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Kurs na Afrykę?

Dzięki nowemu połączeniu Czech Airlines (CSA) z łódzkiego lotniska do
stolicy Czech można teraz dotrzeć
w godzinę. Praga jest jedną z najsłynRozmowa
niejszych stolic świata, słynącą
ze swo- ze Sławomirem
jego historycznego centrum. OdMajmanen,
ponad 20 Prezesem
lat jest ono
wpisane
Polskiej
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest najbardziej
Agencji Informacji i Inwestycji
zagęszczonym centrum historycznym w Europie Środkowej.
Hradczany jako największy teren Zagranicznych
zamkowy na świecie (ponad
70 000 mkw.) jest obok Mostu Karola jedną z najciekawszych
atrakcji stolicy Czech. Podczas pobytu w Pradze, turyści nie mogą
t Mówi
Pan,
że polska
gospodarrównież ominąć innych zabytkowych
miejsc
takich
jak Stare
Miaka wychodzioraz
z europejskiego
kokosto, Kościół Tyński, Synagoga Staronowa
tzw. Tańczący
Jak?
Dom. W mieście jest ponad 25nu.
mikrobrowarów
i piwiarni oraz
Po latach
koncentrowania
się 40
na
dziesiątki wyspecjalizowanych barów
piwnych
posiadających
własnych
lub więcej piw lanych. Czeskie
piwosprawach oraz integrowania
się zdarmowego
Europą zaczynamy dostrzegać, że istjest jedną ze składowych
nieją też możliwości
współpracy
z krajami Azji i Afryki. Chcepoczęstunku
serwowanego
na pokłamy,Czech
aby polscy
przedsiębiorcy
dostrzegli, że Afryka i główne
dzie
Airlines
razem z przekąską
kraje
tego kontynentu
będą się
rozwijały w ciągu najbliższych
lub
kanapką
oraz wyborem
białego
lat znacznie
szybciej
niżsięreszta
świata. I że są tam możliwości
i 15
czerwonego
wina.
Bardzo
cieszymy
mogąc
zaoferować
mieszkańcom
Łodzi
nie tylko
dla takich
gospodarek
światowych, jak chińska, amei rykańska,
regionu loty brytyjska,
do naszej stolicy
– mówił
francuska
czyJán
rosyjska, ale także dla krajów
Tóth,
dyrektor
ds. sprzedaży
o średnim
potencjale.
Mamyi markewszelkie dane ku temu, by stać się
tingu
CSA. – Wśrodkowoeuropejskim
bardzo szybki i komforto- partnerem dla krajów Afrynajwiększym
wy
mogą
teraz pojechać
Pragi, gdzie
ki.sposób
Takie
dziedziny,
jakdobudownictwo,
produkcja materiałów
czekają
na nich setki
atrakcjiinfrastruktury
skierowanych drogowej i kolejowej, orbudowlanych,
budowa
dla
turystówprzetwórstwa
w każdym wieku.
Każdego rybołówstwa i gospodarki
ganizacja
spożywczego,
roku
ponad –
6 to
milionów
zagranicznych
tury-kierunki polskiej współpramorskiej
najbardziej
oczywiste
stów
się odwiedzić Pragę. To wystarcy zdecyduje
Afryką.
czający
tezę, że miasto
naprawdę
t Był dowód
Pan z na
delegacją
rządową
w Nigerii. Jakie są możliwości tego
warto
zobaczyć.
kraju?
Jerzy Mazurtam
(Zdjęcia:
Organizowaliśmy
częśćCSA)
gospodarczą wizyty premiera
Donalda Tuska. Byłem zaskoczony stopniem przygotowania ministrów rządu nigeryjskiego. Prezydent Nigerii zaprosił ich na
spotkanie z polską delegacją, a oni dokładnie wiedzieli, o czym
chcą rozmawiać z polskim rządem i naszymi przedsiębiorcami.
Łódzcy przedsiębiorcy prowadzący firmy przy ul. Piotrkowskiej
Po drugie – zorganizowaliśmy tam polsko-nigeryjskie forum gowyszli z inicjatywą reklamowania ulicy wśród łodzian i turystów.
spodarcze, na które przyjechało ponad dwustu przedsiębiorców
Wyremontowanie ulicy już przynosi pozytywny skutek, odwiedza
nigeryjskich, niektórzy limuzynami poprzedzonymi samochodają więcej gości, przychody wśród restauratorów wzrosły o 100
mi z ochroną.
jest jedno
– nie ma co się
pchać
się dozjednoczyć
Afryki bez
proc.
Łódzcy Jasne
biznesmeni
postanowili
zatem
poparcia
tamtejszego
rządu
i
jego
parasola
politycznego.
i zebrali ponad 10 tys. zł na bilt Jakie macie
na to sposoby?
lboardy
reklamowe.
Liczą,
Wspólnie
z Łódzką
że dzięki reklamie
uda sięRegionalną Izbą Gospodarczą
oraz Instytutem
Afrykańskim
nasza agencja organizuzachęcić
większą liczbę
ludzi,
je przyjechali
w listopadzie
w Łodzi pierwszy kongres partnerstwa
by
na Piotrkowską.
i współpracy polsko-afrykańskiej
POLANDAFRICA 2013. Łódź
Przedsiębiorcy
uważają,
jednym
z najbardziej
znanych polskich miast w Afryce dziężejestulica
zmienia
na lepsze
tutejszemuroku
Studium
Języka
i ki
w przyszłym
obroty
han- Polskiego, które ukończyło wielu
afrykańskich
polityków.
Wspólnie zapraszamy zatem łódzkich
dlowe
wrosną do
200, a nawet
przedsiębiorców
w dniach(jm)
26-27 listopada na kongres. Udział w
300
proc.
kongresie jest bezpłatny, a informacje o nim są na stronie www.
polandafrica.pl
Rozmawiał: Jerzy Mazur

Pietryna wraca do formy

Piętnastolecie IPN

W siedzibie Instytutu Europejskiego w Łodzi 2 września odbędzie
się konferencja naukowa „Solidarność” Polaków – dziedzictwo,
dylematy, kontrowersje, organizowana w 35. rocznicę Porozumień Sierpniowych i powstania „Solidarności. Zapoczątkuje ona łódzkie obchody
15-lecia IPN. Otworzy ją
wykład Prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej dr Łukasza Kamińskiego. Swój
udział w obradach potwierdzili m.in. prof. Andrzej
Friszke, prof. Andrzej Paczkowski i prof. Antoni
Dudek.
(BeO)

GOSPODARKA
WYDARZENIA

NATURA FOOD 2015

ski. Będą też warsztaty i pokazy
kulinarne Grzegorza Łapanowskiego, Krystiana Skwierza
i Liliany Filipiak, a także prezentacja bezglutenowej kuchni
NATURA FOOD 2014
wegańskiej, którą przeprowadzi
duet z Atelier Smaku, czyli Jola
Słoma i Mirek Trymbulak.
W specjalnej Strefie Pokazów
Kulinarnych będzie można
kibicować blogerom, którzy
staną do rywalizacji w konkursie na najsmaczniejszy i najzdrowszy zestaw śniadaniowy
dla uczniów pn. „Eko śniadanie
= lepsze wkuwanie”. Będzie też
Strefa Miłośników Kawy,
NATURA FOOD 2014
a jedną z atrakcji targów beECO
będą warsztaty z ekorodzicielstwa prowadzone przez znaną i cenioną
piosenkarkę Reni Jusis. Honorowym Patronem Targów jest Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Związek Województw RP oraz Marszałek
Województwa Łódzkiego i Prezydent Miasta Łodzi. Więcej informacji
na stronach www.NATURAFOOD.pl oraz www.beeco.com.pl

