ISSN 1642-1434

LIPIEC 2014
nr 7(158)

Sieradz

zaprasza na

Open Hair Festival!

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

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

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
Serwis GSM
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 33 31 36
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

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

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE . . . . tel. 994
BIURO NUMERÓW . . . . . . . . . . tel. 118-913

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

Jesień po bułgarsku

Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42 207 27 60 oraz 793 483 936,) zaprasza w październiku na nowe dania szefa kuchni, przyrządzane
pod okiem znawców – konsultantem lokalu jest m.in. prof. GeorKINO BAŁTYK
KSIĄŻKI
ARTYSTYCZNEJ
gii Mintcher z KatedryMUZEUM
Slawistyki
UŁ. – W
tworzeniu karty dań pomaga
ul. Narutowicza 20 . . . . . . tel. 42 630-36-03
ul. Tymienieckiego 24 . . . . tel. 42 674-42-98
nam
też
Mariana
Mamos,
znawczyni
kuchni
Bałkanów
– wyjaśnia Maciej
KINO CHARLIE
MUZEUM MARTYROLOGII RADOGOSZCZ
ul. Piotrkowska 203/205 . .Sosnowski,
. tel. 42 636-00-92
menedżer ul.
lokalu.
Testowaliśmy
Zgierska
147 . . . . tu
. już
. . kilka
tel. 42smakowitych
655-36-66
CINEMA CITY
dań, a tym razem przyglądaliśmy
się jak powstają zelevi sarmi, czyMUZEUM SZTUKI
ul. Karskiego 5 . . . . . . . tel. 42 664-64-64
ul. Więckowskiego
. . . robione
. tel. 42 633-97-90
li gołąbki w liściach kiszonej
kapusty 36
(polskie
są z kapusty
ŁÓDZKI DOM KULTURY
2
MUZEUM
SZTUKI
ms
oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych
ul. Traugutta 18 . . . . . .słodkiej!)
. tel. 42 633-70-13
ul. Ogrodowa 19 . . . . . . . tel. 42 634-39-44
bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
ORANGE IMAX
PAŁAC HERBSTA (oddział Muzeum Sztuki)
ul. Karskiego 5 . . . . . .gorąco
. tel. 42
664-64-64
te dania polecam!
ul. Przędzalniana 72 . . . . . tel. 42 674-96-98

TEATRY · KINA · MUZEA

FILHARMONIA ŁÓDZKA im. Artura Rubinsteina

ul. Narutowicza 20/22

TEATR WIELKI
pl. Dąbrowskiego

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

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

TEATR MUZYCZNY

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

TEATR im. S. JARACZA

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

TEATR NOWY

ul. Więckowskiego 15

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

TEATR POWSZECHNY

SILVER SCREEN

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

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

SKANSEN MIEJSKIEJ ARCHITEKTURY
DREWNIANEJ

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
I ETNOGRAFICZNE
pl. Wolności 14

MUZEUM FABRYKI

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

CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA

ul. Piotrkowska 282

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

MUZEUM MIASTA ŁODZI

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

MUZEUM KINEMATOGRAFII
Pieczone

bakłażany

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

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 . . . . . .Gołąbki
. tel. 42
682-26-01
Pasta
kiopołu
zelevi
sarmi
www.se-ma-for.com/muzeum-bajki
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Nieznajomość prawa szkodzi!

Kurs na Afrykę?
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Prawdziwe kłamstwa westernu
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Adwokatura alarmuje o znikomej
świadomości prawnej społeczeństwa.
Rozmowa
Sławomirem
Jest aż takzeźle?
Po
zakończonej
niedawno
kolejnej
Majmanen, Prezesem
Polskiej
edycji akcji „Dnia Bezpłatnych
Agencji Informacji i Inwestycji
Porad Prawnych Adwokatury”
Zagranicznych
jesteśmy
zbulwersowani powtarzającymi się historiami ludzkich tragedii wywołanych wyłącznie brat Mówi
Pan, że polska
gospodarkiem
elementarnej
edukacji
prawwychodzi z europejskiego
kokonejkaspołeczeństwa
oraz ignorancją
nu. Jak?
wobec
wypadków losowych wymaPo latach
koncentrowania
się na
gających
zadbania
o swoją sytuację
własnych
oraz
integrowania
prawną. Notorycznie zgłaszają
się dosprawach
nas osoby,
które
za późno
z Europą
zaczynamy
dostrzegać,
istzdecydowały się szukaćsię
pomocy
prawnej
lub popełniły
prosteżenienieją też możliwości
współpracy z krajami
Azjicoi Afryki.
dopatrzenia
wskutek nieświadomości
prawnej,
stało sięChceźrómy, ich
aby życiowych
polscy przedsiębiorcy
że Afryka
i główne
dłem
dramatów. Zadostrzegli,
pośrednictwem
mediów
chcekraje
tego kontynentu
będą się irozwijały
w ciągu
najbliższych
my
zaapelować
do społeczeństwa
podkreślić,
że bierność
i igno15 lat prawna
znacznie
szybciej
reszta
świata.dorobek
I że są tam
możliwości
rancja
może
wieleniż
osób
kosztować
całego
życia.
W
udział światowych,
Edyta Staniewska,
która opisała
niekonferencji
tylko dlaprasowej
takich wzięła
gospodarek
jak chińska,
ameswoją
dramatyczną
sytuację
po śmierci
rykańska,
brytyjska,
francuska
czyojca...
rosyjska, ale także dla krajów
To
klasycznypotencjale.
i bardzo Mamy wszelkie dane ku temu, by stać się
o średnim
częsty
przykład
zanienajwiększym
środkowoeuropejskim
partnerem dla krajów Afrychania
działań
przez jak budownictwo, produkcja materiałów
ki. Takie
dziedziny,
zwykłego
człowieka
budowlanych,
budowa infrastruktury drogowej i kolejowej, orwganizacja
niezwykłej
sytuacji. spożywczego, rybołówstwa i gospodarki
przetwórstwa
Pani
Edyta,
nanajbardziej
skutek
morskiej
– to
oczywiste kierunki polskiej współprazaniechania
cy z Afryką. obowiązku
spadku, rządową w Nigerii. Jakie są możliwości tego
t odrzucenia
Był Pan z delegacją
odziedziczyła
długi
kraju?
po własnym
ojcu, któ- tam część gospodarczą wizyty premiera
Organizowaliśmy
rymi
okazały
się Byłem
być... zaskoczony stopniem przygotowania miDonalda
Tuska.
niezapłacone
przez
nistrów rządu nigeryjskiego.
Prezydent Nigerii zaprosił ich na
ojca alimenty na jej rzecz! Okazuje się, że do prawdziwej tragedii
spotkanie z polską delegacją, a oni dokładnie wiedzieli, o czym
wystarczy zachować bierność po śmierci osoby bliskiej, bowiem na
chcą rozmawiać z polskim rządem i naszymi przedsiębiorcami.
skutek przyjęcia spadku wprost dziedziczymy także długi i odpoPo drugie – zorganizowaliśmy tam polsko-nigeryjskie forum gowiadamy za nie całym swoim majątkiem.
spodarcze, na które przyjechało ponad dwustu przedsiębiorców
Nie wolno też zaniechać zgłoszenia utraty dowodu...
nigeryjskich, niektórzy limuzynami poprzedzonymi samochodaOczywiście! Ktoś może przecież podmienić zdjęcie i na podstawie
mi sfałszowanego
z ochroną. Jasne
jest jedno –zawrzeć
nie ma co
pchać się
do AfrykiGdy
bez
tak
dokumentu
umowę
kredytową.
poparcia
tamtejszego
rządu
i
jego
parasola
politycznego.
zapada wyrok, najczęściej zaoczny, wtedy do naszych drzwi pukają
t Jakie macie
na to sposoby?
komornicy
egzekwując
cudzy dług. Nie wolno też podpisywać
Wspólnie
z umowy
ŁódzkąlubRegionalną
Gospodarczą
dokumentów – np.
oświadczenia Izbą
– bez ich
przeczytaorazco jest
Instytutem
Afrykańskim
agencja Jeśli
organizunia,
rzeczą nagminną
w naszymnasza
społeczeństwie.
natoje wzignorujemy
listopadziekorespondencję
w Łodzi pierwszy
kongres
partnerstwa
miast
sądową (np.
nie odbierając
jej),
polsko-afrykańskiej
2013.
toi współpracy
sąd uzna przesyłkę
za doręczonąPOLANDAFRICA
i przeprowadzi sprawę
bezŁódź
nas
jest jednym
z najbardziej
znanych
polskich
miastZwykle
w Afryce
dziętylko
na podstawie
twierdzeń
strony
przeciwnej.
zapada
ki tutejszemu
Studium
Polskiego,
które ukończyło
wielu
wyrok
niekorzystny
dla Języka
nieobecnego
i czasem
musimy spłacać
afrykańskich
polityków.
Wspólnie
zapraszamy zatem łódzkich
nawet
przedawnione
i zapłacone
już świadczenia.
przedsiębiorców
dniach ostrożność?
26-27 listopada na kongres. Udział w
Kiedy
jeszcze należy w
zachować
kongresie
jest bezpłatny,
a informacje
nim są na Ponadto
stronie www.
Przy
poręczaniu
kredytu dla
bliskich czy oznajomych.
trzepolandafrica.pl
ba
zachować czujność w odniesieniu do swojej własności, gdyż np.
Jerzy
Mazur
na skutek zasiedzenia nieruchomości przezRozmawiał:
kogoś innego
możemy
ją bezpowrotnie utracić. Chcemy teraz częściej upowszechniać wiedzę o skutkach zaniechań w zakresie prawnym i przeprowadzimy
wspólną akcję edukacyjną skierowaną do szkół, nauczycieli
i uczniów, którzy jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności powinni być edukowani prawnie w podstawowym zakresie. Mamy już
nowy portal informatyczny (www.lodz.adwokatura.pl) dla szukających pomocy prawnej, jak również gotowe plakaty, standy informacyjne i broszury, które zawierają podstawowe pouczenia prawne
w typowych sytuacjach życiowych i informują jak adwokat może
pomóc. To pierwsza w Polsce akcja tego typu i do łódzkiej adwokatury płyną gratulacje z całej Polski – zarówno od środowisk prawniczych, jak i osób będących odbiorcami naszej pracy. Niektóre
Rady Adwokacje już nas poprosiły o objęcie ich terenu naszymi
działaniami! Nieznajomość prawa szkodzi, a prawo bywa wówczas
bezwzględne.
Gratulujemy pomysłu i dziękujemy za rozmowę.
(wywiad nieautoryzowany)
Jerzy Mazur

GOSPODARKA
WYDARZENIA

PET FAIR za miesiąc

najmłodszych gości przygotowano szereg atrakcji oraz konkursów z nagrodami, m.in. zajęcia z
dogoterapii, zabawy
z psami i warsztaty uczące jak
należy się zachować podczas
ataku psa oraz jak pielęgnować
czworonożnych
przyjaciół.
Charytatywnym elementem
wystawy będzie przygotowana wspólnie z Ogólnopolskim Związkiem
Ochrony Zwierząt zbiórka karmy na rzecz schronisk. Zwiedzający
będą mieli okazję do zapoznania się z szeroką gamą artykułów i akcesoriów niezbędnych do hodowli oraz pielęgnacji zwierząt, a przede
wszystkim z nowościami i innowacyjnymi produktami na rynku. PET
FAIR to także niepowtarzalna okazja do śledzenia najnowszych trendów w branży zoologicznej, najlepsze miejsce na spotkania przedstawicieli branży z odbiorcami ich produktów i usług, a przede wszystkim
możliwość nawiązania i podtrzymania kontaktów biznesowych. Gratką dla „branżowców” będą
szkolenia i warsztaty z technik
sprzedaży, a także konferencja
„Zoologia – scenariusze dla
branży”. Targi zoologiczne
PET FAIR już na stałe wpisały
się w kalendarz wydarzeń branżowych, skupiając uwagę
wystawców, odwiedzających
oraz mediów. Dokładne informacje na temat targów znajdują się na stronie www.petfair.pl
Zapraszamy!

