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ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

FLIRT
rusza w region!

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

ALICJA**

Łódzki Pałacyk

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

Łódź,
ul. Żeromskiego 52
tel. 609 703 099
recepcja@lodzkipalacyk.pl
www.lodzkipalacyk.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
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

DoubleTree
by Hilton****

WILLA
IMPRESJA

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

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

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

Jesień po bułgarsku

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

Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42 207 27 60 oraz 793 483 936,) zaprasza w październiku na nowe dania szefa kuchni, przyrządzane
KINO BAŁTYK
MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ
okiem
znawców ul.
– konsultantem
lokalu
m.in.
prof. Georul. Narutowicza 20 . . . . .pod
. tel.
42 630-36-03
Tymienieckiego 24
. . .jest
. tel.
42 674-42-98
gii Mintcher z KatedryMUZEUM
Slawistyki
UŁ. – W tworzeniu
karty dań pomaga
KINO CHARLIE
MARTYROLOGII
RADOGOSZCZ
ul. Piotrkowska 203/205 . .nam
. tel.
636-00-92
ul. znawczyni
Zgierska 147
. . .Bałkanów
. . . . tel.
42 655-36-66
też42Mariana
Mamos,
kuchni
– wyjaśnia
Maciej
CINEMA CITY
MUZEUM
SZTUKI
Sosnowski,
menedżer
lokalu.
Testowaliśmy
tu
już
kilka
smakowitych
ul. Karskiego 5 . . . . . . . tel. 42 664-64-64
ul. Więckowskiego 36 . . . . tel. 42 633-97-90
się jak powstają zelevi sarmi, czyŁÓDZKI DOM KULTURY dań, a tym razem przyglądaliśmy
MUZEUM SZTUKI - ms2
ul. Traugutta 18 . . . . . .li .gołąbki
tel. 42 633-70-13
w liściach kiszonej
kapusty
są z kapusty
ul. Ogrodowa
19 . (polskie
. . . . . robione
. tel. 42 634-39-44
ORANGE IMAX
słodkiej!) oraz kiopołu
– tradycyjna
pastaSztuki)
z pieczonych
PAŁAC
HERBSTAbułgarska
(oddział Muzeum
ul. Karskiego 5 . . . . . . . tel. 42 664-64-64
ul. Przędzalniana
72 . . . pomidorów.
. . tel. 42 674-96-98
bakłażanów, grillowanej
papryki i świeżych
Wyborne,
SILVER SCREEN
SKANSEN
MIEJSKIEJ
ARCHITEKTURY
gorąco
te
dania
polecam!
al. Piłsudskiego 5 . . . . . tel. 42 639-58-00/58
DREWNIANEJ

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

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

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

. . . . . . . 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

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

Pieczone bakłażany

RYNEK

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
www.se-ma-for.com/muzeum-bajki

Pasta kiopołu

Gołąbki zelevi sarmi
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Macias proponuje Łódź ogromną

Kurs na Afrykę?
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W czerwcu rusza nowy portal „Macias Proponuje”. Co tam znajdziemy?
ze Sławomirem
Od Rozmowa
27 lat zajmuję
się dziennikarsko
ŁodziąMajmanen,
muzyczną.Prezesem
WspieramPolskiej
artystów,
tworzę muzykę i piszę teksty. Kreuję iniAgencji Informacji i Inwestycji
cjatywy artystyczne – np. ROCK Tuwima. PrzezZagranicznych
ostatnie 9 miesięcy zajmowałem się w TVP Łódź programem kulinarnym i gastronomią, która jest moją wielMówi
Pan,pełno
że polska
gospodarką pasją. t
Mam
zatem
materiału
na
ka wychodzi
z europejskiego
kokonowy portal,
który jest
wynikiem mojej
Jak?i w mieszkających tu ludzi.
wiary wnu.
Łódź
Po latach
koncentrowania
na
Chcę tu proponować, polecać i wspierać
tych,
którzy mają w się
sobie
własnychmuzyczną.
sprawach oraz
integrowania
podobną pasję, choć niekoniecznie
Będzie
to miejsce
się z różne
Europą
zaczynamy
dostrzegać,
że istopiniotwórcze, wspierające
biznesy
– sklepy,
lokale, hotele,
nieją też możliwości
współpracy z krajami Azji i Afryki. Chceagroturystykę
i motoryzację.
my, aby
przedsiębiorcy
dostrzegli,
i główne
Dostał
Pan polscy
kiedyś nagrodę
Związku Miast
PolskichżezaAfryka
wspieranie
samokraje tego
kontynentu
się rozwijały w ciągu najbliższych
rządności.
Dlaczego
Pan ją będą
wspiera?
15 lat znacznie
niż reszta świata.
I że są tam ale
możliwości
Polityka
jest mojąszybciej
pasją, szczególnie
międzynarodowa,
to samorząd
oddolne
inicjatywy
obywatelskie
są krwioobiegiem
Państwa,
nie itylko
dla takich
gospodarek
światowych,
jak chińska,
amerealnie
wpływającym
nasze życie
codzienne.
pokazują
rykańska,
brytyjska, na
francuska
czy rosyjska,
aleGazety
także dla
krajów
brud,
głupotę
ludzką i durne
decyzje
władz,
a przecież
setki
o średnim
potencjale.
Mamy
wszelkie
dane
ku temu,mamy
by stać
się
przykładów
wspaniałych
osiągnięć małych
społeczności
i ludzi
największym
środkowoeuropejskim
partnerem
dla krajów
Afryzki.
pasją,
kochających
ojczyzny. Jeśli
chcą oni materiałów
realizować
Takie
dziedziny,swe
jakmałe
budownictwo,
produkcja
swoje
pomysły korzystając
z biznesu lokalnego,
to będzie
to najlepbudowlanych,
budowa infrastruktury
drogowej
i kolejowej,
orszy
sposób przetwórstwa
na sukces gmin,
miasteczek czy
wsi polskich.
Mój porganizacja
spożywczego,
rybołówstwa
i gospodarki
tal
będzie o– nich
i dla nich. oczywiste kierunki polskiej współpramorskiej
to najbardziej
Jak
będzie w praktyce?
cy ztoAfryką.
Mamy
radiowy
z możliwością
t Był do
Pandyspozycji
z delegacjąprogram
rządowątelewizyjny
w Nigerii.i Jakie
są możliwości
tego
realizacji
konkursów
dla
słuchaczy,
zaprzyjaźnione
portale
informakraju?
cyjneOrganizowaliśmy
i biznesowe oraz rozbudowany
blog maciasproponuje.pl
oraz...
tam część gospodarczą
wizyty premiera
Proszę
tu
dodać
„Rynek
Łódzki”
jako
patrona
medialnego!
Donalda Tuska. Byłem zaskoczony stopniem przygotowania miSuper,
bardzo
Otóż wszystko
to spięte
w całość
da ich
realną
nistrów
rządudziękuję.
nigeryjskiego.
Prezydent
Nigerii
zaprosił
na
siłę reklamowo-wizerunkową firmom w Łodzi i całym regionie.
spotkanie z polską delegacją, a oni dokładnie wiedzieli, o czym
Jestem Lodzermenschem i zależy mi na pozytywnym „kopie
chcą rozmawiać z polskim rządem i naszymi przedsiębiorcami.
w górę”. Chcemy pilnować jakości usług i krytycznie, choć z szaPo drugie – zorganizowaliśmy tam polsko-nigeryjskie forum gocunkiem, poprawiać to, co jest do poprawienia. Włodzimierz
spodarcze, na które przyjechało ponad dwustu przedsiębiorców
Boruński jako Żyd Halpern mówił w „Ziemi Obiecanej” – ja widzę
nigeryjskich, niektórzy limuzynami poprzedzonymi samochodamoją Łódź ogromną, żeby był wielki ruch, wielki handel. Może to naiwne,
mijaz w
ochroną.
Jasne jest jedno – nie ma co pchać się do Afryki bez
ale
to wierzę.
poparcia tamtejszego rządu i jego parasola politycznego.
Jerzy Mazur
t Jakie macie na to sposoby?
Wspólnie z Łódzką Regionalną Izbą Gospodarczą
oraz Instytutem Afrykańskim nasza agencja organizuje w listopadzie w Łodzi pierwszy kongres partnerstwa
i współpracy polsko-afrykańskiej POLANDAFRICA 2013. Łódź
jest jednym z najbardziej znanych polskich miast w Afryce dzięki tutejszemu Studium Języka Polskiego, które ukończyło wielu
afrykańskich polityków. Wspólnie zapraszamy zatem łódzkich
przedsiębiorców w dniach 26-27 listopada na kongres. Udział w
kongresie jest bezpłatny, a informacje o nim są na stronie www.
polandafrica.pl
Rozmawiał: Jerzy Mazur

WAM for EVER good

Więcej znajdziesz na:
www.rynek-lodzki.pl
www.rynek-lodzki.pl

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi jako pierwszy w Polsce wszczepił kardiowerter-defibrylator EVER MRI u dorosłego człowieka. Zabieg przeprowadził dr n.
med. Andrzej Bissinger. To jedyny skuteczny system dopuszczony do
stosowania w warunkach obrazowania całego ciała metodą rezonansu magnetycznego. Urządzenie umożliwia przerwanie groźnej dla
życia arytmii i przywrócenie rytmu zatokowego serca. W przeciwieństwie do innych systemów tego typu, EVER MRI daje pacjentom
możliwość korzystania z doskonałej diagnostyki obrazowej. Szacuje się, że aż 63 proc.
pacjentów z powodu ciężkimi zaburzeniami
rytmu serca w przeciągu 10 lat od wszczepienia kardiowertera-defibrylatora będzie
musiało skorzystać z badania rezonansu
magnetycznego. Dzięki systemowi EVER
MRI stało się to możliwe. Gratulujemy! (jm)

GOSPODARKA
WYDARZENIA

Logistyka na targach

Łódź ma świetnie miejsce na mapie Polski, dysponuje doskonałymi
możliwościami komunikacyjnymi, posiada wieloletnią tradycję wojskową i słynie z działań 25 brygady kawalerii powietrznej, której generał był kiedyś dowódcą. Łódź jest również historycznie związana z przemysłem odzieżowym i to właśnie tutaj znajduje się Wojskowy Ośrodek
Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej. W Łodzi istnieją najlepsze warunki do rozwoju imprezy dla szeroko pojętych służb materiałowych. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych podkreślił, że nie chodzi tu o walkę z Kielcami o targi wojskowe, lecz o ukierunkowanie każdej z imprez na węższą specjalizację. I tak MSPO w Kielcach to technika wojskowa i uzbrojenie,
a TLSM w Łodzi to przede wszystkim służby materiałowe. Pierwszego dnia targi odwiedzili przedstawiciele Wojska Polskiego – komendanci Regionalnych Baz Logistycznych i Oddziałów Gospodarczych,
szefowie Sekcji Żywnościowych,
Mundurowych i MPS Wojska Polskiego oraz komendanci pozostałych służb mundurowych. Wśród
nich byli liczni przedstawiciele
Służb Celnych, Więziennych, Policji, Straży Granicznej. Nie zabrakło
też przedstawicieli rządu, a wśród
nich byli Wicemarszałek Sejmu
rzeczpospolitej Polskiej Stefan Niesiołowski, były Minister Łączności
Tomasz Szyszko, Senator Ryszard
Bonisławski, a także przedstawiciele władz samorządowych Województwa Łódzkiego i Miasta Łodzi.
Adam Rejman, Zdjęcia: JSM
oraz hor. Sławomir Mrowiński

