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Inspektor Andrzej Łapiński został nowym
Komendantem Wojewódzkim Policji podczas uroczystej zbiórki kadry kierowniczej
garnizonu łódzkiego. Wprowadzenia dokonała inspektor Helena Michalak, zastępca
Komendanta Głównego Policji, w obecności Wicewojewody Łódzkiego Karola Młynarczyka. Nowy szef policji ma 44 lata,
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Jerzy Mazur
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rocznicę powstania Biblioteki
poparcia tamtejszego rządu i jego parasola politycznego.
„Kultury”.
t Jakie macie na to sposoby?
(BeO)
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Miasta Łodzi we współpracy z firmą Deloitte.
(jm)

Kurs na Afrykę?

Kolorowa Tolerancja

Wybieramy logotyp EXPO 2022
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WYDARZENIA

Łódzkie drogi do kariery

podróży. Nowością imprezy będzie I bieg eduRun dla młodzieży
gimnazjalnej
i nauczycieli wychowania fizycznego (18
marca). Uczestnicy
biegu rywalizować
będą na dystansie 1
mili. Szczegółowe
informacje oraz harmonogram wydarzeń
znajdziemy się na
stronie
www.targi
edukacyjne.com

17 marca 2016 rozpoczną się Łódzkie Targi Edukacyjne i hala
Expo-Łódź zmieni się w największe polskie centrum informacji edukacyjnej. Zostanie tu zaprezentowana szeroka oferta ponadgimnazjalnych szkół publicznych i prywatnych, uczelni wyższych z całego
kraju oraz placówek zajęć pozaszkolnych. Na targach pojawi się
także nowa przestrzeń wystawiennicza – Salon Innowacyjna Szkoła,
na którym zaprezentują się producenci multimedialnych rozwiązań
wspomagających procesy edukacyjne; jego dopełnieniem będzie
konferencja pt. „Multimedia w edukacji”, dedykowana dyrektorom
i nauczycielom ze wszystkich typów i szczebli szkół. Odbywać się tu
będzie także Salon i Forum
Pracodawcy. Udział w nich
biorą firmy i instytucje proponujące programy praktyk,
współpracujące ze szkołami
zawodowymi. Podczas Targów nie zabraknie propozycji zajęć dodatkowych i rozwijających pasje. Wśród
wystawców są szkoły językowe, szkoły tańca oraz biura

Zdjęcia: Edukacja 2015

Święto dla filmu i foto

i urządzenia mobilne, które będą doskonałym uzupełnieniem
dotychczasowej oferty targowej, a dla odbiorców – szansą poznania
szerokiego spektrum sprzętu i usług w jednym miejscu i czasie. Film
Video Foto to również unikatowa oferta możliwości poszerzenia
swoich umiejętności i wiedzy na zajęciach warsztatowych i seminariach, oraz okazja do obcowania ze sztuką fotografii. Nie zabraknie
tu także wystaw zdjęć i spotkań ze znanymi fotografami, którzy dzielić się będą z publicznością swoimi umiejętnościami i doświadczeniem. Z myślą o miłośnikach fotografowania prowadzony jest cztero-etapowy konkurs fotograficzny „Metamorfozy Łodzi w czterech
porach roku” o tytuł GRAND PRIX FILM VIDEO FOTO. Wystawcy zaś konkurować będą w Konkursie o Złoty Medal FVF na najlepszy produkt prezentowany na targach. Podobnie jak w latach ubiegłych, pierwszy dzień imprezy przeznaczony będzie wyłącznie dla
przedstawicieli branży na spotkania B2B. Już dziś zarezerwuj swój
czas na jedyne takie wydarzenie w Polsce – śledźcie naszą stronę www.
filmvideofoto.pl bo będzie się działo i obserwujcie nasz profil na FB
www.facebook.com/filmvideofoto Zapraszamy!

W dniach 7-9 kwietnia br. po raz dziewiętnasty odbędą się w hali
EXPO-Łódź targi Film Video Foto 2016. Najstarsza impreza branżowa w Polsce po raz kolejny stanie się świętem wszystkich osób, których pasją jest uwiecznianie rzeczywistości w kadrze zdjęciowym i filmowym. Tegoroczna edycja to przede wszystkim możliwość zobaczenia nowości światowych i polskich producentów sprzętu i usługodawców. Nakręcenie
profesjonalnego filmu
jest w zasięgu większości
użytkowników
sprzętu fotograficznego. W tym roku oferta
wystawców wzbogacona zostanie o sprzęt
Zdjęcia: Film Video Foto 2015

TARGI
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INTERBUD – inspiracje dla przyszłości
4 marca w Łodzi rozpoczynają się Targi Budownictwa INTERBUD oraz Salon Praktyki Dekarskiej, organizowane przez łódzką spółkę INTERSERVIS. W tym roku 262 firmy zaprezentują w hali EXPO-Łódź najnowsze rozwiązania dla budownictwa konwencjonalnego,
ekologicznego, innowacyjnego i dekarstwa. Zakres targów oddaje
pełny cykl inwestycji – od projektowania, przez finansowanie po wykonawstwo. Będzie tu można znaleźć materiały, technologie i usługi niezbędne na każdym etapie prowadzenia budowy. Targi INTERBUD to
znaczące miejsce spotkań producentów, dystrybutorów i odbiorców,
a trzy targowe dni wypełnią szkolenia i warsztaty oraz indywidualne
prezentacje w stoiskach, przygotowane przez fachowców budowlanych, architektów, prawników i menedżerów z branży. Tematyka obejmuje m.in. zmiany prawa dla budownictwa, najnowsze rozwiązania
grzewcze, energooszczędne materiały, akcesoria i wyposażenie wnętrz.
Wystawcy przygotowali najciekawsze elementy swojej oferty, odpowiadające najnowszym normom i trendom. Wśród propozycji będą także
znane i sprawdzone technologie, często w nowych odsłonach czy
zastosowaniu – wszystko w odpowiedzi na potrzeby inwestorów i właścicieli nieruchomości, którzy szukają oszczędności i ekologicznych

rozwiązań. Organizatorzy zaplanowali również specjalistyczne prezentacje oraz warsztaty z praktycznej wiedzy budowlanej. Więcej
informacji o targach znajdziemy
na stronie www.interservis.pl
Zapraszamy!

