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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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881 000 700
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

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

Prawdziwe dania kuchni polskiej
Przyjęcia okolicznościowe, bankiety, catering
Lokal klimatyzowany
Profesjonalna obsługa
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Kurs na Afrykę?

Oddawaliśmy wrześniowe
wydanie
„Rynku Łódzkiego”
do druku w dniu rozRozmowa ze Sławomirem
poczęcia MiędzynarodowychPolskiej
Targów
Majmanen, Prezesem
Mody w na terenie
Agencji Informacji
i Inwestycji
Ptak Fashion City.
Zagranicznych
Zdążyliśmy jednak
zrobić zdjęcia z inauguracji imprezy, a więcej o niej napiszemy w kolejnym wydaniu
t Mówi
Pan, że polska
informatora. Targom towarzyszy Forum
Gospodarcze
„25 gospodarlat odrokaorganizowane
wychodzi z europejskiego
kokodzenia polskiej przedsiębiorczości”,
przez PTAK
SA
nu. Jak? uczestniczy ponad 3000
oraz Instytut Lecha Wałęsy. W imprezie
Po latach
koncentrowania
się na
wystawców z całego świata – producentów,
importerów
i dystrybutowłasnych
sprawachtargi
orazmody
integrowania
rów odzieży, obuwia i akcesoriów.
To największe
w Eurosię z Europą
zaczynamy
dostrzegać,
że istpie. Można tu kupić towar
z magazynu
wystawców
na miejscu
też imprezy.
możliwości
współpracy
z krajami
Azjiokoło
i Afryki.
Chcewnieją
trakcie
Szacuje
się, że targi
odwiedzi
stu tysięcy
my, aby
polscy
przedsiębiorcy
dostrzegli,
że Afryka
i główne
kupców
z kraju
i zagranicy,
w szczególności
z Rosji,
Ukrainy,
BiałokrajeCzech,
tego kontynentu
rusi,
Słowacji, będą się rozwijały w ciągu najbliższych
15 lat znacznie
szybciej
Bułgarii,
Rumunii,
Nie- niż reszta świata. I że są tam możliwości
miec
i krajów
bałtyc-gospodarek światowych, jak chińska, amenie tylko
dla takich
kich.
Przed brytyjska,
inauguracjąfrancuska czy rosyjska, ale także dla krajów
rykańska,
targów
Olgierd
Dzie- Mamy wszelkie dane ku temu, by stać się
o średnim
potencjale.
koński,
Sekretarz
Stanu
największym
środkowoeuropejskim
partnerem dla krajów Afrywki.Kancelarii
Prezyden- jak budownictwo, produkcja materiałów
Takie dziedziny,
tabudowlanych,
RP, wręczył Antoniebudowa infrastruktury drogowej i kolejowej, ormu
Ptakowi
Srebrny spożywczego, rybołówstwa i gospodarki
ganizacja
przetwórstwa
Krzyż
Zasługi
dziamorskiej
– to za
najbardziej
oczywiste kierunki polskiej współprałalność
na rzecz spocy z Afryką.
łeczności
lokalnej.
t Był Pan
z delegacją rządową w Nigerii. Jakie są możliwości tego
Dwadzieścia
lat temu
kraju?
pisałem
dla poznańskiejtam
„Gazety
– wówczas
PolOrganizowaliśmy
częśćTargowej”
gospodarczą
wizytypisma
premiera
skiej
Korporacji
Organizatorów
Targów
–
reportaż
poświęcony
upaDonalda Tuska. Byłem zaskoczony stopniem przygotowania midającej
w Łodzi
tekstylnej.
Jeden z rozdziałów
tekstu poświęnistrów
rządubranży
nigeryjskiego.
Prezydent
Nigerii zaprosił
ich na
ciłem rodzącemu się wtedy CT PTAK i nazwałem go „Łódź przespaspotkanie z polską delegacją, a oni dokładnie wiedzieli, o czym
ła Ptaka”. No cóż, nikt nie jest prorokiem we własnym kraju...
chcą rozmawiać z polskim rządem i naszymi przedsiębiorcami.
Jerzy Mazur, były korespondent terenowy „Gazety Targowej”
Po drugie – zorganizowaliśmy tam polsko-nigeryjskie forum goZdjęcia: JSM i Sebastian Szwajkowski
spodarcze, na które przyjechało ponad dwustu przedsiębiorców
nigeryjskich, niektórzy limuzynami poprzedzonymi samochodami z ochroną. Jasne jest jedno – nie ma co pchać się do Afryki bez
tamtejszego
1poparcia
września
oddana rządu i jego parasola politycznego.
t Jakie macie
na to sposoby?
została
do użytku
Wspólnie
Trasa Górna, ale zkilkaŁódzką Regionalną Izbą Gospodarczą
orazwcześniej
Instytutem
dni
łódzcy Afrykańskim nasza agencja organizuje w listopadzie
dziennikarze
zostaliw Łodzi pierwszy kongres partnerstwa
i współpracyna
polsko-afrykańskiej
POLANDAFRICA 2013. Łódź
zaproszeni
jej
jest jednym
z najbardziej znanych polskich miast w Afryce dzięobjazd
trambusem
ki tutejszemu
Studium Języka Polskiego, które ukończyło wielu
MPK.
O ciekawostafrykańskich
polityków. Wspólnie zapraszamy zatem łódzkich
kach
tej wyjątkowo
przedsiębiorców
dniach
listopadamającej
na kongres.
Udział
w
unikatowej
budowyw(nawet
w 26-27
skali Europy!),
w jednym
miejkongresie
jest bezpłatny,
a informacje
o nim
są na stronie
www.
scu
trzypoziomowe
skrzyżowanie,
opowiadał
Wojciech
Pater, prezes
polandafrica.pl
firmy
Mosty-Łódź, wykonawca inwestycji. Gdzieniegdzie trwały
Rozmawiał:
Jerzy Mazur
jeszcze drobne prace przy czyszczeniu nawierzchni
i malowaniu
elementów konstrukcji. Przejechaliśmy całą trasę z krótkim przystankiem przy trzypoziomowym skrzyżowaniu, gdzie mogliśmy obfotografować wszystko. Faktycznie, trasa zapiera dech! Na niektórych
odcinkach intensywnie pracowano przez 24 godziny na dobę. Kilka
dni po oddaniu trasy na ul. Pabianickiej przywrócony zostanie normalny ruch tramwajów. Trasa Górna to 4,5 km drogi łączącej
al. Jana Pawła II z ul. Rzgowską, będącej fragmentem drogi krajowej
nr 1, wyprowadzającej ruch tranzytowy z południowej części Łodzi.
To największa łódzka inwestycja drogowa ostatnich lat – składa się
z czterech wiaduktów, trzypoziomowego skrzyżowania oraz pętli
autobusowej. Budowano ją od 2012 r., całkowity koszt inwestycji
wyniósł 482 mln zł, połowa środków pochodziła z funduszy unijnych. W związku z oddaniem do użytku wielu innych wyremontowanych odcinków łódzkich ulic trzeba być przygotowanym na
zmiany w organizacji ruchu. Planowana jest kampania informacyjna na kilkudziesięciu citylightach oraz przy pomocy ulotek, które
mają dotrzeć do głównych zainteresowanych, czyli kierowców.
(jm)

Trasa Górna oddana!

GOSPODARKA
WYDARZENIA

Targi w drugim półroczu
Rozmowa z Katarzyną Drobińską,
Prezesem Zarządu Międzynarodowych
Targów Łódzkich

pów i hurtowni zoologicznych. Głównym wydarzeniem będzie II
Forum Branży Zoologicznej, organizowane wspólnie z magazynem
„Rynek Zoologiczny”, podczas którego dokonana zostanie ocena
tego rynku w Polsce. Będzie okazja do wymiany doświadczeń,
a także do dyskusji nad kondycją i przyszłością pet biznesu. W planach są też wykłady z tegorocznych Targów INTERZOO w Norymberdze. Będzie je prowadził Krzysztof Burzyński. Ciekawostką
będzie prezentacja najnowszego w Europie bezpłatnego katalogu
roślin i zwierząt. Udział w targach potwierdziło ok. 60 wystawców
oraz kadra zarządzająca w polskim zoobiznesie. Myślę, że będzie to
najważniejsze spotkanie branży zoologicznej, które odbędzie się
w bieżącym roku.
Kilka ciekawych imprez odbędzie się też w październiku...
Tak. Organizujemy wtedy Targi Tekstylnych Wyrobów Włókienniczych. Takiej imprezy nie ma w Polsce, a temat jest nowy, ciekawy i coraz częściej stosowany w przemyśle, także w medycynie. Tu
mamy duże wsparcie nauki. Na nowo odkrywamy Łódź włókienniczą. Przy tych targach współpracujemy z Politechniką Łódzką
i po raz drugi wspólnie organizujemy Konferencję Technicznych
i Specjalnych Wyrobów Włókienniczych INNOVATEX. Chcemy
połączyć naukę i biznes. W tym roku rozszerzyliśmy zakres o Salon
Odzieży Specjalistycznej i Środków Ochrony Indywidualnej, czyli
goście targowi obejrzą tu odzież ochronną – np. środki ochrony
ciała przy akcjach straży pożarnej czy policji. Kolejna impreza październikowa to Targi Żywności Ekologicznej i Regionalnej NATURA FOOD – w tym roku to już ich siódma edycja. Impreza zapowiada się bardzo dobrze – stoiska targowe zajmą całą powierzchnię
nowej hali Expo, będzie sporo firm zagranicznych. Coraz więcej
w ostatnim czasie mówi się o jakości artykułów spożywczych,
a temat jest spopularyzowany także przez media i liczne programy
kulinarne. Jest to najważniejsze w Polsce spotkanie branży żywności
organicznej. A dla klientów to zawsze okazja, by poznać nowości
rynkowe i posmakować wielu produktów – tego nie można zrobić
w supermarkecie. Planujemy też strefę baristów, którzy pokażą
wysokojakościowe gatunki kaw. Natomiast przełom listopada
i grudnia to Salon Ciekawej Książki. Powtarzamy lokalizację
z zeszłego roku i zapraszamy do Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Miejsce bardzo się sprawdziło na takie wydarzenie kulturalne.
Po ubiegłorocznej edycji jest duże zainteresowanie Salonem, pojawi
się więcej wydawnictw z literaturą dla dorosłych. Oczywiście przygotowujemy już kalendarz na rok
2015, w którym – oprócz znanych
już tematów, jak targi Film Video
Foto czy Na Styku Kultur – pojawią się zupełnie nowe imprezy.
Dziękuję za rozmowę i życzę
kompletu wystawców oraz gości.

