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WAZNE TELEFONY

HOTELE

Urząd Wojewódzki . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-10-00, 42 664-10-10
Urząd Marszałkowski . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 663-30-50
Urząd Miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ. . . . . .
tel.:
42 638-59-55
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 20-55-007
Serwis TV-VIDEO-FOTO . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
601-320-071
Serwis GSM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
881-000-700
ALARMOWY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
112
POGOTOWIE RATUNKOWE. . . . . . . . . . . . . .
tel.:
999
POLICJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
997
STRAŻ MIEJSKA. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
986
STRAŻ POŻARNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
998
POGOTOWIE ENERGETYCZNE. . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
991
POGOTOWIE GAZOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE. . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
994
BIURO NUMERÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
118-913

andel`s**** Łódź ul. Ogrodowa 17 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 279-10-00
Focus*** Łódź, ul. Łąkowa 23/25 . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 637-12-00
Grand*** Łódź, ul. Piotrkowska 72 . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 633-99-20

Ibis** Łódź, al. Piłsudskiego 11 . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 638-67-00
Qubus*** Łódź, ul. Mickiewicza 7 . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 275-51-00
Stacja Nowa Gdynia**** Zgierz, ul. Sosnowa 1 . . . .
tel.:
42 714-21-90
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MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ ul. Tymienieckiego 24
tel.:
42 674-42-98
MUZEUM MARTYROLOGII RADOGOSZCZ
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
MUZEUM FABRYKI ul. Drewnowska 58 . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-92-93
MUZEUM KANAŁU „DĘTKA” Plac Wolności . . . . .
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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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
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TEATR WIELKI pl. Dąbrowskiego . . . . . . . . . . . . .
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 ul. Więckowskiego 15 . . . . . . .
tel.:
42 633-44-94
TEATR POWSZECHNY ul. Legionów 21 . . . . . . .
tel.:
42 633-25-39
TEATR STUDYJNY PWSFTViT 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
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FILHARMONIA ŁÓDZKA ul. Narutowicza 20/22 . . . . .
tel.:
42 664-79-79

KINO BAŁTYK ul. Narutowicza 20 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 630-36-03
KINO CHARLIE ul. Piotrkowska 203/205 . . . . . . . . .
tel.:
42 636-00-92
CINEMA CITY ul. Karskiego 5 . . . . . . . . . . . .
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
KINO POLONIA ul. Piotrkowska 67 . . . . . . . . . . .
tel.:
42 207 38 11
SILVER SCREEN al. Piłsudskiego 5 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 639-58-00/58
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OŚRODEK INFORMACJI KULTURALNEJ ŁDK. . . . . .
tel.:
42 633-72-99

ADRIA Airways
rozszerza ofertę!

Barbara Połomska

Zdjęcia: Marcin Bryja

Monachium – 12 razy w tygodniu
Amsterdam – 6 razy w tygodniu
www.lotnisko.lodz.pl

70 lat
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70 lat
Teatru
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w Łodzi
Michał Szewczyk
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Kurs na Afrykę?

Na początku czerwca do Łodzi
zjedzie ponad 80 zabytkowych
samochodów marki Mercedes-Benz wyprodukowanych do 31
Rozmowa
ze Sławomirem
grudnia
1988 r. Pojazdy będą
stały
przez
trzy dniPolskiej
na rynku
Majmanen, Prezesem
Manufaktury, skąd wyruszą
Agencji
Informacji i Inwestycji
na rajd po regionie łódzkim. 7
Zagranicznych
czerwca w Manufakturze zagości Piknik
Funduszy Europejskich
– na rynku pojawią się strefy informacji o zrealizowanych inwestycjach i unijnych dotacjach, a na scenie wystąpią aktorzy teatrów
t Mówi Pan,
że Bracia
polska igospodarForm Art i Arlekin oraz zespoły muzyczne
Tune,
Hey. 14
czerwca natomiast odbędzie się ka wychodzi z europejskiego kokona rynku cykliczna impreza nu. Jak?
Smaki Ziemi Łódzkiej, organi- Po latach koncentrowania się na
własnych sprawach oraz integrowania
zowana od lat przez Urząd
się zroku
Europą zaczynamy dostrzegać, że istMarszałkowski. W tym
nieją też
możliwości współpracy
z krajami Azji i Afryki. Chcezostaną
przygotowane
4 strefy:
my, aby
polscy przedsiębiorcy
Strefa
Zakupów
ze świeżymi dostrzegli, że Afryka i główne
kraje tego kontynentu
będą się rozwijały w ciągu najbliższych
produktami
regionalnymi
lat znacznie
szybciej niż
reszta świata. I że są tam możliwości
i 15
wyrobami
rękodzieła,
Strefa
Gnie
o t otylko
w a ndla
i a / Wa
r s z gospodarek
tatowa,
takich
światowych, jak chińska, amewrykańska,
której mistrzynie
tra- czy rosyjska, ale także dla krajów
brytyjska,kuchni
francuska
dycyjnej
przygotują
popisowe
o średnim
potencjale.swoje
Mamy
wszelkie dania,
dane kuStrefa
temu,Konkursu
by stać się
SMACZNE
ŁÓDZKIE,
w której będzie
można spróbować
kulinajwiększym
środkowoeuropejskim
partnerem
dla krajów Afrynarne
produkty
regionu
łódzkiego, orazprodukcja
strefa FOLK-NUTA
ki. Takie
dziedziny,
jak budownictwo,
materiałów
z występami
zespołów
ludowych
budowlanych, budowa infrastruktury
drogowej
i kolejowej,
orz całego rybołówstwa
województwa.i –gospodarki
Nikogo nie
ganizacja przetwórstwa spożywczego,
trzeba kierunki
przekonywać,
że wielką
siłą
morskiej – to najbardziej oczywiste
polskiej
współpranaszego regionu są ludzie, którzy nie
cy z Afryką.
mają pomysły,
też po prostu
je
t Był Pan z delegacją rządowątylko
w Nigerii.
Jakie sąalemożliwości
tego
realizują
–
podkreśla
Witold
Stękraju?
pień,
Marszałekwizyty
Województwa
Organizowaliśmy tam część
gospodarczą
premiera
Dlatego
właśnie
Łódzkiego.
Donalda Tuska. Byłem zaskoczony stopniem przygotowania
miUrząd Marszałkowski
nistrów rządu nigeryjskiego. Prezydent
Nigerii zaprosiłogłosił
ich na
konkurs „pro-jek-TY!”, którego
spotkanie z polską delegacją, a oni dokładnie wiedzieli, o czym
celem jest zebranie informacji
chcą rozmawiać z polskim rządem i naszymi przedsiębiorcami.
o wszystkim, co służy lub może
Po drugie – zorganizowaliśmy tam polsko-nigeryjskie forum gosłużyć promocji regionu. Liczą
spodarcze, na które przyjechało ponad dwustu przedsiębiorców
się pomysły, plany, zamierzenia,
nigeryjskich, niektórzy limuzynami poprzedzonymi samochodaa także gotowe już projekty
z ochroną.dziedzin
Jasne jest jedno
ma co pchać
się do iAfryki
bez
zmi
dowolnych
życia –– nie
wystarczy
je opisać
przysłać
poparcia
tamtejszego
rządu
i
jego
parasola
politycznego.
na adres www.promujelodzkie.pl Ciekawe, inspirujące teksty
t Jakieumieszczane
macie na to sposoby?
zostaną
na portalu regionu łódzkiego, który będzie
Wspólnie
z Łódzką
płaszczyzną wymiany
doświad-Regionalną Izbą Gospodarczą
oraz inspiracji,
Instytutemwzajemnych
Afrykańskim nasza agencja organizuczeń,
je w listopadzie
w wspólŁodzi pierwszy kongres partnerstwa
kontaktów
i nowych
i
współpracy
polsko-afrykańskiej
POLANDAFRICA 2013. Łódź
nych przedsięwzięć. Konkurs
jest jednym
znanych
polskich miast w Afryce dziępotrwa
do 15z najbardziej
czerwca 2015
r.,
tutejszemu Studium
Języka Polskiego, które ukończyło wielu
akidwadzieścia
najciekawszych
afrykańskich
polityków.
Wspólnie zapraszamy zatem łódzkich
wpisów
zostanie
nagrodzonych
przedsiębiorców
w dniach 26-27 listopada na kongres. Udział w
zestawami
gadżetów.  
jest bezpłatny,
a informacje o nim są na stronie www.
Zkongresie
kolei 17 czerwca
zaplanowapolandafrica.pl
ne
jest otwarcie Plaży ManuRozmawiał: Jerzy Mazur
faktury, która już od pierwszej
edycji cieszy się ogromną popularnością – jest miejscem zabawy, wypoczynku i wielu atrakcji, a w tym roku będą na niej żywe
palmy, wodna mgiełka chłodząca gości pod parasolami, kącik
zabaw dla dzieci, boiska do siatkówki, Ball-Bumper. Czekają nas
taneczne wieczory, koncerty
Beach bar i wielkie sportowe
emocje związane z mistrzostwami Beach Soccera i Siatkówki
Plażowej Plaża Open. Natomiast
20 czerwca właśnie w Manufakturze nastąpi inauguracja Festiwalu Łódź Czterech Kultur; podczas koncertu inauguracyjnego
wystąpi Kayah z projektem symfonicznym.
(BeO)

