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Do szkolenia wykorzystywane są skrypty rozmów według geniusza językowego Powell’a Janulus’a, warsztaty są w godz. 9.0018.00, a następnie realizowany jest 8-godzinny program follow-up on-line dla utrwalenia efektu po programie do 3 miesięcy
szkoleniu. Warsztaty odbęda się w dniach 22-23 marca i proVelocity po
Learning
wadzą je Paul Gossen, założyciel Velocity Learning, Thomas
Wegner, Andy Highton oraz
Katarzyna Highton. Cena
szkolenia wynosi 1500 zł netto
za jedną osobę, ilość miejsc
jest ograniczona. Zgłoszenia
należy wysłać na adres info@
velocitypoland.pl
Zapraszamy!
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GOSPODARKA
WYDARZENIA

WARSZATY JĘZYKOWE

Edukacja w EXPO-ŁÓDŹ

mińsko-Mazurski z Olsztyna i Akademia Morska z Gdyni. Partnerem tegorocznej edycji Targów jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna z Łodzi, która zaprasza do udziału w warsztatach i seminariach na temat sztuki współczesnej, reklamy, jak również filmu
i muzyki. Wśród wystawców są szkoły języków obcych, szkoły tańca
i biura podróży, jak również przedstawiciele firm produkujących
edukacyjne programy informatyczne, programy do obsługi szkół,
środki i materiały dydaktyczne. Więcej informacji o targach –
na stronie www.targiedukacyjne.com Zapraszamy!

W dniach 13-14 marca Międzynarodowe Targi Łódzkie, Wydział
Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zapraszają na XVII Targi
Edukacyjne. To najważniejsze święto edukacji w regionie. Nowością
targów będzie Salon Edukacji Ekologicznej, któremu patronuje
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W hali wydzielone będą punkty doradztwa zawodowego, w których
specjaliści Powiatowego Urzędu Pracy pomogą młodzieży zaplanować ścieżki edukacyjno-zawodowe zgodne z ich zainteresowaniami i predyspozycjami.
Imprezie towarzyszy konferencja „Wielowymiarowość współczesnej edukacji wobec zmieniającego się rynku pracy”,
a udział w targach bierze ponad
25 szkół wyższych – m.in. Politechnika Częstochowska, Wojskowa Akademia Techniczna
z Warszawy, Uniwersytet WarEdukacja 2013

Edukacja 2013

Siedemnaste Targi FILM VIDEO FOTO

czymy galerię fotografii Marka Arcimowicza, który pokaże kolekcję
zdjęć z cyklu „Tramen Tepui 2012. Niezdobyta góra. Biała plama
na mapie. Nieznane gatunki zwierząt”. To zapis dwóch wypraw do Pantepui, krainy prekambryjskich piaskowców z czasów superkontynentu
Gondwany, położonej na styku Wenezueli, Gujany i północnej Brazylii. Można będzie spotkać się z autorem w godz. 12.00-14.00 w piątek
27.03. Więcej informacji na temat wystawców FVF 2014, program
warsztatów oraz imprez towarzyszących można znaleźć na stronie
internetowej www.targi.lodz.pl Pod tym adresem można również kupić
on-line bilety na targi w promocyjnych cenach 12 zł (bilet jednodniowy) i 24 zł (karta dla profesjonalistów). Zapraszamy!

Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają w dniach 27-29 marca
na 17. Targi Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Audio i Video FILM
VIDEO FOTO. Na gości targowych czeka tu mnóstwo nowości i atrakcji. Rok temu na targach
odnotowało się blisko 160
wystawców, a wśród tegorocznych firm nie zabraknie czołowych producentów i dystrybutorów oferujących nowości sprzętowe, oprogramowane oraz
usługi. Imprezie towarzyszą dwa konkursy:
o Medal Targów
za najlepsze Produkty
i Usługi Fotograficzne
i Video oraz za najlepszy ALBUM – FOTOKSIĄŻKĘ – RAMKĘ –
OPRAWĘ prezentowane na targach.
Organizowane będą
bezpłatne
warsztaty,
seminaria i spotkania
autorskie, zaś w foyer
Hali EXPO-ŁÓDŹ zobaFilm Video Foto 2013

TARGI

Film Video Foto 2013
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Zapraszam na Skrzydlewska Cup 2014
w moim turnieju, bo trenerowi brakowało zawodników, którzy pojechali z klasą na wycieczkę. Chcę
aby każdy, kto ma ochotę, mógł zagrać w turnieju,
dlatego zaczynamy wcześniej. Wielki finał już 16
maja i mam nadzieję, że pogoda nam dopisze.
W pierwszej edycji zagrały 83 drużyny, przed
rokiem już 123, a wiele z nich stratowało po raz
drugi. Co oznacza, że turniej się spodobał, a to cieszy. Planując turniej miałam jeden cel: pokazać
chłopcom, że sport to przyjemność, może większa
niż najlepsza nawet gra komputerowa. Udało się –
nikogo nie trzeba namawiać do udziału, wszyscy
walczą w każdym meczu, a emocji jest tyle, że wystarczyłoby na kilka poważnych turniejów.
Ilu drużyn spodziewa się Pani w tym roku?
Nie potrafię tego przewidzieć. Zapisy zaczynają się 10 marca,
a już w lutym szkoły zaczęły przysyłać zgłoszenia. Mogę oczekiwać co
najmniej tylu szkół, ile rok temu. Termin jest dla wszystkich jeden,
nie decyduje zasada „kto pierwszy ten lepszy”, wystarczy przysłać
zgłoszenie do 5 kwietnia i drużyna na pewno zagra. Zapraszam,
każdy zespół jest mile widziany.
Jakie nagrody będą w tym roku oprócz pucharu ministra sportu?
Jak co roku koszulka i spodenki piłkarskie dla każdego chłopca,
który zagra w imprezie. Zwycięzcy dostaną komplety strojów sportowych, bilety na mecz Widzewa rozgrywany w Łodzi, i jak co roku,
będą trenować pod okiem Michała Probierza, byłego trenera m.in.
Widzewa i ŁKS. Z doświadczenia
wiem, że ten trening jest najatrakcyjniejszą nagrodą dla młodych zawodników, co mnie nie dziwi, na ich
miejscu też chciałabym trenować
z kimś tak znanym.
A dla opiekunów?
W tym roku trenerzy najlepszych drużyn spędzą weekend
w hotelu Magellan w Bronisławowie, by mogli odpocząć po turniejowych emocjach.
Rozmawiał Adam Rejman

Rozmowa z Joanną Skrzydlewską,
poseł do Parlamentu Europejskiego
Czym różni się tegoroczna trzecia edycja
Turnieju Piłkarskiego Skrzydlewska Cup
od poprzednich?
W tym roku – po raz pierwszy – mamy
honorowy patronat ministra sportu
Andrzeja Biernata, który ufunduje także
puchar dla najlepszego zawodnika turnieju. Tak prestiżowej nagrody dotąd w tej
imprezie nie było, jestem pewna, że dla
młodych zawodników będzie to dodatkowa mobilizacja do jeszcze lepszej gry. I jeszcze jedna nowinka – w tym
roku turniej zaczyna się wcześniej, bo pierwsze mecze planujemy 14
kwietnia, a zapisy ruszają już 10 marca. Poza tym wszystko bez
zmian: nadal jest to turniej dla szkolnych drużyn piłkarskich, a grają
w nim chłopcy ze szkół podstawowych województwa łódzkiego.
Nie za wcześnie? Nie obawia się Pani kaprysów pogody?
Na pogodę nie mamy wpływu, w ubiegłym roku w połowie maja
też było zimno, padał deszcz, a mimo to chłopcy grali. Oczywiście
opiekunowie wyrazili na to zgodę, w przeciwnym wypadku mecze
zostałyby przełożone. A zmiana terminu wynika ze szkolnego kalendarza. W maju i czerwcu dzieci wyjeżdżają na wycieczki i zielone
szkoły. Zdarzało się, że drużyny rezygnowały z dalszego udziału

Turystyka z nagrodami

je: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Regionalna
Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Izba Turystyki
Ziemi Łódzkiej, łódzki oddział Polskiej Izby Turystyki, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Port Lotniczy Łódź im Wł. Reymonta, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Starostwo Powiatowe w Opocznie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
oraz Urząd Miasta Skierniewice. Rozstrzygnięto także wojewódzki
etap konkursu Polski Producent Żywności. W szesnastej już edycji
w regionie łódzkim zwyciężyli: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
Łask za ser Łasdamer, Ubojnia Drobiu Piórkowscy za kiełbasę drobiową parzoną, Hektor SA za paprykę konserwową w miodzie wielokwiatowym, GS Samopomoc Chłopska Ozorków za bułkę szpinakową, Eko-Natura za kwas chlebowy tradycyjny, Specjalistyczne
Gospodarstwo Pszczelarskie Łukasz Gładys za miód lipowy kremowany. Przyznano także nagrodę Innowacyjny Producent Żywności
– Statuetkę za pieczarkę panierowaną otrzymał Dariusz Wychowałek, prezes spółki Pieczarka Centrum. Gratulujemy!

Lutowe XX Targi Regiony Turystyczne Na Styku Kultur, organizowane przez Międzynarodowe Targi Łódzkie, przyciągnęły do hali
EXPO-Łódź blisko 150 wystawców z całej Polski i kilka tysięcy gości.
Drugiego dnia targów wręczono nagrodę dla najlepszego wystawcy
targów NA STYKU KULTUR 2014 za najlepsze stoisko Na Styku
Kultur – 12 mkw. bezpłatnej
powierzchni wystawienniczej
na kolejną edycję imprezy
w 2015 r., otrzymała Śląska
Organizacja
Turystyczna,
a wyróżnienie (6 mkw.) –
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. Wręczono także
Śląskie dyplomy 20-lecia – otrzymali

Świętokrzyskie
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Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
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Gospodarstwo Pszczelarskie Łukasz Gładys

Ubojnia Drobiu Piórkowscy

TARGI

INTERBUD ze złota

INTER-BIS

MORIC DRZWI

EMB

Na XXI edycję Targów
Budownictwa
INTERBUD
(www.interbud.interservis.pl)
przyjechało w lutym do Łodzi
ponad 300 wystawców z całego
kraju, a wystawę zwiedziło przeszło 10 tys. osób. Targi jako jedno
z dwóch wydarzeń w kraju biorą
udział w programie promocji
branży budowlanej Ministerstwa Gospodarki „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”. Złote medale
targów INTERBUD 2014 zdobyły firmy: INTER-BIS (system szalunków z tworzywa sztucznego),
MORIC DRZWI (system ościeżnicy ukrytej Scrit), EMB
(dachówka ceramiczna Creaton
Titania), natomiast Złoty Medal
VI Salonu Praktyki Dekarskiej
otrzymała firma BOGEN Dachy
Bawarii (dachówka ceramiczna
Plano 11). Na targach wręczono
także inne nagrody. Prezydent
Łodzi nagrodził firmę RHEINZINK Polska za rozwiązanie
konstrukcyjne Ukryte Rynny
wykonane z tytan-cynku, Wojewoda Łódzki – firmę KOSBUD
za silikonową masę dekoracyjną

