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GOSPODARKA
WYDARZENIA

Salon książki w muzeum

PWN i National Geographic. Podczas 3 dni targowych na zwiedzających czekać będą spotkania z autorami, gwiazdami telewizji i kina,
zaplanowano także panele dyskusyjne dla bibliotekarzy, konferencje branżowe oraz edukacyjne
warsztaty dla dzieci. Spotkamy tu
m.in. Marcina Ciszewskiego,
Tomasza Szweda, Alicję Resich-Modlińską, Barbarę Bursztynowicz, a z zagranicy przyjedzie ukraiński poeta Jurij Andruchowycz
oraz amerykański eseista Charles
Bernstein. W specjalnej strefie
Salonu można będzie wymienić
przeczytaną już książkę na nową.
Warto tu być!
(BeO)

W dniach 28-30 listopada
Międzynarodowe Targi Łódzkie
zapraszają do Centralnego
Muzeum Włókiennictwa na IV
Salon Ciekawej Książki. Zabytkowe wnętrza dawnej Białej Fabryki
gościć będą 70 wystawców oraz
artystów, pisarzy, poetów, przedstawicieli świata literatury oraz
miłośników dobrej książki. To
największa impreza wystawiennicza w regionie łódzkim skierowana do branży wydawniczej i czytelników, odwiedzana rokrocznie przez blisko 7 tys. osób. Tegoroczny Salon
zainauguruje Festiwalu Puls Literatury, organizowany przez Dom Literatury. Udział w imprezie potwierdziły największe wydawnictwa działające
na rynku: Znak, Nasza Księgarnia, Czarna Owca, Agora, Zakamarki,
Sonia Draga, Helion, Zeszyty Literackie, Akapit Press, SQN, Azymut

Sukces w stylu EKO

handlu i sprzedaży w biznesie ekożywności. Równolegle z targami odbywały się III
Targi Ekologicznego Stylu Życia beECO.
Do konkursu o Złoty Medal NATURA
FOOD zgłoszono 37 produktów w 4 kategoriach: produkty ekologiczne certyfikowane (wyróżnienie otrzymała Eko Piekarnia), produkty naturalne (Złoty Medal
otrzymała Pracownia Cukiernicza Magdalena Kroczek), produkty tradycyjne
(Złoty Medal otrzymali ex aequo: Bacówka Towary Tradycyjne i Mazurskie Miody)
oraz w kategorii produkty zagraniczne
(Złoty Medal otrzymała: Kreta24.pl).
Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Złoto Medal w kategorii Wybór
Konsumenta za najlepszy produkt tradycyjny zdobyła Bacówka Towary
Tradycyjne. Gratulujemy i już teraz zapraszamy na VIII Targi NATURA
FOOD i III Targi beECO w terminie 2-4 października 2015 r.           (jm)

W październikowych Targach
Żywności Ekologicznej i Regionalnej NATURA FOOD wzięło udział
ponad 300 wystawców z Polski oraz
Litwy, Węgier, Włoch, Republiki
Czeskiej, Niemiec i Japonii. Imprezę odwiedziło blisko 12 tys. miłośników bioproduktów, ekożywności,
produktów regionalnych i tradycyjnych oraz produktów wytwarzanych z przyjaznych dla środowiska
materiałów. Targom towarzyszyło
mnóstwo spotkań, seminariów
i konferencji branżowych, po raz
pierwszy odbyło się Forum EKObranży, poświęcone zagadnieniom

Innowacyjne

tekstylia

biorstwa działające w wielu sektorach gospodarki powiązanych ze sobą branżą technicznych wyrobów włókienniczych. Imprezie
towarzyszyła Konferencja Technicznych
i Specjalnych Wyrobów Włókienniczych
INNOVATEX 2014, organizowana pod
hasłem: „Wypełnij swój świat tekstyliami”.
Na stoiskach można się było namacalnie
przekonać, że tekstylia dla budownictwa,
medycyny, wojska, rolnictwa, transportu to
przyszłość włókiennictwa w Polsce.  
(ar)

W październikowych II Targach Technicznych Wyrobów Włókienniczych wzięło udział
kilkadziesiąt firm z Łodzi i regionu, produkujących innowacyjne produkty dla różnorodnych
sektorów gospodarki. Swoją ofertę pokazali tu
producenci oraz dystrybutorzy włóknin, przędzy, tkanin i dzianin technicznych oraz maszyn
dla przemysłu włókienniczego. Targi TTWW to
jedyne w Polsce miejsce, w którym można nawiązać kontakty handlowe przez polskie przedsię-

TARGI
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Żagle w EXPO

świadczy o profesjonalizmie i dobrej pozycji przemysłu jachtowego
w świecie. Targi odwiedzą również miłośnicy sportów i rekreacji wodnej zainteresowani nową ofertą
handlową, turystyką wodną, warsztatami tematycznymi, ciekawi
nowych rozwiązań.
Wydarzeniem tegorocznych
targów będą prezentowane nowości, a wśród nich światowa prapremiera polskiego jachtu Galeon 305
HTS, premiera europejska norweskiego jachtu Draco 27RS oraz polskie premiery: Bayliner 742
Cuddy, Solina 22, Maxus 26, Nexo
3rd, Mastercraft NXT, RIB Tender
ZF3, Escapade 550. Zachęcamy do
czynnego udziału w seminariach,
warsztatach i prezentacjach, prowadzonych przez doświadczonych
praktyków. Zapraszamy do Tawerny Gniazda Piratów, w której przy
muzyce na żywo można będzie
odpocząć w gronie przyjaciół.
W tym roku gwiazdą sceny szantowej będzie zespół EKT Gdynia. Do
zobaczenia na BOATSHOW
w Łodzi!

W dniach 14-16 listopada
spółka INTERSERVIS zaprasza
na XVI Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych BOATSHOW.
Hala Łódź EXPO będzie gościła producentów, importerów
oraz handlowców Polskiego
Przemysłu Jachtowego, zdobywającego coraz wyższą pozycję
w eksporcie do krajów wysoko
rozwiniętych. W tegorocznej
edycji targów udział weźmie
192 wystawców z siedmiu
państw, prezentujących ponad
sto jednostek pływających.
Dzięki takim stoczniom jachtowym, jak: Galeon, Delphia
Yachts, Balt Yacht, Haber
Yachts, Northman i wielu
innym, możemy z satysfakcją
obserwować polskie jachty nie
tylko podczas targów, lecz również na akwenach pod każdą
szerokością geograficzną, co

XVI
Łódź, 14-16 listopada 2014

Kalendarz z muralami

Krzysztof Witkowski, właściel VIRAKO
i MONOPOLIS, oraz Andrzej Pągowski

bardzo związany, a w Muzeum Kinematografii obchodziłem swoje 60. urodziny.
Gdy dostałem propozycję zrobienia zdjęć do
kalendarza, od razu wiedziałem, że coś do
nich dorysuję. Dlatego oprócz miejsc, które
mnie kręcą i są jak gotowa scenografia do
filmu, będą moi przyjaciele: Andrzej
Wajda, Janusz Głowacki, Urszula
Dudziak i Borys Szyc. Chciałbym, aby
choć trzy murale pojawiły się na ścianach,
gdzie je zaprojektowałem. Kalendarz
ukaże się w nakładzie 400 egzemplarzy, a inspiracją do niego stały się
dla artysty m.in. rzeźba z parku
„Śledzia”, andel's hotel, Łódź Art
Center, PWSFTViT oraz śródmiejskie podwórka.                              (jm)

Kalendarz Virako na 2014 r.
z pracami Ryszarda Horowitza spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem
podczas wernisażu, który odbył się
14 listopada ub. roku w dawnych
zakładach monopolu wódczanego
w Łodzi. Owacje były na stojąco,
a licytacja kalendarza z numerem 1
przerosła oczekiwania organizatorów – został on sprzedany za rekordową cenę 21 tys. złotych. Późniejsza
licytacja prac Ryszarda Horowitza
pozwoliła z kolei zebrać ponad 160
tys. złotych, które wspomogą charytatywną akcję "Szczęśliwe Podwórka", propagującą ideę powstawania
i istnienia świetlic środowiskowych.
Wiemy już teraz, kto będzie autorem kalendarza Virako na 2015 r.:
znakomity grafik Andrzej Pągowski,
który w ostatnich dniach października podpisał na ścianie Monopolis
swój mural pływaka skaczącego
z trampoliny do basenu. Co zobaczymy w kalendarzu pozostanie
tajemnicą aż do 20 listopada, kiedy
w Monopolis odbędzie się jego licytacja. – W tym muralu jest radość, dynamika oraz pokonywanie strachu – wyjaśniał artysta podczas konferencji
prasowej. – Skakałem w młodości
z takiej trampoliny, ale dzisiaj już bym tego
nie zaryzykował. Jestem z Łodzią od lat
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Kolory dla Polski

