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Firmy HSV Polska i Cortizo
ponownie zainwestują w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Nowe projekty zrealizują w Radomsku. Spółka
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ŁSSE, fot Paweł Nowak
kształtki techniczne ze spieAgencji Informacji i Inwestycji
nionych tworzyw sztucznych
dla branży AGD i RTV. Do końcaZagranicznych
2017 r. planuje zainwestować
1,5 mln zł, zatrudnić nowych pracowników i utrzymać dotychczasowe zatrudnienie (36 osób). Z kolei spółka Cortizo zamierza
Mówi
Pan,oraz
że polska
gospodarzainwestować co najmniej 10,6 t
mln
euro
zatrudnić
25
ka zatrudnienie
wychodzi z europejskiego
kokonowych pracowników, utrzymując
na poziomie
co
nu. Jak?zajmuje pierwsze miejsce
najmniej 126 osób. Grupa Cortizo
Po latach
koncentrowania
się na
wśród producentów i dystrybutorów
systemów
aluminiowych
własnych
oraz integrowania
dla budownictwa w Hiszpanii
i ma sprawach
własne centra
produkcyjne
się z Europą
dostrzegać,
że isttakże we Francji, Rumunii,
Polscezaczynamy
(Radomsko)
i na Słowacji.
nieją 19
teżlat
możliwości
Azji i Afryki.
ChcePrzez
istnienia współpracy
ŁSSE wydałaz krajami
288 zezwoleń,
a inwestorzy
my, aby polscy
przedsiębiorcy
że Afryka
główne
zrealizowali
inwestycje
o łącznejdostrzegli,
wartości ponad
13,6 i mld
zł,
kraje tego
kontynentu
będą się34rozwijały
w ciągu
najbliższych
dzięki
którym
powstało prawie
tysiące miejsc
pracy.
15 lat znacznie szybciej niż reszta świata. I że są tam możliwości
Jerzy Mazur
nie tylko dla takich gospodarek światowych, jak chińska, amerykańska, brytyjska, francuska czy rosyjska, ale także dla krajów
o średnim potencjale. Mamy wszelkie dane ku temu, by stać się
Łódzka
Specjalna
Strefa Ekonajwiększym
środkowoeuropejskim
partnerem dla krajów Afrynomiczna
głównym
ki. Takie była
dziedziny,
jak partbudownictwo, produkcja materiałów
nerem
IV Międzynarodowego
budowlanych,
budowa infrastruktury drogowej i kolejowej, orForum
Producentów
i Dostawganizacja
przetwórstwa
spożywczego, rybołówstwa i gospodarki
ców
Artykułów
Gospodarstwa
morskiej
– to najbardziej
oczywiste kierunki polskiej współpraDomowego
cy z Afryką.w Europie, które
odbyło
się zw delegacją
maju w rządową
Hotelu w Nigerii. Jakie są możliwości tego
t Był Pan
andel`s.
Region
Łódzki
jest
kraju?
strategiczną
lokalizacjątam
dla branży
AGD w Polsce,
a naszpremiera
kraj jest
Organizowaliśmy
część gospodarczą
wizyty
niezwykle
atrakcyjną
lokalizacją
dla
fabryk
tego
sprzętu
i
znajduje
Donalda Tuska. Byłem zaskoczony stopniem przygotowania misię
w pierwszej
największych
producentów
nistrów
rządutrójce
nigeryjskiego.
Prezydent
Nigeriiartykułów
zaprosił gospoich na
darstwa
domowego
Europie.aWoni
2015
roku wyprodukowano
tu
spotkanie
z polską wdelegacją,
dokładnie
wiedzieli, o czym
ponad
21
mln
sztuk
dużego
AGD,
zaś
według
ekspertów
rok
2016
chcą rozmawiać z polskim rządem i naszymi przedsiębiorcami.
zapowiada się jeszcze lepiej. Duży potencjał sektora była przyczyPo drugie – zorganizowaliśmy tam polsko-nigeryjskie forum goną, dla której firma Müller Die Lila Logistik już po raz czwarty
spodarcze, na które przyjechało ponad dwustu przedsiębiorców
właśnie do Łodzi zaprosiła przedstawicieli producentów sprzętu
nigeryjskich, niektórzy limuzynami poprzedzonymi samochodaAGD, dystrybutorów oraz analityków do dyskusji na temat przymi z ochroną. Jasne jest jedno – nie ma co pchać się do Afryki bez
szłości sektora w Polsce i na świecie. Program tegorocznej edycji
poparcia tamtejszego rządu i jego parasola politycznego.
został zdominowany przez dyskusje na temat trendów i wyzwań
t Jakie macie na to sposoby?
stojących przed europejskim i polskim sektorem AGD, możliwoWspólnie
z nowe
Łódzką
Izbąomnichannel
Gospodarczą
ściami
eksportu na
rynki,Regionalną
digitalizacją, ideą
tj.
oraz
Instytutem
Afrykańskim
nasza
agencja
zróżnicowanymi kanałami dystrybucji, zarządzaniem organizukadrami
w listopadzie
w Łodzi
pierwszy nowych
kongreskategorii
partnerstwa
wjebranży
AGD oraz kreacją
i tworzeniem
proi
współpracy
polsko-afrykańskiej
POLANDAFRICA
2013.która
Łódź
duktów. Próbowano również odpowiedzieć na pytanie:
jednym z najbardziej
znanych
polskich
miast w Afryce dzięzjest
nowoczesnych
technologii
ma szansę
zrewolucjonizować
łańki tutejszemu
Studium
Języka
Polskiego,
które ukończyło
wielu
cuch
dostaw? W
głosowaniu
pod
koniec dyskusji
zdecydowana
afrykańskich
polityków.
Wspólnie
zapraszamy
zatem łódzkich
większość
uczestników
wskazała
na druk
3D, zostawiając
w tyle
przedsiębiorców
dniach 26-27pojazdy
listopada
kongres.
Udział
w
takie
nowinki, jak w
autonomiczne
czynadrony.
W tym
roku
jestwzięło
bezpłatny,
informacje
o nim są na stronie
www.
wkongresie
wydarzeniu
udziała blisko
200 przedstawicieli
reprezentupolandafrica.pl
jących
najważniejsze w Polsce firmy z sektora AGD i ich otoczenia
Rozmawiał:
Jerzy Mazur
biznesowego.
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Kurs na Afrykę?

