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RYNEK SZTUKI
DOM AUKCYJNY i GALERIA

ALICJA

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

I Aukcja Promocyjna - Drugi Krok - 10.04.2010 r.

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
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CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel./fax 0 42 633-92-21
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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
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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
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Rozmowa z Tomasem Raskiem, dyrektorem zarządzającym Inter IKEA
Centre Polska SA, inwestorem Portu
Łódź
Ile takich centrów handlowych otwierał Pan w Polsce?
To jest pierwszym. To największe
centrum handlowe w Polsce. Wartość
inwestycji wnosi 200 milionów euro – wylano tu ponad 70 tys. metrów
sześciennych betonu, zużyto 9 tys. ton stali zbrojeniowej, około 3 tys.
ton konstrukcji stalowych oraz ponad 12 tys. metrów kwadratowych
szkła. Długość elewacji liczy
prawie
1,6
kilometra,
powierzchnia dachu wynosi
83 tys. metrów kwadratowych, a całego centrum – 127
tys. metrów kwadratowych.
Powierzchnia najmu to 100
tys. metrów kwadratowych,
na których działać będzie
200 sklepów i punktów usługowych. W przeciągu najbliższych pięciu lat zbudujemy
następne 4 takie centra handlowe – m.in. w Lublinie, Rzeszowie
i Częstochowie, gdzie już zabezpieczyliśmy teren pod przyszłe budowy.
Łódź długo czekała na tę inwestycję...
Faktycznie. Tereny pod centrum
kupiliśmy w 1996 r., ale łopatę wbiliśmy
w ziemię dopiero w 2008 r. Mieliśmy
jednak duże poparcie władz lokalnych,
dlatego inwestycja postępowała błyskawicznie i ukończyliśmy ją w 14 miesięcy. W listopadzie ub. roku oddaliśmy
do użytku największy w Polsce sklep
meblowy IKEA. Teraz jest on zintegrowany z galerią handlową, w której działają także salony Saturn, Leroy Merlin,
supermarket Paweł i Gaweł oraz mnóstwo światowych marek. Z branży odzieżowej są tu salony Zara, Bershka,
Benetton, H&M, Kappahl, Reserved, New Yorker, CroppTown,
Intimissimi, Calzedonia, Sunset Suits, Cubus, Stradivarius, Pawo,
Bytom i wiele innych. Otwarte są już także salony jubilerskie Apart,
Swarovski, Pandora oraz Yes, a całość oferty Portu Łódź uzupełniają
kawiarnie oraz restauracje.
Na czas zdążyły lokale Solo
Pizza, China Restaurant,
Coffe Heaven, Cube Cafe,
a niebawem dojdą następne.
Czy stagnacja, na którą
narzeka wiele europejskich
firm, dała się odczuć przy
sprzedaży powierzchni handlowej w centrum?
Na 200 przewidzianych
sklepów gotowych jest 122, a ponad 40 szykuje się do otwarcia w najbliższym czasie. Firmy są dziś bardziej ostrożne w najmowaniu kolejnych
powierzchni handlowych dla swoich sklepów. Ale w ostatnich miesiącach podpisaliśmy wiele nowych umów, dlatego jestem spokojny o losy
Portu Łódź. W sklepach IKEA np. nie
odnotowaliśmy spadku sprzedaży, choć
w niektórych krajach w Europie faktycznie kryzys czuć mocniej, niż tutaj.
Dlatego jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni do inwestowania w centra handlowe właśnie w Polsce.
Życzę jak najwięcej gości i dziękuję za
rozmowę.
Jerzy Mazur
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Film Video Foto większe
Pod
koniec
marca odbyły się
XIII Targi Sprzętu
Fotograficznego,
Filmowego i Video
FILM
VIDEO
FOTO, organizowane przez spółkę
Międzynarodowe
Targi
Łódzkie.
Wzięło w nich
udział 163 wystawców (150 w 2009 r.)
z kraju i zagranicy,
w tym największe firmy działające na polskim rynku. Zwiedzający
obejrzeli tu m.in. sprzęt i akcesoria fotograficzne, sprzęt oświetleniowy do studiów filmowych i fotograficznych, sprzęt video wraz
z oprogramowaniem, ramki, albumy i oprawy do zdjęć, akcesoria
video, kioski do samodzielnej obróbki oraz
zamawiania
zdjęć,
software,
peryferia
i sprzęt komputerowy
dedykowany obróbce
obrazu. Do konkursu
o
Statuetki
FILM
VIDEO FOTO wystawcy zgłosili 60 produktów – 43 w Dziale Foto
i 17 w Dziale Video.
Laureatami w pierwszym zostały firmy

Medikon Polska, KSK
Dystrybucja,
Samsung
Electronics Polska i Sony
Poland, a wyróżnienia
otrzymały firmy F-System,
MILLROY,
ALSTOR.
W Dziale Video statuetki
zdobyły ponownie firmy
KSK Dystrybucja i Sony
Poland, oraz BEiKS BiK Machulski. Wyróżniono zaś firmy DELTA,
Sony Poland, BEiKS BiK Machulski. Wyróżnienie za produkt polski otrzymała natomiast firma PH Fo-Ton za sklep internetowy www.
foton.kalisz.pl
Na targach było sporo
nowinek technicznych, wiele
firm zdecydowało się właśnie
tutaj zaprezentować swoje premiery. Firma FOXFOTO np.
pokazała nowy obiektyw szerokokątny Falcon 14mm f/2.8 IF
ED MC Aspherical z mocowaniami do aparatów Canon,
Nikon, Sony/Minolta, Pentax
i Olympus, posiadających
zarówno matrycę APS-C, jak
i pełnoklatkową.
Niektórzy wystawcy oferowali swoje produkty i usługi ze znacznymi rabatami, a w organizowanych na stoiskach konkursach można
było wygrać nowe cyfrowe aparaty fotograficzne, oprogramowanie
komputerowe i nawet 3-dniową wycieczkę do Budapesztu! Więcej
o targach (w tym arcyciekawe blogi o wystawach, spotkaniach i wyprawach) znajdziemy na stronie www.mtl.lodz.pl
(jm)

