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HOTELE

RYNEK SZTUKI
DOM AUKCYJNY i GALERIA

ALICJA

ul. Wschodnia 69, tel. 630-47-79

BOSS

BOSS

BOSS

www.ryneksztuki.lodz.pl

ul. Politechniki 19A
tel./fax 042 684-63-70
tel./fax 042 648-76-04

recepcja@hotel-alicja.pl

GALERIA (parter)

ESKULAP przy I CZMP

ul. Tatrzańska 11
tel. 042 672-48-89, 042 676-31-13
tel./fax 042 676-31-05

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

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

officeboss@hotel-boss.pl

HOTEL FOCUS ŁÓDŹ

PIEMONT

REYMONT

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:

WAŻNE TELEFONY

139 Aukcja Dzieł Sztuki – 14 marca 2010

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

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

tel. +48 42 637 12 00

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

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

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

rezerwacje@hotelreymont.com

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

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
I ETNOGRAFICZNE

MUZEUM KINEMATOGRAFII

pl. Wolności 14, tel. 0 42 632-84-40
CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA

BOOK ART MUSEUM

MUZEUM SZTUKI / MUSEUM OF ART
ul. Więckowskiego 36,
tel. 0 42 633-97-90
MUZEUM SZTUKI REZYDENCJA
„KSIĘŻY MŁYN”

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
LODZ VOIVODE OFFICE
tel. 0 42 664-10-10
SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
LODZ PROVINCE COUNCIL
tel. 0 42 663-30-50
URZĄD MIASTA ŁODZI / CITY HALL
tel. 0 42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
TOURIST INFORMATION CENTRE
tel./fax 0 42 638-59-55
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
WJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO / LODZ VOIVODESHIP
REGIONAL TOURISTIC ORGANIZATION

tel. 0-42 638-59-57

MUSEUM OF ARCHAEOLOGY
AND ETHNOGRAPHY

MUZEA

ul. Łąkowa 23/25

MUSEUM OF TEXTILE INDUSTRY

ul. Piotrkowska 282, tel. 0 42 683-26-84
MUZEUM MIASTA ŁODZI
MUSEUM OF ŁÓDŹ CITY

ul. Ogrodowa 15, tel. 0 42 654-00-82
MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI
MUSEUM OF SPORT AND TOURISM

ul. ks. Skorupki 21, tel. 0 42 636-83-58

MUSEUM OF CINEMATOGRAPHY

pl. Zwycięstwa 1, tel. 0 42 674-09-57
MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ

ul. Tymienieckiego 24, tel. 0 42 674-42-98
MUSEUM OF ART „KSIĘŻY MŁYN”
MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH RESIDENCE
MUSEUM OF INDEPENDENCE
ul. Przędzalniana 72, tel. 0 42 674-96-98
ul. Gdańska 13, tel. 0 42 632-71-12
MUZEUM GEOLOGICZNE
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ
GEOLOGICAL MUSEUM
- MUZEUM MARTYROLOGII
ul. Kopcińskiego 31, tel. 0 42 635-45-93
RADOGOSZCZ
- MUSEUM OF MARTYRDOM
ul. Zgierska 147, tel. 0 42 655-36-66

CENTRUM KONFERENCYJNE
HOTEL
RESTAURACJA
KAWIARNIA
DOMKI TYPU BRDA
STAJNIA Z PARKUREM
ODNOWA BIOLOGICZNA
UWAGA: Wszelkie zmiany adresów i telefonów prosimy zgłaszać redakcji do 15 dnia każdego miesiąca.

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
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b.ostojska@ambos.pl
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Od lutego pełniącym obowiązki Prezydenta Miasta jest
Tomasz Sadzyński, były radny
Rady Miejskiej, zasiadający
w ławach Klubu Platformy
Obywatelskiej. Swoje obowiązki będzie pełnił do czasu
rozstrzygnięcia
wyborów
samorządowych jesienią; nadzorować będzie zadania realizowane
przez
Gabinet
Prezydenta Miasta, Wydział
Strategii i Analiz, Wydział
Prezydent Łodzi Tomasz Sadzyński
Zarządzania Kryzysowego
i Bezpieczeństwa, Biuro Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Skarg, Biuro
Analiz Medialnych i Wydawnictw, Biuro Prawne, Biuro Rady Miejskiej,
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy, Biuro Miejskiego
Rzecznika Konsumentów, Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
Oddział Ochrony Informacji Niejawnych, dyrektorów delegatur
Urzędu Miasta Łodzi, Straż Miejską. Niedługo po nominacji prezydent
przedstawił swoich zastępców: Wiesławę Zewald, byłego kuratora oświaty, Dariusza Jońskiego, byłego szefa klubu radnych Lewica w Radzie
Miejskiej, Łukasza Magina, który był doradcą Ministra Sprawiedliwości,
oraz Marcina Bugajskiego, byłego radnego PO.

Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Wydawca nie odpowiada za treść reklam.
The editor cannot be held responsible for the content of the advertisments.
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Na zdjęciu od lewej: dyrektor Łódź Art Center Krzysztof Candrowicz, Prezydent Łodzi Tomasz Sadzyński, Wojewoda
Łódzki Jolanta Chełmińska, przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak i Marszałek Województwa Łódzkiego
Włodzimierz Fisiak

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Wiesława Zewald nadzorować
będzie zadania realizowane przez Wydział Edukacji, Wydział Kultury,
Wydział Sportu, Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.
Wiceprezydent Dariusz Joński będzie nadzorować zadania realizowane
przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, Zarząd Dróg
i Transportu. Z kolei wiceprezydent Łukasz Magin nadzorować będzie
zadania realizowane przez Wydział Administracji ArchitektonicznoBudowlanej, Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków,
Wydział Gospodarowania Majątkiem, Biuro ds. Realizacji i Nadzoru
Inwestycji, Biuro Informatyki oraz współpracować będzie z Powiatowym
Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Wiceprezydent Marcin Bugajski
nadzorować zaś będzie zadania realizowane przez Wydział Budynków
i Lokali, Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji, Wydział Spraw
Społecznych, Wydział Zdrowia Publicznego, Biuro Partnerstwa
i Funduszy, Centrum Świadczeń Socjalnych, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej wraz z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
nadzorowanymi przez Ośrodek. Pełniącym obowiązki rzecznika prasowego prezydenta Łodzi został Wojciech Janczyk, a zastępuje go
Magdalena Sosnowska. 			
(red)