Kalendarz targów 2016:
4-6 marca
XXIII Targi Budownictwa

23-24 kwietnia
XII Targi Medycyny Weterynaryjnej

4-6 marca
VIII Salon Praktyki

25 lat

tworzymy przestrzeń dla biznesu

23-24 kwietnia
VI Kongres Praktyki Weterynaryjnej

1-3 kwietnia

22-24 września
XXIV Międzynarodowe Targi Medycyny
Fizykalnej i Rehabilitacji

III Targi Piw Regionalnych

13-14 kwietnia
II Targi Maszyn, Technologii i Surowców
do Produkcji Odzieży, Tapicerki
i Konfekcji Technicznej

11-13 listopada
XVIII Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych

Fast Fashion w Rzgowie

w tym firm działających na co
dzień w Mieście Mody oraz firm
odzieżowych z całej Polski, jak
również ze świata. Do Rzgowa
zawitają wybrane zagraniczne
marki producentów z Bangladeszu, Ukrainy, Czech, Wielkiej Brytanii, Białorusi, Nepalu i Egiptu. Gościem ubiegłorocznej edycji targów
była słynna Paris Hilton
Targi będą doskonałą okazją dla
odbiorców biznesowych – właścicieli sklepów, hurtowni, butików,
a także dystrybutorów odzieży, obuwia i akcesoriów. Wszystkich
zainteresowanych modą i jej najnowszymi trendami zapraszamy na
Międzynarodowe Targi Mody Fast Fashion!

W dniach 4-6 marca na terenie Ptak Fashion City w Rzgowie
odbędzie się IV edycja Międzynarodowych Targów Mody Fast
Fashion. To istne święto mody, organizowane dwa razy w roku
w cyklu jesień/zima oraz wiosna/lato. Targi są miejscem kreowania
nowych trendów, a swoim zasięgiem obejmują całą Europę Środkową. Odbywają się tu premiery najnowszych kolekcji oraz inauguracja sprzedaży na dany sezon. Nadchodząca edycja będzie miała
nowy, odświeżony charakter, a jej głównym celem będzie promocja
polskiego przemysłu modowego. Można będzie zobaczyć prezentację najnowszych kreacji od najlepszych polskich producentów –

FERMA w EXPO

skiego, odbywającego się pod patronatem
Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz,
firma Tecsisel przedstawiła nowatorski system kontroli i wyposażenia kurników.
Na targach można było spróbować doskonałe polskie sery i wędlin na specjalnie
w tym celu przygotowanych stoiskach degustacyjnych, wspieranych przez Fundusze Promocji Mleka i Wieprzowiny. Szeroko
promowane były również małe zakłady spożywcze (owoce, pieczywo, wyroby mleczarskie) z województwa łódzkiego. Tradycyjnie już
Komisja Konkursowa składająca się z członków Łódzkiej Izby Rolniczej nagrodziła produkty wystawców, wręczono 15 Złotych
Medali i 4 Znaki Nowość. Pełna lista nagrodzonych na
www.targiferma.com.pl/program/nowosci-medale
(jm)

W dniach 19-21 lutego w halach EXPO-Łódź oraz MOSiR
odbyły się Międzynarodowe Targi FERMA. Impreza przyciągnęła 30 tys. fachowców produkcji zwierzęcej, którzy obejrzeli ofertę
255 polskich i zagranicznych wystawców – pokazano tu wszystko,
co jest niezbędne w chowie i hodowli, począwszy od genetyki
poprzez pasze i systemy ich zadawania, leki i preparaty weterynaryjne, roboty udojowe, wyposażenie, budynki inwentarskie, maszyny do zbioru i konserwacji pasz, a także ciągniki (dwa z nich na... 2
piętrze hali!). Targom towarzyszyła konferencja naukowo-techniczna, podczas której wygłoszono 53 referaty moderowane przez
wybitnych naukowców i praktyków. Niezwykle bogaty był program dla hodowców drobiu. Oprócz tradycyjnego Forum Drobiar-
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90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
http://www.interservis.pl
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Gwiazdy sportu w Atlas Arenie
w tyle rywalki osiągając
czas 7,15 s, a Lićwinko
zwyciężyła z wynikiem
1,97 m, zaś w konkursie
skoku o tyczce najlepszy
okazał się Piotr Lisek
(5,67 m). Pedro's Cup
2016 był sukcesem i sportowym, i organizacyjnym. Dyrektor zawodów Sebastian Chmara zaznaczył, że przeprowadzka do Łodzi z Bydgoszczy była strzałem w dziesiątkę. Kolejny mityng w 2017 r. i wszystko wskazuje na to, że nie będzie to ostatni Pedro’s Cup w Łodzi,
bo obie strony zamierzają przedłużyć kontrakt na kolejne lata.
(mjp)

W lutym Łódź ponownie stała się stolicą lekkiej atletyki. W zorganizowanym po raz drugi w Atlas Arenie międzynarodowym mityngu Pedro’s Cup 2016 wystąpiły gwiazdy królowej sportu i padło kilka
bardzo dobrych wyników. Zawodników z Polski i świata oklaskiwało
ponad 8 tysięcy kibiców, a zmagali się m.in. dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski, rekordzistka Polski
w skoku wzwyż Kamila Lićwinko, mistrz świata w skoku o tyczce
Paweł Wojciechowski, wielka nadzieja sprintu Ewa Swoboda oraz
kilku czołowych zagranicznych lekkoatletów. Doping kibiców
do światowego rezultatu poniósł Michała Haratyka – młody kulomiot pchając kulę na odległość 21,35 m pobił cztery rekordy życiowe,
okazał się lepszy od mistrza Majewskiego i uzyskał najlepszy wynik
w tym roku na świecie! 18-letnia Swoboda w biegu na 60 m zostawiła

