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Otwarcie autostrady A1
jest bardzo wyczekiwaną
przez mieszkańców miasta inwestycją. To nie
tylko autostrada – także
wschodnia obwodnica
miasta, dzięki której uda
się wyprowadzić ruch
Rozmowa ze Sławomirem
tranzytowy z Łodzi
z takich ulic jak: Strykowska, Palki,
Kopcińskiego,
Rydza-ŚmigłeMajmanen,
Prezesem
Polskiej
go, Rzgowska, Zgierska, Włókniarzy czy Jana Pawła II. Gdy
Agencji
Informacji
i
Inwestycji
w innych miastach otwarto obwodnice, to ruch w nich spadał
Zagranicznych
o 20 procent. Najbardziej odczuwalne
będzie wyprowadzenie
z Łodzi pojazdów ciężarowych, które blokują Łódź korkami
przy rodzie Solidarności i przy skrzyżowaniu Marszałków. Jeden
Mówi Pan,Mieszkańcy
że polska gospodartir zajmuje tyle miejsca, co 4-5 aut t
osobowych.
Łodzi
ka wychodzi
z europejskiego
kokoz każdego
punktu będą
nu. Jak?mieć
łatwy
dostęp
Po latach
koncentrowania
się na
do autostrady,
bo wokół
własnych sprawach
integrowania
miasta oraz
znajduje
się 5
się z Europą zaczynamy
że istwęzłów: dostrzegać,
Stryków, Brzezinieją też możliwości współpracy z krajami
Azji Wschód,
i Afryki. Chceny, Łódź
Łódź
my, aby polscy przedsiębiorcy dostrzegli,
i główne
Górnażei Afryka
Łódź Południe;
kraje tego kontynentu będą się rozwijały
w ciągu najbliższych
dwa znajdują
się jeszcze
15 lat znacznie szybciej niż reszta świata.
że są tam
możliwości
na Iterenie
miasta:
węzeł
nie tylko dla takich gospodarek światowych,
jak chińska,
ameŁódź Wschód
na ul. Rokirykańska, brytyjska, francuska czy rosyjska,
takżeŁódź
dla krajów
cińskiejale
i węzeł
Brzeziny
przy ul.potencjale.
Brzezińskiej.
Do tych
miejsc
z centrum
dojedziemy
o średnim
Mamy
wszelkie
dane
ku temu,
by stać się
wnajwiększym
15 minut. Trwa
przygotowywanie partnerem
projektów dla
i dokumentacji
środkowoeuropejskim
krajów Afrydo
kolejnych dojazdów
do A1 – obwodnicy
ki.budowy
Takie dziedziny,
jak budownictwo,
produkcjaNowosolnej
materiałów
oraz
Trasy Górna
odcinek
III. Oba projekty
powinny
być gotowe
budowlanych,
budowa
infrastruktury
drogowej
i kolejowej,
ornie
późniejprzetwórstwa
niż wiosną przyszłego
roku.rybołówstwa i gospodarki
ganizacja
spożywczego,
(jm)
morskiej – to najbardziej oczywiste kierunki polskiej współpracy z Afryką.
t Był Pan z delegacją rządową w Nigerii. Jakie są możliwości tego
kraju?
Organizowaliśmy tam część gospodarczą wizyty premiera
Donalda Tuska. Byłem zaskoczony stopniem przygotowania ministrów rządu nigeryjskiego. Prezydent Nigerii zaprosił ich na
spotkanie z polską delegacją, a oni dokładnie wiedzieli, o czym
chcą rozmawiać z polskim rządem i naszymi przedsiębiorcami.
Po drugie – zorganizowaliśmy tam polsko-nigeryjskie forum gospodarcze, na które przyjechało ponad dwustu przedsiębiorców
nigeryjskich, niektórzy limuzynami poprzedzonymi samochodami z ochroną. Jasne jest jedno – nie ma co pchać się do Afryki bez
poparcia tamtejszego rządu i jego parasola politycznego.
t Jakie macie na to sposoby?
Wspólnie z Łódzką Regionalną Izbą Gospodarczą
oraz Instytutem Afrykańskim nasza agencja organizuje w listopadzie w Łodzi pierwszy kongres partnerstwa
i współpracy
polsko-afrykańskiej
POLANDAFRICA
Łódź
72
lata temu Niemcy
zlikwidowali Litzmannstadt
Getto,2013.
wywożąc
jest mieszkańców
jednym z najbardziej
znanych
miast
Afryce Cendzięjego
do obozu
zagładypolskich
w Chełmie
nadwNerem.
ki tutejszemu
Studium
Polskiego,
które ukończyło
wielu
trum
Dialogu im.
Marka Języka
Edelmana
przygotowało
bogaty program
afrykańskich
polityków.
Wspólnie
zapraszamy
zatemzaczną
łódzkich
obchodów
tej tragicznej
rocznicy.
Uroczystości
główne
się
przedsiębiorców
dniach
26-27 listopada
naCmentarzu
kongres. Udział
w
29
sierpnia o godz.w11.00
składaniem
zniczy na
Żydowkongresie
jest bezpłatny,
a informacje
o nim są
stronie
www.
skim,
Marszem
Pamięci i oficjalną
ceremonią
nana
Stacji
Radegast.
polandafrica.pl
Będą
także wystawy i spotkania z Ocalałymi z getta, koncert pioseRozmawiał: Jerzy Mazur
nek żydowskich i pokazy filmów.
(BeO)

Kurs na Afrykę?

Pamiętamy o męczeństwie getta
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Urodziny Łodzi
Pod koniec lipca mieszkańcy miasta świętowali 593. urodziny
Łodzi. Przez cały ostatni weekend miesiąca łodzianie mogli wziąć
udział w ponad 150 atrakcjach przygotowanych przez miasto –
koncertach w Manufakturze, na pl. Wolności i ul. Piotrkowskiej,
bezpłatnych wycieczkach po łódzkich obiektach, wyścigach gokartów i lotach balonem, piknikach oraz różnorodnych instalacjach
artystycznych. Na Starym Rynku złożono kwiaty przed obeliskiem
upamiętniającym nadanie praw miejskich w Łodzi w 1423 roku.
Odbyła się również inscenizacji wręczania aktu nadania praw miejskich. W rolę średniowiecznych rajców miejskich wcieli się strażnicy z patrolu konnego, którzy przekazali
wiceprezydentowi
Tomaszowi
Treli
kopię dokumentu
lokacyjnego. W urodzinowym programie znalazły się też
niespodzianki przygotowane
przez
firmę
INFOSYS
Poland – m.in. wydarzenie Sięgaj Wyżej

na terenie biurowca INFOSYS Green Horizon przy ul. Pomorskiej
106 A, który tego dnia został otwarty dla zwiedzających z podziałem na trzy obszary: relaksu, kariery oraz sukcesu. Strefa relaksu,
zlokalizowana na Patio, oferowała wygodne leżaki i lemoniadę
z saturatorów. Na 6 piętrze budynku, w strefie kariery, można było
poznać firmę i dowiedzieć się o społecznej odpowiedzialności biznesu. Trzeci obszar dostępny był na dachu biurowca, gdzie
w ramach strefy sukcesu można było obejrzeć miasto z tarasu
i wysłuchać prelekcji Marcina Masłowskiego, Rzecznika Prezydenta Miasta Łodzi, który opowiadał o zmianach zachodzących w mieście. Z budynku INFOSYS warto było pojechać do Muzeum Miasta Łodzi w dawnym Pałacu Poznańskiego, gdzie wystawiona jest
makieta kwartałów otaczających Stary Rynek w Łodzi w roku 1939.
(BeO, fot. JSM, arch. UMŁ)