Fotografie
na wystawach

Podczas jednej z naszych rozmów powiedziałam jej, że kolorystyka tych obrazów bardzo do Polski pasuje. Dlatego tak zatytułowała wystawę – „Polsko, dla ciebie radość moich kolorów”. Dzięki naszym kontaktom w Warszawie udało się tę
Rozmowa z Patrycją Beatriz Salas,
wystawę przenieść w październiku do stolicy, ale myślimy już
Ambasadorem Republiki Argentyny w Polsce
o kolejnych miejscach.
Czy to pierwsza Pani wizyta w Łodzi?
Jakie są najbliższe plany Ambasady Argentyny w Warszawie?
Jestem tu już drugi raz, ale wcześniej nie miaRealizujemy wiele projektów. Promujemy współpracę mięW galerii ŁTF
łam czasu, aby cokolwiek obejrzeć poza Manufakdzy regionami, a Łódź jest miastem bliźniaczym Cordoby
przy ul. Piotrkowturą, gdyż nocowałam w hotelu Andel`s. Teraz
w Argentynie. Chcemy zacieśnić kontakty społeczne, kulturoskiej 102 przez 3
obejrzałam galerię muzyki im. Artura Rubinstewe, naukowe, technologiczne i turystyczne. Mamy w Argentytygodnie od 8.10 bęina w Muzeum Historii Miasta, w której jest planie duże skupiska polonijne w Berisso i Misiones na północdzie można oglądać
kat zapowiadający jego występy w Teatrze Colón
nym wschodzie. Rozmawiałam dziś na temat udziału argenwystawę wydaniach
fotografii
tyńskich projektantów mody w przyszłorocznych
w Buenos Aires. Zwiedziliśmy także Białą FabryKrzysztofa we
JarczewFashion Week Poland. W 2016 r. planujemy zorganizować
Wrokę, pokazującą wielkość dawnego imperium tekstylnego Łodzi.
skiego
pt.
„ZapozoJak doszło do otwarcia wystawy malarstwa Móniki Albisu w Sando- cławiu spotkania argentyńskie w ramach dwustulecia ogłoszenia
wani”. Zobaczymy
mierzu?
przez Argentynę niepodległości. Chcemy też zorganizować
misję
nasektora
niej rolno-spoportrety
Poznałam Monikę Albisu na wystawie jej malarstwa w Nowym gospodarczą do Polski z udziałem przedstawicieli
osób zabytków
znanychoraz
ze
Jorku. Bardzo mi się spodobał jej styl i postanowiłam, że jeśli kiedy- żywczego, energetycznego, urbanistycznego, ochrony
politycznej
rządowemu
wsparkolwiek będę miała na to wpływ, zorganizuję jej wystawę. I w tym filmowego, który ostatnio przeżywa boom dziekisceny
artystycznej.
Nie
roku udało się nam załatwić ekspozycję w Muzeum Historii Polskie- ciu młodych twórców. Kilku
naszychJarczewski
reżyserów ibrało
udział w–Warfot. Krzysztof
będę udawał,
że prezensię zacieśniają.
go Ruchu Ludowego w Sandomierzu, bardzo ładnym mieście z wie- szawskim Festiwalu Filmowym i nasze kontakty wciąż
Jerzego
Semkowa
zagrać utwory Brahmsa
się budowa
sali koncertowane zdjęcia to chwile „upolowane”
mówi
auRozmawiał: –Jerzy
Mazur
kowąZakończyła
tradycją i mnóstwem
zabytków.
To bardzo
wrażliwa
artystka.
towej Akademii Muzycznej przy ul. Żu- i Mozarta. Następny dzień przyniesie kontor zdjęć. – Zdecydowałem się na pełną współpracę
bardzkiej 2. Uroczyste otwarcie odbędzie cert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ- Łódzkiej pod batutą Pawła
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
stały Przytockiego,
się jej sposobem
Beacie malarry od adresu nowej sali otrzymał tytuł „AŻ która będzie towarzyszyć
są, jak chcą, ale jednak – pozowali. Wybierali scenona pianistce
życie. Studiowała
fortepianowym
festiwal”, a trwać będzie (nomen omen!) Bilińskiej w Koncercie
grafię, kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może jednak,
stwo
pod kierunkiem wybitartystów
Na zaproszenie
naszej W nych
W. Lutosławskiego.
programie
są też m.in.
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estradzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdziw
Nowym
w G.
Łodzi
Móni-R. Wagnera
utwory
Verdiego,
i B. Britte- Jorku,
dzie stanie Orkiestra Symfoniczna redakcji
Akade- gościła
wi? Warto sprawdzić!
Albisu,naceniona
malarka zapraszamy!
a jej prace były
prezentowa(18.10). Serdecznie
(BeO)
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod ca
batutą
Z kolei w galerii Akademickiego Ośrodargentyńska. Do Polski przyje- ne w Argentynie, Wielkiej
ka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
chała z wystawą swoich obra- Brytanii, USA, Brazylii,
eksponowane zdjęcia Grzegorza MichałowParagwaju,
zów „Polsko: dla ciebie radość Urugwaju,
skiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawomoich kolorów”, która była Chile, Peru i Wietnamie.
dowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
e mpublikacji w „Expressie Ilustrowanym”,
prezentowana w Muzeum Ws p ó ł o r g a n i z a t o rod
Historii Polskiego Ruchu wystaw w Polsce jest Ambasada
Argentyny
w SportoPolsce,
potem robiłRepubliki
zdjęcia dla
„Przeglądu
ją Ewa
Rabiega
oraz
Jerzy
Mazur.
Pytana
Ludowego w Sandomierzu a po Łodzi oprowadzaliwego”,
obecnie – dla redakcji fotograficznej
pobytu,
artystka
odpowiada:
Największe
i w Pałacu Blanka w Warszawie. o wrażenia z trzydniowego
Polskiej
Agencji
Prasowej.
Zapraszamy!
(jm)
Mec.
Marek
zrobiły
na mnie pałace rodziny Poznańskich, tym bardziej, że we wnęMónica Albisu jest absolwent- wrażenie
dawnych fabrykanckich siedzib z przełomu XIX i XX w. mieszczą się
ką Wydziału Prawa Uniwersy- trzach Kopczyński,
mec. Bożena
Obejrzałam Pałace Herbsta i Scheiblera, zwiedziliśmy również
tetu Katolickiego w mieście teraz muzea.
Niecieckagdzie wpuszczono nas na próby „Strasznego Dworu” w reżyserii
Cordoba, ale już od dzieciń- Teatr Wielki,
Ostojska
stwa przejawiała talent do Krystyny
Jandy. A mieszkałam w Boutique Hotel`s przy ul. Rewolucji,
i dziekan
centrum miasta, dzięki czemu poznałam ulicę Piotrkowską, która jest
rysunków, tańca i gry na forte- w samym
ORA Jarosław
pianie. Potem pasje artystyczne wspaniała!
(BeO)
Szymański
fot. Maciej
Grzegorek
13 września w siedzibie Okręgowej Rady Ad- Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była bowokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgro- wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej dokoi wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień naniom film dokumentalny, a wieczór był także
z okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik. promocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy
W spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który do
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie druku przygotowało nasze wydawnictwo. Inicjawspominali byłą dziekan ORA, podkreślając Jej torami spotkania byli adwokaci Bożena Niecieccharyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej ka-Ostojska i Marek Kopczyński, a patronat nad
fot. Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
Michałowski
pomagały piosenki francuskie wykonane przez Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)

AŻ Akademii Muzycznej

Argentynka w Łodzi

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik
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Superstar na super start
Mamy za sobą początek nowego sezonu w łódzkich teatrach.
Wypadł znakomicie! Teatr Logos wystartował poważną, skłaniającą
do refleksji sztuką „Czas odwiedzin”. Teatr Muzyczny sięgnął
po tematykę biblijną, tyle, że w wydaniu musicalowym i trochę...
heretyckim – musical „Jesus Christ Superstar” publiczność przyjęła
frenetyczną owacją. Z kolei miłośnikom farsy dogodził Teatr
Powszechny wystawiając spektakl
„Hotel Minister” wywołujący na
widowni salwy śmiechu (można
go obejrzeć 4,7 i 19.11). Teatr
Nowy dotknął aktualnej polityki
– od pierwszego aktu sztuki Jerefiejewa „Akimudy” z ekranu na
scenie spoglądała – niczym słynny
Wielki Brat – złowrogi Władimir
Czas odwiedzin fot.: Zbigniew Fidos
Putin. Teatr z powodzeniem sięgnął też po sztukę Tadeusza Różewicza pt. „Wyszedł z domu” –
powstało ciekawe i efektowne
przedstawienie w reż. Michała
Rzepki. Po klasykę sięgnął Teatr
Wielki. „Straszny dwór” Moniuszki w reżyserii Krystyny Jandy od
strony inscenizacyjnej prezentował się – zgodnie z zapowiedzią
słynnej aktorki – jak wielkie „grottgerowskie” malowidło; w wymowie czytelny był jako pochwała
tradycyjnych polskich wartości
rodzinnych,
patriotycznych
i chrześcijańskich, a przy tym znakomicie wypadł od strony
muzycznej. Teatr Mały także

Hotel Minister fot.: arch Teatru Powszechnego

wystawił klasykę, wprowadzając na afisz „Balladynę” – będzie ją
można zobaczyć 3 listopada, a wieczór będzie zarazem benefisem
zasłużonego aktora scen łódzkich Marka Kołaczkowskiego, który
przez 50 lat na scenie wykreował aż 80 ról. Z kolei w Teatrze im. Jaracza od września trwa festiwal Nowa Klasyka Europy. Ten mocny
start teatralnej Łodzi dobrze wróży na kolejne miesiące.
Beata Ostojska

Straszny dwór fot.: Joanna Miklaszewska

Jesus Christ Superstar fot.: Magda Hueckel

Zadziałało wszystko

że jednak jest to właśnie opera i tak go nazwał. Różni się od tradycyjnych oper tym, że jej język muzyczny jest rockowy – ale znajdują
się tam fragmenty typowe dla muzyki lat 1960. XX wieku. Długo
trwało, zanim mnie namówiono na poprowadzenie spektaklu,
pokazując istniejące nagrania muzyczne i filmowe. W żadnej
z dotychczasowych realizacji nie znalazłem głębi. Może dlatego,
że odtwórcy głównych ról wychodzili z założenia, że z muzyką rockową każdy może robić, co chce, bo w niej od wykonawców wiele
zależy. Co 4 takty było tu coś niezgodnego z muzyką w instrumentach orkiestry, jak i partiach solistów. Każdy się tu popisywał – jak
niegdyś w operach belcanto Verdiego. Teraz od tego odchodzimy,
a moim najtrudniejszym zadaniem było wyczyścić partyturę i zostawić w niej to, co najlepsze.
I udało się, o czym świadczą owacje i znakomite recenzje. Spektakl
zasłużył chyba na to, żeby go pokazać na świecie.
Też tak sądzę, ale trzeba jeszcze niektóre szczegóły dopracować.
Partytura powinna być osadzona w konkretnej epoce i stylistyce,
bez tego nie możemy dać pierwszego kroku w realizacji spektaklu.
Intuicja mi mówi, że żywiołowa reakcja publiczności wynika
w dużym stopniu z tego, że partytura była zagrana ze wszystkimi
napięciami, które w sobie mieści. Zadziałało tu wszystko – czysta
muzyka, reżyseria, choreografia, scenografia, kostiumy i światło.
Dodajmy: spektakl wystawiony jest w oryginale znakomitą angielszczyzną...
To prawda. Na ostatnią próbę zaprosiliśmy profesora z Anglii,
który miał zastrzeżenia tylko do wymowy jednego słowa. Na
samym początku aktorzy śpiewają „What`s the buzz?”, co w slangu
znaczy „Co jest grane?”. W wymowie łatwo je zmienić na „bus”
czyli autobus. Poprawiliśmy to i nasz ekspert powiedział wtedy,
że ktokolwiek nam wytknie wymowę, możemy mu brzydko odpowiedzieć, oczywiście w slangu!
Rozmawiali: Beata Ostojska i Jerzy Mazur
fot.: Katarzyna Skowronek

