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Kurs na Afrykę?

Michał Marzec, Prezes
Zarządu Portu Lotniczego
Łódź im. Wł. Reymonta,
nie ukrywa radości z podpisania umowy z liniami Rozmowa ze Sławomirem
Adria Airways. Działają
Majmanen, Prezesem Polskiej
one w łódzkim porcie już
Agencji Informacji i Inwestycji
od pół roku, ale teraz rozZagranicznych
szerzają ofertę. Z łódzkiego
Michał Marzec i Tomaz Skofic
lotniska są loty do Dublina,
Londynu, Oslo i Monachium, realizowane są też połączenia
t Mówi
Pan, żeprzesyłek
polska gospodarczarterowe w okresie wakacyjnym
i obsługa
cargo,
katys.
wychodzi
z europejskiego
kokoa w 2013 r. lotnisko obsłużyło 354
pasażerów.
Dotychczasonu. Jak?Lotniczymi Adrią układa
wa współpraca Portu Łódź z Liniami
latach koncentrowania
się na
się bardzo dobrze, zaś od sezonuPoletniego
zdecydowanie zwiękwłasnych
sprawachAdrii
oraz w
integrowania
szy się częstotliwość operowania
samolotów
porcie. Od
z Europą
zaczynamy
dostrzegać,
że istmarca 2015 r. samolotsię
tego
operatora
będzie dwa
razy dziennie
nieją też zmożliwości
współpracy
z krajami
Azji i Afryki.
Chcestartował
Lublinka do
Monachium
i Amsterdamu,
powstanie
my,
aby polscy
że Afryka i główne
też
połączenie
do przedsiębiorcy
Amsterdamu wdostrzegli,
środku dnia.
tego kontynentu
będą
się rozwijały
w ciągu
–kraje
Do Monachium
będzie można
wylecieć
rano i wrócić
późnymnajbliższych
wieczorem –
15 lat znacznie
szybciej
niż–reszta
świata. I że
są tam
podkreśla
dyrektor
Marzec.
Nowe połączenia
pozwolą
namożliwości
dogodne skomunikowanie
obutakich
miast i gospodarek
w ten sposób mieszkańcy
Łodzijak
będąchińska,
mogli podróżonie tylko dla
światowych,
amewać
na jednym
bilecie dofrancuska
każdego portu
na świecie.aleSystem
został
już
rykańska,
brytyjska,
czy rosyjska,
także dla
krajów
sprawdzony
i niebawem
ruszy
sprzedaż
biletów.
Bombardier
o średnim potencjale.
Mamy
wszelkie
dane
ku temu,
by stać się
CRJ700
w barwach
Adrii będzie bazował
w Łodzi
przez Afrynoc,
największym
środkowoeuropejskim
partnerem
dla krajów
bo
lot startujejak
przed
godz. 7.00 rano.
Adria planuje
też
ki.pierwszy
Takie dziedziny,
budownictwo,
produkcja
materiałów
szkolenia
dla pilotów
z Lublinka.
– Nasza
rozszerzona
oferta pomoże
budowlanych,
budowa
infrastruktury
drogowej
i kolejowej,
orzaspokoić
potrzeby
miasta i regionu
– dodaje
Tomaz Skofic,
dyrektor
ganizacja
przetwórstwa
spożywczego,
rybołówstwa
i gospodarki
sprzedaży
Airways. – oczywiste
Jeżeli chodzi kierunki
o połączenia
do Amsterdamu,
to
morskiej Adria
– to najbardziej
polskiej
współprawłaśnie
negocjujemy z liniami KLM, aby nasi klienci mogli np. polecieć do
cy z Afryką.
Afryki
Ameryki
Środkowej.
Inne kontynenty
będzie
obsługiwał
nasz główny
t Byłi Pan
z delegacją
rządową
w Nigerii.
Jakie
są możliwości
tego
partner,
czyli
Lufthansa.
kraju?
Amsterdam
i Monachium
duże,gospodarczą
przesiadkowewizyty
porty premiera
lotnicze.
Organizowaliśmy
tam toczęść
Dlatego
poranny
wylot
z
Łodzi
ma
umożliwić
pasażerom
wygodną
Donalda Tuska. Byłem zaskoczony stopniem przygotowania miprzesiadkę
na kolejne
kierunki.Prezydent
WieczornyNigerii
powrótzaprosił
z Monachium
nistrów rządu
nigeryjskiego.
ich na
da szansę powrotu do Łodzi w ciągu jednego dnia. Pasażerowie
spotkanie z polską delegacją, a oni dokładnie wiedzieli, o czym
będą mogli dostać się do wielu miast w Europie i na świecie. Z
chcą rozmawiać z polskim rządem i naszymi przedsiębiorcami.
poranną przesiadką w Monachium polecą m.in. do Barcelony,
Po drugie – zorganizowaliśmy tam polsko-nigeryjskie forum goBrukseli, Frankfurtu, Londynu, Kopenhagi, Madrytu, Hamburga,
spodarcze, na które przyjechało ponad dwustu przedsiębiorców
Rzymu, Paryża, Nowego Jorku, Houston i kilkudziesięciu innych
nigeryjskich, niektórzy limuzynami poprzedzonymi samochodamiast Europy, USA i Azji. Od końca listopada bilety do Amsterdami izMonachium
ochroną. Jasne
jest dostępne
jedno – nie
ma co pchać
się dojeAfryki
bez
mu
są już
w sprzedaży.
Można
rezerwopoparcia
tamtejszego
rządu
i
jego
parasola
politycznego.
wać na stronie www.adria.si oraz www.lufthansa.com – połączenie
t Jakie maciejest
na tow sposoby?
obsługiwane
formule codeshare z Liniami Lotniczymi
Wspólnie
Łódzką
Regionalną
Izbą Gospodarczą
Lufthansa. Cenazza bilet
w dwie
strony do Monachium
to 585 zł,
Instytutem
Afrykańskim– 290
nasza
agencjadanych
organizuaoraz
w jedną
stronę do Amsterdamu
zł. Według
przeje w listopadzie
w Łodzi
pierwszy
kongres partnerstwa
woźnika
dotychczasowe
połączenia
do Monachium
cieszą się
i współpracy
polsko-afrykańskiej
POLANDAFRICA
2013.
dużym
zainteresowaniem
i obłożenie
lotów wynosi około
70Łódź
projest jednym
z najbardziej
polskich
miast w Afryce
dzięcent,
a większość
pasażerówznanych
stanowią
przedsiębiorcy.
Linie Adria
ki tutejszemu
Studium
Polskiego,
które
ukończyło
wielu
Airways
deklarują,
że nieJęzyka
podejmą
współpracy
z innymi
regionalafrykańskich
polityków.wWspólnie
zapraszamy zatem łódzkich
nymi
portami lotniczymi
naszym kraju.
przedsiębiorców w dniach 26-27 listopada na kongres.
Udział
w
Jerzy
Mazur
kongresie jest bezpłatny, a informacje o nim są na stronie www.
polandafrica.pl
Rozmawiał: Jerzy Mazur

Więcej znajdziesz na:
www.rynek-lodzki.pl
www.rynek-lodzki.pl
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GOSPODARKA
WYDARZENIA

Targi w przyszłym roku

Na Styku Kultur

Na Styku Kultur

Na Styku Kultur

Na Styku Kultur

z podróżnikami, wycieczki po Łodzi, degustacje kuchni regionalnych, warsztaty fotograficzne, konkursy. Impreza stwarza niepowtarzalną okazję do znalezienia w jednym miejscu i czasie wszystkiego,
co konieczne do zaplanowania udanego, krótszego lub dłuższego,
wypoczynku.
Z kolei w dniach 26-28 marca odbędą się Targi Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Audio i Video FILM VIDEO FOTO. Będzie
to już osiemnasta edycja imprezy, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń branżowych w Europie. Rynek
fotograficzny i filmowy nieustannie ewoluuje i przenika się, dlatego
cykliczne spotkania w Łodzi są doskonałą okazją do śledzenia najnowszych rynkowych trendów oraz prezentacji nowości produktowych. Targi są miejscem spotkania potentatów rynkowych, prezentujących znane i cenione na całym świecie marki – ze zwiedzającymi, wśród których są miłośnicy i pasjonaci fotografii i filmowania.
Film Video Foto to także bogaty cykl warsztatów, prezentacji, spotkań i wystaw fotograficznych, wzbudzający ogromne zainteresowanie miłośników fotografii i filmu. Ekspozycję w 2014 roku odwiedziło blisko 15 000 osób, w tym szerokie grono profesjonalistów.
W dniach 8-10 kwietnia Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają
na Targi e-Telekom. Ideą przedsięwzięcia jest kontynuacja w nowej formule najlepszych tradycji INTERTELECOM. Targi e-Telekom są ważnym wydarzeniem branżowym i doskonałą okazją do poznania bogatej oferty produktów, usług oraz nowości rynku telekomunikacyjnego.
Oferta wystawiennicza targów obejmie dziedziny życia i komunikacji,
w których wykorzystywane są nowoczesne e-technologie, e-społeczeństwo, e-medycyna, e-biznes, e-rozrywka. W każdej z nich znajdą się produkty i usługi dobrze służące rozwojowi biznesu, usprawnieniu komunikacji międzyludzkiej, zapewniające dostęp do rozrywki i kultury,
a także poprawie jakości i komfortu życia.
Targi z roku na rok rozszerzają ofertę imprez wystawienniczych.
W dniach 22 - 23 maja 2015r. odbędzie się I edycja Targów Aktywnego i Zdrowego Seniora. Wydarzenie będzie pierwszą w Łodzi imprezą skierowaną do instytucji, organizacji i firm, które działają na
rzecz osób powyżej 55 roku życia, bądź posiadają w swojej ofercie
produkty i usługi dedykowane Seniorom. Ideą przewodnią MTŁ
jest prezentacja produktów i usług, które powstały z myślą o osobach starszych, są do nich specjalnie kierowane, zaspokajają ich
potrzeby, służą aktywizacji zawodowej, społecznej oraz podnoszą
jakość życia.
Zapraszamy!