Łódzkie łączy z przyrodą
Łódzka Kolej Aglomeracyjna otrzymała 198061 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na realizację projektu „Łódzkie łączy z przyrodą” dla mieszkańców województwa łódzkiego. W ramach projektu ŁKA odwiedzi
ze swoim promocyjnym stoiskiem 14 miast, w których będzie promowała walory przyrodnicze województwa oraz kolej jako ekologiczny środek transportu. W lipcu np. ŁKA zawitała do Sieradza
na Open Hair Festival – promocyjne stoisko ŁKA było połączeniem najnowocześniejszych technologii i ciekawych atrakcji dla
odwiedzających, którzy mogli tu obejrzeć na okularach 3D filmy
w technologii VR (360o), prezentujące walory przyrodnicze
wszystkich siedmiu parków
krajobrazowych
województwa łódzkiego.
Oglądający mogli dzięki
nim stanąć nad przepaścią w Załęczańskim
Parku Krajobrazowym,
wyruszyć szlakiem Parku
Bolimowskiego
czy
poznać chronione gatunki zwierząt i roślin występujące w województwie

łódzkim. Na stoisku
można też było obejrzeć
filmy w technologii Bullet Time, znanej z filmów MATRIX. Rejestrowany jest on przy użyciu
18 kamer, a zastosowana
technologia daje efekt spowolnienia obrazu z jednoczesnym jego
obrotem. Odwiedzjący stoisko otrzymali QR Code, co umożliwi
im pobranie filmu z dedykowanej strony. Dodatkowo na stoisku
przeprowadzane są konkursy wiedzy o parkach z ciekawymi
nagrodami. Najmłodsi mogą budować zamki z piasku kinetycznego, malować kolorowanki i budować z klocków. Dla nico starszych przygotowano gry na konsoli. Całe rodziny na pamiątkę
mogą wykonać przypinki. Podczas eventów dystrybuowane będą
materiały informacyjne w 14 miastach podczas 17 najważniejszych wydarzeń – 20 sierpnia na Dniach Głowna, 21.08 na Turnieju Rycerskim w Łęczycy, 28.08 na Dożynkach Wojewódzkich
w Piątku, a 4 września na Mixerze Regionalnym w Łodzi. Projekt
jest realizowany we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, a wartość całego projektu to
267 520 zł.
(jm)

KALENDARZ IMPREZ
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MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ŁÓDZKICH
7-9 października
IX Międzynarodowe Targi Żywności
Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD
www.naturafood.pl
7-9 października
V Targi Ekologicznego Stylu Życia beECO
www.beeco.com.pl
12-13 października
INNOVATEX 2016
III Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych
Konferencja Technicznych i Specjalnych
Wyrobów Włókienniczych
www.ttww.pl

LODZIANA
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18-20 listopada
VI Salon Ciekawej Książki
www.salonciekawejksiazki.pl
22-23 listopada
III ŁÓDZKIE TARGI ENERGETYCZNE
Targi Efektywności Energetycznej i OZE

www.oze.targi.pl
22-23 listopada
INTRALOMAG
Targi Logistyki Magazynowej
www.intralomag.pl

Spotkajmy się w Łodzi!
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Oberthur w Willi Kestenberga

Firma Oberthur Technologies R&D Poland podpisała umowę
najmu 1772 mkw. w wyremontowanej willi fabrykanckiej Jakuba
Kestenberga w Łodzi. Najemca wprowadził się już do budynku u zbiegu ulic Jaracza i Sterlinga, zajmując cały obiekt. Właścicielem i inwestorem renowacji zabytkowego pałacu jest firma Inwestor z Łowicza.
Oberthur działa w Łodzi od prawie dwóch lat. Zajmuje się badaniami
i rozwojem (R&D) oraz dostarczaniem innowacyjnego oprogramowania dla największych marek na świecie. – Wprowadzenie się do Willi
Kestenberga jest dla nas ekscytujące, bo budynek jest jedyny w swoim
rodzaju. Piękny architektonicznie, z inspirującymi pofabrykanckimi
wnętrzami, z zieloną powierzchnią wokół, a do tego świetnie zlokalizowany – 5 minut pieszo od nowego dworca Łódź Fabryczna. Przepro-

wadzka wynika też z naszego
dynamicznego wzrostu zatrudnienia w Łodzi – mówi Adam
Federowicz, Prezes Zarządu Oberthur Technologies R&D Poland.
Z inwestycji dumny jest Janusz
Mostowski, właściciel firmy
INWESTOR: – W rewitalizację
Willi Kestenberga włożyliśmy nie
tylko pokaźne środki finansowe,
także ogromny nakład pracy.
Realizowaliśmy ją z pasją, aby
budynek służył nie
tylko jako siedziba
Oberthur, ale spodobał
się
mieszkańcom
Łodzi. Projekt renowacji wykonała Pracownia
Projektowa EDS STUDIO Anna Mostowska,
zaś prace remontowo-budowlane – firma
BUDOWA z Łowicza.
(jm)

BLUERANK nagrodzony

na pozyskiwaniu nowych
klientów, ale także na
kooperacji. W 2015 r. Bluerank
zainwestowała
w obiecujący startup – platformę Prowly, wspierającą
komunikację firm i marek.
Właśnie dzięki Prowly
firma dostarcza klientom
kompleksowe
wsparcie
w zakresie działań content
marketingowych, a nagrodę European Search Award
2016 zdobyła kampania
Bluerank dla Leroy Merlin.
Firma posiada od czerwca
2016 r. tytuł Premier Google
Partner, co oznacza, że Bluerank znajduje się w wąskim
gronie 40 agencji marketingu online, które Google
uznaje za najlepsze w Polsce.
(jm,
zdjęcia Archiwum Bluerank)

Bluerank jako jedyna polska agencja otrzymała statuetkę
European Search Award 2016. Firma powstała 10 lat temu
w Łodzi i działa w sektorze nowych technologii – realizuje projekty z zakresu marketingu online dla czołowych polskich graczy
oraz międzynarodowych korporacji. Dynamicznie rozwija portfolio swoich klientów i zakres usług, w najbliższej perspektywie
ma zamiar zatrudnić 100
osób. Obecnie realizuje
200 projektów dla klientów z 58 krajów na całym
świecie. – Branża internetowa rozwija się dynamicznie, ciągle potrzebujemy specjalistów w tym
zakresie. Stawiamy na
ludzi młodych, którzy
chcą się uczyć i robić
z nami najlepsze projekty
– mówi Maciej Gałecki,
CEO Bluerank. Rozwój
firmy opiera się nie tylko

Transatlantyk odpłynął
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Do zobaczenia na filmowo-muzycznej uczcie za rok – tak
pożegnali się z publicznością organizatorzy 6. edycji PGNiG
Transatlantyk Festival Łódź 2016. Złotą Arkę otrzymał brazylijski „Aquarius” w reżyserii Klebera Mendonca Filho. Festiwalową publiczność najbardziej poruszył dramat „Viva”
w reż. Paddy’ego Breathnacha. Główną nagrodę Konkursu
Polskich Filmów Krótkometrażowych otrzymał „Dokument”
Marcina Podolca, a Sebastian Zawadzki został zwycięzcą
Transatlantyk Instant Composition Contest. Jury przyznało
wyróżnienie dla dramatu „Dzień po żałobie”, zaś wyróżnienie
w Konkursie Polskich Filmów Krótkometrażowych otrzymał
„Love, love” Grzegorza Zaricznego. Zwycięzcą konkursu na
najlepszy muzyczny utwór filmowy został Jeffrey van Rossum
(jego muzyka była prezentowana podczas Gali). Z kolei konkurs kompozycji natychmiastowej wygrał Sebastian Zawadzki. Galę Zamknięcia uświetnił koncert Julii Marcell oraz widowiskowa sztafeta muzyczna laureatów Instant Composition
Contest, a na scenę został zaproszony dyrektor Festiwalu Jan
A. P. Kaczmarek.
(BeO)
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Nowe inwestycje w Łodzi

o dofinansowanie. W wykazie tym znalazł się łódzki projekt
„Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru
do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”. Szacowany wkład UE
określony w Wykazie wynosi 411 mln zł. Realizacja projektu zaczyna się od przebudowy skrzyżowania Dąbrowskiego-Rydza-Śmigłego. Realizacja etapowa potrwa do końca 2021 r. W wykazie znajduje się także ważny dla Łodzi, a realizowany przez PKP PLK SA projekt „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II,
odcinek Łódź Fabryczna-Łódź Kaliska-Łódź Żabieniec. Szacowana
kwota dofinansowania to 1,76 miliarda zł. W ramach projektowanych inwestycji znajdzie się m.in. budowa nowej linii tramwajowej
w ul. Nowowęglowej od ul. Tramwajowej do włączenia w ul. Kopcińskiego, przebudowa linii tramwajowych, torowisk, pętli tramwajowo-autobusowych zintegrowanych z ŁKA, wiaduktów drogowych i tramwajowego. Planowany jest zakup 30 nowoczesnych jednostek do obsługi linii komunikacyjnych i modernizacja zajezdni
tramwajowej Chocianowice.
(jm)