Dachówka z Bawarii

DACHY BAWARII

FRIGEN

BUISINESS&ART

4 ENERGY TOMIKA

KOSBUD

RHEINZINK

rów handlowych. Spółka Dachy
Bawarii jest przedstawicielstwem
BOGENER
DACHZIEGIEL
w Polsce od 2005 r.
Od ilu lat działa Pan w tej
branży?
Od 1998 r. Siedziba naszej
firmy mieści się w Ociążu koło
Nowych Skalmierzyc, na trasie 25
między Ostrowem a Kaliszem.
Wszystkie towary dystrybuowane do firm handlowych w Polsce są
konfekcjonowane bezpośrednio w Niemczech.
Macie też dachówkę do obiektów zabytkowych...
Tak, wykonujemy konserwacje i remonty obiektów historycznych – posiadamy kilka modeli takich dachówek, np. zabytkowe
karpiówki i dwie zabytkowe dachówki mnich–mniszka. Największą realizacją z użyciem tej dachówki jest katedra św. Jakuba
w Toruniu. Poza tym posiadamy dachówki sercówki i marsylki.
W tej chwili realizujemy taką specjalnie postarzaną marsylką
zamek w Łańcucie, a 100 tys. innej naszej marsylki ułożone jest
na obiektach Kalwarii Zebrzydowskiej.
Notował: Jerzy Mazur

Rozmowa z Tomaszem Stefaniakiem,
doradcą
techniczno-handlowym
firmy BOGENER DACHZIEGEL
i Prezesem Spółki Dachy Bawarii
Dachówka ceramiczna Plano 11 zdobyła Złoty Medal Targów INTERBUD
2014. To chyba polska premiera tego produktu...
Tak. Pokazujemy ją w Polsce po raz pierwszy. Europejska premiera odbędzie się natomiast w przyszłym tygodniu na targach
Dach + Holz w Kolonii. To największe targi branży dachowej
w Europie, odbywają się co dwa lata w różnych ośrodkach targowych. Dwa lata temu były w Stuttgarcie.
Ile razy wystawialiście się na targach INTERBUD?
Z przerwami już cztery razy. Nasza firma corocznie wystawia
się jednak z różnymi firmami handlowymi, z którymi współpracujemy. Mamy obecnie ok. 170 współpracujących z nami partne-
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klinkierit, Marszałek Województwa Łódzkiego – firmę 4 ENERGY TOMIKA za pompę ciepła (firmę wyróżniono także za pierwszą w Łodzi, komercyjną elektrownię fotowoltaiczną w budynku
mieszkalnym). Wyróżnienia targowe zdobyły również firmy Frigen (system elektrycznego ogrzewania podłogowego EP Warmfloor) oraz Business&Art Rafał Żurawski (zespół grzewczy zastosowany w grzejniku konwektorowym). Gratulujemy!
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MORIC

dla

Łódzka firma Okna i Drzwi M Studio (www.mstudio-lodz.pl)
pokazała na Targach INTERBUD drzwi MORIC z systemem
ościeżnicy ukrytej Scrit, które zdobyły złoty medal targów. To produkt dla wymagających odbiorców, lubiących dekoracyjne wnętrza
zdobione szkłem i szlachetnym drewnem. Drzwi MORIC to gwarancja, że produkt przeszedł rygorystyczną kontrolę jakości i spełnia najwyższe standardy (produkty firmy objęte są trzyletnią gwarancją). Drzwi są oferowane w
jedenastu kolekcjach dla
wnętrz nowoczesnych i klasycznych – zarówno mieszkań, jak i biur i gabinetów.
Ościeżnice ukryte doskonale
komponują się z lekkimi
pomieszczeniami, pozwalając
wizualnie zespolić ze sobą
drzwi oraz ścianę. Świetnie
nadają się także do systemów
przesuwnych.

wymagających

SYSTEM SZALUNKÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
Trwały i wytrzymały, a jednocześnie lekki i prosty w użyciu. Tak
w skrócie można opisać system szalunków z tworzywa sztucznego
ABS, od dwóch lat wprowadzany na polski rynek przez firmę Inter-Bis. To niezwykle innowacyjny sposób na szybkie szalowanie bez
konieczności używania dźwigu. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie
buduje się szybko i ekonomicznie, czyli biorąc pod uwagę warunki
panujące na rynku budowlanym – w każdej inwestycji. Jedną z jego
największych zalet jest trwałość i wytrzymałość równorzędna szalunkom o konstrukcji tradycyjnej. Uzyskana powierzchnia jest idealnie
gładka, dzięki czemu nie
wymaga
dodatkowej
obróbki. Co więcej,
beton nie przylega
do tworzywa, co pozwala
na czyszczenie elementów tylko i wyłącznie
za pomocą wody. Obecnie system ten umożliwia wykonanie wszystkich elementów żelbetowych na inwestycjach.

Więcej informacji o produkcie, a także katalogi, cenniki i zdjęcia
na stronie: www.inter-bis.pl

KLINKIERIT OD KOSBUDU
Tynk, który wygląda jak prawdziwy klinkier? Teraz to możliwe.
Piękną, klasyczną dekorację domu połączoną z trwałą ochroną przed
działaniem promieni UV i zabrudzeniami zapewnia nowy produkt
firmy Kosbud – KLINKIERIT. Wykonanie elewacji domu to finalna,
ale jakże ważna dla wizualnego charakteru naszej posesji część prac
wykończeniowych. Osoby pragnące nadać budynkowi tradycyjnego
rysu, często sięgają po cegłę klinkierową. Dzięki silikonowej masie
dekoracyjnej KLINKIERIT i przy
użyciu specjalnego szablonu
podobny efekt uzyskać można
znacznie mniejszym kosztem i zdecydowanie szybciej. KLINKIERIT
stosować możemy nie tylko na elewacjach – rozwiązanie to sprawdzi
się także we wnętrzach domów.
Więcej informacji o produkcie –
na stronie www.kosbud.com.pl
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Kulturalny marzec

do współpracy dwóch twórców związanych z Łodzią – Tomasza
Cymermana (autora tekstu) oraz Igora Stokfiszewskiego (dramaturga). Obaj urodzili się i wychowali w Łodzi, obaj wracają do miasta
z emigracji zarobkowej i szukają symptomów odrodzenia.
Festiwal w Teatrze Powszechnym
15 marca zacznie się XX Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Gospodarze przygotowali dwie premiery: „Uwolnić karpia” w reż. Krystyny Meissner to komedia rodzinna,
utrzymana w konwencji teatru absurdu. Z kolei „Mars. Odyseja”
w reż. Pawła Miśkiewicza powiada o grupie astronautów, która leci
założyć kolonię na Marsie. Na Festiwalu odbędzie się też prapremiera
spektaklu „Buda dla psa. Widok z góry. Widok z dołu” na podstawie
tekstów KLIMa, Dostojewskiego, Franko i Machivelliego z Teatru
DAKH z Kijowa. Zaplanowano też panele dyskusyjne: „Mistrzowie”,
który poprowadzi Jacek Żakowski z udziałem Krystiana Lupy, Anny
R. Burzyńskiej i Pawła Sztarbowskiego; oraz „Wojownicy i świadkowie”, który poprowadzi Agnieszka Lubomira Piotrowska z udziałem
twórców i artystów z Ukrainy. Festiwalowi towarzyszyć będą dwie
wystawy, pokazujące fenomen mistrza-nauczyciela. Pierwsza, poświęcona Krystianowi Lupie i Krzysztofowi Warlikowskiemu, a druga –
Waldemarowi Świerzemu i Andrzejowi Pągowskiemu (obaj są autorami plakatów MFSPiN), przy okazji będzie można obejrzeć wszystkie
plakaty festiwalowe; autorem tegorocznego jest Lex Drewinski.
Dla naszych pociech
Teatr Pinokio przygotował nowe „przedstawienie dla Najnajów”,
czyli najmłodszych dzieci pt. „Echy i achy”. Premiera 8 marca. Teatr
Arlekin będzie grał dla maluchów „Wyprawę na Szklaną Górę”
(2-7.3), a dla starszych dzieci sztukę o królu Maciusiu „Niewielki,
niemały król” (9-15.3). Baśniowa Kawiarenka zaprasza 22 marca
na premierę „Calineczki”. Warto przyjrzeć się nowej propozycji Filharmonii Łódzkiej – cyklowi „Nie do wysiedzenia”; są to koncerty-pogadanki, które uczą słuchania i rozkoszowania się muzyką. Odbywają się w dwóch grupach wiekowych: dla młodszych dzieci o godz.
10.00, a dla uczniów starszych klas podstawówki o godz. 11.45 (20.3).
Będą też wypróbowane formy koncertów dla młodych słuchaczy:
warsztaty „Baby Boom Bum” (19.3), i „Odkrywcy muzyki” (8.3).
W salach Pałacu Poznańskich także znajdzie się miejsce dla dzieci:
Muzeum Miasta zaprasza na zajęcia artystyczne z cyklu Tkalnia barw
(19.3) i na warsztaty na wystawie Lecha Kunki (30.3). Warsztat
w Domu Papiernika w Skansenie Architektury Drewnianej zapozna
dzieci z zastosowaniem papieru w teatrze (29.3).
W Filharmonii
Na marzec planowane są dwie retransmisje z Metropolitan
Opera: „Kniaź Igor” (1.3) i „Werther” (15.3). Koncert muzyki kameralnej nosi tytuł „Karnawał wenecki” (4.3). Utwory Bacha, Beethovena i Glassa będzie grać skrzypek Piotr Pławner (7.3), a skrzypek Mark
Bouchkov wykona Koncert skrzypcowy D-dur Brahmsa (21.3).
Z koncertem wystąpi tenor Bogusław Morka (22.3). Rarytasem marcowego repertuaru jest koncert Fiesta Mexicana z udziałem artystów
z Ameryki Południowej (28.3), nad którym patronat objął ambasador Meksyku w Polsce. W programie jest polska premiera koncertu
na marimbę pt. „Fiesta Otonal”, „II Sinfonia India” C. Chaveza
oraz Suita z muzyki do filmu „Noche de los Mayas”, w której gra 12
perkusistów! Orkiestrę FŁ poprowadzi Enrique Diemecke,
a na marimbie zagra Saul Medina.
Konkurs Organowy
W dniach 2-6 marca Akademia Muzyczna oraz parafia ewangelicko-augsburska św. Mateusza w Łodzi organizują III Międzynarodowy Konkurs Organowy im. prof. Kucharskiego. Pierwszy etap odbędzie się w gmachu Akademii przy ul. Gdańskiej 32, drugi w kościele
św. Mateusza. Przesłuchania są otwarte dla publiczności.
Wytwórnia
Do klubu przy ul. Łąkowej warto wybrać się na koncert Dawida
Podsiadły (2.3). Piotr Rogucki przyjedzie ze spektaklem złożonym
z utworów z solowych albumów (6.3).Wystąpią też Rapper O.S.T.R.
(16.3), Wojciech Waglewski i Fisz/Emade (30.3).
Beata Ostojska