Rozmowa z José Maria Florencio, dyrygentem,
kierownikiem muzycznym przedstawienia
„Jesus Christ Superstar” w Teatrze Muzycznym w Łodzi

Spektakl został nagrodzony długą owacją na stojąco, a zespół trzy razy
bisował. Dawno tego nie było w teatrze!
Już w trakcie prób wiedziałem, że będzie sukces, a wiara w powodzenie rosła w miarę, jak ustawiały się kolejne sceny. Wymagało to
jednak dużego wysiłku. Dzień po dniu i nuta po nucie każdy
z zespołów stawał się lepszy i wtedy poczułem, że tworzymy spektakl wyjątkowy. Uważam,
że jest on bardzo bliski
totalnego teatru muzycznego – tak nazywam teatr,
w którym muzyka, działania sceniczne, scenografia
światła i technika działają
w boskiej symbiozie.
W polskich teatrach jest
Pan znany jako dyrygent
operowy. Jak się Pan dał
namówić na przygotowanie
musicalu?
Ten musical jest wyjątkowy – tytuł oryginału to
„Jesus
Christ
Rock
Opera”.
Sam
autor
po zakończeniu dzieła
doszedł do wniosku,
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kulturalny listopad
W muzeach i galeriach
W ms1 do 23.11 będzie czynna duża wystawa prac Teresy Żarnower, a w ms2 do 16.11 można oglądać obrazy Antje Majewski.
W Pałacu Herbsta warto zwiedzić ekspozycję „Maurycy Gottlieb.
W poszukiwaniu tożsamości”. Muzeum przygotowało też poświęconą artyście publikację naukową oraz warsztaty (15 i 22.11) i koncert (8.11). W Centralnym Muzeum Włókiennictwa przez cały miesiąc obejrzymy wystawę Grupy Przekaz i ekspozycję dywanów pt.
„Persy z Łodzi, czyli Historia Dywilanu”. Do 19.11 będzie czynna
wystawa poświęcona setnej rocznicy Operacji Łódzkiej (1914 –
2014). 14 listopada w Białej Fabryce zostanie zainaugurowany projekt pt. „Łódź, Norrköping – miasta włókniarzy 1950-70”. W Panteonie
Wielkich
Łodzian
w Muzeum Miasta Łodzi
przybędzie wystawa stała
pt. „Aleksander Tansman
– warsztat kompozytora”
(od 15.11). Znajdą się na
niej multimedialne aplikacje oraz pamiątki po kompozytorze, przekazane
Aleksander Tansman
przez jego córki. Do 7
listopada w Galerii Wystaw Czasowych można oglądać „Moje wizje
miasta” - cykl prac graficznych Oskara Gorzkiewicza, którego wystawa ustąpi miejsca ekspozycji poświęconej ojcu Stefanowi Miecznikowskiemu. Muzeum przygotowało też wystawę poruszającą problematykę stanu wojennego w Łodzi, obejrzymy na niej PRL-owskie
opakowania po artykułach spożywczych, przedmioty higieny osobistej, opakowania po środach czystości i papierosach, a także pieniądze i zdjęcia. W Galerii W biegu 13 listopada zostanie otwarta wystawa pt. „W cieniu Wielkiej Wojny. Życie w okupowanej Łodzi na
fotografiach Michała Daszewskiego”. Natomiast w Gabinecie Karskiego pojawi się wystawa pt. „Jan Karski – ambasador demokracji”
(wernisaż 19.11). 8 listopada odbędzie się w muzeum koncert na
zakończenie kwesty na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza i seminarium, które poprowadzi Cezary Pawlak. Polecamy też
dwa wieczory muzyczne: z okazji Dni Bułgarii w Sali Lustrzanej grać
będzie pianista Ludmil Angelov (27.11), a w „Jesiennym koncercie”
z cyklu Jazz w Pałacu wystąpią: Iza Trębacz i Witold Janiak Trio
(30.11). W Muzeum Kinematografii do 16 listopada będzie można
oglądać przygotowaną przez Stowarzyszenie Artystyczne Elart
wystawę pt. „Filmowe Inspiracje”. Do udziału w niej zaproszono 19
absolwentów łódzkiej ASP, a prace musiały być związane z filmem.
Wszystkie przeznaczone są na sprzedaż, a ofertę można znaleźć na
stronie www.ryneksztuki.eu w zakładce „Wystawy”. Cały miesiąc
w Galerii Willa będzie czynna przygotowana przez Elżbietę Fuchs
wystawa pt. „Rzeczywistość obrazu”, na której obejrzymy wybrane
dzieła z kolekcji własnej Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi – prace J.
Duda-Gracza, Z. Beksińskiego, A. Guntner, J. Nowosielskiego. Jednym z kryteriów wyboru prac była próba oddania złożoności przeżyć i osobowości człowieka, a także ukazanie zmian w postrzeganiu
przez malarzy postaci ludzkiej. Wystawa ma stać się inspiracją do
poznawania obrazów z kolekcji MGS, a także tworzenia nowych
dzieł sztuki, dlatego jej częścią jest projekt przygotowany przez 10
młodych artystów. Natomiast w Ośrodku Propagandy Sztuki

KULTURA

w Parku Sienkiewicza przez cały listopad będzie czynna wystawa
„Hommage à Chełmoński”; twórcy reprezentują 3 pokolenia artystów.
W teatrach
Swój jubileuszowy sezon Teatr Wielki otworzył „Strasznym dworem” S. Moniuszki, a w tym miesiącu – po blisko 20. latach wystawia
wielkie dzieło operowe Giuseppe Verdiego „Trubadur” (premiera 22
listopada). Kierownictwa muzycznego podjął się Eraldo Salmieri,
inscenizację przygotowuje znany duet realizatorów: reżyser Laco Adamik i autorka scenografii Barbara Kędzierska. Będzie też można obejrzeć operę „Carmen” (5.11), balet „Dziadek do orzechów” (8 i 9.11)
i koncert chórów operowych
(12.11), a kolejne spotkanie z cyklu
„Opera bez granic” (z Haliną
Romanowską i Dorotą Wójcik)
odbędzie się 16 listopada o godz.
11.00. W Teatrze Muzycznym
w dniach 19-21.11 będzie okazja, by
zobaczyć rock-operę „Jesus Christ
Jesus Christ Superstar fot.: Magda Hueckel
Superstar”, a 28.11 – spektakl baletowy Artura Żymełki pt. „Kobieta
z wydm” (28.11). W Teatrze im.
Jaracza trwa Festiwal Nowa Klasyka Europy. Zobaczymy na nim
przedstawienie „Kosmos” w interpretacji Compagnie Haut et Court
(8 i 9.11), „Please, Continue (Hamlet)” (11.11), „Ich czworo” G. ZapolKobieta z wydm fot.: Michał Matuszak
skiej (17, 19 i 20.11) oraz „Zwłokę”
Durenmatta (22, 23 i 24.11).
W Teatrze Powszechnym 16 listopada odbędzie się trzecia odsłona
lubianego cyklu „Mistrzowie scen
łódzkich”, czyli spotkanie z aktorami-seniorami, a w dniach
22-23.11 zobaczymy tu monodram
Aleksandry Listwan „Czad”
Czad fot.: arch Teatru Powszechnego
w reżyserii Urszuli Kijak. Teatr
Nowy im. Kazimierza Dejmka, który 65 lat temu (12 listopada 1949 r.)
wystawił swój pierwszy spektakl „Brygadę szlifierza Karhana”, realizuje teraz projekt „Awangarda i socrealizm”, w którym artyści zmierzą
się z tradycją swej macierzystej sceny. Inauguracja projektu odbędzie
się 12 listopada wznowieniem spektaklu „Brygada szlifierza Karhana”
w reż. Remigiusza Brzyka. Następnie od 15 do 22 listopada każdego
dnia o stałej wieczornej godzinie będą odbywać się wydarzenia artystyczne, większość z nich w specjalnie w tym celu zaprojektowanej
przez Michała Zadarę przestrzeni. Projekt zakończy się 22 listopada
prapremierą sztuki Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk „Kobro” w reż.
Iwony Siekierzyńskiej, która przygotowała także scenografię i kostiumy. Historia znanej artystki związanej z Łodzią zostanie tu pokazana
oczami jej córki Niki. Kolejne spotkanie z cyklu Mała Literacka będzie
promocją wyboru wierszy Jerzego
Ficowskiego pt. „Lewe strony
widoków” (4.11). 2 listopada, czyli
w 17. rocznicę powstania Teatru
LOGOS, rozpocznie się 18. Festiwal Kultury Chrześcijańskiej.
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kulturalny listopad
listopada o godz. 19.00 w Teatrze Wielkim. Koncepcja artystyczna
i historyczna tego spektaklu oraz jego kierownictwo muzyczne spoczywa w rękach Jordi Savalla. Wykorzystano utwory J. Haendla oraz anonimowych muzyków i poetów z kręgu Europy wschodniej, Imperium
Osmańskiego i Armenii. Nazajutrz festiwalowy wieczór odbędzie się
w Muzeum Miasta Łodzi, a jego bohaterem będzie węgierski pianista
Jozsef Balog (15.11). Po koncercie nastąpi otwarcie nowej, interaktywnej i multimedialnej wystawy pt. „Aleksander Tansman – warsztat
kompozytora”, przygotowanej we współpracy z Muzeum Miasta
Łodzi. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań multimedialnych zwiedzający będą mogli wcielić się w rolę dyrygenta czy reżysera
dźwięku, a także zapoznać się ze specyfiką pracy w studiu nagraniowym. Już nazajutrz w Sali Lustrzanej wystąpi grupa Laberintos, która
wykona pieśni, tańce i fantazje epoki Renesansu i Baroku. Natomiast
w Poleskim Ośrodku Sztuki odbędzie się promocja książki pt. „W 89
lat dookoła świata. Aleksander Tansman u źródeł kultury i tożsamości” oraz pokaz filmu "Aleksandra Tansmana tournée dookoła świata”
(18.11). Książka ukazuje wędrówka śladami Tansmana przez różne kultury i jest mapą podróży trwającego 89 lat życia kompozytora, a film
jest zapisem rozmowy z A. Tansmanem z 1985 r. 22 i 21 listopada to
dni na prezentacje projektu „Tansman Filmowy” w sali Kinowej PWSFTviT. Gala Operowa Tansmania 2014 odbędzie się 23 listopada w Filharmonii Łódzkiej, a wypełni ją polska premiera opery „L'Usignolo di
Boboli” i suita baletowa „Sextuor”.
Do klubu Wytwórnia przy ul. Łąkowej przyjedzie z „Odprawą
posłów greckich” stołeczny Teatr Polski (14.11), wystąpi też Natalia Przybysz. Warto polecić koncert, na którym prezentowane będą w nowej
odsłonie piosenki z pierwszej płyty Republiki „Nowe sytuacje” (8.11).
Nazajutrz przyjedzie do Wytwórni charyzmatyczna artystka Gaba
Kulka, a 10.11 – fińska wokalistka Tarja Turunen. Będzie też koncertować
Maria Peszek ze swoim zespołem (15.11) i zespół Voo Voo (16.11), a wydarzeniem będzie występ Edyty Bartosiewicz (29.11). Atlas Arena zaprasza
na koncerty gwiazd; wystąpi tu Lenny Kravitz (3.11), Modern Talking
(28.11), a także zespół Bajm (22.11). Koncerty dla dzieci przygotowała Filharmonia Łódzka: warsztaty z cyklu Baby Boom Bum pt. „Pokażę ci coś”
(12, 22 i 23.11) oraz warsztaty i koncert z cyklu „Odkrywcy muzyki”
(15.11). W Muzeum Miasta Łodzi będą warsztaty dla starszych dzieci pt.
Jak powstaje muzyka” (3.11), zaś 3 listopada w galerii Atlas Sztuki odbędą
się „Jesienne spotkania dzieci z malarstwem współczesnym”.
Beata Ostojska

