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A Dziś zaczynamy prezentację kandydatur zgłoszonych do plebiscytu ogłoszonego przez „Dziennik” i NFZ 
A Kandydatury do plebiscytu można zgłaszać w pięciu kategoriach. Czekamy do 15 listopada

„Dziennik Łódzki” wspólnie 
z Łódzkim Oddziałem Woje-
wódzkim Narodowego Fundu-
szu Zdrowia prowadzi plebiscyt 
Hipokrates Ziemi Łódzkiej 2016. 

Plebiscyt ma na celu zapre-
zentowanie  oraz uhonorowa-
nie najbardziej cenionych leka-
rzy, pielęgniarek, położnych, 
a także najlepszej – zdaniem pa-
cjentów – placówki medycznej. 
Wyboru dokonają pacjenci 
– Czytelnicy i Sympatycy
„Dziennika Łódzkiego” oraz
serwisu dzienniklodzki.pl. 

Zapraszamy do udziału 
w plebiscycie i zgłaszania kan-
dydatur (również swoich) w na-
stępujących kategoriach: 
a Lekarz Roku 2016 (kategoria 
dotyczy zarówno lekarzy POZ, 
jak i lekarzy specjalistów, reha-
bilitantów, stomatologów), 
a Lekarz Pediatra Roku 2016, 

a Położna Roku 2016, 
a Pielęgniarka/Pielęgniarz Ro-
ku 2016, 
a Placówka medyczna Roku 
2016. 

Warunkiem koniecznym 
udziału w plebiscycie jest świad-
czenie usług medycz-
nych na podstawie 
kontraktu z NFZ 
od dnia 1 
s t y c z n i a  
2016 r. 
do dnia za-
ko ń c z e -
nia plebi-
scytu. 

Z g ł o -
s z e n i e  
można na-
leży przesy-
łać na adres e-
- m a i l o w y
j.stepnik@dzien-
nik.lodz.pl. Także 
pod tym adresem oraz pod nu-
merem telefonu 42 665 93 56 
można uzyskać więcej informa-
cji na temat zgłoszeń do plebi-
scytu, regulaminu i głosowania. 

Wszystkie nadesłane zgło-
szenia bedą weryfikowane 
przez „Dziennik Łódzki” oraz 
Łódzki Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia. 

Na zgłoszenia czekamy do 15 
listopada br. (wtorek) 

do godz. 16.00. Do-
trzymanie tego 

terminu jest 
w a r u n -

kiem, by 
kandydat 
został za-
prezen-
towany 
na start 
głosowa-

nia. 
G ł o s o -

wanie roz-
pocznie sie 18 

listopada (piątek) 
i potrwa do 16 grudnia 

(piątek). Głosy będzie można 
oddawać za pomocą aplikacji 
Facebook oraz SMS-ów. 

Obok pierwsza prezentacja. a 

¹

Patrycja Wacławska 

p.waclawska@dziennik.lodz.pl

Plebiscyt

Partner plebiscytu

Hipokrates Ziemi Łódzkiej 2016

b PLACÓWKA MEDYCZNA. 
NZOZ Creator, ul. Kopernika 55a, Łódź to nowoczesny ośrodek rehabilitacji oferujący pełną gamę zabiegów 
z zakresu elektrolecznictwa, światłolecznictwa, ciepłolecznictwa, laseroterapii, magnetoterapii, 
ultradźwięków, krioterapii miejscowej oraz hydroterapii i masażu leczniczego. Ośrodek dysponuje jedną 
z najnowocześniejszych w kraju komór kriogenicznych do zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej oraz 
zapleczem kilku sal do kinezyterapii indywidualnej i grupowej. Wyposażony jest też w szeroką gamę 
przyrządów wykorzystywanych w pełnowymiarowym usprawnianiu ruchowym pacjenta. Ośrodek Terapii 
Hiperbarycznej w ramach kontraktu z NFZ udziela świadczeń pacjentom m.in. z: zatruciem tlenkiem węgla, 
zgorzelą gazową, chorobą dekompresyjną, zespołem stopy cukrzycowej i trudno gojącymi się ranami. 
Placówka  jest Ośrodkiem Dydaktyczno-Badawczym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

