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Łódzkie Centrum Wydarzeń
oraz organizatorzy imprez
zapraszają na liczne grudniowe atrakcje, które odbędą się
w Łodzi w tym miesiącu. Już
teraz warto zarezerwować czas
na Mistrzostwa Świata SuperEnduro5 grudnia w Atlas Arenie
(www.atlasarena.pl) albo na mikołajkowy „Pałac pełen bajek"
ze SławomiremNa Piotrw Muzeum Kinematografii Rozmowa
(www.kinomuzeum.pl).
kowskiej od 6 do 23 grudnia rozłoży
się Wielki
Jarmark
BożonaMajmanen,
Prezesem
Polskiej
rodzeniowy (www.lcw.lodz.pl), a bogatą gamę atrakcji świąteczAgencji
Informacji
i
Inwestycji
nych i sylwestrowych przygotowała również Galeria Łódzka
Zagranicznych
(www.galeria-lodzka.pl)
i Manufaktura (www.manufaktura.com).
– Jak obliczyliśmy – podkreśla Bart Mówi
Pan, żeDyrektor
polska gospodartłomiej
Wojdak,
Biura
ka wychodzi
z europejskiego
Promocji
UMŁ
– odbędziekokosię
Jak? blisko 60 imprez muzyczwnu.
grudniu
Po latach
koncentrowania
się na
nych,
sportowych,
gastronomicznych
własnych
sprawach
oraz integrowania
i kulturalnych.
Odbęda
się one m.
się z Europą zaczynamy
dostrzegać,(www.
że istin. w Wytwórni (www.wytwórnia.pl),
Domu Literatury
nieją też możliwości
współpracy Ośrodku
z krajamiInicjatyw
Azji i Afryki.
Chcepulsliteratury.pl),
Akademickim
Artystyczmy, aby
polscy przedsiębiorcy
dostrzegli,
że Afryka i główne
nych
(www.aoia.pl),
Teatrze Muzycznym
(www.teatr-muzyczny.
kraje tego
kontynentu
będą się rozwijały w ciągu najbliższych
lodz.pl),
Ogrodzie
Botanicznym
15 lat znacznie szybciej niżTeatrze
reszta świata. I że są tam możliwości
(www.zielonalodz.info),
nie tylko dla
takich gospodarek światowych, jak chińska, ameWielkim
(www.operalodz.com)
rykańska,
brytyjska,
francuska czy rosyjska, ale także dla krajów
Parku
3 Maja
(www.citytrail.pl),
Akademii
o średnimMuzycznej
potencjale.(www.amuz.
Mamy wszelkie dane ku temu, by stać się
lodz.pl),
New środkowoeuropejskim
Yorku (www.newy- partnerem dla krajów Afrynajwiększym
ork.net.pl),Centrum
ki. Takie dziedziny, jakDialogu
budownictwo, produkcja materiałów
(www.centrumdialogu.com),
Akabudowlanych, budowa infrastruktury
drogowej i kolejowej, ordemii
Sztuk
Pięknych (www.asp.
ganizacja
przetwórstwa
spożywczego, rybołówstwa i gospodarki
lodz.pl),
Schillera oczywiste
(www. kierunki polskiej współpramorskiejPasażu
– to najbardziej
lcw.lodz.pl),
cy z Afryką. Filharmonii Łódzkiej (www.filharmonia.lodz.pl),
TuBajce
(www.lodz.viva.org.pl),
CKM
(ww.ckm.lodz.pl),
Teatrze
t Był Pan
z delegacją rządową w
Nigerii.
Jakie są możliwości
tego
Arlekin
(www.teatrarlekin.pl),
Teatrze
Powszechnym
(www.
kraju?
powszechny.pl)
i Lesie
(www.bslodz.prv.pl).
Organizowaliśmy
tam Łagiewnickim
część gospodarczą
wizyty premiera
Warto
zatem
odwiedzić stroDonalda Tuska. Byłem zaskoczony stopniem przygotowania
miny internetowe
organizatonistrów rządu nigeryjskiego. Prezydent
Nigerii zaprosił
ich na
i poszukać
najciekawspotkanie z polską delegacją, a onirów
dokładnie
wiedzieli,
o czym
szej
imprezy.
A
korzystając
chcą rozmawiać z polskim rządem i naszymi przedsiębiorcami.
z okazji, cały nasz zespół
Po drugie – zorganizowaliśmy tam polsko-nigeryjskie forum goredakcyjny życzy Czytelnispodarcze, na które przyjechało ponad dwustu przedsiębiorców
kom Wesołych Świąt i Szczęnigeryjskich, niektórzy limuzynami poprzedzonymi samochodaśliwego Nowego Roku!
mi z ochroną. Jasne jest jedno – nie ma co pchać się do Afryki bez
Jerzy Mazur
poparcia tamtejszego rządu i jego parasola politycznego.
Wydawca, redaktor naczelny
t Jakie macie na to sposoby?
Wspólnie z Łódzką Regionalną Izbą Gospodarczą
oraz Instytutem Afrykańskim nasza agencja organizuje w
listopadzie w
W
BioNanoPark
przyŁodzi
ul. pierwszy kongres partnerstwa
i
współpracy
polsko-afrykańskiej
POLANDAFRICA 2013. Łódź
Dubois 114/116 oddany został
jestużytku
jednym
z najbardziej
znanych polskich miast w Afryce dziędo
ARUZ,
czyli słynny
ki tutejszemu Studium
Języka Polskiego, które ukończyło wielu
Analizatora
Rzeczywistych
afrykańskich
polityków.
Wspólnie zapraszamy zatem łódzkich
Układów
Złożonych
(pisaliśmy
w dniach
oprzedsiębiorców
nim w „RŁ” 7/2015).
Waży26-27
50 listopada na kongres. Udział w
kongresie
jest bezpłatny,
informacje o nim są na stronie www.
ton,
jest wysoki
na 4,5 ia ma
polandafrica.pl
średnicę
16 metrów. – Dzięki
Rozmawiał: Jerzy Mazur
takim inwestycjom Łódź będzie
w czołówce miast europejskich, stwarzających doskonałe warunki do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
i nowoczesnych technologiach – mówił podczas konferencji prasowej
otwarcia obiektu wiceprezydent Łodzi Marek Cieślak.
ARUZ pozwala odtwarzać przepływ cząsteczek i przebieg złożonych reakcji chemicznych,
co znajdzie zastosowanie
w przemysłach obronnym,
chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym oraz
inżynierii materiałowej.
Chapeau bas!
(jm,
zdjęcia Sebastian Szwajkowski)

Kurs na Afrykę?

ARUZ działa
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Salon Ciekawej Książki

mali czytelnicy już wiedzą, że korzystając ze smartfona lub tabletu
można zobaczyć więcej, niż czytając książkę tradycyjną. Na trzech piętrach zabytkowych wnętrz Białej Fabryki czekał urozmaicony program imprez towarzyszących, współtworzony przez łódzkie instytucje
kultury. Była też możliwość spotkania z pisarzami – wśród gości
Salonu byli m.in. Katarzyna
Bonda, Vincent V. Severski, Stefan
Turschmid, Michał Ogórek czy
Krzysztof Beśka. Gratulujemy
i czekamy na następny salon!
Jerzy Mazur

Bogata oferta wydawnictw, nowości książkowe, spotkania z autorami, kreatywne warsztaty dla dzieci, strefa gier, bookcrossing, spotkania poświęcone historii Łodzi – takie były atrakcje tegorocznej edycji
Salonu Ciekawej Książki, która odbyła się w listopadzie w Centralnym
Muzeum Włókiennictwa. Swoją ofertę prezentowały tu takie wydawnictwa, jak Czarna Owca, Helion, Znak, Agora, Nasza Księgarnia,
Zakamarki, Sonia Draga, Burda Publishing National Geographic,
Karakter, Zeszyty Literackie, Media Rodzina, Alegoria, Literatura
i Księży Młyn. Wydawnictwo Galaktyka zaprezentowało nowatorskie
wydanie książki pt. „Mały Książę” z rozszerzoną rzeczywistością –

Księży Młyn

Literatura

Galaktyka

Tatrzański Park Narodowy

Półka z książkami

Łódzki Wiking

Piotrkowska” Anny Rynkowskiej, „Jerzy
Skrzepiński” z serii „Ostatni z wielkich”
oraz „Scenografia filmowa” pod redakcją Elżbiety Czarneckiej i Mieczysława
Kuźmickiego, „Limeryki dla moich znajomych” Janusza Janysta.
(BeO)

Życie literackie i wydawnicze w Łodzi kwitnie, o czym można się
było przekonać podczas tegorocznej edycji Salonu Ciekawej Książki, którą odwiedziło wielu łódzkich autorów i wydawców. Spośród
licznych nowości co najmniej jedna trzecia godna jest przeczytania
i umieszczenia na własnej półce z książkami. My polecamy następujące pozycje, wydane w tym roku: „Ilustrowana encyklopedia historii Łodzi” pod redakcją Arkadiusza Grzegorczyka, reprint „Ulica

Kuchnia 4 kultur

Wydawnictwo Księży Młyn od lat dba
o czytelników lubiących pozycje poświęcone gastronomii. Najnowsza książka
z tej serii, którą poleca szef wydawnictwa
Michał Koliński, nosi tytuł „Łódzka
kuchnia czterech kultur” autorstwa
Agaty Zarębskiej oraz Izabeli Borowskiej. Zawiera ponad 30 przepisów
potraw (także ich tłumaczeń na angielski) przedwojennej kuchni polskiej,
żydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej
z przepięknymi ilustracjami Magdy
Klimczak. Wiele z nich jada się do dziś,
niektóre – jak np. rosyjski razsolnik czy
niemiecki wellfleisz warto odkryć na
nowo. Gorąco polecam!
(jm)

TARGI

4

rynek Łódzki 12(175) 2015

Łodzie z medalami

Altaquesta

Northman

W listopadzie odbyła się 17.
edycja Targów Boatshow – po raz
pierwszy jachty oraz sprzęt
do uprawiania sportów wodnych
pokazano w dwóch obiektach:
w halach Łódź EXPO oraz MOSiR.
Na targach można było zobaczyć
pełnomorskie jachty żaglowe oraz
luksusowe łodzie motorowe –
w sumie ponad 126 jednostek pływających (w tym 14 premier).
Wśród nich zobaczyliśmy m.in.
pokazywany po raz pierwszy na
świecie jacht motorowy największej polskiej stoczni Galeon, pełnomorski jacht motorowy z garażem
dla mniejszej jednostki, premierowe konstrukcje domów na wodzie
oraz barek, luksusowe łodzie moto-

rowe z dużych amerykańskich
stoczni, stylowe jachty żaglowe
polskich producentów, profesjonalne jachty regatowe, śródlądowe
jednostki do turystyki wodnej
i niewielkie motorówki konstruowane z myślą o polskich akwenach. Gośćmi targów byli znani
żeglarze i pasjonaci sportów wodnych Robert Makłowicz oraz
Krzysztof Hanke. Na Boatshow
swoją ofertę zaprezentowały 203
firmy z Belgii, Chorwacji, Grecji,
Niemiec, Norwegii, Polski, Szwecji, Ukrainy i Włoch, które do konkursu o medal targów zgłosiły
wiele produktów. Złote medale
wywiozły z Łodzi firmy Northman, Galeon i Contec, wyróżnienia – Pegasus Boats i Janmor.
Nagrodę za innowacyjny produkt
targów zdobyła firma Altaquesta.
Gratulujemy!
(jm)

Janmor

Pegasus Boats

Galeon

Contec

II edycja Fast Textile
jak liczne wykłady i prelekcje ekspertów. W ramach współpracy
z Wydziałem Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej na targach gościli wykładowcy z referatami. Dla firm stawiających na innowacje była to unikatowa szansa na
poznanie tajników środowiska biznesu odzieżowego. Podczas targów
wyróżniono najciekawsze pomysły
i najlepszą jakość, a kilku wystawcom wręczono prestiżowe nagrody
– Diamenty Fast Textile, wyraz uznania za kreatywne podejście i wkład
w rozwój branży. Sukces imprezy
przełożył się na setki kontraktacji
i transakcji handlowych, wpisując
targi na stałe do kalendarza imprez
branżowych w Polsce i na świecie.
Kolejna edycja odbędzie się w Ptak
Fashion City 18-20 maja 2016.

