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ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
LODZ VOIVODE OFFICE
tel. 0 42 664-10-10
SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
LODZ PROVINCE COUNCIL
tel. 0 42 663-30-50
URZĄD MIASTA ŁODZI / CITY HALL
tel. 0 42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
TOURIST INFORMATION CENTRE
tel./fax 0 42 638-59-55
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
WJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO / LODZ VOIVODE-
SHIP REGIONAL TOURISTIC ORGANIZATION
tel. 0-42 638-59-57
CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ
CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel./fax 0 42 633-92-21
OŚRODEK INFORMACJI KULTURALNEJ ŁDK
LDK CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel. 0 42 633-72-99, fax 0 42 633-99-02

INFORMACJA LOTNICZA– LOT 
AIRLINE INFORMATION
tel. 0 42 633-48-15
INFORMACJA MPK 
CITY BUS & TRAM INFORMATION
tel. 0 42 672-11-12
INFORMACJA PKS  
LONG-DISTANCE BUS INFORMATION
tel. 193-16
INFORMACJA KOLEJOWA  PKP 
TRAIN INFORMATION
tel. 194-36
POGOTOWIE RATUNKOWE / AMBULANCE 
tel. 999 
POLICJA / POLICE
tel. 997
STRAŻ MIEJSKA / CITY GUARD 
tel. 986
STRAŻ POŻARNA / FIRE BRIGADE
tel. 998
BIURO NUMERÓW / DIRECTORY ENQUIRES 
tel. 118-913
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ul. Tatrzańska 11
tel. 042 672-48-89, 042 676-31-13
tel./fax 042 676-31-05 
officeboss@hotel-boss.pl 

BOSS

ul. Paradna 46
tel. 042 272-33-00, tel./fax 042 272-33-68

www.hotel-eskulap.pl
info@hotel-eskulap.pl

ESKULAP przy I CZMP

ul. Łąkowa 23/25
tel. +48 42 637 12 00

www.hotelfocus.com.pl
lodz@hotelfocus.com.pl

HOTEL FOCUS ŁÓDŹ

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

DARIA

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

PIEMONT

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

REYMONT

ul. Kosynierów Gdyńskich 8
tel./fax 042 646-49-04, 042 646-42-68,

042 646-43-22, 042 646-41-53 

www.hotelambasador.pl

AMBASADOR

HOTELE

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

ALICJA

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

CENTRUM KONFERENCYJNE
HOTEL

RESTAURACJA
KAWIARNIA

DOMKI TYPU BRDA
STAJNIA Z PARKUREM

ODNOWA BIOLOGICZNA

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

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

e-mail: amazonka@ciechocinek.pl

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE 
I ETNOGRAFICZNE
MUSEUM OF ARCHAEOLOGY 
AND ETHNOGRAPHY 
pl. Wolności 14, tel. 632-84-40

CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA
MUSEUM OF TEXTILE INDUSTRY 
ul. Piotrkowska 282, tel. 683-26-84 

MUZEUM HISTORII MIASTA ŁODZI 
MUSEUM  OF ŁÓDŹ CITY HISTORY 
ul. Ogrodowa 15, tel. 654-00-82 

MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI
MUSEUM OF SPORT AND TOURISM 
ul. ks. Skorupki 21, tel. 636-83-58 

MUZEUM KINEMATOGRAFII 
MUSEUM  OF CINEMATOGRAPHY 
pl. Zwycięstwa 1, tel. 674-09-57 

MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ
BOOK ART MUSEUM
ul. Tymienieckiego 24, tel. 674-42-98

MUZEUM TRADYCJI
NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH
MUSEUM OF INDEPENDENCE
ul. Gdańska 13, tel. 632-71-12

ODDZIAŁ RADOGOSZCZ 
- MUZEUM MARTYROLOGII
RADOGOSZCZ  
- MUSEUM OF MARTYRDOM  
ul. Zgierska 147, tel. 655-36-66 

MUZEUM SZTUKI / MUSEUM OF ART 
ul. Więckowskiego 36,

tel. 633-97-90 

MUZEUM SZTUKI REZYDENCJA
„KSIĘŻY MŁYN”

MUSEUM OF ART „KSIĘŻY MŁYN” RESI-
DENCE
ul. Przędzalniana 72, tel. 674-96-98

MUZEUM GEOLOGICZNE 
GEOLOGICAL MUSEUM 
ul. Kopcińskiego 31, tel. 635-45-93

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

www.ryneksztuki.lodz.pl
GALERIA (parter) 

czynna: pon.–pt. 12–18, sob. 10–15
Sztuka dawna i współczesna, antyki i sztuka użytkowa

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

TERMINY NAJBLIŻSZYCH AUKCJI:
7 czerwca - 134 Aukcja Dzieł Sztuki
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Na okładce: SELGROS
W maju odbyła się w łódzkiej archikatedrze uroczystość wpro-

wadzenia Tadeusza Kaczora na urząd Wielkiego Mistrza Zakonu
Rycerskiego Św. Jerzego. Dotychczas pełnił on funkcje Wielkiego
Priora Polski, a na co dzień jest prezesem firmy ochrony osób 
i mienia „ATOS” oraz Konsulem Generalnym Republiki Węgier-
skiej w Polsce. Podczas uroczystości pasowano na
damy i kawalerów nowych członków zakonu, zaś
funkcję Wielkiego Priora Polski przejął mecenas
Andrzej Pelc, dziekan Okręgowej Rady Adwokac-
kiej w Łodzi. Wśród gości był także Włodzimierz
Fisiak, Marszałek Województwa Łódzkiego, który
w poczet zakonu przyjęty został w zeszłym roku.
Mszę świętą celebrował Arcybiskup Władysław
Ziółek, Metropolita Łódzki, który w homilii
przypomniał normy, jakimi kieruje się zakon 
i nawoływał nowych członków do prezentowania
tych zasad w codziennym życiu. Damy i rycerze
przysięgali, że będą stać na straży wiary i prakty-
kować miłosierdzie i bezinteresowność. Między-
narodowy Zakon Rycerski Świętego Jerzego został utworzony 
w 1326 r. w Wyszegradzie na Węgrzech. Jest religijnym braterstwem
Dam i Kawalerów, którzy deklarują pracę dla wspólnego dobra przez
prowadzenie działalności dobroczynnej, wpierając osoby znajdujące
się w trudnej sytuacji w hospicjach, sierocińcach, domach opieki
społecznej oraz domach starców. Zakon działa w Polsce od 2006 r.

Firma „ATOS” jest jednym z nielicznych polskich przedsię-
biorstw bez udziału kapitału zagranicznego. Zdobyła następujące
medale i odznaczenia: „Przedsiębiorstwo Fair Play”, „Wiarygodna
Firma Ministerstwa Obrony Narodowej”, „Polski Sukces”, Medal
Europejski”, „The Best Enterprise of Europe”, a w 2006 r. otrzymała
wyróżnienie „Lodołamacze”, przyznawane firmom wspierającym
aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Fascynacja Tadeu-
sza Kaczora Węgrami zaczęła się jeszcze w dzieciństwie, podsycana
pielęgnowaną w domu rodzinnym historią Polski. Aktywnie działał
w założonym w Łodzi w 1981 r. Towarzystwie Przyjaźni Polsko-
Węgierskiej, którego wiceprezesem został w 1987 r. (jm)

Wielki 
Mistrz 
z Łodzi

Tadeusz Kaczor 
i Arcybiskup Władysław Ziółek

Andrzej Pelc
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Tegoroczną, 11 edycję 
Międzynarodowych 
Targów Zoologicznych PET
FAIR, bez wątpienia można
nazwać rekordową. 

