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Tłumy mieszkańców Łodzi
zwiedzały w grudniu nowy dworzec Łódź Fabryczna. Pierwszego dnia funkcjonowania Fabrycznego
nie zabrakło atrakcji. Zrobione zostało zbiorowe zdjęcie łodzian, występowały zespoły ludowe, odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Obsługi
Pasażera ŁKA. Dworzec Łódź Fabryczna to na razie stacja końcowa, co
oznacza, że wszystkie pociągi, które na niego wjadą, muszą wyjeżdżać tą
samą drogą. To ma się zmienić po wybudowaniu tunelu średnicowego,
łączącego Łódź Fabryczną, z dworcem Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec.
– Będzie to druga operacja na otwartym mieście. Być może jeszcze trudniejsza – uważa
Grzegorz Nita, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich. Dopiero
po zakończeniu tej inwestycji Łódź Fabryczna będzie w pełni funkcjonalna. Budowa tunelu ma się zakończyć w 2022 roku. Oznacza to bezpośrednie połączenie Łodzi z Poznaniem, Wrocławiem Berlinem, Warszawą. Wokół dworca Łódź Fabryczna powstał nowy węzeł drogowy, w tym
dwie ulice – Nowotargowa i Nowowęglowa. One też nie są jeszcze
w pełni gotowe. Na razie pierwsza z nich prowadzi od ul. Narutowicza
do Tuwima, docelowo ma dochodzić do al. Piłsudskiego. Z kolei
ul. Nowowęglowa ma się zaczynać przy ul. Kopcińskiego. Budowa brakujących fragmentów obu dróg potrwa dwa lata.
(jm)

Plac Wolności będzie nowy

W ramach programu rewitalizacji miasta wyremontowany zostanie plac Wolności. Projekt jest już gotowy, a przygotowany został
przez Bartosza Zimnego, Edytę Westrych-Maćkowiak i Magdalenę
Korycką-Korzeniowską na podstawie wieloletnich studiów i koncepcji tworzonych przy współpracy z Urzędem Miasta Łodzi. Remont placu był już
na tapecie architektów wiele razy, lecz
działania te zostały wstrzymane, gdy
pojawiły się fundusze na program rewitalizacji Łodzi, a plac Wolności znalazł się
w jednym z ośmiu priorytetowych obszarów. W nowym projekcie komunikacja
miejska nie zniknie stąd całkowicie –
skupi w południowym obszarze placu, pozwalając na przejazd ulicami: Legionów, Pomorską i Nowomiejską, gdzie możliwy będzie także
ruch samochodowy. Pozostała część placu przeznaczona będzie dla
mieszkańców, ożywiając północną część ul. Piotrkowskiej. – Pewnym
wyzwaniem był kształt terenu, chcieliśmy wyraźnie zaznaczyć, że jest to plac ośmioboczny, jeden z niewielu w Europie. Dążenia te przejawiły się w rozwiązaniach
architektonicznych i urbanistycznych, szpalerach drzew, rozmieszczeniu fontann
i usytuowaniu przystanków – mówi architekt Michał Domińczak. Zakładając, że procedury przetargowe oraz składanie wniosków przebiegać
będzie zgodnie z planem, prace na placu Wolności powinny rozpocząć się w 2018 roku.
(BeO)

Nowe drogi w mieście
W 2016 r. utwardzono w Łodzi 10 km dróg gruntowych w ramach
programu ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accesion,
Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej), dzięki któremu
przybliżamy się do standardów i norm Unii Europejskiej w zakresie
infrastruktury transportowej i ochrony środowiska. Przed wakacjami
prace ruszyły na sześciu drogach gruntowych na ulicach: Czystej, Honorowej, Kompostowej, Mylnej oraz Widnej, we wrześniu – na 20 gruntówkach na Bałutach i Górnej, zaś w październiku na kolejnych 8 drogach gruntowych. Przebudowano na nich instalacje podziemne sieci
gazowych, na niektórych
położono asfalt, na innych
nawierzchnię z kostki.
Powstały również nowe
chodniki, wjazdy do posesji,
nasadzenia i zieleńce.
W sumie wyremontowano
34 ulice, co jest rekordem
pod względem liczby utwardzanych dróg.
(bb)
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Targi dla Państwa Młodych
29 stycznia w Hali EXPO odbędą się XI Łódzkie Międzyplanetarne Targi Ślubne, na których znajdą się stoiska ponad 150 wystawców ze specjalnie przygotowaną ofertą targową. Impreza odbywa
się w Łodzi od 11 lat, wraz z rozwojem miasta zmieniała tylko miejsca poszukując odpowiednio dużej lokalizacji. Pierwsze edycje
gościły w Hali Sportowej, po wybudowaniu Atlas Areny przeniosły
się tam na kilka lat, a teraz obejmują w użytkowanie nową Halę
Expo obok starej Hali Sportowej. Tradycyjnie na narzeczonych
będą czekały liczne atrakcje: pokazy mody ślubnej, konkursy, prezentacje restauracji, zespołów muzycznych oraz samochodów
do ślubu i wiele innych – przygotowano też liczne konkursy, w których główną nagrodą jest bon na suknię ślubną.
(jm)

Pierwszy kwartał w EXPO

Na Styku Kultur 2016

Na Styku Kultur 2016

Uroda 2016

TARGI

W styczniu Międzynarodowe Targi Łódzkie
zmieniły siedzibę i z hali
MOSiR przeniosły się
do hali Łódź EXPO.
W dniach 2-3 marca odbędzie się w tej hali jubileuszowa XX edycja Łódzkich Targów Edukacyjnych. To jedna z największych tego typu imprez
w Polsce, mająca własną
tożsamość i charakter.
Targi cieszą się dużym
zainteresowaniem zwiedzających i całego środowiska naukowo-dydaktycznego. Do grona
wystawców zaproszone
zostały firmy mające
w ofercie materiały, środki
i pomoce dydaktyczne,
ze szczególnym naciskiem
na edukacyjne programy

Edukacja 2016

Edukacja 2016

komputerowe oraz multimedialne wyposażenie pracowni szkolnych.
Nowością tegorocznej edycji jest Strefa Kariery. Po raz pierwszy dla
zwiedzających oddana zostanie Strefa Kreatywności przez Zabawę,
odbędzie się także druga edycja biegu eduRun.
Z kolei w dniach 17-19 marca odbędzie się XXIII edycja Targów
Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR. To wyjątkowe przedsięwzięcie zarówno o charakterze targowym, jak i kulturalnym, dające
możliwość zapoznania się z walorami turystycznymi regionów Polski,
a także z ich kulturą, tradycją i historią. Corocznie targi odwiedza
ponad osiem tysięcy mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego, co
sprawia, że impreza jest doskonałą okazją do zaprezentowania atrakcji
turystycznych regionów szerokiej publiczności. Imprezy towarzyszące
i strefy tematyczne będą powiązane z rzekami i ofertą turystyczną
z nimi związanymi.
W tym samym terminie Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają
do udziału w Dniach Urody i Estetyki PURE BEAUTY.
Do udziału w targach zaproszono producentów i dystrybutorów profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji ciała oraz
instytuty urody, daySPA, kliniki medycyny estetycznej i specjalistów z zakresu dietetyki, stylizacji i wizażu. Impreza skierowana jest do klientów indywidualnych, którzy mogą zapoznać się z szeroką ofertą nowości rynkowych i usług kosmetycznych, a także pogłębić swoją wiedzę i uzyskać fachowe
doradztwo w zakresie pielęgnacji urody. Bogaty program
wydarzeń towarzyszących będzie uzupełnieniem komplekUroda 2016
sowej oferty handlowej wystawców.
Jerzy Mazur
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Dobry rok dla filmowej Łodzi

Łódź Film Commission, działająca w strukturze EC1 Łódź Miasto Kultury podsumowała mijający rok, w którym wsparła 18 projektów, w tym 7 filmów fabularnych, 3 dokumentalne, jeden serial,
a także szereg teledysków, programów telewizyjnych i reklam.
Z Łódzkiego Funduszu Filmowego wsparto natomiast 9 produkcji
- 6 filmów fabularnych, 2 dokumentalne i jedną animację. – Jesteśmy
pionierami regionalnych funduszy filmowych i rozwijamy nadal tę działalność w duchu bogatych tradycji kinematograficznych naszego miasta – podkreśliła na konferencji prasowej prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Jak podkreślał dyrektor EC 1 Łódź Miasto Kultury Błażej
Moder, udało się wypracować nową oryginalną formułę dla finansowania produkcji filmowych, polegającą na wejściu w rolę kopro-

ducenta, co zwiększa
wpływ na realizację
dzieła oraz udział
w
potencjalnych
zyskach z jego dystrybucji. W 2016 r. wsparcie
w ramach Łódzkiego
„Powidoki” fot. Jarosław Kosiński
Funduszu Filmowego
osiągnęło poziom 1,4 mln zł, co jest najwyższym pułapem w 10-letniej działalności ŁFC. Miasto jest koproducentem polskiego kandydata do Oscara – filmu „Powidoki" w reż. Andrzeja Wajdy. Wsparcie w nowej formule uzyskały również filmy „Maria Skłodowska-Curie" w reż. Marie Noelle, „Las, 4 rano" Jana Jakuba Kolskiego,
„Bikini Blue" w reż. Jarosława Marszewskiego oraz obrazu łódzkiego studia Opus Film „Pomiędzy Słowami”. Szefowa Łódź Film
Commission Monika Głowacka wskazała, że zainteresowanie
Łodzią filmową rośnie – do kolejnej edycji ŁFF zgłoszono 25 projektów, a do podziału jest 1,2 mln zł. Będzie również możliwe uzyskanie środków na sfinansowanie postprodukcji filmu, co pomoże
wzmocnić ten sektor usług w mieście. We wrześniu ub. Roku odwiedzili Łódź fachowcy z Hollywood, odpowiedzialni za dobór lokacji
i obiektów do produkcji filmowej dla czołowych amerykańskich
wytwórni, a na terenie miasta odbyły się również prestiżowe, międzynarodowe warsztaty Maia Workshops, skierowane do europejskich producentów filmowych.
(BeO, Zdjęcia archiwum ŁFC)