www.sse.lodz.pl

TARGI
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Rekordowa turystyka

Jarmark w formie branżowego
workshopu (wzięło w nim udział
blisko 30 firm) umożliwił przeprowadzenie rozmów biznesowych i zawarcie cennych kontraktów przed rozpoczęciem sezonu
turystycznego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży turystycznej w ramach targów odbyło
się szereg wydarzeń o charakterze
B2B: konferencja „Jak rozwijać turystykę w gminie i powiecie”, seminaria „Wykorzystanie możliwości internetu w biznesie turystycznym”
i „Zmiany w zasadach organizacji
wypoczynku dla dzieci i młodzieży”.
Uroczystości otwarcia targów towarzyszyło podpisanie umowy o współpracy
pomiędzy
Mazowiecką
Regionalną Organizacją Turystyczną
a Regionalną Organizacją Turystyczną
Województwa Łódzkiego. Dwa sąsiadujące województwa postanowiły
skoordynować działania dotyczące
produktów o zasięgu międzywojewódzkim. Imprezie towarzyszył konkurs Najlepszy Wystawca Targów NA
STYKU KULTUR 2010. Główne
nagrody zdobyły Śląska Organizacja
Turystyczna i Sądecka Organizacja
Turystyczna,
wyróżniono
zaś
Małopolską Organizację Turystyczną
i Lokalną Organizację Turystyczną
Ziemi Łęczyckiej. Gratulujemy!  
(BeO)

Siedem tysięcy osób odwiedziło XVI edycję Międzynarodowych
Targów Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR, które w lutym
zorganizowała spółka Międzynarodowe Targi Łódzkie. Tłumy zwiedzających naprawdę miały co oglądać. Swoją ofertę pokazało tu 160
przedstawicieli branży turystycznej m.in. z Białorusi, Czech, Egiptu,
Gruzji, Izraela, Litwy, Palestyny, Portugalii, Rosji, Tunezji, Słowenii,
Sri Lanki, Ukrainy i Węgier, po raz
pierwszy na łódzkiej imprezie goszczono przedstawicieli Tbilisi
i Betlejem. Oczywiście nie zabrakło
prezentacji rodzimych atrakcji turystycznych. Polską ofertę turystyczną pokazały instytucje samorządowe i lokalne z 12 województw oraz
biura podróży i gospodarstwa agroturystyczne. Wyjątkowo atrakcyjną
ofertę zaprezentowało województwo
śląskie, które było w tym roku regionem partnerskim targów. Wraz ze
Śląską Organizacją Turystyczną
przygotowało przykuwającą uwagę
prezentację. Na stoisku można było
dowiedzieć się o najciekawszych miejscach regionu oraz wysłuchać
koncertów zespołu Śląsk, „pokulać
śląskie kluski” i rozebrać Ślązaczkę
czy Ślązaka...
Po raz drugi w ramach targów
odbył się ŁÓDZKI JARMARK
TURYSTYCZNY, organizowany
przez miesięcznik TTG Polska oraz
Międzynarodowe Targi Łódzkie.

Edukacja
na poziomie

INTERTELECOM po zmianach
Od 13 do 15 kwietnia
na terenach targowych przy ul.
Stefanowskiego odbędą się XXI
Międzynarodowe
Targi
Komunikacji Elektronicznej
INTERTELECOM – jedyna
w Polsce i największa w Europie
środkowo-wschodniej impreza
branży IT. Tegoroczne targi
poświęcone będą przede wszystkim cyfryzacji telewizji, mobilnym
rozwiązaniom komunikacyjnym i najnowszym tendencjom rozwoju branży.
Bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń towarzyszących będzie konferencja dedykowana TELEMEDYCYNIE, czyli
wymianie informacji i danych między różnymi instytucjami medycznymi oraz między pacjentem a lekarzem. Udostępnianie danych
w systemach teleinformatycznych pozwala na diagnozowanie i badanie przez lekarza znajdującego się w miejscu odległym nawet o tysiące
kilometrów, a także prowadzenie skutecznej terapii i rehabilitacji nie
tylko w szpitalach czy przychodniach, ale również w domu.
Konferencji towarzyszy prezentacja urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w medycynie. Podczas targów odbędzie się także IX
Kongres INFOTELA pt. „Komunikacja elektroniczna – Konwergencja
usług; integracja ludzi”. Podczas Gali Komunikacji Elektronicznej
rozdane zostaną Laury Infotela. Tradycyjnie imprezie towarzyszy
Konkurs o Złoty Medal INTERTELECOM oraz liczne wykłady,
warsztaty i seminaria. Partnerami Międzynarodowych Targów
Łódzkich przy realizacji targów INTERTELECOM są Krajowa Izba
Gospodarcza Elektroniki i Komunikacji, Polska Izba Informatyki
i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Polska
Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Wydawnictwo MSG Media oraz
Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji.
(jm)

250 wystawców: szkoły
różnych typów i szczebli,
wyższe uczelnie z całego
kraju, producenci i dystrybutorzy środków dydaktycznych, ośrodki kształcenia pozaszkolnego,
szkoły tańca, biura podróży zaprezentowało swoją ofertę na XIII
Łódzkich Targach Edukacyjnych, które trwały od 11 do 13 marca.
Imprezę odwiedziło 13 tysięcy zwiedzających. To największa impreza prezentująca wszechstronną ofertę edukacyjną w regionie łódzkim – jej założenie programowe to przedstawienie młodzieży oferty
placówek szkolnych oraz propozycji spędzania czasu wolnego.
Dorosłym natomiast dedykowana była specjalna strefa promująca
ideę rozwoju kwalifikacji przez całe życie – Targi Edukacyjne dla
Dorosłych. Specjalne z myślą o szkołach i nauczycielach w oddzielnej strefie prezentowane były najnowsze środki dydaktyczne. Po raz
drugi targom edukacyjnym towarzyszył konkurs na „Najlepszy środek dydaktyczny”.
Kapituła pod
p r z e wo d n i c t we m
prof. dr hab. inż. Sławomira Wiaka przyznała
Statuetki
Międzynarodowych
Targów Łódzkich
firmom: AGRAF,
FESTO oraz IMAGE
RECORDING
SOLUTIONS.
(b)
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Korespondencja własna z Norymbergi

