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

BOSS

ul. Tatrzańska 11
tel. 042 672-48-89, 042 676-31-13
tel./fax 042 676-31-05 
officeboss@hotel-boss.pl 

BOSS

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

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

HOTELE

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

ALICJA

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. 0 42 632-84-40
CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA
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 

MUZEUM KINEMATOGRAFII 
MUSEUM  OF CINEMATOGRAPHY 
pl. Zwycięstwa 1, tel. 0 42 674-09-57 
MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ
BOOK ART MUSEUM
ul. Tymienieckiego 24, tel. 0 42 674-42-98
MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH
MUSEUM OF INDEPENDENCE
ul. Gdańska 13, tel. 0 42 632-71-12
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ  
- MUZEUM MARTYROLOGII
RADOGOSZCZ   
- MUSEUM OF MARTYRDOM  
ul. Zgierska 147, tel. 0 42 655-36-66 

MUZEUM SZTUKI / MUSEUM OF ART 
ul. Więckowskiego 36, 
tel. 0 42 633-97-90 
MUZEUM SZTUKI REZYDENCJA
 „KSIĘŻY MŁYN”
MUSEUM OF ART „KSIĘŻY MŁYN”  
RESIDENCE
ul. Przędzalniana 72, tel. 0 42 674-96-98
MUZEUM GEOLOGICZNE 
GEOLOGICAL MUSEUM 
ul. Kopcińskiego 31, tel. 0 42 635-45-93

M
U

Z
EA

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

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. 118-913W
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UWAGA: Wszelkie zmiany adresów i telefonów prosimy zgłaszać redakcji do 15 dnia każdego miesiąca.

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

www.ryneksztuki.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: 
13 maja - X Aukcja Fotografii

22 maja - X Aukcja Promocyjna
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Łódź stolicą światowej mody!
Przez kilka majowych dni Łódź sta-

nie się stolicą światowej mody. Do nasze-
go miasta przyjadą najlepsi projektanci, 
supermodelki, artyści i celebryci. A sta-
nie się tak za sprawą drugiej edycji 
FashionPhilosophy Fashion Week 
Poland – największego międzynarodo-
wego projektu modowego organizowa-
nego w Polsce, którego wiosenna edycja 
trwać będzie od 7 do 11 maja. Na wybie-
gach w kilku punktach miasta – Hali 
Expo, Hotelu andel’s, w Manufakturze, 
na Piotrkowskiej i w kompleksie Union-
teksu swoje kolekcje zaprezentują znani 
projektanci.

To wydarzenie przyciągające jedno-
cześnie artystów, handlowców i media. 
Pokazy odbywające się w tym czasie pozwalają projektantom i markom 
zaprezentować swoje najnowsze kolekcje. Dla kupców Fashion Week 
to okazja do zapoznania się z nowymi trendami i nawiązania kontaktu 
z domami mody. Fashion Week Poland to szereg wydarzeń związanych 
z modą – m.in. Wiosenna Aleja Projektantów, Showroom, TW Moda 

Forum Concept Store, Young 
Fashion Photographers NOW, 
finał konkursu Złotej Nitki, 
a także wydarzenia off-owe – poka-
zy, prezentacje i instalacje kolekcji 
projektantów, imprezy muzyczne 
i wystawy fotografii. Na Fashion 
Week Poland przyjadą do Łodzi 
znakomitości świata mody z całe-
go globu. Gościem specjalnym 
będzie Agatha Ruiz de la Prada, 
która uczestniczyła w ubiegło-
rocznej imprezie. Ta znana 
na całym świecie kreatorka mody 
zaprojektowała plakat promujący 

kolejną edycję wydarzenia. Jej najnowszą kolekcję podziwiać będzie 
można 9 maja podczas Alei Projektantów. Kolejnym ważnym gościem 
będzie Patrizia Gucci – wnuczka Aldo Gucci. Patrizia Gucci jest też 
pisarką – wizyta w Polsce jest związana z promocją jej najnowszej książ-
ki  „Singielka”. Kenzo Takada to kolejny gość specjalny Fashion Week 
Poland. Kenzo jako pierwszy japoński 
kreator mody postanowił w latach 1960. 
spróbować szczęścia w Paryżu, a dzisiaj 
chyba nie ma osoby choć trochę intere-
sującej się modą, która nie znałaby jego 
marki. Kolekcję słynnego portugalskie-
go projektanta mody męskiej Nuno 
Gamy będziemy mogli obejrzeć 10 maja 
– kreator oczywiście także będzie 
gościem imprezy. W ramach Alei Pro-
jektantów swoją kolekcję zaprezentuje 
Eymeric François. 

Na Fashion Week Poland nie zabrak-
nie gwiazd rodzimej mody – swoją obecność zapowiedzieli m.in. duet 
Paprocki&Brzozowski, MMC, Mariusz Przybylski, Natalia Jaroszew-
ska, Viola Śpiechowicz, Łukasz Jemioł, Marcin Giebułtowski. Fani eko-

logii zobaczą propozycje projek-
tantów tworzących z materiałów 
recyklingowych w ramach konkur-
su RE Act fashion show. 

Ubiegłoroczny FashionPhilo-
sophy Fashion Week Poland 
odwiedziło ponad dziesięć tysięcy 
widzów oraz setki dziennikarzy, 
kolejna jego jesienna edycja ma 
odbyć się w dniach 9-16 paździer-
nika 2010 r. 

Zapraszamy do udziału! 
(BoB)
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Kolekcję Agathy Ruiz de la Prada obejrzymy 
podczas Alei Projektantów
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Kilka tysięcy osób 
odwiedziło XXI Między-
narodowe Targi Komuni-
kacji Elektronicznej 
INTERTELECOM. Impre-
za trwała od 13 do 15 kwiet-
nia, a udział w niej wzięło 
ponad 80 wystawców z Pol-
ski, Chin, Danii, Niemiec, 
Węgier, Wielkiej Brytanii 
i USA. INTERTELECOM 

to jedyna w Polsce i największa w Europie Środkowo-Wschodniej 
impreza branży IT oraz ITC. To targi o długoletniej tradycji, organi-
zowane cyklicznie od 1989 roku. Ideą wydarzenia jest tworzenie śro-
dowiska wspomagającego rozwój przedsiębiorczości, konkurencyj-
ność rynkową oraz promującego nowatorskie rozwiąza-
nia szeroko pojmowanej branży komunikacji.

Tradycyjnie targom towarzyszył Konkurs o Złoty 
Medal INTERTELECOM. Jury w składzie: prof. 
Andrzej Dąbrowski (Politechnika Warszawska), prof. 
Zdzisław Papir (Akademia Górniczo-Hutnicza), dr hab. 
Sławomir Hausman (Politechnika Łódzka), dr hab. 

Ryszard J. Zieliński 
(Politechnika Wro-
cławska), Stefan 
Kamiński (Prezes 
Krajowej Izby Gospodarczej Elek-
troniki i Telekomunikacji), Jacek 
Silski (Prezes Polskiej Izby Radio-
dyfuzji Cyfrowej), Jacek Kobie-
rzycki (Polska Izba Komunikacji 

Elektronicznej), Ryszard Zię-
ciak (Polska Izba Informatyki 
i Telekomunikacji) medale 
przyznało następującym pro-
duktom: MultiModem 3G 
EVDO/HSPA (DGT Sp. 
z o.o.), Jambox Kablówka 3 
Generacji – Telewizja IP dla 
operatorów Internetu (SGT 
S.A) i Technologia układania 
światłowodów w kanalizacji sanitarnej 
przy pomocy robota STAR (Technitel 
Polska). 