GOSPODARKA
WYDARZENIA

Energetyczna Łódź Targi Zoologiczne
Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają w dniach 10-11
czerwca do hali EXPO na II
Łódzkie Targi Energetyczne
(www.lte.targi.pl). Swoją ofertę
przedstawią tu firmy zajmujące
się wytwarzaniem ciepła i dystrybucją energii oraz wykorzystujące odnawialne źródła ciepła
i opracowujące technologie ich
pozyskiwania.
Zwiedzający
poznają nowoczesne rozwiązania fotowoltaiczne,
odnawialne źródła
energii, a także ofertę
producentów samochodów hybrydowych. Na publiczność czekają wykłady
i panele dyskusyjne,
m.in. z zakresu pozyskiwania funduszy
unijnych na inwesty-

W dniach 11-13 września odbędzie się XV edycja Międzynarodowych Targów Zoologicznych PET
FAIR (www.petfair.pl), najwięk-

cje związane z OZE, jak również
tematy związane z turbinami
wiatrowymi czy panelami słonecznymi trzeciej generacji.
Organizatorzy zaplanowali rozwiązania dwóch konkursów: filmowego „Wyróżnij się energią.
Oszczędzaj prąd” i fotograficznego „Moje miasto nocą”. Na
targach obejrzymy pokazy nagrodzonych filmów oraz wystawę
fotograficzną.

sza krajowa impreza wystawiennicza dedykowana przedstawicielom rynku zoologicznego oraz
hodowcom i miłośnikom zwierząt domowych. Wezmą w niej
udział firmy produkujące i dystrybuujące produkty zoologiczne
oraz właściciele hurtowni, a towarzyszyć jej będzie bogaty program
imprez. Udział w targach potwierdziły już firmy Tropical, Wet Art,
Millmar, Badis, Brit, Dolina
Noteci, Zolux, AQUAEL, Sonabelle, Comfy, Pet Inn, Planet Pet
Society, Certech i Vet Argo. Patronat branżowy nad targami objął
„Rynek Zoologiczny”, który
w ramach współpracy z MTŁ zorganizuje III Forum Branży Zoologicznej – to dobra okazja do dyskusji o kondycji rynku zoologicznego i kierunkach jego rozwoju.
Zapraszamy!

Targi Logistyki Targi dla Seniora
W maju przed halą Łódź
EXPO stanął kołowy transporter
opancerzony Rosomak i wóz
bojowy Skorpion – odbyły się tu
bowiem III Targi Logistyki i Służb
Mundurowych, w których udział
wzięło ponad 60 wystawców prezentujących usługi, towary, sprzęt
i nowe technologie, które mogą
być wykorzystane przez służby
mundurowe policji, wojska, izby
celnej, BOR czy straży pożarnej.
Na stoiskach można było obejrzeć hełmy, maski gazowe, uprzęże, noże, lornetki, liny, akcesoria
myśliwskie, mundury, kamizelki
kuloodporne, ubrania specjalistyczne i koszarowe. Nowe mundury dla służby więziennej pokazała Akademia Sztuk Pięknych,
dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko z żywnością, które
pokazało liofilizowane potrawy

TARGI

wykorzystywane przez wojsko,
uczestników wypraw morskich
i wysokogórskich. Ta żywność
zachowuje wszystkie wartości
odżywcze, witaminy, nie ma
w tym żadnej chemii i jest smaczna, lekka i pożywna. Warto tu
przyjść za rok na kolejne targi!

W maju odbyła się w hali
MOSiR I edycja Targów Aktywnego i Zdrowego Seniora. Wzięły
w niej udział firmy, instytucje
i organizacje posiadające kompleksową ofertę produktów i usług
dla osób w wieku 55+. Organizatorzy szacują, że w imprezie wzięło

4

udział ok. 5 tys. osób. Wydarzenie
stanowiło ważny element II Łódzkich Senioraliów, przygotowanych przez Urząd Miasta Łodzi.
Na targach obecne były firmy
z branży medycznej, rehabilitacyjnej, ochrony zdrowia, rekreacji,
turystyki i wypoczynku oraz pielęgnacji ciała, a także kluby fitness, firmy ubezpieczeniowe
i modowe. Partnerami społecznymi II Łódzkich Senioraliów były
instytucje kultury oraz stowarzyszenia działające na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób
starszych. Uczestnicy targów
mogli bezpłatnie zbadać słuch,
zmierzyć poziom cukru we krwi,
skorzystać z porad dotyczących
finansów i aktywizacji zawodowej
oraz obejrzeć pokaz mody dla
seniorek. Więcej informacji –
na stronie www.taizs.pl
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Siedlecki FLIRT w regionie i świecie
Rozmowa z Christianem Spichigerem, Prezesem Zarządu
Stadler Polska i Wiceprezesem Wykonawczym na Europę
Środkową w Grupie Stadler Rail

komfort podróży. Dzięki lekkiej, aluminiowej konstrukcji nasze pojazdy są lżejsze –
przekłada się to na niższe koszty eksploatacji, energii i utrzymania technicznego. Są
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa, a w przyszłości Tak wjeżdżały pierwsze Flirty do Łodzi
będzie można wyposażyć je w system ETCS. Czteroczłonowe pojazdy będą posiadać 32 siedzenia w pierwszej klasie, 170 w drugiej i 12
siedzeń składanych. W pociągach trójczłonowych pasażerowie będą
mieli do dyspozycji 32 siedzenia w pierwszej klasie, 114 w drugiej
oraz 12 rozkładanych. Pociągi będą się poruszały z prędkością maksymalną 160 km/h. Pojazdy zostaną dostarczone do końca 2016 r.
i będą obsługiwać linie szybkiej kolei miejskiej i połączenia w całej
Holandii.
Ilu pracowników zatrudnia Stadler w Polsce?
Stadler Polska zatrudnia obecnie ponad 500 wykwalifikowanych
pracowników. Nasz zakład powstał w 2007 roku na terenie wydzierżawionej od PKP hali montażowej po tym, jak w czerwcu 2006 r.
Stadler otrzymał pierwsze zlecenie z Polski na dostawę 14 pociągów
FLIRT – 10 dla Mazowsza oraz 4 dla Śląska. Dzięki temu cały tabor
zamówiony przez polskich klientów został wyprodukowany
na Mazowszu. W latach 2011–2012 zakład został rozbudowany, co
zwiększyło jego moce produkcyjne. A pod koniec 2014 r. kupiliśmy
teren, na którym się znajduje, zapuszczając tutaj korzenie na dłużej.
Z siedleckiego zakładu wyjechało już około 230 gotowych pociągów
do klientów polskich oraz przewoźników z całej Europy. Oprócz
produkcji pojazdów szynowych świadczymy również usługi z zakresu utrzymania taboru, m.in. dla Kolei Śląskich, Kolei Mazowieckich
oraz ŁKA.
Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów.
Rozmawiał: Jerzy Mazur

Ostatni raz rozmawialiśmy równo rok
temu. Co nowego w firmie?
Wciąż pędzimy do przodu. Zgodnie
z umową z ŁKA dostarczyliśmy już do
Łodzi 20 pojazdów. Umowa obejmuje również świadczenie przez Stadler usługi 15-letniego utrzymania zamówionego taboru,
która jest realizowana w specjalnie do tego
celu wybudowanym, nowoczesnym zapleczu technicznym na Widzewie. Aktualnie
realizujemy w naszym zakładzie, w ramach
konsorcjum Stadler Polska-Newag, zamówienie na 20 ośmioczłonowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych FLIRT3 dla PKP Intercity,
przeznaczonych do obsługi tras dalekobieżnych. Pojazdy przekażemy przewoźnikowi do końca października 2015. Zaś w kwietniu br.
podpisaliśmy z Holenderskimi Kolejami Państwowymi kontrakt
na dostawę 58 elektrycznych zespołów trakcyjnych FLIRT3. Wszystkie pojazdy zostaną wyprodukowane w zakładzie Stadler Polska
w Siedlcach. Wartość kontraktu to ponad miliard złotych. To nasz
największy sukces eksportowy. Jestem dumny, że możemy realizować
to prestiżowe zamówienie, które potwierdza wysoką jakość produkowanych przez nas pojazdów oraz terminowość naszego zakładu.
Jakie będą Flirty dla Holandii?
Podobnie jak pozostałe pojazdy FLIRT3, będą posiadały przyjazne, bardzo dobrze wyciszone i wygodne wnętrza, przystosowane do
przewozu rowerów i wózków, klimatyzację, nowoczesny system
informacji pasażerskiej, monitoring wideo, gniazdka elektryczne
przy każdym siedzeniu oraz dostęp do WiFi, co zapewni wysoki