Music War and love” fot. Witold Bączyk

Tramwaj dla miasta

śla Prezydent Hanna
Zdanowska. Projekt
obejmuje zakup 30
nowych
składów
tramwajowych,
budowę
11
km
nowych torowisk,
przebudowę kilku
wiaduktów
oraz
modernizację zajezdni Chocianowice.
Jak informuje dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich Grzegorz Nita, program już ruszył wraz z przebudową skrzyżowania al. Rydza Śmigłego z ul. Dąbrowskiego. W kolejnych etapach powstaną nowoczesne torowiska np. na al. Śmigłego
Rydza, na ulicach: Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Przybyszewskiego,
a także nowe odcinki tramwajowe na ul. Broniewskiego i ul. Nowowęglowej. Program „Tramwaj dla Łodzi", który obejmuje również
przebudowę wiaduktów na ul. Przybyszewskiego, na ul. Kopcińskiego i al. Rydza Śmigłego, będzie realizowany etapami w ciągu
najbliższych lat.
(jm)

W grudniu został złożony wniosek do Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie projektu „Tramwaj dla
Łodzi”, którego wartość szacuje się na 675 mln zł. Miasto będzie się
starać o dofinansowanie w wysokości 411 mln zł – to więcej niż
dofinansowanie na węzeł multimodalny przy dworcu Fabrycznym
(na który gmina otrzymała 260 mln zł). Projekt ma spiąć w całość
dotychczasowe inwestycje komunikacyjne – trasę W-Z, Łódzki
Tramwaj Regionalny i multimodalny węzeł przy nowym dworcu.
– Program będzie realizowany w kolejnych latach z pożytkiem dla mieszkańców i organizacji przyjaznego, zrównoważonego transportu w Łodzi – podkre-

Miejski monitoring

w okolicach Bałuckiego Rynku.
Mieszkańcy zwracali uwagę na
potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa w tych właśnie okolicach – dzięki realizacji projektu z budżetu obywatelskiego na ul. Limanowskiego
operuje teraz 20 kamer. Po zakończeniu III etapu monitoringu liczba
kamer w mieście wzrosła z 273
do 348. W tym roku planowane jest
objęcie nadzorem kamer monitoringu miejskiego ok. 6 km ulicy Pabianickiej – od pl. Niepodległości
do CH Port Łódź. Kamery będą rozmieszczone między innymi na
skrzyżowaniach tej ruchliwej trasy oraz w przejściach podziemnych.
4 centra podglądowe działają w Komendzie Miejskiej Policji, w Straży Miejskiej, w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa i w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Szacunkowe koszty realizacji inwestycji to około 2 mln zł. 			
(bb)

Zakończył się 3 etap rozbudowy nowoczesnego, inteligentnego
monitoringu miejskiego i wszystkie kamery zamontowane w jego
ramach już działają, co znacznie rozszerzyło zasięg monitoringu
poza centrum miasta. 34 nowe kamery pojawiły się w parku na zdrowiu, w okolicy ZOO i centrum rozrywki, które tam powstaje. Aby
jeszcze bardziej zwiększyć
poczucie
bezpieczeństwa
odwiedzających park zamontowana została też kamera termowizyjna, która może pracować
także w nocy i nie przeszkadzają jej drzewa. Kolejne 21 kamer
operuje w bardzo ruchliwym
rejonie miasta, gdzie łodzianie
robią codzienne zakupy –
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Działka sprzedana
W EC 1 podpisano uroczyście akt notarialny na najdroższą
nieruchomość w Łodzi – ponad 2-hektarową działkę w Nowym
Centrum Łodzi obok dworca Fabrycznego. 104 miliony 796
tysięcy złotych zostało przelane na konto UMŁ, zaś akt sprzedaży podpisali: Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, dyrektor
zarządzający Ghelamco Poland Jeroen Van der Toolen oraz
Damian Woźniak, członek zarządu Ghelamco Poland. – To symboliczny moment, który wieńczy kilka lat dobrej współpracy i budowania wzajemnego zaufania. Przekazujemy w dobre ręce najpiękniejszy i najdroższy
kawałek nowej Łodzi, by jak najszybciej tworzyć nową przestrzeń miasta
i otworzyć nowy rozdział w naszej historii – powiedziała prezydent
Hanna
Zdanowska. – Dziękujemy, że możemy współtworzyć
to unikatowe miejsce, bo to jedna
z najlepszych działek inwestycyjnych
nie tylko w Łodzi,
ale również w Pol-

sce. Obiecujemy, że zbudujemy tu obiekty i przestrzenie do życia, pracy i wypoczynku, których nie tylko my będziemy dumni, ale również użytkownicy
i wszyscy mieszkańcy Łodzi – zadeklarował Jeroen Van der Toolen.
Na 2 hektarach pomiędzy dworcem a EC 1 mają powstać biurowce, apartamentowce, obiekty handlowe i usługowe oraz wspólna,
wielofunkcyjna przestrzeń publiczna. Pracę ma tu znaleźć docelowo kilka tysięcy osób.
(jm, zdjęcia archiwum UMŁ)

Eurobuild dla Łodzi

W warszawskim hotelu DoubleTree by Hilton odbyła się siódma
gala rozdania nagród Eurobuild Awards, honorujące najważniejsze
dokonania w branży nieruchomości komercyjnych organizowane przez
wydawnictwo Eurobuild CEE. Wzięło w niej udział ponad 800 osób,
a zwycięzcy poszczególnych
kategorii zostali wybrani
przez kapitułę złożoną
ze 160 jurorów z branży nieruchomości. Łódź została
wyróżniona statuetkami
w dwóch kategoriach: „Miasto najbardziej przyjazne
inwestorom" (na kolejnych
miejscach uplasował się
Wrocław i Warszawa) oraz

„Osobowość Roku", którą zdobyła
Hanna Zdanowska (pokonując
Rafała Mazurczaka z firmy Echo
Investment oraz Ewę Kuryłowicz
z firmy Kuryłowicz & Associates).
Pierwsza kategoria przyznawana
jest miastom o najlepszym klimacie
inwestycyjnym, które mają efektywną strategię przyciągania inwestorów (w 2014 roku Łódź również
zdobyła tę nagrodę). Głosowanie
w kategorii „Osobowość Roku"
odbyło się drogą elektroniczną za pomocą specjalnie przygotowanych
mobilnych urządzeń w trakcie trwania Gali. Obie statuetki w imieniu
Pani Prezydent oraz Miasta Łodzi odebrał w Warszawie Adam Pustelnik, dyrektor Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą UMŁ.
Gratulujemy!
		