Ważnym wydarzeniem tegorocznego 
targów INTERTELECOM był IX Kon-
gres Infotela „Komunikacja Elektronicz-
na – Konwergencja Usług – Integracja 
Ludzi”. Był on doskonałym uzupełnie-
niem merytorycznym targów – pokazał 

najnowsze trendy 
i wskazał kolejne 
drogi rozwoju sze-
roko pojętej komu-
nikacji elektronicznej. Istotnym wydarzeniem 
targów była konferencja pt. „TELEMEDYCY-
NA”. Poruszono na niej najważniejsze proble-
my związane z medycyną oraz informatyką, 
w tym także kwestie prawne i etyczne. Goście 
targów mogli uczestniczyć w sympozjum 
„Realizacja sieci szerokopasmowego dostępu 

do Internetu przy wykorzystaniu środków unijnych”. Po raz kolejny 
Targi INTERTELECOM potwierdziły swoją pozycję na rynku, 
a zwiedzający mogli obejrzeć najnowsze produkty branży i zdobyć 
wiedzę podczas licznych konferencji i wykładów. 

Adam Rejman

ŁÓDZKA SPECJALNA 
STREFA EKONOMICZNA:
- atrakcyjne tereny inwestycyjne w centrum Polski

- najwyższa w kraju pomoc publiczna

- kompleksowa obsługa inwestora

INTERTELECOM 2010
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7 maja 2010 o godz. 19.00 
w hali EXPO przy ul. Stefanow-
skiego 30 rozpocznie się finał 
XVIII Międzynarodowego Kon-
kursu dla Projektantów Ubioru 
ZŁOTA NITKA. Będzie 
to pierwsze wydarzenie wiosen-
nej edycji FashionPhilosophy 
FASHION WEEK POLAND. 
Kolekcje zgłaszane do konkursu 
przez młodych projektantów 

z całego świata oceniane są w dwóch kategoriach: pret a porter (modny 
standard, klasyka, moda ulicy) i premiere vision (eksperymenty z modą, 
pomysły niekonwencjonalne). Oceniają je dwa gremia jury: JURY 
KREATORÓW, w którego skład wchodzą znani projektanci i oso-
bowości świata mody, oraz JURY MEDIALNE złożone z dziennika-
rzy i krytyków mody. Jury Kreatorów w każdej kategorii przyznaje 

nagrodę fundowaną przez Prezydenta Mia-
sta Łodzi w wysokości 20000 
złotych (ponad 5000 EURO), 
zaś nagrodą Jury Medialnego 
jest prezentacja kolekcji 
na łamach RYNKU MODY. 
W tym roku przyznane zosta-
ną też nagrody specjalne: sku-
ter SYM model MIO ufundo-
wany przez sponsora konkur-
su, firmę MOTO-RAF.

Do finałowego pokazu 
jurorzy zakwalifikowali 10 
kolekcji w kategorii premiere 
vision, 9 w kategorii pret a porter 
oraz jedną, która została wyło-
niona jako Nagroda Organi-
zatora. Kolekcje zostały wybra-
ne spośród rekordowej ilości 

projektów zgłoszonych w tym 
roku. W ubiegłym roku wpłynęło 
98, a w tym aż 139 prac! To najlep-
szy dowód na to, że organizowana 
przez Międzynarodowe Targi 
Łódzkie Złota Nitka doskonale 
spełnia swoją rolę jako najstarsze 
i najbardziej prestiżowe wydarze-
nie skierowane do młodych ludzi 
zafascynowanych sztuką projekto-
wania mody. Laureatami konkursu 
są uznani w świecie mody projek-
tanci, m.in. Maciej Zień, duet 
paprocki&brzozowski, Jacek 
Gmach, Monika Onoszko, grupa 
Transmode, Sergiusz Kuchczyń-
ski. Gościem specjalnym XVIII 
edycji ZŁOTE NITKI będzie Rok-

solana Bogutska – jedna z najbardziej zna-
nych projektantek ukraińskich. Jej kolekcje 
to elegancki luksus i zadziwiająca mieszan-
ka ukraińskich motywów etnicznych oraz 
współczesnych trendów. To także niezwykła 
jakość i zawansowana technologia, dokładne 
cięcia i unikatowość każdego modelu. Rok-
solana Bogutska kreuje zdecydowaną, ale 
zawsze elegancką, uwodzicielską i pewną sie-
bie kobietę. Projektantka ukończyła Lwow-
ską Akademię Sztuki Stosowanej, swoją 
pierwszą kolekcję zaprezentowała w 1998 r. 
w Kijowie podczas Narodowego Tygodnia 
Pret-a-porter, a w tym roku zainicjowała wła-
sną markę, która zyskała już wielu wiernych 
wielbicieli na Ukrainie i za granicą. 

(BeO)

EVENTS-CONFERENCES-BUSINESS TRIP AND VIP CARE

WWW.CIECIURA.COM.PL
NOWA  INTERPRETACJA  LUKSUSU
+48 601-35-13-10

ZŁOTA NITKA 2010

Beata Stańczyk – Złota Nitka 2009  Złota Nitka 2009 Jagoda Piekarska – Złota Nitka 2009

Małgorzeata Grzywnowicz i Małgorzata Węgiel
 – Złota Nitka 2009

Małgorzeata Grzywnowicz i Małgorzata Węgiel
 – Złota Nitka 2009

Magdalena Śmielak
 – Złota Nitka 2009 Joanna Jendrzyn  – Złota Nitka 2009
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Po raz dziesiąty odbył się 
w kwietniu Festiwal Nauki, Tech-
niki i Sztuki. W bogatym, liczą-
cym blisko 300 imprez programie 
festiwalu znalazły się wykłady 
i prezentacje wyników oryginal-
nych badań naukowych prowa-
dzonych w łódzkich uczelniach 
i ośrodkach naukowych. Wielu 

wykładom towarzyszyły efektowne pokazy i warsztaty, które dowo-
dziły, że nauka na danym kierunku może być ciekawą przygodą. 

W dniu otwarcia festiwalu 
wręczono "Łódzkie Eureka", przy-
znawane za osiągnięcia w roku 
2009, które zostały nagrodzone 
w kraju lub za granicą. 

Władze szkół wyższych zadba-
ły o to, by gościom festiwalu zaofe-
rować nie tylko interesujące wykła-
dy. Najwięcej gości zgromadził 
piknik naukowy na rynku Manu-
faktury, który prezentuje zdobycze nauki w ujęciu popularnym, 

przystępnym nawet dla dzieci; 
najmłodsi „uczeni” poznali m.in. 
sekrety „magicznych” efektów 
z „Gwiezdnych wojen” i innych 
filmów s-f, a w mini-zoo oglądali 
genetyczne mutacje pająków i inne 
niezwykłe stworzenia. 

(BeO) 

9 edycja Międzynarodowe-
go Festiwalu Fotografii w Łodzi 
odbędzie się w dniach 6-30 
maja. Głównym jego punktem 
będzie wystawa “All my lovin’. 
Wszystko o miłości”, poświę-
cona relacjom rodzinnym 
i miłości. W prezentowanych 
projektach znajdziemy więc 

humor, pasję, walkę, historię, kompromis, nieco nostalgii i dużo 
refleksji. W trakcie głównego festiwalowego weekendu (6-9 maja) 
po raz pierwszy przyznana zostanie nagroda SanDisk Grand Prix 
Award w wysokości 10000 zł, ufundowana przez Głównego Sponso-
ra Fotofestiwalu – firmę SanDisk. Nagroda trafi do jednego z arty-
stów prezentowanych w ramach programu Grand Prix Fotofestiwal. 