Wiceminister rozwoju Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020. Załącznikiem do tego dokumentu jest
„Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję
w ramach trybu pozakonkursowego”. W trybie pozakonkursowym
mogą być wybrane wyłącznie projekty o strategicznym znaczeniu
dla społeczno-gospodarczego
rozwoju kraju, regionu lub obszaru objętego realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Nie podlegają one
procedurze konkursowej, dofinansowanie poprzez wpis na listę
zostaje zastrzeżone dla danego
projektu pod warunkiem złożenia prawidłowego wniosku

Hostel w centrum

Czym dysponuje hostel?
Mamy 28 miejsc
do spania – 6 pokoi dla 28
osób. Atutem hostelu jest
to, że znajduje się
w samym centrum. Ceny
są od 39 zł w pokojach
wieloosobowych, a najdroższa jest „dwójka”
z łożem małżeńskim – 120
zł od pary. Ceny wahają się też w zależności od pory roku i wydarzeń w Łodzi. Jak jest jakiś event – wtedy ceny idą do góry. 90 procent rezerwacji ludzie robią przez internet. Najwięcej gości mamy
z Polski, na drugim miejscu jest Ukraina. W Łodzi działa około
dwudziestu hosteli, m.in. w okolicach osiedli akademickich.
(Not. jm)

Dwa Pytania do Jana Łuchniaka,
właściciela Music Hostel

Od kiedy działa hostel?
Od 2012 roku, ale ja go przejąłem w czerwcu 2015 r. Wcześniej
jako student pracowałem tu jako recepcjonista. Dopiero co skończyłem studia, to moja pierwsza praca. Prowadzenie firmy to jednak zupełnie inna bajka, gdyż trzeba wiedzieć, jak to wszystko
działa. Ale jestem bardzo zadowolony.
Byłem jakiś czas w Anglii, jeździłem rikszą po całym Londynie i wiem, że tam
jest łatwiej dostać szansę od życia. Ale
stwierdziłem, że warto spróbować tutaj,
bo pochodzę z Łodzi.

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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Poeta Dziennikarzem Roku w Łodzi

Michalskiego odebrał
w tym roku Piotr Krysztofiak z Radia Łódź.
Drugie miejsce ex aequo
zajęli Dariusz Piekarczyk z „Dziennika
Łódzkiego” i Andrzej
Sznajder publikujący
m.in. w „Kalejdoskopie” i „Ziemi Łódzkiej”.
Ponadto wyróżniono
Marka
Obszarnego
i
Karolinę
Wojnę
z „Tygodnika 7 Dni”
oraz Joannę Chrzanowską z „Gazety Lokalnej Kutna i Regionu”.
Ogłoszenie wyników odbyło się podczas dorocznego Pikniku
Dziennikarskiego, który w tym roku został zorganizowany w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Nagrody ufundowali: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Urząd Miasta Kutno i Radio
Łódź.
Monika Pietras

Piotr Grobliński, poeta, dziennikarz i publicysta kulturalny,
został Dziennikarzem Roku 2015 w Łodzi. Nagrodę w konkursie
Łódzkiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich otrzymał za świetny warsztat, piękną polszczyznę, znakomite pomysły,
oryginalną formę w podejmowaniu tematów kulturalnych i za bezkompromisowość tekstów publikowanych w miesięczniku „Kalejdoskop”. Drugie miejsce w Konkursie na Dziennikarza Roku 2015
zajęła Paulina Stępień, a trzecie Kamila Litman, obie z Radia Łódź.
Jury pod przewodnictwem Zbigniewa Natkańskiego wyróżniło
także: Agnieszkę Krystek z „Dziennika Łódzkiego”, Romę Leszczyńską z Programu III Polskiego Radia i Katarzynę Pawlinę z TVP Łódź. Konkurs na
Dziennikarza Roku odbył się
już po raz siódmy, natomiast
Konkurs im. Krzysztofa
Michalskiego dla najlepszego
korespondenta regionalnego,
dziennikarza mediów lokalnych – po raz czwarty. Pierwszą nagrodę w Konkursie im.

WNET w Łodzi

No właśnie,
tu też przez
wiele lat było
trudno
żyć
i dopiero niedawno komunikacja jest lepsza.
W Paryżu czy
Brukseli ludzie
się bawią i korzystają z życia,
ale
skrywają
pesymistyczne
spojrzenie na
przyszłość – a my mówimy: przyszłość należy do nas. Jeżeli Unia
Europejska nam tego nie popsuje, to u nas będzie Eldorado!
Radio WNET wędruje po Polsce, dzisiaj nadaje z Łodzi, jutro
z Krakowa. Lepiej wtedy widać zmiany w kraju?
Goście naszego radia mówili o Euro 2016, przygotowaniach
do EXPO 2022, o nowych inwestycjach i zmianach na ul. Piotrkowskiej, o „jedwabnym pociągu” z Łodzi do Chin oraz współpracy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z Chinami, Mieczysław Kuźmicki barwnie opowiadała o łódzkiej szkole filmowej,
a Krzysztof Candrowicz o łódzkim Fotofestiwalu. Jan Bednarek mówił w audycji o polskim grafenie i potrzebie korzystania
z polskich patentów, a nowy szef łódzkiej telewizji Hubert Bekrycht
– jakie są najbliższe plany ośrodka. Warto tu było przyjechać, aby
Polska o tym usłyszała w Radiu WNET. Będziemy tu częściej!
Not. Jerzy Mazur

Rozmowa z Krzysztofem Skowrońskim,
Prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich oraz założycielem i Redaktorem
Naczelnym Radia WNET

W jakiej kondycji jest polskie dziennikarstwo?
Zależy, gdzie popatrzymy. Mamy wielu doskonałych dziennikarzy, starających się opisywać to, co dzieje się w Polsce.
Powstaje wiele wspaniałych reportaży, więc nie można narzekać,
bo nawet w porównaniu z tym, co dzieje się w mediach za
zachodnią granicą, to właśnie my opisujemy rzeczywistość bardzo wszechstronnie. Dzięki temu, że prawa noga uzyskała dostęp
do mediów publicznych, to zrównoważyło to, co wcześniej działo się w mediach.
Ludzie narzekają, że w mediach zalewa nas brutalna reklama,
a pensje małe!
Najgorsza jest bieda – trudno jest utrzymać medium niezależne, ale to jest zwykły trud. Stoimy na Piotrkowskiej – tu też było
wielu biednych i paru bogatych… My sami utrzymujemy Radio
WNET, gazetę i portal. Czasem są kłopoty, jest walka, ale chodzi
o to, żeby w sobie zachować niezależność. Media to wielki przemysł powtarzania newsów – to jest bełkot świata, co jest złe, bo czasem trudno jest wyławiać perły…
Ale mamy w Łodzi wiarę, nadzieję i optymizm. Miasto dynamicznie
się zmienia i jest coraz ładniejsze.

