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Al. Piłsudskiego 141
tel./fax 042 674-07-36 
hoteleboss@wp.pl 

BOSS

ul. Tatrzańska 11
tel. 042 672-48-89, 042 676-31-13
tel./fax 042 676-31-05 
officeboss@hotel-boss.pl 

BOSS

ul. Romana 44
tel./fax 042 640-96-69
romana44@wp.pl 

BOSS

ul. Paradna 46
tel. 042 272-33-00, tel./fax 042 272-33-68
www.hotel-eskulap.pl
info@hotel-eskulap.pl

ESKULAP przy I CZMP

ul. Łąkowa 23/25
tel. +48 42 637 12 00
www.hotelfocus.com.pl
lodz@hotelfocus.com.pl

HOTEL FOCUS ŁÓDŹ

Arturówek, ul. Studencka 2/4
tel. 042 659-82-44
fax 042 659-90-11 
hoteldaria@oit.pl

DARIA

Pabianice, ul. Kilińskiego 25
tel. 042 227-14-14
Restauracja: tel. 042 227-14-12
recepcja@piemont.com.pl

PIEMONT

ul. Legionów 81
tel./fax 042 633-80-23
www.hotelreymont.com
rezerwacje@hotelreymont.com

REYMONT

HOTELE

ul. Kosynierów Gdyńskich 8
tel./fax 042 646-49-04, 042 646-42-68,          
             042 646-43-22, 042 646-41-53 
www.hotelambasador.pl

AMBASADOR

HOTEL Z BASENEM
ul. Politechniki 19A
tel./fax 042 684-63-70
tel./fax 042 648-76-04  
recepcja@hotel-alicja.pl

ALICJA

CENTRUM KONFERENCYJNE
HOTEL

RESTAURACJA
KAWIARNIA

DOMKI TYPU BRDA
STAJNIA Z PARKUREM

ODNOWA BIOLOGICZNA

87-720 Ciechocinek, ul. Traugutta 5
tel. (0-54) 283 42 71, 283 60 65 

tel./fax (0-54) 283 63 09
www.amazonka.ciechocinek.pl

e-mail: amazonka@ciechocinek.pl

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE 
I ETNOGRAFICZNE
MUSEUM OF ARCHAEOLOGY 
AND ETHNOGRAPHY 
pl. Wolności 14, tel. 0 42 632-84-40
CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA
MUSEUM OF TEXTILE INDUSTRY 
ul. Piotrkowska 282, tel. 0 42 683-26-84 
MUZEUM MIASTA ŁODZI 
MUSEUM OF ŁÓDŹ CITY 
ul. Ogrodowa 15, tel. 0 42 654-00-82 
MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI
MUSEUM OF SPORT AND TOURISM 
ul. ks. Skorupki 21, tel. 0 42 636-83-58 

MUZEUM KINEMATOGRAFII 
MUSEUM  OF CINEMATOGRAPHY 
pl. Zwycięstwa 1, tel. 0 42 674-09-57 
MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ
BOOK ART MUSEUM
ul. Tymienieckiego 24, tel. 0 42 674-42-98
MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH
MUSEUM OF INDEPENDENCE
ul. Gdańska 13, tel. 0 42 632-71-12
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ  
- MUZEUM MARTYROLOGII
RADOGOSZCZ   
- MUSEUM OF MARTYRDOM  
ul. Zgierska 147, tel. 0 42 655-36-66 

MUZEUM SZTUKI / MUSEUM OF ART 
ul. Więckowskiego 36, 
tel. 0 42 633-97-90 
MUZEUM SZTUKI REZYDENCJA
 „KSIĘŻY MŁYN”
MUSEUM OF ART „KSIĘŻY MŁYN”  
RESIDENCE
ul. Przędzalniana 72, tel. 0 42 674-96-98
MUZEUM GEOLOGICZNE 
GEOLOGICAL MUSEUM 
ul. Kopcińskiego 31, tel. 0 42 635-45-93
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ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
LODZ VOIVODE OFFICE
tel. 0 42 664-10-10
SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
LODZ PROVINCE COUNCIL
tel. 0 42 663-30-50
URZĄD MIASTA ŁODZI / CITY HALL
tel. 0 42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
TOURIST INFORMATION CENTRE
tel./fax 0 42 638-59-55
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 
WJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO / LODZ VOIVODESHIP 
REGIONAL TOURISTIC ORGANIZATION
tel. 0-42 638-59-57

CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ
CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel./fax 0 42 633-92-21
OŚRODEK INFORMACJI KULTURALNEJ ŁDK
LDK CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel. 0 42 633-72-99, fax 0 42 633-99-02
INFORMACJA LOTNICZA– LOT 
AIRLINE INFORMATION
tel. 0 42 633-48-15
INFORMACJA MPK 
CITY BUS & TRAM INFORMATION
tel. 0 42 672-11-12
INFORMACJA PKS  
LONG-DISTANCE BUS INFORMATION
tel. 193-16

INFORMACJA KOLEJOWA  PKP 
TRAIN INFORMATION
tel. 194-36
POGOTOWIE RATUNKOWE / AMBULANCE  
tel. 999 
POLICJA / POLICE
tel. 997
STRAŻ MIEJSKA / CITY GUARD  
tel. 986
STRAŻ POŻARNA / FIRE BRIGADE 
tel. 998
BIURO NUMERÓW / DIRECTORY ENQUIRES 
tel. 118-913W
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IKEA otwarta!
Rozmowa z Magdaleną Rozengart, 
menedżerką sklepu IKEA w Łodzi
Ten  wywiad  ukaże  się  w  grudniowym 

wydaniu  „Rynku Łódzkiego”,  już  po  otwarciu 
sklepu, które planowane jest na...

27 listopada o godzinie 10.00. 
To największa IKEA w Polsce. Mamy tu 
ponad 33 tys. metrów kwadratowych, parking 
naziemny i podziemny na 1500 miejsc i jedną 
z największych restauracji w kraju, bo przy 
stołach usiądzie w niej 730 osób. Łodzianie 
znajdą tu pełny asortyment sklepów IKEA, 
czyli ponad 9500 artykułów. Całość jest 
rozłożona na dwóch kondygnacjach, 
na pierwszym piętrze jest show-room, miejsce, 
w którym pokazujemy prawdziwe, wzięte 
z życia, aranżacje domów czy mieszkań. 
Takich pokazowych wnętrz będzie ponad 60 
– znajdziemy tu przykładowe kuchnie, 
łazienki, pokoje dzienne oraz dla dzieci, 
sypialnie i biura domowe. Będzie zatem 
można podpatrzyć różnorodne rozwiązania 
nadające się do małych mieszkań. 

Będą  też  stanowiska  z  komputerami, 
na  których  można  przeprowadzić  symulację 
meblowania  mieszkania  w  oparciu  o  meble 
IKEA?

Oczywiście – przed przyjazdem do nas 
warto odwiedzić stronę www.ikea.pl, gdzie są 
znakomite narzędzia do planowania. Można 
w domu przygotować się do zakupów, gdyż 
na stronie są wszystkie produkty, a specjalny 
program pozwala wprowadzić do planu 
wielkość powierzchni, potem umeblować 
całość i obliczyć koszty. Z takim projektem 
można do nas przyjechać, skontaktować się 
ze sprzedawcą i uzyskać dodatkowe 
informacje. Nie prowadzimy sprzedaży 
internetowej, gdyż uważamy, że sklep jest 
najlepszym miejscem do poznania naszego 
asortymentu. Jest tu zresztą więcej produktów, 
niż w katalogu, który w Łodzi i regionie 
rozszedł się w ilości ponad 750 tys. 
egzemplarzy. Nasze ceny są skrojone 
na kieszeń każdego Polaka, nawet takie 
luksusowe towary, jak skórzane sofy, są 
bardziej konkurencyjne cenowo od wyrobów 
innych sieci meblowych. IKEA weszła 
na polski rynek w latach 1990. i długo 
walczyliśmy o to, aby poziom cenowy 
naszych mebli dostosowany był do kieszeni 
Polaków. Misją firmy jest bowiem zasada, aby 
być dostępnym dla wielu ludzi, również tych 
mniej zasobnych finansowo. 

