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rozwiązania rekomendowane dla poszczególnych grup klientów.
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W mieście
Nowym Wiceprezydentem
Łodzi jest Wojciech Rosicki, który zastąpił Marka
Cieślaka. Zajmować się będzie
koordynowaniem projektu związanego z budowaniem Łódzkiego Rozmowa ze Sławomirem
Obszaru Metropolitalnego –
Majmanen, Prezesem Polskiej
poinformowała prezydent
Agencji Informacji i Inwestycji
Łodzi Hanna Zdanowska.
Zagranicznych
Marek Cieślak podziękował za pięć
lat współpracy, mówiąc,
że był to chyba najbardziej intensywny czas w jego życiu zawodowym. Wiceprezydent Wojciech Rosicki pełnił dotychczas
Mówi Pan,UMŁ,
że polska
gospodarfunkcję dyrektora DepartamentutPrezydenta
a wcześniej
ka iwychodzi
kokodyrektora Departamentu Strategii
Rozwojuz europejskiego
UMŁ. Odpowianu. Jak? Strategii Zintegrowanedał m.in. za przygotowanie i wdrożenie
Po latach
koncentrowania
się na
go Rozwoju Łodzi 2020+, pierwszą
edycję
Budżetu Obywatelwłasnych
sprawach
oraz integrowania
skiego, reformę Straży Miejskiej
i kampanie
wizerunkowe
Łodzi.
sięstrukturą
z Europą organizacyjną
zaczynamy dostrzegać,
że istTeraz, zgodnie z nową
UMŁ, będzie
nieją też możliwości
współpracyMiasta,
z krajami
Azji i Afryki.
Chcenadzorował
Biuro Architekta
Wydział
Urbanistyki
aby polscyBiuro
przedsiębiorcy
dostrzegli,
że Afryka
i główne
i my,
Architektury,
Strategii Miasta,
Wydział
ds. Zarządzania
kraje tego kontynentu
będą się rozwijały
w ciągu
najbliższych
Projektami,
Biuro ds. Rewitalizacji
i Rozwoju
Zabudowy
Mia15 lat
znacznie
niż reszta
świata.
I że są tam
możliwości
sta.
– Przed
nami szybciej
bardzo intensywny
okres.
Pozyskaliśmy
już część
środków
nie tylko
dla takich
gospodarek
światowych,
chińska,
unijnych
na rozwój
miasta,
musimy zabiegać
o kolejne. jak
Zmiany,
które ameprzyrykańska, brytyjska,
francuska
czy rosyjska,
ale także
dlanam
krajów
gotowaliśmy
w ramach struktury
organizacyjnej
Urzędu,
pomogą
jeszcze
lepiej się zorganizować,
przyspieszyć
obiegdane
informacji,
by decyzje
o średnim
potencjale. Mamy
wszelkie
ku temu,
by staćbyły
się
podejmowane
jeszcze
sprawniej – podkreślił
wiceprezydent
Wojciech
największym
środkowoeuropejskim
partnerem
dla krajów
AfryRosicki
konferencji
prasowej. produkcja
Nowym dyrektorem
ki. Takiepodczas
dziedziny,
jak budownictwo,
materiałów
Departamentu
będzie Tomasz
Piotrowski.
Jednoczebudowlanych, Prezydenta
budowa infrastruktury
drogowej
i kolejowej,
orśnie
zmienia
się struktura
organizacyjna
Urzędu Miasta
Łodzi.
ganizacja
przetwórstwa
spożywczego,
rybołówstwa
i gospodarki
Wśród
najważniejszych
zmian
jest reorganizacja
BiurawspółpraPromomorskiej
– to najbardziej
oczywiste
kierunki polskiej
cji,
współpracy zagranicznej do Biura Obsługi
cy zprzesunięcie
Afryką.
Inwestora.
ds.rządową
Ochrony
Własności
do Nieruchot Był Pan Oddział
z delegacją
w Praw
Nigerii.
Jakie są możliwości
tego
mości
i
Biuro
Nadzoru
Właścicielskiego
będą
teraz
nadzorowakraju?
ne przez
sekretarza miasta.
Organizowaliśmy
tam część gospodarczą wizyty premiera
Donalda Tuska. Byłem zaskoczony stopniem przygotowania miW
województwie
nistrów
rządu nigeryjskiego. Prezydent Nigerii zaprosił ich na
Nowym
Łódz- a oni dokładnie wiedzieli, o czym
spotkanieWojewodą
z polską delegacją,
kim
został
prof.
Zbigniew
chcą rozmawiać z polskim rządem i naszymi przedsiębiorcami.
Rau, kierownik Katedry
Po drugie – zorganizowaliśmy tam polsko-nigeryjskie forum goDoktryn Polityczno-Prawspodarcze, na które przyjechało ponad dwustu przedsiębiorców
nych na Wydziale Prawa
nigeryjskich, niektórzy limuzynami poprzedzonymi samochodai Administracji Uniwersymi z ochroną. Jasne jest jedno – nie ma co pchać się do Afryki bez
tetu Łódzkiego. Od 1983
poparcia tamtejszego rządu i jego parasola politycznego.
do 1995 roku pracował na
t Jakie macie na to sposoby?
zagranicznych uczelniach
Wspólnie z Łódzką
w Max-Planck-Institut
fuer Regionalną Izbą Gospodarczą
oraz
Instytutem
Afrykańskim
nasza agencja organizuGeschichte w Getyndze,
je w listopadzie
Łodzi pierwszy kongres partnerstwa
Trinity
College w wCami współpracy
POLANDAFRICA
2013.
Łódź
Wicewojewoda Karol
Młynarczyk
bridge
oraz napolsko-afrykańskiej
Uniwersytei Wojewoda
Zbigniew
Rau
jestwjednym
najbardziej
znanych polskich miast
w Afryce
dzięcie
Teksasiez w
Austin, był
ki
tutejszemu
Studium
Języka
Polskiego,
które
ukończyło
wielu
też stypendystą uniwersytetów brytyjskich, amerykańskich
Wspólnie zapraszamy
zatem
łódzkich
i afrykańskich
australijskich.polityków.
W latach 2005-2007
był senatorem
z listy
Prawa
listopada na
Udział
w
i przedsiębiorców
Sprawiedliwości w
w dniach
okręgu26-27
piotrkowskim,
alekongres.
nie należy
do tej
kongresie
jest r.
bezpłatny,
a informacje
o nimW
sąpierwszym
na stronie www.
partii;
w 2007
nie ubiegał
się o reelekcję.
dniu
polandafrica.pl
sprawowania
obowiązków Wojewoda Zbigniew Rau spotkał się
Rozmawiał:
Jerzy Mazur
z dyrektorami wydziałów Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego,
następnie złożył kwiaty pod pomnikiem Pękniętego Serca
w parku im. Szarych Szeregów – w hołdzie ofiarom niemieckiego obozu koncentracyjnego, który funkcjonował w Łodzi
w trakcie II wojny światowej przy ul. Przemysłowej. Z kolei
nowym Wicewojewodą Łódzkim został Karol Młynarczyk. Akt
powołania na tę funkcję, podpisany przez Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło, wręczył Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau.
Nowy wicewojewoda jest lekarzem, był samorządowcem i radnym powiatu pajęczańskiego.
Nowym władzom Miasta i Województwa życzę samych sukcesów!
Jerzy Mazur
Redaktor naczelny
Zdjęcie: archiwum UMŁ oraz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
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WYDARZENIA