Ptak Fashion City
przeobraziło się w listopadzie w centrum kreowania trendów i nawiązywania relacji handlowych. Miasto Mody –
na co dzień siedziba
ponad 2500 polskich
producentów odzieży –
w ciągu 3 dni targowych
przyciągnęło rekordową
liczbę gości, w tym 250
wystawców oraz tysiące klientów zainteresowanych tekstyliami. II
Międzynarodowe Targi Tkanin i Dodatków Fast Textile to niekwestionowany sukces organizacyjny i biznesowy, a warto tu dodać,
że działa już tunel łączący obie części CH PTAK. Najwięksi producenci z całego świata przybyli do nowoczesnej Hali Expo Ptak
Fashion City z bogatą ofertą tkanin i dodatków. Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się firmy z Tajwanu i Turcji
(powstał tu nawet Pawilon Narodowy z produktami z Turcji i Tajwanu). Na targach pokazano trendy na sezon wiosna/lato 2016. Goście
poznali najnowsze materiały, surowce, kolorystykę i technologie
używane w przemyśle tekstylnym. Wielkim zainteresowaniem projektantów i pasjonatów mody cieszyła się Strefa Trendów, podobnie
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(jm, zdjęcia Sebastian Szwajkowski
i Ptak Fashion City)
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Nowe inwestycje w strefie

16 miejsc pracy, utrzymując dotychczasowe zatrudnienie (96 pracowników).
Z kolei w Podstrefie Konstantynów Łódzki zainwestuje firma Tommark,
działająca tu od 1991 r.
Produkuje
przesłony
Od lewej Tomasz Sadzyński, Przezes ŁSSA,
okienne, żaluzje drewniaPrezydent Sieradza Paweł Osiewała
ne, rolety, rzymskie, plisy,
i Andrzej Wodzyński, właściciel Grupy Tubądzin
Zdjęcie arch. Ceramika Tubądzin
moskitiery oraz komponenty z tworzyw sztucznych. Nowy projekt firmy opiewa na
12,3 mln zł, dzięki czemu powstanie 20 nowych miejsc pracy. A pod
koniec listopada Grupa Tubądzin poinformowała, że w Podstrefie
Sieradz zainwestuje ponad 135 mln zł w nowy zakład, dzięki któremu utworzy co najmniej 107 miejsc pracy. Budowa ma się zacząć
w styczniu 2016 r.
(jm)

Spółka EUROS, Producent Opakowań Tekturowych POPRAWA
oraz Tommark otrzymali zezwolenia na prowadzenie działalności
gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. EUROS
jest producentem konstrukcji stalowych oraz metalowych elementów stolarki budowlanej. Nowe przedsięwzięcie spółki w Podstrefie
Ostrzeszów ma na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu. W nowy projekt spółka zainwestuje 2 mln zł, zwiększając dotychczasowe zatrudnienie (41 pracowników) o 6 osób. To
już drugie zezwolenie dla spółki na prowadzenie działalności gospodarczej w ŁSSE. Natomiast trzecie zezwolenie na działalność w ŁSSE
otrzymała firma POPRAWA Producent Opakowań Tekturowych.
Przedsiębiorstwo działa od 1990 r. i jest producentem opakowań
i kartonów z papieru i tektury; w Podstrefie Ostrzeszów rozbuduje
zakład i zwiększy moce produkcyjne – inwestując 8 mln zł stworzy

BSH w rozwoju

stanowisk
pracy,
a ponadto systematycznie rozwija swoje
sektory IT, księgowe,
HR oraz R&D. – Każdego roku –podkreślał
Konrad Pokutycki –
BSH inwestuje 100 mln
zł w swoje portfolio produkcyjno-usługowe.
Z ponad 3 tysięcy pracowników koncernu 2/3
Marek Cieślak, Hanna Zdanowska i Konrad Pokutycki
zatrudnionych
jest
w Łodzi, a firma w 2016
roku chce przeznaczyć na rozwój 160 mln zł i będzie potrzebować nowych kadr
inżynierów, techników i monterów. Chcemy też nadal rozwijać sektor usług księgowych oraz audyt.
Trzymamy zatem kciuki!
(jm)

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej sygnałów o kolejnych
inwestycjach i tworzeniu nowych miejsc pracy w Łodzi w branżach
BPO, IT, logistyce oraz sprzętu AGD. Do Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej ma zostać
przyłączony teren przy ul.
Pryncypalnej o powierzchni
37 hektarów, a plany rozwoju produkcji przedstawił
podczas wspólnej konferencji prasowej w UMŁ prezes
BSH Konrad Pokutycki.
Firma zamierza zwiększyć
w przyszłym roku produkcję pralek, zmywarek i suszarek w 3 łódzkich fabrykach,
co przełoży się na kilkaset
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Rośnie Centrum Nauki i Techniki
Po pięciu latach kompleksowych
prac budowlanych i remontowych rewitalizacja EC1 Zachód wkroczyła w nowy
etap otrzymując zgody na użytkowanie
obiektów. – Podczas tegorocznej edycji Light
Move Festival goście mogli podziwiać iluminowane elewacje budynków EC1 – mówił Błażej Moder, dyrektor placówki. – Dawna
elektrownia wygląda zjawiskowo, a światło
podkreśliło atuty poprzemysłowej architektury.
Za rok wystartuje tu
Centrum
Nauki
i Techniki. Rewitalizacja EC1 rozpoczęła się w 2010 r., a całkowity koszt prac
budowlanych oraz
adaptacji
terenu
wyniósł blisko 135
mln zł. Rozpoczęło

się wyposażanie sal Centrum Nauki
i Techniki, kina 3D oraz restauracji.
Jedną z ważniejszych ścieżek edukacyjnych będzie tu „Powstawanie energii”
– oparta na zachowanych urządzeniach i fragmentach instalacji dawnej
elektrociepłowni rozbudowana multimedialna i interaktywna prezentacja.
Przetarg na aranżację, wykonanie ekspozycji i wyposażenie Centrum Nauki
i Techniki wygrało polsko-estońskie
konsorcjum firm Qumak SA, MAE
Multimedia Art and Education
i MUSEKO Oü. Łączny Koszt realizacji to 40,5 zł. Atrakcją kompleksu przy
ul. Targowej w EC1 będzie taras widokowy, zaś we wnętrzu dawnej chłodni
ulokowano najdłuższe na wolnym
powietrzu wahadło Foucaulta, które
będzie można podziwiać zza szyby
przyszłej restauracji.
(jm)

Centrum Nauki i Techniki w EC 1 Zachód

ILUMINO do mieszkania
Inwestycja firmy Mota-Engil Real Estate
powstaje w samym centrum Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Piotrkowskiej oraz
EC1. Projekt zakłada powstanie dwóch budynków o nowoczesnej architekturze, z których
pierwszy będzie podzielony na trzy architektoniczne części o 5, 9 i 13 piętrach. – To kolejna
inwestycja w samym centrum Łodzi, która potwierdza,
że można budować mieszkania w śródmieściu i że są

chętni do zamieszkania
w samym sercu miasta –
mówiła na konferencji
prasowej prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, podkreślając, że ważną sprawą jest również rewitalizacja zabytkowej resursy rzemieślniczej przy ul. Kilińskiego 123 i wkomponowanie jej w bardzo oryginalny projekt
deweloperski. W pierwszym etapie powstaje
w tym miejscu 240 mieszkań o wysokim standardzie, z których będzie widać panoramę
Łodzi. Jak informuje Joanna Piechota z Mota-Engil, prace są zaawansowane w 70 procentach, a większość lokali już została zakontraktowana. Firma planuje również kolejny etap
inwestycji, w którym powstanie 280 mieszkań
oraz galeria lokali usługowych w parterowych
częściach budynków. Dawna resursa ma pełnić przede wszystkim funkcje kulturalne.
Zakończenie I fazy inwestycji planowane jest
na 3 kwartał 2016 r.
(jm, zdjęcie UMŁ, wizualizacje ILUMINO)

Przetarg na Rynek Kobro
Nowe Centrum Łodzi
rośnie na naszych oczach.
EC1 niebawem zostanie
wyposażone i zacznie tętnić
życiem, a za kilka miesięcy
odjedziemy
pociągiem
z nowego dworca Łódź
Fabryczna. Powstanie Brama
Miasta z nowymi biurowcami, w których siedziby znajdą
najróżniejsze
firmy
z mBankiem na czele, gdzie
pracę znajdzie 2000 osób.
W grudniu będzie ogłoszony
konkurs na projekt architektoniczny rynku Nowego
Centrum Łodzi, który nosić
będzie nazwę Rynku Kobro.
Łączna pula nagród w konkursie wynosi 100 tys. zł:

rynek Łódzki 12(175) 2015

I nagroda to 50 tys. zł, II –
25 tys. zł, III – 15 tys. zł,
a na wyróżnienia przypadnie łącznie 10 tys. zł. Wnioski
o
dopuszczenie
do udziału można składać
do 18 grudnia do godz.
12.00, ogłoszenie wyników
kwalifikacji nastąpi 23.12,
do 8 stycznia 2016 r.
można będzie składać
pytania na temat regulaminu konkursu, do 15 lutego
trzeba złożyć prace w siedzibie Biura Architekta
Miasta Łodzi, a ogłoszenie
wyników nastąpi 26 lutego. Życzymy powodzenia!
(jm,
wizualizacje arch. UMŁ)
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kulturalny grudzień
Teatry

