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Potęga w pudełkach
W październiku ruszy-

ła produkcja w fabryce Fal-
ler Pharma Packaging 
Poland przy ul. Nowy Józe-
fów 64e. Historia tej firmy 
sięga roku 1882, kiedy 
August Faller, pradziadek 
dra Michaela Fallera, jed-
nego z dwóch obecnych 
właścicieli firmy, założył 
przedsiębiorstwo produ-
kujące opakowania  
w Waldkirch w południo-
wo-zachodnich Niemczech. Od tego czasu firma sporo się rozro-
sła i ma dziś oddziały w Binzen, Schopfheim, Grosbeeren w 
Niemczech oraz w Hvidovre w Danii, zatrudniając ponad 1000 
osób i generując obroty rzędu 116 mln euro rocznie. Zakład w 
Łodzi ma ponad 5500 mkw. powierzchni całkowitej, do 2016 r. 
zatrudni ok. 150 pracowników i docelowo produkować będzie 
600 mln pudełek składanych rocznie dla przemysłu farmaceu-
tycznego i medycznego. 

– Angażujemy się we wspólnotę 
lokalną – mówił podczas otwar-
cia zakładu dr Michael Faller. – 
Nie chcemy stać na uboczu kultury 
miasta i regionu, lecz przyjmujemy 
lokalne zwyczaje i styl życia. Już od 
samego początku nie czułem się tu 
tylko gościem. Podoba mi się kolorowe, 
nowoczesne życie tego miasta. Czuję, że 
historia i tradycja Łodzi połączą nas, 
Badeńczyków ze Szwarcwaldu, z 

Wami tutaj – we Wspólnej Europie. Bo dzięki wejściu do Danii w roku ubie-
głym, a dzisiaj do Polski, nasza firma zyskała wymiar europejski. Na 
zakończenie przemówienia dr Faller przekazał Hannie Zdanow-
skiej nowoczesny zegar z kukułką. Zabrał też głos Daniel 
Keesman, drugi współłaściciel firmy: – To nie przypadek, że jesteśmy 
teraz tutaj w Łodzi. Przekonała nas dobra infrastruktura transportowa w 
regionie oraz placówki kształcące w Łodzi wykwalifikowanych pracowni-
ków, a także wsparcie zagranicznych inwestorów ze strony administracji 
miejskiej. 

Od wyboru miejsca na budowę zakładu do przecięcia wstęgi 
w październiku minęło 18 miesięcy, choć sama budowa zajęła 
niecałe pół roku. Dwa miesiące zajęło instalowanie maszyn i 
kwalifikacja procesów produkcyjnych. Większość obecnej załogi 
przeszła odpowiednie szkolenia, także za granicą. 

– Wielu z nich to 
łodzianie i absolwenci tutej-
szych szkól i uczelni – pod-
kreśla Nikolaus 
Reichenbach, dyrektor 
zarządzający firmy. – 
Łódź jest nie tylko miastem 
filmowym, lecz znaczącym 
ośrodkiem przemysłu dru-
karskiego, w którym jest 
technikum poligraficzne 
oraz wyższe studia poligra-
ficzne. To miasto z wielką 

tradycją przemysłową. Znajdziemy tu i wykształcimy kadrę pracowniczą, 
jaka jest nam potrzebna do powstania fabryki odnoszącej sukcesy.

Fabryka w Łodzi ma zapewnić sprawniejszą obsługę klientów  
z Europy Wschodniej. Do 2016 r. firma zamierza przeprowadzić 
inwestycje łącznie za 7 mln euro i będzie produkować 2,1 mld 
pudełek, 1,6 mld ulotek do opakowań oraz 900 mln etykiet. 

Witamy w Łodzi i życzymy samych sukcesów!
Jerzy Mazur
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t Mówi Pan, że polska gospodar-
ka wychodzi z europejskiego koko-

nu. Jak?
Po	latach	koncentrowania	się	na	

własnych	sprawach	oraz	integrowania	
się	z	Europą	zaczynamy	dostrzegać,	że	ist-

nieją	też	możliwości	współpracy	z	krajami	Azji	i	Afryki.	Chce-
my,	 aby	 polscy	 przedsiębiorcy	 dostrzegli,	 że	 Afryka	 i	 główne	
kraje	 tego	 kontynentu	będą	 się	 rozwijały	w	 ciągu	najbliższych	
15	lat	znacznie	szybciej	niż	reszta	świata.	I	że	są	tam	możliwości	
nie	 tylko	dla	 takich	gospodarek	światowych,	 jak	chińska,	ame-
rykańska,	brytyjska,	francuska	czy	rosyjska,	ale	także	dla	krajów	
o	średnim	potencjale.	Mamy	wszelkie	dane	ku	temu,	by	stać	się	
największym	środkowoeuropejskim	partnerem	dla	krajów	Afry-
ki.	 Takie	 dziedziny,	 jak	 budownictwo,	 produkcja	 materiałów	
budowlanych,	budowa	infrastruktury	drogowej	i	kolejowej,	or-
ganizacja	przetwórstwa	spożywczego,	rybołówstwa	i	gospodarki	
morskiej	–	to	najbardziej	oczywiste	kierunki	polskiej	współpra-
cy	z	Afryką.	
t Był Pan z delegacją rządową w Nigerii. Jakie są możliwości tego 
kraju?

Organizowaliśmy	 tam	 część	 gospodarczą	 wizyty	 premiera	
Donalda	Tuska.	Byłem	zaskoczony	stopniem	przygotowania	mi-
nistrów	 rządu	 nigeryjskiego.	 Prezydent	 Nigerii	 zaprosił	 ich	 na	
spotkanie	z	polską	delegacją,	 a	oni	dokładnie	wiedzieli,	o	czym	
chcą	 rozmawiać	z	polskim	rządem	i	naszymi	przedsiębiorcami.	
Po	drugie	–	zorganizowaliśmy	tam	polsko-nigeryjskie	forum	go-
spodarcze,	na	które	przyjechało	ponad	dwustu	przedsiębiorców	
nigeryjskich,	niektórzy	limuzynami	poprzedzonymi	samochoda-
mi	z	ochroną.	Jasne	jest	jedno	–	nie	ma	co	pchać	się	do	Afryki	bez	
poparcia	tamtejszego	rządu	i	jego	parasola	politycznego.	
t  Jakie macie na to sposoby?

Wspólnie	 z	 Łódzką	 Regionalną	 Izbą	 Gospodarczą	
oraz	 Instytutem	 Afrykańskim	 nasza	 agencja	 organizu-
je	 w	 listopadzie	 w	 Łodzi	 pierwszy	 kongres	 partnerstwa	 
i	współpracy	polsko-afrykańskiej	POLANDAFRICA	2013.	Łódź	
jest	jednym	z	najbardziej	znanych	polskich	miast	w	Afryce	dzię-
ki	tutejszemu	Studium	Języka	Polskiego,	które	ukończyło	wielu	
afrykańskich	polityków.	Wspólnie	zapraszamy	zatem	łódzkich	
przedsiębiorców	w	dniach	26-27	listopada	na	kongres.	Udział	w	
kongresie	jest	bezpłatny,	a	informacje	o	nim	są	na	stronie	www.
polandafrica.pl     

Rozmawiał: Jerzy Mazur

Kurs na Afrykę?
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Zrewitalizowana fabryka 
Ludwika Grohmana z Łódz-
kiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej zwyciężyła w między-
narodowym konkursie John 
Jacob Astor, organizowanym 
przez Expo Real w Mona-
chium. W konkursie na najlep-
sze nieruchomości komercyj-
ne wystartowało 39 projektów 
z całego świata, ale ostatecznie 
w głosowaniu internetowym 

liczyły się dwa: Skylabs z Heidelbergu w Niemczech oraz fabryka Groh-
mana z Łodzi. Głosować można było na stronie konkursu lub za pomo-
cą portali społecznościowych. Ostateczne wyniki ogłoszono 7 paździer-
nika – do końca były niewiadomą, gdyż przez ostatnie dwa dni konkur-
su wyłączone były liczniki pokazujące wynik. Łódzka fabryka Grohma-
na wygrała z przewagą… 80 głosów! Nagrodę odebrali w Monachium 
prezes ŁSSE Tomasz Sadzyński i Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska,  
a także Piotr Grabowicz, prezes MCKB, wykonawca rewitalizacji. 

Dzięki wygranej strefa 
miała gigantyczną promocję 
swojego obiektu podczas 
tegorocznej edycji Międzyna-
rodowych Targów Nierucho-
mości i Inwestycji Expo Real 
oraz opłacone stoisko pod-
czas przyszłorocznej edycji 
imprezy. Dla Łodzi, ŁSSE  
i regionu łódzkiego wygrana 
oznacza gigantyczną promo-
cję i prestiż. Targi EXPO 
REAL to największa  tego 
typu impreza w Europie. 

Zwycięska fabryka Grohmana to m.in. nowocześnie wyposażone 
sale konferencyjne i szkoleniowe o różnej powierzchni, a także ponad 
1400 mkw. powierzchni biurowych pod wynajem. Projekt powstał  
w łódzkim biurze architektonicznym AGG Architekci Grupa Grabow-
ski (autorką projektu jest inż. Anna Grabowska), a za jego wykonanie 
odpowiadało konsorcjum firm, którego liderem była łódzka firma 
MCKB. Rewitalizacja uzyskała akceptację Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków w Łodzi, a inwestycja w całości została sfinansowana  
ze środków własnych ŁSSE. 

Gratulujemy!
Jerzy Mazur, 

zdjęcia: Paweł Nowak, arch. ŁSSE

Fabryka Grohmana 
hitem Expo Real
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Targi Technicznych 
Wyrobów Włókienniczych 
oraz Konferencja Technicz-
nych Wyrobów Włókienni-
czych InnovaTex 2013 zgro-
madziły w hali EXPO-Łódź 
ponad 40 wystawców z Polski 
i zagranicy. Obie imprezy są 
od po wie dzią na za po trze bo-

wa nie rynku i ocze ki wa nia bran ży, w któ rej tek stylia tech nicz ne 
są jedną z najdyna micz niej roz wi ja ją cych się i naj bar dziej in no-
wa cyj nych dzie dzin. Wyroby te są bowiem wykorzystywane 
przez medycynę do wspierania diagnostyki, produkcji implan-
tów i opatrywania ran; korzysta z nich przemysł samochodowy, 
lotniczy i budowlany. 