W dniach 6-7 września Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają
do hali EXPO-Łódź na XIV Międzynarodowe Targi Zoologiczne PET
FAIR. To najstarsza i najbardziej prestiżowa impreza zoologiczna
w Polsce. Obejrzymy tu wystawy zwierząt domowych – m.in. psów rasowych oraz świnek morskich, przewidziane są także szkolenia psów oraz
pokazy groomingu i agility (na
specjalnym torze z przeszkodami!), prowadzone przez profesjonalistów z kraju i zagranicy.
Nowością tegorocznej imprezy
będzie Dog orient, czyli wyścig
psów na orientację w terenie,
który propaguje popularyzację
turystyki w towarzystwie zwierząt i aktywny tryb życia. Dla

ENERGIA też za miesiąc
Lipcowe wydanie „Rynku Łódzkiego” było już w drukarni, gdy zaczęły się Łódzkie
Targi Energetyczne (28-29 czerwca). Dlatego relację z tej imprezy zamieścimy dopiero
w sierpniowym wydaniu informatora. Pokazało się tu blisko 100 firm z branży wytwarzania
ciepła i dystrybucji energii, zarówno w oparciu o konwencjonalne jak i odnawialne źródła,
wykorzystujące inteligentne, energooszczędne i proekologiczne rozwiązania dla wszystkich
grup odbiorców – administracji publicznej, biznesu i klientów indywidualnych.
Więcej – na stronie www.lte.targi.pl
(jm)
ste przecięcie wstęgi odbyło
się 30 czerwca, goście pili wino
i uczestniczyli w loterii z
atrakcyjnymi
nagrodami.
Salon ma bardzo atrakcyjną
ofertę i komfortowe warunki
do kupowania biżuterii.
Serdecznie zapraszamy!

Biżuteria w nowej odsłonie
Jeden z wielu łódzkich salonów Domu Jubilerskiego A&A od
ponad 20 lat mieści się przy ul. Piotrkowskiej 63. Ale teraz – gdy właśnie oddawany jest po remoncie ten odcinek najdłuższej ulicy miasta – sklep otwiera się również po gruntownej modernizacji. Uroczy-
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Biznesmeni z Grohmanem
Dziesięciu inwestorów
otrzymało w czerwcu zezwolenia na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej: Digital One BPO,
Organika Car SA, Fujitsu
Technology Solutions, BSH
Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Logiq Rożko, Logistyka 24, Cedrob SA, Paradyż, Meyer Tool IGT oraz Kapella. Inwestycje opiewają na blisko 209 mln zł, dzieki czemu powstanie 455
nowych miejsc pracy. W uroczystości wręczenia zezwoleń wzięli
udział Tomasz Jędrzejczak, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, Paweł Bejda, Wicewojewoda Łódzki, władze
samorządowe i partnerzy ŁSSE SA. Prezes ŁSSE Tomasz Sadzyński podkreślił, że wśród inwestorów są różne firmy – od małych,
kreatywnych agencji, po duże międzynarodowe koncerny. Zaznaczył, że sukces ten jest wynikiem współpracy ŁSSE z samorządowcami oraz inwestorami, o czym świadczy duża liczba reinwestycji
w strefie. W drugiej części wydarzenia Prezes SSE podpisał wraz
z Adamem Macierewiczem, Zastępcą Dyrektora Łódzkiego
Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych list intencyjny. Współpraca pomiędzy instytucjami polegać będzie na
wspólnych działaniach informacyjno-promocyjnych w zakresie
nieruchomości i terenów inwestycyjnych – m.in. wspólny udział
w targach, wydarzeniach branżowych oraz spotkaniach z potencjalnymi inwestorami i jednostkami samorządu terytorialnego.
Na zakończenie spotkania – już po raz trzeci z kolei – wręczono
nagrody im. Henryka Grohmana, patrona Łódzkiej SSE, który
był nie tylko wybitnym fabrykantem, ale i kolekcjonerem dzieł
sztuki. Statuetki autorstwa Zofii Władyki-Łuczak wręczane są
w kategoriach „Inwestor – Mecenas” dla firm i przedsiębiorców

inwestujących w sztukę oraz wspierających młodych artystów,
oraz „Ważne dla Łodzi” – dla osób lub instytucji, które swoimi
działaniami z zakresu CSR znacząco wpływają na rozwój i wizerunek miasta. W poprzednich dwóch edycjach otrzymali je: Jerzy
Czubak, Witold Warzywoda, Marzena Bomanowska, Ceramika
Paradyż, Ireneusz Kowalewski oraz Jacek Kłak i Irmina
Kubiak. W tegorocznej edycji nagroda w kategorii „Inwestor –
Mecenas” trafiła do firmy Atlas za galerię Atlas Sztuki, lidera galerii wystawienniczych w Polsce i jednego z najciekawszych miejsc
na kulturalnej mapie kraju. Kolejna nagroda w tej kategorii trafiła
do Ceramiki Tubądzin, która została wyróżniona za kreatywną
współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi w zakresie projektowania płytek ceramicznych. Z kolei statuetkę w kategorii
„Ważne dla Łodzi” odebrał Sławomir Fater, dyrektor Centrum
Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi za
niezłomną siłę łączenia, budowania otwartych relacji i zaufania
między edukacją zawodową i biznesem. Działalność i aktywność
szkoły jest niezwykle ważnym atutem miasta Łodzi docenionym
już przez niejednego inwestora ŁSSE SA. Serdecznie gratulujemy!
Jerzy Mazur, zdjęcia JSM i Paweł Nowak

Strefa zaprasza

wydała już 10 zezwoleń na działalność. Prezes Zarządu ŁSSE Tomasz
Sadzyński liczy, że do końca roku wydanych zostanie w sumie blisko
30 zezwoleń, gdyż z tyloma inwestorami ŁSSE prowadzi obecnie
rozmowy. Zwiększone zainteresowanie inwestycjami w strefie związane jest ze zmniejszającą się wysokością pomocy publicznej dla
inwestorów – od 1 lipca duży inwestor będzie mógł uzyskać 35 proc.
zwolnienia, średni 45 proc. a mały 55 proc. Na skrzyżowaniu marszałków mogą powstać obiekty biurowe dla branży BPO (usługi dla
biznesu) oraz IT. Szacuje się, że nowa inwestycja wyniesie tu 37 mln
zł, dzieki czemu utworzy się nowe miejsca pracy dla 400 osób.
(jm)

Pod koniec maja rząd zdecydował, że Łódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna powiększy swoją powierzchnię o 11 hektarów i obejmie bardzo atrakcyjne tereny inwestycyjne na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i al. Rydza-Śmigłego w Łodzi. Działka o powierzchni
1,5 ha była wcześniej wyceniona na 9,2 mln zł, ale Prezydent Łodzi
Hanna Zdanowska liczy, że dzięki włączeniu tego terenu do strefy
uda się pozyskać inwestora i uzyskać wyższą cenę. W tym roku ŁSSE

W lipcu ŁSSE zaprasza łodzian w każdą sobotę do siebie
na piknik integracyjny!
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Pamiętamy?

Przed drugą wojną światową ludność żydowska w Łodzi liczyła
233 tysiące osób (34,7 proc. ludności). Tutaj Ary Sternfeld napisał
„Wstęp do Kosmonautyki’, swoją młodość spędził Artur Rubinstein, w kamienicy przy Limanowskiego 19 ostatnie chwile umęczonego pobytem w getcie życia zakończył znakomity malarz Maurycy
Trębacz. Stąd pochodzą Julian Tuwim, wybitni artyści malarze, rzeźbiarze – jak Samuel Hirszenberg, Leopold Pilichowski, Henryk Glicenstein, tu się zaczęła się pasja malarska Jankiela Adlera i Artura
Szyka... Pamiętamy ich?
Przemysł włókienniczy budowali tu
Izrael Poznański, Markus Silberstein, Zygmunt Jarocinski, Szaja Rozenblatt, Marcel
Barciński, Adam Osser i Oskar Kon. Ich
pałace szkoły, fabryki i szpitale budowali
architekci pochodzenia żydowskiego:

Kładka w Getcie Fot. fotopolska.eu

Stacja Radegast

Gustaw Landau-Gutenteger, Adolf Zeligson, Dawid Landau. Łódź
miała żydowską prasę, teatry, księgarnie, synagogi i domy modlitwy.
Pamiętamy to?
Już pierwszego dnia okupacji hitlerowcy wydali antyżydowskie
rozporządzenia, zamknęli szkoły i żydowskie instytucje, a Żydów –
blisko 170 tys. osób – stłoczono na czterech kilometrach kwadratowych na Bałutach. Większość z nich zmarła, pozostałych wywieziono do obozów w Oświęcimiu i Chełmnie. Synagogi przy ul.
Kościuszki 2, ul. Wolborskiej 20, Wołyńskiej przy Wólczańskiej 6
i Zachodniej 56 zostały spalone i zburzone. Pamiętamy, co było na
pustych dziś placach?
Wychowałam się z bratem na tych starych Bałutach, blisko
Bałuckiego Rynku i dawnego obozu dla dzieci na Marysinie. Bawiliśmy się w chowanego w tych samych podwórkach, w których kiedyś z głodu ginęli ludzie. Trzeba było wielu lat ciężkiej pracy
w odgruzowywaniu pamięci i leczeniu duszy, aby przechodząc teraz
tędy przywołać żałobną „Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie” Icchaka Kacenelsona...
Ewa Rabiega

Synagoga przy Wólczańskiej
Fot. Wikimedia Commons

Pomnik ofiar Getta na
Cmentarzu Żydiowskim
Fot. WC

Mauzoleum Poznańskich

Wielka Synagoga przy Al. Kościuszki Fot. Wikimedia Commons

Francuska Łódz ubozsza

Marc Boudin położył wielkie zasługi na rzecz rozwoju
łódzkiej kultury i biznesu.
Wspierał inicjatywy mające
na celu zwiększenie społecznej odpowiedzialności firm,
działał na rzecz rozwoju
rowerowej
komunikacji
miejskiej,
organizował
warsztaty dla dzieci, a dla
łódzkiej młodzieży – rajdy
rowerowe we Francji, jak
również wystawy, debaty
i konferencje w Alliance Française w Manufakturze. Nie
żegnamy się, Drogi Dyrektorze, mówimy tylko au revoir!
Beata Ostojska

W restauracji „Spatif”
odbyło się w czerwcu oficjalne pożegnanie Marca
Boudin,
wieloletniego
dyrektora
łódzkiego
oddziału Alliance Française, który zakończył swoją
misję w Polsce i wraca do
Francji. Szef AF uhonorowany został w 2013 r. przez
Radę Miejską odznaką „Za
Zasługi dla Miasta Łodzi”,
Konsul Alicja Bień i Marc Boudin
a w spotkaniu uczestniczyło
mnóstwo łódzkich VIP-ów – na czele z Alicją Bień, Konsulem
Honorowym Francji w Łodzi, oraz Prezydent Hanną Zdanowską.

