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Kurs na Afrykę?

Lublinek pod nową batutą

Rossmann Run startuje

W maju startuje XIV edycja Biegu Ulicą Piotrkowską ROSSMANN RUN (można się jeszcze zgłaszać na stronie www.biegpiotrkowska.pl). Ze względu na większe zainteresowanie impreza
została w tym roku podzielona na dwa eventy. Biegi szkolne,
w tym także rywalizacja przedszkolaków, zorganizowane zostaną
21 maja pod nazwą Mini
Bieg Ulicą Piotrkowską
Rossmann Run (udział dla
najmłodszych jest bezpłatny). Bieg główny zaś startuje 28 maja o godz. 19.00.
Zapraszamy!
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Targi Logistyki Służb Mundurowych
W dniach 10-11 maja Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają
na IV edycję Targów Logistyki Służb Mundurowych. Impreza zgromadzi przedstawicieli niemal wszystkich służb mundurowych
w Polsce. W trakcie dwóch dni targów środowiska nauki, biznesu
oraz służb specjalnych poznają nowe trendy wielu branż przemysłu.
Gościem specjalnym będzie Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Dariusz Łukowski. Targi są doskonałym miejscem
do nawiązania kontaktów i wypracowania porozumień służących
sektorowi publicznemu i prywatnemu w budowie systemu bezpieczeństwa publicznego. Jednym z ważniejszych elementów targów
będzie debata „Innowacje dla bezpieczeństwa. Nauka – Biznes –
Służby Mundurowe”, obejmująca trzy panele: zaopatrzenie, przetargi, zamówienia publiczne i transfer nowoczesnych technologii.
Wśród blisko 70 wystawców są przedstawiciele branż tekstylno-odzieżowej, specjalnych wyrobów włókienniczych, spożywczej, IT,

zabezpieczeniowej, motoryzacyjnej, budowlanej, medycznej, chemicznej, BHP, infrastrukturalnej,
radioelektronicznej i optoelektronicznej oraz produkcyjnej. Swoją
ofertę przedstawią m.in. tak znane
firmy, jak Modar, Wojas, Bumar,
Medema, Canon, Atos czy
RTcom. Dużą atrakcją targów
będzie wystawa Inspektoratu
Implementacji Innowacyjnych
Technologii Obronnych z najnowszymi osiągnięciami techniki polskiej armii – wypróbujemy tu symulator i trenażery żołnierzy na
wszystkich poziomach szkolenia. Szczegółowe informacje – na stronie www.tlsm.pl
(jm)

Targi dla seniorów

oraz biura podróży. Wystawcy
przygotowali
konsultacje
w zakresie doboru okularów
i aparatów słuchowych oraz
dbania o narządy wzroku i słuchu, jak również prezentacje na
temat jak ubiegać się o refundację na sprzęt z NFZ oraz pielęgnację osób, które nie poruszają się o własnych siłach. Na pasjonatów kulinariów czekać będą naturalne, ekologiczne i zdrowe produkty spożywcze, a całości programu
dopełnią występy artystyczne zespołów ludowych i amatorskich działających przy Uniwersytetach III-wieku oraz Centrach Aktywnego
Seniora. Szczegółowe informacje na www.taizs.pl
(BeO)

W dniach 20–21 maja odbędzie się II edycja Targów Aktywnego
i Zdrowego Seniora, organizowana przez Międzynarodowe Targi
Łódzkie. To jedno z najważniejszych wydarzeń wystawienniczych
dedykowanych firmom i instytucjom posiadającym w ofercie produkty i usługi poprawiające jakość i komfort życia osób w wieku 60+.
Zwiedzający poznają tu szeroką ofertę produktów i usług z dziedziny
zdrowia, medycyny, rehabilitacji, edukacji, turystyki i wypoczynku,
urody i zagospodarowania czasu wolnego. Targi podzielone są na
dwie strefy: AKTYWNEGO SENIORA i ZDROWEGO SENIORA.
Swoją ofertę przedstawią tu również organizacje funkcjonujące na
rzecz seniorów, a także instytucje kultury, sanatoria i uzdrowiska

FILM VIDEO FOTO na złoto
Podczas XIX edycji Targów Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Audio, Video i Technologii Multimedialnych FILM VIDEO
FOTO zwiedzający poznali ofertę ponad 150 wystawców
z kraju i świata, którzy pokazali najnowszy sprzęt i akcesoria fotograficzne, audio i wideo-filmowe. Podczas
imprezy można było spotkać się ze znanymi fotografami i podróżnikami, a także wysłuchać ich prelekcji i
obejrzeć wystawy fotograficzne. Jak co roku wręczone
zostały medale oraz wyróżnienia dla najlepszych produktów prezentowanych na targach. A w kategorii KrukBook
album, ramka, fotoksiążka, oprawa-ramka medale zdobyły firmy Druga Strona Czerni (aż dwa medale!) i KrukBook. W kategorii video medal zdobyła firma Foton
Accessories, a wyróżniono Alstor, BEIKS BiK Machulski oraz Next77. W kategorii foto medale przypadły firmom Sony Europe oraz Olympus Polska, a wyróżniono
Alstor, Next77 oraz Epson Europe. W kategorii foto
OLYMPUS

TARGI

4

produkt polski medal zdobyła firma BALTRADE, o której piszemy na sąsiedniej stronie. Więcej informacji o targach w tym relacje
filmowe i zdjęciowe znajdziemy na facebookowej stronie Film
Video Foto. Laureatom serdecznie gratulujemy!
(jm)

BEIKS

Druga Strona Czerni

SONY

Baltrade
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ŁKA się rozrasta

netowego ŁKA. System daje
możliwość zakupu wszystkich ofert ŁKA bez wychodzenia z domu, można
kupić bilet na przejazd
z przesiadkami, korzystać
z wszystkich ulg ustawowych i handlowych. Więcej
informacji – na stronach
www.lka.lodzkie.pl oraz
www.biletylodzkie.pl
Na zakończenie konferencji Marszałek Województwa
Witold Stępień poinformował, że ŁKA złożyła w kwietniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu 14
pociągów na potrzeby spółki. Krótko mówiąc, ŁKA się rozrasta!
(jm)

W kwietniu w ramach promocji połączenia Łódź-Warszawa-Łódź
przyjechała do nas grupa 250 gości z Warszawy. Łódzka Kolej Aglomeracyjna zapewniła im specjalne połączenie, potem łódzcy przewodnicy zabrali ich na wycieczki po mieście. Połączenie do Warszawy
od początku jest bardzo popularne. Pociągi ŁKA przemierzają trasę
133 km w czasie ok. 62 minut. Są komfortowe, ciche i niezawodne,
mają nieodpłatny dostęp do internetu, gniazdka elektryczne pod każdym siedzeniem i klimatyzację. Każda jednostka jest wyposażona
w biletomat, a niedawno zarząd ŁKA podpisał porozumienie z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie oraz ZDiT w Łodzi w sprawie specjalnej oferty dla weekendowych pasażerów ŁKA na linii łódzko-warszawskiej. Z biletem ŁKA będzie zatem można korzystać
z usług komunikacji miejskiej w Warszawie i Łodzi. W kwietniu ŁKA
rozszerzyła też wachlarz kanałów dystrybucji biletów i ruszył Internetowy Portal Sprzedaży IT-Trans, będący alternatywą dla sklepu inter-