PROGRAM
CZĘŚĆ I

1)  Johann Strauss „Baron cygański” - Uwertura - orkiestra
2)  Johann Strauss „Zemsta nietoperza” - akt II - Toast Orłowskiego
3)  Johann Straussa „Zemsta nietoperza” - akt II Duet z zegarkiem Rosalindy

i Eisensteina
4)  Emerich Kalman „Księżniczka czardasza”
5)  Franciszek Lehar „Kraina uśmiechu” - akt II - „Twoim jest serce me”
6)  Franciszek Lehar „Cygańska miłość” - akt II czardasz Ilony

„Kiedy skrzypki grają”
7)  Franciszek Lehar „Frasquita” - Serenada Armana
8)  Emerich Kalman „Hrabina Marica” - czardasz balet
9)  Franciszek Lehar „Paganini” - Pieśń Anny Lizy - akt I „Serce drży, ogień płonie

w mojej krwi”
10)  Johann Strauss „Baron cygański” - akt I - „Wielka sława to żart”
11) Taniec cygański Balet
12)  Franciszek Lehar „Wesoła wdówka” - akt III - „Usta milczą, dusza śpiewa”
13)  Giacomo Puccini „Cyganeria” - Walc Musetty
14)  Emerich Kalman „Księżniczka cyrkówka” - „Te cudne oczy”
15)  Franciszek Lehar „Giuditta” - „Kto me usta całuje, ten śni”
16)  Emerich Kalman „Księżniczka czardasza” - duet Sylwii i Edwina
17)  Jacquess O¤ enbach „Orfeusz w piekle” - Kankan - balet

przerwa 15 minut 

CZĘŚĆ II
1) Vittorio Monti „Czardasz” - Balet
2)  „Czarne brwi” - ukraińska pieśń narodowa
3)  Robert Stolz „Brunetki, blondynki” -

z repertuaru 
Jana Kiepury

4)  Gioacchino Rossini „Cyrulik sewilski” - Aria
Figara

5)  Charles Gounod „Romeo i Julia” - Walc Julii
6)  Pablo Sorozabal, Romanza de Leandro

zarzuela
7) Louis Prima Sing, sing, sing - Balet
8)  Riccardo Cocciante Le Cathedrales z musicalu

„Dzwonnik z Notre Dame”
9)  Rodolfo Falvo „Dicitencello vuie” - włoska

pieśń
10) Fredrik Kempe „La voix”
11) Josh Groban „Per te”
12)  Francesco Sartori „Con Te Partiro” „Time to Say

Goodbye”
13) Giuseppe Verdi „Brindisi” La traviata

Wyjątkowe Wydarzenie Muzyczne Roku w Bełchatowie

Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej w programie Operetki Czar

14.11.2016 r. godz. 19.00
PGE GIGANTY MOCY Miejskie Centrum Kultury Bełchatów, pl. Narutowicza 1 A

Bilety: 

Kasa MCK PGE Giganty Mocy Bełchatów, 

pl. Narutowicza 1 A, salony EMPIK

online: www.kupbilecik.pl, 

www.biletyna.pl, 

www.ebilet.pl

zamówienia – informacje: 

tel. 737 567 014

REKLAMA 006859330 REKLAMA 046825397

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
dysponuje ofertami pracy w krajach UE/EOG

w ramach sieci EURES

EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych,

krajowych i międzynarodowych działających w obszarze zatrudnienia. EURES został powołany

przez Komisję Europejską, aby wspierać mobilność pracowników na terytorium

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Wybrane oferty pracy:

• pracownicy do uprawy tulipanów (Holandia);
• pracownicy produkcji/pakowacze (Niemcy, Czechy, Holandia, Wielka Brytania);
• blacharze (Niemcy, Finlandia);
• pracownicy leśni (Szwecja);
• malarze (Niemcy);
• kucharze, kelnerzy (Niemcy);
• magazynierzy (Niemcy, Wielka Brytania);
• spawacze (Niemcy, Czechy, Finlandia)

i wiele innych!

Ponadto:

Udziela informacji nt. warunków życia i pracy w krajach UE/EOG

oraz sposobów poruszania się po europejskim rynku pracy.

Skontaktuj się z doradcą EURES po dodatkowe informacje i wskazówki!
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi,

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź, bud. A, pok.0.22
tel. 42 663 02 70

Odwiedź stronę Urzędu: www.wuplodz.praca.gov.pl
i krajową stronę EURES www.eures.praca.gov.pl