Szkoły z tabletami

LODZIANA
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W Szkole Podstawowej nr 44 przy ul.
Kusocińskiego 100 odbyło się w czerwcu podsumowanie konkursu „Szkoła nowoczesnych
technologii”,
zorganizowanego
przez
Wydział Edukacji UMŁ dla uczniów klas I-III
łódzkich szkół. W spotkaniu wzięli udział
Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, przedstawiciele i uczniowie szkół finalistów konkursu oraz sponsorzy – firmy DELL, Intel,
Young Digital Planet oraz Microsoft, którzy
przekazali uczniom sprzęt do nauki. Popieramy i prosimy o więcej!
(jm)
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Aktywny Sieradz
– miasto z marką

jesteśmy otwarci na inwestorów i wdrażamy zaawansowane produkty
promocyjno-turystyczne.
Jak np. budowa światłowodu w mieście...
To po rewitalizacji najważniejsza inwestycja w mieście. Długo
trwała walka o uzyskanie unijnego dofinansowania z Regionalnego
Programu Operacyjnego oraz wyłonienie wykonawcy, ale od marca
ruszyły już prace w ziemi. Sieć „Sirman” pozwoli na lepszy kontakt
mieszkańców z jednostkami miasta i unowocześni system ochrony
przeciwpożarowej, monitoring miejski i pozwoli nam zdalnie sterować ulicznym oświetleniem. Budowa sieci będzie współfinansowana
przez Unię Europejską – kosztuje 6,1 mln zł, ale 85 proc. kosztów
pokryje RPO.
I postawiliście też na markę.
Open Hair Festival to nasza chluba. Jego patronem jest wspaniały człowiek i wielki stylista, sieradzanin Antoni „Antoine”
Cierplikowski, którego w Europie nazywają „Antoine de Paris”,
„król fryzjerów” i „fryzjer królów” oraz „Dali fryzjerstwa”.
Maestro Cierplikowski przeszło sto lat temu całkowicie zrewolucjonizował fryzjerstwo i rozpoczął modę na krótkie fryzury u
kobiet. To dzięki niemu powstały proste i krótkie spódnice, a jego
sława sięgała od Hollywood, gdzie od 1938 r. stylizował gwiazdy, aż
po Paryż, Londyn i Tokio. Nasz festiwal jest pierwszą w kraju
marką, która w centrum
zainteresowania stawia
temat fryzur, nowocześnie łącząc go z modą,
muzyką i sztuką. Warto
w lipcu przyjechać do
Sieradza, aby to obejrzeć. Serdecznie łodzian
zapraszam!
Jerzy Mazur

Rozmowa z Jackiem Walczakiem,
Prezydentem Sieradza
Sprawuje Pan swoją funkcję od 8 lat.
Łatwo chyba nie jest, raz Pan nawet był aresztowany...
W styczniu. Dwie śliczne i kuso ubrane
policjantki aresztowały mnie i skuły kajdankami z żoną za to, że za mało się bawiliśmy
w Sylwestra. Happening wykonali członkowie klubu motocyklowego i bawiliśmy się
wybornie. Natomiast w pracy ja i mój urząd
dajemy z siebie wszystko, dlatego widać
efekty. O gospodarce wiemy dużo, ja mam
za sobą studia ekonomiczne i kilka lat pracy
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowej
Inspekcji Ochrony Środowiska Wojewódzkiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wiemy, jak tworzyć strategiczne plany i jak je realizować.
Jaki jest Sieradz dzisiaj?
To blisko 45-tysięczne, aktywne miasto w centrum Polski nad
rzeką Wartą. Jesteśmy ważnym ośrodkiem administracyjno-gospodarczym województwa łódzkiego. Od 2007 r. realizujemy strategiczną decyzję o budowie marki miasta. Opieramy ją na czterech filarach: staramy się
dosłownie i w przenośni być w centrum
wydarzeń, stawiamy na rozwój, gościnność i zapobiegliwość. Te wartości stanowią punkt odniesienia dla planowanych
przedsięwzięć i odzwierciedlają rozpoczęte procesy modernizacyjne: rewitalizujemy starówkę, modernizujemy obiekty kulturalne i sportowe, rozwijamy handel,

FLIRT kursuje punktualnie

korzystać – powiedział Prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Andrzej
Wasilewski.
W dniu uruchomienia trasy
pociągami można było podróżować bezpłatnie, a na Piknik
Rodzinny nad Wartą w Sieradzu
udało się ponad 2,5. osób. Przez
pierwsze trzy dni kursowania
pociągów przejechało nimi 5968
pasażerów. Wszystkie składy kursowały zgodnie z rozkładem
i ze stuprocentową punktualnością. Od 15 do 17 czerwca sprzedano 487 biletów, w tym 217 na terminalach mobilnych, a 79 osób
skorzystało ze sklepu internetowego. Dużym zainteresowaniem cieszą się specjalne oferty ŁKA „Łódź
Bliżej Ciebie” oraz bilety czasowe
dostępne w strefie A. Bilet normalny 30-minutowy we wskazanej
strefie kosztuje 3 złote, 3-godzinny
7 złotych, a 12-godzinny 11 złotych. Pełna oferta oraz rozkład
jazd pociągów znajduje się na stronie internetowej www.lka.lodzkie.
pl Zapraszamy do flirtowania we
FLIRTACH!
(jm)

W czerwcu na dworcu Łódź Kaliska oficjalne otwarta została pierwsza trasa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i teraz podróżujący po województwie mogą już korzystać
z nowoczesnych pociągów na trasie
Łódź Kaliska - Sieradz - Łódź Kaliska. To jedno z najbardziej popularnych połączeń kolejowych w województwie łódzkim. Dla wygody
pasażerów Łódzka Kolej Aglomeracyjna wprowadziła nowoczesny
system sprzedaży biletów, które można kupić w biletomatach, u kierowników pociągów wyposażonych w terminale mobilne, a także
przez Internet oraz w kasach biletowych na dworcach. Pojazdy
FLIRT zakupione zostały w ramach projektu „Budowa systemu
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”, współfinansowanego z Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. – To mercedesy wśród taboru kolejowego. Dzięki nim
podróż po województwie będzie samą przyjemnością – powiedział podczas
otwarcia trasy Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.
Pociągi reprezentują najnowocześniejszą technologię kolejową na
świecie. Wnętrza pojazdów są przestrzenne, klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajdują się w nich biletomaty, monitory LCD, gniazdka elektryczne oraz kamery monitorujące. Pociągi zostały też wyposażone w przestronne toalety wraz
z przewijakami dziecięcymi, uchwyty na wózki oraz stojaki na rowery. – Jestem przekonany, że mieszkańcy szybko je docenią i chętnie będą z nich
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Kulturalny lipiec

Muzea i galerie
W Muzeum Miasta Łodzi będzie można powędrować wyobraźnią na
południe Europy za sprawą pejzaży postimpresjonisty Jana Rubczaka,
które Monika Nowakowska – kuratorka wystawy „Marynista w podróży”, wypożyczyła z Muzeum Morskiego i z kolekcji prywatnych. Cały
lipiec będzie też czynna wystawa
pamiątek po Janie Sztaudyngerze.
W galerię zamienił się nawet ogród
pałacowy, gdzie ulokowano wystawę
„Łódź Jana Karskiego”. Impresariat
inauguruje cykl letnich koncertów
„Muzyczne degustacje u Poznańskich”; w pierwszym wystąpią KwarJan Rubczak Pejzaż nadmorski Fot. B. Galus
tet Prima Vista i Trio con gioco
(20.7). W przerwie będzie słodka niespodzianka, a po koncercie – zwiedzanie wystawy. Do wszystkich swoich oddziałów zaprasza latem
Muzeum Sztuki. W ms1 można
oglądać wystawę „M/W”, na którą
składa się cykl fotografii i zapis
wideo inscenizacji sztuki Witkiewicza. W przestrzeni wystawy odbędzie się spotkanie pt. „Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej
Melanezji” (13.7 godz. 17.17), które
wypełni wspólna lektura książki
Kwartet Prima Vista, Fot. Jozef Kolinek
antropologa Bronisława MalinowArchiwum Muzem Miasta Łodzi
skiego (wszyscy zaproszeni są do
przyjścia z fragmentami tekstu – także tymi pikantnymi!). W ms2 całe
lato można zwiedzać wystawę „Zmiana pola widzenia. Druk funkcjonalny i awangarda”. W nawiązaniu do niej muzeum przygotowało ilustrowaną polsko-angielską publikację "Zmiana pola widzenia"; którą można
kupić w księgarniach. Obok tekstów współczesnych znawców projektowania i historyków sztuki znajdziemy tam przedruki materiałów źródłowych oraz korespondencję pomiędzy Janem Tschicholdem (twórcą
Nowej Typografii) i Władysławem Strzemińskim. Z kolei 5 lipca w godz.
11.30-13.00 odbędą się w ogrodzie Pałacu Herbsta ciekawe warsztaty – ich
uczestnicy dowiedzą się, skąd wzięła się nazwa Księży Młyn i dlaczego na
wieży przędzalni Karola Scheiblera wisi zegar. Poznają też tajemnicze
i magiczne miejsca dawnego robotniczego osiedla, a na zakończenie
odtworzą jego plan na ogromnym płótnie rozłożonym w pałacowym
ogrodzie. Natomiast 19 lipca o godz. 12.00 Pałac Herbsta zaprasza na
spacer szlakiem Anny Marii Herbstówny.
Pokazany w lipcu wielki haft „Sobieski pod Wiedniem” trafił już do
magazynów Muzeum Włókiennictwa, ale hafty nie znikły z Białej
Fabryki, choć te eksponowane obecnie mają mniejsze rozmiary. Obejrzymy je na wystawie „Złota Igła 2014”, pokazującej 373 prace prawie
dwustu autorów. W tej edycji konkursu upodobaniem cieszyły się prace
o charakterze dekoracyjnym, toteż wystawę zdominowały haftowane

