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Łódzka Kolej Aglomeracyjna rozstrzygnęła
przetarg na dostawę elektrycznych zespołów
trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich
utrzymania w ramach projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II”. Do postępowania przystąpili Stadler Polska, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA oraz Newag Spółka
Akcyjna. Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Stadler Polska.
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14-16 października w Warszawie. Internauci wybierali spośród 32
pozycji, wśród których znalazły się najciekawsze miejsca z całej Polski. Planetarium już na początku objęło prowadzenie i zajmowało
pozycję lidera zdobywając ostatecznie 18,09 proc. wszystkich głosów. To ogromny sukces Planetarium, kompleksu EC1 Miasto Kultury oraz wszystkich łodzian, którzy tak licznie odwiedzają to miejsce. Warto tu także dodać, że film Andrzeja Wajdy „Powidoki” (jego
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kandydatem Nagrody Akademii
Filmowej. Trzymamy kciuki!
(BeO)

Kurs na Afrykę?

Antenowe jubileusze

Planetarium w EC1 cudem Polski
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Targi z impetem

Wasza impreza zbiega się w tym roku Kongresem Biogospodarki.
6 października Urząd Marszałkowski organizuje Międzynarodowy Kongres Biogospodarki, który zgromadzi w Łodzi ponad 400
światowej klasy ekspertów tej dziedziny. Ważną imprezą towarzyszącą Kongresowi będą właśnie Targi Natura Food, będące jego częścią
i zwieńczeniem. Kongres ma szerszy wymiar – biogospodarka to nie
tylko żywność ekologiczna, ale także dbałość o środowisko. Łódzkie
chce być liderem w biogospodarce i promujemy tę gałąź przemysłu.
Natura Food to także imprezy towarzyszące i konferencje. Jakie?
Jak co roku, program jest bardzo bogaty, przede wszystkim obfituje
w wydarzenia branżowe, bo to impreza skupiająca cały sektor produktów wysokiej jakości w Polsce. Będą też propozycje dla ekoentuzjastów
i świadomych konsumentów, pokazy kulinarne i wspólne gotowanie
– przyjadą m.in. Joanna Jakubiuk, Carlos Gonzalez Tejera i duet z Atelier Smaku. Będzie się dużo działo i będzie smacznie. Zapraszamy!
Notował: Jerzy Mazur

Rozmowa z Katarzyną Drobińską,
Prezesem Zarządu
Międzynarodowych Targów Łódzkich

Natura Food 2015

Natura Food 2015

Jakie będą tegoroczne targi Natura Food?
Przede wszystkim mamy rekordową liczbę wystawców – ponad 350 firm potwierdziło już swój udział w imprezie. Jeśli nasze
prognozy się spełnią, to w przyszłym roku
na pewno będziemy musieli pomyśleć o drugiej hali. Zainteresowanie jest ogromne,
bo targi są zwierciadłem tego, co się dzieje
na rynku. Ta branża dynamicznie się rozwija, jest coraz więcej przetwórni, pojawiają się
marki zagraniczne, które wchodzą na polski
rynek, a jest to spowodowanie tym, że konsumenci poszukują takich produktów.
Zaczynamy zwracać uwagę na to, co jemy.
Pojawia się coraz więcej sklepów wyłącznie
z żywnością ekologiczną. A w Łodzi jest silna
klasa średnia, która woli zapłacić więcej za
dobry produkt.
Tak, to dlatego, że świadomość odbiorców się zmienia i nie chcemy już kupować
więcej produktów, tylko takie, które są najwyższej jakości. W tym roku targi otwierają
się na produkty z branży Free From – bez
alergenów, bez glutenu, bez jajek. Osoby
mające alergię na niektóre składniki, łącznie
z mlekiem i pieczywem, muszą je przygotowywać same, gdyż nie mogą spożywać produktów będących w ofercie sklepowej.
Na targach będą mogli zapoznać się z gotowymi wyrobami tego rodzaju, które można
kupić w sklepach.

Białko z rzepaku
Mówi Magdalena Kozłowska,
Prezes Zarządu spółki Napiferyn Biotech:
Proponujemy technologię, która
umożliwia odzyskanie pełnowartościowego białka z rodzimego rzepaku. To
białko roślinne – do jego produkcji
zużywa się znacznie mniej wody niż
do białka zwierzęcego. Nasza spółka
działa od 2014 r. zatrudniamy m.in.
naukowców z Politechniki Łódzkiej.
Nasze białko może być wykorzystywane
do produkcji żywności, a produkty powstałe na jego bazie mogą
nawet stać się alternatywą dla mięsa i soji. Nasze nowatorskie
produkty są zgłoszone do przewodu patentowego. Na tym etapie to jest propozycja dla biznesu. W tej chwili poszukujemy
strategicznych partnerów biznesowych, dlatego pokażemy nasze
białko na targach Natura Food i liczymy na kontakty z producentami żywności dla alergików, wegetarian i wegan.
(Not. BeO)

Impreza dla specjalistów

kienniczych jest Polsko-Ukraińska
Izba
Gospodarcza,
jedna
z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce, już
od dwudziestu lat działającą na rzecz rozwoju
polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych
i kulturalnych. Więcej
informacji znajdziemy
na stronie www.ttww.pl

W dniach 12-13 października odbędą się III Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych. To najważniejsze spotkanie
przedstawicieli branży włókienniczej w Polsce, mające na celu
prezentację potencjału producentów i dystrybutorów wyrobów
technicznych oraz osiągnięć polskich ośrodków badawczo-rozwojowych. Można tu będzie nawiązać kontakty handlowe z wieloma przedsiębiorstwami tego sektora gospodarki. Na stoiskach
swoją ofertę zaprezentują wiodący producenci oraz dystrybutorzy przędzy, włókna, tkanin, dzianin i włóknin technicznych,
nici, pasmanterii, barwników oraz maszyn i urządzeń. Nowym
patronem honorowym Targów Technicznych Wyrobów Włó-

TARGI
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TTWW 2015

Jerzy Mazur, zdjęcia: Sebastian Szwajkowski

rynek Łódzki 10(185) 2016

Klasyka nie tylko z Europy

wienia w obcych językach, ale nie będzie słuchawek, zostaną zastąpione napisami na tablicach. Będą też dwie wystawy zdjęć, obie
autorstwa Grzegorza Nowaka – jedna ze spektakli poprzednich edycji, a druga pt. „Mistrzowie zza kulis„ pokaże pracowników technicznych teatru, pracujących przy robieniu kostiumów i dekoracji.
Beata Ostojska

