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Marka Immergas obecna
jest w branży grzewczej
od ponad 50 lat. Ten wiodący producent i dostawca
nowoczesnych systemów
grzewczych działa w ponad
40 krajach, posiada 9
oddziałów w Europie
i jeden w Chinach. Siedziba Rozmowa ze Sławomirem
główna polskiego oddziału
Majmanen, Prezesem Polskiej
funkcjonuje od 1996 roku
Agencji Informacji i Inwestycji
w Łodzi. Centralna lokalizacja ułatwia codzienne kontakty z sieZagranicznych
cią ponad 400 partnerów handlowych
z całej Polski. W siedzibie
firmy, oprócz powierzchni biurowej i konferencyjnej, znajduje
się centralny magazyn. Tutaj także zlokalizowany jest dział
Mówi Pan,pomocą
że polska igospodarobsługi technicznej, który służy tcodzienną
poradą
ka wychodzi
z europejskiego
kokotechniczną Autoryzowanym Serwisom
Technicznym
i Instalanu. Jak? pompy ciepła, grzejniki,
torom. Oferta firmy to kotły gazowe,
Po latach koncentrowania
się co
na
panele solarne, systemy fotowoltaiczne,
czyli wszystko to,
własnych sprawach
oraz integrowania
pozwala na stworzenie zintegrowanego
i ekologicznego
systemu
z Europą
zaczynamy
dostrzegać,
że istgrzewczego w każdym się
domu.
Produkty
tej marki
charakteryzują
nieją
też możliwości
współpracy
z krajami
Azji i Afryki.
się
wysoką
wydajnością
i efektywności
energetyczną,
będącChcejedmy, aby polscy
przedsiębiorcy
dostrzegli,
że Afryka zintegroi główne
nocześnie
przyjaznymi
dla środowiska.
Nowoczesne,
kraje systemy
tego kontynentu
się rozwijały
w ciągu najbliższych
wane
grzewczebędą
Immergas
są projektowane
tak, by
15 lat znacznie
szybciej niż
reszta świata.
tam możliwości
zapewniać
optymalny
komfort
cieplnyI żewsąkażdym
domu.
nie
tylko
dla
takich gospodarek
światowych,
jak Polska
chińska,
ameW
myśl
idei
odpowiedzialnego
biznesu
Immergas
konserykańska,wspiera
brytyjska,
francuska czy rosyjska, ale także dla krajów
kwentnie
i promujeoliczne
inicjatywy
lokalne,
średnim
potencjale.
Mamy wszelkie dane ku temu, by stać się
anajwiększym
w szczególności
te związaśrodkowoeuropejskim
partnerem dla krajów Afryne
i ochronąjak
śroki.z ekologią
Takie dziedziny,
budownictwo, produkcja materiałów
dowiska.
Od kilku
lat pod
budowlanych,
budowa
infrastruktury drogowej i kolejowej, orich
patronatem
swoje zdolganizacja
przetwórstwa
spożywczego, rybołówstwa i gospodarki
ności
poznawcze
doskonalioczywiste kierunki polskiej współpramorskiej
– to najbardziej
młodzież
z łódzkiego ZSS
cy z Afryką.
STO
ramach
międzynat ByłwPan
z delegacją
rządową w Nigerii. Jakie są możliwości tego
rodowego
programu
edukraju?
kacyjnego
Odyseja UmyOrganizowaliśmy
tam część gospodarczą wizyty premiera
słu.
W 2015Tuska.
r. Immergas
był
Donalda
Byłem zaskoczony
stopniem przygotowania mijednym
sponsorów
Łódź Prezydent Nigerii zaprosił ich na
nistrówzerządu
nigeryjskiego.
Solar
Teamz–polską
zespółu
mło- a oni dokładnie wiedzieli, o czym
spotkanie
delegacją,
dych
pasjonatów
z
Politechniki
Łódzkiej,
którzy
jako pierwszy
chcą rozmawiać z polskim rządem
i naszymi
przedsiębiorcami.
zespół z Polski wystartowali w międzynarodowym wyścigu BridPo drugie – zorganizowaliśmy tam polsko-nigeryjskie forum gogestone World Solar Challenge.
spodarcze, na które przyjechało ponad dwustu przedsiębiorców
Jubileuszowy rok 2016 firma rozpoczęła od dołączenia do grona
nigeryjskich, niektórzy limuzynami poprzedzonymi samochodasponsorów tegorocznej, 14. edycji Biegu Ulicą Piotrkowską Rosmi z ochroną. Jasne jest jedno – nie ma co pchać się do Afryki bez
smann Run – łódzkiej imprezy biegowej uznawanej za jedną
poparcia tamtejszego rządu i jego parasola politycznego.
z najlepiej zorganizowanych w Polsce. To pierwsze duże wydarzenie,
t Jakie macie na to sposoby?
które sponsorujemy. Rok 2016 jest
Wspólnie z Łódzką Regionalną
Izbądla Gospodarczą
bowiem wyjątkowy
Immergas Poloraz Instytutem Afrykańskim
nasza
agencja
organizuska, gdyż obchodzimy
jubileusz
20-lecia
je w listopadzie w Łodzi działalności
pierwszy kongres
partnerstwa
naszej firmy.
To tu,
i współpracy polsko-afrykańskiej
POLANDAFRICA
Łódź
w Łodzi,
od 20 lat tworzy2013.
się historia
jest jednym z najbardziej znanych
polskich
miastfirmy
w Afryce
dziępolskiego
oddziału
Immergas.
ki tutejszemu Studium JęzykaChcemy
Polskiego,
ukończyło
wielu
corazktóre
mocniej
angażować
się
afrykańskich polityków. Wspólnie
zapraszamy
zatem
w działania
odbywające
się łódzkich
w mieście
przedsiębiorców w dniach 26-27
kongres.
Udział
w
i wlistopada
ten sposób na
promować
Łódź
wśród
kongresie jest bezpłatny, a informacje
o nim są na istronie
www.
naszych kontrahentów
pracowników
polandafrica.pl
– uzasadnił decyzję o wsparciu
Rozmawiał:
Jerzy Mazur
biegu Dyrektor
Zarządzający
Maciej Czop. Organizatorzy
i władze miasta spodziewają się,
że czternasta edycja Biegu Ulicą
Piotrkowską Rossmann Run
może zgromadzić na starcie
ponad 5 tys. osób. Na życzenie
Immergas uruchomiona została specjalna kategoria Instalator
Branży Grzewczej, do której mogą zapisywać się zainteresowani
udziałem Instalatorzy. W tej kategorii wręczone zostaną nagrody specjalne ufundowane przez Immergas. Gratulujemy zatem
firmie jubileuszu 20-lecia i życzymy samych sukcesów!

Kurs na Afrykę?