Będzie nowy pasaż

miasto na przestrzeni wieków. Obok będzie Lapidarium Detalu Architektonicznego, którego eksponatami
będą autentyczne sztukaterie
i ozdoby z rozebranych
w przeszłości budynków
mieszkalnych i pofabrycznych. Dziedziniec nieruchomości zamieni się w pasaż i ogólnodostępny plac. Ostatnią częścią
projektu jest zabytkowa willa od strony ul. Wólczańskiej, w której
swoją siedzibę będzie miał zespół Miejskiego Konserwatora Zabytków. Koszt inwestycji opiewa na ok. 10 milionów złotych, inwestycja będzie realizowana w formule projektuj i wybuduj, a prace rozpoczną się w tym roku.
(jm)

Na wysokości ul. Kościuszki 19 – kiedyś był tu komisariat policji, a niebawem rozpoczną się prace nad modernizacją kamienicy
i powstaną w niej biura Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Koncepcję zagospodarowania budynków i dziedzińca przy przygotowało biuro Nizio Design International, które było odpowiedzialne za projekt łódzkiej
wystawy EXPO w Mediolanie.
W sali wystawienniczej biura
stanie interaktywna makieta
Łodzi, na której będzie można
zobaczyć, jak zmieniało się

Miasto pięknieje

14 mln zł refundacji za zrealizowaną już inwestycję – przebudowę
ul. Rojnej – otrzymało miasto od Urzędu Marszałkowskiego. Zarząd
Dróg i Mostów wystartował w konkursie zorganizowanym przez
Urząd Marszałkowski i wygrał. Wartość przebudowy ul. Rojnej to 25
mln zł, a wysokość refundacji – 14 mln zł. W konkursie pozytywnie
rozpatrzono także wnioski na refundację kolejnych łódzkich inwestycji (przebudowa ul. Kopernika ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus).
Jest duża szansa, że obie te inwestycje także będą refundowane.
Z kolei na lato zaplanowana jest przebudowa ronda Sybiraków.
Na rozległym skrzyżowaniu dwóch dużych dróg – ul. Przybyszewskiego z ul. Puszkina – powstanie rondo turbinowe, czyli rozwiązanie znacznie bezpieczniejsze od istniejącego. Przebudowa obejmie
podziemną infrastrukturę, jezdnie, chodniki i zieleńce. Zmieni się
układ drogowy, powstaną przejazdy dla rowerzystów, a pasy ruchu
będą wyprofilowane specjalnie dla dużych autobusów przegubowych. Ronda turbinowe funkcjonują już na skrzyżowaniu ul. Rojnej
z ul. Traktorową oraz ul. Szczecińskiej z ul. Św. Teresy, zapewniając
duży poziom bezpieczeństwa oraz płynność jazdy.
(bb)

Pisanki i samochody w Manufakturze

artyści przekażą na nią
własnoręcznie wykonane pisanki. 70 kunsztownie
ozdobionych wydmuszek strusich jaj
od 14 do 20 marca będzie można podziwiać na wystawie organizowanej przez
ks. Piotr Kosmalę z Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej. Po zakończeniu wystawy jaja trafią na aukcję 21 marca w hotelu andel’s,
a dochód zostanie przekazany na turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnej młodzieży. Manufaktura wspiera biedne dzieci prowadząc akcję Złota Góra – w lutym za kubek 1, 2 i 5-groszówek
można było dostać monetę wybijaną przez Stowarzyszenie Historyczne im. 10 Pułku Piechoty oraz zaproszenia na Targi „Na Styku
Kultur, na których też zbierano monety na wypoczynek dzieci.
Akcję „Gorączka Złota” PCK organizuje w całej Polsce.
(BeO)

W pierwszy weekend marca w Manufakturze odbędzie się wiosenny festiwal motoryzacji Motowiosna. Poznamy tu ofertę dealerów, weźmiemy udział w jazdach testowych BMW na platformach x-drive i wypróbujemy rowery elektryczne. Dodatkiem
będzie spotkanie z Robertem Lukasem z ekipy Porshe Supercup
i prezentacja tego samochodu. Wiele atrakcji przygotowała Manufaktura na Wielkanoc – wystawę pisanek, warsztaty, licytacje i prezenty, a od 10 do 25 marca na rynku rozłoży się jarmark świąteczny. Zobaczymy
jajo 3D, będą filcowe mega pisanki
do kolorowania i dwa stanowiska produkcji ozdób wielkanocnych. Zaplanowano też świąteczną akcję charytatywną
pod hasłem malowane nadzieją: znani
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kulturalny marzec