W październiku startuje IV Międzynarodowy Festiwal Teatralny
Klasyki Światowej „Nowa Klasyka Europy”. – Tegoroczny festiwal tradycyjnie otworzy nasza premiera – będzie nią „Czekając na Godota” w reżyserii
Michała Borczucha – mówi Wojciech Nowicki, dyrektor
naczelny Teatru im. S. Jaracza. – Chociaż dzieło Samuela Becketta gatunkowo przynależy do tzw. teatru absurdu, to współcześni
badacze odnajdują w nim wyraźne nawiązania do mechanizmów,
które wywołały II wojnę światową. Z problemem władzy dzieło ma
więc ścisły związek, a w tej edycji koncentrujemy się na mechanizmach władzy i podległości. Zaprezentują się 3 grupy zagraniczne,
które przywiozą cztery tytuły; każdy będzie grany dwa razy. Po raz
pierwszy na nasz festiwal przyjedzie zespół z Rio de Janeiro, który
pokaże 2 tytuły – „Julię” w reż. Christinye Jatahy i „What if they
went to Moscow” tej samej reżyserki. A w listopadzie na deskach
naszego teatru będzie prezentowany „Battlefield” w reżyserii Petera
Brooka i Marie-Helene-Estienne. Przed tym spektaklem teatr
zaprosi widzów na projekcję filmu „Mahabharata”
z udziałem Andrzeja Seweryna; film wiąże się z przedstawieniem chronologicznie – tam gdzie kończy się jego
akcja, zaczyna się akcja sztuki, którą przywiezie Peter
Brook. Wielki reżyser potwierdził zaproszenie na festiwal;
czeka na niego pokój w hotelu. – Trzy poprzednie edycje przyniosły nam wiele doświadczeń – podkreśla Wojciech Nowicki
– i te dobre pomysły będziemy kontynuować, np. przed spektaklami
zorganizujemy spotkania z Romanem Pawłowskim, a po spektaklach – z aktorami i realizatorami. W programie są przedsta-

Siedzą od lewej Roman Pawłowski, Wojciech Nowicki i Sebastian Nowicki

Księżna w Operetce

sję, tym bardziej, że jest do tego szczególna okazja – dwusetna rocznica urodzin
kompozytora, którego dorobek jest bardzo bogaty, a „Księżna” stanowi w nim
prawdziwą perełkę. Wywietrzał wprawdzie komizm wynikający z aluzji
do czasów współczesnych kompozytorowi, ale nadal jest aktualna
drwina z absurdów wojny, wojskowych i dworskich plotek, a także
z dobrej miny do złej gry w wydaniu polityków. W opowieści jest też
element romantycznej miłości, a któż o niej dzisiaj nie marzy...
Wygląda na to, że tytuł będzie strzałem w dziesiątkę i spektakl będzie
się cieszył powodzeniem u łódzkiej publiczności.
(BeO, fot. Michał Matuszak)

Teatr Muzyczny w Łodzi inauguruje w tym roku sezon teatralny
na scenie w Pasażu Schillera. W naszej siedzibie – mówi dyrektor teatru
Grażyna Posmykiewicz – trwają już intensywne próby do polskiej prapremiery oryginalnej wersji „Wielkiej księżnej Gerolstein”, operetki autorstwa mistrza
lekkiej muzy Jacquesa Offenbacha, z polskim tekstem Andrzeja Ozgi. Spektakl
wyreżyserował Piotr Bikont, a muzycznie przygotowała Elżbieta
Tomala-Nocuń. – „Księżna” była dotąd grana w adaptacjach, bo tylko na to
pozwalała cenzura czasów PRL, my natomiast chcemy przypomnieć polską wer-

Agnieszka Gabrysiak
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Małgorzata Długosz

Emilia Klimczak
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Sylwia Strugińska-Wochowska

KULTURA

Nowy w stolicy i w regionie
Teatr Nowy w Lodzi rozpoczyna sezon ambitnie. 16 października – mówi dyrektor Krzysztof Dudek – na naszej Dużej
Scenie będzie można obejrzeć „Dzienniki” Witolda Gombrowicza reżyserii Mikołaja Grabowskiego, zrealizowane w stołecznym Teatrze IMKA.
W przedstawieniu występują gwiazdy polskiego teatru i cieszymy się,
że zostanie pokazany na naszej scenie. Wystawiamy ten spektakl
w ramach naszej współpracy z teatrem IMKA pod hasłem DuoPolis Kulturalne Warszawa-Łódź; nieprzypadkowo pozyskaliśmy ten teatr
do wspólnej pracy, bo Tomasz Karolak, szef teatru IMKA, był ostatnim
asystentem naszego patrona Kazimierza Dejmka – spędził u niego dwa
ostatnie lata pracy. Na początek teatr pokaże w Łodzi spektakl
M. Grabowskiego, a w Warszawie – łódzką „Kobro” i „Brygadę szlifierza Karhana”. Potem obydwa teatry zaczną wspólnie
produkować spektakle z udziałem aktorów z obu zespołów.
Na Małej scenie Teatru Nowego planowana jest realizacja
spektaklu w reż. Leny Frankiewicz o Krzysztofie Komedze,
a na Dużej – prapremierowa inscenizacja książki Jerzego Pilcha. „Wiele demonów”. – Ten tekst – dodaje Tomasz Karolak
– pojawił się w moim życiu, gdy byłem jurorem konkursu literackiego
NIKE. Uważam, że to utwór pełen tajemnic; nie wiem na razie, jak
z niego wybrnę, ale mam nadzieję, że dzięki aktorom się uda. Nawet
zacząłem już w Warszawie próby do jednej sceny. W tej inscenizacji będzie
brało udział 20 aktorów, połowa z Teatru Nowego w Łodzi. Pierwszą
premierę zagramy w Łodzi, a potem przeniesiemy spektakl do stolicy.
Zaznam, że każdy teatr, oprócz tego, co robimy wspólnie, realizuje swoje
własne plany artystyczne. Podobnie jak dyrektor Wydziału Kultury Dag-