Mural z Hiszpanii

kolejny pokaz swoich możliwości.
Ich instalacje artystyczne są znane na
całym świecie (są
już takich krajach,
jak
Kolumbia,
Indie, Kuba, Meksyk, Brazylia, Włochy, Niemcy, Francja,
Hiszpania,
Norwegia, Wielka
Brytania, Serbia).
W przestrzeni miejskiej działają od 2001 r., ich prace cechuje różnorodność, zaś na ścianach najczęściej łączą kolorowe formy graficzne
z czytelną i przejrzystą typografią. Więcej ich prac znajdziemy na
stronie www.boamistura.com
(jm)

W kwietniu czwórka artystów z hiszpańskiej grupy Boa Mistura
(po portugalsku „dobra mieszanka”) – Juan Jaume, Pablo Puron,
Pablo Ferreiro i Diego San Segundo – ukończyła mural na ścianie
przy ul. Skłodowskiej-Curie 26. Ich praca odwołuje się do motywu
związanego z twórczością Jerzego Kosińskiego i eksponuje frazę
"Życie jest stanem umysłu",
która pochodzi z książki pt.
"Wystarczy być" napisanej
przez Jerzego Kosińskiego
w 1971 r. Dzięki współpracy
z firmą Maxbud Development
i pomocy producenta farb
Flugger udało się zaprosić
artystów do Łodzi, gdzie dali

BALTRADE z medalem

rozpocząć zupełnie nowy projekt
i wprowadzić na rynek nową, polską markę everActive. Produkty te
stopniowo zdobywają rynek
i wśród użytkowników są rozpoznawane jako synonim najwyższej
jakości. Zwłaszcza ładowarki everActive często stanowią odpowiedź na zapytania i potrzeby
klientów zgłaszane na przestrzeni
ostatnich lat – są to bowiem unikatowe konstrukcje, dopasowane
pod aktualne potrzeby rynku.
Oprócz
bezkonkurencyjnych
ładowarek do rozmaitych akumulatorów, w portfolio produktowym everActive można znaleźć
szeroki wybór akumulatorków
Ni-MH, jak również baterii jednorazowych czy latarek. Więcej
informacji na ten temat znajdziemy na stronie www.everactive.pl
Jerzy Mazur

Podczas XIX edycji Targów FILM VIDEO FOTO firma Baltrade z Gdańska po raz pierwszy zaprezentowała produkty polskiej
marki everActive. Najbardziej zaawansowany model ładowarki
do akumulatorków Ni-MH – everActive NC-3000 – szczególnie
przypadł do gustu profesjonalistom i został uhonorowany Złotym Medalem Targów FVF. Firma Baltrade specjalizuje się w dystrybucji wszelkiego rodzaju baterii i produktów z zakresu szeroko
rozumianej elektroniki. Posiada 26 lat
doświadczeń w obszarze źródeł zasilania.
Baltrade jest m.in. oficjalnym dystrybutorem
znanych na całym świecie produktów marki
Panasonic Eneloop.
Dzięki wiedzy i wysiłkom wybitnych, branżowych specjalistów
udało się kilka lat temu

Przyjaciele Świata zapraszają
4 czerwca w pięknych wnętrzach Hotelu andel's odbędzie się
VIII edycja Kolacji Charytatywnej „Przyjaciele Gotują” z udziałem
Ewy Wachowicz. Impreza rozpocznie się o godz. 19.30 kolacją wg
menu skomponowanego przez słynną celebrytkę i byłą Miss Polonia – będzie przystawka, zupa, danie główne i deser oraz rozmaite
dodatkowe atrakcje muzyczne. Kolacja ma szczytny cel – zbiórkę
pieniędzy na zakup najnowocześniejszej sztucznej nerki, która
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może służyć dzieciom i dorosłym w ośrodku
nefrologicznym i stacji dializ w Klinice Pediatrii, Immunologii i Nefrologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Stowarzyszenie
chce także zakupić szybki analizator medyczny przeznaczony dla oddziału intensywnej
terapii w Szpitalu Zakonu Bonifratrów oraz
sprzęt rehabilitacyjny dla Centrum Medycznego im. dr Wacława Łęckiego. Więcej informacji
– na stronie www.przyjacieleswiata.pl

W MIEŚCIE

China Homelife Show

przedsięwzięcia pojawia się okazja, by zarekomendować Polskę jako
kraj doskonale promujący import i eksport do Azji. China Homelife Show stwarza szansę dla wszystkich: wystawców, eksporterów,
importerów, hurtowników, dla branży turystycznej, w tym linii lotniczych, firm transportowych, hoteli, restauracji. Przy organizacji
takich przedsięwzięć uruchamiają się te obszary ludzkiej działalności, które prowadzą do rozwoju własnego biznesu, firmy, miasta,
regionu i kraju. W tym przypadku – rozwoju także tej części Europy.
Nad trzydniową imprezą roztoczyli patronat liczni oficjalni partnerzy i uczestnicy. Poza licznie reprezentowaną stroną chińską, warto
wymienić partnerów krajowych, którymi są Krajowa Izba Gospodarcza,
Warszawska Izba Gospodarcza oraz Stowarzyszenie Polskich Mediów.
Udział w targach jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować
się
na
www.chinahomelife.
com.pl
Serdecznie wszystkich zapraszamy!

W dniach 7-9 czerwca w Centrum Wystawowo-Kongresowym w
Nadarzynie k. Warszawy odbędzie się China Homelife Show,
impreza, która już od 4 lat udowadnia, jak potężny potencjał biznesowy przynosi na rynki Europy Centralnej, Wschodniej oraz Chin.
To spektakularna wystawa, której priorytetem jest profesjonalny
program dla kupujących, adresowany głównie do krajów europejskich regionu centralno-wschodniego. Gdy zaczynała w 2012 r.,
wystawiało się na niej 151
firm na powierzchni 8 tys.
mkw., dziś ok. 800 wystawia się na 16 tys. mkw.! A
trzeba wiedzieć, że spośród firm chińskich zgłaszających się do udziału w
targach zaakceptowane
zostały tylko te, których
jakość produkcji poświadczona została międzynarodowymi certyfikatami.
Przy organizacji takiego

Deskorolka do transportu

równości, dzięki czemu komfortowo można się poruszać
po chodnikach lub innym nierównym terenie.
Jak drogi to sprzęt i jakie ma
gwarancje?
Ceny są zróżnicowane
w zależności od rodzaju skutera – tańsze zaczynają się
od 1400 zł, ale mamy w ofercie
także model z portem USB,
dzięki czemu można naładować telefon, który będzie kosztować 1650 zł. Deski z kołami pneumatycznymi kierowane do dorosłych użytkowników to wydatek
rzędu 1700 zł. Sprzęt ma dwuletnią gwarancję, nauczyć się podstaw
jazdy można w ciągu kilku minut, choć aby dobrze na nim jeździć
i czuć się pewnie, potrzeba około tygodnia. Clever Board posiada
specjalny mechanizm samopoziomujący, pozwalający na łatwe sterowanie. Wystarczy pochylić się lekko do przodu lub do tyłu
i zastosować odpowiednią pracę nóg, aby przyśpieszać, zwalniać,
skręcać i zatrzymać pojazd. Bardziej wprawieni robią na nim piruety i ewolucje na 360 stopni! Przy naładowanej do pełna baterii
można przejechać do 20 km, gdzie odległość zależy od terenu i wagi
użytkownika. Prędkość maksymalna to 12 km/h. Można je nabyć
na naszej stronie internetowej www.skutery-elektryczne.com lub
dzwoniąc pod nr 600 71 82 82.
Not. Jerzy Mazur