Anna Walczak Fot. Arch. TM

Fotografie
na wystawach

marca na scenie zostanie powtórzony projekt, który miał premierę
Na łódzkich scenach
Trwająca od 27 marca do 3 kwietnia akcja Dotknij Teatru uczci w klubie Wytwórnia podczas 7. Festiwalu Soundedit. Będzie to proMiędzynarodowy Dzień Teatru. Niezależnie od swego święta łódzkie jekcja filmu Fritza Langa pt. „Metropolis” w niezwykłej oprawie –
teatry mają pracowity miesiąc. Na afiszu Teatru Wielkiego jest balet jego ścieżkę dźwiękową wykonają na żywo: śpiewaczka Agnieszka
„Oniegin” i opera „Tosca” (16.03 poprzedzi ją spotkanie z dyrekto- Makówka, wirtuoz instrumentów elektronicznych Władysław
rem Rodkiem). Muzyczny będzie grał musical „Cyrano”, rock operę Komendarek oraz 17-letnigitarzysta Igor Gwadera. Bogaty w wyda„Jesus Christ Superstar” i operetkę „Wesoła wdówka”, a na Dzień rzenia będzie ten miesiąc w Wytwórni – zawita tamWz nowym
galerii albuŁTF
44, wystąpi
Kortez
Kobiet będzie koncert „Ach te baby”. Na scenie przy ul. Północnej mem legenda polskiej sceny hiphopowej Kaliberprzy
ul. Piotrkowśpiewać3
wystąpią też zespoły spoza Łodzi; obejrzymy „Dziwną parę” Teatru i kwartet Organek. 10 marca w hali przy Łąkowej
skiej będzie
102 przez
będzie od
świętował
Capitol i „Hiszpańską muchę” Teatru Kamienica. Powszechny Edyta Bartosiewicz, zaś 13 marca swoje 25-lecie
tygodnie
8.10 bęmuzykioglądać
electro
będzie grał „Vladimira” i nową sztukę pt. „Ony”. W Nowym zaś zespół Raz Dwa Trzy. Wystąpi także Kult i gwiazda
dzie można
obejrzymy m.in. „Ziemię obiecaną” i nowy spektakl pt. „Juliusz pop Natalia Nykiel. Nie mniej bogaty jest program koncertów
wystawę fotografii
Cezar wierzy w poranek”. Teatr im. Jaracza będzie grał „Komedian- w Atlas Arenie: 6 marca wystąpią tam Beata i Bajm, 12 marca hala
Krzysztofa Jarczewta”, a Logos – „Podróż do zielonych cieni”. będzie gospodarzem cyklu Night for The Proms, w którym wystąpi
skiego pt. „ZapozoW Teatrze Małym obejrzymy spektakl z piosenka- m.in. Blue Cafe, a 18 marca zaplanowano koncert duetu Mack
wani”. Zobaczymy
mi Marka Grechuty. W Teatrze Muzycznym 12 Lemor&Ryan Lewis.
na niej portrety
lutego br. odbyło się pierwsze spotkanie
Muzea i galerie
osób znanych ze
z cyklu „Bliżej sceny”, które przybliżyło widzom
W Muzeum Miasta Łodzi będzie prezentowana wystawa „Koleksceny oprowadzapolitycznej
specyfikę pracy teatru. Zaczęło się wycieczką cji ciąg dalszy”, którą 20 marca o godz. 17.00 zakończy
i
artystycznej.
Nie
fot.
Krzysztof
Jarczewski
po zapleczu sceny, potem była rozmowa o teatrze; nie kuratorskie. 11 marca o godz. 18.00 zacznie się „Antyczna–Noc
udawał,
że wystaprezenteatralnych tajemnicach opowiadała wybitna Literatury”. Z kolei w Białej Fabryce do 20 marcabędę
będą
czynne
Jerzego
Semkowaról
zagrać
utwory
Zakończyła się
budowaAnna
sali Walczak,
koncer- znana
towane zdjęcia
to chwile „upolowane”oraz
– mówi
auśpiewaczka
z czołowych
wy:
„CykleBrahmsa
i instalacje Małgorzaty
Buczek-Śledzińskiej”
„Antyi Mozarta. Następny
przyniesie
kontowej Akademii wMuzycznej
przy
ul. Żu- i musicalach,
tor zzdjęć.
– Zdecydowałem
się na pełną
współpracę
klasycznych
operetkach
a koniec dzień
plakat
– plakaty
autorów
Czech,
Polski i Słowacji”.
Kończy
się
cert Orkiestry
Symfonicznej
Filharmonii
bardzkiej 2. Uroczyste
otwarcie „Zemstę
odbędzienietoperza”.
z modelami.
im możliwość
wystąpienia
przed
goście obejrzeli
A 11 marca
natomiast
prezentowana
pół rokuDałem
ekspozycja
pt. „Pamięć
utrwaloPrzytockiego,
się 18. 10, a uświetni
je cykl koncertów,
któ- Łódzkiej
aparatem Muzeum
w dowolnym
stroju, miejscu, sytuacji.
Tacy
z widzami
spotka się Zbigniew
Macias.pod batutą Pawła
na. Dary
i nabytki Centralnego
Włókiennictwa”
– można
pianistce
Beacie
ryMuzyka
od adresu
nowej sali otrzymał tytuł „AŻ która będzie towarzyszyć
są, jak chcą,
ale jednak
– pozowali.
Wybierali
scenopoważna
ją oglądać
tylko
do 28 marca.
17 marca
muzeum
zaprasza
seniorów
w przedKoncercie
fortepianowym
festiwal”,
a trwać
będzie
(nomen
grafię,inspiracje”.
kostiumy, mimikę,
rekwizyty.Sztuki
A możems¹
jednak,
6 marca w
Muzeum
Miasta
Łodziomen!)
odbędzieBilińskiej
się „Koncert
na warsztaty
„Wielkanocne
W Muzeum
16
W. Marcina
Lutosławskiego.
programie
są też
aż do 18 grudnia.
JużKamil
17.10 Zawadzki
na nowej estradzięki wolności
pozy,
są nawtych
zdjęciach
prawdziwiosenny”
– skrzypek
i Orkiestra
Wernera Wmarca
zakończy
się ekspozycja
prac M.
Bałki,
ms2
prezentowana
utwory G. Verdiego,
i B. Brittedzie stanie
Orkiestra
Symfoniczna
AkadeWarto
sprawdzić!
zagrają
„Cztery
pory roku”
Vivaldiego.
W Filharmonii
Łódzkiej R. Wagnera
jest wystawa
czeskiego wi?
artysty
Jána
Mančuški pt. „Najważniejsze
na (18.10). PRiMUZ,
Serdecznie zapraszamy!
(BeO)
mii Muzycznej
w Łodzi,
aby pod
batutąSmyczkowej
Z
kolei
w galerii Akademickiego
Ośrodmarzec
zacznie się
koncertem
Orkiestry
zawsze jest niewidoczne”.
Dwie
wartościowe
wystawy będą otwarte
ka Inicjatyw
do 16.10
będą
która będzie grać muzykę A. Tansmana i G. Bacewicz. 11 marca do 13 marca w Galerii Willa;
na jednej Artystycznych
są prace Anny Szyłło:
projekty
eksponowane
zdjęciapt.
Grzegorza
MichałowOrkiestra Symfoniczna FŁ oraz Kwartet Śląski pod batutą Macieja tkanin, grafiki i ilustracje.
Druga z wystaw
„Zapisane
w pikseKoczura wykonają Koncert G. F. Haendla, „Utwór na orkiestrę sym- lach” prezentuje twórczość
prof.
Grzegorza
Chojnackiego,
skiego,
który
obchodzi
25-lecie pracybyłego
zawofoniczną” A. Kwiecińskiego oraz muzykę Schoenberga i Strawiń- rektora ASP w Łodzi, który
korzysta
komputera
i dziędowej.
Znanyz możliwości
łódzki fotoreporter
zaczynał
skiego. 18 marca odbędzie się pożegnalny koncert Kai’a Bumanna ki grafice cyfrowej imituje
zarówno techniki
malarskie,
jak i mateod publikacji
w „Expressie
Ilustrowanym”,
– pierwszego dyrygenta gościnnego naszej filharmonii. Bohater wie- riały, np. metal i kamień.
potem robił zdjęcia dla „Przeglądu SportoDla naszych pociech wego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej
czoru poprowadzi wykonanie Mszy h-moll J. S. Bacha. W koncercie
19 marca Teatr Arlekin
wystawi
premierowe
pt.
pasyjnym 22 marca chór i zespół Schola Gregoriana Silesiensis
Polskiej
Agencji
Prasowej.przedstawienie
Zapraszamy! (jm)
Mec.iMarek
cyruliku” w reż. Waldemara Wolańskiego – pełną humowykonają chorał XIII-wieczny. Z kolei w sali Akademii Muzycznej „O diable
Kopczyński,
o odwiecznej kłótni diabła z aniołem o ludzką duszę;
na początku marca będzie prezentowana opera komiczna C. M. ru opowieść
Bożenalegendę, stanowi przesłanie na temat ludzkiego
o śląską
Webera pt. „Abu Hassan” przygotowana przez studentów wydziału opartamec.
NiecieckaPinokio będzie grał nowe przedstawienie „Ronja, córka
wokalnego. 12 marca będzie na uczelni Dniem Japońskim – zapla- zachowania.
Ostojska
nowano koncerty, wykłady i pokazy japońskich instrumentów. A na zbójnika”. 9 i 10 marca w Dużej Sali Teatru Nowego dzieci obejrzą
i dziekan
święto uczelni 31 marca odbędzie się koncert z muzyką Vivaldiego, spektakl o Pippi, a w Małej Sali w pierwszy dzień wiosny odbędą się
ORA Jarosław
warsztaty
z cyklu Bardzo Mała Literacka, na temat „Baśni z Tysiąca
Piazzoli i Bacha.
Szymański
Jazz, mocne uderzenie i piosenka
i Jednej
Nocy”.
fot. Maciej
4 marca w Teatrze Wielkim wstąpi Stanisława Celińska, a 20
Beata Ostojska
Grzegorek