ska” Mozarta oraz „Cztery ostatnie pieśni” R. Straussa, które będzie
śpiewać Iwona Hossa z Orkiestrą pod batutą Kai’a Baumanna. 15
grudnia Julian Gembalski będzie improwizował na organach na
temat polskich kolęd. W nastrój Świąt wprowadzi też koncert 18
grudnia – usłyszymy „Oratorium na Boże Narodzenie” Saint-Saënsa, Concerto grosso g-moll Coreliego i Koncert na trzy fortepiany
Mozarta. Pracowity grudzień będzie miała Akademia Muzyczna.
Koncert finałowy AŻ Festiwalu 3 grudnia zbiegnie się z inauguracją
67. sesji Musica Moderna. W dniach 9-13 grudnia uczelnia organizuje I Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Grażyny Bacewicz,
zaś 20 grudnia uczci specjalnym koncertem 50-lecie pracy artystycznej flecisty prof. Antoniego Wierzbińskiego.
Jazz, mocne uderzenie i piosenka
6 grudnia w sali filharmonii będzie można posłuchać piosenek
Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza w wykonaniu Apertus Quartet.
Tego samego dnia grupa Chłopcy kontra Basia zaprezentuje
w Wytwórni płytę „O”, a 11 grudnia zagra tam zespół Kat& Roman
Kostrzewski. W Atlas Arenie 12 grudnia wystąpi zespół Florence+The Machine i grupa Palma Violets. 14 grudnia w sali kameralnej
Akademii Muzycznej przy ul. 1 Maja studenci wydziału wokalnego
będą śpiewać kolędy, zaś 17 grudnia będzie tam można posłuchać
zespołu Krzysztof Days Trio w koncercie z nowego cyklu „Jazz ex
cathedra”. 21 grudnia koncert kolęd w wykonaniu chóru dziecięcego i chóru parafii prawosławnej odbędzie się w Centrum Dialogu,
nazajutrz chór dziecięcy będzie kolędować w Teatrze Muzycznym,
a już po Świętach – 29 grudnia – koncert kolęd w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego, Alicji Majewskiej i Olgi Bończyk odbędzie się
w filharmonii.
Wystawy
W Białej Fabryce czynna jest ekspozycja dywanów z Dywilanu,
wystawa darów i nabytków Centralnego Muzeum Włókiennictwa
z ostatnich lat oraz prezentacja strojów ślubnych pt. „Już mi niosą
suknię z welonem…”. 3 grudnia zostanie otwarta wystawa z okazji
40-lecia pracy artystycznej Elżbiety Kędzi, a 10grudnia – ekspozycja
tkanin żakardowych. Muzeum Sztuki udostępnia w budynku ms1
wystawę pt. „Nerw. Konstrukcja” – pierwszy w Polsce tak obszerny
pokaz dzieł rzeźbiarza i rysownika Mirosława Bałki. Znajdują się na
nim prace, które powstały na przestrzeni ponad trzech dekad;
od szkolnych rysunków po dzieła stworzone specjalnie na tę wystawę.
Natomiast w Galerii Sztuki Dawnej Pałacu Herbsta zaaranżowana
jest w stylu XIX-wiecznego
muzeum duża nowa ekspozycja
pt. „Otwieram świątynię
pamięci. Zbiory Czartoryskich
a narodziny idei muzeum
w Polsce”. Przybliża ona historię pierwszego w Polsce i jednego z najstarszych w Europie
muzeów – założonego w 1801 r.
w Puławach przez księżną
Muzeum Herbsta
Izabelę Czartoryską. Nurt

Teatr Wielki świętuje 45-lecie
polskiej prapremiery „Królewny
Śnieżki” Bogdana Pawłowskiego
– na jubileuszowy spektakl 2 grudnia zaproszono wszystkie tancerki, które występowały w tytułowej
roli. „Śnieżka” jest najczęściej
wystawianym baletem polskiego
kompozytora – miała 40 premier
na całym świecie! Z kolei w Teatrze
Muzycznym 18 grudnia obejrzymy perypetie miłosne długonosego Cyrana de Bergerac na prapremierze musicalu Krzysztofa Herdzina „Cyrano”, którego libretto
napisał Jacek Bończyk. Tego samego dnia teatr im. Jaracza pokaże
premierę „Komedianta” w reżyserii Agnieszki Olsten – dramat
Thomasa Bernharda jest opowieścią o podstarzałym aktorze, jeżdżącym po małych miastach z rodziną, która jest jego zespołem teatralnym, na który przenosi swoje frustracje. Osierocony przez dyrektora Zdzisława Jaskułę Teatr Nowy wystawi aż dwie premiery. 4 grudnia pierwszą sceniczną adaptację „Ziemi obiecanej” wg Reymonta
w realizacji Remigiusza Brzyka. W ujęciu autora adaptacji Michała
Kmiecika będzie to opowieść o krwiożerczym kapitalizmie w rodzącej się Łodzi – mieście wielkich fortun i wielkiej nędzy. Inny klimat
panuje w „Opowieści wigilijnej” Dickensa w adaptacji Zdzisława
Jaskuły i reżyserii Tomasza Dajewskiego (premiera 8 grudnia). Spektaklowi o Łodzi do końca stycznia towarzyszy akcja pt. „Smakowanie Ziemi Obiecanej” – trzeba wybrać się do miasta na degustację
napoju o nazwie Ziemia Obiecana (12 lokali – 12 różnych smaków),
podstemplować u barmana weksel i wymienić go na bilet do teatru.
Teatr Powszechny w listopadzie wyszedł poza swoją siedzibę i wystawił spektakl „Oś” w pubie Łódź
Kaliska, inaugurując projekt
P(off)szechny, do którego dołączą
niedługo nowe tytuły. Nową polską farsę pt. „Rodzinny interes”
zrealizował Teatr Mały - próba
generalna z publicznością 30
grudnia, a premiera w Sylwestra.
W Teatrze Logos 7, 8 i 18 grudnia
obejrzymy „Szelmostwa lisa Witalisa”, a 13-26 grudnia – „Czas
Teatr Powszechny
odwiedzin”.
Muzyka poważna
4 grudnia salę Filharmonii Łódzkiej wypełni muzyka Jeana Sibeliusa, którą grać będzie Orkiestra FŁ pod batutą Wojciecha Rodka.
W programie koncertu 11 grudnia jest Poemat symfoniczny „Pra-

Sylwester z kulturą

orkiestra pod batutą Macieja
Niesiołowskiego oraz soliści
i balet; po koncercie poczęstunek i szampan. Goście Teatru
Muzycznego obejrzą fragmenty
koncertu
jubileuszowego;
w przerwie bufet szwedzki
z zimnymi przekąskami, a na
koniec lampka szampana. Teatr
Arlekin pokaże sylwestrowej publiczności spektakl „DekAmore”.
W Teatrze Małym będzie można obejrzeć premierę farsy „Rodzinny
interes”, a potem bawić się przy muzyce zespołu Club de Paris. Galę
Sylwestrową pt. „Jak bal, to bal” w Filharmonii Łódzkiej poprowadzi
Jan Targowski, a wystąpią soliści polskich teatrów operowych i Orkiestra Salonowa pod batutą Bogny Dulińskiej. Kogo pociąga magia
srebrnego ekranu, może wybrać się do kina Charlie na Sylwestra premier filmowych 2015-2016.
(BeO)

Na sylwestrowy wieczór Teatr Powszechny planuje dwa przedstawienia: na Małej Scenie widowisko muzyczne „Oś”, a na Dużej
Scenie komedię „Boeing, Boeing”, której
bohaterką jest Nadia, pomoc domowa głównego bohatera. Warto ją sobie przypomnieć,
gdyż na początku nowego roku teatr wystawi
komedię pt. „Pomoc domowa”, w której
poznamy dalsze perypetie Nadii, a goście
wieczoru 31 stycznia dostaną zaproszenie na
nowe przedstawienie. Imprezy sylwestrowe
odbędą się w obu salach Teatru Nowego.
W Dużej Sali będzie grana „Opowieść wigilijna”, w Małej – „Spowiedź masochisty”; po spektaklach – bankiet,
wspólne powitanie Nowego Roku i szampan dla każdej pary na dalszą
część nocy. W sylwestrowym koncercie w Teatrze Wielkim wystąpi
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kulturalny grudzień
Film
Na ekrany kin niedawno wszedł nowy film o Bondzie, a przed
świętami poznamy nowych głównych bohaterów serii „Gwiezdne
wojny” – 18 grudnia planowana jest premiera filmu „Star Wars: Przebudzenie Mocy”, którą w kinach Helios będzie można obejrzeć we
wszystkich formatach (2D, 3D) w wersjach z dubbingiem oraz
z napisami, a kto kupi bilet w przedsprzedaży, dostanie plakat z postaciami z filmu.
Dla naszych pociech
Teatr Muzyczny w pierwszych dniach grudnia zaprasza dzieci na
musical „Zorro”, a Teatr Wielki – na widowiska baletowe w zimowej
scenerii „Królewnę Śnieżkę” i „Dziadka do orzechów”. Muzeum
Kinematografii otworzy „Pałac pełen bajek” – interaktywną wystawę, która przybliża świat filmów animowanych. 6 grudnia Filharmonia planuje mikołajkowy koncert pt. „Zima nabiera kolorów”,
a Teatr Powszechny – mikołajki teatralne, na których dzieci obejrzą
spektakl „Mój tata chce latać jak ptak”, pobawią się na magicznych
warsztatach i ubiorą choinkę. 7 grudnia w Teatrze Wielkim odbędą
się warsztaty artystyczne dla starszych dzieci, a w Teatrze Nowym –
Bardzo Mała Literacka, warsztaty, które poprowadzi Karolina Kołodziej, autorka książki o odkrywaniu Łodzi. Zaczną się rozmową
o bajkowych rodzinach, potem
dzieci wcielą się w wybrane role
i zagrają scenki z bajek. W Teatrze
Pinokio będzie grany „Kopciuszek” i „Królowa Śniegu”. Natomiast Teatr Arlekin 12 grudnia
zaprasza dzieciaki na premierę
„Pastorałki dla woła i osła” – świątecznej opowieści o tym, jak
w Wigilię wół i osioł za namową
diabła wyruszają, by rozprawić się
z ludźmi, ale po drodze spotykają
zmarzniętą Świętą Rodzinę i próbują ją rozgrzać własnymi oddechami.
Beata Ostojska

europejski w tej kolekcji reprezentuje duży zespół obrazów malarzy
włoskich oraz „Krajobraz z miłosiernym samarytaninem” Rembrandta (jeden z najcenniejszych obrazów, jaki znajduje się w polskich zbiorach). Drugi nurt – narodowy – to dzieła kultury sarmackiej: zbroje husarskie, portrety trumienne, chorągiew nagrobna oraz
obrazy batalistyczne. Osobna sekwencja poświęcona jest II wojnie
światowej, w której została utracona jedna z pereł tej kolekcji – „Portret młodzieńca” Rafaela. 6 grudnia po tej ciekawej wystawie będzie
oprowadzał jej kurator Janusz Wałek. Z dziełami XIX-wiecznych
twórców można obcować także w Galerii Wystaw Czasowych
„Muzeum Miasta Łodzi, gdzie eksponowane są obrazy z kolekcji
rodziny Poznańskich wypożyczone z Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Warto też zajrzeć do innych galerii w Pałacu Poznańskich
i obejrzeć wystawy: „Karkonosze dawniej i dziś” oraz „Łódź w górach
– góry w Łodzi”. Spotkanie z Krystyną Jandą i Łukaszem Maciejewskim odbędzie się 8 grudnia w Muzeum Kinematografii. W Szklarni
do 15 grudnia czynna jest wystawa Kuby Woynarowskiego i Kuby
Mikurdy pt. „Historia lądowania”. W Atlasie Sztuki do świąt można
oglądać obrazy Jerzego Nowosielskiego, zaś w hotelu andel’s do 16
grudnia – wystawę Adama Pańczuka „Karczeby”. Dzieła z dziedziny
grafiki, malarstwa czy tkaniny uzyskują świeżą interpretację przez
konfrontację z muzyką, o czym można się przekonać w kilku przybytkach Polihymni: w Teatrze Muzycznym obejrzymy plakaty
Ryszarda Kai, w Filharmonii – wystawę prac studentów ASP w Łodzi,
a w foyer Sali Koncertowej Akademii Muzycznej – „Ścianę” Marii
Zielińskiej, ogromną lnianą tkaninę wypożyczoną z Muzeum Włókiennictwa.
Literatura
4 grudnia zacznie się w Łodzi IX Festiwal Puls Literatury. Spotkania z pisarzami i poetami, warsztaty i konkursy będą odbywać się
w Domu Literatury; udział w festiwalu zapowiedzieli m.in. Jacek
Dehnel, Ziemowit Szczerk, Manuela Gretkowska i Jerzy Sosnowski.
Zaplanowano też finał X Konkursu na Prozę Poetycką im. Witolda
Sułkowskiego i Turniej Jednego Wiersza „O czekan Jacka Bierezina”.
Festiwal zakończy się 13 grudnia Galą wręczenia Nagrody Literackiej
im. Juliana Tuwima w Teatrze Nowym; tego samego dnia o w foyer
Dużej Sali spotka się z czytelnikami Hanna Krall – laureatka zeszłorocznej edycji tej nagrody; pretekstem do spotkania jest nie tylko
nagroda, ale też rozmowy z autorką zebrane w książce pt. „Krall”.