Rozmowa z Emilem Wilmańskim, polskim
dystrybutorem pojazdów Clever Board

Świat podobno zbzikował na
punkcie tej „deskorolki”…
To bardzo innowacyjny sprzęt.
Clever Board zadebiutował jako
Hoverboard w filmie „Powrót
do przyszłości”, w którym to bohater poruszał się na niej w powietrzu. Wytwarzanie tego typu produktów opartych o żyroskop rozpoczął parę lat temu Seagway. Produkty Clever Board są jego dużo
mniejszą wersją. To teraz niezwykle
popularny i personalny środek
transportu, w USA spotykany na
każdym rogu. Waży ok. 10 kg,
można nim jeździć po równym
terenie, nadaje się do zabawy dla
dzieci od 5-go roku życia, ale są
modele z 10-calowymi pneumatycznymi kołami, które bardzo
dobrze amortyzują niewielkie nie-

Regaty wracają!
Fundacja Ulicy Piotrkowskiej po 2 latach przerwy wraca do organizowania na Pietrynie regat – pastisz odbywających się od ponad
stu lat regat Oxford-Cambridge. Będzie to zatem jubileuszowy X
wyścig z udziałem łódzkich środowisk akademickich. Jak informuje

HANDEL

Włodzimierz Adamiak, prezes
Fundacji, impreza odbędzie się
10 maja. Zapraszamy do kibicowania!
(BeO)
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Wiosna nowości w Galerii Łódzkiej

Galeria Łódzka dynamicznie zmienia swoją ofertę zarówno modową, jak i gastronomiczną.
W kwietniu do grona najemców Centrum dołączył butik sygnowany nazwiskiem Lidli Kality. Nowością jest również relokacja restauracji Sphinx.
Lidia Kalita to projektantka znana z nowoczesnych form i oryginalnych wzorów. Pytamy
zatem: Jaka jest klientka Lidii Kality? Do kogo
dedykowana jest marka?
„Projektuję dla kobiet dynamicznych, silnych, które mają kilka ról do spełnienia, i które
realizują swoje pasje. To twórcze i kreatywne konsumentki, odważne, bawiące się modą i nie bojące się dyktować trendów poprzez to, co noszą”.
A co wyróżnia kolekcje Lidii Kality?
„Każda moja kolekcja opowiada inną historię. Była już fascynacja m.in. stylem boho, romantycznym i tajemniczym Paryżem, pojawiały się
także wpływy lat 80. i filmu „Flashdance”. W tym
sezonie inspiruję się podróżami do Afryki i proponuję hasła URBAN JUNGLE oraz HAKUNA
MATATA”.
Poszerzenie oferty Galerii Łódzkiej o prestiżowe marki to nie wszystko. Restauracja Sphinx
przeniosła się na większą powierzchnię na poziomie -1 i otworzyła letni ogródek. Dla komfortu
Gości przygotowano wygodne kanapy, a także
dwuosobowe loże. Wnętrza, urządzone według nowoczesnego i funkcjonalnego modelu aranżacji, zdobią obrazy z orientalną tkaniną, wieszaki w kształcie drzewka, jak również lampy z tykw tworzące wyjątkową atmosferę.
Wiosną Galeria Łódzka „pobudza apetyt”, nie tylko na modę.

rynek Łódzki 5(180) 2016
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Bolą plecy?
Źródłem
jest
zaburzenie w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego!
Łódzka Fundacja
Rehabilitacji
„Kamień Milowy”
oraz
Społeczna
Akademia
Nauk
zorganizowały
w kwietniu konferencję „Staw skroniowo-żuchwowy a postawa ciała – diagnostyka
i terapia”. Usłyszeliśmy tu ciekawe wykłady krajowych ekspertów
o schorzeniach stawu skroniowo-żuchwowego, które powodują
dolegliwości bólowe kręgosłupa oraz innych narządów ruchu.
Wykładowcami byli dr Edward Kijak, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński, dr Danuta Lietz-Kijak, dr Marek Wiecheć, mgr
Agnieszka Książek-Czekaj oraz dr n. med. Zbigniew Hamerlak.
Słuchałem tych wykładów z wielkim zainteresowaniem. Pomagają
one bowiem zrozumieć dolegliwości,
które dają np. bóle
rzutowane w zupełnie innych miejscach ciała, odległych od ich źródła
bardzo
daleko.
W przerwie między
wykładami udało
mi się nagrać dwie
interesujące rozmowy na ten temat:

Mówi prof. Zbigniew Śliwiński, Zakład Terapii Manualnej Instytutu
Fizjoterapii Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach:
Przypadków niedopasowania diagnozy schorzenia do faktycznych źródeł choroby jest mnóstwo, ale najbardziej utkwił mi przypadek pacjentki, która trafiła
do mnie ze skierowaniem od lekarza internisty z zespołem bólowym barku lewego,
co mogło być skutkiem tzw. barku zamrożonego. Po dwóch dniach bezskutecznych
zabiegów zrobiliśmy badania poziomu bilirubiny i okazało się, że bóle były symptomem rozwijającej się żółtaczki i po jej wyleczeniu bóle barku ustały. Dysfunkcja
stawów skroniowo-żuchwowych może np. dawać tzw. bóle rzutowane i wtedy
trzeba się zająć nie miejscem występowania bólu np. w palcach, a jego źródłem,
które trzeba znaleźć. Przy diagnozowaniu bólu warto więc zwrócić się także
do fizjoterapeuty.
Mówi dr nauk med. Katarzyna Dudek, Prodziekan ds. Kierunków
Medycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Informatyki Społecznej Akademia Nauk:
Prowadzimy zajęcia w zakresie fizjoterapii, zdrowia publicznego i kosmetologii. Na pierwszym mamy obecnie blisko 500 studentów, na drugim ok. 120
studentów i na trzecim 50-60. To największa niepubliczna uczelnia w kraju,
gdyż poza kierunkami medycznymi mamy jeszcze kierunki ekonomiczne, techniczne, społeczne, humanistyczne, prawne i artystyczne. W tym roku obchodziliśmy 20-lecie działalności, a ukończyło ją ponad 20 tys. osób.. Zdecydowaliśmy się na współorganizowanie konferencji ze względu na naszych studentów fizjoterapii.
Wykłady najwybitniejszych przedstawicieli
naukowych tej dyscypliny pomogą naszym studentom w nauce, a tematy związane z diagnostyką i terapią schorzeń układu ruchu człowieka
są w społeczeństwie bardzo słabo znane. Warto tę
wiedzę szerzyć wśród lekarzy innych specjalności,
także dentystów.
Notował Jerzy Mazur

Centrum Rehabilitacji "Kraszewskiego" Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji "Kamień Milowy"

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

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

www.opiekawdomu.com.pl

Klinika Stomatologiczna Mak-Laser
ul. Łososiowa 28/33 blok 1209, tel. 42 657 57 77, 511 770 777,
ul. Cieszkowskiego 4, tel. 42 207 15 55
ul. Ossowskiego 2, tel. 42 234 33 44,
ul. Tuwima 40, tel. 42 207-33-33

www.mak-laser.pl
ZDROWIE
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WAZNE TELEFONY