Muzeum Sztuki
Wystawa w ms1 „Na zachętę do muzeum” będzie czynna tylko
do 2 marca, a w ms2 14 marca zostanie otwarta ekspozycja Pauline
Boty, malarki współtworzącej brytyjski pop-art.
W Muzeum Miasta Łodzi
Muzyczny Salon Poznańskich to tytuł nowego cyklu koncertów
w Sali Lustrzanej; wykonawcami będą artyści związani z Akademią
Muzyczną (16.3). 23.3 o godz.18.00 w Sali Lustrzanej rozpocznie się 40.
koncert z cyklu Jazz w Pałacu, w którym Trio Witolda Janiaka zagra
muzykę filmową w jazzowych aranżacjach. W pałacowych galeriach
można oglądać plakaty Wojciecha Weissa, obrazy Joanny Maślejak
oraz wystawę „Młodopolskie fascynacje” (23.3 o godz. 16.00 po wystawie oprowadzi jej kuratorka Monika Nowakowska). Szczególnie polecamy ekspozycję pt. „Lech Kunka.
Scenografia”, na którą składają się
zachowane projekty do spektakli
teatralnych wypożyczone z Teatru
Lalek Arlekin, Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego, dokumentacja fotograficzna i plakaty
Lech Kunka - Projekt scenografii
z Muzeum Kinematografii oraz
i kostiumów do spektaklu „Dżamil i róże”
Fot. B. Szafrańska
lalki i maski stanowiące własność
rodziny artysty i osób prywatnych. 27 marca o godz. 11.30 po tej wystawie oprowadzi jej kuratorka Krystyna Knapik.
W Muzeum Włókiennictwa
Do 23.3 będzie czynna wystawa „Prime Time” – prace dyplomowe studentów ASP w Łodzi. Warto też zwiedzić ekspozycję „Reaktywacja tkaniny ludowej” oraz wystawę prac Elżbiety Zrobek pt. „Sztuka papieru” w domu Papiernika w skansenie (od 4.3).
W teatrach
Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka zaprasza na wykład pt.
„Współczesność. Wybrane zjawiska z historii teatru polskiego” (5.3)
oraz na spotkanie z cyklu Mała Literacka, poświęcone przekładom
sztuk teatralnych (11.3). W Teatrze Wielkim wraca na afisz pokazana
w styczniu opera komiczna Rossiniego „Cyrulik sewilski” (19.3). Jest
to ciekawa i oryginalna inscenizacja. Jej autorki: Natalia Babińska
(reżyseria), Diana Marszałek (scenografia) i Julia Skrzynecka
(kostiumy) stworzyły spektakl
w konwencji komiksu, dowcipny,
w śmiałej kolorystyce i z zabawnyCyrulik sewilski
Fot. Joanna Miklaszewska
mi pomysłami. Teatr Muzyczny
w marcu kilka razy odda scenę gościom. Będzie można zobaczyć spektakl Teatru Capitol „Klimakterium” (8 i 9.3), występ Grupy MoCarta
(25.3) i koncert Eleni z zespołem (10.3). Natomiast 17 marca odbędzie
się premiera monodramu Adama Kowalczewskiego „Cztery sety
jazzu” na podstawie książki pt. „To był jazz” Andrzeja Idona Wojciechowskiego. Autorką muzyki jest Karolina Kowalczewska-Czekierda,
zaś na saksofonie zagra Michał Kobojek. W Teatrze im. Jaracza obejrzymy spektakl muzyczny złożony z piosenek żydowskich (15 i 16.3).
Teatr planuje także premierę komedii izraelskiej autorki Anat Gov pt.
„O Boże mój” (29.3). Zimą w Teatrze Małym odbyło się tzw. „Czytanie Szekspira”. 7 marca dramaturg wszechczasów powróci na scenę
w Manufakturze za sprawą premiery sztuki w reż. Włodzimierza Kaczkowskiego „Dzieła wszystkie Szekspira” (w nieco skróconej wersji)” –
jest to żartobliwa składanka wszystkich 37 dramatów Szekspira. Sztuka doczekała się już ośmiu realizacji w teatrach całej Polski, a teraz
dotarła do Łodzi. Aktorzy bawią publiczność cytatami i odwołaniami
do dzieł Szekspira.
Dotknij Teatru
Przygotowana na Dzień Teatru akcja „Dotknij Teatru” rusza 27
marca. Inauguracja odbędzie się w Teatrze Nowym i połączona jest
z premierą sztuki „Klajster”. Jej reżyser, Wojciech Klemm, zaprosił

KULTURA
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Cortázar na SCENIE
W tym roku Julio Cortázar skończyłby sto lat. Cały świat celebruje tę rocznicę, a w Argentynie bieżący rok ogłoszono Rokiem Cortazara. W dalekiej Polsce też nie brakuje wielbicieli argentyńskiego wizjonera literatury. 12 lutego,
w 30. rocznicę śmierci pisarza, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi
zainaugurował polskie obchody Roku Cortazara, poświęcając mu spotkanie
z cyklu Mała Literacka. Na cześć autora „Gry w klasy” osiemnastu aktorów
Teatru Nowego przeczytało (a właściwie odegrało) jednoaktówkę Cortazara
„Żadnych przesyłek do Pehuajó” w przekładzie Marty Jordan. Wyreżyserował
ją dyrektor Zdzisław Jaskuła, który po spektaklu poprowadził rozmowę z tłumaczką. „Rynek Łódzki” również wykorzystał jej wizytę i poprosił o wywiad.

Fotografie
na wystawach

W galerii ŁTF
przy ul. Piotrkowskiej 102 przez 3
tygodnie od 8.10 będzie można oglądać
wystawę
fotografii
Jak zaczęła się Pani przygoda z twórczością Cortazara?
miało się rozpocząć, kiedy nagle z ulicy dobiegł krzyk:
Señor
CortaKrzysztofa
Pamiętam jak dziś tamten maj 1975 r. Miałam 21 lat, byłam stu- zar, queremos entrar! (chcemy wejść!). Julio machnął
ręką iJarczewmilicja
skiego
pt. w
„Zapozodentką III roku Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego, a w Polsce otworzyła drzwi dla wszystkich. Czuliśmy się jak
śledzie
beczce,
Zobaczymy
panował boom literatury iberoamerykańskiej, którego początek ale niewygoda się nie liczyła. Liczyła się magia, wani”.
która ogarnęła
nas
na niej
portrety
wyznaczyło wydanie po polsku wielkiej powieści „Gra w klasy” wszystkich, głos Julia, którego stopniowo opuściła
nieśmiałość
ze
w 1968 r. Za nią poszły kolejne książki: „Opowieści o kronopiach i który mówił z coraz większą swobodą. Wtedy osób
jeszcze znanych
nie wiedziasceny politycznej
i famach”, „62. Model do składania”, „Opowiadania”, „Książka dla łam, że za kilka lat będę rozkoszować się formułowanymi
przez
i artystycznej. – Nie
Manuela”, „Ośmiościan”. Wydawnictwo Literackie w 1971 r. zapo- niego zdaniami, tłumacząc
sztukiJarczewski
i opowiadania.
fot. jego
Krzysztof
będępo
udawał,
prezenczątkowało Serię Prozy Iberoamerykańskiej, a do wzrostu popularTowarzyszyła Pani Cortazarowi w jego podróżach
Polsce.żeByliście
Jerzego Semkowa
zagrać
się budowa
sali koncer-„Literatura
towane zdjęcia to chwile „upolowane” – mówi aunościZakończyła
tej prozy przyczynił
się miesięcznik
na świecie”,
w utwory
Łodzi? Brahmsa
i Mozarta.numerów.
Następny dzień przyniesie
kon- zaczęłam
towejpoświęcał
AkademiijejMuzycznej
przy ul.
tor zdjęć.
– Zdecydowałem
się na pełną współpracę
który
swoje stronice
już Żuod pierwszych
Tak, po studiach
współpracować
z Ministerstwem
Kulcert Orkiestry
Symfonicznej
Filharmonii
2. Uroczyste
otwarcie
modelami.intelektualistów
Dałem im możliwość
wystąpienia przed
Wbardzkiej
ślad za literaturą
poszło
kino iodbędzie
pamiętam sympozjum
w maju
tury jako
tłumaczka i z pilotka
latynoamerykańŁódzkiej pod
batutą Pawła
się 18.
a uświetni je cykl
koncertów,
któ- Warszawską
aparatem
dowolnym
stroju, miejscu,
sytuacji. JedTacy
1975
r. 10,
zorganizowane
przez
Politechnikę
w klubie
skich,Przytockiego,
przybywających do
Polskiwna
zaproszenie
tej instytucji.
będzie bohatetowarzyszyć
pianistce
Beacie
ry od adresu
nowejstłoczeni
sali otrzymał
tytułśledziliśmy
„AŻ która
jak chcą,1978
ale jednak
– pozowali.
Wybierali
„Riviera
Remont”;
w klubie
perypetie
nym
z nich był
Julio – wsą,czerwcu
r. jeździłam
z nim
przez scenodwa
Bilińskiej
w Koncercie
fortepianowym
festiwal”,
a trwać
będzie chłonęliśmy
(nomen omen!)
grafię,i kostiumy,
jednak,
rów
17 filmów,
a następnie
wypowiedzi
i oświadczenia
tygodnie,
pełne wywiadów
wizyt. Wmimikę,
Łodzirekwizyty.
byliśmy Anamoże
otwarciu
pisarzy,
filmowców
i intelektualistów
iberoamerykańskich
zapro- Wwystawy
zorganizowanej
przez
Muzeum
„Artyści
polscy
dla
W. Lutosławskiego.
programie
są też
aż do 18
grudnia. Już
17.10 na nowej estradzięki
wolności
pozy,Sztuki
są na tych
zdjęciach
prawdziszonych
do Warszawy.
reprezentował
Julio Cortázar,
a ja R. Wagnera
Międzynarodowego
im.sprawdzić!
Salvadora Allende w Hawanie”.
G. Verdiego,
i B. Britte- Muzeum
dzie stanie
Orkiestra Argentynę
Symfoniczna
Akade- utwory
wi? Warto
dwa
wcześniej
wygrałam
konkurs
świecie” zapraszamy!
Ta nasza wspólna
podróż naznaczyła
zawsze. 13 lutego
1984
na (18.10).naSerdecznie
(BeO)
miimiesiące
Muzycznej
w Łodzi,
aby pod
batutą„Literatury
Z kolei w mnie
galeriinaAkademickiego
Ośrodna przekład literacki – przetłumaczyłam teksty z tomu „Ostatnia r. prezenter dziennika telewizyjnego
wiadomość:
ka Inicjatyw przeczytał
Artystycznych
do 16.10Wczoraj
będą
runda”, który w całości na polskim rynku miał się ukazać dopiero w szpitalu w Paryżu zmarł...
Nie mogłam zdjęcia
w to uwierzyć...
Przypomniaeksponowane
Grzegorza
Michałowza 4 lata. Już wtedy zdążyłam zagłębić się w świecie Julia, jak tysiące ły mi się nasze spacery i skiego,
niekończące
rozmowy.
Kilka pracy
dni później
którysię
obchodzi
25-lecie
zawomłodych Polaków mojego pokolenia. Teraz miałam zobaczyć same- zdałam sobie sprawę, że
w moim
osamotnieniu
nie byłam
sama.
dowej.
Znany
łódzki fotoreporter
zaczynał
go autora. Wysoki, W warszawskim dzienniku
ukazał się nekrolog
JuliaIlustrowanym”,
od jakiejś anood publikacji
w „Expressie
lekko przygarbiony, nimowej osoby prywatnej,
co dowodzi,
że jego
i On
sam
potem
robił zdjęcia
dlatwórczość
„Przeglądu
Sportoz nieśmiałym uśmie- cieszył się u nas wielką serdecznością.
W
prasie
polskiej
pojawiły
się
wego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej
chem chłopczyka, przekłady jego ostatnichPolskiej
wywiadów,
artykuły
krytyczne
i wspomnieAgencji
Prasowej.
Zapraszamy!
(jm)
Mec.którzy
Marekgo znali – dołączyłam do tego chóru pisząc „Elegię
wszedł
do
sali nia tych,
Kopczyński,
po brzegi wypełnio- na śmierć
Kronopia”, która ukazała się na łamach miesięcznika
mec. Bożena
nej
studentami. „Kontynenty”.
Od tamtej pory książki Julia są nieustannie wznaTowarzyszyła mu wiane,Niecieckaa ich łączny nakład osiągnął blisko 200 tys. egzemplarzy.
Ostojska
jego niezrównana Ukazują
się również wydania pośmiertne, jak choćby „Niespodziei dziekan w przekładzie moim oraz Iwony Krupeckiej, wydatłumaczka
Zofia wane stronice”,
ORA Jarosław
Chądzyńska. Spo- ne w ub. roku.
Szymański
tkanie
właśnie
Rozmawiał: Jerzy Mazur, Zdjęcia: Janusz Szymański
fot. Maciej
Grzegorek
13 września w siedzibie Okręgowej Rady Ad- Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była bowokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgro- wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
madzili
się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej dokoNa Styku Kultur 2013
Na Styku Kultur 2013
i wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień naniom film dokumentalny, a wieczór był także
z okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik. promocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy
W spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który do
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie druku przygotowało nasze wydawnictwo. Inicjawspominali byłą dziekan ORA, podkreślając Jej torami spotkania byli adwokaci Bożena Niecieccharyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej ka-Ostojska i Marek Kopczyński, a patronat nad
fot. Grzegorz
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan
Michałowski
pomagały piosenki francuskie wykonane przez Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)