Pracuje Pani w MTŁ odkąd pamiętam...
Faktycznie. Jestem tu od kilkunastu lat
i znam firmę od podszewki – czyli każdy etap
realizacji imprezy targowej. Przeszłam wszystkie szczeble organizacyjne od referenta do
kierownika działu marketingu i promocji.
Zarządzanie całą firmą daje mi teraz możliwość pokierowania jej w stronę, w którą zawsze chciałam, aby się rozwijała.
Targi bardzo się zmieniły. Trudniej teraz pozyskiwać wystawców.
Targi są narzędziem marketingowym, a duży wpływ na branżę
marketingową ma kryzys, który od 2008 r. dotknął cały świat. Na promocji zaś można oszczędzić najszybciej. Powoli sytuacja zaczyna się
poprawiać i najgorszy okres mamy chyba za sobą. Poza tym dzisiejszy
rynek nie jest już taki łatwy, jak 15 lat temu. Żyjemy w dobie internetu
i powszechnego dostępu do informacji. Wpisując hasło w wyszukiwarce dostajemy każdą potrzebną informację w kilka sekund. To
utrudnia działania w tej branży.
Ale na targach można się spotkać i porozmawiać, wypić kawę i dotknąć
produktu. Tego nie ma w internecie!
Kiedyś targi były tylko wystawą. Teraz bardzo ważna staje się sfera
okołotargowa: szkolenia, seminaria, wykłady, imprezy towarzyszące
– atrakcyjne warsztaty, pokazy i konkursy. Targi muszą być imprezą
wielopłaszczyznową, nie mogą się ograniczyć tylko do prezentacji
produktów na stoiskach. Sama wystawa to już za mało. Trzeba klientowi dać coś, czego nie może mu dać internet. Ludzie przyjeżdżają tu
pracować albo spędzić wolny czas, i trzeba ich w niekonwencjonalny
sposób zachęcić do takiego działania. Myślę, że nadal jest duży potencjał w spotkaniach stricte biznesowych i branżowych. Dobry kierunek
to wąska specjalizacja, pójście w stronę aktualnych potrzeb określonych segmentów rynku. Ktoś powiedział, że targi są zwierciadłem
sytuacji rynkowej i to jest niezaprzeczalna prawda. Na targach doskonale widać kondycję danej branży i kierunki, w których będzie się ona
rozwijała w przyszłości. Uczestnicząc w targach zawsze jesteśmy na
bieżąco, możemy zaobserwować działania konkurencji, zdobyć informacje, które mogą być kluczowe dla przyszłości własnej firmy.
Co nas czeka w drugiej części roku?
Startujemy we wrześniu Targami Zoologicznymi Pet Fair,
imprezą o kilkunastoletniej tradycji. Tegoroczna edycja jest bardziej ukierunkowana na branżę;
w programie znalazło się szereg
wydarzeń skierowanych tylko do
profesjonalistów, właścicieli skle-

Rozmawiał Jerzy Mazur

Pet Fair 2013
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Zdrowie, sprawność i dobre samopoczucie
i dysfunkcji ruchu, rotory, zaawansowane metody reedukacji chodu
to przykłady nowoczesnych technologii prezentowanych na tegorocznych Targach. Organizator
przygotował interesujący program
warsztatów, seminariów i konferencji z myślą o specjalistach,
a także służących samodzielnej
rehabilitacji. W programie m.in.
konferencja na temat stopy cukrzycowej, warsztaty wykorzystujące
gry rehabilitacyjne. Interesująco
zapowiada się cykl warsztatów
poświęconych nowoczesnym koncepcjom terapeutycznym w fizjoterapii. Serdecznie zapraszamy!

Targi REHABILITACJA to
największy w Polsce przegląd
oferty branżowej. Dwieście
szesnaście firm z ośmiu państw
zaprezentuje
nowoczesny
sprzęt i wyposażenie dla szpitali, ośrodków rehabilitacji, sanatoriów, uzdrowisk, centrów
medycyny sportowej, gabinetów medical SPA. To również
możliwość testowania profesjonalnego wyposażenia oraz
odpowiedzi na pytanie, jaka
będzie rehabilitacja przyszłości.
Interaktywna
rehabilitacja
w przestrzeni 3D, innowacyjne
egzoszkielety do reedukacji
chodu i rehabilitacji, skupiona
fala uderzeniowa, zintegrowane
systemy rehabilitacyjne, siłownie dla osób z niepełnosprawnością, nowoczesne aparaty do
fizykoterapii, stymulacji elektromagnetycznej, ortezy dedykowane stopie cukrzycowej,
bezinwazyjna diagnostyka – to
tylko niektóre z produktów
tegorocznej oferty Targów.
Innowacje w rehabilitacji
po udarach, a także stwardnienia rozsianego, niedowładów

18-20 września 2014
Hala EXPO Łódź, al. Politechniki 4

Innowacje w tekstyliach

nych przez ośrodki badawczo-rozwojowe. Podczas targów swoją
ofertę zaprezentują wiodący producenci oraz dystrybutorzy: przędzy, włókna, tkanin, dzianin i włóknin technicznych, nici, pasmanterii, barwników oraz maszyn i urządzeń. Konferencja INNOVATEX 2014 organizowana jest pod hasłem „Wypełnij swój świat tekstyliami” i będzie platformą wymiany doświadczeń między przedstawicielami nauki oraz producentami i użytkownikami tekstyliów
technicznych. W roku ubiegłym zostało ma konferencji wygłoszonych ponad 60 referatów przez reprezentantów najważniejszych
instytutów i instytucji w Polsce, m.in. z Politechniki Łódzkiej,
Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX i Stowarzyszenia Producentów Geotekstyliów. Więcej informacji znajdziemy na
stronie www.ttww.pl Zapraszamy!

W dniach 16–17 października Międzynarodowe Targi Łódzkie
zapraszają na II edycję Targów Technicznych Wyrobów Włókienniczych. Równolegle z nimi odbędzie się Konferencja Technicznych
i Specjalnych Wyrobów Włókienniczych INNOVATEX 2014, organizowana wspólnie z Wydziałem Technologii Materiałowych i
Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Będzie to najważniejsze spotkanie przedstawicieli branży włókienniczej w Polsce, a
jego celem jest prezentacja potencjału producentów i dystrybutorów wyrobów technicznych oraz osiągnięć i rozwiązań prezentowa-
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Spacerujemy po Łodzi

czą detale, których nie
widzą na co dzień.
Z kamienic patrzą
potwory, zwierzątka,
eleganckie damy, a dzieci będą się starały je
odnaleźć. Z kolei miłośnicy Łodzi filmowej
powędrują
tropem
serialu „Stawka większa
niż
życie”
(13.9).
W Łodzi powstało najwięcej zdjęć do tego serialu – kręcono je w 40 miejscach. Podczas spaceru Maciej Kronenberg – współautor „Stawkowego przewodnika
filmowego” oraz „Przewodnika po filmowej Łodzi" – pokaże plenery położone w centrum miasta, poda też informacje o Klubie Miłośników Stawki i filmowym apartamencie J-23. Z kolei Joanna Orzechowska i Beata Arabska poprowadzą spacer pt. „Z wizytą w pałacu
Schweikertów przy Piotrkowskiej” (20.9; start Aleja Politechniki 4
przy wiadukcie dla pieszych). Będzie to inscenizowany spacer tropem domowej służby fabrykanckiej w okolicach pałaców Richterów
i Schweikertów. Warto przywdziać stroje dawne! Koordynatorem tej
edycji spacerów jest Joanna Orzechowska (tel. 606 326 792). Informacje o wycieczkach są na stronie www.regiocentrum.pl
Natomiast Muzeum Miasta Łodzi zapoczątkowało w sierpniu
projekt pt. „W poszukiwaniu zaginionego kwartału”, którego elementami są: spacery po Łodzi, spotkania ze specjalistami z dziedziny
architektury i urbanistyki, wywiady z architektami oraz rozmowy
o mieście. Cykl ma na celu zbudowanie historycznej makiety fragmentu Łodzi. Na pierwszym spacerze 7 sierpnia Joanna Podolska
pokazała uczestnikom zabudowę Starego Miasta. Pomysłodawcy
chcą odtworzyć „zaginiony kwartał” z 1939 r., czyli z okresu, kiedy
Łódź była najgęściej zabudowana tuż przed II wojną światową. Prezentacja makiety odbędzie się w grudniu br., a program spacerów
znajdziemy na stronie facebook.com/zaginionykwartal
(BeO)

Do 21 września w każdą niedzielę odbywają się spacery po mieście organizowane przez Centrum Informacji Turystycznej. Z kolei
na sobotnie wycieczki
cyklu „Łódź od drugiego wejrzenia” zaprasza
Centrum Inicjatyw na
Rzecz Rozwoju „Regio”
– 6 września o godz.
15.00 zacznie się spacer
dla dzieci po ulicy
Piotrkowskiej. Wraz
z Karoliną Kołodziej –
autorką książki „Odkryj
Łódź“ – maluchy zoba-

Pomagamy dogonić hotelową czołówkę
infrastruktury transportowej, w tym rozwój lotniska i zakończenie inwestycji drogowych i kolejowych.
Na czym polega projekt badania recepcji hotelowych metodą "secret guest"?
Dzwonimy do hoteli znajdujących się w bazie Ministerstwa Sportu
i Turystyki, mającej 2598 obiektów; przebadaliśmy już niemal 1000.
Sprawdzamy telefonicznie poziom obsługi, umiejętność sprzedaży pokoi
hotelowych. Opracowaliśmy pewne standardy, wszystkie hotele oceniane
są w ten sam sposób. Spędziliśmy wiele godzin na analizie zebranych
danych. Wnioski są zaskakujące. W badaniu hotel może zdobyć 1000
punktów. Średni wynik hotelu w naszym województwie to niecałe 270
punktów. Najlepszym hotelem pod względem sprzedaży przez telefon
okazał się hotel Mercure Vestil w Piotrkowie Trybunalskim. Kolejne miejsca zajęły łódzkie hotele DoubleTree by Hilton oraz Qubus.
Jak dogonić światową czołówkę?
Jedyną metodą jest stałe podnoszenie kwalifikacji przez kadrę zarządzającą oraz pracowników mających bezpośredni kontakt z gośćmi.
Kolejnym rozwiązaniem jest kształcenie zawodowe absolwentów poszukujących pracy w tej branży, ze szczególnym naciskiem na kształtowanie
umiejętności praktycznych na kursach praktycznej nauki zawodu. Innej
drogi nie ma.
(Not. jm)

Rozmowa z Jackiem Hibnerem,
założycielem i prezesem spółki
Hibner Hospitality
Hibner Hospitality działa na rynku
od półtora roku. Czym się zajmuje?
Firma rzeczywiście jest młoda.
W lutym 2013 roku zdecydowałem się
na zbudowanie firmy wspierającej
rozwój sektora HoReCa (Hotele-Restauracje-Catering) w oparciu o swoje
kilkunastoletnie doświadczeni menedżerskie w branży hotelowej oraz
kilkuletnie doświadczenie pedagogiczno-naukowe. Branża HoReCa jest
bardzo rozwojowa: w ciągu 10 ostatnich lat liczba hoteli w Polsce niemal
się potroiła, w regionie łódzkim i samej Łodzi widzimy szybki rozwój
tego sektora. W ciągu pięciu lat uruchomiono między innymi pięć hoteli
czterogwiazdkowych.
Łódź jako centrum turystyki biznesowej - to dobry pomysł?
Każda przemyślana forma promocji Łodzi jest dobrym pomysłem.
Żeby jednak zwiększyć tu atrakcyjności turystyki biznesowej potrzebne są
kolejne hotele, sale konferencyjne dla kilku tysięcy uczestników, poprawa

Hibner Hospitality Sp. z o.o.
– Certyfikat EuropeSPA Expert – usługi rekrutacyjne – audyty jakości ("Ukryty Gość", "Mystery Shopper") –
– szkolenia, biznes plany, plany marketingowe – doradztwo strategiczne –
– pozycjonowanie i poprawa funkcjonalności stron internetowych –
– zarządzanie obecnością firmy w mediach społecznościowych – badania rynku