(jm, zdjęcia archiwum UMŁ)

Agencja Standard&Poors
Global Ratings zmieniła perspektywę dla Łodzi z negatywnej na stabilną. Potwierdziła też ocenę ratingową
dla długoterminowych zobowiązań na poziomie BBB+ – poinformował
Tomasz Jakubiec, dyrektor Biura Strategii Miasta UMŁ. Podwyższenie noty
było możliwe z uwagi na ocenę ogólnokrajową, co przekłada się na samorządy.
Perspektywa na stabilnym poziomie oraz rating BBB+ oznaczają, że Łódź jest
wiarygodnym partnerem, zdolnym do pokrywania swoich zobowiązań, a pro-

wadzone inwestycje służą rozwojowi
miasta. Agencja podkreśla, że w trakcie
dwóch najbliższych lat Łódź będzie
nadal w sposób pewny realizowała
założenia budżetowe i utrzyma umiarkowany poziom zadłużenia. Kolejna
zaplanowana publikacja ratingu dla
Łodzi nastąpi w 2017 r.
(bb)

Rating stabilny

Lotnisko poprawia wyniki

nie zamierza się
„przebranżowić”
z lotniska pasażerskiego w „cargowe”
i wciąż koncentruje
się na intensyfikacji
ruchu pasażerskiego.
Port planuje odbudować siatkę połączeń czarterowych
w sezonie letnim. Efektem tego jest nawiązanie współpracy z Itaką,
a od czerwca do września będą realizowane 3 destynacje letnie: Zakyntos, Korfu i Herakion oraz rejsy czarterowe do Tel Avivu organizowane
przy współpracy z liniami lotniczymi Small Planet Airlines. Połączenia te stanowią kontynuację tych kierunków, które były już w Łodzi
w przeszłości, są znane i lubiane przez łodzian. Władze portu rozmawiają też na temat lotów rozkładowych na południe Europy oraz na
Ukrainę – zapowiedział prezes PL Łódź Tomasz Szymczak.
(jm)

Port Lotniczy im. Wł. Reymonta przeszedł w 2016 r. gruntowną
reorganizację. Wynik finansowy za ubiegły rok będzie lepszy o ok. 7,5
mln zł w stosunku do poprzedniego. PL Łódź wprowadził system elektronicznych zamówień publicznych w 2013 r. jako 3-ci port lotniczy
w Polsce. Liczba postępowań przetargowych w roku 2013 wyniosła 37,
zaś w 2016 r. – 54; oszczędności brutto wygenerowane z tytułu przetargów elektronicznych w okresie od 2013 do 2016 wyniosły 19,4 miliona
zł. W 2016 roku rozpoczęto także proces restrukturyzacji i redukcji
etatów – zmniejszono liczbę pracowników o 28 osób (w sumie 27 etatów) co dało około proc. 7-8 oszczędności. Celem zarządu firmy jest
osiągniecie stabilnej bazy pracowniczej, którą będzie można odpowiednio premiować. Dzięki bardzo dobrej lokalizacji lotniska cargo
odnotowuje wzrost mimo tendencji spadkowej w Europie. Łódzki
Port jest trzeci w Polsce pod względem obsługi cargo, która w tym roku
wyniosła ok. 6700 ton. Plany rozwojowe zakładają wzrost w ciągu 4 lat
do 12 tys. ton. Szansą na to jest uruchomienie pełnego „ringu drogowego” wokół Łodzi w ciągu 3-4 lat. Co istotne – lotnisko w Łodzi
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Tuwima w remoncie

Pod koniec grudnia zakończył się generalny remont domu
Otto Gehliga przy ul. Tuwima 17. Prace trwały 15 miesięcy,
a koszt remontu wyniósł prawie 4,5 mln zł. Przy okazji prowadzonych prac w budynku odkryto malowidła na sufitach. Dzieła
częściowo zostały odnowione na miejscu, a część pojechała
do krakowskiej pracowni konserwatorskiej i tam były naprawiane. Kolejne inwestycje przy ul. Tuwima będą realizowane
w ramach rewitalizacji obszarowej. Remont czeka m.in. kamienice przy ul. Tuwima 46 i 52. Plac Komuny Paryskiej stanie się pla-

Fotografie
na wystawach

cem z prawdziwego zdarzenia, z ławkami, urządzoną zielenią
i placem zabaw. Parking zostanie "schowany" pod powierzchnią
ziemi. Ulica Tuwima zostanie wyremontowana od ul. Kilińskiego do Targowej. Posadzone zostaną na niej drzewa, a na wolnych
terenach powstaną skwery, m.in. przy skrzyżowaniu
z ul. Dowborczyków. Tuwima zyska też nowe skrzyżowanie –
W galerii
ŁTF
nowa droga połączy ją z Traugutta w miejscu pomiędzy
znajdująprzy ul. Piotrkowcymi się tam wieżowcami.
skiej
102 przez
(jm na podstawie materiałów UMŁ, zdjęcia
archiwum
UMŁ))3
tygodnie od 8.10 będzie można oglądać
wystawę fotografii
Krzysztofa Jarczewskiego pt. „Zapozowani”. Zobaczymy
na niej portrety
osób znanych ze
sceny politycznej
fot. Krzysztof Jarczewski i artystycznej. – Nie
będę udawał, że prezenZakończyła się budowa sali koncer- Jerzego Semkowa zagrać utwory Brahmsa
towane zdjęcia to chwile „upolowane” – mówi autowej Akademii Muzycznej przy ul. Żu- i Mozarta. Następny dzień przyniesie kontor zdjęć. – Zdecydowałem się na pełną współpracę
bardzkiej 2. Uroczyste otwarcie odbędzie cert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed
oraz tworzył
cykle obrazów
i kompozycji
geometrycznych.
Jego twórPrzytockiego,
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ- Łódzkiej pod batutą Pawła
aparatem
w dowolnym
stroju, miejscu, sytuacji.
Tacy
czość,
mimoBeacie
doniosłegosą,znaczenia
dla
rozwoju
łódzkiego
konstrukpianistce
ry od adresu nowej sali otrzymał tytuł „AŻ która będzie towarzyszyć
jak chcą, ale
jednak
– pozowali.
Wybierali
scenoGaleria aRynek
(ul. Wschodnia
parter) w
zaprasza
tywizmu,
jest w Polsce słabo
znana. Nadeszła
właściwaA chwila,
aby
Bilińskiej
Koncercie
fortepianowym
festiwal”,
trwać Sztuki
będzie (nomen
omen!) 69,
grafię, kostiumy,
mimikę, rekwizyty.
może jednak,
w aż
dniach
16
stycznia
–
11
lutego
do
obejrzenia
wystawy
poświęconej
przywrócić
artystycznym
osiągnięciom
Utkina
należne
miejsce
–
do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estra- W. Lutosławskiego. W programie są też
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdziBolesławowi Utkinowi (1913-1993), artyście przez 20 lat swego życia artysta powinien znaleźć się wśród najwybitniejszych przedstawicieli
dzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade- utwory G. Verdiego, R. Wagnera i B. Brittewi? Warto sprawdzić!
związanego z osobą najwybitniejszego przedstawiciela łódzkiej, polskiej awangardy.
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy! (BeO)
Z kolei w galerii Akademickiego Ośroda zapewne też i polskiej awangardy, Władysława Strzemińskiego. Spoka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
tkali się w 1931 r., gdy Utkin uczył się w Zawodowej Szkole Graficznej
Z kolei Galeria
eksponowane zdjęcia Grzegorza Michałownr 10 w Łodzi, a Strzemiński został jej kierownikiem. Utkinowi szcze- Elart (ul. Wschodnia
skiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawogólnie przypadły do gustu awangardowe koncepcje sztuki nowego 69, wejście od Narutodowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
nauczyciela oraz gruntownie przemyślane, z matematyczną precyzją wicza, parter) w tym
wykonywane, rzeźby jego żony Katarzyny Kobro. Po ukończeniu samym terminie (16 od publikacji w „Expressie Ilustrowanym”,
szkoły w 1932 r. utrzymywał kontakty z obojgiem plastyków, poma- stycznia – 11 lutego) potem robił zdjęcia dla „Przeglądu Sportogając m.in. w przygotowaniu wystawy kolekcji a.r. Do zintensyfiko- zaprasza do obejrze- wego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej
wania współpracy doszło w 1945 r. zaraz po wyzwoleniu, gdy otwarto nia wystawy
poświęco- Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)
Mec. Marek
Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych, w której Strzemiński został nej Kopczyński,
Romanowi
wykładowcą, a Utkin wolnym słuchaczem (dyplom uzyskał w 1950 M o d zmec.
e l e Bożena
wskiemu
innemu
r.). W 1960 r. poproszono (1912-1997),
NiecieckaUtkina o zrekonstruowa- p r z e dOstojska
stawicielowi
nie Sali neoplastycznej łódzkiej
awangardy
i dziekan
ORA Jarosław
w Muzeum Sztuki autor- plastycznej
i znaneSzymański wzornictwa przemysłowego. Gdyby tylko przyszło
stwa
Strzemińskiego, mu projektantowi
fot.
która została zniszczona mu żyć
w Maciej
innym kraju niż za „żelazną kurtyną”, byłby prawdopoprzez
przeciwników dobnieGrzegorek
stawiany w jednym szeregu z najwybitniejszymi projektanta13 września w siedzibie Okręgowej Rady AdAgnieszkę
Grajnert lat
– Bożenna
Banasik była bo-jak np. Le Corbusier. Do historii przeszedł jako
awangardy.
Dziesięć
mi przemysłowymi,
później
(1970-71)
odtwopierwszy
w Polsce
konstruktor jachtu zbudowanego z żywic poliurewokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgrowiem
wielbicielką
kultury
francuskiej.
Postać
rzył Pani
cztery
zaginione
o nazwie
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci
Dziekan
przypomniałtanowych
poświęcony
Jej doko-„Amulet” oraz projektant awangardowych krzerzeźby
Kobro,
seł ia foteli,
w latach 50. XX wieku. Swoją twórczość artyi wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień
naniom
filmpowstałe
dokumentalny,
wieczórstworzonych
był także
stycznątomiku
rozpoczynał
w latach
1921-24.
Utkin
z okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik.
promocją
wydanego
pośmiertnie
wierszy jako postimpresjonista, ale po przybyciu
był artystą
Łodzi, odktóry
1948doroku zaczął eksperymentować ze sztuką geomeW spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga
BożennywszechstronBanasik „Miłość do
w ogrodzie”,
nym druku
– od roku
1955 pro-naszetryczną,
tworząc
reliefowe kompozycje i rzeźby, w których często
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie
przygotowało
wydawnictwo.
Inicjajektował
wnętrza
przemywykorzystywał
ulubione tworzywa sztuczne oraz malując tzw. obrawspominali byłą dziekan ORA, podkreślając Jej
torami
spotkania
byli adwokaci
Bożena Nieciecsłowe,ka-Ostojska
biurowe ii Marek
sklepozy solarystyczne.
W latach 1952-1963 był rektorem PWSSP w Łodzi.
charyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej
Kopczyński,
a patronat nad
we,
pisał
artykuły
do
czaSerdecznie
zapraszamy!
fot. Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
Michałowski
sopism
artystycznych
(Opracował jm)
pomagały piosenki francuskie wykonane przez
Okręgowej
Rady Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)

AŻ Akademii Muzycznej

Galerie z awangardą

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 28 stycznia - 187 Aukcja Dzieł Sztuki
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Teatr Wielki ma pół wieku!