Targi w pierwszym kwartale
XXII Targi Regiony Turystyczne Na Styku Kultur (26-28 lutego) to
obowiązkowe wydarzenie dla instytucji i firm, które tworzą branżę
turystyczną w Polsce. Wystawcy przedstawią najciekawsze zakątki
kraju, a zwiedzający poznają nowe miejsca i sposoby spędzania wolnego czasu. Targi odbędą się w nowej formule. Organizatorzy stawiają
przede wszystkim na wspólną zabawę i wymianę doświadczeń. W ostatni weekend lutego hala EXPO-Łódź stanie się kopalnią pomysłów
i źródłem wielu inspiracji. Dla najmłodszych będą gry i zabawy z animatorami, warsztaty taneczne i pokazy tańca, warsztaty co zabrać i jak
spakować się w 5 minut, pokazy cyrkowe, warsztaty rękodzieła, turnieje, konkursy oraz quizy z atrakcyjnymi nagrodami. Dla młodzieży
i studentów będą konkursy wiedzy o Polsce, sporty ekstremalne i przegląd piosenki turystycznej. Starsi chętnie obejrzą turniej rycerski
i pokazy sztuk walki, warsztaty kulinarne „Poznaj smaki regionów”
i poznają grupy rekonstrukcyjne. Będą tu także pokazy rekreacji
ruchowej dla seniorów, prelekcje jak podróżować bezpiecznie w każ-

Edukacja 2015

Na Styku Kultur 2015

Na Styku Kultur 2015

BioFach nakarmi

Edukacja 2015

su odbywać się będą Międzynarodowe Targi Natural Personal
Care. W kilkunastu halach
zobaczymy zatem wszystko, co
nadaję się do użycia w gastronomii w restauracjach, barach,
Barbara Böck, Helen Kreisel, Marie-Claire
zakładach i sieciach gastronoRitzer z Biura Prasowego BioFach
micznych oraz w domu. Jak zapowiadają organizatorzy, mnóstwo
będzie tu ekologicznych produktów wegańskich, gdyż partnerem BioFach jest Vegetarierbund (VEBU), czyli niemieckie Stowarzyszenie
Wegetariańskie. Przygotowywane są specjalne prezentacje, pokazy
gotowania, degustacje, dyskusje panelowe, odczyty i seminaria na
temat programów poświęconych branży. Odwiedzający będą mogli
tu degustować organiczne wina z całego świata! Więcej informacji
o imprezie znajdziemy na stronach www.biofach.de/programme oraz
www.vivaness.de/programme
(jm, zdjęcia NürnbergMesse)

Międzynarodowe
Targi
Żywności Ekologicznej BioFach oraz Vivaness odbędą się
w Norymberdze w dniach 10-13
luty. Byliśmy na tych targach
wielokrotnie w latach 20022008 i relacje z nich można znaleźć w archiwalnych wydaniach
„Rynku Łódzkiego” (na życzenie możemy przysłać w wersji
pdf!). W tym roku zaprezentuje
się tu ponad 2400 wystawców,
a w sąsiednich halach komplek-

TARGI

dym wieku oraz występy zespołów ludowych. Oczywiście nie zabraknie spotkań z podróżnikami i blogerami, warsztatów fotograficznych
oraz konkursów fotograficznych. Regionem partnerskim imprezy jest
Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy,
Grabowej i Unieści.
Z kolei w dniach 17-18 marca Międzynarodowe Targi Łódzkie
zapraszają na Targi Edukacyjne. To największa tego typu impreza
w Polsce – co roku odwiedza ją ponad 13 tys. młodzieży stojącej przed
wyborem dalszej drogi kształcenia. Nowością edycji będzie prezentacja
multimedialnych rozwiązań wspomagających procesy edukacyjne.
Firmy posiadające w ofercie środki i pomoce dydaktyczne nowej generacji pokażą innowacyjne rozwiązania w ramach Salonu Innowacyjna
Szkoła, a dopełnieniem oferty będzie konferencja pt. Edukacja multimedialna we współczesnej szkole. Targi rozszerzą też swój zakres
o Akademię Smyka, strefę dedykowaną rodzicom, którzy chcą zaplanować edukację dzieci od najmłodszych lat. Jak co roku targom towarzyszy bogaty program konferencji skierowanych do nauczycieli, przygotowanych we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Zapraszamy!
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Strefa na plusie

wchodząca w skład
grupy – została utworzona we wrześniu
2015 r. w celu wybudowania nowoczesnego
zakładu produkcji płytek ceramicznych, w
tym płytek podłogowych i fasadowych
wytwarzanych
w
dużych formatach.
Będzie to już czwarta
inwestycja realizowana przez grupę w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Ponadto, ŁSSE we współpracy z 10 Izbami Gospodarczymi zorganizowała
ub. roku dwie edycje business mixerów, w których wzięło udział ok.
350 firm reprezentujących różne branże z Polski oraz goście z zagranicy. W roku ubiegłym ŁSSE po raz drugi z rzędu otrzymała tytuł
najlepszej specjalnej strefy ekonomicznej dla sektora MŚP w Europie. Tytuł przyznany został przez prestiżowe brytyjskie wydawnictwo fDi Magazine (Grupa Financial Times) w rankingu fDi Global
Free Zones of the Year 2015. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w Nowym Roku!
Jerzy Mazur

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zamknęła 2015 rok ze
znakomitym wynikiem. 13 inwestorów łącznie zadeklarowało nakłady inwestycyjne w wysokości 558 mln zł, zatrudnienie 481 nowych
pracowników oraz utrzymanie 1193 miejsc pracy. Strefa złożyła
także wniosek o kolejne rozszerzenia swoich terenów, tym razem
powiększające obszar strefy o 22 ha. Wniosek zawiera m.in. 4 nowe
projekty inwestycyjne (w Łodzi, Kutnie, Sławnie i Koninie). Inwestorzy zadeklarowali w nich łącznie nakłady za ponad 345,3 mln zł oraz
utworzenie przynajmniej 427 nowych miejsc pracy. Powiększą się
także podstrefy w Kutnie i Łowiczu o nowe tereny inwestycyjne. Największą tegoroczną inwestycją zarówno pod względem nakładów, jak i
zatrudnienia, jest nowy
projekt Ceramiki Tubądzin. Grupa Tubądzin to
jeden z czołowych polskich producentów płytek ceramicznych. Spółka
Ceramika Tubądzin III –

PELION zdobywca

jowym rynku zaopatrzenia szpitali, dostarczając
leki do 80 proc. placówek, zarządza największą
siecią aptek w Polsce oraz
świadczy kompleksowe
usługi wsparcia logistycznego dla producentów.
W 2007 r., grupa powołała do życia Fundację
Dbam o Zdrowie, której
celem statutowym jest pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej
i materialnej w szczególności poprzez dofinansowywanie zakupu
leków. Pelion od 2011 r. organizuje w Łodzi maraton promujący
zdrowie i aktywny tryb życia. Od 2013 r. Pelion SA jako pierwsza
firma z sektora ochrony zdrowia i pierwsza spółka z Łodzi znajduje
się w RESPECT Index, pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej
indeksie giełdowym skupiającym spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. W 2015 roku już czwarty raz z rzędu
znalazła się w składzie prestiżowego RESPECT Index. Uroczyste
ogłoszenie nowego składu indeksu i wręczenie certyfikatów spółkom miało miejsce 16 grudnia 2015 r. w siedzibie Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie. Pozostaje tylko pogratulować!
(jm)

Firma Pelion SA po 25 latach istnienia na rynku ma się czym
pochwalić. Zatrudnia ponad 9 tys. pracowników w kilku firmach,
między innymi w największej rodzinie aptek w Polsce – DOZ APTEKACH, jest na giełdzie i osiąga sprzedaż w wysokości ponad 8 mld
zł rocznie. Z małej lokalnej łódzkiej firmy hurtowej powstałej w 1990
r. przekształciła się w jedną największych polskich firm działających
na rynku ochrony zdrowia w Polsce. Jako jedna z niewielu polskich
firm skutecznie działa na Litwie. Świadczy usługi na rzecz pacjentów, aptek, szpitali i producentów. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie firma zadebiutowała w 1998 r. jeszcze pod nazwą
Polska Grupa Farmaceutyczna. Dziś podstawowa działalność operacyjna Pelion skupiona jest w ramach czterech linii biznesowych,
w ramach których
za pośrednictwem
spółek-córek obsługuje ponad 10 tys.
aptek, współpracuje
z 850 producentami
farmaceutycznymi
i jest liderem na kra-