Międzynarodowe Targi
Łódzkie już teraz zapraszają na
imprezy targowe w 2015 r.
Wiosenny sezon rozpoczną
Łódzkie Targi Edukacyjne,
które odbędą się w terminie 5-6
marca. Impreza organizowana
jest z myślą o młodych osobach, które stają przed wyborem najlepszej drogi kształcenia. To jedno z największych
w Polsce wydarzeń mających
na celu prezentację szerokiej
oferty szkół publicznych i prywatnych, uczelni wyższych
z całego kraju oraz placówek
zajęć pozaszkolnych. W bieżącej edycji organizatorzy stawiają na rozwój współpracy między pracodawcami a szkołami
zawodowymi.
Pracodawcy
będą mieli okazję do zaprezentowania swoich dobrych praktyk w specjalnie wyodrębnionej przestrzeni jaką będzie
Salon Pracodawcy. Jak co roku
targom towarzyszy różnorodny i bogaty program konferencji dla dyrektorów szkół oraz
pokazy i warsztaty dla dzieci
młodzieży.
Nieco później, w dniach
13-15 marca 2015 roku, odbędą
się XXI Targi Regiony Turystyczne Na Styku Kultur.
Regionem partnerskim zbliżającej się edycji wydarzenia jest
Makroregion
Wschodni,
a tematem przewodnim –
Wschodni Szlak Rowerowy
Green Velo, a tematem przewodnim turystyka rowerowa.
Prezentację tras rowerowych
Polski wschodniej dopełni
oferta sprzętu rowerowego
i akcesoriów, a także pokazy
i spotkania z ambasadorami
tej formy spędzania wolnego
czasu. W ramach targów
odbędą
się
spotkania

Na Styku Kultur

TARGI

Film Video Foto
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BOATSHOW na złoto
Yachts, Olympia Yacht,
Dedimarine, Best Boats,
Eskapader, Skyboat,
Mastercraft czy Prestige
Boats. Do konkursu
o Złoty Medal Targów
BOATSHOW stanęło
kilkadziesiąt wyrobów.
W kategorii „Jachty
Motorowe”
Złoty
Medal otrzymała firma
Pegasus, a wyróżnienie
trafiło do Best Boats
Service. W kategorii
„Jachty Żaglowe” Złoty
Medal zdobył Northman, wyróżnienie – Sułkowski Boats. W kategorii „Wyposażenie,
osprzęt, usługi” najwyższe trofeum otrzymała
firma Taurus, a wyróżniono DECATHLON
za kamizelkę IZEBER.
Firma
Mastercfraft
otrzymała medal Innowacyjny Produkt Targów
BOATSHOW,
a Dzwon Polskiego
Związku Żeglarskiego
otrzymał Michał Korneszczuk. Gratulujemy!

W listopadzie odbyły się
XVI Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych BOATSHOW,
organizowane przez łódzką
spółkę INTERSERVIS. Wzięło w nich udział blisko 200
wystawców z kraju oraz Finlandii, Hiszpanii, Norwegii,
Polski,
Ukrainy,
USA
i Włoch, którzy pokazali
ofertę największych polskich
stoczni oraz przedstawicieli
światowych marek. Poznaliśmy tu m.in. wyśmienite produkty takich firm, jak Delphia Yachts, Balt–Yacht,
Power
Boats,
Cobrey

Pegazus

Sułkowski Boats

Michał Korneszczuk

GS z żelazną tradycją

Northman

Decathlon

maszyn i urządzeń zapewniającychprodukcję zgodnie z przyznanym certyfikatem HACCP. Masarnia produkuje około 50 gatunków wyrobów wędliniarskich i podrobowych o niezwykłym smaku,
a wędzarnie opalane są drewnem jałowcowym, dębowym, olchowym i owocowym, dlatego wyroby GS „Samopomoc Chłopska”
mają tak niezwykłe smaki i eksportowane są do wielu krajów Europy oraz Izraela. Firma jest laureatem tytułu Polski Producent Żywności 2014 przyznany na Targach POLAGRA za Chleb z siadłym
mlekiem, a na łódzkich Targach Natura FOOD 2014 w konkursie
„Tygiel Smaków” zajęła I miejsce za Karczek babuni. To szczególne
wyróżnienie, gdyż celem tego konkursu jest identyfikacja i promocja produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami na terenie
województwa łódzkiego. Warto się zaopatrzyć w wyroby tej firmy
na tegoroczne Święta Bożego Narodzenia!
Jerzy Mazur

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Szadku istnieje od 3 lipca 1945 r. Jest liderem
wśród spółdzielni województwa
łódzkiego i liczącym się w krajowej branży spożywczej producentem. – Mamy własny zakład mięsny
– mówi Marek Kowalski, Prezes
Zarządu Spółdzielni. – Prowadzimy skup trzody chlewnej i bydła, zajmujemy się rozbiorem i produkcją różnorodnego asortymentu wyrobów wędliniarskich. Naszym drugim filarem jest
zakład piekarniczy z szerokim asortymentem pieczywa i wyrobów pół-cukierniczych i cukierniczych. Wszystkie nasze
produkty oparte są na starych, sprawdzoPrezes Marek Kowalski na Targach
nych recepturach polskich z lat 1945Na Styku Kultur 2014
1952, nie stosujemy żadnych dodatków
chemicznych w postaci polepszaczy czy
ulepszaczy. Za nami stoi żelazna tradycja! Prowadzimy skup zbóż na potrzeby
własne, konsumpcje i przemysłowe, sprzedajemy mieszanki paszowe granulowane
i sypkie, zajmujemy się handlem detalicznym artykułami spożywczymi w całym
regionie, a w Szadku mamy własną
restaurację.
Zakład jest wciąż unowocześniamy, w ostatnich latach pozyskał finansowe środki unijne na powiększenie i unowocześnienie
masarni, dzięki czemu stała się ona wizytówką GS na miarę XXI
wieku. Unijne dofinansowanie umożliwiło zakup nowoczesnych
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Przyjechało Beaujolais!

Salvat dowcipnie opowiedział, że pobyt Francuzów w Łodzi zwykle
zaczyna się od... kobiet. – Poznajemy tu nasze przyszłe żony, które dopiero
po dwóch latach od ślubu pozwalają nam wychodzić z domów i poznawać polskich znajomych – komentował. Przyznał też, że jeśli zainteresowanie
łódzkim Beaujolais będzie rosło w takim tempie, to za kilka lat
konieczna będzie organizacja fety na pl. Wolności. Gościem specjalnym był Stéphane Antiga, trener polskiej reprezentacji siatkarzy,
a w spotkaniu udział wzięli także Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Wiceprezydent Marek Cieślak, przedstawiciele konsulatów
Danii, Belgii, Czech i Księstwa Luksemburga oraz reprezentanci
francuskiego biznesu w Łodzi.
(jm, fot. SeSz)

W hotelu Novotel w trzeci czwartek listopada świętowano tegoroczny sezon Beaujolais Nouveau. To już piąta edycja święta na cześć
1,5-miesięcznego trunku z Burgundii. W imprezie uczestniczyło kilkaset osób, a kolejka gości nie zmieściła się w hotelowym holu
i wyszła na ulice. Miłośników beaujolais przywitali konsul honorowy Francji w Łodzi Alicja Bień oraz prezes Stowarzyszenia Alliançe
Francaise Eric Salvat, a przemówienia wygłoszono w obu językach,
jak przystało na wspólne spotkanie Polaków i Francuzów. Prezes

Beaujolais Nouveau na spotkanie
dostarczyła firma Ldi Dimotrans Poland

Stéphane Antiga opowiedział nam,
gdzie we Francji jest najlepsze wino!

Święto Kupców

Radny Jarosław Tumiłowicz
Odznaczeni Elżbieta Staniszewska,
Jacek Stasiak i Mariusz Stasiński

po 1989 r., kiedy kupcy wrócili do swojej tradycji. Uroczyste msze z udziałem pocztów
sztandarowych zaczęły odbywać się w Kościele Św. Krzyża w Łodzi oraz w Katedrze Łódzkiej. Wojewódzki Związek Zrzeszeń Kupców
i Usługodawców w Łodzi istnieje od 1913 r.
i zrzesza osoby prowadzące działalność
gospodarczą. W 1956 r. ze składek członkow- Sztandar WZZKiU
skich została zakupiona siedziba organizacji
– Pałacyk Arnolda Stillera przy ul. Jaracza 45. W tym roku łódzcy
kupcy spotkali się w hali Łódź EXPO w przedostatni weekend listopada. Podczas uroczystego balu wręczono doroczne Odznaki Naczelnej
Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie: otrzymali je Elżbieta Staniszewska, właścicielka Kwiaciarni „Rosse” przy ul. Narutowicza 47,
Jacek Stasiak, właściciel Myjni Samochodowej przy ul. Jaracza 45, oraz
Mariusz Stasiński, współwłaściciel firmy Soco Szyma i Wspólnicy przy
ul. Jaracza 45. Statuetkę Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług
w Warszawie za działalność na rzecz Kupiectwa Polskiego otrzymał
Jarosław Tumiłowicz, radny Platformy Obywatelskiej, zaś Srebrny
Medal Wojewódzkiego Zrzeszenia Kupców I Usługodawców w Łodzi
otrzymał Piotr Kurzawa za działalność na rzecz łódzkiego środowiska
kupieckiego. Gratulujemy!
(jm, zdjęcia Michał Derczyński)