Branża AGD rozkwita

Startują Kolory Polski
18 czerwca, na koniec pikniku rodzinnego w Stacji Nowa Gdynia,
odbędzie się koncert na „Roz-Ruch”17. Wędrownego Festiwalu
Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski”. Wystąpi w nim Stanisław
Soyka z zespołem, a w programie są utwory Czesława Niemena
i pieśni do słów Agnieszki Osieckiej, wierszy W. Szymborskiej i J.
Iwaszkiewicza. Inaugurację Kolorów Polski zaplanowano na 25
czerwca w Białej Rawskiej. W koncercie wystąpi Dziecięca Orkiestra Regionu Łódzkiego i „Sinfonietta”.
Natomiast 26 czerwca w Brzezinach
odbędzie się koncert pt. „Muzyka na 11
wiolonczel.
(BeO)
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WYDARZENIA

Logistyka w mundurze

można było wypróbować symulatory i trenażery, stanowiący nieodzowny element szkolenia żołnierzy na wszystkich poziomach.
Odbył się także Konkurs o ZŁOTY MEDAL TLSM za najciekawszą
formę promocji targowej. Pierwsze miejsce zdobył KONCEPT-L SA, drugie – spółka ATOS,
a
trzecie
przypadło
firmie KOM-PAP OFFICE PARTNERS. Wyróżnienia otrzymały
firmy Lozamet i Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Gratulujemy!
Jerzy Mazur

W hali EXPO Łódź odbyły się w maju IV Targi Logistyki Służb
Mundurowych TLSM, organizowane przez spółkę Międzynarodowe Targi Łódzkie. Wzięło w nich udział blisko 70 firm z wielu
branż, w tym takie marki, jak Modar, Wojas, Bumar, Medema,
Canon, Atos czy Swincar i wiele innych, a swoją ofertę zaprezentowały także instytuty badawcze i certyfikujące oraz uczelnie wyższe.
Targi były doskonałym forum do nawiązania
kontaktów i wypracowania porozumień służących sektorowi publicznemu i prywatnemu
w budowie systemu bezpieczeństwa publicznego i kontroli w Polsce. Gościem specjalnym
imprezy był Szef Inspektoratu Wsparcia Sił
Zbrojnych gen. bryg. Dariusz Łukowski. Państwowa Straż Pożarna w Łodzi pokazała najnowszą amfibię oraz przybliżyła szczegóły
akcji „Bezpieczny dom – ale czad”. Obejrzeliśmy również sprzęt stosowany w codziennej
pracy przez celników, straż miejską (Animal
Patrol) oraz policję, a na wielu stoiskach

Targi dla seniorów

cykl spotkań poświęconych
prawu spadkowemu oraz
udzielała wskazówek z jakich
porad można i należy korzystać podczas wizyty u prawnika, aby nie dać się oszukać
w codziennym życiu, zaś
Baltrade
Komenda Miejska Policji
w Łodzi przestrzegała, jak „nie dać się oszukać na wnuczka”. Były
także spotkania z senatorem Ryszardem Bonisławskim, łódzkim
przewodnikiem, znawcą historii miasta i regionu, odbył się również
panel dyskusyjny pt. „Srebrna gospodarka. Szansa czy zagrożenie dla
biznesu”.
(jm, Zdjęcia: Zespół ds. Seniorów UMŁ)

Pod koniec maja w CH-R „Sukcesja” odbyły się Targi Aktywnego
i Zdrowego Seniora, organizowane przez Międzynarodowe Targi
Łódzkie. Wzięło w nich udział ponad 90 wystawców z różnych branż
z całej Polski posiadających ofertę produktów i usług podnoszących
jakość i komfort życia osób w wieku 55+. Na targach można było
wykonać bezpłatne badania i przeprowadzić konsultacje medyczne,
wysłuchać porad w zakresie zdrowia i sprawności fizycznej, uczestniczyć w warsztatach poświęconych opiece nad osobami chorymi,
a także poznać propozycje biur podróży i uzdrowisk dla seniorów.
Odbył się także koncert Izabeli Trojanowskiej. Fundacja interwencji
kryzysowej i pomocy psychologicznej SUBVENIO przygotowała

Wspierają kulturę

wydawanie książek, bo z naszą
pomocą zostały wydane także
płyty. Podczas 6 edycji wsparliśmy 37 wydawnictw. W tym
roku konkurs zmodyfikowano i będą też przyjmowane zgłoszenia na e-booki i
audio- booki, a propozycje
można będzie skonsultować w Wydziale Kultury.
Zgłaszający mogą mieć
podwykonawców i współpracować z wydawnictwami. Kwoty dofinansowania wynoszą od
kilku do kilkunastu tysięcy, a wnioski trzeba składać do 8 czerwca.
(BeO)

Rusza kolejny – siódmy już! – konkurs wydawniczy organizowany przez Wydział Kultury UMŁ, mający na celu wsparcie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią.
Adresowany jest do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i
fundacji. – Chodzi nam o to, by wspomagać wydawnictwa o niskim nakładzie; dla niektórych twórców one są oknem na świat – mówi Dagmara Śmigielska, dyrektor Wydziału Kultury UMŁ. – Kiedyś nasz budżet był
większy, a tegoroczny bazował na kwotach z 2015 r. W ostatnich latach dzięki
wsparciu finansowemu miasta ukazały się takie pozycje, jak „Łódzkie Kina
– od Gdyni po Tatry”, „Sekrety Łodzi – Ludzie”, „Wielkie Rody Fabrykanckie Łodzi”, „Latające Bajki” czy „Szumi Czas”. Wszystkie cechuje wysoka
wartość merytoryczna, artystyczna i dokumentacyjna. Wspomagamy nie tylko

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

TARGI

4

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

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

Spotkajmy się w Łodzi!
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Rossmann dzieciom z kowbojami

z epoki – kowbojskie buty z ostrogami, tzw. chapsy,
czyli skórzane ochraniacze do jeżdżenia na koniu,
kapelusze, kamizelki i przeciwdeszczowe prochowce oraz… prawdziwą broń palną rewolwerowców: colty i winchestery. Impreza każdego
roku przyciąga kilkanaście tysięcy mieszkańców Łodzi i województwa.
Podczas tegorocznej edycji nie zabraknie teatrzyku, zajęć tanecznych,
plastycznych i technicznych dla najmłodszych oraz licznych konkursów z nagrodami. Rodziny będą mogły wziąć udział w szkoleniach
udzielania pierwszej pomocy medycznej. Piknik ma także akcent charytatywny – jak co roku do udziału we wspólnej zabawie zaproszono
małych mieszkańców łódzkich domów dziecka, którzy otrzymają specjalne upominki. Początek imprezy o godz. 10.00, wstęp dla wszystkich
dzieci jest bezpłatny.
(jm)

W niedzielę 5 czerwca w łódzkim ZOO odbędzie się kolejna edycja
corocznego pikniku „Rossmann
Dzieciom”, jedna z najpopularniejszych imprez rodzinnych
w Łodzi. W ubiegłych latach pikniki odbywały się z udziałem bajkowych postaci z łódzkiego studia Semafor oraz misiów, a tym
razem dzieci spotkają się na Dzikim Zachodzie i będą mogły
obejrzeć prawdziwe eksponaty