Święta na Piotrkowskiej

Jarmark Świąteczny na
Pietrynie wzbogacą w tym
roku nowe atrakcje: lodowisko, stok saneczkarski, karuzela
wenecka, dwie gigantyczne bombki
i dekoracyjne bramy. Uruchomienie iluminacji nastąpi 6 grudnia;
towarzyszyć mu będzie specjalny
koncert. Do 23 grudnia gwiazdy
polskiej estrady będą śpiewać kolędy na Piotrkowskiej i w Pasażu
Schillera. Przy placu Wolności stanie 25-metrowa choinka, na latarniach pojawią się przestrzenne gwiazdy połączone
ze sznurem lodowych girland, a podwórce miejskie udekorują łuki i świecące choinki. Ponadto, wzorem innych europejskich miast, na ulicy zostanie zorganizowana
przestrzeń handlowa –świąteczny kiermasz na około 45 stoisk.
(BeO)
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Jeden Dzień z Reymontem
Fotografie

W 90. rocznicę śmierci
noblisty wszyscy czytają Ziemię Obiecaną!
Łódź jest miastem o niepowtarzalnym klimacie. W jego
rzeczywistość wrosły postaci Reymonta,
Tuwima, Rubinsteina i Karskiego. Znani
w świecie, tworzyli i tworzą aurę naszego
miasta. Jednym z nich jest Władysław St.
Reymont, noblista, którego 90. rocznica
śmierci przypada 5 grudnia tego roku.
Takiej rocznicy nie można przegapić, to
przecież Łódź dzięki „Ziemi Obiecanej”
stała się najbardziej kreatywnym miejscem
XIX i XX wieku. Łódź Reymonta zachwyca,
kreuje, przeraża i fascynuje. Obchody rocznicy odbędą się w Klubie Nauczyciela,

na wystawach

Bibliotece im. Władysława St. Reymonta, Akademickim Ośrodku Inicjatyw
Artystycznych, Muzeum Miasta Łodzi
i Domu Literatury. Udział w nich już
W galerii ŁTF
zapowiedzieli m.in. Bożena Dykiel,
przy ul. PiotrkowJolanta Chełmińska, Hanna Zdanowskiej 102 przez 3
ska, Krzysztof Piątkowski, Dobrosław
tygodnie od 8.10 bęBilski, Ryszard Bonisławski, Andrzej
dzie można oglądać
Jakubas, Dymitr Hołówko. Wystąpi
wystawę fotografii
także Chór Dziecięcy Miasta Łodzi
Krzysztofa Jarczewpod dyrekcją Waldemara Sutryka, na
fortepianie zagra Alexandra Kędra, na
skiego pt. „Zapozoakordeonie Krzysztof Raczyński, a na saxofonie
Michał
Kobojek.
wani”.
Zobaczymy
Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie na
Kreatywni
Na 102,
niej portrety
a więcej informacji udzieli Elżbieta Czarnecka
(tel. znanych
501-449-713,
osób
ze
stowarzyszeniena102@gmail.com).
sceny politycznej
BeO
fot. Krzysztof Jarczewski i artystycznej. – Nie
będę udawał, że prezenZakończyła się budowa sali koncer- Jerzego Semkowa zagrać utwory Brahmsa
towane zdjęcia to chwile „upolowane” – mówi autowej Akademii Muzycznej przy ul. Żu- i Mozarta. Następny dzień przyniesie kontor zdjęć. – Zdecydowałem się na pełną współpracę
bardzkiej 2. Uroczyste otwarcie odbędzie cert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed
Galeria
Dom pod
Aukcyjny
batutą Pawła Przytockiego,
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów,
któ- iŁódzkiej
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
Sztukiktóra
zapraszają
na ul.
będzie towarzyszyć
pianistce Beacie
ry od adresu nowej sali otrzymałRynek
tytuł „AŻ
są, jak chcą, ale jednak – pozowali. Wybierali scenoWschodnią
na wystawę
prac
Bilińskiej
w Koncercie
fortepianowym
festiwal”, a trwać będzie (nomen
omen!) 69
grafię, kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może jednak,
JózefaestraPanfila.W.JakLutosławskiego.
informuje Iza- W programie są też
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdzibella Powalska z galerii Rynek
dzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade- utwory G. Verdiego, R. Wagnera i B. Brittewi? Warto sprawdzić!
Sztuki, tym razem artysta pokaże
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy! (BeO)
Z kolei w galerii Akademickiego Ośrodswoje najnowsze obrazy przedstaka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
wiające motywy marynistyczne.
eksponowane zdjęcia Grzegorza MichałowPo raz pierwszy w twórczości artyskiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawosty będą to motywy znad Bałtyku,
dowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
powstałe podczas plenerów
od publikacji w „Expressie Ilustrowanym”,
w Kołobrzegu oraz Jarosławcu.
potem robił zdjęcia dla „Przeglądu SportoWystawa będzie czynna do 31
wego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej
grudnia.
Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)
(BeO)
Mec. Marek
Kopczyński,
mec. Bożena
NiecieckaOstojska
i dziekan
ORA Jarosław
Podczas listopadowej Aukcji Promocyjnej Rynku Sztuki (odbyła
Szymański
się gdy drukowaliśmy już niniejsze wydanie „RŁ”) można było
fot. Maciej
kupić dzieła sztuki artystów najmłodszego pokolenia, głównie
Grzegorek
absolwentów Łódzkiej Akademii Sztuki im. Władysława Strzemiń13 września
w siedzibie
Okręgowej
Radyprzede
Ad- wszystkim
Agnieszkę Grajnert
– Bożenna Banasik była boskiego.
W ofercie
było 127
obiektów,
obrazów,
ale także grafiki
– wszystkie
wokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej
63 zgro-i ceramika
wiem wielbicielką
kultury francuskiej. Postać
w radcowie,
niskich aplikanci
cenach wywoławczych;
obrazy
madzili się tłumnie adwokaci,
Pani Dziekan przypomniał
poświęcony Jej dokobyły licytowane
od 300-500
zł w
zależności
i wielu znaczących gości na wieczorze
wspomnień
naniom
film
dokumentalny, a wieczór był także
od Bożenny
formatu.Banasik.
Wszystkie promocją
dzieła eksponowane
z okazji X rocznicy śmierci
wydanego pośmiertnie tomiku wierszy
byłyJejw dzieci
sali aukcyjnej
ul. Banasik
Wschodniej
W spotkaniu wzięły też udział
- Kinga przy
Bożenny
„Miłość w ogrodzie”, który do
69ciepło
oraz iwserdecznie
galerii na druku
pierwszym
piętrze,nasze wydawnictwo. Inicjai Maciej Banasik. Prawnicy
przygotowało
gdzie podkreślając
odbyła się aukcja
(można
je śledzićbyli
na adwokaci Bożena Nieciecwspominali byłą dziekan ORA,
Jej torami
spotkania
stronie
internetowej
charyzmę i wkład w umocnienie
pozycji
polskiej www.ryneksztuki.eu).
ka-Ostojska i Marek Kopczyński, a patronat nad
Patronat wspomnień
na aukcjami sprawuje
rektoradw.
łódzfot. Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu
nim sprawował
Jarosław Szymański, Dziekan
Michałowski
kiej ASP
prof. Jolanta
pomagały piosenki francuskie
wykonane
przez Rudzka-Habisiak.
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)
(jm)

AŻ Akademii Muzycznej

Józef Panfil znad Bałtyku

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

Sztuka w dobrej cenie

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 12 grudnia - 179 Aukcja Dzieł Sztuki
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Le Beaujolais Nouveau est arriveé!
20 listopada świętowano
w Pałacu Poznańskich Beaujolais
Nouveau. Dla środowiska związanego z Francją była to okazja
do podsumowania polsko-francuskich relacji, które w Łodzi mają
już dwudziestoletnią tradycję
i które są kultywowane między
innymi przez ośrodek Alliance
Française, o czym przypomniał
jego prezes Michel Macardier. Kiedyś była to jedynie lokalna tradycja
degustacji wina z bieżącego rocznika. Dziś Beaujolais świętuje się
w restauracjach i barach na całym
świecie.
– Beaujolais Nouveau to święto
młodego wina. Złośliwi mówią, że to
największy sukces marketingowy Francji,
bowiem twierdzą, że wino to nie jest
wysokiej jakości. Beaujolais jest dla Fran-

Gigant opakowań

Rozmowa z Jerzym Czubakiem,
Prezydentem Amcor Tobacco
Packaging z siedzibą w Zurychu

Rozwijacie się bardzo konsekwentnie…
Tak, nasza nowa inwestycja przy Aleksandrowskiej 55 to konsekwentny ciąg procesu
budowania firmy. Przypomnę, że zacząłem ją
budować jako dyrektor w 1994 r. i od tego
czasu fabryka nieustannie się rozwija. Najnowsza inwestycja to magazyn i nowa linia technologiczna do produkcji opakowań – już szósta z kolei! Rozpoczynamy pracę na największej i najbardziej skomplikowanej obecnie linii produkcyjnej
świata, która będzie w ruchu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, a obsługuje ją 50 nowych pracowników. W sumie dajemy
w Łodzi pracę 800 osobom.
Dlaczego w Łodzi?
Bo ja z Łodzi pochodzę i tu chciałem inwestować. To świetne
miasto do rozwoju, mieszka tu bardzo dużo młodych ludzi, są znakomite ośrodki uniwersyteckie, kształcące doskonałą kadrę dla przemysłu. U nas pracuje wielu łodzian i mieszkańców regionu, z których wielu już zabrałem do Szwajcarii, gdzie Amcor ma centralę –
oni tam świetnie się sprawdzają. Mamy w Łodzi już trzy fabryki