obrazki o różnej tematyce – od scen rodzajowych, portretów, pejzaży,
zwierząt i ptaków po kompozycje kwiatowe. Na wystawie „Elegancja-Francja. Z historii haute couture” zebrane są ubiory, zdjęcia i dokumenty, które pokazują dokonania francuskich kreatorów mody. Do
końca lipca będzie czynna wystawa twórczości Bolesława Tomaszkiewicza, wieloletniego pedagoga Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, oraz
wystawa tkanin unikatowych Marii Ewy Andryszczyk. W Domu Papiernika w Skansenie Muzeum Włókiennictwa do 7 lipca będą wystawione
prace Magdaleny Szyszkowskiej, a 20 lipca zostanie tam otwarta wystawa lalek Mirosławy Truchty-Nowickiej. W Skansenie rusza w lecie projekt pt. „Nasza Szafa”, dzięki któremu można udostępnić rodzinne
pamiątki bez narażania się na ich utratę. Wystarczy za pośrednictwem
internetu umieścić w Szafie fotografię pamiątki i opowiedzieć o niej.
„Nasza szafa” to nie tylko byt wirtualny: ona istnieje naprawdę
w domku nr 6 – można wejść do środka, zapoznać się ze zgromadzonymi w niej historiami i zostawić tam własną opowieść. W Galerii Willa
przez całe lato będzie można oglądać plon triennale Małe Formy Grafiki, organizowanego przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi. W tegorocznej edycji triennale wzięło udział 752 artystów z 62 krajów, którzy nadesłali 2595 prac. Warto się tu wybrać także dla obejrzenia secesyjnego
cacka, jakim jest odnowiona Galeria Willa.
W teatrach
Teatr Powszechny nie zamyka drzwi na lato – będzie tam można
obejrzeć spektakl „Boeing, boeing” (4, 5 i 6.7) oraz „Szalone nożyczki”
(11, 12 i 13.7). Teatr Mały w Manufakturze pod koniec czerwca obchodził piąte urodziny i podsumował swoje dokonania. Ich owocem jest 25
premier, w których wystąpiło ponad 40 zawodowych aktorów, festiwal
„MONOwMANU”, 600 zagranych spektakli, koncertów, recitali, spotkań autorskich i kilkadziesiąt tysięcy widzów. Jak na instytucję działającą bez dotacji – liczby są imponujące! Latem teatr będzie nieczynny,
ale dyrektor Mariusz Pilawski zapowiada, że pod koniec sierpnia zaczyna próby do „Balladyny”.
Jazz w Wytwórni
W lipcu rusza siódma edycja festiwalu Letnia Akademia Jazzu.
Otworzy ją koncert „Milan-Kurylewicz”, usłyszymy w nim muzykę
będącą efektem współpracy kompozytorskiej Jerzego Miliana i Iwony
Kmiecik, która wystąpi jako wokalistka i pianistka. (3.7). Festiwal
będzie trwał aż do 3 września,
a cały program znajdziemy na
stronie internetowej Wytwórni.
Przyjechały organy!
Do Sali Filharmonii Łódzkiej dojechały już z Austrii organy symfoniczne – drugi,
po organach barokowych,
instrument zamówiony przez Fot. Tomasz Ogrodowczyk
Filharmonię Łódzką. Składają się z ok. 3500 piszczałek. Nic dziwnego,
że proces ich montażu i intonacji potrwa do 29 listopada! Inauguracja
obydwu instrumentów w lutym przyszłego roku.

Muzyka pod gołym niebem

W pierwszym koncercie zagra Krzysztof Herdzin Trio (4.7), a program pozostałych można znaleźć na stronach internetowych
Muzeum Włókiennictwa oraz impresariatu. Natomiast w każdą
sobotę lipca w dawnej fabryce Grohmana przy ul. Tymienieckiego
22/24 będą organizowane Pikniki u Grohmana (od godz. 15.00).
Akademia w Altanie
W altanie Parku Źródliska
w każdą niedzielę lipca o godz.
17.00 będą koncertować studenci i pedagodzy Akademii
Muzycznej w Łodzi. Na początek posłuchamy młodych perkusistów (6.7). W koncercie
hitów polskiej muzyki filmowej „Zapomniana melodia”
wystąpi studenckie trio „Piętro wyżej” (13.7), potem będzie grać kwintet dęty (20.7), a przeboje operetki i musicalu zaśpiewają Katarzyna
Zając-Caban i Ziemowit Wojtczak (27.7). Ławeczek w parku jest mało,
warto zabrać koc lub matę. Napoje chłodzące kupimy na stylowych
wózkach Zielonej Łodzi. Tylko usiąść w cieniu i słuchać muzyki!
(BeO)

Kolory Polski
Występem w kolegiacie w Tumie Filharmonia Łódzka zaczęła
Festiwal Kolory Polski. W lipcu festiwalowych koncertów będzie
można słuchać w kościołach Pabianic (5.7) i Brzezin (6.7). Do Konstantynowa przyjedzie koncert „Opowieści z Ziemi” (12. 7). W Zelowie zespół „Lautari” zaprezentuje projekt inspirowany postacią
Oskara Kolberga (13.7). Muzyka zabrzmi też w Stacji Nowa Gdynia
(18.7), karczmie „Raz na Wozie” w Buczku (19.7) i w kościele w Bednarach, gdzie będzie można posłuchać programu „Jazz loves
Barok” w wykonaniu Leny Ledoff i jej zespołu (20.7). Ostatnie lipcowe koncerty zaplanowano w Aleksandrowie (26.7) i w Arboretum w Rogowie (27.7).
Koncerty w fabrykach
Na dziedzińcu Białej Fabryki odbędzie się cykl koncertów Geyer
Music Factory. Impresariat artystyczny Tomasza Gołębiewskiego
Q4Q zaprasza na nie w piątki o godz. 21.00 (wchodzimy od godz.
20.00 bramą od Piotrkowskiej!). Odbywają się na powietrzu bez
względu na pogodę, dlatego warto zabrać kurtki lub peleryny.
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Postawiłem na balet

Fotografie
na wystawach

Mamy teraz nawet bezpośrednie łącze, dzięki któremu technicy
z Warszawy mogą on line naprawić usterki. Nikt w Polsce czegoś
takiego nie ma.
Był Pan niedawno na festiwalu teatralnym w Petersburgu. Jakie
Rozmowa z Wojciechem Nowickim,
wrażenia?
Dyrektorem Naczelnym Teatru Wielkiego w Łodzi
Jestem oczarowany ich sztuką. Bardzo chciałbym, żeby teatr
polski, a łódzki w szczególności, był na miarę Petersburga. To nieTeatr zaczyna wakacje. Jaki
był kończący się sezon artystyczny?
wiarygodne, co oni robią w operze i w balecie. Byłem tam tylko 3
W galerii ŁTF
Trudny, ale zgodny z planadni i nie wszystko udało mi się zobaczyć. Na sali byli dyrektorzy
przy ul. Piotrkowmi. Zawsze staram się planować
zespołów baletowych z teatrów całej Europy. Festiwal zakończyła
skiej 102 przez 3
na wyrost, więc wykonałem
gala baletowa – z każdego zespołu wyłoniono solistów, którzy
tygodnie od 8.10 bęminimum niezbędne do funkwystąpili przed dyrektorami w specjalnym konkursie. Niemal
dzie można oglądać
cjonowania. Teatr Wielki przypołowę składu każdego z zaproszonych zespołów stanowili Rosjawystawę
fotografii
gotował trzy premiery, w tym
nie. Są genialni, a zawdzięczają to tradycji – Teatr
Maryjski
liczy
Krzysztofa
dwie baletowe, mogę więc
sobie 200 lat i ma 1100 miejsc z lożami; takich
oper jestJarczewtam 5!
skiego pt.2„Zapozopowiedzieć, że postawiłem na
W zeszłym roku oddano do użytku tzw. Teatr Maryjski
- z dwiewani”. Zobaczymy
balet. Poza tym wznowiliśmy
ma salami, mogącymi pomieścić w sumie 5500 widzów.
Oba teatry
na niej
cztery duże spektakle – „Nabuczespolone są szklanym łącznikiem; otwarcie odbyło
się wportrety
starym
osób
znanych
ze
co”, „Cyganerię”, „Aidę” i „Czarodziejski flet”. Nie były grane od teatrze, w nowym zaś za niższą cenę można było obejrzeć
ten sam
sceny kosztuje
politycznej
kilku lat, zatem trzeba było poprawić dekoracje i kostiumy, a także program na ekranie, w technice 3D. Bilet wstępu
tam
– Nie
przypomnieć je zespołom na wielu próbach, a to sporo kosztowa- 30-40 euro. A u nas, jak
są po
70 zł, toi artystycznej.
ludzie narzekają,
fot.bilety
Krzysztof
Jarczewski
że prezenło. Poza tym do premier ściągnęliśmy dość dobrych, a więc kosz- że drogo! Bardzo bym chciał, żeby w Polsce byłabędę
takaudawał,
widownia,
jak
Jerzego Semkowa
zagrać
Brahmsato jednak
Zakończyła
się budowa
sali koncertowaneinnego
zdjęcia topodejścia
chwile „upolowane”
– mówi
autownych,
realizatorów
ze Wschodu.
Mam satysfakcję
głównie
w utwory
Rosji. Wymaga
do sztuki.
Przy tak
i Mozarta.
przyniesie
konMuzycznej
Żu- Balet
tor
zdjęć. – Zdecydowałem
się na
pełną jest
współpracę
dużym
rozwarstwieniu
społecznym,
w Petersburgu
więcej
ludzi
z towej
baletuAkademii
– zwiększyłem
zespół przy
do 50ul.
osób.
rośnie iNastępny
podnosi dzień
cert Orkiestry
Filharmonii
bardzkiej
2. Uroczyste
otwarcie
modelami.
Dałem im możliwość
przed
poziom
artystyczny
z premiery
na odbędzie
premierę. I trzeba
będzie jakSymfonicznej
naj- bogatych,
co widać na zulicach
– Mercedesy
AMG, wystąpienia
Audi S i auta
podma
batutą
Przytockiego,
się 18.wykorzystać
10, a uświetniten
je cykl
koncertów,
któ- Łódzkiej
aparatem
w dowolnym
stroju, miejscu, budynków
sytuacji. Tacy
w cenie
powyżej 300 tys.
zł. Kopuły
odrestaurowanych
lepiej
zespół
w przyszłości.
Także chór
się Pawła
która będzie
towarzyszyć
pianistce Beacie
ry odlepiej
adresu– nowej
sali otrzymał
są, jak
chcą, ale zjednak
– pozowali.
Wybierali
scenoa w środku
marmury
Carrary
i ściany
wykładane
coraz
jest zapraszany
na tytuł
wiele„AŻ
koncertów,
nie tylko
ten są pozłacane,
Bilińskiejnawwystępy
Koncercie
fortepianowym
festiwal”,
trwać będzie
(nomen
grafię, kostiumy,
rekwizyty.
A może
jednak,
mozaiką
granitową. Zwiedzający
na mimikę,
to wszystko
patrzą
i rośnie
dorosły,
ale arównież
dziecięcy,
któryomen!)
jesienią wyjedzie
nich dumasą– też
no tak,dzięki
jesteśmy
wielkim
narodem
i mocarstwem,
do
W całym
sezonie
zagraliśmy
spektakli
przy fre- Wwprogramie
Lutosławskiego.
ażStuttgartu.
do 18 grudnia.
Już 17.10
na nowej
estra- 90W.
wolności
pozy, są
na tych zdjęciach
prawdzikwencji
95 procent.
Z „Cyrulikiem
byliśmy
festiwa- R. Wagnera
mamy wielka
sztukę i kulturę.
Tosprawdzić!
buduje ich tożsamość. MoglibyG.na
Verdiego,
i B. Brittedzie stanie
Orkiestra
Symfonicznasewilskim”
Akade- utwory
wi? Warto
lumii
w Bydgoszczy
przezaby
10 minut
oklaskiwano
nas na
stojąco. zapraszamy!
śmy się od nich
tego uczyć...
na (18.10).
Serdecznie
(BeO)
Muzycznej iwtam
Łodzi,
pod batutą
Z kolei w galerii Akademickiego OśrodSukcesem były też Spotkania Baletowe – 13 spektakli obejrzało 16
Wróćmy na nasze podwórko.
Jak są plany
Teatru na najbliższy
ka Inicjatyw
Artystycznych
do 16.10sezon?
będą
tysięcy widzów!
Wyraźnie widać, żeeksponowane
mamy końcówkę
Przyszły
rok
zdjęciakryzysu.
Grzegorza
MichałowJak się sprawdziła nowa infrastruktura teatru?
będzie więc o wiele lepszy
finansowo.
Nowy sezon
mampracy
już ułożoskiego,
który obchodzi
25-lecie
zawoWprawdzie jesteśmy już rok po modernizacji, ale cały czas ny. Planuję 4 premiery. dowej.
Wracamy
do starego
spotkań
baleZnany
łódzki terminu
fotoreporter
zaczynał
maju.
Będziemy
świętować
60-lecie
Opery
uczymy się nowego sprzętu i nie obywa się to bez potknięć. Ilość towych – obędą się w od
publikacji w „Expressie Ilustrowanym”,
patronat
przyjął
Prezydent
RP Bronisław
spektakli spowodowała jednak, że wiemy o tym sprzęcie prawie Łódzkiej, nad którym potem
robił
zdjęcia
dla „Przeglądu
SportoŁódzką
otwierał
„Straszny
dwór”, my
wszystko i w nowym sezonie możemy wystawić każdą sztukę. Nasi Komorowski. Wtedy Operę
wego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej
br. – pokażemy
tę pięknąZapraszamy!
operę Moniusztechnicy elektronicznie i komputerowo opanowali już całość, także – 18 październikaPolskiej
Agencji Prasowej.
(jm)
terazMarek
zapraszam na nią łodzian.
a uczyliśmy się tego cały rok. Firma, która nam zainstalowała kom- ki. JużMec.
Kopczyński,
puterowe sterowanie sceną, stworzyła ten program specjalnie dla
Trzymamy
kciuki i dziękujemy za rozmowę!
mec. Bożena
nas, jednak trzeba go było lekko zmodyfikować. I firma to zrobiła.
Beata Ostojska i Jerzy Mazur
NiecieckaOstojska
i dziekan
ORA Jarosław
Szymański
fot. Maciej
Grzegorek
13 września w siedzibie Okręgowej Rady Ad- Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była bowokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgro- wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej dokoi wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień naniom film dokumentalny, a wieczór był także
z okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik. promocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy
W spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który do
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie druku przygotowało nasze wydawnictwo. Inicjawspominali byłą dziekan ORA, podkreślając Jej torami spotkania byli adwokaci Bożena Niecieccharyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej ka-Ostojska i Marek Kopczyński, a patronat nad
fot. Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
Michałowski
pomagały
piosenki
francuskie
wykonane przez Okręgowej Rady Adwokackiej
w Łodzi.
(BeO)
Cyrulik
sewilski,
Fot Joanna
Miklaszewska
Don Kichot,
Fot Maciej
Grabowski