Targi odwiedziło ponad 8
tysięcy zwiedzających, którzy
zapoznali się z ofertą prawie 70
wystawców z Polski, Czech, Nie-
miec i Ukrainy, i podziwiali
urodę ponad 1000 zwierząt.
Łódzkie targi są jedną z najwięk-
szych i najważniejszych imprez
branżowych w Europie Środko-
wo-Wschodniej. Na targowych
stoiskach prezentowane było

niemalże wszystko, co niezbędne
do zdrowego rozwoju naszych
pupili – od zabawek i eleganc-
kich ubrań, poprzez sprzęt 
do pielęgnacji, szampony, od-
żywki, karmę, po wspaniałe sofy
i „apartamenty” dla czworono-
gów. Podczas imprezy obył się
Konkurs o Statuetkę Pet Fair.
Zgłoszono do niego 21 produk-

tów w 4 kategoriach: „Artykuły
akwarystyczne”, „Artykuły dla
psa i kota”, „Artykuły dla ma-
łych ssaków”, „Artykuły dla pta-
ków”. Statuetki przyznano: 
w dziale artykułów dla ptaków 
– firmie Exclusivezoo za Ptasie
Bistro; w kategorii artykułów dla
psa i kota – spółce Badis za
Integra Protect Diabetes (karmę
dla kotów z cukrzycą), za najlep-
szy artykuł akwarystyczny uzna-
no Aquael Reefmax firmy Aqua-
el. Nie przyznano statuetki za
artykuł dla małych ssaków. Tego-
rocznym targom towarzyszyło
wiele budzących ogromne zain-
teresowanie wystaw zwierząt: 
44 i 45 Międzynarodowa Wysta-
wa Kotów Rasowych, 9 Między-

narodowa Wystawa Rasowych
Świnek Morskich, 5 Ogólnopol-
ska Wystawia Szczurów Raso-
wych, 8 Międzynarodowa Wys-
tawa Myszy Rasowych, Między-
narodowa Wystawa Psów Raso-
wych oraz wystawa ptaków oz-
dobnych i kanarków. Podczas
targów odbyły się także liczne
imprezy związane z obchodami
100-lecia akwarystyki w Polsce 
– wykłady, warsztaty oraz wspa-
niała prezentacja zbiorników
dekoracyjnych – morskich, słod-
kowodnych i paludarów. Kolejne
targi PET FAIR odbędą się za
dwa lata, a miłośnicy zwierząt
zapewne już czekają na to wyda-
rzenie. (b)

Rekordowy Pet Fair

Międzynarodowa 

Złota Nitka
Finałowy pokaz XVII Konkurs dla Projektan-

tów Ubioru ZŁOTA NITKA odbył się 29 maja
w Hali EXPO – dokładnie tego dnia, kiedy

drukowany był niniejszy numer „Rynku
Łódzkiego”. Zawsze magazyn oddajemy do

druku na 4-5 dni przed końcem miesiąca,
dlatego możemy tu jedynie zapowiedzieć,

że w lipcowym wydaniu zamieścimy fotore-
portaż z gali. A zapewne było co oglądać,

gdyż w tym roku jury wyłoniło 28
finalistów konkursu – 18 w kate-

gorii pret a porter, a w premie-
re vision 10 kolekcji, zaś na

pokazie specjalnym goś-
cie wieczoru obejrzeli

kolekcję Agaty Ruiz
de la Prada, nazy-

wanej dumą
hiszpańskiej

mody. 
(BeO)
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Co spółka pokaże na targach
MOTOMANIA?  

Dwa modele: Klasę SLK, best-
sellera wśród kabrioletów ze skła-
danym dachem, oraz Klasę GLK,
jeden najlepszych w segmencie
SUV. Pierwszy pojawił się w salo-
nach koncernu 10 lat temu. To
kompaktowy roadster, który dzię-
ki stalowemu dachowi Vario 
w ciągu kilkunastu sekund zmie-
nia auto w całoroczne coupé.
Samochód ustanawia nowe trendy
dzięki takim innowacjom, jak 
system ogrzewania karku AIR-
SCARF, który dmucha ciepłym
powietrzem z nawiewów w za-
główkach, tworząc niewidzialny
szal utrzymujący w cieple głowę,
karki, szyje i gardła kierowcy
i pasażerów, dzięki czemu można
jeździć bez dachu nawet w zimne
dni. Rozpiętość mocy modeli SLK
wynosi od 120 kW/163 KM do 265
kW/360 KM, a od 2006 r. dostęp-
ny jest też w pakiecie sportowym.

A model GLK?
To połączenie wyjątkowego poziomu bezpieczeństwa 

z wygodą. Samochód ma zawieszenie AGILITY CONTROL
oraz inteligentny układ napędu na wszystkie koła 4MATIC,
który dzięki najnowszej generacji elektronicznym systemom
kontroli jazdy gwarantuje świetne osiągi na każdej drodze. Auto
ma oszczędne silniki, mocną konstrukcję nadwozia, układ 
PRE-SAFE i system inteligentnego oświetlenia drogi ILS. Czy-
telnicy tygodnika „Auto Świat” przyznali mu nagrodę „Auto 1”
w kategorii „SUV 2008”. Podczas targów MOTOMANIA chce-
my także przedstawić szerzej ofertę EcoRent,  ekologiczną i eko-
nomiczną usługę wynajmu długoterminowego, w której wszyst-
ko, co związane jest z eksploatacją pojazdu – poza paliwem, pły-
nem do spryskiwaczy i myciem pojazdu – zawarte jest w stawce
miesięcznej. (jm)

Pokażemy superbryki
Rozmowa z Wojciechem Ulisiakiem, dyrektorem handlowym spółki Sobiesław Zasada Łódź, 
autoryzowanego przedstawiciela Meredes Benz w Łodzi

W dniach 26–28 czerwca Międzynarodowe Targi Łódzkie 
zapraszają do hali EXPO (ul. Stefanowskiego 30) na pierwszą edyc-
ję Salonu Motoryzacyjnego MOTOMANIA. Targi adresowane są
do wszystkich fanów motoryzacji – profesjonalistów i amatorów, 
którzy w ciągu trzech dni będą mogli podziwiać tu nowości salo-
nów samochodowych oraz akcesoria pozwalające przeobrazić
każde auto w „rasowe cztery kółka”. Obejrzymy auta różnych
marek – Fiata, Peugeota, Mazdę, Jeepa, Chryslera, Dodge a, Kia,
Hyundaia i Mercedesa, a ponadto motocykle, skutery i quady
(m.in. Kawasami i Dukati) oraz wszelkiego rodzaju akce-
soria samochodowe. Uzupełnieniem oferty wystawców będzie

atrakcyjny program imprez towarzyszących – poczujemy adrenali-
nę na torze off-roadowym, po którym w ekstremalnych warunkach
jeździć będą samochody terenowe. Wielbiciele jednośladów 
z zapartych tchem obserwować będą pokaz FMX, czyli freestyle
motocross. To dyscyplina sportu, która jest odmianą tradycyjnego
motocrossu. Narodziła się w połowie lat 90. w USA i dziś jest 
jednym z najpopularniejszych sportów ekstremalnych. Podczas
pokazów i konkursów motocykliści prezentują mrożące krew 
w żyłach ewolucje – wyskakują ze specjalnych ramp na wysokość do
11 m i wykonują w powietrzu spektakularne ewolucje. Atrakcjami
Motomanii będą eliminacje Mistrzostw Polski w wyścigach mode-
li zdalnie sterowanych oraz zlot samochodów marki Jaguar. 
W Łodzi pojawi się około 30 zabytkowych, jak i nowszych modeli
tych samochodów. Będzie wśród nich auto, którego właścicielem
był Paul Newman. Koniecznie trzeba tu przyjść! (b)

Motoryzacja w Expo
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Implanty zębów stają się coraz bar-
dziej popularne. Czy są przeciwwskaza-
nia do przeprowadzenia takiego zabiegu?

Przeciwwskazania mogą być ogól-
ne i miejscowe. Do ogólnych trzeba
zaliczyć choroby ogólne, np. krwi lub
kości, zaburzenia odporności, zapale-
nie mięśnia sercowego, ale także...
palenie papierosów! W każdym razie
radzimy zawsze klientom, aby rzucili ten zgubny nie tylko dla zębów
nałóg. Z kolei do przeciwwskazań miejscowych należy przede
wszystkim niedostateczna ilość kości w miejscu, gdzie ma być
wszczepiony implant, albo dysproporcje szczękowo-żuchwowe lub
wady ortodontyczne. 

Czy są to drogie zabiegi?
Każda przychodnia czy klinika stomatologiczna ma swoje ceny,

panuje duża konkurencja na rynku, ale zabiegi tego typu są w Łodzi
dużo tańsze niż np. w Warszawie. Wszczepienie implantu i związana 
z tym protetyka zamyka się standardowo w kwocie 3000 zł. Gdy
zakłada się osiem implantów, ceny są dużo mniejsze i pacjent ma
możliwość negocjacji. 