W hali EXPO Łódź odbyły się
w maju Targi Logistyki Służb Mundurowych (TLSM). To już druga
edycja tych targów, a towarzyszył
im kongres „Wojsko Polskie szansą
dla przedsiębiorczości”. – Po raz
kolejny wykorzystujemy okazję do
zarekomendowania wojska jako
instytucji otwartej na współpracę
z sektorem cywilnym – mówił podczas otwarcia targów gen. broni
Edward Gruszka, szef Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych, podkreślając obecność blisko 200 przedstawicieli firm oraz prawie 40 wystawców zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie logistyki
wojskowej i zaprezentowania swoich produktów. – Pozytywny
odbiór pierwszej edycji targów był
dla nas ważnym sygnałem, że istnieje duże zapotrzebowanie na taką
formę wzajemnych kontaktów –
dodał szef Inspektoratu. Po otwarciu goście z Warszawy wraz z Wiceprezydentem Miasta Łodzi Markiem Cieślakiem, członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego Marcinem Bugajskim oraz Prezesem MTŁ Katarzyną Drobińską i Prezesem
Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosławem Golisem udali się
na briefing, podczas którego generał Gruszka podkreślił walory Łodzi
jako idealnego miejsca na organizacje targów dla służb materiałowych.

Energetyczna Łódź

zentują firmy wytwarzające ciepło i zajmujące się dystrybucją energii,
wykorzystujące odnawialne źródła ciepła i opracowujące technologie
ich pozyskiwania. Targi propagować będą ochronę środowiska w energetyce – poznamy tu „od kuchni” przyjazne środowisku rozwiązania
dla transportu indywidualnego i zbiorowego, jego infrastrukturę
i sposoby ładowania, jak również propozycje takich systemów dla
województwa. Zaprezentują się tu także
firmy
projektujące
i realizujące inteligentne i energooszczędne
instalacje domowe, biurowe i uliczne w zakresie oświetlenia. Warto
w tych dniach odwiedzić Łódzkie Targi
Energetyczne!
(ar)

Międzynarodowe Targi Łódzkie są organizatorem Łódzkich Targów Energetycznych, które odbędą się w dniach 27-28 czerwca w hali
EXPO-Łódź przy al. Politechniki 4. Będzie to idealne miejsce prezentacji, wymiany poglądów i doświadczeń oraz dyskusji w zakresie szeroko rozumianej energetyki. Nieco wcześniej, bo 25 czerwca, rozpocznie się trzydniowy Kongres „Łódzkie Energetyczne”, poświęcony
energetyce odnawialnej i konwencjonalnej. To kluczowe dziedziny
w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Organizacja tych imprez w jednym miejscu i niemal w tym samym
czasie pozwoli na zbudowanie trwałych relacji w środowisku branży
energetycznej, nauki i biznesu, a przedstawione na targach rozwiązania i „dobre praktyki” zarządzania energią elektryczną i cieplną przyniosą wymierne korzyści społeczne i gospodarcze. Swoją ofertę zapre-
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Jego Wysokość Rower Elektryczny

Rozmowa z Andrzejem Łotockim, menadżerem ds. marketingu i sprzedaży firmy GEOBIKE

mniej 50 zł, a koszty paliwa wciąż rosną. I wszędzie można rower
zostawić bez opłat parkingowych, a baterię wyjąć i podładować
w każdym gniazdku elektrycznym.
Skąd jest firma i gdzie ją można znaleźć?
GEOBIKE to marka dedykowana rowerom elektrycznym, jesteśmy polskim producentem e-bików. Nasze rowery powstają przy
użyciu najnowocześniejszej technologii i dostępne są w wersjach dla
zwykłych użytkowników, jak i dla wyspecjalizowanych służb. Pełna
gama modeli rowerów elektrycznych GEOBIKE dostępna jest na
stronie www.geobike.com.pl Zapraszam!
Notował: Jerzy Mazur

Na targach LOGISTYKA
pokazaliście rowery elektryczne,
które testowali nawet prezesi
poważnych firm...
Tak, nasze rowery cieszyły
się dużym powodzeniem. Podkreślmy, że rower elektryczny
to taki, w którym rowerzystę
wspomaga silnik elektryczny
zasilany z wydajnej baterii:
rower sam nie jeździ, to nie jest
motorower i trzeba pedałować.
Użycie napędu elektrycznego
znakomicie wypłaszacza wzniesienia, a wtedy jazda sprawia
tylko przyjemność. Jazdę rowerem elektrycznym pod górę
można przyrównać do poruszania się zwykłym rowerem
po płaskim terenie. E-rower jest
łatwy w obsłudze, a na w pełni
naładowanej baterii można
przejechać nawet 70 km.
Czyli może być środkiem
transportu do pracy, szkoły, zakupy i przejażdżki...
Jest znakomity nie tylko
podczas podjazdów w nierównym terenie – redukuje przeciążenia, poprawia kondycję,
częściej używany jest zdrowszy
od okazjonalnej i forsownej
jazdy zwykłym rowerem.
To prosty przepis na niesamowite zmiany i nowe wyzwania
w codziennym życiu. Badania
w wielu krajach wykazały,
że z takiego roweru częściej się
korzysta niż z tradycyjnego.
Porusza się nim szybciej
i omija korki, a w polskich
miastach jest coraz więcej ścieżek rowerowych!
Jak to wygląda w kosztach
eksploatacji?
Przejechanie 100 km rowerem elektrycznym to koszt
ładowania baterii – czyli
1 złoty. Za benzynę na takiej
trasie trzeba zapłacić co naj-

Strefa będzie większa

świadczyć będzie usługi outsourcingowe w zakresie dystrybucji wyrobów wyposażenia łazienek. Inwestycja opiewa na 18 mln zł, a zatrudnienie znajdzie tu 30 pracowników. Natomiast Organika-CAR SA z Grupy
Kapitałowej ORGANIKA SA zainwestuje w rozwój swoich zakładów
20 mln zł i zatrudni 30
nowych pracowników.
Od początku istnienia
ŁSSE wydała 241 zezwoleń na działalność, dzięki czemu łączne inwestycje osiągnęły w strefie
ponad 10,8 mld zł
i powstało prawie 29
tysięcy miejsc pracy.
(ar)

Digital One BPO, Epicom, Logiq Rożko oraz Organika-Car otrzymały zezwolenie na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Pierwsza z wymienionych firm zajmuje się tworzeniem stron
internetowych, e-sklepów, aplikacji internetowych i mobilnych, a także
innych rozwiązań IT. Spółka zamierza zainwestować 1,5 mln zł i zatrudnić 15 pracowników; będzie też nowym najemcą powierzchni biurowych w fabryce Grohmana przy ul. Tymienieckiego 22/24. Z kolei
w Podstrefie Kleszczów zainwestuje spółka Epicom, która zajmuje się
dystrybucją produktów higienicznych w dużych sieciach handlowych
branży FMCG. Inwestycja wyniesie 16,5 mln, dzieki czemu firma
zatrudni 30 pracowników. Spółka Jawna Logiq Rożko została utworzona dla realizacji inwestycji w Podstrefie Koluszki Łódzkiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej. Powstanie tam Centrum Dystrybucyjne, które
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Rynek Łódzki i... wojewódzki

Najbardziej spektakularnie – w Uniejowie...
Tak. W naszej pamięci utrwalają się najnowsze dokonania i sukcesy, ale przez te 10 lat udało się zrealizować wiele inwestycji użyteczności publicznej. Wiele firm oraz instytucji wzmocniło się dzięki
środkom z Brukseli, inwestując i tworząc nowe miejsca pracy. Przez
dekadę naszej obecności w Unii Europejskiej Łódź otrzymała
z Komisji Europejskiej prawie 3 miliardy złotych – niemal tyle, ile
wynosi roczny budżet Łodzi. Dzięki wsparciu Unii ruszyła przebudowa trasy WZ, finalizowana jest budowa trasy Górna oraz węzła
multimodalnego przy dworcu Łódź Fabryczna. I bardzo się cieszę,
że od kilkunastu lat odnajduję dokumentację naszych lokalnych
sukcesów na łamach „Rynku Łódzkiego”. A piknik w Manufakturze z okazji jubileuszu naszej obecności w Unii Europejskiej – gdzie
rozmawiamy – jest dobrą okazją do pokazania mieszkańcom regionu tego, co zyskaliśmy dzięki sprawnemu wykorzystywaniu funduszy z UE. Oblicze województwa zmieniło się i wciąż się zmienia,
z czego powinniśmy być bardzo dumni.
Not. Jerzy Mazur

Rozmowa z Jolantą Chełmińską,
Wojewodą Łódzkim
Jak Pani ocenia pierwszą połowę roku?
Na pewno był to trudny okres. Sporo udało się zrobić, ale myślę,
że gdybyśmy z większym dystansem i obiektywizmem podchodzili
do tematów poruszanych w kampaniach wyborczych, to udałoby się
jeszcze więcej. Wybory często oddalają ludzi emocjonalnie od siebie,
a powinniśmy działać razem. Jest bowiem dużo możliwości i mnóstwo potencjału w ludziach, ale musimy się nauczyć z niego korzystać. Nasze 10-letnie członkostwo w Unii Europejskiej uświadomiło
nam, że tylko widząc podobieństwa i wspólny cel, do którego zmierzamy, udaje nam się dużo osiągnąć. I to się w Polsce sprawdziło.
Środki unijne pomogły sfinansować wielkie projekty służące nam
wszystkim, ale najważniejsze jest to, że Polacy uwierzyli w siebie.
Poprzez szkolenia, edukację,
poszerzenie świadomości oraz
wiarę, że uda się to wszystko zrobić
wcale nie gorzej, niż w Europie
Zachodniej. Dzisiaj nie ma takich
różnic między Polską, Francją czy
Włochami. Polska może być przykładem właściwego przygotowanie
się do realizacji projektów. Widać
to doskonale w regionie łódzkim.
Jesteśmy najlepsi w absorpcji pieniędzy z funduszy unijnych.