Stoją od lewej: Krzysztof Dudek, Mikołaj Grabowski, Tomasz Karolak i Dagmara Śmigielska

mara Śmigielska wierzę, że w przeciwieństwie do nie zawsze udanych
prób współpracy w innych dziedzinach nasze kulturalne DuoPolis na
pewno się uda i właśnie kultura połączy Łódź z Warszawą. Dyrektor
Krzysztof Dudek dodaje, że łódzki Teatr Nowy zacieśnia
więzy nie tylko ze stolicą, ale też z miastami naszego regionu
– we wrześniu, podczas obchodów 200-lecia Aleksandrowa
Łódzkiego, podpisano list intencyjny i najciekawsze przedstawienia Teatru Nowego w Łodzi będą cyklicznie prezentowane
w Aleksandrowie.
(BeO)

Teatr Wielki klasycznie i kosmicznie

Pierwszą premierą Teatru Wielkiego w tym sezonie będzie
„Eugeniusz Oniegin” Piotra Czajkowskiego. – Reżyser Paweł Szkotak – mówi dyrektor teatru Paweł Gabara – opisuje tę operę krótko:
wielka miłość na tle wielkiej historii. I właśnie na tym polega jego pomysł
inscenizacyjny. Akcja dwóch pierwszych aktów toczy się przed rewolucją, zaś
aktu trzeciego -po rewolucji. Cała historia pokazana jest jako retrospektywa
z punku widzenia starego Oniegina, który przypomina sobie, stary świat, kiedy
istniał jeszcze jakiś porządek (z czasem zburzony). Pomysł z przesunięciem czasowym zrodził się chyba także w głowie Puszkina – to nie przypadek, że ostatni akt został zniszczony z powodów cenzuralnych; można przypuszczać,
że sam Puszkin chciał, by jego Oniegin doczekał kolejnych zakrętów historii.
Spektakl pokazuje dwie Rosje – przed i po rewolucji. Łódź jest chyba dobrym
miastem na interpretowanie rewolucji – jako jedyne w Polsce miało tu swoją
własną, upamiętnioną nawet w nazwie ulicy. Nie dokonaliśmy w partyturze
żadnych skrótów, publiczność zobaczy i usłyszy dzieło w całości.
Kolejną premierą będzie „Lamaila” – nowoczesne widowisko,
angażujące tancerzy, młodzież itd. To ukłon w stronę trochę innej
publiczności niż ta, która bywa w Teatrze Wielkim na co dzień.
Ale niedługo teatr będzie obchodzić jubileusz, a to dobra okazja
by zapytać, jak powinien funkcjonować w dzisiejszych czasach
tatr muzyczny. „Lamaila” – to dzieło pełne nowoczesnej muzyki,
jest w niej dużo elementów kosmicznych. – Tym dziełem – podkreśla Paweł Gabara – będziemy promować naukowe spojrzenie na otaczający
nas świat. A przy tej okazji podejmujemy współpracę z naszym sąsiadem EC1, w której mieści się wspaniałe Planetarium. Dla odmiany kolejną
propozycją teatru będzie opera barokowa Haendla, przygotowywana we współpracy z Akademią Muzyczną i ASP, która realizuje

KULTURA

Stoją od lewej: Paweł Gabara, Michał Stankiewicz i Paweł Szkotak

przy okazji własny naukowy projekt. Wreszcie na koniec po raz
pierwszy w Łodzi pokazany zostanie „Spartakus” Arama Chaczaturiana, jeden z najwspanialszych baletów w historii. – Wymaga on
niezwykłych dyspozycji zespołu baletowego – wyjaśnia Paweł Gabara –
ale spróbujemy sprostać wyzwaniu. Włączymy go do programu Spotkań Baletowych, które w tym sezonie zapowiadają się bardzo atrakcyjnie. Na razie nie
mogę jednak podać szczegółów, bo nie podpisaliśmy wszystkich kontraktów.
Planujemy też koncertowe wykonanie dzieła Tansmana „Złote runo” – jego
odkrycie po latach to wielkie wyzwanie; realizacja będzie mogła służyć w przyszłości jako źródło studiów dla muzykologów. Dzieło zostanie przygotowane
we współpracy z Festiwalem Tansmana w Łodzi. A na koniec sezonu –
w czerwcu 2017 r. – w Łodzi pojawi się jedna z największych gwiazd teatru
operowego na świecie!
(BeO)
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Łódzka publiczność jest fenomenalna!
Rozmowa z Ewą Pilawską,
Dyrektorką Teatru Powszechnego w Łodzi

na scenę i widownię. Ale w klasycznym teatrze komediowym nie jest
to tendencja obowiązująca. Dlatego „Nożyczki” wciąż są dla wielu
widzów zaskakujące. Jeśli chodzi o naszą realizację, to nasi aktorzy
bardzo dbają o to, aby jej nie zabiła rutyna i wypalenie, które w grozi
spektaklom zagranym tyle razy. Co pewien czas następują zmiany
w obsadzie. Pozwoli Pani, że podziękuję Jackowi Łuczakowi (który
stworzył w roli w Tonia Wziętego kreację, która go zbudowała
i odmieniła jego zawodowe życie), Barbarze Lauks, Marioli Krysińskiej, Piotrowi Lauksowi, Andrzejowi Jakubasowi, Arturowi Majewskiemu, Beacie Ziejce, Ewie Tucholskiej, Magdalenie Drewnowskiej,
Marcie Kuśmirek, Jakubowi Kotyńskiemu i Jakubowi Firewiczowi.
Bardzo baliśmy się „zmiany” w roli fryzjera. Ale pojawienie się Jakuba Katyńskiego przyniosło nową wartość, okazało się, że widzowie
pokochali Ola Boskiego. Jakiś czas później pojawił się Jakub Firewicz i jego Jacques Wyczesany. I również on ma swoich fanów.
Ludzie dzwonią do teatru i pytają, który z nich będzie tym razem
grał i obaj mają swoje fankluby. Te zmiany powodują, że spektakl
jest cały czas świeży. A dzięki moim kolegom „weteranom”, którym
chciałabym szczególnie podziękować – Barbarze Lauks, Arturowi
Majewskiemu, Piotrowi Lausowi i Andrzejowi Jakubasowi, mogę
być spokojna o stały poziom tego spektaklu. Na przestrzeni lat
zmieniliśmy również scenografię i kostiumy – pierwszą przygotowała Katarzyna Jarnuszkiewicz, obecną Krzysztof Kelm. Jeśli akcja
dzieje się tu i teraz, rozmawiamy z widzami o tematach, które aktualnie nas poruszają, zapraszamy ich do współczesnego salonu fryzjerskiego, jaki mógłby się znajdować np. przy Piotrkowskiej.
Spektakl obrósł niezliczoną liczbą anegdot…
Przez siedemnaście lat zdarzyło się wiele nieoczekiwanych sytuacji. „Nożyczki” poprzez swój bezpośredni kontakt z widzami same
do nich prowokują. Kiedyś aktorzy opowiadali o kobiecie, która
widziała spektakl kilkanaście razy. Zawsze siadała na tym samym
miejscu. I choć widziała sztukę tyle razy, za każdym razem dostawała konwulsyjnych ataków śmiechu; napisała nawet hiphopową piosenkę na temat „Nożyczek”. Spektakl jest tak kultowy, że aktorzy
traktowani są jak gwiazdy rocka –
otrzymują maskotki, upominki,
do ich garderób trafiają słodkości
od widzów. O „Nożyczkach”
powstały również prace magisterskie. Niektórzy widzowie kierują
do mnie prośby o możliwość
oświadczenia się podczas spektaklu, co nie zdarza się przy okazji
innych tytułów. Ale tu jestem niezłomna – jednak to przestrzeń
teatru. Tysięczne „Szalone nożyczki” będą zatem dobrym momentem do wspomnień. Ale my przede
wszystkim patrzymy w przyszłość.
Damy o to, by „Nożyczki” się rozwijały, podążały za publicznością,
były aktualne – i publiczność to docenia, bo nadal wykupuje bilety
i gramy przy nadkompletach. Są widzowie, którzy opowiadają nam,
że pierwszy raz widzieli ten spektakl będąc jeszcze w szkole albo byli
na nim tuż po ślubie, a teraz przychodzą na niego z dziećmi. To
prawdziwa przyjemność usłyszeć coś takiego, czujemy radość,
że odkryliśmy dla polskiej sceny ten teatralny fenomen.
Rozmawiali: Beata Ostojska i Jerzy Mazur