Dzień Kupca uroczyście ogłoszono podczas pielgrzymki polskich kupców na Jasną Górę
w Święto Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Marii Panny 8 grudnia 1937 r. Wojna spowodowała,
że obchodzono je tylko dwukrotnie. Łódzki handel prywatny bujnie rozwijał się latach 1946-1949
i tradycję Dnia Kupca kontynuowali członkowie zrzeszeni w Zgromadzeniu Kupców Miasta Łodzi.
Z tej okazji odbywały się uroczyste
msze święte, podczas których
poświęcano sztandary organizacji.
Ale potem znów przyszły ciężkie
czasy i obchody Święta Kupca zanikły. Sytuacja zmieniła się dopiero

Żywa Piotrkowska na święta

Piotrkowska szykuje się na święta. Z początkiem grudnia przedsiębiorcy z Pietryny będą fundować parking swoim klientom. Wszyscy,
którzy w okresie od 1 do 31 grudnia odwiedzą ul. Piotrkowską, dostaną
darmowy parking. Wystarczy wejść do sklepu lub restauracji oznaczonych literką „P” i wydać w zależności od sklepu – od 50 do 100 zł.
Sprzedawca lub obsługa na podstawie dowodu rejestracyjnego zwróci
nam za godzinę parkowania niezależnie od tego, czy parkujemy w stre-

HANDEL

fie płatnego parkowania czy na
parkingu prywatnym (średnio 3
zł). Do akcji włączyło się Centrum Rozrywki Silver Screen,
które też zafunduje godzinę parkowania gratis (należy pokazać
paragon z Piotrkowskiej na minimum 100 zł). Klienci centrum
mogą liczyć aż na 3,5 godziny
darmowego parkowania. Podobnie jak w roku poprzednim 6
grudnia przed lokalami i sklepami ustawione zostaną choinki.
Każdy będzie mógł ozdobić
wybrane drzewko i wziąć udział w
konkursie na „Najpiękniejszą
choinkę Piotrkowskiej”. Będziemy je ubierać do 23 grudnia i
odbędzie się wtedy głosowanie. Kto ozdobi wybraną choinkę w internetowym głosowaniu może liczyć na bilety do Kina Silver Screen. Śledzimy inicjatywę Żywa Piotrkowska na facebooku!
(ar)
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Luksusowa usługa konsjerża
po raz pierwszy w Łodzi
Konsjerż to synonim doskonałości i obsługi na najwyższym poziomie. Dzięki Galerii Łódzkiej ta luksusowa usługa jest dostępna dla każdego, kto chciałby przekonać się jak użyteczny może być osobisty pomocnik przy
zakupach. To pierwsza tego typu usługa w Łodzi skierowana do szerokiego odbiorcy. W grudniu Galeria Łódzka przygotowała dla swoich klientów dwa warianty zakupów z konsjerżem. Pierwszy z nich to spotkanie z personal shopperem Galerii – Anną Mikulską. Na zakupy
ze stylistką można umówić się on line. Po wypełnieniu
ankiety ustalany jest termin spotkania – godzinnej
wycieczki po sklepach z odzieżą i dodatkami. Usługa ta
została wzbogacona także o opcję VIP, czyli spersonalizowane zakupy na życzenie klienta z dojazdem do domu.
Nasza oferta indywidualnych zakupów ze stylistką poszerzona o opcję VIP to jedyna taka możliwość w Łodzi i jedna
z pierwszych w Polsce. Dzięki temu nasi klienci mają szansę
wzbogacić swoją szafę o nowości i trendy, nie ruszając się z domu. To świetna propozycja dla tych, którym w ciągu dnia nie wystarcza czasu na buszowanie po sklepach – mówi Beata Stefańska, dyrektor Galerii Łódzkiej. Zupełną nowością, szczególnie przydatną w okresie zintensyfikowanych zakupów świątecznych, będzie drugi rodzaj usługi konsjerża oferowany
w Galerii Łódzkiej. W mikołajkowy weekend, czyli 6 i 7 grudnia, w godzinach 13.00 –
20.00 każdy odwiedzający Galerię będzie mógł zamówić sobie osobistego pomocnika
zakupowego, który pomoże nosić ciężkie zakupy i będzie służyć radą w doborze unikatowych upominków.
To nasz prezent mikołajowy dla klientów. Wyjątkowi konsjerże przeniosą zakupy do samochodu,
będą również stanowić nieocenione źródło informacji doradzając zakup nieszablonowych prezentów.
Z nową usługą zakupy zyskają dużo lekkości – dodaje Beata Stefańska. Samą Galerię Łódzką
również możemy nazwać swoistym miejskim konsjerżem. Znajduje się w niej około
150 sklepów, w których możemy zaopatrzyć się we wszystko, co jest nam niezbędne –
od produktów codziennej potrzeby, po elementy wymagane na specjalne okazje. Poza
szeroką ofertą sklepów w Galerii Łódzkiej znajdują się także punkty usługowe. W przerwie między zakupami możemy oddać rzeczy do pralni, dorobić brakujące klucze lub
przekazać obuwie do naprawy oraz ubrania do przeróbki krawieckiej. Dodatkowo,
Galeria Łódzka oferuje możliwość wymiany walut w kantorze, sprawdzenia i wykupienia potrzebnych ubezpieczeń w punkcie Superpolisa oraz skorzystanie z usług Poczty
Polskiej. Miejski konsjerż zapewnia także obsługę przyjemniejszej strony życia.
W Galerii znajduje się bowiem fryzjer i kosmetyczka oraz salon ekspresowego manicure i pedicure, z którego można skorzystać niemal w biegu.

zdjęcia: Galeria Łódzka
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GALERIA ŁÓDZKA

kulturalny grudzień
W muzeach i galeriach
Muzeum Sztuki zaprasza do ms1 na wystawę artystki z Berlina
Antje Majewski, uprawiającą pseudo-filozofię z pogranicza warzywniaka. Inna osobliwa prezentacja – pt. „Nic nie zatrzyma idei sztuki”
– zostanie otwarta w ms2; jej bohaterką jest prekursorka sztuki konceptualnej i feministycznej w Polsce Ewa Partum. Zaś Pałac Herbsta
zaprasza na tradycyjną wystawę obrazów Maurycego Gottlieba,
wybitnego malarza żydowskiego z XIX w., której towarzyszą warsztaty (4 grudnia odbędzie się konferencja poświęcona artyście). W Centralnym Muzeum Włókiennictwa do 7 grudnia można oglądać
wystawę śląskiej Grupy Przekaz. Cały miesiąc będą czynne ekspozycje: „Persy z Łodzi”, czyli „Historia Dywilanu oraz „W polskim
stylu. 65 lat Cepelii”, na której znalazło się blisko 60 tkanin z kolekcji CMW (kilimy, gobeliny, hafty i dywany) oraz sprzęty wykonane
w spółdzielniach i zakładach Cepelii. Do 15 grudnia można oglądać
projekt „Łódź, Norrköping. Miasta włókniarzy 1950-70”; składający
się z wystawy produktów wykonanych w fabrykach obu miast: polskiego i szwedzkiego, a także z nagranych wywiadów z dawnymi pracownikami łódzkich fabryk włókienniczych. W Muzeum Miasta
Łodzi dobiega końca cykl zajęć edukacyjnych poświęconych postaci
i działaniom Emisariusza z Łodzi, przygotowany na Rok Jana Karskiego (więcej informacji – pod numerem 42 254-90-11). Dotychczasowy program obchodów Roku Karskiego skupiał się na wojennej
działalności kuriera, na zakończenie muzeum przygotowało wystawę czasową ”Jan Karski – ambasador demokracji”, poświęconą jednemu z ciekawszych epizodów z powojennego życiorysu Karskiego,
czyli jego misji do krajów Azji. Do muzealnego Panteonu Wielkich
Łodzian doszła niedawno stała wystawa pt. „Aleksander Tansman –
warsztat kompozytora”, która składa się z multimedialnych aplikacji ukazujących dziedzictwo muzyczne pozostawione Polsce przez
tego artystę. Można ją oglądać bezpłatnie i jest dostępna w językach:
polskim i angielskim. Całą zimę będzie czynna wystawa fotografii
„W cieniu wielkiej wojny oraz ekspozycja przybliżająca postać Stefana Miecznikowskiego, kapelana Solidarności. Natomiast 4 grudnia
zostanie otwarta wystawa pt. „Szczęśliwa godzina. Sztuka polska
XIX-XX wieku ze zbiorów prywatnych”. Polecamy też spotkanie
z Arturem Chrzanowskim (14.12 w kawiarni Retro Cafe) oraz koncert wigilijny pt. „Kolędy świata”, w którym wystąpi Chór Vivid Singers pod batutą Dawida Bera (21.12 godz. 18.00). Miejska Galeria
Sztuki zaprasza do galerii Remedium, gdzie do 13.12 czynna jest
wystawa Europejskiego Festiwalu Szkła Play with Glass. Obejrzymy
prace 18 artystów z 14 krajów, którzy podjęli refleksję nad losem
naszej planety. Natomiast w Galerii Willa do 14.12 czynna jest wystawa prac wybitnych polskich malarzy.
W teatrach
W Teatrze Wielkim wystąpi Orkiestra Glenna Millera (2.12),
warto też obejrzeć „Traviatę“ z Joanną Woś (4.12), „Straszny Dwór”
(9 i 10.12) oraz balet „Dziadek do orzechów”; do wyboru będzie jego
łódzka inscenizacja (6 i 7.12) albo przywieziona do Łodzi przez
Moscow City Ballet (18.12). Polecamy też koncert chóru „Najpiękniejsze kolędy świata” (21 i 27.12). Teatr Muzyczny wystawi komedię
Szekspira „Sen nocy letniej” w nietypowej oprawie i pod prowokującym tytułem „Sen nocy (nie) letniej”. Będzie to spektakl komediowy z wplecionymi przebojami
Danuty Rinn i Kabaretu Starszych
Panów w reżyserii Krzysztofa