– Łódź ze swoją kadrą i par-
kiem maszynowym są idealnym 
miejscem do zorganizowania takiej 
imprezy – mówi Mirosław Bar-
burski, dyrektor ds. targów i 
wystaw Międzynarodowych 
Targach Łódzkich, organiza-
tor imprezy. Świadczy o tym 
także rekordowa liczba 
ponad 60 referatów zgłoszo-
nych na konferencję InnovaTex 2013. Targi odwiedziło 2,5 tys. 
osób oraz akredytowało się 30 dziennikarzy. Przyszłoroczna edy-
cja obu imprez ma szansę na zasięg europejski! 

(jm) 

Jubileuszowe V Targi Uroda i Estetyka odwiedziło w październi-
ku blisko 4 tys. gości z całego kraju. Ponad 60 wystawców pokazało tu 
swoją ofertę profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy, wło-
sów, ciała, paznokci i stóp, jak również biokosmetyki, sprzęt i akceso-
ria do salonów i gabinetów kosmetycznych, medycyny estetycznej  
i SPA. Firmom, które są z targami od początku, przyznano z okazji 
jubileuszu okolicznościowe dyplomy – otrzymały je m.in. firmy: 
AYCOM, CLARENA, "Cztery Pory Roku", Farmona, Future System, 
Instytut Lesthezone, Kryolan City 
Warszawa, SUNE, YASUMI i Ziaja. 
Łodzianie poznali tu nowinki z dzie-
dziny kosmetyki, kosmetologii  
i wizażu, wysłuchali rad ekspertów, 
skorzystali z bezpłatnych porad leka-
rzy dermatologów oraz kosmetolo-
gów, a nawet przeprowadzili bezpłat-
ne badania demoskopowe. Mocnym 
punktem programu były VI Ogól-
nopolskie Mistrzostwa  Makija-
żu Kreatywnego o nagrodę „Szkla-
nej Róży” oraz I Ogólnopolski 
Festiwal Charakteryzacji i Kostiu-
mu o nagrodę „Art maski i Art 
manekina”. Równolegle z targami 
odbywała się III Ogólnopolska 
Konferencja Szkoleniowo-Nauko-
wa "Innowacyjne technologie w 
kosmetologii przeciwstarzenio-
wej", której organizatorem była 
Wyższa Szkoła Informatyki  
i Umiejętności, Centrum Reha-
bilitacji i Kosmetologii, oraz 
Pracownia Kosmetologii. 

(jm)

Włókna w implantach Uroda z dyplomami
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Październikowe Targi Żyw-
ności Ekologicznej i Tradycyjnej 
NATURA FOOD oraz II Targi 
Ekologicznego Stylu Życia 
beECO, organizowane przez 
Międzynarodowe Targi Łódzkie, 
odwiedziło ponad 12 tys. gości z 
całego kraju zagranicy. Zwiedza-
jący poznali tu ofertę ponad 300 
uznanych producentów z kraju 
(w tym 10 regionów Polski) i 
zagranicy – z Czech, Włoch, 
Wielkiej Brytanii, Niemiec, 
Litwy oraz Węgier, kraju part-
nerskiego tegorocznej imprezy. 
Podczas targów odbyło się wiele 
konferencji, paneli dyskusyj-
nych, warsztatów, spotkań  
z gwiazdami telewizyj-
nych programów kuli-
narnych oraz konkur-
sów. Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi 
ogłosiło wyniki finał 
konkursu na Najlepsze 
Gospodarstwo Ekolo-
giczne. W kategorii eko-
logiczne gospodarstwo 
towarowe pierwsze miej-

sce zajęli Izabela i Krzysz-
tof Soska z Województwa 
Lubelskiego, a w kategorii 
ekologia-środowisko –Syl-
wia Szlandrowicz i Rusłan 
Kozynko z Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
Złoty Medal Natura Food 
2013 na najlepszy produkt 
targów otrzymały spółka 
Fungopol za mus z owocu 
bzu czarnego, Pracownia 
Cukiernicza Magdaleny Kroczek za lody, Gospodarstwo Pasieczne 
„MOSTKOWO” za miód pszczeli nektarowy gryczany oraz Bio Pla-
net za oliwę z oliwek extra virgin bio. Z kolei w VI Wojewódzkim Kon-
kursie Produktów Tradycyjnych Tygiel Smaków nagrodę główną otrzy-
mało Przedsiębiorstwo Hektor Działoszyn za ogórki kwaszone domo-
we, zaś Tygielki Smaków przyznano za salceson wiejski, piwo ciemne 
korzenne, syrop z malin, twaróg pełnotłusty oraz jogurt pełnotłusty. 
Warto tu dodać, że targi odnotowały 20-procentowy przyrost 
powierzchni wystawienniczej i liczby wystawców, co w branży jest nie 
lada sukcesem. Gratulujemy i już teraz zapraszamy na targi przyszło-
roczne w dniach 3-5 października w hali Expo-Łódź. 

(jm)

W dniach 15-17 listopada 
spółka INTERSERVIS zapra-
sza do hali EXPO-Łódź na 
jubileuszowe XV Targi Żeglar-
stwa i Sportów Wodnych 
Boatshow 2013. Obejrzymy 
tu ofertę producentów i 
importerów jachtów oraz 
innego sprzętu pływającego, 
jak również dystrybutorów, 
producentów osprzętu i 
wyposażenia, firm handlo-
wych i usługowych, a także 
firm dostarczających sprzęt 
dla kajakarstwa, windsurfin-
gu, kitesurfingu i nurkowa-
nia. Targi doskonale wpisują 
się w potrzeby rozwijającego 
się rynku sportów rekreacji 
oraz turystyki wodnej. Obej-
rzymy tu 36 premier jachtów 
żaglowych i łodzi motoro-
wych – m.in. Maxus i Maxus 
22, Sedna 24, Cosinus-Jan-
mor 33, ELAN Power 30 

(jacht nominowany do nagrody 
European Powerboat of the Year 
2014) i wiele innych. Gościem spe-
cjalnym targów będzie Zachodnio-
pomorski Szlak Żeglarski, odbędą 
się prezentacje portów i przystani 
na Kanale Augustowskim, Pojezie-
rzu Krajeńskim, Zalewie nad Soli-
ną i w Giżycku. Więcej informacji 
na stronie www.boatshow.pl 
Zapraszamy!

NATURA FOOD: 
sukces w stylu eko

Zapraszamy  na
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Tegoroczny bal dla klientów posia-
dających Złotą Kartę Selgros odbył się 
w Wytwórni przy ul. Łąkowej 29 – zgro-
madził ponad 1000 osób. Smakowite 
dania przygotowała firma Intersolar  
z Buczka, do tańca grał zespół White 
Boat Orchestra, a śpiewem wieczór 
umilili znani łódzcy artyści. Tradycyj-
nie każdy z gości brał udział w loterii,  
a dziesięciu szczęśliwców wyszło z balu 
z nagrodami. 

– Atmosfera na balu jest zawsze znakomi-
ta – mówi Beata Boczkowska, współwłaścicielka Hotelu Agat. – Selgros 
organizuje u nas szkolenia dla gastronomii i wie, co należy zrobić, aby klien-
ci byli zadowolenia. Robimy w hali duże zakupy mięs, wędlin oraz 
ryb do naszego Grilla i współpraca układa się wspaniale. 
Byliśmy również na atrakcyjnej wycieczce Top Klientów 
Selgros w Turcji. Było super! 

– Cieszę się, że jestem wśród gości 
balu Top Klientów Selgros – mówi 
Anna Krawceniuk z firmy 
HORT-CAFE. – W hali przy ul. 
Rokicińskiej od dawna prowadzimy 
naszą cukiernię, która przeszła ostatnio 
gruntowną modernizację. Dyrektor 
Marek Chruścielewski okazał nam 
wiele wsparcia przy instalacji nowych 
urządzeń, a zbiegło się to z modernizacją całej hali. Teraz można tam i wygodniej 
zrobić zakupy, i na koniec wypić świetną kawę przy naszych słodkościach! 

– Z halą Selgros współpracujemy 
od dawna – mówi Stanisław Stani-
szewski, właściciel firmy INTER 
SOLAR. – Robimy tam zakupy 
surowców do produkcji naszych dań 
według tradycyjnych, staropolskich 
receptur. W ofercie mamy ok. 400 sma-
kowitych wyrobów, które można było 
wypróbować na tegorocznym balu. 
Sądząc po tym, jak dania znikały  
ze stołów, były bardzo smaczne!

Nic dodać, nic ująć – my tam 
też byliśmy, miód i wino pili-

śmy. Gratulujemy znakomi-
tej imprezy i czekamy na 

kolejną!
Jerzy Mazur, 

zdjęcia: 
Waldemar Zawadzki 

Vision Studio 3D

Bal z kartą VIP
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Cykl koncertowy „AŻ Festiwal” w sali Akademii Muzycznej  
(ul. Żubardzka 2) potrwa do grudnia. W programie jest 20 wyda-
rzeń, w tym 10 koncertów. Efektownie zapowiada się wieczór z oka-
zji 65-lecia pracy kompozytorskiej Bogusława Schaeffera – będzie 
spektakl i popis studentów Akademii Muzycznej i „Filmówki” 
(13.11). Oprócz tego akademia planuje koncerty w pałacu przy ul. 
Gdańskiej 32 – m.in. „Organy, klawesyn i muzyka dawna” (20.11) 
oraz „Łódzkie Spotkania Puzonowe” (21-24.11). Filharmonia Łódz-
ka zaczyna sezon artystyczny 15 listopada koncertem, w którym 
Orkiestra i Chór FŁ wykonają utwory Tan Duna Elegy, Haendla i 
Haydna. Nowy artysta-rezydent FŁ Ivan Monighetti wystąpi jako 
solista-wiolonczelista oraz dyrygent. Filharmonicy planują też kon-
certy muzyki kameralnej (19 i 26.11) oraz koncert symfoniczny, w 
którym zabrzmi IX Symfonia e-moll „Z Nowego Świata” Dvořaka 
(22.11). W programie innego koncertu są utwory napisane na zamó-
wienie FŁ: „North na saksofon i orkiestrę” B. K. Przybylskiego, 
Koncert klawesynowy A. Kwiecińskiego orz Koncert na flet i orkie-
strę P. Mykietyna (29.11).