1 października teatr po raz
tysięczny zagra kultowe „Szalone
nożyczki” Paula Pörtnera. Jak
powstała polska prapremiera 17 lat
temu?
O „Szalonych nożyczkach”
Paula Pörtnera dowiedziałam się
od tłumaczki Elżbiety Woźniak,
która opowiedziała mi o teatralnym fenomenie, w którym
publiczność staje się częścią spektaklu i decyduje o finale sztuki.
Fabuła oparta na klasycznym kryminale, opowiadająca o morderstwie w sąsiedztwie salonu fryzjerskiego, zajmowała około dwudziestu minut spektaklu. Reszta
oparta była na interakcji z widzami i zależała od tego, jak zachowa się publiczność i czy wejdzie ona
w dialog z aktorami. Postanowiłam przenieść ten format na grunt
polski. Wiedziałam, że jest bardzo nowatorski, co łączy się z dużym
ryzykiem. Końcówka lat dziewięćdziesiątych to czas przed erą talk
show czy reality show. Taka forma w teatrze mogła zaskakiwać
widzów, którzy mają opory przed współtworzeniem spektaklu.
Jak na ten „niezwykły” teatralny format zareagowali aktorzy?
Na początku nikt nie wierzył w powodzenie spektaklu. Ale
ogromnie się cieszę, że zaryzykowaliśmy i zapoczątkowaliśmy jego
dobrą passę w Polsce. Przeniesienie „Nożyczek” na grunt polski łączyło się z koniecznością spełnienia określonych warunków – np. przygotowujący prapremierę Marcin Sławiński musiał odbyć warsztaty w USA,
organizowane przez właściciela praw
do formatu. Ja zaś miałam obawy,
ale bardzo chciałam spróbować i skonfrontować sztukę z publicznością. Prapremiery by nie było, gdyby nie wsparcie prezesów łódzkich firm zasiadających w Loży Przyjaciół Teatru
Powszechnego. To oni uwierzyli w szalony pomysł przeniesienia „Nożyczek” na grunt polski i dali mi ogromne wsparcie. A publiczność przyjęła
spektakl znakomicie. Do dziś obejrzało go w naszym teatrze ponad 400 000
widzów, niektórzy przychodzą na
spektakl po kilka, a nawet kilkadziesiąt razy. Po sukcesie naszego spektaklu zrealizowało go wiele teatrów
w Polsce. Dziś mam ogromną satysfakcję, że ryzyko, które podjęliśmy
przeszło 17 lat temu, opłaciło się.
Jak Pani myśli, na czym opiera sukces tej sztuki?
Na pewno na jej niespotykanej formie. Dziś zdecydowanie częściej niż w 1999 roku teatr proponuje widzom bezpośredni dialog
ze sceną, łamie konwencje, zaburza chronologię wydarzeń, miesza
style i języki wypowiedzi oraz zrywa z konwencjonalnym podziałem

16
10
2016

Rodzinna niedziela
Niezwykły dom pana A.,
czyli skradzione dźwięki
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kulturalny październik