Do 16 listopada odbędzie się 27
spotkań – spektakli, koncertów
i wernisaży. Wystąpią artyści z pięciu krajów; ECK Logos wydał na tę
edycję płytę z festiwalowym dorobkiem i przygotował 10 tys. zaproszeń. Spośród gości warto wymienić Teatr ZAR z Wrocławia, Teatr
STU z Krakowa i Teatr. im. Witkacego z Zakopanego, a na zakończenie w kościele MBZ przy ul. Łąkowej wystąpi słynny Paco Peña
z zespołem.
Muzyka
W Filharmonii Łódzkiej do 29
listopada potrwa proces montażu
i intonacji organów symfonicznych; na razie w sali koncertowej
Paco Peña Requiem dla ziemi
będą brzmiały inne instrumenty,
fot.: Maria Jose Moya
np. akordeon – Koncert na akordeon i orkiestrę H. Villa-Lobosa grać będzie Maciej Frąckiewicz oraz
Orkiestra Symfoniczna FŁ pod batutą José Maria Florencio (7.11).
Dwie opery będą w tym miesiącu retransmitowane z The Metropolitan
Opera: „Carmen” (8-9.11) i „Cyrulik sewilski” (22.11). Utwory czeskich
kompozytorów B. Smetany i A. Dvořaka usłyszymy podczas koncertu
symfonicznego, którym dyrygować będzie Ewa Srusińska (14.11.).
Koncert z cyklu „Kolor non stop” wypełnią piosenki Witolda Lutosławskiego do słów Juliana Tuwima (16.11). Z kolei poważne i uroczyste
utwory F. Mendelssohna-Bartholdy’ego, B. Brittena i I. Strawińskiego
zaśpiewa Urszula Kryger (mezzosopran) z towarzyszeniem Orkiestry
i Chóru FŁ pod batutą Pawła Przytockiego (21.11). Wart polecenia jest
także koncert utworów Andrzeja Panufnika w interpretacji sekstetu
smyczkowego „Studio“ (25.11). A ostatni listopadowy koncert to
występ jurorów IV Konkursu na Flet Solo; w programie m. in. utwory
J. S. Bacha, C. Reineckego, F. Borne’a, J. Felda (30.11). W Sali Koncertowej Akademii Muzycznej przy ul. Żubardzkiej 2a odbędzie się cykl
koncertów pt. „AŻ FESTIWAL”. Rozpoczną go utwory Beethovena
i Czajkowskiego (7.11), które zagra Orkiestra Symfoniczna AM, a Koncert skrzypcowy A-dur Mieczysława Karłowicza zagra wybitny łódzki
skrzypek Piotr Pławner. Tego wieczoru we foyer sali koncertowej zostanie otwarta wystawa tkaniny Wojciecha Sadleya „Materia i Transcendencja” (8.11). Nazajutrz usłyszymy operę w „smyczkowej odsłonie”,
czyli Sonatę Quattro Rossiniego; bohaterką koncertu 3 listopada
będzie harfa, a 5 listopada – wiolonczela (15.11). Ciekawie zapowiada
się koncert z cyklu „Akademia z Gwiazdami” – będzie to recital pieśniarski barytona z Leningradu Siergieja Leiferkusa (17.11). Warto też
zdobyć wejściówkę na tzw. „Koncert roku”, czyli prezentacje konkursowe studenckich zespołów kameralnych (19.11). Ponadto czeka nas
koncert muzyki japońskiej (23.11) oraz wieczór pt. „Z rekwizytem
w roli głównej”, w którym główną rolę zagrają elementy stroju, dekoracji, nawet oświetlenie (26.11). Koncert finałowy AŻ Festiwalu będzie
zarazem Inauguracją 65. Sesji Musica Moderna. Zagra Orkiestra AM
w Łodzi pod batutą Jerzego Swobody, a jako soliści wystąpią wiolonczelista Dominik Połoński i klarnecista Robert Stefański (29.11).
Międzynarodowy Festiwal Indywidualności Muzycznych, któremu patronuje łódzki kompozytor Aleksander Tansman, zainauguruje
spektakl muzyczny pt. „Wojna i Pokój”, który będzie prezentowany 14
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Greenaway w Łodzi

W dniach 7-14 listopada odbędzie się w Łodzi Forum Kina
Europejskiego „Cinergia”, jedyny
w Polsce festiwal poświęcony prezentacji nowego kina Starego Kontynentu. Festiwalowe projekcje będą się odbywać w pięciu łódzkich
kinach, a gościem będzie brytyjski reżyser Peter Greenaway. Widzowie
Cinergii po raz pierwszy w Polsce obejrzą fragmenty jego nowego, niezmontowanego jeszcze filmu pt. „Eisenstein w Guanajuato”; reżyser
będzie na żywo komentował to, co pojawi się na ekranie. Greenaway
zapoznał się już z możliwościami realizacji filmowych w mieście i rozważa możliwość zrealizowania u nas teatralno-malarskiego projektu z udziałem Andrzeja
Seweryna i nakręcenia multimedialnego widowiska teatralnego – mówi Sławomir Fijałkowski, producent Cinergii. Spotkanie z reżyserem zaplanowano 7 listopada w auli nowego gmachu Wydziału Filologicznego UŁ
przy ul. Pomorskiej.                                                                              (BeO)
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Depresja do zbadania

Depresja atakuje młodych ludzi coraz wcześniej – prawie 24 proc.
dzieci i młodzieży doświadcza przynajmniej jednego znaczącego epizodu depresyjnego zanim osiągnie 18
rok życia. U podłoża depresji dziecięcej
leżą najczęściej zmiany, problemy oraz
konflikty pojawiające się w rodzinie –
wyjaśnia mgr psychologii Aleksandra Hapcar, koordynator projektu
„Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym u dzieci i młodzieży”. Realizuje go Łódzka Fundacja Rehabilitacji „Kamień Milo-

wy”, INTERMEDICUS Centrum Rehabilitacji dr Anny Błaszczyk
oraz Przychodnia Rehabilitacyjna Sojczyńskiego. Adresatami programu są dzieci i młodzież w wieku 11-17 lat z terenu województwa łódzkiego, uczestnictwo jest bezpłatne i finansowane ze środków Samorządu
Województwa Łódzkiego. Program jest realizowany w dwóch etapach.
Najpierw odbywają się indywidualne spotkania dziecka z psychologiem, podczas którego przeprowadzane są badania przy pomocy narzędzi odpowiednich dla badanej grupy wiekowej. Dzieci, u których badanie wykazuje wysokie ryzyko zachorowania, zapraszane są do udziału
w warsztatach terapeutycznych mających na celu redukcję czynników
ryzyka. Warto na te badania przyjść z pociechami, a wcześniej ustalić
telefonicznie datę spotkania (tel. 600 306 155). Przychodnia jest doskonale wyposażona w specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji dzieci!
(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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Kolej problemów i sukcesów
W październiku odbył się
w Łodzi IV Kongres Kolejowy.
To największa i najbardziej prestiżowa impreza konferencyjna
poświęcona przyszłości kolei
w Polsce. Dotychczasowe kongresy odbywały się w Warszawie, ale w tym roku zapadła
decyzja, aby imprezę przenieść
do Łodzi. – Region pokazuje, jak wiele należy jeszcze zrobić na kolei, aby stała
się atrakcyjna dla pasażerów jadących z Łodzi do Warszawy. Dlatego organizujemy tu kongres, gdyż chcemy zwrócić uwagę na problemy regionu – mówił
Adrian Furgalski, wiceprezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR i organizator Kongresu Kolejowego. Udział w nim wzięli wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, minister
sprawiedliwości Cezary Grabarczyk oraz kilkuset menedżerów spółek kolejowych, samorządowców i dostawców rozwiązań dla trans-