Czy jest granica ile implantów można założyć jednorazowo?
Nie. Trzeba jednak pamiętać, że im więcej implantów się zakła-

da, tym większe jest obciążenie organizmu. A wtedy warto pomyśleć
o zabiegu w znieczuleniu ogólnym. Do 3 – 4 implantów wystarczy
jednak znieczulenie miejscowe i pacjent nie czuje żadnego dyskom-
fortu. Technika idzie tu szybko do przodu, niegdyś stosowano zasa-
dę, że na 2 implanty powinny przypadać trzy własne zęby, dziś 

właściwie można przyjąć, że połowa uzębienia może być implanta-
mi. I nie ma tu żadnych granic wiekowych – w każdym wieku można
sobie taki zabieg zafundować. Wcześniej musimy oczywiście prze-
prowadzić szczegółowe badania ogólne pacjenta oraz wykonać pan-
tomograficzne zdjęcie szczęki i żuchwy.. 

Na Targach CEDE, póki były w Łodzi (obecnie są w Poznaniu),
mogliśmy obejrzeć mnóstwo firm oferujących implanty... 

Na świecie jest bardzo dużo firm produkujących implanty. Do
najlepszych, ale i najdroższych, należą produkty szwedzkiej firmy
Branemark, izraelskiej Alpha-Bio czy francuskiej TBR. Kiedyś robio-
no implanty ze stali nierdzewnej, teraz są wykonane z tytanu, który
może być pokryty ceramiką. Są także implanty, które zakłada się
zaraz po usunięciu zęba, oraz takie, które obciąża się protetyką
dopiero po jakimś czasie. W pierwszym wypadku po usunięciu zęba
robi się wycisk zębodołu i w trakcie jednej wizyty, trwającej 2 godzi-
ny, specjalna frezarka wycina implant, który jest odzwierciedleniem
zębodołu. Na świecie implanty stosowano już w latach 1950., ale 

w Polsce zaczęto je stosować dopie-
ro od 15 lat. Ja zajmuje się tym od
ukończenia studiów w 1995 r. – na
co dzień pracuję w Klinice Chirur-
gicznej Okołotwarzowej w Szpitalu
im. Barlickiego, obroniłem dokto-
rat na temat złamań żuchwy. Raz 
w tygodniu przyjmuję pacjentów 
w klinice MaK-Laser.  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MaK-Laser ul. Łososiowa 28/33    tel. 0-42 657-57-77  lub  0 511 770-777

Wstawiamy implanty
Rozmowa z dr Rafałem Kubalą, chirurgiem szczękowo-twarzowym

Strefa wciąż rośnie
Zakończyły się negocjacje w sprawie wydania kolejnych zezwo-

leń na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
– otrzymają je firmy Fujitsu Services i Ceramika Paradyż. Pierwsza
już od grudnia ub. roku wynajmuje powierzchnię w jednym 
z budynków Textorial Parku; w nowym oddziale firmy znajdzie
zatrudnienie blisko 500 osób, które w centrum IT z elementami
call-center będą świadczyć usługi informatyczne dla klientów
Fujitsu Services w całej Europie. Dzięki włączeniu do strefy 
Fujitsu może liczyć na niższe podatki oraz pomoc w nawiązaniu
kontaktów z łódzkimi uczelniami. Koszt inwestycji wyniesie co
najmniej 2 miliony złotych. Z kolei Ceramika Paradyż zamierza
rozbudować zakład produkcyjny wyrobów ceramicznych 
w Wielkiej Woli koło Paradyża. Inwestycja rozpocznie się najpóź-
niej do końca czerwca 2009 r., a zakończy się w grudniu 2013 r. 
Jej wartość – mówi Marek Cieślak, prezes ŁSSE – wyniesie co najmniej
120 milionów złotych i umożliwi zwiększenie zatrudnienia do 238 
pracowników. (m)
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Studenckie Forum BCC i Akademickie
Inkubatory Przedsiębiorczości, przy wspar-
ciu Loży Łódzkiej BCC, zorganizowały trze-
cią edycję Gali Biznesu, której finał odbył 
się 22 maja w Pałacu Poznańskich. Stu-
denci uznali, że na miano „Uczelni roku”
zasłużył Uniwersytet Medyczny; „Dzienni-
karzem roku” została Marzanna Zielińska 
z TVN, a najlepszą „Młodą firmą” – Klub
Bilardowy FRAME. W kategorii „Firma
wspierająca młodych przedsiębiorców”
nagrodzono spółkę Infosys BPO, a „Firmą
roku” został Varitex. Statuetka „Instytucji
promującej przedsiębiorczość” przyznano
Fundacji Projekt Łódź. W kategorii „Zasługi
dla rozwoju miasta” wyróżniona została
Grupa Pewnych Osób, a w kategorii „Naj-
ważniejsza inwestycja roku” – ST. Paul’s
Developments Polska. W kategorii “Osobo-
wość środowiska naukowego” statuetkę
otrzymał prof. dr hab. Wojciech Katner, 
kierownik Katedry Prawa Gospodarczego 

i Handlowego UŁ. Serdecznie wszystkim
gratulujemy! 

Z kolei 28 maja, kiedy bieżące wydanie
„Rynku Łódzkiego” było już w druku, roz-
strzygnięty został konkurs „Lider Nowoczes-
nych Technologii”, organizowany przez

Instytut Nowych Technologii wspólnie 
z Urzędem Miasta Łodzi i Łódzkim Regio-
nalnym Parkiem Naukowo-Technologicz-
nym. Wśród nominowanych firm w katego-
rii „Mikro i małe przedsiębiorstwa” znaleźli
się ArCaDiasoft Chudzik, Technitel Polska,
LIW-Projekt Grzegorz Kordyl, w kategorii
„Średnie przedsiębiorstwa” – VICTORY
TECHNOLOGY Polska, Invar&Biuro Sys-
tem, ZEMAT Technology Group.  Kapituła
nie przyznała w tym roku nominacji dla
„Dużego przedsiębiorstwa”, ale w konkursie
znalazła się nowa kategoria – wyróżnienie za
„Innowacyjne osiągnięcie naukowo-badaw-
cze”, o które rywalizować będą Dział Trans-
feru Technologii oraz Wydział Technologii
Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Politechniki Łódzkiej. (jm)

Pierwszy bieg TEXTILCROSS zorganizo-
wany został przez łódzki oddział Stowarzy-
szenia Włókienników Polskich w 1979 r. Dziś
jest najstarszą tego typu imprezą w Łodzi. 
W miarę upływu lat uczestników biegu przy-
bywało, a w ostatnim na starcie stanęło 360

zawodników, którzy pobiegli na
2500 m oraz 1000 m. W pierwszym
uczestniczyli głównie uczniowie
szkół średnich i studenci łódzkich
uczelni. W drugim obok amatorów
wzięli udział zawodnicy o krajowych
i światowych osiągnięciach.

Szkoda – mówi Witold Łuczyń-
ski, prezes SWP – że na jubileusz tej
najstarszej imprezy biegowej w Łodzi
nikt nie przybył z władz miasta. Środo-
wisko włókiennicze, choć nadal jest największą
grupą zawodową miasta i regionu, nie jest chyba
obiektem zainteresowania władz... Każdy
zawodnik po biegu otrzymał dyplom ze
wskazaniem uzyskanej kwalifikacji wydol-
nościowej i okolicznościowe skarpetki, 
zaś zwycięzców obdarowano pucharami 

i nagrodami rzeczowymi. Tradycyjnie na
zakończenie imprezy rozlosowano wiele
nagród dodatkowych, takich jak koce, dresy,
sprzęt kampingowy. A kto chciał, mógł tu
kupić 180-stronicową monografię biegów
rozegranych przez minione trzydzieści lat. 