Przed Panią duże wyzwanie. Jak się do tego 
Pani przygotowała?

Przez długie lata byłam fanką IKEA, a 6 
lat temu zostałam kierowniczką sklepu 
w Gdańsku. Długo marzyłam o tym, aby 
pracować w łódzkiej IKEA, bo jestem... 
łodzianką! Do pracy podchodzę z ogromnym 
sercem, podobnie jak cały nasz zespół – 
prawie 300 osób, w tym ok. 60 pracowników 
innych sklepów IKEA w Polsce, którzy już 
zdążyli zakochać się w Łodzi. Firma 
wykształciła znakomite mechanizmy 
zarządzające, prowadzimy mnóstwo szkoleń, 
decyzje podejmujemy wspólnie i jesteśmy 
dobrze przygotowani do tego, aby klienci 
wyszli stąd zadowoleni. 

Życzę  zatem  jak  najwięcej  kupujących 
i dziękuję za rozmowę.

Jerzy Mazur 
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Ponad 4 tysiące osób odwiedziło Targi URODA 
i ESTETYKA, zorganizowane w listopadzie przez 
Międzynarodowe Targi Łódzkie. Goście imprezy zapoznali się 
z ofertą 60 wystawców, producentów i dystrybutorów kosmety-
ków pielęgnacyjnych, biokosmetyków, artykułów i urządzeń 
do salonów kosmetycznych. Absolutem hitem imprezy była 
prezentacja przygotowana przez firmę 3-Helisa – na rewelacyj-
nym stoisku ze ścianami wodnymi non-stop trwały prezentacje, 
zabiegi i masaże. Pozostali wystawcy także przygotowali wyjątko-
wo atrakcyjne oferty zarówno dla profesjonalistów, jak i osób 
indywidualnych. Na stoiskach można było dowiedzieć się o naj-
nowszych preparatach i zabiegach, poznać nowe trendy w maki-
jażu oraz uzyskać fachową pomoc ekspertów. Odbyło się tu 
wiele polskich premier, m.in. innowacyjnego produktu eyeSlices 
z RPA, szwajcarskiego serum EVEN odnawiającego komórki 
z DERMATOPOIETINĄ, oraz preparatów z aktywnym kolage-
nem firmy 3-Helisa. 

Podczas imprezy rozstrzygnięty został konkurs o Statuetkę 
MTŁ na najlepszy produkt targów. Wysokie Jury, podkreślając 
bardzo wysoki poziom zgłoszonych wyrobów, przyznało cztery 
statuetki, które trafiły do firm: 3-Helisa za Soft Komfort, AFP 
Business International za „Arganową serię przeciwzmarszczko-
wą Anti-Age", Doris Dorin za Even of Switzerland oraz Ziaja 
Ltd za profesjonalną serię do pielęgnacji dłoni i paznokci. 
Drugiego dnia targów odbyła się także prezentacja i wręczenie 
nagród finalistek II Ogólnopolskich Mistrzostw Makijażu 
Kreatywnego o Nagrodę Szklanej Róży. Targom towarzyszyła 
dwudniowa konferencja naukowo-szkoleniowa „Rola kosmetologii w życiu człowieka”, w której uczestni-
czyło kilkaset osób z całego kraju. Wystawcy i goście byli bardzo zadowoleni z udziału w imprezie i pod-
kreślali doskonały kierunek, który obrały Międzynarodowe Targi Łódzkie przy jej realizacji. Mamy 
nadzieję, że Targi URODA i ESTETYKA na stałe wpiszą się do kalendarza najważniejszych wydarzeń 
branży kosmetycznej i kosmetologicznej w Polsce!      (BeO)

Ponad 4 tysiące osób odwiedziło Targi 
URODA i ESTETYKA, zorganizowane 
w listopadzie przez Międzynarodowe Targi 
Łódzkie. Goście imprezy zapoznali się 
z ofertą 60 wystawców, producentów i dys-
trybutorów kosmetyków pielęgnacyjnych, 
biokosmetyków, artykułów i urządzeń 
do salonów kosmetycznych. Absolutem 
hitem imprezy była prezentacja przygotowa-
na przez firmę 3-Helisa – na rewelacyjnym 
stoisku ze ścianami wodnymi non-stop 
trwały prezentacje, zabiegi i masaże. Pozostali 
wystawcy także przygotowali wyjątkowo 
atrakcyjne oferty zarówno dla profesjonali-
stów, jak i osób indywidualnych. Na sto-
iskach można było dowiedzieć się o najnowszych preparatach i zabie-

gach, poznać nowe trendy w makija-
żu oraz uzyskać fachową pomoc 
ekspertów. Odbyło się tu wiele pol-
skich premier, m.in. innowacyjnego 
produktu eyeSlices z RPA, szwajcar-
skiego serum EVEN odnawiającego 
komórki z DERMATOPOIETINĄ, 
oraz preparatów z aktywnym kolage-
nem firmy 3-Helisa. 

Podczas imprezy rozstrzygnięty 
został konkurs o Statuetkę MTŁ 
na najlepszy produkt targów. 
Wysokie Jury, podkreślając bardzo 
wysoki poziom zgłoszonych wyro-

bów, przyznało cztery statuetki, które 
trafiły do firm: 3-Helisa za Soft Komfort, 
AFP Business International za 
„Arganową serię przeciwzmarszczkową 
Anti-Age", Doris Dorin za Even of 
Switzerland oraz Ziaja Ltd za profesjo-
nalną serię do pielęgnacji dłoni i paznok-
ci. Drugiego dnia targów odbyła się 
także prezentacja i wręczenie nagród 
finalistek II Ogólnopolskich Mistrzostw 
Makijażu Kreatywnego o Nagrodę 
Szklanej Róży. Targom towarzyszyła 
dwudniowa konferencja naukowo-
szkoleniowa „Rola kosmetologii w życiu 
człowieka”, w której uczestniczyło kilka-

set osób z całego kraju. Wystawcy i goście byli bardzo zadowoleni 
z udziału w imprezie i podkreślali doskonały kierunek, który obrały 
Międzynarodowe 
Targi Łódzkie przy 
jej realizacji. Mamy 
nadzieję, że Targi 
U R O D A 
i ESTETYKA 
na stałe wpiszą się 
do kalendarza naj-
ważniejszych wyda-
rzeń branży kosme-
tycznej i kosmetolo-
gicznej w Polsce! 

(BeO)

Targi na piątkę

podsumowanie roku

Agatha Ruiz de la Prada na pokazie "Złota Nitka" 2009 r.

Niekonwencjonalne stoisko firmy 3-Helisa 
na targach Uroda i Estetyka 2009 r. Targi Natura food 2009 były dwa razy większe niż w 2008 r.
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Miasto na rzecz sportu
Rozmowa z Wiceprezydentem Łodzi Włodzimierzem Tomaszewskim

Od  kilku  sezonów  piłkarskich 
trwa debata o przyszłości Łódzkiego 
Klubu Sportowego. Podjął Pan w tej 
kwestii bardziej aktywne kroki, spo-
tykając  się  z potencjalnym  inwesto-
rem  nowego  stadionu  przy  al. 
Unii...

Miasto od lat stara się równo-
rzędnie pomagać łódzkim klu-
bom piłkarskim – zarówno 
Widzewowi, jak i ŁKS-owi. 
Staramy się dbać o majątek 
gminy, czyli grunty, na których 
kluby funkcjonują, oraz ich infra-
strukturę. Tereny te należą 
do gminy, a kluby je tylko dzier-
żawią. Wcześniej były w użycze-
niu, później gmina je wydzierża-

wiła za symboliczną opłatę, aby kluby mogły skuteczniej pozyski-
wać pieniądze na działalność statutową. Pomagamy w różny sposób. 
Miasto np. sfinansowało w obu klubach podgrzewaną murawę, 
wymianę elementów wyposażenia stadionów oraz szkolenie mło-
dzieży. Za rządów Prezydenta Jerzego Kropiwnickiego rozpoczęli-
śmy angażowanie środków finansowych na rzecz promocji miasta 
poprzez sport. Tylko w ten sposób możemy wspierać prywatne spół-
ki, jakimi są obydwa kluby, które podczas rozgrywek ligowych pro-
mują Łódź, rozdają ulotki i foldery reklamowe miasta. Będąc w eks-
traklasie kluby mogą liczyć na wpływy z biletów i transmisji telewi-
zyjnych, ale stworzyliśmy dodatkowo mechanizm ulg w podatku 
od nieruchomości oraz opłat dzierżawnych, które kluby ponoszą. 
Jeśli chcą one podejmować inwestycje służące działalności sportowej 
i mające na celu np. modernizację stadionu, to mogą na takie ulgi 
podatkowe i mniejsze opłaty dzierżawne liczyć. I dotyczy to nie 
określonego klubu, ale wszystkich, którzy działają na rzecz sportu. 
Nie faworyzujemy nikogo.