Teatr Muzyczny gra Lutosławskiego 
W setną rocznicę urodzin Witolda Lutosławskiego powstało wido-

wisko muzyczne dla dzieci „Pan Lutosławski”, w którym przeplatają 
się dwa wątki zespolone muzyką Lutosławskiego: opowieść kompozy-
tora oraz słuchowisko Polskiego Radia, do którego Lutosławski stwo-
rzył muzykę (premiera 6.11).

Teatr Wielki tańczy, gra i śpiewa
Listopadowy repertuar Teatru Wielkiego zdominowany jest przez 

spektakle XXIII Łódzkich Spotkań Baletowych. Na otwarciu Festiwalu 
oklaskiwaliśmy „Don Kichota” w wykonaniu gospodarzy. W listopa-
dzie będą się prezentować goście. Zacznie Ballet National de Marseille, 
 kierowany przez Belga Frederica Flamanda. Spektakl w jego chore-
ografii nosi tytuł. „Moving Target”, a wykorzystane jest w nim zawie-
szone nad sceną ogromne lustro, ekrany i projekcje wideo (5 i 6.11).  
Z kolei multimedialną scenografią oprawione jest widowisko „Orfe-
usz i Eurydyka” (9 i 10.11). Widzów, którzy wolą operę od tańca, Teatr 
Wielki zaprasza na „Aidę” (3.11), „Madamę Butterfly” (12.11), „Toskę” 
(26.11) oraz „Nabucco” (27.11)

Muzeum Włókiennictwa po Triennale
3 listopada kończy się 14 Międzynarodowe Triennale Tkaniny.  

W Białej Fabryce będzie udostępniona nowa ekspozycja „Stowarzysze-
nie PAX”, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej  
w Łodzi – wernisaż 15.11. 

Muzeum Miasta Łodzi
W pałacowej galerii obejrzymy wystawę „Zakład Urbanowskich. 

Rodzina, Dzieło, Twórcy”, na której zaprezentowane zostaną archiwa-
lia, w tym unikatowe zdjęcia i dokumenty firmy (9.11), a dzień później 
odbędzie się finał projektu „Ludzki język łódzki”. Miłośników sztuki 
Młodej Polski muzeum zaprasza do Galerii Mistrzów Polskich  
na wystawę „Młodopolskie fascynacje” – zobaczymy tu pejzaże, por-
trety, martwe natury, sceny rodzajowe, mitologiczne i symboliczne 
autorstwa 39 twórców. Dopełnieniem prezentacji będzie wystawa 
„Wojciech Weiss – młodopolski rysunek i plakat” w Aneksie Jednego 
Mistrza. Gościem koncertu z cyklu Jazz w Pałacu będzie pianista jaz-
zowy Kuba Stankiewicz, który wystąpi w programie „Kilar” (17.11). 

Muzeum Sztuki 
W głównym budynku przy ul. Więckowskiego 36 do 11 listopada 

można oglądać wystawę pt. „Wyzwolone siły. Angelika Markul  
i współczesny demonizm”, a 17.11 zakończy się prezentacja filmów 

Haruna Farockiego pt. „Praca w jednym ujęciu”. W ms2 w Manufak-
turze obejrzymy wystawę prac tureckiego artysty Huseyna Bahri Alp-
tekina pt. ”Zajścia, zdarzenia, okoliczności, przypadki, sytuacje” (wer-
nisaż 15.11), a w Pałacu Herbsta – dwie nowe ekspozycje otwarte po 
rewitalizacji gmachu.

Teatr im Jaracza po jubileuszu
Na najstarszej łódzkiej sce-

nie będzie grane przygotowane 
na jubileusz przedstawienie 
„Kapliczka.pl, czyli wszystko 
dawniej szło lepiej jak teraz”  
(5, 6, i 7.11), a Bronisław Wro-
cławski wystąpi w monodra-
mach Bogosiana: „Seks, pro-
chy i rock and roll” (5,6,7.11) 
oraz „Obudź się i poczuj smak 
kawy” (28 i 29.11). 

Teatr Nowy gra klasykę
Scena im. Kazimierze Dejmka zaprasza na spektakl „Bal w Ope-

rze”. Widowisko według poematu Tuwima przygotowali Daria Anfelli 
i Lech Raczak; premiera w Dużej Sali (7.11). Tego samego dnia w Małej 
Sali zobaczymy „Doriana” – apokryficzną opowieść  
o świętym jurodiwym, który schodzi do świata pod postacią everyma-
na. Planów Nowego dopełnia premiera „Wszyscy byli odwróceni” na 
podstawie opowiadania Marka Hłaski. Reżyser Michał Zadara zapro-
sił do współpracy m.in. Edwarda Linde-Lubaszenkę, Barbarę Wysocką 
i Annę Cieślak (22.11). Już nazajutrz w Małej Sali odbędzie się premie-
ra spektaklu muzycznego „Mężczyzna prawie idealny”. Widzów spra-
gnionych klasyki teatr zaprasza na inscenizację dramatu Juliusza Sło-
wackiego „Samuel Zborowski” (29 i 30.11).

Teatr Powszechny
Powszechny będzie gościć 

u siebie festiwal ks. Waldemara 
Sondki (czytaj obok). Ponadto 
na Małej Scenie będzie można 
obejrzeć niekonwencjonalną 
interpretację piosenek do słów 
Tuwima w widowisku muzycz-
nym „Tuwim”, składających się 
na opowieść o ludziach teatru 
(9-10 oraz 22-24.11).

Teatr Mały
Teatr w Manufakturze proponuje Zaduszki Poetyckie i listopado-

wą zadumę na spektaklu „Umarli ze Spoon River” (2.11) oraz mono-
dram muzyczny „Wędrowiec”, połączony z promocją płyty Krzyszto-
fa Cwynara (8.11). Planowane są też występy Teatru Nowego z Krakowa  
(29-30.11). 

W galeriach sztuki 
W Ośrodku Propagandy Sztuki do 24.11 będzie czynna wystawa  

„20 lat Fotografii w PWSFTviT”, otwarta z okazji 20-lecia Katedry 
Fotografii PWSFTviT. W Wytwórni przez cały miesiąc będzie można 
oglądać ponad 300 fotografii Jana Pawła II na wystawie „Pielgrzym 
Tysiąclecia”, zorganizowanej przez Wytwórnię, Business Corp. i Cari-
tas Archidiecezji Łódzkiej. 

Zapraszamy!
Beata Ostojska

Smutny listopad pełen muzyki na żywo

Na jubileusz 125-lecia Teatru Jaracza 
Dyrektor Naczelny Wojciech Nowicki otrzymał 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,  
zaś Dyrektor Artystyczny Waldemar Zawodziński – 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. 
Gratulujemy!
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Festiwal Kultury Chrześcijańskiej odbywa się w tym roku po raz 17. 
Każda z poprzednich edycji zbiegała się w czasie z innym ważnym wyda-
rzeniem. Jak jest w tym roku?

Tegoroczna edycja zbiegnie się z 20-leciem Kościoła Środowisk 
Twórczych. Arcybiskup Senior Władysław Ziółek, który przed dwu-
dziestu laty oddał ten kościół artystom, w niedzielę 3 listopada 
będzie celebrował mszę świętą zaduszkową na inaugurację Festiwalu. 

Co czeka widzów podczas 28 festiwalowych spotkań?
Przez 15 dni będziemy mogli obcować ze sztuką i spierać się na 

temat piękna. Wystąpią u nas artyści z 15 krajów, a spotkania z nimi 
obędą się w 11 miejscach. Do miejsc znanych z poprzednich edycji 

dołączyły nowe, np. Sala Kon-
certowa Akademii Muzycznej 
przy ul. Żubardzkiej, Centrum 
Promocji Mody Akademii Sztuk 
Pięknych i kościół Matki Boskiej 
Jasnogórskiej na Widzewie. 

Jakie są najważniejsze wydarze-
nia Festiwalu?

Warto wymienić wystawę „Opus Sacrum, Opus Profanum”, 
która będzie prezentowana od 4 listopada w Centralnym Muzeum 
Włókiennictwa, a składają się na nią arcydzieła malarstwa polskiego 
ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, a także koncert 
The King’s Singers w Wytwórni. 

Do jakiej publiczności adresowane są prezentacje festiwalowe?
Naszym zamiarem jest zbliżenie twórców i odbiorców do tajem-

nicy sacrum, a chcemy to umożliwić jak najszerszemu gronu ludzi. 
Przygotowaliśmy 16 tysięcy zaproszeń; możemy dodrukować ich 
jeszcze więcej! Wydajemy je w biurze Festiwalu przy kościele środo-
wisk twórczych, które od 2 listopada będzie czynne w godz. 10-18. 
Zapraszamy też na naszą stronę internetową, na stronę na Facebo-
oku i polecamy płyty festiwalowe; przy okazji tej edycji wydaliśmy 
już dziesiątą. Mam też nadzieję, że podczas mszy św. dziękczynnej, 
którą 17 listopada odprawi Arcybiskup Metropolita Łódzki  
ks. Marek Jędraszewski, nasz kościół będzie pełen po brzegi. 

Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy wszystkich łodzian na festiwal. 
(BeO)

W jasnej pracowni Andrzeja 
Hibnera na ostatnim piętrze 
wieżowca przy ul. Obywatelskiej 
128 leżą na wielkim stole koloro-
we szkiełka. Rozsypane są niby w 
nieładzie, ale szablony i szkice 
pod nimi wskazują, że powstaje 
tu witraż z zafrasowaną twarzą 
Chrystusa. Przeznaczony jest dla 
kościoła w Żelechlinku.  
Od przyjęcia zlecenia i uzgod-
nienia projektu do montażu 
praca nad takim witrażem trwa  
4 miesiące. W tej technologii 
robi się i duże witraże sakralne,  

i mniejsze – meblowe, drzwiowe,  
a także zawieszki na okna. W Polsce 
działa ok. 30 takich pracowni, w 
Łodzi jest pięć. Do witraży używamy 
dwóch rodzajów szkła – wyjaśnia 
Andrzej Hibner. – Jednolicie barwione 
nadaje się na zawieszki do okien i mebli, 
ale do wielkich witraży sakralnych lepsze 
jest  szkło typu Tiffany – w nim każdy cen-
tymetr kwadratowy jest inny – przy przechodzeniu 
światła daje to efekt migotania. Pracownia wyko-
nała konserwację witraży w willi Kinderma-
na przy ul. Wólczańskiej, archikatedrze łódz-
kiej, Pałacach Herbsta i Poznańskiego oraz 
Akademii Muzycznej przy ul. Gdańskiej. Ma 
także zlecenia z całego świata. – Robiliśmy 

witraże nawet w Dolinie Krze-
mowej i w Argentynie – z półto-
rametrowym kaktusem, bo 
zamówiło go stowarzyszenie miłośników kaktusów! 
Współpracujemy z kilkoma plastykami, ale sztuka witra-
ży to specyficzny rodzaj projektowania i nie wszyscy dają 
sobie z tym radę. Trzeba mieć wyczucie szkła – w witrażu 
światło nie jest odbite (jak w obrazie), ale przechodzi 
przez niego „na wylot”. Pracownia Andrzeja Hibne-
ra działa już w Łodzi 30 lat, a my życzymy –  
100 lat!