Nie flirtujemy już z Unią

gowych i produkcyjnych tym obszarom, które były związane z przemysłem. Jeśli rewitalizujemy jakiś obszar miejski, to tam powinny
się pojawiać dodatkowe funkcje usługowe i nowe miejsca pracy.
Beneficjentom świetnie udaje się z tych środków korzystać, przykłady – to choćby Strefa Ekonomiczna czy Art Inkubator. Łódź już
przygotowuje projekty na kolejną perspektywę unijną. Dawne
zakłady włókiennicze dziś mogą pełnić nowe funkcje.
A kapitał ludzki?
To drugie narzędzie, którym dysponujemy. Kapitał ludzki ma
uzupełniać strukturalne działania – wspierać edukację szkolną na
każdym szczeblu, chcemy budować miejsca w przedszkolach
i dawać szansę rodzinom na zatrudnienie i dbanie o dzieci. Edukacja szkolna i szkolnictwo zawodowe daje ludziom kapitał pozwalający na realizację życiowych planów, wspiera bezrobotnych i wykluczonych z rynku pracy, a także nowopowstające innowacyjne
przedsiębiorstwa. Mamy w Łodzi ponad 20 uczelni i 100 tys. młodych ludzi, z których co roku kilkuset mogłoby powoływać do
życia nowe firmy. Na to będą środki finansowe z Unii Europejskiej.
Musimy kreować Europę konkurencyjną w stosunku do innych
ośrodków gospodarczych na świecie – w Afryce, Ameryce Północnej i Łacińskiej. Chcemy być liderem nie tylko cywilizacyjnym,
ale także gospodarczym.
Rozmawiał: Jerzy Mazur

Rozmowa z Witoldem Stępniem,
Marszałkiem Województwa Łódzkiego

W maju – na 10-lecie obecności Polski
w Unii Europejskiej – przyjechał na Dworzec Kaliski FLIRT. Ale chyba już przestaliśmy flirtować z Unią...
Tak. Myślimy o trwałym małżeństwie i chcielibyśmy, żeby rezultaty były
jak najlepsze. Mamy już 6 pociągów
FLIRT, które dostarczyła firma Stadler.
Kolejne trafią do nas w październiku,
a na koniec roku trzeba będzie uruchamiać następne linie. Te sześć będzie jeździło między Łodzią a Sieradzem. Od 15 czerwca inaugurujemy przejazdy. To będzie uzupełnienie pociągów, które dziś jeżdżą na tej trasie, aby można było znaleźć pociąg co pół godziny w szczycie i co godzinę poza szczytem.
Później od września będzie kontynuacja połączenie na trasie Zgierz
– Łódź Kaliska – Łódź Widzew. Przedłużymy trasę dzięki dodatkowym pociągom. Później pomyślimy o tym, żeby uruchomić kierunek Łowicz, Kutno i Koluszki. Ten etap budowy kolei aglomeracyjnej będzie funkcjonował do końca roku. Na lata 2014 – 2020 przygotowujemy projekt objęcia tym systemem całego województwa:
Tomaszów, Opoczno, Piotrków, być może też Bełchatów. Służyłby
on transportowi towarowemu i osobowemu, bo byłby połączeniem
elektrowni w Bełchatowie ze Złoczewem i kilkanaście milionów ton
węgla brunatnego ze Złoczewa mogłoby przyjeżdżać do elektrowni
Bełchatów, a wiadomo, że bełchatowskie złoże w ciągu 15 lat będzie
się wyczerpywać. Chcielibyśmy zapewnić skomunikowanie stolicy
regionu z tą jego częścią, z której do Łodzi trudno dojechać.
Jakie projekty będą w najbliższej przyszłości realizowane w regionie?
Potrzeby są różnorodne. My chcielibyśmy zachęcać naszych
beneficjentów do inwestowania w przedsiębiorstwa, w nowe technologie w firmach. Zachęcać też do tworzenia nowych firm,
bo miejsca pracy są niezwykle potrzebne. Sprawa jest w rękach ludzi
przedsiębiorczych, a my możemy im dostarczać narzędzia. Wyzwaniem jest też infrastruktura – i ta tradycyjna, i drogowa. Bardzo
ważna jest rewitalizacja, rozumiana jako przywracanie funkcji usłu-
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FLIRT

Jak można krótko scharakteryzować pojazd FLIRT dla ŁKA?
Każdy z pojazdów wyprodukowanych dla ŁKA pomieści 254 pasażerów i jest wyposażony w 120 miejsc siedzących. Długość jednego zespołu
trakcyjnego to 45,7 metra. Pociągi mają nowoczesną konstrukcję ze stopów aluminium, która znacznie ograniczyła ich wagę, dzięki czemu
zużywają mniej energii i są tańsze w eksploatacji. To trzecia generacja
znanych i lubianych przez pasażerów na całym świecie pojazdów z rodziny FLIRT. Przekazane pociągi będą przez najbliższe tygodnie testowane
na trasach obsługiwanych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną. Stadler
nie oferuje tanich pojazdów – nasze pociągi są produkowane z wykorzystaniem najnowszych technologii, dlatego są droższe w chwili zakupu,
ale pozostają bardziej ekonomiczne w utrzymaniu, co jest bardzo istotne
dla przewoźników. Nasze priorytety to także niezawodność i dostępność
pojazdu, gdyż tak naprawdę budujemy pociągi z myślą o pasażerach,
którzy chcą nimi punktualnie i komfortowo dotrzeć w dane miejsce.
Przed Wami także dostawa pociągów dla PKP Intercity...
W listopadzie ubiegłego roku konsorcjum firm Stadler Polska
i NEWAG S.A. podpisało z PKP Intercity umowę na zakup i utrzymanie 20 nowoczesnych pociągów FLIRT. Wartość kontraktu opiewa na
ponad 1,6 mld złotych. W ramach konsorcjum Stadler Polska dostarczy wózki i pudła oraz zmontuje skrajne człony pojazdów w zakładzie
w Siedlcach, natomiast NEWAG S.A. zajmie się zabudową i wyposażeniem pudeł środkowych. Pociągi dla PKP Intercity będą dłuższe niż te,
które dotychczas produkowaliśmy w Siedlcach, dlatego nasz partner
będzie odpowiedzialny również za zespolenie pojazdów oraz ich uruchomienie. FLIRT dla PKP Intercity będzie przystosowany do przewozów dalekobieżnych, więc
będzie podobny do składów
wyprodukowanych dla czeskiego przewoźnika LEO Express.
Będzie miał wydzieloną przestrzeń barową, 6 toalet i ułożenie siedzeń w konfiguracji 2+1
w pierwszej klasie.
Notował: Jerzy Mazur

rusza w region

Rozmowa z Christianem Spichigerem,
Prezesem Zarządu Stadler Polska
i Wiceprezesem Wykonawczym
na Europę Środkową
w Grupie Stadler Rail
Ile FLIRT-ów sprzedaliście na świecie?
Popularność naszych pociągów FLIRT stale rośnie, o czym świadczy fakt, że do tej pory sprzedaliśmy już ponad 950 pojazdów przewoźnikom z kilkunastu krajów. Najnowszy model pociągu FILRT, wyprodukowany m.in. dla ŁKA, jest wyposażony w innowacyjne rozwiązania
i spełnia najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania najnowszych norm europejskich. Obecnie w zakładzie Stadler Polska w Siedlcach na Mazowszu budujemy pociągi dla Austrii, Estonii,
Niemiec i Węgier. Dla Estonii mamy wyprodukować 38 pojazdów – 20
spalinowych i 18 elektrycznych, dla austro-węgierskiej firmy GYSEV –
4 pojazdy oraz 6 kolejnych pociągów, a dla BeNEX GmbH z Niemiec
– 10. Mam nadzieję, że mieszkańcy województwa łódzkiego będą chętnie flirtować z naszymi FLIRT-ami i we FLIRT-ach!
Zgodnie z umową macie dostarczyć 20 pociągów dla ŁKA. Kilka zespołów trakcyjnych już trafiło do Łodzi. Kiedy przyjadą pozostałe?
Pierwszych 6 zespołów trakcyjnych FLIRT trafiło do Łodzi w kwietniu 2014 roku. Kolejne 10 pojazdów zostanie dostarczonych przewoźnikowi w październiku 2014 roku, zaś pozostałe 4 – w lutym 2015 roku.
Umowa obejmuje nie tylko dostawę 20 pojazdów, ale również świadczenie przez producenta usług serwisowania zamówionego taboru
przez 15 lat od momentu jego dostarczenia. Łączna wartość kontraktu
to ponad 510 milionów złotych brutto. Pojazdy są produkowane
w zakładzie Stadler Polska w Siedlcach.

Pociąg na miarę
naszych czasów

to 45,7 metra. Wyróżniają je niskie koszty eksploatacji oraz zużycie
energii, dzięki czemu są też przyjazne dla środowiska. Pierwszym
kierunkiem jest Sieradz, w kolejnych miesiącach będą połączenia
także do Zgierza i Łowicza. Jednocześnie będziemy zwiększać liczbę
pociągów kursujących po terenie Łodzi.
Jaka jest wartość całej inwestycji?
Kontrakt na dostawę pociągów jest realizowany w ramach projektu „Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”. Zakłada
on także budowę zaplecza technicznego dla taboru. Projekt jest
współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego realizacja zakończy się
w czerwcu 2015 r. Umowa z producentem taboru obejmuje nie
tylko dostawę 20 pojazdów FLIRT, ale również świadczenie usług
serwisowania zamówionego taboru przez 15 lat od momentu jego
dostarczenia. Łączna wartość kontraktu to ponad 510 milionów
złotych brutto – 382,6 miliona złotych za dostawę 20 pojazdów
oraz 128,1 miliona złotych za ich utrzymanie techniczne.
(Not. jm)

Rozmowa z Andrzejem Wasilewskim,
Prezesem Zarządu
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

15 czerwca rusza pierwszy FLIRT do Sieradza. Na szynach pojawi się zupełnie nowa
jakość...
Pociągi wyprodukowane dla Łódzkiej
Kolei Aglomeracyjnej to pojazdy najnowszej
generacji. Wyróżniają je komfort, wygoda i bezpieczeństwo. Wprowadzamy na tory województwa łódzkiego zupełnie nową jakość
podróżowania i będziemy najnowocześniejszym przewoźnikiem
regionalnym w Polsce. W czerwcu uruchamiamy pierwsze połączenie z Łodzi Kaliskiej do Sieradza. Pojazdy mogą rozwinąć prędkość
do 160 km/h i pomieszczą 254
pasażerów.
Jakie są wnętrza pojazdów?
Przede wszystkim bardzo przestronne i klimatyzowane, a także
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Składy oferują
wiele udogodnień dla podróżnych – m.in. biletomaty, klimatyzację, monitory LCD, uchwyty na
wózki, stojaki na rowery, gniazdka
elektryczne do podłączenia laptopów oraz kamery monitorujące.
Pociągi zostały też wyposażone
w przestronne toalety z przewijakami niemowlęcymi. Są szybkie
i ciche, a długość jednego pojazdu
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W roli Tatiany zobaczymy Ekaterinę Kitaevę-Muśko