94-056 Łódź, ul. Babickiego 3/10, tel.: 507 199 770, www.hotelhr.pl
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Virako tworzy MONOPOLIS
Witkowski, prezes firmy Virako. I faktycznie, przez wakacje można tu
było obejrzeć mnóstwo ciekawych wystaw i uczestniczyć w atrakcyjnych
wydarzeniach. Odbyła się tu m.in. wystawa światowej sławy fotografa
Briana Griffina w ramach XIII Fotofestiwalu, koncert Moniki Brodki
i
Krzysztofa
Zalewskiego
w ramach Red Bull Tour Bus,
Polówka z projekcjami filmów,
wystawa GETTO XXI studentów
Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi, zorganizowana przez
Centrum Dialogu im. Marka
Edelmana, a w przedostatni
weekend sierpnia – koncert
Gaby Kulki. Zdjęcia i relacje
z tych imprez znajdziemy na
stronie www.facebook.com/
MonopolisVirako
(jm,
zdjęcia: Andrzej Różycki,
archiwum VIRAKO,
Łukasz Szeląg Fotofestiwal)
Krzysztof Candrowicz i Brian Griffin

Dawne zakłady Monopolu Wódczanego z 1902 r. zyskały nowego
właściciela, a od niedawna również i nazwę. W czerwcu odbył się uroczysty chrzest, podczas którego miejscu nadano imię MONOPOLIS,
a ojcem chrzestnym został Janusz Kaniewski, jeden z najwybitniejszych
polskich designerów, wieloletni projektant Pininfariny, Fiata i Ferrari.
Zamknięte blisko czterometrowym murem tereny dawnego Polmosu,
oddzielone od reszty miasta, mogą stać się miejscem wielokulturowym
i dostępnym dla łodzian. Deweloperem, który zakupił teren Polmosu,
jest firma Virako, działająca od 2000 r.,
która wcześniej dokonała rewitalizacji starej fabryki Henryka Wagnera, a kilka lat
temu stworzyła Forum 76. Business Centre, pierwszy biurowiec klasy A w Łodzi
i laureat konkursu Budowa Roku 2009. –
Ten istotny fragment przemysłowej historii naszego miasta pojawi się teraz w swojej
kulturalnej odsłonie jako jedna z najbardziej inspirujących przestrzeni, skupiających wydarzenia artystyczne związane
z fotografią, muzyką, modą i designem –
Monika Brodka mówił na konferencji prasowej Krzysztof

Janusz Kaniewski i Krzysztof Witkowski
odsłaniają logo MONOPOLIS

Getto w pamieci

Broszka w kształcie kartki żywnościowej
Zbiory MMŁ
fot. B. Szafrańska
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W Oddziale Muzeum Tradycji Niepodległościowych Stacja Radegast można oglądać wystawę „Pomiędzy życiem a śmiercią – dzieje
Litzmannstadt Getto”, która poprzez fotografie i dokumenty ukazuje zagadnienia związane z łódzkim gettem i dokumentuje tragiczne
losy jego mieszkańców. Z inicjatywy Centrum Dialogu im. M. Edelmana, zrealizowano projekt trwałego zaznaczenia granic getta łódzkiego – w pasy drogowe znajdujące się w punktach granicznych getta
zostało wmontowanych 100 granitowych płyt z inskrypcją: LITZMANNSTADT-GHETTO 1940-1944. Kuratorem i pomysłodawcą projektu jest Wiktor Skok;
na terenie Bałut zainstalowano dodatkowo 7
tablic informacyjnych
o Litzmannstadt Ghetto.
Warto je obejrzeć podczas wrześniowych spacerów, a 14 września Cen- Symcha Keller i Joanna Podolska
trum organizuje wycieczkę rowerową po terenie
getta. Pamiętamy też
o trwającym Roku Karskiego – na wydarzenia
z tym związane Centrum
Dialogu zaprasza do
Manufaktury 19 września.
(BeO,
zdjęcia: arch. Centrum Dialogu) Widowisko "Zabrali nas od starca do niemowlęcia"

Nie milkną echa obchodów 70. rocznicy likwidacji
Litzmannstadt Ghetto. Na
rynku Manufaktury do 12
września można oglądać
wystawę pt. „Tramwajem przez
getto” przygotowaną przez
łódzki Oddział IPN i MPK.
Natomiast na Starym Rynku
do 3 września będzie czynna
przygotowana przez IPN ekspozycja wielkoformatowych
fotografii pt. „Nieobecni”,
ukazujących wizerunki mieszkańców getta. Łódzki Oddział
IPN jest także wydawcą albumu „Getto łódzkie/Litzmannstadt Ghetto 1940–1944”
w wersji anglojęzycznej. Do 28
września w Muzeum Miasta
Łodzi będzie czynna wystawa
przedmiotów wykonanych
w łódzkim getcie pt. „Perły
z getta. Twórczość w obliczu
tragedii”.
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Kulturalny wrzesień
Muzea i galerie
We wrześniu będzie ostatnia okazja do zwiedzenia wystaw, które
zostaną zamknięte przed początkiem nowego sezonu. W Muzeum Miasta Łodzi kończy się ekspozycja obrazów Jana Rubczaka. W Muzeum
Włókiennictwa 14.9 zakończy się prezentacja haftów z konkursu Złota
Igła, a 28.9 – wystawa tkanin Marii Ewy Andryszczyk; tego samego dnia
ze ścian Galerii Willa znikną prace z konkursu Małe Formy Grafiki. Do
końca miesiąca będzie czynna wystawa tkanin Bolesława Tomaszkiewicza w Białej Fabryce, a także „Zmiana pola widzenia. Druk funkcjonalny i awangarda” w ms2; temat tej drugiej wystawy pojawi się także na
spotkaniu z kolekcjonerem druków awangardowych Ryszardem
Cichym, który opowie jak pozyskiwał swoje zbiory (ms2 26.9, godz.
18.00). W ms1 zostanie otwarta duża ekspozycja pt. „Artystka końca
utopii”, odkrywająca twórczość i kulisy życia wybitnej artystki międzywojennej Polski Teresy Żarnowerówny (wernisaż
19.9). Jej kuratorzy Milada Ślizińska i Andrzej
Turowski prezentują obszerną dokumentację historii życia artystki i jej twórczości. Na wystawie zobaczymy eksponaty pochodzące z prywatnych kolekcji z Nowego Jorku i Londynu oraz ze zbiorów
Muzeum Sztuki w Łodzi. W ms1 25 września poznamy kolejnego laureata Nagrody MS, przyznawanej
instytucjom, firmom i osobom prywatnym za
szczególne wsparcie udzielone Muzeum Sztuki.
Muzeum Pałac Herbsta zaprasza na spacer „Księży
Młyn – miasto samowystarczalne” 27 września (godz. 12.00-13.30). Do
sali wystawowej w budynku D. Białej Fabryki wrócił specjalny pokaz
wielkich tkanin drukowanych Adeli Szwai pt. „Błękit–cynober–ochra–
czerń” – można go oglądać do końca miesiąca. Ponadto w Muzeum
Włókiennictwa od 9.9 będzie czynna wystawa pt. „Kobieta wczoraj
i dziś”, organizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników
Haftu „Kanwa”, a od 25.9 – ekspozycja dywanów pt. „Persy z Łodzi”,
czyli „Historia Dywilanu”. Warte polecenia są także wystawy przygotowane wspólnie z Łódzkim Centrum Komiksu i Stowarzyszeniem Artystów „Contur” w ramach 25 Międzynarodowego Festiwalu Komiksu
i Gier w Łodzi (18.09-19.10). Ich tytuły to: „Tajfun 30. lat największego
polskiego superagenta”, „Lucky Luke” – rewolwerowiec szybszy od własnego cienia oraz „Ilustrateyourself”, czyli galeria wszystkich artystów.
Tradycyjny jesienny festyn „Babie lato” na dziedzińcu muzealnym
odbędzie się 20-21 września.
Przez cały miesiąc w Muzeum Miasta Łodzi można brać udział
w zajęciach edukacyjnych i prezentacjach poświęconych postaci Jana
Karskiego. W Galerii Wystaw Czasowych do 7 września można oglądać
wystawę młodych twórców przygotowaną przez Dom aukcyjny Rynek
Sztuki i Stowarzyszenie Elart. II koncert z cyklu „Muzyczne degustacje
u Poznańskich” ponownie będzie ucztą dla zmysłów. Wystąpi Trio
Sefardix, które w niezwykły sposób łączy muzykę żydowską, jazz i metafizyczne wokale rodem z Azji z instrumentalną wirtuozerią. Artyści
wykraczają poza stereotypowe traktowanie instrumentów, co sprawia,
że paleta brzmieniowa jest niezwykle szeroka i niepowtarzalna. Trio
wystąpi w składzie: Jorgos Skolias – wokal, Antonis Skolias – perkusja,
Marcin Oleś – kontrabas. Po koncercie goście zwiedzą z kuratorem
wystawę „Między kulturą a naturą. Świat według Knorowskich”.
Kurtyna w górę!
Teatr Wielki przywita widzów po wakacjach Wielką Galą Sezonu
2014/2015 Open Air, którą wyreżyserowała Janina Niesobska, a kierownictwo muzyczne sprawuje Tadeusz Kozłowski. Widowisko zostanie
wystawione 27 września o godz. 19.00 na Placu Dąbrowskiego. W programie są przeboje opery i baletu, także te, które wejdą do repertuaru
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teatru w nadchodzącym, jubileuszowym sezonie. W tym roku mija 60
lat od pierwszej premiery w Operze Łódzkiej – „Strasznego dworu”
Moniuszki; wkrótce wejdzie na afisz nowa odsłona tej opery. Zespoły
Teatru Muzycznego we wrześniu będą pracować nad wystawieniem
rock-opery „Jesus Christ Superstar” (wywiad z reżyserem Zbigniewem
Maciasem na sąsiedniej stronie). Premiera w przyszłym miesiącu,
ale bilety już w sprzedaży! Teatr Powszechny wchodzi w nowy sezon
swoim repertuarowym hitem „Szalone nożyczki” – będą grane 19 i 20.9,
a dzień później o godz. 16 00 teatr
zaprasza na drugą część cyklu
Mistrzowie Łódzkich Scen. Teatr
im. Jaracza uruchomił już stronę
festiwalu Nowa Klasyka Europy.
Tegoroczna, trzecia odsłona Festiwalu, to 5 spektakli tworzących
nowy kanon teatralny; pokażą je
zespoły z Wielkiej Brytanii, Szwaj- Szalone nożyczki
carii, Litwy, Belgii i Francji. Wszystkie przedstawienia tłumaczone będą
na język polski. Festiwal odbędzie się w listopadzie, ale bilety w sprzedaży są już od 1 września w kasach teatru. Spektakl z ubiegłego roku pt.
„Marzenie Nataszy” w reżyserii Nikołaja Kolady od września do końca
listopada zostanie zaprezentowany w 14 miastach Polski. We wrześniu
pojedzie m.in. do Tczewa, Malborka i Nowego Dworu Gdańskiego.
A w Łodzi będzie można zobaczyć m.in. repertuarowy hit „Boże mój”
(10, 20 i 21.9). W Teatrze Logos 6.9 zobaczymy przygotowaną podczas
wakacji premierę sztuki „Czas odwiedzin” w reżyserii Roberta Wichrowskiego na podstawie dramatów Felixa Mitterera. Teatr Nowy im. K.
Dejmka zaczyna sezon premierą dla dzieci, którym powrót do szkoły
„osłodzi” „Doktor Dolittle i przyjaciele” (20-24.9). Sztukę napisała
Bogumiła Szachnowska na motywach książki H. J. Loftinga, a reżyserem spektaklu jest Konrad Szachnowski. Pierwszą premierą nowego
sezonu w Teatrze Małym będzie
spektakl „Młynarski sentymentalnie. Wesołego powszedniego dnia”,
przygotowany na 5-lecie teatru Doktor Dolittle
w Manufakturze (26.9).
Rozmaitości
Orkiestra Symfoniczna FŁ pod batutą Daniela Raiskina zacznie
nowy sezon Uwerturą koncertową e-Dur Szymanowskiego, II Symonią
e-moll P. Czajkowskiego oraz Koncertem fortepianowym A. Panufnika;
przy fortepianie Ewa Kupiec (12.9). W Wytwórni dobiega końca Letnia
Akademia Jazzu – ostatni koncert
wypełni muzyka filmowa i teatralna Krzysztofa Komedy, zaaranżowana przez Leszka Kułakowskiego
w wykonaniu orkiestry Sinfonia
Varsovia. Utwory Komedy zaśpiewa też Jazzowy Chór Wytwórni
(4.9). W Atlas Arenie Zespół Il Divo
wystąpi z koncertem pt. „Przeboje
Ewa Kupiec
światowych musicali” (28.9), zaś do
30 września Dom Literatury (Rosevelta 17) przyjmuje teksty na IX Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego, który zostanie rozstrzygnięty pod koniec roku podczas VIII Festiwalu Puls Literatury.
Z kolei w Galerii Fotografii im. Eugeniusza Hanemana przy Piotrkowskiej 102 do 12 września możemy oglądać zdjęcia Dobrosławy Rutkowskiej z cyklu pt. „Imaginis”.
Beata Ostojska
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Pokażemy, co dobre
i złe
Fotografie
na wystawach