Beata Ostojska

Witraże trzech dekad

Rozmowa z ks. Waldemarem Sondką, dyrektorem 
Europejskiego Centrum Kultury LOGOS.

Z pięknem obcowanie

Podczas Festiwalu odbędzie się wernisaż 
fotografii Krzysztofa Wojnarowskiego 

„Na Bezdrożach tatrzańskich”
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Fotografie  
na wystawach

W galerii ŁTF 
przy ul. Piotrkow-
skiej 102  przez 3 
tygodnie od 8.10 bę-
dzie można oglądać 
wystawę fotografii 
Krzysztofa Jarczew-
skiego pt. „Zapozo-
wani”. Zobaczymy 
na niej portrety 
osób znanych ze 
sceny  politycznej  
i artystycznej. – Nie 
będę udawał, że prezen-

towane zdjęcia to chwile „upolowane” – mówi au-
tor zdjęć. – Zdecydowałem się na pełną współpracę 
z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed 
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy 
są, jak chcą, ale jednak – pozowali. Wybierali sceno-
grafię, kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może jednak, 
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdzi-
wi? Warto sprawdzić! 

Z kolei w galerii Akademickiego Ośrod-
ka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą 
eksponowane zdjęcia Grzegorza Michałow-
skiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawo-
dowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał 
od publikacji w „Expressie Ilustrowanym”, 
potem robił zdjęcia dla „Przeglądu Sporto-
wego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej 
Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)

Zakończyła się budowa sali koncer-
towej Akademii Muzycznej przy ul. Żu-
bardzkiej 2. Uroczyste otwarcie odbędzie 
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ-
ry od adresu nowej sali otrzymał tytuł „AŻ 
festiwal”, a trwać będzie (nomen omen!) 
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estra-
dzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade-
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą 

Jerzego Semkowa zagrać utwory Brahmsa 
i Mozarta. Następny dzień przyniesie kon-
cert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Łódzkiej pod batutą Pawła Przytockiego, 
która będzie towarzyszyć pianistce Beacie 
Bilińskiej w Koncercie fortepianowym  
W. Lutosławskiego. W programie są też 
utwory G. Verdiego, R. Wagnera i B. Britte-
na (18.10). Serdecznie zapraszamy!    (BeO)

13 września w siedzibie Okręgowej Rady Ad-
wokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgro-
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci 
i wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień 
z okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik.  
W spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga 
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie 
wspominali byłą dziekan ORA, podkreślając Jej 
charyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej 
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień 
pomagały piosenki francuskie wykonane przez 

Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była bo-
wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać 
Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej doko-
naniom film dokumentalny, a wieczór był także 
promocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy 
Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który do 
druku przygotowało nasze wydawnictwo. Inicja-
torami spotkania byli adwokaci Bożena Nieciec-
ka-Ostojska i Marek Kopczyński, a patronat nad 
nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan 
Okręgowej  Rady Adwokackiej w Łodzi.        (BeO)

AŻ Akademii Muzycznej 

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

fot. Grzegorz  
Michałowski

Mec. Marek 
Kopczyński, 
mec. Bożena 
Nieciecka-
Ostojska  
i dziekan 
ORA Jarosław 
Szymański 
fot. Maciej 
Grzegorek

fot. Krzysztof Jarczewski

Kulturalny  październik
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Spółdzielnia Socjalna Łódzka Szansa powstała z inicjatywy  
Międzynarodowej Fundacji Kobiet, a jej oficjalne otwarcie nastą-
piło w październiku. – Od dawna chciałam stworzyć miejsce – mówi 
prof. Zdzisława Janowska, inicjatorka projektu i społeczny pre-
zes Międzynarodowej Fundacji Kobiet – w którym bezrobotne osoby 
będą mogły zarabiać na życie. Zaczynaliśmy od zera, ale dzięki takim spon-
sorom, jak PZU, Dalkia, PGE, Indesit, Ceramika Paradyż, Rossmann, 

Koło, PB Construction, 
Zakład Instalacji Sani-
tarnych, CO i Gazowych 
Tadeusz Jasa czy BSP 
Opel/Chevrolet – dwa 
lata temu rozpoczęliśmy 
prace budowlane. Później 
doszli kolejni sponsorzy, 
dzięki którym dzisiaj 
mogliśmy wszystkich 
zaprosić na uroczyste 
otwarcie ośrodka, wysłu-
chać koncertu zespołu 

osiedlowego „Szansa” i posmako-
wać pierogów z naszej kuchni. 
Przed nami jeszcze sporo prac 
porządkowych na zewnątrz, dlate-
go zapraszam wszystkich do współ-
pracy! 

Więcej informacji na stro-
nie www.spoldzielnia-szansa.pl 
(tel. 42 632-33-59, 606 353 636, 
784 088 222, 668 399 211). 

(Not. jm) 

Sklep „Ale Jazz!”'  
(ul. Rewolucji 1905 r. 78/80, 
tel. 636 08 90) zaprasza w listo-
padzie na kilka koncertów z 
najwyższej półki. W paździer-
niku zagrał tu legendarny sak-
sofonista i jedna z ikon pol-
skiego jazzu Janusz Muniak, 
później grupa Rambo Jet 
Sławka „Słonia” Maciasa, 
która promowała płytę 
„Tuwim”, a pod koniec mie-
siąca wystąpiła Beata Przyby-
tek, laureatka I miejsca w kon-
kursie 29. Międzynarodo-
wych Spotkań Wokalistów 
Jazzowych w Zamościu. W 
listopadzie sklep zaprasza na 
koncerty zespołów Greene-
-Wisnieski (7.11), K. Śleziak-P. 

Strączek Duo (9.11) oraz Hard Times (30.11). Ceny wstępu są przy-
stępne (10-15 zł), można tu wypić dobrą kawę, piwo i kieliszek 
wina, a przede wszystkim posłuchać znakomitej muzyki, zaś po 
koncercie kupić płytę ulubionego zespołu. Zapraszamy!

Łódzka Szansa jest

Ale Jazz! koncertowo

Spółdzielnia Socjalna Łódzka Szansa 
ul. Cieszkowskiego 2a 

tel. 42 632 33 59, 
668 339 211, 784 088 222, 668 399 211

Oferujemy:
Obiady domowe 
Przyjęcia okolicznościowe
Imprezy dziecięce, urodziny, imieniny 
Catering dla firm, obsługa konferencji
Wieczorki taneczne 
Klub filmowy, szachowy, brydżowy
warsztaty muzyczno-plastyczne

Sklep Muzyczny „Ale Jazz!” 
ul. Rewolucji 1905 r. nr 78/80

tel. 42 636 08 90
www.jazzsound.pl jazzsound@jazzsound.pl

Ponad 20 tys. płyt CD, DVD oraz na staromodnych winylach!
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ALICJA
ii 
Łódź

al. Politechniki 19A
tel. 42 684-63-70

WILLA IMPRESJA
Pabianice

ul. Żeromskiego 20A
tel. 42 227-14-14

recepcja@hotel-alicja.pl
www.hotel-alicja.pl

DZIKIE WINO
Wiewiórczyn
ul. Hallera 49

tel. 43 676-20-20

info@dzikiewino.com.pl
www.dzikiewino.com.pl

REYMONT
iii

Łódź
ul. Legionów 81

tel. 42 633-80-23

reymont@hotelewam.pl
www.hotelewam.pl

AVIATOR
iii

Pabianice, ul. Św. 
Rocha 8/10

tel. 42 292-19-81

recepcja@hotelaviator.com.pl
www.hotelaviator.com.pl

recepcja@willa-impresja.pl
www.willa-impresja.pl

DoubleTree  
by Hilton

iiii 
Łódź

ul. Łąkowa 29
tel. 42 208-80-00

www.doubletree.lodz.pl
recepcja@filmhotel.pl

mHotel
iii

Łódź
ul. Św. Teresy 111
tel. 42 652-99-90

mhotel@mhotel.eu
www.mhotel.eu

GRAND
iii

Łódź
ul. Piotrkowska 72
tel. 42 633-99-20

grand@hotel.com.pl
www.grand.hotel.com.pl
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chsmaków
rekomenduje JERZY MAZUR

We wrześniu otwarto dwie zmodernizowane hale Selgros  
Cash&Carry – przy ul. Rokicińskiej i 3 Maja (przy Pabianickiej). Dla 
klientów przygotowano wyjątkowe promocje cenowe i gratisowe za-
kupy (co 50. gratis, a co 100. premiowane odtwarzaczami Blu-Ray!) 
oraz całkiem nowe stoiska ze świeżymi rybami. To absolutna nowość 
obu hal – wśród ryb morskich i oceanicznych znajdziemy tu między 
innymi dorsza, flądrę, halibuta, łososia, makrelę i śledzia, a także 
wiele ryb słodkowodnych, w tym: amura, jesiotra, karpia, pstrąga, 
sandacza i szczupaka. Całość uzupełnia duży wybór owoców morza 
– krewetek, kalmarów, małż i ostryg. 