Kulturalny czerwiec

W Muzeum Sztuki
W ms1 można obejrzeć wystawę pt. „M/W”, a w Pałacu Herbsta – wystawę o losach dawnych właścicieli. Natomiast w ms2
zostanie otwarta ekspozycja pt. „Zmiana pola widzenia. Druk
funkcjonalny i awangarda” (wernisaż 13.6).
W Centralnym Muzeum Włókiennictwa
Z okazji 40. rocznicy współpracy partnerskiej Łodzi i Chemnitz prezentowana jest tu wystawa „Nowości z okresu permu –
biżuteria ze Skamieniałego Lasu w Chemnitz”. Przed milionami
lat las został pogrzebany pod warstwą popiołu po wybuchu wulkanu. Ze skamieniałego drewna powstała dziwna biżuteria, którą
można zobaczyć do 29.6. Polecamy też czynną do 24.6 wystawę
„Sobieski pod Wiedniem” (czytaj obok), a 12 czerwca zacznie się
VI Ogólnopolska Wystawa Haftu Krzyżykowego dla twórców-amatorów „Złota Igła 2014”.
W Muzeum Miasta Łodzi
Przez cały miesiąc będzie czynna ekspozycja pamiątek
po twórcy fraszek Janie Sztaudyngerze. Od kwietnia w muzeum
można oglądać nowy Gabinet Jana Karskiego, zaś 7 czerwca
o 12.00 ruszy z Parku Helenów spacer śladami Kuriera. Obraz
„Pejzaż z południa Francji” w Galerii Mistrzów Polskich stał się
punktem wyjścia wystawy pt. „Marynista w podróży”, przybliżającej dorobek postimpresjonisty Jana Rubczaka. Znajdzie się na
niej około 20 prac z lat
20. i 30. XX w., a towarzyszą jej warsztaty i oprowadzania
kuratorskie
(pierwsze z nich 15 czerwca – poprowadzi je kuratorka wystawy Monika
Nowakowska). 6 czerwca
Międzynarodowa FundaJan Rubczak, Port w Martigues, fot. B. Galus
cja Muzyczna im. Artura
Rubinsteina zaprasza do Sali Lustrzanej na koncert „W hołdzie
Arturowi Rubinsteinowi” w wykonaniu artystów z Ukrainy i Polski, a 15 czerwca o godz. 12.00 odbędzie się koncert z cyklu
„Muzyczny Salon Poznańskich”.
W teatrach
Początek czerwca to ostatnia przed
wakacjami okazja, by zobaczyć w Teatrze
Wielkim opery „Carmen” (4.6) i „Toskę”
(8.6). Na deser w tym sezonie Teatr Wielki
pokaże swój najnowszy balet „Oniegin”,
w którym obejrzymy utalentowaną ukraińską tancerkę Ekaterinę Kitaevę-Muśko
(15.6). W Teatrze Muzycznym 5 i 6 czerwca odbędzie się Festiwal Piosenki Rosyjskiej; warto też wybrać się na koncert
„Powróćmy jak za dawnych lat” (7 i 8.6).
W Teatrze Nowym kończy się cykl wykładów „Historia teatru dla niewtajemniczonych” (4.6), zaś 14.6 teatr zaprasza na premierę sztuki pt. „Dobrze”, która mówi
o pozytywnym myśleniu na co dzień. W Teatrze Powszechnym 28
czerwca odbędzie się premiera monodramu „Czad” w reżyserii
Uli Kijak; w głównej roli wystąpi autorka sztuki Aleksandra
Listwan. Teatr LOGOS przy kościele środowisk twórczych zaprasza na spektakl pt. „Toast” (7 i 8.6). Teatr Mały będzie grać kome-
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dię „Miłość i polityka” (7.6). Wystąpi tam też zespół Trzeci
Oddech Kaczuchy (22.6) oraz Wojciech Młynarski (25 i 26.6).
W Teatrze im. Jaracza warto obejrzeć sztukę Anat GoV „O Boże
mój” (13-15.6). Z kolei Poleski Ośrodek Sztuki organizuje 8-11
czerwca XI Spotkania Teatralne „Terapia i Teatr”.
Filharmonia Łódzka
Orkiestra FŁ pod batutą Kai’a Baumanna będzie towarzyszyć
skrzypaczce Aleksandrze Szurgot, która zagra V Koncert skrzypcowy Grażyny Bacewicz; w programie koncertu jest także Uwertura „Coriolan” L. van Beethovena oraz IV Symfonia e-moll
Brahmsa (6.6). Koncertem w archikatedrze filharmonicy uczczą
kanonizację Jana Pawła II – usłyszymy Suitę orkiestrową Bacha,
„Totus Tuus” M. Góreckiego oraz „Chanconne pamięci Jana
Pawła II” K. Pendereckiego (10.6). Na zakończenie sezonu Orkiestra i Chór FŁ pod batutą Dawida Raiskina wykonają „Missa
Solemnis D-Dur” L. van Beethovena (13.6).
Akademia Muzyczna
Koncertowy czerwiec uczelnia zacznie od koncertu muzyki
filmowej zmarłego kompozytora Wojciecha Kilara.(1.6). W sali
przy ul. Żubardzkiej 2a studenci dadzą koncert pt. „Wiosna saksofonów” (3.6), a popis tegorocznych dyplomantów odbędzie się
w Filharmonii Łódzkiej (13.6).
Na scenach
Na gościnny występ do Wytwórni przyjedzie Teatr Polonia,
który pokaże spektakl „Kalina” z Katarzyna Figurą (17.6), zaś 15
czerwca pisarka Dorota Masłowska jako „Mister D.” zaśpiewa
utwory z albumu „Społeczeństwo jest niemiłe”. Wydarzeniem
czerwca w Atlas Arenie będzie Impact Festival, wystąpi na nim
grupa Black Sabbath (11.6) oraz Aerosmith i łódzki zespół Alegorya (12.6).
Dla naszych pociech
Teatr Wielki pokaże dzieciom „Królewnę Śnieżkę” (1.6)
i ”Kopciuszka” (13.6), a Teatr Muzyczny – musical „Zorro”
(1-4.6). Teatr Nowy zaprasza na przedpremierowe pokazy spektaklu „Doktor Dolittle i przyjaciele” (3-5. 6). Do 8 czerwca potrwa
festiwal Teatralna Karuzela w Teatrze Pinokio. Teatr Powszechny
przygotował dla młodych widzów sztukę Davida Almonda „Mój
tata chce latać jak ptak” (premiera 15.6). Do dzieci mieszkających
w okolicy ulicy Wschodniej skierowany jest projekt „Galeria
Dżinsów”, organizowany przez Muzeum Sztuki. W lokalu przy
ul. Wschodniej 51 powstanie Galeria Dżinsów, która oferować
będzie dziecięce dżinsy i można będzie je wymienić na „dzieło
sztuki” powstające na warsztatach w muzeum (finisaż projektu
15.6). Atlas Arena planuje widowisko MonsterXTour, a na Rynku
Manufaktury
staną
gigantyczne monstertrucki oraz Miasteczko
LEGO, w którym dzieci
wybudują dwumetrowe
postaci
bohaterów
Gwiezdnych
Wojen.
Muzeum Miasta Łodzi
zaprasza na spotkanie
z Karoliną Kołodziej –
autorką książki „Odkryj Łódź. Bardzo twórcza książka o niezwykłym mieście” (2.6). Dla dzieci w wieku 6-10 lat będą warsztaty
z „A może nad morze” (29.6).
Beata Ostojska
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Sobieski pod Wiedniem, ale w Łodzi

W Centralnym Muzeum Włókiennictwa do 24 czerwca można
oglądać wystawę pt. „Sobieski pod Wiedniem”, która upamiętnia
330. rocznicę bitwy stoczonej pod Wiedniem w 1683 r. między wojskami koalicji chrześcijańskiej i armią turecką. Głównym obiektem wystawy jest monumentalny haft – replika obrazu Jana Matejki o wymiarach 458x894 cm (w skali 1:1), zrealizowana przez
53-osobową grupę hafciarzy z Fundacji Wspierania Kultury, Sztuki
i Tradycji Rękodzieła Artystycznego im. Św. Królowej Jadwigi
w Częstochowie. Do informatycznego opracowania wzoru posłużyło zdjęcie obrazu. Haft składa się z 9,5 miliona krzyżyków
i z połączonych ze sobą 50 fragmentów kanwy, umieszczonych na
specjalnej konstrukcji nośnej, która pozwala na ich efektowną pre-