Program Grand Prix 
to indywidualne wystawy wyse-
lekcjonowane spośród projek-
tów zgłaszanych przez fotogra-
fów i kuratorów. W tym roku 
wpłynęło ponad 550 zgłoszeń, 
z których jury fotofestiwalowe 
wybrało 10 projektów. Po raz pierwszy w ramach Programu Grand 
Prix pokazane zostaną aż 3 projekty polskich artystów. Wydarzenia-
mi festiwalu będą m.in. Fabryka Fotografii – Przegląd Szkół – jedna 
z najbardziej charakterystycznych wystaw, podczas której swoje 
prace wystawiają studenci polskich i zagranicznych szkół, następnie 
Przegląd Portfolio – indywidualne, bezpośrednie spotkania fotogra-
fów oraz ekspertów w dziedzinie fotografii, oraz Slide Show. Na gości 
czekają liczne warsztaty, spotkania i wystawy towarzyszące, a szcze-
gółowy program znajdziemy na stronie www.fotofestiwal.com   (B)

W maju radzimy udać się do apte-
ki Programu Juventa w Manufakturze, 
która oferuje najnowszy  
preparat firmy VICHY 
do zaawansowanej kuracji 
zwalczającej cellulit i zbędne 
centymetry ciała w strefach 
odpornych na działanie 
diety. Nazywa się CELLU-
DESTOCK i jest połącze-
niem czystej kofeiny (wywo-
łuje spalanie lipidów), akty-
watora lipolitycznego (sty-
muluje wydzielanie proteiny 

odpowiedzialnej za eliminację tłuszczów) 
oraz uzupełniających składników aktywnych 
o działaniu złuszczającym, które ułatwiają 
penetrację kofeiny, wygładzają i nawilżają 
skórę. Preparat został przetestowany klinicz-

nie w grupie kobiet stosujących 
zrównoważoną dietę i okazał się 
wyjątkowo skuteczny. W aptece 
znajdziemy ponadto szeroką 
gamę dermokosmetyków 
do pielęgnacji ciała,  
ekologiczne mleczka do  
demakijażu, regenerujące 
kremy do twarzy oraz 
łagodne olejki musujące 
i toniki. 

(BeO)

Zapraszamy do nowo otwartej Apteki Programu Juventa

7 dni w tygodniu

Ceny hurtowe!

Rynek Manufaktury
ul. Drewnowska 58a
tel.: (42) 633 80 25

(42) 633 80 62 (Eko – Kosmetyki)
(wejście od strony ul. Zachodniej)

Oferujemy:
– miłą i profesjonalną obsługę
– bezpłatny pomiar ciśnienia
– atrakcyjne promocje
–  bezpłatne badanie skóry, 

wykonywane przez kosmeto- 
logów Programu Juventa

Cellulit do zbicia!

Sztuka w obiektywieNauka i technika bez tajemnic 

6RYNEK rynek Łódzki   5(108) 2010



Strefa  otwiera  się  dla  małych 
i średnich firm. Z jakim skutkiem?

Strefa nigdy nie była instru-
mentem stworzonym tylko dla 
dużych międzynarodowych kon-
cernów. Dla nas nie ma znacze-
nia wielkość firmy. Tak samo 
traktujemy te, które zatrudniają 
kilka tysięcy czy kilkanaście osób. 
Jest jeden podstawowy wymóg, 
aby zaistnieć w Strefie: trzeba 
zainwestować co najmniej 100 
tysięcy euro. W pozyskiwaniu 

mniejszych podmiotów do Strefy wspierają nas Łódzka Agencja 
Rozwoju Regionalnego oraz banki, a więc instytucje, które mają spe-
cjalną ofertę dla podmiotów z tego sektora.

Gdzie jest takich firm najwięcej?
Nasza oferta skierowana jest do podmio-

tów z Łodzi i okolic. Podjęliśmy decyzję 
o wydzielaniu małych działek inwestycyj-
nych na granicy Łodzi i Konstantynowa (pod-
strefa Nowy Józefów). Do dyspozycji są też 
tereny w innych podstrefach, choćby 
w Radomsku czy Kutnie. Tam też możemy 
wydzielić mniejsze działki. 

Najwyższa  Izba  Kontroli  bada  zasadność 
inwestowania w Łódzkiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej w podstrefie w... Warszawie.

Nie będę polemizował z tym, co pisze 
NIK w swoim raporcie. Zawsze jest tak, że 

decyzję o lokalizacji inwestycji 
w danym miejscu podejmuje 
przedsiębiorca. Gdyby można 
było administracyjnie nakazać fir-
mom, aby lokowały swoje projekty 
na przykład na ścianie wschodniej 
lub w suwalskiej specjalnej strefie, 
to nie byłoby kłopotów z zacofa-
niem przemysłowym tych tere-
nów. O lokalizacji inwestycji zawsze decydują: zasoby ludzkie, 
dostępność komunikacyjna, uzbrojenie terenu w niezbędne media. 
Co do istnienia Łódzkiej Strefy w Warszawie to grzechem zaniecha-
nia byłoby z naszej strony, gdyby działającym już u nas podmiotom 
odmówić inwestowania w stolicy. Od spółek w Warszawie pobieramy 
opłaty administracyjne i przeznaczamy je na budowę dróg, kanaliza-

cji, linii energetycznych w podstre-
fach zlokalizowanych w regionie łódz-
kim. Poza tym dostawcy warszawskich 
firm lokują się w regionie łódzkim, 
tworząc tu nowe miejsca pracy. Mamy 
w kraju 16 województw i 14 stref, zatem 
podział administracyjny nie pokrywa 
się z liczbą stref – niektóre muszą 
zatem funkcjonować na terenie trzech 
województw tak, jak właśnie nasza 
strefa. Nie widzę nic złego w tym, że 
wychodzimy poza region i staramy się 
naszych klientów dobrze obsłużyć. 

Adam Rejman
Zdjęcia: archiwum ŁSSE

Wydawnictwo Business Dia-
log zaprasza na spotkania regio-
nalne pod hasłem „Lepszy Biznes. 
Porozmawiaj. Zastosuj. Zasmakuj 
w sukcesie”. Spotkania odbiegają 
od tradycyjnej formuły konferen-
cyjnej, ponieważ uczestnicy – prak-
tycy biznesu – są traktowani jako 
równoprawni partnerzy ekspertów 
i konsultantów. Jedni od drugich 
się uczą, nikt nie jest guru. Pierw-
sze spotkanie w tej serii odbędzie 
się w Łodzi w hotelu Campanile 

13 maja (rejestracja uczestników od godz. 9.00), następne są w Krako-
wie (20 maja) i Katowicach (28 maja), potem we Wrocławiu i Gdań-
sku. Spotkania trwają cały dzień z przerwami na kawę i obiad. 
Po krótkiej sesji plenarnej i lunchu będzie można spotkać się z inny-
mi oraz z ekspertami przy małych "stolikach tematycznych", popy-
tać, posłuchać, porozmawiać – wspomóc się dobrą radą. Sesje przy 
stolikach będą trwały 35-45 minut, udział w całym spotkaniu jest nie-
odpłatny, ale trzeba potwierdzić obecność na portalu www.lepszy.
biz.pl lub pocztą elektroniczną (Iwona_Bartczak@businessdialog.
pl). 