ale tylko w scenach,
które mają pokazać
świat mediów i celebrytów, bo one wymaW galerii ŁTF
gają koloru i blichtru.
przy ul. PiotrkowTakie obrazy widzimy
skiej 102 przez 3
dzisiaj w telewizji
tygodnie od 8.10 bęi prasie. Będzie np.
dzie można oglądać
epizod w świątyni –
wystawę fotografii
scena spotkania Jezusa
Krzysztofa JarczewRozmawiamy w sierpniu, z Herodem. One
skiego pt. „Zapozow teatrze trwają próby. Pracuje z kolei przeplatane są
Zbigniew Macias był za stołem reżyserskim...
wani”. Zobaczymy
Pan z artystami wybranymi scenami kameralnymi
na niej portrety
w castingu. Jest Pan z nich zado- i dramatycznymi.
osób znanych ze
wolony?
Zobaczymy czołg na
sceny politycznej
Wybraliśmy najlepszych, scenie?
którzy się zgłosili. Wydaje mi
U nas czołgów na fot. Krzysztof Jarczewski i artystycznej. – Nie
będę udawał, że prezensię, że obsada jest mocna, a dla scenie nie będzie,
Jerzegokilka
Semkowa
zagrać
Brahmsaktó- towane zdjęcia to chwile „upolowane” – mówi auZakończyła się budowa sali koncerwidzów będzie
zaskoaleutwory
będą militaria,
Mozarta. Następny
kontowej Akademii Muzycznej przy czeń.
ul. Żu-W ispektaklu
wystąpią dzień
rychprzyniesie
użyjemy w
scenie tor zdjęć. – Zdecydowałem się na pełną współpracę
cert Orkiestry
Symfonicznej
Filharmonii
bardzkiej 2. Uroczyste otwarcie odbędzie
bardzo młodzi
ludzie, którzy
wojowniczego
Szymo- z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed
Łódzkiej pod
batutą Pawła
Przytockiego,
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów,
któ- wchodzą
dopiero
w zawód.
na Zeloty,
który chce aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
iry
często
scenie nowej sali otrzymał tytuł
która
pianistce Beacie
od na
adresu
„AŻ mnie
Cieszy
to,będzie
bo z towarzyszyć
jednej przygotować
powsta- są, jak chcą, ale jednak – pozowali. Wybierali scenoBilińskiej
Koncercie
festiwal”, a trwać będzie (nomen strony
omen!)dajemy
kostiumy, mimikę,
rekwizyty.
możerzeczyjednak,
szansę w
młodym
nie.fortepianowym
Z historii wiemy, żegrafię,
kilkadziesiąt
lat po Jezusie
wA
Judei
artystom,
z drugiej
– widzom, Wwiście
wybuchło
powstanie,
bardzo
stłumione.
Lutosławskiego.
programie
są teżwielkie
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej
estra- aW.
dzięki
wolności pozy,
są na krwawo
tych zdjęciach
prawdzipoznali
tych,
którzy są R. Wagnera
Autorzy dzieła
sygnalizują,
że te nastroje
wśród mieszkańców Judei
utwory
G. Verdiego,
i B. Brittedzie stanie Orkiestra Symfoniczna żeby
Akadewi? Warto
sprawdzić!
polskiego
teatru zapraszamy!
są i będą buntownicze.
Serdecznie
(BeO)
mii Muzycznej w Łodzi, aby podprzyszłością
batutą na (18.10).
Z kolei w galerii Akademickiego Ośrodmuzycznego.
Będą odniesienia dokaaktualnej
sytuacji
na Ukrainie
Bliskim
Inicjatyw
Artystycznych
do czy
16.10
będą
Skąd pochodzą młodzi wyko- Wschodzie?
eksponowane zdjęcia Grzegorza Michałownawcy?
Nie, bo chcemy, żeby
dziełoktóry
było obchodzi
uniwersalne.
Nampracy
wszystkim
skiego,
25-lecie
zawoCała Polska bierze w tym zależy, żeby zapanowałdowej.
tam spokój,
dzieją
się strasznezaczynał
rzeczy,
Znany bo
łódzki
fotoreporter
udział! Przyjechali z różnych ale takie odniesienia sąod
nawet
zakazane
przez właścicieli
licencji.
publikacji
w „Expressie
Ilustrowanym”,
miast – są z Warszawy, Gdań- Nie wolno nam tego robić.
Maestro José Maria Floréncio
potem robił zdjęcia dla „Przeglądu Sportoska, Białegostoku, Katowic,
Widzom na pewno nasuną
porównania
znanymfotograficznej
filmem.
wego”,sięobecnie
– dlaze
redakcji
oczywiście są też wykonawcy z Łodzi.
Jeśli spodziewają sięPolskiej
czegoś podobnego,
to będą
zaskoczeni.(jm)
Od
Agencji Prasowej.
Zapraszamy!
Mec. Marek
Powstają właśnie dekoracje. Są bardzo proste, wręcz surowe...
tego czasu
minęło kilkadziesiąt lat; mamy zupełnie inną epokę –
Kopczyński,
Tak, bo cała stylistyka spektaklu jest chropowata, adekwatna do w muzyce,
estetyce i w społeczeństwie. Dziś ruch hippisowski to
mec.
muzyki. Nie chcemy widza odciągać od muzyki barokową dekora- folklor,
a wBożena
tamtych czasach to było oczywiste odniesienie. Nasz
Niecieckacją, dlatego nie będziemy budować na scenie świątyń ani pałaców spektakl
jest oparty na estetyce naszych czasów; ta historia wciąż
kapiących złotem. Efekty chcemy osiągnąć kostiumem i światłem. trwa, aOstojska
my chcemy pokazać to, co dzisiaj w społeczeństwach jest
dziekan
Stylistyka spektaklu będzie współczesna, kostiumy też.
dobre,i ale
też to, co jest złe.
ORA Jarosław
W spektaklu o czasach biblijnych?
Dziękuje za rozmowę i życzę kompletu na widowni!
Szymański
Historia jest powszechnie znana, ale można ją też odczytać
Rozmawiali: Beata Ostojska i Jerzy Mazur
fot. Maciej
współcześnie. Oczywiście, pojawią się także barwne kostiumy,
Fot. Kataryzna Skowronek
Grzegorek

Rozmowa ze Zbigniewem
Maciasem,
dyrektorem
artystycznym
Teatru
Muzycznego w Łodzi, reżyserem rock-opery Andrew
Lloyda Webbera „Jesus
Christ Superstar”

AŻ Akademii Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

13 września w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgromadzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci
i wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień
z okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik.
W spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie
wspominali byłą dziekan ORA, podkreślając Jej
charyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień
pomagały piosenki francuskie wykonane przez

Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była bowiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej dokonaniom film dokumentalny, a wieczór był także
promocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy
Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który do
druku przygotowało nasze wydawnictwo. Inicjatorami spotkania byli adwokaci Bożena Nieciecka-Ostojska i Marek Kopczyński, a patronat nad
nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)

fot. Grzegorz
Michałowski

TERMINY NAJBLIŻSZYCH AUKCJI: 20 września - 170 Aukcja Dzieł Sztuki
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KAMYCZKOWO ze szkołą

Łódzka Fundacja Rehabilitacji „Kamień Milowy” oraz INTERMEDICUS Centrum Rehabilitacji Sojczyńskiego od 2013 r. prowadzą
przy ul. Współzawodniczej 2 Przedszkole Specjalistyczne KAMYCZKOWO. Placówka wypełnia dużą lukę w rehabilitacji, opiece i wychowaniu dzieci niepełnosprawnych w Łodzi. Zapewnia bowiem kompleksową opiekę nad dzieckiem, pozwalając rodzicom i opiekunom
odzyskać swoją zawodową aktywność. Oferta przedszkola obejmuje
edukację przedszkolną, terapię logopedyczną, psychologiczną, rehabilitację ruchową oraz konsultacje lekarza neurologii dziecięcej i reha-

bilitacji medycznej. Personel przedszkola to pedagodzy, fizjoterapeuci, psycholodzy, logopedzi oraz oligofrenopedagodzy. W bieżącym
roku uczęszcza do niego 55 dzieci,
ale już w przyszłym roku w tym
samym budynku powstanie Specjalistyczna Szkoła Podstawowa.
Remont pomieszczeń właśnie się
kończy, a o zasadach rekrutacji
przeczytamy niebawem na stronach
www.kamyczkowo.org.pl
oraz
www.kamienmilowy.org.pl
(jm)

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

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
Ortopedyczne Centrum
Leczenia Fizykalnego

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

ZDROWIE
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Back to Hollyłoodź
Rozstrzygnięto
kolejną edycję konkursu Łódzkiego
Funduszu Filmowego, w ramach którego miasto dofinansowuje produkcję
filmów związanych
z Łodzią bądź realizowanych na jej terenie oraz w regionie
łódzkim. W 2014 r.
na ten cel przeznaczono 580 tys. zł.
Do konkursu zgłoszono 22 produkcje,
z których komisja
wybrała 7 – 3 fabularne, 2 dokumentalne i 2 animacje.