Fotografie
na wystawach

zentację. Przedsięwzięcie
wymagało wielu wysiłków,
a także ogromnej wytrwałości. Wykonanie haftu zajęło blisko 3 lata, a twórcy
pracowali codziennie po 5
W galerii ŁTF
godzin. Najtrudniejszą,
przy ul. Piotrkowcentralną, część obrazu
skiej 102 przez 3
z
husarzem
polskim
tygodnie od 8.10 bęw zbroi karacenowej i lamdzie można oglądać
parciej skórze, rzucającym
wystawę fotografii
przed króla chorągiew
Krzysztofa Jarczewwezyra, wyszywała Sylwia
skiego pt. „ZapozoTurek, która co kilka krzywani”. Zobaczymy
żyków musiała zmieniać
na niej portrety
kolory (jest ich tam 75!).
osób znanych ze
Efekt całości jest jednak
sceny politycznej
imponujący – do wykonania dzieła wykorzystano
fot. Krzysztof Jarczewski i artystycznej. – Nie
będę udawał, że prezennici w 220 kolorach, ofiaroutwory
Brahmsa
Zakończyła się budowa sali koncer- Jerzego Semkowa zagrać
towane zdjęcia to chwile „upolowane” – mówi auwane
twórcom
przez łódzkon- Warto
towej Akademii Muzycznej przy ul. Żu- i Mozarta. Następny dzień
tor zdjęć. – Zdecydowałem się na pełną współpracę
ką przyniesie
firmę COATS
bardzkiej 2. Uroczyste otwarcie odbędzie cert Orkiestry Symfonicznej
z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed
przyjśćFilharmonii
do CMW obejrzeć
Przytockiego,
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ- Łódzkiej pod batutą Pawła
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
to dzieło,
tym bardziej,
pianistce obrazu
Beacie Matejki
ry od adresu nowej sali otrzymał tytuł „AŻ która będzie towarzyszyć
są, jak chcą, ale jednak – pozowali. Wybierali scenoże oryginał
fortepianowym
festiwal”, a trwać będzie (nomen omen!) Bilińskiej w Koncercie
grafię, kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może jednak,
znajduje
się w Muzeum
jm) wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdziprogramie są też (Not.dzięki
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estra- W. Lutosławskiego. WWatykańskim.
dzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade- utwory G. Verdiego, R. Wagnera i B. Brittewi? Warto sprawdzić!
będzie rewiowy
Cyrk Czterech
Kultur,
w którym
występują niepełno(BeO)
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy!
Z kolei
w galerii
Akademickiego
Ośrodsprawne dzieci pod opieką
Teatru Pinokio,
a gościem
ka Inicjatyw
Artystycznych
dorewii
16.10będzie
będą
Licedei, wspierany
przez
grupy niemieckie
Dwa tygodnie potrwa tegoroczny Festiwal rosyjski zespół cyrkowyeksponowane
zdjęcia
Grzegorza
MichałowRambaZamba
– teatr zpracy
zawodowyŁódź Czterech Kultur, który zacznie się 6 i polskie. Z Berlina przyjedzie
skiego,też
który
obchodzi 25-lecie
zawoczerwca na rynku Manufaktury. Na inaugura- mi, niepełnosprawnymidowej.
aktorami.
Druga
część
Festiwalu zaczynał
(11-15.6)
Znany
łódzki
fotoreporter
cji wystąpi brytyjski muzyk elektroniczny Mat- odwoływać się będzie dood
70.publikacji
rocznicy likwidacji
Litzmanstadt
Ghetw „Expressie
Ilustrowanym”,
thew Herbert, który wykona zamówione na tę to. Wystąpią artyści czerpiący
z muzyki
żydowskiej,
powstaną
też
potem robił
zdjęcia
dla „Przeglądu
Sportookazję „Dźwięki Łodzi”. Utwór ten powstał kolejne spektakle z cykluwego”,
„Podwórka”
w
reżyserii
Janusza
Opryńskieobecnie – dla redakcji fotograficznej
z miksowania nadesłanych przez łodzian pli- go (przy Wschodniej 50)Polskiej
i Mariusza
Grzegorzka
(przy
Rewolucji (jm)
29).
Agencji
Prasowej.
Zapraszamy!
Mec.
Marek 15 czerwca jazzowo-folkowy koncert na tematy
ków dźwiękowych – za pomocą strony www.nagrajlodz.pl łodzianie Festiwal
zakończy
Kopczyński,
przekazywali muzykowi brzmienia kojarzone z miastem oraz odda- z pieśni
z początków Łodzi. Wydarzeniom artystycznym będą towaBożena
jące jego charakter. Głównym wydarzeniem pierwszego weekendu rzyszyćmec.
debaty,
które poprowadzi Jacek Żakowski.
(BeO)
NiecieckaOstojska
ny. Będą
konkursy, dogoteradziekan
pia i i inne
atrakcje – mówi
ORA Jarosław
Dzieci niewidome i słabo widzące z naszego regionu uczą się dyrektorka ośrodka Anna
Szymański
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Dziewanny 24, który Tomaszewska. Bogatą ofertę
fot. Maciej
7 czerwca w godz. 10.00-13.00 zaprasza na „Sobotę ze specjalistami” dla osób
niewidomych i słabo
Grzegorek
– bezpłatne konsultacje z logopedą, rehabilitantem ruchu, psycho- widzących mają łódzkie insty13 września
w siedzibie
Okręgowej
Rady Ad- Natomiast
Agnieszkę Grajnert
– Bożenna
była bo-W Teatrze
logiem,
nauczycielem
integracji
sensorycznej.
14 czerwca
tucje Banasik
kulturalne.
wokackiej
w Łodzi przy
Piotrkowskiej
63 zgrowiem
wielbicielką
kultury
francuskiej. Postać
w
godz. 10.00-14.00
naul
boisku
szkolnym
odbędzie
się piknik
rodzinPowszechnym
działa „teatr
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci Pani Dziekan przypomniałczytany”,
poświęcony
Jej dokoktóry
raz w miesiącu
Dyrektor Teatru Powszechnego Ewa Pilawska
i wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień naniom film dokumentalny,
a wieczór
także
wystawia
dlabył
osób
niedowidzą- i Teresa Wrzesińska, Prezes łódzkiego oddziału
z okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik. promocją wydanego pośmiertnie
tomiku
wierszy
cych specjalne premiery, Polskiego Związku Niewidomych
W spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga Bożenny Banasik „Miłość awwogrodzie”,
który dofunkcjonuPałacu Herbsta
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie druku przygotowało naszejewydawnictwo.
Inicjasystem „Podszepty”,
który
wspominali byłą dziekan ORA, podkreślając Jej torami spotkania byli adwokaci
Bożena Nieciecumożliwia
niewidomym
charyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej ka-Ostojska i Marek Kopczyński,
patronat nad
i słabo awidzącym
samodzielne
fot. Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień nim sprawował adw. Jarosław
Szymański, Dziekan
i bezpieczne
zwiedzanie muzeMichałowski
pomagały piosenki francuskie wykonane przez Okręgowej Rady Adwokackiej
w Łodzi.
(BeO)
alnych
przestrzeni.
(BeO) Zdjęcia: archiwum Teatr Powszechny

AŻ Akademii Muzycznej
Cztery kultury

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

Łódz dla niewidomych

TERMINY NAJBLIŻSZYCH AUKCJI: 8 czerwca - 169 Aukcja Dzieł Sztuki
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BIMED leczy skutecznie
Centrum
Medyczne
BIMED działa na łódzkim
rynku medycznym od 8 lat
i udziela świadczenia specjalistyczne w zakresie ortopededii, rehabilitacji, onkologii,
neurologii, urologii, dermatologii i medycyny pracy. Wykonuje również szeroki zakres
badań USG, w tym jamy
brzusznej, USG-Doppler, ścięgien, mięśni, stawów dorosłych oraz USG stawów biodrowych niemowląt. WykonuAVIATOR
je także iii
pełny zakres badań
laboratoryjnych.
Posiada
Pabianice, ul. Św.
nowocześnie
wyposażone
Rocha 8/10
gabinety
tel. 42 292-19-81rehabilitacyjne,
w których można skorzystać
z szerokiego zakresu zabiegów

ALICJA

ii

Łódź
al. Politechniki 19A
tel. 42 684-63-70

recepcja@hotel-alicja.pl
www.hotel-alicja.pl
GRAND

kinezy- i fizykoterapii, przeprowadzanych przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów. Przeprowadza także zabiegi opercyjne w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach NFZ
oraz komercyjnie. Z Centrum współprcują również firmy ubezpieczeniowe Allianz, Medica Polska i AXA, które kierują do placówki
na leczenie ubezpieczone przez nie osoby. Centrum zajmuje się
także medycyną sportową – nie tylko zawodnikami i sportowcami,
ale wszystkimi osobami aktywnymi fizycznie; kwalifikuje zawodników do poszczególnych dyscyplin sportowych, przeprowadza
wstępne i okresowe badania lekarskie sportowców, wydaje orzeczenia i zaświadczenia lekarskie. Kadra BIMED opiekuje się reprezentacją Polski w siatkówce plażowej oraz współpracuje z Ośrodkiem
Japońskich Sztuk Walki. Posiada także bogato zaopatrzony
sklep zaopatrzenia ortopedycznego – są tu najwyższej
DZIKIE WINO
DoubleTree
jakości ortezy
Wiewiórczyn
by Hilton i stabilizatory
stawów,iiii
wózki inwalidzkie,
ul. Hallera 49
kule, materace
tel. 43 676-20-20
Łódź przeciwodleżynowe,ul.częściowo
Łąkowa 29 lub w całości
refundowane
tel. 42 208-80-00przez NFZ. Serdecznie zapraszamy!

recepcja@hotelaviator.com.pl
www.hotelaviator.com.pl

NZOZ Centrum Medyczne BIMED
mHotel

REYMONT

ul. Zachodnia
Łódź
ul. Św. Teresy 111
42 236 17
tel. 42tel.
652-99-90

iii

12A
Łódź
ul. Legionów 81
07, 660
tel. 42783
633-80-23322
www.bimed-lodz.pl
bimed.centrum@gmail.com
iii

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

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

info@dzikiewino.com.pl
www.dzikiewino.com.pl

www.doubletree.lodz.pl
recepcja@filmhotel.pl

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

iii

reymont@hotelewam.pl
www.hotelewam.pl

mhotel@mhotel.eu
www.mhotel.eu

Centrum Rehabilitacji INTERMEDICUS

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

www.intermedicus.pl
ul. Sojczyńskiego 3/5
tel. 42 657 10 86

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

ZDROWIE
INFORMATOR
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Kowboje z medalami
Na początku maja w Warmińskim Klubie Strzeleckim
„10” pod Olsztynem odbyły się
VIII Mistrzostwa Polski Cowboy Action Shooting „DZIKIE
POGRANICZE” 2014, dedykowane COCHISE (1810/18151874), największemu wodzowi
wojennemu Apaczów Chiricahua ze szczepu Chokonen.
W zawodach wzięło udział
ponad 30 strzelców z Polski
i Litwy, którzy zmagali się w 11
głównych i 9 dodatkowych kategoriach zgodnie z regulaminem
amerykańskiego stowarzyszenia
Single Action Shooting Society
przy użyciu dwóch rewolwerów,
karabinu i strzelby. Atrakcją
zawodów było „nocne polowanie na bizona” – od zmroku do 1.30 w nocy zawodnicy starali się trafić
w sylwetkę bizona z odległości 100 metrów. Mistrzostwa zorganizowali wspólnie Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego, Polski
Związek Strzelectwa Sportowego oraz Warmiński Klub Strzelecki
„10”. Wyniki zawodów wiszą na stronie www.wikom.pl/pssw i PZSS

Tu stoi bizon!
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Na strzelnicy Casull Long
Range w Skarżysku odbyły się
w maju drugie w Polsce zawody
w strzelaniu z broni na długi
dystans Quigley Match Europe
2014, organizowane przez firmę
saguaro-arms.com przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia
Strzelectwa
Westernowego
i Klubu Strzeleckiego „Świt”.
Strzelnica jako jedyna w kraju
oraz Europie ma długość ponad
2 kilometrów i można tu strzelać na dystansie 1500 m. Do
rywalizacji stanęło tym razem
ponad 40 zawodników z Polski,
Słowacji, Czech, Niemiec, Luksemburga, Austrii, Szwajcarii
oraz Wielkiej Brytanii. Najlepszym strzelcem zawodów został
Kamil Kamuch ze Słowacji,
a karabin Sharps Quigley 45-90
firmy Dawide Pedersoli zdobył
Richard Kanarik z Czech. Najlepszym zawodnikiem w katego-