AŻ Akademii Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

TERMINY NAJBLIŻSZYCH AUKCJI: 2 marca 167 Aukcja Dzieł Sztuki

rynek Łódzki
Łódzki 10(149)
3(154)2013
2014
rynek

21
9

KULTURA
KULTURA

INTERMEDICUS w rozwoju

Zakończył się już remont placówki przy ul. Sojczyńskiego. Co tu się zmieniło?
Wszystko – ściany, instalacje, podłogi, sufity, całe oświetlenie. To
był generalny remont. Chodziło nam o to, żeby placówka mająca histoDwa pytania do Witolda Barszcza,
ryczne znaczenie dla Łodzi –
Prezesa Łódzkiej Fundacji
była jedną z pierwszych w rehaRehabilitacji "Kamień Milowy"
bilitacji dzieci! – w dalszym
ciągu pisała historię wyznaczając
Miesiąc temu mówił Pan, że tragiczna
standardy. Przygotowujemy się
śmierć dr Anny Błaszczyk, założycielki Cenjuż na nową kontraktację umowy
trum INTERMEDICUS, nie zatrzymała
z NFZ. Placówka jest w pełni
działalności firmy. Co zatem dalej?
przygotowana do przyjęcia osób
Będziemy się starać kontynuować
niepełnosprawnych. Zamierzato, co dr Anna Błaszczyk stworzyła.
my prowadzić tu również wiele
Chcemy rozwijać Jej pomysły, gdyż była
innych usług prozdrowotnych –
fantastycznym lekarzem i jeszcze leptakże typowo komercyjnych, jak
szym managerem. Założyła trzy placówki specjalizujące się w szeroko aktywizacja osób starszych,
DZIKIE WINO
DoubleTree
ALICJA
AVIATOR
języki obce. Myślipojętej rehabilitacji
pacjentów w każdym wieku iii
i z różnymi schorzenia- kursy tańca,
Wiewiórczyn
by Hilton
ii
mi, od niemowląt
po osoby my również
o poszerzeniu tereul. Hallera 49
iiii
Pabianice, ul. rozwojem
Św.
Łódź zagrożonych nieprawidłowym
działania w placówstarsze
z problemami
ortopedycznymi i kardiologicznymi.
Jej dzieło nu naszego Łódź
tel. 43 676-20-20
al. Politechniki
19A
Rocha 8/10
będziemy
kontynuować zarówno w Centrum
przy ul. Kraszewskiego, kach na
terenie
ul. Łąkowa
29 województwa.
tel. 42 684-63-70
tel. 42 292-19-81
ul. Janosika jak i w wyremontowanej placówce przy ul. Sojczyńskiego.
Życzymy
powodzenia w realitel.
42 208-80-00
Pamiętamy też o specjalistycznym przedszkolu „Kamyczkowo”, w któ- zacji tych przedsięwzięć.
rym chcemy uruchomić szkołę dla dzieci niepełnosprawnych.
Jerzy Mazur
info@dzikiewino.com.pl
recepcja@hotelaviator.com.pl
www.doubletree.lodz.pl
recepcja@hotel-alicja.pl
www.dzikiewino.com.pl
www.hotelaviator.com.pl
recepcja@filmhotel.pl
www.hotel-alicja.pl
GRAND

iii

mHotel

REYMONT

Łódź
ul. Św. Teresy 111
tel. 42 652-99-90

Łódź
ul. Legionów 81
tel. 42 633-80-23

iii

Łódź
ul. Piotrkowska 72
tel. 42 633-99-20

grand@hotel.com.pl
www.grand.hotel.com.pl

WILLA IMPRESJA
Pabianice
ul. Żeromskiego 20A
tel. 42 227-14-14

iii

reymont@hotelewam.pl
www.hotelewam.pl

mhotel@mhotel.eu
www.mhotel.eu

recepcja@willa-impresja.pl
www.willa-impresja.pl

NZOZ Centrum Rehabilitacji INTERMEDICUS
www.intermedicus.pl
ul. Sojczyńskiego 3/5
tel. 42 657 10 86

ul. Kraszewskiego 7/9
tel. 42 643 43 00
fax 42 643 80 06

ul. Janosika 163
tel. 42 633 41 45

Ortopedyczne Centrum
Leczenia Fizykalnego

M*A*S*H
Liściasta 4/8 lok. 13 B/U2
E-MAIL mash2251@wp.pl
TEL (42) 632-08-79, 601-621-491

ZDROWIE
INFORMATOR

10
2

rynek
rynekŁódzki
Łódzki 3(154)
10(149)2014
2013

INFORMATOR MIEJSKI

WAŻNE TELEFONY

HOTELE

ch
smaków

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
tel. . . . . . . . . . 42 664-10-10, 42 664-10-00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 663-30-50
URZĄD MIASTA ŁODZI
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 638-40-00

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
tel./fax . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 638-59-55
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
rekomenduje
JERZY MAZUR
tel. . . . . . . . . . 42 638-59-57, 42 663-77-33

INFORMACJA LOTNISKOWA
- 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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 205-50-07

DoubleTree
by Hilton****

ALICJA**
Łódź,
al. Politechniki 19A
tel. 42 684-63-70
recepcja@hotel-alicja.pl
www.hotel-alicja.pl

Łódź,
ul. Łąkowa 29
tel. 42 208-80-00
recepcja@filmhotel.pl
www.doubletree.lodz.pl

DZIKIE
WINO

mHotel***

Wiewiórczyn,
ul. Hallera 49
tel. 43 676-20-20
info@dzikiewino.com.pl
www.dzikiewino.com.pl

Łódź,
ul. Św. Teresy 111
tel. 42 652-99-90
mhotel@mhotel.eu
www.mhotel.eu

REYMONT***

WILLA
IMPRESJA

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

Jesień po bułgarsku

Łódź,
ul. Legionów 81
tel. 42 633-80-23
reymont@hotelewam.pl
www.hotelewam.pl

Pabianice,
ul. Żeromskiego 20A
tel. 42 227-14-14
recepcja@willa-impresja.pl
www.willa-impresja.pl