Teraz startujemy do Kutna

jazny Rodzinie w Województwie Łódzkim”. Dla mnie największym sukcesem było uruchomienie przewozów pasażerskich w założonym terminie i bez problemów. Cieszy
mnie, że projekt, który realizuje Spółka z udziałem środków
unijnych jest bardzo pozytywnie oceniany przez instytucję
nadzorującą – Centrum Unijnych Projektów Transportowych. To
zasługa wielu osób. W czasie tej wytężonej pracy zawsze mogliśmy
liczyć na wsparcie Marszałka Województwa Witolda Stępnia, inicjatora powstania Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Dziękuję wszystkim
pracownikom za zaangażowanie i ciężką pracę. Wszystkim nam zależy na tym, aby Łódzka Kolej Aglomeracyjna znaczyła nową jakość
na torach.
Jakie są najbliższe plany?
14 czerwca Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchamia kolejne połączenie – z Łodzi do Kutna. Tego dnia
świętować będziemy również pierwszy rok przewozów. Serdecznie zapraszam mieszkańców całego województwa do świętowania razem z nami. Na
ten dzień zaplanowaliśmy wiele atrakcji, a o szczegółach będziemy informować na bieżąco. Przed nami również wakacje, idealny czas na podróżowanie i zwiedzanie najpiękniejszych zakątków naszego województwa. Zachęcam do korzystania
z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Rozmowa z Andrzejem Wasilewskim,
Prezesem Zarządu Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej
Ilu pasażerów przejechało liniami ŁKA
w regionie przez ostatni rok?
Łódzka Kolej Aglomeracyjna świętuje
pierwszy rok działalności przewozowej.
Dokładnie 15 czerwca 2014 r. na tory województwa łódzkiego wyjechał do Sieradza
pierwszy pociąg Spółki. Minione dwanaście miesięcy to czas bardzo intensywnego rozwoju. Systematycznie
uruchamialiśmy kolejne połączenia – we wrześniu do Zgierza,
w grudniu do Łowicza i Koluszek. Zwiększaliśmy również liczbę
kursów. W chwili obecnej realizujemy dziennie blisko sto połączeń,
a każdego dnia z pociągów ŁKA korzysta od trzech do blisko siedmiu tysięcy osób. Przewieźliśmy już ponad milion pasażerów.
Obserwujemy stały wzrost liczby podróżnych, co nas bardzo cieszy,
bo świadczy to o tym, że mieszkańcy województwa łódzkiego pozytywnie oceniają ŁKA i chętnie korzystają z naszych pociągów.
Jakie ŁKA odnotowała sukcesy w tym czasie?
O sukcesach Spółki najlepiej świadczą
rosnące statystyki liczby pasażerów oraz ich
opinie. Bardzo mnie cieszy, że Łódzka Kolej
Aglomeracyjna postrzegana jest jako nowoczesny przewoźnik, który wsłuchuje się
w potrzeby mieszkańców. O jakości przewozów świadczą również nagrody, które otrzymała Spółka – przede wszystkim tytuł „Jakość
Roku”, przyznawany przez zewnętrzne grono
ekspertów. Spółka zdobyła również „Gwiazdę
Gospodarki” oraz tytuł „Przedsiębiorca Przy-
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„Łódź” jest w bazie w Łodzi

W kwietniu w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława
Reymonta wylądował Bombardier CRJ700 linii Adria Airways, który został przez przewoźnika
nazwany imieniem "Łódź". Napis jest umieszczony na kadłubie
maszyny, która została po przylocie powitana okolicznościowym
salutem wodnym. CRJ700 „Łódź” w łódzkiej bazie będzie na stałe
przypisany do obsługi lotów z Łodzi do Amsterdamu i Monachium.
Przypomnijmy tu, ze uroczysta inauguracja nowych połączeń z Łodzi
do Amsterdamu (6 razy w tygodniu) oraz Monachium (2 razy dziennie), obsługiwanych przez linię Adria Airways, odbyła się w marcu
i wtedy też na łódzkim lotnisku ruszyła baza operacyjna tej linii. Po
konferencji prasowej przecięto symbolicznie wstęgę, wspólnie z Luką
Rojsek, szefem siatki połączeń Adria Airways, PK Sinha, dyrektorem
Międzynarodowego Centrum
Usług Zakupowych Philips,
Amitem Lath, prezesem Sharda Group oraz Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej,
i Michałem Marcem, prezesem
Portu Lotniczego w Łodzi.
Wszyscy zgodnie podkreślali
bardzo duże znaczenie nowych
połączeń zwłaszcza dla biznesu
z Łodzi i regionu. – Dla biznesu
liczy się czas. Nieprawda, że możemy latać z Warszawy, bo to tylko godzina drogi.
Z doświadczenia wiemy, że cała podróż wraz z korkami trwa do 2 lub 2,5 godz.
Mamy lotnisko w Łodzi i chcemy latać stąd – mówił Amit Lath, prezes
Sharda Group. – Podróżując dotychczas przez Warszawę musieliśmy płacić prawie taką samą cenę za dojazd do Warszawy, jak za bilet lotniczy. Teraz koszt
dojazdu do lotniska nam odpada – dodał PK Sinha, dyrektor generalny
MCUZ Phillips w Łodzi. Po konferencji łódzcy dziennikarze, goście
oraz przedstawiciele Portu Łódź udali się inauguracyjnym lotem do
Amsterdamu. Na lotnisku Schiphol pierwszy lot z Łodzi został uroczyście przywitany eskortą pięciu samochodów technicznych, salu-

tem wodnym oraz okolicznościowym tortem. Nowe połączenia
umożliwiają wygodny dostęp do bardzo szerokiej siatki połączeń
Lufthansy z Monachium oraz KLM z Amsterdamu. Bilety można
kupować na stronie przewoźnika
www.adria.si/pl. Warto też dodać,
że w kwietniu i maju Instruktorzy
Ośrodka Szkoleniowego Służb
Lotniskowych Portu Lotniczego
Łódź przeprowadzili egzaminy
kontrolne dla Koordynatorów
Ruchu Lotniczego Naziemnego
(KRLN). Do egzaminów przystąpiła grupa koordynatorów z Międzynarodowego Portu Lotniczego
Kraków oraz koordynatorzy z Portu Lotniczego Poznań-Ławica.
Wszyscy uczestnicy podeszli do zagadnienia w bardzo profesjonalny
sposób, część teoretyczną oraz praktyczną zaliczyli na wysokim
poziomie. Egzaminy prowadzone były miejscowo w Porcie Lotniczym Kraków oraz Porcie Lotniczym Poznań. Gratulujemy!
Jerzy Mazur, fot. Robert Zapędowski, Port Lotniczy Łódź

Eurocopter EC-725 Fot. Dmitry A. Mottl Wikimedia
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Ekslibrisy rozdane

Włodzimierz Małek i Marek Stefański Fot. Arch.
UW

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi po raz 23. wręczyła nagrody „Złoty Ekslibris”,
a po raz szósty „Superekslibris”. Laureatami pierwszego konkursu
zostali: Krzysztof Stefański za
„Wielkie rody fabrykanckie Łodzi
i ich rola w ukształtowaniu oblicza
miasta: Geyerowie, Scheiblerowie,
Poznańscy, Heinzlowie, Kindermanowie”, Maciej Malangiewicz i Jacek Rutkowski za „I wojna
światowa w Łowiczu 1914-1918”,
Bartosz Stępień „Łódzkie neony:
zapomniane perły wzornictwa
PRL-u”,
Monika
Basińska
i Łukasz Politański za "Bełchatów opowieść o dwóch miastach cz.1".
Specjalne nagrody „Superekslibrisy” za całokształt osiągnięć w zakresie publikacji o Łodzi otrzymał
Włodzimierz Małek, zaś w zakresie

publikacji o Ziemi Łódzkiej – obecny zastępca dyrektora Zespołów
Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Piotr Wypych.
W tym roku jury dokonało wyboru spośród 53 nominowanych tytułów. Laureatom gratulował dyrektor generalny Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi Sławomir Wasilczyk. My też gratulujemy
i prosimy o więcej!
Beata Ostojska

Mrok, mgła i światłość

się wybornie – aż się chce wracać do tej lektury, bo choć opisuje niewyobrażalną i totalną przemoc, zostawia po sobie zwyczajną,
codzienną światłość nadziei. Chapeau bas, Mistrzu!
Jerzy Mazur

