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ul. Legionów 81
tel./fax 42 633-80-23
www.hotelreymont.com
rezerwacje@hotelreymont.com

REYMONT

ul. Żeromskiego 20A
95-200 Pabianice
tel. 42 227-14-14
www.willa-impresja.pl

WILLA IMPRESJA

HOTELE

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

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

MUZEUM SZTUKI / MUSEUM OF ART 
ul. Więckowskiego 36, 
tel. 42 633-97-90 
MUZEUM SZTUKI REZYDENCJA „KSIĘŻY
MŁYN”
MUSEUM OF ART „KSIĘŻY MŁYN” RESIDENCE
ul. Przędzalniana 72, tel. 42 674-96-98
MUZEUM GEOLOGICZNE 
GEOLOGICAL MUSEUM 
ul. Kopcińskiego 31, tel. 42 635-45-93
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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ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
LODZ VOIVODE OFFICE
tel. 42 664-10-10, 42 664-10-00
SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
LODZ PROVINCE COUNCIL
tel. 42 663-30-50
URZĄD MIASTA ŁODZI / CITY HALL
tel. 42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
TOURIST INFORMATION CENTRE
tel./fax 42 638-59-55
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
WJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO / LODZ VOIVODESHIP
REGIONAL TOURISTIC ORGANIZATION
tel. 42 638-59-57, 42 663-77-33
CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ
CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel./fax 42 633-92-21

OŚRODEK INFORMACJI KULTURALNEJ ŁDK
LDK CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel. 42 633-72-99, fax 42 633-99-02
INFORMACJA LOTNISKOWA 
PORT LOTNICZY ŁÓDŹ 
AIRPORT INFO LODZ AIRPORT 
tel. tel. 42 683-52-55
INFORMACJA LOTNICZA – LOT
AIRLINE INFORMATION
tel. 801-703-703
INFORMACJA MPK 
CITY BUS & TRAM INFORMATION
tel. 42 672-11-12, 42 672-13-17, 801-301-309
INFORMACJA PKS  
LONG-DISTANCE BUS INFORMATION
tel. 42 631-97-06
ALARMOWY / ALARM
tel. 112

INFORMACJA KOLEJOWA PKP 
TRAIN INFORMATION
tel. 19-757 (dla użytkowników TP SA)
tel. 42 20-55-007 (telefony stacjonarne i komórkowe)
POGOTOWIE RATUNKOWE / AMBULANCE 
tel. 999 
POGOTOWIE GAZOWE
tel. 992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Tel. 994
POLICJA / POLICE
tel. 997
STRAŻ MIEJSKA / CITY GUARD 
tel. 986
STRAŻ POŻARNA / FIRE BRIGADE
tel. 998
BIURO NUMERÓW / DIRECTORY ENQUIRES 
tel. 118-913

BAŁTYK
ul. Narutowicza 20, tel. 42 630-36-03
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
POLONIA
ul. Piotrkowska 67, tel. 42 630-02-15

SILVER SCREEN
al. Piłsudskiego 5, tel. 42 639-58-00/58
TATRY
ul. Sienkiewicza 40, tel. 42 633-31-72

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 PWSFTv i T
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

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

UWAGA: Wszelkie zmiany adresów i telefonów prosimy zgłaszać redakcji do 15 dnia każdego miesiąca.

RYNEK SZTUKI 
DOM AUKCYJNY i GALERIA 

ul. Wschodnia 69, tel. 630-47-79, www.ryneksztuki.eu

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 
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Przyjechałem budować
Rozmowa z Tomaszem Raczyńskim, Prezesem Zarządu
Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki Targowej

Pierwszy raz spotkaliśmy się w latach 1990-tych przed Halą EXPO.
Trzymał Pan nasz magazyn w dłoni i mówił, że trzeba taki zacząć 
wydawać w Kielcach...

To było chyba w 1996 r. Jestem związany z przemysłem targowym 20 lat,
prawie całe swoje życie zawodowe. W Targach Kieleckich byłem od samego ich
początku, kiedy była tylko idea targów. Potem zbudowaliśmy hale i po latach
faktycznie stworzyliśmy własny informator targowy.

Od podstaw tworzył Pan też EXPO Silesia.
Na Śląsku byłem ostatnie pięć lat. Tworzyłem je od zera, a dwie z pierw-

szych imprez EXPO Silesia realizowaliśmy właśnie w Łodzi. 
Od kilku tygodni jest Pan szefem MTŁ Spółki Targowej. Co Pan chce

tu burzyć, zmienić lub budować od zera?
Przyjechałem budować targową Łódź i potrzebuję życzliwości władz 

miasta i regionu. Targom Łódzkim nie wiodło się dobrze w ostatnich latach.
Kiedy je poznałem w połowie lat 1990-tych, były czwartym ośrodkiem targo-
wym w Polsce. Targi Kieleckie dopiero zaczynały tworzyć swoje imprezy, 
a INTEFASHION czy INTERTELECOM były już znanymi markami i wystawiały się
tu najważniejsze firmy branży tekstylnej i telekomunikacyjnej. Powstała 
w 1994 r. Hala EXPO mogła wtedy imponować innym ośrodkom. Wydawało
się, że Łódź będzie jednym z najważniejszych graczy targowych w kraju. Ta
szansa została zaprzepaszczona. Łódź ma piękną tradycję targową, ale na
rynku targowym już się nie liczy, bo nie ma imprez rangi adekwatnej do rangi
miasta. W każdym większym mieście w Polsce odbywają się targi. Wszystkie
duże miasta w Niemczech są miastami targowymi. W Polsce – nie. Tu miastami
targowymi są tylko Poznań i Kielce, a to za mało jak na kraj o takich aspiracjach.

Ale w Gdańsku i paru innych miastach powstały
kompleksy targowe, w których obecne CKW zmieści
się kilka razy...

No właśnie – są to miasta, których władze postanowi-
ły, że targi będą istotnym elementem rozwoju aglomeracji.
Wiele polskich miast chce zostać miastami targowymi.
Gdańsk wybudował przepiękny obiekt, bo ma misję targo-

wą do spełnienia. Tak czyni aglomeracja śląska z EXPO Silesia, podobny projekt
realizuje teraz Kraków. Łódź ma znakomity i funkcjonalny obiekt, nadający się
świetnie na konferencje i targi. W połączeniu z Halami EXPO i MOSiR, ma
ogromny potencjał na to, aby stać się prawdziwym miastem targowym 
w Polsce. Potrzebny do tego jest dobry zespół oraz odpowiednia polityka 
miasta i regionu. Łódź powinna mieć kilkadziesiąt imprez targowych – w tym
kilka mocnych, a nie kilkanaście słabych. 

Ale Łódź to nie tylko MTŁ – także INTERSERWIS z Targami REHABI-
LITACJA, INTERBUD i BOAT SHOW, a także EXACTUS z Targami CEDE.
Dwie ostatnie z wymienionych są teraz organizowane w Poznaniu...