Wśród filmów fabularnych,
które otrzymają dofinansowanie znalazły się: „Obywatel” Jerzego Stuhra, „Sen
zimowy” Pawła Wendorffa
i „Serce, serduszko i wyprawa na koniec świata” Jana
Jakuba Kolskiego. Dwie
produkcje dokumentalne,
które wyróżniła komisja to:
Monika Głowacka, szefowa ŁFF
i Wiceprezydent Łodzi Agnieszka Nowak
„Łódź/DOM” Pawła Szczepańskiego i „Prawa strona życia” Aleksandry Rek. Z animacji najwięcej
punktów konkursowych otrzymały: „Czarnoksiężnik z krainy US” Balbiny Bruszewskiej i trzecia seria „Zająca Parauszka” Krzysztofa Brzozowskiego. Łódzki Fundusz Filmowy jest najstarszym regionalnym funduszem filmowym w Polsce. Od 2007 roku dofinansowano 40 produkcji na kwotę sięgającą 5 mln zł. Miasto wsparło m.in. nagradzaną
na całym świecie „Idę” Pawła Pawlikowskiego, nominowany do Oscara obraz „W ciemności” Agnieszki Holland i „Mój rower” Piotra
Trzaskalskiego. Ekipy produkcyjne wydały w tym okresie na terenie
regionu łódzkiego ponad 30 mln zł. Więcej informacji – na stronie
www.lodzfilmcommission.pl
(BeO,
fot. Archiwum UMŁ)

Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji od kilku miesięcy
namawia łodzian do picia
wody z... kranu. Nazwał ją
Łódzka Woda Najlepsza,
w upalne lipcowe i sierpniowe
dni częstował ją na Piotrkowskiej podczas Łódź Business
Run 2014 oraz wydarzeń z okazji 70. rocznicy likwidacji łódzkiego getta. ŁWD dostępna jest
też w kilkunastu łódzkich
restauracjach, pubach oraz
instytucjach, a prawie każdego
dnia do kampanii przyłączają
się kolejne lokale. Butelki
z logo ŁWD stały się również
łódzkim gadżetem, a IKEA
Miłosz Wika
i prezes ZWiK Romuald Bosakowski
Łódź sprzedała już ponad 2
tysiące dzbanków, karafek, butelek z tym logo. Nasza woda jest dobra
nie tylko do picia, ale również stanowi doskonały produkt dla przemysłu – podkreśla Miłosz Wika, rzecznik ZWiK. – Można obniżyć koszty w firmach

korzystając z dystrybutorów wody zasilanych z sieci zamiast dystrybutorów z plastikowymi zasobnikami. Woda płynąca w łódzkich wodociągach jest
bardzo dobrej jakości – czerpana
jest prawie w 100 proc. z ujęć głębinowych i zawiera cenne dla człowieka minerały: związki magnezu,
potasu, sodu i wapnia. Składem
mineralnym nie ustępuje więc
sprzedawanym w sklepach wodom
źródlanym, za które trzeba zapłacić 1,5- 2 zł za litr, podczas gdy za
1000 litrów łódzkiej wody płacimy 3,95 zł, a jest ona badana na bieżąco przez pracowników laboratorium ZWIK i Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
(jm)

Pietryna z przystankiem
Przystanek Piotrkowska Centrum, budowany w ramach przebudowy trasy W-Z, ma już fundamenty i lada dzień ruszy budowa stalowej konstrukcji zadaszenia. Pierwsze elementy pojawią się od strony al. Kościuszki – dach nad peronami będzie mieć 100 m długości,
33 m szerokości, a w najwyższym miejscu osiągnie wysokość 13 m.
Będzie wsparty na 54 słupach (z iluminacja w środku!), składających

rynek Łódzki 9(160) 2014

się z czterech rur, które u szczytu będą się rozdzielać tworząc łuki
podtrzymujące pokrycie dachu, wykonane z przezroczystej tafli specjalnej membrany z tworzywa sztucznego. Dzięki nim stojąc pod
wiatą nad głowami będziemy mieć coś w rodzaju witrażu. W tym
miejscu łodzianie będą się przesiadać między tramwajami kursującymi z północy na południe oraz ze wschodu na zachód. Składy
podjeżdżać będą na cztery równoległe torowiska przystosowane do
osób niepełnosprawnych. Jednocześnie będzie tu się mogło zatrzymać osiem składów.
(jm, fot. Archiwum UMŁ)

11

RYNEK

KASPRZAK

Ossowskiego

za

Bardowskiego

Rychlińskiego

A

Ossowskiego

Wapienna

ka

ON
TR
EC BOX

ICS

AL

.W

Ł

aniowskic

Łą

Un
Al.

ii L

ube

H

h

ko

wa

DoubleTree

wa

Gdańska

N
ÓK

ZY
IAR E75

AL. A

KIEWICZA
. MIC

Silver
Screen

Orla

713

GO

Ko

IUSZKI

ko

SKIE

Ń
KILI

Łą

a

Roosevelta

pl. Zwycięstwa

Miedziana

park
Źródliska

O
SUDSKIEG
RSZ. J. PIŁ
AL. MA

zyków

rn
pe

Józewskiego

Nawrot

Dowborc

ika

AL. KOŚC

Al. Rynkowskiej

Wólczańsk

Studyjny

Wysoka

Zamenhofa

ika
rn

pe
Ko

lniana

Logos

łod

Targowa

Nawrot

Przędza

ka

trzelców K

K

Żeligowskiego

ws

28 Pułku S
V6

park
im.
J. Matejki

acha

skie
Małachow

Tkacka
go

icza
Zelwerow

czna

Zbiorcza
park
nad
Jasieniem

Widzew

Nowa

le
aro

Kpt. Pogo

nowskiego

s
ow

GO

Sk

ŻEROMSKIE

ki

Lipowa

park
im.
H. Sienkiewicza

Złota

Tuwima

WICZA
Wierzbowa

Al. Schillera

Wodna

Śródmieście
za
Tuwima

Jaracza

Ban

go
Lubeckie

iczna
Telefon
AZS

a
Smutn

a

ŁÓDŹ KALISKA

o
Gdańska

A

onowskieg

ga

ru

Lipowa
plac
Komuny
Paryskiej

Tuwima

NOWE CENTRUM ŁODZI
DWORZEC FABRYCZNY W BUDOWIE

wa

Węglo

OW
A

KIEGO

rie
Cu
ej-

Sienkiewic
Moniuszki

plac
B. Sałacińskiego

a

NARUTO
Tram

Struga

SKA

Al. Rubinsteina

Traugutta

ŁDK

w
ado
Skł

Teatr
Wielki
plac
gen.
Dąbrowskiego

park
im.
St. Staszica

wajowa

t
.S

Kpt.S. Pog
Mała

6 Sierpnia

PIOTRKOW

nia

ZIELONA

WICZA

NARUTO

Frame

a

Piramowicz

ie
6S

ko

o

ieg

k
ws

Filh

armonia

Jaracza

Pol. Org

rp

NA

go

ęc
Wi

aja

ZACHODNIA

ZIELO

A

M
l. I

ia

Głęboka
Niska

J. Piłsudskiego

EL
Bałtyk

ojskowej
anizacji W

Orzeł

ryjs

Knychalskiego

Tor
żużlowy

yle

G

Wschodn

LE

Rynek
Sztuki

O

ION

Nowy

iego

Jaracza

1905r

ÓD
Ł

KA
POMORS

taja

H. Kołłą
Teatr
y
Muzyczn

ji
Rewoluc

ogródki działkowe

ŹR

stadion
Społem

OW
A

KOPCIŃS

ej

Art

sk
Więckow

Al. I Maja

Włókienni

cza

ji 1905r

KILIŃSKIEG

ya

icz
awn

im. marsz.

Górna

rze

le
W. Lind

Wyd

ki

Górna

Gazowa
Waryńskiego

a

ÓW

. Je
Św

Reymont

Gdańska

iego

park

Okrzei

w
Wierzbo

a
tow
Naf

Pietrusińskiego

a

ia

Rewoluc

Sm

Sterlinga

Solsk

ls

S

Odolanowska

Próchnik

Wschodn

H

W
LEGIONÓ

KA

POMORS

wa

o
ug

park
Helenów

ÓD
Ł

ŹR

Park
Ocalałych

ińskiego

B
RE

cz
iel

DNIA

KA
ŃS
Y
Z
R

Karskiego

M
CMEN
TARNA

JSKA
NOWOMIE
pl.
Wolności

PÓŁNOC

NA

Jakuba

b orska

W
ol

Solna

o

rzePopzna
c

ŃSKA
ANCISZKA

g
kie
ars

a
Ogrodow

ZACHO

Powszechny

Cinema
City

Orange
IMAX

MANUFAKTURA

Mały

ka

ars
ta W

Get

Kościelna

Boh.

iego

sk
zaw

GO

Komunardów

KIE

LS
A PO

JSK

WO

Berlińskiego

ZAWISZY

Organizacji WIN

adla

Augustyniaka

ows

Rynek
Bałucki

Al. K. Anst

Lorentza

a

n
Drew

Piwn

os

Piwna
ia
Żytn

ług

Wrocławska

Bałuty

a

Bazar
pl. Piastowski
-ow

iej

aD

Wróbla

SKA

IER

LUT
OM

GO

SKIE

NOW

LIMA

ZGIERSKA

Floriańska

Tybury

kich

eśnieńskia
Wrz

Pawia

Paca

k
nows

Jan

Pow

s

ls
opo
Wielk
ów
tańc

ra

Mo
k

Łagiewnicka

nama

hm. A. Kam

E

Graficzna
Har

iego

W

Modra

PALKI

UN
I

Rybna

FR

Matejki
Żelazna

Młynarska
J. Dwernick

a
Wierzbow

TE

WARSZAWA
Matejki

RS
Y

A

na

SK

or

OW

Sp

RY
K

CK
A

ST
Tamka

AL
.M

A

Popowskieg
o

A

BAND

ego

lew
ski

M

o
at
ar

eg
o

ski

Nowe Sady

Wr
ób

lew

ska

a

ow

Wi
leń

da

No
rwi

jaz
d

Ob

Nowe Sady

a

ko
la

ku
sa

Bohdanowicza

O

G

IE

SK

EW

Kra

za

a

jm

ń
szy

ER

oc

Kotwiczn

AD

wa

Przyszkole

K&K
Kiełbowski

Sm

1

ito

Strycharska

Tu

działkowe

So

RE
DE
A
P

a

Ciołkowskiego

a

5

na

E7

liw

cz

Kawowa

ogródki

cz
rze

a

ś
My
sk
ska

an

ow

Żółkiewskiega

Gr

unt

ick

wi

m
Zyg

Łowic

Cheł-

a

ka

ka

Skierniewicka

Często-a
chowsk

go
kie
iec
n
e
i

Lenart
owicz
a

-mońskiego

a

a
Tetm
Karpia

jera

Karpia

a
Mazurk
o
wskieg
Malcze

Odyńc

ewicza
Narusz

O Wł.
BRONIEWSKIEG Broniewskiego

Przyborowskiego

Rydla

Bałuckiego

Rondo

Zbarsk

Gałczy

Kaktusow

E

Un

ce

7
H
Dzikie Wino 5
1
H Willa Impresja
P

ka

m
Nie

Professionnels

G

Stepowa

KA

S
OW

Libijska

a
ors

Brzozowsk
iego

RZ

Pustynna

p

ska

DĄBRO
WSKIE
GO

Doroszewskiego

leck
Sied

ka
Płoc

ka
ańs
Poz

Tym

Raws

Górna

ator
Sen

Bp.
Ks.

