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kontynuacją
rozpoczętego przed dwoma laty projektu artystycznego łączącego kultury
muzyczne Polski, Niemiec, Rosji i Izraela – kultur, które w XIX w.
stworzyły Łódź. Czterech muzyków wraz z orkiestrą pod batutą
Daniela Raiskina, głównego dyrygenta Staatsorchester Rheinische
Philharmonie w Koblencji oraz Filharmonii Łódzkiej, zagra m.in.
„modlitwę na chór i orkiestrę smyczkową”, którą skomponował
Sebastian Kondratowicz zainspirowany tekstem Rywy Kwiatkowskiej. Niedziela 31 sierpnia będzie dniem nabożeństw chrześcijańskich w intencji ofiar getta. Msza katolicka, celebrowana przez
arcybiskupa łódzkiego Marka Jędraszewskiego, odbędzie się
w kościele wniebowzięcia NMP o godz. 8.30. Jednocześnie w kościele św. Mateusza będą się modlić łodzianie wyznania ewangelicko-augsburskiego. Natomiast o godz. 10.00 ze Starego Rynku wyjedzie autobus na uroczystości do Chełmna nad Nerem, czyli do
miejsca, w którym historia łódzkiego getta miała tragiczny koniec.
Beata Ostojska

GOSPODARKA
WYDARZENIA

Energetyczna Łódź

szego dnia miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu na najbardziej
innowacyjny produkt pokazany na
targach. Jury przyznało nagrodę
główną – medal oraz 6 mkw. na
kolejnej edycji ŁTE – firmie ProEnergetyka za Pionowe Siłownie
Wiatrowe. Wyróżnienie w konkursie otrzymała firma Zee Group za
Systemy Sterowania ZeeGo. Katarzyna Drobińska, Prezes Międzynarodowych Targów Łódzkich, przyznała też specjalne wyróżnienie firmie Polcontact oraz jej podwystawcom za prezentację domu
pasywnego. Nie zabrakło tu licznych spotkań i wystąpień o innowacyjnych rozwiązaniach z dziedziny energetyki, wskazujących
konieczność wprowadzenia zmian w polityce energetycznej.
Więcej o targach – na stronie www.lte.targi.pl
(jm)

Na czerwcowych Targach Energetycznych w hali EXPO-Łódź, organizowanych przez Międzynarodowe
Targi Łódzkie, pokazało swoją ofertę
blisko 100 firm działających w zakresie wytwarzania ciepła i dystrybucji
energii w oparciu o źródła konwencjonalne i odnawialne. Wystawcy
pokazali inteligentne, energooszczędne i proekologiczne rozwiązania dla
wszystkich grup odbiorców – administracji publicznej, biznesu i klientów
indywidualnych. Gratką dla zwiedzających były samochody hybrydowe
z napędem elektrycznym oraz elektryczne
rowery, zyskujące coraz większą popularność jako środek komunikacji w mieście.
Imprezie patronowali branżowo m.in.
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki,
Informatyki i Automatyki Politechniki
Łódzkiej, Instytut Energetyki, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska,
Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz
Naczelna Organizacja Techniczna. Pierw-

Wszystko dla zwierząt
PET FAIR 2013

PET FAIR 2013

TARGI

wyścig psów na orientację w terenie,
popularyzujący turystykę w towarzystwie
psa oraz aktywny tryb życia. Dla najmłodszych miłośników zwierząt organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji
oraz konkursów z nagrodami – zajęcia
z dogoterapii, zabawy z psami, warsztaty
jak zachować się podczas ataku psa i 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. PET FAIR to
dobra okazja do śledzenia najnowszych
trendów w branży. Gratką dla „branżowców” będą szkolenia i warsztaty z technik sprzedaży, a także konferencja „Zoologia – scenariusze dla branży”.
Więcej informacji o targach – na stronie
www.petfair.pl Zapraszamy!

W terminie 6-7 września
w hali Expo-Łódź odbędą się
XIV Międzynarodowe Targi
Zoologiczne PET FAIR, organizowane przez Międzynarodowe Targi Łódzkie. To najstarsza i najbardziej prestiżowa impreza zoologiczna
w kraju. Zwiedzający obejrzą
tu wystawy zwierząt domowych (m.in. psów rasowych
i świnek morskich). W programie imprezy przewidziane są szkolenia psów oraz
pokazy ze sztuki groomingu,
prowadzone przez profesjonalistów z kraju i zagranicy.
Nie zabraknie pokazów agility na specjalnie wybudowanym torze z przeszkodami
dla psów, a nowością targów
będzie Dog Orient, czyli
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Starzy i nowi w strefie
Kolejne cztery firmy
otrzymały zezwolenia
na prowadzenie działalności w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej SA. W Podstrefie Łęczyca trzy inwestycje przeprowadzi spółka
HTL-Strefa, producent
jednorazowych nakłuwaczy do pobierania
krwi, stosowanych do nakłuwania palca oraz igieł insulinowych
wykorzystywanych w leczeniu cukrzycy. W sumie HTL-Strefa ma
obecnie 7 zezwoleń na działalność w ŁSSE, a nowe inwestycje
opiewają w sumie na 26,5 mln zł, dzięki czemu powstaną 32 nowe
miejsca pracy i utrzymane zostanie zatrudnienie na poziomie 809
pracowników prze 5 lat. Z kolei w Łodzi zainwestuje spółka Barry
Callebaut Manufacturing Polska, należąca do szwajcarskiej Grupy
Barry Callebaut z siedzibą w Zurychu, światowego lidera w produkcji wysokiej jakości produktów z kakao i czekolady. W Łodzi
firma posiada już zakład produkcyjny, zajmujący się przemysłową produkcją czekolady. Nowa inwestycja polegać będzie na rozbudowie istniejącego zakładu, powiększeniu budynku produkcyjno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uruchomieniu nowych linii technologicznych do produkcji czekolady
białej i deserowej. Inwestycja opiewa na 95,7 mln zł do końca
2016 r., co pomoże zatrudnić przynajmniej 80 nowych pracowników i utrzyma zatrudnienie na poziomie 172 osób przez 5 lat.
Także w Łodzi zainwestuje spółka IMA Solution, która chce zbudować obiekt biurowo-magazynowo-produkcyjny i zamierza prowadzić działalność w branży farmaceutyczno-kosmetycznej.

Inwestycja firmy opiewa na 45 mln zł, dzięki czemu zatrudni 250
pracowników do 30 czerwca 2018 r. Natomiast w Podstrefie Sławno zainwestuje spółka Nordkalk, producent wyrobów na bazie
kamienia wapiennego. Produkty te są wykorzystywane w drogownictwie, budownictwie, hutnictwie, przemyśle cukrowniczym,
szklarskim a także ochronie środowiska oraz rolnictwie. Nowa
inwestycja zakłada rozbudowę części przetwórczej istniejącego
zakładu produkcyjnego – zostaną zakupione nowe środki trwałe
oraz powstanie nowa hala produkcyjna i magazynowa wraz
z infrastrukturą logistyczną. Inwestycja opiewa na 20,9 mln zł do
30 czerwca 2017 r., dzięki czemu znajdzie tu zatrudnienie 30
nowych pracowników i utrzymane zostanie zatrudnienie na
poziomie 49 pracowników przez 4 lata.
Jerzy Mazur

Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych
w Polsce, realizuje piąty budynek Panattoni Park Łódź East. Nowy
obiekt będzie liczyć 24000 mkw., z czego 16200 mkw. zostało już
wynajętych. Pierwszymi najemcami obiektu zostali: spółka BSH
Sprzęt Gospodarstwa Domowego, która zajmie ok. 11000 mkw.
oraz GEFCO Polska z 5500 mkw. Po zakończeniu ostatniego etapu
budowy powierzchnia centrum wyniesie 187000 mkw. Oficjalne
wmurowanie kamienia węgielnego pod trwającą inwestycję odbyło
się 24 lipca br. Zatrudnienie znajdzie tu około 300 osób. Bartłomiej Krawiecki, Partner Zarządzający Panattoni Europe, mówi

w wywiadzie dla „Rynku Łódzkiego”, że budowa potwierdza
atrakcyjność naszego regionu
dla najemców magazynowych
i produkcyjnych ze względu na
położenie i dobrą infrastrukturę transportową. Cały wywiad
ukaże się we wrześniowym
wydaniu magazynu.
(jm)