cuzów tylko i wyłącznie pretekstem do tego,
żeby się spotkać, porozmawiać i świętować
to, co Francuzi nazywają convivialité –
mówi Konsul Honorowy Francji w Łodzi Alicja Bień. Tegoroczne
święto pozostało jednak w cieniu tragicznych wydarzeń, jakie rozegrały się w listopadzie na ulicach Paryża. – Wieczór planowaliśmy już od pół
roku. Tydzień temu zastanawialiśmy się, czy to dobry moment na taką imprezę,
ale postanowiliśmy, że chcemy opowiedzieć o naszej przyjaźni i tradycji, która
w Łodzi żyje i rozwija się od ponad dwudziestu lat. Dlatego wieczór rozpoczęliśmy
od chwili ciszy, by uczcić pamięć ofiar tej tragedii – dodaje Konsul Honorowy
Alicja Bień. Potem była degustacja, występy uczniów Niepublicznej
Szkoły Baletowej Sztuki Tańca w Łodzi oraz Męskiego Zespołu Wokalnego The Singing Heads. Na koniec zlicytowano 7 pamiątkowych
butelek szampana z autografami
gwiazd na rzecz Fundacji Dziecko
w Szpitalu. Jednym z organizatorów tegorocznego święta Beaujolais
Nouveau było nowo utworzone
Stowarzyszenie l`Union des Français de l`Etranger, które reprezentował Prezes Eric Salvat.
(BeO)
zatrudniające doborową kadrę.
Nasze dotychczasowe inwestycje w mieście opiewają na blisko 200 milionów euro, ale to
nie koniec…
To co będzie dalej?
Nowa hala ma 2500 mkw.,
co razem daje 20 tys. mkw.
powierzchni w jednej tylko
fabryce, a mamy ich w Łodzi
trzy. Planujemy dalej rozwijać
pozostałe fabryki, które działają w Łódzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej na Józefowie,
i które będą zatrudniać niebawem nowych pracowników.
Pana oczko w głowie, czyli
Galeria Amcor, też się prężnie
rozwija!
Bardzo mnie to cieszy. Pół roku po otwarciu firmy w 1994 r. otworzyłem galerię, która przez następne 20 lat przygotowała już osiemdziesiąt pięć wystaw. Wydajemy przepiękne katalogi, organizujemy
wernisaże ale tez wspieramy również Teatr Powszechny, Festiwal Pianistyczny Artura Rubinsteina, Oskary Jazzowe, Muzeum Historii
Miasta, Tygiel Kultury czy kilka fundacji dzialajacych na rzecz dzieci.
Dziękuję za rozmowę i życzę samych sukcesów!
Jerzy Mazur

Strzemiński na ekranie
Andrzej Wajda od dawna nosił się
z zamiarem nakręcenia filmu o Władysławie
Strzemińskim. Zmagam się ze scenariuszem
i uważam, że powinno się go przenieść na ekran –
mówił w ubiegłym roku podczas spotkania
z władzami Łodzi. – Byłem w Łodzi niedługo
po tym, jak pozbyto się Strzemińskiego ze Szkoły Filmowej. To jeden z najbardziej skrzywdzonych artystów w czasach socrealizmu. Film Wajdy będzie
opowieścią o niezwykłym artyście i wybitnym teoretyku sztuki, czołowym przedstawicielu awangardy połowy XX w. i twórcy teorii unizmu. To z jego inicjatywy powstało Muzeum Sztuki w Łodzi, jedna
z pierwszych na świecie stałych galerii sztuki nowoczesnej; to on wraz
z żoną, rzeźbiarką Katarzyną Kobro i malarzem Henrykiem Stażew-
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skim utworzył grupę a.r. Film Wajdy to nie tylko
historia wybitnego artysty zniszczonego przez komunizm, ale także opowieść o małżeńskim dramacie rozpisanym na role malarza i jego żony, opowieść o wielkiej miłości,
która przerodziła się w równie wielką nienawiść. Podczas II wojny
Strzemiński malował pocztówki, a Kobro paliła w piecu własnymi
rzeźbami i szyła zabawki, aby przetrwać. Po wojnie Strzemiński próbował odebrać jej córkę i zablokował żonie możliwość podjęcia pracy
w utworzonej właśnie Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi
(dziś ASP im. Strzemińskiego), w której sam wykładał. Filmem „Powidoki” po czteroletniej przerwie powraca
do kina Bogusław Linda, który wcieli się
w rolę głównego bohatera. Premiera
filmu zaplanowana jest na początek przyszłego roku.
Beata Ostojska, zdjęcia Marta Łącka
Muzeum Kinematografii

11

LODZIANA

Łódź buduje woonerfy
Pierwszy łódzki woonerf, nazywany po polsku podwórcem,
powstał w ub. roku na fragmencie jednokierunkowej ulicy 6-go Sierpnia. Pojawiły się tam nowe drzewa i kwiaty, ławki, latarnie, a latem –
ogródki restauracji. W tym roku zbudowano w Łodzi sześć woonerfów
– czyli deptaków ze spowolnionym ruchem samochodów – na ulicach
Traugutta i Piramowicza oraz na czterech osiedlowych uliczkach.
Przebudowa ulicy Traugutta kosztowała niemal 2 mln zł. Meble miejskie są tu takie, jak na ulicy Piotrkowskiej i 6 Sierpnia. Na środku pojawiły się drzewa, ławki, a nawet plac zabaw. Jak podkreśliła wiceszefowa
ZdiT Katarzyna Mikołajec, ma to być przestrzeń przyjazna dla przechodniów czy rowerzystów. – Będziemy stosowali takie wymuszenia elemen-

tami małej architektury,
które zmieniają tor jazdy
z jednej strony na drugą.
Samochody będą musiały więc zmniejszyć szybkość, gdyż dodatkowo
powstały tu niewielkie
progi
zwalniające.
Z kolei woonerf na
ul.
Piramowicza
został podzielony na dwie części – reprezentacyjną i techniczną,
z miejscami parkingowymi. W woonerfy zmieniły się w tym roku
także cztery uliczki osiedlowe: Kozietulskiego, Pszenna, Świerkowa
i Selekcyjna.
(BeO, zdjęcia arch. UMŁ)

Zimowe spacery

W niedzielę 6 grudnia będzie ostatnia okazja do zwiedzania
zamykanego na zimę Ogrodu Botanicznego. Przewodnik opowie,
jak rośliny przygotowują się do zimy, czy wszystkie drzewa straciły

liście, jak rozróżnić jodłę od modrzewia (miejsce spotkania: wejście
od ulicy Retkińskiej 39). Natomiast 13 grudnia będzie można zwiedzić z przewodnikiem Park im. Poniatowskiego. Spotkanie o godz.
12.00 przy wejściu do parku od strony ul. Żeromskiego.
(BeO, zdjęcia Wikipedia)

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

12

rynek Łódzki 12(175) 2015

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
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rekomenduje JERZY MAZUR

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
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Piotrkowska 153

tel.
42 636
99 92
rynek
Łódzki
rynek
Łódzki12(175)
10(149)2015
2013

ch
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

Jubileusz smaku

40 lat wspólnej historii to
dobra okazja by przypomnieć
łodzianom firmę HORT
CAFE. Wywodzi się z powstałej w 1976 r. przy ul. Piotrkowskiej 108 cukierni HORTEX,
która po przekształceniach
własnościowych w 1994 r. przyjęła nazwę HORT CAFE. Jest
obecnie wiodącym producentem wyrobów i usług cukierniczych, dba o wysoką kulturę
kulinarną działając w sieci 17
kawiarni i cukierni w Łodzi
oraz regionie. Serce tradycji to
oczywiście kolebka firmy przy
ul. Piotrkowskiej. Tutaj można
się wspaniałymi
ciaOd kwietnia w Teatrze Wielkim nacieszyć
działa kawiarnia
Clakier Caffe
stami,
lodami,
deserami,
aro(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko
wypić
smaczną
kawę, zjeść
matyczną
kawą między
i atmosferą,
ciasta własnego wypieku i wypić drinka
w przerwach
spekktóra
40 spektakli
lat towarzyszy
taklami. Lokal czynny jest od 10.00 do
18.00od
(w dni
nawet
mieszkańcom
i turystom
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy
tu smakowite
dania naprzygodo miasta.
rąco, w tym chrupiące krewetki na jeżdżającym
sałacie z sosem
słodko-pikantwyjątkowy
jubileusz chcenym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny– iTen
można
tu zorganizować
my
celebrować
wspólnie
– mówi
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię
proAnna Krawceniuk,
współwławadzi Dariusz Trzmielak, właściciel cenionej
firmy cateringowej
INścicielka firmy – Zapraszamy
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź
gości w podróż do historii. Przez
EXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty
kolejne 6 miesięcy przypominać
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad
będziemy najbardziej popularne
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco poi lubiane wyroby, które zapadły nam
lecam i zapraszam!
w pamięć. Otwierając księgi z lamusa przypomnimy smaki dzieciństwa
i radosnych minionych chwil. Wracając do historii przywołamy wspomnienia i wspólne zabawy, których
kulminacyjnym momentem będzie
urodzinowa gala w kawiarni
HORT CAFE i nowym letnim ogrodzie w Pasażu Schillera w maju
2016 r. Zapraszam już teraz
do smakowitej zabawy!
(Not. jm)

CELTYCKIE
SMAKI

Teatralny Clakier

tel. 48 690 91 41
502 960 697
info@celtyckiesmaki.pl
www.celtyckiesmaki.pl

Poznaj prawdziwy smak Indii

Klub Spadkobierców

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

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

TOKYO Sushi-Bar

rynek Łódzki 10(149) 2013
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Piotrkowska 126

tel. 537 133 337

Wielkie zmiany w Selgros Cash&Carry
Ostatnie tygodnie to bardzo ważny okres w historii Selgros
Cash&Carry w Polsce. Od 2 listopada obowiązuje już nowe logo
Selgros. Powodem zmiany jest chęć ujednolicenia oraz odświeżenia
wizerunku firmy w ramach holdingu Transgourmet, co pozwoli na
większą rozpoznawalność koncernu i umocni jego pozycję na polskim rynku FMCG. Nowa identyfikacja wizualna jest wspólna dla
wszystkich spółek holdingu Transgourmet na terenie Europy.
Firma kontynuuje proces modernizacji, w ramach którego w tym
roku przeprowadzone zostały rewitalizacje hal w Radomiu, Warszawie-Połczyńska i Wrocławiu-Długołęce. Działania te obejmują
m.in. reorganizację hurtowni oraz zmiany w wizualizacji i ekspozycji towarów – zakupy w odnowionych halach są dla klientów
prostsze i przyjemniejsze. Modernizacja wiąże się również z rozszerzeniem asortymentu o świeże ryby i owoce morza oraz „rynek
artykułów świeżych”. W przyszłym roku spółka planuje zakończenie procesu remodelingu odnawiając hale w Białymstoku i Gdańsku, a także planuje otwarcie trzeciej w Warszawie hurtowni Selgros

rynek Łódzki 12(175) 2015

Cash&Carry. Będzie to
siedemnasta hala Selgros w Polsce. Rok 2015
z pewnością jest zatem
dla firmy udany i bogaty w wydarzenia. Spółka skupiła się na rozwoju sklepu internetowego oraz usługi dowozu towaru prosto
do hotelu czy restauracji. Na rynek wprowadzony został nowy
kanał dystrybucyjny specjalizujący się w dostarczaniu pełnego asortymentu spożywczego i przemysłowego sektorowi gastronomicznemu, hotelarskiemu oraz punktom zbiorowego żywienia.
W związku z tym w podwarszawskim Ożarowie otworzone zostało
pierwsze centrum dystrybucyjne Transgourmet, dzięki czemu bardzo wzmocniła się obecność Selgros w sektorze HoReCa i znacząco wzrosła baza klientów, z których wielu nawiązało stałą współpracę z firmą.
Jerzy Mazur
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Przy stole o turystyce i gastronomii
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
zorganizowała w listopadzie IX Ogólnopolską Konferencję „Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu". Współorganizatorem
imprezy był Instytut Geografii Miast i Turyzmu Wydziału Nauk
Geograficznych UŁ oraz Organizacja Public Relations Image
Group przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystki. Przez dwa dni
dyskutowano o turystyce kulinarnej. Kuchnia
coraz częściej jest ważnym składnikiem pakietu turystycznego, podnoszącym jego atrakcyjność, podkreślającym wyjątkowość, elitarność
i egzotykę oferty. – Nasza konferencja – mówił
Sylwester Pawłowski, Prezes ROTWŁ – jest już
dobrze ropznawalną w Polsce marką i znakiem rozpoznawczym dla osób zawodowo zajmujących się turysty-

ką w ramach działalności
samorządowej i społecznej.
To ogólnopolskie forum
wymiany myśli, istotne źródło wiedzy o sposobach tworzenia i doskonalenia produktów turystyki kulturowej,
Sylwester Pawłowski
a także okazja do zapoznania się z osiągnięciami w turystyce w różnych częściach kraju. W konferencji
wzięło udział ponad 230 uczestników i prelegentów z Uniwersytetu
Łódzkiego, Akademii Morskiej w Gdyni, warszawskiej SGGW, AWF
w Poznaniu, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz z zagranicy.
Dużą atrakcją imprezy były stoiska wystawiennicze firm gastronomicznych i turystycznych. Brawa dla organizatorów!
(jm)