Hel na wakacje

kartach „Sekretów Półwyspu Helskiego”, wydanej właśnie przez
Wydawnictwo Księży Młyn,
zabiera nas w fascynującą podróż
w czasie. Prowadzi uliczkami
dawnego Helu, pokazuje życie
rybaków, snuje barwne opowieści o miejscach i ludziach związanych z Półwyspem. Zaprasza
m.in. na rybę do „Lwiej Jamy”,
poszukiwanie skarbów, wakacje
w wagonie kolejowym, a także
spacer po… morzu. Wszystko to
zaś ilustruje unikatowymi zdjęciami. Polecamy!

Kojący szum morza, złociste piaski, lasy sosnowe… i pławienie czarownic! Tajemniczy piraci zwabiali i rabowali przepływające statki, Szwedzi krwawo bronili swego okrętu, a morze
pochłonęło rozpustne miasto. Trudno uwierzyć, że w tak
romantycznej scenerii odbyły się te mrożące krew w żyłach
wydarzenia. Ale nie tylko. Tu również Wojciech Kossak miał
filię swojej „Kossakówki”, wakacje spędzali artyści, jak choćby
Stefan Żeromski z rodziną i Karol Szymanowski, oraz prezydenci II i III Rzeczpospolitej Polskiej, a pionier polskich badań
morza Kazimierz Demel zakochał się we Francuzce Jeanne Salamagne. Na helskiej plaży wyrosły hawajskie palmy, by amant
kina przedwojennego, Eugeniusz Bodo, mógł nakręcić film
ze swoją ukochaną Tahitanką Reri. Aleksandra Tarkowska na
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kulturalny sierpień
Fotografie

na wystawach

Wystawy
Jazz w Wytwórni
W galeriach Pałacu Poznańskich obejrzymy obrazy Bartka JarmoNa Letniej Akademii Jazzu 4 sierpnia będziemy słuchać muzylińskiego i akwarele Izabeli Trelińskiej. Muzeum Miasta Łodzi przygo- ki, którą Krzysztof Komeda napisał do adaptacji powieści „ŚniadaW galerii
ŁTF
towało też wystawę pamiątek po Łódzkich Zakładach Radiowych nie u Tiffaniego”. 11 sierpnia wystąpi Kinga Głyk Trio,
a do drugiej
przy
ul. PiotrkowFONICA – są na niej dokumenty, zdjęcia oraz wyroby Foniki – gra- części koncertu zaproszono gwiazdę wokalistyki
jazzowej
Wojcieskiej 102
przez
3
mofony i adaptery, przy których cała Polska bawiła się na prywatkach. cha Myrczka oraz pianistę Pawła Tomaszewskiego,
którzy
wraz
odna
8.10
bęW Oddziale Sportu 3 sierpnia zostanie otwarta wystawa o łodzianach z zespołem wykonają utwory Andrzeja Zauchy. tygodnie
18 sierpnia
festidzie można
oglądać
w igrzyskach olimpijskich. Muzeum Włókiennictwa eksponuje prace walu będzie gościć Atom String Quartet oraz D.R.A.G.
Dominika
wystawę
fotografii
z 15. Triennale Tkaniny. W ms1 można obejrzeć prace Katariny Zdjelar Rusinowska Quartet. 25 sierpnia wystąpi gitarzysta
Maciej
Grzyi Tamása Kaszása, a w Pałacu Herbsta – obrazy Jana Matejki i jego wacz, a w drugiej części koncertu – Beady Belle z Krzysztofa
norweskiej Jarczewwytwóruczniów.
ni Jazzland. To będzie przedostatni wieczór –skiego
Letnia
pt.Akademia
„ZapozoKolory Polski
Jazzu zakończy się 1 września występem Polskiej
Orkiestry
Radiowani”.
Zobaczymy
Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski” zawita wej, która zagra muzykę filmową B. Kapera. na niej portrety
w kolejne ciekawe miejsca. 6 sierpnia w Pałacu Radziwiłłów w NieboPop na topie
osób znanych ze
rowie Gogolewski Trio zagra melodie z polskich filmów i seriali.
20 sierpnia na Stadionie Miejskim odbędzie
edyscenysię druga
politycznej
W Pabianicach, w koncercie pt. „Perły polskiej muzyki sakralnej”, cja Top Łódź Festiwalu;
niej muzyka
pop – zagrają
i artystycznej.
– Nie
fot.zabrzmi
KrzysztofnaJarczewski
wystąpi Apertus Quartet. Koncert 13 sierpnia pt. „Święto Słońca”, m.in. T.Love, De Mono, Wilki, Natalia Kukulska
Varius Manx.
będęi udawał,
że prezenodbędzie
się pod się
zamkiem
Kazimierza
Wielkiego
w Inowłodzu
–
Film Brahmsa
Jerzego
Semkowa zagrać
utwory
Zakończyła
budowa
sali koncertowane zdjęcia to chwile „upolowane” – mówi auwystąpi
Kapela
ze Wsi Warszawa.
w Brzeźnie,
znów dzień przyniesie
Całe lato trwa
Festiwalu
Filmowego
Polówka,
który
Następny
kon- 9 edycja
towej zespół
Akademii
Muzycznej
przy ul. Nazajutrz,
Żu- i Mozarta.
tor zdjęć.
– Zdecydowałem
się na
pełną współpracę
będziemy
muzyki otwarcie
folkowej, odbędzie
tym razem wcert
wykonaniu
zespołu
w tym roku
w siedmiu miejscach
filmów.wystąpienia
W piątki przed
proOrkiestry
Symfonicznej
Filharmonii
bardzkiejsłuchać
2. Uroczyste
z modelami.pokazuje
Dałem im65
możliwość
T/Aboret.
15
sierpnia
na
koncert
w
Paradyżu
przyjedzie
w
kameraljekcje
odbywają
się
w
EC1,
gdzie
gości
cykl
„Architekci
Wyobraźsię 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ- Łódzkiej pod batutą Pawła Przytockiego,
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
nym
składzie
Łódzkiej,
batutą
Woj- ni”pianistce
poświęcony
scenografii.
kolei
na boisku
Elty przy
pływalni
którapod
będzie
towarzyszyć
Beacie
ry od
adresuOrkiestra
nowej saliFilharmonii
otrzymał tytuł
„AŻ która
są, jak Z
chcą,
ale jednak
– pozowali.
Wybierali
scenociecha
Pławnera
zagra
Suitę
w
dawnym
stylu
E.
Griega,
Walca
z
SerenaWodny
Raj
wyświetlane
są
stare
polskie
komedie.
festiwal”, a trwać będzie (nomen omen!) Bilińskiej w Koncercie fortepianowym
grafię, kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może jednak,
dyaż
nado
smyczki
M. Karłowicza
„Orawę”
W. Kilara.
sierpnia w Lip- W programie
Teatr na wakacje
W. 20
Lutosławskiego.
są też
18 grudnia.
Już 17.10 ina
nowej estradzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdzicach
śpiewać AkadeEwa Bem. utwory
Nazajutrz
w kościele R. Wagnera
Miłośnicy
Melpomeny
nie mogą
narzekać, bo choć latem
G. Verdiego,
i B. BrittedzieReymontowskich
stanie Orkiestrabędzie
Symfoniczna
wi? Warto
sprawdzić!
w Parzęczewie zabrzmi muzyka cerkiewna. 27 sierpnia w Aleksandro- teatry mają przerwę, to Dom Literatury zaprasza w każdą środę na
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy! (BeO)
Z kolei w galerii Akademickiego Ośrodwie Łódzkim wystąpi gitarzystka basowa Kinga Głyk. Następnego dnia spektakle Przeglądu Małych Form Teatralnych „Letnia Scena”,
ka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
w katedrze w Łowiczu Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus a w dniach 25-28 sierpnia w Art Inkubatorze odbędzie się Festiwal
eksponowane zdjęcia Grzegorza Michałowpod batutą Agnieszki Duczmal grać będzie utwory L. van Beethovena Teatralny Retroperspektywy zorganizowany przez Teatr Chorea.
skiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawoi H. Wieniawskiego. Ten wielki koncert prawie zakończy festiwal – W programie znalazło się aż 17 wydarzeń. To pierwsza okazja
dowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
finał będzie 2 września w sali koncertowej filharmonii.
do obejrzenia w Polsce tak wybitnych artystów jak: Inkubator Theod publikacji
w „Expressie
Ilustrowanym”,
atre z Izraela, zespół tradycyjnych
śpiewów
gruzińskich
– SakhioGeyer Music Factory
potem
robił zdjęcia
dla „Przeglądu
SportoPerkusyjna
COETUS,
która przyjedzie
W każdy piątek o godz. 21.00 na dziedzińcu Białej Fabryki roz- ba, czy Iberyjska Orkiestra
wego”,
obecniei–warsztatami.
dla redakcji Wydarzeniem
fotograficznej
koncertem
brzmiewa muzyka festiwalu Geyer Music Factory. 2 sierpnia wystąpi z Hiszpanii z żywiołowym
Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)
trębacz Gary Guthman z towarzyszeniem grającej na harfie żony Mał- ma być
Mec.koncert
Marek tradycyjnej muzyki bułgarskiej „Engi Vengi"
gorzaty, pianisty Filipa Wojciechowskiego i niewielkiej sekcji rytmicz- w wykonaniu
Wielkiego
Chóru Młodej Chorei. W ciągu dnia
Kopczyński,
nej. Usłyszymy muzykę wydaną na płycie „Master and Margarita”. 19 zaplanowano
warsztaty, po południu i wieczorem spektakle,
mec. Bożena
sierpnia wystąpią Skaldowie – bracia Jacek i Andrzej Zieliński wykona- w nocyNiecieckakoncerty, a później muzyczno-taneczne jam sessions i spoją wszystkie wielkie przeboje zespołu. 6 sierpnia odbędzie się premiera tkaniaOstojska
artystów z różnych stron świata.
projektu „Grohman Orchestra & Krzysztof Herdzin. Klasyka Polskiej
Rusza
modernizacja budynku Teatru Powszechnego. W czasie
i dziekan
ORAteatr
Jarosław
Rozrywki” – Naszym założeniem jest prezentacja polskich hitów remontu
nie przestanie grać, bo Dużą Scenę zastąpi dawne
Szymański – Ta modernizacja od dawna była niezbędna –
w klasycznym brzmieniu i w nowoczesnej formie – zdradza Tomasz kino „Bałtyk”.
Maciej Ewa Pilawska. – Zakres prac jest bardzo duży
Gołębiewski, szef Grohman Orchestry, a K. Herdzin dodaje: To jedno mówi fot.
dyrektor
Grzegorek
z najciekawszych wyzwań aranżacyjnych w moim życiu: połączenie i potrwają one aż dwa lata; za to po ich zakończeniu powstanie
13 września w siedzibie Okręgowej Rady
Ad-z polskimi
Agnieszkępiosenkami,
Grajnert – Bożenna
była boklasyki
jednaBanasik
z najnowocześniejszych
scen teatralnych w Polsce. Cieszę się,
dozgrotego wielki
Strauss.
że francuskiej.
Łodzi nie Postać
ubędzie scena teatralna, że publiczność Teatru
wokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskieja 63
wiemJohann
wielbicielką
kultury
Manu Summer
Jazz Sundays
będzie cały czas mogła być z nami, że aktorzy nie
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci
Pani Dziekan
przypomniałPowszechnego
poświęcony Jej dokoi koncerty w Altanie
muszą
się martwić
i wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień
naniom film dokumentalny,
a wieczór
był takżeo miejsce pracy. Na tymczasowej Dużej Scenie
W każdą
niedzielę
sierpnia
grać będziemy
nasz bieżący repertuar i przygotowywać kolejne prez okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik.
promocją
wydanego
pośmiertnie
tomiku wierszy
godz. 17.00
na rynku
ManuPrzezktóry
cały czas
W spotkaniu wzięły też udział Jej dzieciod- Kinga
Bożenny
Banasik
„Miłość miery.
w ogrodzie”,
do trwania remontu Mała Scena będzie działać
faktury można
koncer-naszepod
stałym adresem
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie
drukusłuchać
przygotowało
wydawnictwo.
Inicja- – przy ul. Legionów 21. Nowa scena w kinie
tów jazzowych.
O tej
samej porze
„Bałtyk”
ma Nieciecbyć uruchomiona po wakacjach – na drugą połowę
wspominali byłą dziekan ORA, podkreślając
Jej torami
spotkania
byli adwokaci
Bożena
koncertyiwMarek
altanie
września
planujenad
się uroczyste jej otwarcie, połączone z niespoW
Parku Źródliska
wystąpi
zespół Mazelpozycji
Tov zaczynają
charyzmę
i wkład
w umocnienie
polskiej się
ka-Ostojska
Kopczyński,
a patronat
Clarinet
Quartet,
który
tworzą
studenci
Parku
Źródliska,
organizowane
dzianką
dla
łodzian.
fot. Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
Akademii Muzycznej w Łodzi.
Michałowski
przez
Akademię
Muzyczną.
Beata Ostojska
pomagały piosenki francuskie wykonane
przez
Okręgowej
Rady Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)