Wawrzyniaka (premiera 28.12). W Teatrze Nowym im. K. Dejmka 18
i 19.12 będzie można obejrzeć wznowienie „Brygady szlifierza Karhana”, a 4 i 5.12 będzie grana sztuka pt. „Kobro”. Teatr Powszechny,
oprócz swoich hitów repertuarowych („Hotel Minister”, „Szalone
nożyczki”), wystawi 3.12 kolejną premierę dla niedowidzących. Jubileusz 66-lecia Teatru Arlekin uświetni 27 grudnia premiera „Mistrza
i Małgorzaty”.
Koncerty
5 grudnia w Sali Filharmonii Łódzkiej utwory Czajkowskiego
i Chaczaturiana grać będzie Orkiestra Symfoniczna FŁ pod batutą
Daniela Raiskina oraz wiolonczelista Torleif Thedéen. Z kolei 9.12
w wieczorze z cyklu „Muzyka świata”
utwory z albumu Oskara Kolberga
wykona zespół Lautari. Warto zdobyć
bilety na koncert 12.12 z uwagi na jego
ciekawy program: Symfonia C-dur J.
Sibeliusa oraz I Koncert fortepianowy J. Brahmsa; utwory te usłyszymy
w wykonaniu Orkiestry FŁ pod batutą Lautari, fot. T. Ogrodowczyk
Daniela Raiskina, a przy fortepianie zasiądzie Ferhard Oppitz. Nazajutrz odbędzie się transmisja z MET – będą to „Śpiewacy norymberscy” Wagnera. 20 grudnia w Bożonarodzeniowym Koncercie Symfonicznym zabrzmi oratorium „Mesjasz“ F. Haendla. W ostatni dzień
roku dwukrotnie – o godz. 19.00 oraz 22.15 – będzie prezentowany
koncert sylwestrowy pt. „Przez Wiedeń do Rio”, w którym oprócz
solistów z Łodzi, Warszawy i Lublina wystąpią tancerze ze szkoły
„Family Dance“ oraz zespół instrumentalny Adama Manijaka. Koncertowy grudzień w Sali Akademii Muzycznej przy Żubardzkiej 2a
zacznie się od Sesji Musica Moderna, która potrwa do 6.12. Warto
polecić koncert „Muzyka organowa łódzkich kompozytorów”, który
odbędzie się 2.12 w archikatedrze. Boris Lenko ze Słowacji poprowadzi kurs akordeonowy, a 5.12 artysta wystąpi z recitalem w pałacu przy
ul. 1 Maja. 18 grudnia w sali przy ul. Żubardzkiej będą się popisywać
laureaci konkursu miniatury fortepianowej. Wytwórnia zaprasza
1 grudnia na koncert Natalii Przybysz. W Atlas Arenie 15.12 wystąpi
Lenny Kravitz, a 18.12 obejrzymy tam „Królewnę Śnieżkę”.
Dla naszych pociech
8 grudnia w Atlasie Sztuki odbędą się warsztaty plastyczne dla
dzieci; zaczną się o 16.30 i potrwają
półtorej godziny. Inspiracją do tworzenia prac przez młodych artystów
będzie wystawa prac Wojciecha Wilczyka. Otwarte warsztaty dla dzieci
w Atlasie Sztuki są organizowane
cyklicznie od 2013 r., a ich tematyka
związana jest zawsze z aktualną Dzieci w Atlasie Sztuki
wystawą. W trakcie spotkań młodzi artyści samodzielnie wykonują prace plastyczne, nim jednak przystąpią do twórczego działania, oglądają obrazy, fotografie i instalacje – mówi Jacek Michalak, prezes Atlasa Sztuki. Warsztaty
są bezpłatne (można się zapisać mailem: agata.mendrychowska@
atlassztuki.pl). W dzień imienin świętego Mikołaja Filharmonia
Łódzka zaprasza dzieci na warsztaty interaktywne pt. „Kwartlidium
w krainie czarów” (6.12), a Muzeum Sztuki na „mikołajki w Pałacu
Herbsta”(6.12). Dla maluchów Pałac Herbsta zaplanował też koncert muzyczno-plastyczny pt. „Witamy w Aniołkowie”; będzie to
wspólne kolędowanie i tworzenie aniołków w różnych technikach
plastycznych (14.12).
Beata Ostojska

Straszny dwór fot. Joanna Miklaszewska

KULTURA
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ORA Jarosław
rezultaty.
Szymański
Choć jest to msza żałobna,
fot. Maciej
znajdziemy w niej także nadzieję!
Grzegorek

Requiem dla Ziemi

AŻ Akademii Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

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

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

fot. Grzegorz
Zespół Paco Peñi
Michałowski
i dyrygent
Chóru Akademii Muzycznej Jan Michał Barański
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Zdrowie w kręgu

Marka Saude Circle powstała na bazie wieloletnich doświadczeń
w zakresie obsługi klienta oraz zdrowego trybu życia, przyniesionych
z Europy Zachodniej. W Portugalii, Hiszpanii, Francji, Wielkiej
Brytanii czy Niemczech fitness
jest bowiem sposobem na życie,
a wysiłek fizyczny utożsamiany
jest słusznie ze zdrowiem i dobrym
samopoczuciem. W Polsce wiele
osób nadal jednak postrzega fitness klub jako ponurą siłownię
dla „mięśniaków”, a panaceum na

ból, stres i złe samopoczucie pozostają tylko środki przeciwbólowe
i lekarza. – Pierwszy obiekt saude circle – mówi jego właściciel Jarosław
Tanas – powstał w Łodzi w lipcu 2014 r. właśnie po to, aby odejść od tych stereotypów. Naszym celem jest zmieniać otaczający nas świat i jednocześnie dawać
ludziom narzędzia do samodzielnego kreowania nowej rzeczywistości. Saude
Circle mieści się w Biurowcu Cross Point przy al. Rydza Śmigłego 20
(www.saudeclub.pl) i jego priorytetem jest indywidualne podejście
do każdego klienta. Obiekt ma kameralne wnętrza i przytulną atmosferę. Wyposażony jest w najnowocześniejszy na świecie sprzęt treningowy marki milon – urządzenia, które całkowicie dopasowują się do
ćwiczącego podnosząc jednocześnie efektywność wysiłku co najmniej o 30 proc. Zatrudnia wykwalifikowanych fizjoterapeutów i trenerów, którzy w krótkim czasie poprawią nasza kondycję i wydolność organizmu. Warto tu przyjść i samemu to sprawdzić!
(jm)

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

ZDROWIE
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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

Restauracja ANALOGIA

ch
smaków

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

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

Desery na święta
Boże Narodzenie to gorący
okres dla Hort-Cafe. – Wymyślamy
właśnie nowe świąteczne ciasta –
mówi Leszek Kiński, szef deserowni, który pracuje w firmie 27
lat. – Naszym hitem będą dekoracyjne
łakocie nawiązujące do świątecznych
wspomnień lat dziecinnych oraz tort
Muscat. Wierzymy, że będzie to nasz
kolejny przebój, gdyż jego marcepanowo-nugatowy smak zwieńczony musem
karmelowym to istny raj dla podniebienia, a jednocześnie piękna i godna dekoracja świątecznego stołu. Naszą siłą jest
pasja – to dzięki niej dajemy radość,
zachwycamy klientów i w dobrej tradycji wychowujemy kolejne pokolenia.  
Bezkawiarnia
Hort-CafeClakier
trudnoCaffe
sobie
Od kwietnia w Teatrze Wielkim działa
wyobrazić
ulicę Piotrkowską.
(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko
wypić smaczną
kawę, zjeść
Od w
przeszło
30 latmiędzy
do kawiarni
ciasta własnego wypieku i wypić drinka
przerwach
spekprzy
pasażu
taklami. Lokal czynny jest od 10.00 do
18.00
(w dniShillera
spektakliwpadają
nawet
łodzianie
na kawędania
i wuzetkę.
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy
tu smakowite
na goFirma wciąż
się rozwija.
W 2007
rąco, w tym chrupiące krewetki na sałacie
z sosem
słodko-pikantr. otworzyła
produkcyjny
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny
i możnazakład
tu zorganizować
w
Rzgowie
z
nowoczesną
techbankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię pronologią.firmy
– I choćcateringowej
mamy nowe maszywadzi Dariusz Trzmielak, właściciel cenionej
INny, dalej stawiamy przede wszystkim
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź
na pasję, tradycję i doświadczenie –
EXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty
podkreśla Anna Krawceniuk, współSzwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad
właścicielka firmy. – Jeździmy na
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco potargi cukiernicze w Europie, gdzie podlecam i zapraszam!
patrujemy wszelkie nowinki w branży.
Jesteśmy przedsiębiorstwem slow-foodowym, ale z nowoczesnym zapleczem.
Hort-Cafe zatrudnia znakomitych mistrzów, którzy potrafią wyczarować z cukru cuda,
a torty szefa deserowni Leska
Kińskiego zdobyły wiele nagród.
Wyroby firmy można obejrzeć
(a także kupić przez internet!) na
stronie www.hort-cafe.com.pl
Zapraszamy!

