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GOSPODARKA
WYDARZENIA

Targi PET FAIR dla miłośników zwierząt

wał rasowe piękności, a ich właściciele udzielali porad o
hodowli. Na targach zobaczyliśmy też rasowe świnki morskie,
myszy oraz rośliny mięsożerne.
Nie zabrakło tu branżowych
dyskusji:
Międzynarodowe
Targi Łódzkie oraz miesięcznik
„Rynek Zoologiczny” zorganizowali II FORUM BRANŻY
ZOOLOGICZNEJ, najważniejsze spotkanie kadry zarządzającej w pet biznesie. Odbył się
także konkurs na Najaktywniejszego Wystawcę, który wygrała
hurtownia z Łodzi Millmar,
otrzymując 20 mkw. powierzchni w przyszłorocznej edycji targów. Więcej informacji – na
www.petfair.pl
(ar)

XIV Międzynarodowe Targi
Zoologiczne PET FAIR, które
odbyły się w terminie 6-7 września br., były dla miłośników
zwierząt wyjątkową okazją do
poznania oferty wystawców, którzy zaprezentowali tu pożywienie, legowiska, kosmetyki, sprzęt
i akcesoria dla naszych pupili.
Było mnóstwo atrakcji: zwiedzający obejrzeli pokazy psiego fryzjerstwa organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Groomerów, łódzki
oddział Związku Kynologicznego przygotował pokazy ras psów i tajników skutecznego szkolenia, zaś Stowarzyszenie „M jak MOPS” zaprezentowało prelekcję o historii, hodowli i pielęgnacji psów tej ciekawej
rasy. Przedstawiciele Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt
„Animals” uczyli, jak pogodzić wychowanie dziecka z psem w domu.
Miłośnicy kotów też mieli sporo atrakcji: klub Kota X-treme zaprezento-

Ekologiczna NATURA FOOD

przez Wydawnictwo Media Experts. Po
raz trzeci eksperci Międzynarodowej
Federacji Rolnictwa Ekologicznego
poprowadzą konferencję o perspektywach rozwoju i promocji rolnictwa ekologicznego w UE. Wśród atrakcji targowych są warsztaty i pokazy kulinarne prowadzone m.in. przez Grzegorza Łapanowskiego i Grzegorza Cieleckiego, strefy
FOOD TRACK cullinary show i Miłośników Kawy, konkursy o Złoty Medal
NATURA FOOD (jest aż 37 zgłoszeń!)
oraz Tygiel Smaków. Równolegle
z NATURA FOOD odbędą się III Targi
Ekologicznego Stylu Życia beECO, organizowane z myślą o producentach ekologicznych środków czystości do mycia, prania i sprzątania, kosmetyków
naturalnych i ubrań dla dzieci z wysokiej jakości bawełny. Więcej informacji – na www.naturafood.pl i www.beeco.com.pl
Zapraszamy!

W dniach 3-5 października
odbędą się VII Międzynarodowe
Targi Żywności Ekologicznej
i Regionalnej NATURA FOOD
2014. To najważniejsze wydarzenie
branży eko żywności w Polsce
i Europie Środkowo-Wschodniej.
Udział w targach potwierdziło blisko 300 wystawców z Polski, Litwy,
Węgier, Włoch, Republiki Czeskiej,
Niemiec oraz Japonii, a każdego
roku odwiedza je ponad 12 tys.
osób. Targom towarzyszą branżowe
spotkania, panele i konferencje.
Odbędzie się I Forum EKObranży
na temat handlu i sprzedaży eko
żywności,
współorganizowane

Spotkajmy się w Łodzi na targach
www.targi.lodz.pl

2015 KALENDARZ
IMPREZ TARGOWYCH

Międzynarodowe Targi Łódzkie
Spółka Targowa Sp. z o.o.
tel. + 48 42 674 15 00
fax + 48 42 674 15 01
e-mail: info@targi.lodz.pl

TARGI

 5 – 6 marca
XVIII Łódzkie Targi Edukacyjne
 13 – 15 marca
NA STYKU KULTUR XXI Targi – Regiony
Turystyczne
 26 – 28 marca
FILM VIDEO FOTO XVIII Targi Sprzętu
Fotograficznego, Filmowego, Audio i Video
 8 – 10 kwietnia
Targi e-Telekom, Mobistrefa
 12 – 13 maja
III Targi Logistyki Służb Mundurowych
 22-23 maja
Targi Aktywnego i Zdrowego Seniora

4

 10 – 12 czerwca
Łódzkie Targi Energetyczne
 12 – 13 września
PET FAIR XV Międzynarodowe Targi
Zoologiczne
 2 – 4 października
NATURA FOOD VIII Międzynarodowe
Targi Żywności Ekologicznej i Regionalnej
 2 – 4 października
beECO IV Targi Ekologicznego Stylu Życia
 15 – 16 października
III Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych
 listopad / grudzień
V Salon Ciekawej Książki
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Miasto inwestycji

dentów wzdłuż al. Politechniki i do akademików na Lumumbowie.
Cały czas będą też trwały prace przy układzie drogowym wokół dworca Łódź Fabryczna i na trasie W-Z.      
Przed nami listopadowe wybory samorządowe. Z jakim programem
przystępuje Pani do walki o nową kadencję?
Dla mnie najważniejsza jest
kontynuacja i jak najszybsze
zakończenie
największych
inwestycji. Już niedługo znikną
wszystkie utrudnienia na ulicach, a po Łodzi będzie jeździć
się szybciej, wygodniej i bezpieczniej. Już w przyszłym roku
otwarty zostanie dworzec,
tramwaje pojadą odnowioną
Hanna Zdanowska i Eryk Krawicki z inicjatywy
trasą W-Z, będziemy mogli
Żywa Piotrkowska zachęcają w Irish Pub
zwiedzać magiczne wnętrza
do jedzenia jabłek po wprowadzeniu embarga
kompleksu EC1 Wschód
na ich import do Rosji
i Zachód. W ciągu kolejnych czterech lat skupię się na realizacji
mniejszych projektów w dzielnicach i na osiedlach. Te inwestycje mają
dla łodzian ogromne znaczenie. A już na początku 2015 r. rozpoczynamy walkę o 4 miliardy zł z Unii Europejskiej na budowę dojazdów
do autostrad, sprawniejszą komunikację i rewitalizację. Łódź dostanie
najwięcej środków europejskich ze wszystkich miast w Polsce – na
remont całego centrum. Musimy tę szansę wykorzystać. Wypięknieją
nie tylko kamienice, ale też ulice, chodniki i tereny zielone. Dzięki
temu, że Łódź zmienia się najszybciej od kilkudziesięciu lat, powstanie jeszcze więcej nowych miejsc pracy. Łatwiej będzie przyciągać do
Łodzi nowych inwestorów i dbać o łódzkich przedsiębiorców. Ważnym zadaniem będzie dla mnie wspieranie i rozwój idei Budżetu Obywatelskiego. Bardzo się cieszę, że tylu łodzian chce decydować
o naszym mieście i mieć wpływ na to, co się dzieje w ich najbliższej
okolicy. Środki na BO na pewno zostaną zwiększone.
Rozmawiał: Jerzy Mazur
Zdjęcia: JSM i archiwum UMŁ

Rozmowa z Hanną Zdanowską, Prezydentem Miasta Łodzi
Łódź będzie miała nową aleję – gwiazd sportu. Gdzie powstanie?
Galeria Gwiazd Sportu
powstanie przy Atlas Arenie.
Hali, która jest Mekką polskich
siatkarzy, to tu panuje najgorętsza atmosfera i jest najlepszy
doping. Nie zapominajmy,
że na ostatnim turnieju to
w Łodzi pokonaliśmy Mistrzów
Świata i Mistrzów Olimpijskich, czym otworzyliśmy sobie
drogę do sukcesu w finale,
Hanna Zdanowska i Mariusz Wlazły
zapowiadają Aleję Gwiazd Sportu
a mecze w Arenie oglądało przeszło 100 tysięcy kibiców.
Co chwila oddawane są nowe inwestycje drogowe. We wrześniu była to
Trasa Górna, co w październiku?
Przez najbliższy rok będziemy co chwila kończyć jakiś
remont i otwierać kolejną zrealizowaną inwestycję. Do końca
tego roku skończymy przebudowę Rojnej, Inflanckiej oraz
Armii Krajowej. Kończymy też
remont dróg osiedlowych na
Widzewie, które mieszkańcy
Na terenie budowy nowego dworca
wybrali w ramach Budżetu
Obywatelskiego. Przebudujemy
także krótki, ale bardzo ważny odcinek ul. Łąkowej, która zyska
dodatkowe dwa pasy tuż za ul. Kopernika. Mieszkańcy kilkunastu
dróg gruntowych będą mogli cieszyć się z nowego asfaltu. Warto też
wspomnieć, że kończymy dwie bardzo ważne drogi rowerowe dla stu-