Jerzy Mazur, zdjęcia IMMERGAS Polska
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Targi Turystyczne w nowej formule
W ostatni weekend lutego (26–28.02) poszukiwacze mocnych
wrażeń podróżniczych oraz ciekawych inspiracji znajdą odpowiedzi
na nurtujące ich pytania w hali Expo–Łódź przy al. Politechniki 4,
gdzie odbywać się będą XXII Targi Regiony Turystyczne NA STYKU
KULTUR. Regionem partnerskim imprezy jest Darłowska Lokalna
Organizacja Turystyczna. Na odwiedzających czekać będą liczni
wystawcy z bogatym wachlarzem atrakcji turystycznych, podróżnicy, a przede wszystkim bogaty program imprez towarzyszących.
Tegoroczna edycja Targów Turystycznych odbędzie się w nowej formule. Program wydarzeń towarzyszących został przygotowany
z myślą o wszystkich miłośnikach podróżowania. W trzech strefach
interakcji (Rodzinnej, Aktywności i Kulinarnej) organizatorzy stawiają przede wszystkim na wspólną zabawę, wymianę doświadczeń
oraz nawiązywanie nowych kontaktów. Wystawcy zaprezentują
swoje produkty, a odwiedzający mogą liczyć na ogromny wachlarz

atrakcji: indywidualnych konsultacji podróżniczych, degustacji,
warsztatów czy występów artystycznych. Nie zabraknie konkursów
z atrakcyjnymi nagrodami – do wygrania będą vouchery do najciekawszych miejsc turystycznych
naszego
kraju oraz sprzęt turystyczny. Atrakcji jest
oczywiście więcej, jednak nie sposób spisać
ich
wszystkich.
Dokładny harmonogram wydarzeń towarzyszących
targom
znajduje się na stronie
www.nastykukultur.pl
Zdjęcia: Na Styku Kultur 2015

Łódzkie drogi do kariery

Podczas Targów nie zabraknie również propozycji zajęć dodatkowych i rozwijających pasje. Wśród wystawców pojawią się m.in. szkoły językowe, szkoły tańca oraz biura podróży. Nowością będzie
I bieg eduRun dla młodzieży gimnazjalnej i nauczycieli wychowania fizycznego, który odbędzie
Barbara Böck, Helen Kreisel, Marie-Claire
się 18 marca. Uczestnicy biegu
Ritzer z Biura Prasowego BioFach
rywalizować będą na dystansie 1
mili. Bieg jest promocją zdrowego stylu życia. Szczegółowe informacje oraz harmonogram wydarzeń znajduje się na stronie
www.targiedukacyjne.com

Już 17 marca 2016, kiedy rozpoczną się Łódzkie Targi Edukacyjne, hala Expo-Łódź zmieni się w największe centrum informacji edukacyjnej. W ramach Targów prezentowana jest szeroka oferta ponadgimnazjalnych szkół publicznych i prywatnych, uczelni wyższych
z całego kraju oraz placówek zajęć pozaszkolnych. Zakres Łódzkich
Targów Edukacyjnych został rozbudowany o nową przestrzeń wystawienniczą – Salon Innowacyjna Szkoła, gdzie zaprezentują się producenci multimedialnych rozwiązań wspomagających procesy edukacyjne. Dopełnieniem będzie konferencja pt. „Multimedia w edukacji”, dedykowana dyrektorom i nauczycielom ze wszystkich typów
i szczebli szkół. Już po raz drugi zorganizowany zostanie Salon
i Forum Pracodawcy. Udział
w nich wezmą
firmy i instytucje proponujące programy
praktyk, współpracujące
ze
szkołami
zawodowymi.

TARGI

Zdjęcia: Edukacja 2015
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Kultura napędzi rozwój

kulturalną, ale nie do końca potrafimy się nią chwalić. Budżet kultury na 2016 rok wynosi 83 mln
zł i pozostał na poziomie roku
ubiegłego, zatem konieczne
będzie lepsze koordynowanie
działań oraz poszukiwanie źródeł finansowania w ramach
zewnętrznych grantów, dotacji i środków unijnych. W Wydziale
Kultury UMŁ utworzone będzie od lutego specjalne stanowisko dla
koordynatora planów oraz pozyskiwania dodatkowych środków na
wsparcie wydarzeń artystycznych. – Chcemy wybierać te spośród zgłaszanych pomysłów, które zgodne są z założeniami polityki kulturalnej Łodzi, zachowują odpowiedni poziom oraz uwzględniają potrzeby łodzian – mówiła Dagmara Śmigielska. Trzymamy kciuki!
Beata Ostojska

Dagmara Śmigielska została nowym dyrektorem Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta Łodzi. – Przed nami sporo wyzwań i oczekiwań. To
rok wielu inwestycji w infrastrukturę. W większym stopniu niż wcześniej będziemy
korzystać z funduszy europejskich, co od dyrektora Wydziału Kultury UMŁ
wymaga pomysłów i zaangażowania – mówił wiceprezydent Krzysztof
Piątkowski przedstawiając nową szefową wydziału. – Chciałbym, abyśmy już nie mówili o polityce rozwoju kultury, ale raczej myśleli o rozwoju miasta
poprzez kulturę, aby kultura stała się kołem zamachowym rozwoju. Dagmara
Śmigielska podkreślała, że instytucje kultury będą intensywnie wykorzystywać szanse, jakie dają fundusze unijne. – Chcę również zachęcić
do korzystania ze środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
– podkreślała nowa dyrektor – i na pewno więcej uwagi będę poświęcać
świadomym odbiorcom kultury i młodym twórcom. Mamy przecież dobrą ofertę

Energia Kultury 2015 w Powszechnym

Teatr Powszechny, fot Katarzyna Chmura

ROKU 2015 w kategorii „Człowiek kultury”
– to piąta Energia Kultury w tej kategorii
i pierwsza kobieta w historii tej nagrody.
Odbierając nagrodę laureatka dziękowała
swemu zespołowi oraz publiczności, bo – jak
powiedziała - Jeżeli jest odbiorca, jest sens tworzenia. Serdecznie gratulujemy!
Beata Ostojska

Ewa Pilawska, dyrektorka
Teatru Powszechnego w Łodzi,
twórczyni Międzynarodowego
Festiwalu Sztuk Przyjemnych
i Nieprzyjemnych oraz pomysłodawczyni Teatru dla Niewidomych i Słabo Widzących, została
laureatką Energii Kultury

Karnawałowo z Chórem Wytwórni
W niedzielę 7 lutego warto wybrać się do Muzeum Miasta Łodzi
w Pałacu Poznańskich na 51. koncert z cyklu „Jazz w Pałacu”, który
odbędzie się o godz. 18.00. W Sali Lustrzanej wystąpi Jazzowy Chór
Wytwórni, który powstał w 2012 r. z inicjatywy dyrygenta Macieja
Salskiego i Fundacji Wytwórnia. Śpiewa w nim około trzydziestoosobowa grupa pasjonatów, z których wielu od lat porusza się
w świecie muzycznym. Maciej Salski jest absolwentem wychowania
muzycznego/chóralistyki w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz
podyplomowych studiów z zakresu dyrygentury chóralnej w Warszawie, od początku również pełni funkcję dyrektora artystycznego
chóru. W repertuarze zespołu znajdują się zarówno własne kompo-

Najlepsi w 3D

zycje, jak i standardy jazzowe oraz
jazzowe aranżacje współczesnych
utworów rozrywkowych. Zespół
wykonuje głównie utwory a cappella, ale współpracuje także
z wieloma instrumentalistami, zaś podczas tego koncertu zagrają
Taras Hlushok na fortepianie oraz Tomasz Cyranowicz na kontrabasie. Dyrygować będzie Maciej Salski, a sponsorem wydarzenia jest
Salon Skoda Zimny. Bilety w cenie 20 zł dostępne są w kasie
muzeum, ale studenci skorzystają z promocji: za okazaniem legitymacji jeden bilet będzie ważny dla dwóch osób.
(BeO)

W styczniu poznaliśmy
laureatów II edycji plebiscytu dla najlepszych firm z branży druku 3D w Polsce i na świecie. W głosowaniu wzięło udział 90 przedstawicieli
branży oraz ekspertów druku
3D, którzy wybrali wspólnie
zwycięzców w 15 kategoriach.
Głosowanie odbyło się w grudniu 2015 r., a wyniki zostały
ogłoszone podczas uroczystej

gali w budynku Łódzkiego Technoparku przy ul. Dubois 114/116.
Tytuł Człowieka Roku zdobył
Rafał Tomasiak, szef firmy Zortrax, która okazała się także
Firmą Roku. W gronie laureatów
znalazły się firmy Spectrum Filaments, ABC Data, 3D Lab i Materialise Polska, najważniejszym
wydarzeniem w Polsce w roku
2015 okazała się V edycja Dni Druku 3D w Kielcach, zaś najlepszą
zagraniczną firmą została Ultimaker. Gratulujemy!
(jm)