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: 12 marca - 181 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

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

Teatralny

rekomenduje JERZY MAZUR

CELTYCKIE PIZZERIA
SMAKI
IN CENTRO
Clakier

Od kwietnia w Teatrze Wielkim działa tel.
kawiarnia
Clakier
Caffe
690 419
141,
(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko wypić
smaczną
kawę,
502 960 697 zjeść
ciasta własnego wypieku i wypić drinka w przerwach między spekinfo@celtyckiesmaki.pl
taklami. Lokal czynny jest od 10.00 do 18.00
(w dni spektakli nawet
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy www.celtyckiesmaki.pl
tu smakowite dania na gorąco, w tym chrupiące krewetki na sałacie z sosem słodko-pikantnym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny i można tu zorganizować
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię prowadzi Dariusz Trzmielak, właściciel cenionej firmy cateringowej INTERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź
EXPO.
W Clakier
Caffe można
obejrzeć
● Wykładziny
● Czyszczenie
wnętrz
● Myciewystawę
szyb malarstwa Beaty
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco poComfort
Clean
lecam
i zapraszam!

Profesjonalne usługi porządkowe
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

Poznaj prawdziwy smak Indii

Klub Spadkobierców

ch
smaków

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

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

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

rynek Łódzki 10(149)

ch
smaków

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
2013
i właściwie podać. Serwować będziemy

19

ul. Moniuszki 1A
www.facebook.com/senoritasrestaurant
Rezerwacje: +48 501 671 700
rezerwacje@senoritas.pl

Gazele Biznesu
W hotelu andel’s odbyła się w lutym uroczysta gala, podczas której najszybciej rozwijającym się małym i średnim firmom regionu
wręczone zostały Gazele Biznesu 2015. W zorganizowanej przez
redakcję „Pulsu Biznesu” 16. ogólnopolskiej edycji rankingu najbardziej dynamicznych firm wyróżnionych zostało 165 małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Najlepsza z tego
grona okazała się firma „Podhoran Polska” z Rozprzy (powiat piotrkowski), drugie miejsce w Łódzkiem zajęła firma „Elprom” z Brzeźnia (powiat sieradzki), a trzecie – łódzka firma „Vescom”. Podczas
gali wręczona została także „Super-Gazela”, która przypadła firmie
„REMA Paweł Kietliński i Wspólnicy Sp.J.” z Łodzi. Pierwsza
z wymienionych firm specjalizuje się w produkcji palet drewnianych typu EPAL. „Elprom” ma własną sieć stacji paliw i autogazu
w województwach łódzkim i wielkopolskim, zaś „Vescom” specjali-

ŁOM dla inwestycji
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą UMŁ przekazało Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oferty
terenów inwestycyjnych w aglomeracji łódzkiej. Mają wielkość od 10
do 200 hektarów i są przeznaczone głównie na produkcję – znajdują się m.in.
w Łodzi, Lućmierzu, Konstantynowie, Brzezinach,
Brójcach, Rzgowie i Ozorkowie. Wszystkie oferty zostały
przygotowane
wspólnie
przez
pracowników
BOIiWzZ UMŁ oraz gmin
zrzeszonych w Stowarzysze-

zuje się w projektowaniu systemów, budowie infrastruktury
oraz wirtualizacji i integracji systemów. Ceremonię wręczenia
„Gazel
Biznesu”
uświetnił
występ Kasi Cerekwickiej.
(jm)

niu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Uzgodnienia z PAIiIZ-em są
konieczne dla promocji terenów
inwestycyjnych zlokalizowanych
w aglomeracji łódzkiej, dzięki czemu
bardziej skuteczne będzie przyciąganie inwestorów z branży produkcyjnej do naszego województwa. Łącznie oferta liczy ponad 600 ha w Łodzi
i okolicznych gminach. – Warto pokazać, że Łódź to nie tylko samo miasto, ale również okolice. Wcześniej również były
pokazywane inwestorom pobliskie tereny, by nie wyjeżdżali do innego miasta, co
nam się udawało – mówił Marek Cieślak, wiceprezes Zarządu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Oferta jest skonstruowana głównie dla branży centrów usług i będzie zaprezentowana także podczas
Międzynarodowych Targów Nieruchomości w Cannes.
(jm)