Biurowce w budowie

tris Business Park – mówi
Adam Pustelnik, dyrektor BOI UMŁ.
Symetris Business
Park to kolejna nowa
inwestycja na łódzkim
rynku.
Biurowiec
powstaje przy al. Piłsudskiego, głównej arterii
miasta, czyli trasie
W-Z łączącej śródmieście z dwoma największymi osiedlami mieszkaniowymi – Widzewem i Retkinią. W piątej edycji Rankingu
Miast Polskich Polskiego Związku Firm Deweloperskich Łódź zdobyła zaszczytne II miejsce,
potwierdzające rosnącą
wagę miasta na polskim
rynku biurowców.
(jm)

Łódź jest siódmym co do wielkości rynkiem nowoczesnej
powierzchni biurowej w Polsce. W ostatnich siedmiu latach na
rynek trafiało średnio 21 tysięcy mkw. przestrzeni najwyższej klasy.
Po skromnym 2014 roku, w którym do użytku został oddany tylko
jeden biurowiec, rok 2015 przyniósł znaczne ożywienie. W pierwszym półroczu powstały Wojewódzkie
Centrum
Biznesu
i Przedsiębiorczości przy ul.
Narutowicza 34, Olimpia Software Pool przy ul. Sienkiewicza 176
i II faza centrum biurowego przy
ul. Targowej 35. Biuro Obsługi
Inwestora (BOI) szacuje, że w 2016
roku na rynek trafi około 30 tysięcy mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.
– Ponad 18 tysięcy znajdzie się
w wykańczanym drugim budynku University Business Park przy ul. Wólczańskiej 178, a kolejne 9,5 tysiąca mkw.
w pierwszym z dwóch gmachów Syme-

rynek Łódzki 1(176) 2016

5

INWESTYCJE

Nowy western w Heliosie
W styczniu zobaczymy w kinach
Helios nowy western Quentina Tarantino „Nienawistna ósemka” („The Hateful Eight”). Podobno jest tak samo
dobry, jak „Django”. Na ekranie zobaczymy Samuela L. Jacksona, Channing
Tatum, Kurta Russella, Jennifer Jason
Leigh, Waltona Gogginsa, Damiana
Bichira, Tima Rotha, Michaela Madsena i Bruce Derna. Światowa premiera
filmu odbyła się 25 grudnia, a w styczniu trafi do Polski. To historia dwóch
łowców głów, przypadkowo wplątanych
w krwawą jatkę. I choć Quentin Tarantino pilnie strzeże tajemnic swoich fabuł,
teraz o nowym filmie wiemy sporo –
jego scenariusz wyciekł do internetu rok

temu, kiedy reżyser
skończył pracę nad
jego pierwszą wersją. „The Hollywood
Reporter” pisał wówczas,
że
film
będzie połączeniem
westernu z klimatem dzieł Agathy Christie, ma 5 rozdziałów z retrospekcjami, wątkiem detektywistycznym i oczywiście sporą dawką
przemocy. Tarantino wydał wtedy scenariusz w formie książki,
zabrał się za inny projekt i zrezygnował z realizacji filmu. Ale
w końcu go jednak zrobił – jest w nim podobno scena homoseksualnego seksu oralnego, pada w nim 200 razy słowo „nigger” („czarnuch”) oraz całe mnóstwo innych przekleństw. No i czerwona farba
leje się jak z cebra…
(jm, zdjęcia archiwum)

Punkt z kulturą

zdjęć z różnych prywatnych
kolekcji. Potem była czwarta
odsłona legendarnej serii
imprez – Prexer Style Mega
Bans. Prexer-UŁ to obecnie
około 40 zorganizowanych
wystaw ze wszystkich dziedzin
sztuki i prawie dwieście różnego
typu spotkań z ludźmi kultury,
sztuki,
muzyki,
polityki,
z kucharzami, harcerzami, tancerzami, z piosenkarkami,
a nawet – jak piszą organizatorzy – jednym lekarzem i jedną
tramwajarką. To także około 20
imprez – m.in. cztery wesela
(obyło się bez pogrzebu!), kilka
urodzin, trzy Mega Bansy i dwa
sylwestry, a ok. 30 razy był także
punktem w grze miejskiej. Miejski Punkt Kultury Prexer-UŁ nie jest instytucją, lecz grupą 15 młodych osób ze Stowarzyszenia Topografie, które uwierzyły w Łódź
i w najbardziej krzywy ze znanych budynków na świecie. Wierzą tak
już pięć lat, a my im życzymy kolejnych oraz samych sukcesów!
(jm, zdjęcia Prexer)

Miejski Punkt Kultury Prexer-UŁ mieści się w budynku dawnych Łódzkich Zakładów Kinotechnicznych PREXER przy ul.
Pomorskiej 39. Punk niedawno skończył pięć lat istnienia. Obchody
rozpoczął w listopadzie ub. r. wernisażem wystawy „5 lat – cośmy
najlepszego (z)robili”, na której można było obejrzeć około 200

Kalendarze z miastem

nictwach opracowanych przez Biuro Promocji Urzędu Miasta.
W 2014 r. łódzkie
murale pojawiły się na
kartach kalendarzy
Fundacji
„Urban
Forms”, także łódzcy
artyści stworzyli swój
kalendarz „Town –
z
miasta
Łodzi”.
W kalendarzach na 2016 r. zostały zamieszczone zdjęcia Łodzi zrobione przez czterech fotografów: Tomasza Aulicha (Łódź Hudego),
Pawła Augustyniaka, Adriana Górskiego i Roberta Zapędowskiego.
Na zdjęciach zobaczymy nowe inwestycje, zrewitalizowane zabytki,
parki, dawne fabryki oraz miejsca o niepowtarzalnym klimacie.
ZWiK wydał kalendarz ze zdjęciami „Podziemnej katedry na Stokach”, a działające w Łodzi spółki swoje firmowe kalendarze dedykują naszemu miastu. Tak uczyniła między innymi TOYA. Łódź się
zmienia i jest coraz piękniejsza. – Wizerunek miasta jest wartością, z której
można czerpać przy realizacji komercyjnych projektów – twierdzi Bartłomiej
Wojdak, Dyrektor Biura Promocji Miasta. Kalendarze są dostępne
w Centrum Informacji Turystycznej ul. Piotrkowska 87.
(BeO)