Czy jesteśmy homo economicus?

przyspieszenie uczenia się, czy raczej
chodzi o ubezpieczenie wiedzy i decyzyjności menedżerów? Czy spowodują, że decyzje podejmowane będą na
czas? Nie na wszystkie te pytania
odpowiemy, ale relację z dyskusji
przeczytamy w marcowym wydaniu
naszego informatora. Zainteresowanych tematem zapraszam na stronę
serwisu dyrektorów Business Dialog www.businessdialog.pl
Jerzy Mazur

Lutowe wydanie „Rynku Łódzkiego” już się drukowało, gdy
w hotelu „Stare Kino” przy ul. Piotrkowskiej 120 odbywało się
pierwsze tegoroczne spotkanie Klubu Dyrektorów Finansowych
„DIALOG”. Goście Wydawnictwa Business Dialog oraz redakcji
„Rynku Łódzkiego” dyskutowali o tym, czy właściciele firm, inwestorzy, bankowcy, dyrektorzy oraz konsumenci postępują racjonalnie, czy podejmują racjonalnie decyzje i czy to na pewno prawda,
że jesteśmy homo economicus? Od czego zależy zaufanie do danych
i analiz własnych i zewnętrznych? W jakim stopniu dyktują one
decyzje biznesowe dyrektorów i menedżerów? Czy narzędzia analityczne i prognostyczne mają na celu uzupełnienie tej wiedzy, czy

rynek Łódzki 2(177) 2016

5

LODZIANA

Nowe zezwolenia w strefie
W styczniu wręczono nowe zezwolenia na działalność w Łódzkiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Otrzymało je siedem firm, niektóre
z nich są już obecne w ŁSSE. Pierwsza z nich to spółka Euros w Podstrefie Ostrzeszów, która otrzymała drugie już zezwolenie na prowadzenie tu działalności gospodarczej; powstała w 2004 r. i jest producentem konstrukcji stalowych oraz metalowych elementów stolarki
budowlanej w branży budownictwa przemysłowego. Nakłady inwestycyjne opiewają na 2 mln zł, dzięki czemu spółka zwiększy zatrudnienie o 6 pracowników. W tej samej Podstrefie trzecie zezwolenie
otrzymała firma Poprawa Producent Opakowań Tekturowych, która
od 1990 r. produkuje opakowania i kartonów z papieru oraz tektury.
Nakłady inwestycyjne opiewają na 8 mln i pozwolą zatrudnić 16
nowych pracowników. Z kolei w Konstantynowie Łódzkim zezwolenie otrzymała firma TOMMARK Adamczyk, Langner, Rogozińska
SJ, która rozpoczęła działalność w 1991 r. jako TOMMARK SC. Firma
działa na rynku przesłon okiennych, wytwarzając żaluzje drewniane, żaluzje pionowe, rolety,
rolety rzymskie, plisy, moskitiery oraz komponenty z tworzyw
sztucznych. Spółka zapowiada
nakłady inwestycyjne w wysokości 12,37 mln zł, dzięki
czemu zatrudni przynajmniej
56 nowych pracowników.
Natomiast w Sieradzu
zezwolenie na działalność
otrzymała spółka komandytowa Ceramika Tubądzin III,
wchodząca w skład Grupy
Tubądzin, która powstała we
wrześniu 2015 r. w celu budowy zakładu produkcji płytek
ceramicznych. Spodziewane

INWESTYCJE

nakłady inwestycyjne wyniosą 135 mln zł i pozwolą na zatrudnienie
107 pracowników. W Podstrefie Kutno drugie zezwolenie firmy na
działalność otrzymała firma Sonoco Poland Packaging Services,
należąca do międzynarodowej korporacji Sonoco, światowego lidera
w produkcji opakowań do artykułów konsumpcyjnych i przemysłowych. Spółka planuje rozbudowę istniejącego zakładu, w którym
uruchomi 2 dodatkowe linie produkcyjnych. Nakłady wyniosą 97,6
mln zł i pozwolą zatrudnić 40 pracowników. W Sieradzu inwestować będzie spółka Zarecki Foods, która za 6 mln zł chce zbudować
zakład przetwórstwa spożywczego, zatrudniający 28 osób, zaś
w Radomsku firma Cynkownia Radomsko z siedzibą w Dąbrowie
zbuduje nowoczesną cynkownię za 20,2 mln zł, zatrudniającą 60
pracowników. Nowe zezwolenia to ogółem wydatki inwestycyjne
w kwocie co najmniej 281,17 mln zł, pozwalające utworzyć co najmniej 313 nowych miejsc pracy. Przez ponad 18 lat istnienia ŁSSE
wydano 286 zezwoleń, a inwestorzy zrealizowali inwestycje o łącznej
wartości ponad 13 mld zł, dzięki którym powstało ponad 33 tysięcy
miejsc pracy.
Jerzy Mazur, zdjęcia Paweł Nowak, archiwum ŁSSE
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Nowy rok - nowe marki w Galerii Łódzkiej
Od początku roku 2016 do grona najemców Galerii Łódzkiej dołączyły 3 nowe marki: FEMESTAGE EVA MINGE, COCCODRILLO
oraz renomowana cukiernia A.BLIKLE.
– „Nieustannie zmieniamy się dla naszych klientów, którzy oczekują od nas
dynamicznego rozwoju. Cieszymy się, że nasza oferta poszerzyła się o kolejne firmy
będące synonimami jakości w swoich branżach” – mówi Beata Stefańska, dyrektor
Galerii Łódzkiej.
FEMESTAGE to kolekcje sygnowane nazwiskiem znanej projektantki - Evy
Minge. Projekty dedykowane są kobietom, które stawiają na prostotę, ciekawą formę
oraz jakość. Jak mówi sama kreatorka - propozycja FEMESTAGE skierowana jest
do młodych kobiet poszukujących elegancji w codziennym wydaniu. Salon FEMESTAGE znajduje się na poziomie +1.
– „Poszerzamy również ofertę mody rodzinnej. Z myślą o naszych najmłodszych klientach zaprosiliśmy do współpracy markę COCCODRILLO” – dodaje
Beata Stefańska.
COCCODRILLO to odzież dla dzieci i niemowląt. Najmłodszym klientom
koncept proponuje kolekcje eleganckie, dzienne i sportowe. Salon marki znajduje
się na poziomie – 1.
„Słodki smak” nowości gwarantuje również cukiernia A.BLIKLE. Od ponad 145
lat cukiernicy A.BLIKLE raczą klientów najwyższej jakości przysmakami przygotowywanymi z pasją. Ciastka, torty, praliny oraz wyśmienita kawa czekają na smakoszy na poziomie – 1 (przy salonie EMPIK).
- „Staramy się, aby Galeria Łódzka zawsze podążała za trendami. Tym razem stawiamy również na „slow food”. Przed nami otwarcie
nowej restauracji SPHINX z obsługą kelnerską. Lokal znajdzie się na poziomie –1 przy wejściu od ul. Orlej. Oczywiście nie zapominamy
też o unikatowej ofercie modowej. Już pracujemy nad kolejnym butikiem sygnowanym nazwiskiem znanego polskiego projektanta, a to
zaledwie początek zmian jakie czekają nas w 2016 roku” – podsumowuje dyrektor Galerii Łódzkiej.
(Zdjęcia: Galeria Łódzka)
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kulturalny luty