Bełchatów stawia na rozwój
W hotelu „Wodnik” w Słoku odbyło
się w lutym I Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego. Pomysłodawcą i
organizatorem dwudniowego przedsięwzięcia był starosta bełchatowski Waldemar Wyczachowski. Konferencja składała się z prezentacji i paneli dyskusyjnych
na temat przedsiębiorczości, innowacji i
technologii, współpracy terytorialnej,
współpracy biznesu z samorządem i
odnawialnych źródeł energii. Pierwszy
dzień forum zwieńczyła gala konkursu
„Firma na medal”, drugi dzień poświęcony jest prezentacjom zaprzyjaźnionych

Wielton ma CBR

Czyli Centrum Badawczo-Rozwojowe. Spółka jest jednym z
głównych producentów naczep samochodowych w Europie. Na
wzniesione kosztem 22 mln zł centrum składają się biuro konstrukcyjne, prototypownia i stanowisko badawcze. Dzięki nim projektowanie i testowanie nowych produktów skrócone zostanie z 3-5 lat do
2 miesięcy. W inwestycji
partycypowało
dawne
Ministerstwo Gospodarki
(przekształcone obecnie w
Ministerstwo Rozwoju),
które wyasygnowało na
budowę centrum 9,5 mln zł
z programu operacyjnego
„Innowacyjna gospodarka
”Europejskiego Funduszu

REGION

powiatów
oraz
regionów z Litwy,
Niemiec i Ukrainy.
W imprezie uczestniczył
Wicewojewoda
Łódzki Karol Młynarczyk, który z uznaniem
mówił o nowym przedsięwzięciu –
Forum
Gospodarcze Powiatu
Bełchatowskiego ma
realną szansę stać się główną platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów między podmiotami poszukującymi odpowiedzi
na aktualne wyzwania wynikające z nowych możliwości małej i średniej przedsiębiorczości. Gratulujemy i życzymy sukcesów!
(jm)
Rozwoju Regionalnego.
Dzięki inwestycji pracę
znajdzie tu 20 osób. Stanowiska
badawcze
podobne do wieluńskiego ma jeszcze tylko
jedna firma w Europie, a
spółka ma ambicję zdobyć trzecie miejsce
wśród
producentów
naczep w Europie. Wartość rynkowa Wieltonu, który od 2007 r.
notowany jest na warszawskiej giełdzie, wynosi około 370 mln zł, a
przez ostatni rok akcje spółki podrożały o prawie 40 proc. W uroczystym otwarciu Centrum do Wielunia uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk i członek Zarządu Województwa
Łódzkiego – Joanna Skrzydlewska.
(jm)
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Menedżer roku
Znamy już najlepszych menedżerów 2015 r. w regionie łódzkim.
Zwycięzców wybrano z grona 231 kandydatów. Konkurs organizowany jest przez „Dziennik Łódzki” i Lożę Łódzką Business Centre
Club, a uroczysta gala odbyła się w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W kategorii dużych firm najlepszy okazał się
Andrzej Kupstas, dyrektor operacyjny firmy JTI Polska, będącej częścią koncernu tytoniowego Japan Tobacco International. W kategorii średnich firm zwycięzcą został Józef Szmich, prezes firmy Delia
Cosmetics ze Rzgowa. Natomiast w kategorii najmniejszych przedsiębiorstw nagrodzony został Cezary Sławniewicz, współwłaściciel
firmy Sława z Wielunia. Przyznano także dwa wyróżnienia – otrzymali je Lech Kaniuk, dyrektor zarządzający firmy Restaurant Partner
Polska oraz Marian Fita, prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego
w Lututowie. Nagroda dla Partnera Grupy Polska Press, wydawcy

Andrzej Kupstas, Józef Szmich i Cezary Sławniewicz

„Dziennika Łódzkiego”, trafiła do Jana Trawczyńskiego, prezesa
firmy Empir, zaś nagroda kulturalna Wielki Kreator powędrowała
do Fundacji Urban Forms, w imieniu której statuetkę odebrała Teresa
Latuszewska-Syrda. Gratulujemy!
Jerzy Mazur

Zmiany w komunikacji

Uchwałą Rady Miejskiej od lutego zmieniły się zasady korzystania ze Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi. Obecnie strefa jest
podzielona na dwie podstrefy, w których są różne stawki za parkowanie. Więcej zapłacimy w strefie
A (ścisłe centrum, kolor niebieski) – opłaty są zbliżone do tych
z 2014 r. (stawki obniżono jesienią 2014 r. na czas przebudowy
trasy W-Z). W strefie B (kolor
żółty) zapłacimy mniej. Za
darmo w strefach pojazdy parkować mogą właściciele aut elektrycznych (konieczne jest wyrobienie w ZDiT bezpłatnej karty
abonamentowej). Właściciele aut
z napędem hybrydowym mogą
uzyskać zniżki za parkowanie
i kupią abonament roczny za 120
zł. Zmiany w strefie płatnego parkowania mają wpłynąć na zwiększenie rotacji miejsc parkingo-

wych i mają zachęcić do korzystania z komunikacji miejskiej, co
wpłynęłoby na zmniejszenie korków i upłynniło ruch. Zmiany nie
dotyczą mieszkańców w strefie płatnego parkowania, gdzie abonament roczny kosztuje nadal 120 zł. Powoli kończą się prace na
ul. Piramowicza, która stanie się kolejnym łódzkim podwórcem. Wykonawca ułożył już nawierzchnię i wybudował murki, wewnątrz których powstaną zieleńce. Gotowa jest także pompa
wody, wzorowana na starych łódzkich
urządzeniach tego typu – zostanie ona
zamontowana na koniec inwestycji
w kwietniu.
(bb)