Ale to ŁKS przeżywa obecnie duże kłopoty finansowe. Piłkarze grają 
za darmo lub dostają zapłatę od Stowarzyszenia Kibiców, które przezna-
cza  na  to  dochody  z  biletów,  jak  po  towarzyskim  meczu  z  Zawiszą 
Bydgoszcz...

Dlatego staramy się teraz pomóc klubowi. Ale zaczęło się 
od tego, że skoro chcieliśmy obok stadionu ŁKS wybudować wielo-
funkcyjną halę to uzgodniliśmy z władzami klubu, że miasto 
z powrotem przejmie ten teren, a im udostępnimy stadion 
„Energetyka” na Zdrowiu i docelowo także „Orła”, gdyż przejęliśmy 
te grunty od wojska. Dla ŁKS było to korzystne, gdyż ich zadłużenie 
było tak wielkie i tak narastało, że sami nie byliby w stanie prowa-
dzić tam działalności. A dzięki temu, że MOSiR zaczął administro-
wać terenem, to przejęliśmy odpowiedzialność za długi ŁKS, gdyż 
dostawcy mediów chcieli już zakręcać kurki od wody i gazu. Zostało 
to zahamowane i miasto spłaciło zadłużenie. Terenem tym zarządza 
teraz MOSiR oraz Miejska Arena Kultury i Sportu, które udostęp-
niają klubowi ŁKS i Stowarzyszeniu ŁKS tereny do wykorzystania. 
Cały jednak problem z klubem bierze się z kwestii własnościowych 
– wspólnicy spółki nie mogą się między sobą dogadać. Stowarzyszenie 
przecież działa, otrzymało od miasta nowy obszar do prowadzenia 
działalności targowiskowej, ale nie możemy się wtrącać do rozliczeń 
między właścicielami spółki. 

Były też inne próby ratowania klubu – udziały w klubie chciał prze-
jąć  m.in.  Tomasz  Morawski,  współwłaściciel  sieci  restauracji  SFINX, 
Chłopskie Jadło i WOOK...

Gdyby wtedy doszło do porozumienia, to byłoby po kłopocie. 
Ale właściciele klubu nie wyrazili na to zgody. My też szukaliśmy 
pomocy dla klubu – choćby dla koszykarzy ŁKS-u i właśnie Pan 
Tomasz Morawski zaangażował się w to wsparcie. Podkreślam, że 

nie możemy wtrącać się w prywatne rozliczenia między udziałow-
cami klubu. Gdy jednak zaczęły się kłopoty z licencją klubu, posta-
nowiliśmy mocniej wkroczyć w próby jego ratowania. Nawiasem 
mówiąc dziwi nas ostrość, z jaką PZPN potraktował ŁKS, który 
faktycznie nie dopilnował procedur licencyjnych, ale dlaczego np. 
Cracovia, która popełniła analogiczne, jeśli nawet nie gorsze błędy, 
została w ekstraklasie, a ŁKS – nie? Zapaść klubu wtedy się pogłębi-
ła i dramatycznie spadły  przychody z transmisji. Podjęliśmy więc 
działania mające na celu znalezienia inwestora dla klubu. Ale 
do tego potrzebna była jasność co do tego, jaki jest stan faktyczny 
w ŁKS. Za zgodą trzech obecnych współwłaścicieli klubu zlecili-
śmy dokonanie audytu spółki, znamy jego wyniki, i choć jeden 
z udziałowców nie zgodził się na upublicznienie wyników, to może-
my się tym audytem swobodnie posługiwać w kontaktach z poten-
cjalnymi inwestorami. Dlatego prowadzimy rozmowy z różnymi 
firmami, z którymi mamy kontakt, ale również z tymi, których 
nam wskazują działacze klubu. Był u nas Pan Grzegorz Klejman 
z potencjalnym inwestorem, a niedawno – w wyniku sugestii 
samych piłkarzy ŁKS – spotkaliśmy się z firmą, która specjalizuje 
się w budowie obiektów sportowych i która wyraziła zainteresowa-
nie przejęciem klubu. Nie mogę jednak zdradzać żadnych szczegó-
łów ani nawet podawać nazwy firmy. 

A co może Pan podać do wiadomości publicznej w tej sprawie?
Muszę tu podkreślić kilka spraw. Miasto nie może być właścicie-

lem jakiegokolwiek klubu. Po informacjach prasowych o moim 
spotkaniu z potencjalnym inwestorem dla ŁKS dostałem np. list 
od zwolenników Widzewa, że byłby to skandal jeśli miasto będzie 
wspierać tylko ŁKS. Ale przecież gdy Widzew miał kłopoty, to także 
im pomagaliśmy! Uważamy, że prywatny właściciel powinien być 
najlepszym strażnikiem interesów klubu sportowego. Miasto może 
tylko wspierać taką działalność w zamian za promocję, jakie dają 
mecze. Wystarczy wspomnieć, ile Łódź zawdzięcza kilku miesiącom 
funkcjonowania hali ATLAS ARENA. Miasto nie może zajmować 
się transferami zawodników i działalnością klubu w zakresie szkoleń 
czy prowadzenia targowiska. Ale możemy wspierać klub w znalezie-
niu inwestora. Czym np. możemy go zachęcić, aby tu zainwestował? 
Otóż są to bardzo atrakcyjne tereny –  obok jest kąpielisko Aquapark 
Fala, powstanie tu tunel średnicowy, łączący dworce Łódź Fabryczna 
i Kaliska,  blisko stąd do lotniska i drogi krajowej A1, a na zapleczu 
jest prawie 200-tysięczne osiedle Retkinia. To mocne atuty dla inwe-
stora, który chciałby zarabiać nie tylko na sporcie i rekreacji, ale 
również na działalności gospodarczej. Dlatego – analogicznie jak 
kiedyś zrobiliśmy to na Widzewie – wskazujemy inwestorowi, że jak 
przejmie klub, to część terenu będzie mógł wykorzystać na działal-
ność komercyjną, z której pozyskiwać będzie środki na moderniza-
cję stadionu, utrzymanie infrastruktury i prowadzenie działalności 
sportowej. Mogą być różne warianty takiej umowy miasta z inwesto-
rem. Według audytu ŁKS ma ok. 5 mln złotych tzw. zobowiązań 
wymagalnych do rozliczenia z zawodnikami, PZPN-em i dostawca-
mi. Są także rozliczenia między samymi wspólnikami, ale niech 
to oni sami rozstrzygną między sobą lub w sądzie. Natomiast ten, 
kto przejmie klub, musi wziąć rozliczenie tych 5 mln zł zobowiązań 
na siebie. Być może będzie to wyglądało tak, że powstanie nowa 
spółka, obecni właściciele wyrażą zgodę na to, aby prawo do gry 
i licencję mógł przejąć nowy podmiot, a inwestor w zamian za 
korzystną dzierżawę terenu przejmie stare zobowiązania. Gdy 
w przyszłości klub wróci do ekstraklasy, zaczną się wpływy z trans-
misji telewizyjnych, biletów oraz pozostałej działalności gospodar-
czej klubu. Ale są także inne rozwiązania problemów związanych 
z klubem, a my jesteśmy elastyczni i dopuszczamy różne możliwo-
ści działania. Projekt budżetu miasta na 2010 r. zakłada np. większe 
środki finansowe na promocję Łodzi poprzez sport w klubach. 

Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Mazur

– WIEŚCI Z RATUSZA –
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Rozmawiamy na początku listopada, 
gdy trwają przygotowania do uroczystego 
otwarcia  festiwalu.  W  tym  roku  planuje 
Pan dodatkową atrakcję... 

Uroczyste otwarcie odbędzie się 28 
listopada w Teatrze Wielkim, a 2 grud-
nia pokażemy tam nowy projekt 
Camerimage Łódź Center, opracowany 
przez światowej sławy architekta Franka 
Gehry’ego. Na świecie nie buduje się 
obiektów kulturalnych tylko dla 
potrzeb jednego festiwalu, nawet 
z ogromną ilością gości, w którym 

ludzie uczestniczą od rana do nocy przez kilka czy kilkanaście dni. 
A nasze centrum będzie dawało takie możliwości. Wytyczne do pro-
jektu opracowałem dzięki doświadczeniom zdobytym podczas orga-
nizacji kilkunastu edycji festiwalu. Analizowałem również realizacje 
architektonicznych wielu obiektów kulturalnych na świecie i sądzę, że 
nasz obiekt będzie unikatowy i bardzo przyjazny zarówno dla miesz-

kańców miasta, jak i osób 
odwiedzających Łódź. 
A musi "żyć" przez 365 dni 
w roku 24 godziny na dobę! 
Wracam z Los Angeles, 
gdzie w pracowni Franka 
Gehry od pięciu miesięcy 
trwają prace nad koncepcją 
architektoniczną centrum. 

Wszystkie nasze oczekiwa-
nia znalazły w niej swoje 
odbicie. David Lynch okre-
ślił ją jako "killer project". 
Projekt centrum realizowa-
ny jest dzięki wsparciu wice-
prezydenta Włodzimierza 
Tomaszewskiego, a jeśli 
urząd marszałkowski wes-

prze nas finansowo, to uzyskamy ogromne środki z Ministerstwa 
Kultury i stworzymy tu flagowe miejsce dla Europejskiej Stolicy 
Kultury w Łodzi w 2016 roku. 

W  tym  roku  nagrodę  na  festiwalu  odbierze  m.in.  Allan  Starski.  
Kto jeszcze?

Główną nagrodę dla operatora za całokształt twórczości odbierze 
Dante Spinotti, twórca zdjęć do tak znanych filmów, jak „Ostatni 
Mohikanin”, „Gorączka” czy „Cudowni chłopcy”. Nagrodę za cało-
kształt twórczości otrzyma reżyser Volker Schlöndorff. To postać, 
która ma dla mnie szczególne znaczenie, bo w zasadzie od współpracy 
z nim rozpoczął się Camerimage – wtedy jeszcze w Toruniu. Ponadto 
nagrodę dla duetu reżyser-operator otrzymają Vittorio Storaro i Carlos 
Saura, zaś nagrodę za wybitne osiągnięcia w filmie dokumentalnym 
odbierze Terry Sanders – reżyser, producent i scenarzysta, zdobywca 
dwóch Oscarów. Specjalną 
nagrodę dla polskiego ope-
ratora, który osiągnął wielki 
światowy sukces, przyznano 
Darkowi Wolskiemu. Będą 
także nagrody aktorskie, ale 
to niespodzianki. 

Notował: Jerzy Mazur, 
Zdjęcia: Archiwum UMŁ

Jaka iskierka nadziei spowodowała, że podjął się Pan tego zadania?
Znajduję ją w determinacji radnych miasta, którzy podjęli nieba-

nalny wysiłek, aby opowiedzieć się za stworzeniem dokumentu 
i uchwaleniem Strategii Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej. W 2008 r. 
urzędnicy miejscy przynajmniej raz w miesiącu spotykali się z ludź-
mi, którzy zadeklarowali chęć pomocy w ratowaniu tej ulicy, aby 
stworzyć „Kontrakt dla ul. Piotrkowskiej”. Ja te prace potraktowałem 
niezwykle powściągliwie, do tego stopnia, że jako uczestnik rozmów 
nie podpisałem tego dokumentu, powątpiewając w realność przed-
sięwzięcia. Szczęśliwie jednak w połowie tego roku radni, wsparci 
ekspertyzami pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, 
uchwalili wspomnianą już strategię. Dokument wisi na stronach 
internetowych Urzędu Miasta, każdy go może przeczytać, a zobo-
wiązał on urzędników i samego Prezydenta Łodzi do wdrożenia 
strategii w życie. Zostałem przez Panów Prezydentów namówiony 
do startu w konkursie i oto jestem.

Był Pan wiceprzewodniczącym rady Fundacji ul. Piotrkowskiej, która 
często kontestowała pomysły urzędu nie tylko w sprawie Piotrkowskiej...

Faktycznie mieliśmy z przyjaciółmi z fundacji wiele obaw i nawet 
emocjonalny problem w związku z podjęciem się przeze mnie tego 
zadania. Zdecydował jednak pogląd, że dość już prawie 20 lat maru-
dzenia o Piotrkowskiej i trzeba byka łapać za rogi. Skoro wynajęto 
mnie do wdrożenia w życie Strategii ul. Piotrkowskiej, zakrojonej 
na miarę pokolenia i wytyczającej zadania od 2009 do 2020 r., 
to będę to konsekwentnie realizował, gdyż prędzej czy później 
Łodzianie i radni mnie z tego rozliczą. I tu na wstępie jest problem. 
Strategia bardzo precyzyjnie rozpisała zadania do wykonania i wska-

zała narzędzia, jakimi nale-
ży się w tym celu posłużyć. 
Ale budżet miasta na 2010 r. 
nie mógł zaplanować 
na to wystarczjących środ-
ków finansowych. Niektóre 
z tych zadań da się zrealizo-
wać bezkwotowo, ale są takie, które powinny się rozpocząć już teraz, 
a nie mamy na to pieniędzy. Wszystkich nas dopadł w końcu kry-
zys.

Ile czasu Pan potrzebuje, aby te dziury w budżecie spróbować załatać?
Wystąpiłem już do dyrektorów wszystkich jednostek samorządo-

wych, którzy mają swoje zadania wpisane do strategii, aby zebrali 
informacje o tym, co im się udało zrobić w 2009 r., i które z zadań 
strategii zapisanych do realizacji w 2010 r. będą mogli zrealizować. 
Budżet ma być przyjęty w styczniu 2010 r. Myślę, że do połowy grud-
nia będę miał coś na kształt bilansu otwarcia działań zmierzających 
do wdrożenia strategii w życie. Pozostaną mi wtedy dwa ruchy 
do wykonania – wpłynąć, po uchwaleniu budżetu, na ewentualną 
korektę zapisów budżetowych na 2010 r., a później weryfikować zada-
nia, które w Strategii są zapisane. Będę musiał wybrać to, co jest 
w dokumencie najbardziej strategicznie ważne dla Piotrkowskiej. 
Jeśli okaże się, że zadań Strategii Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej nie da 
się w znacznym stopniu zrealizować, będę pierwszy, który ogłosi 
to publicznie. 

Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Mazur

Festiwal z niespodziankami

Pietryna pod zarząd
Rozmowa z Włodzimierzem Adamiakiem, 
architektem wnętrz i menedżerem ul. Piotrkowskiej

Rozmowa z Markiem Żydowiczem, organizatorem 
Międzynarodowego Festiwalu Sztuki 
Autorów Zdjęć Filmowych PLUS CAMERIMAGE

Wywiad nieautoryzowany

Autor wizualizacji Studia Davida Lyncha w EC1:
Rafał Mysiak z firmy Home of Houses

Włodzimierz Tomaszewski i David Lynch
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BAŁTYK
ul. Narutowicza 20
tel. 0-42 630-36-03
CHARLIE
ul. Piotrkowska 203/205
tel. 0-42 636-00-92
CYTRYNA
Pomorska 39/41
Budynek UŁ, dawna siedziba Prexera 
CINEMA CITY
ul. Karskiego 5, tel. 664-64-00
ŁÓDZKI DOM KULTURY 
ul. Traugutta 18, tel. 0-42 633-70-13

ORANGE IMAX
ul. Karskiego 5
tel. 664-64-64
POLONIA
ul. Piotrkowska 67
tel. 0-42 630-02-15
SILVER SCREEN
al. Piłsudskiego 5
tel. 0-42 639-58-00/58
TATRY
ul. Sienkiewicza 40
tel. 0-42 633-31-72

KINA
TEATR WIELKI
pl. Dąbrowskiego, tel. 0-42 633-99-60
TEATR MUZYCZNY 
ul. Północna 47/51, tel. 0-42 678-35-11 
TEATR im. S. JARACZA
ul. Jaracza 27, tel. 0-42 633-15-33 
TEATR NOWY 
ul. Więckowskiego 15, 
tel. 0-42 633-44-94
TEATR POWSZECHNY
ul. Legionów 21, tel. 0-42 633-25-39
TEATR STUDYJNY PWSFTv i T
ul. Kopernika 8, tel. 0-42 636-41-66

TEATR LOGOS
ul. Skłodowskiej-Curie 22 
tel. 0-42 637-65-45
Teatr V6 
ul. Żeromskiego 74/76
tel. 0-42 668-88-51
Teatr Mały w Manufakturze
ul. Drewnowska 58, 
tel. 0-42 633-24-24

TEATRY

  FILHARMONIA ŁÓDZKA
  im. Artura Rubinsteina   
  ul. Narutowicza 20/22, 
  tel. 0-42 664-79-79

W siedzibie Łódź Art 
Center przy ul. Tymienieckiego 
3 odbył się w listopadzie 
Festiwal Reklamy AD Days, 
zorganizowany przez Studio 
Mamut przy udziale Urzędu 
Miasta Łodzi oraz Łódź Art 
Center. Przez trzy dni w pofa-
brycznych wnętrzach ŁAC 
spotkali się artyści, graficy 
i projektanci, twórcy reklam, 
szefowie agencji Public 
Relations, absolwenci i studen-
ci szkół artystycznych. Odbyło 
się sporo imprez towarzyszą-
cych, w tym warsztaty, semina-
ria i panele dyskusyjne.

– To dobre miejsce na tego rodza-
ju dyskusję – podkreślał podczas 
inauguracji Wiceprezydent 
Łodzi Włodzimierz 
Tomaszewski. – Dopiero od nie-
dawna łodzianie zaczynają wierzyć 
w swoje miasto i doceniać zabytkowe 
mury starych przędzalni i fabryk. 
Łódź nabiera wiatru w żagle, 
co dobrze wróży naszym staraniom 
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 

w 2016 r. Wiceprezydentowi 
wtórował Krzysztof 
Candrowicz, szef ŁAC 
i Łodzianin Roku 2007, który 
pytał retorycznie, czy Brooklyn 
jest piękny, i odpowiadał – Nie, 
ale słynie z niepowtarzalnego klima-
tu, zupełnie jak łódzkie Bałuty. 
Festiwal był okazją do szersze-
go spojrzenia na reklamę dzię-
ki prezentacji prac wybitnych 
projektantów, zaś przedstawi-
ciele administracji publicznej 
mogli tu poznać narzędzia 
profesjonalnej obsługi w zakre-
sie komunikacji oraz działań 
PR. Młodzi twórcy wzięli też 
udział w konkursie „Idea 
Hunters”, w którym nagrody 
– miesięczne staże w agencji 
reklamowej – zdobyli Marta 
Lewandowska i Natalia 
Santisteban Borkowska oraz 
Karolina Marzec i Michał 
Gonera. W przyszłym roku 
wsparcie dla Festiwalu Reklamy 
zadeklarowało Narodowe 
Centrum Kultury.               (jm)

RYNEK SZTUKI
 DOM AUKCYJNY i GALERIA 
ul. Wschodnia 69, tel. 630-47-79

www.ryneksztuki.lodz.pl

GALERIA (parter) 
czynna: pon.–pt. 12–18, sob. 10–15

Sztuka dawna i współczesna, antyki i sztuka użytkowa

DOM AUKCYJNY (I piętro)
czynny: pon.–pt. 10–18, sob. 10–15                                                                                    

TERMINY NAJBLIŻSZYCH AUKCJI: 
IX Aukcja Fotografii - 9 grudnia 2009

Baluty, Polish Brooklyn

Krzysztof Candrowicz i Barbara Jakubowicz

Dyrektor MTŁ Paweł Fendler dyskutuje 
z Włodzimierzem Adamiakiem
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Ciekawą propozycję na mikołajki ma w tym roku Muzeum 
Miasta Łodzi. 6 grudnia o godz. 12.00 w Sali Lustrzanej odbędzie 
się wieczór pt. „Mikołajki i Mikołaje, czyli Milusińscy i Duzi 
w Pałacu Poznańskich”, który muzeum organizuje wspólnie 
z Filharmonią Łódzką oraz Wydawnictwem ZNAK. Filharmonicy 
dadzą koncert muzyki francuskiej, a przedstawiciele wydawnictwa 
będą promować trzecią część książki Sempé/Goscinnego o przygo-
dach Mikołajka. W programie jest wiele konkursów i zabaw dla 
dzieci! Nietypowe mikołajki urządzi natomiast w swojej siedzibie 
Klub Wytwórnia: 6 grudnia o 18.00 wystąpi tam orkiestra Sinfonia 
Varsovia z programem muzyki amerykańskiej. Na estradzie zasią-
dzie 70 muzyków, dyrygować będzie Michał Kocimski, a usłyszy-
my utwory Gershwina i Bernsteina. Z kolei Teatr Mały 
w Manufakturze zaprasza w grudniu na spektakl "Trzy razy łóżko", 
ale dodatkowo także na koncerty gwiazd – Katarzyny Groniec (13 
grudnia, godz. 19.15) i Stanisława Soyki (17 grudnia, godz.19.15). 

W grudniu powstanie Klub Przyjaciół Teatru Muzycznego 
w Łodzi. Jego członkowie za pomocą sms-ów będą otrzymywać 
informacje o repertuarze i specjalnych ofertach teatru. Każdy czło-
nek klubu otrzyma specjalną kartę, dzięki której podczas zakupu 
biletów otrzyma 10 pkt. za każde wydane 10 zł. Zgromadzone 
punkty można potem wymienić na tańsze bilety, a bonus za 1000 
punktów to dwuosobowe zaproszenie na wybrane przedstawienie 
połączone z kolacją w restauracji. Aby zostać członkiem klubu 
wystarczy wysłać sms na nr 71601 o treści „KLUB TM”. Grudniowy 
konkurs z nagrodami ogłosił również Teatr Wielki – nosi on tytuł 
„Piszę do Julii, piszę do Romea, piszę do nich..." i skierowany jest 
do uczniów szkół biorących udział w akcji „Bliżej Teatru 
Wielkiego", polegającej na napisaniu listu do głównych bohaterów 

baletu „Romeo i Julia". Prace 
trzeba wysłać do 7 grudnia, 
a na zwycięzców czekają bez-
płatne bilety i albumy (więcej 
informacji pod numerem  
42 631 96 94). 

12 grudnia w Teatrze 
Wielkim odbędzie się pre-
miera opery Georga 
Friedricha Haendla „Juliusz 
Cezar”. To pierwsza kopro-
dukcja łódzkich uczelni arty-
stycznych –  Akademii 
Muzycznej, Akademii Sztuk 
Pięknych oraz Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej, przy 
współpracy Teatru Wielkiego. 
Operę przygotował muzycz-

nie Paul Esswood, reżyseruje Artur Stefanowicz, a scenografia jest 
dziełem Ewy Bloom-Kwiatkowskiej. Po premierze zaczniemy już 
odliczać dni do świąt Bożego Narodzenia. Obie sceny muzyczne 
wprowadzą nas w świąteczny nastrój koncertami kolęd i pastora-
łek. Teatr Wielki zaprasza na koncert 20 grudnia o godz. 18.00, 
a Teatr Muzyczny – w dniach 17, 18 i 19 grudnia o godz. 18.30 
(do gmachu Teatru 
Studyjnego). 

