bezpłatne warsztaty, kupią tańsze bilety, odbędą się też spotkania z najstarszym pokoleniem aktorów– Barbarą Połomską, Michałem Szewczykiem i Januszem Kubickim (26.5). Na afisz wchodzi też nowy spektakl - „Praw-
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Oboiści Akademii Muzycznej, fot. Marzena Hans

Jadwiga Janus, fot. Bożena Szafrańska

Kulturalny maj

Marimba w filharmonii

Fotografie
na wystawach

przemysłu samochodowego, Solista Saul Medina i dyrygent Enrique Diemecke
oraz trzy firmy z branży spożywczej. Po przejściu Polski
na gospodarkę wolnorynkoRozmowa z Ricardo Villanueva Hallal,
wą nastąpił dynamiczny
Ambasadorem Meksyku w Polsce
wzrost naszych stosunków
handlowych. A rząd meksyOd kiedy pełni Pan swoją funkcję w Polsce?
kański ma obecnie wiele proOd lutego 2012 r. Miałem już okazję
W galerii ŁTF
gramów wsparcia dla współzwiedzić Łódź, chciałem poznać tutejsze
przy ul. Piotrkowpracy gospodarczej obu
atrakcje turystyczne i kulturalne. Jestem
skiej 102 przez 3
naszych krajów.
miłośnikiem muzyki, dlatego odwiedzitygodnie od 8.10 bęKiedyś w Łodzi był Honołem miejsce urodzenia Artura Rubinstedzie można oglądać
ina, byłem też w Szkole Filmowej oraz Manufakturze. Łódź ma rowy Konsulat Meksyku. Jak
wystawę fotografii
sytuacja wygląda dziś?
wiele zabytkowych kamienic na Piotrkowskiej.
Krzysztofa JarczewW Polsce istnieje 5 KonMiał Pan okazję poznać tu nowych przyjaciół?
skiego pt. „ZapozoJa jeszcze nie miałem takiej możliwości, ale Meksyk ma już nawią- sulatów Honorowych Mekwani”. Zobaczymy
zane kontakty z Łodzią, która ma swoje bliźniacze miasto w Puebli. syku – w Szczecinie, Gdańna niej portrety
sku, Poznaniu, Krakowie
Na studiach podyplomowych studiuje tu także kilku Meksykanów.
osób znanych
ze
Meksyku
Meksyk ma niesamowitą ilość atrakcji turystycznych – wspaniałe plaże i Wrocławiu. Konsulaty wspierają działania Ambasady
politycznej
komercyjnych.
Kiez ośrodkami wypoczynkowymi oraz monumentalne budowle Azteków w zakresie działań kulturalnych, turystycznych i sceny
i artystycznej.
– Nie
dyś potrzebne były wizy
Meksyku
i konsulaty
je wydawały,
i Majów...
fot.do
Krzysztof
Jarczewski
będę udawał,
że prezenzależy na
konFaktycznie nasz kraj został szczodrze obdarzony przez naturę ale obecnie zostały one zniesione. Szczególnie nam
Jerzego Semkowa
zagrać
utworykulturalnych
Brahmsa
się dwa
budowa
koncer- i Spokojny
zdjęcia
to chwile
„upolowane”
– mówi
autaktach
–towane
dlatego
nasza
ambasada
wsparła
Koncert
oraz Zakończyła
historię. Mamy
oceanysali
– Atlantycki
– przepięki Mozarta.
Następny dzień
przyniesie w
konAkademii
Muzycznej
przy ul.
Żu- półwysep
tor zdjęć.
– Zdecydowałem
na pełnąłodzianie
współpracę
Meksykański
Filharmonii
Łódzkiej,
podczassięktórego
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prawykonanie
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kompozycji
Tobardzkiej
4-5 miejsce
na ziemi pod
względem
różnorodnych
atrakcji
do mogli Filharmonii
Łódzkiej pod
Przytockiego,
się 18. 10, a To
uświetni
je cykl
koncertów,
któ-Karaibskiego
aparatemna
w dowolnym
sytuacji.
Tacy
Enrique
Diemecke „Koncert
marimbęstroju,
Nr 1miejscu,
Jesienna
fiesta”
zwiedzania.
nie tylko
ciepłe
plaże Morza
i rafbatutą
kora- Pawła
towarzyszyć
pianistce Beacie
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„AŻ która będzie
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pozowali. Wybierali
scenow wykonaniu
meksykańskiego
solisty
Saula– Mediny.
A w planach
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niezwykłą
historię tytuł
przedkolumbijską.
Dla turystów
fortepianowym
a trwać będzie (nomen omen!) Bilińskiej w Koncercie
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rekwizyty. A możewjednak,
mamy
również zorganizowanie
seminariów
kilku
tofestiwal”,
raj na ziemi.
miastach
z nich
odbędzie
Poznaw Ambasadzie
turystyczne
o Meksyku? Wpolskich
W. Lutosławskiego.
programie
są też – jedno
ażCzy
do 18
grudnia. Jużmożna
17.10 dostać
na nowej
estra- informatory
dzięki
wolności
pozy, są się
na niebawem
tych zdjęciachwprawdziniu. Intensywnie
poszukujemy
nowych
firm w obu naszych krajach,
Oczywiście,
mamySymfoniczna
broszury i foldery
je R. Wagnera
utwory G. Można
Verdiego,
i B. Brittedzie
stanie Orkiestra
Akade- reklamowe.
wi? Warto
sprawdzić!
które mogłyby
ze sobą nawiązać
bliższą
współpracę.
także
dostać w Łodzi
– w biurze
turystycznym
Byłem tu zapraszamy!
(18.10). Serdecznie
(BeO)
mii Muzycznej
w Łodzi,
aby pod
batutą naITACA.
Z kolei
w galerii
Akademickiego OśrodDziękuję za rozmowękai życzę
sukcesów
w powiększaniu
współpracy
wcześniej na rozmowach z tym biurem, które obecnie jako jedyne
Inicjatyw
Artystycznych
do 16.10
będą
w Polsce oferuje bezpośrednie loty bez przesiadki z Warszawy do Polski z Meksykiem.
eksponowane zdjęcia Grzegorza MichałowJerzy
Mazur,
zdjęcia:
archiwum
Ambasady
Meksyku
Cancun. Pierwsze takie loty odbyły się w październiku ubiegłego
skiego,
który
obchodzi
25-lecie
pracy
zaworoku. Oczywiście można do Meksyku lecieć także z innych krajów
dowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
Europy, np. z Niemiec, Francji lub Holandii. Liczba turystów z Polod publikacji w „Expressie Ilustrowanym”,
ski odwiedzających Meksyk wciąż rośnie – rocznie to 30-35 tys. osób.
potem robił zdjęcia dla „Przeglądu SportoChcemy tę liczbę podwoić w najbliższych latach.
wego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej
Jak wygląda nasza współpraca gospodarcza?
Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)
Mec. Marek
Nasze obroty wynoszą ok. miliarda dolarów rocznie w obie stroKopczyński,
ny. Saldo obrotów jest korzystniejsze dla Polski. Kilka meksykańmec. Bożena
skich firm zainwestowało w Polsce swoje kapitały – m.in. CEMEX,
Niecieckaktóry ma obecnie oddziały w wielu miastach, w tym także w Łodzi.
Ostojska
Jest w Polsce również firma z Monterey, produkująca wyroby dla
i dziekan
ORA Jarosław
na wzór organów, które cenił Jan Sebastian Bach. Mają 37 głosów
Szymański
i ok. 1600 piszczałek. Barokowe zaczną grać dopiero pod koniec
fot. Maciej
września,
a w paźGrzegorek
Marszałek Województwa Witold dzierniku zagrają
13 września w siedzibie Okręgowej
RadyDyrektor
Ad- Agnieszkę
Grajnert
– Bożenna
Banasik byłaAle
boStępień,
Naczelny
Filharromantyczne.
wokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej
63 zgro- Tomasz
wiem wielbicielką
kultury
francuskiej. Postać
monii Łódzkiej
Bęben, główzapoznać
się
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie,
aplikanciFŁ Daniel
Pani Dziekan
przypomniał
dokony dyrygent
Raiskin
oraz z poświęcony
nimi Jej
będzie
i wielu znaczących gości na wieczorze
wspomnieńprojektu
naniom ifilmorganista
dokumentalny,
a wieczór
był także
konsultant
można
wcześniej
–
z okazji X rocznicy śmierci Bożenny
Banasik.
promocją
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pośmiertnie
tomiku
wierszy
Krzysztof
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uroczyście
uru6 maja
o godz.
W spotkaniu wzięły też udział Jejchomili
dzieci - w
Kinga
Bożenny
w ogrodzie”,
który do
kwietniu
noweBanasik
organy„Miłość
FŁ. 19.00
w sali konceri Maciej Banasik. Prawnicy ciepło
i serdecznie
druku
przygotowało
wydawnictwo.
Obok
Krzysztofa
Urbaniaka
przynaszetowej
zacznieInicjasię
wspominali byłą dziekan ORA, manuałach
podkreślając zasiadł
Jej torami
byli adwokaci
Bożena
Nieciectakżespotkania
Ludger Lohwieczór
pt. „Poznaj
charyzmę
i wkład w organista
umocnienie
polskiej
Marek Kopczyński,
nad
mann,
niemiecki
zepozycji
Stuttgartu,
autorka-Ostojska
koncepcjii połączeorganya patronat
Filharmofot. Grzegorz
palestry
w Europie.
W przywołaniu
wspomnieńw filharmonii.
nim sprawował
adw. Jarosław
nia
organów
barokowych
i romantycznych
Pierwsze
niiSzymański,
Łódzkiej”.Dziekan
Michałowski
pomagały
piosenki francuskie
wykonane
przezKristiana
Okręgowej
Rady Adwokackiej w Łodzi. (BeO)
(BeO)
zostały
zbudowane
w Dreźnie
w warsztacie
Wegschiedera