Mięliśmy okazję wybrać się w lutym nad malowniczą kanadyjską rzekę Klondike River, płynącą przez... Mątki niedaleko Olsztyna. Kluby Strzeleckie „Kaliber.45”, „W-A-S Banditos” oraz Warmiński Klub Strzelecki „10” zorganizowały tam bowiem regionalne zawody westernowe „Awantura nad Klondike River” i zjechała
się tu śmietanka polskich strzelców Cowboy Action Shooting.
Strzelnica jest idealnie położona w dawnej kopalni piasku i wystarczyła tylko odrobina wyobraźni, aby poczuć się jak w amerykańskim stanie Montana. Scenariusz zawodów inspirowany był na
wydarzeniach z okresu gorączki złota, kiedy poszukiwacze cennego kruszcu często musieli używać Coltów i Winchesterów, aby
chronić siebie i swoich bliskich. Używaliśmy dwóch rewolwerów
(zarówno kapiszonowych, jaki i na amunicje scaloną), sztucera

i dubeltówki. W kategorii Cap &
Ball (amunicja kapiszonowa) najlepsi byli Michał Kowalkowski,
Mariusz Krysztopik i Daniel Filipecki, a w Metal Cartridge (scalona) – Andrzej Sapryka, Michał
Kuropatwa i Paweł Zakrzewski.
Było niezwykle ciekawie i wesoło,
dopisała nam pogoda, a wieczorem wszyscy raczyli się smakołykami na spotkaniu integracyjnym
w pensjonacie „Ziołowa Dolina”.
(jm)

Awantura nad Klondike River w Mątanie
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Jesteśmy homo economicus?
Lutowe spotkanie Klubu Dyrektorów Finansowych „DIALOG”
odbyło się w hotelu „Stare Kino” przy ul. Piotrkowskiej 120 i poświęcone było odpowiedzi na pytanie, czy właściciele firm, inwestorzy,
bankowcy, dyrektorzy oraz konsumenci postępują racjonalnie, czy
podejmują właściwe decyzje ekonomiczne i czy faktycznie jesteśmy
homo economicus. Gośćmi specjalnymi spotkania byli Tomasz Sidewicz, coach, negocjator i trener oraz Marcin Świderek, dyrektor
finansowy Sage, a wzięli w nim udział także m.in. Krzysztof Dwornik
z firmy Autoexp, Witold Barszcz z Fundacji Rehabilitacji „Kamień
Milowy”, Adrian Majsterek z firmy Nieruchomości Komercyjne
A&A oraz Dorota Bedyniak-Walaszczyk z Textilimpexu.– Według raportu firmy Salesforce –
podkreśliła na wstępie Iwona D. Bartczak, szefowa Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” –
w ciągu ostatnich pięciu lat ilość źródeł informacji analizowanych przez przedsiębiorstwa wzrosła o 20 proc., ale do 2020 r. skok ma być jeszcze
większy – aż o 83 proc. To powoduje, że wiele
procesów zachodzących w firmie odbywa się
zbyt wolno, a podejmowanie decyzji wymaga
dużej ilości informacji i efekt końcowy nie
zawsze jest uzasadniony ekonomicznie, czasami
potrzebna jest tzw. iskra boża oraz intuicja. Dyskusja była niezwykle ciekawa i po przeszło dwugodzinnej debacie rozstawaliśmy się z przekonaniem, że do tematu trzeba będzie jeszcze wracać
w kilku różnorodnych wariantach. Ciekawie
rzecz ujął Tomasz Sidewicz twierdząc, że w psychologii poznawczej jest mnóstwo obiegowych
mitów, a jednym z nich jest teza, jakoby na co
dzień człowiek wykorzystuje tylko 5 proc.
mózgu. Najnowsze badania wykazują, że wykorzystujemy 100 proc. zdolności naszego mózgu,
jednak żadna nasza decyzja nie jest racjonalna,

z punktu widzenia nauki najbliżej prawdy są psychopaci, a jednym z najczęściej wykonywanych przez nich
zawodów jest… dyrektor. Każda nasza decyzja jest emocjonalna i podejmowana jest głównie przez takie popędy, jak strach
i zysk. Będziemy do tego tematu wracać, a marcowe spotkanie KDF
(relacja pojawi się w kwietniowym „Rynku Łódzkim”) poświęcone
będzie równie interesującej kwestii: jak przekazywać informacje
współpracownikom, kontrahentom i podwładnym, aby chronić interes firmy i jednocześnie zagwarantować poczucie bezpieczeństwa
innym. Wstęp do dyskusji wygłosi Agnieszka M. Staroń, coach, trener, konsultant, właścicielka firmy MAGA Consulting i autorka
bloga Przyjazny Coaching. Więcej informacji o spotkaniach KDF
Dialog znajdziemy w serwisie na stronie www.businessdialog.pl

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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Konferencja z punktami
Łódzka Fundacja Rehabilitacji
„KAMIEŃ MILOWY” i jej Centrum Rehabilitacji KRASZEWSKIEGO oraz Polskie Towarzystwo
Fizjoterapii i Społeczna Akademia
Nauk zapraszają na ogólnopolską
konferencję naukową „Staw skroniowo-żuchwowy a postawa ciała –
diagnostyka i terapia”, która odbędzie się 16 kwietnia w godz. 8.0018.45 w siedzibie SAN przy ul. Kilińskiego 98. Konferencja przeznaczona jest dla lekarzy różnych specjal-

ności w szczególności dla stomatologów, ortopedów, pediatrów
a także rehabilitantów i fizjoterapeutów. Za udział w Konferencji
uczestnicy otrzymają 12 punktów edukacyjnych (1pkt = 1 godz.
dydaktyczna). W trakcie Konferencji odbędą będą poruszane mało
znane zagadnienia patofizjologii stawu skroniowo-żuchwowego
i ich wpływu na kłopoty z utrzymaniem prawidłowej postawy ciała,
w tym dolegliwości bólowe kręgosłupa. Podstawą dla diagnostyki
tego typu schorzeń jest bardzo nowoczesny system Diers Formetric
4D. Pozwala on postawić wstępną diagnozę, na podstawie której
określa się metody leczenia a następnie można przy jego użyciu kontrolować jego efekty. Kierownikiem naukowym konferencji jest prof.
nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, a prelegentami: dr n.
med. Danuta Lietz-Kijak, dr n. med. Edward Kijak, dr n. med. Marek
Wiecheć, mgr Agnieszka Książek-Czekaj i dr n. med. Zbigniew
Hamerlak. Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie
www.kamienmilowy.org.pl Zapraszamy!