łódzka „Manufaktura”, która jest w pewnym sensie spadkobiercą
Poznańskiego, bo jego dawne imperium jest dziś największym
centrum handlowym w Łodzi. Tym niezwykłym wydarzeniem
Teatr Wielki wkroczy w rok swego niezwykłego jubileuszu,
bowiem dokładnie 50 lat temu (19 stycznia 1967 roku) otwarto
budynek
przy
placu
Dąbrowskiego, inaugurując działalność Teatru Wielkiego w Łodzi pod tą właśnie nazwą. Teraz, pół
wieku
po
premierze
„Halki”
Stanisława
Moniuszki, Jubilat przedstawia nową odsłonę tego
spektaklu. 21 stycznia kurtyna na wielkiej scenie podniesie się przed premierą
„Halki” pod kierownictwem muzycznym Wojciecha Rodka i w reżyserii
Jarosława Kiliana, a ten
ważny dla polskiej tradycji
operowej spektakl będzie
można obejrzeć także 24,
26, 27, 28 i 29 stycznia.

Z udziałem solistów, chóru i orkiestry TWŁ pod dyrekcją
Wojciecha Rodka, z gościnnym udziałem wybitnej śpiewaczki
Małgorzaty Walewskiej, 5 stycznia o godz. 19.00 w Teatrze Wielkim odbędzie się pierwsze publiczne wykonanie fragmentów
konkursowych kompozycji „Człowiek z Manufaktury”; spośród
40 kompozytorów z Polski, Hiszpanii, Iranu, USA i Włoch wyłoniono finalistów (9 grudnia 2016 r. nastąpiło otwarcie kopert
z nadesłanymi na konkurs partyturami). Publiczność będzie
uczestniczyć w koncercie połączonym z próbą otwartą i spotkaniem z finalistami. Wykonanie koncertowe będzie sfilmowane,
a następnie prezentowane w internecie. O północy z 29 na 30
stycznia zakończy się głosowanie (będą liczone także głosy oddane za pośrednictwem internetu), wówczas na podstawie głosów
jury i słuchaczy oraz widzów zostanie wybranych dwóch kompozytorów, którzy przejdą do ostatniego etapu. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 30 stycznia w samo południe. Kompozytor,
który nie przejdzie do III etapu, otrzyma wyróżnienie (5 tys. zł),
a dwaj kompozytorzy zakwalifikowani do III etapu dostaną
zadatki w kwocie 5 tys. zł na napisanie I aktu opery. Na zwycięzcę
czeka 50 tys. zł. Bohaterem nowej opery, której prapremiera
odbędzie się w TWŁ w listopadzie przyszłego roku, jest łódzki
fabrykant Izrael Kalmanowicz Poznański – jeden z najbogatszych ludzi w Europie. Nagrody zaś funduje – jakże by inaczej –

fot.: archiwum Teatru Wielkiego

Stulecie awangardy

Wystawy, wydawnictwa, wykłady i prezentacje poświęcone
„nowej sztuce dla nowego człowieka” znalazły się w tegorocznych
planach Muzeum Sztuki, związanych z obchodzonym w 2017 r. stuleciem awangardy. Wprowadzeniem do łódzkich obchodów Roku
Awangardy – ogłoszonego w Polsce z okazji stulecia narodzin tego
kierunku w sztuce – były dwie wystawy otwarte pod koniec ubiegłego roku i wciąż można je oglądać: do lutego dostępna będzie wystawa „Poruszone ciała. Choreografie nowoczesności”, a do marca ekspozycja „Muzeum Rytmu”. Łódzkie Muzeum Sztuki wiele zawdzięcza artystom awangardy Katarzynie Kobro i Władysławowi Strzemińskiemu - z inicjatywy grupy
„a.r.” rozpoczęło się gromadzenie w Łodzi obiektów sztuki
awangardowej z całej Europy,
które obecnie składają się na oryginalną i unikatową w skali światowej kolekcję. Sztuce awangardowej i jej historii będą poświęcone cztery wystawy: w lutym otwarta zostanie ekspozycja przedstawiająca zainteresowanie artystów
awangardy naturą: „Superorganizm. Awangarda i doświadczenie przyrody”. Związki futuryzmu włoskiego z awangardą
Europy Środkowej pokaże zaplanowana na czerwiec wystawa
„Enrico Prampolini i teatr
mechanicznych
konstrukcji.

KULTURA

fot.: archiwum Muzeum sztuki

Futuryzm i scenotechnika polskiej awangardy”. Jesienią w ms2 przypominana będzie postać zaprzyjaźnionej z Brunonem Schulzem
i Witkacym pisarki i teoretyka sztuki Debory Vogel. Czwarta wystawa związana będzie nie tylko z Rokiem Awangardy, ale także z setną
rocznicą powstania De Stijl, jednego z najważniejszych europejskich
ugrupowań awangardowych. Wystawom towarzyszyć będą konferencje naukowe i publikacje, które złożą się na
kilkutomową
serię
wydawniczą. W obchody Roku Awangardy
włącza
się
także
Muzeum Włókiennictwa,
przygotowując
w ramach cyklu „Kwartały awangardy” prezentację projektu tkaniny
Władysława Strzemińskiego.
(BeO)
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kulturalny styczeń
Teatry
W Teatrze Muzycznym w styczniu odbędą się ostatnie przedstawienia „Aj waj! czyli historie z cynamonem”, a także koncert poświęcony pamięci Bogusława Kaczyńskiego (27 stycznia), w którym
wystąpią soliści, chór, balet i orkiestra TM w Łodzi. 30 stycznia stołeczny Teatr Polonia zaprezentuje
na scenie przy ul. Północnej spektakl pt. „Danuta”, który powstał
na kanwie książki Danuty Wałęsy;
w roli byłej I Damy zobaczymy
Krystynę Jandę. Teatr Nowy 7 stycznia zaplanował premierę „Czego
nie widać” Michaela Frayna, w reż. Pawła Dangela. Ta farsa, pełna
angielskiego humoru, po wielu latach powraca na łódzką scenę
i zainauguruje cykl „Karnawałowy Nowy”. „Pomoc sylwestrowa”
i „Żona potrzebna od zaraz” to spektakle, które będzie prezentować
Teatr Powszechny, zaś ”Kolęda” i „Szelmostwa Lisa Witalisa” będą
grane w styczniu w Teatrze Logos.
Muzyka
Filharmonia Łódzka zacznie Nowy Rok koncertem walców
wiedeńskich, a już 5 stycznia powita karnawał wieczorem „Kankan,
czyli zawracanie głowy nogami”, w którym oprócz kankanów usłyszymy skoczne polki i kadryle. Tak wesoły repertuar będzie królować przez cały miesiąc – np. 13 stycznia usłyszymy muzykę Leonarda Bernsteina, a 20 stycznia – utwory George’a Gershwina i przeboje światowych westernów. Nawet koncert organowy 22 stycznia
nosi wesoły tytuł „Tromba della Monarcha”, a na deser – w końcu
stycznia zabrzmią hity polskiej muzyki rozrywkowej w nowych
aranżacjach Krzysztofa Herdzina. Akademia Muzyczna 9 stycznia
zaplanowała koncert karnawałowy, a 15 stycznia – drugi, z udziałem Krzesimira Dębskiego.
Wystawy
W Galerii Muzeum Miasta Łodzi można oglądać unikatową
wystawę monograficzną Samuela Hirszenberga oraz jego braci:
Leona (malarza) i Henryka (architekta). Składa się na nią około 100
dzieł sztuki. To właśnie Hirszenberg jest autorem monumentalnych obrazów stanowiących ozdobę Pałacu (jedynych tego typu
zachowanych na świecie). Z kolei w Galerii Mistrzów Polskich prezentowana jest wystawa „Wybitni artyści żydowscy z kolekcji Davida Malka”, obejmująca dzieła m.in. Marca Chagalla i Maxa Libermanna. Muzeum Sztuki w swojej głównej siedzibie będzie prezentować Muzeum Rytmu, wystawę poświęconą twórczości Grupy
Zero-61 oraz ekspozycję „Poruszone ciała. Choreografie nowoczesności”, nawiązującą do twórczości Katarzyny Kobro. 28 stycznia
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o godz. 17.00 w przestrzeni wystawy odbędzie się performans Noa
Eshkol Chamber Dance Group. W oddziale w Manufakturze do 15
stycznia będzie czynna ekspozycja pt. „Notatki z podziemia”.
W Muzeum Włókiennictwa można oglądać wystawę V Międzynarodowe Biennale Obrazu – Quadro Art Łódź 2016, a 27 stycznia
zostanie otwarta wystawa dyplomów ASP w Łodzi, czyli ·”Prime
Time 2016”.
Manufaktura
Sylwestrowy pokaz sztucznych ogni w Manufakturze był premierą nowych możliwości w pirotechnice. Po hucznej zabawie
można odpocząć w otwartej po świętach w Cinema City niezwykłej
sali kinowej ŠKODA 4DX –
technologie audiowizualne
zostały w niej wzbogacone
efektami imitującymi błyski
piorunów, powiew wiatru,
deszcz czy zapachy, a wrażenia
z filmu spotęgują ruchome
fotele z symulatorami ruchu.
Manufaktura
zaprasza
także na Bieg Trzech Króli Jego
organizatorem jest Akademia
Sport i Zdrowie;. biegacze pokonają dystans pięć kilometrów,. start
i meta znajdować się będą w rynku Manufaktury, a zawodników na
trasie zobaczymy m.in. na ulicy Piotrkowskiej.. Biuro zwodów
będzie się mieściło w Manufakturze. Organizatorzy przygotowują
dodatkowe atrakcje - przed zawodami odbędzie się wspólne kolędowanie z zespołem „Zawierzenie”, a przy wejściu głównym do galerii
handlowej można oglądać zdjęcia Łodzi autorstwa Pawła Olejniczaka oraz Łukasza „Sieku” Siekacza – dwaj znani łódzcy fotografowie
przygotowali pierwszą wspólną wystawę swoich prac pt. „Olśniewająca Łódź”. Obejmuje ona aż 30 fotografii; będzie je można wylicytować podczas 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
która odbędzie się w Manufakturze 15 stycznia.
Dla dzieci
Na ferie zimowe Teatr Lalek Arlekin proponuje dzieciom
w wieku od 6 do 12 lat warsztaty teatralno-scenograficzne – zajęcia
dla trzech grup teatralnych oraz jednej scenograficznej. Każda
z grup przygotuje pokaz, który obejrzymy na koniec ferii. Na organizację wypoczynku w czasie ferii Miasto przeznacza ponad 300 tys.
złotych. Zajęcia i półkolonie planuje 21 organizacji i 17 szkół, ofertę
przygotowały także spółki i instytucje miejskie. Palmiarnia zaprasza
do zwiedzania kolekcji roślin egzotycznych, a łódzcy strażnicy na
„Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską”.
Beata Ostojska
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KULTURA