AŻ Akademii Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

Organy już są!

TERMINY NAJBLIŻSZYCH AUKCJI: 24 maja - XXI Aukcja Promocyjna
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KAMYCZKOWO dla dzieci

logii dziecięcej i rehabilitacji medycznej. Personel przedszkola to
Od
listopada
2012
r. pedagodzy i zarazem fizjoterapeuci, psycholodzy, logopedzi jednoprzy ul. Współzawodniczej 2 cześnie pedagodzy lub oligofrenopedagodzy, czyli specjaliści
działa Przedszkole Specjalistycz- z zakresu pedagogiki specjalnej. W tym roku władze Fundacji podne KAMYCZKOWO, które pro- jęły decyzję o utworzeniu na miejscu także szkoły podstawowej dla
wadzi Przychodnia Rehabilitacji dzieci. Prowadzone są już prace
Sojczyńskiego pod patronatem remontowe, mające przystosoŁódzkiej Fundacji Rehabilitacji wać drugie piętro w budynku do
„Kamień Milowy”. Wypełnia to potrzeb edukacyjnych, będzie
sporą lukę w opiece i wychowa- też założona winda. Trzymamy
Witold Barszcz i dr Elżbieta Kędzia-Kierkus
kciuki za szybka modernizację!
doradca wojewody niu dzieci niepełnosprawnych
w Łodzi. – Placówkę powołaliśmy do
życia z myślą o potrzebach dzieci wymagających takiej opieki oraz ich rodziców
Jerzy Mazur
– wyjaśnia Witold Barszcz, prezes zarządu Fundacji. – Niepełnosprawność dziecka to przecież problem całej rodziny. Utrudnia życie codzienne i zawoDZIKIE WINO
DoubleTree
ALICJA
AVIATOR
dowe rodziców,
którzy często pełną rolę taksówki w dowożeniu
Wiewiórczyn
by Hilton
ii
iii dzieci na rehabilitację, do przedszkola
czy szkoły. Chcemy zapewnić
opiekę nad
ul. Hallera 49
iiii
Pabianice,kompleksową
ul. Św.
Łódź
dzieckiem,
co pozwoli
odzyskać choćby część dawnejRocha
aktywności
jego opiekunom.
tel. 43 676-20-20
Łódź
al. Politechniki
19A
8/10
Pobyt
dziecka
i jego rehabilitacja
ul. Łąkowa 29
tel. 42
684-63-70(od 7.30 do 17.00) w przedszkolu
tel. 42 292-19-81
są bezpłatne. Oferta przedszkola obejmuje szeroki wachlarz propotel. 42 208-80-00
zycji w zakresie: edukacji przedszkolnej, terapii logopedycznej, psychologicznej rehabilitacji ruchowej oraz konsultacji lekarza neuroinfo@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

Centrum Rehabilitacji INTERMEDICUS

GRAND

mHotel

iii

REYMONT

iii

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

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

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

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

iii

Łódź

www.intermedicus.pl
ul. Legionów 81

tel. 42 ul.
633-80-23
Sojczyńskiego 3/5

tel. 42 657 10 86

ul. Kraszewskiego 7/9
tel. 42 643 43 00
fax 42 643 80 06

mhotel@mhotel.eu
www.mhotel.eu

ul. Janosika 163
tel. 42 633 41 45

reymont@hotelewam.pl
www.hotelewam.pl

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

NZOZ Centrum Medyczne BIMED
ul. Zachodnia 12A
tel. 42 236 17 07, 660 783 322
www.bimed-lodz.pl
bimed.centrum@gmail.com

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

ZDROWIE
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Broń sportowa – dla wytrwałych?
Czy w Polsce dostęp do broni sportowej jest: łatwy, trudny, czy niemożliwy? Kto pomyśli, ten zgadnie. Początkujący strzelcy mówią: niemożliwy. I wyliczają piętrowe warunki, jakie trzeba spełnić, aby dostać
pozwolenie na zakup broni. Wielu miłośników strzelectwa sportowego
poddaje się od razu. Niepotrzebnie!
Obecna ustawa o broni i amunicji jest tak skonstruowana, że spełniając określone warunki aplikujący MUSI dostać pozwolenie. Trzeba
być członkiem klubu lub stowarzyszenia wydających licencję PZSS. Po
trzech miesiącach przystępujemy do egzaminu na patent strzelecki
(informacja o zasadach – na stronie łódzkiego ZSS, jest tam spis klubów). Po uzyskaniu patentu
zwracamy się do PZSS o wydanie licencji. Mając te dwa dokumenty piszemy podanie o wydanie pozwolenia na zakup broni
sportowej do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji (warto
zajrzeć na www.lodzka.policja.
gov.pl). Załączamy dwa orzecze-

nia – lekarskie i psychologiczne (tu pomocny okaże
się znany z naszych łamów
dr Włodzimierz Łuczyński
z kliniki MASH). Załączamy potwierdzenie wpłaty
242 zł na konto urzędu miasta i wysyłamy pocztą lub
zanosimy osobiście. Jak nie
jesteśmy karani i dzielnicowy ma o nas pozytywną opinię – w ciągu miesiąca
odbieramy decyzję administracyjną przyznająca nam
prawo do posiadania broni
sportowej. A broń sportowa
to nie tylko karabinek
KBKS, ale także słynny
pistolet Glock, rewolwer
Colt 1873 czy kultowy
Kałach AK 47 (ale na ogień
pojedynczy). Powodzenia!
Tomasz Kauc