(można tam również obejrzeć filmy z mistrzostw). Warto odnotować,
że w kategorii Frontier Cartridge najlepszy był Michał Kuropatwa
Saguaro Mike z Ozorkowa, w Cowboy – Włodzimierz Łuczyński Trigger Hawkeye z Łodzi
(rekordzista Polski Top
Gun w kategorii Senior),
a w Lady Wrangler –
Anetta Marcinkowska
Tangerine Stone, także
z Łodzi. Gratulujemy!
(jm,
zdjęcia: Daniel Filipecki
i WAS Banditos)

rii Frontier Cartridge został Adam Kołecki z Polski, w Nitro – Kamil
Makuch, w Percussion – Marek Pokulniewicz z Polski, a w Scoped –
Dominika Książkiewicz. Zawody zebrały bardzo pozytywne opinie
i w następnym roku organizatorzy spodziewają się jeszcze większej liczy
strzelców. Więcej informacji na temat zawodów znajdziemy na stronie
www.quigleymatch-europe.com
(jm, zdjęcia: MK)
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ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
W GODZINACH: OD 500 DO 2100
W NIEDZIELĘ W GODZINACH: OD 800 DO 1800

Selgros napędza rowerową Łódź
i rusza na wakacje
W halach Selgros przy Rokicińskiej i Pabianickiej w dziale Sezon
kupimy regulowane wrotki, a także
rower – jaki tylko chcemy, bo wybór
jest ogromny! Selgros pamięta,
że w Łodzi buduje się nowy motodrom, a całe miasto pokrywa teraz
sieć ścieżek rowerowych. Ale kto
chce się ruszyć z miasta, powinien
zajrzeć na stoisko RTV/AGD, gdzie
można kupić urządzenia do nawigacji GPS i modne bardzo ostatnio
wideorejestratory przebiegu trasy
(szczególnie przydatne jako dowód
w razie kolizji). Z kolei przed halą
wystawione są kolorowe skutery, na
których można dojechać – choćby
nad morze! W czerwcu Selgros już
myśli o wakacjach. Można tu kupić
zabawki
budowy Clakier
zamków Caffe
z piaOd kwietnia w Teatrze Wielkim
działa do
kawiarnia
piłki
do smaczną
gry w kosza,
(tel. 733 300 072). Ale można tu niesku,
tylko
wypić
kawę, siatkę
zjeść
i nogę,wrakietki
orazmiędzy
piłeczki
do
ciasta własnego wypieku i wypić drinka
przerwach
spekbadmintona
Na urlop
przytaklami. Lokal czynny jest od 10.00
do 18.00 (wi tenisa.
dni spektakli
nawet
da się tu
także
sprzęt typu:
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy
smakowite
daniaśpiwory,
na gowalizki
czyztorby
sportowe,
plecaki,
rąco, w tym chrupiące krewetki na
sałacie
sosem
słodko-pikantkarimaty
i dmuchane
materace do
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny
i można
tu zorganizować
spania
czy
pływania.
Gdziekolwiek
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię probędziemy
lato, miło będzie
wadzi Dariusz Trzmielak, właściciel
cenionejspędzać
firmy cateringowej
INpoleżeć na kupionych w hali rozkłaTERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź
danych leżakach, których jest szeroEXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty
ki wybór w fantazyjne nadruki.
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad
Dobrym momentem na korzystne
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco pozakupy jest 17 rocznica powstania
lecam i zapraszam!
hal Selgros w Polsce – z tej okazji od
3 do 30 czerwca trwać będzie Wielka
Loteria Jubileuszowa; aby wziąć
w niej udział, wystarczy zrobić
zakupy za minimum 250 zł. Łączna
pula nagród to 350 tys. złotych.
Więcej informacji o produktach
znajdziemy w aktualnej gazetce
reklamowej firmy i na stronie
www.selgros.pl Udanych zakupów!

ch
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

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

Česky film

Teatralny Clakier

rynek Łódzki
Łódzki 10(149)
6(157)2013
2014
rynek

19
15

restauracja
& pub

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

Poznaj prawdziwy smak Indii

Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

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

Będzie „Skandal”...

ch
smaków

Rozmowa
t Kogo zapraszacie do nowej restauracji?
Chcemy stworzyć miejsce, w któz Patrykiem
rym dobrze będą się czuli ludzie w przeApostolidisem, dziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni,
właścicielem jak i młodsi, którzy mieszkają w okolicy. Budujemy kartę kuchni od podstaw
restauracji
– nie używamy półproduktów, każde
rekomenduje
JERZY MAZUR
„Skandal
podawane tu danie powstaje od zera.
w Kuchn!”
Nasza kuchnia to autorska fuzja najcie-

kawszych połączeń kuchni klasycznej,
molekularnej i śródziemnomorskiej.
Łącznie z procesami wędzenia – dbamy
o to, aby te procesy odbywały się we
właściwej temperaturze i miały odpowiednie drewno do palenia. Tworzymy
własne przetwory, mamy już marmoladę morelową, a będą też grzyby marynowane.
t Jakie macie do wyboru wina?
Wina muszą być w dobrej cenie,
aby zachęcały do konsumpcji. Nasza
załoga jest przygotowana do tego,
aby o winach opowiedzieć, doradzić
i właściwie podać. Serwować będziemy
m.in. hiszpańskie wino stołowe w ka-

re

rekomenduje JERZY
JERZY MAZUR
MAZUR
rekomenduje

ch
smakówch
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

rekomenduje JERZY MAZUR

Smaki
rekomendacją
Kankanz w
Pabianicach

Kankan w Pabianicach

Restauracja „Polska” mieści
Hotel Aviator
Aviatorzaprasza
zaprasza55października
października
godz.19.00
19.00na
na12
Wiesię przy ul.
Piotrkowskiej
(tel.
Hotel
oogodz.
Wieczór
Francuski.
Będzie
można
przenieść
się
w
klimat
paryskich
42
633
83
45,
www.restauracjapolczór Francuski. Będzie można przenieść się w klimat paryskich
ska.net1.pl)
i w czerwcu
zaprasza
uliczekiikabaretu
kabaretuMoulin
MoulinRouge,
Rouge,
rozsmakować
wefrancuskich
francuskich
uliczek
rozsmakować
we
na
nowalijki
–występy
zjemy taneczne,
tu pyszne
specjałach ii dobrym
dobrym winie.
winie. W
W programie
programie
są występy
specjałach
są
taneczne,
z jajkiem,
botwinkę
konkursyiianimacje
animacjezzudziałem
udziałemchłodniki
publiczności,
zabawaprzy
przy
mukonkursy
publiczności,
zabawa
mui zasmażaną
kapustę
z nowymi
zyce
DJ-a
i
największych
przebojach
francuskiej
piosenki.
Koszt
zyce DJ-a i największych przebojach francuskiej piosenki. Koszt
ziemniaczkami
orazzrobić
truskawki
zaproszeniawynosi
wynosi30
30złzłza
zaosobę,
osobę,
rezerwacjęmożna
można
elekzaproszenia
rezerwację
zrobić elekze śmietaną. lub
Pyszna
tu
jest
pierś
tronicznie
(recepcja@hotelaviator.com.pl)
pod
tel.
42
292
tronicznie (recepcja@hotelaviator.com.pl) lub pod tel. 42 292
z kaczki, podawana z kluseczka19
81.
Zapraszamy!
19 81. Zapraszamy!
mi półfrancuskimi i fasolką szpa-

Jesień po bułgarsku
Jesień po bułgarsku

ragową pieczoną z solidną dawką
czosnku. Szef kuchni Robert
Kijewski
Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42
207 27 poleca
60 orazrównież
793 483polędwi936,) zacę
z
borowikami
oraz
polędwicę
prasza w październiku na nowe dania szefa kuchni,
przyrządzane
otuloną
boczkiem
duszoną
pod okiem znawców – konsultantem
lokalu
jest m.in. zprof.
Georcebulką.
Dooraz
karty
dań
wróciła
Restauracja
Bułgarska
69
(tel.
42
207
27
60
793
483
zagii Mintcher z Katedry Slawistyki UŁ. – W tworzeniu karty dań936,)
pomaga
także duszona
baranina
w sosie
prasza
październiku
nowe dania
kuchni,
przyrządzane
nam
też w
Mariana
Mamos, na
znawczyni
kuchni szefa
Bałkanów
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rekomenduje JERZY MAZUR

Pizza z godłami PIZZERIA

Pizzeria „In Centro” (ul.
Piotrkowska 153, tel. 636 99 92,
www.incentro.com.pl)
miała
w chwili powstania w 1991 r. tylko
40 rodzajów pizzy, dzisiaj ma ich
ponad 60 oraz dwa zdobyte godła
konkursu KORONA SMAKOSZA w kategorii "Lokal na wyjścia
rodzinne". Pizzeria produkuje
pizzę z najlepszych, wyselekcjoZ
nowanych i świeżych produktów,
a co najważniejsze – nie stosuje
ulepszaczy. Personel jest starannie wyszkolony, wiele osób pracuje tu od początku istnienia firmy.
Najsłynniejsze są pizzy „toscaPa
na”, „mafiosa” oraz „szefowej”,
można tu też zamawiać danie na
Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42 207 27 60 oraz 793 483 936,) za- te
wynos do domu lub biura. Będąc
prasza w październiku na nowe dania szefa kuchni, przyrządzane ww
w lokalu radzimy zamówić do
pod okiem znawców – konsultantem lokalu jest m.in. prof. Georpizzy białe lub czerwone wino
gii Mintcher z Katedry Slawistyki UŁ. – W tworzeniu karty dań pomaga
wytrawne. Można tu niekiedy
nam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni Bałkanów – wyjaśnia Maciej
spotkać znanych aktorów, sporSosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy tu już kilka smakowitych
towców, polityków i celebrytów.
dań, a tym razem przyglądaliśmy się jak powstają zelevi sarmi, czySmacznego!
10.indd
16
li gołąbki
w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są z kapusty

IN CENTRO
Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

Jesień po bułgarsku

„

ch
smaków

słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych
bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
gorąco te dania polecam!

tel. 42 636
31MAZUR
30
rekomenduje
JERZY

Manufaktura Rynek
www.mei-mei.pl

Pieczone bakłażany

Pasta kiopołu

Ubojnia Drobiu PIÓRKOWSCY

Koziołki 40
Wola Cyrusowa 21
95-061 Dmosin

GASTRONOMIA

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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Gołąbki zelevi sarmi

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
pra
ul. Próchnika 15
po
ul. Armii Krajowej 32
gii
Maratońska
24/32
rynek ul.
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Lokal na wesela
Restauracja
„Reymont”
(tel. 504 184 004) w trzygwiazdkowym hotelu Grupy WAM
„Reymont” przy ul. Legionów 81 zaprasza w czerwcu na
kilka nowych dań szefa kuchni
Jakuba Jabłońskiego. Lokal
świetnie nadaje się do urządzenia wesela oraz wszelkich imprez
okolicznościowych (ma dwie
sale oraz oddzielne wyjście na
wewnętrzny dziedziniec hotelu).
W środku bar przyciąga urokliwym widokiem placu Wolności,
a na ścianach obejrzymy sporej
wielkości archiwalne zdjęcia
kamienic
ulicy793
Piotrkowskiej.
Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42
207 27 60z oraz
483 936,) zaTestowaliśmy
tu smakowitą
zupę
prasza w październiku na nowe dania
szefa kuchni,
przyrządzane
szczawiową
z jajkiem
pod okiem znawców – konsultantem
lokalu jest
m.in. oraz
prof. zapieGeorz kurczaka,
ale pomaga
zamógii Mintcher z Katedry Slawistyki kaną
UŁ. –pierś
W tworzeniu
karty dań
wić
też
radzę
krem
z
buraka
nam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni Bałkanów – wyjaśnia Maciej
z dodatkiem
oraz kacze
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy
tu już jabłka
kilka smakowitych
udko
pieczone
w
modrej
kapudań, a tym razem przyglądaliśmy się jak powstają zelevi sarmi,
czyście,
podane
z
glazurowaną
na
li gołąbki w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są z kapusty
miodzie gruszką i purée z muszsłodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych
tardą francuską. Dania są rewelabakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
cyjne, gorąco polecam!
gorąco te dania polecam!