(not. jm)

Port Lotniczy Łódź im. Wł. Reymonta
przejdzie na początku czerwca intensywny
lifting. Droga startowa, którą wybudowano
w latach 1948-1950, miała nawierzchnię 
z betonu cementowego grubości ok. 15-20
cm, była długa na 1200 m i szeroka na 60 m.
W 1994 r. dostosowano ją do eksploatacji
przez samoloty General Aviation i ATR 42.
Wzmocniono wtedy nawierzchnię na szero-
kości 30 m, a w 2000 r. wydłużono  pas do
długości 1430 m, wykonując nową na-
wierzchnię z betonu asfaltowego. W kolej-
nych latach drogę wydłużono do 2500 m, co
pozwoliło przyjmować tu samoloty średnie-
go zasięgu (B737, B757, A320) i uruchomić
regularną komunikację międzynarodową.
Wrost ruchu lotniczego i obciążenia starej
nawierzchni w ostatnim okresie spowodowały

utratę nośności i równości drogi. Badania
zlecone przez zarząd lotniska potwierdziły
obawy i określiły żywotność nawierzchni 
na około 5000 operacji
– 2500 startów i 2500
lądowań samolotów
B737. Dokumentację
remontu nawierzchni
wykonało Wojskowe
Biuro Studiów i Projek-
tów Budowlanych i Lo-
tniskowych z Warsza-
wy, a w drodze prze-
targu wybrano spółkę
KRAL, która przepro-
wadzi wszystkie roboty.
Prace wymagać będą
ciągłego nadzoru labo-

ratoryjnego, geodezyjnego i technicznego, 
a przy okazji elementy drogi zostaną dosto-
sowane do parametrów obowiązujących 
w Unii Europejskiej. Remont ma się zakoń-
czyć 15 czerwca, potem droga startowa zosta-
nie otwarta dla samolotów przewożących
cargo oraz dla czarterów i lotów rejsowych
średniego zasięgu. (j)

Włókiennicy pobiegli

I miejsce w kategorii kobiet na 
10 km zdobyła Joanna Chmielowiec

Najlepsi według żaków

Reymont w liftingu
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CAR SERVICE    CAR SERVICE    CAR SERVICE    CAR SERVICE 

OWLEX
autoryzowany koncesjoner 

PEUGEOT
sprzedaż   serwis  

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

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

K&K KIEŁBOWSKI - serwis samochodowy FORD

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

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

ul. Wersalska 46       tel. 0-42 652-62-81

ul. A. Struga 26         tel. 0-42 637-38-17

ul. Zgierska 108        tel. 0-42 654-42-13

SERWIS
OPON

OFERUJE

W ŁODZI

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

*

*
*
*
*

*
*
*

Chyba nie doczekamy się, wzorem
Niemców, na dopłaty rządowe do zakupu
nowego samochodu. Radzimy więc rozej-
rzeć się w niszy tańszych czterech kółek,
ale prosto z fabryki. Koncern PEUGEOT,
świetny gracz w segmencie małych i śred-
nich samochodów, wychodzi nam „na-
przeciw” z ofertą nowiutkiego modelu
2006 Plus, który zadebiutował na Targach
lipskich w kwietniu br. To spadkobierca
cenionego modelu 206, który jeździ po
świecie w blisko 7 mln egzemplarzy. Przód
wersji odmłodzonej został zmodernizowa-
ny, ma kilka nowych elementów – pokry-
wę silnika, kratki na wlotach powietrza 
i reflektory, a z tyłu wymieniono klosze świateł i zderzak, który
wystylizowano na sportowy. Wnętrze też ma sportowy dizajn.
Można go kupić w trzech wersjach silnikowych – benzynowej 
1.1 (60 KM) oraz diesla 1.4 HDi (70 KM). Pierwszy spala w mieście 

8 l/100 km, za miastem 4,5 l.
Diesel spala 5,4 l ropy na 100
km w mieście i 3,5 l poza. 
W standardzie ma poduszkę
kierowcy i pasażera, systemy
ABS i AFU, wspomaganie kie-
rownicy, elektrycznie sterowa-
ne przednie szyby, centralny
zamek i halogeny. Obejrzeć 
go można w salonie OWLEX 

(3 Maja 1/3), autoryzowanego dealera koncernu w Łodzi. A z salonu
można nim wyjechać po wpłaceniu 37500 zł za wersję benzynową,
lub 44500 za diesla. Szerokiej drogi! (jm)

Peugeot na kryzyskryzys
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Tegorocznym Kró-
lem Kurkowym Towa-
rzystwa Strzeleckiego
Bractwo Kurkowe w Ło-
dzi został brat Jerzy

Wachowicz; wice-
królami zostali bra-
cia Bronisław Kałuż-
ny i Jarosław Wieczo-

rek. Zawody odbyły się w sobotę 23 maja na terenie strzelnicy Klubu
Strzelectwa Sportowego „STRZELEC” na Zdrowiu, a uczestniczyło
w nich ponad 30 braci z Łodzi, Kalisza i Warszawy. Po strąceniu kura
bracia strzelali dodatkowo do 5 tarcz ufundowanych przez marszał-
ka województwa łódzkiego, ustępującego Króla Ryszarda Dobiń-
skiego, podskarbiego i faryniarza bractwa oraz KSS „STRZELEC”, 
i walczyli o największe poza kurem trofeum „Złotą Łódkę Bractwa”.

Zdobył ją br. Michał Wieremiej-
czyk z Warszawskiego Bractwa
Kurkowego im. J. Kilińskiego.
Ks. Jerzy Kołodziejczyk, kapelan
bractwa był zwycięzcą tarczy
VIP-owskiej. Po zawodach wszys-
cy raczyli się pieczonymi kieł-
baskami, kaszanką i karkówką, 
a biesiada przy piwie królew-
skim przeciągnęła się do póź-
nych godzin popołudniowych!

Nasze Towarzystwo Strzeleckie ma ambitny pro-
gram rozwoju – mówi Ignacy Ścibiorek, starszy
bractwa. – Chcemy zdobyć fundusze na generalny
remont strzelnicy na Zdrowiu, która po niedawnym 
liftingu wygląda całkiem dobrze. Ale strzelnicę warto byłoby
przykryć dachem, aby stała się całoroczna, 
i dobudować jedno piętro. Moglibyśmy tu 
w większym wymiarze prowadzić edukację
strzelecką dzieci i młodzieży. Niedawno zorgani-
zowaliśmy na strzelnicy dwie imprezy zamknięte
dla firm, które okazały się rewelacją dla ich uczest-
ników. Prowadzimy nawet teraz rozmowy z dyrekcją
pobliskiego kąpieliska „Aquapark Fala” i być może wspólnymi siła-
mi zorganizujemy imprezy dla całych rodzin – po wizycie na basenie łodzia-
nie mogliby przyjść do KSS „Strzelec” i poznać fascynujący świat strzelectwa
sportowego. (not. jm)

Król Kurkowy jest!

Na przełomie kwietnia i maja
w Klubie Sportowym „ŚWIT” 
w Starachowicach odbyły się III
Otwarte Mistrzostwa Polski 
w Strzelectwie Westernowym.
Wzięło w nich udział 23 zawodni-
ków – 17 z Polski, i 4 z Czech.
Warto podkreślić, że po raz pierw-
szy w Polsce wzięła udział w zawo-
dach cowgirl – Aneta Marcinkow-
ska „Tangerine Stone”, czyli
„Mandarynkowy Kamień”. Mist-
rzostwa odbyły się na pamiątkę
30-tej rocznicy śmierci Johna
Wayne a, kultowego kowboja kina. Pogoda dopisała i wszyscy znako-

micie się bawili. Duże uznania należą się
organizatorom zawodów – to dynamiczne
strzelectwo, a na torach trzeba było
mocno się napocić, aby „strącić” wszyst-
kich bandytów, czyli reaktywne tarcze ze
stali. Strzelano z broni na naboje scalone
oraz ładowane odprzodowo czarnym pro-
chem. Złoty Medal mistrzostw w zespole
SASS (naboje scalone) zdobył „Trigger
Hawkeye”, srebrny „George Wild West”,
brązowy „Mad Butcher”. W zespole czar-
noprochowym złoto zdobył  Jarosław Ko-
walski, srebro Tomek Kroczak, a brąz Zby-
szek Danowski. Ciekawostką mistrzostw

było nocne strzelanie do bizona, w którym najlepszy był Tomasz
Witoszyński, a drugi – „George Wild West”. Gratulujemy!                   