Fotografie
na wystawach

oglądać akwarele Izabeli Trelińskiej, w Aneksie Jednego Mistrza 23.10
Kurtyna w górę
Już na początku października gmachy teatrów wypełnią się piękną zaplanowano finisażowe oprowadzanie po wystawie Bartka Jarmolińmuzyką. W Muzycznym brzmią melodie Offenbacha – 8.10 obejrzy- skiego, a 30.10 – finisaż wystawy pamiątek po Łódzkich Zakładach
my tam „Wielką księżną Gerolstein”. W tym miesiącu Teatralny Big Radiowych. 8.10 Grzegorz Musiał oprowadzi po Galerii Mistrzów PolBand będzie grał do tańca – 21.10 pierwszy raz można potańczyć na skich, do której 6 lat temu oddał w depozyt swoją kolekcję. 26.10
W galerii
ŁTF
teatralnym foyer. 10.10 zaczną się castingi do wielkiego musicalu w kawiarni Retro Cafe Aleksandra Bęben wygłosi wykład
o twórczości
przy„W
ul.biegu”
Piotrkow10.10
„Nędznicy”. W Wielkim 9.10 będzie wystawiona rock opera „Ama- Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów. W muzealnej galerii
skiej „Herbarium”.
102 przez 3
zonki i Wikingowie”, a w teatrze kończą się próby do opery „Euge- zostanie otwarta wystawa grafik Aleksandry Ilkiewicz
tygodnie
od 8.10 bę„Spadkobiercy
–
niusz Oniegin” P. Czajkowskiego (premiera 29.10). Teatr Nowy 10.10 W dniach 12-30.10 będzie udostępniona wystawa
można oglądać
zaplanowało
Noc
w ramach cyklu „Rozmowy nieobojętne” wystawi widowisko pt. łódzkie przestrzenie kreatywne”, 21.10 muzeumdzie
wystawę
fotografii
„Irena Sendlerowa Sprawiedliwa”. Teatr Powszechny jesienią będzie Literatury, a nazajutrz – spacer po Starym Cmentarzu
śladami
realizaKrzysztofa
JarczewWyznaniowych
intensywnie grać i przygotowywać nowe premiery – m.in. ruszą próby cji Wacława Konopki. Oddział Kultur i Tradycji
do nowego spektaklu, którego bohaterką będzie Nadia z „Pomocy zaprasza 9.10 na spotkanie o wydawaniu książek
– poprowadzi
je
skiego
pt. „ZapozoKsięży Młyn,
autor
domowej”. Nie zabraknie inicjatyw Polskiego Centrum Komedii – Michał Koliński, właściciel Domu Wydawniczegowani”.
Zobaczymy
zatem
poznamy laureatów konkursu „Komediopisanie”. Choć Powszechny kilku książek o Łodzi. Weszliśmy w sezon jesienno-zimowy,
na niej portrety
na zamknięczeka przeprowadzka i będzie to sezon dość nietypowy, to na pewno przerywa działalność Muzeum Kanału Dętka – impreza
osób znanych
ze
Z kolei
nie mniej intensywny i różnorodny niż miniony. Teatr im. Jaracza zor- cie sezonu, czyli Potworeza, w ostatnią niedzielę października.
sceny politycznej
ganizuje sezon pod hasłem „Oni” wokół problemów związanych w Muzeum Włókiennictwa
sięJarczewski
15 Międzynarodowe
Triennale
i artystycznej.
– Nie
fot. kończy
Krzysztof
towarzysząca
z obcością i innością. Pierwsza premiera – „Czekając na Godota” S. Tkaniny i niektóre ekspozycje są zamykane, zaś ostatnia
będę udawał,
że prezenBecketta
rozpocznie
światową
(więcej
na str. 5).
wystawa
otwartatowane
20.10 zdjęcia
– jest prezentacją
tkanin artystycznych
Jerzego
Semkowa
zagrać
utworyzostanie
Brahmsa
Zakończyła
sięspotkania
budowa ze
sali
koncer-klasyką
to chwile „upolowane”
– mówi auuczniów
liceów
plastycznych
i będzie
czynna do
końca
miesiąca.
Wtowej
Teatrze
Logos będzie
granyprzy
„Schron”,
odwiedzin”
oraz dzień
i Mozarta.
Następny
przyniesie
konAkademii
Muzycznej
ul. Żu-„Czas
tor zdjęć.
– Zdecydowałem
się na
pełną współpracę
„Miłość”,
Mały
zaprosi otwarcie
na premierę
sztuki Moliera
„SkąpiecSymfonicznej
albo Do 9.10
można tu oglądać
tkaninyDałem
unikatowe,
do 16.10
– miniatury
cert Orkiestry
Filharmonii
bardzkieja 2.
Uroczyste
odbędzie
z modelami.
im możliwość
wystąpienia
przed
Sknera
w reż.jeMariusza
Pilawskiego.
tkackie
z „10 Baltic Miniaparatem
Textile Gdynia
2016”.
W Pałacu
też
Przytockiego,
się 18.ukarany”
10, a uświetni
cykl koncertów,
któ- Łódzkiej pod batutą Pawła
w dowolnym
stroju,
miejscu, Herbsta
sytuacji. Tacy
zmiany
– z Galerii
zniknie
wystawaWybierali
„Od Matejki
poważna
pianistce
BeacieSztuki
ryMuzyka
od adresu
nowej sali otrzymał tytuł „AŻ która będzie towarzyszyć
są,Dawnej
jak chcą,15.10
ale jednak
– pozowali.
scenoekspozycję
W Filharmonii
pierwszyomen!)
dzień października
do fortepianowym
Wojtkiewicza”. Muzeum
do ms1 na
Bilińskiej przyniesie
w Koncercie
festiwal”,
a trwaćŁódzkiej
będzie (nomen
grafię, Sztuki
kostiumy,zaprasza
mimikę, rekwizyty.
A może
jednak,
2
ZERO-61”
7.10)
i
do
ms
na
wystawę
koncert
Michała
Szpaka.
7.10naorkiestra
FŁ pod
Krzysztofa W„Grupa
W.batutą
Lutosławskiego.
programie
są też (otwarcie
aż do 18
grudnia.
Już 17.10
nowej estradzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach„Notatki
prawdziz podziemia”.
2.10 zostanie
otwarta
nowa wystawa w ECK Logos –
Kamińskiego
wykona Tańce
Połowieckie
A. Borodina,
na R. Wagnera
utwory IG.Koncert
Verdiego,
i B. Brittedzie stanie Orkiestra
Symfoniczna
Akadewi? Warto
sprawdzić!
bandurę J. Olijnyka i II Symfonię e-moll S. Rachmaninowa. 9.10 przy swoje rysunki pokaże na niej Grzegorz Issaieff.
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą na (18.10). Serdecznie zapraszamy! (BeO)
Z kolei w galerii Akademickiego OśrodFestiwale
Narutowicza 22 wystąpi Dziecięca Orkiestra Regio. 16.10 Arkadiusz
ka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą
W pierwszy weekend października w Atlas Arenie odbędzie się 27.
Balic zagra na organach utwory Mozarta i Bacha, a 21.10 usłyszymy
eksponowane zdjęcia Grzegorza MichałowFantazję H. Villa-Lobosa oraz suitę „Ognisty Ptak” I. Strawińskiego. edycja Festiwalu Komiksu i Gier. W połowie miesiąca Teatr im. Jaracza
skiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawoW koncercie 25.10 zaprezentuje się artystyczna spółdzielnia Hashta- zaprosi na IV Międzynarodowy Festiwal Teatralny Klasyki Światowej
dowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał
gEnsemble Worker Union, która zagra utwór Louisa Andriessena „Nowa Klasyka Europy”, który zacznie się 15 października i potrwa
odstronie
publikacji
„Expressie
Ilustrowanym”,
„Workers Union” i muzykę Miłosza Magina. Na 27.10 zaplanowano do 9 listopada (więcej na
5). VIwedycja
Festiwalu
Kinetycznej
potem robił zdjęcia dla „Przeglądu Sportokoncert symfoniczno-oratoryjny ku czci ofiar Sztuki Światła Light MoveFewego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej
łódzkiego getta. Do sal Akademii Muzycznej stival odbędzie się w dniach
Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)
Tematem
wróci po wakacjach muzyka – 4.10 w pałacyku 7-9.10. Mec.
Marekprzewodnim
w tym roku oniryzm,
przy ul. Gdańskiej będą koncertować kandydaci będzieKopczyński,
lubBożena
marzenie. Po raz
na Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniaw- czyli sen
mec.
skiego, zaś 12.10 o godz. 11.00 w sali przy ul. pierwszy
festiwalowe atrakcje
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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