Międzynarodowe
Targi
Łódzkie zapraszają w dniach 2-4
października na VIII Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Regionalnej NATURA FOOD oraz na IV Targi
Ekologicznego Stylu Życia
beECO. To największe spotkanie branży eko w Europie Środkowowschodniej.
Każdego
roku uczestniczy w nim ok.
300 wystawców i ponad 12 tys.
NATURA FOOD 2014
zwiedzających, z czego połowa
to kadra menedżerska, rolnicy, producenci, przetwórcy, właściciele
sklepów oraz dystrybutorzy żywności. W tym roku na targach nie
zabraknie stałych punktów programu – Akademii Biokuriera i BIOBiznes Forum. Po raz drugi odbędzie się Forum Ekobranży, poświęcone zagadnieniom handlu i sprzedaży ekożywności (także w sieciach
handlowych i sklepach wielkopowierzchniowych). Program obfituje
w sympozja i prelekcje o branży naturalnej żywności, zdrowym stylu
życia oraz degustacje lokalnych specjałów ze wszystkich zakątków Pol-

Targi dla miłośników zwierząt

PET FAIR 2014

PET FAIR 2014

TARGI

W dniach 11-13
września Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają na XV
edycję Międzynarodowych Targów Zoologicznych
PET
FAIR. Na ponad 4
tys. mkw. zaprezentuje się tu 80 firm,
w tym tak znane
marki, jak: Tropical,
Aquael,
Bozita,
Acana, Badis, Zoolek, Certach, Millmar i Vet-Agro.
W hali EXPO zobaczymy
rozmaite
gatunki zwierząt –
myszki, świnki morskie, koty i psy oraz
egzotyczne zwierzaki
i rybki akwariowe.
Wystawcy przygotowali atrakcyjne raba-

ty sięgające nawet 50
proc., a także niespodzianki dla właścicieli
sklepów, hurtowni,
salonów
groomerskich i gabinetów
weterynaryjnych.
Każdy,
kto
chce
poznać
nowości
PET FAIR 2014
i zaoszczędzić pieniądze, powinien odwiedzić targi PET FAIR. Razem ze znanymi
z ekranów telewizyjnych kucharzami organizatorzy będą zbierać
dary, aby pomóc bezdomnym czworonogom – w tym roku targi
wspierają łódzkie Schronisko dla Zwierząt, a partnerem jest
Restauracja Spektakl. Miłośnicy akwarystyki znajdą tu również
coś dla siebie. Targom towarzyszy wystawa akwarystyczna „Grube
Ryby płyną do Łodzi”, która będzie też konkursem na najlepiej
zaaranżowane akwarium. Sponsorem jest firma Tropical, a konkurować ze sobą będą stowarzyszenia akwarystyczne z całej Polski.
Na targach wysłuchamy wykładu światowej sławy specjalisty
w dziedzinie skorupiaków Chrisa Lukhaup, można będzie bezpłatnie zaczipować pupili, obejrzeć pokazy groomingu, czyli
strzyżenia psów. Targom towarzyszy wiele konkursów i wydarzeń
specjalnych, a szczegółowe informacje są na stronie www.petfair.pl
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REHABILITACJA 2015

oraz opieki zdrowotnej. To najlepsze miejsce do przekazania wiedzy
i podejmowania dyskusji na ważne tematy dla osób zawodowo związanych z rehabilitacją, pedagogów, terapeutów, osób z niepełnosprawnością oraz przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń. Tradycją
imprezy jest Konkurs o Złoty Medal Targów, który od lat stał się
cenionym wyróżnieniem skutecznie wspierającym marketing i promocję prezentowanych produktów.

Czy roboty zastąpią terapeutów?

Łódzka spółka INTERSERVIS zaprasza do udziału w 23. edycji
Międzynarodowych Targów Sprzętu Rehabilitacyjnego REHABILITACJA, które odbędą się w dniach  17-19 września w Hali Łódź EXPO.
Targi przez ponad dwadzieścia lat stały się wiodącą
imprezą branżową w Polsce z zakresu fizjoterapii,
rehabilitacji i ortopedii – są ważnym miejscem
wymiany wiedzy, metod terapeutycznych oraz prezentacji premier, nowoczesnych i innowacyjnych
produktów. Pozycja Targów Rehabilitacja w świecie
biznesu przyciąga dużą liczbę kontrahentów
z kraju i zagranicy, corocznie udział w nich bierze
ponad 200 wystawców. To najbardziej oczekiwane
wydarzenie w branży rehabilitacyjnej w Polsce.
Targi cenione są za pokazy produktów światowej
klasy, innowacyjnych technologii wyznaczających
nowe standardy w rehabilitacji medycznej, fizjoterapii, ortopedii oraz profilaktyce zdrowotnej. Jak
co roku towarzyszyć im będą spotkania dedykowane specjalistom z dziedzin rehabilitacji, fizjoterapii

REHABILITACJA 2014

REHABILITACJA 2014

17-19 września 2015

Hala EXPO Łódź, al. Politechniki 4
W sierpniu na terenie terminala kolejowego
Spedcont na Olechowie przekazany zostanł
do ekspedycji pociąg inaugurujący nowe
połączenie z Łodzi do Chin.

Z Łodzi do Chin

polskich firm w miejscowości Ning Bong, z udziałem chińskiego premiera,
a Polska jest tam krajem
gościem
honorowym.
Potem jedzie do Chin
Minister Grzegorz Schetyna, a z nim dziewięćdziesięciu polskich przedsiębiorców z 70 firm.
Fot. S. Szwajkowski
Jakie są najbliższe plany Agencji?
Po pierwsze wywalczyliśmy u Chińczyków stały sekretariat inicjatywy „16 plus 1” (16 krajów Europy Środkowo-Wschodniej plus
Chiny) do spraw inwestycji chińskich w regionie. Będziemy wspierać tę działalność w zakresie zbierania informacji o możliwościach
inwestycyjnych. Po drugie – chcielibyśmy, żeby można było skonsumować gospodarczo to, o czym mówimy od paru miesięcy, a Chińczycy mówią w kółko – czyli wizja One Belt One Road, czyli Nowy
Jedwabny Szlak. To wielka koncepcja najwyższego chińskiego kierownictwa, według której będzie funkcjonował przez najbliższe lata
każdy przedsiębiorca chiński i każdy organ administracji. On ma
trzy aspekty. Polityczny – Chiny po raz pierwszy dają znać, że nie
chcą być nieśmiałym gigantem schowanym za gospodarką. Chcą
być globalnym państwem prowadzącym politykę zagraniczną. Geopolityczny – Chiny dążą do wzmocnienia swojej pozycji w Azji
i Azerbejdżanie. A do Azerbejdżanu i Uzbekistanu mamy ochotę
wjechać „na chińskich plecach”. Trzeci jest logistyczno-infrastrukturalny – chodzi o to, żeby towary z Unii Europejskiej jechały tam
przez Łódź (lub Gdańsk jeśli drogą morską). To są rzeczy, które
mamy do wygrania. Jako jedyny kraj naszego regionu wstąpiliśmy
do Azjatyckiego banku inwestycji infrastrukturalnych, który otwiera drogę dla polskich przedsiębiorstw do budowy infrastruktury
w całej Azji. Ręka w rękę z Chińczykami. Jest to decyzja mądra
gospodarczo. Krótko mówiąc – mamy co robić.
Rozmawiał: Jerzy Mazur (Fot. PAIiIZ)