Rozmawiałem w prezesem Markiem Wiktorowskim, który mi wyjaśniał, dla-
czego CEDE wyszło z Łodzi, choć wolałby te targi robić tutaj. Tu przecież miesz-
ka, jest łódzkim patriotą, a choć spółka tu płaci podatki, to jednak buduje potęgę
targową Poznania. Trzeba było zrobić wszystko, aby ich tu zatrzymać! Jestem 
w Łodzi od trzech tygodni, ale będę wyczulony na sygnały od innych organizato-
rów, aby na temat targów rozmawiać. Istnieje kilka możliwych wariantów roz-
woju, ale wiele zależy od władz miasta, bo MTŁ jest spółką miejską, która ma słu-
żyć Łodzi. Widzę tu ogromny potencjał na liczący się ośrodek targowy w kraju. 

Życzę zatem powodzenia i dziękuję za rozmowę. Jerzy Mazur 
zdjęcia: K. Jarczewski

Targi Natura Food otwierają Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ Krzysztof
Grzywaczewski, Marszałek Województwa Witold Stępień, Dyrektorka Departamentu Promocji
i Komunikacji Ministerstwa Rolnictwa Anita Szczykutowicz i Prezes MTŁ Tomasz Raczyński
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Spółka Beef-Beef uzyskała zezwolenie na prowadzenie działal -
noś ci gospodarczej w Podstrefie Kutno w Łódzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej. Firma prowadzi działalność na rynku produkcji
mięsa wołowego i wybuduje w podstrefie zakład przetwórstwa mięsa
o powierzchni ok. 15000 mkw. Powstanie tu hala produkcyjna wraz
z chłodniami i instalacjami chłodniczymi oraz uruchomiona zosta-
nie linia produkcyjna do uboju, rozbioru mięsa i pakowania
próżniowego. Inwestycja opiewa na blisko 70 mln zł i pozwoli spółce
zatrudnić przynajmniej 105 pracowników. 

Kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej,
ale tym razem w Podstrefie Tomaszów Mazowiecki, otrzymała firma
Ceramika Paradyż. To już szóste zezwolenie dla znanego producenta
płytek ceramicznych. Na terenie podstrefy spółka planuje utworzyć
nowoczesne Centrum Handlowo-Logistyczne i Wsparcia Sprzedaży 
z magazynem wysokiego składowania oraz systemem kompletacji 
i wysyłki wyrobów gotowych. Nowa inwestycja kosztować będzie 
50 mln zł i pozwoli stworzyć 15 nowych miejsc pracy. Pierwszy 
etap budowy będzie zrealizowany w ciągu 18 miesięcy, natomiast

zakończenie całej inwesty-
cji planowane jest na wrze-
sień 2020 r. Ważnym czyn-
nikiem stanowiącym o wy -
borze miejsca na nowe
centrum logistyczne była
lokalizacja. Działka leży w centrum Polski na skrzyżowaniu autos -
trad A-1 (Gdańsk-Wiedeń) i A-2 (Berlin-Moskwa) oraz dróg ekspre-
sowych S-8 i S-14, dzięki czemu posiada najkorzystniejszą w kraju 
i jedną z najlepszych w Europie lokalizacji logistycznych. Ceramika
Paradyż to czołowy polski producent płytek ceramicznych oraz
dekoracji ceramicznych i szklanych. Do tej pory na terenie ŁSSE
firma zainwestowała 480 mln zł – głównie w rozbudowę i moderni-
zację swoich zakładów produkcyjnych. Nowa inwestycja umożliwi
kompleksowy dostęp do całego wachlarza produktów firmy, usług
i rozwiązań, przy równoczesnym utrzymaniu wysokich standardów
obsługi. W 2012 roku inwestorzy w ŁSSE zadeklarowali nakłady
inwestycyjne na poziomie 274,6 mln zł oraz utworzenie 805 miejsc

pracy (414 nowych i utrzymanie dotychczasowych
391). Przez ponad 15 lat istnienia ŁSSE wydano 212
zezwoleń oraz przeprowadzono inwestycje o łącznej
wartości blisko 9,5 mld zł, dzięki którym przedsi-
ębiorcy utworzyli ponad 25 tysięcy miejsc pracy. 
Od dwóch lat ŁSSE jest najlepiej ocenioną przez inwe-
storów strefą ekonomiczną w Polsce według raportów
KPMG. Z kolei według raportu fDi Magazine (Grupa
Financial Times) „Global Free Zones of the Future
2012/2013” – ŁSSE zajmuje 3 miejsce w Europie 
i 18 miejsce na świecie. Gratulujemy! (jm)

Strefa rozwoju
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87 wystawców zaprezentowało na IV Targach Uroda i Estetyka
bogatą ofertę kosmetyków detalicznych i profesjonalnych do 
pielęgnacji skóry, włosów, rzęs i paznokci, kosmetyków kolorowych,
urządzeń do gabinetów kosmetycznych i SPA. Swoje propozycje
pokazały także salony kosmetyczne i ośrodki szkoleniowe.
Tegoroczna impreza Międzynarodowych Targów Łódzkich odnoto-
wała zarówno większą ilość wystawców, jak i 25-procentowy wzrost
liczby zwiedzających!

Już po raz 4 jurorzy przyznali Medal Targów Uroda i Estetyka za
najlepszy produkt targów. W kategorii „Kosmetyki detaliczne”
medal otrzymała spółka PULANNA za serię NONICARE DELUX.
W kategorii „Kosmetyki profesjonalne” przyznano dwa równorzęd-
ne medale. Otrzymały je FARMONA za Podologic Lipid System
oraz ZIAJA za Program Naprawczy 
z Ceramidami. Wyróżnienia powędrowa-
ły do W&P Cosmetics za Serum Skinicer
oraz TEXPOL za Kołderkę Belle. W kate-
gorii „Urządzenia fizykalne i aparatura
specjalistyczna do salonów i gabinetów
kosmetycznych” medalem uhonorowa-
no firmę AYCOM Wiesław Niewójt za
Aparat do oxybrazji, a wyróżnienie przy-
znano VACU ACTIVE za Vacu Active
Hydro Bike. Kolejnym wydarzeniem
towarzyszącym targom były V Mist -
rzostwa Makijażu Kreatywnego o Na -
grodę Szklanej Róży. Tegoroczne finalist-
ki zaprezentowały bardzo wysoki poziom
umiejętności, a jurorzy przyznali dwie

pierwsze nagrody – otrzymały je
Anna Czapnik i Karolina Uliń -
ska. Równolegle z targami odbyła
się Konferencja Kosmetologiczna,
której organizatorem była Spo -
łeczna Akademia Nauk.       (BoB)

Uroda na medal

Aycom

Farmona

W&P Cosmetics

Ziaja Pulanna

Październikowe Targi Naturalnej Żywności NATURA FOOD
zgromadziły w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym MTŁ
przy al. Politechniki ponad 200 firm z Polski oraz Litwy, Francji,
Czech i Azerbejdżanu. Imprezę odwiedziło blisko 10 tys. zwiedza-
jących, którzy przyszli obejrzeć tu certyfikowane i ekologiczne 
produkty żywnościowe, a równolegle odbywały się też I Targi
Ekologicznego Stylu Życia beECO, które prezentowały ofertę 
produktów ekologicznych w innych branżach. 