Teatralny Clakier

ch
smaków
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Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

re

Będzie „Skandal”...

Poznaj prawdziwy smak Indii
Rozmowa
t Kogo zapraszacie do nowej restauracji?
Chcemy stworzyć miejsce, w któz Patrykiem
dobrze będą się czuli ludzie w przeApostolidisem, rym
dziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni,
właścicielem jak i młodsi, którzy mieszkają w okolicy. Budujemy kartę kuchni od podstaw
restauracji
– nie używamy półproduktów, każde
„Skandal
podawane tu danie powstaje od zera.
FIND US ON FACEBOOK:
w Kuchn!”WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT
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 karafkach, którego nikt w Łodzi jeszcze
nie podaje jako domowe. Koszt litrowej karafki wyniesie 42 zł, a będą też
dostępne w karafkach 250 oraz 500 ml.
t Macie tu ciekawe wnętrze. Co się
tu będzie działo?
Do „Skandalu w Kuchn!” będą
przychodzili artyści bez zapowiedzi,
aby zaskakiwać gości. Będą pokazy
tanga argentyńskiego, występy muzyczne i recitale. Zapraszamy, wpadnijcie do nas!
(Not. jm)
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Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92
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Jesień po bułgarsku

Zapraszamy

Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42 207 27 60 oraz 793 483 936,) zaprasza w październiku na nowe dania szefa kuchni, przyrządzane
pod okiem znawców – konsultantem lokalu jest m.in. prof. Georgii Mintcher z Katedry Slawistyki UŁ. – W tworzeniu karty dań pomaga
nam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni Bałkanów – wyjaśnia Maciej
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy tu już kilka smakowitych
dań,„Dworek”
a tym razem
przyglądaliśmy
się jak
powstają zelevi sarmi, czy(ul. Rogowska
24, tel. 42 659
76 40)
li gołąbki
liściach
kiszonej
kapusty
(polskie
są z kapusty
Koszt w
280
zł/osoba
(powyżej
10 osób
rabatrobione
10%), dania
zimne
i gorące, napoje
(bez ograniczeń),
alkohol
wino, pasta
wódka,
(bez
słodkiej!)
oraz kiopołu
– tradycyjna
bułgarska
z whisky
pieczonych
ograniczeń), konkurs
na króla
i królową
balu,
loteria, pokaz
sztuczbakłażanów,
grillowanej
papryki
i świeżych
pomidorów.
Wyborne,
nych ogni,
ognisko
z pieczonym prosiakiem, zabawa prowadzona
gorąco
te dania
polecam!
przez DJ-a.

m)
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„Galicja” (Manufaktura Rynek, tel. 42 630 88 55)
Koszt 469 zł od pary, od osoby 249 zł. W menu będzie 5 posiłków ciepłych, różnorodne przekąski zimne, stół staropolski, ciasta,
owoce oraz napoje zimne, ciepłe i alkoholowe. Muzykę zapewni DJ.
„Irish Pub” (ul. Piotrkowska 77, tel 662 153 200)
Koszt 500 zł od pary. W menu przystawki zimne i ciepłe, dania
Pieczone
bakłażany
Pastai kiopołu
Gołąbki
zelevi sarmi
gorące, deser,
napoje zimne
ciepłe, alkohole. Na
powitanie
Nowego
Roku pokaz fajerwerków. Zabawa sylwestrowa zaczyna się o 20.00,
muzykę zapewni DJ Marek. Rezerwację należy złożyć do 15 grudnia.
7:07 PM

ch
smaków
9/25/13

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

rekomenduje JERZY MAZUR
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W tym roku, podobnie jak w zeszłym, Urząd Miasta nie
organizuje publicznego Sylwestra. – Na dobrą imprezę masową –
wyjaśnia Marcin Masłowski, rzecznik Prezydenta Łodzi – potrzebne są duże pieniądze, a robienie zabawy czy pokazu ogni sztucznych za 200
tys. zł nie ma najmniejszego sensu. Za to na rynku w Manufakturze
łodzianie będą mogli zobaczyć widowisko świetlno-muzyczne
oraz pokaz fajerwerków w rytmie znanych hitów. Dla rodziców
z dziećmi wydzielona zostanie specjalna strefa do bezpiecznego
oglądania pokazów. Rok temu nad głowami gości pojawił się
ogon komety, meduza, deszcz gwiazd, złota wierzba, kolorowe
chryzantemy oraz rozbiegane czerwone pszczoły, na niebie rozsypał się brokat i stanęła wysoka na 25 metrów ściana ognia!
W tym roku organizatorzy zapowiadają podobne atrakcje, a kto
ma ochotę zabawić się w dobrych lokalach, powyżej zebraliśmy
kilka ofert od zaprzyjaźnionych restauracji. Zapraszamy!
(fot.archiwum Manufaktura)
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Witamy Nowy Rok

9/25/13 7:08 PM

Na afiszu Teatru Wielkiego ostatnia pozycja w tym roku to
„Wieczór Gwiazdami utkany” (start o godz. 20.00) W programie dwuczęściowego widowiska są hity opery, operetki i musicalu w wykonaniu Orkiestry, Chóru i solistów TW w Łodzi pod
batutą Rubena Silvy. Wiecznie żywe przeboje operowe to część
pierwsza koncertu; w drugiej przeniesiemy się w zwariowany
i uroczy świat operetki, bo szampan będzie lepiej smakował
w klimacie Broadway’u! W Teatrze Nowym przed najważniejszym uderzeniem zegara będzie można w Dużej Sali obejrzeć

Poznaj prawdziwy smak Indii

tel.FIND
42US636
31 30
Manufaktura Rynek
ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT
www.mei-mei.pl

Jesień po bułgarsku
Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42 207 27 60 oraz 793 483 936,) zaprasza w październiku na nowe dania szefa kuchni, przyrządzane
Teatr Powszechny
pod okiem znawców – konsultantem lokalu jest m.in. prof. Georgii Mintcher z Katedry Slawistyki UŁ. – W tworzeniu karty dań pomaga
nam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni Bałkanów – wyjaśnia Maciej
rynek Łódzki 12(163) 2014
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy tu już kilka smakowitych
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Będzie „Skandal”...

Rozmowa
t Kogo zapraszacie do nowej restauracji?
Chcemy stworzyć miejsce, w któz Patrykiem
rym dobrze będą się czuli ludzie w przeApostolidisem, dziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni,
właścicielem jak i młodsi, którzy mieszkają w okolicy. Budujemy kartę kuchni od podstaw
restauracji
„Piotrkowska Klub
97” (ul; Piotrkowska
tel. 42 630
65 73)
– nie97,
używamy
półproduktów,
każde
„Skandal
Koszt 290 zł/osoba,
zimne przekąski na półmiskach, zupa i drupodawane tu danie powstaje od zera.
gie danie do wyboru, deser, po północy ciepłe danie, w cenie są napow Kuchn!”
Nasza kuchnia to autorska fuzja najcie-

na Sylwestra!

Z

Rynek Manufaktury
je oraz Open Bar z wódką, winem, whisky i szampanem. Gra DJ.
kawszych połączeń kuchni klasycznej,
tel. 42 630 88 22
molekularnej i śródziemnomorskiej.
42 630 88 98
Tawerna „Pepe Verde” (Manufaktura Rynek, tel. 42 630 88 22)
Łącznie z procesami wędzenia – dbamy
W Sylwestra restauracja będzie funkcjonować jak w dni powszeo to, aby te procesy odbywały się we
dnie i zaprasza od godz. 11.00. Można
przyjść i zamówić swoje uluwłaściwej
temperaturze
i miałybędzie
odpobione dania z obowiązującej karty.
A w Nowy
Rok Tawerna
wiednie
drewno
do
palenia.
Tworzymy
czynna od godz. 13.00.
własne przetwory, mamy już marmoladę morelową,
będą
też317
grzyby
„Willa Impresja” (Pabianice, ul. Żeromskiego
20A,a tel.
605
559, marynowane.
500 252 220)
t Jakie
maciegorące,
do wyboru
wina?
Koszt 550 zł od pary, bufet zimny
i dania
napoje
zimne
Wina
muszą
być
w
dobrej
cenie,
i gorące (bez limitu), 0,5 l wódki i butelka szampana, gra zespół
aby zachęcały
konsumpcji.i pokaz
Nasza
„Wiwat Quartet” Jana Adamkiewicza,
loteria zdonagrodami
załoga jest przygotowana do tego,
fajerwerków.
(jm) 10.indd 16
aby o winach opowiedzieć, doradzić
i właściwie podać. Serwować będziemy
m.in. hiszpańskie wino stołowe w karafkach, którego nikt w Łodzi jeszcze
nie podaje jako domowe. Koszt litrowej karafki wyniesie 42 zł, a będą też
dostępne w karafkach 250 oraz 500 ml.
t Macie tu ciekawe wnętrze. Co się
tu będzie działo?
Do „Skandalu w Kuchn!” będą
przychodzili artyści bez zapowiedzi,
aby zaskakiwać gości. Będą pokazy
tanga argentyńskiego, występy mu- 10.indd 16
zyczne i recitale. Zapraszamy, wpadnijcie do nas!
(Not. jm)

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

„
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„

Pa
te
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na scenach!
komedię „Mayday” lub „Mój boski rozwód” w Małej Sali.
W Teatrze Powszechnym ostatni dzień Starego Roku będzie pracowity i wypełniony od popołudnia aż do nocy. O godz.17.00 na
Małej Scenie zacznie się spektakl muzyczny „Tu-wim”, zaś
o godz. 20.00 na Dużej Scenie artyści Powszechnego zaprezentują farsę Raya Cooneya „Hotel Minister”. Po spektaklu zaplanowane są niespodzianki, nagrody, poczęstunek i lampka szampana, czyli wstęp do szampańskiej zabawy.
(BeO, zdjęcia: archiwum Teatr Powszechny i Teatr Muzyczny)

rynek Łódzki 10(149) 2013
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TOKYO Sushi-Bar