Złota REHABILITACJA
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W Międzynarodowych Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego
REHABILITACJA 2014 uczestniczyło 216 firm z 8 krajów. Była to
doskonała okazja do poznania nowoczesnego sprzętu i wyposażenia
dla szpitali, ośrodków rehabilitacji, sanatoriów, uzdrowisk, centrów
medycyny sportowej oraz gabinetów medical SPA. Na miejscy można
było przetestować profesjonalne wyposażenie oraz uzyskać odpowiedź na pytanie, jaka będzie rehabilitacja przyszłości. Pokazano tu
m.in. rewolucyjny egzoszkielet i nowatorskie terapie, które pomagają
powrócić do zdrowia. Do konkursu o Złoty Medal zgłoszono 36 produktów. Najwyższe trofea zdobyły firmy BG Medyczny dla Dzieci za
wielofunkcyjny system wspomagający proces usprawniania i rehabilitacji, Eres Medical za fotel do funkcjonalnej stymulacji elektromagnetycznej oraz Meden-Inmed za stół do wczesnej pionizacji pacjentów. Wyróżnienia przyznano
firmom Solutions for You za
zestaw do kinezyterapii kończyn górnych, Matmarco za
system aktywnej rehabilitacji,
Kriomedpol za innowacyjne
dopasowanie parametrów
pracy do potrzeb użytkownika, Romex za urządzenie do
ćwiczeń rehabilitacyjnych
dla osób na wózkach, przeznaczone do użycia na świeżym powietrzu, oraz P.T.
Tanalski za nowatorski
napęd elektryczny do wózka
inwalidzkiego. Organizator
targów, spółka Interservis,
przyznała także wyróżnienie
Innowacyjny Produkt Targów Rehabilitacja firmie
Technomex dla za przenośny
egzoszkielet do reedukacji
chodu. Gratulujemy!
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Klub Dyrektorów o gotówce
Warszawskie Wydawnictwo Business Dialog i Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” zorganizowały we wrześniu w Restauracji „Polskiej” arcyciekawe spotkanie zatytułowane „Pieniądz na
kontach firm: niechęć do ryzyka czy wyczekiwanie lepszych interesów?”. Wstęp do dyskusji wygłosiła Iwona D. Bartczak, szefowa
Klubu, oraz Mirosław Budzicki, strateg banku PKO BP. W dyskusji wzięli udział m.in. Andrzej Jaskólski z firmy ALMENDINGER,
Arkadiusz i Adrian Majsterek z Domu Jubilerskiego A&A, Jerzy
Królikowski z Wifamy-Prexer i Marek Ziółkowski z PAWO. Temat
jest niezwykle aktualny: Międzynarodowy Instytut Finansowy
ogłosił na początku roku, że korporacje z USA, Unii Europejskiej,

Wielkiej Brytanii i Japonii trzymały w gotówce... 7,75 biliona dolarów – w cyfrach to 7 750 000 000 000 dolarów. W samej Europie na
kontach jest 2,64 biliona dolarów i firmy mają obecnie do dyspo
zycji trzy razy więcej gotówki niż 10 lat temu. Polskie przedsiębiorstwa również trzymają pieniądze na kontach, a zachęcani do inwestowania odpowiadają często – poczekajmy na lepsze czasy. Goście
próbowali zinterpretować to zjawisko, podając bardzo konkretne
powody – dlaczego np. firmy nie otwierają salonów przy ul. Piotrkowskiej i uciekają do tzw. rajów podatkowych. Kolejne spotkanie
Klubu Dyrektorów w „Polskiej” odbędzie się 16 października
o 9.00, a poświęcone będzie wpływowi środków unijnych na opłacalność branż i budowę struktury naszej gospodarki. Liczba miejsc
jest ograniczona, warto zatem zapowiedzieć chęć udziału w serwisie dyrektorów www.businessdialog.pl
Jerzy Mazur
Zdjęcia: Sebastian Szwajkowski

Jubileusz SPONPC

rów i samorządów. Patronami honorowymi konferencji są Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska,
Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, Marszałek
Województwa Łódzkiego Witold Stępień oraz
Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Referaty wygłoszą m.in. prof. Ewa
Kucharska-Stasiak i prof. Tadeusz Markowski
z Uniwersytetu Łódzkiego, przedstawiciele urzędów oraz inwestorów. Patronat medialny sprawują TVP Łódź, Radio
Łódź, „Dziennik Łódzki”, „Gazeta Wyborcza” i „Rynek Łódzki”.
Konferencja pokaże potencjał inwestycyjny Łodzi i regionu i będzie
miejscem wymiany doświadczeń i poglądów; a w jej programie jest
zwiedzanie budowy EC 1 i Nowego Centrum Łodzi. Organizatorem
Konferencji jest Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej. Serdecznie zapraszamy łodzian do
udziału. Więcej informacji na stronie www.sponpc.pl
(red)

Z okazji obchodów XX-lecia powstania Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Polski Centralnej 24 października br. w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi odbędzie się konferencja pt. „Inwestycje na rynku nieruchomości kluczem do rozwoju
Łodzi i regionu”, składająca się
z czterech sesji tematycznych:
naukowej, samorządowej, inwestycyjnej i studyjnej. W spotkaniu
wezmą udział pośrednicy, zarządcy nieruchomości, deweloperzy,
doradcy i rzeczoznawcy majątkowi, przedstawiciele funduszy
inwestycyjnych, banków i spółdzielni mieszkaniowych, inwesto-

Łódź przyjazna inwestorom
Podczas uroczystej Gali Property
Awards, towarzyszącej konferencji Property Forum, Łódź otrzymała nagrodę „Miasto Przyjazne Inwestorom” za osiągnięcia
w pozyskiwaniu inwestorów z branż BPO,
przemysłowych, nieruchomościowych
i logistycznych. Łódź doceniono za to, jest jednym z pięciu największych ośrodków outsourcingu w Polsce, który w sektorze
usług dla biznesu zatrudnia obecnie ponad 10 tys. pracowników.
W 2013 r. powstało tu 1,5 tys. nowych miejsc pracy dzięki takim
inwestorom, jak Infosys, Ericpol, Tom Tom, Accenture czy Fujitsu
Technology Solutions, zaś w tym roku zapowiedział w Łodzi nowe
inwestycje United Parcel Service oraz firmy związane z branżą spożywczą oraz znów BPO.
(jm)
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Ogranicza nas tylko wyobraźnia
Rozmowa z Leszkiem Jażdżewskim,
redaktorem naczelnym magazynu
„Liberté!”
Pojechał Pan po bandzie, zapraszając na
derby zawodników z koszulkami ŁKS Jude
i Żydzew...
Uwielbiam Witolda Gombrowicza,
który jest mistrzem autodemaskacji
i pogromcą fałszywych wyobrażeń. Świetnie nadaje się do walki o to, aby Łódź przestała wreszcie wstydzić się tego, że jest
Łodzią. Nie ma co walczyć o dobre imię
miasta. Dlatego proponuję bezczelną swobodę, której jednak nie radzę
mylić z tanią prowokacją. Jesteśmy, jacy jesteśmy i nie musimy nikogo
za to przepraszać. Łódź jest ciągle miastem do odkrycia, tworzenia
i dopełnienia. Nie jest miastem gotowym, jest nie do podobania, lecz
doświadczenia. Nic tu nie trzeba, a wszystko można.
Na miesiąc przed wyborami brzmi to obrazoburczo...
Lepiej prowadzić dialog, niż... dać się bić na manifestacjach.
W ciągu ostatnich lat ton w mieście nadawali starsi i gorzej wykształceni
– zwolennicy chrześcijańskiej prawicy Jerzego Kropiwnickiego, a wcześniej elektorat sprawującego władzę SLD. Dla miasta oznaczało to wieloletnią stagnację. Dziś to się zmienia. Jest lepsza organizacja i więcej
możliwości. Wcześniej obywatele debatowali tylko między sobą, obecnie ich głos jest przez władze dostrzegany, choć może jeszcze w stopniu
niewystarczającym. Nieformalne i zwołane na szybko grupy okrzepły
w organizacje pozarządowe, a spontaniczne akcje zaowocowały konsultacjami. Władza teraz wie, że lepiej prowadzić z nimi dialog, niż iść na
wojnę. To dobra wróżba przedwyborcza. Najwartościowsze inicjatywy
wciąż tu powstają dzięki oddolnemu zaangażowaniu garstki pasjonatów. 20-latków głodnych świeżych kulturalnych wrażeń jest więcej.
Nowe firmy wprowadzają się na Piotrkowską, Księży Młyn, nawet do
dawnej fabryki Wi-Ma na odległy Widzew. Coraz więcej ludzi w różnym wieku interesuje się historią Łodzi, a spacery z przewodnikami cieszą się dużą popularnością. Najlepszym symbolem nowej, aktywnej
Łodzi jest sukces budżetu obywatelskiego.
Dzisiaj jednak łodzianie jadący z południa na północ miasta nie zostawiają na władzach gminy suchej nitki. Trzeba mieć wielką wyobraźnię, aby
dostrzec perełkę komunikacyjną, jaką będzie Łódź za dwa lata...
Łodzi nie budował Kazimierz Wielki. Nie ma tu kościoła Mariackiego ani kilkusetletniej starówki. Mamy za to gigantyczne industrialne

przestrzenie i fabryki przypominające średniowieczne zamki. Łódź to
dziecko XIX-wiecznego kapitalizmu i rewolucji przemysłowej. Historia
Łodzi ma w sobie coś z amerykańskiego mitu: od pucybuta do milionera. Miastu było bliżej do Stanów Zjednoczonych, w których nastąpił
skokowy, często brutalny rozwój, bo taki był wówczas kapitalizm. Ten
błyskawiczny rozwój nie odbywał się bez kosztów. Powstawały nowoczesne jak na tamte czasy robotnicze osiedla Karola Scheiblera czy Izraela
Poznańskiego, miasto wchłaniało całe okoliczne miejscowości, jak np.
liczące 100 tys. mieszkańców Bałuty, których infrastruktura była jednak
w opłakanym stanie. W studium uwarunkowań z 2002 r. zapisano,
że łączna powierzchnia terenów wymagających rehabilitacji i rewitalizacji wynosi 725 ha, w tym 255 ha strefy miejskiej zabudowy śródmieścia.
W ewidencji zabytków w roku 2009 wciąż znajdowało się w Łodzi blisko
1500 obiektów. Mówi to wszystko o skali potrzeb, a przypomnijmy,
że nasze pałace fabrykanckie nie ustępują tym z centrum Wiednia. Dziś
komunikacja miejska to masakra, ale niebawem to się zmieni, jak np.
Trasa Górna. Do Warszawy jedziemy autostradą godzinę, a za chwilę
pociągiem – 70 minut. Warszawa zawsze była naszym przekleństwem,
bo uciekali nam najlepsi, ale może być też szansą – taką warszawską
Pragą, gdzie przenosi się biznes szukający obniżki kosztów i gdzie królują artyści oraz kultura alternatywna.
Trzeba więc kląć i czekać na lepsze?
W każdym razie nie wolno czekać bezczynnie. W Łodzi zmiany na
lepsze zachodzą w sposób stopniowy i rozproszony. Najlepiej oddaje to
program Mia100 kamienic, w którego ramach gmina remontuje należące do niej budynki. Jeszcze nie widać efektu skali, ale to kwestia czasu.
Mamy tu także zakręcone wzory ze sklepu "Pan tu nie stał", w których
trzeba pokazać się na każdym szanującym się muzycznym festiwalu,
kolejne modne knajpy na Piotrkowskiej, informatyczne start-upy, które
nie myślą o podbijaniu Polski, lecz otwierają filie w Dolinie Krzemowej.
Symbolem nowego otwarcia może się stać bezprecedensowy w swej skali
projekt budowy Nowego Centrum z dworcem Łódź Fabryczna i zrewitalizowanymi elektrociepłowniami EC1 Wschód i Zachód. Jednak nie
wystarczy tylko poprawić infrastrukturę, by odnieść sukces. Nowe Centrum musi się przyjąć jak przeszczep. A to zależy od tego, czy mieszkańcy będą w jego powstawanie zaangażowani, czy tylko wpuszczeni na
jego teren po wybudowaniu, by patrzyli i podziwiali. Na planowanym
rynku może hulać wiatr, ale może się też zaludnić mieszkańcami, którzy już teraz muszą poczuć, że to miejsce jest projektowane dla nich.
Nie ma powodów, by marzyć skromnie. Ogranicza nas tylko nasza
wyobraźnia.
Rozmawiał: Jerzy Mazur