Novotel** Łódź, al. Piłsudskiego 11A. . . . . . . . . . . .
tel.:
42 254-39-00
Reymont** Łódź, ul. Legionów 81. . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 633-80-23
Qubus*** Łódź, ul. Mickiewicza 7 . . . . . . . . . . . . . .
tel.:
42 275-51-00

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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rekomenduje JERZY MAZUR

Coś dobrego festiwalowego
Rozmowa z Anetą Napieralską,
menedżerem restauracji „Coś Dobrego”
w Manufakturze i Prezesem Zarządu
spółki Zenzero Polska

Na przełomie września i października w Manufakturze trwał
jesienny Festiwal Je Się na Manu.
Co Pani przygotowała nowego dla
gości?
W tym miesiącu królowały
grzyby – włączyliśmy do menu
zupę krem z podgrzybków
i prawdziwków i będą także pierogi z kurkami i podgrzybkami. Jesień kojarzy się też
z suszoną
śliwką i Clakier
pomidorem,
Od kwietnia w Teatrze Wielkim
działa kawiarnia
Caffe
dla najmłodszych
(tel. 733 300 072). Ale można tu niezatem
tylko wypić
smaczną kawę, będą
zjeść
przetwory
– np.między
naleśniki
ciasta własnego wypieku i wypić drinka
w przerwach
spekzedo
śliwką
z domieszką
taklami. Lokal czynny jest od 10.00
18.00 (w
dni spektaklinutelli.
nawet
Niestety,
nie udało
się
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy
tu smakowite
daniami
na gonamówić
do polskierąco, w tym chrupiące krewetki na
sałacie zklientów
sosem słodko-pikantgo kajmaku…
Zostawiamy
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny
i można tu zorganizować
w
karcie
nasze
soki
z wiatrowebankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię
progocenionej
sadu. firmy
Ich dostępność
jest
wadzi Dariusz Trzmielak, właściciel
cateringowej INróżna
o
różnych
porach
roku,
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź
warto nas
odwiedzić
i ich Beaty
spróEXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć
wystawę
malarstwa
bować.
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań
graficznych do ponad
Ile oferujecie
tu produktów?
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji”
i „Vabank”.
Gorąco poSamych farszy jest 24 – stalecam i zapraszam!
ramy się je zmieniać, ale około
15 jest na stałe w karcie. Sceptycznie
podchodziliśmy
do kaszanki, ale przyjęła się
świetnie, zwłaszcza z musztardą kcyńską. Do tego ogórek
kwaszony i smakosze będą
zachwyceni! Bardzo polecam
zupę-krem z białych warzyw
z łososiem oraz "Patelnię gorącej Janiny”, czyli pierogi
z dynią, serem i boczkiem
Macie tu także duży wybór
win…
Tak, długo pracowaliśmy
nad tym, jak je dobrać do panującego u nas klimatu. Włączyliśmy wina owocowe od polskich
producentów i mamy zupełną
nowość – wina bezalkoholowe.
Spotkania u nas często odbywają się w ciągu dnia, więc zmotoryzowani chętnie z nich korzystają, ale nie tylko oni, bo mogą
je pić i kobiety w ciąży i chorzy
na cukrzycę.
(Not. jm)

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

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

Poznaj prawdziwy smak Indii

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

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,
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Dzikie Wino się nie zmienia!
Odwiedziliśmy we wrześniu Adama Pałuszyńskiego,
szefa kuchni Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowego
„Dzikie Wino”. Niżej podpisany od lat rekomenduje ten
lokal jako serwujący jedne
z
najsmaczniejszych
dań
w regionie – tu faktycznie
można liczyć na to, że jak raz
się wypróbuje sałatkę z karmelizowaną gruszką i orzechami,
podaną z serem pleśniowym
i dresingiem z malin oraz chrupiącą bagietką, to za każdym
następnym razem dostaniemy
to samo. Parę lat temu jadłem
Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42
27 60 oraz
793 483
zatu 207
krewetki
smażone
na936,)
maśle
prasza w październiku na nowe czosnkowym,
dania szefa kuchni,
przyrządzane
serwowane
na
pod okiem znawców – konsultantem
lokalu
jest m.in.
prof. Georbarwnej
sałacie
z pomidorkagii Mintcher z Katedry Slawistykimi
UŁ.
– W tworzeniu
karty dań pomaga
i sosem
krewetkowym.
Teraz
nam też Mariana Mamos, znawczyniteż
kuchni
– wyjaśnia
Maciej
od Bałkanów
tego zacząłem
biesiadę
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy
tu już kilkaże
smakowitych
i potwierdzam,
„Dzikie
dań, a tym razem przyglądaliśmyWino”
się jak powstają
czywcale sięzelevi
nie sarmi,
zmienia.
li gołąbki w liściach kiszonej kapusty
(polskie
Polecam
tu robione
łososiasą z kapusty
pieca
z runem
leśnym
purée
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna
bułgarska
pasta z na
pieczonych
kalafiorapomidorów.
i tagliatelleWyborne,
z marbakłażanów, grillowanej papryki zi świeżych
chewki, a w karcie jest też noga
gorąco te dania polecam!
z kaczki confit z purée z białych warzyw z dodatkiem
pomarańczowej marchewki,
pierś z gęsi sous-vide podana
z pyzą drożdżową i modrą
kapustą, filet z sandacza
w papilocie z warzywami
i talarkami z pieczonych ziemniaków. Dla dzieci są w lokalu
Pieczone bakłażany
Pasta kiopołu
Gołąbki zelevi
sarmi
chrupiące nuggetsy
z kurczaka,
podawane z frytkami i surówką
z marchewki i ananasa.
Na deser warto zamówić semifredo czekoladowe ze śliwką
suszoną w koniaku z dodatkiem owoców leśnych. – Centrum to idealne miejsce na
szkolenia, konferencje, zjazdy,
imprezy rodzinne i firmowe –
podkreśla Irmina Nastarowicz,
współwłaścicielka „Dzikiego
Wina”. – Mamy do dyspozycji
doskonale wyposażone pokoje
dla 70 osób oraz dwie restauracje z barem i 4 sale bankietowe.
Największa pomieści 130 osób,
a na imprezie plenerowej może
się tu bawić nawet 500 gości.
Gorąco polecam!
Jerzy Mazur