ska

a
now
Milio

Krzywa

hotele
Błędow

Sanocka

K

a rska

dn

Be

park
Legionów

Se

park
im. H. Dąbrowskiego
Ja
ch
MKS
ow
ic Metalowiec
za
Sł
ła
ń- ow
Mi
as i go a
Łuk skie
ck
ie
go
o
g
e
i
go
ick
nicza
kie
as
Lecz
ac
Kr
w
o
na
Sł
cz
Łą ela
na
z
o
ec
lew ieg
as
Le ack
a
k
Pi
n
s
o
w
a
ch ieg
ic
to
Mo ock
w
ój
o
s
W
y
on
W
na
ym
cz
Sz
a
O
Łą
k
s
EG
tor
KI
ka
Lo
WS

wska

e
Zarz

a

Rondo
Lotników
Lwowskich

P

sow

Tagore’a

Park im.
J. Słowackiego

ty

a

k
tors

a
Sen

IEGO
WSK
E
Z
BYS
RZY

pl. Władysława
Reymonta
pl.
Niepodległości

ro

Do

a

Milionow

iec

ien

Szkoła
Mistrzostwa
Sportowego

n
Mł y

Kraszewskiego

H

Cieszkowskiego

Szolc-Rogozińskiego

ka

zyńs

Cies

AL. POLITECHNIKI

sieniem
Nad Ja
sieniem
a
J
d
Na

Piękna

Różyckiego

Energetyków

Skargi

a
Sieradzk

a

Czerwon

stki
Św. St. Ko

b
ks.

ym
p. T

o
kieg

a
Tyln

park
im.
J. Kilińskiego

a

Kotłowa

kina

yń

z
Cies

ska

Jasień

OBYWATELSKA

Piękna

H

Alicja

go

ie
Wróblewsk

park
im. ks. Klepacza

ralny
pl. Kated wła II
Pa
im. Jana

i
. Skorupk

Ks. Hm

Brzeźna

mow
Abra

go
skie

yczn
Fabr

Siarczana

C Wydawnictwo
AMBOS

działkowe

iego

Felsztyńskiego

odnia

Przech

sk
Wróblew

Wołowa

MOSiR

Radwańska

Charlie

Po

szpitale i punkty medyczne

Błońska

ogródki

lotnisko
Lublinek

ńskiego

ka
Radwańs

Rembieli

Piasta
Braterska

obiekty sportowe

oznaczenia dróg

Centrum Informacji Turystycznej

Ptasia

Parkowa

park im.
ks. J. Poniatowskiego

cm. wojenny

Żwirki

ry
Wigu

Fabr

Podgórna

Pustynnateatry

E75

713

Lazurow

Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Łódzkiego

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Międzynarodowe Targi Łódzkie

713

A
ICZ

by Hilton

W
AL. A. MIC KIE

działkowe

ogródki

Łódź centrum 1 : 15 000

Elektronowa

Polesie

ka
ńs

Wioślarska

Wr
ób

ŁKS

URSKIEGO

ATLAS
ARENA

owa

Elektronowa

r
Towa

Krochmalna

Arabska

ska

Wieniawskiego

ra

Basenowa

dna

II

Wyższa

Nizinna

Miń

ŁA
PAW
JANA
S

ska

a

Janiny

Rejtana
a

ław

Brońska
Cz

sk

na

tys

ka

wa

Bra

Proletariac

krz
y

a

Różana
o

ska
Różana

I

lna

ECHNIKI

GO

PA
B

AL. POLIT

RZ
Sza

Kr

Ce

AL.
Wólczańsk

a

A

K
WS

a

Wy
go

ka

sk

ew

Inżyniersk

SKA
za

ień

Ła

PIOTRKOW
Kruc

Ka

oś
n

Maratońska K
aj
Żub akow
row a
ej
Stoc

A

Ż
a

CK

O
EROMSKIEG
ow
Sosn

AN
I

iego
a

a

Stefanowsk
zow

rn

W

ólczańska
Brzo
a
msk
Rado
a
k
Pras
a
yńsk
ż
m
Ło
a
alsk
Suw

Nowe Sady

IUSZKI
lska

Lube

eg

SKA
wa
ębo

ka

Deotymy

Rozległa

AL. KOŚC
a
bow
Gra
ka
ń
ia s
Słow

Kalis

ck
i

PIOTRKOW
D

ŃSK

wa

S
ienkiewicza

KILI

IEGO

Br
o

nowa
Siemiradzkiego

g

Magazy

ka
Łęczyc

Podgórna

Dy

Targowa
ana
ska

o

rol

alni

IGŁEGO

Ka

P
z
rzęd
w
Ozorko

ieg

a

AL. MARSZ.E. RYDZA-Ś
M

cz
Wil

Przę

ka

ia

ejs

łęb
na
dzalnia

mi

.RYDZA-ŚMIGŁEGO

Po
d

Go

ęży

.E

Ksi

A
Z
RS
Rodakowskiego

sk

a

as
iń

k
Tatrzańs
Zapolskiej

ńskieg
o

NIŻSZ
A

Kilińs

kiego

Jachowicza

ow

a

sk

a

a

Komfortowa

2014

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
W GODZINACH: OD 500 DO 2100
W NIEDZIELĘ W GODZINACH: OD 800 DO 1800
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Clakier teatralny
Kawiarnia Clakier Caffe
w Teatrze Wielkim (tel. 733
300 072) zaprasza we wrześniu
na kilka smakowitych dań.
Najbardziej nam tu smakują
chrupiące krewetki na sałacie
z sosem słodko-pikantnym,
ale warto też spróbować sałatkę z kurczaka i zapiekany ser
camembert z żurawiną. Wypijemy tu smaczną kawę i zjemy
ciasta z własnego wypieku, zaś
w przerwach między spektaklami wypijemy drinka lub
kieliszek koniaku. Lokal czynny jest od 10.00 do 18.00 (kiedy
Od kwietnia
kwietnia w
w Teatrze
Teatrze Wielkim
Wielkim działa
działa
kawiarnia
Clakier
Caffe
jest spektakl
– nawet
do 24.00).
Od
kawiarnia
Clakier
Caffe
(tel.
733
300
072).
Ale
można
tu
nie
tylko
wypić
smaczną
kawę,
zjeść
To
bardzo
ustawny
(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko wypić smaczną kawę, lokal
zjeść
ciasta własnego
własnego wypieku
wypieku ii wypić
wypić drinka
drinka
w przerwach
przerwach
między spekspeki można
tu zorganizować
banciasta
w
między
taklami. Lokal
Lokal czynny
czynny jest
jest od
od 10.00
10.00 do
do
18.00
(w dni
dni spektakli
spektakli
nawet
kiet,
przyjęcie
lub spotkanie
taklami.
18.00
(w
nawet
do 24.00),
24.00), aa w
w porze
porze lunchu
lunchu zamówimy
zamówimy
tu smakowite
smakowite dania
dania
na gogookolicznościowe
– kawiarnię
do
tu
na
rąco, w
w tym
tym chrupiące
chrupiące krewetki
krewetki na
na sałacie
sałacie
sosem
słodko-pikantprowadzi
Dariusz
Trzmielak,
rąco,
zz sosem
słodko-pikantnym. Clakier
Clakier Caffe
Caffe jest
jest bardzo
bardzo ustawny
ustawny
można
tu zorganizować
zorganizować
właściciel
cenionej
firmy catenym.
ii można
tu
bankiet,
przyjęcie
lub
spotkanie
okolicznościowe
–
kawiarnię
proringowej
INTERBANKIET
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię prooraz restauracji
„Congresowadzi Dariusz
Dariusz Trzmielak,
Trzmielak, właściciel
właściciel cenionej
cenionej
firmy cateringowej
cateringowej
INwadzi
firmy
INwa” w nowej
Hali
Łódź
EXPO.
TERBANKIET
oraz
restauracji
„Congresowa”
w
nowej
Hali
Łódź
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź
W Clakier
Caffe
możnaBeaty
obejEXPO. W
W Clakier
Clakier Caffe
Caffe można
można obejrzeć
obejrzeć
wystawę
malarstwa
EXPO.
wystawę
malarstwa
Beaty
rzeć wystawę
malarstwa
Beaty
Szwed,
znanej
artystki
i
autorki
opracowań
graficznych
do
ponad
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad
Szwed,i znanej
artystki
i autor50 filmów
filmów fabularnych,
fabularnych, w
w tym
tym „Seksmisji”
„Seksmisji”
„Vabank”.
Gorąco
po50
i „Vabank”.
Gorąco
poki opracowań graficznych do
lecam
i
zapraszam!
lecam i zapraszam!
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
prawdziwy smak
smak Indii
Indii
Poznaj

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

Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

re

Będzie „Skandal”...
Česky film

Rozmowa
t Kogo zapraszacie do nowej restauracji?
Chcemy stworzyć miejsce, w któz Patrykiem
dobrze będą się czuli ludzie w przeApostolidisem, rym
dziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni,
właścicielem jak i młodsi, którzy mieszkają w okolicy. Budujemy kartę kuchni od podstaw
restauracji
– nie używamy półproduktów, każde
www.ceskyfilm.pl
„Skandal
podawane tu danie powstaje od zera.
ul. Tymienieckiego
tel:
881
w Kuchn!” 25a,
Nasza kuchnia to
autorska
fuzja403
najcie- 888

restauracja
& pub

rynek
Łódzki
10(149)
2013
rynek Łódzki
Łódzki 10(149)
9(160)2013
2014
rynek

19
19
15

kawszych połączeń kuchni klasycznej,

ch
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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