Jerzy Mazur, Bronisław Kałużny, prezes KS "Strzelec"
i Tomasz Kauc

Tomasz Kauc, fot. JSM

Drewno padło w minute !
Polskie Stowarzyszenie
Strzelectwa Westernowego
i strzelnica PZŁ w Okręglicy
zorganizowały w kwietniu
wiosenne zawody regionalne.
Wzięło w nich udział blisko 20
zawodników z różnych części
Polski. Strzelaliśmy z dwóch
rewolwerów,
dubeltówki
i sztucera na 4 torach dynamicznych. Z ramienia Łódzkiego Związku Strzelectwa
Sportowego zawody obserwował Włodzimierz Łuczyński,
sędzia klasy państwowej,
a wspierał wszystkich miejscowy „szeryf” strzelnicy Marcin
Szefliński. Pogoda dopisała,
ale – podobnie jak po ubiegłorocznych zawodach – znowu
musieliśmy gruntownie czyścić broń z pyłu z pobliskiej
kopalni piasku. Konkurencję
Senior wygrał Tadeusz Kowalik, drugi był Marek Mazur.
W Cowgirl pierwsza była Aneta
Marcinkowska,
druga
Agnieszka Kroczak, trzecia
Hanna Moskal. We Frontiersman zawody wygrał Adam

rynek Łódzki 5(156) 2014

Padee, drugi był jego brat Wojciech Padee, trzeci Michał
Kuropatwa. W Cowboy zwyciężył Jarek Kowalski, drugi był
Jarek Wilczyński, trzeci Tadek
Książkiewicz. We Frontier Cartridge kolejno stawali na
podium Tomek Kroczak, Fryderyk Leciej i Włodek Olczak.
Natomiast Wild bunch wygrał
Fryderyk Leciej, drugi był Jarek
Wilczyński, trzeci Jarek Kowalski. Gratką dla wszystkich
znowu była konkurencja Szybki Sztucer, Strzelba i Rewolwer
– wcześniej szubienica „padła”
po 3 minutach, teraz drewno
wytrzymało ledwie minutę
i padł rekord!
Jerzy Mazur
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ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
W GODZINACH: OD 500 DO 2100
W NIEDZIELĘ W GODZINACH: OD 800 DO 1800

Selgros na sezon
Hale Selgros przy ulicy
Rokicińskiej i Pabianickiej
zapraszają na atrakcyjne zakupy
w dziale Sezon. Warto pamiętać, że 1 i 3 maja hale będą nieczynne, a do 5 maja będą jeszcze
obowiązywać ceny ze starego
Biuletynu
Informacyjnego
(nowy można pobrać na www.
selgros.pl). Szczególnie atrakcyjna jest oferta urządzeń do
grillowania. Znajdziemy tu proste i tanie grille okrągłe,
ale także nowoczesne, przenośne grille gazowe wykonane
ze stali nierdzewnej, elegancko
wykończone drewnem i mające
atrakcyjne
wyposażenie.
tu
Od kwietnia w Teatrze Wielkim
działa kawiarnia
Clakier Są
Caffe
niezbędne
na
(tel. 733 300 072). Ale można tu niewszelkie
tylko wypić
smacznąartykuły
kawę, zjeść
We własnego
wrześniuwypieku
otwartoi wypić
dwie drinka
zmodernizowane
hale
Selgros
wiosenne
i letnie
spotkanie
ciasta
w przerwach
między
spekCash&Carry
–
przy
ul.
Rokicińskiej
i
3
Maja
(przy
Pabianickiej).
Dla
z
przyjaciółmi
w
ogrodzie,
jak
taklami. Lokal czynny jest od 10.00 do 18.00 (w dni spektakli nawet
klientów
przygotowano
wyjątkowe
promocje
cenowe
i
gratisowe
zabrykiet
grillowy,
węgiel
drzewdo 24.00), a w porze lunchu zamówimy tu smakowite dania na gokupy
50. gratis,
a co krewetki
100. premiowane
odtwarzaczami
Blu-Ray!)
ny,sałacie
butle
gazem
oraz
narzęrąco, (co
w tym
chrupiące
na
z zsosem
słodko-pikantoraz
całkiem
nowe
stoiska
ze
świeżymi
rybami.
To
absolutna
nowość
dzia.
Atrakcyjny
i
bogaty
jest
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny i można tu zorganizować
obu
hal
–
wśród
ryb
morskich
i
oceanicznych
znajdziemy
tu
między
też
wybór
dekoracji,
mebli
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię proi narzędzi
ogrodowych.
innymi
dorsza,Trzmielak,
flądrę, halibuta,
łososia,
makrelę
icateringowej
śledzia, aCiekatakże
wadzi Dariusz
właściciel
cenionej
firmy
INwa
jest też
ofertakarpia,
środków
transwiele
ryb
słodkowodnych,
w
tym:
amura,
jesiotra,
pstrąga,
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź
portuduży
nawybór
działkę,
rowerów
sandacza
Całość
uzupełnia
owoców
morza
EXPO. Wi szczupaka.
Clakier Caffe
można
obejrzeć
wystawę
malarstwa
Beaty
i skuterów. W punkcje informa–Szwed,
krewetek,
kalmarów,
małż
i
ostryg.
znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad
cji warto
pobrać
katalog
noweokoło
40 tysięcy
produktów
50 Selgros
filmówCash&Carry
fabularnych,oferuje
w tym obecnie
„Seksmisji”
i „Vabank”.
Gorąco pogo programu
Selgros czyli
Partner.
ilecam
jest najlepszym
dostawcą
produktów
dla
grupy
Ho-Re-Ca
dla
i zapraszam!
Zapraszamy
klientów – wyjaśnia
hoteli, restauracji
i firm cateringowych.
W tym
Rafał Kosior,
roku Selgros otrzymał
dwie kierownik
prestiżowe Działu
nagroObsługi
Klienta
do oklejania
dy: tytuł „Retailer
of the
Year” –przyznawany
swoich kartFMCG
Selgros hologramem
SELprzez dostawców
dla najlepszej
GROS wPARTNER,
dzięki czemu
sieci handlowej
kategorii „hurtownicy
będą
mogli korzystaćoraz
z atrakcyjnych
i dystrybutorzy”
– już po
rabatów
w
firmach
partnerskich
Selraz czwarty! – przyznawany
gros w przez
całej Polsce.
Szczegółowe
inforklientów
Złoty Laur
macje dostępne są również na stronie
Klienta 2013 w kategorii
www.selgros.pl/selgrospartner!
sieci hurtowni handlowych. Gratulujemy!
(jm)