INFORMATOR MIEJSKI

HOTELE

Urząd Wojewódzki . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 664-10-00, 42 664-10-10
Urząd Marszałkowski . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 663-30-50
Urząd Miasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ. . . . . .
tel.:
42 638-59-55
REGIONALNA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO . . . . . . . . . .
tel.:
42 638-59-57, 42 663-77-33
PORT LOTNICZY ŁÓDŹ. . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 683-52-55
INFORMACJA LOTNICZA PLL LOT . . . . . . .
tel.:
801-703-703
INFORMACJA MPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 672-11-12, 801-301-309
INFORMACJA PKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 631-97-06
INFORMACJA KOLEJOWA PKP . . . . . . . . . .
tel.:
42 20-55-007
Serwis TV-VIDEO-FOTO . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
601-320-071
Serwis GSM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
881-000-700
ALARMOWY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
112
POGOTOWIE RATUNKOWE. . . . . . . . . . . . . .
tel.:
999
POLICJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
997
STRAŻ MIEJSKA. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
986
STRAŻ POŻARNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
998
POGOTOWIE ENERGETYCZNE. . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
991
POGOTOWIE GAZOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE. . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
994
BIURO NUMERÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
118-913

andel`s**** Łódź ul. Ogrodowa 17 . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 279-10-00
Focus*** Łódź, ul. Łąkowa 23/25 . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 637-12-00
Grand*** Łódź, ul. Piotrkowska 72 . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 633-99-20

Ibis** Łódź, al. Piłsudskiego 11 . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 638-67-00
Qubus*** Łódź, ul. Mickiewicza 7 . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 275-51-00
Stacja Nowa Gdynia**** Zgierz, ul. Sosnowa 1 . . . .
tel.:
42 714-21-90

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

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

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

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

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

Łódź, ul. Narutowicza 48; tel (42) 253-80-39
www.qualerestaurant.pl; biuro@qualerestaurant.pl
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Stary Rynek 2
tel. 42 636 56 56
www.analogialodz.pl
rekomenduje
JERZY MAZUR

„Quale” zbiera laury

Przez 10 dni w 248 restauracjach w Polsce trwała w kwietniu
wiosenna edycja Festiwalu
Restaurant Week. Przy stołach
zasiadło w kraju 61750 gości, którzy dodając złotówkę do ceny
trzydaniowego obiadu, która
wynosiła 39 zł, zebrali 17618 zł
na Fundację „Szkoła na Widelcu”.
Stronę www.restaurantweek.pl
odwiedziło ponad 4,3 mln osób,
Polędwica wołowa & szpik wołowy
które wypróbowały 185325 dań,
wystawiając ich twórcom oceny
w 4 kategoriach. Natomiast
w Łodzi 22 restauracje odwiedziło 5060 gości, co nas uplasowało
na 5. miejscu wśród 9 miast. Najlepszymi restauracjami zostały
Od kwietnia w Teatrze Wielkim„Piwnica
działa kawiarnia
Clakier„Nowa
Caffe
Łódzka”,
(tel. 733 300 072). Ale można tu nieŁódź”
tylko wypić
smaczną
kawę,jedzezjeść
i „Quale”,
najlepsze
ciasta własnego wypieku i wypić drinka
w przerwach
między Łódzspeknie serwowały
„Piwnica
taklami.
Lokal czynny jest od 10.00ka”,
do 18.00
(w dni spektakli
nawet
„Seńoritas”
i „Quale”,
najFilet z makreli & jabłko
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy
smakowite
na golepszatuobsługa
byładania
w restaurarąco, w tym chrupiące krewetki nacjach
sałacie
z sosem „Nowa
słodko-pikant„Quale”,
Łódź”
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny
i można
tu zorganizować
i (exequo)
„Kolory
Wina” oraz
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe
– kawiarnię
pro„U Kretschmera”,
a najlepsza
wadzi Dariusz Trzmielak, właścicielatmosfera
cenionej firmy
cateringowej
INpanowała
w „Piwnicy
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa”
w nowej Hali
Łódź
Łódzkiej”, „Quale”
i „Nowa
Łódź”. wystawę
Następna
edycja festiwaEXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć
malarstwa
Beaty
lu będzie graficznych
w dniach 21-30
paźSzwed, znanej artystki i autorki opracowań
do ponad
dziernika,
zaś jego organizatorzy
50
filmów
fabularnych,
w
tym
„Seksmisji”
i
„Vabank”.
Gorąco
poTatar z jelenia & kiszony śledź
1 czerwca zapraszają na Kids
lecam i zapraszam!
Restaurant Week. Jak zatem
widać, „Quale” faktycznie zbiera laury! Szef kuchni Szymon
Stach przygotował na festiwal
karmelizowany brzuch wieprzowy, a ja z nowej karty polecam
przede wszystkim schab cielęcy,
który jest istną alchemią smaków.
Smacznego!
(jm)
Filet z kaczki & gorzka czekolada

CELTYCKIE
SMAKI

Teatralny Clakier

rynek Łódzki
Łódzki 10(149)
5(180)2013
2016
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15

tel. 690 419 141,
502 960 697
info@celtyckiesmaki.pl
www.celtyckiesmaki.pl

Poznaj prawdziwy smak Indii

Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

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

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

t Kogo zapraszacie do nowej restauracji?
Chcemy stworzyć miejsce, w którym dobrze będą się czuli ludzie w przedziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni,
jak i młodsi, którzy mieszkają w okolicy. Budujemy kartę kuchni od podstaw
– nie używamy półproduktów, każde
podawane tu danie powstaje od zera.
Nasza kuchnia to autorska fuzja najciekawszych połączeń kuchni klasycznej,
molekularnej i śródziemnomorskiej.
Łącznie z procesami wędzenia – dbamy
o to, aby te procesy odbywały się we
właściwej temperaturze i miały odpowiednie drewno do palenia. Tworzymy
własne przetwory, mamy już marmoladę morelową, a będą też grzyby marynowane.
t Jakie macie do wyboru wina?
Wina muszą być w dobrej cenie,
aby zachęcały do konsumpcji. Nasza
załoga jest przygotowana do tego,
aby o winach opowiedzieć, doradzić
i właściwie podać. Serwować będziemy

re

ch
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

„Dzikie Wino” z atrakcjami

PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

tel. 42 636 99 92

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

GASTRONOMIA

Centrum Konferencyjno Wypoczynkowe „Dzikie Wino” od lat słynie z dobrej kuchni, w której szefuje
Adam Pałuszyński. W kwietniu
zaprosił nas do spróbowania dań
z nowej karty – na przystawkę zjedliśmy sałatkę z karmelizowaną gruszką
i orzechami, podaną z serem pleśniowym i dresingiem z malin oraz chrupiącą bagietką. Potem na stół wjechała hiszpańska zupa pomidorowa
z dodatkiem chili i oliwy truflowej,
a na drugie danie – łosoś z pieca
z runem leśnym na purée z kalafiora i tagliatelle z marchewki. Wszystko
wyborne, a pomysł z marchewkowym tagliatelle rewelacyjny! W nowej
karcie
jest27
też60noga
z kaczki
confit
Restauracja Bułgarska 69 (tel.
42 207
oraz 793
483 936,)
zaz purée
białych
warzyw
z dodatprasza w październiku na nowe
dania zszefa
kuchni,
przyrządzane
kiem pomarańczowej
pod okiem znawców – konsultantem
lokalu jest m.in.marchewki,
prof. GeorpierśUŁ.
z gęsi
podana
pyzą
gii Mintcher z Katedry Slawistyki
– Wsous-vide
tworzeniu karty
dańzpomaga
drożdżową
i modrą–kapustą,
z ryb
nam też Mariana Mamos, znawczyni
kuchni Bałkanów
wyjaśniaaMaciej
można jeszcze
z sandaSosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy
tu zmówić
już kilkafilet
smakowitych
cza w
z warzywami
i talardań, a tym razem przyglądaliśmy
siępapilocie
jak powstają
zelevi sarmi,
czykami
z
pieczonych
ziemniaków.
li gołąbki w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są z kapusty
Jadłem bułgarska
tu kiedyś pasta
krewetki
smażone
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna
z pieczonych
na maśle
czosnkowym,
serwowane
na
bakłażanów, grillowanej papryki
i świeżych
pomidorów.
Wyborne,
barwnej sałacie z pomidorkami
gorąco te dania polecam!
i sosem krewetkowym – wyjątkowo
smakowite danie! Lokal ma też dla
dzieci chrupiące nuggetsy z kurczaka, podawane z frytkami i surówką
z marchewki i ananasa. Na deser
polecam semifredo czekoladowe
ze śliwką suszoną w koniaku z dodatkiem owoców leśnych.
Centrum to idealne miejsce na szkolePieczone bakłażany
Pasta kiopołu
Gołąbkiimprezy
zelevi sarmi
nia, konferencje, zjazdy,
rodzinne
i firmowe – podkreśla Irmina Nastarowicz, współwłaścicielka „Dzikiego
Wina”. – Mamy do dyspozycji gości 33
pokoje oraz willę, łącznie możemy przyjąć
jednorazowo 70 osób. Są tu dwie restauracje
z barem i 4 sale bankietowe. Największa
pomieści 130 osób, a na imprezie plenerowej
może się tu bawić nawet 500 gości.
W pobliżu jest rzeka Grabia, na której można zorganizować spływ kajakowy, w okolicy jest także tor quadowy, stadnina koni i basen. Gorąco
polecam!
Jerzy Mazur