Jesień po bułgarsku

TOKYO Sushi-Bar

Piotrkowska 126

GASTRONOMIA

9/25/13 7:07 PM
Pieczone

bakłażany

Pasta kiopołu

Gołąbki zelevi sarmi

tel. 537 133 337
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Figle, tańce i wygibańce
Łódzka Fundacja Rehabilitacji „Kamień Milowy” jak co roku organizuje w sobotę 14 czerwca Festyn Integracyjny, który w tym roku odbywa się pod
hasłem Figle Tańce Wygibańce. Ta niezwykle atrakcyjna dla dzieci impreza
odbędzie się w godzinach 11.00-13.00 w Centrum Rehabilitacji INTERMEDICUS dr Anny Błaszczyk przy ul. Kraszewskiego 7/9 (tel. 42 643 43 00).
Obejrzymy tu pokazy państwowej i ochotniczej straży pożarnej (maluchy
obejrzą wóz bojowy z podnośnikiem!), tresurę psów ratowników, tańce
w wykonaniu grup artystycznych „Pasja” oraz „EDU-ART”, balonowe
ZOO, będą szczudlarze, kuglarze i kowboje, a dzieciom można będzie
pomalować artystycznie buźki. O dobrą muzykę w trakcie całej imprezy
zadba DJ Tomek i przekąsimy też dania na zimno i ciepło. Udział jest bezpłatny, lecz liczba miejsc jest ograniczona – warto się wcześniej zapisać
w placówkach INTERMEDICUS przy ul. Sojczyńskiego 3/5 (tel. 42 657 10
86), ul. Janosika 163 (tel. 42 633-41-45) oraz w Przedszkolu KAMYCZKOWO
przy ul. Współzawodnicza 2 (tel. 42 651 65 40). Życzymy miłej zabawy!

Złota Rehabilitacja

We wrześniu odbyły się Międzynarodowe
Targi REHABILITACJA, organizowane od 21
lat przez łódzką spółkę INTERSERVIS. Przyjechało tu 230 wystawców‚ sześć tysięcy lekarzy
rehabilitantów, fizjoterapeutów‚ naukowców
i osób niepełnosprawnych z opiekunami. To jedna
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 konfeART Festiwal.
Główne wydarzenia
W pierwszy dzień miesiąca na Pietrynie rencji
trwać ibędzie
Dzień
warsztatów
poświęconych
fizykoterapii
będą
miały miejsce
Dziecka, a 7 czerwca rozpocznie się tu dwudniowa,
pierwsza odsłona
w stomatologii,
rehabilitacji
kardiologicznej
orazw AkademicFestiwalu Czterech Kultur z licznymi wydarzeniami
teatralno-cyrkokim niepełnosprawnyOśrodku Inicjatyw Artystyczsystemowi
opieki nad osobami
HABILIS (od placu Wolności aż nych (ul. Zachodnia 54/56,
STANLEY
wymi oraz występami kapel podwórkowych
promi. Złote medale Targów Rehabilitacja zdobyły
do ul. Jaracza); druga odsłona festiwalu odbędzie
sięMEDEN-INNMED
13-15 czerwca. gram
jest na www.lodzmiastemkofirmy
za PiezoWave2
działabiet.pl),
gdzie
spotkamy m.in.
Na Piotrkowskiej będzie można w czerwcu uprawiać
gimnastykę
jący skupioną
falą uderzeniową
ESWT,
KOORBeatępostawy
Tyszkiewicz,
i poznać sporty ekstremalne, pojeździć gokartami
oraz nazarolkach,
DYNACJA
system do oceny
i chodu Katarzynę
Bonda,
Kasprzyk
i Annę
posłuchać muzyki chóralnej, poznać modelarstwo
sportowe,
FreeMed
Posture,wziąć
oraz BTL
Polska Ewę
za aparat
do
Seniuk. Wyróżnienia
W czerwcu warto też
udział w Festiwalu Wina, Festiwalu Dobrego Smaku
(czytaj obok) BTL-4710.
terapii ultradźwiękowej
odwiedzić
Miejską
oraz Street Fashion Festiwal (Piotrkowska 217).przyznano
27 czerwca
nastąpi
firmom
HABILIS
za ortezę
dla osóbGalerię Sztuki
w Galerii
Willa cho(ul. Wólczańska
Otwarcie Pomnika Łódzkiej Tożsamości, dzieńpopóźniej
odsłonięte
udarze, VITA
za urządzenie
do reedukacji
31),
która
przeszła
zostaną ławki dedykowane Miastom Partnerskim
Łodzi,
29
czerwca
du Parestand oraz STANLEY za taśmę termopla- gruntowny
remont
konserwatorski
–
wraca na Pietrynę „Ławeczka Tuwima”. Ponadtostyczną
latem Orficast.
na PiotrkowGratulujemy!
skiej
zostanie tor wodny do skimboardingu. W czerwcu 12 czerwca obejrzymy VITA
tu nową
BTL zbudowany
POLSKA
odbywa się w naszym mieście festiwal Łódź Miastem Kobiet – POP wystawę. Zapraszamy!
(BeO)

Czerwiec nie tylko na Pietrynie

Na sprzedaż
mieszkania i garaże
idealne na wynajem
www.piotrkowska120stopklatka.pl 602-357-754
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Walka na smaki

W czerwcu odbędzie się 11. edycja Festiwalu Dobrego Smaku,
a piąta w zmienionej formule. Uczestniczą w nim restauracje i kawiarnie nie tylko ze ścisłego centrum miasta. Hasło przewodnie festiwalu
to „Zapomniane na nowo odkryte”, dające dużą dowolność w doborze produktów i sporo możliwości wykreowania naprawdę ciekawego
dania. Jak co roku odwiedzi festiwalowe lokale „Tajemnicze Jury”,
a uczestnicy mogą głosować wysyłając SMS-y. Cena dania festiwalowego to 10 złotych, a deseru i kawy 7 złotych. W ubiegłym roku
odwiedziło restauracje i kawiarnie ponad 40 tys. osób. Festiwal to nie
tylko konkurs – także imprezy towarzyszące: rozpoczyna się 26
czerwca od uroczystego śniadania na terenie Łódzkiego Rynku Hurtowego ZJAZDOWA SA. Już o 8.00 rano będzie gotować Jerzy Sobieniak, znany z porannych
programów w TVP2. Tego samego dnia
wieczorem organizatorzy zapraszają do
Teatru Nowego na spotkanie sztuki i kulinariów, o czym opowie Piotr Bikont.
W DoubleTree by Hilton odbędzie się
Szkoła Dobrego Smaku z Piotrem Chylareckim, Ewą Olejniczak i Pawłem Kibartem, a warsztaty fotografii kulinarnej
poprowadzi m.in. Bruno Fidrych. W niedzielę najmłodsi uczestnicy festiwalu

Kuchnia dookoła świata
7 czerwca w Hotelu andel’s odbędzie się VI edycja charytatywnej kolacji organizowanej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Świata”, a goście skosztują potraw przygotowanych według przepisu
mistrza kuchni Kurta Schellera. Podczas wcześniejszych kolacji
swój kunszt prezentowali Pascal Brodnicki, Karol Okrasa, Robert
Makłowicz, Andrzej Polan i Robert Sowa. Tegoroczna kolacja
odbędzie się pod hasłem: „Krótka podróż dookoła świata”, podczas której poznamy przysmaki Skandynawii, Monaco i Madaga-

RYNEK

będą mogli przyjść na
warsztaty, podczas
których poszukają
ciekawych smaków.
A 29 czerwca o godz.
20.00 odbędzie się
Gala
Rozdania
Nagród w hotelu
DoubleTree by Hilton i dowiemy się,
kto wygrał XI edycję
Festiwalu. Trzymamy
kciuki!
(jm)

skaru. Można tu będzie kupić sygnowane przez artystów z całego
świata kubki i talerze (m.in. przez grafika Andrzeja Pągowskiego
i malarkę Joannę Sarapatę, którzy będą obecni na sali). O muzyczną oprawę imprezy zadba legendarny zespół Bad Boys Blue. Fundusze zebrane podczas kolejnej kolacji posłużą doposażeniu Kliniki Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu Instytutu Centrum
Zdrowia Matki Polki oraz wesprą świetlicę „Anielisko” i Stowarzyszenie „Słyszę Serce”. Wcześniej zebrane fundusze trafiły już do
Zakładu i Poradni Genetyki ICZMP. Więcej o stowarzyszenia znajdziemy na stronie www.przyjacieleswiata.pl
(jm)
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Prosecco na upał