FILM VIDEO FOTO

w postprodukcji wideo
i realizacji filmu za
pomocą aparatu fotograficznego oraz fotoboardingowi. Targi to także
bogata prezentacja interesujących wystaw fotograficznych. Uwagę zwiedzających przyciągnie
ekspozycja prac fotograficznych wykonanych
podczas ekspedycji przez
Syberię nad Morze
Ochockie, której głównymi pomysłodawcami byli Mateusz Damięcki i Dominik Kopczyński.
Wystawa zatytułowana „Mercedes G Allegro Syberia Expedition”
przedstawia miejsca i wydarzenia, które najbardziej utkwiły w pamięci
uczestników wyprawy. Goście targów będą mogli obejrzeć także
pokonkursową wystawę ”Zainspirowani Japonią”, prace laureatów
konkursu Prasowe Zdjęcie Roku 2009, zorganizowanego przez Klub
Fotografii Prasowej SDP, oraz zdjęcia zwycięzców konkursu „Oblicza
Łodzi 2009 – reminiscencje”. Podczas targów
odbędzie się także premierowa
prezentacja
wydawnictw zgłoszonych
do
kon k urs u
„Fotograficzna
Publikacja Roku 2009“.
Organizatorem imprezy
są Międzynarodowe Targi
Łódzkie, a jej szczegółowy program znajdziemy
na stronie www.mtl.lodz.
pl/fvf
(red)

150 wystawców z Polski i zagranicy w trzech halach targowych
zaprezentuje nowości podczas trzynastej edycji Targów Sprzętu
Fotograficznego, Filmowego i Video FILM VIEDEO FOTO, które
odbędą się w dniach 25-27 marca na terenach wystawienniczych przy
ul. Skorupki i Stefanowskiego. To najważniejsze wydarzenie tej branży
w Polsce, prezentujące bogatą ofertę najnowocześniejszego sprzętu
i akcesoriów filmowych, fotograficznych i wideo, oraz sprzętu komputerowego dedykowanego obróbce obrazu. Pierwszy dzień imprezy
skierowany jest do profesjonalistów, zaś kolejne dwa – do wszystkich
pasjonatów branży. Targi są doskonałą okazją do spotkań i prezentacji
nowości oraz forum wymiany myśli i integracji branży. Rokrocznie
odwiedza je kilkanaście tysięcy zwiedzających!
W tym roku po raz pierwszy odbędzie się podczas targów giełda
kolekcjonerska „Świat starej fotografii”, do której zaproszono pasjonatów fotografii, pocztówek, zdjęć, na których uchwycone są dawne
i niecodzienne sceny z życia, jak również kolekcjonerów zabytkowych
aparatów fotograficznych, starych klisz oraz albumów. Podobnie jak
w ubiegłych latach, targom towarzyszy niezwykle bogaty program
seminariów, warsztatów, prezentacji i spotkań. Goście będą mogli
uczestniczyć
m.in.
w warsztatach cyfrowej
kreacji obrazu; cyfrowej
edycji zdjęć w programie Photoshop; zastosowania wideo w kampaniach reklamowych;
wykładach o tworzeniu
multimedialnej galerii
zdjęć na potrzeby prezentacji i promocji
w internecie, zastosowaniu efektów wizualnych

www.sse.lodz.pl

TARGI
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Medalowy Interbud

Prestiżowe, Złote
Medale
Targów
INTERBUD
2010
otrzymały w tym roku
firmy
FAKRO,
RUUKKI POLSKA
oraz Przedsiębiorstwo
Budownictwa
Ogólnego VESTER
Handzelewicz.
Wyróżnienia przyznano natomiast firmom
A R M A T U R A
KRAKÓW
SA,
BLACHOTRAPEZ TJ LUBERDA, WPW INVEST oraz
VIESSMANN Werke GmbH & Co. KG. Nagroda Wojewody
Łódzkiego powędrowała do PPUH „KEKBUD”. Nagrodę Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego otrzymała spółka STOLBUD
Włoszczowa, a Godło Złoty Kask Polskiej Izby PrzemysłowoHandlowej Budownictwa wręczono łódzkim firmom PPHU
PETECKI oraz ABATEX. Gratulujemy laureatom nagród, a organizatorom targów – świetnej imprezy, przyciągającej do Łodzi tak wiele
znakomitych firm oraz gości z całego kraju!
(jm)

Lutowe Targi
Budownictwa
I N T E R B U D
potwierdziły swoją
wysoką rangę w klasyfikacji polskich
imprez branżowych
– są niewątpliwie
drugą
wystawą
budowlaną w kraju,
ustępującą jedynie
poznańskiej
Budmie. To targi nowych technologii, dobrych emocji i pozytywnych energii –
mówi Paweł Babij, prezes spółki Interservis, która organizuje imprezę. – Tu się nie tylko handluje, ale przede wszystkim rozmawia o przyjaznym
otoczeniu wokół domu i nowoczesnych rozwiązaniach ułatwiających codzienne
funkcjonowanie. W tym roku zwiedzający byli bardzo wymagający, z satysfakcją obserwowałem wysoki poziom prowadzonych rozmów z wystawcami. Targi
integrują całe środowisko budowlane, a zainteresowanie wystawą świadczy
o tym, że budownictwo jest ważną dziedziną polskiej gospodarki.

rynek Łódzki 3(106) 2010
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JUVENTA leczy i pielęgnuje
Rozmowa z Katarzyną Sadowską, kierownikiem Działu Marketingu spółki Program Juventa z siedzibą w Legionowie.
Otworzyliście niedawno dwa
nowe lokale w Manufakturze:
w pierwszym jest apteka, w drugim
salon z eko-kosmetykami. To szybka ekspansja – do niedawna spółka prowadziła tylko aptekę
w Centrum Zdrowia Matki
Polki...
Faktycznie szybko się rozrastamy, nie tylko w Łodzi,
bo w całym kraju. Obecnie
w Programie Juventa uczestniczy 29 aptek, także w małych
miejscowościach, gdzie pacjenci mają utrudniony dostęp
do tego typu świadczeń.
Staramy się wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom.
W przygotowaniu naszej
oferty bierzemy pod uwagę ich
wiek, moment w życiu, porę
roku, a przede wszystkim nowości pojawiające się na rynku.
Przy zakupie w aptece objętej
Programem Juventa w Manufakturze oferujemy ceny hurtowe, aby umożliwić pacjentom
zakup niezbędnych leków, liczne promocje, a przede wszystkim miłą i profesjonalną obsługę. W naszej aptece pacjenci
mogą skorzystać z bezpłatnego
pomiaru ciśnienia krwi, a dzieci – miło spędzić czas w specjalnie przygotowanym kąciku,
podczas gdy ich rodzice dokonują zakupów.