(b)

Kowboje z medalami







RESTAURACJA
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Restauracja „Polska” (ul. Piotrkowska 12, tel. 633-83-45) zaprasza
w czerwcu na nowalijki – w coraz cieplejsze dni zjemy tu smaczny
chłodnik z jajkiem, a jak będzie zimno, polecamy botwinkę z ziem-
niaczkami. Do drugich dań koniecznie zamawiamy młode ziem-
niaczki z młodą kapustą, zaś na deser – truskawki ze śmietaną. Res-
tauracja znana jest od lat ze smakowitych dań, przyrządzanych przez

szefa kuchni Roberta Kijewskiego.
Obsługa jest przy tym świetna, kel-
nerzy mówią po angielsku i fran-
cusku, i chętnie doradzą jakie
potrawy wybrać w zależności od
gustu. Lokal od 9 lat prowadzi
Katarzyna Przybylska, z którą
można tez porozmawiać po hisz-
pańsku. Restauracja oferuje rów-

nież usługi cateringowe – nawet
dla 1000 osób. Przed wyjściem do
restauracji radzimy przejrzeć jad-
łospis na stronie ww.restauracja-
polska.net1.pl 

(BeO)

Jeśli szukacie Państwo
w Łodzi profesjonalnego
sprzętu cateringowego
i atrakcje na imprezy fir-
mowe, radzimy udać się
na ul. Srebrzyńską 63 do
firmy GOLD BANQUET.
Znajdziemy tu wszystko,
co jest potrzebne do zor-
ganizowania wyjątkowego
przyjęcia nawet dla 1000
osób – najwyższej klasy
stoły okrągłe i kwadrato-
we z miękkimi blatami,
profilowane tapicerowane
krzesła, eleganckie obru-
sy i ekskluzywną zastawę
stołową, sceny, parkiet

taneczny oraz meble ogrodowe. Firma oferuje fontanny czekoladowe
i alkoholowe oraz „podniebne lampiony”, wykona też projekty
dużych imprez firmowych i dostarczy sprzęt na terenie całego kraju.
Przed wyjazdem na Srebrzyńską 63 warto odwiedzić stronę
www.wasz-bankiet.pl  i www.goldbanquet.pl lub zadzwonić pod nr
042 234 18 07 lub 0696 716 735.             (j)

Restauracja
z nowalijkami

Bankiet na złoto

Zapowiadała się świet-
na zabawa w ogrodach tej
firmy w Buczku, i taka była
– w wielką majówkę bawiło
się tu ponad 1000 osób!
Goście obejrzeli występy
kapel muzyki country Glo-
bus Band i Rochala Band,
zespołu ludowego „Ludo-
wiacy od Będkowa”, dzieci
szalały w mini-zoo, miło-
śnicy kowbojów zobaczyli
tajniki jazdy w stylu wes-
tern, i każdy skosztował
byczka, który został upie-
czony w całości. 

W majówce wzięło u-
dział ponad 20 firm z re-

gionu oferujących zdrową żyw-
ność. Impreza odbywała się bo-
wiem pod patronatem Polskiej
Izby Produktu Regionalnego i Lo-
kalnego, której Stanisław Stani-
szewski, szef firmy INTER SO-
LAR, jest kanclerzem łódzkiego
oddziału. Można było
zatem spróbować piwo
miodowe z Paśniczówki
i staropolskie nalewki,
pojeść chleba z Naga-
wek czy bekonu z Szyd-
łowca. Czekamy na nas-
tępną imprezę!          (jm) 

Stanisław Staniszewski z wójtem gminy
Brzeziny Zbigniewem Sokołowskim

INTER SOLAR zdrowej żywności
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Skomponuj własną sałatkę
Działająca od 1995 r. łódzka sieć pizzerii SOLO PIZZA powięk-

szyła się o kolejny lokal. Sieć rozwija się od niedawna poprzez 
sprzedaż marki franczyzowej i obecnie należy do niej już 6 lokali 
– do istniejących już przy ul. Piotrkowskiej 41, Narutowicza 55 
(przy placu Dąbrowskiego), w pasażu Schillera 2/4, w Manufakturze
i przy al. Wyszyńskiego 25 dołączyła w maju SOLO PIZZA 
w Galerii Łódzkiej. 

Obok doskonałej pizzy w ponad 35 rodzajach, makaronów i kla-
sycznych, zawsze świeżych, ręcznie robionych, kuszących apetycz-
nym wyglądem sałatek pojawiła się nowość – sałatka, którą każdy

może komponować według
własnych upodobań. Podstawą
każdej z nich jest mix świe-
żych, kruchych sałat, do któ-
rych dobieramy według uzna-
nia: makaron, ziemniaki, świe-
że warzywa, najlepsze sery,
soczyste wędliny, delikatne
mięsa, ryby i wyśmienite sosy.
Mała porcja (350g) skompono-

wanej samodzielnie sałatki kosztuje 10,90 zł, za dużą (500g) zapłaci-
my 14,90 zł. Menu w lokalach SOLO PIZZA wzbogaciło się ostatnio 
o cztery nowe rodzaje pizzy: feta (sos, ser, ser feta, szpinak, oliwki
czarne, cebula, czosnek, oregano); caprese (sos, ser, ser mozzarella,
pomidor, sos pesto, oregano); piwną (sos, ser, kiełbasa piwna, bekon,
cebula, sos tatarski, oregano) i norweską (sos, ser, łosoś wędzony,
kapary, oliwki czarne, oregano). Zachęcamy do komponowania 
w SOLO PIZZA zdrowych i smacznych sałatek! (b)

Przyjęcie dla grupy TOP-Klientów łódzkiej hali SELGROS, 
o którym piszemy na str. 16-17, przygotowała restauracja „Green’ski”
(Kilińskiego 59/63, tel. 633-92-96). Szef kuchni Jacek Dankowski
przygotował na tę ucztę same rarytasy: najpierw był krem pomido-
rowo-bazyliowy z zielonymi szparagami, a na główne danie wieczoru
podano schab wieprzowy, faszerowany maślakami i smażoną kapus-
tą z sosem z leśnych grzybów, podany ze smakowitym orkiszem maś-
lanym i szarlotką brokułową. Przez całą noc można było także
podejść do „szwedzkiego stołu” z podgrzewaczami, w których 
na każdego czekały m.in. wołowy bogracz węgierski, łososiowy 
kugel żydowski, drobiowy płow rosyjski (ryż z warzywami i sosem

śmietanowym), włoska pasta sero-
wa oraz bukiety jarzyn blanszowa-
nych. 

Przygotowywaliśmy już imprezy
dla większej ilości osób – mówi Sebas-
tian Czyżak, jeden z menedżerów
Cateringu Green ski. – W pałacu
Kultury i Nauki w Warszawie robiliś-
my przyjęcie dla firmy Microsoft, 
w którym brało udział 3500 osób. 
A niebawem jedziemy do Bydgoszczy,
gdzie organizujemy plenerowy grill dla
10 tys. osób! 

Jubileuszowa impreza dla hali
SELGROS wymagała znakomitej
loggistyki – dania przygotowywa-
ne były w kuchni restauracji 
w Hotelu „Centrum”, skąd trzy
samochody dowoziły je do EXPO,
gdzie wszyscy się bawili. Potrawy
były ciepłe, a tort – mający 2 mkw
powierzchni! – dojechał na miejs-
ce w jednym kawałku. Gratuluje-
my!                                              (jm)

Catering dla VIP-ów



Ks. Waldemar Sondka 
dyrektor i kierownik duchowy 
Teatru Logos

SELGROS z Lo-
gosem jest od począt-
ku i są to lata, które
owocują wzajemny-
mi kontaktami. SEL-
GROS znakomicie
łączy dwie rzeczy: z
jednej strony realizuje to, do czego jest powo-
łany, czyli świetnie prowadzi handel i biznes,
ale z drugiej uczestniczy w działaniach na
innych płaszczyznach, szczególnie w dziedzi-
nie kultury. Przez te wszystkie lata Teatr
Logos współpracuje z SELGROSEM i czuje-
my się jego przyjaciółmi. Mamy świado-
mość, jak hala nas wspiera – nie tylko nas, bo
obserwuję to wszystko, w co SELGROS się
angażuje na terenie Łodzi. Można pogratulo-
wać i powiedzieć „tak trzymajcie”! 