Selgros Cash&Carry oferuje obecnie około 40 tysięcy produktów 
i jest najlepszym dostawcą produktów dla grupy Ho-Re-Ca czyli dla 

hoteli, restauracji i firm cateringowych. W tym 
roku Selgros otrzymał dwie prestiżowe nagro-

dy: tytuł „Retailer of the Year” przyznawany 
przez dostawców FMCG dla najlepszej 
sieci handlowej w kategorii „hurtownicy  

i dystrybutorzy” oraz – już po 
raz czwarty! – przyznawany 

przez klientów Złoty Laur 
Klienta 2013 w kategorii 

sieci hurtowni handlo-
wych. Gratulujemy!      

(jm)

15

Selgros zaprasza na ryby

10.indd   15 9/25/13   7:07 PM

SZCZEGÓŁOWA OFERTA  
W NASZYM KATALOGU

Łódź, ul. 3 Maja 4 
(wjazd: ul. Pabianicka 152) 

tel. +48 42 68-36-000

Łódź, ul. Rokicińska 190 
tel. +48 42 67-70-000
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Hotel Aviator zaprasza 5 października o godz. 19.00 na Wie-
czór Francuski. Będzie można przenieść się w klimat paryskich 
uliczek i kabaretu Moulin Rouge, rozsmakować we francuskich 
specjałach i dobrym winie. W programie są występy taneczne, 
konkursy i animacje z udziałem publiczności, zabawa przy mu-
zyce DJ-a i największych przebojach francuskiej piosenki. Koszt 
zaproszenia wynosi 30 zł za osobę, rezerwację można zrobić elek-
tronicznie (recepcja@hotelaviator.com.pl) lub pod tel. 42 292 
19 81. Zapraszamy!

„Willa Impresja” 
Pabianice, ul. Żeromskiego 20A
tel. 42 227 14 14, 
www.willa-impresja.pl

Szef kuchni Marcin Grodzic-
ki poleca w październiku stek  
z polędwicy wołowej w sosie pie-
przowym, podawany z pieczo-
nymi ziemniaczkami i szpina-
kiem, oraz smażone polędwiczki 
wieprzowe, podawane na sosie  
z sera pleśniowego. Są wyborne, 
a po obiedzie polecam szczegól-
nie domowe wypieki i desery 
z hotelowej kawiarni, które są 
również na wynos!

Kankan w Pabianicach

ZPolędwiczka wieprzowa

Stek z polędwicy wołowej V

10.indd   16 9/25/13   7:07 PM
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Hale Selgros Cash&Carry 
przy ul. Rokicińskiej i 3 Maja 
zostały niedawno zmodernizowa-
ne i oferują teraz najwyższe stan-
dardy zakupów. Miesiąc temu 
pisaliśmy o stoisku ze świeżymi 
rybami, a teraz zwiedzamy nową, 
klimatyzowaną halę owoców  
i warzyw. W Selgros jest naprawdę niesamowity wybór krajowych 
owoców i warzyw, cytrusów i owoców egzotycznych. Są tu np. 
pomarańcze w różnych kalibrach i wielkościach opakowań oraz 
grapefruity z wielu krajów świata, także z Florydy. Na półkach przy-

gotowane są produkty w specjal-
nych opakowaniach, dzięki któ-
rym są trwalsze i długo zachowują 
świeżość. W listopadzie w Selgros 
warto kupić miedzy innymi 
kiszoną kapustę oraz kwaszone 
ogórki. – W niektórych segmentach, 
np. produktów kwaszonych, możemy 
śmiało konkurować cenowo z pobliską 
giełdą na Zjazdowej – mówi kierow-
nik działu mający za sobą kilka-
naście lat pracy w hali przy ul. 
Rokicińskiej. W halach Selgros 
Klienci mogą kupować artykuły  
i w detalu, i w hurcie, a przy więk-
szych zakupach można uzyskać 
cenę specjalną. Jeden z klientów – 
dodaje kierownik – specjalnie zama-
wia tu hurtowe ilości najostrzejszej 
papryki „habanero”, z której wyrabia 
syrop i dodaje do alkoholi... 

Hale zaopatrują się w warzy-
wa u dostawców lokalnych, któ-
rych znają od lat, co gwarantuje 
powtarzalność zakupów i najlep-
szą jakość. Złoty Laur Klienta 
2013 w kategorii sieci hurtowni 
handlowych zobowiązuje! 

Warzywa i owoce
na medal

15rynek Łódzki   10(149) 2013

chsmaków
rekomenduje JERZY MAZUR

We wrześniu otwarto dwie zmodernizowane hale Selgros  
Cash&Carry – przy ul. Rokicińskiej i 3 Maja (przy Pabianickiej). Dla 
klientów przygotowano wyjątkowe promocje cenowe i gratisowe za-
kupy (co 50. gratis, a co 100. premiowane odtwarzaczami Blu-Ray!) 
oraz całkiem nowe stoiska ze świeżymi rybami. To absolutna nowość 
obu hal – wśród ryb morskich i oceanicznych znajdziemy tu między 
innymi dorsza, flądrę, halibuta, łososia, makrelę i śledzia, a także 
wiele ryb słodkowodnych, w tym: amura, jesiotra, karpia, pstrąga, 
sandacza i szczupaka. Całość uzupełnia duży wybór owoców morza 
– krewetek, kalmarów, małż i ostryg. 

Selgros Cash&Carry oferuje obecnie około 40 tysięcy produktów 
i jest najlepszym dostawcą produktów dla grupy Ho-Re-Ca czyli dla 

hoteli, restauracji i firm cateringowych. W tym 
roku Selgros otrzymał dwie prestiżowe nagro-

dy: tytuł „Retailer of the Year” przyznawany 
przez dostawców FMCG dla najlepszej 
sieci handlowej w kategorii „hurtownicy  

i dystrybutorzy” oraz – już po 
raz czwarty! – przyznawany 

przez klientów Złoty Laur 
Klienta 2013 w kategorii 

sieci hurtowni handlo-
wych. Gratulujemy!      

(jm)

15

Selgros zaprasza na ryby

10.indd   15 9/25/13   7:07 PM



Wraz ze zmieniająca się 
porą roku Restauracja „Mali-
nowa” wprowadza nową 
kartę dań. Znajdziemy w niej 
m.in. tak tradycyjne potrawy, 
jak tatar wołowy z grzanką z 
pieczywa razowego lub pierś 
z kaczki, serwowaną na purée 
z marchwi z pieczonymi 
ziemniakami. Na amatorów 
dań wykwintnych czekają 
przegrzebki z patelni otulone 
wędzonym bekonem, serwo-
wane z pikantnym musem  
z dyni, oraz polędwica woło-
wa przygotowywana metodą 
„sous vide”, serwowana z foie 
gras oraz puree z selera  
z dodatkiem trufli i szpina-
kiem z borowikami. Wybor-
ny jest tu także dorsz ze sma-
żoną kapustą oraz ciecierzycą 
w sosie szampańskim. Dania 
popijaliśmy doskonałym 
winem toskańskim Capanna 
rocznik 2007 z winnic Rosso 
del Cerro, a możemy tu prze-
bierać w ponad 200 gatun-
kach win z takich regionów, 
jak Piemont w północno-
-zachodnich Włoch czy Friu-
li Venezia Giula z północno-
-wschodnich, tuż przy grani-
cy ze Słowenią. Na deser 
szczególnie polecamy szar-
lotkę z lodami cynamonowy-
mi, podaną jednak w nowa-
torskiej formie – to niespo-
dzianka. Zapraszamy!

„Malinowa” na jesień
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FIND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT

Poznaj prawdziwy smak Indii

Od kwietnia w Teatrze Wielkim działa kawiarnia Clakier Caffe  
(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko wypić smaczną kawę, zjeść 
ciasta własnego wypieku i wypić drinka w przerwach między spek-
taklami. Lokal czynny jest od 10.00 do 18.00 (w dni spektakli nawet 
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy tu smakowite dania na go-
rąco, w tym chrupiące krewetki na sałacie z sosem słodko-pikant-
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny i można tu zorganizować 
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię pro-
wadzi Dariusz Trzmielak, właściciel cenionej firmy cateringowej IN-
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź 
EXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty 
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad 
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco po-
lecam i zapraszam! 

Teatralny Clakier 
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16 rynek Łódzki   10(149) 2013

chsmaków
rekomenduje JERZY MAZUR

Hotel Aviator zaprasza 5 października o godz. 19.00 na Wie-
czór Francuski. Będzie można przenieść się w klimat paryskich 
uliczek i kabaretu Moulin Rouge, rozsmakować we francuskich 
specjałach i dobrym winie. W programie są występy taneczne, 
konkursy i animacje z udziałem publiczności, zabawa przy mu-
zyce DJ-a i największych przebojach francuskiej piosenki. Koszt 
zaproszenia wynosi 30 zł za osobę, rezerwację można zrobić elek-
tronicznie (recepcja@hotelaviator.com.pl) lub pod tel. 42 292 
19 81. Zapraszamy!

„Willa Impresja” 
Pabianice, ul. Żeromskiego 20A
tel. 42 227 14 14, 
www.willa-impresja.pl

Szef kuchni Marcin Grodzic-
ki poleca w październiku stek  
z polędwicy wołowej w sosie pie-
przowym, podawany z pieczo-
nymi ziemniaczkami i szpina-
kiem, oraz smażone polędwiczki 
wieprzowe, podawane na sosie  
z sera pleśniowego. Są wyborne, 
a po obiedzie polecam szczegól-
nie domowe wypieki i desery 
z hotelowej kawiarni, które są 
również na wynos!

Kankan w Pabianicach

ZPolędwiczka wieprzowa

Stek z polędwicy wołowej V

10.indd   16 9/25/13   7:07 PM
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tel. 42 673-02-90, 695-589-093
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Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42 207 27 60 oraz 793 483 936,) za-
prasza w październiku na nowe dania szefa kuchni, przyrządzane 
pod okiem znawców – konsultantem lokalu jest m.in. prof. Geor-
gii Mintcher z Katedry Slawistyki UŁ. – W tworzeniu karty dań pomaga 
nam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni Bałkanów – wyjaśnia Maciej 
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy tu już kilka smakowitych 
dań, a tym razem przyglądaliśmy się jak powstają zelevi sarmi, czy-
li gołąbki w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są z kapusty 
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych 
bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne, 
gorąco te dania polecam! 

Jesień po bułgarsku

Gołąbki zelevi sarmiPasta kiopołuPieczone bakłażany
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Kiedyś kupiłem pączka i 15 minut po 
zjedzeniu miałem zgagę. Niektórzy powinni 
je sprzedawać z pastylkami Rennie gratis...