Rozmowa ze Sławomirem Majmanem,
Prezesem Zarządu Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych
Rozmawiamy podczas III
Forum Regionalnego Polska-Chiny.
Jak wygląda nasz bilans handlowy
z tym gigantem?
Jest niekorzystny – 1:9
na korzyść Chińczyków, lepiej
byłoby 1 do pięciu, a jeszcze lepiej
pięć do pięciu. Nie jesteśmy naiwni – nie wierzymy, że będziemy
jedynym krajem na świecie, który
będzie eksportował do Chin więcej, niż stamtąd kupuje. Sztuka
nie polega nie na tym, żeby ograniczyć import z Chin, bo to nie są
to tylko plastikowe zabawki czy
buty, jak się ludziom wydaje. Jego
60 proc. to import zaopatrzeniowy dla łódzkiego przemysłu. Bez
części i materiałów z Chin polski
przemysł by po prostu stanął. Rzecz polega na tym, żeby bardziej
aktywnie na rynku chińskim funkcjonowali polscy przedsiębiorcy.
Mamy ostatnio dobry sezon, weźmy ostatni miesiąc: na wielkich targach żywnościowych w Szanghaju było 110 polskich firm – 3 miejsce
jeśli chodzi o wystawców zagranicznych. Tydzień później na regionalnych, ale ważnych targach IWOO – 35 polskich firm. Mija
tydzień i centralna impreza programu „16 plus 1” znów gromadzi 35
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Fundacja zaprasza szkoły!
Łódzka Fundacja Rehabilitacji „Kamień Milowy” od wielu lat
zajmuje się szeroko pojętą rehabilitacją. Otacza opieką dorosłych,
ale szczególnie zajmuje się dziećmi z różnymi potrzebami zdrowotnymi – wczesną diagnostyką i leczeniem wad rozwojowych, co
pozwala uniknąć lub zminimalizować ryzyko niepełnosprawności.
Rehabilitacja dorosłych w trybie ambulatoryjnym skierowana jest
do pacjentów ze wszystkich grup wiekowych z dysfunkcjami chorobowymi lub pourazowymi w cyklach 10-dniowych. Rehabilitacja
ogólnoustrojowa w Oddziale Dziennego Pobytu obejmuje pacjentów, których stan wymaga dłuższego cyklu fizjoterapii, trwającego
od 3 do 6 tygodni. Pacjentom
po interwencjach kardiochirurgicznych
rehabilitacja
pozwoli bezpiecznie odbudować wydolność krążeniowo-oddechową i wrócić do
codziennej aktywności. Dzięki
współpracy z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim każdy
pacjent posiadający Łódzką
Kartę Dużej Rodziny lub Miejską Kartę Seniora otrzyma 20
proc. rabatu na wszystkie
zabiegi rehabilitacyjne, ponadto dzięki autorskiemu programowi
„Dzień
Seniora”
w każdy wtorek wszyscy
pacjenci posiadający status
emeryta/rencisty otrzymują 30
proc. zniżki na zabiegi. Łódzka Fundacja Rehabilitacji
„Kamień Milowy” w związku

ze swoją działalnością statutową dąży
do otwarcia największej w Łodzi Komputerowej
Pracowni
Diagnostyki i Leczenie Wad Postawy.
W roku bieżącym
został w tym celu
zakupiony najnowocześniejszy sprzęt
marki Diers do analizy postawy i zaburzeń statycznych kręgosłupa. Obecnie Fundacja
rozpoczęła pilotażowy program badania postawy wśród dzieci
i młodzieży. Szkoły zainteresowane współpracą uzyskają więcej
informacji pod telefonem 42 643-43-00 i 881-645-699 oraz na stronie www.kamienmilowy.org.pl
(jm)

Centrum Rehabilitacji "Kraszewskiego"
ul. Kraszewskiego 7/9
93-161 Łódź
tel. 42 643 43 00
fax. 42 643 80 06
kraszewskiego@kamienmilowy.org. pl

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

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
ZDROWIE
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Muzyczny ma urodziny
26 i 27 września będą świętowane 70. urodziny Teatru
Muzycznego. Jubileuszowy koncert wyreżyserował Zbigniew Macias, kierownikiem muzycznym jest Michał
Kocimski, choreografię przygotowali Artur Żymełka i Olga
Lipska, a poprowadzą go Mieczysława Andrzejak i Andrzej
Fogiel, zaś utwory operetkowe i musicalowe w nowych aranżacjach wykonają artyści teatru. Druga część koncertu
pozwoli poznać plany i marzenia muzyczne dyrekcji. Teatr
powstał w 1945 r. i kontynuował tradycję Teatru Komedii
Muzycznej „Lutnia” z Wilna, którego zespół przybył do
Łodzi po wojnie i stał się zalążkiem stałej sceny muzycznej
w mieście. Pierwszym dyrektorem Muzycznego był Władysław Szczawiński, który mimo braku przychylności władz
ugruntował byt teatru i powiększył zespół. Artyści tułali się
po różnych salach, aż otrzymali gmach „Lutni”, który był
siedzibą teatru do czasu przekazania obecnej sceny przy ul.
Północnej w 1964 r. W 2011 r. zakończono trwający cztery
lata generalny remont. Teraz na widowni jest 477 miejsc
na parterze i 375 na balkonie. Mimo braku własnej sceny,
teatr w trakcie remontu zagrał 411 przedstawień w Łodzi

oraz 99 w innych miastach. Łącznie w swojej
historii teatr dał ponad
dwieście premier. W repertuarze ma klasyczne operetki,
komedie muzyczne, musicale
oraz bajki dla dzieci. Teatr miewał lepsze i gorsze okresy, niekiedy wręcz kwestionowano
potrzebę prowadzenia tej sceny
i były plany połączenia jej
z Teatrem Wielkim. O jej istnieniu przesądziła wierna
i liczna publiczność. Przez
wiele lat funkcję dyrektorów
sprawowali Rajmund Ambroziak i Wiesław Ostojski; od
2006 r. teatrem kieruje. Grażyna Posmykiewicz, a kierownikiem artystycznym jest Zbigniew Macias.
Beata Ostojska
(Zdjęcia: Archiwum TM)

Jesus Christ Superstar

Don Kichot z La Manczy

AJ WAJ! czyli historie z cynamonem

Teatr Wielki pod nową batutą

Fot. Archiwum TW

pokoleniowej rodziny łódzkiej. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Śląskim. Współpracował z Telewizją Polską i Polskim
Radiem, został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony
Kulturze Gloria Artis”, a Katowicka Loża BCC wyróżniła go Statuetką Specjalną Cezara Śląskiego Biznesu. Zajmuje się realizacją i prowadzeniem koncertów muzycznych oraz sporadycznie reżyserią. Za jego
dyrekcji na gliwickiej scenie odbyło się wiele polskich prapremier
światowych musicali. Ostatnią realizacją pod jego kierownictwem był
musical „Rodzina Addamsów”. Wprowadził do repertuaru wiele
pozycji z kanonu operetkowego. Wielkim sukcesem była premiera
opery „Carmen” w Ruinach Teatru Victoria z udziałem Małgorzaty
Walewskiej. Przedstawienie zostało zarejestrowane i wydane na płycie
DVD. Inspirował również przedstawienia baletowe i taneczne. W najbliższych wydaniach „Rynku Łódzkiego” zamieścimy wywiad
z nowym szefem Teatru Wielkiego.