Oferujemy:
– miłą i profesjonalną obsługę
– bezpłatny pomiar ciśnienia
– atrakcyjne promocje
– bezpłatne badanie skóry,
wykonywane przez kosmetologów Programu Juventa
Rynek Manufaktury
ul. Drewnowska 58a
tel.: (42) 633 80 25
(42) 633 80 62 (Eko – Kosmetyki)
(wejście od strony ul. Zachodniej)

MEDYCYNA

Obok apteki w Manufakturze jest również salon
z kosmetykami ekologicznymi.
Zdobywają one coraz więcej
zwolenników, dlatego przy niektórych
aptekach,
także
w Manufakturze, stworzyliśmy
Centra Dermokosmetyczne.
Można w nich uzyskać fachową
poradę specjalistów na temat
skóry lub włosów i na miejscu
przetestować działanie naturalnych, biologicznych kosmetyków renomowanych producentów: Ava Eko Linea, Dr
Hauschka, Organix, Danielle
Laroche, Image, Plante System,
Lavera, Officyna, Sanoflore, Bio
Sure, Nuxe, Logona, Florame.
Ich składnikami są naturalne
oleje roślinne, ekstrakty ziołowe, wosk pszczeli, oleje eteryczne. Kosmetyki te nie zawierają
środków konserwujących, syntetycznych barwników, substancji
ropopochodnych
i metali ciężkich. Posiadamy
preparaty do pielęgnacji skóry
twarzy i ciała, zestawy dla alergików, szampony, odżywki,
kosmetyki upiększające, zestawy kosmetyków dla mężczyzn,
preparaty pielęgnacyjne dla
dzieci i niemowląt oraz preparaty do aromaterapii. Serdecznie
zapraszamy!
(BeO)

Zapraszamy do nowo otwartej Apteki Programu Juventa
Ceny hurtowe!

24h
7 dni w tygodniu
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Będzie SUKCESJA

do squash`a, ściana wspinaczkowa, fantasy park,
klub fitness i SPA, restauracje z barami i kawiarenkami, ale także poliklinika, centrum konferencyjne, 160-pokojowy hotel,
biurowiec klasy A oraz
parkingi na około 1500
samochodów. Docelowo
zatrudnienie znajdzie tu
ponad 2600 osób.
Niegdyś była tu fabryka Albrechta i Gampego z początku XX wieku...
Sercem naszego projektu jest właśnie ta fabryka. Zachowamy
część jej oryginalnych elementów architektonicznych – m.in. dzięki
Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi, który przekaże 8 mln zł
na rewitalizację pofabrycznych budynków z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Koncepcję architektoniczną
opracowuje warszawska pracownia Hermanowicz Rewski Architekci.
Projekt został już laureatem ogólnopolskiego konkursu „Wygramy
razem Euro”. SUKCESJA ma
łączyć nowoczesną architekturę
z przemysłowymi tradycjami
miasta. Będzie zbudowana
w oparciu o najnowsze proekologiczne i energooszczędne
technologie, wykorzystujące
kolektory słoneczne, ledowe
oświetlenie, odnawialną energię i szarą wodę. W 2012 roku
ma powstać galeria handlowa,
część rozrywkowo-rekreacyjna
oraz parkingi, później hotel,
a w ostatnim etapie biurowiec.
(Rozmawiał: jm)

Rozmowa
z
Krzysztofem
Apostolidisem, prezesem Fabryki
Biznesu,
inwestorem
Centrum
Handlowo-Biznesowo-Rozrywkowego
SUKCESJA
SUKCESJA to Pana najmłodsze
dziecko biznesowe. Na jakim jest etapie?
W tej chwili kończymy prace związane z wielobranżowym projektem
koncepcyjnym. Od strony formalnoprawnej projekt ma już decyzję o warunkach zabudowy. Inwestycja będzie
finansowana przez konsorcjum banków polskich i zagranicznych. Szacunkowy koszt budowy pierwszego etapu wynosi 80 mln euro, a dwóch kolejnych - 40 mln euro. Prace
powinny się rozpocząć na przełomie 2010 i 2011 r.
Niektórzy deweloperzy podejmowali
decyzje o budowie biurowców wtedy, gdy
mieli umowy na wynajem 40 proc. przestrzeni. Potwierdza to Pan?
Tak było w czasach koniunktury.
Teraz jest trudniej. Przede wszystkim
wymagania banków są o wiele wyższe.
SUKCESJA przeznaczona będzie pod
wynajem. To nie tylko galeria handlowa, ale wielofunkcyjne centrum biznesowo-handlowo-rozrywkowe III generacji o całkowitej powierzchni 150 tys.
mkw., mające rozbudowaną strefę spędzania wolnego czasu. Będą w niej
m.in. sale kinowe, kręgielnia, boiska

Z początku nosił nazwę Palast,
w latach 20. zmienioną na PoloniaPalast; podczas II wojny światowej
usunięto drugi człon nazwy pozostawiając samo Polonia.
Od 1974 r. hotelem zarządzało
Przedsiębiorstwo
Turystyczne
„Łódź”, które w 2008 r. zostało
przekształcone w spółkę z o.o.
„Centrum Hotele”, zarządzającą
także hotelami Savoy, Centrum,
Światowit i Mazowiecki. W styczniu 2003 r. hotel stracił posiadane 2
gwiazdki z uwagi na katastrofalny
stan budynku. Działania naprawcze
rozpoczęto w 2007 r., a w ostatnich
dniach lutego 2010 r. Polonia-Palast
odzyskała utracone gwiazdki oraz
należne jej miejsce na mapie polskiego hotelarstwa. Kategoryzacja
hotelu to ważny krok na drodze
spółki „Centrum Hotele” do prywatyzacji. W obrębie wszystkich
swoich obiektów spółka spełniła
wymogi kategoryzacyjne, co gwarantuje stabilność świadczonych
usług w ujęciu spełnienia wymogów branżowych. Stan ten jest przykładem pozytywnych następstw
przekształcenia Przedsiębiorstw
Państwowych w jednoosobowe
Spółki
Skarbu
Państwa
Rzeczpospolitej
Polskiej.
Gratulujemy firmie sukcesu i życzymy kompletu gości!
(jm)