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

Opieka z referencjami

Szubert Medical świadczy w warunkach domowych kompleksowe usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla osób w podeszłym wieku,
niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Ambicją firmy jest
pomoc w codziennych czynnościach – od prac domowych, zakupów, gotowania, poprzez czynności pielęgnacyjne do wsparcia psychicznego włącznie. To najwyższej jakości opieka stała lub doraźna,
świadczona przez starannie dobrany i doświadczony personel –
pracownicy są ubezpieczeni, posiadają ważne książeczki zdrowia, są
troskliwi, oddani i osobiście zaangażowani. Firma działa zgodnie
z obowiązującym prawem na legalnych i przejrzystych zasadach
w oparciu o aktualne przepisy i na podstawie zawartych umów
(posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związane
ze szkodami, które mogą się zdarzyć podczas wykonywania obowiązków). Co ważne – Szubert Medical prowadzi także wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego niezbędnego w prawi-

dłowej rehabilitacji i leczeniu wielu schorzeń,
a dowóz, montaż oraz demontaż i odbiór
urządzeń na terenie miasta Łodzi i okolic
w promieniu 20 km od centrum jest bezpłatny. Dla osób korzystających z opieki długoterminowej firma nie pobiera kaucji przy
wynajmie sprzętu. Oferta firmy jest zatem
doskonałą alternatywą dla pacjentów, którzy
nie chcą spędzić życia w domu opieki, a z powodu podeszłego
wieku lub złego stanu zdrowia nie radzą sobie samodzielnie. Szubert Medical współpracuje z lekarzami, pielęgniarkami, rehabilitantami i laboratoriami medycznymi, a jego personel to zespół specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie, oddający w pracy
całe swoje serce. Priorytetem firmy jest zadowolenie i radość podopiecznych oraz ich rodzin. Na stronie www.opiekawdomu.com.pl
można przeczytać wystawione tej firmie rekomendacje. Polecamy!
(jm)

ul. Drewnowska 102
91-008 Łódź
tel.: 662-005-955, 662-005-855

www.opiekawdomu.com.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 3(178) 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.
Zapraszamy do współpracy nowych partnerów na atrakcyjnych
warunkach!
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-

Zwinna i lekka Mazda 6

Najnowsza Mazda 6 charakteryzuje się płynną sylwetką linii nadwozia i dzięki wykorzystaniu lżejszej stali o wysokiej wytrzymałości
na rozciąganie udało się zmniejszyć wagę samochodu o 8 proc., choć
sztywność zawieszenia jest większa aż o 30 proc. Auto ma nowy układ
kierowniczy i zużywa mniej paliwa, zaś o bezpieczeństwo kierowcy
i pasażerów dba tu pakiet aktywnych systemów i-ACTIVSENSE –

zestaw wspierających kierowcę czujników i radarów.
Mazda 6 ma adaptacyjne
reflektory ALH – cztery
zespoły LED ze zintegrowaną funkcją zmiany świateł
drogowych/mijania
(oddzielnie
sterowane).
Znajdziemy tu także I-ELOOP – pierwszy na świecie system odzyskujący energię z hamowania, wykorzystujący specjalny kondensator
(nie jest aktywny, gdy silnik napędza samochód, ale podczas hamowania przechwytuje i zamienia energię mechaniczną w elektryczną).
Konstruktorzy zastosowali w samochodzie bardzo pomysłowe
i łatwe w użyciu rozwiązania KARAKURI – np. lekką roletę bagażnika w wersji Sport Kombi, która otwiera się i zamyka wraz z tylną
klapą. Są tu również specjalne dźwignie pozwalające zdalnie złożyć
oparcie tylnej kanapy (dzielone w proporcji 60:40). W 2014 r. samochód zdobył tytuł Best Car i powtórzył ten sukces w 2015 r. Można
go obejrzeć i przetestować w jedynym autoryzowanym salonie
Mazdy przy ul. 3 maja 1/3. Zapraszamy!

Wiosna jest zbyt piękna by spędzić ją stojąc w korkach...
Odwiedź Moto Przyguccy!

MOTORYZACJA

Świat się zmienia. Nabiera
tempa. Chcemy żyć ekonomicznie i jednocześnie korzystać
z życia najlepiej jak się da. Można
to pogodzić! Droga do pracy lub
szkoły nie musi upływać w korkach, a weekendowe wycieczki za
miasto przybiorą nowe, inspirujące oblicze. Chcesz zasmakować
w przyjemności i niezależności,
jaką da Ci jazda stylowym, bezpiecznym i niezawodnym jednośladem? Firma Moto Przyguccy
umożliwi Ci realizację tych
marzeń. W ramach oferty Moto
Przyguccy wybierasz spośród szerokiej gamy różnorodnych
modeli skuterów, rowerów,
motorowerów czy motocykli w różnym przedziale ceno-

wym oraz wśród rowerów hybrydowych i skuterów elektrycznych
TrybEco. Właśnie teraz otwiera się przed Tobą świat pięknych, eleganckich i wyrafinowanych kształtów, skrywających w sobie energię w czystej postaci, wygodą i funkcjonalność. A to wszystko ujęte
w symbolu indywidualnej mobilności – jednośladzie, który zapewni Ci wolność i niezależność wyrażając Twój fascynujący styl i niepowtarzalny charakter. W Moto Przyguccy skorzystasz też z bogatej oferty finansowej, ubezpieczeniowej oraz serwisowej. Ceniąc
Twój czas, zapewniamy
dokonanie wszystkich
formalności w naszym
salonie. Poznaj możliwości i modele marek Piaggio, Vespa, Gilera, Electra, Romet oraz elektrycznych
TrybEco.
Odwiedź
salon
na
ul. Legionów 106 – gwarantujemy uśmiech na
Twojej twarzy!
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Nie pozostawia
śladów

Pokonuje
nierówności

Nie zakłóci
ciszy

Odporna na warunki
atmosferyczne

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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CAR SERVICE