Panattoni buduje
Koniec tanich kredytów

dla rodaków pracujących za granicą, którzy chcąc inwestować pieniądze w krajowy rynek nieruchomości. O ile bowiem kredyty na
zakup nieruchomości w złotych są powszechnie dostępne, o tyle kredyty w euro ma w ofercie tylko kilka banków, a do tego są obłożone
wysokimi marżami i udzielane na mniej korzystnych warunkach.
Problemy z otrzymaniem kredytu będą miały osoby zarabiające
w euro, funtach brytyjskich czy koronach norweskich.
Ma Pan na to radę?
Nie. Coraz więcej rodaków inwestuje w kraju. Kupują mieszkania pod wynajem, lokują pieniądze w ziemię i nieruchomości komercyjne. A do wyjaśnienia pozostaje problem jak rozliczyć taką inwestycję, skoro kupujący wziął na nią kredyt w funtach szterlingach,
a przychody z najmu uzyskuje w złotych. By spłacać raty kredytu
trzeba będzie wymienić złote na funty – i tu pojawia się ryzyko kursowe, o które tak się martwił KNF. Takie okoliczności mogą sprawić,
że inwestycja będzie obarczona dodatkowym ryzykiem i zniechęci
rodaków do inwestowania w kraju. Radzę zajrzeć na http://blog.
tomaszbleszynski.pl/2014/07/21/koniec-tanich-kredytow/
Notował: Jerzy Mazur

Trzy pytania do Tomasza Błeszyńskiego,
doradcy rynku nieruchomości

Co to jest Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego?
To rekomendacja stanowiąca, że waluta
kredytu musi być zgoda z walutą najwyższego dochodu kredytobiorcy osiągającego
dochody w różnych walutach. Czyli osoby
zarabiające w innej walucie nie będą mogły zadłużyć się w złotówkach, zaś zarabiający w złotych nie będą mogli zaciągnąć kredytu
w euro. Rekomendacja w założeniu miała odstraszyć kredytobiorców przed masowym zadłużaniem się obcej walucie, aby zapobiec
niebezpieczeństwu, jaki na rynek sprowadziły kredyty we frankach
szwajcarskich oraz ograniczyć związane z tym ryzyko kursowe.
Sprawdzi się to w praktyce?
Założenie dobre, ale przeterminowane. Frankowym kredytobiorcom nie pomoże, ale innym zaszkodzi. Taka regulacja to bariera

rynek Łódzki 8(159) 2014

5

INWESTYCJE

Jubileuszowa policja

Łódzka policja obchodziła
w lipcu dwie
rocznice: 95-lecie
powstania policji
w Polsce oraz
15-lecie utworzenia
Komendy
Miejskiej Policji
w Łodzi. Na
początku uroczystości
na
pl.
Dąbrowskiego
wręczono medale i nagrody, a także nominacje oficerskie i podoficerskie. Stanęły tu namioty wszystkich działających w mieście służb
mundurowych. Przygotowano liczne atrakcje – można było obejrzeć
radiowóz z wysięgnikiem do ratownictwa wysokościowego Straży
Pożarnej oraz Schengenbus – pojazd Straży Granicznej wyposażony
w mobilny zestaw do kontroli granicznej. W samochodzie Służby
Więziennej do konwojowania osób obejrzeliśmy hełmy, kamizelki
kuloodporne, kajdanki, tarcze obronne i kamery inspekcyjne.
Wydział Konwojowy KWP w Łodzi udostępnił do zwiedzania dużą
więźniarkę z wyposażeniem. Funkcjonariusze Izby Celnej zaprezentowali wystawę okazów gatunków zagrożonych wyginięciem, chronionych konwencją o handlu dzikimi zwierzętami i roślinami,
ostrzegając przed przywożeniem z wakacji nielegalnych pamiątek
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Straż Graniczna zaprezentowała kombinezon pirotechniczny wraz z kaskiem, który jest wykorzystywany podczas neutralizacji podejrzanego ładunku. Komenda
Regionalna Służby Ochrony Kolei przedstawiła wyposażenie taktyczne i uzbrojenie, a funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału
Antyterrorystycznego Policji zorganizowały pokazy robota i rentgena pirotechnicznego. Można też było wsiąść do radiowozu z videorejestratorem i przymierzyć się do motocykli służbowych policjantów

z Wydziału Ruchu
Drogowego KMP.
Żandarmeria Wojskowa zaprezentowała tzw. alkogogle –
symulator
jak
postrzega świat kierowca będący pod
wpływem alkoholu,
a także symulator
dachowania. Łodzianie wysłuchali na
koniec ceremonii
koncert
orkiestr
dętych Miejskiego
Przedsiębiorstwa
Komunikacji
w Łodzi oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Łaznowa. Nad
wszystkim czuwał
Kot Prewencjusz –
maskotka łódzkiej
Policji.
Jerzy Mazur

Policjanci awansowali

LODZIANA

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas uroczystości w Belwederze mianował na stopnie generalskie czterech funkcjonariuszy policji. Stopień generalnego inspektora Policji otrzymał Komendant
Główny Policji nadinspektor Marek Działoszyński, stopień nadinspektora policji – komendanci wojewódzcy Policji w Łodzi inspektor
Dariusz Banachowicz, we Wrocławiu inspektor
Wojciech Ołdyński i w Kielcach inspektor Jarosław Szymczyk. – Zmienia się stosunek do policji, cieszy się ona coraz większym szacunkiem i przekonaniem
o profesjonalizmie - mówił Prezydent RP Bronisław
Komorowski podczas uroczystości w Belwederze – w Polsce żyje się coraz lepiej i bezpieczniej, także pod
względem jakości funkcjonowania policji. W uroczystości wzięli także udział Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej, ministrowie i doradcy prezydenta.
(jm, fot. Łukasz Kamiński/KPRP)
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DOUBLETREE by Hilton nagrodzony
Kompleks przy ul. Łąkowej
29, w którego skład wchodzi
4-gwiazdkowy hotel DoubleTree by Hilton, biurowiec
MediaHUB oraz Kino 3D
Wytwórnia, otrzymał nagrodę
I stopnia podczas 24. edycji
konkursu „Budowa Roku
2013”, organizowanego przez
Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa.
Jury oceniło 62 zgłoszone projekty z całego kraju. – Wielką
zaletą tego budynku jest to, że ma on
pomysł architektoniczno-literacki,
gdyż utrwala historię miejsca, w którym powstał. Historię, która była
bardzo specyficzna – to tutaj mieściła
się słynna łódzka Wytwórnia Filmów Fabularnych, największa
powojenna wytwórnia filmowa
kraju – mówi Ewa Kuryłowicz
z pracowni architektonicznej
KURYŁOWICZ & ASSOCIATES, projektanta hotelu. Dzięki rewitalizacji dziś pod tym
właśnie adresem mieszczą się
firmy oraz instytucje związane
z filmem, kulturą i nowymi
technologiami, które się wzajemnie dopełniają.
– To, że nasz hotel jest zauważany i nagradzany, oczywiście pomaga
– mówi Sławomir Nowak,
dyrektor hotelu. – Dla nas najważniejsze jest jednak to, że jego
doskonałą realizację dostrzegają hotelowi goście. Współorganizatorami konkursu są Główny Urząd
Nadzoru Budowlanego oraz
Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju. Inwestorem kompleksu jest Grupa TOYA, generalnym wykonawcą była firma
Budimex SA.
„Budowa Roku 2013” nie
jest jedyną nagrodą, którą hotel
zdobył. To także najlepszy
nowy hotel w Europie Środkowo-Wschodniej w konkursie
magazynu Eurobuild CEE,
a także laureat Nagrody Prime
Property Prize 2013 – jako najlepszy hotel w województwie
łódzkim. DoubleTree zdobył
nagrody w konkursie „Hotel
z Pomysłem 2013” jako najlepszy obiekt miejski i drugie miejsce w kategoriach Debiut (20122013) oraz Hotel 4-5-gwiazdkowy. To również Debiut Roku
w Konkursie „7naj” Magazynu
Hotelarz, nominacja w kategorii Premiera w konkursie
„Hotel Roku 2014” organizowanym przez HRS, Forbes
i Newsweek (zwycięzców Kon-
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kursu poznamy 21 marca 2014),
nagroda Prime Property Prize dla
Grupy TOYA jako najlepszego
Dewelopera w województwie łódzkim, oraz pierwsza Nagroda dla
TOYA i Film Hotel za iluminację
elewacji budynku hotelowo-biurowego w konkursie „Najlepsza
inwestycja oświetleniowa 2013
roku, Najlepiej oświetlona gmina
i miasto 2013 roku”, wyróżnienie
w konkursie „Punkt dla Łodzi” za
dodanie do mapy architektonicznej Łodzi budynku z wyjątkową,
filmową elewacją, nawiązującą do
historii Wytwórni Filmów Fabularnych. Z kolei za rewitalizację
WF Prezes Grupy TOYA Witold
Krawczyk zdobył nagrody „Energia Kultury” oraz „Złota Cegła”,
zaś restauracja hotelowa Four
Colors zdobyła nagrodę „Sukces
roku” w konkursie „Osobowości
i sukcesy 2013”. Chapeau bas,
Panie i Panowie z Grupy TOYA!
Jerzy Mazur