Fotografie
na wystawach

Łódzkie teatry bawią, uczą i wystawiają Szekspira
demii Muzycznej w cyklu Jazz ex cathedra będzie grać Maciej Tubis
Na początku lutego na Trio, natomiast w Kościele Środowisk Twórczych usłyszymy „Kwarafiszu Teatru Wielkiego jest tet smyczkowy APERTUS, a w Teatrze Muzycznym – Stare Dobre
operetka „Noc w Wenecji”, Małżeństwo. 28 lutego do Łodzi przyjedzie Irena Santor; wykona
a 8 lutego muzycy z orkiestry utwory z platynowej płyty „Kręci mnie ten świat” oraz z nowego
opowiedzą o swojej pracy. 15 albumu "Punkt widzenia". A będzie to przeżycie W
i dla
słuchaczy,
galerii
ŁTF
lutego z widzami będzie roz- i dla niej samej – w latach 60. XX wieku, u proguprzy
kariery,
ul. piosenkarPiotrkowmawiać dyrektor artystyczny ka występowała w koncertach organizowanych skiej
przez102
Filharmonię
przez 3
TW Wojciech Rodek, zaś i łódzką rozgłośnię Polskiego Radia, które odbywały
się wod
nieistnietygodnie
8.10 bętego dnia wieczorem wystąpi jącym już budynku Filharmonii. Teraz pierwszy raz
z estradziezaśpiewa
można oglądać
gruziński balet „Sukhishivi- dy nowej Sali Koncertowej.
wystawę fotografii
li”. Na 27 lutego zaplanowaZdjęcia, instalacje i plakaty na wystawach
Krzysztofa JarczewBarbara Ptak, scenografka Nocy w Wenecji,
no widowisko „Pasion de
W Muzeum Miasta Łodzi kończy się prezentacja wypożyczonej
skiego pt. „Zapozofot.Maciej Piąsta
Buena Vista” w wykonaniu ze Szwajcarii kolekcji rodziny Poznańskich – 14 lutego planowane
wani”. Zobaczymy
kubańskich artystów. Teatr Muzyczny 3 i 4 lutego wystawi musical jest finisażowe oprowadzanie po wystawie „Dziedzictwo dwóch kulna niej portrety
„Zorro”, a w połowie miesiąca „Sen nocy (nie) letniej”, „Zemstę nie- tur” oraz podsumowanie gry muzealnej „Powrót kolekcji”. Do 14
osób znanych ze
toperza” i „Jesus Christ Superstar”. Natomiast 24 lutego pokaże lutego przedłużono prezentację wystawy fotografii „Łódź w górach
sceny
politycznej
nową realizację pt. „Fall, hot rain”, która porusza temat wykluczenia – góry w Łodzi”. W Muzeum Włókiennictwa cały
miesiąc
można
i
artystycznej.
– Nie
fot.
Krzysztof
Jarczewski
i kryzysu tożsamości. Teatr Powszechny zaplanował na luty aż dwie oglądać wystawę pt. „Pamięć utrwalona” – 600 obiektów, które
udawał,lat.
że prezenpremiery – 16.2 na Małej Scenie wystawia kameralny dramat psycho- muzeum zakupiło i otrzymało w darze w ciągu będę
ostatnich
Od 4
zagrać
utwory
Brahmsa tu instalacje
Zakończyła
się wbudowa
saliZubrzyckiego,
koncer- Jerzego
towane zdjęcia
to chwile „upolowane”
– mówi aulogiczny
„Vladimir”
reż. Jakuba
a 28.2 Semkowa
– sztukę dla
lutego
obejrzymy
Małgorzaty
Buczek–Śledzińskiej,
i Mozarta.
Następny dzień
przyniesie
kontowej Akademii
Muzycznej
ul. pióra
Żu- Marty
tor zdjęć.
– Zdecydowałem się
pełnądo
współpracę
młodzieży
pt. „ONY”,
bajkę à przy
rebours
Guśniowskiej
od 18
lutego – wystawę
plakatu
typograficznego,
alena
tylko
21 luteOrkiestry
Symfonicznej
Filharmonii
2. Uroczyste
odbędzie
z modelami.
Dałem im
możliwość wystąpienia
przed
w bardzkiej
reżyserii Ewy
Pilawskiejotwarcie
i Andrzeja
Jakubasa. cert
Polecamy
też nową,
go wystawiane
będą prace
dyplomowe
studentów
ASP w Łodzi.
Łódzkiej
pod(3-5.2).
batutą Pawła
Przytockiego,
się 18.
10, a uświetni
je cykl komedię
koncertów,
aparatem
w dowolnym
miejscu,Bałki;
sytuacji.Pałac
Tacy
pełną
zabawnych
dialogów
pt.któ„Pomoc
domowa”
W Muzeum
Sztuki czynna
jest wystawa
pracstroju,
Mirosława
która„Juliusza
będzie towarzyszyć
pianistce
Beacie kolekcję
od adresu
nowejNowym
sali otrzymał
tytułsię
„AŻ
są, jak chcą,
ale jednak
– pozowali. Wybierali
sceno26rylutego
w Teatrze
odbędzie
premiera
Ceza- Herbsta
eksponuje
rodziny
Czartoryskich.
Wartościowe
w Koncercie
fortepianowym
festiwal”,
a trwać
będzie
(nomennaomen!)
grafię,
kostiumy, mimikę,
A może
jednak,
ra”;
to nie jedyna
sztuka
Szekspira
łódzkichBilińskiej
scenach – Teatr
im. dzieła
polskich artystów
obejrzymy
także wrekwizyty.
galeriach:
14 lutego
W. Lutosławskiego.
są LOGOS
też
aż do 18
grudnia.wystawia
Już 17.10 na
nowej estradzięki
wolności
pozy, są
na tych obrazów
zdjęciach prawdziJaracza
(19-21.2)
dramat
„Antoniusz
i Kleopatra”. Wwprogramie
Galerii ECK
zostanie
otwarta
wystawa
MałgoG. Verdiego,
i B. Britte-a dowi?
stanie
Orkiestra
AkadeWdzie
Teatrze
Logos
będzieSymfoniczna
można obejrzeć
„Toast”utwory
i „Kolędę”,
a Mały R. Wagnera
rzaty Taborowicz,
26 Warto
lutegosprawdzić!
potrwa wystawa zdjęć Jarosława
(BeO)w hoteluZandel's.
mii
Muzycznej
w Łodzi,interes”.
aby pod batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy!
kolei w galerii Akademickiego Ośrodgra
nową
farsę „Rodzinny
Michała Sobczaka
Filharmonia kończy obchody stulecia orkiestry
Dla naszych pociech ka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
zdjęciazGrzegorza
Michałow2 lutego Teatr Wielkieksponowane
wystawi widowisko
udziałem chóru
dzieW Filharmonii Łódzkiej w połowie lutego nastąpi zwieńczenie
Królewna
Śnieżka?”.
lutego wpracy
Filharmoobchodów stulecia Łódzkiej Orkiestry Symfonicznej, poprzedniczki cięcego „Gdzie mieszkaskiego,
który
obchodzi6 25-lecie
zawoz cykluZnany
„Odkrywcy
Teatrzaczynał
Nowy 7
obecnego zespołu: 12 lutego odbędzie się koncert muzyki kameral- nii odbędzie się koncertdowej.
łódzkimuzyki”.
fotoreporter
rodzinę za
kurtynę", a 10
nej „Filharmonicy na urodziny Filharmonii”, zaś 16 i 17 lutego – lutego zaprasza dzieci na
odspotkanie
publikacji„Daj
w „Expressie
Ilustrowanym”,
o Doktorze
Dolittle.
Warsztaty dla
dziekoncerty z udziałem Seong-Jin Cho, laureata XVII Konkursu Chopi- i 11 lutego wystawi spektakl
potem
robił zdjęcia
dla „Przeglądu
Sporto14 lutego
Muzeum
nowskiego, który z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej FŁ pod ci z cyklu „Galeria Małego
wego”,Mistrza”
obecnie planuje
– dla redakcji
fotograficznej
dzieciAgencji
prowadzi
też Muzeum
Kinematobatutą Jose Maria Florencio wykona Koncert fortepianowy e-moll Miasta Łodzi. Zajęcia dla
Polskiej
Prasowej.
Zapraszamy!
(jm)
Marek
gdzie
można zwiedzać interaktywny „Pałac pełen bajek”.
Chopina. 21 lutego zaś zabrzmi Fanfara na organy i orkiestrę symfo- grafii, Mec.
Kopczyński,
miesiąca dzieci z łódzkiego zaczynają ferie zimowe;
niczną M. Góreckiego napisana na zamówienie naszej Filharmonii. W połowie
Bożena
warto mec.
wtedy
pamiętać o atrakcjach w Manufakturze: lodowisku
Mocne uderzenie, jazz i piosenka
Nieciecka- emocji”, gdzie można przeżyć atak rekina i podróż
W Atlas Arenie 2 lutego odbędzie się koncert Imagine Dragons, i „akceleratorze
Ostojska
a 19 lutego – kolejna edycja Polskiej Nocy Kabaretowej. Warto też w głąb oceanu. Teatr Arlekin organizuje „Ferie w Arlekinie”,
i dziekan
wybrać się na ciekawe koncerty do Wytwórni: wystąpi tam zespół a Baśniowa Kawiarenka 28 lutego wystawia bajkę o Calineczce,
ORA Jarosław
samego dnia Teatr Pinokio zaprosi na premierę spektaklu,
Dżem, Enej i Dawid Podsiadło. 7 lutego godz. 18.00 w Sali Lustrza- a tegoSzymański
nej Pałacu Poznańskich zacznie się koncert z cyklu „Jazz w Pałacu”, „Ronja”
fot.córka
Maciejzbójnika”.
Beata Ostojska
w którym wystąpi Jazzowy Chór Wytwórni. W sali kameralnej AkaGrzegorek