Spotkania przeznaczone są dla przedsiębiorczych właścicieli, dyrektorów i kie-
rowników firm – mówi Iwona D. Bartczak, właścicielka wydawnictwa 
Business Dialog, organizator takich społeczności biznesowych, jak 
Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” czy CIO Business Meeting 
Point, a obecnie projektu Lepszy Biznes. – W naszych społecznościach 
wymieniamy opinie, informacje, kontakty, uczymy się od siebie nawzajem, nato-
miast nikt nikogo nie poucza. Podpowiadamy, jak radzić sobie z ludźmi, zwięk-
szać sprzedaż, inwestować, bronić się przed nieuczciwą konkurencją, oraz jak 
doskonalić firmę i chronić własne nerwy. Integralną częścią naszych działań jest 

wymiana opinii na portalach www.businessdialog.pl i  www.lepszy.biz.pl 
Podczas spotkań można będzie odpowiedzieć sobie na pytanie, 

czy przedsiębiorcy i szefowie firm mogą wierzyć ekonomistom, 
czym powinno się kierować w ocenie sytuacji makroekonomicznej, 
jak podjąć trafne decyzje i zachować równowagę między decydowa-
niem a gromadzeniem i analizowaniem potrzebnych danych, mię-
dzy zaufaniem do raportów i analiz a zaufaniem do własnego zdro-
wego rozsądku i intuicji. Niektóre „stoliki tematyczne” konferencji 
poświęcone są zagadnieniom współpracy z firmami informatycz-
nymi, czyli jak skutecznie wdrażać system IT do zarządzania przed-
siębiorstwem, inne zaś kwestiom finansowania rozwoju – czy warto 
wybrać kredyt, fundusz lub inwestora, czy raczej rozwijać się ze 
środków własnych, a kiedy nale-
ży skorzystać z pieniędzy euro-
pejskich. Przewidziany jest także 
„stolik tematyczny” o kwestiach 
własnościowych. Partnerami pro-
jektu są: Accreo, BPSC, SAGE, 
Stowarzyszenie Firm Rodzin-
nych, BNI Polska i Klub Dyrek-
torów Finansowych „Dialog”. 

Więcej informacji o konfe-
rencji znajdziemy na stronie 
www.lepszy.biz.pl 

Remigiusz Pękala

Rozmowa z Markiem Cieślakiem, Prezesem Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Rozmowy o lepszym biznesie 

Strefa dla małych i średnich przedsiębiorców

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest laureatem nagrody "Gazele Biznesu"
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Miesiąc zapowiada się niezwykle atrakcyjny. 10 maja w Central-
nym Muzeum Włókiennictwa zaczyna się 13 Międzynarodowe 
Triennale Tkaniny, w którym weźmie udział 130 artystów z 51 kra-
jów z całego świata. Uroczyste otwarcie 
Triennale odbędzie się o godz. 13.00 
w Białej Fabryce. Poznamy wtedy laure-
atów, wybranych przez międzynarodowe 
jury. W ciągu trzech kolejnych dni zosta-
ną otwarte imprezy towarzyszące wysta-
wie głównej, np. Ogólnopolska Wystawa 
Tkaniny Unikatowej, Ogólnopolska 
Wystawa Miniatury Tkackiej, wystawa 
tkanin Włodzimierza Cygana, Marii 
Budziarek, Małgorzaty Górnej-Saniter-
nik. Będzie też można oglądać wystawy 
otwarte już w kwietniu, m.in. prace 
Jolanty Rudzkiej-Habisiak – 80 dywa-
nów projektowanych przez tę artystkę 
dla Fabryki Dywanów „Agnella” w Bia-
łymstoku. W 2010 roku przypada jubile-
usz 35-lecia Muzeum Miasta Łodzi. 
Od kwietnia odbywa się tam cykl spo-
tkań, których celem jest prezentacja 
zagadnień związanych z historią rodzi-
ny Poznańskich, wnętrz pałacowych, 
z kulturą i życiem codziennym oraz 
z samą kolekcją muzealną. „Zapomnia-
ne historie ludzi i miejsca” to tytuł spo-
tkania 23 maja, zaś Adam Klimczak 
poprowadzi 30 maja spotkanie „Dwa-
dzieścia lat po... Konstrukcja 
w procesie Back in Łódź 1990”. 
Do 30 maja w Muzeum Miasta 
Łodzi prezentowana będzie 
monograficzna wystawa malar-
stwa Józefa Panfila. 

Na scenach też będzie się 
działo! Teatr Mały w Manufaktu-
rze zaprasza 9 maja na koncert 
piosenek Bułata Okudżawy. 
Z kolei w Teatrze Wielkim 15 
maja odbędzie się premiera spek-
taklu „Contact”, przygotowanego 
w koprodukcji z teatrem Madách 
Színház w Budapeszcie. To jedno 
z najbardziej znanych widowisk 
Broadwayu ostatnich lat – zoba-

czymy wariacje baletowe, w których przeplatają się samotność, pra-
gnienie miłości i niespełnione marzenia (przeznaczone jest dla 
odbiorców pełnoletnich!). Akcja prowadzi widza od XVIII-wieczne-

go ogrodu poprzez włoską restaurację 
z 1954 r. w Nowym Jorku do współcze-
snej przestrzeni wielkiego miasta. Zna-
czącym elementem tego widowiska jest 
muzyka będąca collage'm utworów 
Stéphane'a Grappelli, Edwarda Griega, 
Piotra Czajkowskiego, Georgesa Bizeta 
po Benny Goodmana, Beach Boys i Squ-
irrel Nut Zippers. Zapowiadany wcze-
śniej XXVIII Festiwal Szkół Teatralnych 
odbędzie się w nowym terminie i potrwa 
od 10 do 14 maja. Festiwal stanowi pre-
zentację przedstawień dyplomowych 
przygotowanych przez studentów 
wydziałów aktorskich uczelni teatral-
nych w bieżącym roku akademickim. 
Podczas imprezy zaprezentowane zosta-
ną przedstawienia: Akademii Teatralnej 
w Warszawie, Państwowej Wyższej Szko-
ły Teatralnej w Krakowie, zamiejscowego 
Wydziału Aktorskiego krakowskiej 
PWST we Wrocławiu, oraz Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej w Łodzi. Spektakle będą 
grane w salach Teatru Nowego im. Kazi-
mierza Dejmka, Teatru Studyjnego, 
Teatru 77 oraz w Studiu Filmowym 

PWSFTViT. Opera „Dama piko-
wa” Piotra Czajkowskiego w reż. 
Mariusza Trelińskiego po raz 
pierwszy pojawiła się na scenie 
Teatru Wielkiego w kwietniu. 
To przejmujące widowisko, w któ-
rym zabrzmiały piękne głosy soli-
stów łódzkiej Opery, a insceniza-
cja pełna jest grozy, jak przystało 
na intrygującą akcję, której głów-
nym motywem jest próba wydar-
cia tytułowej Damie Pikowej 
strzeżonej przez nią układu trzech 
kart, zapewniającego zwycięstwo 
w grze. Serdecznie zapraszamy!

Beata Ostojska

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

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

KINA
TEATR WIELKI
pl. Dąbrowskiego, tel.  42 633 99 60
TEATR MUZYCZNY 
ul. Północna 47/51, tel.  42 678 35 11 
TEATR im. S. JARACZA
ul. Jaracza 27, tel.  42 633 15 33 
TEATR NOWY 
ul. Więckowskiego 15, 
tel.  42 633 44 94
TEATR POWSZECHNY
ul. Legionów 21, tel.  42 633 25 39
TEATR STUDYJNY PWSFTv i T
ul. Kopernika 8, tel.  42 636 41 66

TEATR LOGOS
ul. Skłodowskiej-Curie 22 
tel.  42 637 65 45
TEATR V6 
ul. Żeromskiego 74/76
tel.  42 668 88 51
TEATR MAŁY w Manufakturze
ul. Drewnowska 58, 
tel.  42 633 24 24

TEATRY

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

Maj Kulturalny

Praca pt. „Pazruka-46” autor Haruko Homma z Japonii
Praca prezentowana była na XII Triennale Tkaniny w Łodzi w 2007 r.
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Już po raz trzynasty w Łodzi 
odbędzie się Festiwal Muzyki Filmo-
wej. Tym razem jego bohaterem 
będzie Waldemar Kazanecki. 