AŻ Akademii Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 10 września - XXXII 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

Novotel** Łódź, al. Piłsudskiego 11A. . . . . . . . . . . .
tel.:
42 254-39-00
Reymont** Łódź, ul. Legionów 81. . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 633-80-23
Qubus*** Łódź, ul. Mickiewicza 7 . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 275-51-00

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

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

KINO HELIOS al. Politechniki 1 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 299 92 72
KINO CHARLIE ul. Piotrkowska 203/205 . . . . . . . . .
tel.:
42 636-00-92
CINEMA CITY ul. Karskiego 5 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-64-64
ŁÓDZKI DOM KULTURY ul. Traugutta 18 . . .
tel.:
42 633-70-13
ORANGE IMAX ul. Karskiego 5 . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-64-64
SILVER SCREEN al. Piłsudskiego 5 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 639-58-00/58
KINO BODO Rewolucji 1905 r. 78/80 . . . . . . . . . . .
tel.:
539-801-858

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

MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ ul. Tymienieckiego 24
tel.:
42 674-42-98
MUZEUM MARTYROLOGII RADOGOSZCZ
ul. Zgierska 147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 655-36-66
MUZEUM SZTUKI ul. Więckowskiego 36 . . . . . . . . .
tel.:
42 633-97-90
MUZEUM SZTUKI – ms2 ul. Ogrodowa 19 . . . . . . .
tel.:
42 634-39-44
PAŁAC HERBSTA
(oddział Muzeum Sztuki) ul. Przędzalniana 72 . . . . .
tel.:
42 674-96-98
SKANSEN MIEJSKIEJ ARCHITEKTURY
DREWNIANEJ ul. Piotrkowska 282. . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 683-26-84
MUZEUM FABRYKI ul. Drewnowska 58 . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-92-93
MUZEUM KANAŁU „DĘTKA” Plac Wolności . . . . .
tel.:
42 254-90-11
MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI ul. ks. Skorupki 21 . . .
tel.:
42 636-83-58
MUZEUM BAJKI SE-MA-FOR ul. Targowa 1/3 . . . . .
tel.:
42 682-26-01
www.se-ma-for.com/muzeum-bajki
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rekomenduje JERZY MAZUR