„Serenissima” z Traktorowej
Poznaliśmy w listopadzie nowe i niezwykle smaczne miejsce
do spożycia obiadu – stołówkę w biurowcu PBT Building przy ul.
Traktorowej 143. Prowadzi ją włosko-polska firma „Serenissima”,
której szefuje Mario Santi, były szef kuchni wielu łódzkich restauracji serwujących włoskie dania. Mamy tu do wyboru całe mnóstwo

Nowy mural z Francji

Francuski duet ZOER&VELVET rozpoczął prace nad muralem,
który powstaje na ścianie przy ul. Sienkiewicza 71. Wykonany
będzie w stylu oszczędnym i realistycznym, gdyż artyści pracują na
podstawie wybranych fotografii, w oparciu o które określają
formę, charakter i układ dzieła. – Ich prace to najczęściej precyzyjnie kompozycje, układające się
w lekko wyciszone, delikatnie
nasiąknięte surrealizmem sceny. Spokój w ich obrazach podszyty jest irracjonalnym poczuciem niepokoju,
a realizm miesza się tam z utopią –
mówi
Michał
Bieżyński

Zimowa Manufaktura
Na początku grudnia na Rynku Manufaktury pojawi się lodowisko o powierzchni 600 mkw.; będzie czynne codziennie w godz.
10-22, a sprzęt można wypożyczyć na miejscu. Na Jarmarku Bożonarodzeniowym w dniach 5-22 grudnia
kupimy świąteczne potrawy, prezenty i ozdoby.
Na rynku stanie też kuźnia
i wiatrak do „mielenia grzechów”, a nad domkami rozbłyśnie iluminacja składająca się z 19 tys. lampek!
W rotundzie galerii handlo-

W MIEŚCIE

różnego rodzaju past i makaronów,
przyrządzanych
przez firmę, która w samych
Włoszech opatentowała własny proces produkcyjny. Grupa
Serenissima to jedna z pierwszych
firm we Włoszech, które wprowadziły metodę Cook&chill, nowoczesną technologię wykorzystywaną w procesie przygotowania,
konserwacji oraz dystrybucji żywności. To rodzaj łańcucha produkcyjnego, który charakteryzuje się organizacją modułową, pozwalającą na oddzielenie faz produkcji i konserwacji żywności od faz dystrybucji oraz konsumpcji. Gwarantuje to lepsze przygotowanie
posiłków z punktu widzenia ich wartości odżywczych i smakowych.
Gorąco polecam!
Jerzy Mazur

z Łódzkiego Centrum
Wydarzeń. Francuski
duet często wykorzystuje elementy bezpośrednio związane z miastem: budynki, ulice,
samochody oraz środki
komunikacji. Oprócz
murali artyści tworzą
również obrazy na płótnach, grafiki oraz instalacje przestrzenne. Nie stronią też od klasycznego, typograficznego
graffiti, a do swoich obrazów często wplatają litery. Jedną z ich ostatnich realizacji jest pomalowanie ogromnego okrętu wojennego
w Nantes we Francji, który został przekształcony w muzeum.
(BeO)
wej w pierwszy
weekend grudnia
pojawi się Piernikowa Chata, w której dzieci przy
pomocy animatorów będą piec
i ozdabiać pierniki, a 6 grudnia spotkają się z bohaterami
nowego
filmu – Fistaszkami. 21 grudnia
do Chaty przyjedzie 50-osobowy chór dziecięcy z koncertem kolęd
i pastorałek. Nowy Rok Manufaktura przywita tradycyjnie wielkim
pokazem fajerwerków.
(BeO)
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Konstantynów Łódzki
kwitnie
Henryk Brzyszcz, burmistrz Konstantynowa
Łódzkiego odebrał w Sejmie dyplom dla gminy za
zajęcie 4. miejsca w Rankingu Najdynamiczniej
Rozwijających się Samorządów w latach 2003-2014
w kategorii Gminy Miejskie. Ranking opracował
prof. Eugeniusz Sobczak
z Wydziału Administracji
i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, a wyniki ogłoszono

Przedsiębiorczość w cenie

W Łodzi odbył się w listopadzie III Polski Kongres Przedsiębiorczości, w którym uczestniczyło blisko 2000 gości z całego
kraju. Impreza zagościła w naszym mieście po raz pierwszy (dotychczas odbywała się w Katowicach) i zgromadziła na trzech piętrach
Art Inkubatora kilkanaście firm, które oferowały swoje usługi
i produkty zwiedzającym. Głównym tematem obrad była synergia,
czyli współdziałanie – dyskutowano o niej podczas kilkudziesięciu
paneli dyskusyjnych, na których prezentowano efektywne formy
współpracy między biznesem, samorządami, a nauką. – Miejsce spotkania – mówił Marek Cieślak wiceprezydent Łodzi – pokazuje jak
nawiązując do tradycji Łodzi włókienniczej i modowej można rozwijać zupełnie nowe projekty, kompletnie innowacyjne. Ponad 20 konferencji branżowych poświęcono najistotniejszym kwestiom związanym z rozwojem ekonomicznym i społecznym
– synergi nauki
z biznesem, branżą
medyczną, transportem kolejowym,
przemysłem ciężkim i obronnym,
spółdzielczością
oraz innowacjom
z usługami dla biznesu i źródłami

ŁKA na medal

Łódzka Kolej Aglomeracyjna
otrzymała wyróżnienie w konkursie EKOLAURY 2015, organizowanego przez Polską Izbę Ekologii.
Działania firmy zostały uhonorowane dyplomem za projekt EKO-Kolej, który został zrealizowany
dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
ŁKA jest jedynym w Polsce przewoźnikiem kolejowym, który otrzymał to wyróżnienie. EKO-Kolej to
projekt, którego celem jest podniesienie świadomości ekologicznej
i kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców województwa
łódzkiego poprzez promowanie
zasad zrównoważonego transportu.
W ramach projektu zostały zorganizowane różne imprezy i wyciecz-
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w Sejmie podczas ogólnopolskiej
konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”.
Jej organizatorem była sejmowa
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przy
współudziale Fundacji Polskiego
Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Wydziału Administracji
i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, który od ponad 10
lat prowadzi badania w zakresie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego. Kryteria,
które były brane pod uwagę w rankingu, obejmowały trzy obszary
rozwoju: społeczny, gospodarczy oraz ochronę środowiska. Obiektywnych danych na temat wszystkich jednostek samorządowych (jest
ich w Polsce blisko 2,5 tysiąca) dostarczył organizatorom Główny
Urząd Statystyczny. Gratulujemy!
(jm)
energii odnawialnej. Zwieńczeniem wydarzenia była uroczysta
gala, podczas której najprężniejsze polskie firmy i instytucje zostały uhonorowane nagrodami
przyznawanymi przez „Forum
Przedsiębiorczości" i „Biznes
Plus" w trzech kategoriach:
Lider Rozwoju Regionalnego
2015, Polska Nagroda Innowacyjności 2015 i Polska Nagroda
Jakości 2015. Otrzymało je
około 60 firm, organizacji
i osób, a jedną z nich była Łódzka Kolej Aglomeracyjna.
Jerzy Mazur,
zdjęcia Sebastian Szwajkowski

ki do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Cieszyły się one
ogromnym zainteresowaniem dzięki merytorycznemu wsparciu pracowników obu
parków, którzy opowiadali uczestnikom
wycieczek o unikatowych okazach przyrody. Polska Izba Ekologii od 2002 r. organizuje Konkurs EKOLAURY, promując działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw,
instytucji, organizacji pozarządowych
i samorządów, które uzyskały szczególne
osiągnięcia w tej dziedzinie. Warto tu tez
dodać, że FLIRT3 należący do Łódzkiej
Kolei Aglomeracyjnej został pierwszym
w Polsce pojazdem systemu kolei konwencjonalnej z zezwoleniem na dopuszczenie
do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI). Duże brawa!
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Fashion Week za nami
W połowie listopada w hotelu DoubleTree by Hilton Łódź
odbyło się największe wydarzenie modowe w Polsce – 13. edycja
FashionPhilosophy Fashion Week Poland. To jedyna taka impreza
w naszym kraju, która spełnia wymogi światowych Tygodni Mody.
Nieprzerwanie od 2009 r. odbywa się w Łodzi – mieście, które
wspiera kreatywność. Podczas tegorocznej, jesiennej edycji nie
zabrakło pokazów na najwyższym poziomie, imprez towarzyszących oraz niespodzianek dla gości. Swoje kolekcje na sezon
wiosna-lato 2016 zaprezentowali polscy
(m.in. Joanna Kędziorek i Natalia Jaroszewska) i światowi projektanci (m.in. Carlosa
Gila z Portugalii). Goście podziwiali kreacje
z Moda Lisboa i Fashionclash Maastricht;
na świecie internauci mogli śledzić pokazy
na portalach Facebook, Twitter, Pinterest,
Instagram oraz Snapchat (także w czasie
rzeczywistym, również to, co działo się za
kulisami!). Wydarzenia na bieżąco komen-

towali dziennikarze
z kraju i zagranicy,
blogerzy i fotografowie pracujący dla tak
prestiżowych tytułów,
jak m.in. Vogue Italia,
Collezioni czy Forbes.
Tradycją
Fashion
Week stało się przyznawanie nagrody Złotego Flaminga, którą
otrzymują osobowości
ze świata mody. W tym
roku odebrał ją Jerzy
Antkowiak,
współtwórca marki Moda
Polska.
Następna edycja
festiwalu – w dniach
19-24 kwietnia 2016 r.
(jm)