Jesień po bułgarsku

18 16
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SELGROS dla HoReCa

W roku ubiegłym zmieniono logo firmy Selgros Cash&Carry,
należącej do grupy Transgourmet. Zmiana wynikała z chęci odświeżenia i ujednolicenia wizerunku w ramach holdingu Transgourmet,
co pozwoliło na większą rozpoznawalność sieci i umocniło jej pozycję na rynku FMCG (Fast Moving Consumer Goods, produkty
szybkozbywalne). Spółka od lat skupia się na rozwoju usługi dowozu towaru prosto do klienta. To nowy kanał dystrybucyjny na rynku,
specjalizujący się w dostarczaniu pełnego asortymentu sektorowi
HoReCa, czyli gastronomii i hotelom. Warto podkreślić, że obecnie
usługę dowozu towaru do klienta świadczą już wszystkie hale Selgros w Polsce, zapewniając bardzo szeroki wybór towarów doskonałej jakości w korzystnych cenach, a klientom zapewnia się zawsze
świeże owoce, warzywa, mięso, wędliny i nabiał. W większości hal
oferowane są również świeże ryby i owoce morza. W trosce o dobro
klientów firma oferuje też możliwość indywidualnego spotkania się
z przedstawicielem w hali, aby wybrać produkty na miejscu. Dział
HoReCA to najbardziej dynamicznie rozwijająca się grupa klientów
Selgros. Ponadto jesienią ubiegłego roku w podwarszawskim Ożarowie Mazowieckim uruchomiono drugi kanał dystrybucyjny – firmę
Transgourmet specjalizującą się w dostarczaniu pełnego asortymentu do klientów sieciowych oraz punktów zbiorowego żywienia.
Pierwsze centrum dystrybucyjne Transgourmet bardzo wzmocniło
obecność firmy w sektorze HoReCa.
Od kilku lat Selgros prowadzi też handel internetowy.
W sklepie internetowym
Selgros24.pl można kupić produkty dostępne w halach bez
konieczności wychodzenia
z domu. W ofercie jest szeroki
wybór ponad 24 tysięcy artykułów przemysłowych i chemii
gospodarczej, które firma

Sieć się rozwija

dostarcza prosto pod drzwi klienta. Oferta
internetowa jest dodatkowo uzupełniana
o produkty niedostępne w halach. Aktywacja
konta jest bardzo prosta i trwa przed ekranem
komputera nie więcej niż 5 minut. Wystarczy
tylko posiadać kartę klienta Selgros.
W kwietniu br. firma uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Gastronomicznych EuroGastro w Warszawie, gdzie zaprezentowana została przekrojowa oferta asortymentu dla gastronomii,
w tym marki własne dedykowane sektorowi HoReCa – Quality
i Economy. Spotkaniom z klientami towarzyszyły pokazy kulinarne
prowadzone przez doradcę kulinarnego Selgros Cash&Carry
i Transgourmet Karola Lisińskiego, które cieszyły się szczególnym
zainteresowaniem odwiedzających. Transgourmet Polska, operator
marek Selgros Cash&Carry i Transgourmet, jest także organizatorem polskich eliminacji konkursu Les Chefs en Or 2016, do którego
firma zaprasza profesjonalnych kucharzy oraz uczniów.
Dla zwycięzców finału polskich eliminacji konkursu,
które odbędą się w Studio
Kulinarnym Transgourmet/
Selgros Cash&Carry w Ożarowie Mazowieckim, przewidziane są wspaniałe nagrody
– nawet 10 tys. zł za pierwsze
miejsce i wyjazd na europejski finał konkursu do Paryża. Zgłoszenia i więcej informacji na temat konkursu
znajdziemy na stronie
www.Selgros.pl
Jerzy Mazur

Jaki jest popyt na łódzkie hotele?
W Łodzi mamy obecnie 5000 miejsc hotelowych, a kolejne 350, które pojawi się jeszcze
w tym roku, nie zapewni wszystkich potrzeb
miasta. Łódź odwiedzają licznie biznesmeni, uczestnicy konferencji
czy eventów, grupy turystyczne, ostatnio szczególnie liczne z Izraela
i Rosji oraz turyści indywidualni. Każda z tych osób ma inne oczekiwania wobec standardu i lokalizacji hotelu. Najwięcej szuka hoteli
o średnim standardzie. Nasz hotel dysponuje 104 klimatyzowanymi,
1 lub 2-osobowymi pokojami, w tym 48 z oddzielnymi łóżkami.

Jak długo jest Pani w Łodzi?
Jestem rodowitą łodzianką. Swoją pierwszą pracę znalazłam właśnie w hotelu Campanile Łódź, gdzie pracowałam do 2011. Potem
wyjechałam z Polski i zdobywałam doświadczenie w hotelu we Francji. Po powrocie zarządzałam hotelem Campanile w Lublinie.
Do Łodzi wróciłam w czerwcu 2015 jako dyrektor hotelu Campanile.
Niektóre hotele specjalizują się w gastronomii. Jakie wy macie możliwości?
Mamy świetną restaurację czynną w godz. 12.30-22.30, która
obsługuje gości hotelowych ortaz z zewnątrz. Serwuje dania a la carte
i codziennie inny zestaw dnia. Przygotowuje także specjalne menu
na imprezy okolicznościowe. W naszej restauracji można zorganizować spotkanie nawet do stu osób. Hotel należy do jednej z największych grup hotelowych LOUVRE HOTELS GROUP, która posiada
w Polsce hotele trzech marek: Campanile. Golden Tulip i Premiere
Classe. Łącznie 17 hoteli, a w tegorocznych planach kolejne otwarcia.
(Not. jm)