QUBUS grilluje

W sierpniu Hotel QUBUS
zaprasza łodzian na smaczne
dania ze specjalnej wkładki
grillowej „Barbecue”, którą
przygotowali wspólnie szef
kuchni Arkadiusz Nuszczyński oraz sieciowy specjalista ds.
gastronomii Michał Kajl. – Są
to dania przygotowane u nas
na miejscu na naszych nowych
urządzeniach w dużej wędzarni i grillu – mówi Tomasz Rajkowski, dyrektor Hotelu
QUBUS. Dania główne uzupełnione są o bardzo ciekawe
propozycje wakacyjne w postaci lemoniad, mrożonych herbat i chłodników, idealnych
Od kwietnia w Teatrze Wielkimnadziała
ClakiertuCaffe
letniekawiarnia
upały. Zjemy
sała(tel. 733 300 072). Ale można tu nietę
tylko
smaczną kawę,
zjeść
z wypić
wędzonego
halibuta
ciasta własnego wypieku i wypić drinka
w przerwach między
spekze szpinakiem,
bekonem
taklami. Lokal czynny jest od 10.00i doboczniakiem,
18.00 (w dni spektakli
nawet
carpaccio
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy
tu smakowite
daniananasałagoz wędzonego
rostbefu
rąco, w tym chrupiące krewetki nacie
sałacie
z sosem
słodko-pikantowocowej
z kozim
serem,
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny
i możnazielonymi
tu zorganizować
szparagami
i trubankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe
– kawiarnię
proskawkami, schab
grillowany
wadzi Dariusz Trzmielak, właścicielzcenionej
firmy cateringowej
INaromatyczną
szałwią z sosem
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa”
nowej
Haliz Łódź
pieprzowymwna
sałacie
marchwi, fasoli
szparagowej,
rukoEXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć
wystawę
malarstwa Beaty
li i śliwek,
stek z antrykotu
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań
graficznych
do ponad
wołowego
na pieczonych
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji”
i „Vabank”.
Gorąco powarzywach podany z zielonylecam i zapraszam!
mi szparagami, pieczoną marchwią i ziemniakami, grillowanego łososia z tygrysimi krewetkami na salsie paprykowej
oraz grillowanego ananasa
z imbirem w duecie z sorbetem jabłkowym. Wszystko
pyszne, gorąco polecam!
Jerzy Mazur

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

Teatralny Clakier
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Poznaj prawdziwy smak Indii

Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503
730 977
FIND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT

Będzie „Skandal”...

„Coś Dobrego”
Rozmowa
t Kogo zapraszacie do nowej restauracji?
Chcemy stworzyć miejsce, w któz Patrykiem
dobrze będą się czuli ludzie w przeApostolidisem, rym
dziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni,
właścicielem jak i młodsi, którzy mieszkają w okolicy. Budujemy kartę kuchni od podstaw
restauracji
Manufaktura, ul.
Drewnowska
58A każde
– nie
używamy półproduktów,
„Skandal Tel. 638
podawane
tu danie powstaje od zera.
98 98
w Kuchn!”
Nasza kuchnia to autorska fuzja najcie-

kawszych 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

re

ch
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Pieczarki, kartofel i spółka
Pieczara czy pieczarka? Lokal znajduje się poniżej linii chodnika, na
myśl przychodzą zatem skojarzenia
z ciemnym lochem. Nic bardziej mylnego. Schodząc kilka stopni w dół
znajdziemy całkiem przytulne miejsce, w którym zjemy smaczny obiad,
a co istotne, nie zapłacimy za niego
zbyt dużo. Pieczarka to bar z ogromnymi tradycjami. Funkcjonując od 40
lat na stałe wpisał się w pejzaż ulicy
Piotrkowskiej. Na obiady przychodzi
tu już kolejne pokolenie łodzian. Tradycja zobowiązuje, dlatego w tym
roku menu pieczarki zostało odświeżone. Więcej pieczarek w  pieczarce –
takie motto przyświecało właścicielem
Restauracja Bułgarska 69 (tel.
42 207
27jego
60 oraz
793 483Pieczarki
936,) zalokalu
przy
tworzeniu.
prasza w październiku na nowe
dania szefapieczarki
kuchni, przyrządzane
w śmietanie,
faszerowane
pod okiem znawców – konsultantem
jestpieczarkowa
m.in. prof. Geormięsem lokalu
czy tarta
– to
gii Mintcher z Katedry Slawistyki
UŁ.
– Wnowych
tworzeniupropozycji,
karty dań pomaga
tylko
kilka
jakie
nam też Mariana Mamos, znawczyni
kuchnisię
Bałkanów
wyjaśnia
Maciej
menu
to
znalazły
w karcie.– Nowe
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy
tu jużprzy
kilkaPiotrkowskiej
smakowitych
nie jedyna zmiana
dań, a tym razem przyglądaliśmy
jak powstają
zelevi sarmi,
czy106. się
Prawdziwą
metamorfozę
przeszła
li gołąbki w liściach kiszonej kapusty
(polskie
robione
są z kapusty
górna część
lokalu
na wysokim
parterze. Powstało
tam zupełnie
nowe miejsłodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna
bułgarska
pasta z pieczonych
sce i–świeżych
bar „Kartofel
i spółka”.
Jak
bakłażanów, grillowanej papryki
pomidorów.
Wyborne,
sama nazwa wskazuje – zjemy tu
gorąco te dania polecam!
dania z ziemniaków w przeróżnych
postaciach. Są placki ziemniaczane,
kopytka, frytki, ale najważniejsze są
pieczone ziemniaki w mundurkach.
Już za 6 zł dostaniemy pieczonego
ziemniaka z dodatkami, którym najemy się do syta. „Kartofel i spółka” to
bardzo ciekawa propozycja dla młodszego pokolenia. Przyjemny wystrój
Pieczone bakłażany
Pasta kiopołu
Gołąbki
zelevi
lokalu i niskie ceny
czynią
to sarmi
miejsce
idealnym na szybki posiłek w przerwie pomiędzy innymi zajęciami. Polecamy!

Jesień po bułgarsku

Hotel IBIS

Al. Pilsudskiego 11
tel. 42 638 67 00
H3096@accor.com
www.ibis.com/Łódź

PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

GASTRONOMIA

tel. 42 636 99 92
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ul. Moniuszki 1A
www.facebook.com/senoritasrestaurant
Rezerwacje: +48 501 671 700
rezerwacje@senoritas.pl
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„SEÑORITAS” z nagrodami

W zeszłym roku podczas
Festiwalu Dobrego Smaku
restauracja została wyróżniona
za kreatywne podejście do festiwalowego tematu Smaki Dzieciństwa, zaś w tegorocznej edycji
imprezy – odbywającej się pod
hasłem Cztery Strony Świata –
Tostada z Wieprzowiną w Stylu
Azjatyckim zdobyła trzecie
miejsce. Lokal został także
dostrzeżony
na
Festiwalu
Restaurant Week 2016, zajmując
drugie miejsce w kategorii „Najlepsze jedzenie”. „SEÑORITAS
Restaurant & Lounge” to kameralny lokal o unikatowym wnętrzu (ścienne murale o meksyOd kwietnia w Teatrze Wielkimkańskich
działa kawiarnia
Clakier
Caffe
motywach
namalowa(tel. 733 300 072). Ale można tu nieły
tylko
wypić
smaczną
kawę,Natazjeść
tu dwie
łódzkie
artystki
ciasta własnego wypieku i wypić drinka
w przerwach
międzyi speklia Anna
Kalisz-Patelak
Ewa
taklami. Lokal czynny jest od 10.00Żochowska),
do 18.00 (w dni
spektakli nawet
specjalizujący
się
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy
tu smakowite
dania naamegow daniach
meksykańskich,
rąco, w tym chrupiące krewetki narykańskich
sałacie z sosem
słodko-pikanti meksykańsko-amenym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny
i można
tu zorganizować
rykańskich
– za
sprawą szefa
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe
– kawiarnię prokuchni
Amerykanina
Jefwadzi Dariusz Trzmielak, właścicielf’a
cenionej
cateringowej
INUnger.firmy
W sierpniu
warto dłuTERBANKIET oraz restauracji „Congresowa”
w nowej
Hali wakaŁódź
żej przestudiować
nową
cyjną kartę
dań.malarstwa
– StaramyBeaty
się –
EXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć
wystawę
mówi współwłaścicielka
lokalu
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań
graficznych do ponad
Aleksandra
Pryc-Unger
– uroz50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji”
i „Vabank”.
Gorąco
pomaicać menu i wprowadzamy oferty
lecam i zapraszam!
specjalne, jak np. Piña Colada Tostada
z krewetką w panierce z kokosa,
z gucamole, pikantną salsą ananasową i limonkową śmietaną. Nowością są także krewetki w tequili
na gorącej patelni i sałatka
z wędzonym łososiem i hibiskusem. Na wielbicieli burgerów
w każdą środę czeka 5 wyjątkowych kombinacji smakowych
od klasycznego „Drive Up” Burgera po oferty specjalne oferty
np. z Foie Gras. Niebawem na
półkach z mocniejszymi trunkami pojawią się nowe odmiany
tequili, o czym napiszemy we
wrześniowym „Rynku Łódzkim”. Od początku istnienia
lokal jest w pierwszej dziesiątce
rankingu Trip Advisor, a rating
gości na FB wynosi 4,9 na 5
gwiazdek. Gorąco polecam!