Indianie i Podsiadło na Dzień Dziecka

z barwnymi kostiumami,
bajkowym
librettem
i wielkimi animowanymi
lalkami; zostanie nadany
w języku angielskim z polskimi napisami. Dziecięcy
Uniwersytet Artystyczny 4
czerwca zgromadzi dzieci
w Sali Koncertowej filharmonii na spotkaniu pt. „Dyrygent ma
głos”, po którym zacznie się warsztat pt. „Orkiestra bez tajemnic”,
a w Sali Kameralnej będą zajęcia na temat instrumentów indyjskich
i arabskich oraz muzyki „Baśni z Tysiąca i Jednej Nocy”. Do 7
czerwca potrwa Festiwal Teatru Pinokio „Teatralna Karuzela”.
Na piękne przedstawienia zaprasza też Baśniowa Kawiarenka –
„Kota w butach” i „Brzydkie kaczątko” można tam oglądać chrupiąc ciasteczka.
(BeO)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współpracy z Urzędem
Miasta Łodzi i Łódzkim Centrum Wydarzeń zorganizował Miejski
Dzień Dziecka już 29 maja. Impreza będzie kontynuowana
w dniach 3-5 czerwca na Piotrkowskiej przy pasażu Schillera. Stanie
tam wioska indiańska, będą warsztaty, koszykówka dla dzieci, a 3
czerwca o godz. 20.30 w ramach Red Bull Tour Bus wystąpi Dawid
Podsiadło. Ofertę dla dzieciaków przygotowały na czerwiec wszystkie placówki kulturalne. Teatr Nowy zaprasza na „Doktora Dolittle” i „Pogromców baśni”. W filharmonii 2 czerwca odbędzie się
koncert „Magic in music” –
orkiestra zagra muzykę z filmu
„Harry Potter” i fragmenty baletu „Dziadek do orzechów”, na 5
czerwca zaś zaplanowano adresowaną do dzieci transmisję z MET
– „Zaczarowany flet” Mozarta,

Atrakcje na lato
W dniach 3-5 czerwca w Łodzi odbędzie się BASKETMANIA
– dwudziesta edycja najstarszego w Europie turnieju koszykówki
ulicznej. Z okazji jubileuszu po 10 latach turniej powraca na
Piotrkowską, gdzie na przełomie XX i XXI stulecia odbywały się
największe imprezy streetballowe w historii; turniej organizowany jest w Łodzi nieprzerwanie
od 1997 r. W dniach 9-19 czerwca
odbędzie się tegoroczna edycja
Fotofestiwalu, a jej temat przewodni to podróż oraz różne formy jej
zapisu i prezentacji (więcej informacji na www.fotofestiwal.com
oraz na Facebooku).
10 czerwca w Teatrze Wielkim
podczas uroczystej gali zostanie
wręczona Grand Prix Jazz Melomani. Muzyka jazzowa będzie też rozbrzmiewać w ciepłe dni na Rynku
Manufaktury, która w maju świętowała 10 urodziny. Na elewacji galerii handlowej został odsłonięty
mural Mikołaja Rejsa, a nad Ryn-

rynek Łódzki 6(181) 2016

kiem pojawił się Linapark – kolejka tyrolska - przyrząd zjazdowy,
którym można zjeżdżać po linie o długości 150 metrów, rozciągniętej między tarasem widokowym a Muzeum Fabryki. „Tyrolka” będzie działać aż do końca września. 26 czerwca Centrum
Dialogu im. Marka Edelmana zaprasza do parku helenowskiego
na piknik filmowy „Powitanie lata”, który poprowadzi Karol
Strasburger, w programie jest otwarcie wystawy Muzeum Kinematografii prezentującej łódzkie kina, koncert muzyki filmowej
i fragment spektaklu „Wytwórnia piosenek” w wykonaniu aktorów Teatru Powszechnego.
(BeO)
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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.

INWESTYCJE
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kulturalny czerwiec