Trzy razy NAJ
Robert Kijewski, szef kuchni
restauracji „Polskiej”, zaprasza we
wrześniu na pyszną pierś z kaczki,
podawaną z kluseczkami półfrancuskimi i fasolką szparagową, pieczoną z solidną dawką czosnku.
Warto wcześniej zjeść krem z brokułów z migdałami i łososiem,
a jeśli lubimy ryby – na drugie
danie możemy do stołu zaprosić
sandacza w sosie malinowym oraz
pstrąga i łososia w kilku odsłonach.
Z dziczyzny dostaniemy tu królika
w śmietanie oraz karczek z dzika.
Zjemy tu również rewelacyjnego
w smaku kotleta mielonego.
Wybredni
tu483
przebierać
Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42
207 27 60 mogą
oraz 793
936,) zaw słabo,
średnio
i mocno
przypieprasza w październiku na nowe dania
szefa
kuchni,
przyrządzane
czonej
wersji
polędwicy
pod okiem znawców – konsultantem
lokalu
jeststeka
m.in.zprof.
Geora z wieprzowiny
godna
gii Mintcher z Katedry Slawistyki wołowej,
UŁ. – W tworzeniu
karty dań pomaga
polecenia
jest golonka
pieczona
nam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni
Bałkanów
– wyjaśnia
Maciej
w piwie, zraz
z kilka
bekonem
i cebulką
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy
tu już
smakowitych
bitki
fabrykanckie
sosie kordań, a tym razem przyglądaliśmy oraz
się jak
powstają
zelevi w
sarmi,
czyniszonowo-kminkowym.
deser
li gołąbki w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są zNa
kapusty
koniecznie do kawy trzeba zamósłodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych
wić tort makowy, przygotowywany
bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
specjalnie dla tej restauracji przez
gorąco
te
dania
polecam!
Hotel Aviator
Aviatorzaprasza
zaprasza55października
październikaoogodz.
godz.19.00
19.00na
naWieWieHotel
francuskiego cukiernika.
Od nieczór Francuski.
Francuski. Będzie
Będziemożna
możnaprzenieść
przenieść
sięwwklimat
klimat
paryskich
czór
się
paryskich
dawna można
tu kupić
słynne
uliczekiikabaretu
kabaretuMoulin
MoulinRouge,
Rouge,
rozsmakować
wefrancuskich
francuskich
uliczek
rozsmakować
we
„Lodki”
(www.e-lodka.pl),
wyrabiaspecjałach ii dobrym
dobrym winie.
winie. W
W programie
programie
są występy
występy
taneczne,
specjałach
są
taneczne,
ne
ręcznie przez
Fundację
RE-ACT.
konkursyiianimacje
animacjezzudziałem
udziałempubliczności,
publiczności,
zabawa
przy
muRestauracjazabawa
„Polska”
to mujeden
konkursy
przy
zyce
DJ-a
i
największych
przebojach
francuskiej
piosenki.
Koszt
z najbardziej
smakowitych
lokali
zyce DJ-a i największych przebojach
francuskiej
piosenki. Koszt
zaproszeniawynosi
wynosi30
30złzłza
zaosobę,
osobę,
rezerwację
można
zrobićelekelekŁodzi,
laureatmożna
wielu zrobić
prestiżowych
zaproszenia
rezerwację
tronicznie (recepcja@hotelaviator.com.pl)
(recepcja@hotelaviator.com.pl)
lub
podtel.
tel.
42292
292
nagród, w tym
za pod
zajęcie
pierwszego
tronicznie
lub
42
1981.
81.Zapraszamy!
Zapraszamy!
miejsca tygodnika „Newsweek”
19
w trzech kategoriach:
Pieczone bakłażany
Pasta kiopołu
Gołąbki zelevi najlepsza
sarmi
kuchnia, najlepszy serwis i najlepszy lokal. Świetnie nadaje się na
Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42
207 27 okolicznościowe
60 oraz 793 483 936,)
zaprzyjęcia
i wesela
prasza w październiku na nowe dania
kuchni,
przyrządzane
(do 50szefa
osób),
a firma
słynna jest
z cateringu
nawet
dla prof.
1000 Georosób.
pod okiem znawców – konsultantem
lokalu jest
m.in.
lokal polecam!
gii Mintcher z Katedry Slawistyki Gorąco
UŁ. – Wten
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
9(160) 2014
rynekŁódzki
Łódzki
również
nawynos!
wynos!10(149) 2013
ZPolędwiczkawieprzowa
wieprzowa
również
na
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Z Bułgarii na jesień
Szef kuchni Restauracji
Bułgarskiej zaprasza we wrześniu na kilka smakowitych
potraw, które warto spróbować na jesienną słotę.
Na początku radzę jednak zamówić tu prawdziwy
bułgarski ser sirene, którego
nie zjemy nigdzie indziej
w Łodzi. Z zup polecam
chłodnik Tarator na bazie
jogurtu, zielonych ogórków,
czosnku i kopru. Na drugie
danie polecam gjuvedże s meso
karkówkę
zapiekaną
z serem, warzywami, ostrą
papryczką,
jajkiem,
Od kwietnia w Teatrze Wielkim działa
kawiarnia
Clakier serem
Caffe
żółtym
i smaczną
ziołami kawę,
bułgarski(tel.
733
300
072).
Ale
można
tu
nie
tylko
wypić
zjeść
Sirene
mi. wBardzo
smaczne
też
ciasta własnego wypieku i wypić drinka
przerwach
międzysąspeklozovi
wegetariańskie
taklami. Lokal czynny jest od 10.00 do
18.00 sarmi,
(w dni spektakli
nawet
gołąbki
w liściach
winogron,
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy
tu smakowite
dania
na goa kto zlubi
warzywa,
niech
rąco, w tym chrupiące krewetki na sałacie
sosem
słodko-pikantzamówi
Peczeni
tikwiczki,
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny i można tu zorganizować
sałatkę z pieczonej
cukinii,
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe
– kawiarnię
propodanejfirmy
na zimno
z balsamiwadzi Dariusz Trzmielak, właściciel cenionej
cateringowej
INco. Miłośnikom ryb polecam
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź
pieczoną makrelę z ziemniaEXPO.
Tarator W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty
kami i świeżym koprem,
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad
a jeśli przyjdziemy z przyja50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco pociółmi, polecam im Pileszki
lecam i zapraszam!
flejki, kąski drobiowe w boczku, oraz Teleszko peczeno
s pasta, cielęcinę souse vide
(gotowaną w wydłużonym
czasie w temperaturze 65
stopni), podawaną z makaronem spaghetti z sosem pomiPileszka kavarma
dorowym, posypaną serem
kaszkawał i dekorowaną
świeżą bazylią. Świetna jest
także Pileszka kavarma, jednogarnkowe danie z kurczaka i ziół bułgarskich, podawane w tradycyjnym glinianym naczyniu gjuvedże. A na
deser zamawiamy krem karamel lub jogurt z miodem
i orzechami. Smacznego!
Teleszko
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FIND US ON FACEBOOK:153
WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT
Piotrkowska
tel. 42 636 99 92

Pie

tel. 42 636 31 30
Manufaktura Rynek
www.mei-mei.pl
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Rynek Manufaktury
tel. 42 630 88 22
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poczta@tawerna.com.pl
www.tawerna.com.pl

TOKYO Sushi-Bar
Piotrkowska 126

tel. 537 133 337

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 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!
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Sushi na specjał
We wrześniu warto odwiedzić
Tokyo Sushi-Bar przy ul. Piotrkowskiej 126 (tel. 537 133 337). Szef
kuchni Dawid Rygielski zaprasza
na różne kompozycje sushi, przygotowywane specjalnie pod określone kubki smakowe – p. Dawid
pracuje tu od 8 lat i zna preferencje wielu stałych klientów baru.
Rekomendowałem już na tych
łamach pyszny japoński rosół
Ramen z kurczakiem, warzywami
i makaronem, ale na chłodniejsze
dni gorąco polecam zupę Red
Tokyo, pikantny wywar mięsny
z polędwiczek wieprzowych,
włoszczyzn
i makaronu
noodle.
Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42
207 27 60 oraz
793 483 936,)
zaJak pierwszy
głód jestprzyrządzane
już zaspokoprasza w październiku na nowe dania
szefa kuchni,
jony,lokalu
proponuję
zamówić
do
pod okiem znawców – konsultantem
jest m.in.
prof. Georszefa kuchni.
dziegii Mintcher z Katedry Slawistyki stołu
UŁ. –specjał
W tworzeniu
karty dańTo
pomaga
sięć kawałków
– np.Maciej
z krenam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni
Bałkanówsushi
– wyjaśnia
wetką, tuńczykiem
w środSosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy
tu już kilkai ryżem
smakowitych
owiniętych
i wododań, a tym razem przyglądaliśmy ku,
się jak
powstają łososiem
zelevi sarmi,
czyrostami
nori,
przyprawionych
li gołąbki w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są z kapusty
ogórkiem i posypanych kawiosłodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych
rem. Danie ozdobione jest storbakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
czykiem, który można... zjeść!
gorąco te dania polecam!
Lokal serwuje także różne sałatki,
kurczaka z zielonym kalafiorem,
kaczkę na chrupko w słodkim
sosie i smażony ryż z wołowiną.
Wszystko popijemy japońskim
piwem Asahi, Iki, Sapporo, Kirin
FIND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT
oraz sake i winem śliwkowym.
Dania można również zamówić
przez internet w portalu pizzaportal.pl – jeśli Gołąbki
zamówienie
przekroPieczone bakłażany
Pasta kiopołu
zelevi sarmi
czy 100 zł, dowóz jest gratis.
Gorąco polecamy!
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Jazda!Park na Mistrzostwa
Centra Rozrywki Jazda!Park
funkcjonują w Łodzi od ponad
10 lat i mieszczą się w najbardziej
popularnych lokalizacjach miasta. Jazda!Park Manufaktura
posiada 12 stołów bilardowych, 2
tory do minikręgli, bar oraz najnowszą arkadę z symulatorami
wielostanowiskowymi i grami
sportowymi. Można tu korzystać
z bezpłatnego internetu, oglądać
wydarzenia sportowe na żywo,
a od kwietnia do października
firma wystawia przepiękną karuzelę, która jest już stałą atrakcją
Manufaktury.
Jazda!Park Silver w Silver
Screen przy al. Piłsudskiego 5
oferuje największą gamę atrakcji:
4 tory do kręgli, 9 stołów bilardowych, arkadę gier i bardzo bogato wyposażony bar. Lokal jest
popularnym miejscem imprez
i spotkań firmowych – można go
wynająć w całości na wyłączność,
znajduje się w samym w centrum
(10 hoteli w promieniu kilometra!) i ma podziemny parking.
Z kolei Jazda!Park Port Łódź
może pochwalić się 4-torową
minikręgielnią dla dzieci i młodzieży, 4 stołami bilardowymi
oraz arkadą gier. Tu też można

Światowa siatkówka
8. FIVB Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn będą
trwać do 21 września, a mecze z udziałem 24 czołowych reprezentacji będą rozgrywane w 7 miastach: Łodzi, Katowicach, Wrocławiu,
Krakowie, Gdańsku, Bydgoszczy i Warszawie. W Łodzi odbędzie się
druga (10-14.9) oraz trzecia faza grupowa (16-18.9), zatem właśnie
w naszym mieście zagra reprezentacja Polski i zobaczymy tu przynajmniej 6 meczów grup fazowych, a łącznie Łódź obejrzy ich 12.
Mariusz Wlazły, który wraca do kadry po trzech sezonach, zgodził się być ambasadorem Łodzi i promować miasto podczas
mistrzostw, czego symbolem jest okolicznościowa koszulka, którą
wręczyła naszemu najlepszemu siatkarzowi prezydent Hanna Zdanowska. Dzień jest szczególny, bo właśnie dziś rusza sprzedaż biletów na mecze,
które będą odbywać się
w Atlas Arenie – powiedział Wlazły na spotkaniu z dziennikarzami. – Na otwarcie
mistrzostw na Stadionie
Narodowym bilety sprzedały się w półtorej godziny

rynek Łódzki 9(160) 2014

organizować imprezy dla najmłodszych i dorosłych (rezerwacje przyjmuje Michał Pisarzewski tel. 663 614 026). Centra Jazda!Park otwarte są codziennie od
10.00 do późnych godzin nocnych, zaś bilet wstępu na
Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn od 10 do 20
września upoważnia do rabatu
50% na grę w kręgle lub bilard.
Więcej informacji znajdziemy
na stronie www.jazdapark.pl
oraz profilach Jazda!Park na
Facebook oraz Instagram.