Teatralny Clakier

Jerzy Mazur
(Zdjęcia: JSM,
Katarzyna Skowronek
i archiwum „Señoritas”)
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Poznaj prawdziwy smak Indii

Łódź, ul. Narutowicza 48; tel (42) 253-80-39
FIND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT
www.qualerestaurant.pl;
biuro@qualerestaurant.pl

THE BEST STEAKS
OF THE HIGHEST QUALITY ARGENTINIAN BEFF

19
17

UL. TRAUGUTTA 14
RESERVATIONS: (+48) 726 29 77 25

WWW.TANGOSTEAKHOUSE.PL

Startuj w Polsce w Łodzi

7 lipca 2016 r. w siedzibie ŁSSE SA
w Fabryce Grohmana odbyła się konferencja „Start in Poland. Start in Łódź” z udziałem Jadwigi Emilewicz, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Spotkanie skierowane było przede wszystkim
do młodych ludzi z regionu z pomysłami
na biznes, uczelni oraz inkubatorów
przedsiębiorczości.
Podczas konferencji Jadwiga Emilewicz przedstawiła założenia programu
#StartInPoland, czyli pakiet instrumentów wsparcia dla innowacyjnych firm
(startupów). – Zależy nam, aby budować przyjazne ekosystemy dla młodych spółek – podkreśliła Pani Minister – program powstał po to, aby
móc urodzić się w Polsce, tu urosnąć i wzlecieć.
W ramach #StartInPoland firmy otrzymają pomoc nie tylko w fazie inkubacji
i akceleracji, ale również na etapie dalszego
rozwoju oraz ekspansji międzynarodowej.
To największy tego rodzaju program
w Europie Środkowo-Wschodniej, adresowany również do podmiotów zagranicznych. – Cieszymy się, że mogliśmy zaprezentować
#StartInPoland właśnie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, bo to Łódź była pierwszym startupem – wspomniała Pani Minister nawiązując
do fabrykanckiej historii miasta.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
zaprezentowała natomiast założenia nowej
strategii, nad którą pracuje ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia innowacyj-
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ności i pomysłów na biznes w regionie,
czyli stworzenia programu #StartInŁódź.
– Chcemy być iskrą dla rozwoju startupów –
podkreśliła Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes Zarządu ŁSSE SA. – Nie chcemy tworzyć
tego programu sami tylko we współpracy z łódzkimi
startupami, bo to oni wiedzą najlepiej, czego im brakuje i jakie bariery rozwoju napotykają. Strefa, we
współpracy z łódzkim młodym biznesem
diagnozuje, jakie formy wsparcia są im najbardziej potrzebne.
– Większość startupów w Łodzi potrzebuje
wsparcia eksperckiego w pierwszych fazach swojego
rozwoju ze szczególnym naciskiem na wsparcie technologiczne – podkreślał Adrian Milnikel
z łódzkiego startupu KODA Five. – To istotny
element we wdrażaniu i rozwijaniu swoich projektów.
W konferencji udział wzięło około 80
osób, które aktywnie włączyły się w dyskusję
na temat założeń programu rządowego oraz
przeszkód napotykanych w rozwijaniu swojej działalności.
– Jestem pewien, że 7 lipca jest bardzo ważnym
dniem w historii Łodzi i Łódzkiej Strefy. Dziś Pani
Minister zaprosiła nas do podróży, w którą chętnie
się wybierzemy. Chcemy realizować StartInPoland.
StartInŁódź. Osiągniemy wspólny sukces, jeśli startupowcy dadzą się zaprosić do współpracy – podsumował wydarzenie Marek Michalik, Prezes
Zarządu ŁSSE SA.
(not. jm, zdjęcia Paweł Nowak ŁSSE)
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Orientalne ZOO
Łódzki Ogród Zoologiczny planuje największą inwestycję
w swojej historii. - Chcemy, aby zwierzęta miały komfort życia,
a goście ZOO – komfort zwiedzania. Dlatego zdecydowaliśmy się
na budowę Orientarium - wielkiej ekspozycji wodno-lądowej fauny
i elementów kultury strefy orientalnej, czyli południowo-wschodniej części Azji. Inwestycja obejmie połowę obecnego terenu ZOO.
Nowoczesne pawilony, wybiegi i woliery zajmą powierzchnię
ponad 10 boisk piłkarskich! Objętość największego zbiornika wodnego wyniesie 2500 m3, głębokość 6 m. Powstanie też wielkie zaplecze rekreacyjno-gastronomiczne. Obszerne wybiegi i woliery dają
możliwość utrzymywania zwierząt z różnych gatunków urozmaiconym środowisku, co
daje im swobodę zachowań, a zwiedzający mogą
obserwować
zwierzęta
www.diers.de
w warunkach bliskich naturze. – Ponadto nowy obiekt
będzie można zwiedzać
cały rok – zapowiada
Tomasz Jóźwik, naczelnik
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.
Inwestycja

pozwoli pojawić się w łódzkim
ZOO nowym gatunkom zwierząt:
orangutanom, anoa, tapirom
malajskim, panterom mglistym,
rekinom i płaszczkom. Ogród
będzie też kontynuował hodowlę
posiadanych już gatunków: słoni
indyjskich, makaków, gibbonów
i niedźwiedzi malajskich. Łódzkie ZOO ma wiele sukcesów hodowlanych, np. w maju br. wykluły się tu 3 kazuary hełmiaste, a obecnie nie ma innych młodych kazuarów w Europie. Tego lata, została
też otwarta, sfinansowana przez osobę prywatną, woliera dla
papug-można podziwiać trzy gatunki papug – patagonki, barwnice
i endemita o imieniu Kea. Orientarium to duża inwestycja, która
zajmie około 3 lata – realizacja pochłonie 240 mln zł, a całość
będzie gotowa w pierwszej połowie 2019 r. Łódź liczy na to,
że powtórzy sukces Wrocławia, w którym – odkąd zbudowano tam
Afrykanarium – liczba odwiedzających zwiększyła się do 2 milionów rocznie. – Spodziewamy się gości z całej Europy. Najbliższa
konkurencja, czyli drugie Orientarium na Starym Kontynencie
znajduje się dopiero w Wielkiej Brytanii – mówi Hanna Zdanowska, a Tomasz Jóźwik zapewnia: - Przez cały czas trwania inwestycji
ogród zoologiczny nie przestanie działać i Orientarium będziemy
udostępniać etapami w miarę postępu prac przy jego budowie.
(BeO)