Połknąłem to w trzy dni, a liczy 448 stron. To księga, nie powieść.
Opowiada o losach dwojga osób, których wzrok skrzyżował się
tylko raz na kilka sekund w środku miasta – on, Józef Stalin, postać
historyczna, jechał w obstawie swoją pancerną limuzyną na Kreml,
ona, Sonia Buriagina, postać wymyślona, choć mająca swój pierwowzór, szła tą samą ulicą, którą jechał jeden z największych morderców w historii świata...
Stefan Türschmid dał się wcześniej poznać jako autor rewelacyjnej powieści „Olimpiada zabójców”. Dziennikarz (były wice naczelny „Dziennika Łódzkiego”), miłośnik i znawca koni oraz strzelectwa sportowego, połączył te dwa światy – historyczny i fikcyjny –
w sposób kongenialny. Można tę księgę czytać jako niemal freudowskie studium krwiożerczego psychopaty, żądnego władzy absolutnej, i jako wysublimowaną i romantyczną opowieść o losach pięknej, wrażliwej i niezłomnej dziewczyny, która dorastała w czasach
najbardziej morderczych czystek stalinowskich w latach 1936-1952.
Wiedza, która autor posiadł, zanim to napisał, jest porażająca – są tu
nawet przypisy, które wyjaśniają niektóre wątki biograficzne (jak
np. jadąc na front Wódz Narodów załatwił się publicznie na oczach
obstawy, kucając na drodze obok samochodu). „Mrok i mgłę” czyta

„Stefan Türschmid – autor Mroku i mgły – potrafił w znakomity
sposób przedstawić realia potwornej epoki Stalina, ale przede
wszystkim stworzyć wzruszającą miłosną opowieść, od której
nie można się oderwać”.
Anna Herbich,
autorka Dziewczyn z Powstania i Dziewczyn z Syberii

Śmierć narzeczonego, aresztowanie rodziców, wybuch wojny,
blokada Leningradu, wyjazd do Murmańska – to wszystko
pozwoli jej zrozumieć, że system, w który tak wierzyła, to najgorsza rzecz, jaka ją może spotkać.

Stefan
Türschmid

leningrad, listopad 1934 r. Siedemnastoletnia Sonia Buriagina właśnie zostaje przyjęta w poczet kandydatów do partii.
Wychowana na komunistycznych ideałach, wierzy w nieomylność towarzysza Stalina. Jest przy tym piękna i zdolna, jej
przyszłość rysuje się więc w jasnych barwach. Jednak jej życie
wkrótce zmieni się w koszmar.

moskwa, styczeń 1934 r. Józef Stalin po raz kolejny zostaje wybrany na sekretarza generalnego partii. W tym momencie jego
władza, i tak ogromna, staje się absolutna. Od tej pory nikt nie
może się czuć bezpiecznie: jedno słowo dyktatora wystarczy,
aby stracić życie, a wczorajszy przyjaciel jutro może się stać
największym wrogiem.

Stefan Türschmid

Ślepa wiara, rozczarowanie, zakazana miłość, oblężony Leningrad, okropności wojny. Wreszcie ucieczka do wolności – to
wszystko w tej niezwykłej powieści, w której fikcja literacka po
mistrzowsku splata się z historią, tą prawdziwą, niekłamaną,
która przejmuje do szpiku kości i każe wciąż na nowo stawiać
pytanie: Jak to w ogóle było możliwe?

www.rebis.com.pl
Cena det. 35,90 zł

patronat medialny

Bieg nie na skróty
rocznikach – pierwsza moja wielka
miłość była rok młodsza od autora,
a obecna jest w tym samym wieku,
co ostatnia partnerka Jurka. Znamy
się od lat i kochamy te same rzeczy:
Dziki Zachód, Colty i Johna Lennona. Czytałem więc te łódzkie opowiadania z prywatnej perspektywy
i jestem zachwycony ich klimatem,
stylem i przesłaniem. Ale go nie
wyjawię. Młodsi tego nie pojmą.
Starsi chwycą to w lot, szczególnie
ci, co balowali w tych samych łódzkich klubach i knajpach tamtej
epoki, szli przez życie środkiem drogi bici czasem przez kumpli
idących z prawej lub lewej, a w okolicy Jastrzębiej Góry w stogu
siana kochali się po raz pierwszy w życiu...
Gratuluję, Przyjacielu, ta książka przywraca pamięć o naszych
najlepszych latach!
Jerzy Mazur

Można to zrobić
biegiem i w dodatku
na skróty. Wielu próbowało, ale nieliczni
życie przeszli tak,
że na starość mogą się
golić brzytwą patrząc
prosto w lustro. Jurek
Tworkiewicz napisał
opowiadania
„Biegiem przez życie” – to
jego osobista spowiedź o latach 19702014, o których za 200
lat będą pisać, że stworzyły nasz współczesny charakter narodowy. Młodszy jestem od
autora o 7 lat, ale chowałem się w starszych
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kulturalny czerwiec
Teatry
Teatr Powszechny zaprasza na „Szkołę żon”, „Wytwórnię piosenek”, a także na nową sztukę Juliusza Machulskiego „Brancz” (26
i 28.6). 19 czerwca Teatr Nowy wystawi premierę sztuki Sławomira
Mrożka pt. „Vatzlav” w reż. Michała Kmiecika, do której kostiumy
zaprojektowała Julia Kosmynka.
Nazajutrz będzie można zobaczyć
tu gościnne przedstawienie Teatru
Ludowego z Krakowa pt. „Kobieta
pierwotna”. W Teatrze Wielkim maj
przebiegał pod znakiem XXIII Spotkań Baletowych (więcej o nich –
obok). W czerwcu zespół baletowy
będzie tańczył dla dzieci; propozycje dla dorosłych to opera „Straszny
dwór” (9,10 i 12.6) i operetka „Baron
cygański” (17-19.6). Teatr Muzyczny
Projekty kostiumów do sztuki "Vatzlav"
zaprasza na rock-operę „Jezus
przygotowala Julia Kosmynka z ASP Łódź
Christ Superstar” (12 i 13.6))
(www.facebook.com/lulakosmynka.art)
i na musical „Skrzypek na dachu”
(19 i 20.6). W Teatrze LOGOS 10 i 21 czerwca będzie można obejrzeć
przedstawienie „U progu nieba”.
W salach koncertowych
W Filharmonii Łódzkiej trwają jeszcze echa po majowym IV
Rubinstein Piano Festiwal, zaś 12 czerwca zabrzmi tu Uwertura
koncertowa „W przyrodzie” Antonina Dvoraka, Symfonia Es-dur
na obój, klarnet, waltornię i fagot Mozarta oraz VI Symfonia F-dur
op. 68 Pastoralna Beethovena. Dwa dni później w koncercie pt.
„Muzyczne fajerwerki”, usłyszymy utwory Bacha, Guilmanta oraz
„Te Deum” Charpentiera w opracowaniu na trąbkę i organy. Sezon
artystyczny zakończy się 18 czerwca „Maratonem Beethovenowskim” – trzy koncerty fortepianowe L. van Beethovena zagra Alexei Volodin z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej FŁ pod
batutą Daniela Raiskina. Muzyka umilknie wtedy w sali przy ul.
Narutowicza, natomiast odezwie się w kościołach i salach koncertowych regionu łódzkiego, bo w Stacji Nowa Gdynia już 20 czerwca o godz. 14.00 zacznie się piknik zapowiadający Festiwal Kolory
Polski. Będą zabawy i zawody sportowe, konkursy i zajęcia fitness,
sesje relaksacyjne przy muzyce,
a wieczorem koncert, w którym
wystąpi Jerz Igor, czyli Jerzy Rogiewicz I Igor Nikiforow – autorzy
albumu „Mała Płyta” z utworami
dla dzieci. Inauguracja Kolorów
Polski też będzie miała „dziecięce”
akcenty: festiwal wystartuje 27
Tegoroczny Wędrowny Festiwal Kolory
czerwca o godz. 19.00 w ParadyżuPolski rozpocznie się w Stacji Nowa
Gdynia
-Wielkiej Woli w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego. W programie koncertu jest Symfonia dziecięca Mozarta, II Suita orkiestrowa h-moll Bacha oraz prawykonanie utworu O. Hansa pt. „Sny” na flet i orkiestrę. Grać będzie
Dziecięca Orkiestra Regionu Łódzkiego pod batutą Barbary Sobolczyk oraz flecistka Aleksandra Dunajska. Z kolei Le Grand Tango
na wiolonczelę i smyczki A. Piazzoli, Melodie cygańskie Sarasatego i VIII Symfonię F-dur L. van Beethovena usłyszymy w interpretacji Sinfonietty – Młodzieżowej Orkiestry Regionu Łódzkiego
pod batutą Adama Klocka.
Na estradach
W Atlas Arenie 9 czerwca odbędzie się IV edycja rockowej
imprezy Impact Festival 2015; potrwa tylko jeden dzień, ale muzycy dostaną do dyspozycji dwie sceny, na których wystąpią: Slipknot, Godsmack, Gojira, Hollywood Undead, ONE, Lion Shepherd, zwycięzca Antyfestu Antyradia i DJ Kebs. 20 czerwca Arena
będzie gościć zespół Janusza Józefowicza z przebojowym musicalem „Metro”, a 27 czerwca zagra mistrz heavy metalu – zespół
Judas Priest. W Wytwórni w czerwcu realizowany będzie telewizyjny cykl koncertów Made in Polska. 22 czerwca wystąpi Dawid Podsiadły, finalista Talent Show X-factor ze swoim zespołem Curly
Heads. W kolejne dni zaplanowane są koncerty – Izy Lach, Błażeja