AŻ Akademii Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

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

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

fot. Grzegorz
Michałowski

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 27 lutego - XXIX Aukcja Promocyjna
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WAZNE TELEFONY

INFORMATOR MIEJSKI

HOTELE

Urząd Wojewódzki . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-10-00, 42 664-10-10
Urząd Marszałkowski . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 663-30-50
Urząd Miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ. . . . . .
tel.:
42 638-59-55
REGIONALNA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO . . . . . . . . . .
tel.:
42 638-59-57, 42 663-77-33
PORT LOTNICZY ŁÓDŹ. . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 683-52-55
INFORMACJA LOTNICZA PLL LOT . . . . . . .
tel.:
801-703-703
INFORMACJA MPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 672-11-12, 801-301-309
INFORMACJA PKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 631-97-06
INFORMACJA KOLEJOWA PKP . . . . . . . . . .
tel.:
42 20-55-007
Serwis TV-VIDEO-FOTO . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
601-320-071
Serwis GSM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
881-000-700
ALARMOWY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
112
POGOTOWIE RATUNKOWE. . . . . . . . . . . . . .
tel.:
999
POLICJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
997
STRAŻ MIEJSKA. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
986
STRAŻ POŻARNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
998
POGOTOWIE ENERGETYCZNE. . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
991
POGOTOWIE GAZOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE. . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
994
BIURO NUMERÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
118-913

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

Ibis** Łódź, al. Piłsudskiego 11 . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 638-67-00
Qubus*** Łódź, ul. Mickiewicza 7 . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 275-51-00
Stacja Nowa Gdynia**** Zgierz, ul. Sosnowa 1 . . . .
tel.:
42 714-21-90

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

FILHARMONIA ŁÓDZKA ul. Narutowicza 20/22 . . . . .
tel.:
42 664-79-79
TEATR WIELKI pl. Dąbrowskiego . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 633-99-60
TEATR MUZYCZNY ul. Północna 47/51 . . . . .
tel.:
42 678-35-11
TEATR im. S. JARACZA ul. Jaracza 27 . . . . . . .
tel.:
42 633-15-33
TEATR NOWY ul. Więckowskiego 15 . . . . . . .
tel.:
42 633-44-94
TEATR POWSZECHNY ul. Legionów 21 . . . . . . .
tel.:
42 633-25-39
TEATR STUDYJNY PWSFTViT ul. Kopernika 8 . . . .
tel.:
42 636-41-66
TEATR LOGOS ul. Skłodowskiej-Curie 22 . . . . . .
tel.:
42 637-65-45
TEATR V6 ul. Żeromskiego 74/76 . . . . . . . . .
tel.:
42 668-88-51
TEATR MAŁY w Manufakturze ul. Drewnowska 58 . . . . .
tel.:
42 633-24-24

KINO HELIOS al. Politechniki 1 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 299 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

INFORMATOR MIEJSKI
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www.facebook.com/senoritasrestaurant
Rezerwacje: +48 501 671 700
rezerwacje@senoritas.pl
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rekomenduje JERZY MAZUR

Witaj w „Señoritas”!

Przepis na idealny wieczór jest
następujący: ½ meksykańskiej
hacjendy, ½ amerykańskiego koktajlu lounge, szczypta miłej obsługi
i nutka nastrojowych dźwięków –
w zależności od nastroju trzeba
zamieszać delikatnie lub energicznie wstrząsnąć. Znajdziemy się
wtedy w „SENORITAS Restaurant
& Lounge”, kameralnej restauracji
o unikatowym wnętrzu i atmosferze, specjalizującej się w daniach
meksykańskich, amerykańskich
i meksykańsko-amerykańskich. Szefem kuchni jest Amerykanin Jeff
Unger, który z żoną Aleksandrą
Pryc-Unger prowadzi lokal przy
ul. Moniuszki
1A od września
2014.
Od kwietnia w Teatrze Wielkim
działa kawiarnia
Clakier Caffe
tuwypić
pyszne
tacos, enchiladas,
(tel. 733 300 072). Ale można tu Zjemy
nie tylko
smaczną
kawę, zjeść
a także steki
i nachos,
ciasta własnego wypieku i wypićquesadillas,
drinka w przerwach
między
spekzaś do
w każdą
środę
– fantastyczne
taklami. Lokal czynny jest od 10.00
18.00 (w
dni spektakli
nawet
burgery. tu
Szczególnie
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy
smakowite rekomenduję
dania na goklasyczne,
dobrze
zbalansorąco, w tym chrupiące krewetkido
nadań
sałacie
z sosem
słodko-pikantwane
koktajle
–
margarity
oraz
infunym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny i można tu zorganizować
zowane
tequile.
To
idealne
miejsce
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię prona spotkania
z przyjaciółmi,
rodziwadzi Dariusz Trzmielak, właściciel
cenionej firmy
cateringowej
INną oraz biznesowy lunch lub banTERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź
kiet okolicznościowy. A zanim
EXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty
dania dotrą do stołu, warto zerknąć
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad
na ścienne murale, które namalowa50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco poły dwie łódzkie artystki Natalia
lecam i zapraszam!
Anna Kalisz-Patelak i Ewa Żochowska. SENORITAS została wyróżniona w ubiegłorocznej edycji Festiwalu Dobrego Smaku za kreatywne
podejście do tematu „Smaki Dzieciństwa” – docenione zostały nie
tylko smaki i prezentacja dania, ale
również atmosfera w lokalu i dekoracje, które przywodzą na myśl dziecięce figle i zabawy. Od początku
istnienia lokal jest w pierwszej piątce rankingu Trip Advisor, a rating
gości na FB wynosi 4,9 na 5 gwiazdek. Gorąco polecam!
Jerzy Mazur