TEATRY · KINA · MUZEA
FILHARMONIA ŁÓDZKA im. Artura Rubinsteina

ul. Narutowicza 20/22

TEATR WIELKI
pl. Dąbrowskiego

. . . . tel. 42 664-79-79

. . . . . . 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

Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42 207 27 60 oraz 793 483 936,) zaprasza w październiku na nowe dania szefa kuchni, przyrządzane
pod okiem znawców –MUZEUM
konsultantem
lokalu
jest m.in. prof. GeorKINO BAŁTYK
KSIĄŻKI
ARTYSTYCZNEJ
ul. Narutowicza 20 . . . . gii
. .Mintcher
tel. 42 630-36-03
Tymienieckiego
. . . . tel.
42 dań
674-42-98
z Katedry ul.
Slawistyki
UŁ. –24
W tworzeniu
karty
pomaga
KINO CHARLIE
MUZEUM
MARTYROLOGII
RADOGOSZCZ
nam
też
Mariana
Mamos,
znawczyni
kuchni
Bałkanów
–
wyjaśnia
Maciej
ul. Piotrkowska 203/205 . . . tel. 42 636-00-92
ul. Zgierska 147 . . . . . . . tel. 42 655-36-66
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy tu już kilka smakowitych
CINEMA CITY
MUZEUM SZTUKI
a tym
razem przyglądaliśmy
się jak
czyul. Karskiego 5 . . . . . dań,
. . tel.
42 664-64-64
ul. Więckowskiego
36powstają
. . . . zelevi
tel. 42 sarmi,
633-97-90
ŁÓDZKI DOM KULTURY li gołąbki w liściach kiszonej
kapusty
(polskie
MUZEUM
SZTUKI
- ms2 robione są z kapusty
ul. Traugutta 18 . . . . . . . tel. 42 633-70-13
19 bułgarska
. . . . . . pasta
. tel. z
42pieczonych
634-39-44
słodkiej!) oraz kiopołuul.
– Ogrodowa
tradycyjna
ORANGE IMAX
PAŁAC
HERBSTA
(oddział
Muzeum Sztuki)
bakłażanów,
grillowanej
papryki
i
świeżych
pomidorów.
Wyborne,
ul. Karskiego 5 . . . . . . . tel. 42 664-64-64
ul. Przędzalniana 72 . . . . . tel. 42 674-96-98
gorąco te dania polecam!
SILVER SCREEN
al. Piłsudskiego 5 . . . . . tel. 42 639-58-00/58

ul. Piotrkowska 282. . . . . . tel. 42 683-26-84

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

SKANSEN MIEJSKIEJ ARCHITEKTURY
DREWNIANEJ

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

bakłażany
pl. Zwycięstwa 1 . . . . . Pieczone
. . tel. 42
674-09-57

MUZEUM FABRYKI

ul. Drewnowska 58 . . . . . . tel. 42 664-92-93

MUZEUM KANAŁU „DĘTKA”
Plac Wolności

(o. Muzeum M. Łodzi)

. . . . . . . . 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

Pasta
kiopołu
Gołąbki zelevi sarmi
www.se-ma-for.com/muzeum-bajki

ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY
W GODZINACH: OD 500 DO 2100
W NIEDZIELĘ W GODZINACH: OD 800 DO 1800

ch
ch
smaków smaków s

rekomenduje JERZY MAZUR

Mięso z najwyższej półki

rekomenduje JERZY MAZUR

rekomenduje JERZ

rekomenduje JERZY MAZUR

Hale Selgros Cash&Carry przy
ul. Rokicińskiej 190 oraz 3 Maja 4
posiadają znakomitą ofertę produktów z mięsa oraz drobiu. Przeznaczona jest dla wszystkich posiadaczy
karty Selgros i jest szczególnie atrakcyjna dla hoteli, restauracji i firm
cateringowych – warto zatem czytać
firmową gazetkę reklamową na www.
selgros.pl, gdyż promocje zmieniają
się co dwa tygodnie! Działy mięsa
przestrzegają procedur HACCP
w chłodni oraz pomieszczeniach,
gdzie rozbiera się mięso. Obowiązują
tu rygorystyczne przepisy – podkreśla
Andrzej Klim, zastępca kierownika
działu. Każdy dostawca przywozi
Agnieszka Lefik
swoje
produkty
w ciągu
6 dni
od
Od kwietnia w Teatrze Wielkim
działa
kawiarnia
Clakier
Caffe
ul. Stalowa 1
uboju,
wpisując
termin
przydatno(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko wypić smaczną kawę, zjeść
tel.607 632 432
ści do
na świadectwie
jakowie zmodernizowane
hale Selgros
Wespożycia
otwarto
dwie zmodernizowane hale Selgros
ciasta własnego wypieku
i wypić drinka
w wrześniu
przerwach
między spekwww.stoliczkunakryjsie.pl
ści.
Selgros
przyjmuje
dostawy
ńskiejtaklami.
i 3 Maja (przy
Cash&Carry
–
przy
ul. Rokicińskiej
i 3 Maja (przy Pabianickiej). Dla
LokalPabianickiej).
czynny jest odDla
10.00
do 18.00
(w dni
spektakli
nawet
aga@stoliczkunakryjsie.pl
codziennie,
wszystko
jest
zatem
barkowe do
promocje
cenowe
i
gratisowe
zaklientów
przygotowano
wyjątkowe
promocje
cenowe
i
gratisowe
za24.00), a w porze lunchu zamówimy tu smakowite dania na godzo
świeże.
Pracownicy
premiowane
kupy
(co z50.
gratis,
a codysponują
100. premiowane odtwarzaczami Blu-Ray!)
rąco, wodtwarzaczami
tym chrupiąceBlu-Ray!)
krewetki na
sałacie
sosem
słodko-pikantprofesjonalnym
sprzętem
do
rozwieżymi
rybami.
To
absolutna
nowość
oraz
całkiem
nowe
stoiska
ze świeżymi
rybami. To absolutna nowość
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny i można tu zorganizować
bioru
mięsa
oraz
maszynami
i oceanicznych
znajdziemy
tu
między
obu
hal
–
wśród
ryb
morskich
i
oceanicznych
znajdziemy tu między
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię propróżniowego
dzieki
ta, łososia,
makrelę Trzmielak,
i śledzia, awłaściciel
także do
innymi
dorsza,
flądrę, halibuta,
wadzi Dariusz
cenionej
firmypakowania,
cateringowej
IN- łososia, makrelę i śledzia, a także
czemu
produkty
mają przedłużony
tym: TERBANKIET
amura, jesiotra, oraz
karpia,
pstrąga, „Congresowa”
wiele ryb
słodkowodnych,
w tym: amura, jesiotra, karpia, pstrąga,
restauracji
w nowej Hali Łódź
do
8 dni termin
spożycia.
Na półuzupełnia
duży
owoców
morza obejrzeć
sandacza
i szczupaka.
Całość
uzupełnia duży wybór owoców morza
EXPO.
W wybór
Clakier
Caffe
można
wystawę
malarstwa
Beaty
We wrześniu otwarto
dwie
hale Selgros
kach
jest bardzo
bogaty zmodernizowane
asortyment
ostryg.Szwed, znanej artystki i autorki opracowań
– krewetek,
kalmarów,
małż
i ostryg.
graficznych
do
ponad
–
ok.
150
produktów
z
mięsa
i
ok.
Cash&Carry
przy
ul.Selgros
Rokicińskiej
ioferuje
3 Maja
(przy
Pabianickiej).
Dla
e obecnie
około
40
tysięcy produktów
Cash&Carry
około
40 tysięcy produktów
50 filmów
fabularnych,
w–
tym
„Seksmisji”
i „Vabank”.
Gorąco
po-obecnie
z drobiu.
Znajdziemy
tuproduktów
m.in.
oduktów
dla igrupy
Ho-Re-Ca
czyli dla 100
i jest
najlepszym
dostawcą
dla grupyiHo-Re-Ca
czylizadla
lecam
zapraszam!
klientów
przygotowano
wyjątkowe
promocje
cenowe
gratisowe
z Argentyny
Stary
auracji i firm cateringowych. W tym rewelacyjną wołowinę
hoteli,
restauracji i firm cateringowych.
W tym Rynek 2
jagnięcinę
z Nowej
Zelan-odtwarzaczami
(co 50. nagrogratis,i Brazylii,
a co 100.
premiowane
Blu-Ray!)
gros otrzymałkupy
dwie prestiżowe
roku Selgros
otrzymał dwie prestiżowe
tel. nagro42 636 56 56
dii, wyroby z własnego rozbioru
ł „Retailer oforaz
the Year”
przyznawany
dy: tytuł
„Retailer
of
the Year” przyznawany
całkiem
nowe oraz
stoiska
ze
świeżymi
rybami.
To
absolutna
nowość
FIND US ON FACEBOOK:
WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT
własnej wędzarni, produkty
www.analogialodz.pl
dostawców FMCG dla najlepszej
przez dostawców FMCG dla najlepszej
obu hal – wśród rybmarynowane
morskich
i oceanicznych
znajdziemy tu między
i peklowane
do wędzehandlowej w kategorii „hurtownicy
sieci handlowej w kategorii „hurtownicy
nia
i
pieczenia,
białą
kiełbasę
suroinnymi oraz
dorsza,
flądrę, halibuta, łososia, makrelę
i śledzia,
a –także
i dystrybutorzy”
– już po
i dystrybutorzy”
oraz
już po
wą – delikatesową i niedźwiedzią
raz wiele
czwarty!ryb
– przyznawany
raz
czwarty!
–
przyznawany
słodkowodnych,
tym:
amura,
z czosnkiem,w
metkę
tatarską
i cebu- jesiotra, karpia, pstrąga,
przez klientów Złoty Laur lową oraz mnóstwo innych smakoprzez klientów Złoty Laur
sandacza
i szczupaka.
Całość uzupełnia duży wybór
owoców
Klienta
2013 w
kategorii witości.
Klienta
2013 w morza
kategorii
Gorąco zachęcam do tych
sieci
hurtowni kalmarów,
handlo- zakupów!
sieci hurtowni handlo– krewetek,
małż i ostryg.Jerzy Mazur
wych. Gratulujemy!
wych. Gratulujemy!
Selgros Cash&Carry
oferuje obecnie około 40 tysięcy
produktów
(jm)
(jm)