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.

RYNEK
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Zapraszamy do kontaktu: b2b@toya.net.pl | 42 208 77 88
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rekomenduje JERZY MAZUR

Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

Będzie „Skandal”...

„Coś Dobrego”
Rozmowa
t Kogo zapraszacie do nowej restauracji?
Chcemy stworzyć miejsce, w któz Patrykiem
rym dobrze będą się czuli ludzie w przeApostolidisem, 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-

Dzikie Wino

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
m.in. hiszpańskie wino stołowe w karafkach, którego nikt w Łodzi jeszcze
nie podaje jako domowe. Koszt litrowej karafki wyniesie 42 zł, a będą też
dostępne w karafkach 250 oraz 500 ml.
t Macie tu ciekawe wnętrze. Co się
tu będzie działo?
Do „Skandalu w Kuchn!” będą
przychodzili artyści bez zapowiedzi,
aby zaskakiwać gości. Będą pokazy
tanga argentyńskiego, występy muzyczne i recitale. Zapraszamy, wpadnijcie do nas!
(Not. jm)

Czyścimy do ostatniej plamy

Po szalonym sylwestrze goście
zostawili bałagan? Jeśli trzeba
doprowadzić lokal do stanu używalności, to radzimy zadzwonić
do ComfortClean (tel. 503 730
977), firmy świadczącej kompleksowe usługi w zakresie utrzymania czystości w restauracjach,
kawiarniach, salach weselnych,
rekomenduje JERZY MAZUR
hotelach, pensjonatach, ale także
w domach i mieszkaniach prywatnych. – Dostosowujemy się do specyficznych oraz indywidualnych potrzeb zleceniodawcy – podkreśla Michał Milczarek, właściciel firmy. – Zawsze koncentrujemy się na wygodzie i zadowoleniu klientów, a jednocześnie staramy się nie zakłócać ich codziennego trybu życia
i pracy. Pracujemy do ostatniej plamy, a do czyszczenia i dezynfekcji kuchni używamy wysokociśnieniowych urządzeń parowych. Zajmujemy się także ozonowaniem pomieszczeń, chłodni i lodówek.
Firma zatrudnia sumienny, wykwalifikowany i godny zaufania
Restauracja
69 (tel.
42 207szorująco-myjące
27 60 oraz 793 483
zapersonel,
stosujeBułgarska
nowoczesne
automaty
do936,)
obiekprasza
w październiku
na nowe firm
daniaKARCHER
szefa kuchni,i przyrządzane
tów
wielko
powierzchniowych
NUMATIC,
pod okiem piorące
znawców
– konsultantem
lokalumyjące.
jest m.in.
prof.
odkurzacze
i ciśnieniowe
urządzenia
Używa
doGeortego
gii
Mintcher
z
Katedry
Slawistyki
UŁ.
–
W
tworzeniu
karty
dań
pomaga
celu wyłącznie profesjonalnych środków czystości renomowanych
nam też Mariana
Mamos,
znawczynii kuchni
Bałkanów
Maciej
producentów.
Jest
dyspozycyjna
szybka,
można –tuwyjaśnia
zamówić
bezSosnowski,
menedżer
lokalu.referencje
Testowaliśmy
tu już kilka
smakowitych
płatną
wycenę
prac. Posiada
restauracji
i punktów
gastrodań, a tym razem
przyglądaliśmy
się jak
powstają
zelevi
sarmi, czynomicznych
mających
duże natężenie
ruchu,
salonów
i wypożyczalli gołąbki
w liściach
kiszonej
kapusty (polskie
robione
z kapusty
ni
samochodów,
obiektów
magazynowych
i wielkich
halsą
wystawiensłodkiej!)Polecamy!
oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych
niczych.
bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
gorąco te dania polecam!

ch
smaków

Jesień po bułgarsku

Pieczone bakłażany

Wiewiórczyn k/Łasku
ul. Hallera 49, tel. 43 676 20 20
www.dzikewino.com.pl

Pasta kiopołu

Gołąbki zelevi sarmi

Przed praniem

Po praniu
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„Analogia” czterech kultur
Restauracja znajduje się na
najstarszym placu miasta (Sta
ry Rynek 2, tel. 42 636 56 56)
i słynie z tradycyjnych potraw
czterech łódzkich kuchni –
polskiej, niemieckiej, rosyjskiej i żydowskiej. Z pierwszej
jemy tu wybornego lina
z rodzynkami z ziemniakami
na pół słodko oraz szczupaka
po
polsku,
smażonego
z warzywami. Z kuchni niemieckiej warto spróbować
okonia w sosie paprykowym
i pstrąga z duszonymi pomidorami i pieczarkami, z rosyjskiej –kawiarnia
szczupakaClakier
w sosie
szaOd kwietnia w Teatrze Wielkim działa
Caffe
franowym,
jesiotrakawę,
w zjeść
sosie
(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko
wypić smaczną
gorczycowym
oraz bliny
ciasta własnego wypieku i wypić drinka
w przerwach między
spekze 18.00
śmietaną,
łosotaklami. Lokal czynny jest od 10.00 do
(w dniprzybrane
spektakli nawet
siem,
czarnym
kawiorem
lub
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy tu smakowite dania na gona słodko
konfiturami,
rąco, w tym chrupiące krewetki na sałacie
z sosemz słodko-pikantZ kolei
z żydowskiej
koniecznym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny
i można
tu zorganizować
nie
trzeba
tu
wypróbować
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię prokaczkę Rotschilda
w wiśniach.
wadzi Dariusz Trzmielak, właściciel cenionej
firmy cateringowej
INSmakowita jest także kartoTERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź
flanka berlińska oraz golonka
EXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty
po bawarsku w piwie, podawaSzwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad
na z pieczonymi ziemniaczka50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco pomi oraz chrzanem i musztarlecam i zapraszam!
dą. Zjemy tu także sznycelki
wieprzowe z masłem czosnkowym, sałatkę kartoflaną oraz
pieczeń szynkową, podawaną
na gotowanej kapuście. Zajadaliśmy się kiedyś w lokalu
knedlami z parzonego ciasta
z nadzieniem morelowym,
serowymi knedlikami z owocami, pulpecikami z mamałygi (czyli kaszy!), sztuką mięsa
w sosie chrzanowym z migdałami. Na deser warto natomiast
zamówić
strudel
z wiśniami – totalny odjazd
smakowy. Gorąco polecam!
Jerzy Mazur