No cóż, my od ponad 30 lat pracuje-
my perfekcyjnie. Hort-Cafe jest dziec-
kiem słynnego Hortexu, który przy 
Piotrkowskiej 106/110 prowadziliśmy w 
ajencji od 1976 r. W 1993 r. przekształci-
liśmy firmę w spółkę jawną i tak jest do 
dziś. Ale w 2005 r. przenieśliśmy zakład 

produkcyjny z Piotrkowskiej 
do Rzgowa, gdzie teraz siedzi-
my.

Rozplanowane z głową, ład-
nie i bardzo czysto. Co tu było?

Baza rolnicza. Zostały po 
niej tylko mury zewnętrze, resz-
ta została gruntownie przebu-
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oddziałów w Łodzi, Rzgowie, 
Zgierzu i Andrespolu.
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gry w piłkę, torty na 2 metry i 
zabawki dla dzieci. 

Można Wasze wyroby kupić 
przez internet?

Oczywiście, można wszyst-
ko zamówić bez wychodzenia 
z domu. Nasze ciasta są oparte 
na tradycyjnych recepturach, 
ale dzięki nowoczesnej techno-
logii utrzymują prawidłową 
jakość w ściśle określonych 
warunkach. Zapraszamy do 
współpracy sklepy, kawiarnie, 
restauracje i domy weselne. 
Chętnie dzielimy się swoją wie-
dzą i pomagamy w edukacji. 

(Not. jm)

Torty z unijną rekomendacją

17rynek Łódzki   10(149) 2013

chsmaków
rekomenduje JERZY MAZUR

Profesjonalne usługi porządkowe 
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

t Kogo zapraszacie do nowej restauracji? 
Chcemy stworzyć miejsce, w któ-

rym dobrze będą się czuli ludzie w prze-
dziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni, 
jak i młodsi, którzy mieszkają w okoli-
cy. Budujemy kartę kuchni od podstaw 
– nie używamy półproduktów, każde 
podawane tu danie powstaje od zera. 
Nasza kuchnia to autorska fuzja najcie-
kawszych połączeń kuchni klasycznej, 
molekularnej i śródziemnomorskiej. 
Łącznie z procesami wędzenia – dbamy 
o to, aby te procesy odbywały się we 
właściwej temperaturze i miały odpo-
wiednie drewno do palenia. Tworzymy 
własne przetwory, mamy już marmola-
dę morelową, a będą też grzyby mary-
nowane.
t Jakie macie do wyboru wina?

Wina muszą być w dobrej cenie, 
aby zachęcały do konsumpcji. Nasza 
załoga jest przygotowana do tego, 
aby o winach opowiedzieć, doradzić  
i właściwie podać. Serwować będziemy 
m.in. hiszpańskie wino stołowe w ka-
rafkach, którego nikt w Łodzi jeszcze 
nie podaje jako domowe. Koszt litro-
wej karafki wyniesie 42 zł, a będą też 
dostępne w karafkach 250 oraz 500 ml. 
t Macie tu ciekawe wnętrze. Co się 
tu będzie działo?

Do „Skandalu w Kuchn!” będą 
przychodzili artyści bez zapowiedzi, 
aby zaskakiwać gości. Będą pokazy 
tanga argentyńskiego, występy mu-
zyczne i recitale. Zapraszamy, wpad-
nijcie do nas!                 (Not. jm)

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

10.indd   17 9/25/13   7:07 PM
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Hotel Aviator zaprasza 5 października o godz. 19.00 na Wie-
czór Francuski. Będzie można przenieść się w klimat paryskich 
uliczek i kabaretu Moulin Rouge, rozsmakować we francuskich 
specjałach i dobrym winie. W programie są występy taneczne, 
konkursy i animacje z udziałem publiczności, zabawa przy mu-
zyce DJ-a i największych przebojach francuskiej piosenki. Koszt 
zaproszenia wynosi 30 zł za osobę, rezerwację można zrobić elek-
tronicznie (recepcja@hotelaviator.com.pl) lub pod tel. 42 292 
19 81. Zapraszamy!

„Willa Impresja” 
Pabianice, ul. Żeromskiego 20A
tel. 42 227 14 14, 
www.willa-impresja.pl

Szef kuchni Marcin Grodzic-
ki poleca w październiku stek  
z polędwicy wołowej w sosie pie-
przowym, podawany z pieczo-
nymi ziemniaczkami i szpina-
kiem, oraz smażone polędwiczki 
wieprzowe, podawane na sosie  
z sera pleśniowego. Są wyborne, 
a po obiedzie polecam szczegól-
nie domowe wypieki i desery 
z hotelowej kawiarni, które są 
również na wynos!

Kankan w Pabianicach

ZPolędwiczka wieprzowa

Stek z polędwicy wołowej V

10.indd   16 9/25/13   7:07 PM

Rozmowa z Włodzimierzem Krawceniukiem, 
właścicielem spółki Hort-Cafe

ul. Piotrkowska 106/110
Tel. 42 632 44 98, 

42 636 63 77 
www.hortcafe.com.pl 
hortcafe@hortcafe.pl
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FIND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT

Poznaj prawdziwy smak Indii

Od kwietnia w Teatrze Wielkim działa kawiarnia Clakier Caffe  
(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko wypić smaczną kawę, zjeść 
ciasta własnego wypieku i wypić drinka w przerwach między spek-
taklami. Lokal czynny jest od 10.00 do 18.00 (w dni spektakli nawet 
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy tu smakowite dania na go-
rąco, w tym chrupiące krewetki na sałacie z sosem słodko-pikant-
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny i można tu zorganizować 
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię pro-
wadzi Dariusz Trzmielak, właściciel cenionej firmy cateringowej IN-
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź 
EXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty 
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad 
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco po-
lecam i zapraszam! 

Teatralny Clakier 

10.indd   19 9/25/13   7:08 PM

Krystyna Wierzbicka, szefowa restaura-
cji „Dworek” (ul. Rogowska 24, 
tel. 42 659 76 40), zaprasza w listopadzie na 
kilka smakowitych potraw z dziczyzny – 
m.in. sarninę w czerwonym winie z pyzami 
i modrą kapustą oraz pasztety z dzikich 
kaczek lub zająca. W nowej karcie dań znaj-
dzie się także carpaccio z przegrzebków, 
czyli słynne małże św. Jakuba. Rekomendu-
ję tu również polędwiczki w sosie kurko-
wym i rewelacyjnego pieczonego dorsza. – 
Odkąd otworzyli w hali Selgros nowy dział ryb – 
mówi p. Krystyna – robimy tam spore zakupy. 

To był znakomity pomysł, żeby rozszerzyć ofertę tego działu. Kupujemy też w hali 
warzywa oraz napoje. 

„Dworek” już teraz zaprasza na bale andrzejkowy (cena 90 zł od 
osoby, alkohol płatny osobno) oraz sylwestrowy (cena 280 zł od osoby z 
alkoholem). Serwowane będzie nowe menu i dobra muzyka. 

Gorąco polecam!

„Dworek” na zimę
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We wrześniu otwarto dwie zmodernizowane hale Selgros  
Cash&Carry – przy ul. Rokicińskiej i 3 Maja (przy Pabianickiej). Dla 
klientów przygotowano wyjątkowe promocje cenowe i gratisowe za-
kupy (co 50. gratis, a co 100. premiowane odtwarzaczami Blu-Ray!) 
oraz całkiem nowe stoiska ze świeżymi rybami. To absolutna nowość 
obu hal – wśród ryb morskich i oceanicznych znajdziemy tu między 
innymi dorsza, flądrę, halibuta, łososia, makrelę i śledzia, a także 
wiele ryb słodkowodnych, w tym: amura, jesiotra, karpia, pstrąga, 
sandacza i szczupaka. Całość uzupełnia duży wybór owoców morza 
– krewetek, kalmarów, małż i ostryg. 

Selgros Cash&Carry oferuje obecnie około 40 tysięcy produktów 
i jest najlepszym dostawcą produktów dla grupy Ho-Re-Ca czyli dla 

hoteli, restauracji i firm cateringowych. W tym 
roku Selgros otrzymał dwie prestiżowe nagro-

dy: tytuł „Retailer of the Year” przyznawany 
przez dostawców FMCG dla najlepszej 
sieci handlowej w kategorii „hurtownicy  

i dystrybutorzy” oraz – już po 
raz czwarty! – przyznawany 

przez klientów Złoty Laur 
Klienta 2013 w kategorii 

sieci hurtowni handlo-
wych. Gratulujemy!      

(jm)

15

Selgros zaprasza na ryby

10.indd   15 9/25/13   7:07 PM

18GASTRONOMIA rynek Łódzki   10(149) 2013

chsmaków
rekomenduje JERZY MAZUR

Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42 207 27 60 oraz 793 483 936,) za-
prasza w październiku na nowe dania szefa kuchni, przyrządzane 
pod okiem znawców – konsultantem lokalu jest m.in. prof. Geor-
gii Mintcher z Katedry Slawistyki UŁ. – W tworzeniu karty dań pomaga 
nam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni Bałkanów – wyjaśnia Maciej 
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy tu już kilka smakowitych 
dań, a tym razem przyglądaliśmy się jak powstają zelevi sarmi, czy-
li gołąbki w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są z kapusty 
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych 
bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne, 
gorąco te dania polecam! 

Jesień po bułgarsku

Gołąbki zelevi sarmiPasta kiopołuPieczone bakłażany
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bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne, 
gorąco te dania polecam! 

Jesień po bułgarsku

Gołąbki zelevi sarmiPasta kiopołuPieczone bakłażany
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Profesjonalne usługi porządkowe 
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

t Kogo zapraszacie do nowej restauracji? 
Chcemy stworzyć miejsce, w któ-

rym dobrze będą się czuli ludzie w prze-
dziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni, 
jak i młodsi, którzy mieszkają w okoli-
cy. Budujemy kartę kuchni od podstaw 
– nie używamy półproduktów, każde 
podawane tu danie powstaje od zera. 
Nasza kuchnia to autorska fuzja najcie-
kawszych połączeń kuchni klasycznej, 
molekularnej i śródziemnomorskiej. 
Łącznie z procesami wędzenia – dbamy 
o to, aby te procesy odbywały się we 
właściwej temperaturze i miały odpo-
wiednie drewno do palenia. Tworzymy 
własne przetwory, mamy już marmola-
dę morelową, a będą też grzyby mary-
nowane.
t Jakie macie do wyboru wina?