prasza na ryby Selgros zaprasza na ryby

Selgros zaprasza na ryby

Teatralny Clakier

Poznaj prawdziwy smak Indii
Restauracja ANALOGIA

Česky film

restauracja

i jest najlepszym dostawcą produktów dla grupy Ho-Re-Ca czyli dla
& pub
hoteli, restauracji i firm cateringowych. W tym
www.ceskyfilm.pl
roku Selgros otrzymał dwie
prestiżowe nagro-25a,
ul. Tymienieckiego
tel: 881 403 888
dy: tytuł „Retailer of the Year” przyznawany
przez dostawców FMCG dla najlepszej
sieci handlowej w kategorii „hurtownicy
i dystrybutorzy” oraz – już po
● Wykładziny
● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb
raz czwarty!
– przyznawany
przez klientów Złoty Laur
Comfort
Klienta
2013 Clean
w kategorii
ul.
Chmurna
sieci hurtowni 6handlotel.
503
730 977
wych.
Gratulujemy!
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Jesień po bułgarsku
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Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42 207 27 60 oraz 793 483 936,) zaprasza w październiku na nowe dania szefa kuchni, przyrządzane
pod okiem znawców – konsultantem lokalu jest m.in. prof. Georgii Mintcher z Katedry Slawistyki UŁ. – W tworzeniu karty dań pomaga
nam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni Bałkanów – wyjaśnia Maciej
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy tu już kilka smakowitych
dań, a tym razem przyglądaliśmy się jak powstają zelevi sarmi, czyli gołąbki w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są z kapusty
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych
bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
gorąco te dania polecam!
W lutym odbyło się oficjalne
otwarcie restauracji „Galicja” w
Manufakturze. Do lokalu przybyło mnóstwo łódzkich VIP-ów,
którzy zajadali się smakowitymi
potrawami mieszczańskiej kuchni galicyjskiej i wysłuchali koncertu Pawła Samokhina oraz
Lecha Dyblika. Szampańska zabaPieczone bakłażany
Pasta kiopołu
Gołąbki zelevi sarmi
wa trwała do późnej nocy! Restauracja znajduje się w alejce przy
Pałacu Poznańskiego prowadzącej do ulicy Ogrodowej. Powstała
z zamiłowania właścicieli do
podróży i dobrej
a nazwę
Hotel Aviator zaprasza 5 października
o godz.kuchni,
19.00 na
WieHotel Aviator zaprasza 5 października
o godz. 19.00
na Wiewzięła od terenów
Austro-Węgier,
czór Francuski. Będzie można przenieść się w klimat paryskich
czór Francuski. Będzie można przenieść
w klimat
paryskich
Ukrainy się
i Polski,
zwanych
nieuliczek i kabaretu Moulin Rouge, rozsmakować we francuskich
uliczek
i kabaretu
Moulin
Rouge,
rozsmakować
francuskich
gdyś
Galicją.
W we
lokalu
znajdują
Restauracja
Bułgarska
69
(tel.
42
207
27
60
oraz
793
483
936,)
zaspecjałach i dobrym winie. W programie są występy taneczne,
się dwa
poziomy
–przyrządzane
pierwszy
specjałach
i dobrym winie.
W dania
programie
są
występy
taneczne,na
prasza
w
październiku
na
nowe
szefa
kuchni,
konkursy i animacje z udziałem publiczności, zabawa przy mudrugi
w przepięknej
konkursy
i animacje–zkonsultantem
udziałemparterze,
publiczności,
przy mupod
okiem
lokalu
jestzabawa
m.in.
prof.
Georzyce
DJ-a znawców
i największych przebojach
francuskiej
piosenki.
Koszt
ceglanej
piwnicy.
To największa
DJ-a i największych
przebojach
francuskiej
piosenki.
Koszt
giizyce
Mintcher
z
Katedry
Slawistyki
UŁ.
–
W
tworzeniu
karty
dań
pomaga
zaproszenia wynosi 30 zł za osobę,
rezerwację w
można
zrobić elekrestauracja
Manufakturze,
zaproszenia
wynosi
30 znawczyni
zł za osobę,
rezerwację
można
zrobićMaciej
eleknam
też Mariana
Mamos,
kuchni
Bałkanów
wyjaśnia
tronicznie
(recepcja@hotelaviator.com.pl)
lub– pod
tel. 42
292
mogąca
jednorazowo
przyjąć
troniczniemenedżer
(recepcja@hotelaviator.com.pl)
lubkilka
podsmakowitych
tel. 42
292
Sosnowski,
lokalu.
Testowaliśmy
tu
już
19 81. Zapraszamy!
ponad
400
osób.
Gorąco
zachę19
81.
Zapraszamy!
dań, a tym razem przyglądaliśmy się jak powstają zelevi sarmi, czycam (polskie
do odwiedzin
li gołąbki w liściach kiszonej kapusty
robionei wypróbowasą z kapusty
nia dań z nowego menu!
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych
bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
gorąco te dania polecam!

„Galicja” bankietowa

Kankan w Pabianicach
Pabianicach
Jesień po bułgarsku

ch
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR
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Szefkuchni
kuchniMarcin
MarcinGrodzicGrodzicSzef
Pasta kiopołuki poleca Gołąbki
zelevi sarmistek
październiku
ki poleca ww październiku
stek
polędwicywołowej
wołowejwwsosie
sosiepiepiezzpolędwicy
przowym, podawany
podawany zz pieczopieczoprzowym,
nymi ziemniaczkami
ziemniaczkami i i szpinaszpinanymi
kiem,
oraz
smażone
polędwiczki
kiem, oraz smażone polędwiczki
wieprzowe, podawane
podawane na
na sosie
sosie
wieprzowe,
z
sera
pleśniowego.
Są
wyborne,
z sera pleśniowego. Są wyborne,
poobiedzie
obiedziepolecam
polecamszczególszczególaapo
nie domowe
domowe wypieki
wypieki i i desery
desery
nie
z
hotelowej
kawiarni,
które
z hotelowej kawiarni, które sąsą
równieżna
nawynos!
wynos!
ZPolędwiczkawieprzowa
wieprzowa
również
ZPolędwiczka

Pieczone bakłażany

ul. Piotrkowska 106/110
Tel. 42 632 44 98,
42 636 63 77
www.hortcafe.com.pl
hortcafe@hortcafe.pl

Stekzzpolędwicy
polędwicywołowej
wołowejV
V
Stek

„Willa Impresja”
Impresja”
„Willa

Pabianice,ul.
ul.Żeromskiego
Żeromskiego20A
20A
Pabianice,
tel.42
42227
22714
1414,
14,
tel.
www.willa-impresja.pl
www.willa-impresja.pl
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restauracji
„Skandal
w Kuchn!”

– nie używamy półproduktów, każde
podawane tu danie powstaje od zera.
Nasza kuchnia to autorska fuzja najciekawszych połączeń kuchni klasycznej,
molekularnej i śródziemnomorskiej.
Łącznie z procesami wędzenia – dbamy
o to, aby te procesy odbywały się we
właściwej temperaturze i miały odpowiednie drewno do palenia. Tworzymy
własne przetwory, mamy już marmoladę morelową, a będą też grzyby marynowane.
t Jakie macie do wyboru wina?
Wina muszą być w dobrej cenie,
aby zachęcały do konsumpcji. Nasza
załoga jest przygotowana do tego,
aby o winach opowiedzieć, doradzić
i właściwie podać. Serwować będziemy
m.in.●
hiszpańskie
wino stołowe w kawnętrz
Myciei szyb
Monika
rafkach,
któregoMaciej
nikt w Dąbrowscy,
Łodzi jeszcze
właściciele restauracji „Camminie podaje jako domowe. Koszt litrono”, otworzyli w listopadzie
wej karafki wyniesie 42 zł, a będą też
2013 r. swoją restaurację w całdostępne w karafkach 250 oraz 500 ml.
kiem nowym miejscu. Przez lata
t Macie tu ciekawe wnętrze. Co się
lokal mieścił się w Manufaktutu będzie działo?
rze, ale w połowie 2012 r. restauDo „Skandalu w Kuchn!” będą
racja musiała się stamtąd wyproprzychodzili
artyści jest
bez na
zapowiedzi,
wadzić. Obecnie
ul. Głoaby
zaskakiwać
gości.
Będą
pokazy–
wackiego 5a, a dokładnie
tanga
argentyńskiego,
mu- 10.indd
na skrzyżowaniu
ul. występy
Sucharskiezyczne
i recitale.Nieco
Zapraszamy,
wpadgo i Staszica.
mniej tu
jest
nijcie
do nas!
(Not. jm)
miejsca
niż w Manufakturze,

ch
smaków
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Z

„Cammino” wróciło

Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

Będzie „Skandal”...
Teatralny Clakier

gdzie lokal był dwupiętrowy,
Rozmowa
t Kogo zapraszacie do nowej restauracji?
ale jest tak samo przytulnie,
Chcemy stworzyć miejsce, w któz Patrykiem a przede
wszystkim – równie
rym
dobrze będą
czuli ludziesię
w przesmacznie,
bosiępersonel
nie
Od kwietnia wApostolidisem,
Teatrze Wielkim
działa kawiarnia
Clakier Caffe
dziale
25-45 lat
– zarówno
biznesmeni,
zmienił.
Na
otwarciu
lokalu
(tel. 733 300 072). Ale
można
tu
nie
tylko
wypić
smaczną
kawę,
zjeść
właścicielem jak
i młodsi,
którzy
w okoligoście
sięmieszkają
smakołykami
ciasta własnego wypieku i wypić drinka
wraczyli
przerwach
między spekcy.
Budujemy
kartęKamila
kuchni odSkroka,
podstaw
restauracji
szefa
kuchni
taklami. Lokal czynny jest od 10.00 do 18.00 (w dni spektakli nawet
–laureata
nie używamy
półproduktów,
każde
wielu
kulinarnych
do 24.00), a w porze
lunchu zamówimy
tu smakowite
dania na go„Skandal
podawane
tutym
danieI powstaje
od
zera.
nagród,
w
miejsca
w
konrąco, w tym chrupiące krewetki na sałacie z sosem słodko-pikantw Kuchn!”
Nasza
kuchnia
to autorska fuzja
najciekursie
„Festiwalu
Dobrego

nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny i można tu zorganizować
kawszych
kuchni
klasycznej,
Smaku” połączeń
za danie
„Wspomniebankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe
– kawiarnię
promolekularnej
i śródziemnomorskiej.
nie
Lazurowego
Wybrzeża”.
wadzi Dariusz Trzmielak, właściciel cenionej firmy cateringowej INŁącznie
z
procesami
wędzenia
–
dbamy
Gorąco tę kuchnię polecam!
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź
o to, aby te procesy odbywały się we
EXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty
właściwej temperaturze i miały odpoSzwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad
wiednie drewno do palenia. Tworzymy
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco powłasne przetwory, mamy już marmolalecam i zapraszam!
dę morelową, a będą też grzyby marynowane.
t Jakie macie do wyboru wina?
rynek Łódzki 10(149) 2013 Wina muszą być w dobrej cenie,
aby zachęcały do konsumpcji. Nasza
załoga jest przygotowana do tego,
10.indd 17
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)
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PIZZERIA
IN CENTRO
16

Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

Poznaj prawdziwy smak Indii

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

TOKYO Sushi-Bar

Piotrkowska 126

9/25/13 7:07 PM

tel. 537 133 337
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ul. Snycerska 6 tel. 42 661 01 08, 504 043 043
biuro.exoop@gmail. com www.exoop.pl
* Organizacja imprez * Wynajem sali * Catering *
* Wypożyczalnia sprzętu * Transport i przeprowadzki *

Clakier z krewetkami

ch
ch
smaków
smaków

NALEŚNIKARNIA

Rynek Manufaktury (na wprost ms2)
Tel.
42MAZUR
665
74, 885 201 471
rekomenduje
JERZY
rekomenduje
JERZY52MAZUR
Dania także są na wynos z dowozem!