Krzysztof Nowacki, szef kuchni Hotelu Novotel, zaprosił nas
w kwietniu na smakowitą degustację kilku nowych dań z letniej karty
restauracji. Pracuje tu prawie dwa lata, ale wcześniej szefował w hotelach sieci Sheraton w Warszwie, Frankfurcie nad Menem, a nawet
w Indonezji; w Łodzi otwierał też
restaurację w hotelu Tobaco. –
W sumie pracuję już w gastronomii 25
lat, ale Technikum Gastronomiczne kończyłem właśnie tutaj po sąsiedzku –
mówi pan Krzysztof – W Novotelu
Lodz Centrum odpowiadam za kuchnię
od ponad 1,5 roku. Jestem dumny
z naszej restauracji NOVO2. Muszę
podkreślić, że jest to koncept wspólny dla
wszystkich hoteli Novotel w Polsce. Bez

względu na miasto, nasi Goście mają pewność, że otrzymają ciekawe międzynarodowe
dania w atrakcyjnych cenach. Każdy znajdzie coś dla siebie. Już za kilka dni pojawi
się zupełnie nowa karta Novo2 z propozycjami wiosenno-letnimi. Dodatkowo zapraszamy do naszego ogródka przed hotelem.
Dobrą atmosferę zapewnia muzyka na
żywo, na którą zapraszamy od poniedziałku
do czwartku w godzinach 19.30-22.30.
Polecamy też gotowanie na żywo. Pod koniec
maja
startujemy z „quesadilla2nite”.
Degustowaliśmy tutaj steka kansas
oraz kanapkę klubową, które były
rewelacyjne. Gorąco polecam tę kuchnię na niedzielne rodzinne obiady!
Jerzy Mazur

Rozmowa z Joanną Kostecką,
dyrektorem Hotelu Campanile
w Łodzi

Novotel wykwintny
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Warlikowski w Powszechnym

Fotografie
na wystawach

panel „Teatr, który
szuka imienia”, w któPodczas Festiwalu Sztuk Przy- rym udział wzięli uznani teorejemnych i Nieprzyjemnych, który tycy i praktycy teatru, od lat
w kwietniu br. zorganizował zespół obserwujący twórczość K. WarTeatru Powszechnego, mieliśmy likowskiego. Nam udało się
okazję poznać bliżej twórczość wtedy zapytać artystę, jaki jest
Krzysztofa Warlikowskiego, jedne- dzisiejszy teatr hiszpański:
W galerii ŁTF
go z najważniejszych twórców
Madryt jest bardzo izolowany od reszty Europy, co przy
trwa jeszcze
od czasów
ul. Piotrkowwspółczesnego teatru. Jego insceni- generała Francisco Franco, który zmarł w 1975 r. Hiszpania
nie
jest
krajem3
skiej 102 przez
się z boku,
dlatego
zacje są głęboko filozoficzne i będącym w centrum myśli europejskiej. Oni zawsze trzymali
tygodnie
od 8.10
bętradycja
teatralna
jest
tam
słabsza
niż
we
wschodniej
Europie,
a
widownia
–
poruszają
istotne,
żywe
tematy
Krzysztof Warlikowski i Ewa Pilawska,
dzie można oglądać
współczesności, często budząc mniej entuzjastyczna. Moja obecność w Madrycie jest i teatralna, i operowa.
dyrektorka Teatru Powszechnego
wystawę fotografii
kontrowersje u konserwatywnej części widowni. Podczas festiwalu Byłem tam ok. 10 lat i wystawiałem sztuki na obu tych scenach. Teatr w HiszKrzysztofa Jarczewobejrzeliśmy „Kruma” oraz operę „Alceste” Christopha Willibalda panii jest dziwny: najważniejszym reżyserem jest u nich Angelica Liddell, celebroskiego pt. „ZapozoGlucka, którą Warlikowski zrealizował z sukcesem na scenie madryc- wana w całej Europie (zdobyła Złotego Lwa w Wenecji), ale która w Hiszpawani”. Zobaczymy
kiego Teatru Królewskiego. W Teatrze Powszechnym odbył się również nii… prawie wcale nie jest pokazywana!
(Not. jm)
na niej portrety
osób znanych ze
sceny politycznej
w Parku 3 Maja towarzyski mecz
i artystycznej. – Nie
fot.
Krzysztof
Jarczewski
piłki nożnej. Ci, dla których zabrabędę udawał, że prezenO „I/graniu – człowieku w grze” mówiło się w Łodzi tej wiosny kło miejsca w 6-osobowych repreJerzego
Semkowa
zagrać
utwory
Brahmsa
Zakończyła
się
budowa
sali
koncertowane
zdjęcia
to
chwile
„upolowane”
– mówi audzięki akcji Dotknij Teatru – pod takim właśnie hasłem odbywała się zentacjach, stali za siatką boiska i
i Mozarta.
Następny
przyniesiekolegów.
kon- Wśród
Akademii
Muzycznej
ul. Żu-z gry,
tor zdjęć.
jejtowej
tegoroczna
edycja.
Nie chcącprzy
wychodzić
Teatr Nowy
im. K. dzień
dopingowali
kibi-– Zdecydowałem się na pełną współpracę
OrkiestryOrlika
Symfonicznej
Filharmonii
bardzkiej
2. Uroczyste
otwarcie
odbędzie
z modelami.
Dejmka
i Teatr
im. S. Jaracza
rozegrały
4 kwietniacert
na stadionie
ców można
było zauważyć
dyrek- Dałem im możliwość wystąpienia przed
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ- Łódzkiej pod batutą Pawła
aparatem
w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy
torówPrzytockiego,
i znanych aktorów
w fantapianistce
Beacie a także
ry od adresu nowej sali otrzymał tytuł „AŻ która będzie towarzyszyć
są, jaksymchcą, ale jednak – pozowali. Wybierali scenozyjnych
kostiumach,
fortepianowym
festiwal”, a trwać będzie (nomen omen!) Bilińskiej w Koncercie
grafię,
kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może jednak,
patyków
obu scen. Na
boisku
programie aktorzy
są też i pracownicy
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estra- W. Lutosławskiego. W„wystąpili”
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdzii B. Brittedzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade- utwory G. Verdiego, R. Wagnera
wi? Warto
administracyjni.
W składzie
Jaraczasprawdzić!
znaleźli się m. in. Marcin Korcz,
(BeO)
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy!
Z kolei
Paweł Paczesny
i Krzysztof
Wach,w agalerii
NowyAkademickiego
reprezentowaliOśrodm.in.
kaKruk.
Inicjatyw
do 16.10 20
będą
Krzysztof Pyziak i Michał
MeczArtystycznych
zakończył się wynikiem
do
Grzegorza się
Michałow5 dla Teatru im. Jaracza.eksponowane
Rywalizacja z zdjęcia
boiska przeniesie
teraz na
obie sceny? Trzymamy kciuki
oba zespoły!
skiego,zaktóry
obchodzi 25-lecie pracy zawo(BeO)
dowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
od publikacji w „Expressie Ilustrowanym”,
potem robił zdjęcia dla „Przeglądu Sportowego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej
Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)
Mec. Marek
Kopczyński,
mec. Bożena
NiecieckaOstojska
i dziekan
ORA Jarosław
Szymański
fot. Maciej
Grzegorek
13 września w siedzibie Okręgowej Rady Ad- Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była botango_reklama_40x185_PRESS.indd
1
2016-04-15 15:21:29
wokackiej
w Łodzi przy ul Piotrkowskiej
63 zgro- wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej dokoi 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)

Jaracz
kontra Dejmek
AŻ Akademii
Muzycznej

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

TERMINY NAJBLIŻSZEJ AUKCJI: 21 maja - XXX Aukcja Promocyjna
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kulturalny maj