PS. Z ostatniej chwili:
DoubleTree by Hilton Łódź
został polskim laureatem
w prestiżowym konkursie
European Property Awards
2014 w kategorii „New Hotel
Construction & Design”
jako jedyny reprezentant
z Polski. To rozpoznawany
na całym świecie znak jakości, a zarazem europejski etap
konkursu International Property Awards, w którym
o podium walczą najlepsze
nieruchomości z całego świata. Kapituła konkursu najciekawszym
projektom
z danych krajów przyznaje
tytuł „Highly Commended”
bądź 5-gwiazdkowe wyróżnienie, które upoważnia do
reprezentowania Europy
w danej kategorii. DoubleTree by Hilton Łódź ma więc
szansę reprezentować Polskę
i nasz kontynent walcząc
o tytuł „World`s Best” z kandydatami z Azji, Afryki,
Kanady, Stanów Zjednoczonych, Środkowej i Południowej Ameryki, Wysp Karaibskich, Wielkiej Brytanii i krajów arabskich. Uroczysta
gala odbędzie się 14 października w londyńskim Hotelu
Marriott. Trzymamy kciuki!
(jm)
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Kulturalny sierpień

Kolory Polski
Od lipca trwa wędrowny festiwal Filharmonii Łódzkiej Kolory
Polski; w wielu miejscowościach regionu łódzkiego można posłuchać wartościowej muzyki i ciekawych wykonawców. Wstęp jest
wolny na wszystkie koncerty, a muzyka dobierana jest pod kątem
historii i atmosfery wnętrza. W klasztorze salezjanów w Lutomiersku odbędzie się koncert melodii kurpiowskich i tatarskich (2.8),
w Bełchatowie będzie śpiewać Natalia Niemen (3.8), w Małkowie
posłuchamy piosenek Edith Piaf w wykonaniu Agnieszki Matysiak
(9.8), grupa OFF Harnam wystąpi w skansenie w Nagawkach (10.8),
a program „Wędrówki baroku” przyjedzie do klasztoru cystersów
w Sulejowie (16.8). Koncerty odbędą się także w Lipcach Reymontowskich (17.8), w Stacji Nowa Gdynia (22.8), w Inowłodzu (23.8)
i w kościele w Dobroniu (24.8). Na koniec festiwal wróci do Łodzi
– w sali filharmonii zabrzmi suita symfoniczna Urszuli Borkowskiej pt. „Cyberfonia”, inspirowana twórczością Stanisława Lema
(30.8).
Koncerty five o’clock
W Manufakturze niedzielne sierpniowe popołudnia będą upływać przy dźwiękach muzyki jazzowej; w piątej odsłonie Manu Summer Jazz Sundays wystąpi czołówka polskich trębaczy, a także Dorota Miśkiewicz, Witold Janiak Trio i Michael „Patches” Stewart
z zespołem Quartet Film Jazz. Hasłem przewodnim tegorocznej
edycji jest muzyka filmowa, a start wszystkich koncertów o godz.
17.00. W każdą niedzielę koncerty odbywają się także w Parku Źródliska. One też zaczynają się o godz. 17.00, a w zabytkowej altanie
występują studenci Akademii Muzycznej w Łodzi. W zeszłym roku
nieliczne ławki parkowe były zajmowane na długo przed rozpoczęciem koncertów; tym razem IKEA ufundowała kilkanaście krzeseł
dla seniorów. Młodsi powinni zabrać matę lub kocyk.
Teatr, taniec i grafika
W Galerii Willa cały miesiąc będzie czynna wystawa prac z konkursu Małe Formy Grafiki. Teatr Chorea zaprasza do Fabryki Sztuki
na festiwal „Retroperspektywy”, (21-25.8), a Dom Literatury – do
swojej siedziby przy Roosevelta 17 na Przegląd Małych Form Teatralnych; będzie wystawiony m.in. pierwszy dramat Doroty Masłowskiej pt. „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku” (20.8).
W muzeach
Interesujące wystawy można obejrzeć w sierpniu we wszystkich
oddziałach Muzeum Sztuki. W ms1 dopiero 28 sierpnia skończy się
„M/W’ Jeremy Millara, w ms2 czynna jest wystawa „Druk funkcjonalny i awangarda”. Pałac Herbsta wspólnie z Muzeum Sopotu
przygotował wystawę o dziejach dawnych właścicieli, którą
można oglądać przez całe
wakacje, ale... przed Urzędem
Miasta Sopotu (rodzina Herbstów miała w nadmorskim
kurorcie letnią rezydencję).
Herbstowie są gorącym tematem tego lata – w lipcu odbył
się spacer po Księżym Młynie,
którego uczestnicy odtworzyli
plan osiedla na wielkim płótnie, a także przechadzka szlakiem Anny
Marii Herbstówny. 23 sierpnia w południe spod pałacu wyruszy spacer pt. „Parki na Księżym Młynie. Ogrodowe pasje rodziny Herbstów i Scheiblerów”, który zakończy się w parku Źródliska, założonym i utrzymywanym przez te dwie rodziny fabrykantów. A w pałacowej Galerii Sztuki Dawnej do 10 sierpnia będą prezentowane dwa
obrazy tworzącego w połowie XIX w. Wojciecha Gersona: „Ogrodnik i mały pułkownik” wypożyczony z Muzeum Narodowego
w Krakowie oraz „Zygmunt August wdowcem” z kolekcji Pałacu
Herbsta.
Z kolei w Muzeum Włókiennictwa można oglądać tkaniny
Bolesława Tomaszkiewicza i Marii Ewy Andryszczyk oraz hafty
z konkursu Złota Igła. Natomiast na dziedzińcu Białej Fabryki
w każdą sobotę odbywają się koncerty festiwalu Geyer Music Factory. Wystąpi tam m.in. Krzysztof Herdzin Quintet z programem
„Chopin”: (8.8), Herdzin, Bogdanowicz i Biskupski z koncertem
„Seriale, Seriale” (15.8) oraz Ola Bieńkowska, uczennica Ewy Bem,