Wina muszą być w dobrej cenie, 
aby zachęcały do konsumpcji. Nasza 
załoga jest przygotowana do tego, 
aby o winach opowiedzieć, doradzić  
i właściwie podać. Serwować będziemy 
m.in. hiszpańskie wino stołowe w ka-
rafkach, którego nikt w Łodzi jeszcze 
nie podaje jako domowe. Koszt litro-
wej karafki wyniesie 42 zł, a będą też 
dostępne w karafkach 250 oraz 500 ml. 
t Macie tu ciekawe wnętrze. Co się 
tu będzie działo?

Do „Skandalu w Kuchn!” będą 
przychodzili artyści bez zapowiedzi, 
aby zaskakiwać gości. Będą pokazy 
tanga argentyńskiego, występy mu-
zyczne i recitale. Zapraszamy, wpad-
nijcie do nas!                 (Not. jm)

Będzie „Skandal”...
Rozmowa  
z Patrykiem 
Apostolidisem, 
właścicielem 
restauracji 
„Skandal  
w Kuchn!”
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FIND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT

Poznaj prawdziwy smak Indii

Od kwietnia w Teatrze Wielkim działa kawiarnia Clakier Caffe  
(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko wypić smaczną kawę, zjeść 
ciasta własnego wypieku i wypić drinka w przerwach między spek-
taklami. Lokal czynny jest od 10.00 do 18.00 (w dni spektakli nawet 
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy tu smakowite dania na go-
rąco, w tym chrupiące krewetki na sałacie z sosem słodko-pikant-
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny i można tu zorganizować 
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię pro-
wadzi Dariusz Trzmielak, właściciel cenionej firmy cateringowej IN-
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź 
EXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty 
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad 
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco po-
lecam i zapraszam! 

Teatralny Clakier 
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Od niespełna dwóch lat  
na kulinarnej mapie Łodzi pojawiło 
się zupełnie nowe miejsce: „Česky 
Film” – jedyny lokal serwujący 
dania kuchni czeskiej, aż pięć gatun-
ków czeskiego piwa beczkowego 
oraz niezliczoną ilość butelkowego. 
Restauracja położona jest w cen-
trum Łodzi, przyciąga doskonałą 
kuchnią, ciekawym wystrojem  
i położeniem w pofabrycznych 
loftach Scheiblera. Znanymi i popu-
larnymi czeskimi daniami, które 
można tu skosztować, są knedliki, 
gulasz wołowy, svickowa, czyli 
udziec z wołowiny oraz wyprażany 
syr z hranolkami. Na zakończenie 
kulinarnej uczty polecamy Marlen-
kę, czyli tradycyjny czeski torcik  
w kilku smakach. Restauracja zadba 
także o najmłodszych smakoszy –  
w soboty i niedziele serwuje specjal-
ne menu dla dzieci w formie koloro-
wanki. Dla tych trochę starszych jest 
jesienna wkładka: gruszka w roli 
głównej, czyli nowa odsłona znanej  
i lubianej gruszki. A 29 listopada 
lokal zaprasza na Magiczne Andrzej-
ki, które poprowadzi iluzjonista 
Marek Corelli. Nasz zespół kucha-
rzy wyczaruje różnorodne menu, Dj 
zadba o to, aby nogi same rwały się 
do tańca, a najlepsza obsługa sprawi, 
że ta noc pozostanie na długo w Pań-
stwa pamięci. Więcej informacji pod 
numerem telefonu 881 403 888  
lub w lokalu i na www.ceskyfilm.pl 

Zapraszamy!

Po czesku w loftach Česky film

 restauracja 

& pub
www.ceskyfilm.pl 

ul. Tymienieckiego 25a,        tel: 881 403 888
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Laureatem Nagrody Głównej  
w tegorocznym Łódź Design Festi-
val został zespół „BEZA Projekt” 
za zestaw kątowników, które ada-
ptują się do różnych kształtów  
i materiałów. Festival organizuje Łódź Art Center i odwiedziło go 
ponad 200 tys. osób. Tegoroczna edycja odbyła się w październiku, gdy 
Łódź zaczęła budować trasę W-Z. Ulicą Mickiewicza przetaczał się 
ciężki sprzęt, a brzegiem wielkiej budowy szedł i jechał na rowerach 
sznur ludzi zdążających do wieżowca przy ul. Targowej, gdzie odbywa-
ły się wystawy i warsztaty festiwalu. Eksperci w dziedzinie wzornictwa 
i projektowania wybrali do wystawy pokonkursowej 20 spośród prawie 
200 zgłoszonych projektów. Oprócz wystaw program obejmował także 
konferencje i warsztaty, na których dzieci robiły „regaty na liściach 

sałaty”, projektowały ogrody i dom 
dla Misia Uszatka, a specjaliści zaj-
mujący się budowaniem strategii 
firm wzięli udział w konferencji Biz-
nesUp!, podczas której dowiedzieli 
się o korzyściach, jakie daje współ-
praca z projektantami i ekspertami 
zarządzania designem. 

(BeO) 

W dniach 6-10 listopada w Sali Widowiskowej Politechniki Łódz-
kiej odbędzie się 15. edycja Explorers Festival, podczas którego spotka-
my światowe gwiazdy alpinizmu, eksploracji, sportu, przygody i filmu. 
W programie jest prezentacja Lindy Bortoletto o klasztorach u podnó-

ża Himalajów, Dalibora Carbola  
o locie paralotnią nad Karakorum, 
Ricka Depoe o regatach dookoła 
świata. Mike Libecki opowie o swo-
ich wyprawach alpinistycznych,  
a Jose Lopez zaprezentuje loty tury-
styczne w kapsule unoszonej przez 
balon na wysokości 32 km. Przyje-
dzie też Marek Niedźwiecki  
z radiowej „Trójki”, który opowie  
o swoich podróżach do Australii. 
Politechnika Łódzka włączy się do 
programu ze swoim „Laboratorium  
przygody”. Szczegóły na stronie  
www.festiwalgor.pl Zapraszamy! 

(BeO)

3D Image Festival ściągnął  
w październiku do Łodzi takie 
gwiazdy kina 3D, jak Buzz Hays, 
Josephine Derobe, Eric Deren czy 
Shannon Benna, prezeskę stowa-
rzyszenia Stereo Sisters, zrzeszają-
cego kobiety z całego świata zaj-
mujące się realizacją filmów w trój-
wymiarze. Pierwsza edycja festiwa-
lu dedykowana była Alainowi 
Derobe, wybitnemu artyście  
i twórcy naturalnej metody filmo-
wania trójwymiarowego. Podczas 
pięciu festiwalowych dni obejrzeli-
śmy w kinie 3D Wytwórni mnó-
stwo filmów trójwymiarowych 
(m.in. słynny „Avatar”!), w tym 
zgłoszone do konkursu. Nagrody 
wręczono w ośmiu kategoriach,  
a największym uznaniem jurorów 
cieszył się film „Flight of the But-
terflies” w reżyserii Mike’a Slee.  
W kategorii Stereo Sisters zwycię-
żył obraz „Forget-me-not” Jose-
phine Derobe (córki Alana Dero-
be). Organizatorem festiwalu jest 
Fundacja Rozwoju Technik Audio-
wizualnych i Artystycznych 3D 
IMAGE z siedzibą w Łodzi. 

Więcej informacji – na stronie 
www.3d-image.pl/festival 

(jm)

W Hotelu DoubleTree by Hil-
ton odbyła się w październiku 
Jubileuszowa 40. Międzynarodo-
wa Konferencja i Wystawa PIKE 
2013, organizowana jest przez Pol-
ską Izbę Komunikacji Elektro-
nicznej we współpracy z Polską 
Fundacją Wspierania Rozwoju 
Komunikacji Elektronicznej PIKSEL. Konferencja odbyła się pod 
hasłem „Cyfrowa Ziemia Obiecana”, uczestniczyło w niej ponad 800 
osób i towarzyszyła jej wystawa prezentująca oferty dostawców i pro-
ducentów treści audiowizualnych, producentów i dostawców sprzętu, 
infrastruktury oraz rozwiązań technologicznych i teleinformatycz-
nych. Po raz siódmy przyznana została też prestiżowa nagroda Złota 
PIKE – w tym roku trafiła ona do TVP (kategoria Nadawca), Telewizji 
Kablowej Chopin z Wejherowa (kategoria Operator) i Witolda Kraw-
czyka, prezesa Grupy TOYA (kategoria Osoba). Gratulujemy!

Zdjęcia: Archiwum PIKE

Ekran w trzech wymiarach Łódzka Złota PIKE

Od lewej: Witold Krawczyk (Grupa TOYA), Bogdan Łaga (TK Chopin), 
Juliusz Braun (TVP) i Dariusz Schmidtke (TK Chopin)

Łódź designu

Festiwal podróżników i awanturników
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W październiku w Rzgowie 
odbyło się wydarzenie Ptak Moda 
Weekend. Na 2 dni w showro-
omie polskich producentów 
odzieży damskiej – czynnym 24 
godziny na dobę przez  
7 dni w tygodniu! – można było 
obejrzeć kolekcje najlepszych 
marek odzieżowych w Polsce. 
Klientom Centrum Handlowego 
PTAK towarzyszyły pokazy mło-
dych łódzkich projektantów oraz 
kolekcji polskich producentów, 
wystylizowane przez gości spe-
cjalnych – Natalię Siwiec, Rado-
sława Majdana oraz Michała 
Wiśniewskiego. Natomiast głów-
ną atrakcją niedzielnego dnia w 
Ptak Moda był jedyny w swoim 
rodzaju pokaz autorskiej kolekcji 

duetu czołowych polskich projek-
tantów Paprocki & Brzozowski. 
Całość poprowadziła Joanna Horo-
dyńska. Ptak Moda to otwarty  
2 miesiące temu największy w Polsce 
showroom o powierzchni 4000 
mkw. z kolekcjami dwustu polskich 
producentów odzieży damskiej. 
Ptak Moda Weekend to pierwsza 
impreza z cyklu promującego pol-
skich producentów i młodych pro-
jektantów na rynku Europy Środko-
wo-Wschodniej. 