Teatry
Teatr Wielki wystawi premierę opery „Turandot”, muzycznej
opowieści o okrutnej księżniczce, która skazywała konkurentów na
śmierć, jeśli nie odgadli jej zagadek. W Łodzi dzieło zostanie wystawione po raz pierwszy. Reżyserował Adolf Weltschek, dekoracje
i kostiumy zaprojektowała Małgorzata Zwolińska, a kierownictwo
muzyczne sprawuje Antoni Wit. Premiera 13 maja, od pulpitu dyrygenckiego poprowadzi ją maestro Antoni Wit. Dla wielbicieli lżejszej muzyki na afiszu jest operetka „Noc w Wenecji”. Teatr Muzyczny pokaże w maju „Cyrana”, „Jesus Christ Superstar” i „Człowieka
z La Manchy”. Teatr im. Jaracza wystawi 29 maja na scenie w Radomsku premierę spektaklu „Thelma i Louise”. Nowy będzie grać „Vatzlava” i „Dogville”, a Logos zaprasza na „Szelmostwa lisa Witalisa”.
Z kolei w Teatrze Powszechnym można obejrzeć „Tango Łódź”, prezentowane na finał XXII Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, a 11 maja zaplanowana jest 49. premiera dla niewidomych
i słabo widzących.
Muzyka poważna
W Filharmonii Łódzkiej 6 maja Orkiestra Symfoniczna FŁ pod
batutą Ivana Monighetti’ego zagra utwór Beethovena „Triple Concerto C-major” oraz Symfonię A. Borodina. 13 maja zaprezentuje się
dwoje młodych wykonawców – w roli dyrygenta wystąpi Wojciech
Pławner, a Orkiestra Symfoniczna FŁ będzie akompaniować najmłodszej łodziance, która brała udział w tegorocznym Konkursie
Chopinowskim – Zuzanna Pietrzak zagra I Koncert fortepianowy
e-moll F. Chopina. W programie wieczoru jest także V Symfonia
e-moll P. Czajkowskiego. 20 maja odbędzie się koncert symfoniczny
„Świat mistrza Beksińskiego” – zabrzmi IV Symfonia Gustava Mahlera w wykonaniu solistów, Orkiestry Symfonicznej i Chóru FŁ pod
batutą Pawła Przytockiego, a drugim utworem będzie Requiem
Alfreda Schnittke, w którym muzyka połączy się z projekcją multimedialną obrazów Zdzisława Beksińskiego. Koncert kameralny 24
maja wypełnią utwory Debussy’ego, Rachmaninowa, Ravela, Chopina, i E. Denisova, które usłyszymy w wykonaniu pianistów Bogny
Dulińskiej i Wojciecha Wołoszyna oraz saksofonisty Daniela Kubielskiego. Akademia Muzyczna 4 maja zaprasza na recital pianisty Pascala Devoyon oraz na koncert muzyki B. Bartoka i P. Czajkowskiego
w wykonaniu studenckiej orkiestry z Krakowa
Jazz, mocne uderzenie i piosenka
Duże wydarzenie zaplanowano w Atlas Arenie na 28 maja,
kiedy odbędzie się koncert Roda
Stewarta. Akademia Muzyczna 5
maja organizuje w sali kameralnej
warsztaty Test na Jazz, który
poprowadzą Andrzej Olejniczak
i Władysław „Adzik” Sendecki,
zaś o godz. 18.00 zacznie się koncert z cyklu Jazz ex cathedra,
z udziałem uczestników tych
warsztatów. Już19 maja, w kolejnym koncercie z tego cyklu,
Dominik Wania Trio grać będzie
jazzowe opracowania utworów
Ravela. W Wytwórni 6 maja
będzie można znowu poczuć klimat tegorocznej Yapy. 7 maja
w klubie koncertuje Rykarda Parasol, a 11 maja – portugalski gitarzysta João de Sousa. Natomiast w dniach 14-15 maja zaplanowano
wypełniony zapachem i muzyką Festiwal Kawy. Na woonerfie przy
ul. 6 sierpnia trwa druga edycja festiwalu Songwriter – koncerty
odbywają się w każdą sobotę o godz. 20.00. 7 maja pod zegarem
zagra Zalef-Krzysztof Zalewski, 14 maja – Tom James z Wielkiej Brytanii, a 21 maja – duński wokalista i gitarzysta Lasse Matthiessen. 30
maja w Teatrze Małym Janusz Yanina Iwański, promuje nową płytę
pt. „Kręci się”. 22 maja w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi
w koncercie z cyklu „Muzyczne Degustacje u Poznańskich” wystąpi
męski zespół wokalny The Singing Heads. W programie utwory
Henryka Warsa, ballady i piosenki kabaretowe. 6 maja o godz. 18.00
w Pałacu Poznańskich usłyszymy Dziecięcy Chór Niemieckiej
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Opery Narodowej pod dyrekcją Vinzenza Weissenburgera. W koncercie weźmie udział Chór Dziecięcy Miasta Lodzi pod batutą Waldemara Sutryka.
Wystawy
Muzeum Sztuki do 15 maja udostępnia w budynku ms1 Salon de
Fleurus – rekonstrukcję paryskiego salonu, w którym oglądano
obrazy Cézanne’a, Matisse’a i Picassa. Komentarzem do projektu są
filmy w reż. Orsona Wellesa, wyświetlone 5 maja o godz. 18.00 w sali
ms2. Natomiast 20 maja zostanie otwarta wystawa „Podzielona
wspólnota” przygotowana we współpracy z Raven Row w Londynie
i ms2 wypełni się szeregiem sal kinowych - ekspozycja składa się z filmów poświęconych ideom wspólnoty. W galerii Re:Medium do 4
maja można oglądać projekt pt. „Z życia Łodzi”, który jest portretem Łodzi z “początku końca komunizmu” w Polsce – składa się na
niego dwieście slajdów. W Pałacu Poznańskich na wystawie „Progresje” można oglądać dorobek twórczy Andrzeja Gieragi od jego
debiutu artystycznego do chwili obecnej. Od 9 maja będzie dostępna
nowa odsłona Galerii Mistrzów Polskich. 10 maja w Aneksie Jednego Mistrza zostanie otwarta wystawa pt. „Podróż malownicza. Plenery artystów polskich XIX-XX wieku” - blisko 40 dzieł z okresu od lat
90. XIX w. do 1945 r. Muzeum Miasta Łodzi zaprasza także do swoich oddziałów. W Oddziale Sportu i Turystyki czynna jest wystawa
„Łódzkie obiekty sportowe”, prezentacja historii łódzkiego budownictwa sportowego, zaś wystawa „Z dziejów łódzkich towarzystw
turystycznych” pokazuje ich rolę w upowszechnianiu turystyki
w Łodzi. 11 maja zaplanowano na niej potkanie pt. „130 lat łódzkich
cyklistów. Z historii kolarstwa w Łodzi i regionie”. W Oddziale Kultur i Tradycji Wyznaniowych (pl. Wolności) do 17 maja będzie czynna wystawa zdjęć pt. „Kolory Prawosławia. Polska” 28 maja o godz.
14.00 zacznie się spacer, podczas którego usłyszymy o wspólnocie
prawosławnej Łodzi oraz o obecnym życiu parafii. Długi weekend
majowy to pierwsza możliwość, by odwiedzić Muzeum Kanału
„Dętka”. Po 3 maja „Dętka” wraca do „letnich” godzin otwarcia,
a 27 maja wystąpi tu Kamila Jaskrowska z jazzowym projektem Live
Session.
15 Międzynarodowe Triennale Tkaniny
W Centralnym Muzeum Włókiennictwa odbędzie się XV edycja Międzynarodowego Triennale
Tkaniny – najstarszej, największej
i najbardziej prestiżowej na świecie imprezy promującej współczesną sztukę włókna. Do konkursu
zostało zgłoszonych 136 artystów
z 46 krajów. Wystawie głównej
towarzyszą trzy duże ekspozycje:
XIII Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej, XI Ogólnopolska Wystawa Miniatury Tkackiej
oraz II Międzynarodowe Triennale Tkaniny Młodych „YTAT”.
Triennale potrwa do 30 października, a w jego ramach odbędzie się
97 wystaw na terenie całej Polski. Wernisaż – 9 maja o godz. 13.00
w Białej Fabryce.
Ponadto w maju
W nocy z 14 na 15 maja odbędzie się Noc Muzeów i można bezpłatnie zwiedzać muzea i placówki kulturalne. W dniach 28-29 maja
na terenie OFF Piotrkowska odbędzie się V edycja Urban Summer
Festival. Manufaktura organizuje w maju swoje dziesiąte urodziny
z bogatym programem artystyczno-rozrywkowym. Natomiast 10
maja zacznie się Festiwal Szkół Teatralnych.
Dla naszych pociech
Teatr Wielki zaprasza 9 i 31 maja na balet „Królewna Śnieżka”,
a Muzyczny na musical „Zorro”. W Teatrze Nowym 29 maja dzieci
obejrzą bajkę, którą same stworzą i wyreżyserują. W Teatrze Pinokio
będą grane „Pokolorowanki” oraz „Oskar i Pani Róża”, natomiast
Arlekin 28 maja zaprasza na premierę „Przygody Misia Rymcimci”.
Muzeum Pałac Herbsta planuje w maju warsztaty „Tajemnice gabinetu taty”, które odbędą się w gabinecie Edwarda Herbsta, gdzie na
biurku stoją kałamarze, suszka i telefon na korbkę, a dzieci spróbują
pisać wiecznym piórem…
Beata Ostojska
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Moto Arena dla żużlowców