KULTURA

Króla, Tides from Nebula, Magnificent Muttley i Julii Marcell.
Muzea i galerie
W ogrodzie Muzeum Miasta Łodzi przez całe lato można oglądać wystawę pt. „Bałuty: mitologia/faktografia”, zaś do połowy
czerwca w Aneksie Jednego Mistrza będzie czynna wystawa malarstwa pt. „Kolorowe międzywojnie”. 14 czerwca o godz. 18.00
w Sali Lustrzanej zacznie się koncert pt. „Kulturowy pejzaż
muzyczny” z cyklu Muzyczne Degustacje u Poznańskich. Maria
Barud zaprosiła tym razem Annę Marię Adamiak, która zaśpiewa
romanse cygańskie i rosyjskie oraz pieśni żydowskie. Koncert
poprowadzi Paweł Świętorecki. Krzysztof Jaszczak zagra na fortepianie, a Przemysław Skałuba na klarnecie i saksofonie.
W Muzeum Włókiennictwa do 7 czerwca można oglądać wystawę
prac Danieli K. Jałkiewicz pt. „Chmurnik”, a do 28 czerwca – tkaniny kostorykańskiej artystki Cali Rivera, sztukę balijską z kolekcji Krzysztofa Musiała, żakardy prof. Lucjana Kintopfa i jego studentów oraz „Historię mody w pigułce”. Cały miesiąc będzie
czynna wystawa „Zaczarowany ogród. Wzory kwiatowe
w modzie damskiej XX”.
Szczególnie natomiast polecamy ekspozycję „Malarstwo
Młodych. Drugi Niezależny
Salon Łódzkich Młodych
Twórców”, na którym obejrzymy m.in. wykonane techniką mieszaną prace absolwenta łódzkiej ASP, grafika
Na wystawie II Salonu Niezależnych w CMW
Jonasza
Koperkiewicza.
obejrzymy m.in. prace Jonasza Koperkiewicza
U progu lata zostaną też
otwarte nowe ciekawe ekspozycje: od 11 czerwca będzie czynna V
Ogólnopolska Wystawa Rękodzieła Artystycznego „Z nici Ariadny”, od 18 czerwca – wystawa „Natura jedwabiu” przygotowana
z okazji 40-lecia pracy twórczej Stanisława Trzeszczkowskiego. 12
czerwca Muzeum Sztuki zaprasza do ms1 na otwarcie wystawy
„DADA Impuls”, na której obejrzymy około 300 obiektów – obrazów, grafik, rysunków, rzeźb, druków i archiwaliów z kolekcji
sztuki awangardowej Egidio Marzony. Z kolei 26 czerwca w ms2
zostanie otwarta wystawa „Na rzecz domeny publicznej”, która
pokaże dorobek artysty wizualnego i teoretyka sztuki Krzysztofa
Wodiczki. Do Pałacu Herbsta warto przyjść 11 czerwca na wykład
o życiu i twórczości Jacka Malczewskiego, 27 czerwca – na wykład
o złotnictwie i jubilerstwie. A w pałacowej Galerii Sztuki Dawnej
cały miesiąc będą eksponowane arcydzieła malarstwa polskiego.
W Ośrodku Propagandy Sztuki można oglądać przygotowaną
przez Elżbietę Fuchs retrospektywną wystawę prac malarskich
profesora łódzkiej ASP Ireneusza Pierzgalskiego.
Dla naszych pociech
3 czerwca kończy się organizowany przez Teatr Pinokio festiwal
Teatralna Karuzela. Dzieci mogą obejrzeć „Konika Garbuska”
w Arlekinie (1, 2 i 3.6), „Zorro” w Muzycznym (1 i 2.6), „Dzieci
z Bullerbyn” w Nowym (2.6), a 3 i 6.6 „Królewnę Śnieżkę” w Wielkim. Teatr Powszechny ma w repertuarze dobrą sztukę Davida
Almonda dla młodych widzów „Mój tata chce latać jak ptak”
(1-2.6), a 13.6 wystawi prapremierę spektaklu na podstawie utworu
tego samego autora pt. „Oczy nieba”. Nowa pozycja też zabiera
widza do świata fantazji i pokazuje, że świat nie jest taki zły, gdyż
marzenia często się spełniają.
Jubileusze i Festiwale
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella obchodzi 40-lecie, zaś jubileuszowy koncert „40 lat minęło” odbędzie się
26 czerwca w Teatrze Wielkim. Tegoroczna edycja festiwalu Łódź
Czterech Kultur odbędzie się w dniach 18-21 czerwca pod
hasłem „Podwórka kontra pałace” i będzie prezentować dokonania z różnych dziedzin sztuki. Program obejmuje plenerowe spektakle i koncerty w przestrzeni miejskiej, projekcje filmów i street-artową instalację. Do 7 czerwca trwa jeszcze tegoroczna edycja
FotoFESTIWALU – wystawy fotograficzne obejrzymy w galerii
Poleskiego Ośrodka Sztuki, Galerii ŁTF, Galerii 87, Art Inkubatorze oraz Fotospacer w EC2.
Beata Ostojska
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Zostawiam teatr przygotowany