– Każdy z nas zna walc z filmu „Noce 
i dnie” czy tematy przewodnie z seriali 
„Dom” oraz „Czarne chmury”. Pamięta-
my z dzieciństwa muzykę z bajek o Bolku 
i Lolku oraz zaczarowanym ołówku. 
Mało kto jednak potrafi wymienić ich 
autora, a te wszystkie kompozycje i wiele, 
wiele innych to właśnie dzieło Waldemara 
Kazaneckiego – mówi Elżbieta Czar-
necka, prezes Stowarzyszenia Miło-
śników off Kultury „SMoK” i szefo-
wa festiwalu. Impreza odbędzie się 
w dniach 28-30 maja. Po raz pierwszy 
w historii organizatorzy festiwalu 
szczególną uwagę poświęcą dzie-
ciom. Specjalnie na tę okazję Teatr 

Lalki i Aktora „Pinokio” przy-
gotowuje multimedialne przed-
stawienie z muzyką Waldemara 
Kazaneckiego, a „SMoK” 
i Muzeum Kinematografii – 
imprezę plenerową. Na nieco 
starszych widzów czeka nie lada 
gratka: specjalnie na festiwal 
przyjedzie do Łodzi Gwendo-
lyn Bradley, światowej sławy 
śpiewaczka, gwiazda Metropo-
litan Opera. 29 maja artystka 
wystąpi dwukrotnie w Filhar-
monii Łódzkiej – najpierw 
zaśpiewa w koncercie „Muzycz-
ne noce i dnie”, a później zapre-
zentuje własny recital „Muzyka 
filmowa świata”. Ponadto od 28 maja do 3 czerwca w kinie Kine-
matograf będzie odbywać się przegląd filmów z muzyką Waldema-
ra Kazaneckiego. Bilety na koncerty można kupować w kasach fil-
harmonii i Muzeum Kinematografii. Na spektakle dla dzieci 
i projekcje wstęp bezpłatny. 

Monika Pietras, zdjęcia: archiwum FMF

Na zaproszenie biura europosła 
Jacka Saryusz-Wolskiego wzięła udział 
w wyjeździe studyjnym do Brukseli 
grupa młodych laureatów konkursu 
wiedzy o UE i finalistów Młodzieżo-
wego Parlamentu Europejskiego wraz 
z opiekunami. W programie wyciecz-
ki znalazły się m.in. wizyta w Parla-
mencie Europejskim, spotkanie 

w Komitecie Regionów, spotkanie w Komisji Europejskiej, wykłady 
na temat funkcjonowania instytucji UE, zwiedzanie miasta z prze-
wodnikiem, wizyta w muzeum, spotkanie z posłem Jackiem Saryusz-
Wolskim oraz kolacja w restauracji Colmar. W czasie wolnym mło-
dzież spacerowała po Grand Place, ulubionym miejscu spotkań 
mieszkańców miasta i turystów, oraz po Park du Cinquantenaire 
z Łukiem Triumfalnym. Obejrzeliśmy także wystawę Autoworld. 

Kluczowym punktem wyjazdu było jednak zwiedzanie Parla-
mentu i śledzenie obrad podczas mini-sesji. Niektórzy trzymali 
kciuki za tłumaczy z kabiny numer 18 (Polska) i podziwiali ich 
sprawny przekład debat z języków francuskiego, niderlandzkiego 

i angielskiego na polski. Po bardzo intensywnych, wyczerpujących 
i pełnych wrażeń dniach w tętniącej życiem Brukseli wśród finali-
stów zostało wiele miłych wspomnień. Miła atmosfera pobytu spra-
wiła, że wrażenia wywiezione z Brukseli pozostaną na długo w pamię-
ci uczestników. Pozostaje też przeświadczenie, że warto startować 
w debatach i konkursach na temat Unii Europejskiej, uczyć się języ-
ków obcych, poszerzać horyzonty i otwierać nowe perspektywy 
na przyszłość.

Tekst i zdjęcie: Ewa Rabiega

W galerii 4Joy (ul. 
Sienkiewicza 67, wej-
ście od ul. Nawrot, 
www.galeria.4joy.pl) 
odbył się w kwietniu 
wernisaż prac prof. 
Mariana Kępińskiego 
z lat 1989-2010, łódz-
kiego malarza i peda-
goga, wykładowcy 
malarstwa w Akade-
mii Sztuk Pięknych 
oraz Wyższej Szkoły 
Humanistyczno-Eko-
nomicznej w Łodzi. 

Galeria prezentuje 
prace artystów głów-
nie z regionu łódzkie-
go, dotychczas można 
tu było obejrzeć prace 

Jadwigi Agaty Kałużewskiej, 
Joanny Apanowicz, Barbary 
Cuper-Zbierskiej oraz grupy 
Plus–Minus. Na co dzień 
w galerii prezentowane są 
przedmioty pochodzące 
z Plantacji Sztuki (www.
plantacjasztuki.pl) – prace 
polskich twórców, głównie 
wyroby z ceramiki, biżute-
ria autorska, porcelana, 
wyroby z drewna oraz inne 
przedmioty rękodzielnicze. 

Prof. Marian Kępiński 
uprawia tradycyjne gatunki 
malarstwa – portret, martwą naturę i pejzaż. Opowiada się za trady-
cyjną wizją sztuki, ceni prostotę, umiar i harmonię, a jego obrazy 
mają coś ze świata snu lub marzeń. Mnóstwo w nich brył geome-
trycznych, postumentów, studni, kryształów i różnorodnych budow-
li, będących metaforami losu ludzkiego, samotności ludzkiej egzy-
stencji. Warto tu przyjść!

(BeO)

Gwiazda nocy i dni

4joy zaprasza 

Młodzi wrócili z Brukseli
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ul. Traugutta 3
tel.: 042 632 51 38

ul. Ogrodowa 19A                    Manufaktura Rynek
Tel.: 042 630-88-98         042 630-88-22

Stary Rynek 2
tel.: 042 636 56 56

www.analogialodz.pl

Restauracja ANALOGIA

Muzyka na żywo!

Manufaktura-Rynek 
tel. 042 633 77 11

ul. Piotrkowska 67 
tel. 042 633 68 68

Mamma Mija
ul. Narutowicza 26, 
tel. 513 406 506

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

Restauracja 
Satyna



ul. Narutowicza 79c
tel. 42 632 21 21

Baśniowa Kawiarenka

ul. Piotrkowska 88
tel.: 602 55 10 20

Manekin

ul. Piotrkowska 55       ul. Piotrkowska 69
tel.: 42 633 09 26        tel.:  042 632 23 20



Jak długo działa restauracja „Dworek”?
Od 1975 roku. Mieszkaliśmy wtedy 

na Bałutach, na ul. Reja przy Wojska Pol-
skiego, gdzie chodziłam do podstawówki 
i liceum. Po maturze wyjechałem do Pozna-
nia na studia na wydziale Turystyki i Rekre-
acji w Akademii Wychowania Fizycznego. 
Zamieszkałem w „Dworku” po studiach. 

Przed wojną była tu letnia willa z wozow-
nią i budynkami gospodarczymi...