Konkurs na dyrektora naczelnego
Teatru Wielkiego w Łodzi wygrał Paweł
Gabara, który pracował dotychczas
w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu, Teatrze
Rozrywki w Chorzowie, Scenie Polskiej
w Czeskim Cieszynie, Teatrze Nowym
w Zabrzu, a przez ostatnie 17 lat kierował
Gliwickim Teatrem Muzycznym. Paweł
Gabara pokonał w Łodzi siedmiu kandydatów; wyboru dokonała komisja konkursowa, a ostateczną uchwałę podjął zarząd
województwa łódzkiego. Umowa została
zawarta na cztery lata. Paweł Gabara urodził się w Sosnowcu, ale pochodzi z wielo-
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kulturalny wrzesień

Fotografie
na wystawach

W teatrach

spotka się z młodymi muzykami i będzie ich zarażał swoją pasją, by
26 i 27 września będą święto- przygotować wspólny występ na jesieni.
wane 70. urodziny Teatru MuzyczJubilatka z Przechowalni
nego. Jubileuszowy koncert utwo5 września o godz. 19.30 w sali kinowej Politechniki Łódzkiej
W galerii ŁTF
rów operetkowych i musicalo- odbędzie się koncert Elżbiety Adamiak, która obchodzi 60. urodziprzy ul. Piotrkowwych w nowych aranżacjach wyre- ny, a zarazem 40-lecie pracy artystycznej. Obok jubilatki wystąpią
skiej 102 przez 3
żyserował Zbigniew Macias. Teatr gwiazdy Piwnicy Artystycznej Przechowalnia – Ewa Rutkowska,
tygodnie od 8.10 bęWielki zacznie sezon 23 września Andrzej Poniedzielski i Artur Andrus oraz Lora Szafran, Grupa
dzie można oglądać
operą „Straszny dwór” Moniusz- MoCarta i Wolna Grupa Bukowina.
wystawę fotografii
ki, a 26.9 balet Opery Narodowej
Muzea i galerie
Krzysztofa
wystąpi z widowiskiem „Don
Wystawa „Stany skupienia energii artystycznej”
JolantyJarczewRudzskiego
pt.przez
„ZapozoStraszny Dwór, Fot. Archiwum TW
Kichot”. W Teatrze im. Jaracza kiej-Habisiak rozpoczęła w lipcu działalność kierowanej
Julię
Zobaczymy
inauguracją sezonu będzie „Zwłoka” Durrenmata (17.9). W progra- Niewiarowską Galerii EL art. Stowarzyszenie ELwani”.
art promuje
twórniej portrety
mie jest też „Ich czworo” (20.9) i „Lekcje miłości” (25-27.9). Teatr czość łódzkich artystów, często przy wsparciu J. na
Rudzkiej-Habisiak,
osób
znanychpodze
Nowy im. K. Dejmka przypomni sztuki z ubiegłego sezonu – m.in. która jest rektorem ASP im. W. Strzemińskiego i – jak mówiła
sceny tworzących
politycznej
„Vatzlava” i „Kto nie ma, nie płaci”. Spektaklem otwierającym sezon czas otwarcia galerii – „matką chrzestną” wielu artystów
artystycznej.
– Nie
w Teatrze Powszechnym będzie „Brancz Juliusza Machulskiego (12 w naszym mieście. Stowarzyszenie
EL Jarczewski
art firmujeiteż
Drugi Niezależfot. Krzysztof
będę udawał,
prezenktóryżemożna
i 13.9); 23 września planowana jest 45. premiera z cyklu Teatr dla nie- ny Salon Łódzkich Młodych Twórców w Białej Fabryce,
zagrać
utworydoBrahmsa
Zakończyła się budowa sali
koncer- iJerzego
towane
zdjęcia to chwile
„upolowane”zakończy
– mówi auwidomych
słabo Semkowa
widzących.
oglądać
6 września. 13.9
w Muzeum
Włókiennictwa
się
i Mozarta.
przyniesie
kon- jedwabi
towej Akademii Muzycznej przy
ul. Lalek
Żu- Arlekin
tor zdjęć.
– Zdecydowałem
się na pełną współpracę
wystawa
malowanych
Stanisława
Trzeszczkowskiego.
3 wrzeTeatr
im. Następny
Henryka dzień
Symfonicznej
bardzkiej 2. Uroczyste otwarcieRyla
odbędzie
z modelami.Miłośników
Dałem im możliwość wystąpienia przed
zapraszacert
na Orkiestry
pierwszą edycję
śnia o Filharmonii
godz. 13.00 Stowarzyszenie
Łódzkiej
podzacznie
batutą Pawła
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów,
któ-AnimArt,
aparatem
w dowolnym
stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
festiwalu
który
HaftuPrzytockiego,
„Kanwa” w Łodzi
zaprosi
do Białej
pianistce
Beacie wystawy
19.„AŻ
9. o która
godz. będzie
14.00 towarzyszyć
paradą Fabryki
na wernisaż
dziery od adresu nowej sali otrzymałsię
tytuł
są, jakpt.
chcą,„Dzieci,
ale jednak
– pozowali. Wybierali scenopo omen!)
ulicy Piotrkowskiej.
ci…fortepianowym
ach te dzieci”, której
dziecirekwizyty. A może jednak,
Bilińskiej w Nowy
Koncercie
festiwal”, a trwać będzie (nomen
grafię,tematem
kostiumy,są
mimikę,
festiwal
ma konfrontować
doko- Wi programie
ich świat; twórcy
Haftu
KrzyżykoweW. Lutosławskiego.
są teżz Klubu
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej
estradzięki
wolności
pozy, są na tych zdjęciach prawdzinania
artystów
teatruG.
i filmu
ani- R. Wagnera
go “Mulinka”
z Pabianic
pokażą
niej haftoutwory
Verdiego,
i B. Brittedzie stanie Orkiestra Symfoniczna
Akadewi?
Wartona
sprawdzić!
mowanego,
jego przygotowawane obrazki,(BeO)
przytulanki,Zzabawki,
i kołna (18.10).
Serdecznie zapraszamy!
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod
batutą przy
kolei w gry
galerii
Akademickiego Ośrodniu Arlekin współpracował z łódz- derki. W Muzeum Miasta
Łodzi od Artystycznych
maja br.
ka Inicjatyw
do 16.10 będą
pt. Bałuty: mitologia/
ką Szkołą Filmową. Teatr Pinokio realizowany jest projekteksponowane
zdjęcia Grzegorza MichałowSpektakl Brancz Teatr Powszechnu
częścią który
będzie
nowa 25-lecie pracy zawoprzypomni po wakacjach „Pippi faktografia”, którego skiego,
obchodzi
Fot. Katarzyna Chmura
Pończoszankę” (2, 4 i 6.9). Teatr wystawa pt. „Bałut portret
własny
(od łódzki
7 wrze-fotoreporter zaczynał
dowej.
Znany
Wiesława Pliszka
pamiątki zestawioLOGOS na 19 września planuje premierę spektaklu pt. „Szelmostwa śnia), pokazująca bałuckie
od publikacji
w „Expressie
Ilustrowanym”,
Dzieci, dzieci... ach te dzieci
na zdjęcia
temat tej
lisa Witalisa” – bajki Jana Brzechwy w reżyserii Marka Kasprzyka. ne z artystycznymi impresjami
potem robił
dla „Przeglądu Sportoi instalacjami
W Teatrze Małym 18 i 19 września będzie grany „Scenariusz dla dzielnicy – fotografiamiwego”,
obecnietworzo– dla redakcji fotograficznej
trzech aktorek”.
nymi na Bałutach; celem
tej formuły
jestPrasowej.
symboliczne
„odczarowaPolskiej
Agencji
Zapraszamy!
(jm)
Muzyka
nie” Bałut
pokazanie, że ta owiana czarną legendą dzielnica ma nie
Mec. iMarek
Filharmonia Łódzka 4 września podsumuje pracowite wakacje tylko Kopczyński,
ciemne strony. 6 września o godz. 18.00 w Sali Lustrzanej
mec. Bożena
koncertem finałowym Festiwalu Kolory Polski. Wystąpi w nim Grze- w ramach
cyklu „Muzyczne Degustacje u Poznańskich” wystąpi
Niecieckagorz Turnau oraz orkiestra kameralna FŁ. Nowy sezon zainauguruje kubański
gitarzysta Emilio Miguel Padron; w jego koncercie pt.
Ostojska
koncert z udziałem Orkiestry Symfonicznej i Chóru FŁ pod batutą „Gitarowe
impresje” znajdzie się muzyka łącząca blues i jazz. Natoi dziekan
Jose Marii Florencio Juniora, pianisty Jana Lisieckiego i tenora Rafa- miast 23
września o godz. 18.00 odbędzie się koncert Agnieszki GreJarosław
ła Bartmińskiego; usłyszymy Adagio z III Symfonii K. Pendereckie- inert zORA
zespołem;
w programie są utwory z lat dwudziestych… z morSzymański
go, Koncert fortepianowy a-moll R. Schumanna i „Harnasi” K. Szy- skim motywem, a koncert zacznie się po wykładzie dotyczącym
fot. Maciej
„Morski żywioł w pejzażach Sotera Jaxy-Małachowskiego
manowskiego (18.9). Dalsze plany to koncert muzyki francuskiej pt. wystawy
Grzegorek
„Train to Paris” (25.9) i koncert w ramach festiwalu Łódź Tango z kolekcji prywatnej”, prezentowanej w Aneksie Jednego Mistrza.
13 września
Banasik
była Sztuki
boSalon
(27.9). w siedzibie Okręgowej Rady Ad- Agnieszkę Grajnert – Bożenna
Miejska
Galeria
od 3 września zaprasza do Galerii Re:Mewokackiej
w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgro- wiem wielbicielką kultury
francuskiej.
Postać
W Wytwórni
dium
na wystawę
grafik Waldemara Świerzego. Zmarły przed dwoma
madzili
się tłumnie
adwokaci,
radcowie,
aplikanci
PaniAkademia
Dziekan przypomniał
poświęcony
doko-twórca znany był głównie z plakatów; na wystawybitny Jej
polski
3 września
o godz.
20.00
zakończy
się 8. Letnia
Jazzu. laty
iW
wielu
znaczących
gości na wieczorze
wspomnień
naniom
film dokumentalny,
wieczór
był także
koncercie
finałowym
pt. „Rosemary’s
Babies”
zabrzmią
kompo- wieazaś
pokazane
będą jego mało znane grafiki, poświęcone czarnej
zzycje
okazji
X rocznicy
śmierci– Bożenny
Banasik. z filmu
promocją
wydanego
pośmiertnie
tomiku
wierszy gangsterskiego w USA. Większość spośród 24
Krzysztofa
Komedy
m.in. kołysanka
Romana
Polańlegendzie
półświatka
W
spotkaniu
wzięły
udział złożona
Jej dzieci z- Kinga
Bożenny
Banasikktórej
„Miłość prac
w ogrodzie”,
skiego.
Wykona
je też
orkiestra
muzyków
norweskich,
nie byłaktóry
dotąddopokazywana w kraju. Do 13 września w ms2 obejitowarzyszą
Maciej Banasik.
Prawnicy
i serdecznie
drukuna
przygotowało
wydawnictwo.
Inicjapolscy
soliści ciepło
– Maciej
Obara zagra
saksofonie,naszerzymy
prace Krzysztofa
Wodiczki.
wspominali
dziekan
ORA, podkreślając
Jej kompozycji
torami spotkania
byli adwokaci
a Dominikbyłą
Wania
na fortepianie.
Aranżacje
Komedy
DlaBożena
naszychNieciecpociech
charyzmę
i wkład
w umocnienie
polskiej norweski
ka-Ostojska
i Marek Kopczyński,
a patronatwarsztaty
nad
przygotuje
Elrend
Skomsvollpozycji
– genialny
kompozytor
19 września
„Odkrywcy muzyki” w filharmonii będą
fot. Grzegorz
palestry
w Europie.
Wzprzywołaniu
wspomnień
nim sprawował
adw. Jarosław
Szymański,
Dziekan
i aranżer,
związany
Konserwatorium
w Trondheim.
30 września
pocieszać
małych
melomanów
po zakończonych wakacjach.
Michałowski
pomagały
francuskie
wykonane
przez
Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)
rozpocznąpiosenki
się warsztaty
Urbanator
Days
Fest Okręgowej
– Michał Rady
Urbaniak
Beata Ostojska