Fotografie
na wystawach

Giorgio Madia zrobił balet, który nie będzie wyłącznie tytułem
festiwalowym, ale żeby został w repertuarze. I tak się stało – będziemy go grać, bo dobrze się sprzedaje. Co prawda w planach było usta20 czerwca kurtyna podniesie się ostatni raz przed wienie na scenie dwóch fortepianów, ale nie mamy dwóch instruwakacjami. Czas na podsumowanie – jak minął mentów z najwyższej półki; w efekcie występuje tylko
W jeden
galeriiinstruŁTF
sezon?
ment i dwóch pianistów. Ponadto wprowadziliśmy
przy do
ul. repertuaru
PiotrkowW tym sezonie wystawiliśmy premiery, które widowisko „Magiczne moce sceny”, w którym prezentujemy
możliskiej 102 przez
3
na dłużej zostaną w repertuarze. Zrealizowaliśmy wości i technikę sceny, ale nie „na sucho”, bo
tam sąodi 8.10
efekty,
tygodnie
bęsame klasyczne tytuły, za wyjątkiem „Holendra i zapadnie, i przemieszczające się dekoracje. Podsumowując,
jestem
dzie można oglądać
tułacza”, z którym jest problem obsadowy, więc zadowolony – podczas remontu zespoły grały, robiły premiewystawę fotografii
bo w Polsce trudno znaleźć wykonawców głównych partii. Mimo to ry, działały pracownie mimo braku zaplecza. Powiększyłem też
Krzysztofa Jarczewzrobiliśmy dobry krok przełamując monopol repertuaru włoskiego; zespół baletowy, a w trakcie remontu otrzymałem Złote Maski za
skiego pt. „Zapozowystawiliśmy też po niemiecku „Barona cygańskiego”. Na koniec podniesienie poziomu chóru i baletu. Sukcesów jest wiele biorąc
wani”. Zobaczymy
sezonu chcemy go jeszcze trzy razy zagrać w wersji polskiej (17, 18 pod uwagę warunki, w jakich przyszło mi pracować. Nie miałem
na niej portrety
i 19.6). Bardzo jestem ciekaw, która z nich będzie bardziej szlachetna, tylko przyrzeczonych pieniędzy. Brakowało mi kilku milionów,
osób znanych ze
a która komercyjna – czyli którą będzie chciał obejrzeć widz płacąc ale dałem sobie radę. Sprawdziła się zamontowana półtora roku
sceny komputeropolitycznej
z bilet. Polska wersja bardzo odbiega od oryginału, na czele ze szlagie- temu technika łącznie z prototypowym programem
i
artystycznej.
– Nie
fot.
Krzysztof
Jarczewski
rem „Wielka sława to żart” – wszyscy znają te słowa, a tymczasem wym. Gdy raz się zawiesił, łączyliśmy się z programistami w Warszabędę udawał,
że prezenremontować
w oryginale jest zupełnie inny tekst! Po polsku robimy „Barona” wie i za chwilę wszystko grało. W wakacje będziemy
Jerzego
Semkowa
zagraćgarderoby
utwory Brahmsa
sięPolsce
budowa
sali
koncer- język
towane
zdjęcia to
chwileteż
„upolowane”
– mówi
autakżeZakończyła
dlatego, że w
źle się
„sprzedaje”
niemiecki,
choć
na kolejnych
piętrach.
Chcę
przebudować
scenę
i Mozarta.
przyniesie
kon- na razie
towej
Akademii
Muzycznej
przyzostał
ul. Żutor zdjęć.
– Zdecydowałem
pełną współpracę
kameralną,
która
zaistniała
głównie się
nanakonferencjach,
nasz
oryginalny
„Holender
tułacz”
dobrze
przyjęty iNastępny
mam już dzień
certszczęście
Orkiestry
Symfonicznej
bardzkiej 2. Uroczyste
otwarcie
odbędzie Na
z modelami.
Dałem im możliwość wystąpienia przed
zapotrzebowanie
na następne
przedstawienia.
ta opera
a wartoFilharmonii
coś z niej „wycisnąć”
dla artystów.
Łódzkiej
batutą
Przytockiego,
się 18. 10,
a uświetni
je cyklwe
koncertów,
któaparatem
w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
będzie w programie
po wakacjach?
wkrótce
będzie
realizowana
Wrocławiu,
co oznacza,
że pod
pojawią
się PawłaCo
towarzyszyć pianistce
Beacie
ry od
adresu nowej
salimogli
otrzymał
tytuł
„AŻ uktóra
są, jak
chcą,Giovanni”
ale jednak –Mozarta,
pozowali. Wybierali
scenoRusza praca
nad operą
„Don
którą wyreżynowi
wykonawcy
i będą
potem
wystąpić
nas. Abędzie
tytuł uważam
Bilińskiej
w
Koncercie
fortepianowym
festiwal”,
a
trwać
będzie
(nomen
omen!)
grafię,
kostiumy,
mimikę,
rekwizyty.
A może
seruje Natalia Babińska.
Mój
kontrakt
kończy
się 16
lipca,jednak,
więc
za jeden z ważniejszych i lepiej zrobionych w całym sezonie.
programie
są niczego
też
ażAdoSpotkania
18 grudnia.
Już 17.10 na nowej estra- W. Lutosławskiego. W nowy
dzięki
pozy, są na tych
zdjęciach
prawdziBaletowe?
dyrektor
by niewolności
zdążył zaplanować
– to
ja muszę
przei B.teatr
Brittedzie
stanie
Orkiestra
Symfoniczna
wi? Warto
sprawdzić!
Jeśli
chodzi
o Spotkania
Baleto- Akade- utwory G. Verdiego, R. Wagnera
prowadzić
do połowy
przyszłego
sezonu. Chcę zostawić teatr
(BeO)
miitoMuzycznej
Łodzi,występująaby pod batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy!
galerii
Ośrodwe,
biorąc podwuwagę
przygotowany.
Zależy mi Z
nakolei
tym,wżeby
mójAkademickiego
następca poszedł
w tę
ka Inicjatyw Artystycznych
do 16.10latbędą
cych artystów sądzę, że były to jedne
samą stronę organizacyjno-artystyczną
i żeby tych czterech
nie
eksponowane
Grzegorza
Michałowz najlepszych Spotkań dziesięciolezmarnować. A ja wracam
do Teatru zdjęcia
im. Jaracza,
jednak
za Teatr
cia. Podobał się także nasz spektakl
Wielki zawsze będę trzymać
kciuki.
skiego,
który obchodzi 25-lecie pracy zawo„Chopin wymarzony”. Moim życzedowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
niem przed premierą było, żeby Chopin wymarzony Fot. Daniel Kaczmarek
Rozmawiali:
Beata Ostojska
i Jerzy Mazur
od publikacji
w „Expressie
Ilustrowanym”,
potem robił zdjęcia dla „Przeglądu Sportowego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej
Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)
Mec. Marek
Kopczyński,
mec. Bożena
NiecieckaOstojska
i dziekan
ORA Jarosław
Szymański
fot. Maciej
Grzegorek
13 września w siedzibie Okręgowej Rady Ad- 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)

Rozmowa z Wojciechem Nowickim,
dyrektorem Teatru Wielkiego w Łodzi

AŻ Akademii Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

TERMINY NAJBLIŻSZYCH AUKCJI: 13 czerwca - 176 Aukcja Dzieł Sztuki
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BIMED leczy kompleksowo
Współczesna medycyna opiera się
przede wszystkim na diagnostyce, która jest
wykorzystywana w każdym etapie leczenia
chorego – od rozpoznania samej choroby,
poprzez postępy w czasie leczenia,
aż po wykrywanie powikłań. Dlatego właśnie warto skorzystać z usług Centrum
Medycznego BIMED, które posiada doskonale wyposażone Centrum Diagnostyki
i Rehabilitacji, pilotujace chorego przez
całą drogę pokonywania choroby i leczenia
– od momentu pierwszej wizyty poprzez
postawienie rozpoznania i zaplanowanie
terapii, leczenie zachowawcze lub operacyjne oraz rehabilitację. Centrum dysponuje
nowoczesną pracownią diagnostyki obrazowej, pozwalającą na wykonywanie szerokiej gamy badań radiologiczych i ultrasonograficznych, których interpretację przeprowadza doświadczony zespół specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej.

Pamietajmy, że istotnym elementem procesu leczenia jest rehabilitacja, która w placówce BIMED zajmuje niezmiernie ważne
i doceniane miejsce. Centrum stwarza optymalne i komfortowe
warunki do rehabilitacji, aby powrót do aktywności i sprawności
był nie tylko ciężką pracą, ale także czasem spędzonym w miłej
atmosferze wśród osób, dla których zdrowie jest naprawdę ważne.
BIMED specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej, sportowej,
ale także urologicznej i neurologicznej, wykorzystując w leczeniu
nowoczesne urządzenia do fizykoterapii oraz standardy i opracowania kinezyterapeutyczne oparte
na schematach wypracowanych w wiodących światowych ośrodkach. Więcej
informacji o placówce znajdziemy
na stronie www.bimed-lodz.pl

ul. Zachodnia 12A
tel. 42 236 17 07
rejestracja@bimed-lodz.pl

Cyrkowy zawrót głowy
Jak co roku Łódzka Fundacja Rehabilitacji „Kamień Milowy” oraz Centrum Rehabilitacji
„Kraszewskiego”
zapraszają
dzieci z rodzicami na IV spotkanie integracyjne „Cyrkowy
zawrót głowy”, który odbędzie
się 13 czerwca na placu parkingowym przy ul. Kraszewskiego
7/9 w godzinach 11.00-13.00. W programie będzie mnóstwo
atrakcji przygotowanych m.in. przez Akademię Cyrkową „EDU-ART”. Imprezę rozpoczną szczudlarze „Eduardo Show”, którzy
witać będą gości bańkami mydlani i cyrkowymi rekwizytami –
maczugami, obręczami i piłeczkami żonglerskimi. Program
przewiduje mnóstwo pokazów, zabaw i konkursów, do przejścia
będzie 6-metrowy tunel animacyjny, zaś w powietrzu będą latać
nawet dwumetrowe bańki mydlane. Dzieci i rodzice mogą
w punkcie makijażu pomalować buzie i rączki specjalnymi, antyalergicznymi farbami i kredkami. Obejrzymy balonowe ZOO,
a nagrodami w konkursach są balonowe zwierzątka, kwiatki
i miecze. Oprawę muzyczną zapewnia DJ Tomek i można będzie

zjeść ciepły lub zimny posiłek fundowany przez restaurację „Jaś
i Małgosia”. Nad całością imprezy będzie czuwał wodzirej
z dwoma autentycznymi szeryfami z Dzikiego Zachodu w pełnym uzbrojeniu. Fundacja zaprasza nowych partnerów do współpracy, więcej informacji udzieli telefonicznie (nr 881-645-699)
Ewa Glińska, Project Manager przedsięwzięcia. Zapraszamy!