Łódź coraz częściej staje się tematem wydawanych w naszym
mieście kalendarzy. Zdjęcia z różnych zakątków miasta trafiły na
karty kalendarzy przygotowanych przez kilku wydawców i lokalne
firmy. Dotąd zdjęcia i grafiki z Łodzi można było oglądać w wydaw-
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kulturalny styczeń
W teatrach
Galowym koncertem 2 i 3 stycznia rozpocznie Nowy Rok Teatr
Wielki. 22 i 23 stycznia można obejrzeć balet „Królewna Śnieżka
i siedmiu krasnoludków”, który w grudniu
obchodził
45-lecie,
a tancerki występujące
w roli Śnieżki gościły na
jubileuszowym spektaklu. W tym miesiącu na
afiszu jest balet „Dziadek do orzechów oraz
opery „Straszny dwór”
i „Don Giovanni”. WieFot. Joanna Miklaszewska arch. TW czór z cyklu „Spróbujmy pomarzyć” 11 stycznia będzie spotkaniem z projektantką kostiumów teatralnych i filmowych Barbarą Ptak, która przygotowała
kostiumy do nowej premiery „Nocy w Wenecji” Jana Straussa. Obejrzymy ją 29 stycznia, więc jej reżyser Artur Hofman i kierownik
muzyczny Wojciech Rodek starali się utrzymać ją w nastroju karnawału. Teatr Muzyczny na początku roku powtórzy swój koncert sylwestrowy, a 13 i 14 stycznia zaprasza na wznowioną„Łajzę” – widowisko taneczne do muzyki
zespołu
rockowego
Normalsi. 22 i 23 stycznia warto wybrać się na
musical Krzysztofa Herdzina „Cyrano”. Premierę komedii „Pomoc
domowa”, wystawi 16
„Cyrano”, fot. Michał Matuszak stycznia Teatr Powszechny – poznamy z niej dalsze losy bohaterki sztuki „Boeing, boeing”.
Z kolei w Teatrze im. Jaracza 9 stycznia odbędzie się premiera dramatu Szekspira „Antoniusz i Kleopatra” w reż. Wojciecha Farugi, zaś 30
i 31 stycznia można obejrzeć świetny nowy spektakl – „Komediant”,
z Barbarą Marszałek w roli tytułowej. Teatr Nowy 2 i 3 stycznia pokaże „Ziemię obiecaną”, a ostatni weekend w tym miesiącu wypełnią
Nowe Jaskulana, czyli wspomnienie Zdzisława Jaskuły i podsumowanie pracy tego wybitnego artysty jako dyrektora Teatru im. Kazimierza Dejmka. Nawiązują one do organizowanych w latach 70
„zastępczych Juwenaliów” – hucznej zabawy w Klubie 77, która
zaczynała się pochodem ulicą Piotrkowską (prowadził go Jaskuła
przebrany w śpioszki). Żeby przypomnieć ten barwny okres w życiu
swego dyrektora, teatr zorganizuje otwarte spotkania z jego przyjaciółmi i zaprezentuje spektakle, jakie powstały w czasie jego pięcioletniej kadencji.
W salach koncertowych
Filharmonia Łódzka wraca do tradycji uroczystych koncertów
w pierwszym dniu roku – 1 stycznia przygotowała wieczór podobny
do popisu Filharmoników Wiedeńskich, a w programie są uwertury,
marsze i arie z operetek Jana Straussa i wiele utworów autorstwa
innych Straussów, które przeniosą nas do roztańczonego Wiednia
XIX wieku. Orkiestrę Symfoniczną FŁ poprowadzi rodowity wiedeńczyk Karl Sollak, wystąpi też jego żona – śpiewaczka Aga Mikolaj. 8 stycznia zespół Alla Vienna zagra muzykę z polskich filmów.
15 stycznia z estrady popłyną porywające utwory G. Gershwina:
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„Amerykanin w Paryżu”, Koncert fortepianowy F-dur” i „Błękitna
rapsodia” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej i Chóru FŁ pod
batutą Vladimira Kiradijeva; przy fortepianie zasiądzie Ludmil
Angelov. 19 stycznia w koncercie pt. „Dróżki Pana Moniuszki czyli
był sobie Dziad i Baba”, wystąpią: śpiewaczka Bernadetta Grabias,
pianista Michał Grabias oraz aktor Mariusz Siudziński. 22 stycznia
odbędzie się koncert karnawałowy pt. „Swing, Swing, Swing”, a wieczór 29 stycznia wypełnią utwory Piotra Czajkowskiego: Kaprys włoski, fragmenty baletów i aria Tatiany z „Eugeniusza Oniegina”.
W Sali Koncertowej Akademii Muzycznej 15 stycznia wystąpią laureaci Konkursu Saksofonowego.
Jazz, mocne uderzenie i piosenka
6 stycznia w Wytwórni odbędzie się wesoły koncert na Trzech
Króli – Grohman Orchestra zagra polki, walce i marsze Jana Straussa. 24 stycznia wystąpi Kari, a 30 stycznia wystąpi zespół Zakopower.
ECK Logos zaprasza do Kościoła Środowisk Twórczych na koncert
kolęd.
Muzea i galerie
W Muzeum Włókiennictwa skończą się ciekawe wystawy – na
początku miesiąca sale ekspozycyjne opuszczą „Persy z Łodzi”,
a 10stycznia tkaniny żakardowe i prace Elżbiety Kędzi. Do końca
stycznia w Białej Fabryce można oglądać prezentację strojów ślubnych oraz wystawę darów i nabytków Centralnego Muzeum Włókiennictwa z lat 2003-2014. 22 stycznia zostanie otwarta wystawa
prac dyplomowych łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. W Galerii
Wystaw Czasowych Muzeum Miasta Łodzi eksponowane są dzieła
polskich artystów z kolekcji rodziny Poznańskich z Muzeum Polskiego w Rapperswilu. 24 stycznia o godz. 12.00 zbiory te będzie prezentować historyk Cezary Pawlak. Do końca miesiąca w muzeum
można oglądać fotografie Karkonoszy, a w muzealnej kawiarni 20
stycznia o godz. 17.00 łódzcy narciarze będą opowiadać o swoich
wyprawach w te śląskie góry oraz o możliwościach uprawiania narciarstwa w Łodzi. W głównym budynku Muzeum Sztuki czynna jest
wystawa prac Mirosława Bałki pt. „Nerw. Konstrukcja”, a w Pałacu
Herbsta – wystawa dzieł z kolekcji Czartoryskich pt. „Otwieram
świątynię pamięci”. Ekspozycja „Wszyscy ludzie będą siostrami” w ms2 zakończy się 7
stycznia. To także ostatni
dzień, kiedy w lokalu 8.Dzielnica można oglądać plakaty
do spektakli Teatru Nowego,
które od pięciu lat projektuje Kolekcja Sztuki Dawnej w Pałacu Herbsta
Sławomir Kosmynka. Dwa dni później w galerii ECK Logos zostanie otwarta wystawa zdjęć Grzegorza Gałasińskiego i Krzysztofa
Szymczaka z XIX Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej.
Dla naszych pociech
Zbiory z wystawy w Muzeum Miasta przybliży dzieciom Paulina
Dzwonkowska, która 17 stycznia będzie prowadzić warsztaty z cyklu
Galeria Małego Mistrza pt. „Tajemnice kolekcji Muzeum w Rapperswilu”. Filharmonia 23 i 24 stycznia zaprasza dzieci na warsztaty
muzyczne, a Teatr Arlekin w drugim tygodniu stycznia będzie grał
swoje nowe przedstawienie – „Pastorałkę dla woła i osła”. Natomiast
Teatr Nowy przygotował projekt „Daj rodzinę za kurtynę" – cykl
bezpłatnych spotkań, podczas których rodzice wraz z dziećmi od 5
do 10 lat zabawią się na scenie pod opieką dwójki aktorów. Pierwsze
spotkanie 10 stycznia o godz. 11.00 w Małej Sali.
Beata Ostojska