Selgros zaprasza na ryby

Teatralny Clakier
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Agnieszka Lefik
ul. Stalowa 1
tel.607 632 432

www.stoliczkunakryjsie.pl
aga@stoliczkunakryjsie.pl

Restauracja ANALOGIA
Stary Rynek 2
tel. 42 636 56 56
www.analogialodz.pl

Poznaj prawdziwy smak
Indii
Česky
film

restauracja
& pub

www.ceskyfilm.pl
ul. Tymienieckiego
25a,
tel: 881 403 888
FIND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT

Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

re

Będzie „Skandal”...
rynek Łódzki
Łódzki 10(149)
5(156)2013
2014
rynek
rynek Łódzki 10(149) 2013

19
15

Rozmowa
z Patrykiem
Apostolidisem,
właścicielem
restauracji
„Skandal
w Kuchn!”

t Kogo zapraszacie do nowej restauracji?
Chcemy stworzyć miejsce, w którym dobrze będą się czuli ludzie w przedziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni,
jak i młodsi, którzy mieszkają w okolicy. Budujemy kartę kuchni od podstaw
– nie używamy półproduktów, każde
podawane tu danie powstaje od zera.
Nasza kuchnia to autorska fuzja najciekawszych połączeń kuchni klasycznej,
molekularnej i śródziemnomorskiej.
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Galeria
kawiarni
Kankan wwPabianicach
Hotel Aviator zaprasza 5 października
o godz.
19.00Caffe
na WieW kawiarni
Clakier
(tel.
czór Francuski. Będzie można przenieść
w klimat
paryskich
733 300 się
072),
mieszczącej
się
w Teatrze
Wielkim,
obejrzeliśmy
uliczek i kabaretu Moulin Rouge,
rozsmakować
we francuskich
kwietniu obszerną
wystawę
malarspecjałach i dobrym winie. W w
programie
są występy
taneczne,
Beaty Szwed,
znanej
artystki
konkursy i animacje z udziałemstwa
publiczności,
zabawa
przy
mui autorki
opracowań
graficznych
do
zyce DJ-a i największych przebojach
francuskiej
piosenki.
Koszt
ponad
50 filmów
fabularnych,
zaproszenia wynosi 30 zł za osobę,
rezerwację
można zrobić
elekw tym „Seksmisji”
i „Vabank”.
Przytronicznie (recepcja@hotelaviator.com.pl)
lub pod
tel. 42 292
było mnóstwo łódzkich VIP-ów na
19 81. Zapraszamy!
czele z Wojewodą Jolantą Chełmińską i ks. Piotrem Turkiem, raczyliśmy się francuskim szampanem
i wysłuchaliśmy
koncertu
Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42
207 27 60 oraz
793 483gitary
936,)klazasycznej
w
wykonaniu
Albina
Brzeprasza w październiku na nowe dania szefa kuchni, przyrządzane
zińskiego.
Wjest
kawiarni
wypić
pod okiem znawców – konsultantem
lokalu
m.in.można
prof. Georsmaczną
kawę,
zjeść
ciasta
własnego
Restauracja
Bułgarska
69
(tel.
42
207
27
60
oraz
793
483
936,)
zagii Mintcher z Katedry Slawistyki UŁ. – W tworzeniu karty dań pomaga
wypieku i wypić
drinka
w przerwach
prasza
październiku
nowe dania
kuchni,
przyrządzane
nam
też w
Mariana
Mamos, na
znawczyni
kuchni szefa
Bałkanów
– wyjaśnia
Maciej
między
spektaklami.
Lokal
pod okiem menedżer
znawców lokalu.
– konsultantem
lokalu
jestkilka
m.in.smakowitych
prof.czynny
GeorSosnowski,
Testowaliśmy
tu już
jest
od
10.00
do 18.00
(w dań
dni pomaga
spektagii
Mintcher
z
Katedry
Slawistyki
UŁ.
–
W
tworzeniu
karty
dań, a tym razem przyglądaliśmy się jak powstają zelevi sarmi, czykli nawet
do 24.00),
a w porze
lunnam
też Mariana
Mamos,
znawczyni
kuchni
Bałkanów
– wyjaśnia
Maciej
li
gołąbki
w liściach
kiszonej
kapusty
(polskie
robione
są z kapusty
chu zamówimy
tu smakowite
dania
Sosnowski,
menedżer
lokalu.
Testowaliśmy
tu
już
kilka
smakowitych
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna
bułgarska
pasta
z pieczonych
na
gorąco,
w tym zelevi
chrupiące
krewetdań, a tym razem
przyglądaliśmy
się
jak powstają
sarmi,
czybakłażanów,
grillowanej
papryki iki
świeżych
pomidorów.
Wyborne,
Szef
kuchni
Marcin
Grodzicna
sałacie
z
sosem
słodko-pikantli gołąbki
w liściach
kiszonej kapusty
(polskiewrobione
są z kapusty
gorąco
te dania
polecam!
ki
poleca
październiku
stek
nym. Lokal prowadzi Dariusz
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna
bułgarskawołowej
pasta z w
pieczonych
z polędwicy
sosiefirmy
pieTrzmielak,
właściciel cenionej
bakłażanów, grillowanej papryki i przowym,
świeżych pomidorów.
zWyborne,
pieczocateringowejpodawany
INTERBANKIET
gorąco te dania polecam!
nymi restauracji
ziemniaczkami
i szpinaoraz
„Congresowa”
polędwiczki
wkiem,
nowejoraz
Halismażone
Łódź EXPO.
A już od
wieprzowe,
podawane
na sosie
maja
w kawiarni
Clakier
Caffe
z sera pleśniowego.
Są wyborne,
zagoszczą
wyroby słynnej
warszawa pocukierni
obiedzie
polecam szczególskiej
„Blikle”.
nie domowe wypieki i desery
kawiarni,
Pieczone bakłażany
Pasta kiopołuz hotelowejGołąbki
zeleviktóre
sarmi są
również na wynos!
ZPolędwiczka wieprzowa

Jesień po bułgarsku
Jesień po bułgarsku

Poznaj prawdziwy smak Indii

FIND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT

Stekbakłażany
z polędwicy wołowej
V
Pieczone
Pasta kiopołu

Gołąbki zelevi sarmi

„Willa Impresja”
Pabianice, ul. Żeromskiego 20A
tel. 42 227 14 14,
www.willa-impresja.pl

ul. Piotrkowska 106/110
Tel. 42 632 44 98,
42 636 63 77
www.hortcafe.com.pl
hortcafe@hortcafe.pl
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GASTRONOMIA
Piotrkowska 77

tel. 42 632-48-76 18
www.irishpub.pl
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Klub Dyrektorów
w Hotelu andel`s