Teatralny Clakier
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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

CELTYCKIE
SMAKI

ch
smaków

tel. 690 419 141,
502 960 697
info@celtyckiesmaki.pl
www.celtyckiesmaki.pl

rekomenduje JERZY MAZUR

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

GASTRONOMIA

Smaki sprzed stuleci

ch
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Odwiedziliśmy w styczniu
Łódź Street Food Festival w kompleksie handlowym przy ul. Piotrkowskiej 217. Swoje smakołyki
oferowała tu m.in. ceniona łódzka
firma „Celtyckie Smaki”. – Pokazaliśmy polską tradycyjną i historyczną
rekomenduje JERZY MAZUR
kuchnię opartą na naturalnych i ekologicznych produktach – podkreśla jej
właściciel Piotr Klepacz. – Naszą
nowością jest szpik wołowy, zapiekany
z czosnkiem i przyprawami. Wcześniej
jest wyjęty z kości, płukany w mleku,
pokrojony w kostkę, smażony z dodatkami i podawany na specjalnej kostce. Palce
lizać! Żelaznym repertuarem „Celtyckich
szynka
Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42
207 27Smaków”
60 oraz 793jest
483 936,)
zaświńszefa
karmionych
–
prasza w październiku na nowe ze
dania
kuchni, żołędziami
przyrządzane
50 procent
sukcesu
to Georsmak
pod okiem znawców – konsultantem
lokalunaszego
jest m.in.
prof.
szefdańkuchni
gii Mintcher z Katedry Slawistykimięsa
UŁ. – –W podkreśla
tworzeniu karty
pomaga
Maciej
Boguszewski.
–
Szynka
przez
nam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni Bałkanów – wyjaśnia
Maciej
pięć tygodni tu
jestjuż
peklowana
w kamiennej
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy
kilka smakowitych
płuczemy
ją sarmi,
w wodzie
dań, a tym razem przyglądaliśmykadzi,
się jakpotem
powstają
zelevi
czykorzennej,
wędzimy
na
drewnach
szlali gołąbki w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są z kapusty
chetnych i dopiero wtedy opiekamy na
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych
rożnie. Firma istnieje na rynku
bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
od ponad roku i zdobyła spore
gorąco te dania polecam!
uznanie smakoszy w wielu miastach, gdyż obsługuje imprezy
historyczne, rekonstrukcje rycerskie i uczestniczy w festiwalach
Street Food Festival, organizowanych cyklicznie przy Centrach
Handlowych. – Zaczynaliśmy
od szynki celtyckiej i stopniowo rozszerzaliśmy asortyment – wyjaśnia Piotr
Klepacz. – Odgrzebujemy
staresarmi
przepisy
Pieczone bakłażany
Pasta kiopołu
Gołąbki zelevi
i przygotowujemy produkty, których na
rynku już nie ma. Staramy się, aby receptury miały nie mniej niż 300 lat. Współpracujemy z prof. Jarosławem Dumanowskim, wybitnym historykiem kulinarnym, który przetłumaczył i wydał
najstarszą polską książkę kucharską
z 1682 r., autorstwa Jana Czernieckiego,
kucharza Jana III Sobieskiego. Firma
przygotowuje własne wyroby na
bazie sera camembert, szynki,
kiszone śledzie z żurawiną, ślimaki, a nawet „wkładkę diabelską”
własnej produkcji – nalewkę z 14
składników. Jej wyroby dostać
można w wielu renomowanych
delikatesach, ale przede wszystkim
– można je zamówić telefonicznie
(+48 690 41 90 41 i 502 96 06 97).
Gorąco polecam, warto zajrzeć na
stronę www.celtyckiesmaki.pl (jm)

Jesień po bułgarsku
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Nieruchomości okiem profesjonalistów
W styczniu odbyła się w Łodzi X Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości 2016, zorganizowana przez Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości oraz Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej. Patronat honorowy nad konferencją objęli Minister Infrastruktury i Budownictwa
Andrzej Adamczyk, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek
Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Prezydent Łodzi Hanna
Zdanowska oraz Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. To merytoryczne podsumowanie mijającego roku, wyznaczające perspektywy krajowego rynku nieruchomości – impreza jest specjalistyczna, lecz dedykowana dla szerokiego kręgu osób zawodowo związanych z rynkiem nieruchomości. Przedstawiono tu referaty oraz
analizy dotyczące rewitalizacji nieruchomości komunalnych na przykładzie projektów zrealizowanych w Łodzi. Prof. Marek Bryx z warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej mówił o innowacyjnych formach inwestycji w projekty
rewitalizacyjne, Prof. Romuald
Jończy z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu omówił kwestie związane z demografią a rynkiem nieruchomości, a dr Joanna Mikołajczyk
z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
przedstawiła
problematykę
obrotu nieruchomościami rol-

EC 1 zasili energią

W zachodniej części EC1 powstaje największe w kraju Centrum
Nauki. W styczniu podpisana została umowę na jego wyposażenie.
– W EC1 Wschód otworzyliśmy wcześniej najnowocześniejsze w Polsce planetarium – mówiła na konferencji prasowej Hanna Zdanowska – a dzisiaj podpisujemy umowę na wyposażenie Centrum Nauki w EC 1 Zachód.
Znajdą się tu oryginalne maszyny, które przez blisko 70 lat produkowały dla Łodzi energię elektryczną, a które dzięki nowoczesnym
technologiom i multimedialnym rozwiązaniom zostaną ożywione. Wyposażenia Centrum podjęło się Konsorcjum firm Qumak,
MAE Multimedia Art & Education i MUSEKO. Realizacja projektu kosztować będzie ponad 40 mln zł brutto. W ciągu 10 miesięcy
powstaną dwie pierwsze ścieżki edukacyjne: Przetwarzanie Energii
oraz Mikroświat-Makroświat
–
zapewnili
Jacek
Suchenek i Wojciech
Strusiński, wiceprezesi zarządu firmy
Qumak, lidera konsorcjum. Zgodnie
z umową firma
zaprojektuje, wyko-

nymi w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Odbył
się też panel dyskusyjny wybitnych specjalistów rynku nieruNagrodę odbiera Hanna Zdanowska
chomości na temat wyzwań
i perspektyw rozwojowych
w branży. Wręczono także
wyróżnienia dla najlepszych –
Medale Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości „Pro
Aequo Et Bono” (Względem
tego, co słuszne), które wręczyła
Przewodnicząca
Kapituły
Medalu Profesor dr hab. Ewa
Kucharska Stasiak. Medale
otrzymali m.in. Prezydent
Hanna Zdanowska za projekt
Mia100 Kamienic oraz prof.
Tadeusz Markowski i WojeNagrodę dla Antoniego Ptaka
odebrał syn Albert
wódzki Konserwator Zabytków
Wojciech Szygendowski. Konferencja trwała do godz. 16.00, zaś wieczorem jej uczestnicy gościli w klubie 77 na imprezie integracyjnej
Jamboree Real Estates. Przy świetnej muzyce znawcy nieruchomości
bawili się do rana, słuchając znakomitej muzyki zespołu Sweet & Hot
Jazzband.
Jerzy Mazur
na i uruchomi elementy
wystawy wraz z infrastrukturą teleinformatyczną. Ponadto odpowiada za stworzenie gry
strategicznej, dostarczenie systemu identyfikacji
wizualnej
ekspozycji
oraz uruchomienie portalu internetowego Centrum Nauki i Techniki.
– Dzięki wykorzystaniu
urządzeń i instalacji dawnej elektrowni EC1 znowu zasili nas energią,
ale w XXI wieku będzie to energia wiedzy – zaznacza Błażej Moder,
dyrektor EC1 Łódź – Miasto Kultury. Łódzkie Centrum Nauki
i Techniki (CNiT) to kolejny projekt z dziedziny kultury realizowany przez spółkę Qumak we współpracy z konsorcjantami. W swoim
dorobku ma już interaktywną wystawę stałą w Europejskim Centrum Solidarności oraz multimedialną wystawę dla Muzeum Śląskiego w Katowicach. Obecnie spółka realizuje ekspozycję
w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wchodząca w skład
konsorcjum firma MUSEKO w ciągu ostatnich 10 lat zrealizowała
projekty ekspozycji w Estonii i Skandynawii.
Beata Ostojska, zdjęcia archiwum UMŁ