Targi w światowej czołówce
Rozmowa z Berndem A. Diederichem, prezesem zarządu Targów Norymberskich

Jak Pan ocenia tegoroczną edycję gotowaliśmy przecież w połowie
Targów IWA?
2008 r., kiedy nie sposób było przeJesteśmy z nich bardzo zado- widzieć, co się stanie później.
woleni, gdyż wyniki są lepsze A w bieżącym roku spodziewamy
od oczekiwanych. Ze względu się osiągnąć obroty w wysokości
na sytuację gospodarczą w Europie 170 milionów euro.
spodziewaliśmy się mniejszej iloTargi Norymberskie w ostatnich
ści zwiedzających, licząc choćby latach bardzo rozszerzyły swoja ofertę
na powtórzenie ubiegłorocznej bliźniaczych imprez organizowanych Włodzimierz Łuczyński
liczby gości. Ale przyjechało ich na całym świecie...
więcej! Rozmawiałem z wieloma wystawcami, którzy potwierdzili, że
Tak, przejęliśmy np. jedną firmę targową w Brazylii, która organiosiągnęli lepsze rezultaty, niż w 2009 r.
zowała imprezy zbliżone do naszych. Szkoda, że wśród nich nie
Rozmawiamy dopiero drugiego dnia
ma podobnej do targów IWA, ale dzięki naszej obecności
targów, dlatego sądzę, że po kolejnych
w Brazylii możemy ściągać dodatkowych wystawców na targi
dwóch dniach będzie jeszcze lepiej!
do Niemiec, a także proponować firmom europejskim nowe
Jaki był bilans zamknięcia wszystkich
imprezy za oceanem. Bardzo się rozWaszych imprez w 2009 r.?
winęły Targi BioFach, które są organiNiektóre z naszych imprez organizozowane teraz właśnie w Brazylii, USA,
wane są w cyklach dwuletnich, dlatego
Indiach, Chinach oraz Japonii. A tu
parzyste
lata,
na miejscu spodziewamy się we wrzeUberti
Michał Kuropatwa
w których odbyśniu zakończyć najnowszą inwestycję
wają się dodatkowe targi, są lepsze od nieprzy
CCN
Pedersoli & Co
parzystych. Wyniki za 2009 rok nie są więc
Mitte, wartą 47
tak imponujące, jak te, które mieliśmy
milionów euro.
w 2008 r., oraz te, których spodziewamy się
Dziękuję za
w obecnym. Ale jeśli chodzi o założony
rozmowę i życzę
biznes-plan na 2009 r., to wypełniliśmy go
jak najwięcej wyscałkowicie, osiągając obroty 132 milionów
tawców i zwieeuro, co w warunkach europejskiej stagnadzających.
cji jest sporym sukcesem. Biznes-plan przyJerzy Mazur
Ardesa

Nowości kosmetyki naturalnej

niem i warto się wnikliwie przyjrzeć niektórym
z nich. W serii Dr.Hauschka polecamy dla kobiet
regenerujący krem do twarzy z płatków róży Rosen
Creme, a w serii Florame
–
łagodne
mleczka
do demakijażu, olejki
musujące i toniki, wytwarzane z naturalnych składników
pochodzących
z upraw ekologicznych.
Jeśli w aptece kupi się
z kolei kosmetyki NUXE
za minimum 95 zł, w prezencie otrzyma się kosmetyczkę z miniproduktami!

Apteka
Programu
Juventa
w Manufakturze oferuje szeroką
gamę dermokosmetyków, czyli produktów kosmetycznych o charakterze dermatologicznym, dostępnych
wyłącznie w aptekach. Wyróżnia je
bezpieczeństwo
ich zastosowania
– przechodzą one bowiem rygorystyczne badania kliniczne, mają zaawansowany i najczęściej
opatentowany skład o ukierunkowanym działaniu przy zachowaniu wysokiej kosmetyczności.
Lekarze dermatolodzy darzą je dużym zaufa-

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)

RYNEK

(BeO)

Zapraszamy do nowo otwartej Apteki Programu Juventa
Ceny hurtowe!

7 dni w tygodniu

6
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FOCUS na wesela

ich gości, uroczyste powitanie
Młodej Pary oraz lampka wina musującego dla wszystkich, natomiast w pierwszą rocznicę ślubu –
wyjątkowa kolacja dla szczęśliwych
małżonków!
W pierwszą niedzielę marca
można było na miejscu sprawdzić,
jak mogą wyglądać weselne stoły,
ocenić apartament, wybrać jedno
z trzech weselnych menu (od 160
do 225 zł od osoby) i spróbować niektórych smakołyków restauracji
przygotowanych przez jej szefa kuchni Arkadiusza Nuszczyńskiego.
Zajadaliśmy się filetem z kurczaka, zapiekanym w boczku na duszonych warzywach, roladką wieprzową
faszerowaną kurkami, rybą sola
zapiekaną w pomidorach z mozarellą oraz sznyclem po wiejsku z pieczarkami i fasolką w boczku. Pycha!

Hotel FOCUS Łódź, przy ul.
Łąkowej 23/25 przygotował
na wiosnę atrakcyjną ofertę dla
młodych par, które zechcą zorganizować niezwykłe weselne przyjęcie. W ofercie jest przejazd limuzyną do ślubu oraz na przyjęcie, apartament dla nowożeńców
i promocyjne ceny noclegów dla

(jm)

Alarm na bieżąco

i prędkość, a także przebyte
trasy w dowolnym przedziale czasu. Aplikacja
do podglądu on-line oraz
usługa dostępu do serwera
jest BEZPŁATNA dla stałych klientów. Abonenci,
którzy oprócz systemu
alarmowego posiadają system telewizji dozorowej,
mogą dodatkowo korzystać z usługi wizyjnej weryfikacji alarmów
włamaniowych przez operatorki Stacji Monitorowania, które pracownikom Grup Interwencyjnych mogą jednocześnie podpowiadać
gdzie znajduje się intruz. Dla uruchomienia usługi może być
konieczne dostosowanie systemu telewizji.
Dla stałych klientów usługa weryfikacji GRATIS, ewentualne
dostosowanie odpłatne – klient uzyskuje wtedy możliwość podglądu kamer w firmie przez internet. Podobnych „gadżetów” ułatwiających dozór on-line jest znacznie więcej, dlatego warto zostać stałym
abonentem firmy Electronics Box.
(jm)