MONOPOLIS
zadba o przeszłość

Konserwator Zabytków w Łodzi Wojciech Szygendowski oraz Senator RP i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi Ryszard Bonisławski.
Materiały zostaną wykorzystane w monografii o historii Polmosu
i będą eksponowane w muzeum MONOPOLIS – należy je składać
osobiście w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15.00-18.00
w siedzibie firmy przy ul. Wydawniczej 4 (tel.: 42 252 68 14). (jm)
fot.: archiwum VIRAKO

Dawne zakłady Monopolu
Wódczanego POLMOS są jednym z najważniejszych symboli
fabrycznego dziedzictwa Łodzi.
Ich przeszłość owiana jest jednak
tajemnicą, gdyż mało kto tu mógł
wejść
poza
pracownikami.
W 2007 r. zakład został zamknięfot.: SeS
ty, maszyny rozebrano i budynki
stały puste. Obecny właściciel obiektu, firma VIRAKO, twórca
MONOPOLIS, rozpoczyna poszukiwanie pamiątek i gromadzenie
wspomnień o Polmosie. Akcja zakłada zbiórkę pamiątek, fotografii
oraz wspomnień, które odsłonią zapomniane karty z przeszłości
fabryki, a wspierać ją będą Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. W składzie komisji oceniającej zebrane materiały są m.in. Wojewódzki
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Kulturalny październik
Fotografie

warto się wybrać na przedstawienie „Doktor Dolittle i przyjaciele”.
Muzea
17 października zostanie otwarta w ms1 wystawa pt. „Jabłko. Teatr Logos przy kościele środowisk twórczych zaprasza na nowe
Introdukcja. Ciągle i ciągle od nowa”, na której niemiecka artystka przedstawienie „Czas odwiedzin” (14-15.10) oraz „Toast” (21-23.10)
Antje Majewski analizuje... sposoby upraw i dystrybucji jabłek. Obej- i „Salome” (27-29.10) w wykonaniu Ziemowita Wojtczaka i Aleksanrzymy tu obrazy tych gorących dziś poli- dry Nawe. W Galerii ECK Logos 5.10 zostanie otwarta wystawa malartycznie owoców; będzie też akcja sadzenia stwa Katarzyny Fydrych, i tego samego dnia o godz. 19.00 w kościele
W galerii ŁTF
starych odmian jabłoni. W muzeum można odbędzie się koncert „I mnie w opiece swej miej” w wykonaniu Zieprzy ul. Piotrkowteż oglądać wystawę prac Teresy Żarnower. mowita Wojtczaka i Aleksandry Nawe. W Teatrze Małym dyrektor
skiej 102 przez 3
W ms2 do 12.10 czynna jest ekspozycja Mariusz Pilawski sięgnął tym razem po wieszcza: premiera „Balladytygodnie od 8.10 bę„Zmiana pola widzenia. Druk funkcjonal- ny” J. Słowackiego odbędzie się 17.10. Aktor Marek Kołaczkowski
dzie można oglądać
ny i awangarda”, natomiast Pałac Herbsta rolą Króla Popiela uczci w niej 50. rocznicę swego debiutu. W Teatrze
wystawę fotografii
3.10 zaprezentuje wystawę, której bohate- Arlekin zakończył się remont siedziby. Otwarcie nastąpi 25 paździerKrzysztofa
Jarczewrem jest Maurycy Gottlieb, jeden z najwięk- nika. Pierwsza premiera to „DekAmore” na motywach
„Dekameroskiego
pt.
„Zapozoszych malarzy żydowskich XIX wieku; obej- na” Boccacia. Będzie grana w języku angielskim i adresowana jest do
wani”.Ruchu,
Zobaczymy
a na
rzymy tu ponad 30 dzieł wybranych przez widzów dorosłych. Teatr Pinokio inauguruje Scenę
na niej
portrety
„Świnki
3” wg
kuratorkę Marię Milanowską. Natomiast początku miesiąca zapraszana na swój nowy spektakl
Maurycy Gottlieb,
osób znanych ze
Wygnanie Maurów z Granady
w Atlasie Sztuki do 19.10 jest czynna wysta- J. W. Grimma utrzymany w konwencji... westernu!
sceny politycznej
wa prac węgierskiego malarza László Fehéra,
Muzyka
artystycznej.wystą– Nie
zestawionych z obrazami Polaka Romana
W Filharmonii Łódzkiej
z koncertem
muzykiiDonizettiego
fot. Krzysztof
Jarczewski
udawał, że(10.10).
prezenLipskiego. W Muzeum Włókiennictwa pią skrzypek Maciej Łabecki i wiolonczelista Ivanbędę
Monighetti
Jerzegodywanów
Semkowa pt.
zagraćZ utwory
Brahmsa
Zakończyła się budowa
koncertowanetransmitowane
zdjęcia to chwile opery
„upolowane”
– mówi
aumożnasali
obejrzeć
ekspozycję
Metroplitan
Opera będą
„Makbet”
(11.10)
Mozarta.
Następny
przyniesie
kontowej Akademii Muzycznej
ul. Żuzdjęć.
– Zdecydowałem
się na pełną
współpracę
„Persy przy
z Łodzi”,
a do i19.10
będzie
czynna dzień
i „Wesele
Figara„
(18.10).tor
Dwa
wielkie
koncerty – Chopina
i Beethovecertwczoraj
Orkiestry
Symfonicznej
Filharmonii
bardzkiej 2. Uroczyste wystawa
otwarcie pt.
odbędzie
modelami.
Dałem im możliwość
wystąpienia
przed
„Kobieta
i dziś”.
na – wypełnią
wieczór, wzktórym
na fortepianie
grać będzie
Jan Lisiecki
Atlas
podczynna
batutą Pawła
Przytockiego,
sięSztuki
18. 10, a uświetni je cykl
koncertów,
któ- odŁódzkiej
aparatem Mazowieckim
w dowolnym stroju,
sytuacji. Tacy
W Muzeum
Miasta
9.10 będzie
(17.10).
W kościele w Tomaszowie
tuż miejscu,
przed Zaduszkami
towarzyszyć
pianistce Beacie
ry od adresu
nowej
sali otrzymał
tytuł „AŻ naktóra
jak chcą,Raiskina
ale jednak
– pozowali.
Wybierali
scenowystawa
„Smak
przedmiotu”,
przygotowana
Łódźbędzie
Design
Festi- filharmonicy
pod batutąsą,
Daniela
zagrają
„Requiem”
GabrieBilińskiej
w Koncercie
fortepianowym
festiwal”,
trwać
będzie (nomen
omen!)
grafię,wkostiumy,
mimikę,planuje
rekwizyty.koncerty
A może jednak,
val
2014. W aSali
Lustrzanej
2.10 wystąpi
Sally Klein
O'Connor,
zaś la Faure
(31.10). Wytwórnia
październiku
Behe8.10
Fundacja
Muzyczna
im.naArtura
na wie- W moth,
The Satanist,
oraz Dżemu,
zaśtych
24-25
października
Lutosławskiego.
programie
są też Marceliny
aż do
18 grudnia.
Już 17.10
nowejRubinsteina
estra- W. zaprasza
dzięki wolności
pozy, są na
zdjęciach
prawdziczór
utworami
Mozarta,
Haydna, Schuberta
Bizeta. G.
W Verdiego,
koncercieR. Wagnera
odbędziei się
tu VI Festiwal
Producentów
B. Brittedziez stanie
Orkiestra
Symfoniczna
Akade- iutwory
wi? Warto
sprawdzić!Muzycznych Soundedit.
muzyki
francuskiej
skrzypek
Zawadzki.
Zagrają na nim:
Laibach, Karl
Bartos,
Janerka
i Patrick Wolf.
Galę
na (18.10).
Serdecznie zapraszamy!
(BeO)
mii Muzycznej
w (12.10)
Łodzi,wystąpi
aby pod
batutą Kamil
Z kolei
wLech
galerii
Akademickiego
OśrodTeatry
poprzedzą występy Patricka
Wolfa i Lecha
Janerki, a John
ka Inicjatyw
Artystycznych
do Cale
16.10poprobędą
Premiera „Strasznego dworu” Moniuszki w reżyserii Krystyny wadzi after party. W dniach
3-5.10 Atlaszdjęcia
Arena Grzegorza
będzie gościć
25. Festieksponowane
MichałowJandy uświetni obchody 60-lecia Opery Łódzkiej 18 października. wal Komiksu. Po raz pierwszy
na imprezę
ma przyjechać
JeanzawoVan
skiego, który
obchodzi
25-lecie pracy
Poprzedzi ją otwarcie w foyer wystawy pt. „60 lat pasji twórczej” Hamme, autor serii Thorgal
i Largo
Winch.
Wśród
gości będą zaczynał
też Grzedowej.
Znany
łódzki
fotoreporter
(16.10). W teatrze będzie można też obejrzeć balety „Kopciuszek” gorz Rosiński i Ramon Perez.
25 października
w Arenie
wystąpi Budka
od publikacji
w „Expressie
Ilustrowanym”,
(2.10) i „Oniegin” (5.10) oraz opery „Tosca” (8.10), „Nabucco” (30.10) Suflera, a 30.10 – Kylie Minogue.
Akademia
rozpocznie
rok
potem robił
zdjęciaMuzyczna
dla „Przeglądu
Sportoi „Cyrulik sewilski” (25 i 26.10). Nowy sezon w Teatrze Muzycznym akademicki 7.10 w Sali Koncertowej
przy
ul.
Żubardzkiej
2a
zwyczajowego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej
otworzy premiera musicalu „Jesus Christ Superstar” w reżyserii Zbi- wym „Gaudeamus”, a po
nim będzie
koncert,
w którym
usłyszymy
Polskiej
Agencji
Prasowej.
Zapraszamy!
(jm)
Marek
gniewa Maciasa (4.10). Teatr planuje przesłuchanie wykonawców utwór Mec.
Moniki
Dalach „Panodora”. 12.10 posłuchamy tu koncertowej
Kopczyński,Sewilskiego” pod kierownictwem muzycznym Michamusicalu „Sen nocy (nie)letniej”, a zgłoszenia przyjmowane są do wersji „Cyrulika
mec. Bożena
8.10. W teatrze im. Jaracza odbędzie się III Festiwal „Nowa Klasyka ła Kocimskiego.
Nazajutrz w Sali przy ul. 1 Maja 4 odbędzie się wieczór
Europy” i wystąpią tu zespoły z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Litwy, pt. „25Niecieckaprzebojów 25-lecia”. 10 koncertów znalazło się w programie
Ostojska
Belgii i Francji; obejrzymy pięć spektakli tworzących nowy kanon piątej edycji
Międzynarodowego Festiwalu "Słowo i Muzyka" w kościei dziekan
teatralny (wszystkie są tłumaczone na polski). Zacznie brytyjski teatr le Jezuitów
(odbywają się do 19.10). Polecamy koncert poetycki „KamieORA Jarosław
Vanishing Point spektaklem „Wnętrza” (24-25.10). Gospodarze zapre- nie i ptaki” (17.10) oraz wieczór finałowy, w którym muzykom towaSzymański
zentują „Ich czworo” Gabrieli Zapolskiej w reż. M. Bogajewskiej rzyszyć będzie Jerzy Zelnik –
fot. Maciej
i „Zwłokę” Durenmatta w reż. W. Zawodzińskiego. W Teatrze aktor Grzegorek
wygłosi „Słowo o bł. ks.
Powszechnym na Dużej Scenie odbędzie się 11.10 premiera sztuki Jerzym Popiełuszce” (19.10).
13 września
siedzibie
Okręgowej
Rady Ad-o miłosnych
Agnieszkę manewrach
Grajnert – Bożenna
Raya
Cooneyaw„Hotel
Minister”,
opowieści
DrugaBanasik
edycjabyła
AdiboJazz Festival
wokackiej
w Łodzi przy
ul Piotrkowskiej
63 zgrowiemobejrzą
wielbicielką
kultury
francuskiej.
z wielką polityką
w tle.
15.10 osoby słabo
widzące
premierę
rozpocznie
się Postać
3.10 koncertem
madzili
tłumnie
adwokaci,W
radcowie,
aplikanci
Pani Dziekan
przypomniałwpoświęcony
Jej dokoz cyklusię„Teatr
czytany”.
planach
jest też projekt
pt. „Poranki
sali AM przy
ul. Żubardzkiej.
iwwielu
znaczących gości
na wieczorze
wspomnień
naniom film
a wieczór
byłWłodek
także
Powszechnym”
– spektakle
połączone
z warsztatami
dladokumentalny,
dzieci. Zagrają
m.in.
Pawlik,
zTeatr
okazji
X rocznicy
śmierci zaprasza
Bożenny 3.10
Banasik.
promocją wydanego
pośmiertnie
wierszy i Adam
Nowy
im. K. Dejmka
na przedpremierowy
pokaz
Dorotatomiku
Piotrowska
W
spotkaniu
wzięły też
udział
Jej dzieci
- Kinga Sztukę
Bożenny
Banasik
„Miłość Makowicz.
w ogrodzie”, który
sztuki
„Akimudy”
w reż.
Piotra
Siekluckiego.
napisał
Wiktor
Na do
zakończenie
iJerofiejew,
Maciej Banasik.
Prawnicy
ciepło
i serdecznie
druku
naszewwydawnictwo.
Inicja- wystąpią
na polski
przełożył
ją Michał
B. Jagiełło.
W przygotowało
utworze pokaTeatrze Muzycznym
zaproszenie naszej redakcji gościła w Łodzi
wspominali
byłą dziekan
Jej torami
byli adwokaci
Bożena
Niecieczano współczesną
Rosję ORA,
– kraj podkreślając
został zaatakowany
przezspotkania
armię zombi
muzycy
z USA,
Kuby i z Polski, Na
Mónica Albisu, ceniona malarka argentyńska,
charyzmę
i wkład w umocnienie
pozycji polskiej
Marek Kopczyński,
a patronat
i władzę przejmuje
złowrogi Akimud
(premieraka-Ostojska
5.10). Na iRóżewicz
a gwiazdą
będzienad
amerykański która odwiedziła łódzkie muzea i galerie. Więcej
fot. Grzegorz
o niej napiszemy w listopadzie!
palestry
w Europie.
W przywołaniu
wspomnieńzostał
nim
sprawował
adw. Jarosław
Szymański,
Open Festiwal
w Radomsku
przygotowany
spektakl
„Wyszedł
trębacz
RandyDziekan
Brecker (25.10).
Michałowski
pomagały
wykonanejest
przez
Okręgowej
Rady
Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)
z domu” piosenki
– pokaz francuskie
przedpremierowy
w Łodzi
22.10. Z
dziećmi
Beata Ostojska