Złoty Medal Natura Food w kategorii produkt ekologiczny zdo-
była firma BIOFOOD, w kategorii produkt tra-
dycyjny zwyciężyło Tradycyjne Gospodarstwo
Rolne Marcinowscy oraz Gospodarstwo
Pszczelarskie Miody Mazur, a w kategorii pro-
dukt naturalny – PPHU Szarłat. Nagrody 5-
lecia targów otrzymały z kolei firmy JANTOŃ,
OL’VITA, EKOPRODUKT Marek Kubara,
MILKPOL, Gospodarstwo Pszczelarskie 
J. Tudela, SYMBIO POLSKA, UNI-
FLORA oraz Zakład Cukierniczy
Robert Dybalski. Tygiel Smaków
2012, wykonany przez znaną rze-
źbiarkę Zofię Władykę-Łuczak,  ot -
rzymał Daniel Czapnik za wędzonki
zaborowskie, Tygielki zdobyły firmy
Alina Kowalska Masarnia z Uboj -
nią, Gospodarstwo Agro turystyczne
WARYCHOWO Maria Warych,
Gminna Spółdzielnia Sa mopomoc
Chłopska w Ozorkowe, Pelagia

Pastusiak, Sulimar oraz Mi chał
Ceroń. W konkursie kulinarnym dla
szkół nagrodzono Zespół Szkół
Gastronomicznych Nr 4 w Łodzi,
Zespół Szkół Ponadgimnaz jalnych 
nr 3 w Łowiczu oraz Zespół Szkół Nr 1 
w Wieluniu. Gratulujemy!

Natura Food nagradza 

Tygielek Smaków dla
Michała Ceronia

Tygielek Smaków dla
Masarni Kowalscy

Tygielek Smaków 
dla spółki Sulimar

Akcesoria „cukiernicze”
Roberta Dybalskiego

Puchar Ministra
Rolnictwa dla firmy Jantoń

Kulinarny przysmak 
przyrządził Szymon Stach
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Na Festiwalu Designu pokazaliście literki, na których można 
usiąść i zrelaksować się podczas spaceru po mieście. Skąd pomysł, aby
zająć się alfabetem miejskim?

Pomysł narodził się parę lat temu jako nowe, kolejne wyzwanie.
Lecz nie było wtedy możliwości technicznych, aby go zrealizować.
Umożliwił to dopiero rozwój parku maszyn cyfrowych. Nie ma tutaj
żadnego wielkiego podtekstu biznesowego. Byliśmy ciekawi, czy
potrafimy to zrobić. Skupiliśmy się więc na tym, aby projektodawcy
podsunąć takie rozwiązania technologiczne, które doprowadzą do
szczęśliwego finału. Włożyliśmy w ten projekt całe nasze 30-letnie
doświadczenie. Nasz firma obecnie działa w branży przemysłowej
tzw. dużego transportu publicznego. A to jest projekt z całkowicie
innej dziedziny – architektury przestrzennej.

Jak widzieliśmy na prezentacji, alfabet już jest i wzbudza podziw
za granicą!

Tak. Otrzymujemy już mnóstwo zapytań z regionów turystycz-
nych, które chcą alfabet zainstalować u siebie, gdyż otwiera to nowe

możliwości auto-
prezentacji. Byliś -
my z naszymi liter-
kami na kilku tar-
gach i wystawach za
granicą – m.in. w
Mediolanie, gdzie
zostały nawet poka-
zane w przestrzeni
miejskiej. Niektóre
firmy zamierzają 
z literek zbudować
swoje nazwy i hasła reklamowe. To nowy i ciekawy wyróżnik w sto-
sowanej reklamie i promocji. Dopracowujemy teraz ostatnie szcze-
góły produkcji, a „City Alphabet” będzie dostępny jako komplekso-
wy produkt od stycznia 2013 r.

Dziękuję za rozmowę. Jerzy Mazur

Jednym z ciekawszych wydarzeń towarzyszących październiko-
wemu Festiwalowi Designu była wystawa plakatów w biurowcu GTC.
W pustych wnętrzach niemal całego piętra ściany oblepiono plaka-
tami i pokazano meble wypoczynkowe oraz biurowe. Zapytaliśmy
Andrzeja Jaskólskiego, organizatora przedsięwzięcia i prezesa firmy
Allmendinger, kto był inicjatorem wystawy: Inicjatywa wyszła od prof.
Sławomira Iwańskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Wystawa
„rosła” w czasie, bo na początku było tylko 15 nazwisk, a w sumie pokaza-
liśmy dzieła 26 artystów. Udało się nam porozumieć z kierownictwem GTC 
i powstało tu miasto plakatów. Zazwyczaj oglądamy je w ciasnych 
pomieszczeniach, a tu mamy właściwą perspektywę, spacerując niemal 
jak po samej Łodzi. 

Łódź Design Festival obfitował w niezwykłe wydarzenia, rozgry-
wające się w kilkunastu miejscach. Ze 130 projektów przysłanych na

konkurs make me!
jury wybrało sześć
prac, które zostały
pokazane na wysta-
wie w centrum festi-
walowym przy ul.
Targowej 35, a głów-
ną nagrodę w wyso-
kości 20 tys. zł zdo-
był Jan Lutyk za krze-
sło Ribbon. Gratu -
lujemy!

(jm)

Alfabet do siedzenia

Design w GTC

Rozmowa z Andrzejem Stróżykiem, Prezesem Zarządu spółki Astromal

Projektant Piotr Wełniak wyjaśnia historię „City
Alphabet”

Krzesło Ribbon 



rynek Łódzki   11(138) 2012 RYNEK7

Sieć działa w 32 krajach świata zatrudniając 475 tys. pracowni-
ków. Pierwszy sklep Carrefour w Polsce powstał w Łodzi w 1997 r., 
a obecnie pod jego szyldem funkcjonuje w regionie łódzkim ponad
20 hiper- i supermarketów oraz 13 sklepów franczyzowych. Od lat
współpracuje z miejscowymi dostawcami („Motyl”, ŁSM „Jogo”,
Mleczarnia Zarębski i Młyn Szadek). W październiku koncern

ruszył z cyklem paneli dyskusyjnych
na temat franczyzy Carrefour w 9 mia-
stach Polski, a jeden z nich odbył się 
w sali konferencyjnej hotelu
„Ambasador Centrum”. Ogólnopol -
ski patronat nad wydarzeniem objęła
Polska Agencja Rozwoju Przedsię -
biorczości, a w Łodzi – Łódzka Agen -
cja Rozwoju Regionalnego. 