KULTURA

z programem „Resume, Take One” (22.8). Na koniec Jarek Wist
i Krzysztof Herdzin Big Band dadzą koncert pt. „Swinging with
Sinatra” (29.8).
Muzeum Miasta Łodzi zaprasza do oglądania pejzaży postimpresjonisty Jana Rubczaka, obrazów młodego łódzkiego malarza
Andrzeja Fydrycha (czynna do 17.8) oraz wystawy przygotowanej
przez młodych twórców ze Stowarzyszenia EL art we współpracy
z domem aukcyjnym Rynek Sztuki. Prezentuje na niej swoje dzieła
24 artystów związanych z naszym
regionem. Ponadto warto zwiedzić wystawę „Łódź Jana Karskiego” i wziąć udział w spacerze szlakami Emisariusza, który wyruszy
3 sierpnia w południe spod
muzeum w kierunku placu Wol- Wojciech Niewiarowski
ności. Tę niezwykłą wystawę przy- i Małgorzata Laurentowicz-Granas
gotowało muzeum na obchody
70. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto. Jej tytuł to „Perły
z getta. Twórczość w obliczu tragedii”, a znajdą się na niej precjoza,
fotografie i drobne przedmioty powstałe w gettcie łódzkim: broszki
w kształcie kartki żywnościowej i z motywem kładki nad dzisiejszą
ulicą Zgierską, sygnet z wygrawerowanym napisem „Litzmannstadt
Getto” i inne obiekty (wernisaż 27.8).
W Muzeum Kinematografii do końca sierpnia będzie czynna
wystawa poświęcona filmom o Godzilli z lat 1954-1975, która ma
przybliżyć postać jednego z najbardziej znanych potworów
w dziejach kina. Na ekspozycji
można zobaczyć fotosy, zdjęcia
z planu, plakaty, fragmenty filmów, a także uzyskać informacje
na temat twórców i kulis powstania filmów. Muzeum ma nową
szefową – w styczniu 2015 r. obo- Marzena Bomanowska
wiązki
dyrektora
obejmie i Wiceprezydent Łodzi Agnieszka Nowak
Marzena Bomanowska.
IPN w Manufakturze
Do 22 sierpnia na rynku Manufaktury będzie prezentowana
wystawa pt. „Polska Walcząca” przygotowana przez Biuro Edukacji
Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.
Sjesta w Julianowskim, czytelnia w Staromiejskim
Zarząd Zieleni Miejskiej oraz firma Stylowy event organizują
spotkania w Parku im. Mickiewicza. Wśród atrakcji są gry planszowe, tańce przy muzyce na żywo, zajęcia zumby. Będzie też można
opalać się na leżaku, zjeść watę cukrową, napić się kawy i kupić ręcznie robioną biżuterię. Sjesta w Julianowskim odbędzie się 10 i 24
sierpnia. Natomiast 18 sierpnia Świetlica Krytyki Politycznej zaprasza do letniej czytelni w Parku Staromiejskim; warto posiedzieć
z książką na świeżym powietrzu i nadrobić zaległości w lekturach.
Polówka
Pokazem polskiego filmu „Ida” w Monopolis zaczęła się
w czerwcu „Polówka 2014”, czyli cykl plenerowych seansów filmowych. Potrwa przez całe wakacje, zakończy się w tym samym miejscu
6 września. Podczas całego cyklu zostaną wyświetlone 64 filmy
w siedmiu lokalizacjach, m.in. w Parku na Zdrowiu, w Parku Julianowskim, na dachu Galerii Łódzkiej oraz na dziedzińcu Akademii
Humanistyczno-Ekonomicznej. Każdy seans zaczyna się o godz.
21.00.
Gra miejska
Do końca sierpnia trwać będzie wakacyjna gra miejska „Łódką po skarb”. Otóż
gdzieś w Łodzi zakopany jest cenny skarb
legendarnego gangstera Ślepego Maksa
i trzeba go odnaleźć. Być może ukryty jest na
terenach podmokłych, w stawach lub rzekach, a być może nawet w kanalizacjach.
Wskazówki jak szukać – na stronie
www.woda.edu.pl/lodz Powodzenia!
Beata Ostojska
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Łódź od drugiego Fotografie
wejrzenia
Stowarzyszenie Centrum
Inicjatyw na Rzecz rozwoju
„Regio” organizuje cykl sobotnich spacerów, który zacznie
się 16 sierpnia wędrówką
po Julianowie. Przez kolejne
sześć sobót będzie można
lepiej
poznawać
miasto
i poczuć ducha dawnej Łodzi.
W tym roku organizatorzy
koncentrują się na ulicy Piotrkowskiej, gdzie w inscenizowa-

na wystawach

nych przedstawieniach przybliżą życie dawnej ulicy i jej mieszkańców. Przewodnikami spacerów są autorzy książek o Łodzi Joanna
Orzechowska, Alina Jabłońska, Beata Arabska i Piotr Tomczyk,
a do współpracy zaproszono muzyków, aktorów, cyrkowców i tanW galerii ŁTF
cerzy. Podczas wędrówek wśród uczestników mile widziane będą
przy ul. Piotrkowdawne, eleganckie stroje i kapelusze. Oprócz centrum Łodzi na traskiej 102 przez 3
sie wycieczek znajdą się miejsca mniej uczęszczane, jak osiedle Skartygodnie od 8.10 bębowców na Julianowie czy osiedle Grembach na Widzewie. Nowodzie można oglądać
ścią będzie specjalny spacer dla
wystawę fotografii
dzieci oraz wycieczka filmowa troKrzysztofa Jarczewpem serialu „Stawka większa niż
skiego pt. „Zapozożycie”. Serdecznie zapraszamy!
wani”. Zobaczymy
na niej portrety
osób znanych ze
sceny politycznej
fot. Krzysztof Jarczewski i artystycznej. – Nie
będę udawał, że prezenZakończyła się budowa sali koncer- Jerzego Semkowa zagrać utwory Brahmsa
towane zdjęcia to chwile „upolowane” – mówi autowej Akademii Muzycznej przy ul. Żu- i Mozarta. Następny dzień przyniesie kontor zdjęć. – Zdecydowałem się na pełną współpracę
bardzkiej 2. Uroczyste otwarcie odbędzie cert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ- Łódzkiej pod batutą Pawła Przytockiego,
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
ry od adresu nowej sali otrzymał tytuł „AŻ która będzie towarzyszyć pianistce Beacie
są, jak chcą, ale jednak – pozowali. Wybierali scenofestiwal”, a trwać będzie (nomen omen!) Bilińskiej w Koncercie fortepianowym
grafię, kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może jednak,
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estra- W. Lutosławskiego. W programie są też
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdziVerdiego,
R. Wagnera i B. Brittedzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade- utwory G.
wi? Warto sprawdzić!
zdjęcia:
www.regiocentrum.pl
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy! (BeO)
Z kolei w galerii Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
eksponowane zdjęcia Grzegorza Michałowskiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawodowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
od publikacji w „Expressie Ilustrowanym”,
potem robił zdjęcia dla „Przeglądu Sportowego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej
Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)
Mec. Marek
Kopczyński,
mec. Bożena
NiecieckaOstojska
i dziekan
ORA Jarosław
Szymański
fot. Maciej
Grzegorek
13 września w siedzibie Okręgowej Rady Ad- Odsłonięto
Agnieszkę Grajnert
Bożenna
Banasik
była bogo 28– lipca
i liczy
16890
wokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgrowiem wielbicielką
kultury francuskiej.
Postać
imiennych
kostek brukowych.
Dzięki
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci
Pani
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KULTURA
KULTURA

Nasi w Gdyni
Red Bull Air Race w Gdyni
oglądało na miejscu kilkaset
tysięcy ludzi oraz kilka milionów telewidzów – zawody transmitowało 80 stacji telewizyjnych
z całego świata. Samoloty pędziły ok. 370 km/h kilkadziesiąt
metrów nad lustrem wody, a dla
„Rynku Łódzkiego” fotografował je Sebastian Szwajkowski!

Centrum Rehabilitacji INTERMEDICUS
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

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

Klinika Stomatologiczna Mak-Laser
ul. Łososiowa 28/33 blok 1209, tel. 42 657 57 77, 511 770 777,
ul. Cieszkowskiego 4, tel. 42 207 15 55
ul. Ossowskiego 2, tel. 42 234 33 44,
ul. Tuwima 40, tel. 42 207-33-33

www.mak-laser.pl
RYNEK
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INFORMATOR MIEJSKI

WAŻNE TELEFONY

HOTELE

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

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****

WILLA
IMPRESJA

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

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

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

TEATRY · KINA · MUZEA

FILHARMONIA ŁÓDZKA im. Artura Rubinsteina

ul. Narutowicza 20/22

TEATR WIELKI
pl. Dąbrowskiego

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

MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ

KINO CHARLIE

MUZEUM MARTYROLOGII RADOGOSZCZ

ul. Narutowicza 20 . . . . . . tel. 42 630-36-03

ul. Piotrkowska 203/205
. . . . . . tel. 42 633-99-60

TEATR MUZYCZNY

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

TEATR im. S. JARACZA

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

TEATR NOWY

KINO BAŁTYK

ul. Więckowskiego 15

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

TEATR POWSZECHNY

CINEMA CITY
ul. Karskiego 5

. . . tel. 42 636-00-92

. . . . . . . tel. 42 664-64-64

ŁÓDZKI DOM KULTURY

ul. Traugutta 18 . . . . . . . tel. 42 633-70-13

ORANGE IMAX
ul. Karskiego 5

. . . . . . . tel. 42 664-64-64

SILVER SCREEN

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

ul. Kopernika 8

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

TEATR LOGOS

ul. Skłodowskiej-Curie 22 . . . tel. 42 637-65-45

TEATR V6

ul. Żeromskiego 74/76 . . . . tel. 42 668-88-51

TEATR MAŁY w Manufakturze

ul. Drewnowska 58 . . . . . . tel. 42 633-24-24

. . . . tel. 42 674-42-98

ul. Zgierska 147 . . . . . . . tel. 42 655-36-66

MUZEUM SZTUKI

ul. Więckowskiego 36

. . . . tel. 42 633-97-90

MUZEUM SZTUKI - ms2

ul. Ogrodowa 19 . . . . . . . tel. 42 634-39-44

PAŁAC HERBSTA (oddział Muzeum Sztuki)

ul. Przędzalniana 72 . . . . . tel. 42 674-96-98

SKANSEN MIEJSKIEJ ARCHITEKTURY
DREWNIANEJ

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

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

TEATR STUDYJNY PWSFTViT

ul. Tymienieckiego 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

Prawdziwe dania kuchni polskiej
Przyjęcia okolicznościowe, bankiety, catering
Lokal klimatyzowany
Profesjonalna obsługa