AŻ Akademii Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik
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19 września - 177 Aukcja Dzieł Sztuki
26 września - XXVII Aukcja Promocyjna
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WAZNE TELEFONY

INFORMATOR MIEJSKI

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

KULTURA * MUZYKA * TEATRY * KINA * MUZEA
OŚRODEK INFORMACJI KULTURALNEJ ŁDK. . . . . .
tel.:
42 633-72-99

FILHARMONIA ŁÓDZKA ul. Narutowicza 20/22 . . . . .
tel.:
42 664-79-79
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

KINO HELIOS al. Politechniki 1 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 630 36 01
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

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
I ETNOGRAFICZNE pl. Wolności 14 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 632-84-40
CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA
ul. Piotrkowska 282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 683-26-84
MUZEUM MIASTA ŁODZI ul. Ogrodowa 15 . . . . . . .
tel.:
42 654-00-82
MUZEUM KINEMATOGRAFII pl. Zwycięstwa 1 . . . .
tel.:
42 674-09-57

MUZEUM 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

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

Jesień po bułgarsku
Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

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!

ch
smaków

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

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

CELTYCKIE
SMAKI
Będzie
„Skandal”...

Pieczone bakłażany

Pasta kiopołu

Gołąbki zelevi sarmi

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
–48
nie690
używamy
Tel.
41 półproduktów,
91 41, 502każde
960 697
„Skandal
podawane tu danie powstaje od zera.
info@celtyckiesmaki.pl
www.celtyckiesmaki.pl
w Kuchn!”
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

GASTRONOMIA

PIZZERIA
IN CENTRO
18

Piotrkowska 153

tel.Łódzki
42 636
99 92
rynek
9(172)
rynekŁódzki
10(149)2015
2013

ch
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

Ziemia łódzka od kuchni

Podczas V Jarmarku Produktów Regionalnych „Smaki Ziemi
Łódzkiej”, organizowanego przez
Urząd Marszałkowski, mogliśmy
poznać w Manufakturze mnóstwo
niezwykłych przysmaków. W tym
roku do konkursu „Smaczne
Łódzkie” zgłoszono 27 potraw – o
pierwsze miejsce walczył m.in. królik duszony w śmietanie Koła
Gospodyń Wiejskich w Janikowicach, żeberka zapiekane w pomidorach Koła Gospodyń Wiejskich
z Zacharza i zupa dyniowa z zacierkami Koła Gospodyń Wiejskich w
Marianowie Rogowskim. Pierwszą
nagrodę jury przyznało Stowarzyszeniu Regionalne Boczki Chełmońskie za „świeżonkę po nasymu”, drugie miejsce zajęło Koło
Gospodyń Wiejskich w Bukowcu
Opoczyńskim za ziemniaki z
barszczem i kiełbasą domowej
roboty, a trzecie – Stowarzyszenie
Kobiet Wiejskich w Kopyści za
żeberko Jana. Gratulujemy!
(jm)

Teatralny Clakier

Od kwietnia w Teatrze Wielkim działa kawiarnia Clakier Caffe
(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko wypić smaczną kawę, zjeść
ciasta własnego wypieku i wypić drinka w przerwach między spekPiotrkowska
77 jest od 10.00 do 18.00tel.
42spektakli
632-48-76
taklami.
Lokal czynny
(w dni
nawet
do 24.00), a w porze lunchu
zamówimy tu smakowite dania na gowww.irishpub.pl
rąco, w tym chrupiące krewetki na sałacie z sosem słodko-pikantnym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny i można tu zorganizować
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię prowadzi Dariusz Trzmielak, właściciel cenionej firmy cateringowej INTERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź
EXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco polecam i zapraszam!