– Sklepy osiedlowe i hipermarkety to
zupełnie dwa różne formaty sklepów.
Każdy z nich ma do spełnienia własną

funkcję i dla wszystkich jest miejsce na rynku. Osiągnięcie sukcesu w biznesie
jest jednak łatwiejsze, kiedy u boku ma się silnego, stabilnego i doświadczone-
go partnera. Dla polskich firm może nim być Carrefour Polska, ponieważ 
oferuje kompleksowy, dopasowany do potrzeb klienta koncept franczyzowy
oraz wskazuje polskim przedsiębiorcom lepsze sposoby zarządzania własnym
biznesem – podkreśla Francois Vincent, dyrektor ds. rozwoju franczy-
zy w Carrefour Polska. Koncern zamierza otwierać z partnerami
ponad 200 sklepów franczyzowych rocznie. (jm)

Przetarg na prace modernizacyjne ul. Piotrkowskiej od placu
Wolności do al. Mickiewicza wygrała firma Strabag deklarując 
najkorzystniejszą cenę za całość robót – 48,5 mln zł. W październi-
ku umowę podpisali dyrektor Zarządu Dróg i Transportu UMŁ
Grzegorz Nita oraz dyrektor Strabag Krzysztof Wojciechowski.

Modernizacja obejmuje zmianę materiału oraz geometrii nawierzch-
ni ul. Piotrkowskiej, nowe meble miejskie, system informacji, 
zieleń miejską, oświetlenie uliczne, a także nowe kioski. Pierwszy
etap prac rozpocznie się w tym roku, drugi i trzeci etap rozłożony 
jest na lata 2013-2014, zaś ostatnim akcentem będzie przebudowa
placu Wolności do końca 2014 r. Dariusz Grzelak, właściciel 
restauracji „Soplicowo”, zadeklarował gotowość udostępnienia 
lokalu wraz z poczęstunkiem dla 10 osób złożonych z przedstawi-
cieli urzędu odpowiedzialnych za rewitalizację, wykonawcy 
prac oraz firm działających przy ul. Piotrkowskiej, aby porozmawiać
o postępach prac. Inicjatywę podchwyciło kilku innych restaurato-
rów i faktycznie możemy spotykać się raz na miesiąc, relacjonując
następnie na naszych łamach efekty spotkania. Pomysłowi 
przyklasnęła Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, być może już 
w grudniu opublikujemy pierwszy tekst na ten temat.

Jerzy Mazur

Do 23 listopada w Expe -
rymentarium w Manufak -
turze czynna jest wystawa pt.
„Tajemnice II wojny świato-

wej”. Na jej otwarciu Mar szałek Sejmu Cezary Gra barczyk podkre-
ślał, że ekspozycja ma duże znaczenie edukacyjne. Można tu obej-
rzeć kilkaset eksponatów obrazujących życie cywili i żołnierzy w cza-
sie wojny, wypożyczonych m.in. z Parku Miniatur Warmii i Mazur 
w Gierłoży na Mazurach. Duże zaciekawienie zwiedzających wzbu-
dza „Wartownia nr 6”, stworzona z elementów scenografii Alana
Starskiego i Mariana Zawalińskiego do filmu „Tajemnica
Westerplatte”, którego premierę zaplanowano na luty 2013 r.
Obejrzymy tu także miniaturę baraku narad w Wilczym Szańcu wraz
z dowódcami armii niemieckiej znajdującymi się w środku na trzy
sekundy przed nieudanym zamachem Clausa von Stauffenberga na
Hitlera oraz mnóstwo arcyciekawych eksponatów. (BeO)

Zdjęcia: Archiwum Experymentarium

Piotrkowska do rewitalizacji

Tajemnice II wojny 

Carrefour osiedlowy



8HOBBY rynek Łódzki   11(138) 2012

Wszystkich zainteresowanych „zbieractwem” oraz poszukiwaczy
cennych i unikatowych drobiazgów serdecznie zapraszamy na XXII
Ogólnopolską Giełdę Rzeczy Dawnych i Osobliwości, która
odbędzie się w dniach 10-11 listopada w Hali Sportowej MOSiR.
Ponad dwustu wystawców zaprezentuje tu eksponaty z najróżniej-
szych dziedzin – od monet, medali, znaczków, banknotów, orderów
i odznaczeń, po wyroby rzemiosła artystycznego, porcelanę, szkło,
dawne dokumenty, judaica, biżuterię, zegary, meble obrazy i wiele

innych ciekawostek. Jeśli tylko się
uda organizatorom, zobaczymy tu
także kolekcję współczesnych
militariów oraz broni Dzikiego
Zachodu. Impreza z roku na rok
cieszy się coraz większym zain-
teresowaniem i należy do naj-
większych tego typu wydarzeń 
w Polsce. (jm)

Kolekcjonerzy w hali MOSiR

Zrobiliśmy we wrześniu „pierwszy
zajazd” w kraju Wieszcza, przywożąc z Litwy
trzy medale i butelkę tequili. Ekipa była
silna, choć Fabian Szóstkiewicz był na
takich zawodach pierwszy raz w życiu. 
Ale na 23 strzelających (w tym 3 kobiety!) był
18, zatem poradził sobie nieźle. Sebastian
Kuczyński zdobył srebro w klasyfikacji ogól-
nej, Michał Kuropatwa srebro w kategorii
Bonus Extra, ja byłem trzeci w Seniorach 
i drugi w Tequila Sunrise. Używaliśmy 
6-strzałowych rewolwerów ładowanych
odprzodowo na czarny proch, a gdyby nie
spadające z kominków kapiszony, wyniki
byłyby zapewne lepsze, bo mnie w Tequili
spadł kapiszon, a pozostałe 5 kul ulokowa-
łem w 10-tkach. Pogoda nam dopisała, orga-
nizatorzy przygotowali świetne tory strzelec-
kie i masakrowaliśmy Indian galopując
konno w słynnej poczcie Pony Express,
opędzaliśmy się od wilków oraz groźnych
misiów grizzly. Kowboje z Litwy i Łotwy
okazali się znakomitymi kompanami do
uprawiania strzelectwa westernowego, świet-
nie strzelają i wymyślają bardzo zabawne
konkurencje (filmy z zawodów są na stronie
www.rynek-lodzki.pl). Chapeau bas, Stampi,
do zobaczenia za rok! Jerzy Mazur

Kowboje na Litwie
Jedliśmy fasolę z wołowiną

Ja, Michał, Sebastian i Fabian

Opędzaliśmy się od grizzly

Sebastian Kuczyński zdobył 
srebro w klasyfikacji ogólnej

Masakrowaliśy Indian

Brązowy medal w kategorii SENIOR

Michał Kuropatwa i Stampi

Medaliści zawodów
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NZOZ Centrum Rehabilitacji INTERMEDICUS