Jutro nasz teatr rusza na festiwal do
Lwowa na Ukrainę, gdzie zaprezentujemy
spektakl „Spowiedź w drewnie” Jana Wil-
kowskiego w reżyserii Waldemara Wilhelma.
Myślę, że kontakt z innymi grupami teatral-
nymi we Lwowie będzie dla nas sympatyczny,
bo to już nasz kolejny wyjazd na Ukrainę.
Wcześniej byliśmy tam ze spektaklem 
„O Łazarzu” według Fiodora Dostojewskie-
go, ale przez Lwów tylko przejeżdżaliśmy. 
Po powrocie gramy spektakle na naszej 
scenie, kończymy sezon w czerwcu. Od
końca lipca do połowy sierpnia mamy 
zaplanowane warsztaty teatralne i przygoto-
wanie nowej premiery. Jest pan pierwszym,
któremu zdradzę, że robimy go z Pauliną
Wycichowską. We wrześniu planowana 
jest kolejna, 40 premiera Logosu, i już teraz
przygotowujemy się do 13 Festiwalu Kultury
Chrześcijańskiej, który w tym roku ruszy 
8 listopada.
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Rafał Kosior 
kierownik Działu Obsługi Klienta 
hali Selgros

Przez 10 lat istnie-
nia hali SELGROS
w Łodzi wykonaliś-
my ponad 10 milio-
nów transakcji. W
bazie klientów ma-
my kilkadziesiąt ty-
sięcy firm z Łodzi 
i województwa. Ilość
klientów kupujących w SELGROS wciąż
wzrasta, szczególnie liczba TOP-Klientów,
dla których zorganizowaliśmy w maju, jak
zresztą co roku, wspaniałą imprezę, tym
razem w centrum wystawienniczym EXPO.
Bawiło się z nami prawie 800 osób, a wiem, 
iż niestety nie wszyscy mogli do nas przyje-
chać. Było wiele atrakcji – m.in. wystąpiła 
z recitalem Hanna Śleszyńska, Robert 
Rozmus i zespół Mizgalski Band, a wśród
gości rozlosowano vouchery na weekendowe 

pobyty w ośrodku wypoczynkowym MOLO
w Smardzewicach. Liczba naszych TOP-
-Klientów wzrasta sukcesywnie, gdyż mamy
dla nich specjalne, bardzo atrakcyjne rabaty 
i preferencje zakupowe. Posiadanie Złotej
Karty uprawnia do korzystania ze specjalne-
go parkingu, odrębnych kas i kawiarenki
TOP-Klienta. Ponadto nasi klienci korzysta-
ją z różnych preferencji w firmach, które
współpracują z SELGROS – np. zniżkowych
biletów do Teatru im. Jaracza, Teatru
Muzycznego, Teatru Arlekin, dyskotek:
Kabaret i Port West, kin Bałtyk i Polonia,
rabatów w Restauracjach Braci Zielińskich 
i wielu innych znanych łódzkich firmach.
Naprawdę warto być Top-Klientem Selgros!

Wojciech Nowicki 
dyrektor naczelny Teatru 
im. Stefana Jaracza

Selgros przyjaźni się
z naszym teatrem już
10 lat. Uczestniczy 
w naszych przedsię-
wzięciach, bywa na
premierach, a my z
kolei rewanżujemy
się tym, czym może-
my – robimy zakupy
w hali. A z wielu powodów lubimy robić tu
zakupy. Po pierwsze z sympatii, a po drugie
dla zwykłego biznesu – tam jest dobry i tani
towar! Dyrektor Marek Chruścielewski ma
specyficzny, ciepły stosunek do kultury, stąd
jego udział w licznych, nie tylko w Teatrze 
im. Stefana Jaracza, akcjach, które wspiera.
Myślę, że jest to biznesmen nie do przecenie-
nia jeśli chodzi o kulturę – z przyjemnością
spotykam go na wielu imprezach kultural-
nych, które wspiera własną osobą – bywa na

SELGROS C10 lat Hali

Przepyszny catering przygotwał GREEN’SKI

Wielisława Przygucka 
współwłaścicielka firmy 
PRZYGUCCY INTERCAR, 
autoryzowanego przedstawiciela
RENAULT, DACIA i NISSAN

SELGROS powstał w Łodzi przede wszyst-
kim dla firm i klientów zbiorowych. Współ-
pracujemy z halą od początku. To wspaniała
firma, ze wspaniałym dyrektorem, który
potrafi wszystko świetnie zorganizować 
– zakupy w hali to komfort. Jeśli organizuje-
my uroczystości związane z działalnością

naszej firmy, np. pre-
zentację nowego mo-
delu auta, wszystkie
zakupy czynimy wy-
łącznie w SELGRO-
SIE. I jesteśmy zawsze
bardzo, ale to bardzo
zadowoleni. Nigdy nie
było żadnej przykroś-
ci czy rozczarowań. Ja

Sylwester Pokorski 
prezes Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Bawełna”

Zarówno jako przedstawiciel firmy, 
jak i indywidualny klient, robię zakupy 

w SELGROSIE. Już
bardzo dawno temu
miałem okazję po-
znać dyrektora Mar-
ka Chruścielewskie-
go – byłem bardzo
pozytywnie zasko-
czony, że tworzył
SELGROS w Łodzi
i nadał mu odpo-
wiedni charakter. Bacznie obserwuję życie
i wiem, że hala wspiera wiele cennych inicja-
tyw na terenie miasta. SELGROS bardzo 
mi się podoba jako obiekt handlowy. Wszyst-
kie artykuły są tam bardzo dobrze ekspono-
wane, widać, że załoga dba o stosowną eks-
pozycję. I rzecz charakterystyczna – to SEL-

GROS wyznaczył nowe standardy w Łodzi:
był pierwszy marketem, który miał zadaszo-
ny parking i gwarantował przyjeżdżającym
klientom w razie niepogody dojście do drzwi
wejściowych bez parasola. W SELGROSIE
pracuje bardzo dużo osób mieszkających na
osiedlach, które administrujemy – Olechów
i Janów. Wspólnie z dyrektorem przeprowa-
dzamy akcje naboru pracowników i na klat-
kach schodowych wywieszamy informacje,
dzięki czemu w ciężkich czasach, w których
trudno jest o zatrudnienie, mieszkańcy mają
możliwość zdobycia pracy blisko miejsca
zamieszkania. Co roku w drugą sobotę
września organizujemy na Olechowie festyn
dla dzieci z okazji rozpoczę-cia roku szkol-
nego pod nazwą „Hop do szkoły”. SEL-

Wszyscy dobrze się bawili...
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nich, ogląda i ocenia. Na
początku naszej współpracy
SELGROS wspierał premiery,
a teraz doszedł do wniosku, że
nie musi już wybierać tytułów 
i wybierać reżyserów czy reali-
zatorów, których chce wesp-
rzeć. Dyrekcja hali uważa, że
wszystko, co robi Teatr Jara-
cza, zasługuje na wsparcie i od
dobrych 10 lat wspiera nas nie
przy okazji konkretnego tytułu czy realizacji
– wspiera po prostu teatr. My rewanżujemy się
planszami w teatrze oraz informacją na pla-
katach i w programach sztuk.
W teatrze Jaracza jesteśmy już obecnie 
przygotowani do trzech premier wrześniowo-
-październikowych – mamy scenografię, 
kostiumy oraz reżyserię spektakli. Będą to
przedstawienia Jerzego Andrzejewskiego
„Bramy Raju”, „Płatonow” Czechowa w reży-
serii Grzegorza Wiśniewskiego, i jeden ty-
tuł, którego nie mogę jeszcze zdradzić, 
gdyż będzie on prezentowany na jubileuszu

120-lecia teatru w październi-
ku. Ostatnio dostaliśmy dwie
poważne nagrody, w tym na-
grodę główną na Festiwalu
Szekspirowskim w Gdańsku,
co nam przerywa błogie waka-
cje. W połowie sierpnia musi-
my pojechać do Gdańska i za-
prezentować w Teatrze Wybrze-
że spektakl „Otello” w reżyserii
Agaty Dudy-Gracz. Było mi też

bardzo miło, gdy byłem na II Forum Fundu-
szy Unijnych w Warszawie – uczestniczył 
w nim nasz teatr, ponieważ jest beneficjan-
tem funduszy i buduje cztery sceny regional-
ne. Zostałem tam poinformowany, że Fun-
dacja Theatrum Gedanense, która prowadzi
właśnie Festiwal Szekspirowski, dostała grant
europejski i w 2012 r. wybuduje w centrum
Gdańska swój Teatr Elżbietański, w którym
już teraz zawsze będą się odbywały Festiwale
Szekspirowskie.

Cash&Carry w Łodzi

Gości powitał dyrektor 
Marek Chruścielewski

zawsze podkreślam, że firma to ludzie. 
A dyrektor Marek Chruścielewski jest wspa-
niałym człowiekiem, menadżerem i organiza-
torem. Przez wiele lat z rzędu na okazjonal-
nych uroczystościach SELGROSA prezento-
waliśmy nasze modele samochodów, a takie
pokazy wiążą się z kosztami. Boleję, że w tym
roku nie wystawiliśmy tu swoich samocho-
dów, ale ukończyliśmy niedawno ogromną
inwestycję i musieliśmy ograniczyć koszty 
– do istniejącego salonu Renault przy ul. Przy-
byszewskiego dobudowaliśmy 1200 mkw.
powierzchni wystawowej dla samochodów
Nissan. Tak, więc nasza firma oferuje obecnie
samochody tych dwóch koncernów oraz
Dacia, które mają w środku silniki Renault.
To niedoceniany u nas samochód – w Niem-
czech czy Paryżu czeka się na niego nawet 
4 miesiące, bo jest bardzo tani. Niedługo
zaprosimy na premierę nowego modelu Rena-
ult Clio – z tej okazji zawsze organizujemy
dni otwarte i wieczór VIP-ów.