AŻ Akademii Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

TERMINY NAJBLIŻSZYCH AUKCJI: 20 września - 170 Aukcja Dzieł Sztuki
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III Festyn Integracyjny „Figle-Tańce-Wygibańce”
Łódzka Fundacja Rehabilitacji
KAMIEŃ MILOWY zorganizowała w czerwcu trzeci Festyn Integracyjny dla dzieci. W tytułowe figle,
tańce, wygibańce doskonale wprowadzili uczestników podopieczni
Studia Tańca Pasja. Strażacy z OSP
Stare Złotno oraz JRG nr 5 KM
PSP w Łodzi pokazali skrytki
i sprzęt wozu bojowego, zapewniając maluchom niesamowite wrażenia z przejażdżki podnośnikiem
strażackim. Ogromną atrakcją były
pokazy psów ratowniczych,
AVIATOR
a porządkuiii
na festynie pilnowali
uzbrojeni
kowboje,
Pabianice, ul. Św. którzy chętnie
pozowaliRocha
do 8/10
zdjęć. Publiczność
zabawiali
kuglarze i szczudlarze
tel. 42 292-19-81
z grupy Edu Art, którzy zajęli się
również malowaniem twarzy

ALICJA

ii

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

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

i balonowym zoo. Pyszny barszcz i babeczki przygotował bar Jaś i Małgosia, a Majster Garage ufundował kolorowe lody. W loterii można
było wylosować nagrody ufundowane przez firmę JMS Sports
oraz Salon Anawa. Piknik przygotowali pracownicy Centrum
Rehabilitacji INTERMEDICUS
oraz Przedszkola Specjalistycznego Kamyczkowo. Fundacja już
pracuje nad kolejnym festynem,
a więc do zobaczenia za rok!

DZIKIE WINO
Wiewiórczyn
ul. Hallera 49
tel. 43 676-20-20

DoubleTree
by Hilton
iiii

Łódź
ul. Łąkowa 29
tel. 42 208-80-00

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

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

Centrum Rehabilitacji INTERMEDICUS
GRAND

mHotel

iii

REYMONT

iii

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

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

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

iii

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

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

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
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Salon Młodych Twórców
Do udziału w wystawie zaproszono 24
twórców, a organizatorzy planują coroczne salony ukazujące najciekawsze przejawy twórczości plastycznej artystów młodego pokolenia związanych z Łodzią.
Gratulujemy pomysłu!
(jm)

„Joanna w różowej sukni” Wojciech Piekarski

W Wytwórni przy ul. Łąkowej 29 aż do 11 lipca czynna jest
wystawa Pierwszy Niezależny
Łódzki Salon Młodych Twórców, nawiązująca do tradycji
Salonów Sztuki odbywających
się w Łodzi na przełomie XIX
i XX wieku. Salon pokazuje
aktualne tendencje i kierunki
obowiązujące w sztuce młodych
plastyków, absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi z okresu
ostatnich 10 lat. To pierwsze tego typu wydarzenie na taką skalę prezentujące dorobek młodego, łódzkiego środowiska artystycznego.
Rektor ASP prof. Jolanta Rudzka-Habisiak uważa, że Salon będzie
silnym bodźcem dla studentów i absolwentów uczelni do pracy twórczej. Wystawie towarzyszy katalog wydany przez łódzki Dom Aukcyjny Rynek Sztuki we współpracy ze Stowarzyszeniem Artystycznym
„EL art”, założonym przez samych artystów i kolekcjonerów sztuki.

„Wyzwoleni” Marcin Jaszczak

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
„SALE” Teodor Durski
Dominik
Woźniak
i osób niepełnosprawnych
z opiekunami.
To jedna
z najważniejszych imprez branży medycznej
się samaurządzenia
w specjalnym
w Europie, prezentująca je
najnowsze
MEDEN-INNMED
KOORDYNACJA
doku!)leczenie
lub bateriami
wspomagające diagnozowanie‚
i reha- słonecznymi,
sama
znajduje
bilitację. W tym roku swoją premierę miały tu
Kto lubi innowacyjne urządzenia do ogrodu, m.in.
powinien
w wyszukidrogęrehabilitację
do domu, rąk,
a dzięki
robot
wspomagający
warce google wpisać husqvarna automower – wyskoczy
na służące
pierwszym
technologiipodczas
GPS można
się
słuchawki
do światłoterapii
semiejscu. Kosiarka jest rodem z kosmosu: sama wykrywa
gdzie
trawa
jest
z
nią
komunikować
przez
zonowych depresji, interaktywne gry do terapii
wyższa i kosi ją aż wysokość będzie jak na całym trawniku. Ma ręczną telefon. Kupić ją można
dzieci z autyzmem oraz sprzęt do nauki chodu.
lub elektryczną regulację wysokości koszenia, zegar pogodowy, dzięki w firmie BRONKOS, autoPodczas targów odbyło się kilkanaście konfeczemu dostosowuje czas pracy do szybkości wzrostu trawy, pracuje na ryzowanym
salonie
rencji i warsztatów poświęconych fizykoterapii
obszarze od 500 do 6000 mkw., zasilana jest akumulatorem (doładowu- Husqvarna w Łodzi.
w stomatologii, rehabilitacji kardiologicznej oraz
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

Tnie trawę sama
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„Tiger's Beauty” Kamila Stępniak
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ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
W GODZINACH: OD 500 DO 2100
W NIEDZIELĘ W GODZINACH: OD 800 DO 1800

ch
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

Stary Rynek po niemiecku
Dariusz Zawadzki, od
maja szef kuchni restauracji
„Analogia” (Stary Rynek 2,
tel. 42 636 56 56), ma za sobą
staż pracy sięgający... legendarnego lokalu „Casanova” przy
Zachodniej! W 1992 r. wyjechał jednak do Niemiec
i przez kilka lat pracował
w hotelowej restauracji w Westfalii, gdzie nauczył się przyrządzać dania kuchni niemieckiej. – Uwielbiam przyrządzać
golonkę po bawarsku w piwie i różnego rodzaju sałatki min. z kartofli,
fasoli i jajek, które są w Niemczech
najczęściej
podawane
do drugich
Od kwietnia w Teatrze Wielkim działa
kawiarnia
Clakier
Caffe
dań. wypić
Polecam
też słynne
kiełbaski
(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko
smaczną
kawę,
zjeść
brartwurst
serwowane
z rusztu
ciasta własnego wypieku i wypić drinka
w przerwach
między
spek-–
mówi
przyrządzając
taklami. Lokal czynny jest od 10.00 do
18.00p.(wDarek
dni spektakli
nawet
nam
wielki
sznycel,
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy tu smakowite daniawłaśnie
na goz kartofelsalad.
– Chciałbym
rąco, w tym chrupiące krewetki na sałacie
z sosem słodko-pikantw
„Analogii”
wprowadzić
potrawy
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny i można tu zorganizować
z
każdego
regionu
Niemiec,
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię probo każdy firmy
Land ma
coś fantastycznewadzi Dariusz Trzmielak, właściciel cenionej
cateringowej
INgo do zaprezentowania. Zjemy tu
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź
zatem smakowite sznycelki
EXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty
wieprzowe z masłem czosnkoSzwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad
wym i sałatkę kartoflaną oraz
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco popieczeń szynkową podawaną
lecam i zapraszam!
na gotowanej kapuście. Lokal
słynie z dań czterech kultur,
ale w lipcu szczególnie rekomendujemy niemiecką!