Bogaci ludzie z biednego miasta
Pochodzili z Łodzi. Tu się urodzili, chodzili do szkoły, pracowali, tworzyli, zakładali rodziny, modlili się. Osiągnęli sławę, fortunę,
szacunek. Lista jest długa, a pod każdą literą alfabetu można by wpisać kilka nazwisk. W małych, drewnianych domkach na Bałutach
mieściły się liczne, drobne zakłady krawieckie. Historie ich losów są
bardzo do siebie podobne, wszędzie królowała jedna maszyna krawiecka i jedno żelazko, a rodzina gromadziła się wokół lampy naftowej i przeszywała znoszone spodnie i łatała płaszcze, gdyż zlecenie
na garnitur trafiało się rzadko. Tak też było w rodzinie krawca Izaaka Lichtensteina na ulicy Krótkiej, niedaleko rynku Bałuckiego.
W 1893 r. urodził się tu Bernard, znany później jako Rodeo Ben,
kowboj z Polski, twórca kultowych dżinsów Wrangler 13 MWZ.
Ale po kolei...
Mały Ben, aby zapomnieć o niedostatkach, uciekał w świat książek o Winnetou, jego bracie krwi Old Shatterhandzie oraz innych
bohaterach Dzikiego Zachodu. Marzył o wielkich podróżach, lecz
pilnie uczył się od ojca tajników podwójnych, mocnych szwów,
potrafił uszyć spodnie mocne jak stal i koszule na zatrzaski, a nie
guziki. W 1937 r., już jako dojrzały 44–letni krawiec, wsiadł na statek
SS ”Kościuszko” płynący do Nowego Jorku. Nie przypuszczał,
że zabrana z Łodzi przenośna maszyna do szycia stanie się jego żywicielką i źródłem dochodów, a potem sławy i wielkiej fortuny. Nowe
życie Bena zaczęło się w Pensylwanii na Broad Street pod numerem
6240 – wielki
awans, bo z…
Krótkiej na
Broad, czyli
Szeroką!
Otworzył tam
pierwszą pracownię krawiecką pod

szyldem ”Rodeo Ben”.
W kręgach kowbojów cieszył się szacunkiem jak
najwięksi projektanci
mody, a w jego spodniach
chodził jeden z najsłynniejszych hollywoodzKowboje na rodeo do dziś używają
kich kowbojów Roy
dżinsów marki Wrangler
Rogers! W 1947 r. zatrudniła go szyjąca dżinsy firma Blue Bell, która dla marki, którą stworzył,
wymyśliła nazwę Wrangler. Spodnie Bena były mocniejsze od słynnego Levisa, miały 5 kieszonek, w tym małą na zegarek, a zapinane były
na suwak. Doskonale się sprawdzały na turniejach rodeo. Dzisiaj
sklep „Rodeo Ben” nie istnieje, ale zachował się budynek do którego
ściągają wycieczki turystów, by wysłuchać historii o kowboju z Polski,
a warto by dodawać – z Łodzi. Bernard Lichtenstein cieszył się długim
i szczęśliwym życiem. Zmarł 11 lutego 1985, zostawił 2 synów, 2 córki,
7 wnuków i 8 prawnuków, pochowany jest na cmentarzu Mount
Lebanon w Collingdale, Pensylwanii.
Ewa Rabiega

Roy Rogers

MODA
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Zdjęcie Bernarda Lichtensteina z płyty nagrobnej
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Galeria Łódzka w świetle gwiazd
W tym roku Galeria Łódzka zadbała o wyjątkową oprawę nadchodzących Świąt.
Fasadę budynku zdobi nowa dekoracja stworzona z ponad 200 tysięcy punktów
świetlnych oraz 45 mega gwiazd. Wnętrze Centrum upiększają ozdoby z kryształami
Swarovskiego oraz dziesięciometrowa choinka z dziesięcioma tysiącami lampek.
W okresie przedświątecznym na klientów czekać będzie św. Mikołaj, piernikowa
kraina i jarmark regionalny. Dodatkowo miłośnicy świątecznych zakupów będą
mogli skorzystać z bezpłatnej usługi Concierge. W grudniu Galeria Łódzka zagwarantuje klientom szereg usług, które ułatwią przygotowania do Świąt. Na specjalnym stoisku będzie można stworzyć m.in. bombkę z personalizowaną dedykacją. Na pasażu zagości Five o’clock z niezwykłymi, herbacianymi zestawami świątecznymi oraz Kukartka, która zapewni profesjonalne pakowanie
prezentów. W tym magicznym okresie do dyspozycji klientów pozostają również stoiska
z ozdobami świątecznymi, m.in. punkt Eurofirany. Od 11 grudnia na wielbicieli tradycyjnych, polskich przysmaków czekać będzie stoisko Jarmarki z Tradycją, będące gwarancją
wyjątkowo „smacznych Świąt”.
4 grudnia do Galerii zawita św. Mikołaj oraz jego podbiegunowy punkt fotograficzny,
w którym klienci Galerii Łódzkiej będą mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. W pasażu
Centrum stanie piernikowa kraina, którą wypełni aromat wypieków oraz korzennych przypraw. Zapach świeżo pieczonych pierników z pewnością oczaruje małych miłośników
bożonarodzeniowych wypieków. 6 grudnia w MIKOŁAJKI – wspólnie z Tomaszem Karolakiem – będzie
można napisać listy do św. Mikołaja. Gwiazda kinowego hitu „Listy do M.2” oraz kultowego serialu
„Rodzinka.pl” podejmie się również „kulinarnych
wyzwań” w Piernikowej Krainie. Ci, którzy marzą o zdjęciu z Tomaszem Karolakiem, będą mieli ku
temu okazję. Przez najbliższe trzy weekendy Galeria Łódzka zapewni prestiżową usługę Concierge,
z której klienci będą mogli skorzystać bezpłatnie. Profesjonalni pomocnicy pomogą spakować
i zanieść zakupy na parking. Dla Klientów przygotowano również świąteczny program lojalnościowy, w którym paragony będą wymieniane na upominki oraz bony zakupowe. Dodatkowo od 18 do 23
grudnia Galeria Łódzka będzie czynna dłużej – od poniedziałku do soboty do godz. 22.00, a w niedzielę do 21.00. Warto zawitać do Galerii Łódzkiej, w której już pachnie Świętami!

Wiecha na Symetris
nia biurowa to 19 tys. mkw. Zastosowany tu zostanie szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wysokiej klasy łącza teleinformatyczne, system bezpieczeństwa, monitorowania i kontroli
dostępu. Realizacja pierwszego etapu zakończy się wiosną 2016 r.
Inwestycja opiewa na ok. 100 mln zł. Więcej informacji znajdziemy
na www.symetrisbusinesspark.com.pl

Budowa Symetris Business Park w Łodzi osiągnęła najwyższy
punkt konstrukcyjny i na budynku przy al. Piłsudskiego zawisła
symboliczna wiecha. Projekt inwestycji przygotowała Pracownia
Architektury, Urbanistyki i Wnętrz B’ART. Architektura nawiązuje do prostych form, odnosząc się do modernistycznej architektury
okresu międzywojennego i przemysłowego dziedzictwa miasta.
Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach, a łączna powierzch-
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Przyjaciele Świata dla dzieci
5 grudnia o godz. 19.30 w Pałacu Poznańskich Stowarzyszenie „Przyjaciele Świata”
(www.przyjacieleswiata.pl) organizuje koncert „Najfajniejsze Mikołajki w Łodzi”, który będzie
zwieńczeniem tegorocznej działalności charytatywnej Stowarzyszenia. Koncert uświetnią
znane postaci sceny muzycznej. W przerwie zaplanowano poczęstunek, a po występach rozpocznie się zabawa taneczna, przewidziana do 1.00 w nocy. Podczas imprezy będzie można
zakupić kubeczki i talerzyki podpisane przez
znane osoby ze świata sportu, kultury i nauki
(m.in. Sting, Kenzo Takada, Patrizia Gucci, Mario
Vargas Llosa, Claudia Cardinale), które w ten sposób włączają się w działania Stowarzyszenia. Impreza odbędzie się już po raz trzeci, co utwierdza nas w przekonaniu, że łodzianie mają w sobie nieustającą chęć niesienia pomocy innym – podkreśla Agnieszka Zarembska, prezes Stowarzyszenia „Przyjaciele Świata”.
Koszt udziału w koncercie wynosi 150 zł, a uzyskane środki pomogą zakupić sprzęt medyczny
do leczenia małych pacjentów Zakładu Genetyki
oraz Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii
ICZMP.
(BeO)
Andrzej Kostrzewski

Filmowa Łódź

Największe filmowe targi świata American Film Market w Santa
Monica w USA odwiedziła w listopadzie łódzka reprezentacja
w składzie Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska oraz dyrektor EC1
Łódź-Miasto Kultury Błażej Moder. Wyjazd współorganizował Polski Instytut Sztuki Filmowej i miał na celu promocję Łodzi filmowej
oraz poszukiwanie kontaktów i szans na międzynarodową współpracę dla Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Na targach
zgodnie z oczekiwaniami organizatorów pojawiło się ponad 8000
uczestników z 80 krajów świata, w tym producenci filmowi i dziennikarze, organizatorzy festiwali, agenci i reżyserzy.
– Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi ma być instytucją ponadlokalną, a zasięg jej aktywności musi być międzynarodowy. Chcemy wyraźnie
pokazać potencjał filmowej Łodzi i przyciągnąć do nas największe przedsięwzięcia i najważniejsze światowe inicjatywy. Nie ma lepszego miejsca
na nawiązanie kontaktów
i relacji, niż największe na świecie targi filmowe – mówiła
po powrocie z USA prezydent Hanna Zdanowska.
W programie wizyty znalazły się bezpośrednie spotkania z przedstawicielami
wytwórni filmowych –
m.in. Warner Bros oraz
przedstawicielami polskiego konsulatu w Los Angeles.
Przypomnijmy,

Katarzyna Kołodziejczyk

Bartek Grzanek

że w lipcu br. bawiła w EC1
ówczesna Minister Kultury Małgorzata Omilanowska i podpisała umowę
o utworzeniu w Łodzi
Narodowego
centrum
Kultury Filmowej.
(BeO)

Małgorzata Omilanowska i Błażej Moder

Karta dla seniorów

Program Miejska Karta Seniora to projekt skierowany do osób
powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie Łodzi. Każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 60 lat, może korzystać z przygotowanych ofert okazując Kartę Seniora w punktach wskazanych przez
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partnerów projektu. W związku z dużym zainteresowaniem programem UMŁ informuje, że została zwiększona liczba punktów wydawania Karty. Można ją obecnie wyrobić w punktach informacji
UMŁ przy ul. Zachodniej 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemienieckiej 2, ul. Piotrkowskiej 153, al. Piłsudskiego 100, ul. Inflanckiej 45
oraz w ŁCKzM przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od strony pasażu
Schillera). Aby otrzymać kartę należy się zgłosić i wypełnić wniosek.
Karta zostanie wydana po wypełnieniu wniosku oraz okazaniu
dowodu osobistego (jest bezterminowa i bezpłatna). Zapraszamy
do odwiedzania Punktów Informacji Urzędu Miasta Łodzi i odbierania aktualnej listy z ofertami partnerów programu. Internautów
zapraszamy na stronę www.seniorzy.uml.lodz.pl oraz profil na
Facebooku „Seniorzy w Łodzi”, gdzie na bieżąco zamieszczane są
nowe propozycje oraz ciekawe informacje dla osób 60+.
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Panattoni znów otwiera
Panattoni Europe, lider rynku powierzchni przemysłowych
w Polsce, oficjalnie otworzył Panattoni Business Center Łódź II.
Obiekt ma powierzchnię 33 tys. mkw. i powstał w siedem miesięcy.
Jest już w pełni wynajęty – klientami parku zostały firmy HUTCHINSON, DSV, FARUTEX, PEKAES i DS Smith. Ukończona
inwestycja to projekt o charakterze produkcyjno-magazynowym
i składa się z dwóch budynków. Każdy z nich zawiera elastyczne
rozwiązania, które umożliwiają najemcom przeprowadzanie
zarówno lekkiej produkcji, jak i składowania. Łódzkie portfolio
zrealizowanych przez Panattoni Europe obiektów obejmuje teraz
łącznie pięć centrów dystrybucyjnych –Panattoni Business Center
Łódź II, Panattoni Park Łódź East, Panattoni Park Łódź South,
Panattoni Park Business Center Łódź oraz Panattoni Park Stryków.
Deweloper dodatkowo zrealizował dwa obiekty o charakterze