GROS wspiera nas w tych działaniach fun-
dując nagrody. 

W grudniu ubiegłego roku Robotnicza
Spółdzielnia mieszkaniowa Bawełna obcho-
dziła 50-lecie działalności, a uroczystości
odbyły się tam, gdzie faktycznie powstaliś-
my – na terenie dawnych zakładów Mar-
chlewskiego, czyli w Pałacu Poznańskiego, 
w pięknych salach Muzeum Historii Miasta
Łodzi. Podczas imprezy uhonorowaliśmy jej
założycieli i wszystkich, którzy przyczynili
się do rozwoju spółdzielni. Dziś nie buduje-
my już mieszkań, ale ostatnio wybudowaliś-
my 3 budynki 48 mieszkaniowe na zasadzie
deweloperskiej i praktycznie jako jedyny
deweloper w Łodzi sprzedaliśmy w ubiegłym
roku wszystko!

Ewa Pawłowa
właścicielka marketu SPAR 
w Koluszkach

Jestem związana z SELGROSEM od prawie
10 lat. Na początku byłam przyzwyczajona
jeździć na zakupy do hali MAKRO, ponie-
waż była wcześniej na rynku łódzkim – jeź-
dziliśmy tam siłą nawyku! Po wizycie przed-
stawicieli SELGROSU zaczęliśmy ich od-
wiedzać i teraz stosunek wizyt w hali SEL-
GROS do wizyt w MAKRO jest, jak 90 do
10. A te 10 proc. to promocje, podczas któ-
rych wykorzystujemy okazje cenowe. Współ-
praca z SELGROSEM układa się bardzo

dobrze. Nawet teraz,
przy naszym stoliku,
jest duże grono osób
z Koluszek, i wszyscy
chwalą sobie współ-
pracę z halą. Na
imprezach SELGRO-
SU zawsze bawię się
doskonale, bo są do-
brze zorganizowane 
i obfitują w liczne
atrakcje. Współpraca
z SELGROSEM rozwija się na tyle dobrze 
i efektywnie, że nasze sukcesy handlowe są 
w dużej mierze zasługą hali.

Jerzy i Leokadia Gocek 
właściciele firmy 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowej 
GOCEK z Głowna

Jesteśmy z SEL-
GROSEM od po-
czątku, czyli od 10
lat. Współpraca bar-
dzo dobrze się ukła-
da. Naszą główną
działalnością jest
jednak piekarnia –
dostarczamy pieczy-
wo do Łodzi, Ozor-
kowa i Łęczycy. Zakupy w hali SELGROS
robimy duże – w hurtowni i piekarni zatrud-
niamy 40 osób. Mam nadzieję, że nasze
dzieci będą kontynuować tę działalność. Syn
ma już swój własny zakład, z kolei córka
zainwestowała w energię odnawialną. Jesteś-
my co roku na imprezach jubileuszowych
organizowanych przez SELGROS, bo są
świetne i znakomicie się tu bawimy!

Wystąpili Hanna Śleszyńska 
i Robert Rozmus

Gościom towarzyszyła 

przemiła obsługa
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BAŁTYK
ul. Narutowicza 20

tel. 630-36-03

CHARLIE
ul. Piotrkowska 203/205

tel. 636-00-92

CYTRYNA
ul. Zachodnia 81/83

tel. 632-18-59

CINEMA CITY
ul. Karskiego 5, tel. 664-64-00

ŁÓDZKI DOM KULTURY 
ul. Traugutta 18, tel. 633-70-13

ORANGE IMAX
ul. Karskiego 5

tel. 664-64-64

POLONIA
ul. Piotrkowska 67

tel. 630-02-15

SILVER SCREEN
al. Piłsudskiego 5

tel. 639-58-00/58

TATRY
ul. Sienkiewicza 40

tel. 633-31-72

KINA
TEATR WIELKI
pl. Dąbrowskiego, tel. 633-99-60

TEATR MUZYCZNY 
ul. Północna 47/51, tel. 678-35-11 

TEATR im. S. JARACZA
ul. Jaracza 27, tel. 633-15-33 

TEATR NOWY 
ul. Więckowskiego 15, tel. 633-44-94

TEATR POWSZECHNY
ul. Legionów 21, tel. 633-25-39

TEATR STUDYJNY PWSFTv i T
ul. Kopernika 8, tel. 636-41-66

TEATR LOGOS
ul. Skłodowskiej-Curie 22 
tel. 637-65-45

Teatr V6 
ul. Żeromskiego 74/76
tel. 668-88-51

TEATRY

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

Noc z 16 na 17 maja upłynę-
ła łodzianom na... zwiedzaniu
muzeów. W tej tradycyjnej akcji
„noc muzeów” wzięło udział
kilkanaście łódzkich placówek,
wszystkie otworzyły swoje stałe
ekspozycje, a niektóre przygo-
towały też specjalne atrakcje. 

W Muzeum Fabryki można
było oglądać sceny aktorskie 
z „Ziemi obiecanej” Reymonta,
w Muzeum Archeologicznym 
i Etnograficznym wybijano oko-
licznościową monetę, przed
muzeum były pokazy tańca fla-
menco i sztucznych ogni. 

W Muzeum Uniwersytetu Me-
dycznego można było zrobić
sobie zdjęcie w polowej sali ope-
racyjnej, w Muzeum Bajki w sie-
dzibie wytwórni Se-ma-for wy-
świetlano filmy animowane, zaś
w Pałacu Herbsta zwiedzano
nocą salę balową oraz ogrody.

Pokazy ognia oglądać można
było przed wejściem do Muze-
um Tradycji Niepodległościo-
wych, a w środku – muzealia
począwszy od XVIII wieku po
czasy współczesne, w tym znako-
mitą wystawę czasową „Portrety
Królów Kurkowych”. (BeO)

Noc w muzeum (po łódzku)

W czerwcu przyjadą do
Łodzi światowej sławy artyści. 

Z Metropolitan Opera na
swój jedyny w Polsce występ
przyjedzie do Łodzi światowej
sławy śpiewak operowy Placido
Domingo. Słynny tenor przyleci
6 czerwca na lotnisko Lublinek 
i zatrzyma się w dwupoziomo-
wym apartamencie nowego
hotelu Andels. Jego koncert
odbędzie się w Teatrze Wielkim

8 czerwca o godz. 21.00. Publicz-
ność, która nie zmieści się na
widowni, będzie oglądać śpiewa-
ka na wielkim telebimie przed
teatrem. Tenorowi towarzyszyć
będzie chilijska sopranistka
Veronica Villaroel, zagra orkiestra
Teatru Wielkiego w Łodzi, a za
pulpitem dyrygenckim stanie
wybitny dyrygent Eugene Kohn. 

Z Izraela natomiast w dru-
giej połowie czerwca przyjadą

do Łodzi znakomi-
ci muzycy. W ra-
mach obchodów
65. Rocznicy Lik-
widacji Litzmann-
stadt Ghetto odbę-
dą się bowiem w
Łodzi „Spotkania
z kulturą żydow-
ską”. Bogaty pro-
gram imprez obej-
muje projekcje fil-

mów izraelskich (dokumental-
nych i fabularnych), spektakle
teatralne, koncerty, wystawy 
i zajęcia warsztatowe. Podczas
dwóch tygodni będziemy mieli
okazję poznać dokonania wybit-
nych współczesnych twórców
izraelskich. Będą to m.in. skrzy-
pek Nigel Kennedy, Samokhin
Band Klezmer Orkieste & Marek
Ravski, zespół Nayekhovichi 
z Petersburga, izraelska skrzy-
paczka Miri Ben-Ari. Obejrzy-
my też festiwal Etgara Kereta,
niezwykły spektakl „Bat Yam
– Tykocin” i wiele innych wyda-
rzeń. Spośród kilku koncertów
„Spotkań” wyróżnić należy
występ Nigela Kennedy’ego 
z zespołem Kroke. Kennedy to
słynny uczeń Yehudi Menuhina.
Od początku swej kariery zaska-
kuje wyglądem i zachowaniem.
Nie nosi smokingów, a jego 

fryzura sprawia, że bardziej przy-
pomina punka niż muzyka kla-
sycznego. Gra na znakomitych
skrzypcach Stradivarius. Kroke
natomiast to jeden z najlepszych
zespołów muzyki żydowskiej 
w Europie, utworzony przez
absolwentów Akademii Muzycz-
nej w Krakowie. Wykorzystują
elementy ludowej tradycji mu-
zycznej wielu narodów, np. bał-
kańskich Cyganów, czerpią też 
z doświadczeń muzyki klasycz-
nej i jazzu. Beata Ostojska

Kulturalni goście
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Jak powstał impresariat w Pałacu
Poznańskich?