10.indd 17

9/25/13 7:07 PM

Teatr Muzyczny

rynek Łódzki 12(163) 2014
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Piotrkowska 126

tel. 537 133 337

FASHION WEEK
MODA na 2015
Łódź po raz jedenasty zamieniła się w polską stolicę mody. Kolejna edycja FashionPhilosophy Fashion Week Poland trwała od 22 do
26 października na wybiegach i w kuluarach hali Łódź EXPO, Monopolis oraz Centrum Promocji Łodzi Akademii Sztuk Pięknych.
Łodzianie tłumnie uczestniczyli w największym w modowej branży
święcie. Podczas październikowej edycji projektanci zaprezentowali
trendy na wiosnę-lato 2015, a w ramach umów partnerskich z zagranicznymi imprezami Fashion Week goście podziwiali kolekcje projektantów z Lisboa Fashion Week, Serbia Fashion Week, Showfloor Berlin oraz Fashion Clash. Program wydarzeń opierał się na trzech głównych segmentach – Designer Avenue, OFF Out of Schedule oraz STUDIO. Pierwszy segment to premierowe pokazy ekskluzywnych kolekcji prêt-à-porter najlepszych polskich projektantów oraz gości specjalnych ze świata. Na wybiegu premierowe kolekcje zaprezentowali:
Dawid Tomaszewski, Claudia Danna, Łukasz Jemioł Basic, Joanna
Kędziorek, Magda Floryszczyk, Malgrau, Nenukko, Katarzyna Łęcka,

Confashion, Nanko, Natasha Pavluchenko, Michał Szulc Sold, Odio
i Jakub Pieczarkowski, Ola Bajer-Bola, Jarosław Ewert, Aga Pou
i Aleks Kurkowski. Wśród gości zagranicznych na Designer Avenue
po raz kolejny znalazł się portugalski projektant Nuno Gama.
W jesiennym OFF Out of Schedule do głosu doszli przedstawiciele
modowej awangardy poszukujący nowych środków wyrazu i akcentujący to, co w modzie jest nietypowe, kontrastowe i kontrowersyjne.
Swoje kolekcje tu pokazali Paulina Ptashnik, Acephala, The Puppies,
Baiba Ladiga, Romana, ZWYRD, Monika Gromadzińska oraz Kas
Kryst. Najnowszym działem programowym 11. edycji Fashion Week
było STUDIO – inkubator dla projektantów, których prace wkrótce
mogą zagościć na wybiegu Designer Avenue. Na pokazach zaprezentowane zostały najlepsze kolekcje spośród wszystkich zgłoszonych
przez projektantów. W projekcie STUDIO swoje kolekcje przedstawili Klaudia Markiewicz, Edyta Pietrzyk, IKI, Julia Piotrowska, Karolina Marczuk, zaś z gości zagranicznych – P/AGE z Showfloor Berlin
oraz Vasilije Kovačev z Serbia Fashion Week. Podobnie jak rok temu, obok pokazów realizowane były projekty związane z branżą modową: wystawa fotografii
modowej Young Fashion Photographers Now. SHOWROOM zorganizował także dla mieszkańców Dzień
Otwarty, podczas którego można było skorzystać
z pomocy profesjonalnych stylistów, biorących co
dzień udział w pracy przy sesjach zdjęciowych dla
magazynów modowych i stacji telewizyjnych. Jesienne
Fashion Week odwiedziło w sumie prawie piętnaście
tysięcy osób.
(jm, zdjęcia Fashion Week)

Ptak – metamorfoza
2014 to dla firmy Ptak SA rok udany i pełen pozytywnych
zmian. Wykonano potężny krok w przyszłość, przekształcając Centrum Handlowe w Ptak Fashion City – jedyne miasto mody w Europie; miasto targów, imprez kulturalnych, wydarzeń związanych
z branżą odzieżową i tekstylną oraz miejsc handlu hurtowego i detalicznego na wielką, międzynarodową skalę.
2014 był bardzo intensywnym rokiem. Przede wszystkim dokonano uroczystego otwarcia Ptak Fashion City (29.08.2014), które
połączono z Międzynarodowymi Targami Mody oraz konferencją,
której gościem honorowym był Lech Wałęsa. Poświęcona została
tematowi transformacji polskiej gospodarki na przestrzeni ostatnich 25 lat. W otwarciu Fashion City wzięło udział wielu wybitnych
gości z kraju i zagranicy. Inauguracji i symbolicznego przecięcia
wstęgi dokonali: prezydent Lech Wałęsa, Antoni Ptak (inicjator
i twórca Ptak Fashion City), Olgierd Dziekoński (sekretarz stanu
w kancelarii prezydenta), Kenzo Takada (światowej sławy projektant), Patrizia Gucci (przedstawicielka florenckiego domu mody),
Paweł Bejda (wicewojewoda łódzki) i Witold Stępień (marszałek
województwa łódzkiego).
W wydarzeniach towarzyszących otwarciu Ptak Fashion City,
w szczególności w Targach Mody, udział wzięło 3 000 wystawców,
w większości polskich producentów odzieży oraz 100 000 odwiedzających z kraju i zagranicy. Następna edycja Międzynarodowych Targów Mody planowana jest na
18–20.02. 2015. Poprzedzi je
inne ważne przedsięwzięcie targowe, a mianowicie Targi Tekstylne Fast Textile, które odbędą się 21–23.01 w Hali Expo.
Duże zmiany, jakie dokonały się w Ptak Fashion City,
stały się udziałem Ptak Mody,
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największej w Polsce hurtowni odzieży damskiej z funkcją wystawiennictwa oraz sprzedaży stacjonarnej, hurtowej i detalicznej (również za pomocą platformy internetowej), która w sierpniu bieżącego
roku obchodziła rocznicę swojego istnienia. Zmieniona została jej
lokalizacja i obecnie Ptak Moda zajmuje obiekt usytuowany bezpośrednio przy drodze krajowej K1 z Łodzi do Katowic. Dokonano
weryfikacji producentów oferujących swoje wyroby za pośrednictwem Ptak Mody i zredukowano ich liczbę do TOP 200 najlepszych
producentów z Polski. Ptak Moda wraz ze swoimi kolekcjami miała
w 2014 roku premiery na największych imprezach wystawienniczych
świata: w Las Vegas, Brnie, Kazachstanie, Nowym Jorku, Kopenhadze, Wilnie, Bukareszcie, Chicago i innych, wzbudzając ogromne
zainteresowanie i przynosząc sukces polskim producentom.
Rozwój
Ptak
Fashion
City
pozwala na nieustanną ekspansję
polskich producentów na kolejne
rynki zbytu oraz
tworzenie tysięcy
nowych
miejsc
pracy.
(jm)
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Instrukcja do taxi

Standardy Piotrkowskiej

Spędzamy w taksówce kilkanaście minut, to krótka usługa, ale żeby
była dobrze wykonana, warto mieć do tego instrukcję, która zaoszczędzić nam czas i pieniądze. Jeśli mamy większy bagaż, warto poprosić
o samochód kombi lub z dużym bagażnikiem. Jedziemy z ulubionym
zwierzakiem? Poprośmy w zleceniu o kierowcę, który wozi zwierzęta.
Płacimy kartą płatniczą? Zamówmy auto z terminalem – unikniemy
kłopotliwego wydawania reszty, gdy dajemy banknot 100 zł za kurs
o cenie 12,48. Latem zamawiamy samochód z klimatyzacją (chyba
że jesteśmy na nią uczuleni – to też powiedzmy telefonistce!). Jak
jedziemy większą grupą, od razu zamówmy VANa (jest na 6 i 8 pasażerów). Cena jednostkowa nieco wyższa, ale to taniej niż za dwie taksówki. Jak zamawiamy taxi na ulicy jednokierunkowej, warto podejść do
najbliższego skrzyżowania, wtedy łatwiej odjechać od razu w dobrym
kierunku. Na centrali 800 400 400 (połączenie bezpłatne z telefonów
stacjonarnych i komórkowych) cierpliwie wysłuchają naszych oczekiwań i przyślą auto spełniające oczekiwania. I pamiętajmy o możliwości zainstalowania w telefonie czegoś takiego,
jak aplikacja Taxi 800400400. Wyślij do przyjaciół SMS z adresem do pobrania
www.800400400.pl/aplikacje
(ReP)

Oddział Ochrony Zabytków UMŁ opublikował „Księgę Standardów ulicy Piotrkowskiej”, podręcznik przeznaczony zarówno dla właścicieli oraz najemców lokali użytkowych lokalizowanych przy ulicy
Piotrkowskiej, jak i dla projektantów i architektów działających
w obszarze projektowania reklamy zewnętrznej oraz identyfikacji
wizualnej sklepów i restauracji. To zbiór dobrych praktyk i przykładów urządzeń reklamowych, które w sposób skuteczny, a jednocześnie
nieinwazyjny dla zabytkowej tkanki i przestrzeni miejskiej, przyciągają
uwagę przechodnia. Skuteczna reklama wcale nie musi być krzykliwa
i agresywna – szczególnie w takim miejscu, jakim jest zabytkowy układ
architektoniczny ulicy Piotrkowskiej, wpisany do rejestru zabytków
i mający swoje początki w I połowie XIX wieku. Publikacja składa się
z 4 rozdziałów, z których każdy opisuje inny styl architektoniczny
Piotrkowskiej, zawiera informacje jakie szyldy mogą tam zaistnieć,
słowniczek z terminologią związaną z architekturą i reklamami oraz
jak uzyskać odpowiednie pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków. Duże brawa!
(jm)