na wystawach

AŻ Akademii Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

TERMINY NAJBLIŻSZYCH AUKCJI: 25 października 171 Aukcja Dzieł Sztuki
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Scena z dobrą energią

kli
połączonych
z warsztatami plastyczno-teatralnymi
związanymi
z tematem przedstawień. W ramach
akcji młodzi widzowie oglądać będą
„Niezwykły dom
Pana A., czyli skradzione dźwięki” Ewa Pilawska i Teresa Wrzesińska, Prezes łódzkiego oddziału
Polskjego Związku Niewidomych
i „Mój tata chce
latać jak ptak”. Celem warsztatów jest pobudzenie wyobraźni
najmłodszych, rozwijanie ich ekspresji i zdolności do działania,
a także rozbudzenia wrażliwości i ciekawości świata. Natomiast
15 października o godz. 13.00 zapraszam na czterdziestą już premierę Teatru dla niewidomych i słabo widzących. To ważne spotkania w naszym teatrze, które bardzo sobie cenimy. Ale polecam Czytelnikom „Rynku Łódzkiego” wszystko w naszym repertuarze i gorąco zachęcam do odwiedzania teatrów.
Rozmawiała Beata Ostojska,
zdjęcia arch. TP

Dwa pytania do Ewy Pilawskiej,
Dyrektorki Teatru Powszechnego
w Łodzi

Co zobaczymy na scenie teatru
w październiku?
11 października zapraszam miłośników naszego teatru na premierę
„Hotelu Minister”. Spektakl powstaje na podstawie przygotowanej przez
Raya Cooneya nowej, współczesnej
wersji tego cieszącego się niesłabnącą
popularnością na świecie utworu. To
szalona opowieść, która niczym
w soczewce skupia „trudy” życia
elity politycznej – jest solidną dawką dobrej energii i serdecznego
śmiechu, tak potrzebnych nam w codziennym życiu.
A czego mogą się spodziewać młodzi widzowie w tym miesiącu?
W październiku uruchamiamy nową inicjatywę skierowaną
do młodych widzów. Poranki w Powszechnym to projekt spekta-

Kontynuujemy najlepsze operowe tradycje
Jubileuszową premierę reżyseruje Krystyna Janda. Jak do tego doszło
i czego jeszcze możemy się spodziewać podczas jubileuszu?
Od dawna docierały do mnie informacje, że Krystyna Janda jest
zainteresowana reżyserią operową – dlatego ją zaprosiliśmy. A chcąc ułatwić jej pracę, wsparliśmy ją mocnymi filarami: Piotrem Wajrakiem, kierownikiem muzycznym spektaklu, i Emilem Wesołowskim, który zajął
się choreografią. Będą wspierać jej wysiłki i jestem przekonany, że spektakl się uda. Zaczynamy obchody wielką galą – będą na niej obecni
ludzie, którzy tworzyli Operę Łódzką. Planujemy też wydawnictwo jubileuszowe – w przeciwieństwie do filmu sztuka teatru jest bowiem ulotna.
Do publikacji będą dołączone dwie płyty ze zdjęciami ze wszystkich premier i z filmem wspomnieniowym o drodze, jaką przeszedł teatr. Zawsze
zwracałem uwagę na tradycję: w operze jest to wyjątkowo ważne,
bo z korzeni tamtego teatru wyrośli dzisiejsi soliści i realizatorzy. Inicjatorką powołania do życia Opery Łódzkiej była Sabina Nowicka, z którą
się spotkałem jeszcze w Teatrze Jaracza. Jej energia spowodowała, że teatr
powstał, choć myślała ona, że tworzy teatr dramatyczny. Staram się dzisiaj kontynuować jej dzieło. Opera Łódzka była przecież kuźnią kadr. To
dzięki niej Feliks Parnell założył w Łodzi szkołę baletową. Nasz zespół
czuje się spadkobiercą dokonań całej Opery Łódzkiej.
(Not. BeO)

Dwa pytania do Wojciecha Nowickiego,
Dyrektora Naczelnego
Teatru Wielkiego w Łodzi
Jak wyglądają przygotowania do jubileuszu
60-lecia Opery Łódzkiej?
Taki jubileusz powinien mieć godny
patronat i cieszymy się, że objął go Prezydent
RP Bronisław Komorowski. Mam też nadzieję, że na kulminację jubileuszu przyjedzie nowa Minister Kultury. Pierwszą premierą Opery
Łódzkiej był „Straszny dwór”, a głównym punktem naszego jubileuszu będzie premiera tej samej opery z tą samą datą i godziną, co
przed 60 laty. Ale obchody to nie tylko przedstawienie. Dzień wcześniej otwieramy wystawę jubileuszową w obu foyer. Będą na niej zdjęcia, projekcje i kostiumy – sprzed 60 lat niewiele się zachowało, lecz
mamy je na zdjęciach. Działalność Opery Łódzkiej, która zrobiła 30
premier, oraz Teatru Wielkiego, który zrobił ich ponad 300, dokumentuje 400 zdjęć. Opera Łódzka zasługuje na takie uhonorowanie,
a Teatr Wielki jest jej godnym spadkobiercą.
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Łódź akademicka