Spółka „Electronics Box”
często dokonuje nowych inwestycji, poprawiających stopień
bezpieczeństwa chronionych
obiektów. Dla abonentów Stacji
Monitorowania Alarmów – mówi
Grzegorz Magierski, współwłaściciel firmy – przygotowaliśmy
pakiet „gadżetów”, poprawiających
komfort korzystania z naszych usług.
Udostępniamy je w ramach specjalnej
promocji stałym klientom, którzy otrzymują aplikację pozwalającą zalogować się
na serwer i uzyskać dostęp do informacji o swoim obiekcie.
Abonenci mają w ten sposób bieżący dostęp do wszystkich
sygnałów (uzbrojenie, rozbrojenie, alarm, usterka itd.) przychodzących do Stacji Monitorowania – np. mogą sprawdzić dokładną
godzinę uzbrojenia systemu w wybranym dniu czy historię alarmów
z poszczególnych podsystemów. Jeżeli monitorowanym obiektem
jest samochód, można oglądać na mapie jego aktualną pozycję

rynek Łódzki 4(107) 2010

7

RYNEK

Kulturalny kwiecień
Teatr Nowy im. K. Dejmka powołał do życia nową scenę: OFF
Nowy. Jej działalność zainaugurowała premiera „Ślepców”
Maurice`a Maeterlincka w reż. Michała Dawidowicza, absolwenta
PWSFTviT w Łodzi. Koordynatorem sceny OFF Nowy jest Marek
Strąkowski, absolwent wydziału reżyserii holenderskiej Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten. Nowa scena odda głos debiutantom
i początkującym twórcom. Ma odwoływać się do nowoczesnego,
poszukującego teatru. Realizowane spektakle będą komentowały
teraźniejszość, ukazując współczesne zagrożenia i dotykając obszarów dotychczas przez teatr pomijanych.
Teatr Muzyczny nie doczekał się jeszcze tej wiosny powrotu
na ulicę Północną – gmach teatru w dalszym ciągu jest remontowany, a aktorzy i śpiewacy z Operetki korzystają z innych scen
w mieście. Jest to najczęściej Wytwórnia TOYA STUDIOS (10 i 11
kwietnia będzie tam gościć przedstawienie „Zemsta nietoperza”),
Muzeum Miasta Łodzi (17 kwietnia „Noc w Wenecji”, 18 kwietnia
„Twoim jest serce me”), Teatr V-6 (20
i 21 kwietnia „All that jazz between
us”), a nawet restauracja „Filmowa
Showtime”,
w
której
30 kwietnia odbędzie się recital jazzowy Anny Dzionek - solistki Teatru
Muzycznego.
W galerii KOBRO w gmachu
ASP do 7 kwietnia czynna będzie
wystawa „Plakat rosyjski – tradycja
i współczesność”. Prezentowane
na niej prace pochodzą ze zbiorów
Muzeum Narodowego w Poznaniu.
W Filharmonii Łódzkiej 1 kwietnia odbędzie się ostatni koncert
festiwalu
Łódzka
Wielkanoc
Muzyczna - 2 Symfonią Peterisa

Vasksa i „Lamentate” Arva Pärta zadyryguje Daniel Raiskin. Nastrój
koncertu kameralnego w poświąteczny wtorek (6 kwietnia, godz.
19.00) będzie lżejszy i bardziej pogodny, co zwiastuje obecność saksofonu. Usłyszymy dwa utwory kompozytorów XX-wiecznych:
Sonatę na saksofon altowy i fortepian Alfreda Desenclosa oraz
„Prelude, Cadence et Finale” Paula Crestona. Koncert jest współorganizowany z łódzkim oddziałem Stowarzyszenia Polskich Artystów
Muzyków.
Z kolei na nowo otwartym, dodatkowym piętrze Muzeum
Fabryki w Manufakturze, do 11 kwietnia będzie można oglądać
wystawę dzieł malarza Piotra Borzęckiego. Warto przy okazji zwrócić uwagę, że z nowego piętra muzeum rozciąga się urokliwa
panorama Manufaktury, zupełnie jak z ostatniego poziomu hotelu
andel's.
Miłośników baletu czeka w tym miesiącu nie lada gratka: słynny
rosyjski balet „Bieriozka” wystąpi w hali Atlas-Arena 14 kwietnia
o godz. 19.00.
Wielbiciele opery na pewno wybiorą się 16 kwietnia o godz.
19.00 do Teatru Wielkiego na premierę opery P. Czajkowskiego
„Dama Pikowa”, wyreżyserowaną przez Mariusza Trelińskiego
i przygotowaną muzycznie przez Tadeusza Kozłowskiego. Spektakl
powstał we współpracy łódzkiego Teatru Wielkiego z Operą
Narodową i teatrem operowym w Izraelu: Operą TEL-AVIV-YAFO.
Autorem scenografii jest Boris Kudlička, ruch sceniczny przygotował Emil Wesołowski. W sali Politechniki Łódzkiej (al. Politechniki 3a) 16 i 17 kwietnia o godz. 19.00 i 18.00 wystąpi tenor Iwo
Orłowski, wszechstronny artysta musicalowy, w koncercie „Bo to jest
miłość”. W programie są przeboje musicalowe i operetkowe oraz najchętniej słuchane piosenki Edith
Piaf, które wykona śpiewaczka
z Armenii Aira Ayva Zyan.
Beata Ostojska

Na scenie Teatru Wielkiego tańczyli w marcu uczniowie i absolwenci Łódzkiej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella

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

KULTURA

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
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Kebab House & Club
Lokal jest ulubionym miejscem
spotkań młodzieży akademickiej,
szczególnie wieczorami oraz w weekendy (od maja przy restauracji działa także ogródek). W przestronnych
salach klubowych (prawie 260
metrów kwadratowych!) można
posłuchać znakomitej muzyki przy
wybornych drinkach.
W karcie trunków znajdziemy
mnóstwo wysmakowanych napojów – od „Wściekłego psa” na bazie
wódki, soku malinowego i Tabasco
(9 zł) po Long Island Ice Tea na
bazie wódki, ginu, rumu, triple sec,
tequili, soku cytrynowego, pomarańczoego i coca coli (22 zł).
Wypijemy tu oczywiście znakomitą
kawę w kombinacjach z lodami,
alkoholem oraz likierem.
Szef kuchni na deser poleca
lody z bakaliami, owocami bądź
likierem. Warto tu wpaść – klub
czynny jest codziennie od godziny
13.00 do ostatniego klienta.
Serdecznie zapraszamy!