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

ul. Janosika 163
tel. 42 633 41 45www.intermedicus.pl

Pod koniec października Stowarzyszenie
Przyjaciele Świata przekazało Klinice
Kardiochirurgii ICZMP w Łodzi dwa nowe
kardiomonitory oraz aparat do drenażu.
Sprzęt kosztował 60 tys. zł, które udało się
stowarzyszeniu zebrać podczas kolacji chary-
tatywnej Przyjaciele Gotują w hotelu andel’s
w 2012 r. z udziałem Karola Okrasy.
Honorowy patronat nad inicjatywą stowarzy-
szenia sprawuje Wojewoda Łódzki Jolanta
Chełmińska. Majowa kolacja zgromadziła
blisko 300 osób ze środowisk biznesu, adwo-

katury oraz służby zdrowia, a gośćmi wieczo-
ru byli m.in. Patrizia Gucci, Ewa Minge 
i Marcellous L. Jones z „The Fashion
Insider”. Podczas kolacji uczestnicy kupo-
wali kubki i talerzyki z kolekcji Przyjaciół
Świata, a można je było także kupować 
w październiku na stoisku stowarzyszenia
podczas Fashion Week w Łódzkiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej, gdzie pokazano nowe
kubki i talerzyki podpisane przez projektan-
tów Dawida Tomaszewskiego oraz duet
Paprocki & Brzozowski. W listopadzie na

kolację do hotelu andel’s zaprasza z kolei
Robert Makłowicz (jm)

Przyjaciele świata dzieciom
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rekomenduje JERZY MAZUR

„hotspoon” 
Rynek Manufaktury

Tel. 42 633 90 90, www.hotspoon.pl

W nowej jesiennej karcie jedynej w Łodzi restauracji tajskiej
pojawią się dwa nowe dania: stek z łososia w sosie teriyaki oraz stek
z polędwicy wołowej w sosie pieprzowym. Oba dania podawane 
są z ryżem jaśminowym i gotowanymi na parze kalafiorem, 
fasolką i brokułami. 

„Aviator”
ul. Kopcińskiego 56, tel. 790 589 885

W listopadzie restauracja zaprasza na filet z kurczaka po
hawajsku z kawałkami ananasa, zapieczony serem wędzonym 
w piecu, przybrany sałatą lodową z pomidorami i ogórkiem, 
podawany z żurawiną. 
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rekomenduje JERZY MAZUR

„Polska”
ul. Piotrkowska 12

tel. 42 633 83 45, www.restauracjapolska.net1.pl

Po październikowym ataku zimy rekomendujemy tu szczegól-
nie udko z gęsi podawane na gruszce z kluseczkami półfrancuski-
mi i fasolką szparagową pieczoną z solidną dawką czosnku.

„Soplicowo”
ul. Wigury 12a

tel. 42 637 30 81, www.soplicowo.com.pl
Radzimy tu najpierw zamówić na przekąskę tradycyjnego 

tatara z cebulką, który podawany jest iście po królewsku, a dopie-
ro potem zaprosić do stołu gicz cielęcą z czosnkiem, pieczoną 
w sosie mięsnym i podaną z kopytkami i zasmażaną kapustą.



rekomenduje JERZY MAZUR

„Gronowalski Restauracja  
&Budha Pub”

ul. Tymienieckiego 22/24, tel. 695 589 093
www.budhapub.pl

W przerwie między pokazami mody na Fashion Week 
wpadłem tu na żeberka pieczone w sosie BBQ i podawane z fasolą
szparagową w pancettcie. Danie popijałem złotą tequilą Jose
Cuervo. Wyborne! 

„Chłopskie Jadło”
ul. Traugutta 2, tel. 42 632 43 23

www.chlopskiejadlo.pl

Z nowej karty dań polecam szczególnie stek z amerykańskiego
woła z pieczonym ziemniakiem, podawany z gzikiem lub masłem
czosnkowym. Warto do niego zamówić pół-litrową buteleczkę
zimnego Carlsberga!
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Tu szyje Cruella de Mon

Pracownia Futer 
Barbara Cyniak 

Łódź, ul. Kusocińskiego 76 
tel. 42 687 79 97, 505 374 536

Znów pobiliście rekordy? 
Tak. Na Fashion Week przyjechało kilka tysięcy osób, ponad

500 dziennikarzy z całego świata, 100 gości zagranicznych oraz
grono ok. 120 kupców z Polski i wielu krajów od Kazachstanu po
Hiszpanię. Była to największa edycja festiwalu pod względem 
ilości pokazów i liczby zagranicznych uczestników. 

Kogo widać było w pierwszych rzędach?
Lisannę Dorn i Katję Schmoekel z międzynarodowej agencji

IMG Fashion, która organizuje tygodnie mody w Nowym Jorku,
Londynie, Tokyo i Berlinie. Byli tu także Luc Bierme z Who’s Next,
Yann Lepretre, który projektuje biżuterię dla Cartiera, Andrea
Deanesi z Vogue Italy oraz Ulrika Becker, wydawca Vogue i GQ.
Szkolenia poprowadzili m.in.: Stefan Siegiel, założyciel portalu Not
Just a Label, Marlena Woolford, wykładowca wielu uczelni 
artystycznych, Justyna Kasprzycka z francuskiej firmy NellyRodi
oraz Ron Kedmi, fotograf mody pracujący w Tel Avivie, Londynie,
Nowym Yorku i Paryżu. W wydarzeniu wzięli udział agenci między-
narodowych marek z Włoch, Niemiec, Chin, Irlandii, Wielkiej

Brytanii, Boliwii, Danii 
i Krajów Beneluksu. 

Sceneria też Wam dopi-
sała, bo strefa wciąż się
modernizuje.

Oczywiście. Najważ -
niejsze wydarzenia Fas -
hion Week Poland odby-
wały w modowym mia-
steczku na terenie ŁSSE
oraz w Hotelu Andel’s.

Odbyło się ponad 50
pokazów. W Designer
Avenue zaprezentowa-
no 32 kolekcje, a w
strefie OFF Out Of
Schedule pojawiło się
18 projektantów. Pod-
czas Gali Otwarcia
oraz Gali Dyplomowej
ASP zaprezentowano ponad 20 kolekcji mło dych twórców. Naj więcej
gości przybyło na pokazy Maldorora, Michała Szulca, Agaty
Wojtkiewicz, MMC Studio i Łukasza Jemioła. Popularnością cieszy-
ły się kolekcje zagranicznych gości Nuno Baltazara i Mands
Dinesena. Pokazy obejrzało w sumie blisko 18 tys. osób, 
a w Showroomie i Concept Store było ponad 120 stoisk projektan-
tów, autorskich marek i topowych firm – dosłownie raj dla fanów
mody, kupców, stylistów, dziennikarzy i blogerów. 

Faktycznie można tylko pogratulować. Co dalej?
Dodam tylko, że pokazy Fashion Week Poland były transmito-

wane na żywo przez stronę internetową www.fashionweek.pl 
O wydarzeniu informowały nasi patroni medialni Elle, Fashion TV,
Chilli Zet, Plejada Onet, Kmag, MaleMen, Gazeta Wyborcza 
i Rynek Łódzki, każdy dzień tygodnia mody kończył się after parties
w łódzkich klubach przy udziale sponsorów, a na pokaz głównego
sponsora, marki Orsay, przyjechała z Niemiec kilkudziesięciooso-
bowa grupa wraz z zarządem firmy.  O dobrą atmosferę dbała rów-
nież marka Carlo Rossi, dlatego z entuzjazmem myślami jesteśmy
już w kolejnej edycji festiwalu na wiosnę przyszłego roku. 