Klub Spadkobierców

Piotrkowska 77
tel. 42 633 76 70
www.klub-spadkobiercow.pl

Poznaj prawdziwy smak Indii

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

TOKYO Sushi-Bar

Piotrkowska 126

rynek Łódzki 10(149) 2013

tel. 537 133 337
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Mapy w telefonie
Zespół Parków
Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
przygotował pomocne narzędzie do
podróży po przyrodniczo-kulturowych
zasobach regionu –
mapy
turystyczne
przeznaczone na urządzenia mobilne (np.
tablety i smartfony),
które będzie można
aktualizować. Aplikacja dostępna jest
w postaci dobrej jakości plików .jpg oraz
.pdf, które można
zaimportować
do
smartfona czy innych

urządzeń mobilnych (lub je wydrukować). Wszystkie mapy siedmiu parków
krajobrazowych z terenu województwa
łódzkiego są dostępne na stronie www.
parkilodzkie.pl na podstronach każdego z parków w zakładce „mapy”. –
W podróżach po Łódzkiem mapy na pewno
będą przydatne. Dla mnie ich wydanie jest
kolejnym pretekstem do tego, by zapraszać do odwiedzania i poznawania
regionu – zachęca Witold Stępień, Marszałek Województwa
Łódzkiego. Twórcy mapy zachęcają do informowania o rozbieżnościach między zapisami
na mapie, a terenem. Uwagi
można
zgłaszać
mailem
na adres mapy@parkilodzkie.pl
(jm)

Smaki Ziemi Łódzkiej
Na terenie województwa łódzkiego znajduje się 168 tys. gospodarstw rolnych, w tym ponad 134
tys. indywidualnych. Około
trzech tysięcy podmiotów zajmuje
się przetwórstwem rolno-spożywczym. Działa też ponad 60 grup
producenckich. To ci wytwórcy
stanowią „zagłębie” potraw regionalnych; ich oficjalna nazwa to
„produkty tradycyjne”. Na liście
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdują się 84 takie produkty z woj. łódzkiego. Pod względem ilości zarejestrowanych
potraw zajmujemy 7 miejsce.
Mocną stroną Łódzkiego są potrawy mięsne (29), piekarnicze
i cukiernicze (21), dania gotowe
(10) oraz napoje (9). Cała ministe-

Osiem sekund
Tyle musi wytrwać zawodnik
na grzbiecie szalejącego byka,
ważącego niekiedy nawet tonę.
Dobry sportowy byk skacze (potrafi zrobić nawet dwa skoki na sekundę), próbując zrzucić jeźdźca. Podczas zawodów sędziowie oceniają
jeźdźców – ich styl jazdy, próby
kierowania bykiem. Oceniany jest
też byk, tym wyżej, im jest trudniejszy do ujeżdżenia – często
zmienia kierunek, skacze, wierzga,
kręci piruety. Zawodnik, który
spadnie, jest dyskwalifikowany.
Normą są siniaki, otarcia, stłuczenia, choć zawodnicy bardzo starannie przygotowują sprzęt – buty
są specjalnie zabezpieczone rzemieniami, aby nie spadły, rękę
chroni specjalna rękawica. Lina
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rialna lista liczy 1372 pozycje. Najnowsze propozycje naszego regionu
to m.in. boczek wędzony z Zaborowa, kiełbasy szadkowskie wędzone
podsuszane, pikantna konfitura z dzikiego wina i pachwina wędzona
z Szadku oraz szynka domowa z Bilskiej Woli.
(jm)
asekuracyjna jest nacierana kalafonią, aby ułatwiała utrzymanie
się na grzbiecie. Wcześniej ręka
jest zabezpieczona specjalnymi
taśmami, aby chronić stawy.
Ale i tak na arenie często dochodzi do sytuacji, gdy zawodnik
walczy o życie jeśli po upadku
dostaje się pod kopyta rozpędzonego zwierzęcia. Wtedy do
akcji wkraczają bull fighterzy,
ubrani w kolorowe ubrania, którzy mają odwracać uwagę byka
od leżącego człowieka. „Osiem
sekund” – taki tytuł nosi wystawa fotografii Krzysztofa Jarczewskiego w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym, której
wernisaż zaplanowano na 22
września. Autor fotografował
zawody w Polsce i na Słowacji.
Ewa Tyszko,
zdjęcia: Krzysztof Jarczewski
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Gospodarka po europejsku
Dwa pytania do Witolda Stępnia,
Marszałka Województwa Łódzkiego
Czym jest Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2015?
Europejskie Forum Gospodarcze odbędzie się w dniach 28-29
września w hotelu DoubleTree
by Hilton Łódź. To wydarzenie
cykliczne, które już po raz ósmy
organizowane jest przez Województwo Łódzkie, a w tym roku
we współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego SA.
Formuła wydarzenia pozostaje
niezmienna – EFG jest miejscem spotkań oraz wymiany
myśli właścicieli małych, średnich i dużych polskich przedsiębiorstw. Jest wydarzeniem, którego jedną z idei jest promowanie najnowszych osiągnięć oraz
najlepszych praktyk biznesowych.
Jakie jest tegoroczne hasło
Forum?
"Wyzwania Europy - gospodarka, pieniądze, biznes". Liczę na to,
że VIII Europejskie Forum Gospodarcze będzie imprezą, która zachęci do pogłębienia współpracy środowisk samorządowców, nauki i biznesu. Zależy nam, aby organizowane w ramach Forum seminaria
i warsztaty poszerzały horyzonty ludzi przedsiębiorczych w naszym
regionie, żeby byli oni otwarci na nowe obszary współdziałania. Tylko

Spotkania dla biznesu

Dwa pytania do Przemysława Andrzejaka,
Prezesa Zarządu Łódzkiej Agencji
Rozwoju Regionalnego
Jakie są założenia tegorocznego Europejskiego Forum Gospodarczego?
VIII Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2015 to niewątpliwie wspaniałe oraz bardzo ważne wydarzenie, na które z niecierpliwością wszyscy czekamy. W tym roku nasza Agencja jest współorganizatorem przedsięwzięcia. To wydarzenie skupiające w jednym
miejscu ekspertów ze świata biznesu, przyczyniające się do wzrostu
innowacyjności
gospodarczej
regionu i kraju. Takie spotkania to
doskonała okazja do nawiązania
kontaktów oraz poszukiwania
partnerów dla rozwoju biznesu
i wypracowania wspólnego punktu widzenia. Jest to platforma
wymiany naszych poglądów oraz
okoliczność sprzyjająca przedsta-
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odważna współpraca między nami
zaowocuje innowacyjnymi projektami, które będą sprzyjać rozwojowi
naszego regionu i kraju. Ubiegłoroczna edycja Europejskiego Forum
Gospodarczego była ogromnym sukcesem organizacyjnym i merytorycznym,
a jego zwieńczeniem było wręczeniem
Nagród Gospodarczych Województwa
Łódzkiego. Tegoroczne Forum z pewnością będzie również inspiracją do
osobistego i biznesowego zaangażowania dla wszystkich osób zainteresowanych innowacyjnością, rozwojem ekonomicznym oraz konkurencyjnością
regionów i firm.
Notował Jerzy Mazur (Fot. UM)

wieniu opinii, a także możliwość do
podzielenia się zdobytym doświadczeniem.
Czego ŁARR oczekuje od tegorocznej
edycji EFG?
Myślę, że o EFG można już mówić
jako o instytucji zakorzenionej i uznanej,
która odgrywa kluczową rolę w tworzeniu regionalnej współpracy, wielu
nowych, wspólnych inicjatyw a także
konkretnych działań na różnych poziomach. Forum to absolutnie unikatowe
miejsce, chociażby dlatego, że spotyka się tu cały polski biznes, prezesi i przedstawiciele firm, także zagranicznych. Jestem przekonany,
że tak jak poprzednie, tak i ta edycja zaowocuje w innowacyjne projekty, zwiększy determinację w dążeniu do współpracy, każdy panel
i sesja staną się inspiracją dla tworzenia nowych idei przyczyniających się do rozwoju lokalnego oraz regionalnego. Mieliśmy już okazję współpracować z Urzędem Marszałkowskim podczas tegorocznej
Wystawy Światowej EXPO w Mediolanie, gdzie nasza Agencja organizowała pokazy mody, na których promowaliśmy młodych projektantów z naszego regionu oraz producentów odzieży. Efekty były
rewelacyjne i mam nadzieję, że VIII Europejskie Forum Gospodarcze
– Łódzkie 2015 będzie takim samym sukcesem. (Not. jm. Fot. ŁARR)
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Strefa z kolejnym zezwoleniem
Spółka Scanaqua otrzymała
drugie zezwolenie na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Firma rozpoczęła działalność w 1999 r.
i obecnie należy do międzynarodowej Grupy GEBERIT.
Zakład produkcyjny Inwestora
jest zlokalizowany w Podstrefie
Ozorków – specjalizuje się
w produkcji kabin prysznicowych, wanien oraz brodzików