PIZZERIA
IN CENTRO

W kwietniu odbyło się w Hotelu andel's spotkanie Salon Business
Dialog CEO i Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”. Goście
Iwony D. Bartczak, szefowej Klubów, po prelekcji dra Mirosława
Budzickiego, stratega rynków finansowych banku PKO BP, debatowali jak interpretować publikowane w mediach i raportach dane i wskaźniki ekonomiczne, pokazujące aktualną sytuację w kraju i regionie.
Korzystając z okazji, zadaliśmy prelegentowi dwa pytania.
Wiemy, że jesteśmy w punkcie wzrostu, ale nie wiemy, ile to będzie trwało i jak właściwie mierzyć wskaźniki gospodarcze. Co na to PKO BP?
Zakładamy, że w najbliższych dwóch latach tempo wzrostu PKB
będzie systematycznie przyspieszać, przekraczając poziom trzech procent. Nasz optymizm wyrażony w prognozach wynika m.in. z oczekiwanego ożywienia w strefie euro. W IV kwartale zeszłego roku w Eurolandzie recesja zakończyła się i odnotowaliśmy po raz pierwszy dodatni odczyt
PKB. W
rokuWielkim
zakładamy,
że tempo
wzrostu
PKBCaffe
przeOd kwietnia
w tym
Teatrze
działa
kawiarnia
Clakier
kroczy
r/r. To
polskiekawę,
produkty
(tel.
7331,0%
300 072).
Alepowinno
można tuzwiększyć
nie tylkopopyt
wypić na
smaczną
zjeść
i usługi.
ciasta
własnego wypieku i wypić drinka w przerwach między spekKrótka
mówiąc,
będzie
lepiej?
taklami.
Lokal
czynny
jest
od 10.00 do 18.00 (w dni spektakli nawet
Oczywiście.
Poza
tym
zakładamy,
że wtuPolsce
odbuduje
sięna
popyt
do 24.00), a w porze lunchu
zamówimy
smakowite
dania
gowewnętrzny,
co jest związane
ze na
wzrostem
funduszu płac
rąco,
w tym chrupiące
krewetki
sałacie zrealnego
sosem słodko-pikanti spodziewaną
poprawą
rynkuustawny
pracy. Toi efekt
ożywienia
gospodarnym.
Clakier Caffe
jestna
bardzo
można
tu zorganizować
czego.
Jesteśmy
ewidentnie
w
fazie
cyklu
wzrostowego,
który
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarniębędzie
pro- 10.indd
kontynuowany
w kolejnych
latach. cenionej firmy cateringowej INwadzi
Dariusz Trzmielak,
właściciel
Kolejne spotkanie odbędzie się 15 maja w godz. 9.00-11.00, a dysTERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź
kusja będzie dotyczyć tematu „Nowe szlaki handlowe – export,
EXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty
import w świetle aktualnych zmian na mapie politycznej i gospodarSzwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad
czej świata". Redakcja dysponuje bezpłatnymi zaproszeniami na to
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco pospotkanie. Zainteresowanych prosimy o kontakt z j.mazur@ambos.pl
lecam i zapraszam!
(Not. jm)

Piotrkowska 153
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Manufaktura Rynek
rekomenduje
JERZY
ON
FACEBOOK:
www.mei-mei.pl

Ubojnia Drobiu PIÓRKOWSCY

Koziołki 40
Wola Cyrusowa 21
95-061 Dmosin

rynek Łódzki
Łódzki 10(149)
5(156)2013
2014
rynek

tel. 46 874 71 70
fax 46 874 60 01
46 874 60 61
sekretariat@piorkowscy.com.pl
www.piorkowscy.com.pl
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Sklepy:
Koziołki 40
Stryków, ul. Warszawska 44
Łódź, ul. Piotrkowska 317/319
ul. Zgierska 93a
ul. Kilińskiego 153
ul. Dąbrowskiego 44/46A
ul. Wschodnia 25
ul. Próchnika 15
ul. Armii Krajowej 32
ul. Maratońska 24/32
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Zabytki na kółkach
Stowarzyszenie Classic Cars
Łódź (www.classiccarslodz.pl) już
drugi raz organizuje Bal Komandorski w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym „Dzikie Wino”
w Wiewiórczynie koło Łasku.
Dwa lata temu miłośnicy starej
motoryzacji zorganizowali Wyprawę po Dzikie Wino, a w tym roku
postanowili zrobić rajd turystyczno-nawigacyjny pt. Powrót do Dzikiego Wina. 45 załóg wyruszyło
z M 1 rano, po drodze musieli
odnaleźć kilka znanych łódzkich
murali, o 13.00 stawić się w Stacji
Diagnostycznej NASTAPOL przy
ul. Kasprzaka, gdzie sprawdzono
stan
a wieRestauracja Bułgarska 69 (tel. 42
207techniczny
27 60 oraz pojazdów,
793 483 936,)
zaczorem
wszyscy
bawili
się w Dziprasza w październiku na nowe dania
szefa
kuchni,
przyrządzane
kim Winie,
gdzie
rozdano
pod okiem znawców – konsultantem
lokalu jest
m.in.
prof. dyploGeornagrody
zdogii Mintcher z Katedry Slawistyki my
UŁ.uczestnictwa
– W tworzeniui karty
dań za
pomaga
byte
punkty
w
rajdzie.
Stowarzyszenam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni Bałkanów – wyjaśnia Maciej
nie – mówi
wiceprezeska
MagSosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy
tujego
już kilka
smakowitych
dalena
Zielińska-Gutkowska
–
dań, a tym razem przyglądaliśmy się jak powstają zelevi sarmi, zareczyjestrowaliśmy
dopiero wsą ztym
roku,
li gołąbki w liściach kiszonej kapusty
(polskie robione
kapusty
ale nieformalnie działamy już od 4 lat
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych
i organizujemy rajdy po regionie i Polsce.
bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
Liczy ponad 30 członków, którzy posiagorąco te dania polecam!
dają takie zabytki na kółkach, jak Mercedes z lat 1930., Porsche 911 z 1974,
VW T21 z 1973 czy Jaguar XJ6 z 1976.
Szerokiej drogi!
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Jesień po bułgarsku
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Pieczone bakłażany

TOKYO Sushi-Bar

Piotrkowska 126

GASTRONOMIA

Pasta kiopołu

Gołąbki zelevi sarmi

9/25/13
9/25/13 7:07
7:07 PM
PM

9/25/13 7:07 PM

tel. 537 133 337
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Stabilizacja na rynku