Zaczyna się rok akademicki, w którym Uniwersytet i Politechnika obchodzą
70-lecie działalności. Obie
uczelnie będą świętować
rocznicę w maju 2015 r.,
ale przygotowania do niej
rozpoczęły się już wiosną br.
Rektor UŁ prof. Włodzimierz Nykiel zaprosił do Komitetu Honorowego przedstawicieli świata biznesu, polityki, nauki, sportu, kultury i mediów, a są w nim m.in.
Prezes NBP Marek Belka oraz prof. Michał Seweryński, Senator RP
i Rektor UŁ w latach 1990-1996. Dyplom tej uczelni uzyskało ponad
140 tysięcy absolwentów, a niektórym przyznano prestiżowy tytuł
„Absolwent VIP”. Z kolei na Politechnice Łódzkiej trwają konkursy na
hasało związane z promocją obchodów.
Ważne wydarzenia czekają też uczelnie artystyczne. Akademia
Muzyczna w sąsiedztwie swojej siedziby przy al. 1 Maja 4 otwiera kolejny nowoczesny budynek przeznaczony dla działalności edukacyjnej
i kulturalnej. Będzie się w nim mieścił Regionalny Ośrodek Kultury,
Edukacji i Dokumentacji Muzycznej z salami wykładowymi, pracow-

niami językowymi, komputerowymi, biblioteką, fonoteką, archiwum
i studiem nagrań. Na parterze 4-kondygancyjnego budynku jest też
kameralna sala koncertowo-audytoryjna dla 200 osób, a pierwszy koncert dla publiczności odbędzie się 13.10. W planach jest budowa Sceny
Letniej AM na dziedzińcu pałacu i utworzenie Cyfrowego Archiwum
Utworów Muzycznych. 2. 10. inauguruje rok akademicki Akademia
Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego. Uczelnia wykorzystuje
w dydaktyce nowe łódzkie inicjatywy i podpisała list intencyjny
z zarządem Technoparku Łódź. Planowana jest współpraca obu instytucji – wspólne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, a także
organizowanie wystaw prac studentów, absolwentów i pedagogów
Akademii na terenie
Technoparku oraz łódzkiego Inkubatora Technologicznego. Jesienny
semestr zaczyna się także
(13.10) w Alliance Francaise, który w nowoczesnych salach wykładowych w Manufakturze
organizuje kursy dla
początkujących i zaawansowanych.
(BeO)

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

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

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
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INFORMATOR MIEJSKI

WAŻNE TELEFONY
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

HOTELE
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

DoubleTree
by Hilton****

WILLA IMPRESJA

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

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

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

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

POGOTOWIE RATUNKOWE . . . . . . tel. 999

www.hotels24.com.pl

POLICJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 997

Rezerwacja telefoniczna

798 178 178

STRAŻ MIEJSKA. . . . . . . . . . . . . . . tel. 986
STRAŻ POŻARNA . . . . . . . . . . . . . . tel. 998
POGOTOWIE ENERGETYCZNE . . . . tel. 991
POGOTOWIE GAZOWE . . . . . . . . . . tel. 992
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

rekomenduje JERZY MAZUR

Česky film

ch
smaków

Restauracja ANALOGIA

restauracja
& pub

www.ceskyfilm.pl
Selgros
zaprasza
ul. Tymienieckiego
25a,
tel:na
881ryby
403 888

Stary Rynek 2
tel. 42 636 56 56
rekomenduje
JERZY MAZUR
MAZUR
rekomenduje
JERZY
www.analogialodz.pl

Gęsina na Św. Marcina
w restauracji Česky Film
Lokal położony jest w sercu
pofabrycznej Łodzi na terenie
loftów u Scheiblera.
W paździerWe wrześniu otwarto dwie zmodernizowane
hale
Selgros
na dania
Cash&Carry – przy ul. Rokicińskiej i niku
3 Majazapraszamy
(przy Pabianickiej).
Dla
z menu cenowe
tematycznego
„Gęsina
klientów przygotowano wyjątkowe promocje
i gratisowe
zana Św.odtwarzaczami
Marcina” – naBlu-Ray!)
początek
kupy (co 50. gratis, a co 100. premiowane
polecamy
Pâté
oraz całkiem nowe stoiska ze świeżymi
rybami. To przystawkę
absolutna nowość
z
gęsich
wątróbek
podane
z
konobu hal – wśród ryb morskich i oceanicznych znajdziemy tu między
fiturąmakrelę
śliwkowąi śledzia,
i chlebem
żurainnymi dorsza, flądrę, halibuta, łososia,
a także
winowym
–
oczywiście
własnego
wiele ryb słodkowodnych, w tym: amura, jesiotra, karpia, pstrąga,
wypieku.
Po przystawce
rozposandacza i szczupaka. Całość uzupełnia
duży wybór
owoców morza
– krewetek, kalmarów, małż i ostryg. czynamy od rumianego bulionu
z gęsi
podanego
z gęsimi
kołduSelgros Cash&Carry oferuje obecnie
około
40 tysięcy
produktów
nami, które również są przygotoi jest
najlepszym
dostawcą
produktów
dla
grupy
Ho-Re-Ca
czyli
dla
Od kwietnia w Teatrze Wielkim działa kawiarnia Clakier Caffe
wywanekawiarnia
w restauracji.
Następnie
Teatrze
Wielkim
działa
Clakier
hoteli,
restauracji
i firm
cateringowych.
WCaffe
tym
(tel.Od
733kwietnia
300 072).wAle
można
tu nie tylko
wypić
smaczną
kawę,
zjeść
proponujemy
pierś z kawę,
gęsi podaną
(tel.
733
300 072).wypieku
Aleroku
można
tu nie
tylko
wypić
smaczną
zjeść
otrzymał
dwie
prestiżowe
nagrociasta
własnego
i Selgros
wypić
drinka
w
przerwach
między
spekna sosie
z pierników
i burakami
ciasta
własnego
wypieku
i
wypić
drinka
w
przerwach
między
spek„Retailer
of the
Year”
przyznawany
taklami. Lokal czynnydy:
jesttytuł
od 10.00
do
18.00
(w
dni
spektakli
nawet
w 18.00
glazurze
miodowo-wiśniowej.
taklami.
Lokal
czynny
jest
odzamówimy
10.00
do
(w dni
spektakli
nawet
przez
dostawców
FMCG
dla
najlepszej
do 24.00),
a w porze
lunchu
tu smakowite
dania
na
goDoskonałym
dopełnieniem
do
24.00),
a
w
porze
lunchu
zamówimy
tu
smakowite
dania
na
gosieci
handlowej
w
kategorii
„hurtownicy
rąco, w tym chrupiące krewetki na sałacie
z sosem
słodko-pikantdania
będzie
Piwo
Granat
Cerna
rąco,
tym chrupiące
na sałacie
z sosem
słodko-pikantiHora.
dystrybutorzy”
oraz – już
po
nym. w
Clakier
Caffe jestkrewetki
bardzo ustawny
i można
tu
zorganizować
Drugą tu
propozycją
dania
nym.
Clakier
Caffe
jest
bardzo
ustawny
i
można
zorganizować
raz
czwarty!
–
przyznawany
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe
–
kawiarnię
progłównego jest udo
gęsi faszerowabankiet,
przyjęcie
lub spotkanie
okolicznościowe
–cateringowej
kawiarnię
proprzez
klientów
Złoty
Laur
wadzi Dariusz
Trzmielak,
właściciel
cenionej
firmy
INne gruszką
i jabłkiem,
podane
wadzi
Dariusz
Trzmielak,
właściciel
cenionej
firmy
cateringowej
INKlienta
2013
w
kategorii
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa”
w
nowej
Hali
Łódź
z ziemniakami zapiekanymi
TERBANKIET
oraz
restauracji
whurtowni
nowej
Hali
Łódź
sieci
handloEXPO. W Clakier
Caffe
można „Congresowa”
obejrzeć
wystawę
malarstwa
Beaty
ze słodką
śmietanką
i sosem
jabłEXPO.
W Clakier
Caffe
można obejrzeć
wystawę
malarstwa
Beaty
wych.
Gratulujemy!
Szwed, znanej
artystki
i autorki
opracowań
graficznych
do
ponad
kowo-winnym. W restauracji jest
Szwed,
znanej
artystki i wautorki
opracowańi „Vabank”.
graficznychGorąco
do ponad
(jm)
50 filmów
fabularnych,
tym „Seksmisji”
poduży wybór piwa czeskiego,
pięć
50
filmów
fabularnych,
w
tym
„Seksmisji”
i
„Vabank”.
Gorąco
polecam i zapraszam!
rodzajów piw beczkowych oraz
lecam i zapraszam!
niezliczona ilość piw butelkowych! Od połowy października
restauracja zaprasza na nową
odsłonę menu.