Za półtora roku
w Łodzi powstanie
kolejny nowoczesny
obiekt sportowy. Przy
ul. 6 Sierpnia rozpoczęła się budowa Moto Areny na 10 tys. widzów, na której będą rywalizowali m.in. żużlowcy Orła Łódź. Wykonawcą inwestycji za 43,8
mln zł zostało konsorcjum spółek Molewski z woj. kujawsko-pomorskiego. Nowy obiekt powstanie obok wysłużonego stadionu, na którym mecze rozgrywa obecnie pierwszoligowy zespół Orła. Dlatego
właśnie z rozpoczęcia inwestycji bardzo zadowolony jest prezes

Nagroda dla EC 1

Nagroda Event Venue 2015 portalu Meeting Planner trafiła do
EC1 Łódź, którą uznano za najbardziej atrakcyjne miejsce branży
spotkań w 2015 roku. Oznacza to, że w ocenie specjalistów zajmujących się organizacją imprez, wydarzeń i konferencji, wśród obiektów
funkcjonujących na polskim rynku zmodernizowana elektrownia
została uznana za najciekawszą i najbardziej profesjonalnie przygotowaną do współpracy. – Jesteśmy instytucją kulturalną, ale staramy się łączyć
wiele funkcji. Od popularyzacji wiedzy w Planetarium, przez nagradzane spektakle teatralne po wydarzenia komercyjne, które też przynoszą wymierny wkład do

TOTEM TOTAMTEN

25 kwietnia w Galerii ELart (Rynek Sztuki, ul. Wschodnia 69, wejście od ul. Narutowicza) otwarto wystawę prac Piotra Władysława
Woźniaka. Artysta studiował na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, a na ekspozycji „Totem
totamten” prezentuje kilkanaście asamblaży. W komentarzu do
wystawy autor pisze: „Porozrzucane po Świecie przedmioty, śmieci,

i sponsor klubu Witold Skrzydlewski. Obecny na podpisywaniu
umowy właściciel sieci kwiaciarni nie krył radości, obdarowując
kwiatami m.in. dyrektor Biura Inwestycji UMŁ Małgorzatę Beltę. –
To był najszybszy projekt, najszybszy przetarg i będzie najszybszy awans do ekstraligi – zapowiedział łódzki biznesmen. – Dla mnie to przełomowy dzień,
bo dałem sobie słowo, że jeśli w Łodzi nie powstanie nowy obiekt dla żużla, przestanę „bawić” się w ten sport. Na pewno będę częstym gościem na budowie. Już
dziś mogę też zapewnić, że będzie to obiekt, do którego utrzymania magistrat nie
będzie musiał dokładać. Mamy kilka pomysłów, jak go wykorzystać przez cały
rok, ale nie mogę jeszcze ich zdradzić.
(mjp)
budżetu. EC1 zaczyna żyć, przyciąga
zainteresowanie i uwagę. I to w skali
kraju – mówi Błażej Moder, dyrektor EC1 Łódź. Portal Meeting
Planner jest adresowany do branży spotkań, dostarcza informacji,
integruje środowisko, promuje
nowe pomysły, miejsca i rozwiązania. W kategorii Event Venue EC1
rywalizowała z łódzkim Hotelem andel’s oraz Sound Garden Hotel
Airport z Warszawy. Gratulujemy!
(jm)

fragmenty martwych roślin i zwierząt wydają się
być czymś zwyczajnym, oczywistym. W tym
chaotycznym, pełnym przypadkowych kompozycji układzie drzemie niesamowity potencjał”.
Jaki? Zobaczymy na wystawie, która będzie –
niestety! – czynna tylko do 5 maja.
(jm)

Nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne dla firm i instytucji
Dedykowane łącza światłowodowe
Doświadczony zespół specjalistów
100% własnej infrastruktury
Projektowanie i realizacja indywidualnych rozwiązań it oraz PBX/IPPBX
Internet
asymetryczny
do 200/20 Mb/s
+ WIFI

Internet
symetryczny
do 1Gb/s

Transmisja
danych lub
dzierżawa
włókien

Dostęp do
węzłów wymiany
danych (PLIX,
TPIX, THINX)

Łącza
telefoniczne
- analogowe,
cyfrowe ISDN
i SIP Trunk

Platformy
telefoniczne
PBX/IPPBX

Sieci
bezprzewodowe
WIFI

Sieci
komputerowe
LAN

Firmy małe
Firmy średnie
i sieci handlowe
Firmy duże
i wielooddziałowe
Instytucje
publiczne
Placówki
oświatowe
Operatorzy

rozwiązania rekomendowane dla poszczególnych grup klientów.
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Rower publiczny

Piknik rowerowy, parada cyklistów i zabawy znalazły się w programie oficjalnej inauguracji sezonu rowerowego w Łodzi. 1 maja
o godz. 11.30 cykliści zbiorą się na placu Wolności, utworzą kolumnę
i przejadą do pasażu Schillera, a z nimi muzyczne platformy i rydwany. W pasażu Schillera rowerzyści będą mogli dokonać przeglądu
i oznakować rower, będą też konkursy sprawnościowe i miasteczko
rowerowe dla dzieci. 1 maja to także pierwszy dzień funkcjonowania
Łódzkiego Roweru Publicznego. Do dyspozycji łodzian oddanych
zostanie 1000 rowerów na 100 stacjach, zlokalizowanych głównie
w strefie śródmiejskiej. Rowery typu miejskiego z niską ramą, błotnikami, oświetleniem mają być wyposażone w moduły GPS jako zabezpieczenie na wypadek kradzieży. Ponadto dostarczą one informacji
o trasach, którymi poruszają się piesi – będą one wykorzystane przy

projektowaniu nowych
dróg
rowerowych
w Łodzi. Klient będzie
mógł
wypożyczyć
rower po zalogowaniu
w terminalu; będzie to
możliwe przy użyciu
migawki, legitymacji
studenckiej czy karty
ŁRP. Pierwsze 20
minut
korzystania
z roweru będzie bezpłatne. Za pierwszą godzinę zapłacimy złotówkę,
drugą 3 zł, a każdą następną 5 zł.
(BeO)
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