Poznaj prawdziwy smak Indii

Kawiarnia Clakier Caffe
(tel. 733 300 072) zaprasza w marcu
nie tylko na smaczną kawę i ciasta
własnego wypieku. W przerwach
między spektaklami można tu
wypić drinka, ale w porze obiadowej zamówimy tu smakowite dania
na gorąco, w tym chrupiące krewetki na sałacie z sosem słodko-pikantnym. Lokal czynny jest od
10.00 do 18.00, a jak są spektakle –
nawet do 24.00. Można tu zorganizować bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię prowadzi Dariusz Trzmielak,
właściciel cenionej firmy cateringowej INTERBANKIET oraz
restauracji
w nowej
Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42
207 27 60„Congresowa”
oraz 793 483 936,)
zaHali EXPO
W przyrządzane
Clakier Caffe
prasza w październiku na nowe dania
szefa Łódź.
kuchni,
można
obejrzeć
wystawę
pod okiem znawców – konsultantem
lokalu
jest m.in.
prof. malarGeorSzwed,karty
znanej
gii Mintcher z Katedry Slawistyki stwa
UŁ. –Beaty
W tworzeniu
dańartystki
pomaga
i autorki
opracowań
graficznych
nam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni
Bałkanów
– wyjaśnia
Maciej
do ponadtu50
filmów
fabularnych,
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy
już
kilka smakowitych
„Seksmisji”
i sarmi,
„Vabank”.
dań, a tym razem przyglądaliśmy w
siętym
jak powstają
zelevi
czyGorąco
polecam
i
zapraszam!
li gołąbki w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są z kapusty
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych
bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
gorąco te dania polecam!

Jesień po bułgarsku

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

Stara Piekarnia
Pizzeria
ul. Żwirki 26
tel. 42 239 46 40, 512 990 719
www.starapiekarnia.biz.pl

GASTRONOMIA

Jesień po bułgarsku

Pieczone bakłażany

Pasta kiopołu

Gołąbki zelevi sarmi

Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42 207 27 60 oraz 793 483 936,) zaprasza w październiku na nowe dania szefa kuchni, przyrządzane
pod okiem znawców – konsultantem lokalu jest m.in. prof. Georgii Mintcher z Katedry Slawistyki UŁ. – W tworzeniu karty dań pomaga
nam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni Bałkanów – wyjaśnia Maciej
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy tu już kilka smakowitych
dań, a tym razem przyglądaliśmy się jak powstają zelevi sarmi, czyli gołąbki w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są z kapusty
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych
bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne,
gorąco te dania polecam!
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eXoop z doświadczeniem

Dwa pytania do Barbary Szataniak,
Prezesa Zarządu EXOOP

wielkogabarytowych do 3,5 t. Gwarantujemy doskonałą jakość
usług oraz konkurencyjne ceny.
Powstało w Łodzi sporo firm oferujących takie usługi. Co Was
wyróżnia?
Doświadczenie i lata praktyki. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i dbamy o każdy szczegół, by spełnić jego oczekiwania. Jesteśmy twórczy i niestandardowi, a każde zlecenie realizujemy z wizją, Cechuje nas rodzinna atmosfera, klasyka, jakość
i estetyka. Dbamy o dobry smak i sposób podawania potraw
„W Dobrym Stylu”. Gwarantujemy bezpieczeństwo ilości zamawianych potraw. Zapewniamy obsługę i opiekę przez cały czas
trwania uroczystości. Posiadamy
umiejętność empatii i słuchania
potrzeb klienta. Doradzamy
w kwestii organizacji przyjęcia
oraz doboru asortymentu naczyń
i sprzętu gastronomicznego. Oferujemy usługi kompleksowo,
zapraszam do współpracy!
(Not. jm)

Od kiedy działa Pani na rynku?
EXOOP od 2009 r. świadczy
usługi w zakresie organizacji imprez
okolicznościowych do 40 osób, cateringu, wynajmu sali wyposażonej
w sprzęt audiowizualny z dostępem
do internetu, wypożyczalni naczyń
stołowych i sprzętu gastronomicznego. Prowadzimy też usługowe zmywanie naczyń po przyjęciach, uroczystościach rodzinnych i weselach
z odbiorem brudnych naczyń. Nasz
lokal położony jest blisko centrum
miasta, z dobrym dojazdem i własnym parkingiem do dyspozycji
klientów. Co najważniejsze – mamy
własny transport do przewozu rzeczy

Armatka Kultury
Akademia Muzyczna w Łodzi zdobyła w lutym Armatkę Kultury
– nagrodę redakcji e-Kalejdoskopu (www.e-kalejdoskop.pl) dla najbardziej wystrzałowego łódzkiego wydarzenia kulturalnego 2013 r. Kandydatów było dwunastu, a najwięcej głosów w plebiscycie zebrał AŻ Festiwal, cykl projektów artystycznych trwający od października do grudnia
ub. roku w nowej Sali Koncertowej przy ul. Żubardzkiej 2a.
– Aby skoncentrować uwagę publiczności i mediów na naszej nowej sali, zorganizowaliśmy cykl prezentacji najciekawszych projektów artystycznych i artystyczno-naukowych w wykonaniu studentów i pedagogów naszej uczelni oraz gości.
Efekt przerósł nasze oczekiwania: większość koncertów i spektakli festiwalu odbywała się przy nadkompletach publiczności – wyjaśnia prof. Cezary
Sanecki, rektor AM. Do najważniejszych wydarzeń festiwalu należały: jubileusz Bogusława Schaeffera, koncert Orkiestry Barokowej AM, koncert
Chóru i Orkiestry Symfonicznej AM z muzyką Witolda

Młyn z książkami

Polecamy w marcu dwie książki Wydawnictwa Księży Młyn
(www.km.com.pl). Pierwsza
to „Architektura okupowanej Łodzi. Niemieckie plany
przebudowy miasta” Tomasza Bolanowskiego. Znajdziemy tu mało znaną kartę
historii Łodzi z czasów okupacji. Łódź miała być prawdziwym niemieckim miastem i autor przedstawia
plany, zamierzenia urbanistyczne i architektoniczne
Niemców związane z przebudową Litzmannstadt. Publikacja zainteresuje nie tylko
historyków, ale także miłośników Łodzi i jej architektury. Publikację wzbogacą unikatowe ilustracje, plany i projekty architektoniczne.
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Lutosławskiego i Wojciecha Kilara oraz prapremiera musicalu „Łódź
Story”, napisanego przez Włodzimierza Korcza na zamówienie łódzkiej Akademii. 24 marca uczelnia będzie obchodzić swoje święto,
na które przygotowano Salon Absolwentów w Sali Koncertowej.
W programie koncert studencki oraz spotkanie z Teresą Żylis-Garą,
Wandą Wiłkomirską i Włodzimierzem Korczem.
(BeO)

Druga to „Kolumb odkrył Amerykę, a łódzcy muzycy Finlandię”
Wojciecha Frankowskiego. Książka opisuje
zarobkową emigrację polskich muzyków do Finlandii. Na zjawisko to
autor patrzy przez pryzmat swoich przygód,
bowiem przez 12 lat pracował w tym kraju jako
muzyk. Autor barwnie
charakteryzuje Finlandię
pod kątem społeczno-politycznym i kulturowym, porównuje ustrój
w Polsce i Finlandii oraz
nastroje, jakie panowały
w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia w obu krajach,
i to nie tylko w środowisku muzycznym. Czyta
się świetnie!
Jerzy Mazur
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Dostarczam ludzi
na właściwe miejsca

Trzy pytania do Lizy Stolarczyk,
właścicielki firmy HR SOLO

Trochę już się znamy i wiem, że lubi
Pani... prace domowe, a co konkretnie?
Lubię projektować i szyć stroje
moich dzieci na szkolne przedstawienia. Hoduję także warzywa i owoce,
lubię pielęgnować mój ogród. To także
pomaga w prowadzeniu firmy. Jestem
konsultantem personalnym z ponad
15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu działami osobowymi w firmach międzynarodowych. Współtworzyłam struktury organizacyjne, nowe filie i działy produkcyjne,
pozyskiwałam nowych pracowników, budowałam zespoły, prowadziłam innowacyjne projekty rekrutacyjne dla przemysłu. Obecnie
jako samodzielny partner biznesowy świadczę usługi rekrutacyjne,
opracowuję dokumenty wewnętrzne związane z obszarem personalnym, oceniam i szkolę personel. Organizuję także praktyki, szkolenia i staże. Staram się dostarczać właściwych ludzi na właściwe miej-

sce w taki sposób, aby zarówno pracodawca, jak i pracownik, byli
usatysfakcjonowani. Tylko wtedy można osiągnąć trwały sukces.
Co jest najważniejsze w takiej pracy?
Podstawą powodzenia jest efektywna komunikacja na linii: kandydat – rekruter – klient. Równie istotną sprawą jest ciągłe budowanie aktualnej bazy danych. Dla mnie projekt nie kończy się zatrudnieniem kandydata – staram się utrzymywać kontakt zarówno z pracodawcami, jak
i z kandydatami, których rekomendowałam – nawet z tymi, którzy nie
zostali zatrudnieni. Swoje usługi świadczę już blisko 8 lat. Ważnym dla
mnie klientem jest przemysł. Rekrutacje techniczne są bardzo wymagające, w rzetelnej ich ealizacji pomaga mi moje inżynierskie wykształcenie.
Przejechała Pani kiedyś autostopem prawie całą Europę. To pomaga
w nawiązywaniu kontaktów?
Zdecydowanie tak. Moje podróżnicze przygody nauczyły mnie
otwartości i tolerancji w stosunkach międzyludzkich, szacunku dla
różnych kultur i postaw. To procentuje przy budowaniu wizerunku
pracodawcy, który jest zawsze jednym z głównych celów prowadzonych przeze mnie projektów. Do każdego zlecenia podchodzę
w sposób indywidualny, starannie dobieram najlepsze rozwiązania.
Przywiązuję szczególną uwagę do zaprojektowania rozwiązań personalnych tak, aby były opłacalne i właściwe w szerokim horyzoncie
czasowym. Zapraszam do współpracy!
Notował: Jerzy Mazur

Znajdujemy właściwych ludzi
na właściwe miejsca
www.hrsolo.pl
REKRUTACJE, DORADZTWO PERSONALNE

Biuro dla biznesu

Zakładając firmę bardzo
często ze względu na koszty rejestrujemy ją w domu. Sekretariatem jest wtedy wieszak w przedpokoju i półka na regale obok
telewizora, a gabinetem stolik
w najbliższej restauracji. Po
kilku miesiącach zaczynamy się
rozglądać za tanim, ale jednak
własnym, gustownie umeblowanym pomieszczeniem z komputerem, telefonem, kopiarką,
rzutnikiem oraz sekretarką
i ekspresem do kawy. To najwyższy czas, aby zajrzeć do Biura
Coworkingowego LOCUS przy
ul. Piotrkowskiej 276 (bud. B
lok. 2 w głębi posesji). To miejsce wielu możliwości – można
tu zarejestrować firmę (dopisu-

jąc nowy adres w spisie Ewidencji
Działalności Gospodarczej UM)
i używać do celów korespondencyjnych i marketingowych, co ułatwia
na początku działalności identyfikacje firmy i podnosi jej prestiż.
Następnie można tu pracować
we wspólnej przestrzeni biurowej
(indywidualne stanowiska pracy są
wynajmowane na godziny). Jak
trzeba spotkać się z klientem indywidualnie, do dyspozycji są pokoje
2 i 5 osobowe (też wynajmowane
na godziny). Można tu organizować szkolenia, konferencje i prezentację w sali szkoleniowej, wyposażonej w flipchart oraz sprzęt
audiowizualny. Można też powierzyć w biurze LOCUS obsługę kancelaryjno-sekretarską firmy (obsługa korespondencji, prowadzenie kalendarza spotkań, praca z dokumentami, szkolenia BHP itd.), dzięki czemu zyska się komfort i czas
na rozwijanie własnej działalności. A wszystko to przy filiżance pysznej, aromatycznej, świeżo parzonej kawy. Zapraszamy na rozmowy!