Klub zlokalizowany jest na pierwszym piętrze budynku
przy
ulicy
Piotrkowskiej
91
(tel. 42 632 20 65),
gdzie na parterze
i w sali na półpiętrze działa restauracja Kebab House,
w której można
szybko zaspokoić
głód shaormą wieprzową lub z kurczaka
w
wielu
wariantach z serem
lub
warzywami.
Znajdziemy tu także
duży wybór dań
z grilla – różnorodne steki na ostro lub
słodko w rozmaitych sosach oraz
różnego
rodzaju
smakowite
pizze
i sałatki.

Figaro Club

Kebab House
Club
ul. Piotrkowska 91
tel. 042 632 20 65

ul. Piotrkowska 92
tel. 042 630 20 08

Monaco Cafe

ul. Piotrkowska 134
tel. 042 637 37 47
rynek Łódzki 4(107) 2010
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Restauracja ANALOGIA

Stary Rynek 2

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

ul. Piotrkowska 55
tel.: 42 633 09 26

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

Lokal
do
wynajęcia

Manekin

95-054 Ksawerów
ul. Nowotki 4

ul. Piotrkowska 88
tel.: 602 55 10 20

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

tel. 507 158 180

Manufaktura Rynek
042 630-88-22

Limuzyna po kolacji
Rozmowa z Adamem Cieciurą,
właścicielem luksusowych limuzyn dla VIP-ów
Woził Pan kogoś, o kim nie
może Pan mówić?
Nie mogę tylko mówić
i zapowiadać, kogo będę woził.
Jak już woziłem, mogę mówić.
Ale są takie zapisy w kontraktach, że jeśli zdradzę, kogo będę woził,
to zapłacę np. 150 tys. euro kary. O takie informacje wciąż zabiegają
tzw. bulwarowe gazety, które chcą zrobić zdjęcia gwiazd. Tak np. było
w roku ubiegłym przy realizacji reklamy dla WBK, podczas której
woziłem słynnego amerykańskiego aktora Danny`ego de Vito.
W tym roku nie mogłem wozić Gerarda Depardieu, gdyż miałem już
zajęte limuzyny. Pracowaliśmy przez miesiąc przy trasie koncertowej
z Edytą Górniak, potem przy koncertach Rammstein, Depeche
Mode, Tokio Hotel. Jeśli chodzi o mega-gwiazdy, to podczas Sylwestra
organizowanego przez TV Polsat osobiście woziłem Latoyę Jackson.
Jak się zaczęła Pana pasja do limuzyn?
Od zawsze chciałem mieć luksusowe samochody, lecz nie zawsze
było mnie stać na ich utrzymanie. Wtedy wpadłem na prosty pomysł,
aby te drogie zabawki utrzymywali klienci. Posiadamy limuzyny
Mercedes Benz S-classe, Audi A-8,
Mercedes Brabus Viano, VW Multivan T5,
VW Multivan T5 Limo (to jedyna
w
Europie
limuzyna
pancerna),
a w zeszłym tygodniu kupiłem BMW 5
w najbogatszej wersji.
Co w tych limuzynach jest?
Wszystko, co powinno tam być: barek,
sejf, lodówka, dwa rozkładane fotele
z masażami (oryginalne fotele produkowane dla samochodów Maybach), niezależna klimatyzacja i ogrzewanie, trzy
monitory (w tym 32-calowa plazma) oraz
WiFi. A najważniejsze, że nasza główna
limuzyna jest pancerna.

Ile osób mieści się
w Pana limuzynach?
Generalnie specjalizujemy się w samochodach do 9 pasażerów, gdyż wtedy zgodnie z przepisami ruchu
drogowego w Europie
nie jesteśmy obligowani do stosowania
tachografów, limitowania czasu pracy kierowców czy wyboru określonych tras przejazdu. Jeździmy po całej
Europie, najczęściej do Zurychu w Szwajcarii, ale także na targi
do Paryża i Berlina. Bardzo często jeździmy po odbiór VIP-ów
na lotniska do Berlina i Frankfurtu.
Łódzki Port Lotniczy im. Wł. Reymonta dostarcza Panu pracy?
Muszę na razie zmartwić nasze lokalne lotnisko – lądują tu oczywiście prywatne awionetki oraz małe odrzutowce z VIP-ami, które
obstawiam, ale zdarza się to rzadko. Pracy w Łodzi mam mało –
klientów mam głównie na lotnisku w Warszawie.
Co Pana firma oferuje w kwietniu?
Wracamy do tego, co robiliśmy już z restauracją „Polską” przy
okazji Wigilii w roku ubiegłym – każdego klienta będziemy odwozić
do domu po zakończonej kolacji.
Życzę samych sław na pokładzie i dziękuję za rozmowę.
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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Tawerna smakoszy

Tawerna „Pepe Verde” przygotowała na wiosnę kilka nowych dań
oraz sałatek, a byliśmy pierwsi, którzy mogli je w marcu degustować.
W lokalu wstawiono wreszcie szklane drzwi i wchodzi się już normalnie – trwało to długo, gdyż budynki w Manufakturze wpisane są
do ewidencji zabytków i wszystkie zmiany muszą być uzgadniane
także z konserwatorem. Szefowa kuchni Joanna Wołyńska-Jesiołowska
podała nam na początek kurczaka przygotowanego w piecu parowokonwekcyjnym bez tłuszczu (szczególnie polecamy paniom na diecie!), podawanego w wyjątkowo smacznym sosie na bazie musztardy
francuskiej, octu balsamicznego, miodu i oliwy z oliwek. Potem
skosztowaliśmy (porcje były za duże, nawet jak na jednego głodomora!) sałatkę „Primavera” z kurczakiem (przygotowany na parze) i włoskim koprem, rzodkiewką, koktajlowym pomidorem, ogórkiem,
kiełkami, cykorią, sałatą lodową i kawałkami sera feta. Na koniec,
gdy praktycznie mało co miejsca zostało w żołądku, spróbowaliśmy
makaronu z suszonymi pomidorami, rukolą, szynką, czosnkiem,