Teatralny Clakier
Clakier
Teatralny

ch
smaków

rekomenduje JERZY
JERZYMAZUR
MAZUR
rekomenduje

Poznaj prawdziwy
prawdziwy smak
smak Indii
Indii
Poznaj

FIND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT
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Szef kuchni Marcin Grodzicki poleca w październiku stek
z polędwicy wołowej w sosie pieprzowym, podawany z pieczonymi ziemniaczkami i szpinakiem, oraz smażone polędwiczki
wieprzowe, podawane na sosie
z sera pleśniowego. Są wyborne,
a po obiedzie polecam szczególnie domowe wypieki i desery
z hotelowej kawiarni, które są
również na wynos!

ch
smaków

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

dań
li g
sło
bak
go

Pie

Dania z kresów
ZPolędwiczka wieprzowa

Stek z polędwicy wołowej V

„Willa Impresja”

Restauracja
„Galicja”
w Manufakturze zaprasza na
wyjątkowe dania wywodzące się
z dawnych terenów Austro-Węgier, Ukrainy i Polski, zwanych niegdyś Galicją. Szef kuchni poleca szczególnie pierogi
rynek Łódzki 10(149) 2013
z kurkami i cebulą oraz mix pierogów z różnorodnym nadzieniem. Smakowita jest tu pieczona
9/25/13 7:07 PM
golonka, podawana na duszonej
czerwonej kapuście z musztardą
i jabłkowym chrzanem, oraz
madziarski bogracz pod plackiem z miasta Sátoraljaújhely
(kto
tę 27
nazwę
prawidłowo
wymóRestauracja Bułgarska 69 (tel. 42
207
60 oraz
793 483 936,)
zaprzy
zamówieniu,
dostanie
prasza w październiku na nowe wi
dania
szefa
kuchni, przyrządzane
rabat!).
Lokaljest
słynie
z piwa
nalepod okiem znawców – konsultantem
lokalu
m.in.
prof.z Georwaków,
atworzeniu
jeśli odkarty
poniedziałku
gii
Mintcher
z
Katedry
Slawistyki
UŁ.
–
W
dań
pomaga
10.indd 18
czwartku
godz. Maciej
18.00
nam też Mariana Mamos, znawczynido
kuchni
Bałkanówdo
– wyjaśnia
poprosimy
o kilka
Marcowe
Duże
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy
tu już
smakowitych
zapłacimy
połodań, a tym razem przyglądaliśmyMiłosława,
się jak powstają
zelevitylko
sarmi,
czywę
ceny!
Lokal
znajduje
się
w
alejli gołąbki w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są z kapusty
ce przy Pałacu Poznańskiego,
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych
prowadzącej do ulicy Ogrodowej.
bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
Ma dwa poziomy – pierwszy na
gorąco te dania polecam!
parterze, drugi w zabytkowej
i pieczołowicie odrestaurowanej
ceglanej piwnicy. To największa
restauracja w Manufakturze,
mogąca jednorazowo przyjąć ok.
400 osób. Gorąco zachęcam do
wypróbowania dań lokalu!

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

16

PIZZERIA
IN CENTRO

10.indd 16

Jesień po bułgarsku

GASTRONOMIA

Piotrkowska 153

Piotrkowska 77

tel. 42 636 99 92

tel. 42 632-48-76
www.irishpub.pl

Pieczone bakłażany

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

GASTRONOMIA

18 16

Pasta kiopołu

18

Gołąbki zelevi sarmi

rynek
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rynek
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2013

tel. 503 730 977

rekomenduje JERZY MAZUR

Profesjonalne usługi
porządkowe
Będzie
„Skandal”...
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Rozmowa
z Patrykiem
Comfort Clean
ul. ChmurnaApostolidisem,
6
tel. 503 730właścicielem
977
restauracji
„Skandal
w Kuchn!”

t Kogo zapraszacie do nowej restauracji?
Chcemy stworzyć miejsce, w którym dobrze będą się czuli ludzie w przedziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni,
jak i młodsi, którzy mieszkają w okolicy. Budujemy kartę kuchni od podstaw
– nie używamy półproduktów, każde
podawane tu danie powstaje od zera.
Nasza kuchnia to autorska fuzja najciekawszych połączeń kuchni klasycznej,
molekularnej i śródziemnomorskiej.
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Rynek Manufaktury
tel. 42 630 88 22
42 630 88 98

poczta@tawerna.com.pl
www.tawerna.com.pl
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rekomenduje JERZY MAZUR

Teatralny Clakier

Poznaj prawdziwy smak Indii

FIND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT
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Ericpol ma przystanek

Na łódzkiej mapie MPK
przy ul. Sienkiewicza pojawi
się nowy przystanek z nazwą
Ericpol. Symboliczne przecięcie wstęgi odbyło się pod
koniec września z udziałem
prezesa firmy Jana Smeli
oraz Prezydent Łodzi Hanny
Zdanowskiej. Firma zatrudni w tym roku 150 informatyków, zwiększając tym
samym liczbę zatrudnionych w Łodzi do 800, a w całej grupie w Polsce do ponad 2000. Tak duże zapotrzebowanie na nowych pracowników ma związek ze zwiększoną aktywnością spółki na rynku zamówień publicznych, ekspansją na rynki DACH (Niemcy Austria,

Dalkia ogrzeje Konstantynów Łódzki
W
Urzędzie
Miejskim w Konstantynowie Łódzkim spółka Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy oraz Dalkia Łódź SA podpisały umowę o przyłączenie systemu ciepłowniczego miasta
do sieci ciepłowniczej Dalkii. To pierwszy tego typu projekt
realizowany w rejonie
Aglomeracji
Łódzkiej. Po sfinalizowaniu inwestycji w 2016 r. mieszkańcy będą
płacili o 20 proc. mniej za ogrzewanie niż teraz. Przy podpisaniu
umowy obecni byli: Marszałek Województwa Witold Stępień,

Lokale użytkowe w odwrocie
Trzy pytania do Tomasza Błeszyńskiego,
doradcy rynku nieruchomości
Warto inwestować w lokale użytkowe?
Było to opłacalne 5-8 lat temu, kiedy
można było kupić dobry lokal w realizowanych projektach deweloperskich za rozsądną cenę. Podaż była niewielka, a deweloperzy nastawiali się głownie na projekty mieszkaniowe. Popyt na
takie lokale był większy i o powierzchnię do najmu zabiegały banki,
sieci aptek oraz markety na placówki franczyzowe. Była to dobra
i pewna inwestycja, warto było nawet wziąć kredyt hipoteczny
i spłacać raty z miesięcznych przychodów z najmu.
Jaka sytuacja jest teraz?
Kryzys trwa nadal i na rynku nieruchomości jest ogromna

TAXI 800400400 mobilnie!

Szwajcaria), a ostatnio z kryzysem ukraińsko-rosyjskim. Firmy
korzystające dotychczas z usług informatycznych na Dalekim
Wschodzie zaczynają szukać partnerów z podobnego kręgu kulturowego, zorientowanych na kreatywny sposób rozwiązywania problemów. Ericpol przygotowuje się do obsługi nowych zamówień, planuje przejęcia nowych firm i od początku roku prowadzi aktywne
działania rekrutacyjne. Obecnie w Łodzi na terenie ŁSSE obok dawnej pływalni Olimpia powstaje
nowa siedziba spółki. Wartość
inwestycji przekroczy 60 mln
zł, a prace zostaną zakończone
w listopadzie br. Ericpol
poszukuje kandydatów głównie ze znajomością języków C/
C++ i Java, warto zatem śledzić
informacje
w
internecie
o potrzebach firmy.
(jm)
Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Henryk Brzyszcz, Prezes
Zarządu Dalkia Polska
Gerard Bourland oraz
społeczni doradcy burmistrza Konstantynowa Łódzkiego. Umowa
jest efektem wspólnych
analiz obu przedsiębiorstw na temat optymalnego pod względem technologicznym, ekonomicznym i efektywności energetycznej sposobu zasilania miasta Konstantynów Łódzki w ciepło
systemowe. Wykonanie prac związanych z połączeniem obu systemów ciepłowniczych oraz pierwsze dostawy ciepła systemowego z Dalkii dla miasta Konstantynów Łódzki planowane są już
w sezonie grzewczym 2015/2016. Umowę zawarto na 5 lat z możliwością przedłużenia.
(jm)
podaż wszelkiego rodzaju lokali użytkowych. Ceny i stawki najmu
ostro się negocjuje, bo lokale całymi miesiącami, a nawet latami
stają puste. Widać to nie tylko w pojedynczych lokalizacjach,
ale również galeriach handlowych i pawilonach handlowo-usługowych. Na prestiżowych ulicach w centrach miast również są zaklejone witryny w pustych lokalach. Inwestycja w lokale użytkowe nie
jest już więc taka opłacalna, jak kiedyś.
Kiedy może nastąpić poprawa na rynku?
Popyt na lokale szybko nie wróci i na nic się zdadzą żadne czarodziejskie analizy. Sytuacja ulegnie zmianie kiedy większość społeczeństwa pracować będzie za godziwe wynagrodzenie, a koszty prowadzenia działalności gospodarczej będą rozsądne. Bo przecież
lepiej jest dla właściciela nieruchomości i lokalu, gdy ten pracuje,
nawet jeśli jest wynajęty za mniejszy czynsz. Więcej informacji na
blogu http://blog.tomaszbleszynski.pl/2014/09/16/inwestycje-w-lokale-uzytkowe/
(Not. jm)

Impreza się przedłużyła i nie wiesz gdzie jesteś? Masz awarię
samochodu w nieznanej okolicy? Spoko, jak masz telefon z
androidem lub iOS, a w nim aplikację TAXI 800400400, to wbudowany GPS określi Twoją lokalizację i kilkoma kliknięciami
zamówisz taxi. Pomyśl o Sylwestrze już dziś, bo wtedy będzie za
późno. Telefonistki w centrali mogą odebrać kilka telefonów równocześnie, natomiast aplikacja w kilka sekund zamówi taryfę bez
czekania na linię: system obsłuży kilkaset zamówień na raz! Poleć
to znajomym wysyłając SMS z adresem www.aplikacja.400.pl
To działa!
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DoubleTree by Hilton po roku
Hotel oddano do użytku
w lipcu 2013 r., a we wrześniu
br. jego dyrekcja pochwaliła
się swoimi osiągnięciami.
Otóż w tym czasie przenocowało w nim blisko 40 tysięcy
osób z Polski oraz z zagranicy.
Z
organizowanych
w hotelu eventów oraz
restauracji Four Colors
i Golden Baru skorzystało prawie 82 tysiące osób, a w hotelowej strefie SPA & Health Club wykonano blisko 2,5 tysiąca zabiegów. Ciekawiej te dane wyglądają w szczegółach: zjedzono tu 4,5 tony pieczywa,
1341 steki i 3 tony makaronu, wypito 67 wanien soków, 10 tys. kaw, 3
tys. drinków i 600 wiader whisky, a na śniadania zużyto w sumie 24
tys. jaj. Znakomite oceny wystawili hotelowi goście – 9.3 na 10 oceniło pobyt jako superb, portal Tripadvisor ulokował DoubleTree na
trzecim miejscu wśród 32 hoteli w Łodzi, a Trivago – na czwartym
miejscu w gronie 4-gwiazdkowych hoteli w Polsce.
– Po roku działalności jesteśmy w stanie stwierdzić, ze nasz hotel jest zdecydowanie obiektem konferencyjnym. Naszym głównym atutem jest lokalizacja w centrum Polski, duży parking oraz hale, które dają niemal nieograniczone możliwości aranżacyjne – mówiła podczas konferencji Joanna Płauszewska-Deka, dyrektor sprzedaży i marketingu DoubleTree By Hilton Łódź.
Hotel i restauracja zdobyły 12 wyróżnień i nagród w prestiżowych
konkursach, w tym tytuł Najlepszego Nowego Hotelu w Europie
Srodkowo-Wschodniej wg magazynu Eurobuild, wyróżnienie w konkursie European Property Awards 2014 czy tytuł Budowy Roku 2013.
Hotel posiada 200 pokoi, bogate zaplecze konferencyjne i kongresowe, kino 3D oraz SPA & Health Club, a wraz z odnowionymi halami
dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych przy Łąkowej 29 oferuje 4,5
tys. mkw. powierzchni wystawienniczej. W bezpośrednim sąsiedz-

twie jest też biurowiec MediaHUB, w którym najwięksi najemcy to
PKO BP, TomTom, Europejski Fundusz Leasingowy oraz Seamless
Poland. Wypada tylko pogratulować!
(jm)