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

Česky film

Teatralny Clakier

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-

rynek Łódzki
Łódzki 10(149)
7(158)2013
2014
rynek

19
15

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

ch
smaków

rekomendujeJERZY
JERZYMAZUR
MAZUR
rekomenduje

ul. Piotrkowska 106/110

ch
smaków

rekomenduje
Tel. 42 632 JERZY
44 98, MAZUR
42 636 63 77
www.hortcafe.com.pl
hortcafe@hortcafe.pl

Hort-Cafe na A-bis

Hort-Cafe, dziecko legendarnego
Hortexu przy Piotrkowskiej 106/110,
doczekało się kolejnego punktu w CH
PTAK SA w Rzgowie. Dotychczas
można było kupić wyroby tej firmy
w pawilonach A, A-bis, B, C i G i hali
POLROS SA, a teraz w hali A-bis
powstał drugi punkt. Można tu w jednym stoisku przebierać w słodkościach, a w drugim zamówić m.in. tradycyjnego schabowego (lub po cygańsku!), gołąbki, potrawy sezonowe (np.
chłodnik, pierogi z owocami), czy
modne sałatki dla osób odchudzająHotel Aviator
Aviatorzaprasza
zaprasza55października
października
godz.
19.00zna
na
Wiecych się. Mamy
też jedne
najlepszych
Hotel
oogodz.
19.00
Wiew województwie
– podkreśla
Włoczór Francuski.
Francuski. Będzie
Będziemożna
możnalodów
przenieść
sięwwklimat
klimat
paryskich
czór
przenieść
się
paryskich
dzimierz
Sosnowski,
menedżer
punkuliczek
i
kabaretu
Moulin
Rouge,
rozsmakować
we
francuskich
Restauracja
Bułgarska
69
(tel.
42
207
27
60
oraz
793
483
936,)
uliczek i kabaretu Moulin Rouge, rozsmakować we francuskichzaHort-Cafe
wwystępy
CH
PTAK,
zapraszaspecjałach
dobrym winie.
winie.
Wtów
programie
są
występy
taneczne,
prasza
w październiku
na nowe
dania
szefasą
kuchni,
przyrządzane
specjałach
ii dobrym
W
programie
taneczne,
jąc publiczności,
nas lokalu
na prawdziwą
„wyżerkę”
smakonkursy
i
animacje
z
udziałem
zabawa
przy
mupod
okiem
znawców
–
konsultantem
jest
m.in.
prof.
Georkonkursy i animacje z udziałem publiczności, zabawa przy mukowitych
lodów
z piosenki.
owocami.
Firma
zyce
DJ-a
i
największych
przebojach
francuskiej
Koszt
gii
Mintcher
z
Katedry
Slawistyki
UŁ.
–
W
tworzeniu
karty
dań
pomaga
zyce DJ-a i największych przebojach francuskiej piosenki. Koszt
posiada
30-letniąmożna
tradycję,
zatrudnia
zaproszenia
wynosi
30znawczyni
zaosobę,
osobę,
rezerwację
zrobić
eleknam
też Mariana
Mamos,
kuchni
Bałkanów
– wyjaśnia
Maciej
zaproszenia
wynosi
30
złzłza
rezerwację
można
zrobić
elekponad 70 tu
osób,
wpod
tym
mistrzów
tronicznie
(recepcja@hotelaviator.com.pl)
lub
tel.
42
292
Sosnowski,
menedżer
lokalu.
Testowaliśmy
już
kilka
smakowitych
tronicznie (recepcja@hotelaviator.com.pl) lub pod tel. 42 292
potrafiących
wyczarować
torty czynp.
1981.
81.
Zapraszamy!
dań,
a tym
razem przyglądaliśmy
się jak powstają
zelevi sarmi,
19
Zapraszamy!
w
kształcie
boiska
do
gry
w
piłkę!
Cenli gołąbki w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są z kapusty
trala firmy jest w Rzgowie i produkuje
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych
wyroby dla 18 oddziałów rozlokowabakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
nych w Łodzi, CH PTAK SA,
Restauracja
gorąco
te daniaBułgarska
polecam! 69 (tel. 42 207 27 60 oraz 793 483 936,) zaSA kuchni,
Janowie przyrządzane
i Andrespolu.
prasza w październiku na nowePOLROS
dania szefa
Warto wiedzieć, że wyroby Hort-Cafe
pod okiem znawców – konsultantem lokalu jest m.in. prof. Geormożna też zamówić bez wychodzenia
gii Mintcher z Katedry Slawistyki UŁ. – W tworzeniu karty dań pomaga
z domu na stronie www.hortcafe.
nam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni Bałkanów – wyjaśnia Maciej
com.pl Zapraszamy!
fot KaS i SeS
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy tu już kilka smakowitych
dań, a tym razem przyglądaliśmy się jak powstają zelevi sarmi, czyli gołąbki w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są z kapusty
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych
bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych
pomidorów.
Wyborne,
Szefkuchni
kuchni
Marcin
GrodzicMarcin
Pieczone bakłażany
Pasta kiopołu Szef
Gołąbki
zeleviGrodzicsarmi
gorąco te dania polecam!
ki poleca
poleca ww październiku
październiku stek
stek
ki
polędwicywołowej
wołowejwwsosie
sosiepiepiezzpolędwicy
przowym, podawany
podawany zz pieczopieczoprzowym,
nymi ziemniaczkami
ziemniaczkami i i szpinaszpinanymi
kiem,oraz
orazsmażone
smażonepolędwiczki
polędwiczki
kiem,
wieprzowe, podawane
podawane na
na sosie
sosie
wieprzowe,
serapleśniowego.
pleśniowego.Są
Sąwyborne,
wyborne,
zzsera
poobiedzie
obiedziepolecam
polecamszczególszczególaapo
nie domowe
domowe wypieki
wypieki i i desery
desery
nie
hotelowejGołąbki
kawiarni,
które
zz hotelowej
kawiarni,
Pieczone bakłażany
Pasta kiopołu
zeleviktóre
sarmi sąsą
równieżna
nawynos!
wynos!
ZPolędwiczkawieprzowa
wieprzowa
również
ZPolędwiczka

Kankanpo
w Pabianicach
Pabianicach
Jesień
bułgarsku

Jesień po bułgarsku

Stekzzpolędwicy
polędwicywołowej
wołowejV
V
Stek

„Willa Impresja”
Impresja”
„Willa

Pabianice,ul.
ul.Żeromskiego
Żeromskiego20A
20A
Pabianice,
tel.42
42227
22714
1414,
14,
tel.
www.willa-impresja.pl
www.willa-impresja.pl

Piotrkowska 77

tel. 42 632-48-76
www.irishpub.pl
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Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

rekomenduje JERZY MAZUR
rekomenduje JERZY MAZUR

Będzie „Skandal”...

Gastronomia pod kontrolą

Otwierasz restaurację, pizzerię, pub?
A może nie jesteś zadowolony ze swojego systemu sprzedażowego?
Jeśli tak, zgłośRozmowa
się do spółki JNS (tel. 42 209 27 01, biuro@jns.
t Kogo zapraszacie do nowej restauracji?
pl). To firma z doświadczeniem we wdrażaniu systemów gastronoChcemy stworzyć miejsce, w któz
Patrykiem
micznych na terenie całej Polski – od ponad 9 lat świadczy już
rym dobrze będą się czuli ludzie w przeusługi dla branżyApostolidisem,
gastronomicznej. Oferuje SYSTEMY SPRZEdziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni,
DAŻOWE S4H i X2 oraz WSPARCIE TECHNICZNE – szybką
właścicielem jak i młodsi,
którzy
w okolii profesjonalną pomoc w razie awarii
sprzętu
lubmieszkają
oprogramowacy.
Budujemy
kartę
kuchni
od
podstaw
restauracji
nia, wsparcie w zakresie utrzymania systemów czy przy rozwiązy– nie używamy półproduktów, każde
waniu bieżących problemów.
„Skandal
podawane tu danie powstaje od zera.
w Kuchn!”
Nasza kuchnia to autorska fuzja najcie- 10.indd 16
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
do palenia.
Tworzymy
Od kwietnia w Teatrze Wielkim
działadrewno
kawiarnia
Clakier
Caffe
własne
przetwory,
mamy
już
marmola(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko wypić smaczną kawę,
zjeść
dę morelową,
a będą też
grzyby spekmaryciasta własnego wypieku i wypić drinka
w przerwach
między
nowane.
taklami. Lokal czynny jest od 10.00
do 18.00 (w dni spektakli nawet
t
Jakietu
macie
do wyboru
wina?
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy
smakowite
dania
na goWina muszą
być słodko-pikantw dobrej cenie,
rąco, w tym chrupiące krewetki na sałacie
z sosem
aby zachęcały
do konsumpcji.
Nasza
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny
i można
tu zorganizować
załoga
jest
przygotowana
do
tego,
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię proFirma
dostarcza
profesjonalne
urządzenia
gastronomiczne:
aby
o winach
opowiedzieć,
doradzić
wadzi
Dariusz
Trzmielak,
właściciel
cenionej
firmy
cateringowej
INkasy fiskalne, terminale POS, i terminale
dotykowe,
drukarki
właściwie podać.
będziemy
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa”
w Serwować
nowej Hali
Łódź
fiskalne itp. Ma również doświadczenie
w tworzeniu
systemów
m.in. hiszpańskie
stołowe
w kaEXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć
wystawę wino
malarstwa
Beaty
zamówień on-line i systemów telekomunikacyjnych,
którejeszcze
interafkach,
którego
nikt
w
Łodzi
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad
grują z Systemami sprzedażowymi.
Specjaliści
JNS opracowali
nie
podaje
jako
domowe.
Koszt
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorącolitropotakże System Monitorowania Pracy
Kierowców
wej karafki
wyniesie 42rozwożących
zł, a będą też
lecam i zapraszam!
zamówienia – FoodGo, pozwalający
na
znaczne
ograniczenie
dostępne w karafkach 250 oraz 500 ml.
kosztów dowozów. Odpowiedniotdobrany
profesjonalnie
Macie tui ciekawe
wnętrze. wdroCo się
żony system gastronomiczny to podstawa
sukcesu w branży.
tu będzie działo?
rekomenduje
JERZY
MAZUR
FIND US ON
FACEBOOK:
WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT
Nie zwlekaj, skorzystaj z usług specjalistów
JNSwi zadbaj
Do „Skandalu
Kuchn!”o swój
będą
biznes kompleksowo!
przychodzili artyści bez zapowiedzi,