W jakich cenach można go u Was kupić?
Nie jest to drogie wino. Dlatego na świecie rośnie jego sprzedaż.
W roku ubiegłym po raz pierwszy w historii sprzedano więcej włoskiego prosecco niż francuskiego szampana. Oferujemy je w dwóch
Rozmowa z sommelierem sklepach Winnice Świata – na rogu ul. Żwirki i al. Kościuszki oraz
Michałem Baldem z firmy przy ul. Rojnej 94. Ofertę win można obejrzeć na stronie www.winniceswiata.pl – można je nawet zamówić przez internet, ale po odbiór
Sommelier Dystrybucja
trzeba się wybrać osobiście. Podstawowa apelacja prosecco to
Majowe upały dały nam D.O.C., ale mamy także droższe Valdobbiadene Superiore
przedsmak tego, jak gorące może D.O.C.G., które jest z najwyższej półki win firmy Cantine Sacchetto,
być lato. Czy macie coś chłodnego działającej od lat 20. XX
na duszne wieczory?
wieku w Veneto.
Polecam wina musujące,
Co Pan poleca na
wieczór
które – podobnie jak szampan – romantyczny
podaje się schłodzone do tempe- z narzeczoną?
ratury 5-6 stopni: tylko wtedy
Wytrawne różowe
mają pełny bukiet, aromat i smak. wino Pinot Rosa FrizSzczególnie polecam prosecco, zante ze szczepu Pinot
wino z włoskich regionów Veneto Noir. Poza wybornym
i Treviso. To dwa najbardziej smakiem ma tę dodatznane regiony produkujące tego kową zaletę, że nie ma
rodzaju wina. Jeszcze kilka lat korka, lecz zakrętkę,
temu winogrono i region miały tę którą łatwo otworzy
samą nazwę prosecco, teraz apela- każda kobieta. Doskocję nazywa się właśnie prosecco, nałe jest także różowe
natomiast szczep winogrona wytrawne Rose Spunazywa się glera. Prosecco może mante Brut z tego samebyć frizzante lub spumante – go szczepu, ale bardziej
pierwsze jest delikatne, o małej perliste i z korkiem –
perlistości, a powstaje podczas ma bowiem więcej
wtórnej fermentacji
w kadzi przez
i zamknięcie
We wrześniu
odbyły atmosfer
się Międzynarodowe
ok. dwa tygodnie;
drugie ma musi
być mocniejsze.
Targi REHABILITACJA,
organizowane
od 21
większą perlistość
i musi
fermenNotował: Jerzy
Mazur
lat przez
łódzką
spółkę INTERSERVIS.
Przyjetować w kadzi
przez
tygodni.
chało
tu 8230
wystawców‚ sześć tysięcy lekarzy
rehabilitantów, fizjoterapeutów‚ naukowców
i osób niepełnosprawnych z opiekunami. To jedna
z najważniejszych imprez branży medycznej
w Europie, prezentująca najnowsze urządzenia
MEDEN-INNMED
KOORDYNACJA
wspomagające diagnozowanie‚ leczenie i rehaMasz ulubioną
skórzaną
torebbilitację. W tym roku swoją premierę miały tu
kę i pękł Ci m.in.
pasek lub
sprzączka?
robot
wspomagający rehabilitację rąk,
Przyjdźsłuchawki
do sklepu
TORsłużące
do światłoterapii podczas seBEX przy zonowych
Zachodniej
65.
Pan
depresji,
interaktywne gry do terapii
Grzegorz Karolak, właściciel
dzieci z autyzmem oraz sprzęt do nauki chodu.
firmy, od 1986 r. naprawia
Podczas targów odbyło się kilkanaście konfew Łodzi wszystko, co jest
rencji i warsztatów poświęconych fizykoterapii
ze skóry. Cennik usług ma
w stomatologii, rehabilitacji kardiologicznej oraz
przystępny, za naprawę samesystemowi opieki nad osobami niepełnosprawnygo paska zapłacimy nie więHABILIS
STANLEY
mi. Złote medale Targów Rehabilitacja zdobyły
cej, niż 20-30 zł. – Jeszcze parę
firmy MEDEN-INNMED
za PiezoWave2 działalat temu sam szyłem damskie torebki i torby podróżne
– wyznaje –
jący
skupioną
falą
uderzeniową
ESWT, KOORale import tanich wyrobów z Chin spowodował, że stało się to nieopłacalne.
DYNACJA
za system
Teraz poprawiam po Chińczykach, choć ostatnio nieco
podwyższyli
jakośćdo oceny postawy i chodu
FreeMed
Posture,oraz
oraz BTL Polska za aparat do
usług. W sklepie jest szeroki wybór toreb – z górnej,
średniej
terapii
ultradźwiękowej
dolnej półki. Są tu znane marki firm włoskich
i francuskich,
jest BTL-4710. Wyróżnienia
firmom
HABILIS za ortezę dla osób
także łódzka Monnari, a znajdziemy tu takżeprzyznano
dopasowane
gabapo udarze,
VITA
za urządzenie do reedukacji chorytowo walizy podróżne akceptowane przez linie
lotnicze
Ryanadu Parestand
oraz STANLEY
za taśmę termoplair oraz Wizzair. Można tu przyjść z zepsutą torebką
i zapytać,
czy
styczną
Orficast.
Gratulujemy!
jest do uratowania, albo zadzwonić (tel. 604 222
372)
lub wysłać
VITA
BTL POLSKA
maila na adres torbex@gazeta.pl Zapraszamy!

Złota Rehabilitacja

TORBEX naprawia
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Wybieramy Miss Nastapol
Stanisław Nastarowicz, właściciel działającej od 1992 r. firmy Nastapol oraz Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowego „Dzikie Wino”
w Wiewiórczynie, zaprosił nas w maju na sesję fotograficzną do Stacji
Obsługi przy ul. Kasprzaka 9B. Ale nie robiliśmy zdjęć naprawy samochodów, przeglądu technicznego lub uzupełnienia czynnika chłodzącego w klimatyzacji. Robiliśmy zdjęcia najładniejszych kandydatek do
tytułu Miss Ziemi Łódzkiej oraz Miss Nastolatek 2014. Rok temu opublikowaliśmy fotoreportaż
ze zgrupowania przygotowawczego kandydatek CKW „Dzikie Wino” (RŁ 5/2013), a teraz
postanowiliśmy przeprowadzić całkiem prywatne wybory
Miss Nastapol. Właściciel
firmy każdej z kandydatek
wręczył białą różę, fotografowali się z nimi właściciele
zabytkowych samochodów
ze Stowarzyszenia Classic
Cars Łódź, a na końcu w błyskawicznym posiedzeniu zwołanemu ad hoc Jury Konkursu
Miss Nastapol podjęliśmy
męską decyzję: najpiękniejsza
i najzgrabniejsza jest Alicja
Dębowska z Łodzi.

ŁÓDZKI PAŁACYK

Dziesięć lat temu zagraniczni wystawcy największych łódzkich targów INTERFASHION
czy INTERTELECOM niekiedy rozpaczliwie szukali noclegu
w... Warszawie, bo w Łodzi brakowało hoteli 4-5-gwiazdkowych. Dzisiaj właściwie jak
grzyby po deszczu pojawiają się
rozmaite hostele i apartamentowce, doskonale przystosowane do potrzeb turystyczno-biznesowych łódzkich gości. Jedno
z takich miejsc to Łódzki Pałacyk przy ul. Żeromskiego 52,
oferujący noclegi w unikatowych wnętrzach fabrykanckiej
willi wybudowanej w 1912 r.
przez właściciela fabryki pudełek składanych Karola Prusse.

Policja z nowym sprzętem
Dwa pytania do Inspektora Dariusza Banachowicza,
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
KWP otrzymała kolejne wsparcie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Na co zostanie przeznaczona kwota 500 tys. zł?
Zakupimy sprzęt dla służb prewencji oraz kryminalistyki, m.in. fotograficzne aparaty cyfrowe i alkomaty. Nasza służba
wymaga sporych inwestycji i wsparcie jest nam bardzo potrzebne. Dzieki temu wyposażyliśmy laboratorium kryminalistyczne. Świat wciąż
idzie do przodu, technika się rozwija i żeby nadążyć za nowinkami
trzeba się mocno rozglądać wokół. Powstają nowe metody i techniki
badawcze, a za tym idzie kosztowny sprzęt, zwłaszcza w kryminalistyce
– np. nowoczesny sekwenator do badań DNA kosztuje milion złotych.
Jakie były wcześniejsze dotacje dla KWP?
Poprzednie umowy opiewały na podobne kwoty. Od 2006 r. jest to

RYNEK

Z ostatniej chwili:
nasza kandydatka
została 2 Wicemiss
Polski Ziemi Łódzkiej, a Miss Polski jest
Ilona Krawczyńska.
Natomiast Miss Polski Ziemi Łódzkiej
Nastolatek
2014
została Natalia Hyży.
Gratulujemy!
(jm),
Zdjęcia: JSM oraz
Seweryn Cieślik

Alicja Dębowska

Fabrykant był miłośnikiem
secesyjnego stylu i piętrowy
budynek ma w środku przestronny hol z pięknymi witrażami Tiffany`ego.
Każdy
pokój ma tu swojego patrona,
którymi zostali dawni łódzcy
fabrykanci. Po wojnie była tu
Drukarnia Łódzkich Zakładów
Graficznych, a w 1993 r. Pałacyk
kupiła znana łódzka rodzina,
która postanowiła przywrócić
jego dawny blask. Znajdziemy
tu teraz starannie dobrane
i sprowadzane prosto z pałaców i zamków europejskich
historyczne
meble, obrazy
i jeden z największych kryształowych żyrandoli w Polsce.
Pałacyk można zwiedzać
po wcześniejszym umówieniu
się z menedżerem hotelu
(tel. 609 703 099).
Adam Rejman
już dziesiąta dotacja celowa dla policji, która łącznie
otrzymała ponad 8 mln zł. Zakupiliśmy za te pieniądze
m.in. ruchome stanowisko kryminalistyczne, motocykle, badawcze stanowisko komputerowe. W ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki przyznano policji w łódzkiem ponad 28 mln zł. Projekty, które otrzymały dofinansowanie, to modernizacja Ośrodka Szkolenia Policji
w Sieradzu (2,7 mln zł), zintegrowany System Stanowisk Kierowania
(6,4 mln zł), E-usługi dla społeczeństwa (1,1 mln zł), zakup śmigłowca
do wsparcia technicznego dla zarządzania kryzysowego (3,4 mln zł),
szkolenie policjantów z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, nauki języków obcych oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych
(1,7 mln zł), doposażenie służb ratowniczych i interwencyjnych – projekt wspólny ze strażą pożarną – (9 mln zł) oraz modernizacja systemu
TETRA, służąca podniesieniu sprawności służb ratowniczych w aglomeracji łódzkiej (4 mln zł).
(Not. jm)
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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!

PROFESSIONENELS SP. Z O.O.
SERWIS I CZĘŚCI ZAMIENNE
PEUGEOT

UL. 3 MAJA 1/3. 93-408 ŁÓDŹ
PN-PT:8-18
SB: 8-14
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WWW.PROFESSIONELS.PL

SERWIS@PROFESSIONELS.PL

TEL. 42 684 31-37

MOTORYZACJA

PtakExpo

MIĘDZYNARODOWE
TARGI MODY
29-31 SIERPNIA 2014

Premiera kolekcji JESIEŃ-ZIMA 2014
Inauguracja sprzedaży
WWW.PTAKEXPO.COM

NAJWIĘKSZE W EUROPIE

3000 WYSTAWCÓW
200 000 m� POWIERZCHNI
100 000 ODWIEDZAJĄCYCH
PTAK S.A. • RZGÓW • ŻEROMSKIEGO 6 • KONTAKT: +48 42 235 26 11 • WYNAJEM POWIERZCHNI TARGOWYCH: +48 726 065 000 lub +48 669 428 000