parmezanem oraz śmietaną i oliwą
z oliwek. Wszystko było pyszne
i godne zamówienia! Porcje są
naprawdę duże i jeśli ktoś „trzyma
dietę”, to jedna wystarczy
na parę.
Lokal ma znakomity wystrój
w stylu marynistycznym, jest klimatyzowany i posiada część dla
niepalących. Czynny jest od niedzieli do czwartku w godz. 11-22,
w piątek i sobotę od 11 do ostatniego klienta. Stoliki można rezerwować pod telefonem 42 630 88 98
i 42 630 88 22, wcześniej można
poczytać o lokalu na stronie
www.tawerna.com.pl
Jerzy Mazur

Cztery kultury w podcieniach
W podcieniach Starego
Rynku odwiedziliśmy 19 marca
restaurację
„Analogia”.
Od 2007 r. prowadzi ją
Mieczysław Zyner, były i niezwykle ceniony dyrektor
Hotelu
„Grand”,
który
w „Malinowej” przez długie
lata organizował dni kuchni
z daniami narodowości dawnej
Wielkiej Łodzi. Właśnie tego
dnia na rynku zgromadziły się
tłumy łodzian, ustawiając się
w logo projektu Łódź –
Europejska Stolica Kultury
2016, które następnie znany
polski operator filmowy
Krzysztof Ptak sfotografował
z wysokości najdłuższego
wysięgnika, jakim dysponuje
łódzka straż pożarna.
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Witold Knychalski, pomysłodawca Festiwalu Dialogu
Czterech Kultur – mówi
Mieczysław Zyner – zapewne by się ucieszył na widok
takiej ilości łodzian na Starym
Rynku, na którym kiedyś było
tak
gwarno,
jak
dziś
w Manufakturze. Szkoda, że
podcienia łódzkiej starówki nie
tętnią życiem jak na przełomie
XIX i XX wieku...
A na Stary Rynek warto
wpaść choćby na wyśmienite
dania,
które
w „Analogii” przygotowuje szef kuchni Arkadiusz
Filipczak. Tym razem daliśmy się namówić na grillowane polędwiczki wieprzowe, zapiekane z pomidorem i serem mozarella,
podawane w sosie
z suszonych pomidorów z makaronem risisini na szparagach, oraz
sznycelki
schabowe
z masłem czosnkowym,
podawane z pieczonymi
ziemniaczkami oraz
zestawem surówek.
Doprawdy, palce lizać!
(jm)
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„Marhaba” na wiosnę

Warto w kwietniu wybrać się
do restauracji „Marhaba” na Teofilowie
(Traktorowa 67, tel. 042 650 51 00). Szef
kuchni Mateusz Kielar przygotował już
nowe, wiosenne menu, z którego wybraliśmy
dwa
smakowite
dania
–
„Przekładaniec chłopski”, czyli dwa
ziemniaczane placki przekładane obgo-

Przy ul. Piotrkowskiej 69
od 2006 r. działa mały, za
to niezwykle klimatyczny
lokal „Ganesh” (tel. 42 632 23
20). Serwowane tu są tradycyjne indyjskie potrawy, przygotowywane przez kucharzy
z Delhi w słynnym glinianym
piecu tandoor przy użyciu
oryginalnych
składników
i przypraw sprowadzanych
z Indii. Część kuchenna jest
otwarta i każdy gość może tu
obejrzeć, jak powstają dania.
Pełno tu drewnianych elementów wyposażenia, a pobyt
umili nastrojowa hinduska
muzyka.

Baby tańczące z mazurkiem...
Podczas
Wielkanocnego
Wieczoru w ostatnią niedzielę marca
w Klubie Piotrkowska 97 członkowie
Łódzkiego Convivium Slow Food
mieli okazję skosztować jaj faszerowanych na różne sposoby, pasztetu
z królika, tradycyjnego barszczu białego, szynki podanej w sosie żurawinowo-chrzanowym, a na deser największą kulinarną atrakcję: wypieki
firmy Consonni – m.in. drożdżową
Babę Wielkanocną, puszystą, miękką i karbowaną rodzynkami o tradycyjnym świątecznym kształcie, oraz
mazurka z maślanego ciasta drożdżowego, pieczonego z dużą ilością
bakalii.
Consonni to jedyny producent
wyrobów cukierniczych rekomendowany przez Slow Food Polska.

GASTRONOMIA

towanym w przyprawach schabem i podane z wyśmienitym
sosem, oraz sznycel cielęcy
na jajku z pieczonymi ziemniaczkami i surówką. Zimny
„Żywiec” dopełnił smaku tych
polskich potraw, ale warto
pamiętać, że w lokalu zamówimy też dania arabskie, w tym
znakomitą shoarmę, gyros
i kebab. Równie smakowite tu są żeberka, podawane z kolorowym
ryżem i surówka z białej kapusty. Jak słoneczko dogrzeje, być może
już w kwietniu będzie czynny ogródek, w którym potrawy zawsze
bardziej smakują. A jak za daleko na Teofilów, polecamy lokal
sieci w Galerii Łódzkiej
(Piłsudskiego 15/23), który serwuje dania oparte na tej samej
recepturze.
Smakują równie wybornie!
(jm)