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
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ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
W GODZINACH: OD 500 DO 2100
W NIEDZIELĘ W GODZINACH: OD 800 DO 1800
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„Cammino” na lato

Restauracja „Cammino”
zaprasza w sierpniu na trzy
smakowite dania: filet z grilla
z szynką parmeńską, zielonym
pesto i bazylią, „wspomnienie
lazurowego wybrzeża” – czyli
polędwiczki drobiowe w sosie
pleśniowym na bazie sera
lazur z oliwkami, czerwoną
papryką i pomidorami (pierwsza wersja tego dania zdobyła
I miejsce w konkursie „Festiwalu
Dobrego
Smaku”
w 2011 r.) oraz polędwiczki
wieprzowe w tradycyjnym
sosie pieprzowym na bazie
czarnego
i białego
pieprzu.
Od kwietnia w Teatrze Wielkim działa
kawiarnia
Clakier
Caffe
Szef wypić
kuchni
Kamilkawę,
Skrokzjeść
ma
(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko
smaczną
świetną
rękę do przyrządzania
ciasta własnego wypieku i wypić drinka
w przerwach
między spekpotraw
i jest
wielu
taklami. Lokal czynny jest od 10.00 do
18.00 (w
dnilaureatem
spektakli nawet
cennych
kulinarnych
nagród.
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy tu smakowite dania na goLokal zświetnie
nadaje się na
rąco, w tym chrupiące krewetki na sałacie
sosem słodko-pikantprzyjęcia
okolicznościowe,
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny i można tu zorganizować
a niebawem ––jak
zapowiadają
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe
kawiarnię
prowłaściciele
Monika
i Maciej
wadzi Dariusz Trzmielak, właściciel cenionej
firmy
cateringowej
INDąbrowscy – restauracja
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź
będzie większa. Gorąco tę
EXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty
kuchnię polecam!
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco polecam i zapraszam!

Teatralny Clakier

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

Poznaj prawdziwy smak Indii

ch
smaków

Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
rekomenduje
JERZY MAZUR
tel. 503
730 977

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

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

Teatralny Clakier

Od kwietnia w Teatrze Wielkim działa kawiarnia Clakier Caffe
(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko wypić smaczną kawę, zjeść
ciasta własnego wypieku i wypić drinka w przerwach między spektaklami. Lokal czynny jest od 10.00 do 18.00 (w dni spektakli nawet
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy tu smakowite dania na gorynek tym
Łódzki
8(159)
2014
rynek
10(149)
2013
rąco, w Łódzki
chrupiące
krewetki
na sałacie z sosem słodko-pikant-

19
15

t Kogo zapraszacie do nowej restauracji?
Chcemy stworzyć miejsce, w którym dobrze będą się czuli ludzie w przedziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni,
jak i młodsi, którzy mieszkają w okolicy. Budujemy kartę kuchni od podstaw
– nie używamy półproduktów, każde
podawane tu danie powstaje od zera.
Nasza kuchnia to autorska fuzja najciekawszych połączeń kuchni klasycznej,
molekularnej i śródziemnomorskiej.
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-

Česky film

restauracja
& pub

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

re

ch
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

ch
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Piotrkowska
77MAZUR
tel. 42 632-48-76
rekomenduje
JERZY
rekomenduje
JERZY
MAZUR
www.irishpub.pl

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

Szmaragdowy Pub
W kolejne dziesięciolecie istnienia Irish Pub wszedł gruntownie odmieniony. We wnętrzach
nadal dominują szmaragdowe
akcenty wystroju, z jakich słynie
Irlandia, ale zmiany w układzie sal
są powalające. Po pierwsze jest ich
więcej – są tu zarówno mające
„korporacyjny” wygląd sale dla
VIP-ów, jak i romantyczne „dziuple” dla zakochanych, w których
wypijemy znakomite wino Mon
Amour z bułgarskiej winnicy Katarzyna. Po Pubie da się wędrować
ze szklaneczką single malt whisky
i zasiąść w wygodnych, skórzanych
fotelach,
porozmawiać
ze znaRestauracja Bułgarska 69 (tel. 42
207 27 aby
60 oraz
793 483 936,)
zajomymi.
A latem
w klimatycznym
prasza w październiku na nowe dania
szefa
kuchni,
przyrządzane
ogródku
można
zamówić
pod okiem znawców – konsultantem
lokalu
jest m.in.
prof.rewelaGeorwołową
zapiekaną
gii Mintcher z Katedry Slawistyki cyjną
UŁ. –polędwicę
W tworzeniu
karty dań
pomaga
masłem
z dodatkiem
seraMaciej
roqunam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni
Bałkanów
– wyjaśnia
efort i koniaku
oraz
posłuchać
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy
tu już kilka
smakowitych
wykonawców
– Janusza
dań, a tym razem przyglądaliśmy świetnych
się jak powstają
zelevi sarmi,
czyNastarowicza,
zespołów
li gołąbki w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są zBackUp,
kapusty
Bandaż Elastyczny, Ceili, Funny
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych
Fingers, Drake Sea Folk Group,
bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
Liverpool i wielu innych. Ten lokal
gorąco
te
dania
polecam!
Hotel Aviator
Aviatorzaprasza
zaprasza55października
październikaoogodz.
godz.19.00
19.00na
naWieWieHotel
szczególnie gorąco
polecam
czór Francuski.
Francuski. Będzie
Będziemożna
możnaprzenieść
przenieść
sięwwklimat
klimatparyskich
paryskich
czór
się
w sierpniu!
uliczekiikabaretu
kabaretuMoulin
MoulinRouge,
Rouge,rozsmakować
rozsmakowaćwe
wefrancuskich
francuskich
uliczek
specjałach ii dobrym
dobrym winie.
winie. W
W programie
programie są
są występy
występy taneczne,
taneczne,
specjałach
konkursyiianimacje
animacjezzudziałem
udziałempubliczności,
publiczności,zabawa
zabawaprzy
przymumukonkursy
zyce
DJ-a
i
największych
przebojach
francuskiej
piosenki.
Koszt
zyce DJ-a i największych przebojach francuskiej piosenki. Koszt
zaproszeniawynosi
wynosi30
30złzłza
zaosobę,
osobę,rezerwację
rezerwacjęmożna
możnazrobić
zrobićelekelekzaproszenia
tronicznie (recepcja@hotelaviator.com.pl)
(recepcja@hotelaviator.com.pl)lub
lubpod
podtel.
tel.42
42292
292
tronicznie
1981.
81.Zapraszamy!
Zapraszamy!
19
Pieczone bakłażany
Pasta kiopołu
Gołąbki zelevi sarmi