Fotografie
na wystawach

10 czerwca zostanie otwarta wystawa pt. „Od Matejki do WojtkiewiW teatrach
W Teatrze Wielkim odbędzie się w czerwcu premiera dwuczęścio- cza” – to okazja do spojrzenia na muzealną kolekcję malarstwa polwego baletu czerpiącego inspirację z ludowych obrzędów – „Święto skiego przez pryzmat twórczości artystów związanych ze szkołą krawiosny” Igora Strawińskiego wywodzi się z pogańskiej Rusi, a „Krze- kowską; znajdą się na niej dzieła Jana Matejki i jego uczniów. W galesany” Wojciecha Kilara z folkloru góralskiego. 13 czerwca teatr udo- rii ECK Logos można oglądać zdjęcia Marka Witaszewskiego, który
stępni scenę uczniom Zespołu Szkół Muzycznych im. Moniuszki, uwiecznił miejsca ze swoich wypraw do Ameryki Południowej.
którzy przedstawią koncert pt. „Ale Opera, czyli Krótka historia
Film
W galerii ŁTF
miłości Sokratesa”. W Sali Kameralnej można obejrzeć wystawę plaPGNiG Transatlantyk Festival odbędzie się wprzy
dniach
czerwul.23-30
Piotrkowkatów, programów i zdjęć teatralnych z kolekcji Adama Czopka, ca. Filmem Otwarcia będzie „Nieznana dziewczyna”
Jeana-Pierreskiej 102 przez 3
pokazujących różne inscenizacje opery „Turandot”, która po waka- ’a i Luca Dardenne’ów; pokaz na Transatlantykutygodnie
ma być jego
polską
od 8.10
bęcjach wraca na scenę. Teatr Muzyczny w ramach cyklu „Off-Północ- premierą. Gościem festiwalu będzie francuska aktorka
Irene
Jacob,
dzie można oglądać
na” 14 czerwca wystawi sztukę dramatyczną z muzyką na żywo „Fall, znana z kreacji w filmach M. Antonioniego, L Malle’a, Jacquesa
wystawę fotografii
Hot Rain” B. J. Castlemana, jednoaktówkę w adaptacji Krzysztofa Rivette’a i Krzysztofa Kieślowskiego. Podczas Festiwalu odbędzie się
Krzysztofa JarczewWawrzyniaka. Teatr Powszechny 11 czerwca zaprosi młodzież na pra- jej spotkanie z widzami i specjalny pokaz „Podwójnego życia Weroniskiego pt. „Zapozopremierę sztuki „Impreza” brytyjskiego dramatopisarza i reżysera ki”. Jedną z atrakcji festiwalu mają być łóżka do oglądania filmów –
wani”. Zobaczymy
Johna Retallacka; dzieło wyreżyserowali Andrzej Jakubas i Jarosław w centrum Łodzi stanie 50 łóżek wyposażonych w projektor i ekran,
na niej portrety
Staniek, ważnym elementem jest w nim ruch i muzyka. W Teatrze im. na których zostaną wyświetlone 33 filmy. Łóżko z baldachimem zmieosób znanych ze
Jaracza 4 czerwca odbędzie się łódzka premiera inspirowanej filmem ści cztery osoby i jego wynajęcie ma kosztować 20 zł. Filmową część
politycznej
„Thelma&Luise” sztuki „Bang Bang” w reż. Dominiki Knapik, zaś festiwalu uzupełnia konkurs dla kompozytorów. sceny
Ogłoszenie
nazwisk
i
artystycznej.
– Nie
fot.
Krzysztof
Jarczewski
14 i 15 czerwca obejrzymy przedstawienie „Lew na ulicy” – magiczną, finalistów nastąpi 12 czerwca, a 29 czerwca zaplanowany jest pokaz
będę udawał, że
prezenInternapełną tajemnic sztukę Judith Thompson o przenikaniu się światów. filmów przed jury i publicznością. Zwycięzca Transatlantyk
Jerzego
Semkowa
zagrać
utwory
Brahmsa otrzyma
budowa
sali koncertowane zdjęcia
to chwile
mówi
tional
Competition
nagrodę
Złotej„upolowane”
Arki oraz –20
tys. auzł,
TeatrZakończyła
Nowy gra wsięczerwcu
„Dogville”,
„Ziemię
obiecaną”,
„Małe
i Mozarta.natomiast
Następny dzień
przyniesie
towej Akademii
Muzycznej
przy dusze”
ul. Żu- i „Kobro”,
tor30zdjęć.
– Zdecydowałem
się na pełną współpracę
a jego
nazwiskokonpoznamy
czerwca
w Teatrze Wielkim.
zbrodnie
małżeńskie”,
„Przyjazne
cert Orkiestry
Symfonicznej
Filharmonii
Uroczyste
odbędzie tragifarsę
z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed
9 bardzkiej
czerwca w2. Małej
Sali otwarcie
aktorzy przeczytają
„Człowiek
Niech
gra muzyka!
Łódzkiej
batutą Pawła3 Przytockiego,
18. 10, a uświetni
cykl koncertów,
któ- obecny
aparatem
w dowolnym
stroju,zmiejscu,
sytuacji.
Tacy
z się
Oklahomy”
LukasajeLindera
(autor będzie
na pod
widowni).
czerwca w Atlas Arenie
wystąpi
Andre Rieu
orkiestrą
Johanna
którapokaże
będziewidowitowarzyszyć
pianistce
ry od
adresu
otrzymałatytuł
są, jak chcą,
ale jednak
– pozowali.
Wybierali
scenoTeatr
Logos
granowej
„Czassali
odwiedzin,
Mały„AŻ
24 czerwca
Straussa,
a 7 Beacie
czerwca odbędzie
się Power
Festival,
na którym
zagrają
Bilińskiej
w teatru
Koncercie
fortepianowym
festiwal”,
będzie (nomen
omen!) uczci
grafię, kostiumy,
mimikę,znakomitych
rekwizyty. A może
jednak,
sko
„Podróż azatrwać
garść piosenek”
– ta premiera
7. urodziny
Korn,
Megadeth oraz Sixx:A.M,
czyli trzech
wykonawW. zLutosławskiego.
Wców
programie
też Mieszkańcy
do 18 grudnia.
Już 17.10 nacykl
nowej
estra-soboty
dzięki wolności
pozy,
są nazakupią
tych zdjęciach
w aż
Manufakturze
i zapoczątkuje
„Letnie
komedią”.
na jednejsąscenie.
Łodzi,
którzy
bilet prawdzina festii B. Brittedzie
stanie Orkiestra Symfoniczna Akade- utwory G. Verdiego, R. Wagnera
sprawdzić!
Na wystawach
wal do 6 czerwca
zapłacąwi?
69 Warto
zł; będą
mogli nabyć dowolną liczbę tańna (18.10). Serdecznie
mii
w Łodzi, aby trwa
pod 15
batutą
Z kolei zwinnych
galeriimiast
Akademickiego
W Muzycznej
Muzeum Włókiennictwa
Międzynarodowe
Triennale zapraszamy!
szych biletów(BeO)
i zaprosić znajomych
do Łodzi. NaOśrodekran
Inicjatyw
Artystycznych
do „The
16.10 Wall”
będą
Tkaniny. Artystyczną aranżację wystawy głównej opracował Janusz Planetarium EC1 wraca ka
w czerwcu
muzyczne
widowisko
zdjęcia
Grzegorza
MichałowKucharski, ponadto warto zwiedzić wystawy tkaniny unikatowej grupy Pink Floyd, któreeksponowane
będzie w stałej
ofercie
przez całe
wakacje.
i miniatury tkackiej. Na festiwalu prezentowanych jest 130 prac 135 W Filharmonii Łódzkiejskiego,
3 czerwca
usłyszymy
Concierto
de Aranjuez
który
obchodzi
25-lecie pracy
zawoartystów z 46 krajów świata. Złoty Medal zdobyła Joaquina Rodrigo, Rapsodię
na Znany
orkiestrę
„España”
Emmanuela
Chadowej.
łódzki
fotoreporter
zaczynał
w tym roku młoda Ukrainka Tereza Barabash za briera oraz III Symfonięod
a-moll
S. Rachmaninowa;
Symfopublikacji
w „ExpressieOrkiestra
Ilustrowanym”,
pracę z żyłki, gwoździ i nici pt. „Deszcz na Ukra- niczna FŁ wystąpi pod batutą
Borowicza,
a na gitarze
zagra
potemŁukasza
robił zdjęcia
dla „Przeglądu
Sportoczerwcaobecnie
Orkiestra
FŁ pod
batutą
Massimiliainie”. W Muzeum Miasta Łodzi do 12 czerwca Krzysztof Meisinger. 10 wego”,
– dla
redakcji
fotograficznej
można oglądać wystawę prac Andrzeja Gieragi. na Caldi wykona uwerturę
Jeajoon
Ryu’aPrasowej.
oraz VIIIZapraszamy!
Symfonię G-dur
Polskiej
Agencji
(jm)
Mec. Marek
Muzeum Sztuki zaprasza 3 czerwca do ms1, gdzie A. Dvořáka,
a Maciej Łabecki zagra Koncert skrzypcowy P. Czajkowzostanie otwarta wystawa pt. „Ćwiczenia w auto- skiego.Kopczyński,
12 czerwca zaplanowano pożegnalny recital organisty Krzyszmec. Bożenaktóry zagra utwory Bacha, Gronau i Pachaly’ego.
nomii”, zaprojektowana przez węgierskiego arty- tofa Urbaniaka,
artystyczny zakończy się 17 czerwca; w tym ostatnim koncercie
stę Tamása Kaszása. Natomiast 17 czerwca w ms1 Sezon NiecieckaOstojska
odbędzie się wernisaż wystawy Katariny Zdjelar zabrzmią porywające „Carmina Burana” Carla Orfa. Z kolei 24 czerwi dziekan
pt. „Między dźwiękami”, a w ms2 czynna jest ca o godz. 18.00 Muzeum Miasta zaprasza na spektakl o Hance OrdoORA Jarosław
wystawa pt. „Rozdzielona wspólnota”. W Gale- nównie
„Miłość ci nic nie wybaczy” Łódzkiego Teatru Piosenki, osnuSzymański
Tereza Barabash
rii Sztuki Dawnej Muzeum Pałac Herbsta ty na jej
piosenkach.
Beata Ostojska
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 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
NieciecJohn
Retallack
charyzmę 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
www.powszechny.pl
Michałowski
pomagały piosenki francuskie wykonane przez Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
(BeO)
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Rozbiliśmy bank nagród