Spróbowaliśmy tu baraninę Mutton Tikka Masala i rewelacyjnie podane skrzydełka
z kurczaka Chicken Lolly Pop,
które maczaliśmy na przemian
w smakowitych sosach miętowym oraz czerwonym, przegryzając je plackami Naan. Całość
posiłku uzupełniła sałatka
Avadh z egzotycznymi przyprawami, ser Paneer oraz indyjskie piwo Jogi (do wyboru także
Cobra i Kingfisher, ale jest
także Carlsberg). Wszystko
było tak pyszne, że nie starczyło już miejsca na wyjątkowy,
niemiłosiernie słodki deser.
Gdy będzie nas więcej, radzimy
wybrać się do drugiego, za
to większego lokalu tej sieci
przy ul. Piotrkowskiej 55
(tel. 42 633 09 26). Smacznego!
Do wypieków używa „matki”
drożdży, która ma ponad 80 lat!
Consonni – mówi Anna Owczarek,
menedżerka ds. PR i Marketingu
Slow Food Polska – to rodzinna
firma założona przed pięćdziesięcioma
laty we Włoszech. W latach 90-tych
została w całości przeniesiona do Polski, gdzie zarządzana jest przez rodzinę
Bartelak w małej wsi Kamyk pod Częstochową. Lokalizacja produkcji
z dala od miejskich zanieczyszczeń nie była przypadkowa. Tylko
na wsi mogą powstawać takie wyroby, jak dawniej – tradycyjne
i naturalne, niezwykle smaczne. Wyjątkowy smak naszych wyrobów
to nie przypadek – wyjaśnia Zdzisław Bartelak, właściciel firmy. –
To wynik umiłowania tradycji, która wymaga, by wybierać tylko najlepsze
składniki i cierpliwie realizować powolny proces tworzenia. Filozofią firmy jest
produkowanie wyrobów całkiem zwykłych, lecz niezwykle smacznych.
Goście słynnego Pubu 97 mieli
również okazję wysłuchać wspaniałych opowieści o symbolice
poszczególnych
składników
i zwyczajach Wielkiej Nocy.
(j)
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Partner do biznesu
Dwa pytania do Małgorzaty Soleckiej, właścicielki
firmy budowlanej PARTNER HAUS
Ile lat firma działa na rynku?
Od 1996 r., początkowo w Pabianicach,
a po ukończeniu budowy własnej siedziby
firmy w 2007 r. przeniosłam się do Ksawerowa.
Lokalizacja jest znakomita, tuż przy strategicznej drodze z Łodzi do Pabianic i dalej
do
Sieradza
i Wrocławia. Zajmujemy się budową
obiektów przemysłowych, biurowych
i mieszkalnych. Naszym atutem jest to,
że działamy jako generalny wykonawca
i możemy obsłużyć inwestora od podstaw – poczynając od wykonania projektu aż po oddanie inwestycji pod
klucz. Zapraszam do obejrzenia
naszych referencji na stronie internetowej www.partnerhaus.com.pl

„Satyna” exclusive

Odwiedziliśmy w marcu jedną
z najnowszych restauracji w Łodzi –
nazywa się „Satyna” i mieści się przy
pl. Komuny Paryskiej 5a (tel. 42 235
41 42). Wystrój lokalu skrojony jest
na miarę ekskluzywnych restauracji
i doskonale pasuje do śródziemnomorskiej riwiery lub paryskiego
Montparnasse. Wnętrza są przestronne, całość utrzymana jest w ciepłym kolorze (ściany z piaskowca
i posadzka z jasnego kamienia),
co dodatkowo podkreślają ciemnobrązowe kotary i firany. Goście zasiądą
na miękkich krzesłach przy wygodnych, 4-osobowych stolikach, ale są tu
także większe stoliki w wydzielonych
strefach, znakomicie nadające się
na niewielką imprezę rodzinną lub biznesowy lunch. W tak komfortowej

Zapraszamy na byczka!
W sobotę 1 maja spółka
INTER SOLAR zaprasza do swojej siedziby we wsi Buczek k/
Brzezin na wielkie rusztowanie
i pieczenie byczka w całości.
Dojazd jest łatwy – od Centrum
Handlowego M1 przy ul.
Brzezińskiej trzeba jechać ok. 15
minut i skręcić w lewo przy
kierunkowskazie
na Moskwę.
Siedziba firmy jest malowniczo położona w Parku
Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, impreza odbywać się będzie od godz. 11.00 w przestronnych namiotach i zadaszonych pomieszczeniach do konsumpcji
i tańca, a bawić się będziemy przy muzyce ludowej
kapel z regionu i Polski. Na miejscu goście będą mogli
wypróbować mnóstwo smakowitych wyrobów na stoiskach członków Polskiej Izby Produktu Regionalnego
i Lokalnego, w tym m.in. laureatów konkursu

rynek Łódzki 4(107) 2010

Najbliższe plany?
Integralną częścią naszej
inwestycji w Ksawerowie jest
restauracja „Margo”. Lokal
ma bardzo eleganckie wnętrza,
pełne zaplecze sanitarne (spełnia
wszystkie
wymogi
HACCP), jest klimatyzowany.
Przeznaczony jest na imprezy okolicznościowe, rodzinne i biznesowe
dla 100 osób. Na chwilę obecną lokal
restauracyjny jest do wynajęcia.
Szukam zainteresowanych do poprowadzenia
tej placówki. Zapraszam
do obejrzenia lokalu
do Ksawerowa przy ul.
Nowotki 4 po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie (nr 507
158 180).
(not. jm)
atmosferze faktycznie można się
delektować się smakami europejskiej kuchni! Zjemy tu klasyczne
przekąski, zupy, dania rybne i mięsne, pasty oraz desery kuchni europejskiej oraz fusion. Na maluchów czeka specjalny kącik
z zabawkami (można im zamówić
zestaw dla najmłodszych), przy
stołach zmieści się wygodnie 120 osób, a na przyjęciu okolicznościowym – nawet 200. Właściciele zapewniają, że chcą prowadzić „dobrą
kuchnię w dobrej cenie”, ceny dań są przystępne, a najważniejsze, że
wszystko jest smaczne. Zapraszamy!

„Perła 2009” oraz „Nasze
Kulinarne DziedzictwoSmaki Regionów”. Firma
INTER SOLAR prowadzi sieć znanych Karczm
„Raz na Wozie”, a jej
wyroby można także
kupić w Delikatesach
Kulinarnych przy ul.
Rewolucji 1095 r. 11.
Warto tu wpaść!
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CAR SERVICE
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,
wymianę klocków hamulcowych, oleju i tłumików,
* konserwację i odgrzybianie klimatyzacji,
* usługi serwisu mobilnego ( u klienta ), oraz kompleksową
* obsługę flot samochodowych.