Pomysłodawcą Impresariatu był Ryszard
Czubaczyński, który, jako nowy dyrektor
muzeum, postanowił założyć tu osobny
dział ożywiający działalność muzealną.
Zamarzyło mu się, żeby w tym pięknym
wnętrzu zaistniały także wydarzenia artys-
tyczne. Oboje znaliśmy się jeszcze z działal-
ności estradowej, więc zaproponował mi
objęcia kierownictwa impresariatu. Pierw-
szym artystą, który wystąpił tu z recitalem,
był Wojciech Młynarski. Z mojego życia
estradowego zostało mi wiele przyjaźni 
i zaczęłam to wykorzystywać – zapraszałam
ludzi, którzy wiele znaczyli i na estradzie, 
i w teatrze, i w muzyce. Powstały wtedy różne
formy naszej działalności. Narodził się np.
program „Młynarski i jego goście”, były
małe formy teatralne, program dla dzieci pt.
„Niedziela z tatusiem w pałacu”, „Artyści
krakowscy w pałacu”. Wielkim wydarze-
niem była „Noc z Schaeferem w Pałacu
Poznańskich” – czyli wszystkie realizacje
Bogusława Schaefera, których dokonał
Mikołaj Grabowski. Z czasem pojawiły się
propozycje większych form, które u nas nie
mogły się zmieścić, dlatego wynajmowaliś-
my sale teatralne, salę Filharmonii – właśnie
tam odbyło się „Oratorium wielkanocne”
Włodzimierza Korcza z udziałem artystów
chóru Akademii Muzycznej. Korcz, jako
łodzianin, pasował tu znakomicie, bo Łódź
artystyczna wiele mu zawdzięcza. Dodam,
że to mój serdeczny przyjaciel, który będąc
jeszcze w Akademii Muzycznej napisał dla
mnie piosenkę – i do tej pory wspomina, że
byłam pierwszą piosenkarką, która nagrała
jego utwór – z nie istniejącą już orkiestrą
Henryka Debicha. 

Czym kieruje się Pani zapraszając gości 
– bo przecież nie wszyscy artyści mogą wystą-
pić w Pani salonie...

Rzeczywiście, jest kilku artystów, któ-
rych tu zupełnie nie widzę. Oni nie kompo-
nują się z tutejszą atmosferą i architekturą
salonu, zaś ich repertuar nie koresponduje 
z tym miejscem. Staram się dostosować
poziom moich wieczorów do tej oprawy,
która jest piękna i inspiruje do tego, żeby
działy się tu rzeczy wielkie i znaczące. Tak
się utarło, że w tym salonie bywają ludzie,
którzy się znają, i każdy wieczór jest dla
nich okazją do spotkania towarzyskiego.
Staramy się, żeby nasze wieczory nie koń-
czyły się w sali lustrzanej, potem spotykamy
się z artystami i publicznością przy filiżance
kawy czy kieliszku wina. Wnętrza pałacu

narzucają pewien styl. Chciałabym w ten

sposób kultywować i kontynuować tradycje
dobrych salonów artystycznych. Artyści
często wracają do nas z nowymi propozycja-
mi. Mamy grono stałych przyjaciół i stąd
tytuł naszego jubileuszowego koncertu –
„Koncert Przyjaciół”

Podejmujecie czasami ryzyko artystyczne
i zapraszacie nieznanych artystów, czy bazu-
jecie na gwiazdach? 

Mamy cykl „Promocja młodych artys-
tów”. Tu muszę się pochwalić, że od naszego
salonu zaczęła się międzynarodowa kariera
skrzypków Wojtka i Piotra Pławnerów. Dla
nas to wielka satysfakcja, gdy okazuje się, że
mieliśmy intuicję i zainwestowaliśmy w roz-
wijający się talent. Czasem trzeba ryzyko-
wać. Zdarzają się też wpadki, może dlatego,
że nie zawsze jesteśmy w stanie sprawdzić
poziom występu przed zaproszeniem artys-
tów. Ale dzięki hojności naszych mecena-
sów mogłam jeździć przez wiele sezonów na
Przegląd Piosenki Aktorskiej do Wrocławia,
a tam bardzo często pojawiali się artyści,
których potem tu ściągałam. Np. zaraz po
występach we Wrocławiu był u nas Michał
Bajor i Jacek Wójcicki. 

Jakie były najbardziej wzruszające mo-
menty w działalności impresariatu?

„Oratorium wielkanocne” Włodzimie-
rza Korcza, połączone z jego benefisem.
Pojawiło się wtedy na naszej scenie wielu
współpracujących z nim artystów. Inne
wydarzenie to monodram „Msza za miasto
Arras” Andrzeja Szczypiorskiego z udzia-
łem Janusza Gajosa. Był też wspaniały spek-
takl „Kolacja” z Teatru Powszechnego 
w Warszawie, gdzie nasza naturalna sceneria
pałacu bardzo się przydała, bo w oryginale
rzecz się dzieje w Wersalu. Szalenie senty-
mentalne jest dla mnie to, że mogliśmy orga-
nizować kolejne jubileusze Wojciecha Mły-
narskiego. 

Dla Łodzi artystycznej impresariat
MHMŁ – to Pani. Jest Pani człowiekiem-
-instytucją, dźwiga Pani na swoich barkach
trud przygotowania tylu wspaniałych wyda-
rzeń. Kto pracuje razem z Panią na sukces
tych wieczorów ?

W sprawach organizacyjnych wspiera
nas bardzo dział techniczny kierowany
przez Zdzisława Piotrowskiego. Bardzo
dobrze – i twórczo! – ułożyła nam się współ-
praca z dyrektorem Muzeum Ryszardem
Czubaczyńskim, który nam sprzyja i pod-
powiada projekty. Wspierają nas właściwie
wszyscy pracownicy Muzeum. Wielki udział
w naszym jubileuszu mają nasi mecenasi,
bo muzeum nie jest tak zamożne, aby
wszystko samodzielnie finansować. Żeby
zapewnić godne honoraria artystom, bilety
musiałyby być szalenie drogie... Bardzo nam
pomaga firma Amcor z Jerzym Czubakiem
na czele, Olimpia i jej szefowa Urszula
Gocał, hala Selgros, dzięki której zaprasza-
my po koncertach na lampkę wina, Bank
PKO BP – to za czasów dyrektorowania
Jolanty Chełmińskiej odnowiona została
Sala Lustrzana, pomagają nam firmy Fultex,
Hurtap, Zimny, Interservis, Bank Śląski,
Robert Dybalski, który funduje słodycze 
i jubileuszowe torty. We wszystkim uczestni-
czy Krystyna Ziembicka, prowadząca nasz
catering pałacowy, a firma H. Skrzydlewska
zawsze obdarowuje naszych artystów kwiata-
mi. Osoby prywatne też przekazują nam pie-
niądze. 

Kto pomaga w organizowaniu działal-
ności impresariatu?

Niedawno nasze kalendarium wzboga-
ciło się o cykl „Jazz w Pałacu”. Wymyśliła go
i prowadzi Maria Barud, inicjatorka tego, to
dzieje się w niedawno otwartej kawiarni
pałacowej „Retro”. Właśnie z Marysią pro-
wadzimy wspólnie impresariat – Marysia
jest osobą szalenie mi bliską, nie tylko 
w pracy, również jako człowiek. 

Życzę dalszych sukcesów i dziękuję za
rozmowę.

Rozmawiała Beata Ostojska 

Jubileusz impresariatu odbędzie się 
22 czerwca o godz. 19.00. 
Wystąpią w nim: Hanna Banaszak,
Alicja Majewska, Zbigniew Wodecki,
Michał Bajor, Zbigniew Macias,
Włodzimierz Korcz, Grupa MoCarta,
Zbigniew Zamachowski, Big Band
Jacka Delonga, Ireneusz Krosny.
Całość wyreżyseruje Krzysztof Jaślar,
scenografię przygotuje Mariola 
Dziomdziora.

SSalon w pałacu
Rozmowa z Krystyną Wawrzkiewicz, 

kierowniczką impresariatu Muzeum Historii Miasta Łodzi