Gwiazdy wróciły do Palast
Hotel należy do trzech zabytkowych miejsc noclegowych w Łodzi,
wybudowanych przed I wojną światową. Do dziś w elementach wystroju zachował się niepowtarzalny klimat z początku XX wieku, uwypuklony dodatkowo szeroko zakrojonymi pracami remontowo-konserwatorskimi, które przeprowadzono
w ostatnich latach (pisaliśmy o tym
w RŁ 1/2009). Gmach wzniesiono
z inicjatywy rodziny Dobrzyńskich.
Zajął prostokątną działkę w centrum miasta u zbiegu ulic
Widzewskiej i Dzielnej (dziś
Narutowicza i Kilińskiego).
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Uczymy nie tylko francuskiego

cuskich. W porozumieniu z Ambasadą
Belgii będziemy prezentować kino belgijskie, a w dniach 21-15 marca zapraszamy na Święto Frankofonii, w ramach
którego odbędzie się pokaz filmu „I Bóg
stworzył kobietę” w reżyserii Rogera
Vadima z udziałem Brigitte Bardot, połączony z pokazem mody. Podjęliśmy też
współpracę z Izbą Handlową Polski
we Francji.
Z kim współpracuje Alliance Francaise w Manufakturze?
Mamy partnerów, którzy koncentrują się na działalności związanej z siecią internetową i wszystkim, co się wiąże z nowoczesną technologią. Współpracujemy z przedsiębiorstwami AGRAF i BENQ.
W zakresie kultury i przedsięwzięć kulturalnych bardzo nas wspiera
DALKIA, pomaga nam Ambasada Francji oraz przyjaciele z Ambasady
Belgii. Wyposażenie i wykończanie wnętrz ośrodka zawdzięczamy firmie LEROY-MERLIN, a obecnie podpisujemy umowę partnerską
z FRIGO-POLSKA. Wspólnie z Manufakturą organizować będziemy
w końcu maja „Forum dla zatrudnienia” z udziałem największych
przedsiębiorstw z Łodzi, adresowane głównie do studentów.
Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.aflodz.pl 				
(BeO)

Dwa
pytania
do Marka Boudin, dyrektora Alliance Francaise
w Manufakturze
Jakie kursy będą zainicjowane w nadchodzącym semestrze?
Wszystkie kursy języka
francuskiego od poziomu
A1 do C-2, francuskiego
specjalistycznego (np. księgowości) dla przedsiębiorstw, a także języki hiszpański i włoski
(na który jest coraz więcej chętnych!). Proponujemy także francuski
w odmianie kanadyjskiej oraz dla dzieci od 4 roku życia – zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem elementów muzyki, plastyki itd. Mamy
przeszkolony personel do prowadzenia takich zajęć. Prowadzimy oczywiście również język polski dla cudzoziemców. W tym roku rozpoczęliśmy współpracę z telewizją TV-5 i będziemy rozwijać to przedsięwzięcie dla studentów, którzy chcą korzystać z telewizyjnych kanałów fran-

Emocje w tańcu

współczesny, czy ludowy – mówiła podczas
spotkania
Aleksandra Stanisławska,
wicedyrektorka ds.
artystycznych szkoły
baletowej. Na zakończenie
spotkania
dzieci
(najmłodsi
mieli zaledwie 4
latka!), które odważyły się zatańczyć „Trojaka” do piosenki „Zasiali górale”, zostały obdarowane nagrodami.
Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Belcanto
Ballo” odbędzie się w niedzielę 18 kwietnia o godz.
12.00. Spotkania te odbywać się będą raz na dwa
miesiące.
Gorąco je
p o l e c a m y,
gdyż
dzieci
w przystępny
i swobodny
sposób mogą
tu zapoznać
się ze sztuką tańca oraz światowymi dziełami i kompozycjami baletowymi.
(b)

W kawiarni „Belcanto Caffe” w Teatrze Wielkim odbyło się
w lutym niecodzienne spotkanie „walentynkowe”. Właścicielka
lokalu Elwira Zielińska oraz Magda Sierakowska, dyrektorka
Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi,
zaprosiły dzieci oraz rodziców w podróż do zaczarowanego świata baletu. Główną atrakcją programu była prezentacja jedenastu układów tanecznych w wykonaniu uczniów szkoły baletowej.
Goście obejrzeli m.in. wariację

z baletu „Śpiąca Królewna”, fragmenty z baletu „Giselle”, wariację
Amorka z „Don Kichota” oraz ludowego „Trojaka”. – Silne przeżycia
uczuciowe takie jak gniew, strach, radość i miłość wyrażane są w tańcu
od zarania dziejów. Inaczej jednak wyraża je taniec klasyczny inaczej taniec

Młodzi do Brukseli

wraz z opiekunami, certyfikaty uczestnictwa
oraz upominki.
Pomysłodawcą projektu jest Biuro Eurodeputowanego
Jacka
Saryusz-Wolskiego, któremu szczególnie bliska
jest edukacja młodych
ludzi i ich entuzjastyczne nastawienie do projektu, jakim jest Unia Europejska. Organizatorami projektu są Biuro
Poselskie i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego. Każda kolejna edycja programu cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży i nauczycieli.

Ruszyła IV edycja Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego.
W biurze posła do Parlamentu Europejskiego Jacka SaryuszWolskiego, gwarno i tłoczno. W każdą środę od początku stycznia
spotykają się tu uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Łodzi i woj. łódzkiego, słuchają wykładów, dyskutują w przypisanych im frakcjach politycznych i wypracowują swoje stanowiska
w dwóch zagadnieniach: „wspólnej europejskiej polityki energetycznej” oraz „wielojęzyczność plus kultura”. Po burzliwych negocjacjach, dyskusjach, przedstawieniu pisemnych rezolucji w sprawie
każdego z tematów, zaliczonym teście pisemnym, nastoletni posłowie wezmą udział w Obradach Młodzieżowego Parlamentu
Europejskiego, które jest przewidziane w połowie marca 2010 r.
Nagrodami w konkursie będą wyjazdy do Brukseli dla 6 laureatów
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Kulturalne przedwiośnie
Spotkanie z cyklu „Jazz w pałacu” w Muzeum Miasta Łodzi
odbędzie się 14 marca o godz. 19.00 pod znakiem muzyki Chopina
– Maria Barud zaprasza bowiem do Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskich
na koncert jazzowy pt. „Chopin songbook”. Przy fortepianie zasiądzie Kuba Stankiewicz (autor aranżacji), a Inga LewandowskaStankiewicz będzie śpiewać utwory Chopina z tekstami polskich
poetów.
W Centralnym Muzeum Włókiennictwa do 7 marca będzie
można oglądać wystawę „Przeplot”, pokazującą prace tkackie studentów ASP z Poznania. Także do 7 marca, ale w Galerii Łódzkiej, obejrzymy ciekawą wystawę miniatur scenograficznych i kostiumów
Teatru Muzycznego w Łodzi. Właśnie w takiej scenerii zespół teatru
wystawi – cieszącą się od lat dużą sympatią młodej widowni – bajkę
muzyczną pt. „Smurfowisko, czyli Gargamel złapany”. Tego samego
dnia o godz. 11.00 dla dzieci
zagra także Teatr Nowy, który
pokaże spektakl pt. „Len”, zaś
o godz. 18.00 teatr zaprasza
dorosłych widzów na taneczny
performance inspirowany dramatem „Matematyka miłości”.
Ostatnią zimową premierą
Teatru Muzycznego był musical
„Na końcu tęczy”, w którym
postać
piosenkarki
Judy
Garland kreuje Anna Walczak.
Teatr pokaże ten spektakl 12 i 13
marca
w
Akademickim
Ośrodku Inicjatyw Artystycznych.
Teatr Wielki zaprasza 6
marca o godz. 19.00 na premierę opery „Rusałka” Antonina
Dvořáka – do realizacji przedstawienia zaproszono tu młodych, ale uznanych artystów. Orkiestrę
Teatru Wielkiego przygotuje i poprowadzi Łukasz Borowicz, zaś
przedstawienie wyreżyseruje Tomasz Czyż, muzykolog i dramaturg