Dziadek miał przed wojną rzeźnię i pro-
dukował kiełbasy i szynki, których smak 
do dziś pamiętam. Natomiast ojciec imał 
się różnych zawodów, a głównym była 
budowlanka – budował stadiony, boiska 
i osiedla mieszkaniowe. Na początku lat 70. 
zrezygnował z posady państwowej, kupił 
dwuhektarową posiadłość i założył restaura-
cję. „Dworek” wyglądał wtedy inaczej. Nie 
było stawu, tylko zarośnięte bagna. Trzeba je 
było wyczyścić, zbudować przepusty. Wody 
nie było nawet w studni. Ale ojciec miał 
swoją wizję i ją realizował. Ten pierwszy 
„Dworek” był maleńki, na 60 miejsc, w budynku gospo-
darczym powstał hotelik. Brat został w starym mieszka-
niu przy ul. Reja, a gdy ja przyjeżdżałem na ferie, 
to mieszkałem w „Dworku” na poddaszu. Otwarcie 

restauracji odbyło 
się pod koniec roku 
na Sylwestra, pamię-
tam, że były wielkie 
śniegi i martwiliśmy 
się, czy goście doja-
dą, bo drogi były 
gorsze niż teraz. 

Ale  dojechali 
i  otwarcie  było  wiel-
kim  sukcesem:  wokół 
panował socjalizm... 

Prowadzenie restauracji nie było wtedy proste, bo monopol 
na gastronomię miało Społem i dostępne na rynku urządzenia – np. 
frytkownica czy zmywarka do naczyń – trafiały tylko do nich. Ojciec 
wpadł więc na pomysł, żeby wydzierżawić lokal Społem, a sam 
będzie go tylko prowadził. To mu dało dostęp do urządzeń i surow-
ców. Po dwóch latach ojciec się usamodzielnił, pozyskał szefa kuchni 
z „Malinowej” w Hotelu Grand, najlepszej ówczesnej marki gastro-
nomicznej w Polsce. Dopiero w latach 80. ojciec scedował „Dworek” 

na mnie i brata. Przeprowa-
dziliśmy tam kilka moder-
nizacji i teraz w lokalu 
wygodnie usiądzie przy 
stołach 120 osób. W tym 
roku też planujemy remon-
ty i mamy już gotowe pro-
jekty – zmieni się wejście 
do lokalu, będą nowe toale-
ty i szatnia. Remont nie 
spowoduje zamknięcia 
lokalu.

Życzymy mnóstwo gości! 
(BeO)

Nie trzeba będzie już 
jeździć do Maroka czy 
Tunezji, aby zakosztować 
oryginalnych smaków 
i klimatów arabskich. 
Na początku maja nastą-
pi otwarcie nowego pubu 

„Casablanca Club” we fronto-
wym budynku przy ul. Piotr-
kowskiej 107. Będzie tu można 
wypróbować smakołyki kuchni 
arabskiej, zapalić tradycyjną 
fajkę shisha i obejrzeć fascynują-
cy taniec brzucha. Zapraszamy!

Dworek z tradycją
Rozmowa z Grzegorzem Zielińskim, współwłaścicielem restauracji 
„Dworek”, „Piotrkowska Klub”, „Orfeusz” oraz „Solo Pizza”

ul. Piotrkowska 92
tel. 042 630 20 08

Figaro Club

ul. Piotrkowska 107

Casablanca

Monaco Cafe

ul. Piotrkowska 134
tel. 042 637 37 47

Zenon Zieliński (w środku)  
z synami Grzegorzem i Markiem.
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Lokal otwarty został w roku 
ubiegłym i zdobył już wielu 
miłośników. Mieści się przy ul. 
Zachodniej 87 (tel. 42 631 11 12, 
782 111 222), pełno tu sprowa-
dzonych z Indii płaskorzeźb 
i dekoracji (obok jest sklep Indy-
go z meblami i wyposażeniem), 
jest również salka dla VIP-ów, 
do której wchodzi się przez 
masywne drzwi z kołatkami. 
Wnętrza są eleganckie, stoły 
i krzesła bardzo wygodne, przy 
stołach usiądzie tu w sumie ok. 
80 osób. Restauracja oferuje 
przystępny cenowo biznesowy 
lunch (można także zamówić 
na wynos) oraz zewnętrzny cate-
ring.

W menu znajdziemy trady-
cyjne dania indyjskie (z prawdzi-
wego pieca tandoor) oraz z ele-
mentami kuchni tajskiej i chiń-
skiej. Na powitanie otrzymuje-

my czekadełka - kuku-
rydziane placki z sosa-
mi, miętowym i ostro-
słodkim. 

Wybór potraw jest 
ogromny. Zachęciły 
nas smakowite kawał-
ki baraniny gotowane 
z czosnkiem, imbi-
rem, zieloną paprycz-
ką chili, wymieszane 
ze szpinakiem, do  
których dodatkowo 
zamówiliśmy pyszne, 
aromatyczne placki 
roti. Spróbowaliśmy 
także kawałki mary-
nowanego kurczaka 
w indyjskich przypra-
wach, smażone na głę-
bokim oleju. Wybor-
ne! Na deser koniecz-
nie trzeba tu zjeść 
kulki serowe w gorą-
cym syropie kardamo-
nowym, które następ-
nie trzeba popić 
Mango Lussi lub her-
batą Masala Chai, 
bo w Polsce nie ma 
tak słodkiego dania!

Remigiusz Pękala

zaprasza

90-404 Łódź, ul. Zachodnia 87
tel 42 631 11 12, 782 111 222

www.buddha.info.pl  lodz@buddha.info.pl 

indian restaurant

indian restaurant
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Restauracja mieści się przy ul. Sienkiewicza 47 (róg Tuwima, 
tel. 042 250 61 86 oraz 668 39 44 54), powstała w 2005 r. i od razu 
zdobyła wyróżnienie w rankingu tygodnika „Newsweek” na naj-
lepsze wnętrze, zaprojektowane w eklektycznym stylu mieszczań-
skim lat 20. Lokal czynny jest od 12.00 do ostatniego klienta i ser-
wuje typowe dania kuchni staropolskiej oraz żydowskiej, przy 
czym warto wiedzieć, że wszystkie makarony robione są na miejscu 
domowym sposobem. Radzimy tu spróbować rosół z kury, bo przy-
pomina ten, który jedliśmy w dzieciństwie u babci! 

W maju i czerwcu zapraszamy 
na Festiwal Pierogów – mówi 
Maciej Orczykowski, współ-

właściciel restauracji. Można tu 
będzie przyjść z maluchami, gdyż 
lokal na koniec roku szkolnego 
będzie organizować warsztaty 
wyrabiania ciasta, lepienia i ukła-
dania pierogów dla dzieci. Ciasto 
do pierogów i knedli jest oczywi-
ście własnego wyrobu, w środku 
będzie do wyboru cała gama owo-
ców sezonowych. Zjemy tu także 
pierogi ruskie, z mięsem, kapustą i grzybami, oraz szpinakiem. 
Szef kuchni szczególnie poleca w maju sałatkę z grillowanego kur-
czaka w sosie miodowo-musztardowym oraz łososia na szpinaku 
w sosie holenderskim. Od 12.00 do 15.00 serwowany jest biznesowy 

lunch i do wyboru są dwa dania 
mięsne, jedno wegetariańskie oraz 
zupy z deserem (przy zamówieniu 
na wynos rabat!). 

Lokal organizuje bankiety dla 
firm, przyjęcia okolicznościowe 
i catering zewnętrzny – nawet 
na 500 osób! 

(B)

W Porcie Łódź od samego otwarcia Centrum Handlowego może-
my już smakować dania wywodzące się z Państwa Środka, jak niekie-
dy nazywa się Chiny. Działa tu bowiem „China Restaurant” (tel. 42 
298 10 21), siostrzany lokal istniejącej już od ponad roku restauracji 
o tej samej nazwie przy ul. Piotrkowskiej 41. Obie mają bardzo zbliżony 
jadłospis – mówi Marcin Cichy, menedżer restauracji – a naszą kuchnię 
prowadzą dwaj bracia Li Zhan Feng oraz Li Zhan Quiang z Chin. Potrafią tu 
wyczarować przeróżne cuda w oparciu o autentyczne chińskie przyprawy!