Filologia w nowym miejscu
W październiku oddano nowy gmach Wydziału Filologii Uniwersytetu Łódzkiego, który dotychczas mieścił się w siedmiu budynkach. Całość zaprojektował zespół AGG – Architekci Grupa Grabowski. Jak przystało na Wydział Filologiczny, wejście zdobią sentencje i cytaty w różnych językach, wykute
antykwą
na
kamiennej elewacji.
Znajdziemy tu pełen
światła
centralny
hall, czyli atrium,
będące sercem całego, sześciokondygnacyjnego
(każdy
z nich w innym kolorze tęczy!) budynku.

portu szynowego. – Łódzką
Koleją Aglomeracyjną pasażerowie
dojeżdżają teraz w komfortowych
warunkach do pracy i na uczelnie
– podkreślał Marszałek Województwa Łódzkiego Witold
Stępień. – Samorządy w regionie
dobrze współpracują przy organizowaniu transportu publicznego
z wykorzystaniem kolei, a na Kongresie mogliśmy również zaprezentować postępy przy budowie najnowocześniejszego dworca kolejowego
w Polsce. Skalę inwestycji
w Łodzi podkreślał także
wiceprezydent miasta Marek
Cieślak,
wspominając
o budowie dworca Łódź
Fabryczna. Uczestnicy kongresu odbyli dwie wycieczki
pociągiem FLIRT3 z Dworca
Łódź Kaliska na Zaplecze
Techniczne Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej na dworcu
Łódź Widzew, gdzie dobiegły
już końca prace budowlane.
Kolej
ma
problemy,
ale i kilka sukcesów...
(jm)

Pociąg FLIRT Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Dworzec Łódź Widzew w budowie

Zaplecze techniczne Łodzkiej Kolei Aglomeracyjnej
na dworcu Łodź Widzew

Będzie to zapewne
kolejna wizytówka
miasta po słynnym
już
„Paragrafie”
Wydziału
Prawa,
który dla Uniwersytetu Łódzkiego także
zaprojektował zespół
AGG. Powierzchnia
budynku netto wynosi 21 000 mkw., są tu
4 aule na łącznie
ponad 800 miejsc, biblioteka z komputerową bazą danych, sala
Rady Wydziału dla 165 osób, 115 sal wykładowych i seminaryjnych,
190 pokoi naukowców, wykładowców i administracji, pracownie
komputerowe i multimedialne, sala kinową, studio nagrań oraz
część gastronomiczna dla 120 osób. Gratulujemy!
(jm, zdjęcia JSM, archiwum UŁ)

Meble KLER – też
Piotr Kler założył swoją
firmę w 1973 r., a w Łodzi jego
wyroby od lat można było
kupić w Centrum TOP SHOPPING na Widzewie. Teraz
meble KLER zapraszają do
swojej nowej siedziby przy
ul. Kasprzaka 6. Znajdziemy tu
wszelkiego rodzaju meble
wypoczynkowe o ustalonej
marce, gdyż mottem zawodowym założyciela było i jest zamiłowanie do perfekcji. Firma wykorzystuje najnowocześniejsze technologie i maszyny, ale stosuje również ręczną robotę, niezbędną dla uzyskania efektu końcowego wysokiej klasy. Serdecznie zapraszamy!
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ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
W GODZINACH: OD 500 DO 2100
W NIEDZIELĘ W GODZINACH: OD 800 DO 1800
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Restauracja ANALOGIA
Kankan
w Pabianicach

Andrzejki z Miss Polski

Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe „Dzikie Wino”
zaprasza 29 listopada o godz.
20.00 na wystrzałowe Andrzejki
– wśród gości będzie jedna z laureatek konkursu Miss Polski
2014. Od dwóch lat właśnie tutaj
odbywają się bowiem zgrupowania kandydatek do tytułu Miss
Ziemi Łódzkiej, a poprzednia
finalistka konkursu – Ada Sztajerowska – przygotowuje się do
wyborów Miss Świata. Koszt
uczestnictwa w Andrzejkach
wynosi 129 zł na osobę, a w karcie dań jest mnóstwo smakołyków. Przed przyjściem gości serOd kwietnia w Teatrze Wielkim działa kawiarnia Clakier Caffe
wowany
będzieClakier
grillowany
Od
kwietnia
w
Teatrze
Wielkim
działa
kawiarnia
(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko wypić
smaczną
kawę,Caffe
zjeść
bakłażan
nadziewany
ricottą
(tel.
733
300
072).
Ale
można
tu
nie
tylko
wypić
smaczną
kawę,
zjeść
ciasta własnego wypieku i wypić drinka
w
przerwach
między
spekz konfiturą
z czerwonej
ciasta
własnego
wypieku
drinka
w przerwach
międzycebuli,
spektaklami.
Lokal czynny
jesti wypić
od 10.00
do
18.00
(wgłówne
dni spektakli
nawet
jako
danie
pojawiąnawet
się na
taklami.
Lokal
czynny
jest
od
10.00
do
18.00
(w
dni
spektakli
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy
tu smakowite
dania nasousgotalerzu
policzki
wieprzowe
do
24.00),
a wchrupiące
porze lunchu
zamówimy
tu smakowite
dania na gorąco,
w tym
krewetki
na sałacie
zsosie
sosem
słodko-pikant-vide
w
z
czerwonego
pierąco,
tym chrupiące
na sałacie
z sosem
słodko-pikantnym. w
Clakier
Caffe jestkrewetki
bardzo ustawny
można
tuna
zorganizować
przuii można
podanetu
makaronie
nym.
Clakier
Caffe
jest
bardzo
ustawny
zorganizować
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe
–
kawiarnię
prograndine
z
kwaśną
kapustą.
bankiet,
przyjęcie
lub spotkanie
okolicznościowe
–cateringowej
kawiarnię
prowadzi Dariusz
Trzmielak,
właściciel
cenionej
firmy
INBędzie
też
wiele
przekąsek
serwadzi
Dariusz Trzmielak,
właściciel
cenionej firmy
cateringowej
INTERBANKIET
oraz restauracji
„Congresowa”
Hali Łódź
wowanych w
nanowej
półmiskach:
różTERBANKIET
oraz
restauracji
w nowej
Hali Beaty
Łódź
EXPO. W Clakier
Caffe
można „Congresowa”
obejrzeć
malarstwa
nego wystawę
rodzaju roladki,
galantyna
EXPO.
W Clakier
Caffe
można obejrzeć
wystawę
malarstwa
Beaty
Szwed, znanej
artystki
i autorki
opracowań
graficznych
do
ponad
z kurczaka, tymbaliki wieprzoSzwed,
znanej
artystki i wautorki
opracowańi „Vabank”.
graficznych do ponad
50 filmów
fabularnych,
tym „Seksmisji”
powe, sałatki, pierogi, aGorąco
nad ranem
50
filmów
fabularnych,
w
tym
„Seksmisji”
i
„Vabank”.
Gorąco polecam i zapraszam!
dostaniemy czerwony barszcz
lecam i zapraszam!
z pasztecikiem. Warto wcześniej
zarezerwować mailem stolik
(info@dzikiewino.com.pl)
Zapraszamy!

Teatralny Clakier
Clakier
Teatralny

10.indd 16

Hotel Aviator zaprasza 5 października o godz. 19.00 na Wieczór Francuski. Będzie można przenieść się w klimat paryskich
uliczek i kabaretu Moulin Rouge, rozsmakować we francuskich
Stary Rynek 2
specjałach i dobrym winie. W programie są występy taneczne,
tel.
42 636
56 56 zabawa przy mukonkursy i animacje
z udziałem
publiczności,
rekomenduje
JERZY
MAZUR
zyce DJ-a
i największych
przebojach
francuskiej
piosenki. Koszt
www.analogialodz.pl
rekomenduje
JERZY MAZUR
zaproszenia wynosi 30 zł za osobę, rezerwację można zrobić elektronicznie (recepcja@hotelaviator.com.pl) lub pod tel. 42 292
19 81. Zapraszamy!
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rekomenduje JERZY MAZUR
ZPolędwiczka wieprzowa

Stek z polędwicy
wołowej V
Poznaj
prawdziwy
smak Indii
Indii
Poznaj
prawdziwy
smak

19
19
15

K

Profesjonalne
usługi porządkowe
„Willa
Impresja”
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb
Pabianice, ul. Żeromskiego 20A
tel. 42 227 14 14,
Comfort Clean
www.willa-impresja.pl

ul. Chmurna 6
tel. 503
977 WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT
FIND US 730
ON FACEBOOK:
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Będzie „Skandal”...
Rozmowa
z Patrykiem
Apostolidisem,
właścicielem
restauracji
„Skandal
w Kuchn!”

rynek
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rynek
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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!

re

9/25/13 7:07 PM

t Kogo zapraszacie do nowej restauracji?
Chcemy stworzyć miejsce, w którym dobrze będą się czuli ludzie w przedziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni,
jak i młodsi, którzy mieszkają w okolicy. Budujemy kartę kuchni od podstaw
– nie używamy półproduktów, każde
podawane tu danie powstaje od zera.
Nasza kuchnia to autorska fuzja najciekawszych połączeń kuchni klasycznej,
molekularnej i śródziemnomorskiej.
Łącznie z procesami wędzenia – dbamy
o to, aby te procesy odbywały się we
właściwej temperaturze i miały odpowiednie drewno do palenia. Tworzymy
własne przetwory, mamy już marmoladę morelową, a będą też grzyby marynowane.
t Jakie macie do wyboru wina?
Wina muszą być w dobrej cenie,
aby zachęcały do konsumpcji. Nasza
załoga jest przygotowana do tego,
aby o winach opowiedzieć, doradzić
i właściwie podać. Serwować będziemy
m.in. hiszpańskie wino stołowe w ka-