7

KULTURA

KRALL w Nowym

Fotografie
na wystawach

Wtedy to już nie jest zwykły
wywiad, lecz rozmowa, w której
zacierają się granice – po chwili
13 grudnia w Teatrze Nowym gościem spotkania z cyklu Mała Lite- nie wiemy już, czy Krall jest jeszracka była zeszłoroczna laureatka Literackiej Nagrody im. Juliana cze bohaterką tekstu, czy jak
Tuwima – Hanna Krall. Pretekstem do spotkania była książka KRALL, zawsze reporterką, bo nie potraskładająca się z rozmowy z autorką, przeprowadzonej przez reportera fi się powstrzymać od zadawai autor non-fiction Wojciecha Tochmana, oraz tekstu o szufladzie jej nia pytań. „Szuflada”, druga
W galerii ŁTF
biurka, napisanego przez Mariusza część książki, to również podróż
przy ul. PiotrkowSzczygła, dziennikarza związanego – ale przez domowe archiwum
skiej 102 przez 3
z „Gazetą Wyborczą”. Książka ukazała reporterki. Mariusz Szczygieł
tygodnie od 8.10 bęsię nakładem Wydawnictwa Dowody na opisuje pożółkłe zdjęcia, listy i pocztówki, notatkidzie
robione
naoglądać
serwetmożna
Istnienie, a składa się z dwóch części. kach przy kawiarnianym stoliku, odrzucone przez cenzurę reportaże,
wystawę fotografii
W pierwszej Wojciech Tochman oprowa- recenzje książek w gazetach z całego świata, okładki przekładów na kilKrzysztofa Jarczewdza czytelnika przez Warszawę śladami kadziesiąt języków. Hanna Krall (ur. 1935) to najbardziej znana polska
skiego pt. „Zapozomałej Hani, która w 1945 r. wraz z mamą reporterka. Za granicą ukazało się 71 przekładów jej książek – m.in.
wani”. Zobaczymy
opuszcza zniszczoną stolicę i znajduje „Zdążyć przed Panem Bogiem” (1977), „Taniec na cudzym weselu”
na niej portrety
schronienie w otwockim domu dla sie- (1993) i „Dowody na istnienie” (1995). Jej styl pisania zdobywa coraz
osób znanych ze
rot. Idziemy do jej dawnego mieszkania więcej naśladowców, a na zapożyczenia z Hanny Krall powstało nawet
sceny politycznej
przy Targowej 32, do redakcji Polityki, słowo „krallizmy”.
i artystycznej. –(BeO)
Nie
fot.
Krzysztof
Jarczewski
gdzie zrodziła się Krall-reporterka…
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
Przytockiego,
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ- Łódzkiej pod batutą Pawła
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
skanych
z trzech pomp
która będzie
towarzyszyć
pianistce Beacie
ry od adresu nowej sali otrzymał tytuł „AŻ Woonerf
są, jak chcą, ale jednak – pozowali. Wybierali scenopowstaje
znalezionych
na Księżym
Bilińskiej
w Koncercie
fortepianowym
festiwal”, a trwać będzie (nomen omen!)dzięki
grafię, kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może jednak,
budżetowi
oby- Młynie
i w Ozorkowie.
W. Lutosławskiego.
programie
są przyłączyli
też
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estra-watelskiemu,
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdzia ulica WDo
inwestycji
utwory
G. Verdiego,
i B. Britte- dwóch
dzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade-będzie
wi? Warto sprawdzić!
przyjazna
pie- R. Wagnera
się właściciele
na (18.10).
Serdecznie zapraszamy!
(BeO) zamie- Z kolei w galerii Akademickiego Ośrodmii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutąszym
i rowerzystom.
kamienic, którzy
ka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
Część podwórca wyłożo- rzają w piwnicach stwoeksponowane zdjęcia Grzegorza Michałowna zostanie kostką klin- rzyć lokale użytkowe
kierową – kostka z ulicy z przeznaczeniem skiego,
na
który obchodzi 25-lecie pracy zawozostanie zdemontowa- gastronomię. Prace nad
dowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
na, oczyszczona i uzu- woonerfem
kosztować
od publikacji w „Expressie Ilustrowanym”,
pełniona o brakujące będą 1,8 mln zł, a dzięki
potem robił zdjęcia dla „Przeglądu Sportoelementy, zaś od ul. Narutowicza i przed cerkwią ułożona będzie miastu udało się także
wego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej
nawierzchnia z szarego granitu. Znajdzie się tu sześć klonów red sun- odnowić elewację kamienicy
parafialnej
przy ul.Zapraszamy!
Narutowicza(jm)
46,
Polskiej
Agencji Prasowej.
Marek prawosławnego arcybiskupa łódzko-poznańskiego.
set ora kilka zielonych oaz ogrodzonych czarnymi kratami. Na placu będącejMec.
siedzibą
przed cerkwią będą ławki, stoliki szachowe i stojaki rowerowe. – To Obok Kopczyński,
kamienicy przy ul. Piramowicza usytuowana jest również odremec. Bożena
kolejny, trzeci już podwórzec na terenie miasta, a co istotne -, zbudowany z inicja- staurowana
cerkiew pod wezwaniem św. Olgi. Będzie ładnie!
Niecieckatywy mieszkańców – podkreśla Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
(jm, zdjęcia Facebook)
Ostojska
Główną atrakcją woonerfu będzie zabytkowa pompa do czerpania
i dziekan
wody, która została już odtworzona z oryginalnych elementów uzyORA Jarosław
Szymański
fot. Maciej
Grzegorek
13 września w siedzibie Okręgowej Rady Ad- Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była bowokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgro- wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej dokoi wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień naniom film dokumentalny, a wieczór był także
z okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik. promocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy
W spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który do
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie druku przygotowało nasze wydawnictwo. Inicjawspominali byłą dziekan ORA, podkreślając Jej torami spotkania byli adwokaci Bożena Niecieccharyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej ka-Ostojska i Marek Kopczyński, a patronat nad
fot. Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
Michałowski
pomagały piosenki francuskie wykonane przez Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)

AŻ Akademii Muzycznej

Piramowicza na finiszu

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 30 stycznia - 180 Aukcja Dzieł Sztuki
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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.:
42 299 92 72
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
SILVER SCREEN al. Piłsudskiego 5 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 639-58-00/58
KINO BODO Rewolucji 1905 r. 78/80 . . . . . . . . . . .
tel.:
539-801-858

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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„Cammino” odchudza

Rozmowa z Moniką
Dąbrowską, współwłaścicielką Restauracji
„Cammino”

Trochę Pani ubyło…
Poddałam się kuracji, jak widać
– z efektem. Nasz organizm to
fabryka, a jednym z głównych zarządzających jest żołądek. Jesteśmy
tym, co jemy. Jak łykamy produkty
zasadowe, żołądek jest w niebie:
dobrze trawi i trybiki pracują bez
zarzutu. Jak dolejemy kwasu, zaczynają działa
się schody
– bóle
brzucha,
Od kwietnia w Teatrze Wielkim
kawiarnia
Clakier
Caffe
wzdęcia,
wypryskikawę,
na ciele,
(tel. 733 300 072). Ale można tu zgagi,
nie tylko
wypić smaczną
zjeść
łamiąmiędzy
się paznokciasta własnego wypieku i wypićwypadają
drinka wwłosy,
przerwach
spekcie, do
a waga
w górę.
Zakwaszetaklami. Lokal czynny jest od 10.00
18.00idzie
(w dni
spektakli
nawet
nie
to
nic
innego,
jak
efekt
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy tu smakowite dania niewłana goodżywiana:
produkty
rąco, w tym chrupiące krewetkiściwego
na sałacie
z sosem jemy
słodko-pikantwysoko
przetworzone
zawierające
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny i można tu zorganizować
i chemię.
Z nadwagą
bankiet, przyjęcie lub spotkaniekonserwanty
okolicznościowe
– kawiarnię
proborykałam
8 lat,
a po ostatnim
wadzi Dariusz Trzmielak, właściciel
cenionejsię
firmy
cateringowej
INporodzie nie mogłam wrócić
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź
do dawnej sylwetki. Próbowałam
EXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty
różnych diet, bez efektów. ChuSzwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad
dłam 2-3 kg, potem było jo-jo i tyłam
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco podwa razy więcej.
lecam i zapraszam!
Jaka jest ta nowa kuracja?
Trafiłam na rewelacyjny program żywieniowy, który resetuje
komórki – uczą się one nowego
tempa odnowy, zwiększają metabolizm i oczyszczają z toksyn. W 28
dni schudłam 9 kg i straciłam 15 cm
w pasie. Witaminy, minerały i aminokwasy polepszyły mój stan zdrowia miałam więcej energii każdego
dnia. Widoczne efekty sprawiły,
że bliscy też spróbowali. Na świecie
jest już 125000 dowodów skuteczności działania programu. Zastosowaliśmy nowe techniki żywieniowe
w restauracji i do menu wprowadzamy zdrowe dania bez tłuszczu, soli
i glutaminianu, a przyprawiane ziołami. W każdy poniedziałek o 19.00
organizujemy spotkania, na których rozmawiamy o zagrożeniach
i programie żywieniowym, który
uratował życie i zdrowie wielu
ludziom. Wystarczy zadzwonić
(tel. 608 634 282) i zapowiedzieć ile
osób przyjdzie.
Serdecznie zapraszam!