Z kolei 23 grudnia 
w Teatrze Wielkim wystą-
pi jeden z najsłynniej-
szych zespołów baleto-
wych na świecie – 
Moscow City Ballet. 
Przygotowane pod okiem 
założyciela i dyrektora 
artystycznego Victora 
Smirnova-Golovanova 
przedstawienie "Jezioro 
Łabędzie" Czajkowskiego 
będzie na pewno ucztą 
dla oczu i uszu wielbicie-
li muzyki klasycznej, 
a w szczególności baletu. 
Grupa Moscow City 
Ballet prezentuje techni-
kę tańca klasycznego 
w wykonaniu utalentowa-
nych tancerzy, a dopraco-
wana w najmniejszych 
szczegółach choreografia 
sprawia, że w połączeniu 
z imponującą scenografią 
i bajkowymi kostiumami 
spektakl wydaje się być 
snem. W Teatrze Wielkim 
można też spędzić sylwe-
strowy wieczór z rozśpie-
wanymi i roztańczonymi 
bohaterami musicalu 
„My fair lady” (31 grud-
nia o godz. 18.30; w prze-
rwie spektaklu przewi-
dziany jest noworoczny 
toast i poczęstunek). 
Miłej zabawy!

Beata Ostojska

Beata Bednarek i Grzegorz Zieliński po 18 latach prowadzenia 
wspólnego domu oraz kilku najsmakowitszych łódzkich restaura-
cji postanowili w listopadzie odwiedzić Urząd Stanu Cywilnego, 
aby ślubować sobie dozgonną miłość. Na ślub przyjechali rolls-

royce’em w stylu retro. 
Ceremonia była krótka, 
a zaraz po niej z życzenia-
mi dla młodej pary ustawi-
ła się bardzo długa kolejka 
ponad 200 przyjaciół. 
Na samym końcu do szczę-
śliwych małżonków pod-
szedł kowboj z Teksasu 
i oddał na wiwat strzały 

z prawdziwego Colta. Naboje były oczywiście hukowe, a okazało 
się, że to bardzo szczęśliwy rewolwer – jego właściciel kupił go 
w 1991 r., ma więc dokładnie 18 lat i na trzech ostatnich 
Mistrzostwach Polski w Strze-
lectwie Westernowym pozwolił 
kowbojowi zająć dobre miejsce 
na podium. Młoda para z wyraź-
ną przyjemnością wypaliła 
z Colta po jednym strzale 
na początku swojej nowej drogi 
życiowej. A potem wszyscy goście 
pojechali do restauracji 
„Green`ski”, gdzie bawili się 
do samego rana. Pani Beato, 
Panie Grzegorzu, sto lat w szczę-
ściu i miłości!

Kowboj z Teksasu

Grudzień kulturalny

Piękni osiemnastoletni
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RESTAURACJA

ul. Traugutta 3
tel.: 042 632 51 38

ul. Piotrkowska 88
tel.: 602 55 10 20

Wyśmienite menu i trunki
zimne przekąski i ciepłe posiłki
piwo Lech oraz kawa i herbata gratis
zabawa z DJ-em do białego rana
o północy pokaz sztucznych ogni
szampan oraz gorąca herbata z rumem.
Tylko u nas wróżka przepowie Ci 
przyszłość roku 2010!

Manekin



Stary Rynek 2
tel.: 042 636 56 56

www.analogialodz.pl
ul. Piotrkowska 92
tel.: 042 630 20 08

Figaro Club

ul. Ogrodowa 19A                    Manufaktura Rynek
Tel.: 042 630-88-98         042 630-88-22

Restauracja ANALOGIA



W restauracjach „Polska” oraz „L`Ecru” pojawi się w grudniu cieka-
wa propozycja dla gości – mówi Katarzyna Przybylska, menedżerka 
obu tych lokali (a także „Cafe Lulu” i „Filmowa”). – W uzgodnie-
niu z Adamem Cieciurą, właścicielem luksusowych limuzyn  (www.cieciu-
ra.com.pl), każdy gość obu naszych restauracji po kolacji wigilijnej zostanie 
odwieziony do domu czy hotelu. To będzie znakomita puenta po udanej 
kolacji z ukochaną osobą lub rodziną.

Pani Katarzyna prowadzi restaurację „Polską” już ponad 10 
lat, dwa lata temu doszły jej kolejne lokale, ale najbardziej 
na sercu leży jej właśnie „Polska” – to jej prawdziwe dziecko, 

o które dba z wielką 
pasją. Goszczą tu ludzie 
sztuki, artyści estrady, 
zagraniczni przedsię-
biorcy, którzy szefują 
spółkom działającym 
w Łódzkiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej 
lub mają swoje firmy 
i salony sprzedaży ulo-
kowane w Manufak-
turze. Szefem kuchni 
„Polskiej” jest od lat 
Robert Kijewski, laure-
at wielu nagród w kon-
kursach kulinarnych 
w Łodzi i całym kraju. 
Z kolei w restauracji 
„L`Ecru” prym wodzi 
Alzatczyk Bruno 
Schneider, wychowanek 
słynnego mistrza Jean 
Marc Tacheta z Francji. 
Obydwa lokale słyną 
z perfekcyjnej obsługi 
i wyjątkowego smaku 
podawanych potraw, 
a teraz dochodzi luksu-
sowa limuzyna, która 
odwiezie gości.

Życzymy smaczne-
go i szerokiej drogi!

 (jm)

Restauracje z limuzyną

Robert Kijewski - szef kuchni Restauracji Polskiej
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Restauracja Figaro 
(Piotrkowska 92, tel. 42 
630-20-08) zaprasza 
w grudniu do nowego, 
eleganckiego wnętrza. 
Do dyspozycji zostały 
oddane trzy gustownie 
zaaranżowane sale. 
Centralne miejsce zajmu-
je przepięknie rozświe-
tlony, bogato zaopatrzo-
ny bar, za którym Artur 
Diwyk (III miejsce w eli-
minacjach do finału 
O g ó l n o p o l s k i e g o 
Konkursu FINLANDIA 
VODKA CUP) prezentu-
je najwyższy poziom 
sztuki barmańskiej ser-
wując drinki i koktajle, 
które zaspokoją najbar-
dziej wymagające pod-
niebienia. Ich smak, 
wygląd i aromat kompo-
nują się w miksologiczne 
dzieła sztuki, a można tu 
spróbować alkoholi 
z najodleglejszych zakąt-
ków świata: Pisco, Single 
Malt Whisky, Mangalore 
czy Choya...

Sala restauracyjna zapra-
sza na dania kuchni włoskiej 
i francuskiej. Można tu zjeść 
zarówno rodzinny obiad, jak 
i romantyczną kolację, zorga-
nizować spotkanie firmowe 
lub imprezę okolicznościo-
wą. Karta dań nie uległa 
dużej zmianie. Przede wszyst-
kim zostały obniżone ceny, 
aby każdy cieszył się sma-
kiem takich potraw śród-
ziemnomorskich, jak 
„Polędwica wołowa Pepe 
Verde”, „Cannelloni ze szpi-
nakiem” czy „Łosoś w sosie 
śmietanowo koperkowym”. 
Sala klubowa to wyśmienite 
miejsce na spotkanie w gro-
nie przyjaciół. Czas umili 
wszystkim doskonale dobra-
na muzyka, można tu rów-
nież obejrzeć na telebimie 
relacje z pokazów mody, 
imprez kulturalnych i spor-
towych. Za świetną obsługę 
oraz organizację imprez 
odpowiada menedżerka 
Agnieszka Czepiela, która 
zaprasza na wystrzałowego 
sylwestra! 

Wraca „Figaro”
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Drink bar „Manekin” (ul. 
Piotrkowska 88, tel 602 55 10 20) 
działa od czerwca 2007 r. w miej-
scu, gdzie kiedyś była klimatyczna 
kawiarenka „Pożegnanie Afryki”. 
Lokal po zmianach dalej ma nie-
zwykle urocze wnętrza, można tu 
wypić nie tylko kawę i aromatyzo-
wana herbatę, ale również kilka 
rodzajów piwa i mnóstwo smako-
witych drinków. Spróbowaliśmy 
np. „Marlin Monroe”, który przy-
rządza się na bazie sorbetu cytry-
nowego z Martini Bianco i bitter 
lemmonem – rewelacja! 