Teatralny Clakier

Z

„

Pa
te
ww

PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

Poznaj prawdziwy smak Indii

ch
smaków

aby zaskakiwać gości. Będą pokazy
tanga argentyńskiego, występy muzyczne i recitale. Zapraszamy, wpadnijcie do nas!
(Not. jm)

Ubojnia Drobiu PIÓRKOWSCY

Koziołki 40
Wola Cyrusowa 21
95-061 Dmosin

rynek Łódzki 10(149) 2013
rynek Łódzki 10(149) 2013

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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tel. 42
636 31 30
Manufaktura Rynek
rekomenduje
JERZY MAZUR
www.mei-mei.pl

Po chińsku na Rynku
Restauracja „Meimei” (Manufaktura Rynek, tel. 42 636 31 30)
zaprasza w lipcu na kilka nowych
potraw. Kucharzami tu są rdzenni
Chińczycy z różnych regionów
Chin, przygotowujący bardzo
zróżnicowane dania. Na początek
zaprosiłem do stołu krewetki
w mango, które zadziwiły mnie
oryginalnym połączeniem uwielbianych przeze mnie owoców
morza z równie lubianym mango.
Rewelacja! Potem skusiłem się na
chrupiącą kaczkę z ryżem, która
ostro konkurowała z golonką
w karmelu – ale zjem ją następnym
a kaczka
spełniła
Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42
207 razem,
27 60 oraz
793 483 936,)
zawszelkie
oczekiwania.
Szef kuchni
prasza w październiku na nowe dania
szefa
kuchni, przyrządzane
poleca
tu jest
także
pod okiem znawców – konsultantem
lokalu
m.in.wieprzowinę
prof. Georłodygami
lotosu
oraz
gii Mintcher z Katedry Slawistyki zUŁ.
– W tworzeniu
karty
dań boczek
pomaga
w
sosie
z
czarnej
fasoli.
Jeśli
mamy
nam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni Bałkanów – wyjaśnia Maciej
jechać potem
samochodem
–
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy
tu już kilka
smakowitych
rekomenduję
5
smaków
fresha
dań, a tym razem przyglądaliśmy się jak powstają zelevi sarmi, czyze świeżych
mango,
li gołąbki w liściach kiszonej kapusty
(polskiemusów
robione(kiwi,
są z kapusty
marakuja, arbuz i truskawka). Jak
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych
nie – namawiam na drinka z czerbakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
wonym Johny Walkerem, Smirgorąco te dania polecam!
noffem Black lub Captain Morgan. Są w lipcu w promocji i kosztują 13 zł. Smacznego!

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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Międzynarodowe Targi Mody PTAK EXPO
W siedzibie PAP w Warszawie targi mody w Europie. Można tu będzie kupić
odbyła się w czerwcu konferencja towar z magazynu wystawców na miejscu w trakprasowa zapowiadająca Forum cie trwania imprezy. Szacuje się, że targi odwieGospodarcze „25 lat odrodzenia dzi około stu tysięcy kupców z kraju i zagranicy,
polskiej przedsiębiorczości”, organi- w szczególności: Rosji, Ukrainy, Białorusi,
zowane przez Ptak SA i Instytut Czech, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, Niemiec
Lecha Wałęsy. Gościem Honoro- i krajów bałtyckich, którzy odwiedzają Centrum
wym był Prezydent Lech Wałęsa, Handlowe Ptak od kilkunastu lat. Do dyspozyktóry komplementował dorobek cji wystawców będą sale konferencyjne, miejsca
Antoniego Ptaka i jego Spółki w roz- spotkań biznesowych oraz strefy wypoczynku.
wój gospodarki. Forum odbędzie się Dla gości zostanie udostępnionych 20000
29 sierpnia w nowym centrum kon- miejsc parkingowych. Serdecznie zapraszamy!
gresowym na terenie Ptak Fashion
City podczas otwarcia Międzynarodowych Targów Mody, w którym
udział weźmie Prezydent Lech WałęWe wrześniubędzie
odbyły się Międzynarodowe
sa. W targach uczestniczyć
REHABILITACJA,
organizowane od 21
ponad 3000 Targi
wystawców
z całego
lat
przez
łódzką
spółkę
INTERSERVIS.
Przyjeświata – producentów, importerów
chałoodzieży,
tu 230 wystawców‚
sześć tysięcy lekarzy
i dystrybutorów
obuwia
fizjoterapeutów‚ naukowców
i akcesoriów. rehabilitantów,
Będą to największe
i osób niepełnosprawnych z opiekunami. To jedna
z najważniejszych imprez branży medycznej
w Europie, prezentująca się
najnowsze
urządzenia
konfitowanymi
gęsimi pipkami na konfiturze z czerwonej cebuli,
MEDEN-INNMED
KOORDYNACJA
wspomagające diagnozowanie‚
leczenie wi winie
reha- z miodem
marynowanej
i żurawiną, z kleksem buraczano-śliwbilitację.
W
tym
roku
swoją
premierę
miały
tu
Lipcowe wydanie „Rynku Łódzkiego” kowym i świeżo tartym chrzanem. A w Restauracji Bułgarskiej poznarobot wspomagający
rąk,panujący na bułgarskich nadmorskich promenasmakołyk caca,
było już w druku, gdym.in.
na Piotrkowskiej
na liśmyrehabilitację
słuchawki
służące
do światłoterapii
podczas
dobre trwał Festiwal
Dobrego
Smaku.
dach – danie
składasesię ze świeżych szprotek w panierce, smażonych na
zonowych
depresji,
interaktywne
gry dotłuszczu
terapii w głębokiej
rozgrzanym
O laureatach napiszemy
zatem
w sierpz autyzmem
oraz sprzęt
do Idealna
nauki chodu.
niu, a tu jedynie zarekomendujemy dania, któredzieci
testowaliśmy
wczepatelni.
przekąska do piwa,
śniej. Restauracja „Polska” przygotowała np. rewelacyjny
młody odbyło
bób, się
lunch
lub kolację
Podczas targów
kilkanaście
konfe- po upalnym
podany na plackach ziemniaczanych okraszonych
oliwą
z czosnkiem
dniu. Zaciekawiło
nas też „Danie,
rencji
i warsztatów
poświęconych
fizykoterapii
z dodatkiem wiejskiej kiełbasy. Przypadła nam także
do podniebienia
którego
nazwy nie
w stomatologii,
rehabilitacji
kardiologicznej
orazmożna wymówić”niepełnosprawnyw restauracji ATO SUSHI,
kiszka ziemniaczana, podana w Irish PUB na marmoladzie
z pomasystemowi opieki
nad osobami
HABILIS
rańczy z sałatką ze świeżego szpinaku,
kalarepy imi.
chrzanu,
skropioną
spróbujemy
je dopieroSTANLEY
w lipcu!
Złote medale
Targów ale
Rehabilitacja
zdobyły
którego nazwy nie można wymówić”
syropem z pędów sosny. Z kolei w Restauracji „Galicja”
zajadaliśmy
(jm) „Danie,
firmy MEDEN-INNMED
za PiezoWave2 działa- restauracja ATO SUSHI
jący 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

Smaki

do

młody bób - Restauracja "Polska"

wyboru

kiszka ziemniaczana - Irish PUB

gęsi pipek - Restauracja "Galicja"

caca - Restauracja Bułgarska

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

Z nami bezpiecznie!

Centrum Kształcenia i Turystyki

GALAKTYKA
M.Karwat
Rok założenia 1992

GALAKTYKA
travel

Pretoria
BIURO PODRÓŻY

www.pit.org.pl

Bezpieczne wakacje
Rozmowa z Małgorzatą Karwat, Prezesem Łódzkiego Oddziału
Polskiej Izby Turystyki i właścicielką Centrum Kształcenia
i Turystyki GALAKTYKA
Co należy zrobić, aby bezpiecznie spędzić wakacje?
Po pierwsze – trzeba sprawdzić biuro podróży lub organizację oferującą wyjazd. Działalność biur podróży, czyli tzw.
touroperatorów, jest regulowana
ustawą o swobodzie działalności
gospodarczej oraz ustawą o usługach turystycznych z 29 sierpnia
1997 r. Zgodnie z nią organizatorem imprez turystycznych
Małgorzata Karwat, Prezes PIT Paweł Niewiadomski może być osoba fizyczna lub
i Jolanta Kondys-Sikora
prawna prowadząca działalność
gospodarczą, mająca także – UWAGA! – wpis do rejestru organizatorów
i pośredników turystycznych, który prowadzi Marszałek Województwa.
Można to sprawdzić w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki
i Pośredników Turystycznych na stronie www.turystyka.gov.pl
Na co szczególnie trzeba tam zwrócić uwagę?
Na informacje o wysokości zabezpieczenia finansowego touroperatora – czy ma gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, jaki jest termin
ważności gwarancji/polisy oraz od kiedy biuro działa. Przepisom ustawy o usługach turystycznych nie podlega działalność edukacyjna – np.
wycieczki szkolne czy wypoczynek dzieci i młodzieży, prowadzone
przez szkoły, przedszkola, placówki oświatowe – ale pod warunkiem,
że jest organizowana za pośrednictwem służb finansowych placówki za
wiedzą i zgodą dyrektora tylko i wyłącznie dla uczniów danej placówki.
Poza tym działalność ta musi mieć charakter non profit.
Co to znaczy w praktyce?
Imprezy organizowane non profit nie mają zabezpieczenia w postaci gwarancji lub polisy ubezpieczeniowej organizatora. W przypadku
upadłości lub innych sytuacji, które uniemożliwią realizację imprezy
lub powrót uczniów do kraju – nie będzie wtedy pieniędzy na ich transport do Polski i zwrot wpłat za imprezę. Na organizatorach wypoczyn-

Łódzki SDP nagrodził
Jak co roku w czerwcu w urokliwym Leśnictwie Miejskim
odbył się piknik dziennikarski SDP, podczas którego wręczono
nagrody w konkursach Dziennikarz Roku 2013 oraz im. Krzysztofa Michalskiego dla Najlepszego Korespondenta Regionalnego
Mediów Lokalnych w 2013 Roku. Do obu konkursów wpłynęło
56 prac 24 autorów, a w ocenie jury w składzie: Zbigniew Natkański (przewodniczący), Hubert Bekrycht, Waldemar Wiśniewski,
Maria Sondej, Gustaw Romanowski, Kajus Augustyniak, Monika
Pietras i Jerzy Mazur – tytuł Dziennikarz Roku 2013 bezapelacyjnie wygrała
Agnieszka Rutkowska z TVP reportażem „Ręce to dla mnie skarb” za wrażliwość, pokazanie siły ducha, optymistyczne przesłanie i znakomitą kompo-