J

pra
po
gii
nam
So
da
li g
sło
ba
go

Pie
Z

przez dostawców FMCG dla najlepszej
sieci handlowej w kategorii „hurtownicy
i dystrybutorzy” oraz – już po
raz czwarty! – przyznawany
przez klientów Złoty Laur
Klienta 2013 w kategorii
sieci hurtowni handlowych. Gratulujemy!
(jm)

ch
smaków

zyce DJ-a i największych przebojach francuskiej piosenki. Koszt
zaproszenia wynosi 30 zł za osobę, rezerwację można zrobić elektronicznie (recepcja@hotelaviator.com.pl) lub pod tel. 42 292
19 81. Zapraszamy!

rekomenduje JERZY MAZUR

„Dworek” na zimę

ul. Piotrkowska 106/110
Tel. 42 632 44 98,
42 636 63 77
www.hortcafe.com.pl
rynek
Łódzki 10(149)
hortcafe@hortcafe.pl
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Szef kuchni Marcin Grodzicki poleca w październiku stek
z polędwicy wołowej w sosie pieprzowym,
podawany
z pieczoKrystyna
Wierzbicka,
szefonymi
ziemniaczkami
i szpinawa
restauracji
„Dworek”,
zaprakiem,
oraz smażone
polędwiczki
sza
w listopadzie
na kilka
nowych
na karcie
sosie
iwieprzowe,
smacznychpodawane
potraw. W
z sera pleśniowego.
Są wyborne,
pojawią
się m.in. dania
z dziczya po–obiedzie
polecam
szczególzny
np. sarnina
w czerwonym
winie
z pyzamiwypieki
i modrąi kapustą
nie domowe
desery
Krystyna Wierzbicka,
oraz
pasztetykawiarni,
z dzikiej
kaczki
z hotelowej
które
są
Grzegorz i Marek Zielińscy
irównież
zająca. na
Rekomenduję
tu rówwynos!
ZPolędwiczka wieprzowa
nież smakowitą zupę w chlebku
9/25/13 7:07 PM
Stek z polędwicy wołowej V z przykrywką, polędwiczki
w sosie kurkowym oraz rewelacyjnego pieczonego dorsza. Restauracja powoli szykuje się też do
wprowadzenia
w grudniu świąPabianice, ul. Żeromskiego 20A
tecznych dań na wynos. Można je
tel. 42 227 14 14,
tu 207
zamówić
dużym
wyprzedzeRestauracja Bułgarska 69 (tel. 42
27 60 zoraz
793 483
936,) zawww.willa-impresja.pl
sobie nieprasza w październiku na nowe niem,
dania aby
szefazaoszczędzić
kuchni, przyrządzane
potrzebnej
gorącym
pod okiem znawców – konsultantem
lokalubieganiny
jest m.in. wprof.
Georprzed
świętami.
A jeszcze
gii Mintcher z Katedry Slawistykiokresie
UŁ. – W
tworzeniu
karty dań
pomaga
listopadzie
zarezerwonam też Mariana Mamos, znawczyniwrynek
kuchni
Bałkanów
– 10(149)
wyjaśnia
Maciej
Łódzkiwarto
2013
wać w „Dworku”
na bal
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy
tu już kilkastolik
smakowitych
Serwowane
będzie
dań, a tym razem przyglądaliśmysylwestrowy.
się jak powstają
zelevi sarmi,
czy9/25/13 7:07 PM
nowe
menu
i
dobra
muzyka.
li gołąbki w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są z kapusty
Gorąco polecam!
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych
bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
gorąco te dania polecam!

Jesień po bułgarsku

„Willa Impresja”

16

PIZZERIA
IN CENTRO

10.indd 16

Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92
Pieczone bakłażany

Piotrkowska 77

Pasta kiopołu

Gołąbki zelevi sarmi

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

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

GASTRONOMIA

18 16
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tel. 503 730 977

rekomenduje JERZY MAZUR

Będzie „Skandal”...
Rozmowa
z Patrykiem
Apostolidisem,
właścicielem
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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80
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź
produktów, robimy przetwory i maryEXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty
naty, także z owoców leśnych. Do
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad
każdego klienta podchodzimy indywi50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco podualnie, nie produkujemy np. serków
lecam i zapraszam!
taśmowo, lecz pod konkretne zamówienia. Naszymi odbiorcami są
głównie sklepy. Co jedliśmy na
kolacji – widać na zdjęciach,
a wszystko było rewelacyjne. W
listopadzie do Pubu 97 zawita
gęsina na św. Marcina, domowe
nalewki i Beaujolais Nouveaux,
więcej informacji – na stronie
www.97.com.pl Zapraszamy!

Slow Food w pubie

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
rekomenduje JERZY MAZUR
również na wynos!
ZPolędwiczka wieprzowa

ch
smaków

Stek z polędwicy wołowej V
Rynek Manufaktury
tel. 42 630 88 22
42 630 88 98

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

ch
smaków

„Willa Impresja”

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

rekomenduje JERZY MAZUR
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FIND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT
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tel. 537 133 337

Żywność EKO w regionie
Dwa pytania do Marcina Bugajskiego,
Wicemarszałka Województwa Łódzkiego
Łódzkie rolnictwem stoi, ale ile w nim jest
gospodarstw ekologicznych?
Nasze rolnictwo ma dwa podstawowe
sektory. Jeden ma charakter przemysłowy
i nastawiony jest na produkcję masową,
drugi natomiast jest ukierunkowany na
jakość i najbliższego konsumenta. Niestety,
rolnictwo ekologiczne jest w regionie
w mniejszości. Ale paradoksalnie jest to właśnie duża szansa dla małych, rodzinnych
firm, mających do dyspozycji mały areał –
jak choćby Gospodarstwo „Chmielnik”, gość październikowego
spotkania Slow Food w Restauracji Piotrkowska Klub. Jego właściciele mają tylko 20 hektarów i gdyby chcieli konkurować na rynku
uprawy pszenicy, nie mieliby właściwie żadnych szans. Lecz postawili na ekologię i dlatego mogą na swoich produktach uzyskać całkiem
dobrą marżę. To jest przyszłość.

Miody z Bałuckiego Rynku

Na Bałutach w tym miejscu oczywiście nie ma pasiek, ale jest w hali stoisko
nr 163 z miodami, których nigdzie
w Łodzi się nie kupi. Firma nazywa się
CONMET Aromaty Świata i prowadzi
ją od kilku lat Karolina Rauch, która
ma tu nie tylko cała gamę miodów od
najlepszych polskich dostawców
z Pomorza i Dmosin, ale również
aromatyczne kawy,
herbaty, przetwory
oraz dekoracje florystyczne i niezwykłe cuda artystycznego rękodzieła.
Dobroczynne właściwości miodu
były już znane
i wykorzystywane
w
starożytnym
Egipcie, a w zależ-

Ile takich gospodarstw jest w regionie?
Żywność ekologiczna jest moim konikiem, dlatego dobrze znam
region pod tym względem. Widziałem już kilkadziesiąt gospodarstw,
produkujących żywność ekologiczną, wiele z nich zdobywa nagrody w
konkursie Tygiel Smaków. Ekologia stała się dziś dobrą marką, ale musimy jeszcze wypracować normy i zasady działania w tej branży, bo nie
każdy produkt na rynku z etykietą „ekologiczny” jest nim naprawdę. To
duże wyzwanie przed nami. W hodowli drobiu są już np. wydane certyfikaty, ale sporo nam brakuje choćby w porównaniu z Włochami. Polska ma kilka marek regionalnych,
na czele ze słynnym oscypkiem
czy cebularzem z lubelskiego.
W naszym regionie konsumenci
coraz częściej szukają zdrowej żywności bez żadnych chemicznych
dodatków, i zwracają też uwagę na
to, w jakich warunkach hoduje się
zwierzęta. W najbliższej perspektywie finansowej będziemy się
mocno zastanawiać nad tym, jak
takie produkty promować.                     
Jerzy Mazur

ności od kwiatów, z jakich zbierany jest nektar, miód ma różną konsystencję i właściwości zdrowotne. Jest doskonałym środkiem
wspomagającym leczenie przeziębień i infekcji, wzmacnia organizm i poprawia odporność organizmu. Znajdziemy tu miody z
bakaliami oraz miody kremowane, złamane
smakiem kwaśnych letnich owoców (m.in.
wiśnią i jagodą). Gorąco polecam!            (jm)

TAXI 800400400 mobilnie!
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 aplikacja.400.pl
To działa!