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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Piętryna smakoszy

Przy ul. Piotrkowskiej 97 stoi
od lat zgrabny piętrowy ogródek
Restauracji Piotrkowska Klub,
który znawcy nazywają „Piętryna”. To faktycznie całoroczny
„ogródek”, ogrzewany w zimie
specjalnymi piecami, dlatego
można tu zjeść kolację podziwiając za oknami oświetloną dekorację ulicy. Szefową kuchni jest
Ewy Rezler, która przygotowuje
bardzo smaczne dania. Jadłem
tu już krem z dyni z kardamonem i ziarnami grasicy cielęcej,
podawany z dresingiem malinowym, a szczególnie polecam
wątróbkę cielęcą z bukietem
sałat z karmelizowanym jabłOd kwietnia w Teatrze Wielkim
działaprażoną
kawiarniacebulką
Clakier Caffe
kiem,
oraz
(tel. 733 300 072). Ale można tu nieowocami
tylko wypić
smaczną
kawę, zjeść
granatu
i amerykańską
ciasta własnego wypieku i wypić drinka
w przerwach
spekborówką.
Zjemy między
tu jednego
taklami. Lokal czynny jest od 10.00
do
18.00
(w
dni
spektakli
nawet
z najsmaczniejszych tatarów
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy
tu smakowite
na gow mieście,
który jest dania
przygotowyrąco, w tym chrupiące krewetki na
sałacie
z sosem
słodko-pikantwany
z mięsa
z udźca
wołowego
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny
tu zorganizować
(warto i można
poprosić
dodatkowo
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe
– kawiarnię
proo żółtko jajko),
a podawany
wadzi Dariusz Trzmielak, właściciel
firmy cateringowej
INz cenionej
tradycyjnymi
przyprawami,
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa”
w nowej Hali
Łódź
wędzonym szprotem
i grzybkiem marynowanym.
PiotrkowEXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć
wystawę malarstwa
Beaty
ska Klub organizuje
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań
graficznych wyjątkowe
do ponad
spotkania
Łódzkiego
Convi50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji”
i „Vabank”.
Gorąco
povium Slow Food, zapraszając
lecam i zapraszam!
znawców i producentów zdrowej żywności z całego kraju.
W godz. 12.00-17.00 lokal serwuje lunch w wersji basic oraz premium, można tu też zarezerwować lokal na smakowite spotkania firmowe. Gorąco polecam!

Teatralny Clakier

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

Poznaj prawdziwy smak Indii
ul. Moniuszki 1A
www.facebook.com/senoritasrestaurant
Rezerwacje: +48 501 671 700
FIND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT
rezerwacje@senoritas.pl

THE BEST STEAKS
rynek Łódzki
Łódzki 10(149)
10(185)
2016
rynek
2013

OF THE HIGHEST QUALITY ARGENTINIAN BEFF

19
17

UL. TRAUGUTTA 14
RESERVATIONS: (+48) 726 29 77 25

WWW.TANGOSTEAKHOUSE.PL

„Happy Mix Food” otwarty
W gmachu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
przy ul. Matejki 22/26 otwarta została restauracja „Happy Mix
Food” – to odpowiedź na potrzeby lokalnego rynku w zakresie
świeżego, smacznego i atrakcyjnego cenowo jedzenia w Łodzi. Już
za 12.00 zł można tu zjeść codziennie Zestaw: zupa z drugim
daniem i prawdziwym kompotem z owoców. Firma może się
pochwalić sporym doświadczeniem w tej branży – pracowała dla
wielu znanych światowych korporacji. – Specjalizujemy się w kompleksowym serwisie oraz prowadzeniu restauracji i kantyn firmowych –
mówi pomysłodawca i właściciel lokalu. – Głównym celem naszej
działalności jest wsparcie pracodawców w podniesieniu satysfakcji pracowników z pracy w firmie. Zgodnie z porzekadłem „przez żołądek do serca” nasza
firma wprowadza nowoczesny standard w obsłudze klientów, stosuje najnowsze technologie żywieniowe i śledzi bieżące trendy w gastronomii (m.in. dania
wegańskie i bezglutenowe).
Centralne położenie restauracji w campusie uniwersyteckim
daje możliwość posilenia się nie tylko szerokiej grupie studen-

Jesień dla dzieci
„Niezwykły dom Pana A., czyli skradzione dźwięki” – to spektakl, na który 16.10 warto przyjść do Teatru Powszechnego razem
z dziećmi. Z kolei teatr Pinokio zaprasza publiczność w wieku 8-13
lat na premierę „Bajek robotów”, powstałych n podstawie opowiadań Lema). Teatr Arlekin przygotował nowe warsztaty dla maluchów – na spotkaniach z cyklu „Teatralne Poduszkowce” dzieci
przez 40 minut będą się bawić zgłębiając tajniki teatru. Warsztaty
3.10 o godz. 12.00 noszą tytuł „Morskie opowieści dźwiękowe”,
nazajutrz zaś o godz. 11.00 zacznie się warsztat pt. „Teatralne
podróże z Mają” – teatralna lalka Maja zabierze dzieci w podróż
do świata ciekawości. Teatr Wielki 4.10 zapraszana na spektakl
Chóru Dziecięcego pt. „Gdzie mieszka Królewna Śnieżka”, a 7.10

tów, ale także pobliskim mieszkańcom oraz pracownikom firm
sąsiadujących z Wydziałem Zarządzania. Lokal jest czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00 oraz w wybrane
weekendy. Aktualne menu i mapkę dojazdu znajdziemy na stronie www.facebook.com/happymixfood/
Więcej informacji o możliwościach współpracy w zakresie cateringu otrzymamy pod telefonem
+48 501 035 356.
(Not. jm)