sztukę zrobioną za nowego dyrektora i w nowej konwencji; ciekawe,
jaki będzie jej odbiór na festiwalu. W Łodzi jest dobrze – frekwencja
się utrzymuje i gramy przy pełnych salach. Dwie premiery wystawiliśmy w tym sezonie na scenach regionalnych – w Sieradzu
i w Radomsku. Cieszę się, bo to podnosi rangę tamtych scen.
Z wielu ważnych konkursów „Jaracz” wrócił z nagrodami!
W ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury konkursie na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej Klasyki dostaliśmy cztery
czy pięć nagród – to 15 procent całej puli, w zasadzie rozbiliśmy
bank z nagrodami! Ponadto zdobyliśmy 5 złotych masek za sezon
2014-2015, Grand Prix na festiwalu w Jekaterynburgu, 2 wyróżnienia
aktorskie na festiwalu w Zabrzu, nagrodę Marszałka Województwa
oraz nagrodę portalu „Łódź jest kulturą” dla najlepszego spektaklu
sezonu. Mieliśmy w tym sezonie sporo działań około premierowych
– m.in. w OFF Piotrkowskiej i w galerii Manhattan, a w teatrze odbywały się spotkania z autorami, wystawy, projekcje, performance.
Co czeka nas w czerwcu na zakończenie sezonu?
4 czerwca szykujemy łódzką premierę spektaklu pokazanego
w Radomsku tj. „Bang Bang”, a ponadto zamierzamy zagrać w Łodzi
wszystkie tytuły, które miały premiery w tym sezonie – jest ich 6. To
będzie resume całego sezonu w Teatrze Jaracza.

Rozmowa z Wojciechem Nowickim,
Dyrektorem Naczelnym Teatru
im. Jaracza w Łodzi
Sezon artystyczny dobiega końca – czas na podsumowanie…
Ostatnia premiera jeszcze przed nami, ale faktycznie
pierwszy sezon z nowym dyrektorem artystycznym
Sebastianem Majewskim mamy już prawie za sobą. Nowy dyrektor
przyniósł nową estetykę, więc siłą rzeczy w teatrze są zmiany. Gramy
jeszcze stary repertuar i jest na to „stara” widownia, ale przyszła
także i „nowa”, tym bardziej, że wykonanie i realizacja nowych tytułów są całkowicie inne, pojawili się młodzi wykonawcy i realizatorzy, a spektakle kierujemy też do młodej widowni. Dalej bierzemy
na warsztat repertuar klasyczny, ale jego realizacja jest odmienna,
prawie awangardowa – młodym ludziom to się podoba. Wielokrotnie jeździliśmy w tym sezonie na festiwale, byliśmy z „Komediantem” w Kaliszu, gdzie Agnieszka Kwietniewska za rolę w „Komediancie” w reż. Agnieszki Olsten zdobyła GRAND PRIX oraz główną nagrodę Jury Społecznego. Pierwszy raz zawieźliśmy na festiwal

Rozmawiali: Beata Ostojska i Jerzy Mazur

Chcemy rozmawiać ze współczesnością

Rozmowa z Pawłem Gabarą,
Dyrektorem Naczelnym
Teatru Wielkiego w Łodzi

ale także kreować nowe, czyli je zamawiać, a jeszcze lepiej –wybierać
w konkursie. Następnie przyszła myśl, że Łódź buduje specyficzny
kontekst dla działających tu instytucji kultury – stąd pomysł, żeby
pójść w stronę „Ziemi Obiecanej” oraz cyklu filmów Wajdy „Człowiek z…”. Ale nie będzie to dzieło o Izraelu Poznańskim – zostawiamy twórcy swobodę. Nie chodzi o wierność historii i zgodność
z faktami – raczej o typ osobowości człowieka działającego w tym
mieście. Scenariusz był pisany na zamówienie, a kompozytor musi
się do niego dostosować. Tworzenie będzie „monitorowane” –
mamy prawo wglądu w powstawanie dzieła. Publiczność przyjdzie
na pokaz gotowych fragmentów i też coś twórcom podpowie!
W styczniu czeka was „okrągła” rocznica – Teatr Wielki działa
w gmachu przy placu Dąbrowskiego 50 lat …
Opera Łódzka już miała swój jubileusz i to był kamień węgielny
tego teatru, ale że znalazł on znakomite warunki pracy w tym
budynku – też jest ważne. 50 lat temu działalność teatru w nowym
gmachu zaczęła się „Halką” Moniuszki i na rocznicę też wystawimy
„Halkę”! Autorami tego pomysłu są nasi śpiewacy seniorzy. Pokażemy ją dokładnie w dniu rocznicy 19 stycznia, a następnego dnia
będzie „rodzinny” koncert jubileuszowy i na scenę wyjdą ci, którzy
ten teatr artystycznie budowali. „Halkę” będziemy grać przez cały
tydzień. Załatwiamy też specjalny pociąg relacji Warszawa-Łódź,
noszący imię Jerzego Waldorfa, który bardzo ten teatr wspierał.
Co Teatr Wielki przygotował na czerwiec?
Premierę „Święta wiosny” Igora Strawińskiego w choreografii
Marty Graham, która po raz pierwszy zostanie zrealizowana w tej części Europy, a w drugiej części wieczoru – żeby sięgnąć także do polskiej muzyki – będzie „Krzesany” Wojciecha Kilara w choreografii
Henryka Konwińskiego; zaprosiliśmy do tej premiery uczniów Szkoły Baletowej, co powiększy zespół. Gramy też „Noc w Wenecji” i próbujemy nieśmiało przesunąć się na lipiec – dwa spektakle tej operetki
będą wtedy grane w specjalnej wakacyjnej cenie.
Rozmawiali: Beata Ostojska i Jerzy Mazur