Pierwsza polska taksówka elektryczna
fot. Mariusz Bedyniak
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Fot.: Archiwum UMŁ
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Atlas dla pokoju
W listopadzie odbył
się 10. Międzynarodowy
Festiwal Indywidualności
Muzycznych im. Aleksandra Tansmana, którego
sponsorem generalnym
była Grupa Atlas. Otwierający wydarzenie spektakl „Wojna i Pokój” Jordiego Savalla w Teatrze
Wielkim był ponadczasowym artystycznym sprzeciwem wobec toczonych
na świcie wojen. Jordi
Savall stworzył barokowy
fresk muzyczny nawiązujący do konfliktów zbrojnych, będących największymi tragediami cywilizacji europejskiej. Pocho-

Dzieci

sukcesu

W listopadzie Chór Dziecięcy Teatru Wielkiego przygotowany przez Waldemara Sutryka wziął udział w wykonaniu
bardzo trudnego Requiem
wojennego Benjamina Brittena
w Beethovensaal w Stuttgarcie.
Dzieło to wymaga wielkiej obsady, więc obok orkiestry symfonicznej, orkiestry kameralnej, trojga solistów i połączonych chórów
mieszanych wystąpiło 38 młodych śpiewaków. Wszystkich artystów na
scenie było prawie trzystu! Występ okazał się wielkim sukcesem,
a szczególnie gorąco były oklaskiwane dzieci, które już dostały zaproszenie do ponownego przyjazdu. Chór dziecięcy Teatru Wielkiego
w Łodzi powstał w połowie marca 2012 r. z inicjatywy Waldemara
Sutryka, kierownika Chóru Teatru Wielkiego w Łodzi. Debiut chóru
odbył się 26 maja 2012 r. na estradzie Filharmonii Łódzkiej. Dzieci
wystąpiły wspólnie z Chórem i Orkiestrą Teatru Wielkiego spotykając

Przyjaciele maluchów
Stowarzyszenie „Przyjaciele
Świata” (www.przyjacieleswiata.pl)
przekazało Klinice Ginekologii,
Rozrodczości i Terapii Płodu
ICZMP najnowocześniejsze fetoskopy pozwalające ratować życie
nienarodzonym dzieciom. Dzięki
charytatywnej działalności stowarzyszenia udało się także pozyskać
środki finansowe na zakup lamp
LED dla Kliniki Kardiochirurgii,
a Stowarzyszenie „Słyszę Serce”
zostało obdarowane sprzętem służącym rehabilitacji niepełnosprawnych. Pieniądze na zakup sprzętu
pochodziły z VI edycji Kolacji
Charytatywnej z udziałem Kurta
Schellera, który uczestniczył w jego przekazaniu. Stowarzyszenie
"Przyjaciele Świata" wspiera potrzebujących przekazując sprzęt
medyczny, rehabilitacyjny i pomoc rzeczową łódzkim szpitalom,
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dzący z Hiszpanii muzyk
i dyrygent został wyróżniony przez UNESCO
tytułem "Artysty dla
Pokoju", a przez Unię
Europejską wybrany na
ambasadora międzykulturowego dialogu. Swój
spektakl
zbudował
z utworów twórców oraz
poetów i kompozytorów
tworzących w czasach Wojny Trzydziestoletniej aż do Pokoju
w Utrechcie (1613-1713). Kompozycje wykonywane były przez orkiestrę i 10-osobowy chór z wykorzystaniem dawnych instrumentów
ludowych, charakterystycznych dla Europy Wschodniej, Imperium
Osmańskiego i Armenii. Pierwszy Konkurs Indywidualności Muzycznych odbył się w 1996 r. z okazji obchodów Roku Aleksandra Tansmana, polskiego awangardowego kompozytora muzyki orkiestrowej, fortepianowej i gitarowej, dyrygenta i pianisty-wirtuoza. Grupa
Atlas będzie również sponsorem generalnym Festiwalu Tansmana
w 2015 roku, a zainauguruje go polska premiera „IV Symfonii” Henryka Mikołaja Góreckiego pt. „Tansman Epizody”.
(BeO, zdjęcia: archiwum Grupa Atlas)
się z gorącym przyjęciem. Chór ma bogaty program bożonarodzeniowy; świąteczne koncerty w różnych salach koncertowych cieszą się
dużym zainteresowaniem publiczności, która zawsze ciepło przyjmuje małych artystów. W Teatrze Wielkim w Łodzi zespół bierze udział
w przedstawieniach operowych, a w listopadzie towarzyszył zespołowi
Paco Peñii w wykonaniu Requiem dla Ziemi.
(BeO)

Waldemar Sutryk z orkiestrą

domom dziecka i szkołom specjalnym. 6 grudnia Stowarzyszenie zbierać będzie fundusze na ferie zimowe dla dzieci w Pałacu Poznańskiego,
gdzie odbędzie się koncert charytatywny „Przyjaciele Grają”, czyli II
edycja „Najfajniejsze Mikołajki w Łodzi”. Wystąpią m.in. Dariusz Stachura i grupa Boney M. Wejściówki są w cenie 130 zł/os i można je
zamawiać pod adresem biuro@przyjacieleswiata.pl
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Strefa

rozwoju

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wzbogaciła swoją ofertę
o nowe tereny inwestycyjne: zakończyło się uzbrajanie kompleksów
przemysłowych w Lućmierzu
(gmina Zgierz) oraz w Łodzi przy
ul. Telefonicznej. Na inwestorów
czekają uzbrojone, wyposażone
w media tereny w pobliżu ważnych
węzłów komunikacyjnych.
W ramach projektu usunięto z nich kolizyjne napowietrzne linie
energetyczne, zastąpione instalacją podziemną. Na obu działkach
powstał układ drogowy z odwodnieniem i oświetleniem. Inwestycja
została zrealizowana przy wsparciu środków pochodzących z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, a jej łączna wartość wyniosła ponad
14 mln złotych. W nowych kompleksach dostępne są teraz działki od
1 do ponad 12 ha. W zależności od potrzeb możliwe jest wydzielenie
obszaru pod konkretny projekt. W Lućmierzu dostępne jest łącznie
10,5 ha terenu przy drodze krajowej nr 91 i węzła Emilia, gdzie w przy-

Polonia wróciła
Na 65. rocznicę istnienia
Wytwórni Filmów Oświatowych otwarte zostało nieczynne od ponad dwóch lat legendarne łódzkie kino Polonia.
WFO zaprezentuje w nim
wybrane pozycje ze swojego
archiwum, liczącego blisko 5
tys. filmów różnych gatunków.
Partnerem WFO w tym przedsięwzięciu jest Stowarzyszenie „Łódź Filmowa”, które prowadzi
w Łodzi kino studyjne wyspecjalizowane w ambitnym repertuarze.
Prezes stowarzyszenia Sławomir Fijałkowski zaznaczył, że Polonia
będzie kinem repertuarowym, ale obok komercyjnych będą w nim
regularnie wyświetlane filmy edukacyjne oraz organizowane wydarzenia filmowe. Właśnie tutaj w listopadzie odbyło się m.in. Forum
Kina Europejskiego Cinergia, gala finałowa pierwszej edycji Konkursu Polskiej Piosenki Filmowej Kamer-Ton oraz cykl pokazów

Włazy promują
Na łódzkich ulicach pojawią się wkrótce nowe, kunsztowne
pokrywy włazów kanalizacyjnych. Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonał 200 włazów według projektu Kamili Borowskiej, laureatki ogólnopolskiego konkursu na projekt włazu promującego
miasto. Konkurs został ogłoszony przez Prezydent Łodzi Hannę
Zdanowską.
Autorka zwycięskiego projektu
wykorzystała
w pracy motyw origami. W centralnej
części
widnieje
logo Łodzi, otoczone
wzorem
powstałym po rozłożeniu papierowej łódki. Pokrywy
te pojawią się
w reprezentacyj-
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szłości połączą się
trasy A2 i S14. Drugi
k o m p l e k s
o powierzchni 12,25 ha
jest w Łodzi przy ul.
Telefonicznej w pobliżu przecięcia autostrady A1 i ul. Brzezińskiej
(15 km od skrzyżowania autostrad A1 i A2
w Strykowie). Na tereTereny Strefy w Lućmierzu
nach ŁSSE można skorzystać z pomocy
publicznej w wysokości do 55 proc. kosztów
inwestycji lub dwuletnich kosztów związanych z utworzeniem
nowych miejsc pracy.
Inwestorzy Łódzkiej Specjalnej Strefu Ekonomicznej,
Warunkiem skorzystaFot. Archiwum ŁSSE
nia ze wsparcia jest
inwestycja o wartości co najmniej 100 000 euro, w które wlicza się
koszt zakupu gruntu oraz utworzenie nowych miejsc pracy.
(ar)
i autorskich spotkań z okazji 65-lecia WFO aż do końca grudnia. Co
piątek organizowane tu będą retrospektywy reżyserów i operatorów,
na które zapraszani będą twórcy związani z WFO – m.in. Jacek Bławut, Marek Koterski, Andrzej Papuziński, Grzegorz Królikowski,
Andrzej Czulda, Jan Jakub Kolski, Wojciech Fiwek i Roman Dębski.
WFO realizuje obecnie filmy różnych gatunków, prowadzi działalność edukacyjną i organizuje co dwa lata Międzynarodowy Festiwal
Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego. Mieszczące się przy ul. Piotrkowskiej 67 kino Polonia zbudowano w 1877 r.
jako gmach teatralny. W 1911 r. uruchomiono tu największe w Królestwie Polskim kino
"Casino" z tysiącem
miejsc i wielką wówczas nowością „samootwierającymi się”
fotelami.
Obecnie
Polonia posiada trzy
sale kinowe na ponad
400 miejsc.
(BeO)
Zdjęcia Archiwum Stowarzyszenia „Łódź Filmowa”
nych częściach miasta – np.
w Nowym Centrum Łodzi,
przy dworcu Łódź Fabryczna
i na nowych woonerfach, czyli
podwórcach. Pierwsze włazy
promocyjne pojawiały się
w Łodzi już na początku XX
wieku. Reklamowały się na
nich lokalne firmy lub odlewnie żeliwa. W zasobach Muzeum Włókiennictwa znajduje się 20
zabytkowych i odrestaurowanych przez pracowników ZWIK
pokryw, odnalezionych przez członków Zrzeszenia Łódzkich
Odkrywców Metali ZŁOM. Ozdobą kolekcji jest właz secesyjny
z początku XX wieku z ulicy Rewolucji 1905 roku. W Łodzi można
też spotkać ozdobne włazy z napisem "Łódź" po polsku, rosyjsku,
niemiecku i w jidysz. Jest też pokrywa dedykowana Williamowi H.
Lindleyowi – projektantowi łódzkich wodociągów i kanalizacji. Na
początku grudnia w galerii przy Piotrkowskiej 87 otwarta zostanie
wystawa projektów zgłoszonych na konkurs. Koszt wykonania włazów promocyjnych jest porównywalny z kosztem zakupu dostępnych pokryw kanalizacyjnych – cały komplet (pokrywa wraz z obudową) kosztuje około 500 zł.
(jm zdjecia ZWiK)
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Jak finansować rozwój firmy?