Jerzy Mazur

Moda znów na topie Rozmowa z Jackiem Kłakiem, 
szefem projektu FashionFilosophy 

Fashion Week Poland

Kolekcja Moniki Ptaszek fot. Szamot Lyzab
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Cykl wieczorów jazzowych w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskich,
wymyślony przez Marię Barud i organizowany przez impresariat
Muzeum Miasta Łodzi, obchodził w październiku swoją 10 rocznicę.
Jubileuszowy program został zaprezentowany na inaugurację sezonu
artystycznego i stał się okazją do podsumowań oraz uhonorowania
sponsorów, którzy przez całą dekadę wspierali finansowo te jazzowe

wieczory. Pamiątkowe statuetki odebrały firmy: AMCOR, Marian
Polski, Olimpia, Modesta, Fabryka Rajstop Adrian, ING Bank
Śląski, ARMAG, Catering Pałacowy, H. Skrzydlewska oraz Robert
Dybalski. Był także koncert jazzowy oraz wystawa „Jazz w muzeum”,
dokumentująca na fotografiach wszystkie imprezy, jakie odbyły się w
ramach cyklu. Gratulujemy jubileuszu i czekamy na więcej|!     (BeO)

Wytwórnia, jedno z najciekawszych miejsc na kulturalnej mapie
Łodzi, zaplanowała na listopad i grudzień mnóstwo atrakcji.
Proponowane przez organizatorów koncerty z pewnością rozgrzeją
niejeden zimowy wieczór. W listopadowo-grudniowym repertuarze
Wytwórni ciekawe propozycje znajdą dla siebie fani rockowych
brzmień, których zainteresować mogą koncerty takich formacji, jak
Coma (18/11), Voo Voo (06/12) czy Hey (08/12). Z kolei gusta melo-
manów ceniących muzykę z pogranicza jazzu i fusion powinna
zaspokoić świąteczna gala w wykonaniu egzotycznej wokalistki
Lyambiko (07/12), koncert wirtuoza gitary Tommy’ego Emmanuela
(10/11), a także występy polskich artystów: Doroty Miśkiewicz 
z towarzyszeniem czołowych muzyków jazzowych (16/11) czy
Poluzjantów szykujących reedycję swojej pierwszej płyty zatytułowa-
nej „Tak po prostu” (18/11). Osoby preferujące bardziej alternatywne
projekty z pewnością nie ominą koncertu Natu, na którym wokalist-
ka Sistars zaprezentuje swoje interpretacje przebojów Janis Joplin
(09/11), czy formacji Łąki Łan, która za każdym razem zaskakuje
publiczność kolejnymi „łąki funkowymi” kompozycjami (14/11).

Wytwórnia jesienią zaprezentuje także młodą artystkę Melę Koteluk,
która wykona utwory ze swojej pierwszej płyty pt.: „Spadochron”
(25/11), oraz zaprosi do udziału w Rymoliryktandzie, organizowa-
nym przez Narodowe Centrum Kultury wraz z performerem L.U.C.
(24/11). Specjalny ukłon Wytwórnia wykona ponadto w stronę 
swoich klubowiczów – na koncert Orkiestry Sił Powietrznych USA
(08/11) każdy, kto okaże się Kartą Klubu Wytwórnia, może przyjść
wraz z osobą towarzyszącą bezpłatnie. Wstęp wolny będzie także
obowiązywał na multimedialnym show muzycznym zatytułowanym
„Muzyka naszych czasów”, które odbędzie się w ramach festiwalu
Tansman 2012 (14/11). Wytwórnia zdradza ponadto swoje nowo-
roczne plany. Dwie piękne i niezwykle utalentowane wokalistki
będziemy mieli okazję usłyszeć w styczniu: utwory ze swojej 
najnowszej płyty zaprezentuje Ania Dąbrowska (13/01), a już 
19-go stycznia wystąpi długo oczekiwana przez publiczność Edyta
Bartosiewicz. Szczegóły repertuaru i ceny biletów można znaleźć na:
www.wytwornia.pl i pod numerem telefonu (42) 639 55 55.
Zapraszamy! 

Koncertowy koniec roku 

Jazz w Pałacu

COMA 
fot. materiały promocyjne zespołu

Voo Voo
fot. Pepito

Hey
Fot. Kobas Laksa/Supersam Music 
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Teatr Logos, działający przy kościele Środowisk Twórczych, w listopadzie
obchodzi 25-lecie, a 2 listopada rozpocznie się XVI edycja Festiwalu Kultury
Chrześcijańskiej, przygotowana przez Centrum Kultury LOGOS. Przez 17 dni 
w 11 miejscach odbędą się koncerty, spektakle i wernisaże. Organizatorzy przygo-
towali 13 tys. zaproszeń, które od 2.11 można odbierać w Biurze Festiwalowym. 
4.11 biskup Adam Lepa odprawi mszę zaduszkową w intencji zmarłych twórców
kultury; w tym dniu zaplanowano 2 przedstawienia: Teatru Logos i Teatru
Współczesnego z Warszawy. Warto będzie obejrzeć występ Jana Garbarka (8.11)
i operę „Salome” w wykonaniu zespołu Opery Bałtyckiej (13.11). Cały program na
www.fkch.wlodzi.com 

Przez jesień i zimę w Centralnym
Muzeum Włókiennictwa będzie ekspono-
wana wystawa plakatów i obiektów
Michała Batorego. Zajmuje całe piętro
Białej Fabryki, obejrzymy tu 180 plakatów
dużego i małego formatu – część wisi na 
słupach tworząc „las obrazów”. 15.11 
w Muzeum zostanie otwarta wystawa
„Najważniejsze wydarzenia i postaci XX-
wiecznej Łodzi”, przygotowana we
współpracy z łódzkim oddziałem IPN, do 
17 listopada można oglądać wystawę
„Inspirujemy kolorem”, a 29 listopada