związany z Operą Narodową.
W partii Księcia będziemy oklaskiwać Krzysztofa Bednarka,
tytułową Rusałkę śpiewać będą
na
zmianę
Violetta
Chodorowicz,
Monika
Cichocka i Dorota Wójcik,
a w partii Jezibaby wystąpią
Jolanta Bibel i Agnieszka
Makówka.
20 marca o godz. 18.00 Teatr
Arlekin zaprasza na premierę
spektaklu „Złodziej czasu”,
a Studio Teatralne Słup –
na „Polaka sen proroczy”
w
reżyserii
Marcela
Szytenchelma. Warto również
zapoznać się z dorobkiem łódzkiej Ogólnokształcącej Szkoły
Baletowej im. Feliksa Parnella:
Na zdjęciu: Daria Majewska z łódzkiej Ogólnokształcącej
13 marca o godz. 11.00 w budyn- Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella
ku szkoły przy ul. Wrocławskiej
3/5 rozpocznie się tzw. dzień otwarty. Chętni poznają wtedy ofertę
szkoły, obejrzą fragmenty lekcji różnych technik tańca, a także koncert uczniowski. Natomiast 23 marca uczniowie i dyplomanci wystąpią na scenie Teatru Wielkiego w spektaklu „V Gala Baletowa”.
Interesujące spotkania organizuje Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna im. Piłsudskiego. W lutym gościem biblioteki
był poeta Ernest Bryll, który czytał swoje wiersze i zajmująco opowiadał o polskiej literaturze ostatnich lat, a także – jako były ambasador,
o polskiej polityce międzynarodowej. Biblioteka zaprasza 8 marca
o godz. 13.00 na spotkanie z podróżnikiem Jackiem Cholewskim,
który opowie o największej łowczyni krokodyli na świecie – Polce
Krystynie Pawłowskiej. W marcu realizowany będzie w Łodzi duży
projekt pt. „Dotknij teatru”. Biorą w nim udział łódzkie teatry oraz
inne instytucje kulturalne. Akcja ma wykazać, że teatralna Łódź wcale
nie tonie, a teatr nie jest zamknięty w budynkach. Czeka nas bogaty
cykl prezentacji w Galerii Łódzkiej
i Fabryce Sztuki, warsztaty plastyczno-teatralne przygotowane przez Teatr
„Pinokio” (2-4 marca), spektakle dla dzieci, m.in. „Len” Teatru Nowego
i Akademickiego Teatru Tańca (6-7 marca)
oraz przegląd technik teatralnych pt.
„Medytacja w ruchu” (16 marca).Cały ten
cykl zakończy się 27 marca, czyli
w Międzynarodowy Dzień Teatru.
Beata Ostojska

Spektakl "Na końcu tęczy", fot.Grzegorz Niewiadomski

KINA
BAŁTYK
ul. Narutowicza 20
tel. 42 630 36 03
CHARLIE
ul. Piotrkowska 203/205
tel. 42 636 00 92
CYTRYNA
Pomorska 39/41
Budynek UŁ, dawna siedziba Prexera
CINEMA CITY
ul. Karskiego 5, tel. 42 664 64 00
ŁÓDZKI DOM KULTURY
ul. Traugutta 18, tel. 42 633 70 13
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TEATRY
TEATR WIELKI
pl. Dąbrowskiego, tel. 42 633 99 60
TEATR MUZYCZNY
ul. Północna 47/51, tel. 42 678 35 11
TEATR im. S. JARACZA
ul. Jaracza 27, tel. 42 633 15 33
TEATR NOWY
ul. Więckowskiego 15,
tel. 42 633 44 94
TEATR POWSZECHNY
ul. Legionów 21, tel. 42 633 25 39
TEATR STUDYJNY PWSFTv i T
ul. Kopernika 8, tel. 42 636 41 66

ORANGE IMAX
ul. Karskiego 5
tel. 42 664 64 64
POLONIA
ul. Piotrkowska 67
tel. 42 630 02 15
SILVER SCREEN
al. Piłsudskiego 5
tel. 42 639 58 00/58
TATRY
ul. Sienkiewicza 40
tel. 42 633 31 72
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TEATR LOGOS
ul. Skłodowskiej-Curie 22
tel. 42 637 65 45
TEATR V6
ul. Żeromskiego 74/76
tel. 42 668 88 51
TEATR MAŁY w Manufakturze
ul. Drewnowska 58,
tel. 42 633 24 24
FILHARMONIA ŁÓDZKA
im. Artura Rubinsteina
ul. Narutowicza 20/22,
tel. 42 664 79 79

KULTURA

Restauracja ANALOGIA

Stary Rynek 2

tel.: 042 636 56 56
www.analogialodz.pl

ul. Piotrkowska 55
tel.: 42 633 09 25

ul. Traugutta 3

ul. Piotrkowska 69
tel.: 042 632 23 20

Mamma Mija

tel.: 042 632 51 38

Muzyka na żywo!

Manufaktura-Rynek
tel. 042 633 77 11

ul. Narutowicza 26,
tel. 513 406 506

Restauracja
Satyna
Pl.Komuny Paryskiej 5A
tel.042-235-41-42
tel.509-343-700
tel.509-343-701

ul. Piotrkowska 67
tel. 042 633 68 68

Baśniowa Kawiarenka
ul. Narutowicza 79c
tel. 42 632 21 21

Manekin

ul. Piotrkowska 88
tel.: 602 55 10 20

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

Manufaktura Rynek
042 630-88-22

Przaśnie i smacznie
Miłośnicy tradycyjnej polskiej kuchni
doskonale znają restaurację “Chłopskie Jadło”
(ul. Traugutta 2, tel. 42
632 43 23, www.chlopskiejadlo.pl), działającą
w sieci należącej do giełdowej spółki Sfinks
Polska SA. Wystrój
restauracji wiernie oddaje charakter oferowanych
dań, przyrządzanych
w oparciu o receptury
kuchni chłopskiej i ziemiańskiej.
Zasiądziemy tu przy
drewnianych
ławach
obok glinianego i bielonego pieca, na którym
wiszą warkocze czosnku,
plastry boczku i przyprawy. Na ścianach znajdziemy drewniane narzędzia
i osprzęt koński, słynne
„jelenie na rykowisku”