Gratulujemy!

Sportowy Luksus dla światowca…
Jedną z nowości Mercedesa na targach był długo oczekiwany model 

S-Class Coupe (następca CL-a). Stalowo-srebrny, maksymalnie prze-
szklony bolid z silnikiem V8 Biturbo 455 KM i 700 Nm, budził ogromne 
zainteresowanie. Zgrabny i smukły, mimo dużych gabarytów 
5,05m/1,96m/1,41m (dł/szer/wys), ma ponadczasową sylwetkę. Długa 
maska, płynne i zdecydowane przetłoczenia, 21-calowe koła oraz w pełni 
ledowe oświetlenie podkreślają jego dynamikę. Komfort wnętrza pod-
kreśla zaś kremowa tapicerka i jasne, niemal porcelanowe elementy 

wykończenia deski rozdzielczej. Są tu cztery okrągłe zegary pokazujące 
czas w różnych częściach świata i mnóstwo udogodnień dla kierowcy – 
np. w fotelu zainstalowano system masażu gorącymi kamieniami, a dla 
poprawy komfortu jazdy sprzężono kamerę skanującą kształt nawierzch-
ni drogi przed pojazdem, aby z wyprzedzeniem przygotować zawieszenie 
pneumatyczne do płynnego przyjęcia nierówności drogi. Planowany 
debiut rynkowy – po Detroit 2014 r.

…i elektryczny siłacz szos 
Drugie auto to elektryczny 

siłacz: na bazie modelu SLS, czyli 
słynnego „skrzydlaka”, koncern 
zbudował najsilniejszy samochód 
elektryczny świata – zamiast silnika 
spalinowego ma 4 elektryczne (4x4) 
o sumarycznej mocy 750 KM.  
To pozwala na przyśpieszanie do 
100 km/h w 3,9 sek., osiąganie prędkości max do 250 km/h i   zasięgu 
250 km. I na ulicy go wcale nie słychać, choć takie samochody najpierw 
się słyszy, a dopiero potem widzi! Dlatego konstruktorzy dodali 
wewnątrz przycisk power, który emituje w 14 głośnikach oryginalny 
dźwięk pracy silnika V8 Biturbo. Samochód jest do kupienia za „jedyne” 
416 tysięcy euro.                                                                                 (Not. jm)

Testowaliśmy w październiku 
pojazd typu buggy – idealny 
samochodzik terenowy, którym 
dostać się można niemal wszę-
dzie. Poruszać się nimi może rów-
nież młodzież od 16 roku życia, 
mająca prawo jazdy kategorii B1. 
Buggy mają poniżej 500 kg wagi 
oraz wszelkie niezbędne dopusz-
czenia i homologacje. To taka lep-
sza wersja quada – wyjaśnia Wojciech Ulisiak, przedsta-
wiciel firmy sprowadzającej buggy do Polski. Quady 
mają silnik pod siedzeniem, co podwyższa środek 
ciężkości pojazdu, dlatego przy ostrych zakrę-
tach ma on tendencję do wywracania się. Nie 
mają też ochronnych pałąków – kto szybko 
skręci przy dużej szybkości, może się potur-
bować. A buggy ma silnik i siedzenia nisko, 
oraz pełną klatkę zabezpieczającą nad kierow-
cą. Można nim jeździć i w terenie, i na ulicy – 

np. do szkoły lub na zakupy. 
Można w nim zamontować 
przednią szybę i sztywny dach 
jako ochronę przed deszczem, 
jak również dodatkowe skrzy-
nie ładunkowe, pług lub hak 
holowniczy. Te mini-autka 
stają się w Polsce coraz bardziej 
modne, używają je służby leśne 
i energetyczne, aby dojechać tam, gdzie jest trudno. Buggy oferowa-
ne będą w różnych wariantach silników i kombinacji napędów (na 
jedną lub dwie osie). Najtańsze są w cenie 35 tys. zł. Siedziba firmy 
niebawem zostanie otwarta, a więcej informacji uzyskamy na stronie 

internetowej www.oxo-bike.pl lub pod tel. +48 511 012 049. 
(jm)

Ptak Moda Weekend

Podpatrzone na targach

Buggy na start

Mówi dr inż. Krzysztof Dwornik 
po Targach Samochodowych we Frankfurcie
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ejmotoryzacji
Piekielnie  

dobre granie!

Lubisz 
muzykę i masz  

kiepski sprzęt w samochodzie?
Wpadnij do serwisu audiomania przy ul. Kolum-

ny 122/128 (tel. 501 490 543 oraz 516 879 839). Zainstalu-
jesz tu najbardziej wymyślne radia, głośniki, wzmacniacze, 

systemy video, CB-Radia, systemy nawigacji GPS lub zestawy 
głośno-mówiące. Firma specjalizuje się także w zabudowie 
bagażników, przeróbkach wnętrz pojazdów, montowaniu 
czujników cofania, zabezpieczeniach i alarmach, satelitar-

nych systemach monitorowania i systemach ksenonowych. 
Zajrzyj na www.caraudiomania.pl i wpadnij do nas na 
konsultacje. Doradzimy, jak przygotować samochód 

do słuchania muzyki!

10.indd   22 9/25/13   7:08 PM
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We wrześniu odbyły się Międzynarodowe 
Targi REHABILITACJA, organizowane od 21 
lat przez łódzką spółkę INTERSERVIS. Przyje-
chało tu 230 wystawców‚ sześć  tysięcy lekarzy 
rehabilitantów, fizjoterapeutów‚ naukowców  
i osób niepełnosprawnych z opiekunami. To jedna  
z najważniejszych imprez branży medycznej  
w Europie, prezentująca najnowsze urządzenia 
wspomagające diagnozowanie‚ leczenie i reha-
bilitację. W tym roku swoją premierę miały tu 
m.in. robot wspomagający rehabilitację rąk, 
słuchawki służące do światłoterapii podczas se-
zonowych depresji, interaktywne gry do terapii 
dzieci z autyzmem oraz sprzęt do nauki chodu. 
Podczas targów odbyło się kilkanaście konfe-
rencji i warsztatów poświęconych fizykoterapii  
w stomatologii, rehabilitacji kardiologicznej oraz 
systemowi opieki nad osobami niepełnosprawny-
mi. Złote medale Targów Rehabilitacja zdobyły 
firmy MEDEN-INNMED za PiezoWave2 działa-
jący skupioną falą uderzeniową ESWT, KOOR-
DYNACJA za system do oceny postawy i chodu 
FreeMed Posture, oraz BTL Polska za aparat do 
terapii ultradźwiękowej BTL-4710. Wyróżnienia 
przyznano firmom HABILIS za ortezę dla osób 
po udarze, VITA za urządzenie do reedukacji cho-
du Parestand oraz STANLEY za taśmę termopla-
styczną Orficast. Gratulujemy!

Złota Rehabilitacja

MEDEN-INNMED

BTL POLSKA

KOORDYNACJA

STANLEY

VITA

HABILIS
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We wrześniu odbyły się Międzynarodowe 
Targi REHABILITACJA, organizowane od 21 
lat przez łódzką spółkę INTERSERVIS. Przyje-
chało tu 230 wystawców‚ sześć  tysięcy lekarzy 
rehabilitantów, fizjoterapeutów‚ naukowców  
i osób niepełnosprawnych z opiekunami. To jedna  
z najważniejszych imprez branży medycznej  
w Europie, prezentująca najnowsze urządzenia 
wspomagające diagnozowanie‚ leczenie i reha-
bilitację. W tym roku swoją premierę miały tu 
m.in. robot wspomagający rehabilitację rąk, 
słuchawki służące do światłoterapii podczas se-
zonowych depresji, interaktywne gry do terapii 
dzieci z autyzmem oraz sprzęt do nauki chodu. 
Podczas targów odbyło się kilkanaście konfe-
rencji i warsztatów poświęconych fizykoterapii  
w stomatologii, rehabilitacji kardiologicznej oraz 
systemowi opieki nad osobami niepełnosprawny-
mi. Złote medale Targów Rehabilitacja zdobyły 
firmy MEDEN-INNMED za PiezoWave2 działa-
jący skupioną falą uderzeniową ESWT, KOOR-
DYNACJA za system do oceny postawy i chodu 
FreeMed Posture, oraz BTL Polska za aparat do 
terapii ultradźwiękowej BTL-4710. Wyróżnienia 
przyznano firmom HABILIS za ortezę dla osób 
po udarze, VITA za urządzenie do reedukacji cho-
du Parestand oraz STANLEY za taśmę termopla-
styczną Orficast. Gratulujemy!
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Firma Auto-SPA (www.autospa-lodz.pl) we wrześniu 
otworzyła nową filię w podziemnym garażu hotelu Double-
Tree by Hilton oraz mobilną myjnię z dojazdem do klienta 
(tel. 507-504-574). Myjnia przy ul. Kilińskiego 85 (tel. 730-33-
99-66) specjalizuje się w auto detailingu, poza myciem samo-
chodu można pozbyć się rys, wypolerować lakier, wyprać 
tapicerkę czy nawet wypolerować zabrudzone reflektory. 
Natomiast w nowej filii w hotelu DoubleTree (tel. 608 88 33 
11) pracownicy mają do dyspozycji innowacyjne urządzenie 
Magic Steam Jet, służące do mycia samochodu oraz prania 
tapicerki za pomocą suchej pary pod wysokim ciśnieniem. 
Po takim zabiegu – wyjaśnia Michał Milczarek, właściciel fir-
my – samochód jest idealnie czysty, wyprana tapicerka jest sucha po 15 
minutach, a para czyści najgłębsze zakamarki – kratki wentylacyjne, 
uszczelki czy zawiasy. Serdecznie zapraszam! 

Myjnia z dużym zasięgiem

Przy ul. Kilinskiego 85 na samym końcu posesji 
działa serwis samochodowy MAGNUM. Można tu 
wymienić opony, olej, filtry i klocki hamulcowe, jak 
również naprawić zawieszenie i układ wydechowy. 
Ceny są niezwykle atrakcyjne, zaś prace wykonywa-
ne są szybko i profesjonalnie. Warto wcześniej umó-
wić się na wizytę dzwoniąc pod numer 502 142 003. 
Zapraszamy! 

Magnum Car Service

ejmotoryzacji
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