Nowe Termy w mieście
Przedstawiciele magistratu i spółki Cegal podpisali 25-letnią
umowę dzierżawy terenu przy ul. Kosynierów Gdyńskich 18,
na którym inwestor planuje budowę zespołu termalno-basenowego
„Termy Łódź”. Spółka zobowiązała się zrealizować projekt do grudnia 2019 r. Działki mają ponad 30
tys. m kw. Cegal posiada już prawomocną decyzję środowiskową
oraz o warunkach zabudowy.
Opracowano też projekty otworów geotermalnych i koncepcję
ośrodka. Pierwszym etapem inwestycji będzie wykonanie odwiertów, by sprawdzić jakość, skład
i umiejscowienie wód termal-

Tom Tom buduje

akrylowych i posiada własne centrum projektowania oraz
wytwarzania tych produktów. Inwestor deklaruje zatrudnienie tu przynajmniej 20 nowych pracowników, a nowa inwestycja ma na celu dywersyfikację produkcji. Wśród wyrobów pojawią się
nowe elementy (w tym półprodukty) instalacji wodnych i gazowych
wykonanych ze stali nierdzewnej, stali węglowej, miedzi oraz stopu
miedzi, niklu oraz żelaza i mosiądzu. Spółka zamierza zainwestować
co najmniej 8,2 mln zł do końca 2017 r., deklarując utrzymanie zatrudnienia na poziomie minimum 147 pracowników przez okres co najmniej 5 lat. Od początku 2015 roku sześcioro inwestorów łącznie zadeklarowało nakłady inwestycyjne w wysokości 230 mln zł, zatrudnienie
204 nowych pracowników oraz utrzymanie 954 miejsca pracy. Przez 18
lat istnienia wydaliśmy 279 zezwoleń w Łódzkiej SSE, a inwestorzy zrealizowali
inwestycje o łącznej wartości ponad 12,7 mld zł, dzięki którym powstało ponad 32
tysiące miejsc pracy – mówi Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE SA. (Not. jm)
nych. Zgodnie z szacunkami Państwowego Instytutu Geologicznego są to
wody o temperaturze
65-70 stopni C i znajdują
się na głębokości ok. 2 tys.
metrów. Finalnie przy Stawach Jana mają powstać
22 niecki basenowe.
Zaplanowano także strefę
zjeżdżalni,
kręgielnię,
restaurację, bar, zespół saun, oraz wielopoziomowy parking. Łączna
powierzchnia lustra wody będzie mieć prawie 2,5 tys. m kw. Część
basenów ma pełnić rolę tarasów widokowych i całość będzie dostępna przez cały rok. Z kompleksu korzystać może tysiąc osób jednocześnie. Koszt inwestycji wyniesie ok. 80 mln zł. Trzymamy kciuki!
(jm)
Firma Tom Tom to globalny
lider nawigacji i tworzenia map, ale
tworzy również sportowe zegarki
GPS oraz innowacyjne rozwiązania
do zarządzania flotą oparte na funkcjach lokalizacji. W łódzkim centrum research&development firmy
pracuje obecnie 615 osób. W 2015 r.
Tom Tom zatrudnił już 110 pracowników i do końca roku planuje
zatrudnić kolejne 120 osób – głównie na stanowiska związane z inżynierią oprogramowania. Przy ul. Żeromskiego 94 powstaje nowy
biurowiec Tom Tom, a jego inwestorem jest firma Agraf. Budowa
zakończy się pod koniec przyszłego roku. Firma Tom Tom została
założona w 1991 r. Zatrudnia ponad 4000 pracowników na całym
świecie, a jej główna siedziba mieści się w Amsterdamie.
(jm)

Rewitalizacja lekiem na całe zło

Dwa pytania do Tomasza Błeszyńskiego,
doradcy rynku nieruchomości

Robi się coraz więcej szumu informacyjnego o Narodowym Programie
Rewitalizacji...
Podobno ma być ustalona spec ustawa w tym zakresie. Zaintereso
wani o jej losy już liczą, jakie granty unijne spłyną do kas miejskich –
głównym beneficjentem i dysponentem środków na rewitalizacje będą
właśnie gminy. Regulacji prawnych i funduszy jeszcze nie ma, a miasta
już walczą o przyszłe dotacje wykazując ile pracy mają do zrobienia
i w jakim zastraszającym stanie technicznym są miejskie nieruchomo
ści. Mamy paradoksalną sytuację: może się bowiem okazać, że najbar
dziej zaniedbane gminy otrzymają najwyższe wsparcie na realizację pro
gramów rewitalizacyjnych. Wynika z tego, że warto było przez lata nic
nie robić, aby teraz otrzymać unijne dofinansowanie. Ciekawe podejście
do zarządzania miastami – nie remontujemy, prowadzimy agresywną
eksploatacje nieruchomości i czekamy aż się wszystko zrujnuje. I pukamy wtedy do funduszy z Narodowego Programu Rewitalizacji.

INWESTYCJE

Jak to wygląda w Łodzi?
Łódzki magistrat od
dawna szczyci się tym, że zmienia wize
runek miasta remontując stare budynki.
Powołano nawet specjalny projekt „Mia
100 kamienic” oraz program rewitaliza
cji, który mają zasilić pieniądze pozy
skane w UE. Wszystko ładnie wygląda
na wizualizacjach, organizowane są
konferencje prasowe i uroczyste przecię
cia wstęg. Niestety, rzeczywistość skrze
czy i to bardzo – kompleksowego pro
gramu rewitalizacji do tej pory jeszcze nie było. W tych pięknie wyre
montowanych nieruchomościach powinni zamieszkać łodzianie, któ
rych będzie na to stać, bo np. zyskali nowe kwalifikacje zawo
dowe, wyszli z bezrobocia i potrafią godnie żyć w lepszych warunkach.
Dla mnie rewitalizacja to połączenie nieruchomości i ludzi, dopiero
wtedy program zostanie w pełni zrealizowany i przyczyni się do zmiany estetycznej i społecznej całych kwartałów miast.
(Not. jm, fot. S. Szwajkowski)

18

rynek Łódzki 9(172) 2015

ATLAS ARENA targów,
boksu i ratownictwa
We wrześniu Miejska Arena
Kultury i Sportu zaprasza
na trzy imprezy. 12-13 września
odbędą się tu Łódzkie Targi
Nieruchomości i Wyposażenia
Wnętrz DOM CZY MIESZKANIE, najważniejsza impreza
targowa w branży deweloperskiej w Polsce, którą odwiedzają tysiące gości. Swoją ofertę
zaprezentuje tu blisko 200 wystawców – deweloperów, pośredników
w obrocie nieruchomościami, banków, pośredników finansowych
oraz firm specjalizujących się w wyposażeniu wnętrz. Natomiast
23.09 odbędą się tu III Halowe Ogólnopolskie Mistrzostwa Ratowników Wysokościowych. Z kolei 26 września hala zaprasza na Polsat
Boxing Night: Adamek vs Saleta, czyli bokserskie starcie jesieni.
Będzie to najgorętsze bokserskie starcie jesieni w Polsce. Zmierzą tu