Pociąg wjechał do tunelu
Do dworca Łódź Fabryczna wjechał pierwszy pociąg technologiczny – specjalny skład, który miał pokazać realizowane przez
spółkę inwestycje. Wyruszył z Warszawy, a po drodze przedstawiciele PKP PLK zaprezentowali co wykonano na
trasie Warszawa-Skierniewice.
Następnie
skład dotarł do Łodzi
i wjechał do podziemnej stacji Łódź Fabryczna. To pierwszy pociąg
na nowym łódzkim
dworcu. Trasę z Warszawy do Widzewa poko-

build-to-suit
dla
firm
Castorama
Polska
i
UPS.
Wszystkie zrealizowane
inwestycje
liczą ok. 450 tys.
mkw. nowoczesnej
powierzchni magazynowej w jednej
z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji
w Polsce Centralnej. W Europie firma wybudowała już 141 obiektów. Panattoni Europe jest częścią Panattoni Development Company, jednego z największych deweloperów powierzchni przemysłowych na świecie, prowadzącego działalność w 26 oddziałach
w Ameryce Północnej i Europie.
(jm, zdjęcia arch. Panattoni)
nał w 55 minut. – To
ogromne
osiągnięcie
i szansa dla całej aglomeracji łódzkiej – mówiła
Prezydent
Hanna
Zdanowska, która
nim
przejechała
z Widzewa do Łodzi
Fabrycznej. Według
planowanego harmonogramu z połączeń
z dworca będziemy
mogli
korzystać
od lata 2016 r.
(jm,
zdjęcia arch. UMŁ)

Raport o polskich metropoliach
Frma doradcza PwC jż po raz trzeci przygotowała „Raport
o polskich metropoliach”, analizujący sytuację społeczno-gospodarczą w dwunastu dużych miastach Polski ależących do Unii Metropolii Polskich. Zdaniem autorów raportu najmocniejszymi stronami Łodzi są m.in. sprawnie działające instytucje publiczne oraz
aktywność społeczeństwa obywatelskiego. Poprzednie dwa raporty
zostały przedstawione w latach 2007
i 2011, wzbudzając powszechne zainteresowanie i stanowiąc zachętę dla
pogłębionej dyskusji na temat strategii
rozwojowej. Zgodnie z metodyką
opracowaną przez PwC, kapitał został
podzielony na siedem składowych
odnoszących się do poszczególnych

obszarów rozwoju, tj. finansów,
inwestycji, infrastruktury, instytucji, wizerunku,
ludzi i jakości życia. Łódź posiada
obiektywnie korzystne warunki
do rozwoju inwestycji, a na jej
wizerunek wpływa duża liczba
organizowanych tu imprez masowych. W przeanalizowanych
przez PWC 12 metropoliach wytwarzanych jest aż 34 proc. całkowitego PKB. Łódź pod tym względem plasuje się nieco poniżej średniej
dla wszystkich metropolii (29 proc.). Miasto cały czas nie może
wyrwać się ze stereotypu ośrodka naznaczonego skutkami procesów
restrukturyzacji przemysłu, z wszelkimi tego konsekwencjami, także
społecznymi. A zatem jest jeszcze sporo do zrobienia!
(jm, zdjęcia Sebastian Szwajkowski)

Łódź Pozdrawia nagrodzona
Kampania reklamowa Łódź Pozdrawia, przygotowana przez
Agencję MOSQI.TO i Miasto Łódź, otrzymała główną nagrodę
w prestiżowym konkursie MIXX Awards&Conference w kategorii
kampanie cross-mediowe. To już kolejna nagroda dla kampanii,
która zmienia wizerunek naszego miasta. Łódź Pozdrawia ma już na
swoim koncie nagrodę Kreatura w kategorii Kampania Outdoorowa oraz wyróżnienia w kategorii kampania zintegrowana, Golden Arrow
nagrodę główną w kategorii open,
a także wyróżnienie w kategorii marketingu internetowego, nagrodę w konkursie Fundacji Komunikacji Społecznej w kategorii „Kampanie dla rozwoju" oraz Grand Prix Kryształów
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PR-u w kategorii „najlepsza kampania promocyjna”. Konkurs
MIXX Awards&Conference organizowany jest przez Związek Pracodawców Branży Internetowej w kategorii kampanie cross-mediowe. To bardzo prestiżowa nagroda, do której nominowana jest
elita najlepszych agencji marketingowych
w kraju. – Szczególnie cieszy mnie to,
że kampania powstała dzięki współpracy
i zaangażowaniu mieszkańców miasta,
którzy stali się jego największymi ambasadorami – mówi Bartłomiej Wojdak,
Dyrektor Biura Promocji, Turystyki
i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta
Łodzi. Życzymy więc kolejnych nagród!
(jm)
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Ubezpieczenia kompleksowo
We wrześniu powstało pierwsze z kilkunastu planowanych biur na trenie
województwa łódzkiego. Zapraszam wszystkich Czytelników „Rynku Łódzkiego” do zapoznania się z naszą ofertą, a partnerów biznesowych zainteresowanych
podjęciem współpracy z naszą firmą zachęcam do kontaktu pod numerem telefonu
+48 535 160 444 – podkreśla Paweł Krysiak, Dyrektor Regionu odpowiedzialny za rynek łódzki.
(Not. jm)

„Ubezpieczenia od A do Z” to ogólnopolska multiagencja ubezpieczeniowa działająca od 17 lat z siedzibą w Kielcach. Z firmą współpracuje 2000 pośredników z całej Polski, których wspiera jedyny tego
typu w kraju agencyjny dział Call Center. Wieloletnie doświadczenie
oraz znacząca pozycja na rynku ubezpieczeniowym pozwalają rozwijać firmie sieć biur także poza woj. Świętokrzyskim.

Łódź, ul. Armii Krajowej 34; tel. 603 866 556

Dyrektor Regionu:
Paweł Krysiak
tel. 535 160 444; pawel.krysiak@ubezpieczeniaodadoz.pl

www.ubezpieczeniaodadoz.pl

Elektryczny rower pod choinkę?
Rower hybrydowy ze wspomaganiem elektrycznym – to
chyba nietypowy pomysł na
prezent pod choinkę: bo sezon
rowerowy za nami… Może jednak warto odłożyć na bok stereotypy i sprawić prezent,
który nie tylko przyniesie
radość, ale będzie też naprawdę
użyteczny. Rower to pasja
i uśmiech na twarzy, zaś rower
elektryczny to dodatkowa moc
i jeszcze więcej zabawy. Jeśli
ktoś bliski marzy o tym, żeby
zacząć jeździć na rowerze
i dołączyć do grona aktywnych, ale pierwszy krok ciągle
odkłada „na jutro” – to warto
mu pomóc! Sezon rozpocznie

SuperEnduro w Łodzi

W sobotę 5 grudnia w Łódzkiej Atlas Arenie odbędą się Mistrzostwa Świata i Puchar Europy SuperEnduro 2015. W ramach światowej rywalizacji w rundzie SuperEnduro udział wezmą najbardziej
utytułowani zawodnicy globu. Organizator imprezy – Łódzki Klub
Motorowy – zaprasza wszystkich miłośników sportów motorowych i mocnych wrażeń na największe i jedyne takie światowe zawody w Polsce. Łódzki tor wykorzystuje do budowy setki ton ziemi,
głazów, drewna i betonu, a jest rokrocznie wyróżniany i nagradzany przez światową czołówkę zawodników i ekspertów. Impreza

MOTORYZACJA

się za 3 miesiące, a koniec roku
to ostatnia szansa za kupno
nowego roweru elektrycznego
w cenach z poprzedniego sezonu, czyli 3250 zł netto.
Co więcej – wszystkim, którzy
kupią rower do końca roku
2015,
salon
TRYBECO
w Łodzi na ul. Legionów 106 oferuje 5 proc. zniżki oraz bardzo
dogodne warunki kredytowania w renomowanym banku. Rower
można też kupić na firmę z odliczeniem 100 proc. VAT. Nie przegap
szansy, odwiedź i przetestuj nasze rowery i skutery elektryczne –
gwarantujemy uśmiech na Twojej twarzy! Wejdź́ w TrybEco, żyj
lekko, czysto i kreatywnie, przesiądź́ się na elektryczny skuter miejski lub rower z elektrycznym wspomaganiem. Poczuj
wolność́ podróżowania, wybierz swój design i odkryj innowacyjne
możliwości. Zrób to dla siebie. A przy okazji, bez żadnego wysiłku
zrobisz coś dla swojego miasta i dla naszej planety – zapraszamy!

przeznaczona jest dla najbardziej
wymagających znawców tematu,
ale jest też idealnym piknikiem
rodzinnym o dużej skali różnorodności emocji – od skrajnie
podniesionej
adrenaliny
po akcenty łagodne w sam raz dla
kobiet i dzieci w każdym wieku.
Bilet kosztuje 120 zł (dzieci do 5
roku życia mają wstęp za darmo,
ale bez przydzielonego miejsca).
Miłośników sportów motorowych organizatorzy zapraszają
do miasteczka zawodów już
od godziny 12.00. Wśród atrakcji
jest m.in. tor kartingowy, możliwość obejrzenia z bliska motocykli, konkursy z nagrodami, są
też stoiska wystawców oferujących sprzęt i akcesoria motocrossowe i motorowe. A dla zgłodniałych i spragnionych swoją ofertę
gastronomiczną przygotują najlepsze foodtrucki. Więcej informacji na www.facebook.com/events/1494845847509544/ oraz
www.enduroarena.com
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Policja z nowym samochodem

Komisariat Policji w Konstantynowie Łódzkim wyposażono
w nowy radiowóz marki Opel Corsa, zakupiony dzięki pomocy
gminy. Było to możliwe dzięki podpisaniu przez Henryka Brzyszcza, burmistrza miasta, umowy z Komendą Wojewódzką Policji
w Łodzi o przekazaniu 18 tysięcy złotych na konto Funduszu
Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji. Pozostała część
pieniędzy pochodziła z budżetu policji. Samochód jest już na służbie w całodobowym Komisariacie Policji w Konstantynowie Łódzkim, który zakresem działania obejmuje teren miasta i gminy Lutomiersk (1/3 powiatu pabianickiego). Komisariat w Konstantynowie
Łódzkim realizuje czynności służbowe z zakresu prewencji i pionu

kryminalnego. Wśród jednostek organizacyjnych o podobnej strukturze i stanie etatowym w garnizonie łódzkim,
komisariat w Konstantynowie
Łódzkim znajduje się w czołówce. W okresie od stycznia
do września 2015 r. komisariat
uzyskał znakomite wyniki jeśli
chodzi o wykrywalność przestępstw.
(jm)

Na zdjęciu od prawej Robert Krawczyk,
Komendant Komisariatu Policji
w Konstantynowie Łódzkim, Henryk
Brzyszcz, burmistrz Konstantynowa
Łódzkiego oraz Paweł Zarychta, Komendant
Powiatowy Policji w Pabianicach.

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
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