Boutique Hotel’s w sercu Łodzi
Sieć Boutique Hotel’s posiada w Łodzi cztery
obiekty zlokalizowane
w samym centrum miasta: przy Piłsudskiego
10/14, Milionowej 25,
Rewolucji 105 r. 8 i Stefanowskiego 17 (hostel
z pokojami 1, 2 i 3-osobowymi). W każdym są
doskonale wyposażone
pokoje, bezpłatny i monitorowany parking, bezprzewodowy
internet
Wi-Fi, sale konferencyjne
z kompletnym sprzętem
multimedialnym,
zaś
w obiekcie przy Piłsudskiego jest także profesjonalna siłownia, sala fitness oraz korty do gry
w squash. W holu każdego obiektu jest ekspres
z darmową świeżo mieloną kawą, herbatą i czekoladą dostępne dla Gości
przez całą dobę. – Lokalizacja sieci Boutique Hotel`s
powoduje – podkreśla
Agnieszka
Graczyk,
Dyrektor ds. Sprzedaży

rynek Łódzki 10(161) 2014

sieci – że z każdego naszego obiektu
jest blisko do newralgicznych punktów miasta: Atlas Areny, Hali
EXPO, Manufaktury, Galerii
Łódzkiej i prawie całej ulicy Piotrkowskiej. Nasza sieć to bezpieczne,
wygodne i prestiżowe miejsce do
pobytu w Łodzi, a zadowolenie
Gości jest priorytetem. Zapraszamy!
(Not. jm)
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Szukamy nowoczesnych firm
Rozmowa z Małgorzatą Brzezińską,
Prezesem Zarządu Instytutu
Nowych Technologii i Konsulem
Honorowym Wielkiej Brytanii
w Łodzi

Rozmawiamy podczas balu TOP
Klientów hal SELGROS. Jak Pani ocenia
rolę firm handlowych w Łodzi?
Firmy handlowe są ogromnym pracodawcą: tysiące ludzi
w Łodzi i regionie pracuje w handlu. Powinniśmy chwalić takie
firmy, które tworzą miejsca pracy. Niektórzy krytykują hurtowe
markety, ale wszyscy się przyzwyczailiśmy do robienia zakupów
w wielkich centrach, bo są wygodne. Osoby pracujące nie mają czasu
na drobne zakupy. Takie centra, jak Selgros, są ukierunkowane na
odbiorcę hurtowego, bo taki też jest bardzo potrzebny, a ich liczba
rośnie. Teraz w Łodzi są 2 hale SELGROS.
Jak liczne są firmy brytyjskie na łódzkim rynku?
Większość firm brytyjskich w regionie ma kapitał mieszany
i często trudno ustalić ich pochodzenie. Na przykład nie każdy wie,
że założyciel TESCO wywodzi się z rodziny, która z Łodzi wyemigrowała do Anglii. Nasz Instytut realizuje wiele projektów właśnie
w partnerstwie międzynarodowym, związanych z wdrażaniem
nowoczesnych rozwiązań w edukacji i przedsiębiorczości. Przy
Instytucie powstał np. regionalny ośrodek Debaty Międzynarodowej, utworzony przez MSZ, działa też u nas Eurodesk, Centrum
Informacji Unijnej i punkt konsultacyjny programów Erasmus+.

Polędwica na przyjęcia
Rozmowa z Amelią Kolasą, współwłaścicielką restauracji
„Słoneczna Dolina”
Podczas balu TOP
Klientów hal SELGROS
wykazała się Pani niezwykłym refleksem i talentem aktorskim na scenie...
Jak weszłam na
scenę, pomyliłam się
przy podawaniu numeru wygranego losu.
Talentem wykazał się
wtedy dyrektor Marek
Chruścielewski, który
zabawnie poprowadził
naszą rozmowę, dzięki
czemu dostałam nagrodę pocieszenia. Prowadzimy lokal na Widzewie od 5 lat i zaopatrujemy się w hali przy Rokicińskiej, bo najbliżej.
Selgros bardzo się rozwinął, a jego przedstawiciele są otwarci na opinie klientów. Na naszą prośbę hala zaczęła np. prowadzać wiele
nowych artykułów. Szefem kuchni jest syn, który w hali szuka ciekawych owoców, warzyw i ryb. Jest bardzo zdolny, uczestniczy w konkursach Bocusse d`Or i w narodowych eliminacjach Global Chefs
Challenge. Niedawno w jednym z konkursów zajął trzecie miejsce!

Współpracujemy z różnymi
przedsiębiorstwami i nasi
doradcy wspierają firmy w rozwijaniu swojego potencjału
i pozyskiwaniu środków unijnych. Współpracujemy też
z organizacjami pozarządowymi. W Łodzi działa ich kilkaset, a w województwie – ponad
tysiąc. Trzeba pamiętać, że one
też mogą być znakomitym pracodawcą.
Czym Instytut będzie się zajmować w sezonie jesienno-zimowym?
Zaczynamy nową edycję
konkursu Lider Nowoczesnych Technologii, którego rozstrzygnięcie nastąpi na początku grudnia. Organizujemy ten
Laureaci konkursu
Lider Nowoczesnych Technologii 2013
konkurs od 10 lat –zapraszamy
firmy, które mogą być wizytówką miasta i regionu, stosują nowoczesne technologie i są konkurencyjne na rynkach europejskich i światowych. Zachęcamy do składania aplikacji – można to robić do
listopada. Teraz na balu TOP Klientów hal SELGROS dobrze się
bawimy, ale już od poniedziałku serdecznie zapraszam redakcję
„Rynku Łódzkiego” do współpracy!
Na pewno skorzystamy i dziękuję za rozmowę.
Jerzy Mazur
Wylosowała Pani sporą
nagrodę: 10 kg polędwicy wołowej.
Co z niej zrobicie?
Kiedy poznałam męża, to
na każdym obiedzie u teściowej była polędwica lub ozór
wołowy. W naszej karcie takich
dań nie mamy, ale zrobimy je
na zamówienia, bo wołowina
jest bardzo sexy! Jesteśmy otoczeni przez duże zakłady i w najbliższej okolicy pracuje wielu mężczyzn. W lokalu zmieści się nawet 80 osób, dlatego organizujemy
okolicznościowe przyjęcia i wesela. Wylosowana polędwica bardzo
się na takie przyjęcia przyda, umówiłam się już z halą, że będziemy ją
odbierać partiami. No i zaprosiliśmy już dyrektora hali, żeby na
miejscu spróbował polędwicy według naszej receptury!
Wywiad nieautoryzowany (Not. jm)

Torty z tradycją
Chcąc uhonorować Gości Selgrosa firma Hort
Cafe przygotowała
wyśmienity, niepowtarzalny tort na
bazie naturalnych
surowców. Kolorystyka nawiązywała

RYNEK

do logotypu Selgrosa, a wśród
smaków znalazły się tort sherry i kusiciel, dwie autorskie
propozycje cieszące się największą popularnością wśród
smakoszy
tortów
Hort
Cafe. Ich niepowtarzalny smak
i jakość sprawiły radość zgromadzonym Gościom!
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Klienci TOP na balu

Wyjątkowi ludzie, wyjątkowy klimat, wyjątkowa oprawa – tak w skrócie można podsumować tradycyjny bal TOP
Klientów Selgros, który zorganizowano
we
wrześniu
w Wytwórni. W klubie przy
Łąkowej 29 bawiło się ponad
tysiąc posiadaczy Złotej Karty
Selgros. Goście delektowali się
nie tylko potrawami przygotowanymi przez Inter-Solar oraz
Hart Cafe, ale również dźwiękami – o oprawę muzyczną
zadbał zespół Vini Band. Konferansjerką zajął się Rafał
Tomczyk. Jedną z dodatkowych atrakcji była – tradycyjna już – loteria. Dziesięciu
szczęśliwców wyszło z balu
z nagrodami. Pierwsza łódzka
hala Selgros powstała 15 lat

temu przy ul. Rokicińskiej,
drugą wybudowano cztery
lata temu przy ul. Pabianickiej.
– Naszą halę w ciągu 15 lat
odwiedziło ponad 20 milionów
osób – mówił Marek Chruścielewski, dyrektor hali
SELGROS Rokicińska. –
Taką liczbę klientów zarejestrowaliśmy, licząc wchodzących od
początku istnienia hali. Jeśli wziąć
pod uwagę, że statystyczny TOP
Klient dziennie wywozi od nas
500 kg zakupów, to wychodzi niewyobrażalna masa towarów,
które z naszych półek trafiły do
mieszkańców Łodzi i regionu.
Goście bawili się do rana,
ale nam udało się nagrać rozmowy z Wojewodą Łódzką
Jolantą Chełmińską oraz
Małgorzatą Brzezińską, Prezesem Zarządu Instytutu
Nowych Technologii i Konsulem Honorowym Wielkiej Brytanii
w
Łodzi,
które publikujemy obok. A już po balu odwiedziliśmy restaurację „Słoneczna Dolina”, której współwłaścicielka
Amelia Kolasa wylosowała, a właściwie wynegocjowała, niecodzienną nagrodę… Zapraszam do lektury!
Jerzy Mazur
Zdjęcia: Sebastian Szwajkowski,
Waldemar Zawadzki Vision Studio 3D