BE TO BE

B2B Agencja Interaktywna zajmuje się tworzeniem stron
internetowych, sklepów www, pozycjonowaniem oraz wszelkimi
formami reklamy w internecie. Artur Guziński, właściciel firmy,
zdobywał doświadczenie pracując w wydawnictwie Książki Telefoniczne oraz w największym krajowym portalu internetowym.
– Wieloletnia praca w tych korporacjach i bezpośredni kontakt
z klientami – podkreśla – pozwoliły nam zbudować solidne fundamenty firmy. Nauczyliśmy się słuchać klienta i proponować
rozwiązania dopasowane do jego potrzeb. Wyróżnia nas biznesowe podejście do każdego, a obsługujemy zarówno firmy jednoosobowe jak i duże przedsiębiorstwa. W ofercie B2B są tanie strony internetowe już za 300 zł. Netto, profesjonalne strony www
oraz
zaawansowane
rozwiązania
dla e-commerce.
Firma oferuje
|
kręgosłupa i postawy
Analiza
stóp
i chodu | Analiza
różnego rodzajuppokręgosłppppppppppppostawy
reklamę w internecie – pozycjonowanie, remarketing, kampanie Google AdWords, coraz bardziej popularną
reklamę szeptaną oraz wiele innych, które dopasowuje
do potrzeb i portfela każdego z klientów indywidualnie w konkurencyjnych cenach. – Zależy nam bardzo – podkreśla Artur

osture

Guziński – na pełnym zadowoleniu klientów, ponieważ generuje to nowych kontrahentów z tak zwanego polecenia. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony pod adresem www.bee2bee.
com.pl i do obejrzenia referencji, jakie wystawiły nam firmy,
którym wykonywaliśmy strony, sklepy lub prowadziliśmy kampanie reklamowe. Będzie nam bardzo miło, jeśli Czytelnicy
„Rynku Łódzkiego” dołączą do grona naszych klientów. Zapraszamy serdecznie!
(not. jm)

3D / 4D Analiza kręgosłupa i postawy

Centrum Rehabilitacji "Kraszewskiego" Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji "Kamień Milowy"
www.diers.de

9LGHR
&DSWXUH

'–rekonstrukcja kręgos

%,20(',&$/
62/87,216

kamienmilowy.org. pl

ul. Kraszewskiego 7/9
93-161 Łódź
tel. 42 643 43 00
fax. 42 643 80 06

/LJKWJULG
3URMHFWLRQ

-bez radiacji
-bez markerów
- szybka i dok
- poparta nauk
potwierdzona

|
za stóp i chodu | Analiza kręgosłupa i postawy
ppokręgosłppppppppppppostawy

Klinika Stomatologiczna Mak-Laser

DIERS statico 3D

%,20(',&$/
62/87,216

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 8(183) 2016

19

Dla pomiarów statycznych
Jest to podstawowy system z serii “FORMETRIC”,
Który pozwala na trójwymiarową analizę ludzkich
pleców. Rekonstrukcja 3D kręgosłupa jest również
możliwa ( opcjonalnie ).

Step into a new

DIERS formetric 4D
Dla analizy funkcjonalnej

Technologia 4D (3D + czas) rozwinęła się w
dziedzinie klinicznego zastosowania. Pozwala
testować funkcjonalnie i analizować postawę do 1
minuty, rejestrując 10 klatek w ciągu sekundy.
Dodatkowo do funkcjonalnej analizy można
uzyskać średnią danych do podniesienia precyzji
pomiaru. Konieczne jest to ze względu na
odchylenia ludzkiego ciała.

RYNEK

Mazda 6 na testach
Samochód ma płynną sylwetkę linii nadwozia i jest lżejszy
od poprzedniej wersji o 8 proc. Dzięki wykorzystaniu lżejszej stali
o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie sztywność zawieszenia jest
jednocześnie większa o 30 proc. Ma nowy układ kierowniczy, ulepszone przednie zawieszenie i zmienione parametry geometryczne
tylnego. Podwozie jest lżejsze i zapewnia komfort jazdy nawet przy

Magiczne Nagawki
Skansen Centrum Folkloru Polskiego w Nagawkach
rozciąga się na ponad 2 hektarach malowniczego terenu.
Znajdziemy tu pieczołowicie
odrestaurowane obiekty dawnej architektury drewnianej
z całego regionu: XIX-wieczne
chałupy, dworki, karczmy,
stajnie i kościół. Prowadzone
są w nich działania edukacyjno szkoleniowe oraz warsztaty ginących rzemiosł – garncarstwa, tkactwa i kowalstwa
artystycznego. Poznamy tu
tradycję wypieku chleba
i wspaniałe smaki potraw,
które rzadko dzisiaj goszczą
na naszych stołach. W budynku dawnego kościoła jest sala

najwyższych prędkościach. Auto zużywa też
mniej paliwa. O bezpieczeństwo
kierowcy
i pasażerów dba tu
pakiet aktywnych systemów i-ACTIVSENSE – zestaw wspierających
kierowcę czujników i radarów. Znajdziemy tu adaptacyjne reflektory
ALH, czyli cztery oddzielnie sterowane zespoły LED ze zintegrowaną funkcją zmiany świateł drogowych/mijania, co poprawia widoczność w nocy dzięki wyłączaniu poszczególnych segmentów światła
niezależnie od siebie, aby nie oślepiać kierowcy pojazdu jadącego
z przeciwka. Z kolei I-ELOOP to pierwszy na świecie system odzyskujący energię hamowania. W wersji Sport Kombi samochód ma
pomysłowe i łatwe w użyciu rozwiązanie KARAKURI – m.in. lekką
roletę bagażnika, która otwiera się i zamyka wraz z tylną klapą oraz
specjalne dźwignie pozwalające zdalnie złożyć oparcie tylnej kanapy.
W 2014 r. i 2015 r. samochód zdobył tytuł Best Car. Aby go obejrzeć
i przetestować warto wybrać się do jedynego autoryzowanego salonu
Mazdy przy ul. 3 maja 1/3. Zapraszamy!

teatralna, w której odbywają
się koncerty zespołów ludowych, recitale i spektakle
teatralne. – Skansen powstał dzięki ogromnej pracy i kreatywności
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Dmosińskiej oraz dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i środków unijnych – mówi
jego prezeska Maria Sadzewicz-Nowak. – Działania nasze od początku
wspierał także wojewódzki konserwator zabytków. Obiekty skansenu
przeznaczone są do całorocznego wypoczynku i rekreacji. W jego
ofercie jest szeroki wachlarz usług: noclegi, usługi gastronomiczne, imprezy okolicznościowe czy szkolenia. Na parkingu zmieści
się 50 samochodów, do dyspozycji gości są doskonale wyposażone pokoje hotelowe, baseny, bryczki konne, karczma
ze smakowitymi daniami
kuchni staropolskiej oraz herbaciarnia z pyszną szarlotką
z prawdziwą śmietaną. Serdecznie zapraszamy!

Skansen w Nagawkach
Nagawki 15A,
95-061 Dmosin
Tel. +48 722 007 525
biuro@nagawki.pl
www.nagawki.pl
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Muzeum w schronie

W największej fortyfikacji w Parku Poniatowskiego przy skrzyżowaniu al. Mickiewicza i ul. Żeromskiego obok toru rowerowego znajduje się stary schron przeciwlotniczy, który zamieni się w Centralne Strzeleckie Muzeum Czynu Niepodległościowego. Zostanie tam stworzona ścieżka
historyczno -edukacyjna. Schron, pochodzący z lat 40., zostanie podzielony na
kilka sekcji. Pojawią się w nich m.in. dioramy, imitujące kanały z czasów Powstania Warszawskiego, a także wiele niespodzianek – zdradza Piotr Wojciechowski
ze Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej, który ma być opiekunem muzeum.
(BeO)

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

rynek Łódzki 8(183) 2016

21

MOTORYZACJA

Skansen
w Nagawkach
zaprasza