Centrum Rehabilitacji "Kraszewskiego"
ul. Kraszewskiego 7/9
93-161 Łódź
tel. 42 643 43 00
fax. 42 643 80 06
kraszewskiego@kamienmilowy.org. pl
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Suplementy dla rozsądnych
Rozmowa z Beatą Prusińską,
dietetykiem Naturhouse

Wokół suplementów diety krąży wiele
mitów. Jedni są zwolennikami, drudzy absolutnymi przeciwnikami wspomagania się
takimi środkami. Kto ma rację?
Jak pokazują badania, coraz więcej
osób sięga po suplementy diety. Zarówno ludzie młodzi, jak i w podeszłym wieku, osoby uprawiające
sport, przemęczone i zapracowane, które nie mają czasu na stosowanie racjonalnej diety. W suplementach możemy odnaleźć niezbędne witaminy, minerały, aminokwasy oraz wyciągi roślinne.
Wykazują one wiele dobroczynnych działań na nasze ciało i jego
funkcjonowanie, wspomagają wiele procesów fizjologicznych, co
jest przydatne np. podczas procesu odchudzania.
Jakie są wady i zalety suplementów diety?
To, co jest ich zaletą, może być również ich wadą. Są ogólnie
dostępne, zatem każdy może po nie sięgnąć. Suplementacja działa dobroczynnie
tylko wtedy, gdy jest odpowiednio dobrana
do danej osoby i jej potrzeb. Stosowanie
produktów, które są akurat reklamowane,
ale z nadzieją, że nam również pomogą,
może być złudne i okazać się zmarnowaniem czasu, nadziei i naszych pieniędzy,
a w skrajnych przypadkach nawet zdrowia.
A zatem – wyrzucamy je do śmieci?
Nie należy „obrażać się” na takie produkty. Z naszych obserwacji wynika,
że dieta w połączeniu z suplementacją daje
doskonałe efekty nie tylko w procesie
odchudzania. Poprawia stan skóry, włosów
i paznokci. Takie połączenie daje doskona-

łe efekty w kuracji antycellulitowej.
Najlepiej korzystać z produktów,
które zawierają naturalne wyciągi
z ziół, warzyw, owoców. Stosowane
podczas procesu odchudzania przyspieszają np. spalanie tkanki tłuszczowej czy też usuwają nadmiar płynów
z organizmu. Produkty zawierające
ekstrakt z zielonej herbaty czy L-karnintynę przyspieszają metabolizm
i redukcję tkanki tłuszczowej. Suplementy zawierające w składzie czerwone winogrona, kolcorośl lekarską lub
czarny bez będą pozbywały się zgromadzonej w organizmie wody i działały oczyszczająco. W doborze najlepszej suplementacji pomogą Centra
Naturhouse. Nasz specjalista przeprowadzi wywiad, zbada również skład
ciała i dobierze najlepszą kompleksową kurację. Zapraszamy!

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

www.mak-laser.pl
Ortopedyczne Centrum
Leczenia Fizykalnego

M*A*S*H

Liściasta 4/8 lok. 13 B/U2
E-MAIL mash2251@wp.pl
TEL (42) 632-08-79, 601-621-491
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Festiwal Dobrego Smaku
Dwunasta edycja festiwalu rozpocznie się w czwartek 25 czerwca
i potrwa cztery dni – do niedzieli.
Uroczyste rozdanie nagród zaplanowane jest podczas gali w hotelu
DoubleTree by Hilton Łódź. Tematem przewodnim imprezy są Smaki
Dzieciństwa, będzie zatem okazja,
aby powspominać stare, dobre
czasy… Uczestniczące w festiwalu
restauracje i kawiarnie przesłały
w maju przepisy na danie główne
(restauracje) oraz napój plus deser
(kawiarnie), a rozstrzygnięcie
pierwszego etapu nastąpiło 31 maja.
Zwycięzców wyłoni anonimowe
Jury, a podobnie jak w latach ubiegłych,
klienci
odwiedzanych
Od kwietnia w Teatrze Wielkim
działa
kawiarnia
Clakier lokali
Caffe
mogli
konkursie
(tel. 733 300 072). Ale można tu niebędą
tylko
wypićgłosować
smacznąwkawę,
zjeść
SMS, którego
organizatorem
jest
ciasta własnego wypieku i wypić drinka
w przerwach
między spek„Gazeta
Wyborcza”.
Najlepszymi
taklami. Lokal czynny jest od 10.00
do 18.00
(w dni spektakli
nawet
restauracjami
w 2014
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy
tu smakowite
daniar.nabyły
go„Lokal”,
Sushi”
i „Sushi Zierąco, w tym chrupiące krewetki na
sałacie„Ato
z sosem
słodko-pikantlony Chrzan”,
najlepszymi
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny
i można tua zorganizować
kawiarniami
–
„Ser
Lanselot”,
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię
pro„Tubajka”
i „Karuzela
Cafe”.
wadzi Dariusz Trzmielak, właściciel
cenionej firmy
cateringowej
INW konkursie sms najlepszą restauTERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź
racją była „Ato Sushi”, a kawiarnią
EXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty
– „Mebloteka Yellow”. „Lokal”
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad
dostał też nagrodę dla najsympa50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco potyczniejszej restauracji, a najsympalecam i zapraszam!
tyczniejszą kawiarnią została „Czekolada Retro Cafe”. Najbardziej
kreatywne lokale były wtedy „Sushi
Zielony Chrzan” i „Mebloteka Yellow”. Przedsmak tegorocznego
festiwalu łodzianie mogli poznać
na przełomie maja i czerwca, kiedy
dwanaście uczestniczących w nim
restauracji z centrum serwowało
całe mnóstwo potraw przyrządzoGala FDS 2014
nych z wykorzystaniem ślimaków.
Zapraszamy do lokali French Potato, Restauracja Polska, La Strada,
Bavaria czy Tyrol, Señoritas, Drukarnia Skład Wina&Chleba, MitMi
restobar, Spółdzielnia, U Kretschmera, Four Colors, Szwalnia Smaków i Czeski Film. Smacznego!
(Zdjęcia: Archiwum FDS)

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

Teatralny Clakier
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Poznaj prawdziwy smak Indii

Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503
730 977
FIND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT

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.
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

rek
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ELITE
Whisky & Cigars

PIZZERIA
IN CENTRO

Piotrkowska 90, tel. 730 WHI SKY

Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

Klub
Spadkobierców
Jesień po bułgarsku
Piotrkowska 77
tel. 42 633 76 70
www.klub-spadkobiercow.pl

Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42 207 27 60 oraz 793 483 936,) zaprasza w październiku na nowe dania szefa kuchni, przyrządzane
pod okiem znawców – konsultantem lokalu jest m.in. prof. Georgii Mintcher z Katedry Slawistyki UŁ. – W tworzeniu karty dań pomaga
nam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni Bałkanów – wyjaśnia Maciej
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy tu już kilka smakowitych
dań, a tym razem przyglądaliśmy się jak powstają zelevi sarmi, czyli gołąbki w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są z kapusty
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych
bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
gorąco te dania polecam!

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

Pasta kiopołu

Gołąbki zelevi sarmi

TOKYO Sushi-Bar
Piotrkowska 77

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

GASTRONOMIA

18

Piotrkowska 126

tel. 537 133 337
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Jej Wysokość Pszczoła
Rzadko się zdarza, żeby
ktoś nie lubił miodu. Ten
bursztynowo-złoty płyn jest
przecież jednym z najpiękniejszych symboli lata. Czy
odkręcając słoik zastanawiamy się jednak nad tym, ile
wysiłku stoi za wyprodukowaniem jego słodkiej zawartości? Nie wszyscy wiedzą,
że miód powstaje tylko w 15
procentach z pracy pszczół,
natomiast reszta to trud rolników, sadowników i ogrodników. Albert Einstein twierdził, że po wyginięciu
pszczół ludziom pozostaną
jeszcze 3-4 lata egzystencji.
Czy miał rację? Galeria Łódzka zaprasza na wystawę przybliżającą tę niezastąpioną
część ekosystemu – pszczołę.
W dniach od 8 do 21
czerwca w Galerii Łódzkiej
odbędzie się wyjątkowa
i niezwykle interesująca
wystawa edukacyjna pt.
„Jej Wysokość Pszczoła”.
Na wystawę złoży się pięć
tematycznych stanowisk,

Optymistycznie o zatorach
Tym razem Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” zaprosił
na dyskusję o zatorach płatniczych w Polsce. Spotkanie odbyło się
w restauracji „Klub Spadkobierców”, dyskusję moderowała Iwona D.
Bartczak, szefowa Wydawnictwa Business Dialog, a ważną ekspertyzę
dostarczył Michał Modrzejewski z firmy EULER HERMES. Płynność
finansowa w trudnych czasach jest
kluczową kwestią, często przesądzającą o przetrwaniu firmy. Jakie
powinny być zasady współpracy
departamentów sprzedaży, finansów, faktoringu i windykacji w firmie? Gdzie są punkty zapalne i jak
ich unikać? Jak ustrzec się nieuczciIwona D. Bartczak wych klientów i jak ich sprawdzać?