Wrzesień w Manufakturze
6 września zostanie zamknięta plaża,
która działała na Rynku całe wakacje.
A dużą dawkę energii na nowy rok szkolny
da koncert idola nastolatków Dawida
Kwiatkowskiego – 5 września popularny
wokalista ze swoim zespołem da koncert
na Rynku, poprzedzony występami tancerzy z Egurrola Dance Studio, które we wrześniu otwiera w Manufakturze swoją szkołę.
Cały wrzesień w restauracjach
na Rynku będzie trwał festiwal kulinarny
MANU FOOD FEST – wspomnienie
wakacyjnych smaków i podróży. Od 4 do 6
września, jak co roku, odbędą się Targi
Zajęć Pozaszkolnych, a w dniach 14-20

się były mistrz świata w wadze junior ciężkiej i półciężkiej, medalista
mistrzostw Europy Tomasz „Góral” Adamek oraz były mistrz Polski
i Europy w wadze ciężkiej Przemysław Saleta. Galę na żywo będą
mogli zobaczyć w systemie „pay-per-view” abonenci Cyfrowego Polsatu i użytkownicy telewizji internetowej IPLA. Dodatkowo obejrzymy tu 7 zawodowych walk bokserskich i jeden pojedynek amatorski.
Więcej informacji – na stronie www.atlasarena.pl
(Fot. MAKiS)
września czynna będzie wystawa
zdjęć „Everest”, zaś od 18 do 20
września – Festiwal Viva Italia, upowszechniający włoską kulturę kulinarną. W planach jest także Firefighter Combat Chellenge, czyli Zawody
Strażaków (25-26.9) i Zawody Ratownictwa Medycznego (28.9).
(BeO)

Bolek, Lolek i Tola z coltami
W Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Jedliczanka”
w Jedliczach k/Grotnik przebywali w sierpniu podopieczni Fundacji „Krwinka” – dzieci chore onkologicznie w trakcie intensywnego
leczenia. Mali pacjenci przyjechali tu z rodzicami i na tydzień zmienili się w ekipę filmową pod okiem Roberta Glińskiego, rektora
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Lodzi. Razem
kręcili western pt.: „Bolek, Lolek i Tola na Dzikim Zachodzie jako
obrońcy prawa”. Fundacja „Krwinka” każdego roku organizuje turnusy dla chorych dzieci. Zdaniem lekarzy ta forma wypoczynku
i rehabilitacji daje wymierne efekty. Stan psychofizyczny dzieci
ulega widocznej poprawie – mówi Elżbieta Budny, prezes „Krwinki”. A dzięki prof. Robertowi Glińskiemu wzięły udział w warsztatach fotograficzno-filmowych, których zwieńczeniem będzie film
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fabularny. Dzieci uczestniczyły w całym procesie produkcyjnym: opracowały scenariusz, zrobiły dekoracje, byli
aktorami, stanęły za kamerą
i zmontowały materiał filmowy.
Moja przyjaźń z dziećmi z Fundacji
Krwinka – mówi prof. Gliński –
wzięła się z tego, że przygotowuję film
fabularny na podstawie książki Josteina
Gaardera „W zwierciadle niejasno”,
którego bohaterka choruje na nowotwór
i walczy z chorobą. Producent kupił od
autora prawa do książki i możemy
na jej podstawie napisać scenariusz. Film
będziemy kręcić za rok lub dwa lata,
ale żeby postaci w nim były prawdziwe,
muszę poznać te dzieci i ich sposób zachowania. Stąd moja obecność w Jedliczach. Dzieci mają tu terapię i różne Bolek (pierwszy z prawej) Filip Czajkowski,
Lolek (z lewej) Jakub Stasiak
zabawy, a przy okazji narodziła się idea
i szeryf (w środku) Paulina Bilska
nakręcenia remake’u filmu o Bolku
i Lolku na Dzikim Zachodzie. Dzieci odgrywają Indian i kowbojów, zdobywają
Dziki Zachód; dziewczynki przebrały się za Indianki, chłopcy chodzą w kapeluszach kowbojskich i świetnie się bawią. A ja przy okazji poznaję ich sposób zachowania. One są fantastyczne, pełne życia, ruchliwe i dowcipne, a przy tym bardziej
dojrzałe od rówieśników, bo problem ze zdrowiem przyspieszył ich dojrzewanie.
Ja też tam byłem, pokazałem dzieciakom prawdziwe colty i winchestery, a ze ściśniętym od wzruszenia gardłem opowiadałem im,
jak 150 lat temu pędziłem bydło z Teksasu do Montany…
Jerzy Mazur
(Zdjęcia: Sebastian Szwajkowski)
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Przesiądź się na Tryb eco!
Wróciłeś z urlopu zmęczony? Chcesz łatwiej dojeżdżać do pracy i nie cierpisz
miejskich korków? Wpadnij
do salonu Przyguccy Inter-Car przy Legionów 106, firma przygotowała alternatywę dla zakorkowanych ulic miasta. Droga
do pracy lub szkoły może być łatwa i przyjemna, a weekendowe wycieczki za miasto przybiorą inspirujące oblicze. Kto chce
żyć w zgodzie z naturą i chronić środowisko znajdzie tu produkowane przez firmę rowery elektryczne TRYBECO oraz
skutery elektryczne TRYBECO, jak również marki Romet –
i to w dowolnych typach: MTB, Cross, Trekking, City oraz
Kids dla swoich pociech.
Mamy też do zaproponowania – mówi Tomasz Przygucki, Prezes Spółki – skutery, motorowery i motory Romet, Piagio, Vespa,
Keeway i Aprillia. Jazda jednośladem przy obecnym natężeniu ruchu to
same korzyści – jest tanie (zużycie paliwa ok. 2-3 l/100 km), niewielkie
opłaty ubezpieczenia OC ( 50-100 zł), a przede wszystkim oszczędza się
czas i żadne korki nie będą straszne. Postawmy na ekonomię,
ergonomię, komfort jazdy,
wygodę i bezpieczeństwo!
Klienci mogą się tu zaopatrzyć w akcesoria dla rowerów, skuterów, motorów.
Firma działa kompleksowo
w zakresie: ubezpieczenia,
kredytowania i leasingowania pojazdów. Wszelkie
naprawy prowadzi w opar-

MOTORYZACJA

ciu o markę firmy BOSCH,
którego jest autoryzowanym
partnerem. Na rynku motoryzacyjnym salon wyróżnia
się swoją ofertą zarówno
ceną, jak i jakością. Wyposażenie warsztatu oraz oprzyrządowania diagnostyczne
spełniają najwyższe standarKatarzyna Drobińska, Prezes MTŁ, i Tomasz
dy nie ustępując ofercie Przygucki na Łódzkich Targach Energetycznych
autoryzowanych serwisów. Oferując wysoką jakość usług
firma zachowuje bardzo atrakcyjną ofertę cenową. Naprawy
realizuje na częściach oryginalnych oraz zamiennikach światowych liderów. Samochód do obsługi lub naprawy można tu
zostawić przez całą dobę, a prowadzona w firmie wypożyczalnia samochodów oferuje klientom pełną mobilność na czas
pobytu samochodu w serwisie.
(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

WWW.PROFESSIONNELS.PL

SERWIS@PROFESSIONNELS.PL
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TEL. 42 684 31-37
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