– dodał Mirosław Przedpełski, prezes PZPS. – Łódź jest miastem sprzyjającym siatkówce, mieliśmy tu wiele sukcesów, zaś Atlas Arena to hala przyjazna naszej dyscyplinie. Myślę, że bilety rozejdą się szybko. Wszyscy dokładają
starań, aby mistrzostwa odbyły się w dobrych warunkach: nowe technologie,
technika, telewizja Polsat z nowoczesnym sprzętem i nowe doświadczenia dla
kibiców. Jestem zadowolony, że gramy
w Łodzi – mówił Stephane Antiga,
trener reprezentacji Polski. – Kibice
potrafią tu stworzyć niepowtarzalną
atmosferę. Trzymamy kciuki!
Jerzy Mazur
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Popłynęli łodzią z Łodzi

Trasa wycieczki wiodła przez
tzw. małą pętlę berlińską malowniczymi rzekami i kanałami po nieMotorowa barka nazywa się „Marzenie Admirała”, ma 3-litrowy sil- mieckiej stronie Odry. Najbardziej
nik mercedesa diesla, pozwalający płynąć z szybkością 10 km/h, a kiero- imponujące widoki były z żelaznej
wał nią jej właściciel Włodzimierz Klimczak z łódzkiej firmy CRE- podnośni z 1930 r., której winda
ANAUTICA, zajmującej się budową i czarterem barek turystycznych. waży 400 ton i unosi się na wysoStart wycieczki był w porcie w Kostrzyniu nad Odrą, gdzie odbywa się kość 36 metrów! Tuż obok w budoFestiwal WOODSTOCK. – wie jest nowa podnośnia z betonu.
Wybraliśmy się na tę eskapadę w trzy Nad Szprewą przed samym Berlirodziny, czyli siedem osób – mówi nem goście „Marzenia Admirała”
Grzegorz Kiełbowski, właściciel zwiedzili starą cytadelę; w stolicy
serwisu samochodowego K&K – Niemiec postój trwał trzy dni –
a do Kostrzynia dojechaliśmy samocho- wystarczająco długo, aby obejrzeć
dami. Na upadłego można tam dopły- centrum miasta, Reichstag, pałac
nąć łodzią kanałami, jeziorami Charlotternburg oraz prezydencki
i Wartą już z Uniejowa.
BelleVille. Akurat tego dnia mieszkańcy miasta witali niemiecką druWe wrześniu odbyły żynę
się Międzynarodowe
footbolową, która ze złotym
Targi REHABILITACJA, pucharem
organizowane
od 21 Świata wraMistrzostwa
lat przez łódzką spółkę INTERSERVIS.
Przyjecała do kraju. Krótko mówiąc,
chało tu 230 wystawców‚ wspaniała
sześć tysięcy
lekarzya w przyszłym
wycieczka,
rehabilitantów, fizjoterapeutów‚
naukowców
roku planowana jest pętla żuławska!
i osób niepełnosprawnych z opiekunami. To jedna
(Not. jm)
z najważniejszych imprez branży medycznej
w Europie, prezentująca najnowsze urządzenia
MEDEN-INNMED
KOORDYNACJA
wspomagające diagnozowanie‚ leczenie i rehabilitację. W tym roku swoją premierę miały tu
m.in. robot wspomagający rehabilitację rąk,
słuchawki służące do światłoterapii podczas sezonowych depresji, interaktywne gry do terapii
dzieci z autyzmem oraz sprzęt do nauki chodu.
Podczas targów odbyło się kilkanaście konferencji i warsztatów poświęconych fizykoterapii
w stomatologii, rehabilitacji kardiologicznej oraz
systemowi opieki nad osobami
niepełnosprawnyNasi
w WesternSTANLEY
City
HABILIS
mi. Złote medale Targów Rehabilitacja zdobyły
fotoreporter
firmy MEDEN-INNMED za Nasz
PiezoWave2
działa- Sebastian ści. Jego właścicielem i zarazem
Szwajkowski
w sierp- szeryfem jest Jerzy Pokój; ma
jący skupioną falą uderzeniową
ESWT,zawędrował
KOORdopostawy
Westerni chodu
City w Ścięgnach powierzchnię ok. 65 hektarów,
DYNACJA za system do niu
oceny
k/ Polska
Karpacza,
gdzie
FreeMed Posture, oraz BTL
za aparat
do odbyły się z czego większość to rozlegle
Międzynarodowe
Mistrzostwa pastwiska dla bydła i koni. Pod
terapii ultradźwiękowej BTL-4710.
Wyróżnienia
Polski
Western
i
Rodeo.
przyznano firmom HABILIS za ortezę dla osób To jedno koniec sierpnia odbyły się tu
z najbardziej
atrakcyjnych
tury- pierwsze w Polsce zawody Bull
po udarze, VITA za urządzenie
do reedukacji
chostycznie
miejsc
w
regionie
jelenioRiding, czyli ujeżdżanie byka.
du Parestand oraz STANLEY za taśmę termoplagórskim. Miasteczko powstało 4 Zdjęcia można obejrzeć na strostyczną Orficast. Gratulujemy!
lipca 1998 r., w rocznicę VITA
Amery- nie www.western.com.pl
BTL POLSKA
(jm)
kańskiej Deklaracji Niepodległo-

Złota Rehabilitacja
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SOLARIS pod czterema gwiazdami

Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjne SOLARIS mieści się
w Łazach koło Mielna. Z ośrodka dojdziemy na jedną z najczystszych plaż polskiego Wybrzeża w kilka minut, tyle samo potrwa
spacer do centrum tej spokojnej miejscowości. SOLARIS położony jest niemal w lesie, ma 252 miejsca noclegowe (w tym apartamenty z aneksem kuchennym), parking, kryty basen z gejzerami,
jacuzzi, sauny oraz sale konferencyjne z kompletnym wyposażeniem multimedialnym dla 150 osób. Są tu także korty tenisowe,
boisko do siatkówki i koszykówki, miejsce na grilla oraz rozbudowany plac zabaw dla dzieci.
Oferujemy znakomite warunki
na wakacje oraz eventy, szkolenia,
spotkania integracyjne i biznesowe
– podkreśla Dorota Makowska,
kierownik Centrum. – Poza
sezonem wakacyjnym jesteśmy elastyczni cenowo. Szkolenia organizowały tu takie firmy, jak Unibaltic,
Mazovian Travel, Eurocash czy
Okręgowa Izba radców Prawnych
w Poznaniu, mamy więc znakomite rekomendacje. W bieżącym roku
zapraszamy jeszcze na wystrzałowego Sylwestra, a w przyszłym – na
Majówkę i długi weekend czerwcowy. To świetny ośrodek na wypoczynek z dziećmi, ale także na zorganizowanie wesela!
Można tu zamówić przeloty balonem, skoki na bungee,
eskapady statkiem lub poduszkowcem po jeziorze Jamno
oraz rajdy quadami po lasach
i plaży. Jeżdżę tu z rodziną od
lat i też mogę zaświadczyć,
że te 4 wiszące nad budynkiem
gwiazdki wypracowane są znakomitą kuchnią i obsługą,
a przede wszystkim wizjonersko zrealizowanym obiektem
rekreacyjno-szkoleniowym.
Gorąco zapraszam!
Jerzy Mazur,
zdjęcia Sławomir Kolinka

rynek Łódzki 9(160) 2014
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Selgros do szkoły

Za późno wróciliśmy z urlopu i dziecko nie ma z czym pójść do
szkoły?
Nic strasznego, wystarczy pojechać do hal SELGROS przy ul.
Rokicińskiej i Pabianickiej, gdzie na stoiskach z artykułami szkolnymi dostaniemy wszystko, co jest potrzebne w dziecięcym tornistrze. Już przy samym wejściu
czekają na nas trzy rzędy dużych,
czerwonych
pojemników
z bajecznie kolorowymi zeszytami do ćwiczeń i nauki. Na stoiskach obok znajdziemy wszelkie
akcesoria niezbędne w szkole –
długopisy, ołówki, mazaki,
nożyczki, kredki i farbki z pędzlami do plastyki. Kupimy tu fantazyjne piórniki i pojemniki na
drugie śniadanie. Bardzo bogata
jest też oferta toreb, tornistrów
i plecaków; są tu wszelkie rozmiary i wzory z nadrukami bajek
Disneya, nieśmiertelnych bohaterów Star Wars i Transformers.

Selgros ma również w ofercie rozmaite artykuły kreatywne dla dzieci: masy papierowe
do lepienia figurek, plasteliny fluorescencyjne oraz zabawki i gry edukacyjne.
W halach możemy kupić niezbędne do
pokoju dziecka meble oraz sprzęt i urządzenia AGD, a także ubrać maluchy od
stóp do głów. A w dziale motoryzacyjnym
znajdziemy wygodne i kolorowe foteliki
samochodowe do przewożenia
dziecka do szkoły. Przed skorzystaniem z zakupów bezpośrednio w halach zapraszamy na stronę internetową www.selgros.pl,
gdzie co dwa tygodnie pojawia
się nowa oferta.

Z duszą ruchu w sieci
Najnowszy model Mazdy3 do sprzedaży trafił jesienią ub. roku
i cieszy się doskonała opinią – przypomnijmy, że od swojego debiutu w 2003 r. Mazda3 zdobyła ponad 130 prestiżowych nagród. To już
trzeci przedstawiciel nowej generacji pojazdów z autorską stylizacją
„KODO – Dusza Ruchu”. Znajdziemy tu mnóstwo przełomowych
technologii SKYACTIV, znanych już w modelach Mazda CX-5
i Mazda6. Technologie SKYACTIV to lekkie silniki, skrzynie biegów, podwozie i nadwozie, opracowane przez koncern od zera.
Samochód ma całkowicie odnowione wnętrze i wyposażony jest
między innymi w radio AhaTM. To jeden z pierwszych samochodów
segmentu C podłączonych do globalnej sieci. Jest także najnowszym modelem opracowanym według strategii „Odpowiedzialny
Zoom-Zoom”, zgodnie z którą koncern buduje samochody ekonomiczne i bezpieczne. Nowy kompakt
stanowi jedną trzecią globalnej sprzedaży marki i jest
istotną częścią planów
firmy.
W Łodzi można go
kupić w jedynym
autoryzowanym
salonie Mazdy przy
ul. 3 maja 1/3.
Zapraszamy!

HANDEL
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W 16,5 sekundy do 300 km/h
Dwa pytania do dra inż. Krzysztofa
Dwornika, znawcy motoryzacji,
wcześniej pracownika PŁ, twórcy
Mercedes-Benz w Łodzi, a obecnie
Prezesa Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierów
Motoryzacji.
Co na tegorocznych na Targach Samochodowych w Genewie widział Pan na stoisku McLarena?
Pokazano nowy model McLaren 650S w dwóch wersjach – Coupe
(niebieski) i Spider (pomarańczowy) oraz awizowany już w 2013 r.
McLaren P1 (srebrny). Ostatni z wymienionych jest następcą legendarnego McLarena F1, jest jednym z 375 egzemplarzy limitowanej serii
pojazdu powstałego na bazie
aktualnego wyścigowego bolidu
formuły F1 w wersji drogowej.
Bruce McLaren – założyciel
firmy i kierowca wyścigowy F1 –
w 1963 r. założył firmę, aby wdrażać w życie swoje nowatorskie
rozwiązania. Bruce w 1970 zginął tragicznie w wypadku samochodowym, lecz firma McLaren
przetrwała i produkuje samochody sportowo-wyścigowe.
Ile kosztują te modele i jakie
mają parametry?
Wszystkie McLareny P1
zostały już sprzedane i będą

wydawane do 2015 r.; koszt
P1 to ok. 866 tys. funtów
(ok. 4,5 mln zł). Wersja
650S jest „tańsza” – bazowo
kosztuje „tylko” 232 tys.
funtów (ok. 1,2 mln zł). P1 ma silnik 727 KM i współpracuje z systemem
odzyskiwania energii KERS, czyli dokładnie takim, jakie mają bolidy
Formuły 1. Spoiler tylny wysuwa się automatycznie po przekroczeniu
granicznej prędkości, a podczas hamowania ustawia się w pozycji pionowej, aby wspomóc aerodynamicznie hamowanie. McLaren P1 ma
również silnik elektryczny o mocy 176 KM (zasięg do 20 km). W sumie
pojazd ma moc ponad 900 KM, prędkość max 384 km/h, a 300 km/h
osiąga w 16,5 sekundy (200 km/h w 6,8s). Z kolei 650S ma taki sam silnik, jak P1, ale o mocy 650 KM, stąd słabsze osiągi i prędkość 328 km/h.
W tej chwili firma posiada już ok. 1000 zamówień na 650S.
(Not. jm)
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