Teatralny Clakier

rynek Łódzki
Łódzki 10(149)
1(176)2013
2016
rynek

19
15

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

Poznaj prawdziwy smak Indii

FIND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT
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Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

Będzie „Skandal”...
Rozmowa
z Patrykiem
Apostolidisem,
właścicielem
restauracji
„Skandal
w Kuchn!”

t Kogo zapraszacie do nowej restauracji?
Chcemy stworzyć miejsce, w którym dobrze będą się czuli ludzie w przedziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni,
jak i młodsi, którzy mieszkają w okolicy. Budujemy kartę kuchni od podstaw
– nie używamy półproduktów, każde
podawane tu danie powstaje od zera.
Nasza kuchnia to autorska fuzja najciekawszych połączeń kuchni klasycznej,
molekularnej i śródziemnomorskiej.
Łącznie z procesami wędzenia – dbamy
o to, aby te procesy odbywały się we
właściwej temperaturze i miały odpowiednie drewno do palenia. Tworzymy
własne przetwory, mamy już marmoladę morelową, a będą też grzyby marynowane.
t Jakie macie do wyboru wina?
Wina muszą być w dobrej cenie,
aby zachęcały do konsumpcji. Nasza
załoga jest przygotowana do tego,
aby o winach opowiedzieć, doradzić
i właściwie podać. Serwować będziemy
m.in. hiszpańskie wino stołowe w karafkach, którego nikt w Łodzi jeszcze
nie podaje jako domowe. Koszt litrowej karafki wyniesie 42 zł, a będą też
dostępne w karafkach 250 oraz 500 ml.
t Macie tu ciekawe wnętrze. Co się
tu będzie działo?
Do „Skandalu w Kuchn!” będą
przychodzili artyści bez zapowiedzi,
aby zaskakiwać gości. Będą pokazy
tanga argentyńskiego, występy muzyczne i recitale. Zapraszamy, wpadnijcie do nas!
(Not. jm)

PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

Klub Spadkobierców

Do ostatniej plamy

ch
smaków

Po sylwestrowej imprezie
warto
doprowadzić
lokal
do stanu używalności. Radzimy
zadzwonić do ComfortClean
(tel. 503 730 977), firmy świadczącej kompleksowe usługi w zakresie utrzymania czystości w restaurekomenduje JERZY MAZUR
racjach, kawiarniach, salach
weselnych, hotelach, pensjonatach, ale także w domach i mieszkaniach prywatnych. – Dostosowujemy się do specyficznych oraz indywidualnych potrzeb zleceniodawcy – podkreśla Michał Milczarek, właściciel firmy. – Zawsze koncentrujemy
się na wygodzie i zadowoleniu klienMycie okien
tów,207
a 27
jednocześnie
staramy
się nie
Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42
60 oraz 793
483 936,)
zaich codziennego
trybu życia
prasza w październiku na nowe zakłócać
dania szefa
kuchni, przyrządzane
i pracy.lokalu
Pracujemy
ostatniej
plamy!
pod okiem znawców – konsultantem
jest do
m.in.
prof.
Georzatrudnia
gii Mintcher z Katedry Slawistyki UŁ.Firma
– W tworzeniu
kartysumienny,
dań pomaga
godny zaufanam też Mariana Mamos, znawczyniwykwalifikowany
kuchni Bałkanów – iwyjaśnia
Maciej
nia personel,
stosuje
nowoczesne
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy
tu już
kilka smakowitych
szorująco-myjące
dań, a tym razem przyglądaliśmyautomaty
się jak powstają
zelevi sarmi, czydo
obiektów
wielko
powierzchli gołąbki w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są
z kapusty
niowych
firm
KARCHER
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych
i NUMATIC, odkurzacze piorąCzyszczenie
parkietów
bakłażanów,
grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
ce i ciśnieniowe urządzenia myjągorąco te dania polecam!
ce. Używa do tego celu wyłącznie
profesjonalnych środków czystości renomowanych producentów.
Jest dyspozycyjna i szybka,
można tu zamówić bezpłatną
wycenę prac. Posiada referencje
restauracji i punktów gastronomicznych mających duże natężenie ruchu, salonów i wypożyczalni samochodów,
obiektów
magaPieczone bakłażany
Pasta kiopołu
Gołąbki
zelevi sarmi
zynowych i wielkich hal wystawienniczych. Polecam!

Jesień po bułgarsku

Odświeżanie parkietów

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

Przed myciem

GASTRONOMIA
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Nowe ulice w centrum
Nowowęglowa
Ta właśnie ulica będzie doprowadzać ruch do Dworca Fabrycznego. Budowany jest jej pierwszy odcinek od dworca do ul. Wierzbowej, a zakończyły się prace projektowe drugiego, który prowadzić
będzie od wiaduktu na ul. Kopcińskiego do ul. Wierzbowej.
Pierwszy odcinek gotowy
będzie w wakacje 2016 r., kiedy
ruszy Łódź Fabryczna. Wtedy
zacznie się budowa kolejnego
odcinka ul. Nowowęglowej;
zakończenie prac planowane
jest na koniec 2017 r. Trasa
będzie mieć dwie jezdnie, na każdej dwa pasy ruchu. Wzdłuż nich
powstaną chodniki i droga rowerowa. Przebudowana zostanie także
pętla autobusowa przy ul. Wydawniczej, a przy połączeniu ulic
Wydawniczej i Nowowęglowej powstanie rondo. Pojawi się także
nowy ślimak z wiaduktu ul.
Kopcińskiego, którym kierowcy z jezdni zachodniej (prowadzącej do trasy W-Z) będą
mogli zjechać do ul. Nowowęglowej. Powstaną miejsca
postojowe dla autobusów turystycznych na ul. Tuwima, która
na wysokości ul. Wydawniczej
będzie drogą bez wylotu. Tuwima kończyć się będzie obszernym placem z parkingiem dla
autobusów i możliwością zawracania dużych pojazdów. Po zbudowaniu ul. Nowowęglowej zmniejszy się znaczenie komunikacyjne
ul. Tuwima, która będzie drogą dojazdową dla mieszkańców.

Tramwajowa
Kończą się prace związane z budową podziemnej
infrastruktury na ul. Tramwajowej. Zakończyły się już
także prace konstrukcyjne
związane z budową wiaduktu drogowego dla ul.
Nowowęglowej, która przebiegać będzie nad ul. Tramwajową. Stary wiadukt kolejowy zburzono,
a w jego miejsce postawiono nowy wiadukt drogowy. Ulica Tramwajowa będzie uzupełnieniem układu drogowego wokół nowego Dworca
Fabrycznego. Po nowym torowisku poprowadzonym do ul. Narutowicza kursować będą tramwaje od ul. Kilińskiego, które obsługiwać
będą komunikacyjnie obszar Łodzi Fabrycznej oraz Nowego Centrum Łodzi. Oprócz torowiska zbudowanego od ul. Narutowicza
do ul. Węglowej w zakres prace wchodzi także budowa nowej jezdni,
chodników, dróg rowerowych, stworzenie zieleńców. Inwestycja ma
się zakończyć w czerwcu 2016 r.
(jm, wizualizacje ZDiT)