A kiedy hossa wróci na rynek?
Ci, co chcieli i mogli kupić mieszkanie – już to zrobili. Nowi przez
pewien czas będą się przyglądać sytuacji. Wysoka podaż lokali na rynku
pierwotnym nie ulegnie zmianie, jedynie luksusowe apartamenty utrzyTrzy pytania do Tomasza Błeszyńskiego, mają swoją wartość. Sytuację może poprawić zmiana polityki inwestycyjnej deweloperów, którzy powinni pomyśleć o obniżeniu marż i ciedoradcy „Rynku Nieruchomości”
kawych projektach w dobrych lokalizacjach za rozsądną cenę. Zachęty
Jaki jest rynek mieszkaniowy w 2014 r.?
i promocje nie będą działały na klientów jak kiedyś – liczy się twarda
Stabilizuje się. Wprowadzenie progra- ekonomia. Ceny mieszkań nadal będą podlegały negocjacjom, klienci
mu „Mieszkanie dla Młodych” niewiele dysponujący gotówka będą mieli większe przywileje. Jeśli politycy nie
zmieni na rynku. Jest niedopracowany wprowadzą nowych ustaw destabilizujących rynek nieruchomości, to
i obejmuje nieliczne grono beneficjentów. hossa wróci na rynek nieruchomści w 2016 r.
Oferta mieszkań na rynku pierwotnym jest
Niektórzy deweloperzy mają ciekawą ofertę sprzedaży mieszkań w zrewiwiększa niż możliwości nabywcze. Jego talizowanych kamienicach na Piotrkowskiej, jako lokata kapitału. Co Pan
poprzednik „Rodzina na Swoim” też rewo- o tym sądzi?
lucji nie zrobił. Wprowadzanie rekomendacji „S” przez banki może
Nieruchomości zawsze warto kupować, szczególnie w takich nietustudzić zapał kupujących, przyzwyczajonych do finansowania zaku- zinkowych lokalizacjach, jak ulica Piotrkowska. Trafiają się prawdziwe
pu 100-procentowym kredytem. Wymóg posiadania wkładu własne- okazje, ładnie położone lokale mieszkalne w odnowionych secesyjnych
We Pogrążanie
wrześniu odbyły
się Międzynarodowe
go na dłuższa metę będzie dobrym rozwiązaniem.
się kamienicach.
Stanowić mogą dobrą inwestycję i lokatę kapitału, jeśli
Targi REHABILITACJA,
organizowane
od 21
w wieloletnim kredycie w niepewnej sytuacji gospodarczej
jest ryzy- kupimy
je z myślą
o wynajmowaniu. Takie projekty są dzisiaj bardziej
lat
przez
łódzką
spółkę
INTERSERVIS.
Przyjekowne, lecz dla wielu kupujących to jedyne rozwiązanie. Czynnika- rentowne niż akcje, obligacje czy fundusze. Dochód z najmu takiego
chało
tu niskie
230 wystawców‚
sześć tysięcy
lekarzy
mi mobilizującymi do zakupów na kredyt jest nie
tylko
opro- mieszkania
może
przynieść średnio 6-8 procent w skali roku.To dobry
rehabilitantów,
fizjoterapeutów‚
naukowców
centowanie i atrakcyjne ceny, ale głównie stała praca.
wynik mając na uwadze zmieniającą się koniunkturę na rynku. (Not. jm)
i osób niepełnosprawnych z opiekunami. To jedna
z najważniejszych imprez branży medycznej
w Europie, prezentująca kapitału.
najnowszeUurządzenia
nas ten rynek zaczyna się rozwijać – przykładem jest choćMEDEN-INNMED
KOORDYNACJA
wspomagające diagnozowanie‚
leczenie i oficyn
reha- przy
by rewitalizacja
ul. Piotrkowskiej 120, gdzie obecnie przybilitację. W tym roku swoją
premierę
miały
tu
gotowywany jest do sprzedaży pakiet małych mieszkań i lokali z garam.in. robot
wspomagający
Małe,
nowoczesne
żami.rehabilitację
To tutaj 115 rąk,
lat temu uruchomiono pierwszy stały kinematograf
słuchawki
służące do
podczas
semieszkania
kupowane
na światłoterapii
na ziemiach
polskich.
Budynek będzie się nazywał StopKlatka
zonowych
interaktywne
do terapii małych mieszkań i lokali usługowych z garawynajem:
to depresji,
chwilowa
i będzie gry
tu kilkadziesiąt
z autyzmem
chodu.
żami.do
W nauki
pomieszczeniach
przeprowadzono remont obejmujący cztemodadzieci
czy stały
trend? oraz sprzęt
Na
zachodzie
ry kilkanaście
tysiące metrów
Podczas
targówsporo
odbyło się
konfe- kwadratowych. Odrestaurowano podwórko
osób rencji
zainteresowanych
i wymienione
wszystkie instalai warsztatów poświęconych
fizykoterapii
jest inwestycją
w projekty
cje.kardiologicznej
Kamienica posiada
w stomatologii,
rehabilitacji
oraz centralne ogrzewanie
miejskie. Sprzegwarantujące
systemowi przychody
opieki nad osobami
niepełnosprawnyHABILIS
wyższemi.
niżZłote
na lokacie
już dwa zdobyły
kompleksy STANLEY
mieszmedale banTargów dano
Rehabilitacja
kowej,firmy
aleMEDEN-INNMED
jednocześnie kań,
w których
powstały eleza PiezoWave2
działabezpieczne
i gwarantujące
ganckie
apartamenty
jący skupioną
falą uderzeniową
ESWT,
KOOR- na wynadługoterminowy
wzrostdo oceny
jem: postawy
„Good i Time”
DYNACJA za system
chodu i „Stare
Kino”.
którym jest
FreeMed Posture, oraz BTL
PolskaInwestor,
za aparat do
spółka Wyróżnienia
Goldar Investments
terapii ultradźwiękowej BTL-4710.
(kapitał
brytyjski)
zapowiedział,
przyznano firmom HABILIS
za ortezę
dla osób
że jeszcze
w majuchoklienci indypo udarze, VITA za urządzenie
do reedukacji
widualni
będą
mogli
du Parestand oraz STANLEY za taśmę termopla- obejrzeć
kolejne lokale na sprzedaż. Więstyczną Orficast. Gratulujemy!
cej informacji na stronieVITA
www.
BTL POLSKA
piotrkowska120stopklatka.pl
(jm)

mieszkaniowym?

Złota Rehabilitacja

Zostać rentierem
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Lodka z Łodzi
Ikoną Łodzi przez lata była prządka, choć nigdy nie przybrała
formy plastycznej, jak np. Miś Uszatek czy inne postaci z filmów
łódzkiego Semafora. Może warto stworzyć nowoczesny, kobiecy
wizerunek Łodzi? Taką próbę podjęła Fundacja RE-ACT wymyślając... Lodkę. To lalka. Jej prototyp stworzyła Monika Onoszko
i zaprojektowała dla niej kolekcję ubrań. Ceramiczne odlewy wykonała Małgorzata Suchoń, a materiały zostały kupione w składach tkanin, sklepikach z niepotrzebnymi perukami, z których upleciono
włosy dla lalek. Wczesną wiosną Lodka była gotowa. Akurat w marcu
br. krakowskie Muzeum Manggha przygotowało wystawę „To nie są
lalki dla dzieci… Współczesne lalki kolekcjonerskie BJD”, która
pokazała nowe oblicze lalki. Lalki kolekcjonerskie z przegubami kulkowymi (ang. Ball-Jointed Dolls) to figurki
z żywicy poliuretanowej, które przyjmują
setki obliczy, kształtów
i stylizacji; bywają
smutne, oszpecone,
niedoskonałe, okaleczone, czasem też drapieżne i pełne erotyzmu. Przeznaczone są
nie dla dzieci, a dla
dorosłych. Twórczynie
Lodki
uzbrojone
w fachową wiedzę przestały uważać swoją
pasję za dziecinadę.
Założyły stronę internetową www.e-lodka.pl
i doszły do wniosku,
że Lodka może przyczynić się do promocji
Łodzi. Bo Lodka oczy-

Czerwiec ze smakiem

W dniach 26-29 czerwca odbędzie się w Łodzi 11 Festiwal
Dobrego Smaku. To największe wydarzenie kulinarne w Polsce.
Projekt realizuje Agencja SBS Public Relations od 2003 r. Od 4
lat festiwal ma zmienioną formułę, przyciągając do Łodzi coraz
większą liczbę turystów. Rok temu w wydarzeniach festiwalowych uczestniczyło ponad 40 tys. osób, które przez 4 dni odwiedzały
restauracje
i kawiarnie, delektując
się smakiem festiwalowych dań. Imprezie
towarzyszą
Szkoła
Dobrego Smaku i Kino
ze Smakiem, a w tym
roku program jest jeszcze bogatszy. Spróbujemy potrawy zapomnia-

wiście „mieszka”
w Łodzi, tu się ubiera, chodzi do sklepów, spotyka się
z koleżankami w kawiarniach i restauracjach.
Ostrożnie
stąpa po remontowanej Piotrkowskiej,
uważając, żeby nie
zniszczyć nowych
bucików,
ogląda
wystawy, dziwi się,
że tak wiele lokali
jest
zasłoniętych
napisem „do wynajęcia”, bo pamięta
czasy, gdy na tej
ulicy kupowało się
eleganckie kreacje.
Fundacja RE-ACT,
w której działają Elżbieta Hibner i Barbara Sokołowska-Urbańczyk,
ma
obecnie na sprzedaż
ponad 40 lalek, kosztują od 200 do 400
zł. Są świetną okazją
do promocji sklepów oraz lokali
gastronomicznych,
a możne je obejrzeć
na wystawie w Restauracji „Polska”
przy ul. Piotrkowskiej 12.
(BeO)
ne i na nowo odkryte, bo tak brzmi
hasło tegorocznej edycji. W ten
sposób organizatorzy składają
ukłon tradycji – sporo jest bowiem
zapomnianych
produktów
i potraw, których smak warto przypomnieć. Więcej informacji – na
www.festiwaldobregosmaku.eu