Właścicielka poleca też drinki 
„Gosia P” (brandy, likier Bayleys 
i mleko), „BMW” (nazwa od skład-
ników: Bayleys, Malibu, Wódka), 
„Manekin Gin” (Martini Bianco 
i tonic) oraz „Piotrkowska 88” 
(wódka, Martini Rosso i sok jabł-
kowy). Zjemy tu barszcz czerwony 
z bułeczką i pieczarkami, tosty 
z serem lub szynką oraz ciastka 
i lody. Można tu zamówić catering 
zewnętrzny, a zrealizowany będzie 
każdy, nawet najbardziej wymyśl-
ny pomysł! Miłośnicy teatrów 
znajdą tu ulotki oraz informatory 
o tym, na co warto się w mieście 
wybrać. Zapraszamy!

Rozmowa z architektem Markiem Janiakiem, 
projektantem wnętrz, prezesem Fundacji Ulicy Piotrkowskiej

Łatwo się projektowało wnętrze kawiarni „Belcanto”?
Było to bardzo trudne z dwóch powodów. Po pierwsze, poprzed-

nia kawiarnia miała podstawowe błędy w strefie zaplecza – wcho-
dziło się do kuchni przez przedsionek przy toaletach, który był 
jednocześnie szatnią. Całość była siermiężnym koszmarem. 
Po drugie, gmach Teatru Wielkiego ma stylistykę socrealizmu sym-
boliczno-monumentalnego i posiada pewną klasę w swoich pro-
porcjach. Natomiast skala przestrzeni w kawiarni jest niepropor-
cjonalnie wyważona między powierzchnią, a wysokością, co nie 
pozwala stworzyć przytulnego wnętrza. Trzeba było więc poprawić 
strukturę zaplecza i wymagało to poważnych robót budowlanych. 
Teraz zaplecze funkcjonuje według wszystkich norm sanepidu – są 
ekskluzywne toalety, także dla inwalidów, szatnia, a nawet sklepik. 

A jak się udało poprawić resztę?
Najważniejsze było obniżenie perspektywy oglądania – stąd 

wysokie na 2,30 m boazerie drewniane i laminaty, które nie dają się 

odróżnić od prawdziwego forni-
ru. Elewacja bufetu zrobiona jest 
z forniru bejcowanego na maho-
niowy, natomiast pozostałe frag-
menty drewniane są bardzo 
wytrzymałym laminatem wyso-
kiej jakości. Sporym problemem 
była wielka i tandetna wentylacja 
na styku ściany zaplecza z kawiar-
nią. Zaprojektowałem więc bufet 
i jego tylną ścianę tak, aby wenty-
lacja wyglądała jak specjalnie 
wymyślona rzeźba. Dużo tu 
nawiązań do Art Deco – choćby 
stal nierdzewna, gdyż w Art Deco i klasycznym modernizmie z lat 
30. pojawiały się chromowane elementy. Teraz już chromu nie sto-
sujemy, tylko stal nierdzewną. Dlatego gzymsy są kwadratowe 
i uskokowe, geometryczne, tak jak we wnętrzach kafejek z tamtej 
epoki. Dzięki temu goście poczują się tu jak w świecie artystycznej 
cyganerii sprzed lat...

Notował: Jerzy Mazur

Rozmowa z Elwirą Zielińską, 
właścicielką kawiarni „Belcanto” 

Otwiera  Pani  kawiarnię 
w  budynku  Teatru  Wielkiego. 
Ta  lokalizacja  zachęca  do  obcowa-
nia ze sztuką.. 

Otwieram kawiarnię z duża 
tremą. To piękne wnętrze – zapro-

jektował je Marek Janiak, który ma znakomitą rękę do takich projek-
tów. Włożyłam wiele serca w tę inwestycję i wiążę z nią wielkie 
nadzieje. Chciałabym, aby kawiarnia stała się miejscem spotkań 
ludzi kochających muzykę i sztukę. Będę tu organizowała recitale 
adeptów sztuki wokalnej i recitale instrumentalne. Przez cztery dni 
w tygodniu w kawiarni będzie można słuchać muzyki na żywo. 

Młodzi muzycy 
będą grali stan-
dardy jazzowe, 
trochę klasyki 
i bluesa. Goście 
w y c h o d z ą c y 
z teatru słysząc 
muzykę będą 
mogli tu przyjść 
i spędzić miły 
wieczór przy 

lampce wina z dobrą muzyką w tle. Zamierzam także współpracować 
z Akademią Sztuk Pięknych – chcę tu pokazywać prace młodych 
twórców. Dlatego przy aranżacji lokalu stworzone zostały specjalne 
miejsca przeznaczone na ekspozycje i na otwarciu goście oglądali 
prace pana Radka Machtalskiego. W kawiarni będzie także prowa-
dzona sprzedaż płyt z muzyką klasyczną, jazzową i bluesem. 
Zorganizuję specjalne stanowisko odsłuchowe, aby na miejscu móc 
w bezprzewodowych słuchawkach odsłuchać wybranej płyty.

Oferta dla ducha jest bardzo bogata, a co z przyjemnościami podnie-
bienia?

Ponieważ to jest kawiarnia, więc w naszej ofercie nie będzie typo-
wych dań obiadowych. Zapraszam natomiast na smakowite śniada-
nia – np. na gorące frankfurterki lub twarożki. Wieczorem będą 
także serwowane przekąski i sałatki. W barze jest duża paleta alkoho-
li. Oczywiście nie zabraknie słodyczy z pyszną szarlotką na czele. 
Mam nadzieję, że jeśli kawiarnia będzie miała bogatą ofertę i pełnić 
będzie funkcję 
integrującą śro-
dowisko arty-
s t y c z n e , 
to każdy miesz-
kaniec Łodzi 
znajdzie tu 
także coś dla 
siebie. 

Notowała: 
Beata Ostojska

„Belcanto” artystów

Marlin Monore kusi 

Cafe w operze
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W listopadowej eks-
pozycji samochodów 
w Galerii Łódzkiej Cen-
trum Motoryzacyjne 
PRZYGUCCY INTER 
CAR zachęcało do zaku-
pu miejskiego modelu 
NISSAN MICRA. To naj-
mniejszy i zarazem jeden 
z najlepiej sprzedających 
się (blisko 1,5 mln 
egzemplarzy!) samocho-

dów w ofercie Nissana. Zadebiutował w 1982 r. i rok później zdobył 
ceniony tytuł Europejskiego Samochodu Roku. W Galerii Łódzkiej 
można było podziwiać trzecią generację modelu MICRA, który pod 
maską ma benzynowe silniki 1.6 i 16V (110 KM), 1.2 i 16V (65 KM), 
1.4 i 16V (88 KM), 1.2 i 16V (80 KM), 1.0 i 16V (65 KM) oraz silniki 
diesla 1.5 Di (65 KM), 1.5 dCi (86 KM), 1.5 D (57 KM). Pierwsze palą 
średnio 6-6,1 l /100km, drugie 5,2 l /100km. 

Rozmowa z Grzegorzem Magierskim, współwłaścicielem 
firmy ELECTRONICS BOX

Pamięta Pan słynny pożar Teatru Polskiego we Wrocławiu w 1994 
roku?

Tak. Doszczętnie spłonęła widownia i minister kultury powie-
dział wówczas, że za utracone w zgliszczach pieniądze można byłoby 
wyposażyć wszystkie polskie teatry w systemy do monitorowania 
przeciwpożarowego. Nasza firma jako pierwsza już w 1997 r. zaczęła 
w Łodzi świadczyć takie usługi i jesteśmy w tej branży liderem. 
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej wymaga, aby obiekty o dużym 

skupieniu ludności miały zainstalo-
wany system monitorowania prze-
ciwpożarowego. Brak takiego systemu 
grozi tym, że straż pożarna może 
nawet zamknąć dany obiekt. 