zostanie otwarta retrospektywna wystawa prac Dobrosławy i Bogusława
Kowalewskich. Z kolei 4.11 Atlas Sztuki zaprasza na spotkanie ze Stanisławem
Fijałkowskim, połączone z prezentacją książki: wywiadu-rzeki z obchodzącym 
90. urodziny artystą, a 26 listopada Miejska Galeria Sztuki otworzy wystawę ostat-
nich obrazów i grafik mistrza. W Muzeum Sztuki można oglądać wystawę
„Niewczesne historie”. W listopadzie Muzeum zaprasza do ms2 w Manufakturze
na nowy cykl „Kino ms” – serię cotygodniowych pokazów filmowych (9 i 23.11).
Ponadto w muzeum będą prowadzone wykłady nt. amerykańskiej awangardy
(7.11) oraz warsztaty edukacyjne pt. „Pojazdy latające” (3.11). Od 14 listopada 
w Muzeum Miasta Łodzi będzie można oglądać wystawę „Co kryje w sobie? 
Z historii damskiej torebki XIX-XX w.”, a także wystawę ”Lata dwudzieste, lata
trzydzieste. Łódź – miasto i ludzie w okresie II Rzeczypospolitej”, której towarzyszą
prelekcje, wykłady i pokazy filmów o historii Łodzi. 8 listopada w kawiarni muze-
alnej „RetroCafe” obędzie się promocja książki „Łódź, która odchodzi”, autorstwa
zmarłego w zeszłym roku reżysera i dokumentalisty Leszka Skrzydło. Impresariat
Muzeum Miasta organizuje kilka koncertów. 5 listopada w wieczorze pt. „The
Royal Pop Classix Night” wystąpi austriacki wirtuoz organów hammonda Daniel
von Lison oraz śpiewacy: sopranistka Anna Maria Adamiak i tenor Silvio d’Anza. 
9 listopada w Sali Lustrzanej odbędzie się koncert z cyklu „Wieczór w Pałacu
Połączonych Pasją” z udziałem Marcina Wyrostka, a nazajutrz – koncert Pamięci
Pawła Kleckiego. 24 listopada na niecodzienny koncert pt. „Wodafon” zaprasza
Muzeum Kanału „Dętka”. W zabytkowym kanale pod pl. Wolności wystąpi łódzki
muzyk Suavas Lewy. Będzie to 23 minutowa kompozycja, przygotowana i wyko-
nywana przy użyciu i eksploracji dźwięków wody. W utworze wykorzystane będą
naczynia, czajniczki, małe sprzęty AGD, dziecięce instrumenty, zabawki itp.
Wnętrza zapewnią niesamowite wrażenia akustyczne. W koncercie może uczest-
niczyć do 30 osób. Bilety są do nabycia od 3.11 w Muzeum Miasta, które od 
24.11 do 5.12 będzie nieczynne dla zwiedzających. Przerwa spowodowana jest
realizacją filmu w pałacowych wnętrzach.

Teatr Muzyczny zaprasza 3.11 na premierę musicalu pt. „Zorro”. Jego libretto
napisał Jacek Bończyk, który jest także reżyserem widowiska, muzykę skompono-

wał Zbigniew Krzywański, spra-
wujący kierownictwo muzycz-
ne spektaklu. Choreografię
opracowała Inga Pilichowska, 
a dekoracje zaprojektował
Grzegorz Policiński. Spektakl
opowiada klasyczną historię
Zorro, czyli Diego de la Vegi,
który buntuje się przeciw
rządom komendanta kalifornij-
skiego miasta i zostaje obrońcą

uciśnionych. Przyjmuje imię Zorro i zaprowadza w mieście porządek. W spektaklu
nie brakuje humoru, brawurowych pojedynków na szpady, a na scenie wystąpią
m.in. mówiące konie Tornado i Wichura. Nie usłyszymy tu jednak muzyki na żywo.
– Realizatorzy postawili warunek, żeby to była muzyka mechaniczna – wyjaśnia
dyr. ds. artystycznych Zbigniew Macias. Warto podkreślić, że większość kostiumów
zaprojektowanych przez Annę Sekułę powstała w naszych teatralnych pracow-
niach, a wymagały one dużego nakładu pracy, gdyż są utrzymane w stylu epoki. 
21 listopada w Teatrze Muzycznym wystąpi z recitalem Beatriz Bianco 
– wenezuelska śpiewaczka, odtwórczyni ról operowych i musicalowych, a także
wykonawczyni muzyki ludowej krajów Ameryki Łacińskiej. Teatr Mały w dniach
30.11 – 2.12 zaprasza na „Weekend z groteską” (w programie sztuki Witkacego,
Mrożka i Gombrowicza). 21 listopada będzie okazja zobaczyć w Łodzi aktorkę
Hannę Śleszyńską, która wystąpi w Teatrze Nowym w sztuce „Kobieta Pierwotna”.
19 listopada do Teatru im. Dejmka powinni się wybrać młodzi ludzie marzący 
o karierze aktorskiej – na konsultację z aktorką Barbarą Dembińską. Filharmonia
Łódzka jest współorganizatorem IX Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu
Indywidualności Muzycznych im. Aleksandra Tansmana, który rozpocznie się 
9 listopada. Do 18.11 w sali FŁ przy ul. Narutowicza odbędzie się aż siedem festi-
walowych koncertów. Uczestnicy konkursu będą musieli wykonać koncert
Tansmana na dany instrument z orkiestrą. Nagroda Grand Prix wynosi 12 tys. euro.
Wystąpią m.in. zespół La Pieta, skrzypaczka Angčle Dubeau, Żeńska Orkiestra
Kameralna „La Pietŕ” z Kanady i barokowa orkiestra Il Tempio Armonico z Werony.
14 listopada festiwal tansmanowski zagości w Wytwórni przy ul. Łąkowej, gdzie
będzie prezentowany spektakl multimedialny „Muzyka Naszych Czasów”. Finał
Konkursu, czyli koncert laureatów, odbędzie się 18 listopada w Filharmonii Łódz-
kiej, a już 19 listopada odbędzie się tam premiera światowa zamówionego przez
Festiwal im. Tansmana utworu pt. „Vabeni. Vaclav Havel in memoriam”, którego
autorem jest Czech Kryštof Mařatka. Grać będzie orkiestra Sinfonia Varsovia pod
batutą kompozytora. 20.11 w sali Filharmonii obejrzymy dotychczas nie prezento-
waną w Łodzi i w Polsce operę Antonio Vivaldiego „Tito Manlio”. Dzieło zaprezen-
tują najznakomitsi wykonawcy muzyki barokowej na świecie z Włoch i Hiszpanii,
którzy w Łodzi gościć będą po raz pierwszy. Kto chciałby w chłodne dni przypo-
mnieć sobie letni festiwal Kolory Polski, powinien obejrzeć czynną do 16 listopada
wystawę fotograficzną pt. „Kolory Muzyki” w Miejskim Centrum Kultury 
w Bełchatowie, na której są zdjęcia z tegorocznej edycji Festiwalu. Teatr Wielki 
w październiku uraczył widzów „Toską” Giacoma Pucciniego; w głównych partiach
oklaskiwaliśmy Monikę Cichocką, Ewę Vesin, Sylwestra Kosteckiego, Piotra
Halickiego. A w tym miesiącu będziemy mogli usłyszeć Joannę Woś w tytułowej
partii opery „Traviata” (spektakl będzie grany 4 listopada w Teatrze im. Jaracza),
podziwiać zespół baletowy w spektaklu „Ziemia obiecana” (8 listopada w Teatrze
im. Jaracza), a także wysłuchać dwóch dużych koncertów, które zostaną zapre-
zentowane w łódzkich świątyniach. Będzie to koncert muzyki sakralnej 
(9.11 w kościele Wniebowzięcia NMP przy pl. Kościelnym) oraz koncert „Pamięci
łódzkich artystów” (17.11 w archikatedrze im. św. St. Kostki). W programie jest
„Requiem c-moll i d-moll Luigi Cherubiniego w wykonaniu chóru i orkiestry Teatru
Wielkiego pod dyrekcją Fubena Silvy. 25.11 w Filharmonii Łódzkiej będzie prezento-
wana „Gala Operowa” – w programie 27 utworów, wśród nich arie i duety 
z oper nigdy na scenie łódzkiego Teatru Wielkiego nie wystawianych. Zaś 21.11 
w Atlas Arenie wystąpi z koncertem pt. „Bac to Basss” gwiazda światowej muzyki
STING. Artysta wykona swoje przeboje w ich pierwszej wersji sprzed 25 lat. 