Agnieszka Rutkowska

Ogłoszenie wyników

rynek Łódzki 7(158) 2014

ku letniego i zimowego dla dzieci ciąży też obowiązek zgłaszania wypoczynku do Kuratorium Oświaty właściwego dla
miejsca siedziby organizatora.
Decydując się na ofertę kolonii
lub obozów dla naszych pociech
sprawdzajmy organizatora nie
tylko w Kuratorium Oświaty,
ale upewnijmy się również, czy
posiada on wpis do rejestru organizatorów turystyki u właściwego marszałka województwa. Wysyłając dziecko na wypoczynek trzeba też
wypełnić Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika. Organizator i opiekunowie
muszą dysponować pełną wiedzą na temat zdrowia dziecka, aby zapewnić mu odpowiednią opiekę i pomoc. Więcej o bezpiecznym wypoczynku dzieci – na stronie www.bezpiecznekolonieiobozy.pl
A zanim wybierzemy wycieczkę dla rodziny w biurze turystycznym?
Przede wszystkim należy dokładnie zapoznać się z warunkami
uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez touroperatora – czy w umowie są wszystkie informacje dotyczące wybranej
oferty. Należy zachować folder, ulotkę lub kopię oferty ze strony internetowej! W przypadku wyjazdów w rejony egzotyczne trzeba zapytać,
jakie są konieczne szczepienia i przeciwwskazania do podróży. Warto
także udokumentować opłaty za imprezę turystyczną – jak płacimy
przelewem na konto organizatora, zachowajmy potwierdzenie transakcji. Płacąc gotówką organizator ma obowiązek wystawić fakturę, rachunek lub paragon fiskalny.
A co z ewentualnym ubezpieczeniem?
Należy sprawdzić, w jakim Towarzystwie Ubezpieczeniowym zostało zawarte ubezpieczenie NNW i KL – obowiązkowe przy imprezach
zagranicznych, określające wysokość odszkodowania i zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Można też wykupić dodatkowe ubezpieczenie „Od kosztów rezygnacji” oraz „Chorób przewlekłych”, jak również
poszerzyć swoje ubezpieczenie „O sporty ekstremalne”. O takich możliwościach powinien powiadomić organizator imprezy. Radzimy
korzystać z usług sprawdzonych lub poleconych biur podróży, a przy
wyborze oferty kierować się nie tylko ceną. Należy się zastanowić, czy
koszt imprezy jest adekwatny do warunków oferty, gdyż nic nie jest za
darmo. Więcej informacji znajdziemy na naszej stronie internetowej
www.pitlodz.pl Zapraszamy!
Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Mazur
zycję całości. Drugie miejsce ex aequo zdobyli Katarzyna Pawlina z TVP oraz
Marcin Kieruzel z Kroniki Miasta Łodzi, a trzecie
– Bogdan Sobieszek
z
„Kalejdoskopu”.
Z kolei I miejsce w konkursie im. Krzysztofa
Michalskiego zdobyła
Justyna
Małycha
z „Nowego Życia Pabia- Justyna Małycha
nic” za tekst „Oskar, chłopiec, który zadzwonił po pomoc” za
rzetelne podejście do tematyki, staranność dokumentacyjną
i wrażliwość społeczną. Nagrodę – tablet wartości 2000 zł – ufundował Honorowy Patron Konkursu, Prezydent Miasta Kutna. II
miejsce zdobyła Anna Wiktorowicz z „Tygodnika Trybunalskiego”. Wyróżnienia zdobyli Wioletta Gnacikowska z „Gazety
Wyborcza”, Paweł
Śpiechowicz
z TVP), Agnieszka
Jasińska z „Dziennika Łódzkiego”,
Piotr Grobliński
z „Kalejdoskopu”
i Katarzyna Majewska z TVP. Serdecznie gratulujemy!
(BeO fot KaS i SeS)
Laureaci
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Selgros na drogę
I nie tylko, ale o ciekawostkach napiszemy na końcu.
Właśnie nastał lipiec i mamy wakacje – dzieci skończyły szkołę
i trwają przygotowania do
wyjazdu na urlop. Radzimy
w tym celu odwiedzić hale Selgros przy Rokicińskiej i Pabianickiej, gdzie na stoisku ELEKTRO ZTS (Zrób To Sam) znajdziemy wiele bardzo przydatnych wyrobów. Przede wszystkim radia oraz urządzenia do
nawigacji GPS i modne ostatnio wideorejestratory przebiegu trasy, które mogą być szczególnie przydatne jako dowód
w razie kolizji. Pan Dariusz
Warmiński, szef działu ELEKTRO w hali przy Rokicińskiej,
zachwala np. urządzenie GPS
Garmin NUVI 2455 o przekątnej 4,3 cala z wbudowanymi
mapami Europy oraz PRESTIGIO GEO VISION (5 cali),
które z kolei ma bezpłatną
(i dożywotnią!) aktualizację
mapy Polski. Znajdziemy tu
kilka rewelacyjnych kamer do
nagrywania trasy – m.in. rejestrator Ov-Camroad6.1 o ekranie 2,7 cala i rozdzielczość Full

HD 1920 x 1080 (ma tryb nocny
i szeroki kąt nagrywania 165 stopni) z wbudowanym GPS. Ciekawie też wygląda rejestrator BLAUPUNKT SAM.BP1 (do zamontowania wewnątrz samochodu),
przystosowany do rejestracji
w ciemności. Na stoisku znajdziemy także kilka gadżetów do nagrywania, których nie powstydziłby
się James Bond – np. długopis
PEN TechnaXX, będący minikamerą do użytku wewnętrznego
i zewnętrznego (pojemność
pamięci 4 GB), okulary oraz zegarek z wbudowanymi kamerą tej
samej firmy (urządzenie współpracuje z programami Windows).
Okulary mają kartę pamięci 32
GB, zegarek – 4 GB. Warto tu również zapytać o zestawy głośnomówiące do samochodu, które na
długiej trasie pozwolą obierać
telefony. W alejkach z akcesoriami samochodowymi zaopatrzymy się w niezbędne narzędzia
i kosmetyki do pielęgnacji i konserwacji auta w podróży.
Szerokiej drogi!
(jm),
Zdjęcia: Katarzyna Skowronek
i Sebastian Szwajkowski

Tu jest obiektyw
kamery!

Mazda jak dziki kot

Niczym Ying i Yang Mazda CX-5 harmonijnie łączy w sobie technologię SKYACTIV i stylizację „KODO – Dusza ruchu”. Projekt
samochodu podporządkowany został ergonomii, łatwości obsługi
oraz komfortowi. Nie zapomniano też o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Dlatego Mazda jest autem wszechstronnym, gotowym
zarówno na podbój miejskiej dżungli, jak i bezdroży. Średnie zużycie
paliwa wynosi 4,6l/100km (dane producenta). Stylistyka CX-5 łączy
subtelny sportowy styl i elegancję. Falujące linie nadwozia i lekko
pochylona sylwetka dodają dynamiki, zapewniając kierowcy idealną
widoczność. Inspiracją dla projektantów były smukłe i szybkie dzikie
koty. Połączenie naturalnego piękna oraz mocy i funkcjonalności
leży u podstaw projektów filozofii KODO.
Wnętrze SUV-a powita nas klimatem sportowej elegancji. Centralna konsola skrojona jest bardzo funkcjonalnie z wbudowanym ekranem LCD oraz sprytnie ukrytymi wyświetlaczami dwustrefowej kli-
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matyzacji. Kierujący ma w zasięgu palców najpotrzebniejsze przyciski
sterujące tempomatem, telefonem oraz systemem audio. Analogowe
zegary z centralnie umieszczonym prędkościomierzem zachęcają do
wykorzystania pełnego potencjału napędu. Samochód można zamówić z silnikami z nowej gamy SKYACTIVE. Na uwagę zasługuje konstrukcja wysokoprężna, wyposażona w dwustopniową turbosprężarkę, dzięki której auto błyskawicznie reaguje na dodanie gazu. Silnik
ten, zależnie od wersji, generuje moc 150KM i 380Nm lub 170KM i –
uwaga! – 420Nm, natomiast dwulitrowy silnik benzynowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa legitymuje się mocą 160KM lub 165KM
(zależnie od wersji). Auto
oferowane jest z klasyczną
skrzynią manualną lub
automatyczną, a także
z napędem na jedną lub
obie osie. Te „dzikie koty”
można obejrzeć i przetestować w jedynym autoryzowanym salonie Mazdy
w Łodzi przy ul. 3 maja 1/3.
Mikołaj Rubach,
zdjęcia archiwum Mazda Matsuoka
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264 km na litrze!
Dwa pytania do dra inż. Krzysztofa
Dwornika z Politechniki Łódzkiej,
znawcy motoryzacji
Słyszał Pan o konkursie Shell Eco-Marathon?
Oczywiście. To jeden z najbardziej
innowacyjnych konkursów na świecie,
który od 30 lat wyznacza kierunki rozwoju mobilności i oszczędności paliwa. Ponad trzy tysiące studentów z blisko 30 krajów co roku spotyka się w Rotterdamie i każda drużyna
stara się przejechać jak najdalej na jednym litrze paliwa w zaprojektowanym i zbudowanym przez siebie pojeździe. Zespół Politechniki
Łódzkiej wystartował w Shell Eco-Marathon po raz pierwszy w 2013
r. z pojazdem EcoArrow I. Przeszedł on wszelkie niezbędne kontrole
techniczne, uzyskał homologację uprawniającą do wjazdu na tor
i przejechał 135 kilometrów na jednym litrze paliwa.
Jak było w tym roku?
Zespół konstruktorów Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Motoryzacji (www.wrsmechaniczny.p.lodz.pl) przygotował
nową konstrukcję – EcoArrow II. Maszyna oparta została na strukturze samonośnej i zbudowana
z włókna węglowego. Miała całkowicie zmieniony układ jezdny – została przeprojektowana
tak, aby zminimalizować opory
toczenia i masy pojazdu oraz
zmniejszenia promienia skrętu. W maju zespół pracował
w Rotterdamie w pocie czoła

i perfekcyjnie przygotował
bolid na każdą próbę pomiarową. Trasa 16,112 km musiała
zostać przejechana w czasie do
39 min, zatem bolidy poruszały się ze średnią prędkością ok.
25 km/h. Przed startem bak
napełniano do pełna i mierzono temperaturę, po próbie paliwo dopełniano i ponownie
mierzono. Na tej podstawie
przeliczany był wynik w jednostce pokonanych kilometrów
na jednym litrze paliwa. Eco
Arrow II udało się przejechać
264 km na jednym litrze!
(Not. jm)
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