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

Teatralny Clakier

Poznaj prawdziwy smak Indii

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

Hotel IBIS

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

PIZZERIA
IN CENTRO
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Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

ch
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

Pub z rekordem

Restauracja Piotrkowska
Klub 97 słynie z organizowania cyklicznych spotkań Slow
Food z udziałem szefów kuchni oraz autorów książek o biesiadnych obyczajach Polaków,
które szefowa kuchni Ewa
Rezler ilustruje pysznymi
daniami. – Nasza restauracja –
podkreśla Grzegorz Zieliński,
właściciel lokalu i prezes Łódzkiego Convivium Slow Food
– opiera się na produkcie, dlatego
zapraszamy do nas wyłącznie najlepszych mistrzów kuchni i producentów zdrowej żywności. W 2016 r.
odwiedził nas Guillermo Rodriguez
z Hiszpanii,
przyrządził
Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42 207
27 60 orazktóry
793 483
936,) zawybornego
kurczaka przyrządzane
„a la jardineprasza w październiku na nowe dania
szefa kuchni,
ra”.lokalu
Z karty
dań szczególnie
pod okiem znawców – konsultantem
jest m.in.
prof. Georpolecam
krem zkarty
dynidań
z kardagii Mintcher z Katedry Slawistyki UŁ.
– W tworzeniu
pomaga
monem
i
ziarnami
grasicy
cienam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni Bałkanów – wyjaśnia Maciej
lęcej, tu
podany
z smakowitych
dresingiem
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy
już kilka
cielęcą
dań, a tym razem przyglądaliśmy sięmalinowym,
jak powstają wątróbkę
zelevi sarmi,
czyz
bukietem
sałat,
jabłkiem
karli gołąbki w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są z kapusty
melizowanym, prażoną cebulsłodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych
ką oraz owocami granatu
bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
i amerykańską borówką.
gorąco te dania polecam!
Zjemy tu także smacznego
tatara z mięsa z udźca wołowego z tradycyjnymi przyprawami, wędzonym szprotem
i marynowanym grzybkiem.
W godz. 12.00-17.00 lokal serwuje lunch w wersji basic
(19,99 zł) oraz premium (25
zł), można tu zlecić zorganizow dowolnym
Pieczone bakłażany
Pasta kiopołu wanie cateringu
Gołąbki zelevi
sarmi
miejscu, a warto przypomnieć,
że to właśnie Pub 97 przygotował bal na 25-lecie firmy
ATLAS w hali Atlas Arena –
w rekordowym czasie personel
restauracji podał do stołów
dania dla 1500 osób!
(jm)

Jesień po bułgarsku

Łódź, ul. Narutowicza 48; tel (42) 253-80-39
www.qualerestaurant.pl; biuro@qualerestaurant.pl

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

W III edycji „Żółtego Przewodnika Gault & Millau. Polska 2017”
znalazło się 460 restauracji z całej Polski, w tym 14 z Łodzi. W przewodniku wyróżniono też ponad 160 produktów regionalnych
i miejsc, w których można kupić przewodnik, oraz 120 hoteli. Premiera nowego polskiego „Gault&Millau” odbyła się w listopadzie
w EC 1 Miasto Kultury. Przewodnik jest cenionym źródłem informacji o tym, gdzie i co warto zjeść. Każdego roku kilkunastu anonimowych inspektorów skrupulatnie ocenia około tysiąca miejsc
w Polsce, a do przewodnika trafia mniej niż połowa, czyli – jak
zapewniają autorzy – prawdziwe perły gastronomiczne. W tym roku
w przewodniku znalazło się 220 lokali więcej niż w pierwszej edycji,
a jego edycja jest dwujęzyczna – angielska wersja ma ułatwiać korzystanie z niego obcokrajowcom. Podczas listopadowej gali wręczone zostały
nagrody
najlepszym
w Polsce szefom kuchni,
przyznawane w 5 kategoriach: Szef Kuchni Tradycyjnej, Kobieta Szef,
Młody Talent, Szef Jutra
i Szef Roku. W każdej
kategorii jest pięcioro
nominowanych. "Żółty
przewodnik Gault&Millau" powstał ponad 50 lat
temu we Francji i dyktuje
trendy kulinarne w 12 krajach. Najlepsze restauracje
wyróżniane są kucharskimi czapkami Q. Ich liczba
wskazuje na rangę restauracji i poziom serwowanych dań. Z kolei w grudniu Prezydent Łodzi

SM dla zwierząt
Z inicjatywy strażników miejskich z Sekcji Animal Patrol oraz
pracowników Leśnictwa Miejskiego w Łodzi odbyła się w grudniu
akcja „Dzikość Serca”. We wspólnym projekcie wzięło udział aż 79
placówek oświatowych. Dzięki zaangażowaniu pedagogów, rodziców i oczywiście dzieci oraz młodzieży udało się zebrać 8 ton
karmy dla dzikich
zwierząt, a także materiały opatrunkowe.
Większość zostanie
przekazana do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi,
część trafi do innych
tego typu ośrodków
w kraju. Na uroczystej
Gali w Kinie HELIOS
organizatorzy podziękowali
wszystkim

Hanna Zdanowska przyjęła łódzkich właścicieli, menadżerów, szefów kuchni i przedstawicieli najlepszych łódzkich restauracji, które
zostały wyróżnione. Prezydent uhonorowała restauratorów listami
gratulacyjnymi oraz przekazała żółte upominki z logo Łodzi. W gronie najlepszych łódzkich restauracji znalazły się: „Delight”, „Affogato”, „Quale”, „Gronowalski & Buddha Pub”, „Motywy”, „Ato
Sushi”, „Lokal”, „U Kretschmera”, „Anatewka”, „MITMI Restobar”, „Drukarnia”, „Galicja”, „Piotrkowska Klub 97” oraz „Porcja”.
Gratulujemy!
(jm, zdjęcia archiwum UMŁ)

uczestnikom i partnerom akcji, ogłoszono
jej wyniki i nagrodzono zwycięzców. Po części oficjalnej odbyła się
projekcja filmu „Królestwo”.
Straż
Miejska
zaprezentowała w grudniu najnowszy sprzęt,
w który wyposażony
został Animal Patrol.
Animal Patrol w pełnym składzie
Nowoczesny ekwipunek zapewniły głosy
mieszkańców Łodzi i fundusze z budżetu obywatelskiego. Zwycięski
projekt zapewni członkom zespołu profesjonalny sprzęt do ratowania bezdomnych zwierząt. Ma on zapewnić bezpieczeństwo zarówno bezpańskim zwierzakom, jak i strażnikom miejskim. Wśród
nowych narzędzi zespołu Animal Patrol znajdują się: kamera termowizyjna, kamery endoskopowe i specjalnie przystosowane samochody do przewozu zwierząt.
(bb)

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 1(188) 2017
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Powstaje Ogrodowa 8 Office
Firma Warimpex rozpoczyna kolejną inwestycję w Łodzi
w pobliżu pałacu Poznańskiego i hotelu andel`s. Superbiurowiec
klasy A zaoferuje tu ponad 28 tys. m kw. powierzchni, w tym prawie 4 tys. handlowo-usługowej w pasażu na parterze. Tym samy
pusty plac przy zbiegu ulicy Zachodniej i Ogrodowej za kilkanaście miesięcy zostanie zabudowany obiektem najwyższej jakości.
– Działamy w Łodzi od wielu lat, ponieważ wierzymy w duży potencjał tego
miasta, które potrzebuje coraz więcej nowoczesnych i komfortowych powierzchni biurowych, spełniających wysokie wymagania nowych inwestorów –
powiedział Jerzy Krogulec, prezes zarządu Warimpex Polska, podkreślając, że Łódź ma ogromne szanse rozwoju i jest skazana na
sukces. – Firma pokazała już swoje możliwości, realizując budowę hotelu
andel`s w dawnych
zakładach Poznańskiego – podkreśliła
z kolei prezydent
Łodzi Hanna Zdanowska, dziękując
za dotychczasową
współpracę oraz