RYNEK
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Stadion z makietą

W ostatnich dniach października
poznaliśmy projekt i makietę Stadionu
Widzewa. Ma 18018 miejsc siedzących;
będzie tu można rozgrywać mecze rugby
i organizować koncerty, gdyż w trybunie
północnej znajdzie się rozkładana scena
jako integralna część konstrukcji. Trybuna zachodnia zachowa funkcję
reprezentacyjną i będzie się składać z 4 poziomów. Zlokalizowano tu
kompleks szatniowy dla zawodników, pomieszczenia sędziów i delegatów, siłownię, odnowę biologiczną, strefę dla VIP lub na organizację
wydarzeń komercyjnych. Będą tu 24 loże VIP, 8 lóż komentatorskich i 2
studia TV, pomieszczenia dla służb i biura. W trybunach północnej,
południowej i wschodniej zlokalizowane są wejścia dla widzów, punkty
gastronomiczne, promenada z widokiem oraz powierzchnie komercyjne pod wynajem. Na trybunach przewidziano sektor rodzinny, a dla
kibiców – 900 miejsc w trybunie północnej. Wokół stadionu są 663 stanowiska parkingowe (w tym 113 miejsc VIP) i 9 dla autobusów. Wjazdy
na teren stadionu są od ul. Tunelowej i ul. Józefa oraz wjazd czasowy na
imprezy masowe od Al. Piłsudskiego. Na widowni przewidziano miejsca dla kibiców niepełnosprawnych. Wisieć tu będą 2 ekrany LED

SPHINX powstał w Łodzi
Rozmowa z Sylwestrem Cackiem,
Prezesem Zarządu SFINKS Polska S.A.
Jaka jest kondycja spółki? Kiedyś miała potężne kłopoty...
Zgodnie z raportami finansowymi od
kilku kwartałów mamy trend wzrostowy
rzędu kilkudziesięciu procent i firma trzyma
się dobrze. Ale jak przejmowałem firmę, była
w trudnej kondycji finansowej i miała tylko 5
pracowników. Nie było siedziby ani centralnego zaplecza kuchennego. Bardzo się wtedy zdziwiłem, że można było tak funkcjonować
przez kilkanaście lat i robić menu nie mając własnego kucharza.
Musiałem to wszystko zmienić.
Firma tu powstała i przez lata kojarzona była z Łodzią. Teraz korespondencję trzeba wysyłać do Piaseczna...
Widocznie Łódź nie służyła Sfinxowi. Musiałem znaleźć nowych
ludzi do pracy, a w Piasecznie udało się za tanie pieniądze kupić
budynek z zapleczem. Przejęcie Sphinxa zbiegło się ze kupnem
mojego Banku Dominet SA przez BNP Paribas i Fortis Bank, więc

umieszczone
w narożnikach widoczne dla wszystkich. Całość prac wyceniono na ponad 137 mln zł, z czego 113 mln zł to
koszt budowy stadionu. Projekt wykonało Biuro Architektoniczne Ferdzynowie, wykonawcą budowy będą Mosty Łódź SA. Zgodnie z terminami zawartymi w umowie nowy obiekt powstanie do 24 listopada
2016 r. Oby!                                                                                              (jm)

miałem na to środki finansowe. Na rynku były wtedy duże
redukcje i mogłem łatwo pozyskać wykwalifikowanych pracowników. Dzisiaj 80 proc. zatrudnionych w naszej centrali to
ludzie, którzy wcześniej nie byli związani ze Sphinxem.
Pozbył się Pan zagranicznych placówek Sphinxa? Było ich wówczas
sporo, nawet w Rumunii!
W Rumunii była klasyczna franczyza ze względu na zwolnienia
podatkowe, ale faktycznie placówki w Czechach i na Węgrzech zostały
zamknięte. Dzisiaj w Polsce jest ok. 110
restauracji z naszym szyldem. Zmieniamy
jednak strukturę tych punktów – zamykamy mniejsze, a otwieramy większe. Charakter zachowujemy, ale unowocześniamy.
W przyszłym roku firma obchodzić będzie
okrągły jubileusz 20 lat
istnienia i będziemy to
świętować.
Notował: Jerzy Mazur,
zdjęcia: arch. SFINKS S.A.
(wywiad nieautoryzowany)

Prezydent podzielił tort
Na Targach NATURA FOOD
jak co roku spotkaliśmy znanego
łódzkiego cukiernika Roberta
Dybalskiego, właściciela 20
cukierni w Łodzi, Konstantynowie i Zgierzu. Dwa lata temu
furorę na stoisku robiły czekoladowe „akcesoria” erotyczne,
w tym roku główny akcent padł
na halloween i łakocie na święta

rynek Łódzki 11(162) 2014

Bożego Narodzenia.
Można tu było
kupić czekoladowe
dynie, duchy, czarodziejskie chatki, choinki i święte Mikołaje. – Ciekawą propozycję cukierniczą pokazaliśmy jednak na Prezydenckich Dożynkach w Spale we wrześniu – mówi z błyskiem w oku
Robert Dybalski. – Sam Prezydent RP Bronisław Komorowski dzielił
nożem nasz angielski tort z babeczkami na stoisku cukierni w Miasteczku Regionów w Centralnym Ośrodku Sportu, gdzie odbywała się oficjalna część imprezy.
W najbliższych planach Robert Dybalski z żoną Agnieszką pojadą
ze swoimi wyrobami na Targi Naturalnej Żywności w Poznaniu,
potem w Bielsku Białej, a w grudniu pokażą ofertę cukierniczą na
Międzynarodowym Festiwalu Czekolady w Tübingen w Bawarii.
Można ją też obejrzeć na stronie www.dybalski.pl Zapraszam!                          
(jm)
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Łódzka strefa najlepsza
Opublikowany został raport
rankingu Global Freezones of the
Year 2014, opracowany przez fDi
Magazine z grupy Financial Times.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna uznana została za najlepszą strefę dla firm sektora Małych
Średnich Przedsiębiorstw w Europie. Nagroda potwierdza unikalną ofertę
ŁSSE oraz nasze indywidualne i kreatywne podejście do MŚP – mówi
Tomasz Sadzyński, Prezes Zarządu
ŁSSE SA. – Ten sektor stanowi 50 proc.
naszej łącznej liczby inwestorów. Wierzę,
że ten sukces oparty jest na wielu czynnikach: zachęty finansowe i wyższa pomoc
publiczna dla sektora MŚP, zaangażowany i efektywny zespół, kultura pracy i opieka dedykowanego pracownika zapewniana inwestorom strefowym. Nasze działania zmierzają do tego, aby w najbliższym czasie ŁSSE stała się liderem zintegrowanych usług i rozwiązań dla biznesu. W rankingu fDi Magazine wyróżnione zostały inne polskie strefy: katowicka, wałbrzyska i pomorska SSE.

SPONPC ma 20 lat
24 października br. w dużej
Sali obrad Urzędu Miasta Łodzi
odbyła się konferencja pt.
„Inwestycje na rynku nieruchomości kluczem do rozwoju
Łodzi i regionu”, zorganizowana z okazji XX-lecia powstania
Stowarzyszenia Pośredników
w Obrocie Nieruchomościami
Polski Centralnej. Wzięło w niej
udział ponad 200 osób zajmujących się zawodowo rynkiem nieruchomości z regionu łódzkiego oraz Warszawy, Poznania i Białegostoku.
Konferencja składała się z czterech sesji tematycznych: naukowej,
samorządowej, inwestycyjnej i studyjnej, podczas których referaty
przedstawili m.in. prof. Ewa Kucharska-Stasiak z Katedry Nieruchomości i Inwestycji Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. Tadeusz Markowski z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem UŁ, przedstawiciele Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, UMŁ, Urzędu Marszałkowskiego oraz inwestorzy prywatni. Patronat medialny nad kon-

Budżet obywatelski?
Trzy pytania do Tomasza Błeszyńskiego,
doradcy rynku nieruchomości
Media zachwycają się budżetem obywatelskim.
A Pan?
Na wybraniu projektu sprawa się nie kończy, istotna jest porządna realizacja pomysłu
finansowanego za obywatelskie, czyli nasze pieniądze. Moim zdaniem projekty zostały wykonane drogo i niestarannie. Przeglądałem niektóre inwestycje i mam wątpliwości. W jaki
sposób wybierany jest projektant i wykonawca, kto odpowiada za
dobór materiałów? Pamiętamy przecież drogie drzewa w dizajnerskich donicach na Piotrkowskiej. I najważniejsze: jaki wygląda procedura odbioru inwestycji, kto to sprawdza? Czy biorą udział
w przekazaniu inwestycji pomysłodawcy zgłoszonego projektu
i głosujący na niego mieszkańcy dzielnicy? To są kluczowe pytania
i mam nadzieje, że otrzymam na nie kiedyś odpowiedź.
Na razie projekty budżetu obywatelskiego wykorzystywane są jako
dobry PR polityczny...
Jako pragmatyk proponuję zastanowić się jak projekty funkcjo-
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W łódzkiej strefie wręczono w październiku 22 zezwolenia dla
20 firm, które zadeklarowały wydatki inwestycyjne w kwocie ponad
1 mld zł, pozwalające stworzyć prawie 1700 nowych miejsc pracy.
Łącznie w tym roku wydano 36 zezwoleń w strefie, co od początku
jej istnienia daje 273 inwestycji o wartości 11,2 mld zł, dzięki czemu
powstało prawie 30 tysięcy miejsc pracy.
(jm)

ferencją objęły TVP Łódź, Radio Łódź, „Rynek Łódzki”, „Dziennik
Łódzki”, „Gazeta Wyborcza” oraz miesięcznik „Administrator”. Jubileuszowa konferencja była miejscem prezentacji potencjału
inwestycyjnego Łodzi i regionu
oraz wymiany doświadczeń
i poglądów. Organizatorem
Konferencji było Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie
Nieruchomościami Polski Centralnej; jego historia sięga 1994
Podczas konferencji nagrodę otrzymał m.in.
r., kiedy powstało Łódzkie StoArkadiusz Majsterek z firmy A&A
warzyszenie Maklerów Rynku
Nieruchomości, które dwa lata
później połączyło się z działającym od 1995 r. Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie
Nieruchomościami Polski Centralnej. Więcej informacji na
ten temat znajdziemy na stronie
www.sponpc.pl
Jerzy Mazur
nują, bo za chwilę ruszy kolejna realizacja zwycięskich pomysłów.
Prasa donosiła np. o problemach z utrzymaniem w należytym stanie
Woonerfu na ul. 6 Sierpnia. Nie wiem, jak wygląda wykonanie
innych projektów, ale martwią mnie inwestycje, o które się potem
nie dba.
Jakie ma Pan rady dla głosujących?
Mam nadzieję, że budżet obywatelski nie będzie obywatelski tylko
z nazwy, a mieszkańcy nie będą traktowani jak maszynka do głosowania. Nowe pomysły nie zawsze są kreatywne – mieszkańcy zgłaszają do
realizacji projekty, na które czekali przez lata. Niektóre dotyczą życia
codziennego i powinny być realizowane przez miasto w zwykłym trybie. Na tym polega rola urzędników: powołani są do tego, aby mieszkańcom żyło się lepiej.
A z pomysłów przedstawianych do budżetu obywatelskiego często wynika, że mieszkańcy sami muszą
zaspokajać bieżące
potrzeby. To wypacza
ideę budżetu obywatelskiego...
Not. jm
Woonerf na ul. 6 Sierpnia, fot. Sebastian Szwajkowski
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DoubleTree