– na balet „Cinderella”.
Inauguruje też cykl zajęć
„Głos pod włos”, które
przyjmą formę zabawy
wokalnej i mogą stać się
uzupełnieniem lekcji.
Z kolei 15.10 Filharmonia Łódzka zaprasza
dzieci na koncert „Zacza- "Niezwykły dom Pana A" Teatr Powszechny
rowany klucz” i rozpocznie zajęcia w Dziecięcym
Uniwersytecie Artystycznym. Ładny dzień warto spędzić z dziećmi
na powietrzu – w zoo trwa posezonowa obniżka cen biletów (ulgowy kosztuje tylko 5 zł).
(BeO, fot. Katarzyna Chmura-Cegiełkowska)

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

www.mak-laser.pl
RYNEK
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Strategia Zrównoważonego Rozwoju w Strefie

W siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyły
się we wrześniu konsultacje społeczne poświęcone projektowi
Strategii Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Wzięli w nich
udział m.in. Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, posłowie na Sejm
RP: Waldemar Buda i Robert Telus, Konsul Honorowy Francji
w Łodzi Alicja Bień, radni z Łodzi i regionu, władze samorządowe
oraz przedstawiciele świata biznesu i nauki. Uwarunkowania
i przyjęty model rozwoju kraju w obszarze zagranicznej ekspansji
gospodarczej zaprezentował gościom Radosław Domagalski-Łabędzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. – To Wy
– mówił odpowiadając na pytania przedsiębiorców – najlepiej znacie
swoich kontrahentów oraz ich potrzeby. My, z perspektywy Warszawy, możemy
Was jedynie wspierać. Eksport od dwóch dekad intensywnie rośnie. Jest to bardzo ważny czynnik wzrostu gospodarczego w Polsce. Musimy pamiętać,
że dwie trzecie eksportu realizowane jest przez firmy zagraniczne. Chcielibyśmy,
żeby trend wzrostowy był generowany również siłą polskich firm, dlatego przygotowaliśmy model instytucjonalny wspierania eksportu, który pozwoli krajo-

rynek Łódzki 10(185) 2016

wym przedsiębiorcom bardziej angażować się w działalność na rynkach międzynarodowych – podkreślał Minister Domagalski.
W panelu dotyczącym nowego modelu ekspansji zawodowej
udział wzięli: Prezes ŁSSE SA Marek Michalik, dr hab. Dominik
Mierzejewski z Zakładu Azji Wschodniej Uniwersytetu Łódzkiego, Prezes Zarządu PAIiIZ SA Bartłomiej Pawlak, oraz Józef
Szmich, Wiceprezes Zarządu spółki Delia Cosmetics. Dyskusję
o nowych instrumentach i programach wsparcia przedsiębiorców,
priorytetowych rynkach polskiego eksportu oraz reformie dyplomacji ekonomicznej moderował Jakub Bednarek, Dyrektor
Departamentu Polityki Eksportowej w Ministerstwie Rozwoju. –
Doceniam potencjał Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z perspektywy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – ocenił prezes ŁSSE
Marek Michalik. – Wskazuje ona na kluczowe dla Polski, w tym
azjatyckie, kierunki eksportu, priorytetowe również dla Strefy
w kontekście poszukiwania inwestorów.
(Not. jm)
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SELGROS się bawi
W prestiżowych salach Wytwórni odbył się tradycyjnie we wrześniu Bal TOP Klientów hal SELGROS w Łodzi. Uczestniczyło w nim
ponad tysiąc gości, smakując potrawy przygotowane przez firmę
Inter Solar z Buczka oraz urodzinowy tort wykonany przez Hort-Cafe. Wśród gości było wielu Łódzkich VIPów. – Nasi partnerzy –
podkreśla Marek Chruścielewski, dyrektor hali Rokicińska – to ludzie
wspaniali, fantastyczni, najlepszym tego dowodem jest to, są z nami już 17 lat!
Każdy rok jest inny, ale udaje nam się pokonywać trudności i sprostać wyzwaniom z sukcesem. Z kolei dyrektor hali Pabianicka Jacek Butkowski
podkreśla: Udało nam się zbudować dużą, silną i wierną grupę klientów,
ale nie są to relacje tylko biznesowe, gdyż jak klienci pojawiają się w hali, znajdują czas, aby porozmawiać nie tylko o biznesie. Wśród gości balu była m.
in. Jolanta Chełmińska, do stycznia Wojewoda Łódzka i obecnie Prezes Łódzkiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. – Selgros to firma – mówi Jolanta Chełmińska – która wyjątkowo dba
o swoich klientów, a co warto podkreślić, działa od lat pod tym samym kierownictwem i pracownikami, którzy są z halami związani niemal od samego początku. Do tańca grał zespól Vini Band. Jak co roku tradycyjnie odbyła
się loteria i kilkunastu szczęśliwców wyszło z balu z nagrodami.
Zabawa trwała do późnej nocy!
Jerzy Mazur, Zdjęcia: Dariusz Marcinkowski

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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Zapraszamy do kontaktu: b2b@toya.net.pl | 42 208 77 88
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Zima bez niespodzianek

Pierwsze październikowe chłody przypominają, że idzie
zima. Warto zatem zrobić przegląd samochodu, aby przeżyć
mrozy bez niespodzianek. W tym celu radzimy wybrać się do serwisów firmy Nastapol przy ul. Kasprzaka 9b oraz Piłsudskiego
162. Możemy tu sprawdzić, jaki
jest stan techniczny pojazdu,
czy układ ładowania jest
w porządku i jakie możemy
kupić „zimowe buciki” dla
naszych 4 kółek. Jeśli trzeba
wymienić akumulator, ekipa
serwisu pomoże dobrać właściwy model i bezpłatnie go wymie-

Nie pozostawia
śladów

Pokonuje
nierówności

Nie zakłóci
ciszy

ni.
Promocyjnie
do 22 października
sprawdzane auta jest
za 1 zł, Nastapol
udzieli 10% rabatu
na
naprawy
do końca miesiąca.
W przypadku dłuższej naprawy serwisy
zapewnią klientom samochód zastępczy. Firma dodatkowo
wykonuje pełny zakres przeglądów rejestracyjnych wszelkich
pojazdów, motocykli oraz przyczep kempingowych. Z nami się
nie przejedziesz, bezpieczna jazda z Nastapolem!

Odporna na warunki
atmosferyczne

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

Happy Mix Food
otwarty!

ul. Matejki 22/26, tel. +48 501 035 356, www.facebook.com/happymixfood/
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00

Zapraszamy na obiad z dwóch dań i kompotu juz od 12 zł