Edukacja bliżej biznesu
Dzięki podpisanemu porozumieniu między Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
a Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną do działających w niej
przedsiębiorstw mają trafiać absolwenci dopasowani kwalifikacjami zawodowymi do ich potrzeb. Porozumienie zakłada rozwój
klastra edukacyjnego, badanie potrzeb strefowych inwestorów
i dopasowywania do nich kursów oraz szkoleń. – Dziś pierwsze pytanie, jakie słyszymy od przedsiębiorców, nie dotyczy zwolnienia z podatków lub
nabycia gruntu w dobrej cenie, lecz czy znajdziemy pracowników, których kwalifikacje będą odpowiadały ich potrzebom. Dlatego w ŁSSE zaangażowaliśmy
się we współpracę z instytucjami oraz szkołami i uniwersytetami, aby stać się
pomostem pomiędzy edukacją, a biznesem. Jednym z naszych celów strategicznych jest bowiem tworzenie oferty edukacyjnej i podaży na rynku pracy,
która zapewni właściwy rozwój
z punktu widzenia pracodawcy i pracownika – podkreśliła wiceprezes
ŁSSE Agnieszka Sygitowicz.
Podpisane porozumienie ma

Kalendarz z powietrza
Grupa TOYA już po raz drugi wydała kalendarz „Kochamy
Łódź”. Umieszczono w nim zdjęcia wykonane pod kątem 90 stopni
z drona łatającego nad Łodzią na wysokości ok. 200 metrów. Trzeba
sporej wyobraźni – i dobrej znajomości Łodzi! – aby rozpoznać, co
jest na zdjęciach. A kto trafił, dostał w prezencie książkę „Bezbronne Miasto, Łódź 1914-1918”, wydaną zresztą przez Grupę TOYA.
Jest tu np. plac
do gry w tenisa
s t o ł o w e g o
w
Parku
im.
Adama Mickiewicza, żwirownia na
Stokach, Wake&Roll Park na Stawach Jana, bocznica kolejowa na
Olechowie
czy
fabryka betonu na
Smulsku. – Łódź
jest postrzegana jako

RYNEK

zagospodarowanie bardzo ważnej dla miasta przestrzeni. Założeniem architektonicznym biurowca było stworzenie nowoczesnego budynku, który jednocześnie nawiązywać będzie do historycznej zabudowy Łodzi i śródmiejskich kamienic. Konstrukcja
Ogrodowa 8 Office zakłada dwie bryły składające się z 5 i 6 kondygnacji, których fasady pokrywają się z dawnym podziałem działek. W eleganckiej i w pełni przeszklonej elewacji odbijać się
będzie pałac Poznańskiego. Inwestycja ma być zakończona
w I kwartale 2018 roku, a szacowany koszt to 50 mln euro.
W obiekcie Ogrodowa 8 Office ma pracować ok.. 3 tysięcy osób.
Pierwsza umowa najmu już została podpisana, trzymamy kciuki
za kolejne!
			
Jerzy Mazur
przynieść korzyści obu
stronom. – Bez udziału
pracodawców w kreowaniu
szkolnych systemów edukacji,
szkoła będzie funkcjonowała
samotnie, co nie jest dobre.
Szkoła zawodowa musi
otrzymywać
informacje
od pracodawców, jakie kwalifikacje są dla nich najważniejsze i przeobrażać swój
wewnętrzny system tak, by jej
absolwenci spełniali te wymagania. Może się to dziać w ramach formalnego
kształcenia lub poprzez dodatkowe zajęcia i kursy, które mocno eksponujemy
– tłumaczył zasady współpracy dyrektor ŁCDNiKP Janusz Moos.
W proces kształcenia bezpośrednio mają włączyć się przedsiębiorcy. Dzięki temu do strefowych inwestorów mają trafiać absolwenci
łódzkich zespołów szkół zawodowych, m.in. technicy, monterzy,
mechanicy wyspecjalizowani do pracy w konkretnej firmie.
(mjp)
Na zdjęciu: Wiceprezes ŁSSE Agnieszka Sygitowicz
oraz Dyrektor ŁCDNiKP Janusz Moos

miasto trudne. My
uważamy, że jest wspaniałe. Od lat TOYA tu
inwestuje i wpiera jego
rozwój. Stąd pomysł na
kalendarz. Chcemy żeby
opinia o mieście była
coraz lepsza – mówił
podczas prezentacji
kalendarza Andrzej
Pasowski, dyrektor
marketingu Grupy
TOYA. Kalendarz
został wydrukowany w nakładzie 1,2
tys. egzemplarzy.
Autorem zdjęć jest
Barabasz Opałko,
który na stałe współpracuje z Toyą.
Chapeau bas!
(jm)
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Mural płaskorzeźba

Kolejna instalacja artystyczna w ramach projektu UNIQA Art
Łódź jest gotowa – na ścianie przy ul. Gdańskiej 132 zawisła płaskorzeźba autorstwa Mony Tusz. Artystka, pracując w zamkniętej przestrzeni
magazynu, przygotowywała realizację przez dwa miesiące. Do dyspozycji miała różnego rodzaju materiały. W pracy znalazły się elementy
ze szkła barwionego, drewniane i metalowe. – Tym projektem chcemy odejść
od klasycznych, standardowych obrazów malowanych farbą na ścianie, i zacząć tworzyć obiekty bardziej przestrzenne – mówi Michał Bieżyński z Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Instalacja przedstawia dwie postacie ułożone do snu,
co jest nawiązaniem do najdłuższej nocy w roku i święta Jul. – Realizacja
ma przedstawiać moment przezwyciężenia dnia nad nocą – mówi autorka. Montaż wszystkich elementów trwał dwa tygodnie i właśnie
dobiegł końca. Choć proces
twórczy sprawił autorce kilka
problemów, artystka zawsze znalazła wsparcie w łodzianach, którzy chętnie angażują się w tego
typu projekty.
(BeO)

Miasto pięknieje
Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie 6 projektów rewitalizacyjnych wartych 260 mln zł. Samo dofinansowanie to 150 mln zł.
– Zmieniamy miasto, nie ustajemy w wysiłkach, by dynamizować procesy rewitalizacji obszarowej. Właśnie złożyliśmy 6 kolejnych wniosków o unijne dofinansowanie, a są pośród nich również te, które dotyczą obiektów zabytkowych, ale również ważnych, z uwagi na położenie, przestrzeni dla mieszkańców – informuje
Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Szacunkowa wartość zgłoszonych projektów wynosi 260 mln zł. Rewitalizacja kwartałów w rejonie
ulic Tuwima, Kilińskiego, Moniuszki i Targowa wymaga nakładów na
poziomie 63 mln zł. Remont pałacu i kamienicy przy ul. Moniuszki 3
i 5, gdzie powstanie Mediateka oraz obiektu pofabrycznego przy ul.
Tuwima 10 wraz z przebiciem
pomiędzy ulicami kosztować
będzie 51,2 mln zł. Kompleksowa
rewitalizacja pałacu Steinertów
przy ul. Piotrkowskiej 272 wymaga 38,5 mln zł, a w ramach modernizacji i doposażenia Muzeum
Kinematografii
zaplanowano
kwotę 7,8 mln zł. Ponadto 8 mln

Lunapark powraca
W głosowaniu dotyczącym lokalizacji lunaparku w Łodzi wzięło
udział 7 tys. osób, z których ponad 6 tys. poparło pierwszy zaproponowany wariant – czyli dawny lunapark na Zdrowiu. – W praktyce zmieni się
to, że przeznaczymy środki przypisane w budżecie obywatelskim projektowi, który dotyczył lunaparku, na kontynuację zadania w dotychczasowej lokalizacji w parku Zdrowie – podkreśla Grzegorz Justyński,
dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ. Łodzianie mogli zdecydować poprzez oddanie głosu na elektronicznej platformie Vox Populi.
Przez 20 dni można było zagłosować
na jeden z trzech zaproponowanych
wariantów miejsca na utworzenie
parku rozrywki. Zaproponowany
wcześniej przez mieszkańców projekt
„Przywróćmy Łodzi Lunapark”,
który wygrał w budżecie obywatelskim na 2017 rok, dotyczył zagospodarowania terenu pod przyszły park
rozrywki w rejonie ulic Pienista-Macz-
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zł przeznaczono na
remonty
łódzkich
bibliotek, a 92,5 mln zł
na termomodernizację
70 placówek szkolnych
i przedszkoli. W sumie
miasto złożyło już 18
wniosków w ramach
szeroko pojętych działań rewitalizacyjnych,
a kolejne są w przygotowaniu. Jak powiedział dyrektor Biura ds. Rewitalizacji UMŁ Marcin Obijalski, pierwsze przetargi na projekty
i prace remontowe powinny zostać rozpisane w pierwszych miesiącach 2017 roku, a realizacja zgłoszonych wniosków będzie się odbywać etapami w ciągu najbliższych lat. Większość projektów ubiega się
o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym, co oznacza, że środki
unijne zostały już zarezerwowane i nie muszą rywalizować w konkursach. W 2017 roku (w większości w I kwartale) gmina zamierza złożyć
21 kolejnych wniosków, m.in. na pozostałe kwartały rewitalizacji
obszarowej. Projekty opiewać będą na kwotę 1,3 mld zł, a Łódź
zawnioskuje o ich dofinansowanie w kwocie 684 mln zł.
(Oprac. BeO)