Wypróbowali-
śmy dwie potrawy 
p r z y g o t o w a n e 
na tradycyjnym 
wooku (i dość 
ostro buchającym 
w górę ogniu, 
co widać na zdję-
ciu!). Na pierwszy 
głód poszła woło-
wina w sosie pie-
przowym z ryżem 

i surówką, na drugi – kurczak 
w sosie słodko-kwaśnym ze smażo-
nym ryżem z warzywami i jajkiem. 
Obydwa smakowały wybornie, 
a popijaliśmy dania piwem Tyskie. 
Można tu oczywiście zamówić 
mnóstwo innych smacznych 
potraw, których zdjęcia wiszą nad 
ladą. Obsługa jest szybka, dania są 
tanie, a ze stołów przy oknach 
można popatrzeć na rozległe patio 
Portu Łódź. 

(BoB)

Przy ul. Piotrkowskiej 65 
od 2006 r. działa restauracja 
„Chłopska Izba” (tel. 42 630 80 
87, 504 581 612), w której można 
zjeść smakowite dania tradycyj-
nej kuchni wiejskiej we wnę-
trzach autentycznej izby podha-
lańskiej – belki, deski oraz deko-
racje lokalu zostały tu sprowa-
dzone z rozebranej górskiej 

chaty z 1902 r. Kelnerzy mają jednak stroje wzorowane na tych, 
które nosili chłopi z regionu łowickiego.

Szef kuchni Sebastian Emche związany 
jest z restauracją od samego początku, a ter-
minował w „Bacówce u Janosika” w Zako-
panem. W maju zaprasza gości na smako-
wite dania przygotowane z owoców sezono-
wych – m.in. pierogi i knedle z truskawka-
mi. Nowością karty jest czarnina, czyli tra-

dycyjna „czarna polewka”, 
którą niegdyś częstowano nie-
chcianych zalotników. Ze starej 
karty nadal zjemy tu smakowitą 
golonkę z dzika, duszoną 
w warzywach, sznycel z sadzo-
nym jajkiem oraz wątróbkę dro-
biową z pieczonym jabłkiem 
i żurawiną. 

Szczególnie polecamy biznesowy lunch w cenie od 13 zł – zachęca 
Dariusz Lewicki, menedżer lokalu. Serwowany jest od 12.00 do 16.00 
i można wybierać smażonego mintaja z frytkami i surówką, fasze-
rowane udka kurczaka lub kotlet schabowy. Kto zamówi lunch, 
taniej dostanie do obiadu zupę. W lokalu serwowany jest też placek 

po zbójnicku i można tu 
urządzić zamkniętą impre-
zę okolicznościową dla 50 
osób. A w karcie win znaj-
dziemy nowe wina sycylij-
skie i hiszpańskie. 

Smacznego! 
(rem)

Zacumuj po chińsku!

Po  chłopsku  i  smacznie

Festiwal i warsztaty w „Tradycji”
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Wśród nowych restauracji 
Portu Łódź jest kolejny już lokal 
sieci SOLO PIZZA –zarówno 
tu, jak i w Galerii Łódzkiej, 
można skomponować swoją 
własną wersję sałatki ze świe-
żych, kruchych sałat z dodat-
kiem makaronu lub ziemnia-
ków oraz warzyw, najlepszych 
serów, soczystych wędlin, deli-

katnego mięsa, ryb i sied-
miu wyśmienitych sosów. 
– Dla naszych stałych i przy-
szłych klientów wprowadzamy, 
jako pierwsi w Łodzi, sałatki 
robione na życzenie klienta – 
mówi Karolina Koncewicz, 
menedżer operacyjny firmy. 
Wszyscy dbający o zdrowie, 
urodę, sprawność fizyczną 
i dobre samopoczucie znajdą 
u nas niepowtarzalne i zawsze świeże sałatki, w tym również na bazie sosów 
jogurtowo-ziołowych dla osób stosujących dietę odchudzającą. 

Wybór jest rzeczywiście ogromny – w menu sieci znajdziemy 35 
rodzajów pizzy, pięć rodzajów makaronów oraz niezliczoną ilość sała-
tek, w tym tak egzotyczne, jak Dor Blue na bazie sera pleśniowego, 
moreli, truskawek i sałaty lodowej. Porcja sałatki (100 g) kosztuje 3zł. 
Można je także zamówić z dostawą do domu (w zależności od strefy 
do 5 zł lub gratis przy zamówieniu powyżej 40 zł – menu jest na stro-
nie www.solopizza.pl). Sieć wciąż się rozrasta, w roku ubiegłym otwar-
to lokal w Piotrkowie Trybunalskim, w tym roku powstały dwa 
w samej Łodzi, a niebawem pojawi się w Płocku.                         (b)

Lubisz muzykę drum 
and base, techno trance, 
old school? To wpadnij 
do Klubu „MammaMija” 
przy ul. Narutowicza 26 
(tel. 513 406 506). Zabawi-
my się tu od wtorku 
do czwartku w godz. 14.00-
24.00, a w piątki i soboty 
– do ostatniego klienta 

(w niedziele i poniedziałki jest zamknięty). Lokal ma sporą salę 
do tańca (niedawno wymienił oświetlenie 
i sprzęt nagłaśniający!), wygodne kanapy do sie-
dzenia, znakomicie zaopatrzony barek, a jak 
się ktoś znudzi tańcem, to może zagrać w pił-
karzyki lub darta. Miłośnicy piłki nożnej grają 
tu na konsoli Xbox 360 w turnieju „The Best of 
Pro Evolution Soccer 2010" – najbliższe zawo-
dy odbędą się 6 czerwca (wpisowe 10 zł), a 20 
czerwca klub zaprasza na turniej w rzutki.

W klubie można zorganizo-
wać imprezy okolicznościowe 
oraz integracyjne – imieniny, 
wieczory kawalerskie i panień-
skie, a także wesela i komunie. 
Przy stolikach swobodnie usią-
dzie 100 osób, we wtorki można 
tu pograć (żetonami!) w pokera 
lub obejrzeć na telebimach film, 
w środy – sportowe relacje tele-
wizyjne, a w czwartki spróbować 
sił w karaoke. Miłośnicy orientu 
mogą tu popalić fajkę shisha. 
W lokalu – zachęca jego menedżer Marek Kędzier-

ski – zjemy skrzydełka z bagietką czosnkową, 
tosty, zapiekanki, żeberka, frytki, golonkę, a spe-
cjalność klubu to “pajda chleba ze smalcem i ogó-
rasem”. Z barku polecamy drinki „Mam-
maMija” oraz „Sex on the beach”. 
Na stronie www.mammamijaklub.pl 
obejrzymy bogatą kolekcję zdjęć bywal-
ców klubu i poczytamy o aktualnych 
ofertach. Zapraszamy! 

Robert Kijewski, szef kuchni „Restauracji Polskiej” (Piotrkowska 
12, tel. 42 633 83 45) zaprasza w maju na nowalijki – m.in. botwinkę 
z młodymi ziemniaczkami, chłodnik, młodą kapustę i oczywiście 

truskawki z bitą śmietaną. 
Po długiej zimie nie da się obo-
jętnie przejść obok talerza 
z młodymi ziemniaczkami, 
obsypanymi koperkiem, z tra-
dycyjnym schabowym w panier-
ce oraz mizerią ze świeżutkich 
ogórków...