Jesień po bułgarsku

Kankan w Pabianicach
Pabianicach

Jesień po bułgarsku

GASTRONOMIA

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. Georgii Mintcher z Katedry Slawistyki UŁ. – W tworzeniu karty dań pomaga
nam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni Bałkanów – wyjaśnia Maciej
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
MarcinGrodzicGrodzicSzef
Marcin
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
z hotelowej
hotelowejGołąbki
kawiarni,
które
z
kawiarni,
które
sąsą
Pieczone bakłażany
Pasta kiopołu
zelevi
sarmi
rynek
8(159) 2014
rynekŁódzki
Łódzki
również
nawynos!
wynos!10(149) 2013
ZPolędwiczkawieprzowa
wieprzowa
również
na
ZPolędwiczka
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Świeżo po chińsku
W restauracji „Meimei”
(Manufaktura Rynek, tel. 42
636 31 30) warto w sierpniu
zamówić jedno z trzech
nowych dań z różnych regiotel. 42 636 31 30
Manufaktura Rynek
nów Chin: krewetki w
mango, będące oryginalnym
www.mei-mei.pl
połączeniem owoców morza
ze smakowitym mango,
chrupiącą kaczkę z ryżem
oraz golonkę w karmelu.
Szef kuchni poleca tu także
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrzwieprzowinę
● Mycie szyb z łodygami
lotosu, boczek w sosie z czarnej fasoli oraz przekąski
Dim kawiarnia
Sum, czyli
pierożki
Od kwietnia w Teatrze Wielkim działa
Clakier
Caffe
orazwypić
sakiewki
przyrządzane
(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko
smaczną
kawę, zjeść
na wparze.
Zamówimy
tu
ciasta własnego wypieku i wypić drinka
przerwach
między spektakże
słynną
kaczkęnawet
po
taklami. Lokal czynny jest od 10.00 do
18.00 (w
dni spektakli
rekomenduje JERZY MAZUR
pekińsku,
która pieczona
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy
tu smakowite
dania na jest
gow
specjalnym
piecu,
sprowarąco, w tym chrupiące krewetki na sałacie z sosem słodko-pikantdzonym
prosto
z Chin!
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny
i można
tu zorganizować
10.indd 16
Od
lipca
lokal
zaprasza
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię
prona
wyjątkowe
drinki
fresh
wadzi Dariusz Trzmielak, właściciel cenionej firmy cateringowej IN(świeży!). Jeśli przyjechaliTERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź
śmy samochodem, rekoEXPO. W Clakier Rozmowa
Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty
t Kogo
zapraszacie
do nowej restauracji?
menduję
5 smaków
fresha –
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad
zChcemy
musówstworzyć
kiwi, mango,
miejsce, maraw któz
Patrykiem
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco poarbuza
truskawki.
Jak
rymkuji,
dobrze
będą sięi czuli
ludzie w przelecam i zapraszam!Apostolidisem,
nie25-45
– namawiam
nabiznesmeni,
drinka z
dziale
lat – zarówno
właścicielem jak czerwonym
i młodsi, którzy Johny
mieszkająWalkew okoliSmirnoffem
lub
cy. rem,
Budujemy
kartę kuchniBlack
od podstaw
restauracji
FIND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT
Captain
Morgan.
Są w każde
pro– nie
używamy
półproduktów,
„Skandal
mocji tui danie
kosztują
zł.
podawane
powstaje 13
od zera.
Nakuchnia
zdrowie!
w Kuchn!”
Nasza
to autorska fuzja najciekawszych 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 karafkach, którego nikt w Łodzi jeszcze
nie podaje jako domowe. Koszt litrowej karafki wyniesie 42 zł, a będą też
dostępne w karafkach 250 oraz 500 ml.
t Macie tu ciekawe wnętrze. Co się
tu będzie działo?
rynek Łódzki
Łódzki 10(149)
8(159)2013
2014 Do „Skandalu w Kuchn!” będą
rynek
przychodzili artyści bez zapowiedzi,

Profesjonalne usługi porządkowe

ch
smaków

Teatralny
Clakier
Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

Będzie „Skandal”...

Poznaj
prawdziwy smak Indii
PIZZERIA

IN CENTRO
Piotrkowska 153
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17

tel. 42 636 99 92
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rekomenduje JERZY MAZUR
Rynek Manufaktury
tel. 42 630 88 22
42 630 88 98

rekomenduje JERZY MAZUR

poczta@tawerna.com.pl
www.tawerna.com.pl

Warto tu w sierpniu zaprosić do
stołu Pastę Primavera – to makaron
tagliatelle z polędwiczką wieprzową, grillowanymi warzywami (cukinią, bakłażanem, papryką, pomidorkami), czosnkiem i czuszką,
z dodatkiem świeżego rozmarynu,
bazylii i tymianku. Ale – UWAGA
– jest ostry! Pyszna jest także sałatka
na bazie sałaty lodowej z rukolą,
szynką parmeńską, świeżym melonem, białą mozzarellą, pomidorkami koktajlowymi, oliwkami, parmezanem Grana Padano i sosem winegret. Na słodko rekomenduję Tiramisu limoncello z dodatkiem malin
oraz deser z bitej śmietany z dodatkiem limonki, czekolady, bezy
i kremu balsamico. Tawerna Pepe
Verde jest chyba jedynym miejscem
w Łodzi, gdzie dostaniemy zniżkę
za okazaniem patentu żeglarskiego!

ch
smaków

Teatralny Clakier

Od kwietnia w Teatrze Wielkim działa kawiarnia Clakier Caffe
(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko wypić smaczną kawę, zjeść
ciasta własnego wypieku i wypić drinka w przerwach między spekrekomenduje
taklami.
LokalJERZY
czynnyMAZUR
jest od 10.00 do 18.00 (w dni spektakli nawet
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy tu smakowite dania na gorąco, w tym chrupiące krewetki na sałacie z sosem słodko-pikantnym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny i można tu zorganizować
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię prowadzi Dariusz Trzmielak, właściciel cenionej firmy cateringowej INTERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź
EXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco polecam i zapraszam!

Poznaj prawdziwy smak Indii

„Hot Spoon”
Szef kuchni Saiyon Boon-

FIND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT
perm, rodowity Tajlandczyk

TOKYO Sushi-Bar

Piotrkowska 126

rynek Łódzki 10(149) 2013

9/25/13

tel. 537 133 337

19

z doświadczeniem zdobytym
w hotelach Marriot, Hilton i Sheraton, rekomenduje w sierpniu
7:07 PM
Massaman Lamb, typowe tajskie
danie z jagnięciny, w którym
wyczujemy smak ananasa, pomidora, mieszanki aromatycznych
ziół oraz orzechów nerkowca
Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42
207 27 Do
60 oraz
483 936,)
zai cebuli.
dań 793
polecam
drinki
prasza w październiku na nowe dania
szefa
kuchni,
przyrządzane
Mai Thai na bazie białego i ciempod okiem znawców – konsultantem
m.in. migdałoweprof. Geornegolokalu
rumu,jest
syropu
gii Mintcher z Katedry Slawistyki go,
UŁ.orange
– W tworzeniu
dań pomaga
curacaokarty
i limonki
oraz
nam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni
Bałkanów
– wyjaśnia
Maciej
Granita
z zielonym
jabłuszkiem,
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy
już kilkaRewelacja!
smakowitych
limonką tu
i bazylią.
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,
gorąco te dania polecam!

Jesień po bułgarsku

18

rynek Łódzki 8(159) 2014

Festyn u świętej Anny

kach nad Bałtykiem. Na co dzień
opiekuje się nimi Ośrodek SzkolParafia św. Anny przy al. Śmi- no-Wychowaczy dla niedowidzągłego Rydza 24/26 zorganizowała cych przy ul. Dziewanny 24 oraz
w lipcu festyn w przykościelnym działająca przy parafii św. Anny
ogrodzie, który odbył się po sumie poradnia dla niedosłyszących.
odpustowej w dniu imienin patron- Proboszcz parafii wciąż dba o jej
ki parafii. Proboszcz ks. Piotr Turek rozwój. Przed wojną obok kościoprzygotował dla swoich parafian ła wybudowano parafialny Dom
wiele atrakcji – był grill, kucyki, Ludowy, który przez długie lata
grała orkiestra MPK i Kapela Bałuc- stał pusty. Teraz trwa w nim
ka, występowały siostry domini- remont i powstanie tu sala teatralkanki i niewidoma piosenkarka no-kinowa na 250 miejsc. Kościół
Wiesia Stolarczyk, a dzieci bawiły Św. Anny powstał w latach 1904się na nowym placu zabaw, urzą- 1905, parafię erygował 29 gruddzonym dla działającego przy nia 1909 r. abp Winkościele przedszkolu centy Teofil Popiel.
Montessori. Na pik- Fundatorami była
We gościła
wrześnium.in.
odbyły rodzina
się Międzynarodowe
niku
Herbstów,
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rował
plac pod
budow Europie,
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MEDEN-INNMED
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zdjęcia:
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bilitację.
W
tym
roku
swoją
premierę
miały
tu
na koloniach w Dąbi Łukasz Głowacki)
m.in. robot wspomagający rehabilitację rąk,
słuchawki służące do światłoterapii podczas sezonowych depresji, interaktywne gry do terapii
dzieci z autyzmem oraz sprzęt do nauki chodu.
Podczas targów odbyło się kilkanaście konferencji i warsztatów poświęconych fizykoterapii
w stomatologii, rehabilitacji kardiologicznej oraz
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
kawiarniami
w glosowaniu
jury pod przewodnictwem Piotra Chylaprzyznano firmom HABILIS
za ortezę dla
osób
reckiego
zostały „Ser
po udarze, VITA za urządzenie
do reedukacji
cho- Lanselot”, „Tubajka” i „Karuzela Cafe”. W konLipcowy numer oddawaliśmy
dooraz
druku
kursie
sms najlepszą
du Parestand
STANLEY
za taśmę
termopla- restauracją okazała się „Ato Sushi”, a kawiarnią
przed galą rozdania nagród
na Orficast.
tegorocznym
– „Mebloteka Yellow”. Jury przyznało też „Lokalowi” nagrodę dla najstyczną
Gratulujemy!
VITA najsympatyczniejszą kawiarnią została
Festiwalu Dobrego Smaku, dlatego wyniki może- sympatyczniejszej restauracji,
BTL POLSKA
my podać teraz. Najlepszymi restauracjami w „Czekolada Retro Cafe”, zaś najbardziej kreatywni to „Sushi Zielony
głosowaniu jury pod przewodnictwem Zenona Hołubowskiego są Chrzan” i „Mebloteka Yellow”. Gratulujemy!
„Lokal”, „Ato Sushi” i „Sushi Zielony Chrzan”. Z kolei najlepszymi
(jm, zdjęcia: archiwum FDS)