ka-Sołtyka. Wątpliwości zgłosili okoliczni mieszkańcy,
wskazując na uciążliwości i hałas tego
typu sąsiedztwa oraz
konieczną wycinkę
drzew, stanowiących
naturalną
barierę dla osiedla.
Natomiast Port Lotniczy ma w swoich
planach poprowadzenie przez ten
teren drogi do nowego parkingu. Dlatego Urząd Miasta Łodzi zaproponował łodzianom, by
jeszcze raz zaopiniowali ten wniosek. Jak poinformowała Ewelina Wróblewska, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej, za 700 tys. zł. w miejscu starego lunaparku zostanie zrealizowany tor rowerowy i strefa fitness.
Powstaje tam już strefa animacji i rozrywki. Projekty są gotowe, dlatego
ZZM natychmiast po wyborze wykonawcy, bez zwłoki będzie mógł przystąpić do realizacji inwestycji. 			
(bb)
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Strefa number 300
W tym roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała 16 zezwoleń na działalność, o trzy więcej, niż rok wcześniej. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak się kończy rok.
Nie tylko zaczęliśmy podejmować nowe wyzwania, jak wsparcie dla
startupów i budowa hali produkcyjno-magazynowej, ale również zanotowaliśmy świetny wynik w naszym podstawowym biznesie, czyli przyciąganiu nowych inwestorów – podkreślał Marek Michalik, Prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Postęp, jaki
osiągnęliśmy, to nie tylko osiem nowych projektów i drugie tyle reinwestycji. Wynik ŁSSE SA robi jeszcze większe wrażenie, jeśli
wziąć pod uwagę liczbę utworzonych miejsc pracy. W 2015
roku powstało ich 481, a w 2016 r. ponad dwukrotnie więcej
– 1016. Jeszcze większa różnica jest w liczbie utrzymanych
miejsc pracy. W 2015 roku było ich 1194, a w tym roku 4632.
W 2016 roku strefowi inwestorzy ponieśli ponad dwukrotnie
większe nakłady inwestycyjne w porównaniu z analogicznym
okresem roku minionego – ponad miliard siedemnaście
milionów złotych. Wśród 16 inwestycji połowa reprezentuje
kapitał polski, reszta zagraniczny – z Niemiec, Szwecji, Hiszpanii, Holandii,
Włoch,
USA
i Indii. – Będziemy się starać, żeby
nasze
wyniki
w
dziedzinie
wspierania startupów i na rynku
nieruchomości
magazynowych
oraz produkcyjnych
były bardzo dobre,
a w głównym,
core-owym bizne-

Pora na slaby

Rozmowa z Adamem Tępińskim, Prezesem
Zarządu Spółek Grupy Ceramika Paradyż
Podkreślacie, że to firma rodzinna. Kto zatem z rodziny jest
w zarządzie?
W skład zarządu wchodzą dwie osoby: ja i moja siostra
Anna Tępińska-Marcinek, ale oprócz nas we władzach spółki
jest jeszcze dwóch wieloletnich pracowników naszej firmy –
Wiceprezesem Zarządu ds. Produkcji jest Paweł Łuczka, zaś
Wiceprezesem Zarządu ds. Handlu – Piotr Tokarski. Nasz
ojciec i współzałożyciel firmy Stanisław Tępiński jest doradcą
zarządu i prokurentem.
Od kiedy Pan działa
w firmie?
Pierwszy raz pojawiłem się w niej
w wieku 12 lat. Ale
pracę zaczynałem na
produkcji jako pracownik
fizyczny
i
przechodziłem
wszystkie
kolejne
szczeble kariery. Prezesem zarządu jestem
od marca 2016 roku
po zmianach właścicielskich w firmie,
wcześniej byłem tylko
członkiem zarządu.

RYNEK

sie, jeszcze lepsze – zapowiedziała Agnieszka Sygitowicz, Wiceprezes ŁSSE SA. – W 2016 roku Strefa została rozszerzona o prawie
78 ha. Ma teraz obszar 1416 ha. W tym roku przekroczyliśmy kolejną
granicę, wręczając trzechsetne zezwolenie. Otrzymała je spółka Grupy
Paradyż Sławno CerraNova.
W gminie Sławno na powierzchni 12,33 ha powstanie
warta 120 mln zł nowoczesna fabryka płytek wielkoformatowych. Podstawowym profilem produkcji w zakładzie będzie
produkcja slabów ceramicznych 320 cm x 160 cm oraz 240
cm x 120 cm. – Bez Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej takie
firmy, jak nasza – polska, rodzinna firma – nie miałyby szans na taki
rozwój, jaki udało nam się osiągnąć – ocenił Stanisław Tępiński,
Prezes Grupy Paradyż. Z kolei Wiceprezes Grupy Piotr Tokarski podkreśla: – Jesteśmy trzecią firmą w Europie w produkcji płytek
ceramicznych i eksportujemy swoje produkty na cztery kontynenty.
W konferencji prasowej uczestniczył także Poseł na Sejm
Robert Telus: – Nasz region słynie z produkcji płytek ceramicznych.
Nie chodzi jednak tylko o sławę, ale o wkład takich firm, jak Grupa
Paradyż, w lokalną i polską gospodarkę. W moim mieście – Opocznie
– każdy pracuje, albo ma w rodzinie kogoś, kto pracuje w branży płytek
ceramicznych. Cieszę się, że to właśnie ta firma została wyróżniona
zezwoleniem numer trzysta, bo to polska i rodzinna firma.
Życzymy kolejnych sukcesów!
Jerzy Mazur
Sprzedajecie płytki na
całej kuli ziemskiej. Jak to
osiągacie?
To zasługa prężnego
i ciągle rozwijającego
się działu eksportu. Staramy się współpracować
na wielu platformach,
jeździmy na targi, przygotowujemy taki rodzaj
ekspozycji wystawienniczej, aby jak najlepiej
pokazać się na najważniejszych targach tej
branży w Bolonii. Ale
główny nacisk ciągle
kładziemy na rozwój
działu eksportu, któreAdam Tępiński
go pracownicy cały czas
walczą o zamówienia.
Jak rozwija się ta branża?
W ostatnich latach rynek bardzo się zmienił. Pojawił się
nowy format płytek, kiedyś były tylko 15 na 15 cm, ale dziś
dzięki nowej technologii prasowania produktu jesteśmy wstanie wyprodukować slab kamienny o nieograniczonej długości. Najlepsze są slaby całkowicie jednolite – a my jesteśmy
w stanie takie zrobić. Dzisiaj na targach kamienia przemysłowego pojawiają się już firmy ceramiczne. Nowa technologia
zakupiona we Włoszech pozwoli nam na produkowanie różnych formatów. Dochodzą wtedy nowe zamówienia –
nie tylko na same płytki, ale także na slaby, blaty i płytki elewacyjne.
Dziękuję za rozmowę.
(Not. jm)
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Mazda z emocjami

Styczeń w każdej branży kojarzy się z wyprzedażami. Wielu
z nas specjalnie na niego czeka, aby upolować swój długo upatrzony zakup. Tym razem polecamy zajrzeć do jedynego autoryzowanego salonu Mazdy przy ul. 3 maja 1/3. Dla swoich klientów
Mazda oferuje ostatnie modele z rocznika 2016 „dostępne
od ręki”. Co to znaczy? Matsuoka Motor to jeden z największych
dealerów w Polsce, który łączy ofertę dostępnych w swoich salonach aut i proponuje nam ostatnie modele z rocznika 2016. Po
obejrzeniu i przetestowaniu auta w salonie już w przeciągu tygodnia możemy rozkoszować się jazdą swoim nowym samochodem.
Mazda do każdego sprzedanego modelu dokłada specjalny
bonus w postaci kompletu opon zimowych, aluminiowych felg,
czy koloru metalic. W salonie można załatwić kredyt oraz leasing
na zakup samochodu, także z modną od pewnego czasu „ratą
balonową” – klient wpłaca 10% wartości samochodu, a resztę
spłaca w miesięcznych wygodnych ratach. Salon ma do wyboru
różnorodne modele samochodów – jest np. Mazda6 (numer 1
w sprzedaży – 3381 sztuk w 2016 r.), Mazda3 (2826 szt.), Mazda
CX 3 (1094 szt.) i CX-5 (1992 szt.). Japoński koncern od lat jest
w czołówce producentów z najszybciej zwiększającą się liczbą
udziałów w polskim rynku motoryzacyjnym. Od momentu wejścia na rynek w czerwcu 2008 r. polski oddział Mazdy wydał
klientom już 34 626 samochodów, zajmuje 11 pozycję w rankingu

marek w naszym kraju oraz 4. miejsce wśród europejskich przedstawicielstw Mazdy w Europie. Fundamenty sukcesu Mazdy to
technologia i design. Od roku 2012, kiedy na rynek europejski
wprowadzono technologię SKYACTIV, unikatową ofertę zespołów napędowych, platform i nadwozi opracowanych przez
Mazdę, producent niemal podwoił liczbę sprzedawanych samochodów. Na jazdę testową pełna wrażeń zaprasza Salon Mazda
Matsuoka Motor Łódź ul. 3 Maja 1/3 www.matsuoka.pl
(jm)
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