Wieże mojej pamięci

Przy ul. Traugutta 25 od połowy lat 1970. stoją dwa wieżowce,
które potocznie nazywano łódzkie WTC. Choć są dużo niższe
od zburzonych w 2011 słynnych wież Nowego Jorku, faktycznie
przez swoje usytuowanie były do tamtych podobne. Chodziłem
do pierwszej z nich od samego początku, gdyż ojciec pracował
w Centrali Handlu Zagranicznego Textilimpex, mającej tu swoją
siedzibę, a później jako reporter poznańskiej „Gazety Targowej”
wpadałem na pokazy mody, Targi Wyrobów Tekstylnych, Targi
Przędzy Yarn Market oraz – tak, tak były takie! – Międzynarodowe
Targi Sprzętu i Wyposażenia Policyjnego SECURITAS. Teraz,
po modernizacji budynku Textilimpexu (drugi zmodernizowano
parę lat temu, znajduje się w nim Miejski Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej), obie wieże prezentują się znakomicie. Mają 68 metrów i liczą po 20 kondygnacji, z czego 16 jest użytkowych, trzy są techniczne, a jedna pod ziemią.
Remont wykonała firma
Skanska według projektu
architektów z pracowni
Lipski i Wujek. Kosztował 11 milionów złotych,
budynek jest teraz bardziej oszczędny, gdyż ma
nowe docieplenia obniżające kosztu ogrzewania
o 60 proc. Całkowita
powierzchnia budynku
ma 13 tys. mkw., użytkowa – ponad 10 tys. mkw.,
z czego większą część zajmują biura.
Jerzy Mazur,
zdjęcia Facebook
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Autobusy Solaris już jeżdżą
Po kilku miesiącach od podpisania umowy do zajezdni autobusowych MPK-Łódź dotarło 40
autobusów Solaris Urbino dostarczonych przez konsorcjum firm
Solaris Bus & Coach SA oraz Millennium Leasing. Autobusy zasilą
flotę miejskiego przewoźnika na
okres 10 lat wraz z pakietem serwisowym. Wartość kontraktu to prawie 95 mln zł, a umowa zakłada nie
tylko wynajem pojazdów na 10 lat,
ale także pełen pakiet serwisu
i utrzymania autobusów. W praktyce oznacza to, że przewoźnik płaci za gotowość techniczną
floty. MPK-Łódź pierwszych pięć autobusów marki Solaris kupiło
już w 2000 roku, a obecnie w łódzkiej komunikacji jest już ponad

Kapitał ludzki w mieście
W UMŁ odbyło się spotkanie, na którym podsumowano badania prowadzone przez firmę Hays Poland oraz Biuro Obsługi Inwestora, dotyczące kapitału ludzkiego. Raport opracowano na podstawie pogłębionych wywiadów z 33 pracodawcami oraz ankiet z 436
pracownikami. Wynika z niego, że największą zaletą Łodzi jest dobra
komunikacja z innymi miastami, dostęp do infrastruktury transportowej oraz dostępność wykwalifikowanej kadry. Większość ankietowanych pracodawców potwierdzała, że w ostatnich 6 miesiącach

Świąteczna Piotrkowska
W święta Bożego Narodzenia łodzianie kolejny raz mogli
poczuć wspaniałą atmosferę świąt na ulicy Piotrkowskiej. Tegoroczna edycja jarmarku została
wzbogacona o dodatkowe
atrakcje i imprezy towarzyszące. Odwiedzający jeździli na
łyżwach, zjeżdżali ze stoku
saneczkarskiego i wirowali na
karuzeli weneckiej. Dzieci
witał święty Mikołaj, codziennie odbywały się warsztaty oraz
różne gry i zabawy. Na scenie
w pasażu Schillera wystąpił
Siena Gospel Choir i gwiazdy
łódzkiej estrady śpiewały kolędy. Była też przestrzeń handlowa, w której przez 18 dni blisko
70 wystawców oferowało regionalne przysmaki. Można było
zaopatrzyć się w prezenty pod
choinkę – zabawki, łódzkie

RYNEK

150 pojazdów tej marki. Najnowsze z nich to 20 niskopodłogowe
autobusy w wersji dwunastometrowej oraz 20 autobusy przegubowe
o długości osiemnastu metrów –
znane już mieszkańcom Łodzi
Solarisy Urbino, tym razem wyposażone w ekologiczne silniki spełniające restrykcyjną normę emisji
spalin Euro 6. Pojazdy posiadają
rozbudowany system monitoringu, kamery rejestrują obraz
wewnątrz autobusu oraz przed
nim, a nagrania pomagają w rozstrzyganiu ewentualnych spornych
sytuacji drogowych. Wśród elementów dodatkowego wyposażenia
jest klimatyzacja całej przestrzeni pojazdu.
(jm, zdjęcia UMŁ)
pojawiło się w ich firmie zapoSektor produkcyjny
trzebowanie na nowe stanowi- kapitał Ludzki w łodzi
ska pracy dla ludzi wykształconych specjalistycznie i znających obce języki. Prywatni
inwestorzy z różnych branż
przez ostatnie dwa lata stworzyli ok. 6 tysięcy nowych
miejsc pracy. Po raz pierwszy
od wielu lat poziom bezrobocia osiągnął wynik jednocyfrowy i zmniejszył się z 11,1 proc.
na 9,9 proc. W urzędach pracy
liczba zarejestrowanych spadła
do poziomu 33,6 tys. osób,
ale w Łodzi planowane są kolejne inwestycje produkcyjne
oraz w branży usług, co powinhays.pl
no poprawić sytuację na rynku
pracy. Hays Poland należy do międzynarodowej grupy kapitałowej
Hays plc, która jest największą na świecie firmą zajmującą się rekrutacją specjalistyczną. Działa na rynku od ponad 40 lat, posiada 240
biur w 33 krajach, a łącznie pracuje w nich ponad 9 tys. ekspertów
w 20 specjalizacjach. Cały raport znajdziemy na stronie www.hays.pl
(jm)
pamiątki i gadżety, ozdoby choinkowe, wyroby
rękodzieła łódzkich artystów. Jarmark odwiedziło
około 250 tys. osób, które
oprócz zakupów świątecznych i innych atrakcji
podziwiali piękną iluminację
świąteczną,
25-metrową choinkę przy
placu Wolności oraz
instalację Kocham Łódź przy al. Mickiewicza, która stała się obowiązkowym elementem pamiątkowych zdjęć. Partnerem głównym
świąt na ul. Piotrkowskiej była firma Lotto.
(BeO, zdjęcia Sebastian Szwajkowski, arch. UMŁ)
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Logistyka w sieci
W Urzędzie Marszałkowskim podpisano w grudniu porozumienie powołujące „LODZistics – Logistyczną Sieć Biznesową Polski
Centralnej”. W spotkaniu wzięły udział firmy województwa łódzkiego związane z branżą logistyczną oraz instytucje okołobiznesowe.
Celem porozumienia jest stworzenie
ośrodka koordynującego rozwój
potencjału logistycznego regionu łódzkiego oraz dążenie do wzrostu jego
międzynarodowego znaczenia. Sieć
będą tworzyć przedsiębiorstwa, samorządy, jednostki badawczo-rozwojowe,
instytucje otoczenia biznesu, a także

Miasto Otwarte
Gmina podpisała w grudniu list intencyjny z Fundacją ePaństwo. – Chcę, aby mieszkańcy mogli korzystać z danych gromadzonych przez
Miasto i mieli dobre narzędzia do kontroli działań Urzędu – mówiła prezydent Hanna Zdanowska na konferencji prasowej z udziałem Jakuba Górnickiego, przedstawiciela fundacji. Polityka otwartości jest
procesem, który polega na udostępnianiu obywatelom zgromadzonych danych i gmina chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom obywateli, ułatwiając im drogę dotarcia do informacji publicznych.
– Tworzymy w Łodzi Otwarte Dane – mówiła Prezydent Zdanowska –
czyli zbiory danych, które będzie można dowolnie wykorzystywać i przetwarzać
i które będą na bieżąco aktualizowane. To mogą być różnorakie dane: np.
umowy, wydatki, ewidencja naszych zabytków, dane demograficzne, informacje