Złota Rehabilitacja

Najlepsi w smakach

Gala laureatów
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Lokal

Ato Sushi
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Sushi Zielony Chrzan

W MIEŚCIE

Polecimy z Łodzi dalej
Osiem nowych połączeń powietrznych zyska od listopada łódzki
Port Lotniczy im. Władysława Reymonta. Dzięki podpisaniu umowy
z warszawskim przewoźnikiem 4You Airlines polecimy z Łodzi do Barcelony, Brukseli, Dortmundu, Londynu, Mediolanu, Paryża, Rzymu
i Tel Awiwu. Pierwsze loty zostaną uruchomione 3 listopada i będą premierowymi połączeniami rejsowymi dla wchodzącej na rynek firmy
4You Airlines, zarejestrowanej co prawda dopiero w kwietniu tego roku,
ale powiązanej z radomskim biurem podróży ALFA STAR, działającej w

Taxi
z przewodnikiem
Rozmowa z Krzysztofem Ambroziakiem,
taksówkarzem TeleTaxi 400-400
Jak się zrodziła Pana pasja?
Pracuję od początku istnienia TeleTaxi 400400. Jeżdżąc po mieście zawsze przypatrywałem
się naszym zabytkom i marzyłem, aby się o nich
dowiedzieć więcej. Nie było jednak możliwości –
bo była rodzina i dom. Ale kiedy dziecko dorosło, czasu zrobiło się więcej i zapisałem się na
kurs przewodników turystycznych. A ostatnim kierownikiem mojej grupy był pan Ryszard Bonisławski,
wybitny znawca Łodzi. I tak się to zaczęło.
Działa Pan też jako „pogotowie turystyczne”...
Ten pomysł zrodził się podczas jazdy
z panią z innego miasta. Poprosiła mnie, żebym
ją zawiózł na zakupy do Galerii Łódzkiej. Jadąc
ulicą Sienkiewicza opowiedziałem o szkole, do której

branży turystycznej od 20 lat. Łódzkie
lotnisko będzie również bazą dla
180-miejscowego Airbusa 320. - Samoloty będą startować z Łodzi wcześnie rano.
Jest to idealne połączenie dla ruchu biznesowego, dla którego rozkład tego typu
jest jedną z najistotniejszych kwestii.
Jeśli chodzi o połączenia czarterowe, samolot mający tu bazę to szansa
na lepszy rozkład, ale także nowe możliwości rozmów z touroperatorami o nowych kierunkach czarterowych na lato 2015 roku – podkreśla
prezes łódzkiego lotniska Przemysław Nowak. Życzymy więc tyle samo
startów i lądowań.
(jm, zdjęcia: archiwym PLŁ)

chodził Tuwim, a potem o Scheiblerze, który
wyłożył 120 tysięcy rubli na jej wybudowanie. Pokazałem też jego pałac, czyli jedyne
w Polsce Muzeum Kinematografii. Tak się to
spodobało, że pasażerka powiedziała: ciuchy
jednak kupię u siebie, a Pan niech dalej opowiada o Łodzi. W sierpniu zapraszam 2, 16
i 30.08 na spacery szlakiem ul. Piotrkowskiej
od Centrum Informacji Turystycznej do
Placu Wolności. Rozpoczynają się o 11.00 i są
bezpłatne!
Jak Pana znaleźć?
Łatwo: wystarczy zadzwonić na bezpłatny numer 800 400 400 i poprosić o taxi
z przewodnikiem. Można też na numer prywatny 512 766 673. To pogotowie dla ludzi, którzy przyjeżdżają do naszego miasta na dwie,
trzy godziny, nigdy tu nie byli
i chcą szybko się czegoś dowiedzieć. Taksówką mogę wszędzie
wjechać i stanąć!
(Not. jm)

Kenzo Takada w Ptak Fashion City
Kenzo Takada, światowej sławy projektant i twórca marki KENZO, będzie
na premierze Międzynarodowych Targów Mody
i odsłoni zaprojektowany
przez siebie logotyp Miasta
Mody Ptak Fashion City.
Będzie to jedyne tego typu
miejsce w Europie, łączące
w sobie działalność Centrum Handlu Hurtowego
PTAK, największego w Polsce showroomu odzieży
z funkcją sprzedaży hurtowej stacjonarnej i przez
internet, Międzynarodowych Targów Mody oraz
Ptak Outlet. To główny

ośrodek eksportu polskiej odzieży na rynki światowe. Podczas
targów odbędzie się Forum Gospodarcze „25 lat odradzania polskiej przedsiębiorczości”, nad którym patronat objął Prezydent
RP Bronisław Komorowski.
Więcej informacji o imprezie – na stronie www.ptakexpo.com
(jm)

Fot. wikipedia

TURYSTYKA

20

rynek Łódzki 8(159) 2014

Argentyna kusi turystycznie
Rozmowa z Moniką Villar,
Dyrektorem ds. Sprzedaży firmy Argenet Travel
Przyjechała Pani do Łodzi na spotkanie z biurami podróży. To już
kolejna Pani wizyta w naszym mieście...
Od sześciu lat przyjeżdżam do Polski,
ale wciąż za krótko tu
jestem i nie miałam
okazji poznać Łodzi,
która na pierwszy rzut
oka wygląda fantastycznie. Byłam też w Warszawie i Kielcach,
a w tym roku odwiedzę
też Poznań. Staram się
tu nawiązać współpracę
z biurami, aby Polacy
Smakowity obiad zjedliśmy w restauracji „Soplicowo”
mogli poznać ArgentyNa zdjęciu: Monika Siemieniecka z VISA TRAVEl, Mónica Villar,
menedżer restauracji Grzegorz Misiak i Marta Krakowiak nę i graniczące z nami
z Konsorcjum Polskich Biur Podróży
regiony
Urugwaju,
Chile i Brazylii. Liczba polskich turystów w Argentynie wciąż rośnie
i wynosi obecnie około sześciuset osób rocznie. My załatwiamy

pobyt na miejscu, sprzedażą oferty i biletami lotniczymi zajmują się
nasi partnerzy w Polsce.
Jakie atrakcje macie w ofercie?
Organizujemy wycieczki indywidualne i grupowe, wyjazdy motywacyjne i przygodowe – łowienie ryb, trekking, biking, hiking, a nawet
wspinaczkę wysokogórską na szczyt Aconcagua. Argentyna ma wszystko – góry, pampę, lodowce Patagonii i plaże, choć może nie są one tak
atrakcyjne, jak brazylijskie czy urugwajskie. Każdy pobyt u nas ma
w programie także wizytę na ranczu, gdzie hoduje się bydło zaganiane
na pastwiska przez klasycznych gauchos. Można wtedy posmakować
słynne argentyńskie asado (pieczeń) i poznać nasz folklor.
Ile mieszkańców ma Argentyna?
Około 40 milionów, z czego połowa skoncentrowana jest w stolicy oraz prowincji Buenos Aires. Większość kraju jest niezamieszkana i można tam organizować fantastyczne wyprawy typu szkoła
przetrwania. Wielu turystów wraca do nas i prosi o wycieczki w kolejne regiony – mamy dla nich samochody terenowe z GPS i pełnym
wyposażeniem na taką wyprawę.
Witold Gombrowicz, jeden z naszych najlepszych pisarzy, długo mieszkał w Argentynie...
Gombrowicz ma pomnik w centrum stolicy, a w prowincji
Misiones do dziś żyje sporo Polaków. Uprawia się tam bardzo dobrą
herbatę yerba mate, a w świecie coraz większym zainteresowaniem
cieszą się nasze wina z regionu Mendoza. Mamy znakomitą kuchnię, a poza wołowym asado mamy mnóstwo smacznych parrillas,
czyli potraw z rusztu.
Rozmawiał Jerzy Mazur