Arkadiusz Majsterek z A&A

Michał Modrzejewski z EULER HERMES
i Aleksandra Danielak z MG Broker

Adrian Majsterek z A&A

Grzegorz Blachnio z EULER HERMES
i Justyna Błaszczyk z INVENTAGE
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które poruszą tematykę różnorodności gatunków pszczół
i ich znaczenia w dzisiejszym
ekosystemie, a także produkcji
miodu, hoteli dla pszczół oraz
przedstawią, jak wyglądały ule
kiedyś, a jakie są dziś.
Oprócz samej wystawy, 13
i 14 czerwca Galeria Łódzka dla
swoich klientów zaplanowała
szereg działań i interaktywnych warsztatów, m.in. odsklepianie plastrów, wirowanie
miodu, układanie pszczelich
puzzli, a dla najmłodszych
kolorowanki, malowanie buzi
czy robienie świeczek z wosku
naturalnego. Nie zabraknie też
kiermaszu produktów naturalnych – pyłku, miodu oraz
wyrobów z wosku pszczelego –
kosmetyków czy świeczek,
a także degustacji. Na czas
wystawy Galeria Łódzka zamieni się w krainę „miodem i mlekiem” płynącą, a na królewską
ucztę okraszoną „złotym nektarem” zaprasza Jej Wysokość
Pszczoła!
zdjęcia archiwum GŁ

Czy płacenie na czas jest elementem kultury społeczeństwa oraz biznesu, czy efektem uregulowań prawnych? Oto pytania, na które staraliśmy się odpowiedzieć. Średni czas oczekiwania na zapłatę wynosi obecnie – według wyliczeń Krajowego Rejestru Długów – 3 miesiące i 15 dni.
Po raz pierwszy od 2009 r. prawie 25 proc. przedsiębiorstw nie miało
żadnych kłopotów z terminowym otrzymaniem zapłaty, zaś u kolejnych 20 proc. problem ten malał. Tylko 14,3 proc. firm skarżyło się
na powiększające się problemy z otrzymaniem pieniędzy od kontrahentów. Ale nadal 52 proc. firm wskazuje, że zatory płatnicze stanowią
mniejszą lub większą przeszkodę w rozwoju, powodując wstrzymanie
własnych płatności i ograniczanie inwestycji. Wiele branż przechodzi
obecnie gruntowną konsolidację, a szczególnie warto obserwować sektor AGD i RTV, który w Polsce stosuje najświeższe modele sprzedaży.
Hurtownie np. powoli przekształcają się w jednostki świadczące usługi
logistyczne i finansowe, a nie czysto magazynowe. Wejście zachodnich
e-sklepów do kraju mocno nasz rynek sprzedaży zmieniło, pojawiły się
całkowicie nowe, innowacyjne techniki sprzedaży – w ciągu kilku ostatnich lat 30 proc. rynku przeszło ze sprzedaży tradycyjnej na internetową! Jeszcze 15 lat temu marża w handlu wynosiła 25 proc., obecnie
2-procentowa marża decyduje o tym, czy firma jest konkurencyjna
i czy przetrwa na rynku, a znawcy twierdzą, ze Polska jest najbardziej
konkurencyjnym krajem w Europie. Dyskusja ponownie się przeciągnęła, ale zabrzmiały w niej także optymistyczne tony, gdyż zatory płatnicze jednak maleją i coraz więcej firm traktuje terminowe płatności
jako punkt honoru. Więcej o tym – na stronie www.businessdialog.pl
(jm)
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Michał Bielawski z ADAPTIVE

Konrad Marchlwski z Grupy ATLAS

RYNEK

Quigley Match Europe 2015

Na strzelnicy „Casull Mesko Long
Range” w Skarżysku Kamiennej odbyły się
w maju trzecie już zawody „Quigley Match
Europe”, organizowane przez firmę SAGUARO-ARMS z Ozorkowa oraz Klub Sportowy „Świt”. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie
można strzelać nawet na dystansie 1500
metrów, gdyż długość osi sięga tam aż 2 km.
W zawodach wzięło udział łącznie ponad 50
zawodników z 10 krajów: Polski, Austrii,
Czech, Luksemburga, Niemiec, Słowacji,
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Węgier i USA.
Pogoda niezbyt dopisała, pierwszego dnia
padał deszcz, ale nie przeszkadzało to zawodnikom, bo większość miała nieprzemakalne
płaszcze kowbojskie, a stanowiska strzeleckie
były pod dachem. Ze względu na dużą liczbę
zgłoszeń treningi zaplanowano na dwa dni
przed zawodami – by można było znaleźć
optymalne ustawienia przyrządów celowniczych, a strzelano z oryginałów oraz replik
broni drugiej połowy XIX wieku w czterech
kategoriach: Black Powder Cartridge (naboje
na czarny proch), Smokeless (na proch bezdymny), Percussion (broni odpalanej kapiszonem), Scoped (karabin z lunetą historyczną) i Military (karabin wojskowy z okresu do
1899 r.). Trzeba tu przypomnieć, że inspiracją zawodów jest film „Quigley na Antypodach” z udziałem Toma Sellecka i Alana
Rickmana. W jednej z początkowych scen
główny bohater demonstruje
właścicielowi rancza, który go
zakontraktował, strzał do
drewnianego wiaderka z odległości kilkuset metrów – i trafia trzy razy z rzędu strzelając
z wolnej ręki. Taki był właśnie
pierwszy cel zawodów – stalowa tarcza wielkości 71 cm x 56
cm x 81 cm o kształcie wiader-

ka z filmu na odległości 320 metrów. Każdy
zawodnik oddawał po osiem strzałów do
kolejnych tarcz, ustawionych na dystansach 381 metrów (prostokąt wielkości 56 cm
x 71 cm), 370 metrów (romb 61 cm średnicy), 485 metrów (następny prostokąt 71 cm
x 81 cm), 548 metrów (ośmiobok 122 cm
średnicy) oraz 736 metrów (bizon wielkości
160 cm x 210 cm). Tarcze były zrobione
z 12-milimetrowej stalowej blachy, dzięki
czemu po kilku sekundach słychać było trafienie. W Skarżysku Kamiennej najlepszy
ze wszystkich był Dave Gullo z USA, zdobywając 46 trafień (wygrał w kategorii Black
Powder). Poszczególne kategorie wygrali
Michał Kuropatwa (Military), Marek Pyszny (Percussion), Tadeusz Książkiewicz (Scoped) i Daniel Bednar ze Słowacji (Smokeless). Po zawodach odbył się dodatkowy
konkurs strzelania z wolnej ręki do najdalszej tarczy, a nagrodą była autentyczna
skóra amerykańskiego bizona. Główną
nagrodą zawodów był karabin Sharps Billy
Dixon kaliber 45-90, ufundowany przez
firmy Davide Pedersoli z Włoch. Po przekazaniu dyplomów w klubie „Świt” odbył się
uroczysty bankiet, a jego główną atrakcją
była gigantyczna szynka dostarczona
na miejsce przez jednego z zawodników.

Biuro organizacyjne Fot. M. Radomski

Od lewej Diethelm Duefert, Dave Gullo, Wolfgang Gerling,
Karol Kopeć z KS Świt, Michał Kuropatwa z Saguaro Arms
i Adam Gregorczyk - sędzia zawodów

Jerzy Mazur (trzeci w Military!)
Zawody ochraniała firma
ATOS z Łodzi

Dominika Książkiewicz
strzelała z Sharpsa z lunetą

Tu stoi bizon!

Widok z lunety

W kategorii Military strzelaliśmy
z karabinu Springfield Trapdoor z 1898 r.

Andrzej Sapryka i Sebastian Kuczyński

Dave Gullo

Przyjechałem do Polski na zawody z północnego Idaho
w USA, gdzie od 1990 r. prowadzę firmę Buffalo Arms. Zaczynałem skromnie od sprzedaży łusek do elaboracji amunicji w 6
kalibrach. Cokolwiek zarobiłem, inwestowałem w biznes i wciąż
się rozwijałem. Pierwszy magazyn miałem w małej szafce
w kuchni, potem w coraz większych, a teraz mamy własny budynek i zatrudniam 15 osób. Produkujemy ok. 1200-1300 produktów – m.in. kulolejki i małe narzędzia do elaboracji amunicji.
Nasz katalog liczy teraz ponad 200 stron i zawiera

HOBBY
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Widok ze stanowiska strzeleckiego na tarcze

ok. 11000 produktów, a sprzedajemy je także przez naszą stron
www.buffaloarms.com na prawie całym świecie. Polski organizator Quigley Europe poprosił nas o pomoc przy ustalaniu zasad tych
zawodów, a wiedziałem, że kilku moich przyjaciół z Niemiec
będzie w nich uczestniczyć – dlatego postanowiłem wziąć w nich
udział i przyjechałem. Jestem z pobytu bardzo zadowolony, organizacja zawodów jest znakomita i na pewno tu wrócimy.
(cały wywiad – w lipcowym „Rynku Łódzkim”).
Not. jm
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Łódź, Al. Śmigłego-Rydza 1 tel. 42 674 31 11
www.kia.com/pl/marvel

Łódź, Al. Śmigłego-Rydza 22
tel. 42 676 34 44
www.marvel.hyundai.pl

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

PEUGEOT

Naprawy blacharsko-lakiernicze

UL. 3 MAJA 1/3. 93-408 ŁÓDŹ

PN-PT:8-18
SB: 8-14

rynek Łódzki 6(169) 2015

19

WWW.PROFESSIONNELS.PL

SERWIS@PROFESSIONNELS.PL

TEL. 42 684 31-37

MOTORYZACJA