Kieruje Pan łódzką Operą od lipca. Obejmując urząd mówił Pan,
że zna potencjał tego teatru. Czy założenia się potwierdziły?
Moja opinia była niedoszacowana. Potencjał jest o wiele większy, tak samo jak możliwość mobilizacji i kreacji. Co kilka tygodni
dokonywałem tu nowego odkrycia! Zaczęliśmy sezon od pośpiesznie przygotowanego „Don Giovanniego”, poprzez zabawę przy
„lekkiej”„Nocy w Wenecji”. Trudniejszym doświadczeniem była
„Turandot” – prawdziwa „grand opera”. Był taki moment, który
mnie wzruszył na pokazówce przed premierą. Na spektakl przyszli
ludzie teatru, przyjaciele i rodziny wykonawców. Jest zwyczaj, że na
pokazówce nie ma ukłonów – po opadnięciu kurtyny po prostu
idziemy do domu. Tymczasem na widowni było tak gorące przyjęcie, że inspicjenci podnieśli kurtynę i były spontaniczne ukłony.
Radość z przeżycia tego wieczoru aż biła z twarzy całego zespołu
i pracowników technicznych. Był to przełomowy moment – zespół
uwierzył, ze można dużo zrobić i to nas wszystkich skonsolidowało.
W „Turandot” biorą udział śpiewacy z Korei – dlaczego?
Kraj pochodzenia nie ma znaczenia; w teatrze operowym najważniejszy jest śpiew. Koreańczyków ściągnęliśmy nie po to, żeby
mieć na scenie skośnookie twarze, tylko dlatego, że pięknie śpiewają.
Duży wpływ na obsadę miał maestro Antoni Wit. Dzięki mediom
elektronicznym obaj przesłuchaliśmy olbrzymią ilość wykonawców, a potem docieraliśmy do nich poprzez impresariat.
Teatr odpisał umowę z Manufakturą na powstanie i wystawienie
opery „Człowiek z Manufaktury”. Jak do tego doszło?
Pisząc przed objęciem stanowiska konkursowy program dla
teatru, pomyślałem, że obowiązkiem każdej sceny jest rozmawiać
ze współczesnością – nie tylko sięgać do sprawdzonych utworów,
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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

UL. TRAUGUTTA 14

THE BEST STEAKS

RESERVATIONS: (+48) 726 29 77 25

OF THE HIGHEST QUALITY ARGENTINIAN BEFF

WWW.TANGOSTEAKHOUSE.PL

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

Tango smaków

Przy ul. Traugutta 14 od półtora roku działa restauracja
Tango Argentino Steakhouse. To
jedyny lokal w Łodzi, w którym
w niepowtarzalnej i kameralnej
atmosferze zjemy steki z oryginalnej, najlepszej argentyńskiej
wołowiny. Tutaj steki przyrządzane są w tradycyjny sposób na
grillu przez rodowitego Argentyńczyka. Mięso w Tango przyrządzane jest na najprawdziwszym grillu, nie na patelni czy
płycie grillowej. Kupujemy wyłącznie wołowinę argentyńską najwyższej
jakości – podkreśla Franco Cambareri, właściciel i zarazem szef
kuchni – Z tego słyniemy! Oczywiście
steki, królują, ale nie byłoby argentyńskiej uczty, bez wina. Wina także są
z Argentyny, starannie je wybieramy
i mamy je na wyłączność w Łodzi.
W maju został otwarty ogródek
i steki można smakować na przyjemnie zacienionym, dość
intymnym restauracyjnym tarasie. Zarówno w restauracji jak
i na tarasie utrzymany jest klimat Buenos Aires. Każdy ma
szansę na chwilę przenieść się
do innego świata. W lokalu komfortowo zmieści się 28 osób,
działa tu WiFi i akceptowane są
karty płatnicze. Przed wizytą
warto zarezerwować stolik telefonicznie. Jadłem tu w maju Bife de
lomo (argentyńską polędwicę),
popijałem najlepsze wino Malbec,
jakie miałem kiedykolwiek okazję próbować i z czystym sumieniem mogę zaświadczyć, że to
miejsce i kuchnia najwyższej
klasy. Tango Argentino Steakhouse – Steki dla koneserów!
Jerzy Mazur

rynek Łódzki 6(181) 2016
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CELTYCKIE
SMAKI
tel. 690 419 141,
502 960 697
info@celtyckiesmaki.pl
www.celtyckiesmaki.pl

Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

re

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
m.in. hiszpańskie wino stołowe w karafkach, którego nikt w Łodzi jeszcze

ch
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

„Coś Dobrego”
Manufaktura, ul. Drewnowska 58A
Tel. 638 98 98

Coś Dobrego w Manufakturze

Restauracja „Coś Dobrego”
w Manufakturze kojarzy się przede
wszystkim ze smakowitymi pierogami z pieca, ale ma także w swojej karcie znakomite produkty tradycyjne
i regionalne, które można kupić
i zabrać do domu. Znajdziemy tu
m.in. musztardę kcyńską w kilku
odmianach, kajmak, ćwikłę z chrzanem, czarną porzeczką, chrzan
z miodem, soki tłoczone z Kałęczewa
i wina owocowe z Konina. Właścicielka lokalu Aneta Napieralska interesuje się zdrowym trybem życia, kuchnią sezonową i produktami regionalnymi. Producentów i dostawców
wyszukuje na targach zdrowej żywności 42
i współpracuje
Urzędem
MarRestauracja Bułgarska 69 (tel.
207 27 60 orazz 793
483 936,)
zaszałkowskim,
organizuje
Wojeprasza w październiku na nowe
dania szefaktóry
kuchni,
przyrządzane
wódzki Konkurs
pod okiem znawców – konsultantem
lokalu jestProduktów
m.in. prof.TradyGeorcyjnych
Smaków”.
W pomaga
„Coś
gii Mintcher z Katedry Slawistyki
UŁ. –„Tygiel
W tworzeniu
karty dań
Dobrego”
znajdziemy
także produknam też Mariana Mamos, znawczyni
kuchni Bałkanów
– wyjaśnia
Maciej
ty z innych regionów
Polski.
– CiekaSosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy
tu już kilka
smakowitych
wymsię
produktem
jestzelevi
np. kajmak
dań, a tym razem przyglądaliśmy
jak powstają
sarmi,proczydukowany
pod
Toruniem
mówi
li gołąbki w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są z–kapusty
Aneta Napieralska.
– Został
on docesłodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna
bułgarska pasta
z pieczonych
niony
w programie
Dziedzictwo
bakłażanów, grillowanej papryki
i świeżych
pomidorów.
Wyborne,
Kulinarne Kujaw i Pomorza. To polgorąco te dania polecam!
ska odpowiedź na popularny krem
orzechowy, którego skład pozostawia
wiele do życzenia. Serwujemy naleśniki z kajmakiem, które szczególnie
upodobali sobie nasi najmłodsi
goście! Właśnie szukam odpowiedniego dostawcy na kozie sery. Mamy
ich pod Łodzią wielu, więc jestem
pewna, że niebawem menu poszerzy
Pieczone bakłażany
Pasta kiopołu
się o przysmaki Gołąbki
na baziezelevi
tego sarmi
zdrowego nabiału. Degustowałem tu w maju
kilka świetnych odmian pierogów
z pieca, a do domu zabrałem musztardę kcyńską, która przetrwała ledwie tydzień. Jest rewelacyjna!