CAR SERVICE

Zmieniamy opony!
Przyszła wiosna, pora zmienić w samochodzie opony.
Polecamy stacje serwisowe InterStomil,
oferujące
opony
Goodyear, Sava, Dunlop, Fulda,
Dębica, Nokian, Bridgestone,
Firestone, Michelin, Kormoran
i Kleber. Serwisy mają szeroki
wachlarz usług, w tym montaż,
demontaż i komputerowe wyważanie kół, przechowanie i naprawę opon, pogłębianie bieżnika opon ciężarowych, prostowanie felg,
wymianę klocków i szczęk hamulcowych, diagnostykę, obsługę klimatyzacji, pompowanie opon gazem, sprzątanie wnętrz i pranie
tapicerki. Inter-Stomil zapewnia obsługę floty samochodów – osobowych i dostawczych, autobusów, pojazdów specjalnych (maszyn
drogowych, budowlanych) i ciężarowych, ciągników, wózków magazynowych. Serwis mobilny firmy dojeżdża do klientów w promieniu kilkudziesięciu km od miasta. Więcej informacji na stronie
www.inter-stomil.pl
(jm)

JLR Łódź Sp. z o.o.

Autoryzowany Salon i Serwis Jaguar; Land Rover
Łódź, ul. Przybyszewskiego 176/178
Tel/fax. 042 674 07 77
www.jlrlodz.pl

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

CAR SERVICE

WWW.JASZPOL.PL

MOTORYZACJA
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Złap okazję na Mercedesa!
Salon Sobiesław
Zasada Łódź przy ul.
Aleksandrowskiej 11
zaprasza w kwietniu
do obejrzenia dostawczych samochodów
marki
Mercedes
Benz. Można tu
będzie
obejrzeć
modele
Sprinter
Furgon i Worker (z podwójną i pojedynczą kabiną), Viano, Vito
Kombi oraz Furgon. Kupując jedną z trzech wersji (5-, 6i 7-osobowych) Viano i Vito Kombi, odpisujemy w pełni podatek
VAT zarówno od ceny zakupu samochodu, jak i rat leasingowych
oraz kosztów zakupu paliwa. Salon oferuje leasing 105% oraz kredyt
50/50 – samochód Vito można będzie kupić już za 65500 zł netto,
a Sprintera za 75500 zł netto. Te ostatnie wyposażone są w silniki
Euro 5, zmniejszające zużycie paliwa o 10 proc., adaptacyjne światło

Kowboje na medal
W długi weekend na przełomie kwietnia i maja zapraszamy na IV
Otwarte Mistrzostwa Polski w Strzelectwie Westernowym Cowboy
Action Shooting (CAS) „Dzikie Pogranicze 2010 – WESTERNowy
komiks”. Zawody odbędą się w scenerii komiksów westernowych
z serii „Tytus, Romek i A'Tomek”, a organizowane są przez Polskie
Stowarzyszenie
Strzelectwa
Westernowego przy współudziale Klubu Sportowego „Świt”
w Starachowicach (ul. Strzelnicza
29) oraz Polskiego Związku
Strzelectwa Sportowego.
Zawodnicy strzelać będą wg
regulaminów Single Action
Shooting Society (SASS) z broni

Kowbojskie cacka na targach

Na tegorocznych targach IWA obrodziło nowościami w firmie
Davide Pedersoli&Co, jednego z największych producentów broni
historycznej na świecie. W specjalnym katalogu naliczyłem prawie 20 modeli broni i oprzyrządowania,
które wchodzą na rynek!
Na stoisku pokazano też broń,
która nie znalazła się nawet
w katalogu – ale my mogliśmy
ją wziąć do ręki, przymierzyć
się i odpalić „na sucho”...
Takim cackiem jest np.
Winchester model 1886/71.
Wcześniej firma nie produkowała karabinów Lever Action
(repetowanych dźwigniowo).
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stop (zwiększa bezpieczeństwo przy
awaryjnym hamowaniu), podgrzewane
lusterka szerokokątne, ESP z układem
stabilizacji ruchu
przyczepy oraz możliwość sprzęgania
pojazdu DMC 3500
kg z przyczepą 3500 kg. W salonie uzyskamy wszelkie informacje
o finansowaniu zakupu, kosztach pełnej obsługi technicznej i serwisowej, ubezpieczeniach AC, OC i NNW, assistance w Polsce
i Europie, likwidacji szkód oraz możliwości odkupienia przez firmę
używanego pojazdu dostawczego. Samochody tej marki tracą niewiele na wartości po latach użytkowania, dlatego warto je mieć w firmowej flocie!
(jm)

ładowanej nabojami scalonymi oraz broni
odprzodowej i odtylcowych karabinów
czarnoprochowych. Do zawodów dopuszczona jest wyłącznie broń i amunicja zgodna z regulaminem SASS (w tym Colt
model 1911 A1 Army cal. 45 ACP).
Wyklucza się amunicję rewolwerową typu
Magnum, WC oraz śrut stalowy. Broń
czarnoprochowa musi być zgodna z epoką
(modele do 1899 roku poza jednostrzałowymi pistoletami tarczowymi), wolno będzie używać pocisków jedynie z czystego, niewzbogaconego ołowiu. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 kwietnia. Koszt zgłoszenia dla członków CAS wynosi 40 euro (udział w zawodach, pole
namiotowe), pozostali – 120 zł. Zapraszamy zawodników z rodzinami, ale w strojach z epoki!
Włodzimierz Łuczyński
„Trigger Hawkeye”
A mimo to karabin jest niezwykle udany. To lekka myśliwska wersja
modelu 1886, produkowana w latach 1936-1957, czyli po zakończeniu seryjnej produkcji pierwowzoru. Wprowadzono w nim kilka
drobnych mechanicznych zmian, które wzmocniły konstrukcję
i przygotowały ją do najsilniejszego kalibru stosowanego
w karabinach dźwigniowych – .348 Winchester. Ma skrócony
magazynek rurowy, płaską stopkę kolby i chwyt pistoletowy,
czyli inny kształt osłony dzwigni. Replika nie strzela jednak
pociskami kaliber .348 Winchester, lecz klasycznym 45-70,
a liczbę nabojów
w magazynku ograniczono
wewnętrzną
wkładką do trzech.
Doprawdy, marzenie
każdego kowboja!
Michał Kuropatwa
„Saguaro Mike”
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