walczy

Podczas uroczystej gali 14 października w londyńskim Hotelu
Marriott ogłoszono wyniki europejskiego etapu konkursu European Property Awards. Należący do Grupy TOYA hotel DoubleTree
by Hilton Łódź otrzymał tytuł najlepszego obiektu deweloperskiego w kategorii „New
Hotel Construction &
Design”, „Best in Europe” oraz 5-gwiazdkowe
wyróżnienie „Best in
Poland”. Dzieki temu
hotel będzie reprezentować nasz kontynent
w swojej kategorii
w walce o tytuł „World's
Best”. Jury konkursu
zwróciło uwagę na
wyróżniający się design,
oryginalne połączenia
nowoczesności, wymagań współczesnego biznesu z tradycjami Łodzi
oraz jej filmową historią. – Nagroda w tak
prestiżowym konkursie
jest dla nas ogromnym
zaszczytem – mówi Sławomir Nowak, dyrektor DoubleTree. – Nasz
hotel jest silnie związany z filmową historią
miasta, zatem w konkursie International

w

Dubaju

Property Awards będzie reprezentował Łódź i jej mieszkańców.
DoubleTree by Hilton Łódź zmierzy się w finale konkursu International Property Awards z najlepszymi inwestycjami z Azji, Afryki,
Kanady, Stanów Zjednoczonych, Środkowej i Południowej Ameryki, Wysp Karaibskich, Wielkiej Brytanii i krajów arabskich. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 4 grudnia w Dubaju.
Trzymamy kciuki!
(jm)
Z hotelu roztacza się piękny widok na Łódź

PIKE nagradza

W hotelu DoubleTree by Hilton
Łódź odbyła się w październiku doroczna, 41. już Międzynarodowa Konferencja Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. To najważniejsza w naszym
regionie Europy konferencja mediów
elektronicznych, na stałe wpisana
w kalendarz branż kablowej, telewizyjnej i telekomunikacyjnej. W tym roku
konferencja odbywała się pod hasłem
„W świecie globalizacji mediów i telekomunikacji” i uczestniczyło w niej ponad
800 osób, w tym przedstawiciele rządu,
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Parlamentu, Komisji Europejskiej, regulatorów, zagranicznych
i krajowych operatorów sieci kablowych, nadawców telewizyjnych,
dostawców i producentów treści audiowizualnej oraz sprzętu, infrastruktury, rozwiązań technologicznych i teleinformatycznych.
Konferencji towarzyszyła wystawa, na której największe firmy branży zaprezentowali swoje produkty i usługi.
Po raz ósmy przyznane też zostały prestiżowe nagrody Złota PIKE, które wręczono
podczas uroczystej gali. W tym roku
w poszczególnych kategoriach statuetki
otrzymali: w Kategorii Operator – VECTRA,
w Kategorii Nadawca – Discovery Networks
Central Europe, w Kategorii Osoba – profesor Józef Modelski (przypomnijmy,
że w roku ubiegłym tę statuetkę otrzymał
Witold Krawczyk, prezes Grupy TOYA),
a w Kategorii Dostawca – Telkom-Telmor.
Serdecznie gratulujemy!                             (jm)
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Klub Dyrektorów Finansowych
Warszawskie Wydawnictwo Business Dialog i Klub Dyrektorów
Finansowych „Dialog” zorganizowały w październiku w Restauracji
„Polskiej” kolejne spotkanie, a tym razem goście dyskutowali o wpływie pieniędzy unijnych na strukturę gospodarki. Udział w spotkaniu
wzięli m.in. Arkadiusz i Adrian Majsterek z Domu Jubilerskiego A&A,
Jerzy Królikowski z Wifamy-Prexer, Witold Barszcz z Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji „Kamień Milowy”, Adam Korzeniewski z firmy
KOMEX, Dorota Bedyniak-Walaszczyk z Textilimpexu i Michał Czop
z Immergas. Wstęp do dyskusji wygłosiła Iwona D. Bartczak, szefowa
Klubu, oraz Paweł Bizoń, ekspert banku PKO BP. Bez finansowej
pomocy Unii Europejskiej gospodarka polska nie mogłaby osiągnąć

w kilkunastu ostatnich latach takiego przyśpieszenia. Kontrowersję
wywołało jednak pytanie, czy właściwie korzystamy z tych środków.
Często bowiem firmy konsultingowe dzięki środkom unijnym organizowały drogie szkolenia – np. o tym, jak należy... odsalać wodę morską,
by posłużyć się znaną w Łodzi aferą sprzed lat. Pora na taką dyskusję
jest znakomita, gdyż urzędy marszałkowskie w całym kraju pochylają
się nad rozdziałem nowych unijnych środków finansowych. Jest o co
walczyć i przedsiębiorcy niecierpliwie czekają na przepisy jak składać
We wrześniu odbyły wnioski,
się Międzynarodowe
co się opóźnia. Kolejne spotkanie odbędzie się 18 listopada
Targi REHABILITACJA, godz.
organizowane
od 21 Polskiej pod hasłem „Kiedy finansować rozwój
9-11 w Restauracji
lat przez łódzką spółkę INTERSERVIS.
Przyjewłasnymi środkami, kiedy zewnętrznymi i jak uzyskać te pierwsze”.
chało tu 230 wystawców‚ Warto
sześć zapowiedzieć
tysięcy lekarzychęć udziału w spotkaniach w serwisie dyrektorów
rehabilitantów, fizjoterapeutów‚
naukowców
www.businessdialog.pl
i osób niepełnosprawnych z opiekunami. To jedna
Jerzy Mazur, Zdjęcia: Sebastian Szwajkowski
z najważniejszych imprez branży medycznej
w Europie, prezentująca najnowsze urządzenia
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 niepełnosprawnySTANLEY
mi. Złote medale Targów Rehabilitacja zdobyły
firmy MEDEN-INNMED za PiezoWave2 działający skupioną falą uderzeniową ESWT, KOORinformuje
Wydział Prasowy KWP w Łodzi, policjanci z ZespoDYNACJA za system do ocenyJak
postawy
i chodu
łu Polska
Zwalczania
Przestępczości
Przeciwko Dziedzictwu Narodowemu
FreeMed Posture, oraz BTL
za aparat
do
w Wydziale
Kryminalnym KWP odzyskali zabytkową maskę egipską,
terapii ultradźwiękowej BTL-4710.
Wyróżnienia
oferowaną
sprzedaży
na jednym z portali aukcyjnych, a datowaną
przyznano firmom HABILIS
za ortezędodla
osób
na okres
1086-664
przed naszą erą. Funkcjonariusze we współpracy
po udarze, VITA za urządzenie
do reedukacji
choz prokuratorami
Prokuratury Okręgowej w Łodzi od jakiegoś już
du Parestand oraz STANLEY
za taśmę termoplaczasu analizowali pojawienie się w ogólnej sprzedaży zabytkowego
styczną Orficast. Gratulujemy!
VITA polskich organów ścigania z przedstaprzedmiotu. Ścisła współpraca
wicielami Arabskiej Republiki Egiptu pozwoliła śledczym stwierdzić
z dużym prawdopodobieństwem autentyczność zabytku. W październiku policjanci pojawili się w jednym z łódzkich mieszkań,
w którym była przechowywana
maska. Policjanci odzyskali
zabytkowy przedmiot, który trafił na przechowanie do Muzeum
Archeologicznego w Łodzi
i w najbliższym czasie powinien
zostać zwrócony stronie egipskiej. Gratulujemy!
(ar, zdjęcia: archiwum KWP)

Złota Rehabilitacja

MEDEN-INNMED

HABILIS

BTL POLSKA

RYNEK

Maska odzyskana

22

rynek Łódzki 11(162) 2014

Multimedialna
trójka

Nowa Mazda 3 podąża ściśle nurtem filozofii marki. Stylistyka
nadwozia ma sportowe zacięcie, nie brak mu elegancji, a silniki dostarczają mnóstwo wrażeń. Ich gamę otwiera 1,5-litrowy stukonny silnik
benzynowy, kolejną propozycją jest 2-litrowy 120-konny, dla najbardziej wymagających jest 2-litrowy o mocy 165 koni. Wszystkie mają sześciostopniową skrzynią manualną i cechują się umiarkowanym zużyciem paliwa dzięki technologii I e-loop oraz I –stop. Pierwsza odzyskuje część energii w trakcie hamowania i oddaje ją w momencie dużego
zapotrzebowania. I-stop to znany z innych pojazdów start-stop, jednak
tu do ponownego uruchomienia silnika wykorzystywana jest energia
spalania – to jedyny na świecie system tego typu!
Prawdziwa rewolucja kryje się we wnętrzu. W wersji SkyGO skorzystamy z manualnej klimatyzacji, przednich i bocznych poduszek
powietrznych oraz kurtyn powietrznych, układu wspomagania rusza-

nia na wzniesieniu i systemu monitorowania ciśnienia w oponach. SkyMOTION powita nas automatyczną klimatyzacją, tempomatem,
odtwarzaczem mp3 oraz elementami wnętrza pokrytymi skórą. Wisienką na torcie jest jednak autorski system MZD Connect zapewniający
łączność z wszelakimi urządzeniami multimedialnymi (smarfony,
tablety itp.). Topowa wersja wyposażenia SkyPASSION posiada system
monitorowania tyłu i boku pojazdu oraz system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu. Dodatkowym systemem bezpieczeństwa jest sygnalizacja awaryjnego hamowania, który włącza światła awaryjne. To nowe cacko można obejrzeć w jedynym autoryzowanym salonie Mazdy w Łodzi przy ul. 3 maja 1/3.
Mikołaj Rubach, zdjęcia archiwum Mazda Matsuoka

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

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