Jesień po bułgarsku

Hotel IBIS

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

PIZZERIA
IN CENTRO
Piotrkowska 153

GASTRONOMIA

tel. 42 636 99 92
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ch
smaków

rekomenduje JERZY MAZUR

Lokal z rekomendacją

Restauracja „Polska” działa
przy ul. Piotrkowskiej 12 nieprzerwanie od 1999 r. Szef kuchni Robert Kijewski zaprasza
w czerwcu na nowalijki – pyszne
chłodniki z jajkiem, botwinkę
i zasmażaną kapustę z młodymi
ziemniaczkami oraz truskawki
ze śmietaną. Rewelacyjna tu jest
pierś z kaczki, podawana z kluseczkami półfrancuskimi i fasolką szparagową pieczoną z solidną dawką czosnku. Polecam również polędwicę z borowikami
oraz polędwicę otuloną boczkiem z duszoną cebulką. W karcie dań znajdziemy także duszoną baraninę w sosie czosnkowoOd kwietnia w Teatrze Wielkim-śmietanowym
działa kawiarnia zClakier
Caffe
aromatem
(tel. 733 300 072). Ale można tu nietymianku,
tylko wypića smaczną
kawę, zjeść
na deser koniecznie
ciasta własnego wypieku i wypić drinka
w przerwach
między spekzamawiamy
tort makowy,
przytaklami. Lokal czynny jest od 10.00gotowywany
do 18.00 (w dni
spektakli
nawet
specjalnie dla
tej
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy
tu smakowite
dania
gorestauracji.
„Polska”
to na
jeden
rąco, w tym chrupiące krewetki naz sałacie
z sosem
słodko-pikantnajbardziej
smakowitych
lokanym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny
i można
zorganizować
li Łodzi,
laureattuwielu
prestiżobankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe
prowych nagród, w– kawiarnię
tym za zajęcie
wadzi Dariusz Trzmielak, właścicielpierwszego
cenionej firmy
cateringowej
INmiejsca
tygodnika
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa”
Hali
Łódź
„Newsweek” wwnowej
trzech
kategoriach: najlepsza
kuchnia, najlepEXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć
wystawę malarstwa
Beaty
szy serwis graficznych
i najlepszy lokal.
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań
do ponad
Gorąco
polecam! Gorąco po50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji”
i „Vabank”.
lecam i zapraszam!

Teatralny Clakier

Poznaj prawdziwy smak Indii

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

ul. Moniuszki 1A
www.facebook.com/senoritasrestaurant
Rezerwacje: +48 501 671 700
rezerwacje@senoritas.pl
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Trafiony z 736 metrów

Na strzelnicy „Casull Long Range” w Skarżysku Kamiennej
odbyły się w maju czwarte międzynarodowe zawody Quigley Match
Europe 2016. Wzięli w nich udział zawodnicy z Polski oraz Austrii,
Słowacji, Szwajcarii i Luksemburga. Zawodnicy strzelali do 6 tarcz
oddalonych kolejno o 320, 370, 381, 485, 548 i 736 metrów. Każdy
oddawał 8 strzałów do pojedynczego celu, do pierwszego z pozycji
stojącej, do reszty z siedzącej, przy użyciu prymitywnej podpórki
z cross-sticks, skrzyżowanych i związanych patyków. Tarcze zrobiono z 12-milimetrowej stalowej blachy, a więc trafienia słychać było
z daleka. W kategorii amunicji z prochem bezdymnym, a jednocześnie najlepszym strzelcem zawodów został Luboš Radakovič ze Słowacji. W kategorii amunicji z prochem czarnym wygrał Andrzej
Nosek, w kategorii karabinu z lunetą zwyciężyła Dominika Książkiewicz, a z broni kapiszonowej najlepiej strzelał Marek Pokulniewicz. Na koniec odbyła się widowiskowa konkurencja czyli polowanie na bizona. Szwajcar Ueli Eichelberger strzałem z wolnej ręki
trafił w stalową tarczę bizona z odległości 736 m, wygrywając tym

IPA w KSS „Strzelec”
W Klubie Strzelectwa Sportowego „Strzelec” odbyły się zawody
organizowane przez Region Łódź Polesie Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA). Popularyzujemy sport strzelecki – podkreśla Dariusz
Zdanowski, przewodniczący Regionu i wiceprezes KSS „Strzelec”.
Bawiąc się uczymy jak wyglądają prawdziwe zawody strzeleckie. Region IPA
Łódź Polesie ma 76 członków – do IPA mogą należeć tylko czynni poli-

HOBBY

samym karabin Sharps Competition kal. 45-70, ufundowany przez
firmy Davide Pedersoli oraz PH Michał Kuropatwa. W pierwszej
serii trafiło go kilka osób, wiec konieczna była dogrywka. W drugiej
serii pozostał tylko Marek Pokulniewicz i Ueli. Marek strzelał
ze swojego Sharpsa rozdzielnego ładowania, trafiając raz za razem,
więc potrzebnych było aż pięć dogrywek. Pojedynek wywołał niesamowite emocje wśród strzelających, a Marek z wolnej ręki trafił
bizona więcej razy niż z cross-sticka. Jednak przegrać z trzykrotnym
mistrzem świata w strzelaniu na długi dystans – jakim jest Ueli – to
nie wstyd. Pogoda dopisała, a nagrody i dyplomy wręczono w Klubie Sportowym “Świt”. Do zobaczenia za rok!
Jerzy Mazur

cjanci, strażnicy graniczni bądź
funkcjonariusze na emeryturze.
Warto tu dodać, że Łodzi przyznano prawo do zorganizowania 69
Międzynarodowego
„Zlotu
Gwiaździstego” International
Police Motor Corporation, które
odbędzie się 5-9 lipca. – Nasza
strzelnica – mówi z kolei prezes
klubu Bronisław Kałużny – jest jednym z największych klubów strzeleckich
na terenie województwa łódzkiego
Mamy ponad trzystu członków,
wykształconą kadrę instruktorską
z licencją MEiS oraz sędziowską z licencjami PZSS. Klub ze środków własnych wykonał gruntowny remont
rotundy, osi strzeleckiej 25 i 50 m oraz strzelnicy pneumatycznej.
Organizuje imprezy dla młodzieży szkolnej, zakładów pracy i stowarzyszeń. Sponsorem zawodów byli Marek Serleya, honorowy członek
IPA Polesie, oraz Toyota AMX Rzgów, która dla zwycięzcy zawodów
ufundowała weekend z nową hybrydową Toyotą RAV 4 z pełnym
bakiem paliwa.
(jm)
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Latamy do Paryża
2 czerwca startuje lotnicze połączenie Łódź-Paryż, które uruchomiły Linie Lotnicze ADRIA. Jest to trzecia destynacja LLA z Łodzi,
a nasz Port Lotniczy jest drugim regionalnym portem, które będzie
miało połączenie z portem przesiadkowym Charles de Gaulle, największym portem lotniczym we Francji. Loty do Paryża odbywać się
będą 3 razy w tygodniu, bilety można rezerwować na stronie
www.adria.si oraz na www.lufthansa.com Cena promocyjna za bilet
w dwie strony to 99 Euro.
(jm, zdjęcie Marcin Bryja)