Kto może taki system instalować?
Systemy alarmów pożarowych 

muszą mieć bezpośrednie połączenie 
z Komendą Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej. Instalacja systemu 
wymaga koncesji MSWiA, a my ją 
posiadamy, gdyż urządzenia te 
muszą spełniać certyfikaty Centrum 
Naukowo-Badawczego Ochrony 
Przeciwpożarowej. Po zainstalowa-
niu systemu alarmowego należy 
rozpocząć monitorowanie obiektu. 
Tylko dzięki temu można uniknąć 
strat spowodowanych pożarem, 
gdyż dzięki monitoringowi sygnał alarmowy natychmiast dociera 
do straży pożarnej. W dwóch wypadkach w Łodzi – w biurowcu przy 
Piotrkowskiej oraz magazynie farb i lakierów – tylko dzięki naszemu 
monitoringowi na miejsce błyskawicznie przybyła straż pożarna 
i opanowała sytuację. Koszt instalacji systemu alarmu pożarowego 
jest wysoki, za monitorowanie obiektu w zależności od jego wielko-
ści trzeba zapłacić do 500 zł miesięcznie, ale to się opłaca, bo pożar 
zwykle niszczy wszystko. Wśród naszych klientów jest np. hala 
ATLAS ARENA i andel`s hotel, co chyba dobrze świadczy o jakości 
naszych usług. 

Dziękuję za rozmowę i życzę jak najmniej alarmów!

1717

Zanim pożar strawi wszystko

MICRA w Galerii
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Jak chcemy zrobić 
szybki lifting czterech 
kółek, radzimy zadzwo-
nić do Salonu 
K o s m e t y k i 
Samochodowej przy ul. 
Wróblewskiego 45/47 
(tel. 602 28 26 08). 
Czynny jest od 8.00 
do 16.30 od poniedział-
ku do piątku, można 
tu profesjonalnie umyć 
samochód, wyprać jego 
tapicerkę (także skórza-
ną), przewoskować 
i wypolerować lakier 
nadwozia oraz dokonać 
drobnych napraw tam, 
gdzie został zarysowa-
ny. Salon korzysta z naj-
lepszych krajowych 
i zagranicznych kosme-
tyków samochodowych 
firm MAMUT 
i CONCEPT, posiada 
profesjonalne narzę-
dzia do czyszczenia 
i mycia, ale wcześniej 
trzeba się koniecznie 
umówić telefonicznie 
na wizytę. Polecamy! 

CAR SERVICE    CAR SERVICE  

CAR SERVICE    CAR SERVICE  

OWLEX 
    autoryzowany koncesjoner 

PEUGEOT
sprzedaż   serwis  

 autoholowanie   blacharnia-lakiernia
u zbiegu ul. 3 Maja i Pabianickiej; tel. 042 684 31 37 

www.owlex.peugeot.com.pl, e-mail: owlex@peugeot.com.pl

K&K KIEŁBOWSKI - serwis samochodowy FORD 

93-418 Łódź, ul. Aleksandra 15, tel. 0-42 680-14-83

FORD
sprzedaż części zamiennych  
(oryginały i zamienniki), naprawa,   
pompy wtryskowe, silniki,  
skrzynie biegów, tylne mosty,  
zawieszenie. 

ul. Wersalska 46       tel. 0-42 652-62-81
ul. A. Struga 26         tel. 0-42 637-38-17
ul. Zgierska 108        tel. 0-42 654-42-13

SERWIS 
OPON

OFERUJE

W ŁODZI

duży wybór ogumienia, felg i akumulatorów do wszystkich 
pojazdów w atrakcyjnych cenach,
montaż, wyważanie naprawy i przechowanie opon,
wymianę klocków hamulcowych, oleju i tłumików,
konserwację i odgrzybianie klimatyzacji, 
usługi serwisu mobilnego ( u klienta ), oraz  kompleksową 
obsługę flot samochodowych.

*

*
*
*
*

*
*
*

Łódź, ul. Przybyszewskiego 176/178
tel. : 042 250 26 00, 042 250 26 01

www.przyguccy.pl

JASZPOL SP. Z O.O.
ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 2 TEL 042 612 12 22
ZGIERZ, UL. ŁÓDZKA 28 TEL 042 716 26 52

SKIERNIEWICE, UL. BUCZKA 2 TEL 046 833 26 90

WWW.JASZPOL.PL

Bryka 
na błysk

Nie jest łatwo wyprać składany dach

Łatwiej tapicerkę w środku

Musi lśnić!
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Rozmowa z Krzysztofem 
Dwornikiem, Prezesem Zarządu 
Spółki Sobiesław Zasada Łódź, 
będącej autoryzowanym przedsta-
wicielem koncernu Mercedes-Benz 

Koncern  wrócił  w  tym  roku 
do skrzydeł...

Tak. Na Międzynarodowym Salonie Samochodowym 
we Frankfurcie nad Menem koncern pokazał we wrześniu nowego 
Mercedesa SLS AMG. To udany powrót do modelu 300 SL 

GULLWING, najładniejszego 
i najbardziej kojarzonego ze spor-
towym modelem pojazdu, które-
go drzwi otwierały się do góry jak 
skrzydła. Pierwowzór pokazano 
w 1954 r. na International Motor 
Sports Show w Nowym Jorku 
i wyprodukowano go w ilości 1400 
egzemplarzy. Jego najnowsza wer-
sja SLS AMG przyspiesza  

od 0 do 100 km na godzinę w 3,8 sekundy i może osiągnąć elektronicz-
nie ograniczoną prędkość maksymalną 317 km/h. Spala 13,2 litra 
na 100 kilometrów i waży 1620 kilogramów. Zintegrowany z pokrywą 
tylną spojler wysuwa się automatycznie po przekroczeniu 120 km/h, 
zapewniając wyśmienitą stabilność podczas jazdy z dużą prędkością. 

Paleta kolorów przewi-
dzianych dla SLS AMG 
obejmuje w sumie dzie-
więć ekskluzywnych 
odcieni, a ich ukorono-
waniem jest jedyny 
w swoim rodzaju lakier 
„AMG Alubeam silber”, 
mający blask płynnego 
metalu. 

A co jest pod maską?
Ośmiocylindrowy silnik ze stajni Mercedes-AMG. Udoskonalona 

6,3-litrowa jednostka napędowa V8 generuje moc 420 kW/ 571 KM, 
dzięki czemu SLS AMG jest najsilniejszym samochodem sportowym 
w swoim segmencie. Dwusprzęgłowa skrzynia biegów jest zamontowa-
na przy osi tylnej i trwale połączona z obudową silnika. Zaletą tego 
rozwiązania jest sztywne połączenie silnika ze skrzynią biegów, 
co gwarantuje optymalne odbieranie generowanej mocy i momentu 
obrotowego. Do przeniesienia napędu zastosowano nową 7-stopniową 
skrzynię biegów AMG SPEEDSHIFT DCT. Nowa interpretacja legen-
darnego „skrzydlaka” zadebiutuje na polskim rynku wiosną 2010 r. 
i kosztować będzie ok. 800 tys. zł.  Not. jm , zdjęcia archiwum KD

W Galerii Łódzkiej można 
było w listopadzie podziwiać nie 
tylko piękne sportowe linie 
modelu Renault Laguna Coupe. 
Do kupna tego samochodu 
zachęcała na wspólnym stoisku 
firm Jaszpol i Adrian wicemiss 
Polonia Agata Biernat. Każdy, kto 
zatrzymał się tu choćby po auto-
graf długonogiej piękności, mógł 
wziąć udział w konkursie na hasło 
reklamowe dla obu firm, w któ-

rym do wygrania był samochód na weekend ufundowany przez spółkę 
Jaszpol oraz ekskluzywne rajstopy firmy Adrian. Samochód na weekend 
wygrała Marta Szymańska ze Zduńskiej Woli za hasło „Jaszpol jest bogiem, 
Renault nałogiem, Adrian podstawą, zakupy zabawą", zaś rajstopy trafiły 
do 6 osób z Łodzi, Zduńskiej Woli, Pabianic, Opoczna i Kutna. 

Mercedes-Benz uskrzydla

Siedziba spółki "Sobiesław Zasada Łódź" przy ul. Aleksandrowskiej 11

Wicemiss w Lagunie
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