oraz obrazki świętych. Wszystko w kolorze błękitnym i z motywami
kwiatowymi. Kelnerzy obsługują w haftowanych fartuchach i kamizelkach, ozdobnych koralach i zapaskach. Gości wita się poczęstunkiem z wiejskiego chleba, aromatycznego smalcu z jabłkiem, czosnkiem i majerankiem,
oraz prawdziwego wiejskiego twarogu ze szczypiorkiem i czarną solą.
Za przystępną cenę
wypróbujemy tu ziobro
z wieprza, ręcznie lepione pierogi i bigos, można
tu także zorganizować
imprezę okolicznościową lub bankiet i zamówić usługę cateringową.
W kraju działa 10 restauracji tej sieci – mówi Bogdan Bruczko, wiceprezes
zarządu spółki Sfinks Polska SA. – Jej losy oraz jej miejsce w strukturze
grupy kapitałowej spółki nie zostały jeszcze przesądzone.
Analizujemy wciąż kilka scenariuszy, ale ostateczną decyzję
w sprawie Chłopskiego Jadła przekażemy przy okazji prezentacji
długoterminowej strategii spółki.
Sfinks Polska zarządza obecnie 111 restauracjami,
w tym siecią 96 restauracji Sphinx w całej Polsce i za
granicą, oraz 5 restauracjami WOOK. Pod względem
wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji Sphinx jest
największą w Polsce siecią typu casual dining, i jednocześnie trzecią co do wielkości pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.
Jerzy Mazur

EVENTS-CONFERENCES-BUSINESS TRIP AND VIP CARE

WWW.CIECIURA.COM.PL

NOWA INTERPRETACJA LUKSUSU

+48 601-35-13-10
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CHINY Z PIETRYNY

Dwa numery za latarnią z elektrykiem, przy ul. Piotrkowskiej 41,
od półtora roku działa „China Restaurant” (tel. 42 634 23 51). Lokal
ma nieco ascetyczny wystrój, ale za to bardzo wygodne, skórzane fotele – to restauracja dla ludzi, którzy chcą komfortowo zjeść szybki egzotyczny posiłek z przyjaciółmi w przerwie między wykładami na studiach lub na biznesowym spotkaniu. Szefem kuchni jest Chińczyk
z Pekinu, który używa autentycznych przypraw chińskich do przygotowywania dań. Wypróbowaliśmy tu wołowinę w sosie pieprzowym
z ryżem i surówką oraz łososia w warzywach w czerwonym sosie
z ryżem. Dodatkowo jeszcze zamówiliśmy brokuły z czosnkiem, popijaliśmy drinkiem „Tropikalny miód”, a na deser wypiliśmy
„Chocotella cafe”. Do głównych dań podaje się tu słodki sos chili,
sojowy i ostry sanbal. Wszystko było tak wyborne, że dosłownie wylizaliśmy paluszki!

Karta dań liczy kilkadziesiąt
pozycji i każdy smakosz znajdzie
tu coś dla siebie. Można u nas także
zamówić dania na wynos – zachęca
Iwona Jedyk, menedżerka restauracji. Okoliczne firmy często zamawiają tu obiady dla pracowników,
a lokal można też zarezerwować
na zamkniętą imprezę. Na ścianach wiszą słynne chińskie pejzaże
– Wielki Mur, malownicze świątynie i scenki rodzajowe z codziennego życia. Na telebimie goście mogą
oglądać relacje sportowe racząc się
piwem Tyskie, ale my polecamy
chińskie piwo Tsingtao, które tylko
tu wypijemy. Smacznego!
(jm)

CHINA RESTAURANT

ul. Piotrkowska 41
tel.: 042 634 23 51

Figaro Club

ul. Piotrkowska 92
tel.: 042 630 20 08

Monaco Cafe

ul. Piotrkowska 134
tel.: 042 637 37 47
rynek Łódzki 3(106) 2010
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„Zero tolerancji” na Piotrkowskiej
Trzy pytania do Włodzimierza Adamiaka,
Menedżera Ulicy Piotrkowskiej
Wzorem byłego burmistrza Nowego Jorku
Rudolpha Giuliani ogłosił Pan program „Zero
tolerancji” dla: bałaganu, brzydoty/marności,
estetyki tandety, ruchu samochodowego. Jak
zamierza Pan „walczyć” z bałaganem i brzydotą?
Aby Piotrkowska mogła być postrzegana jako reprezentacyjna
ulica miasta o ambicjach metropolitalnych, powinna spełniać standardy ponadprzeciętnej jakości stosowanych materiałów, oświetlenia, rysunku i materiału nawierzchni, mebli ulicznych – latarni,
ławek, gazonów z zielenią, słupów ogłoszeniowych, a nawet koszy
na śmieci. Realizacja głównego celu „Strategii Piotrkowskiej” pozostanie bez szans, jeśli dominującym produktem, który jest na niej
sprzedawany, będzie „tani produkt”. Nie świadczy bowiem o metropolitalnym charakterze ulicy oferowane w drewnianych budach
piwo „za 3 zł” czy sklepy mające
„wszystko po 2 złote”. Takie miejsca powinny z niej jak najszybciej
zniknąć! Na Piotrkowskiej należy
stworzyć warunki do lokowania
przede wszystkim renomowanych, ekskluzywnych obiektów
handlowych i gastronomicznych.

Srebrny curling

Nie tylko w Vancouver trwają olimpijskie zmagania.
Najmłodsi sportowcy z całej
Polski uczestniczyli w lutym
w Olimpiadzie Młodzieży
w
Sportach
Zimowych
na Dolnym Śląsku. Męska drużyna AZS Łódź sekcji curlingu,
w składzie Mateusz Syczewski
(skip), Michał Pękala (vice),
Jeremi Telak i Aleksander Wiśniewski bez żadnej porażki przeszła mecze eliminacyjne i dopiero w finałowym meczu
o złoto uległa drużynie CCC Warszawa. To już drugi
srebrny medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
łódzkich curlerów - w ubiegłym roku podczas zawodów w Dębicy również zajęli 2 miejsce. Drużyna
dziewcząt zakończyła rozgrywki na piątym miejscu.
W klasyfikacji klubowej AZS Łódź został sklasyfikowany na trzecim miejscu.