Baker&McKenzie w Łodzi
Międzynarodowa kancelaria prawna Baker&McKenzie otworzyła w Łodzi biuro oferujące wsparcie w zakresie fuzji i przejęć, nieruchomości, prawa korporacyjnego, praw własności intelektualnej
oraz technologii, prawa pracy i prawa antymonopolowego. W uroczystym otwarciu wzięła udział Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
– To potwierdza kunszt
i kreatywność łódzkich
prawników, w większości
absolwentów
Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, bo to
oni dołączą do międzynarodowego zespołu założonej
w 1949 r. w Chicago firmy
prawniczej – mówiła prezydent Łodzi. – A z punktu widzenia Łodzi to kolejne
potwierdzenie sukcesu mia-

Perły rozdane

24 maja 2016 r. w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród laureatom plebiscytu „Perły Samorządu 2016”, organizowanego przez
„Dziennik Gazetę Prawną”. Łódź zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji
miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Celem rankingu było wskazanie
gmin, w których obecnie żyje się lepiej, niż wcześniej. Dlatego cieszy
wyróżnienie naszego miasta, gdyż jeszcze rok temu było sklasyfikowane poza pierwszą dziesiątką. W tym roku wyprzedziliśmy Gdynię,
Poznań i Kraków. Ranking organizowany przez „Dziennik Gazetę

sta, które dynamicznie się rozwija. Oddział Baker&McKenzie w Łodzi ma za zadanie
uzupełniać szeroką ofertę
kancelarii w Polsce. – Zdecydowaliśmy się na uruchomienie
oddziału w Łodzi ze względu na
dostępność dobrych specjalistów
oraz wysoką jakość kształcenia
na miejscowych uczelniach, co
Na zdjęciu od lewej Marcin Gmaj,
stwarza możliwość bezproblemoPrezydent Łodzi Hanna Zdanowska
wego poszerzenia kadr w najbliżi Michał M. Styś z OPG Property Professionals
szej przyszłości – mówił z kolei
Marcin Gmaj, wspólnik Baker&McKenzie, odpowiedzialny za biuro
w Łodzi. Mieści się ono przy ulicy Jaracza 47, w zabytkowej kamienicy wybudowanej w 1900 r. przez Edmunda Stefanusa. Za komercjalizację i negocjacje w imieniu właściciela obiektu odpowiada zarządca
nieruchomości – firma OPG Property Professionals, która kieruje
takimi projektami, jak OFF Piotrkowska Center, ART MODERN
czy Orange Plaza.
(jm)
Prawną” od 2013 roku,
a wybierane są miasta i gminy,
które wyróżniały się w zakresie inwestycji, ochrony środowiska oraz turystyki, sportu
i rekreacji. W tym roku po raz
pierwszy partnerem merytorycznym rankingu została
firma doradcza Deloitte.
(BeO)

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

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
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Mazda MX-5 na podium
Mazda MX-5 zdobyła
w sumie ponad 30 nagród,
w tym tytuł Samochód Roku
w Japonii 2015–2016, Samochód Roku Wielkiej Brytanii
2016, World Car of the Year
(Światowy Samochód Roku;
tytuł ten zdobyła również
Mazda2 w 2008 r.) oraz World
Car Design of the Year (Światowy Design Samochodu) w edycji 2016 r. To pierwszy model
w historii, który otrzymał obie
te nagrody jednocześnie!
Mazda MX-5 zdobyła również
uznanie w Anglii, gdzie w kategorii Best Convertible otrzymała wyróżnienie dla najlepszego kabrioletu roku 2016, zaś
w niemieckim Essen czwarta
generacja Mazdy MX-5 wygrała
nagrodę Red Dot: Best of the
Best — najwyższe wyróżnienie
w konkursie za przełomowe
konstrukcje.
Konkurs World Car of the
Year ustanowiła w 2004 r. międzynarodowa grupa dziennikarzy motoryzacyjnych, w tym
roku jury składało się z 73
dziennikarzy z 23 różnych krajów, a wyniki ogłoszono podczas targów motoryzacyjnych w Nowym Jorku, gdzie model MX-5 pokonał
takich finalistów, jak Audi A4 Sedan/Avant oraz Mercedes-Benz

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

GLC. Wśród finalistów konkursu była też Mazda CX-3. MX-5 czwartej generacji jest szóstym modelem gamy nowej generacji samochodów marki, oferującym pełny zakres technologii SKYACTIV oraz
wzornictwa KODO — Dusza ruchu. Model, który trafił do sprzedaży na całym świecie w 2015 r., spotkał się z przychylnością klientów
dzięki znacznie zredukowanej masie własnej, projektowi stworzonemu z myślą o użytkowniku oraz unikatowej więzi Jinba-ittai, dającej
radość z jazdy. Najnowszy model tego popularnego roadstera, produkowanego od 1989 r., jest jeszcze bardziej dynamiczny i lepiej trzyma się drogi. W kwietniu tego roku koncern wyprodukował milionową Mazdę MX-5, która od 2000 r. jest na czele listy najlepiej sprzedających się dwuosobowych sportowych samochodów w Księdze
Rekordów Guinnessa. W Łodzi można ją kupić w jedynym autoryzowanym salonie Mazdy przy ul. 3 Maja 1/3. (jm)

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

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

BRONKOS, jedyny autoryzowany łódzki przedstawiciel
Husqvarna, zaprasza do salonu przy ul. Bronisin 17 i odwiedzenia
strony www.bronkos.pl Oferuje na miejscu bardzo szeroki wybór
kosiarek, wykaszarek, traktorów, riderów, doradzi przed zakupem
i przeszkoli klienta w zakresie obsługi i konserwacji maszyny. Każda
maszyna zostanie przekazana klientowi gotowa do pracy i wyregulowana, a przed zakupem traktora czy ridera można wykonać jazdę
próbną. Na sezon letni firma przygotowała specjalną atrakcyjną ofertę na kosiarki serii LC (z koszem) w ofercie z płatnością rozłożoną na
10 równych miesięcznych rat, bez żadnych dodatkowych kosztów.
W tym roku do gamy modeli kosiarek dołączyło kilka nowości.
Wśród nich są kosiarki do mniejszych trawników LC140 i LC140S
o szerokości roboczej 40 cm, po kilku latach nieobecności w gamie

Husqvarna pojawiły się ponownie lekkie kosiarki z obudową
z kompozytu – modele LC247
i LC247S o szerokości roboczej
47 cm. Kolejną nowością są
kosiarki LC348VI oraz LC353VI,
wyposażone w mocne silniki
Briggs&Stratton z technologią
InStart®, która pozwala na uruchomienie silnika bez linki rozrusznika, pompowania i ssania –
po dociśnięciu dźwigni hamulca.
Warto to kupić na lato!

Łódź, Al. Śmigłego-Rydza 1 tel. 42 674 31 11
www.kia.com/pl/marvel

Łódź, Al. Śmigłego-Rydza 22
tel. 42 676 34 44
www.marvel.hyundai.pl
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MOTORYZACJA

Mazda MX-5
Tylko w salonie
Matsuoka Motor
Łódź ul. 1 Maja 1/3
www.matsuoka.pl