LOCUS Biuro Coworkingowe
ul. Piotrkowska 276, bud. Blok. 2
tel/fax: 42 235 45 15
biuro@locus.lodz.pl
www.locus.lodz.pl
RYNEK
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WAM
do zebów
W systemie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM dzia- tycznego ultrasonografii, a także konwencjonalnych zdjęć RTG. Przyjała również Poradnia Stomatologii. Wysoki poziom usług i znakomita zna atmosfera zapewnia komfort leczenia pacjentom dorosłym oraz
opinia, jaką wypracowała przez dziesięciolecia, ugruntowały jej pozycję dzieciom. W poradni wykonywane są nowoczesne i precyzyjne zabiegi
na rynku stomatologicznym. Doświadczony zespół lekarski i pielę- odtwórcze tkanek twardych i miękkich z zastosowaniem materiałów
gniarski pod kierownictwem dra n. med. Jerzego R. Foczpańskiego zaj- renomowanych firm. Efekty leczenia prezentowane były na konferenmuje się pacjentami w bogato wyposażonych gabinetach z szerokim cjach naukowych, a o wysokim poziomie usług świadczy fakt, iż co roku
zapleczem diagnostycznym. Zgłaszający się chorzy znajdą tu pomoc odbywają tu staż absolwenci studiów stomatologicznych z najwyższą
We wrześniu
odbyły średnią
się Międzynarodowe
we wszystkich dziedzinach stomatologii zachowawczej,
periodontoloocen. Poradnia została wyróżniona akredytacją na specjalizacje
Targistomatologicznej
REHABILITACJA, zorganizowane
od 21 i protetyki stomatologicznej, a złożone zostały
zakresu ortodoncji
gii, pedodoncji, protetyki, ortodoncji i chirurgii
lat
przez
łódzką
spółkę
INTERSERVIS.
Przyjez implantologią. Wykonuje się tu dokładną diagnostykę radiologiczną wnioski na specjalizacje w pozostałych dziedzinach. Więcej na stronie
chało
tu 230 wystawców‚
sześć tysięcy lekarzy w zakładce „gabinety dentystyczne”.
przy zastosowaniu badań tomografii komputerowej,
rezonansu
magne- www.usk.umed.lodz.pl
rehabilitantów, fizjoterapeutów‚ naukowców
i osób niepełnosprawnych z opiekunami. To jedna
z najważniejszych imprez branży medycznej
w Europie, prezentująca najnowsze urządzenia
MEDEN-INNMED
KOORDYNACJA
wspomagające diagnozowanie‚ leczenie i rehabilitację. W tym roku swoją premierę miały tu
m.in. robot wspomagający rehabilitację rąk,
słuchawki służące do światłoterapii podczas sezonowych depresji, interaktywne gry do terapii
dzieci z autyzmem oraz sprzęt do nauki chodu.
Podczas targów odbyło się kilkanaście konferencji i warsztatów poświęconych fizykoterapii
w stomatologii, rehabilitacji kardiologicznej oraz
systemowi opieki nad osobami niepełnosprawnyHABILIS
STANLEY
mi. Złote medale Targów Rehabilitacja zdobyły
firmy MEDEN-INNMED za PiezoWave2 działający skupioną falą uderzeniową ESWT, KOORZdjęcia: Archiwum JSM
Drdo
n. med.
Jerzy
Foczpański
i lek stom. Piotr Melon
DYNACJA za system
oceny
postawy
i chodu
FreeMed Posture, oraz BTL Polska za aparat do
terapii ultradźwiękowej BTL-4710. Wyróżnienia
Byliśmy
już blisko
sukcesu, opracowaliśmy koncepcję, przedyskutoprzyznano firmom HABILIS
za ortezę
dla osób
waliśmy
statut oraz
po udarze, VITA za urządzenie
do reedukacji
cho-formułę wdrażania. Wspólny projekt na pewno
zintegrowałby
środowisko.
du Parestand oraz STANLEY
za taśmę termoplaDwa pytania styczną Orficast. Gratulujemy!Co Pan poleca przyszłym licencjobiorcom?
VITA i przeanalizowanie proponowanych
Szczegółowe przeczytanie
BTL POLSKA
do Tomasza Błeszyńskiego,
doradcy „Rynku Nieruchomości” regulaminów, aby przed ich podpisaniem sprawdzić ich zgodność
z obowiązującym prawem. Trzeba też wnikliwe zapoznać się z propozyCzeka nas wysyp licencji, certyfikatów, cjami standardów zawodowych oraz kodeksem etyki. Można bowiem
świadectw i zaświadczeń. Dlaczego?
wpaść z deszczu pod rynnę. Deregulacja uczyniła nas wolnymi. ZdecyZawdzięczamy to ustawie deregu- dujmy się na nowe regulacje zawarte w standardach, ale po ich analizie.
lacyjnej likwidującej licencje pośred- Jakie rozwiązanie będą dla nas dobre, jaki projekt spełni nasze potrzeby
ników i zarządców nadawane przez i w jakim zakresie będzie nam pomocny? Trudno dociec, czy proces
Ministra. Licencji „państwowych” już licencjonowania zakończy się tylko zawieszeniem kolejnej ramki
nie ma, będą za to przeróżne pomysły na ścianie, czy też da nam szansę dalszego rozwoju. Okazać się może,
licencjonowania rynku nieruchomości. Bardzo żałuję, że nasza wie- że będziemy chcieli mieć po kilka różnych licencji, certyfikatów czy
lomiesięczna praca nad uzgadnianiem między-federacyjnych świadectw i nie ma w tym nic złego.
i otwartych na środowisko regulacji nie przyniosła rezultatu.
(Not. jm)

Złota Rehabilitacja

Nieruchomości zderegulowane
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Salon z Duszą Ruchu

Dobre granie
Lubisz muzykę, a masz kiepski sprzęt w samochodzie?

Wpadnij do serwisu audiomania przy ul. Kolumny 122/128
(tel. 501 490 543 oraz 516 879 839). Zainstalujesz tu najbardziej
wymyślne radia, głośniki, wzmacniacze, systemy video, CB-Radia,
systemy nawigacji GPS lub zestawy głośno-mówiące. Firma specjalizuje
się także w zabudowie bagażników, przeróbkach wnętrz pojazdów,
montowaniu czujników cofania, zabezpieczeniach i alarmach, satelitarnych systemach monitorowania i systemach ksenonowych.
Zajrzyj na www.caraudiomania.pl i wpadnij do nas na konsultacje.
Doradzimy jak przygotować samochód do słuchania muzyki!

MOTORYZACJA

Salon Matsuoka Motor przy
ul. 3 Maja 1/3, jedyny autoryzowany przedstawiciel tej marki
w Łodzi, zaprasza na jazdy próbne
Mazdą CX-5, kompaktowym SUV-em wyposażonym w technologię
SKYACTIV. Samochód ma stylizację „KODO – Dusza Ruchu”.
Konstruktorzy tego modelu
mówią, że prowadzenie CX-5 jest
łatwe jak jazda na sankach i rowerze! Dzięki dwóm sekwencyjnie
pracującym turbosprężarkom silnik Diesla SKYACTIV-D reaguje
natychmiast na ruch pedałem
gazu. Natomiast silnik benzynowy SKYACTIV-G ma topień sprężania 14:1, co daje mu miękkość
pracy i elastyczność połączoną
z niskim zużyciem paliwa. Ręczną
skrzynię biegów daje się obsługiwać jak w sportowym samochodzie, zaś automatyczna została tak
skonstruowana, by zapewnić błyskawiczną odpowiedź na wciśnięcie i zwolnienie gazu. I najważniejsza informacja: samochody
z napędem na jedną oś są w salonie Matsuoka Motor tańsze o całe
8000 zł. Zapraszamy!
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ej
motoryzacji
Magnum Car Service

Myjnia z dużym zasięgiem
Firma Auto-SPA (www.autospa-lodz.pl) we wrześniu
otworzyła nową filię w podziemnym garażu hotelu DoubleTree by Hilton oraz mobilną myjnię z dojazdem do klienta
(tel. 507-504-574). Myjnia przy ul. Kilińskiego 85 (tel. 730-3399-66) specjalizuje się w auto detailingu, poza myciem samochodu można pozbyć się rys, wypolerować lakier, wyprać
tapicerkę czy nawet wypolerować zabrudzone reflektory.
Natomiast w nowej filii w hotelu DoubleTree (tel. 608 88 33
11) pracownicy mają do dyspozycji innowacyjne urządzenie
Magic Steam Jet, służące do mycia samochodu oraz prania
tapicerki za pomocą suchej pary pod wysokim ciśnieniem.
Po takim zabiegu – wyjaśnia Michał Milczarek, właściciel firmy – samochód jest idealnie czysty, wyprana tapicerka jest sucha po 15
minutach, a para czyści najgłębsze zakamarki – kratki wentylacyjne,
uszczelki czy zawiasy. Serdecznie zapraszam!

Przy ul. Kilinskiego 85 na samym końcu posesji
działa serwis samochodowy MAGNUM. Można tu
wymienić opony, olej, filtry i klocki hamulcowe, jak
również naprawić zawieszenie i układ wydechowy.
Ceny są niezwykle atrakcyjne, zaś prace wykonywane są szybko i profesjonalnie. Warto wcześniej umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer 502 142 003.
Zapraszamy!
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NIGHTRYNEK
LIFE

MATSUOKA
MOTOR
AUTO
KSIĘŻYNO

ŁÓDŹ, UL. 3 UL.
MAJA
1/3, 93-408 Łódź
BIAŁYSTOK,
PRZEMYSŁOWA
5, 16-005 KSIĘŻYNO,
TEL.85
4274
645
41 www.mazda.bialystok.pl
www.mazdalodz.pl
TEL.
7441
371