Rossmann Run wystartował

20 stycznia rozpoczęły się zapisy do 14. edycji Biegu Ulicą
Piotrkowską Rossmann Run. Po raz pierwszy będzie to dwudniowa impreza – 21 maja rywalizować będą dzieci i młodzież, a tydzień
później odbędzie się bieg główny na 10 km. W Mini Biegu
Ulicą Piotrkowską Rossmann
Run będzie mogło uczestniczyć 1500 osób (udział w tych
zawodach jest bezpłatny, zapisy rozpoczną się w marcu).
Od stycznia można się zgłaszać do udziału w biegu głównym, obejmującym najdłuższy
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w historii imprezy
odcinek ulicy Piotrkowskiej (bieg przetnie także wyremontowaną Trasę W-Z).
W zeszłym roku było
3729 uczestników,
organizatorzy spodziewają się w tym roku dużo więcej. Tytularnym sponsorem
imprezy jest od czterech lat Rossmann, a w tym roku do grona
sponsorów dołączyła firma Immergas Polska. Więcej informacji –
na stronie www.biegpiotrkowska.pl
(jm, fot. UMŁ)
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Meksyk otwarty na współpracę

odwiedziłem Urząd Miasta, Izby Handlowe i Łódzką
Specjalną Strefę Ekonomiczną. Wszędzie pracują znakomici fachowcy, z którymi mogłem rozmawiać
po angielsku i hiszpańsku, a to bardzo pomaga w pogłębianiu kontaktów. Nasz bilans handlowy może być
znacznie bardziej urozmaicony, obydwa kraje mają
duży potencjał konsumpcyjny i mogą służyć jako platforma wymiany także dla regionalnych organizacji handlowych
w Europie i Ameryce Środkowej.
Dziękuję za rozmowę i zapraszam częściej do naszego miasta!
Jerzy Mazur

Rozmowa z Ernesto Malda,
Chargé d`Affaires Ambasady Meksyku w Polsce
Od kiedy jest Pan w Polsce i czym Pan się zajmuje w Ambasadzie?
Jestem tu już trzeci rok i zajmuję się promocją gospodarki, turystyki oraz wymiany handlowej między Polską a Meksykiem. Trochę
już mówię po polsku, ale muszę jeszcze długo się uczyć – macie bardzo ciężką odmianę rzeczowników! Na razie rozumiem 30 proc.
tego, co ktoś do mnie mówi… To bardzo ładny język, ale trudny.
Meksykanie za to mówią śpiewając…
No tak, my lubimy śpiewać, bawić się i żyć pełnią życia. Widać
to w naszej kulturze, kuchni, religii i codziennych zwyczajach.
W tym także chyba tkwi sukces naszych działań na arenie międzynarodowej. Szeroko otwieramy drzwi dla zagranicznych inwestycji
i staramy się pozyskać jak najwięcej sojuszników handlowych
i gospodarczych. Także tutaj!
Który raz już Pan jest w Łodzi?
Trzeci. Pierwsza wizyta była zwyczajowym rekonesansem konsularnym i nie przyniosła zbyt wielu owoców. Drugi raz byłem prywatnie i poznałem fantastycznych ludzi z różnych branż. Zwiedziłem
łódzkie zabytki i spróbowałem wielu dań w tutejszych restauracjach,
a polska kuchnia jest znakomita. Nabrałem apetytu na więcej, dlatego teraz miałem okazję poznać dużo więcej osób oraz instytucji
odpowiedzialnych za współpracę zagraniczną – w tym przedstawicieli Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Łódzkiej Izby
Przemysłowo-Handlowej. Podczas spotkań oficjalnych, dostrzegłem niesamowity potencjał miasta i miałem okazję przedstawić
oferty współpracy z naszym krajem. Łódź ma już miasto partnerskie
w Meksyku – Pueblę. Obydwa miasta mają mnóstwo wspólnych
wątków gospodarczych i kulturalnych. Na spotkaniach od razu
wyłapaliśmy wspólnotę interesów i jestem głęboko przekonany,
że niebawem rozpoczniemy nowy etap współpracy na najbliższe 5
lat. Macie tu bardzo sprzyjający klimat do takich kontaktów –

Wywiad z Ernesto Malda przeprowadzony został w restauracji „SEÑORITAS Restaurant &
Lounge” już po zakończeniu oficjalnych spotkań Chargé d`Affairs w Łodzi. Lokal uraczył
nas niezwykle smakowitymi daniami kuchni meksykańskiej i amerykańskiej. Więcej o tej
kuchni – na stronie 15. Na zdjęciu stoją od lewej: Amith Lath, Prezes Sharda Group, Aneta
Falkowska z „Señoritas”, Katarzyna Frąckowiak z Ambasady Meksykańskiej, Aleksandra
Pryc-Unger, współwłaścicielka „Señoritas”, Chargé d`Affaires Ambasady Meksyku w
Polsce Ernesto Malda, Anna Pawlak z Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej, Artur
Kaczmarek, Menadżer „Señoritas” oraz Jeff Unger, współwłaściciel „Señoritas”. (jm)

Nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne dla firm i instytucji
Dedykowane łącza światłowodowe
Doświadczony zespół specjalistów
100% własnej infrastruktury
Projektowanie i realizacja indywidualnych rozwiązań it oraz PBX/IPPBX
Internet
asymetryczny
do 200/20 Mb/s
+ WIFI

Internet
symetryczny
do 1Gb/s

Transmisja
danych lub
dzierżawa
włókien

Dostęp do
węzłów wymiany
danych (PLIX,
TPIX, THINX)

Łącza
telefoniczne
- analogowe,
cyfrowe ISDN
i SIP Trunk

Platformy
telefoniczne
PBX/IPPBX

Sieci
bezprzewodowe
WIFI

Sieci
komputerowe
LAN

Firmy małe
Firmy średnie
i sieci handlowe
Firmy duże
i wielooddziałowe
Instytucje
publiczne
Placówki
oświatowe
Operatorzy

rozwiązania rekomendowane dla poszczególnych grup klientów.
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Ciągle się uczę
Rozmowa z Emilio Miguel Padrón Visual,
kubańskim wirtuozem gitary
Rozmawialiśmy w zeszłym
roku. Co ciekawego zdarzyło się
od tego czasu?
Ciągle do przodu – zdarzyło się sporo dobrego i złego…
Ale przyjęliśmy w redakcji,
że piszemy tylko o dobrych rzeczach!
Zgoda, ale z tych złych też
wynikają rzeczy dobre. Co nas
nie zabija, leczy, a przeszkody trzeba pokonywać. Po to są – aby nas
wypróbować i wzmocnić. Albo giniemy, albo zwyciężamy! Ja ciągle
się uczę. Przez te pięć miesięcy wciąż przygotowałem nowe utwory,
które od dawna mi siedzą w głowie, a które przedstawiłem dzisiaj na
recitalu w Łódzkim Domu Kultury. To oczywiście muzyka latynoamerykańska – z Brazylii, Peru i Wenezueli.