Popieram synergię w działaniu
Rozmowa z Jolantą Chełmińską,
Wojewodą Łódzkim
Na corocznym balu TOP klientów
SELGROS bawi się prawie tysiąc najlepszych klientów hali działającej od 15
lat przy ul. Rokicińskiej i od 4 lat przy
ul. Pabianickiej. Jak Pani ocenia korzyści, które SELGROS daje miastu
i województwu?
To jest piękna tradycja. 15 lat
spotkań z klientami świadczy o tym,
że dbałość firmy o klienta jest stała
i że ich liczba wciąż rośnie. Wzajemne wspieranie się hal i klientów daje
niezliczoną ilość miejsc pracy, co
dla województwa i Łodzi jest niezmiernie ważne. Nie ma rozwoju rynku, jeśli nie ma na nim pieniędzy, a pieniądze ludzie zarabiają wtedy, kiedy mają pracę. W Selgrosie są stabilne miejsca pracy, bo fluktuacja w halach, jak mówił dyr.
Marek Chruścielewski, jest najniższa w kraju. Życzyłabym tego każdej firmie. Śledzę rozwój Selgrosa od 15 lat, kiedyś jako bankowiec,
który analizował dane i kondycję firmy. Dobrze, że ta stabilność
zarządzania jest przez właścicieli utrzymywana. Bo w przypadku
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obu oddziałów ich szefowie pracują tu od samego początku – wiążą
się z klientami, doceniają swoich pracowników i myślę, że z kolei
oni są doceniani przez właściciela.
Warto pamiętać, że prawie każdy TOP Klient Selgrosa to sklep
zatrudniający kolejnych pracowników...
I to jest właśnie efekt synergii, którą popieram. TOP Klienci hal
znajdują w Selgrosie to, czego potrzebują, dzieki czemu zatrudniają
pracowników i są partnerami innych firm. I to jest piękne – taki
łańcuch przedsiębiorczości jest niezwykle pożądany. Aby to współdziałanie było pełne i zauważalne, musi mieć swoją tradycję. A bal
TOP Klientów taka właśnie tradycję podtrzymuje.
Ważna tu jest także społeczna odpowiedzialność biznesu: Selgros jest
znanym darczyńcą i sponsorem.
To jest bardzo ważna funkcja, jaką firma pełni na rynku, na
którym funkcjonuje. Kiedyś niewiele się o tym mówiło. Ale dziś
nie można się odizolować od tego, co jest na zewnątrz wokół
firmy. Ilekroć uczestniczę w akcjach czy działaniach społecznych
lub charytatywnych, zawsze widzę obecność Selgrosa – czasem
w formie paczek, czy talonów dla osób gorzej uposażonych, czasem pomocy dla dzieci i harcerzy w ich akcjach patriotycznych. To
bardzo piękne, że firma dzieli swoimi zasobami z innymi, którzy
potrzebują wsparcia. Jest nam wszystkim łatwiej, gdy wiemy,
że możemy na siebie liczyć.
(Not. jm)
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Bull Riding
w Western City

Pilarki na jesień

BRONKOS,
Osiem sekund – tyle czasu ma się
autoryzowany dealer
utrzymać na grzbiecie dzikiego byka
HUSQVARNA
zawodnik podczas Bull Riding.
w Łodzi, zaprasza
Występuje w westernowym stroju –
w październiku do
koszuli z długim rękawem, dżinsach,
skorzystania z jesienczapsach i kapeluszu lub ochronnym
nej promocji. Opadakasku. Takie pokazy odbywają się
ją wtedy liście z drzew
w Czechach, Słowacji, Niemczech,
i przyda się model
Francji, Hiszpanii, Włoszech i Węgrach, a w ostatni weekend sierpnia do
Husqvarna 125BVx,
tych krajów po raz pierwszy dołączyła Polska. Zawodnicy przyjechali do
czyli maszyna „dwa
Western City w Ściegnach na zaproszenie szeryfa Jerzego Pokoja. Byki
w jednym” – dmuchapochodzą ze specjalnej hodowli i każdy waży ponad tonę – są przeznawa/odkurzacz
do
czone tylko do występów na arenie i reprodukcji. Upadki z nich były na
liści, która jednocześnie zbiera i kompaktuje liście w proporcji 16:1 pierwszy rzut oka bardzo groźne, lecz nikomu nic złego się nie stało
(cena 1299 zł). Salon oferuje też pilarki do użytku przydomowego: i zabezpieczający imprezę lekarze nie musieli interweniować, wszystko
We wrześniu
odbyły skończyło
się Międzynarodowe
Husqvarna 236 (moc 1,4kW w cenie 689 zł) i Husqvarna
135 (moc
się na siniakach, otarciach i nadciągniętych mięśniach. RówREHABILITACJA,
organizowane
od 21
1,5kW w cenie 899). Kupimy tu także mocną Targi
pilarkę
uniwersalną norzędnymi
zwycięzcami
pokazów zostali Márton Lúd, Zdeno Giertli
lat
przez
łódzką
spółkę
INTERSERVIS.
PrzyjeHusqvarna 450e (moc 2,4kW w cenie 1759 zł) w zestawie z dodatkowym i Szymon Wierzchosławski. Gratulujemy!
chało
tu 230 wystawców‚
sześć tysięcy lekarzy
łańcuchem i 5l oleju, oraz modele profesjonalne
do ciężkich
prac –
Tekst i zdjęcia: Krzysztof Jarczewski
rehabilitantów,
fizjoterapeutów‚
naukowców
Husqvarna 555 (moc 3,1kW w cenie 2449) w zestawie z dodatkowym
iłańcuchem,
osób niepełnosprawnych
jak rów- z opiekunami. To jedna
znież
najważniejszych
imprez branży medycznej
bardzo popularw
Europie,
prezentująca
najnowsze urządzenia
ny
wśród
drwali
MEDEN-INNMED
KOORDYNACJA
wspomagające
diagnozowanie‚ leczenie i rehamodel Husqvarna
bilitację.
W
tym
roku
swoją
premierę
miały
tu
560 XP/XPG (moc
m.in.
wspomagający
rehabilitację rąk,
3,5kW robot
w cenie
2749
słuchawki
służące
do światłoterapii podczas sezł za wersję
zwykłą
zonowych
interaktywne gry do terapii
oraz 2949depresji,
za wersję
dzieci
z autyzmem oraz sprzęt do nauki chodu.
z podgrzewanymi
uchwytami).
SerdeczPodczas
targów
odbyło się kilkanaście konfenie zapraszamy!
rencji
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
przyznano firmom HABILIS za ortezę dla osób
po udarze, VITA za urządzenieZaprotestowaliśmy
do reedukacji cho- przeciwko użyciu
tytułu
westernu
wszechczasów przez produ Parestand oraz STANLEY za taśmę
termoplafesora Jerzego Eislera w książce "Siedmiu
styczną Orficast. Gratulujemy!
VITA
wspaniałych. Poczet pierwszych
sekretaBTL POLSKA
rzy KC PZPR". Ta partia haniebnie zapisała się w historii Polski. Przyszła do nas
na sowieckich bagnetach, mordowała
i wsadzała do więzień.
Siedmiu wspaniałych pojechało bronić
meksykańskiej wioski przed bandytami.
Czterech zginęło, trzech przeżyło, a dwóch przyszło do biblioteki, aby
przed wygłoszeniem prelekcji przez profesora zaprotestować przeciwko
takiemu nadużyciu. Cenimy profesora za książki, którymi zrehabilitował lata swojego członkostwa w PZPR (1977-1981), gdy był w składzie
egzekutywy POP PZPR w Instytucie Historii PAN. Ale głośno protestujemy przeciwko wykorzystywaniu tytułu filmu w książce o przywódcach
potępianej partii.
Jerzy Mazur i Remigiusz Pękala

Kowboje protestują!

RYNEK
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Fot. K.J.

Złota Rehabilitacja

Mercedes z kosmosu
Dwa pytania do dra inż. Krzysztofa
Dwornika, znawcy motoryzacji
i byłego pracownika Politechniki
Łódzkiej, Prezesa łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji
Jaki jest najnowszy Mercedes S Class
Coupe?
To całkowicie nowy samochód na
nowej płycie z kompletnie nowymi osiągami. Premiera odbyła się w Genewie,
a w Polsce obejrzeć go można było
w Stacji Mercedes w Warszawie. Auto
sportowe, niskie, szerokie, długie
(ponad 5 m!) i lekkie. Ma boczne szyby
chowane bez ramek i szklany dach,
a w środku dwa duże 12-calowe ekrany
LCD. Na lewym są wyświetlane parametry jazdy, na prawym – nawigacja i radio.
Włączenie systemu night vision powoduje, że na środku lewego ekranu widać
obraz drogi przed samochodem z kamery z podczerwienią.
A co jest pod maską?
W Warszawie pokazano S Coupe
w wersji 63 AMG. Ciekawostką jest,
że każdy taki silnik jest sygnowany
nazwiskiem tego mechanika (jednego
z 12-u), który opowiada za jego skompletowanie, montaż i regulację. Silnik

63 AMG ma 585 KM co
pozwala na osiągnięcie
w 3,9 s 100km/h. Można
zamówić oczywiście wersję
4-MATIC i wtedy auto jeździ jak po szynach. W wersji podstawowej prędkość
ograniczono do 250 km/h,
ale dostępna jest też wersja
z pakietem 300 km/h.
A model 65 AMG z silnikiem V12 to zupełny
kosmos. Ceny są od 571
tys. zł, wersja 63 AMG –
760 tys. zł, a 65 AMG –
1 110 tys. zł. Ci, co nim jeździli, mówią, że auto jest
tego warte!
(Not. jm)
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