Leona Koźmińskiego z Warszawy, oraz Iwona PietrasikWydawnictwo Business -Brzeska i Sylwia Błaszczyk
Dialog i Klub Dyrektorów z Kancelarii Radców Prawnych
Finansowych „Dialog” zapro- Brzeska Błaszczyk i wspólnicy
siły w listopadzie do Restaura- z Grodziska Mazowieckiego.
cji „Polskiej” na swoje cyklicz- Po prelekcji wywiązała się gorąne spotkanie, które tym razem ca dyskusja na temat dwóch
poświęcone było bardzo aktu- strategii postępowania. Jedna
alnemu tematowi: jak finanso- nastawiona jest na optymalizować rozwój – kapitałem pozy- wanie zarządzania kapitałem obrotowym tak, aby nowe środki
skanym przez usprawnienia wygospodarować w wewnętrznych zasobach firmy. Druga stawia na
w firmie czy pożyczonym? – kredyty bankowe. W pierwszej dyrektor finansowy jest liderem
Wygląda na to, że w firmach jest apetyt na rozwój, w tym również na inwestycje. zmian, w drugiej – musi być uważnym obserwatorem koniunktury
Aż 60 proc. firm deklaruje takie plany – podkreśla Iwona D. Bartczak, gospodarczej i analitykiem oferty bankowej. Warto ten wątek dyskuszefowa Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”. – Problem w tym, sji śledzić w serwisie dyrektorów Business Dialog na stronie:
www.businessdialog.pl Zapraszamy!
skąd wziąć kapitał na rozwój.
(jm)
Debatę rozpoczął Marek Kuszneruk z Cyberiade Consulting,
We wrześniu
odbyły się Międzynarodowe
lider grupy klubowej zajmującej się wypracowywaniem
najlepszych
Targi REHABILITACJA,
organizowane od 21
praktyk w dziedzinie zarządzania kapitałem obrotowym.
W spotkalat
przez
łódzką
spółkę
INTERSERVIS.
Przyjeniu udział wzięli m.in. Adrian Majsterek z Domu Jubilerskiego
chałoBarszcz
tu 230 wystawców‚
sześć tysięcy lekarzy
A&A, Jerzy Królikowski z Wifamy-Prexer, Witold
z Łódzrehabilitantów,
fizjoterapeutów‚ naukowców
kiej Fundacji Rehabilitacji „Kamień Milowy”,
Dorota Bedyniaki osób niepełnosprawnych
-Walaszczyk z Textilimpexu, dr Karol Marek Klimczak
z Akademii z opiekunami. To jedna
z najważniejszych imprez branży medycznej
w Europie, prezentująca najnowsze urządzenia
MEDEN-INNMED
KOORDYNACJA
wspomagające diagnozowanie‚ leczenie i rehabilitację. W tym roku swoją premierę miały tu
m.in. robot wspomagający rehabilitację rąk,
słuchawki służące do światłoterapii podczas sezonowych depresji, interaktywne gry do terapii
dzieci z autyzmem oraz sprzęt do nauki chodu.
Podczas targów odbyło się kilkanaście konferencji i warsztatów poświęconych fizykoterapii
w stomatologii, rehabilitacji kardiologicznej oraz
systemowi opieki nad osobami niepełnosprawnyHABILIS
STANLEY
mi. Złote medale Targów Rehabilitacja zdobyły
firmy MEDEN-INNMED za PiezoWave2 działający skupioną falą uderzeniową ESWT, KOORSuska
kilka razy objechała już glob i przywoziła z podróży
DYNACJA za system do ocenyZofia
postawy
i chodu
rewelacyjne
zdjęcia.
FreeMed Posture, oraz BTL
Polska za aparat
doNiedawno ukazała się jej książka „Ameryka Południowa. Podróże
z Zofią Suską”. Autorka jest absolwentką Uniwersyterapii ultradźwiękowej BTL-4710.
Wyróżnienia
tetuza
Łódzkiego,
dziennikarką i podróżniczką przygotowującą cykle
przyznano firmom HABILIS
ortezę dla osób
reportaży
telewizyjnych
„Kartki z podróży do Azji Południowopo udarze, VITA za urządzenie
do reedukacji
cho-Wschodniej,
„Podróże
z
Zofią
Suską”. Ma na koncie mnóstwo publidu Parestand oraz STANLEY za taśmę termoplakacji prasowych i audycji radiowych. Zwiedziła ponad 150 krajów na
styczną Orficast. Gratulujemy!
VITA
prawie wszystkich kontynentach,
a najnowsza książka jest pierwszą
BTL POLSKA
z planowanych osobistych relacji z podróży po świecie. Jak mówią
o niej znajomi, jest zawsze głodna prawdziwych emocji, potrafi oglądać świat
z ciekawością dziecka i umie to przelać
na papier. Jej Ameryka Południowa nie
jest zwykłym przewodnikiem po slumsach Rio de Janeiro, wodospadach Iguacu czy starożytnych miasteczkach
Inków. To tętniący życiem kawał znakomitej reporterki z najciekawszych rejonów świata. Godne lektury, ale trudne do
zdobycia w księgarniach!
(jm)

Złota Rehabilitacja

Latynosi w obiektywie
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Trzy poziomy nowoczesności
Manufaktura otworzyła w listopadzie nowy parking na 387 miejsc.
Inwestycja kosztowała ponad 5 mln euro i została zrealizowana zgodnie z najwyższymi standardami. Budynek ma trójkondygnacyjną,
krytą konstrukcję, a całkowita liczba miejsc postojowych w Manufakturze wzrosła do 3500. Nad każdym ze stanowisk (16 dla niepełnosprawnych), a także nad drogami dojazdowymi oraz przy wjeździe
umieszczono detektory z sygnalizacją informujące kierowców o liczbie wolnych miejsc. Parking ma
windy i ruchome chodniki oraz
krytą kładkę połączoną z galerią handlową. Wszędzie jest
oświetlenie LED z elastycznym
systemem sterowania, który
dostosowuje się do natężenia
światła słonecznego.

EZT wjechał na tory
Wyjechał na tory 12 zmodernizowany elektryczny zespół trakcyjny EZT serii EN57 – pierwszy z czterech, na realizację których
zawarto kontrakt z Zakładami Naprawczymi Taboru Kolejowego
„Mińsk Mazowiecki” SA. Następne zostaną dostarczone w pierwszej połowie 2015 r. Poza standardowymi rozwiązaniami
pojawiło się w nim wiele
nowych elementów. Nad
drzwiami wejściowymi są kurtyny powietrzne, a drzwi międzyprzedziałowe zainstalowano na specjalnych rolkach
zapewniających ciepło i komfort podróży. Pociąg ma przy-

W pobliżu parkingu jest też
bezpłatna stacja ładowania samochodów elektrycznych, która
w ciągu 2-3 godzin pozwala w 80
proc. naładować akumulator. –
Każda ze stref parkingowych ma swój
określony kolor, kontrastujący z neutralną
szarością surowców użytych w konstrukcji
– mówi Nicolas Roques z firmy
Sud Architekt Polska, która wykonała projekt nawiązując do przemysłowego charakteru Manufaktury. Bluszcz zajmie docelowo około
170 mkw. powierzchni elewacji,
będąc jednocześnie przedłużeniem
pasa zieleni od zachodniej części
obiektu. Duże brawa!
ciemniane szyby z roletami i gniazdka z ledowymi wskaźnikami
(lampki ledowe wykorzystano do oświetlenia schodów wejściowych). Przy wejściach zamontowano dodatkowe poręcze dla
podróżnych, w kabinach zabudowano nowy, ergonomiczny pulpit
dla maszynisty i każdy przedział wyposażono w tablicę informacyjną pokazującą trasę. 11 zmodernizowanych pociągów trafiło już na
tory. Koszt modernizacji składu wynosi 6,3 mln zł netto.
(ar, zdjęcia ŁKA)
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