Pierwsi wśród aktywnych

Łódzka Fundacja Rehabilitacji „KAMIEŃ MILOWY” została
laureatem konkursu „Aktywni ekonomicznie” – zajmując I miejsce. Organizatorem konkursu jest Fundacja Europejskie Centrum
Edukacji Społecznej, powołana przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Do udziału w konkursie zaproszono organizacje pozarządowe prowadzące działalność w regionie łódzkim. Konkurs miał na celu promocję działań organizacji
pozarządowych oraz zwiększenie wiedzy na temat prowadzenia
tego typu działań. Premiowane były podmioty, które wykazały się
profesjonalizmem stosując takie narzędzia biznesowe, jak promo-

Ile trwa przygotowanie takich utworów? Jak długo trzeba trenować?
Praca jest ustawiczna. Czasami jakiś temat przez kilka miesięcy
chodzi po głowie, a czasami w ciągu kilku chwil udaje się go przetłumaczyć na chwyty i wyszarpać palcami na strunach. Po prostu taka
muzyka jest w duszy, trzeba jedynie pozwolić sercu i dłoniom ją z siebie wydobyć.
Wyczułem w obecnym recitalu jakieś nowe brzmienia, inne od tych, które
pamiętam z koncertu w Muzeum Historii Miasta w 2015 r. Co to jest?
Bazą mojej muzyki jest Ameryka Łacińska. Tam się wychowałem
i uczyłem. To rytmy joropo, bosanova, milongi, kubańskie son. Ale
do tego dochodzą wciąż nowe brzmienia i kolory – jestem otoczony
inną rzeczywistością, niekiedy całkiem nową, bo tu teraz żyję, mieszkam i komponuję. Wszystko z zewnątrz zbieram i przetwarzam na
muzykę. Niedawno uczestniczyłem we Wrocławiu w koncercie, w którym grałem ze znakomitym muzykiem kubańskim Jose Torres, który
od przeszło 30 lat mieszka w Polsce i wraz z żoną Izabelą prowadzi
Zespół Tradycyjnej Muzyki i Tańca Kubańskiego. Przygotował tam
bardzo dobre przedstawienie (jego żona jest świetną tancerką salsy!),
a ja z kolei zaprosiłem go do Łodzi i przymierzamy się do koncertu
jazzowego, który być może już w marcu odbędzie w Łodzi.
Trzymamy zatem kciuki!
Notował i tłumaczył z hiszpańskiego Jerzy Mazur, zdjęcia JSM
cja, marketing, planowanie finansowe oraz profesjonalne oferowanie usług. Nagrodzone zostały 3
najlepsze podmioty. Laureaci
otrzymali statuetkę AKTYWNI
EKONOMICZNIE oraz bon na
materiały promocyjne – 2000 zł za
pierwsze miejsce, 1000 za drugie i 500 za trzecie. Konkurs realizowany był we współpracy z Łódzką Lożą Business Centre Club,
Regionalnym Związkiem Pracodawców Ziemi Łódzkiej członkiem
PKPP Lewiatan oraz Centrum OPUS prowadzącym Ośrodek
Wspierania Ekonomii Społecznej. W Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi odbyła
się konferencja pt.
Aktywni Ekonomicznie – biznes w NGO,
na zakończenie której
ogłoszono
wyniki
i wręczono statuetki
laureatom konkursu.
Gratulujemy!
(jm)

Centrum Rehabilitacji "Kraszewskiego" Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji "Kamień Milowy"

ul. Kraszewskiego 7/9
93-161 Łódź
tel. 42 643 43 00
fax. 42 643 80 06
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
rynek Łódzki 2(177) 2016
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Ubezpieczenia od A do Z
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

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-

Masz auto na gwarancji?
Zgodnie z prawem nie musisz zlecać przeglądów okresowych
i bieżącej obsługi auta w ASO producenta pojazdu. Możesz wybrać
rozwiązanie dla siebie najkorzystniejsze. Przyjedź na przegląd
do naszego serwisu Przyguccy Inter-Car w Łodzi przy ul. Legionów
106, a zachowasz gwarancję producenta auta (Dz.u.nr 38, poz.329
oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.10.2010-Dz.U.Nr
198, poz.1315). W związku z rozpoczętą akcją promocyjną, BOSCH
SERWIS PRZYGUCCY zaprasza do swojego generalnie wyremontowanego serwisu mieszczącego się
przy ulicy Legionów 106. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
Klientów serwisujemy samochody wszystkich marek, wykonując
przeglądy okresowe, serwis zawieszenia i układów kierowniczych,
serwis układów hamulcowych,
wymiany olejów oraz pozostałych
płynów technicznych, obsługę
układów klimatyzacji oraz serwis
ogumienia. Posiadając nową

ścieżkę diagnostyczną firmy
BOSCH, najnowszej generacji
urządzenia 3D do wykonywania geometrii zawieszenia oraz
przyrządy do diagnostyki
komputerowej, zapewniamy
kompleksową obsługę. Polecamy wykonanie przeglądu
jesienno-zimowego w wyjątkowo atrakcyjnej cenie 49 zł brutto, w skład którego zostanie
wykonana kontrola bezpieczeństwa, a w niej ocena stopnia zużycia
elementów zawieszenia, układu hamulcowego, kontrola płynów
technicznych, ogumienia i oświetlenia. Zima Last Minute – zapraszamy po bardzo atrakcyjną ofertę opon zimowych z 33% rabatem!

Z myślą nie tylko o wiośnie…
Firma BRONKOS, jedyny autoryzowany dealer Husqvarna
w Łodzi, zaprasza łodzian do zakupów w sklepie oraz serwisu maszyn
– zima to dobra okazja do przygotowania sprzętu na sezon wiosenno-letni, a przegląd kosiarki czy traktorka pozwoli upewnić się,
że maszyna jest gotowa sprostać wyzwaniom w kolejnym sezonie.
Husqvarna przygotowała w lutym atrakcyjne promocje na pilarki
spalinowe. Np. pilarka Husqvarna 236 do prac przydomowych czy
cięcia drewna na opał jest teraz w cenie 699 zł (wcześniej 849 zł), zaś
mocniejsza Husqvarna 445 – w cenie
1699 zł, a w promocji każdy klient
otrzyma dodatkową
prowadnicę i łańcuch GRATIS. Lekka
pilarka profesjonalna Husqvarna 550XP
jest w promocji za
2589 zł (wersja
z
podgrzewanym

MOTORYZACJA

uchwytem – 2799 zł)
i z dodatkową prowadnicą GRATIS. Tegoroczną
nowością w gamie pilarek profesjonalnych jest
model 562XP, oferujący
przy
niskiej
wadze
maszyny dużą moc
i wysoki moment obrotowy; w modelu możliwy jest montaż prowadnicy o długości nawet
28 cali, a piła jest oferowana w promocyjnej cenie 2999 zł. Nowością
są również nowe, udoskonalone laminowane prowadnice do pilarek,
charakteryzujące się zmniejszonym ciężarem, zwiększoną trwałością
oraz łatwiejszą obsługą (mają zamknięty układ łożyska końcówki,
niewymagający smarowania). W ofercie firmy BRONKOS jest również szeroka gama odśnieżarek oraz osprzętu zimowego, w który
można wyposażyć maszyny kołowe typu traktor czy rider, które
pozwolą uporać się nawet z grubą warstwą śniegu. Zapraszamy
do salonu przy ul. Bronisin 17 (200m od ul. Kolumny) oraz
na stronę internetową www.bronkos.pl
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Łódź, Al. Śmigłego-Rydza 1 tel. 42 674 31 11
www.kia.com/pl/marvel

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