Iberyści zwiedzali Łódź
Na zaproszenie naszego
redaktora naczelnego, absolwenta Iberystyki Uniwersytetu
Warszawskiego, nasze miasto
odwiedzili w czerwcu iberyści
z rocznika 1971/1972-1978.
Noclegi zapewnił gościom
W Pałacu Poznańskich Hotel&Hostel „Łódzki Pałacyk” (ul. Żeromskiego 52), a na
wycieczkę po mieście zaprosiła
całą grupę Ewa Rabiega, licencjonowana
przewodniczka
i autorka wielu ciekawych artykułów o Łodzi zamieszczanych
na naszych łamach. W najlepsze
trwał wtedy Festiwal Dobrego
Łódzki Pałacyk
Smaku i w Restauracji „Bułgarskiej” goście poznali smakołyk caca z bulwarów Morza Czarnego.
Akurat tego dnia nastąpiło też otwarcie odrestaurowanego odcinka ul.
Piotrkowskiej, a przelotowa ulica 6 Sierpnia przekształciła się w tzw.
„woonerf” – czyli miejski podwórzec. Działają tam dwie znakomite
restauracje „Anatewka” i „Angelo”, których właściciele ugościli iberystów smakowitymi drinkami. Przy okazji udało się tam zrobić pamiątkowe zdjęcie z Prezydent Łodzi Hanną Zdanowską oraz szefami „Anatewki” – Pawłem Zynerem oraz Pawłem Jędrasem. Jubileuszowe spo-

Andrzej nie udaje Bruce`a Lee,
lecz pokazuje jak tańczyć tango
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W restauracji Anatewka

Na cmentarzu żydowskim

tkanie iberystów zakończyło się
późno w nocy w ogrodzie „Irish
Pub”. Następnego dnia iberyści
odwiedzili Manufakturę, gdzie
smakowite śniadanie zapewniła im
restauracja „Galicja”. Potem było
zwiedzanie Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej, a obiad składający się z dań czterech łódzkich
kultur goście zjedli w restauracji „Analogia” przy Starym Rynku. Znakomity kubański pisarz Alejo Carpentier napisał powieść „Podróż do
źródeł czasu” – żegnając się na Dworcu Kaliskim iberyści nawiązali do
niego mówiąc, że ich łódzki zjazd był podróżą do... źródeł wspomnień! Zapraszamy ponownie!
Beata Ostojska

Ewa Rabiega brylowała na Piotrkowskiej...
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Trudno było się rozstać...
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Zapraszamy na basen
Większość sąsiadów jest
już na urlopie w górach, na
tropikalnych wyspach albo
pławi się nad morzem lub na
mazurskich jeziorach. Jeśli
jednak spędzamy sierpień
w domu, w którym jest przydomowy ogródek, radzimy
wybrać się do hal SELGROS
przy Rokicińskiej i Pabianickiej, gdzie na stoiskach działu SEZON znajdziemy rozkładane baseny oraz blisko
400 produktów do wykorzystania „nad wodą”.
– Mamy w ofercie baseny dla
4-5-osobowej rodziny – podkreśla Artur Foltyński w hali
SELGROS
Rokicińska.

Łódź serwuje

Tegoroczny cykl turniejów
siatkówki plażowej Plaża Open
odbywał się w sześciu miastach
w kraju, a od połowy lipca rozgrywany był też w łódzkiej Manufakturze. Wśród graczy znaleźli się
mistrzowie tej dyscypliny sportu,
ale turniej rozgrywany w kategorii open pozwolił stanąć do zawodów każdemu miłośnikowi siatkówki niezależnie od prezentowanych umiejętności. Od kilku lat
Łódź jest polskim centrum siatkówki
plażowej – mówi Marcin Strządała,

REKREACJA

– Są banalnie proste do rozłożenia, ale trzeba pamiętać, żeby pod powłoką
usunąć z trawy wszelkie ostro zakończone kamienie i gałązki. I nie wolno
dmuchać basenów samochodowym kompresorem!
Na półce są specjalistyczne i proste w użyciu pompki do
nadmuchiwania basenów oraz materaców do pływania, jak również zestawy do czyszczenia wody, kontroli jej PH, dezynsekcji,
klarowania i likwidacji osadów oraz glonów. Mnóstwo
tu także asortymentu do pływania: płetw, masek i fajek do
uprawiania snorkelingu (nurkowania powierzchniowego),
materacy, kół ratunkowych,
nadmuchiwanych ryb, krokodyli i rękawków dla dzieci.
Baseny rozporowe są w wielu
wymiarach: małe dla dzieci
oraz większe dla rodziny.
Największy ma wymiary 475
cm x 107 cm i mieści się
w nim... 16 tys. litrów wody.
Warto zajrzeć na stronę www.
selgros.pl i obejrzeć aktualną
ofertę – co 2 tygodnie są nowe
promocje!
(jm, zdjęcia: KaS i SeS).

dyrektor Plaża Open, a wysoki poziom naszych zawodników podkreśla też nowy dyrektor Wydziału Sportu UMŁ Marek Kondraciuk. Łódź przygotowuje się do jesiennych Mistrzostw Świata w siatkówce przez całe
lato. Zanim będzie
Krzysztof Maciaszczyk,
można podziwiać
prezes Miejskiej Areny Kulzmagania siatkarzy
tury i Sportu, ogłosił konpodczas 9 meczów
kurs na nowego sponsora.
w Atlas Arenie we
Do tej pory była nim firma
wrześniu, w mieście
Atlas, która za pięcioletnią
przygotowano wiele
umowę zapłaciła miastu
siatkarskich atrakcji,
pięć milionów złotych.
m.in. akcję Łódź Ser- Wstępne zainteresowanie konkursem wyrawuje – czyli siatków- ziło kilka firm. Gościły tu przecież światokę na Piotrkowskiej. we gwiazdy muzyki i organizowano mięMożna
było dzynarodowe zawody sportowe. Atlas
i zagrać, i spotkać się Arenę przez 5 lat odwiedziło ponad 2 mln
z gwiazdami polskiej ludzi, co można przeliczyć na ekwiwalent
piłki: m.in. Mariu- reklamowy od 120 do 200 mln zł. Rozstrzyszem Wlazłym, Mał- gnięcie konkursu nastąpi we wrześniu.
gorzatą Niemczyk
(jm)
oraz
Mirosławem
Przedpełskim – prezesem Polskiego Związki Piłki Siatkowej.
(BeO,
zdjęcia: JSM
archiwum
CH Manufaktura)
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Opona air free
Dwa pytania do dr inż. Krzysztofa
Dwornika znawcy motoryzacji,
byłego pracownika Politechniki
Łódzkiej, a obecnie Prezesa
Polskiego Towarzystwa Inżynierów
Motoryzacji o/Łódź.
Firma Bridgestone pokazała w tym
roku na Targach Samochodowych w Genewie innowacyjne opony bez powietrza.
Widział je Pan?
Nawet je sfotografowałem. To opona zbudowana z przestrzennych kratownic i gumowo-plastikowej powłoki. Z czego są te materiały i w jakiej technologii powstały – to tajemnica patentu. Ale nie
trzeba ich już pompować i całkowicie eliminują problem np. przebicia gwoździem – po prostu się
go wyjmuje i jedzie dalej. Jest
zatem bardziej odporna na
wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Na stoisku nie było jednak informacji, jak opona
zachowuje w skrajnych temperaturach czy w błocie i śniegu.
Jaki tu jest układ hamowania, czyli tarcze i klocki?
To są elementy związane
z pojazdem, nie zmieniają się.
Felga może mieć inny kształt
i odmienne sposoby mocowania, ale kluczem tu jest uniezależnienie się od powietrza

w oponie – np. nagrzane
powietrze w oponie powoduje wzrost ciśnienia. Tu
tego nie ma. Dotychczasowe opony mają różne
indeksy
prędkości
i obciążeń. Pozostaje
więc pytanie, jak w nowej,
ażurowej
konstrukcji
będzie to wyglądało.
Wydawało się, że w przemyśle samochodowym
pokazano już wszystko,
ale wciąż opracowuje się
zupełnie nowe oraz innowacyjne rozwiązania.
(Not. jm)
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