Beata Ostojska

Kulturalny listopad

Michał Batory, dyrektor muzeum
Norbert Zawisza i wiceprezydent
Łodzi Agnieszka Nowak
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W salonie jest już czwarta generacja Clio. Przez ponad 20 lat
sprzedało się już blisko 12 mln egzemplarzy tego samochodu. Jaki jest
ten najnowszy?

To piękne, nowoczesne auto miejskie o linii, której nie da się
oprzeć. Świetnie się prezentuje i zaskakuje bogatym wyposażeniem
seryjnym. Samochód prowadzi się bardzo dobrze i posiada szereg
nowoczesnych rozwiązań, które dodatkowo obniżają koszty eksploa -
tacji. Ma niskie zużycie paliwa, a koszty obsługi serwisowej też są nie-
wielkie. Moim zdaniem będzie to duży sukces handlowy.

Uwagę przyciąga nowa deska rozdzielcza. Co w niej jest?
W wersji Experssion w wyposażeniu seryjnym odnajdziemy sys-

tem multimedialny z 7-calowym ekranem dotykowym. Samochód
adresowany jest do ludzi młodych i dynamicznych, a im trudno żyć
bez samochodu, który technologicznie za nimi nie nadąża. Dlatego
wybierają naszą markę. W desce wbudowany jest cyfrowy tablet
Renault R-LINK, zapewniający prosty dostęp do innowacyjnych
funkcji: nawigacji TomTom Life, multimediów, telefonu, informacji
o samochodzie i aplikacji dostępnych w R-Link STORE.

Renault słynie z bezpieczeństwa. Jak jest
w Clio? 

Pięć gwiazdek w testach zderzenio-
wych EuroNCAP to dla nas standard. 
W podstawowej wersji są cztery poduszki
powietrzne i układ ESP, ale my poszliśmy

dalej i oferujemy do
samochodów kupio-
nych do końca tego
roku Pa kiet Zimowy
w super atrakcyjnej
cenie z kom pletem
opon zi mowych i peł -
nym przygotowaniem
sa mo chodu do zimy.
Zależy nam bardzo
na bezpieczeństwie
naszych klientów. 

A co nowego w sil-
niku?

Renault Clio z klasą łączy styl i osią -
gi. Nowe silniki Energy TCe 90 i Energy
dCi 90 z funkcją Stop & Start zapewniają wyjątkową przyjemność
jazdy. A są one owocem doświadczeń Renault i sukcesów marki 

w Formule 1. Zapewniają
niskie zużycie paliwa 
i obniżoną emisję CO2.
Wszyscy handlowcy Re -
nault w Salonie Przyguccy
Inter-Car uzyskali certyfi-
kat „Ekspert Renault
Clio”, co gwarantuje rze-
telną informację dla kli -
enta o naszej marce. Ser -
decznie zapraszam do
obejrzenia samochodu!

Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Mazur

Clio dla dynamicznych
Rozmowa z Tomaszem Krakowiakiem, szefem sprzedaży Renault w salonie Przyguccy Inter-Car

Do salonu Matsuoka Motor przy 
ul. 3 Maja 1/3, jedynego autoryzowanego
przedstawiciela tej marki w Łodzi, pod
koniec roku wjedzie Mazda6. Samochód
wykorzystuje pełen zakres technologii SKY-
ACTIV oraz motyw designu „KODO 
– Dusza Ruchu”, oferując dodatkowo
wyjątkowe właściwości ekologiczne. To
pierwsze auto korzystające z systemu odzys -
kiwania energii podczas hamowania 
i-ELOOP. W ofercie pojawią się dwie wersje nadwozia: sedan i sport
kombi w kilku wariantach napędowych z silnikami SKYACTIV-G
2.0 oraz 2.5 o mocy 192 KM. Jest tu mnóstwo nowinek: system 
kontroli świateł drogowych (HBC), adaptacyjne przednie światła
(AFS), wspomaganie ruszania na wzniesieniu (HLA), sygnalizacja
awaryjnego hamowania (ESS), system monitoringu strefy za 
samochodem (RVM), system ostrzegania przed niezamierzoną
zmianą pasa ruchu (LDWS) oraz system automatycznego hamowa-
nia (SCBS). Limuzyna waży 1340-1410 kg, mierzy 4865 mm długości,
1840 mm szerokości i 1450 mm wysokości, a w bagażniku zmieści się
483 litry bagażu. Zapraszamy na próbne jazdy w grudniu!

Całkowicie nowa „szóstka”

Na prezentacji Clio wysluchaliśmy
brawurowego występu skrzypaczki
Izabeli Żebrowskiej, obejrzeliśmy po -
kaz tanga i zajadaliśmy pyszne wyro-
by Restauracji GRONOWALSKI 
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CAR SERVICE

K&K KIEŁBOWSKI - serwis samochodowy FORD

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

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

Matsuoka Motor 
ul. 3 Maja 1/3

tel. 42 645 41 41
Jedyny autoryzowany salon 
oraz serwis Mazdy w Łodzi!

www.mazdalodz.pl

PROFESSIONNELS Sp. z o.o.
SPECJALISTYCZNY SERWIS PEUGEOT-CITROEN

ul. 3 MAJA 1/3 róg Pabianickiej
www.professionnels.pl; serwis@professionnels.pl

tel. 042 684-31-37, 683-33-31 CH „PORT ŁÓDŹ” 
ul. Pabianicka 245
tel. 42 298 10 98, fax 42 298 10 98
e-mail: biuro@washanddrive.com.pl www.washanddrive.pl

Komis z doświadczeniem
Auto-Komis „Orzeł” zajmuje się sprzedażą samochodów używa-

nych od 2000 r. Dzięki wieloletnim doświadczeniom firma wypra-
cowała wysoki standard obsługi klienta i wie jak zapewnić wysoką
jakość oferowanych aut. Oferta komisu jest skierowana do ludzi 
o różnych preferencjach i nie skupia się na jednym segmencie aut 
– każdy znajdzie tu coś dla siebie spośród ponad 200 pojazdów.
Czynny jest 7 dni w tygodniu i oferuje skup za gotówkę, wstawienie
auta w komis, przygotowanie go do sprzedaży i wystawienie oferty 
w portalach internetowych. Można tu także zarejestrować pojazd 
i uzyskać kredyty z gwarancją naj-
niższej raty, oraz załatwić leasing 
i ubezpieczenie komunikacyjne.
Zanim tu wpadniesz, obejrzyj 
stronę www.orzel-komis.pl
Zapraszamy!

ORZEŁ AUTO-KOMIS
Al. Jana Pawła II / Obywatelska, tel. 609 812 812, 609 821 221

e-mail: orzel.komis@wp.pl