To jeden z najbardziej 
smakowitych lokali mia-
sta, laureat wielu prestiżo-
wych nagród, w tym za 
zajęcie pierwszego miej-
sca tygodnika „Newswe-
ek” w trzech kategoriach: 
najlepsza kuchnia, najlep-
szy serwis i najlepszy 
lokal! Od lat polecamy tu 
wszystkim przyjeżdżają-
cym do Łodzi jedną z naj-
smaczniejszych w kraju pieczonych kaczek z jabłkami i zraz staro-
polski z grzybami, radzimy też wypróbować królika duszonego 
w śmietanie oraz karczek z dzika w sosie jałowcowo-żurawinowym. 
Wypijemy tu świetne, bardzo orzeźwiające koktajle – truskawkowe 
i bananowe, oraz czekoladę na gorąco i mrożoną z bitą śmietaną. 
Legendarny wśród łódzkich smakoszy jest tort makowy na bazie 
brandy, dzieło tajemniczej „królowej cukierników”, do której nikt 
inny poza Katarzyną Przybylską – menedżerem „Restauracji Pol-
skiej”– dotrzeć nie jest w stanie! Maj to „komunijny” miesiąc, nie-
dzielne terminy w lokalu są już zajęte, ale polecamy tę restaurację 
na każdy dzień tygodnia. Smacznego!

Skomponuj własną sałatkę!

Klub nie tylko do tańca 

„Polska” smaków 
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CAR SERVICE     CAR SERVICE 

CAR SERVICE     CAR SERVICE  

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. 

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

www.przyguccy.pl

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

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 mobilny       tel.   668 824 227

SERWIS 
OPON

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.

*

*
*
*
*

*
*
*

5%
KUPON 

RABATOWY

dodatkowo przy 
zakupie OPON 

w SERWISIE

►
OFERUJE:

Dacia Duster w inter CAR
W salonie PRZYGUCCY 

inter CAR (Przybyszewskiego 
176/178) można obejrzeć tere-
nową wersję samochodu Dacii 
Duster. To nowy SUV, opraco-
wany na platformie technicz-
nej B0/Logan, nawiązujący 
wymiarami nadwozia do Nis-
sana Qashqaia – ma 4,31 

metrów długości i 1,82 metrów szerokości, a w bagażniku zmieści się 
prawie 500 litrów bagażu. Oferowany jest w wersji z silnikiem benzy-
nowym 1.6 generującym 85 lub 110 KM oraz wysokoprężną jednost-
ką dCi o mocy 105 KM. Samo-
chód ma oczywiście napęd 4x4. 
Producent obficie korzystał z pod-
zespołów Nissana, który ma 
olbrzymie doświadczenie w kon-
struowaniu samochodów tereno-
wych. W zależności od opcji znaj-
dziemy w wyposażeniu seryjnym 
samochodu układ ABS z asysten-
tem hamowania, system wspomagania awaryjnego hamowania oraz 
zestaw przednich i bocznych poduszek powietrznych. Pojazd ma 

wzmocnione podwozie, wysoki 
prześwit (200 mm), wartości 
kątów terenowych wynoszą odpo-
wiednio 30 stopni (natarcia) 
i ponad 35 stopni (zejścia), zaś 
jego masa własna w modelu 4x2 
to 1180 kg, i w modelu 4x4 – 1280 
kg. Wersja podstawowa zaczyna 
się od 39900 zł. 

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
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W salonie Sobiesław 
Zasada Łódź przy Alek-
sandrowskiej 11 mogli-
śmy w kwietniu poznać 
walory Mercedesa SLS 
AMG Gullwing. Ten 
najnowszy „skrzydlak” 
koncernu zachwyca swo-
imi parametrami. 

To faktycznie hot-car – 
podkreśla Przemysław 
Bosek, kierowca testowy 
firmy Sobiesław Zasada 
Kraków, dzięki któremu pozna-
liśmy walory pojazdu podczas 
jazdy próbnej – czyli samochód 
z najwyższej półki technologicznej. 

Użyta do jego wyprodukowania technika jest faktycznie kosmiczna i slogan rekla-
mowy nie odbiega od prawdy: „Kokpit, silnik dwa skrzydła. Czy 
to jeszcze samochód?”. Są tu wszystkie najnowsze rozwiązania tech-
niczne w motoryzacji. Pojazd ma wolnossący, atmosferyczny silnik 
o mocy 570 koni mechanicznych, pracujący bez turbiny czy kompre-
sora, siedmiobiegową, automatyczną skrzynię biegów pracującą 
w czterech trybach – komfortowym, sportowym, sportowym rozbudo-
wanym i manualnym. Ma w pełni ceramiczny układ hamulcowy, 
który minimalizuje drogę hamowania. A po obwodnicy w Krako-
wie udało mi się uzyskać spalanie na poziomie 13,8 litra przy płyn-
nej, spokojnej jeździe. 

„Skrzydlak” przyspiesza od 0 do 100 km/h w ciągu 3,8 

sekundy i może osiągnąć elek-
tronicznie ograniczoną pręd-
kość maksymalną 317 km/h. 
Charakteryzuje go aluminiowe 
nadwozie typu spaceframe 
z drzwiami otwieranymi 
do góry niczym skrzydła, zaś 
zintegrowany z pokrywą tylną 
spojler wysuwa się automatycz-
nie po przekroczeniu 120 
km/h, zapewniając wyśmienitą 
stabilność podczas jazdy z dużą 
prędkością. Samochód jest 

pomalowany lakierem „AMG Alubeam silber” – nową i unikatową 
w skali światowej technologią przy użyciu pigmentów o wielkości 
od 30 do 50 nanometrów, co sprawia, że nadwozie ma blask płynne-
go metalu. Podstawowa wersja samochodu zaczyna się od 810 tys. zł. 

(Notował: ReP)

Mercedes-Benz do latania

Kiedy bieżący numer „Rynku 
Łódzkiego” będzie w kolportażu, 
w Starachowicach od 29 kwietnia 
trwają IV Otwarte Mistrzostwa 
Polski w Strzelectwie Westerno-
wym „DZIKIE POGRANICZE 
2010 – WESTERNowy komiks”. 
Tory strzeleckie zawodów przygo-
towane zostały w scenerii komik-
sów westernowych z serii „Tytus, 
Romek i A`Tomek”. Kowboje 
strzelają do tarcz reaktywnych ze 
stali (po trafieniu wydają głośny 
dźwięk i przewracają się lub 
wychylają). Koniec mistrzostw 
jest 2 maja, obok publikujemy 
zdjęcia z ubiegłorocznych zawo-
dów, a w czerwcowym wydaniu 
magazynu zamieścimy fotore-
portaż z tegorocznych. 

Natomiast w sobotę 8 maja, 
miłośników Indian i Dzikiego 
Zachodu zapraszamy do miej-
scowości Solca Mała (niecałe 
pół godziny jazdy drogą 
do Łęczycy, skręt w lewo 
na Uniejów za Ozorkowem), 
gdzie powstała TATANKA, 
wspaniała replika indiańskiej 
wioski. Są tu nie tylko tradycyj-
ne „tipi”, w jakich mieszkali 
Indianie z amerykańskich pre-
rii, ale również idealnie odwzo-
rowana ziemianka, w której 
znajduje się muzeum replik 
indiańskiego rękodzieła, jedno 
z największych w Polsce. W pro-
gramie jest pokaz tańców 
indiańskich zespołu Ranorez 
z Uniejowa i Huuska Luta 
z Torunia, będzie koncert 
muzyki andyjskiej zespołu 
Sacha Runa z Piły, wystąpi też 

zespół Star Horse 
Singers z Białej 
Podlaskiej. Malu-
chy mogą tu 
postrzelać z łuku, 
pojeździć konno, 
obejrzeć zwierzę-
ta w mini-zoo 
i zjeść kiełbaskę 
z ogniska. Zapra-
szamy! 
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