Kelnerzy klasy UE

Rozmowa Markiem Zielińskim, właścicielem restauracji „Savoy”
Gdy przyszła moda na pracę w Anglii, w Łodzi zabrakło kelnerów...
Od lat brakuje w Łodzi wykwalifikowanych pracowników w branży gastronomicznej. W zawodzie jest duża rotacja, mało jest kelnerów
„po czterdziestce”, najlepsi szybko awansują na menedżera lub
zakładają własną firmę. Wielu kelnerów trafiło do zawodu przypadkowo, bez przygotowania zawodowego, i nie zawsze wiedzą, jak przywitać gościa, prawidłowo nakryć stół czy podać wino... A konsumenci są dziś bardziej wymagający. Dlatego wspólnie z żoną napisaliśmy
projekt podwyższenia kwalifikacji zawodowych kelnerów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wzięliśmy udział w konkursie Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego i uzyskaliśmy dofinansowanie na szkolenia zawodowe.
Na czym one polegają?
Są to wykłady i zajęcia praktyczne, czyli nakrywanie stołów, serwowanie potraw i napojów, nauka branżowego języka angielskiego
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A co z ruchem kołowym na Pietrynie?
„Zero tolerancji dla ruchu kołowego na Pietrynie” to bez wątpienia najbardziej kontrowersyjny punkt programu. Wszystkie „za
i przeciw” dotyczące tej kwestii
były już wielokrotnie dyskutowane. Ja odwołuję się do sprawdzonych praktyk stosowanych w każdym cywilizowanym mieście, gdzie
najcenniejsze przestrzenie publiczne pozostają wolne od powszechnego ruchu aut.
Jaką rolę w realizacji „Strategii” mają pełnić mieszkańcy miasta?
Ogromną! Dla rozwiązania problemów Piotrkowskiej potrzeba
niemałych pieniędzy. Gdzie nie dotknąć, sytuacja zmusza do leczenia, najczęściej doinwestowania, a tymczasem środków wystarcza
zaledwie na cerowanie rzeczywistości. Nie wszystkie rozwiązania
wymagają wielkich finansów. Potrzebna jest za to odwaga i determinacja. Trzeba, aby wszyscy użytkownicy Piotrkowskiej, a przede
wszystkim urzędnicy miejscy i wszystkie powołane przez miasto
służby konsekwentnie stosowali się do reguł lokalnego
prawa. Trzeba bezwzględnie karać przejawy chuligaństwa i wandalizmu. Należy także namówić łodzian
do nietolerowania bałaganu, reagowania na brzydotę
i tandetę. Jeśli realizacja programu „Zero tolerancji…” nie spotka się ze społecznym zrozumieniem,
a docelowa wizja ulicy Piotrkowskiej jako wizytówki
miasta nie będzie konsekwentnie realizowana, pozostanie tylko zadać łodzianom pytanie: kto wychodzi
ostatni i zgasi światło?
Rozmawiał: Jerzy Mazur
Curling nazywany czasem
"szachami na lodzie" rozgrywany jest na prostokątnej tafli
lodu przez dwie drużyny liczące po 4 zawodników. Do gry
używa się ciężkich granitowych
kamieni, które są wypuszczane
na lodzie w kierunku celu zwanego domem. Liczba przyznanych punktów zależy od ilości
kamieni znajdujących się najbliżej środka domu.
Sekcja curlingu AZS Łódź zaprasza
na treningi w każdą niedzielę o 9.30 na lodowisku „Retkinia” przy ulicy Popiełuszki 13b.
Zapraszamy wszystkich chętnych,
sprzęt, opieka instruktorów i dobra zabawa
gwarantowana!
Bliższe informacje na www.lodz.curling.pl
(ReP)

na
różnych
poziomach,
a na końcu jest blok interpersonalny, na którym m.in. uczymy
umiejętności obsługi klienta
trudnego. Uczestnikiem kursu
może zostać każdy, kto ukończył 18 rok życia, jest zameldowany na terenie województwa
łódzkiego i ma zatrudnienie,
bez znaczenia, w jakiej branży. Nie ma też ograniczenia wieku.
Organizujemy teraz nabór do kolejnych grup, które rozpoczną
naukę w marcu. Chętnych zapraszamy na stronę internetową www.
savoy.com.pl (skąd można ściągnąć formularz zgłoszeniowy) oraz
do Biura Projektu w Restauracji „SAVOY” przy ul. Traugutta 6.
Szczegółowych informacji udzielimy telefonicznie (nr 42 632 31 01).
Do kontaktu zachęcamy zwłaszcza menedżerów zakładów i firm
gastronomicznych, którzy chcieliby podnieść poziom umiejętności
zawodowych swoich pracowników.
(not. jm)
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Teraz IWA

W dniach 12-15 marca
wybieramy się na 37 edycję
Międzynarodowych Targów
Broni Myśliwskiej, Kolekcjonerskiej,
Artykułów
Terenowych i Akcesoriów
IWA & OutdoorClassics
do Norymbergii. W zeszłym
roku wzięło udział w targach ponad 1130 wystawców
z 53 krajów, a odwiedziło je
ponad 32 tys. gości ze świata,
więcej niż w 2008 r. To największa impreza tej branży
w Europie, a rok temu po raz
pierwszy w historii ekspozycja zajęła wszystkie siedem
hal kompleksu targowego,
jednego z najnowocześniejszych w Europie. Gabriele
Hannwacker, szefowa projektu targów zapewnia, że tegoroczna
impreza będzie również świetna!
IWA od lat przyciąga
wystawców
z różnych dziedzin
sportów terenowych.
Wielu z nich pokaże
w tym roku produkty
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dla agencji ochrony
i służb antyterrorystycznych, a w Hali 4
będzie “Miasteczko
Optyki
Sportowej
IWA VISTA” – jedna
ze ścian jest z tafli
szklanej o powierzchni 1650 mkw., dzięki
czemu hala jest oświetlona światłem dziennym. Zwiedzający
testować tu będą lunety w warunkach naturalnych, mając do dyspozycji specjalne platformy obserwacyjne oraz wytrenowane ptaki
łowne (łącznie z orłami!), latające po całej hali, aby myśliwi sprawdzili na nich ostrość przyrządów. W tym roku targom towarzyszą
Europejska Konferencja „PoliceTrainer”, Policyjna Akademia
Zarządzania „Broń i Wyposażenie” oraz X Międzynarodowy
Konkurs
Noża,
na którym jurorzy
wybiorą „Perfekcyjną
Dziesiątkę” spośród
wszystkich zgłoszeń –
w tym sektorze wystawia się ponad 160
wystawców!
Więcej o targach
napiszemy w kolejnych
wydaniach
magazynu po powrocie z imprezy!
Jerzy Mazur,
Michał Kuropatwa
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Jaguar się pręży

Rozmowa z Marcinem Casino, szefem marketingu spółki JLR

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

SERWIS

OPON

W ŁODZI

KUPON
RABATOWY

5%

dodatkowo przy
zakupie OPON
w SERWISIE

* ul. Wersalska 46
* ul. A. Struga 26
* ul. Zgierska 108

► Serwis mobilny

tel. 0-42 652-62-81
tel. 0-42 637-38-17
tel. 0-42 654-42-13
tel. 668 824 227

OFERUJE:

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

Od kiedy spółka działa na rynku?
Od 6 lat. Jesteśmy jedynym
i wyłącznym przedstawicielem
marki Jaguar i Land Rover w Polsce.
Nasze salony samochodowe działają
w Warszawie i Gdańsku, a od 2008 r.
także w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178. Importujemy
200-250 samochodów rocznie.
Jaka jest przeciętna cena Jaguara w standardowej wersji?
Do niedawna mieliśmy w ofercie samochód X-Type, najtańszy
z Jaguarów, którego średnia cena
wynosiła 250 tys. zł. Prezentowany
zaś teraz w salonie Jaguar X-J kosztuje od 347 tys. zł. To kolejna reinkarnacja tego modelu, który jest
produkowany od 42 lat.
Wygląd ma świetny, w środku zapewne mnóstwo kosmicznych gadżetów...
X-J to zupełnie nowy samochód. Jaguara nie kupuje się dla gadżetów. To samochód kupowany z sercem i emocjami. Nie mierzy się go
wielkością bagażnika itd., itp. Tu są do wyboru dwa mocne silniki benzynowe i jeden silnik Diesla, eleganckie i nowoczesne wnętrze, komfortowo wyposażone i doskonale nagłośnione. Samochód skrojony jest
na miarę XXI wieku i posiada
mnóstwo systemów technicznych wspomagających kierowcę podczas jazdy. Pierwsze
egzemplarze dla zamawiających go dziś klientów pojawią
się na przełomie kwietnia
i maja. 		
(not. jm)

K&K KIEŁBOWSKI - serwis samochodowy FORD

FORD

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

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

JASZPOL SP. Z O.O.

ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 2 TEL 042 612 12 22
ZGIERZ, UL. ŁÓDZKA 28 TEL 042 716 26 52
SKIERNIEWICE, UL. BUCZKA 2 TEL 046 833 26 90

WWW.JASZPOL.PL

CAR SERVICE CAR SERVICE

CAR SERVICE

MOTORYZACJA
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Salon po liftingu
Rozmowa z Beatą Cyrulińską, kierownikiem Działu Marketingu
spółki JASZPOL
Salon przy ul. Brukowej przeszedł ostatnio modernizację. Są tu nowe
meble i jest więcej miejsca na ekspozycję samochodów...
Staramy się nadążać za nowoczesnymi trendami. JASZPOL jest
jedną z największych firm motoryzacyjnych w Łodzi, mamy także salony w Zgierzu i Skierniewicach. Od 1992 r. jesteśmy autoryzowanym
koncesjonerem RENAULT, a po przejęciu przez koncern marki DACIA,
także i tych samochodów.
Salon przy ul. Brukowej 2
wybudowany
został
w 1998 r. i co jakiś czas
trzeba go dostosować
do potrzeb klientów. Przy
części serwisowej powsta-

ła kawiarenka i można w niej
oglądać programy telewizyjne,
napić się kawy, połączyć z internetem i odbierać pocztę lub pracować na laptopie. Inaczej teraz wygląda dział wynajmu samochodów,
części zamiennych oraz sprzedaży pojazdów używanych. Jest ładniej
i wygodniej zarówno dla klientów, jak i pracowników salonu.
Co nowego ma salon w ofercie?
Oczywiście najnowsze modele Renault i Dacia. Trwa jeszcze korzystna wyprzedaż rocznika 2009, zaś podczas napraw w naszym serwisie
gwarantujemy najlepsze ceny wynajmu samochodów zastępczych

(w zależności od modelu – 30 zł za trzy godziny). Mamy całą gamę
samochodów osobowych i dostawczych. Dla klientów biznesowych oferujemy kompleksowy program Pro+, zapewniający profesjonalną obsługę w zakresie sprzedaży samochodów osobowych, dostawczych oraz
części zamiennych, usług serwisowych i blacharsko-lakierniczych.
Działa tu Centrum Likwidacji Szkód (PZU, Allianz, Hestia i Generali),
Centrum Finansowania z ofertą kredytów, leasingu i ubezpieczeń samochodów oraz nieruchomości, zajmujemy się profesjonalnym tuningiem nowych i używanych samochodów, a całodobową pomoc drogową uzyskamy pod telefonami 605 202 222 oraz 504 202 222. Serdecznie
zapraszamy!
(Notował: jm)

Kowboje na start
W dniach 29 kwietnia – 2 maja Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa
Westernowego (PSSW) zaprasza na IV OTWARTE MISTRZOSTWA
POLSKI W STRZELECTWIE WESTERNOWYM „DZIKIE
POGRANICZE 2010 – WESTERNowy komiks”. Tegoroczne tory
strzeleckie przygotowane zostaną bowiem w scenerii komiksowych filmów westernowych z serii „Tytus, Tomek i Atomek”. Będzie zabawnie!
Zawody odbędą się na strzelnicy Klubu Sportowego „Świt”
w Starachowicach przy ul. Strzelniczej 29. Współorganizatorami
imprezy są Polski Związek Strzelectwa Sportowego oraz KS „Świt”.
Zawody główne (12 torów) odbywać się będą wg regulaminów Single
Action Shooting Society – czyli w kategoriach Traditional, Classic
Cowboy/Girl, Duelist, Gunfighter, Frontier Duelist, Frontier
Gunfighter, Frontier Cartridge, Frontiersman, Long Range oraz Wild
Bunch. Zawody równolegle w kategorii „Proch Czarny” (wyłącznie
z broni kapiszonowej odprzodowej i karabinów odtylcowych czarnoprochowych) odbędą się w kategoriach Classic Black Powder, Derringer,
Bison Hunting, Long Range, zaś kategorie wiekowe to Wrangler, 49-er,
Senior i Silver Senior. Dodatkowo będą też strzelania zespołowe
do celu, pojedynek oraz „niespodzianka”.
W zależności od ilości zgłoszeń kategorie
i ich liczba może być zmodyfikowana.
Do strzelań dopuszczona jest broń i amu-

rynek Łódzki 3(106) 2010

nicja zgodna z regulaminem SASS (w tym Colt model 1911 A1 Army
cal. 45 ACP). Wyklucza się amunicję rewolwerową typu Magnum, WC
oraz śrut stalowy. Do strzelań pozostałych dopuszczona jest kapiszonowa broń czarnoprochowa zgodna z epoką (modele do 1899 roku
poza pistoletami jednostrzałowymi tarczowymi). Wolno używać pocisków jedynie z czystego, niewzbogaconego ołowiu.
Zgłoszenia przyjmowane
są do 29 kwietnia. Koszt zgłoszenia dla zawodników CAS
40.- euro (udział w zawodach,
pole namiotowe), pozostali –
120,- zł. Zapraszamy zawodników z rodzinami, ale w strojach z epoki!
Włodzimierz Łuczyński
„Trigger Hawkeye”
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