Przedsiębiorczość w cenie
Zarząd Województwa Łódzkiego podjął w ub. roku decyzję
o dotowaniu na łączną kwotą blisko 19 mln zł projektów zgłoszonych w konkursie na dofinansowanie terenów inwestycyjnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020. – To jedne z pierwszych unijnych dotacji
w nowej perspektywie unijnego dofinansowania – podkreśla marszałek
województwa Witold Stępień. Dotacje pozwolą na tworzenie fundamentów pod kolejne inwestycje w Skierniewicach, Koluszkach,
Uniejowie oraz gminach Daszyna i Sławno. Najwyżej – kwotą blisko 5,8 mln zł – dofinansowano prace przy przygotowaniu terenów inwestycyjnych w gminie Daszyna dla potrzeb potencjalnych
inwestorów. Łączny koszt projektu to 7,3 mln zł, a za blisko 3,9

osoby fizyczne lub prawne działające w sektorze logistyki i transportu.
Firmy będą mogły oddziaływać na
profil szkolnictwa zawodowego
i wyższego, a w grupie założycieli są
m.in.: Lufthansa Cargo, Raben Polska, T-PROJECT LOGISTICS, Sharda Group, Rohlig SUUS Logistics
SA, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Łódzka Specjalna Strefa
Ekonomiczna SA, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Port
Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o, Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego SA, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Drogowego, Miasto Łódź oraz Gmina Stryków.
(jm)
o natężeniu ruchu. Opracowaniem konkretnych danych ma
zająć się specjalny Zespół ds.
Otwartych Danych. Chcę, aby
Zespół za kilka miesięcy mógł
pokazać łodzianom konkretne
efekty swojej pracy – między
innymi zestaw wszystkich
umówi zawieranych przez
gminę oraz dane, które opracowywane są w ramach Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem. Do programu Otwarte Miasto przystąpiły już urzędy miasta w Gdańsku
i Starachowicach. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na
stronie http://epf.org.pl/pl/
(jm)
mln zł dofinansowane zostaną plany
uzbrojenia terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy
Koluszki (całkowity koszt 8,2 mln zł)
oraz wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w gminie Uniejów
(koszt 5,9 mln zł). Na liście projektów Podstrefa ŁSSE w Radomsku
wybranych do dofinansowania znalazły się także: uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin (gmina Sławno), przewidzianych na
potrzeby inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw (wartość
4,9 mln zł, dofinansowanie 3,4 mln zł) oraz podniesienie atrakcyjności gospodarczej Skierniewic poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Rybickiego (wartość – 4,7 mln zł, dofinansowanie
– 3 mln zł).
			
(jm, zdjęcia arch. ŁSSE)

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
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Ubezpieczenia z Call Center
niowa na polskim rynku oferuje współpracownikom dział wsparcia
merytoryczno-sprzedażowego w postaci agencyjnego działu Call
Center. Kilkunastu specjalistów zapewnia pomoc merytoryczną,
wsparcie sprzedażowe i pomoc techniczną w obsłudze systemów
sprzedażowych dedykowanych sprzedawcom, przygotowuje oferty
i polisy dla klientów oraz agentów współpracujących z Naszą Firmą.
Zapraszam do współpracy!
Paweł Krysiak
Dyrektor Regionu Łódź

Ubezpieczenia od A do Z to ogólnopolska multiagencja ubezpieczeniowa działająca na rynku od 17 lat z siedzibą w Kielcach. Zajmuje się sprzedażą produktów majątkowych i życiowych, a także kompleksową obsługą pośredników ubezpieczeniowych na terenie całej
Polski. Współpracownikom i klientom firma zapewnia kompletny
serwis posprzedażowy i obsługowy – jako jedyna agencja ubezpiecze-

Mazda MX-5 na podium
Japoński Komitet Samochodu Roku ogłosił, że w Japonii zwycięzcą na rok 2015-2016
jest Mazda Roadster MX-5.
Samochód po raz pierwszy
pokazano 4 września 2014
roku w Barcelonie, a jego premiera miała miejsce równocześnie w Hiszpanii, Japonii oraz
Stanach Zjednoczonych. Auto zostało zbudowane zgodnie z nowym
językiem stylistycznym marki KODO Dusza Ruchu. W przeciwieństwie do poprzednich generacji nie jest ich ewolucją, lecz zupełnie nową konstrukcją. Samochód
jest lżejszy od poprzednika (o 100 kg), sztywniejszy, bardziej odporny na uderzenia i wykorzystuje
technologię SkyActive. Charakteryzuje się idealnym rozkładem masy – na każdą z osi przypada
równo po 50 procent. Zastosowano w nim przednie zawieszenie z podwójnymi wahaczami, zaś na

tylnej osi pracuje układ wielowahaczowy. Nowa Mazda
MX-5 ma klasyczny, materiałowy dach, standardowo wyposażona jest w elektryczne wspomaganie kierownicy, reflektory diodowe, mechanizm różnicowy
o ograniczonym poślizgu z silnikiem 2.0, komputer pokładowy,
tempomat, radio z AUX i USB oraz 7-calowy wyświetlacz systemu
multimedialnego i klimatyzację. W Łodzi można ją obejrzeć i przetestować w jedynym autoryzowanym salonie Mazdy przy ul. 3 maja
1/3. Zapraszamy!

Giganci dwóch kółek

ta Kubicy. Organizatorem imprezy był Łódzki Klub Motorowy,
który zbudował tor z setek ton
ziemi, głazów, drewna i betonu.
Tadeusz Błażusiak; dwukrotnie
zdobył Mistrzostwo Świata Super
Enduro, trzykrotnie Mistrzostwo
USA w Endurocrossie, Złoty
Medal Pucharu Świata w halowym enduro, Złoty Medal X Games
oraz całą serię zwycięstw w ekstremalnych rajdach świata. W wyścigu gwiazd pojechał także udział mistrz świata w żużlu Tomasz Gollob. W zawodach zwyciężył Cody Webb z USA. W najbliższym
sezonie ma jeszcze zostać rozegranych sześć eliminacji Mistrzostw
Świata, następna impreza odbyła się 2 stycznia w Niemczech.
Więcej informacji na www.enduroarena.com
(jm, fot. SeS)

W Łódzkiej Atlas Arenie odbyły się w grudniu
Mistrzostwa
Świata
i Puchar Europy SuperEnduro 2015, w których
udział wzięli najbardziej
utytułowani zawodnicy
globu, a wśród nich Tadeusz „Taddy” Błażusiak,
najbardziej chyba znana
polska gwiazda sportów
motorowych obok Rober-
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Konie z certyfikatem

Obserwowaliśmy w grudniu ćwiczenia Zespołu Konnego
Wydziału Prewencji Komendy Policji z Tomaszowa oraz funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. Policyjne konie wykorzystywane są do działań podczas
zabezpieczania imprez masowych,
dlatego ważne jest, by potrafiły
współpracować z policjantami. To
także trening dla samych funkcjonariuszy, którzy na co dzień nie pracują z końmi. Policja organizuje
takie ćwiczenia co kwartał, po czym

następuje atestacja zwierząt,
która potwierdza ich przydatność do służby. Konie muszą
udowodnić, że nie reagują nerwowo na dym, odgłosy wystrzałów czy wybuch petard, ujadanie psów czy głośne zachowania tłumu, umieją jeździć w szyku i nie
obawiają się tłumu rzucającego butelkami. Konie poradziły sobie
znakomicie, a w zajęciach udział brały również wierzchowce łódzkiej Straży Miejskiej. Brawo!
(jm, zdjęcia Sebastian Szwajkowski)
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