W 2013 zwyciężyło ATO SUSHI

Przyjaciele Świata znów gotują
W sobotni wieczór 7 czerwca w Hotelu andel's Łódź odbędzie się
VI edycja Kolacji Charytatywnej pod hasłem „Przyjaciele Gotują”
z udziałem Kurta Schellera. Będzie to „Krótka podróż dookoła Świata”, podczas której Stowarzyszenie Przyjaciele Świata będzie zbierać
fundusze na rzecz Kliniki Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu
ICZMP w Łodzi, zajmującej się diagnostyką dzieci w łonie matki,
wczesnym wykrywaniem wad oraz ich leczeniem. Zebrane w 2013 r.
fundusze zostały przeznaczone na wsparcie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7 w Łodzi, zakup stanowisk do pielęgnacji noworodków dla

RYNEK

W 2011 - CAMMINO

Kliniki Kardiologii ICZMP, wyposażenie w instrumenty muzyczne
orkiestry dzieci chorujących na
zespół Downa przy Stowarzyszeniu
Rodziców i Opiekunów Chorych
z Zespołem Downa w Łodzi oraz
sfinansowanie zakupu aparatu do
badań genetycznych Nano-drop dla
Zakładu Genetyki ICZMP. Są jeszcze wolne miejsca, chętnych na
udział w kolacji zapraszamy na stronę www.przyjacieleswiata.pl
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Majówka w Manufakturze i na Pietrynie

1 maja na rynku Manu- poruszać się normalnie. Przy Piotrkowskiej 89 w ramach festiwalu
faktury zagości po raz szó- Fashion Week odbędzie się 9 maja After Party, a następnego dnia
sty Piknik Funduszy Euro- w Pasażu Rubinsteina możemy uczestniczyć we wspólnym muzykopejskich, otwierając obcho- waniu „Nastrój się na Łódź”. 11 maja zapraszamy rodziny na
dy związane z dziesiątą „Smaczną Niedzielę na Piotrkowskiej” do restauracji przy deptaku,
rocznicą przystąpienia Pol- a Towarzystwo Opieki nad Zabytkami zorganizuje spacer po Ulicy
ski do Unii Europejskiej. Piotrkowskiej. 16 maja rozpocznie się plenerowa akcja teatralna
Na scenie wystąpią muzycy „Korowód”, otwierająca OgólFilharmonii Łódzkiej, for- nopolski Przegląd Teatrów
macja KamieńKamieńKa- Dziecięcych i Młodzieżowych
mień, SteamLove, L.Stadt, „Dziatwa” (od pl. Wolności do
Dawid Podsiadło oraz ul. Jaracza). 16 maja wraca na
zespół Dżem. Wieczorem swoje miejsce pod numerem 87
podziwiać będziemy pokaz Miś Uszatek, a w nocy z 17 na
fajerwerków. W weekend 10 18 maja zapraszamy na spacer
i 11 maja rynek Manufaktu- po Ulicy Piotrkowskiej w Noc
ry zamieni się w las – sokol- Muzeów. 22 maja rozpoczną
nicy zaprezentują umiejęt- się łódzkie Juwenalia (od pl.
ności łowieckie swoich pta- Wolności do Pasażu Rubinsteków, a myśliwi opowiedzą ina). W maju zacznie się też
o pracy psów. Będą popisy sezon kulturalny w łódzkich
drwali, smażenie rydzów, koncert trębaczy oraz leśny piknik przygo- parkach organizowany przez
towany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. 17 i 18 maja Zieloną Łódź. Koncert inauguManufaktura obchodzi ósme urodziny i na rynku obejrzymy wystę- rujący odbędzie się 1 maja
py zespołu Kult oraz Raz-Dwa-Trzy. Stanie tu wesołe miasteczko, w Parku Źródliska w zabytkoodbędą się spektakle w wykonaniu Kliniki Lalek, obejrzymy instala- wej altanie, gdzie Orkiestra
cje w kształcie dzikich zwierząt – słonia wielkości swojego afrykań- Kameralna PRIMUZ, działająAkademii Muzycznej
skiego odpowiednika i żyrafy wysokiej na ponadWe
pięćwrześniu
metrów.odbyły
24 ca
sięprzy
Międzynarodowe
Łodzi zagraod„Cztery
Pory
maja wystartuje z Manufaktury Bieg Ulicą Targi
Piotrkowską
ROS- worganizowane
REHABILITACJA,
21
Roku” Vivaldiego.
SMANN RUN. Tego samego dnia organizowana
tu łódzka
edy- INTERSERVIS.
lat jest
przez
łódzką spółkę
Przyje(BeO)
cja castingu do konkursu Elite Model Look,chało
zaś 31
majawystawców‚
rusza
tu 230
sześć tysięcy lekarzy
BasketmaniaStreetball, czyli impreza dla miłośników
koszykówki.
rehabilitantów,
fizjoterapeutów‚ naukowców
Na Pietrynie wciąż trwa remont, ale w kilku miejscach
można już z opiekunami. To jedna
i osób niepełnosprawnych
z najważniejszych imprez branży medycznej
w Europie, prezentująca najnowsze urządzenia
MEDEN-INNMED
KOORDYNACJA
wspomagające diagnozowanie‚ leczenie i rehabilitację. 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.
Podczas targów odbyło się kilkanaście konferencji i warsztatów poświęconych fizykoterapii
w stomatologii, rehabilitacji
kardiologicznej oraz
REKRUTACJE,
DORADZTWO PERSONALNE
systemowi opieki nad osobami niepełnosprawnyHABILIS
STANLEY
mi. Złote medale Targów Rehabilitacja zdobyły
firmy MEDEN-INNMED za PiezoWave2 działający skupioną falą uderzeniową ESWT, KOORDYNACJA za system do oceny postawy i chodu
FreeMed Posture, oraz BTL Polska za aparat do
terapii ultradźwiękowej BTL-4710. Wyróżnienia
przyznano firmom HABILIS za ortezę dla osób
po udarze, VITA za urządzenie do reedukacji chodu Parestand oraz STANLEY za taśmę termoplastyczną Orficast. Gratulujemy!
VITA
BTL POLSKA

Złota Rehabilitacja
Znajdujemy właściwych ludzi
na właściwe miejsca
www.hrsolo.pl

LOCUS Biuro Coworkingowe
ul. Piotrkowska 276, bud. B lok. 2
tel/fax: 42 235 45 15
biuro@locus.lodz.pl
www.locus.lodz.pl
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Artyści z ELanie

W Galerii Urzędu Miasta Łodzi przy
ul. Piotrkowskiej 87 obejrzeliśmy
w kwietniu wystawę zatytułowana „ELanie. Ze zbiorów Rodziny Majdas”, zorganizowaną przez Stowarzyszenie Artystyczne ELart. Zaprezentowano na niej
obrazy i rzeźby pochodzące z kolekcji
Dariusza i Anny Majdas, reprezentujące
sztukę współczesną – przede wszystkim
łódzkich artystów najmłodszego pokolenia. Kolekcja wystartowała w 2006 r.,
kiedy małżeństwo Majdas wzięło udział
w pionierskim programie wdrożonym
przez łódzki Dom Aukcyjny Rynek Sztuki. Jego ideą było umożliwienie kolekcjonerom zapoznanie się z twórczością
początkujących malarzy, rzeźbiarzy i grafików, absolwentów łódzkiej ASP. Ich dzieła były prezentowane na Aukcjach Promocyjnych,
do których mieli dostęp wszyscy
zainteresowani twórcy, reprezentujący najróżnorodniejsze style –
od akademickiego realizmu
po ekspresyjne abstrakcje. Autorzy kolekcji wybrali dzieła, które

Biblioteka nagrodziła

W kwietniu wręczone zostały Nagrody Złoty Ekslibris i Superekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Najlepszą Książką o Łodzi jest „Fabryka snów” Stanisława
Zawiślińskiego i Tadeusza Wijaty (wydawca: spółka TOYA). Najlepszymi
Książkami o Ziemi Łódzkiej zostały: „Mocarze czasu: pomnikowe drzewa w świecie i na ziemi łódzkiej” Janusza Hereźniaka (Łódzkie Towarzystwo Naukowe) oraz „Rezerwaty: ochrona przyrody w lasach Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i województwa łódzkiego” Romualda Olaczka (Oficyna Wydawnicza FOREST w Józefowie). Najlepszym
Wydawnictwem Albumowym o Łodzi jest „Potęga Łodzi Power of Łódź:
2010-12” pod opieką artystyczną Marka Janiaka, Włodzimierza Adamiaka i Marcina Wasilewskiego (wydawca: Fundacja Ulicy Piotrkowskiej oraz
Urząd Miasta Łodzi). Nagrodę w kategorii Najlepsze Wydawnictwo
Albumowe o Ziemi Łódzkiej zdobyła publikacja: „Nekropolie Łęczycy:

Książki z rekomendacją

Warto w maju wpaść do księgarni STOMPEL (Piotrkowska
11, www.stompel.pl), która rekomenduje trzy tytuły: „Tajne państwo” Jana Karskiego, wydanie
z okazji setnej rocznicy urodzin
autora; „Łódzkie wille fabrykanckie” Krzysztofa Stefańskiego, bogato ilustrowany katalog
łódzkich willi; oraz „Tajemnicę
pani Ming” Eric-Emmanuela
Schmitta, niewiarygodne historie podróżniku, który w Chinach postanowił dowiedzieć się
prawdy o fascynującej
go kobiecie. W księgarni warto też zajrzeć
na półkę z tytułami
przecenionymi. Znajdziemy tu książki
Jacka Kalitowskiego,
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polskiego pisarza mieszkającego
od lat w Amsterdamie – powieści
„Substancję rasową” i „Komisarza Ostergaarda” oraz zbiór
„Pigułki Driona. Opowiadania
Amsterdamskie”. Miłej lektury!
(ar)

po zestawieniu tworzą przegląd możliwości łódzkiego środowiska plastycznego. Spośród kilkudziesięciu wybranych artystów wielu obecnie
cieszy się dużą popularnością na polskim rynku sztuki. Obrazy Magdaleny Połacik, Kamili Stępniak, Sylwii Szyszkowskiej-Sitarek, Wojciecha
Piekarskiego, Dominika Woźniaka i innych goszczą często na aukcjach
nie tylko w Łodzi, ale także w Warszawie, Sopocie i Krakowie. Ale to
w kolekcji państwa Majdasów znajdują się ich najwcześniejsze dzieła,
dokumentujące rozwój
karier artystycznych. Na
wystawie można było
dostać katalog zawierający ok. 100 barwnych
reprodukcji
dzieł,
a słowo wstępne napisała
do niego Julia Niewiarowska-Kulesza, kuratorka wystawy.
(ar)

piękno ukryte w detalu” pod redakcją Lucyny
Sztompki oraz zespołu w składzie: Alicja
Łosińska, Maria Sęczkowska, Mirosława
Żydek, Mirosław Pisarkiewicz, Bolesław
Solarski. Tekst w albumie zamieścił Mirosław
Pisarkiewicz, a fotografie wykonał Przemysław Marynowski (Towarzystwo Naukowe
Płockie Oddział w Łęczycy oraz Towarzystwo
Miłośników Ziemi Łęczyckiej). Nagrodę
Superekslibris przyznano Wydawnictwu
HAMAL Andrzej Machejek za całokształt
dotychczasowych osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi, oraz redakcji kwartalnika „Na
Sieradzkich Szlakach” za całokształt osiągnięć w zakresie publikacji o Ziemi Łódzkiej.
Gratulujemy!
(red.)

Młyn z książkami

„Piwo, flaki garnuszkowe,
petersburskie bliny i kawior astrachański, czyli z dziejów gastronomii łódzkiej do 1918 r.” Mirosława Jaskulskiego to pozycja wyjątkowa, którą czytałem z zapartym
tchem – to niżej podpisany rekomenduje przecież dania serwowane w łódzkich restauracjach, a opisywane na stronach GASTRONOMIA. Po raz pierwszy w jednej
publikacji znalazłem trak szczegółową historię gastronomii łódzkiej z czasów przedrozbiorowych,
pierwszej połowy XIX wieku oraz
przełomu XIX i XX wieku. Mnóstwo tu ciekawostek i unikatowych zdjęć pozwalających czytelnikom przenieść się w czasie.
Gorąco polecam!
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Manufaktura

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
się 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!

rynek Łódzki 5(156) 2014

będzie

większa

O całe 420 nowych
miejsc parkingowych! Prace
już się rozpoczęły i zakończą w grudniu. Koszt inwestycji wynosi 5 milionów
euro, a po jej zakończeniu
zaparkuje tu w sumie 3500
samochodów. Trzypoziomowy parking stanie od
strony ul. Drewnowskiej
i będzie połączony z galerią
handlową
nadziemnym
przejściem. Budynek zaprojektowała pracownia Sud Architekt
Polska (SAP), która wcześniej nadzorowała projekt budowy Manufaktury. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo
Inżynieryjno-Budowlane BUDECON SA. Projekt architektoniczny
parkingu – mówi Nicolas Roques z SAP – wpisuje się w główną ideę koncepcji kompleksu. Nawiązujemy też do przemysłowej przeszłości całego obiektu,
w projekcie dominują materiały surowe, jak beton i stal ocynkowana, które na
fasadzie inwestycji będą wzbogaNicolas Roques i Jocelyn Fillard z SAP
cone elementami roślinnymi.
Będzie to kontynuacja pasa zieleni od strony zachodniej. Każda
ze stref parkingowych ma swój
określony kolor, kontrastujący
z neutralną szarością materiałów
użytych w konstrukcji budynku.
W maju czynny już jest taras
widokowy w Manufakturze,
dostępny w godzinach
otwarcia Muzeum Fabryki.
Zapraszamy!
Jerzy Mazur, zdjęcia JSM i archiwum SAP
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