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Rozmowa z Tadeuszem Wawrzyniakiem,
Fundatorem Fundacji Przemysłu i Mody,
Prezesem Polskiej Izby Odzieżowo-Tekstylnej
7 maja podczas konferencji zorganizowanej
jako wydarzenie towarzyszące Złotej Nitce
ogłoszono powołanie PIO-T Fundacji Przemysłu i Mody. Skąd pomysł na jej utworzenie?
Od wielu lat – m.in. jako prezes Polskiej
Izby Odzieżowo-Tekstylnej – jestem związany właśnie z tym sektorem przemysłu
i doskonale znam zarówno jego mocne jak
i słabsze strony. Oczywiście nie tylko ja
byłem zaangażowany w tworzenie fundacji. Decyzję o jej powołaniu
podjęło Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Odzieżowo-Tekstylnej. Sektor tekstylno-odzieżowy zajmuje znaczącą pozycję w polskim przemyśle przetwórczym. Nie tylko ze względu na wartość produkcji i zatrudnienie, ale przede wszystkim na kreatywność, innowacyjność i potencjał eksportowy. W 2009 roku produkcja sprzedana przemysłu tekstylnego wyniosła 6,5 mld zł, a odzieżowego 6,8 mld zł, przy
zatrudnieniu odpowiednio 43 tys. i 101 tys. pracowników, głównie
w małych i średnich firmach. W grupie przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób jest prawie tysiąc firm tekstylnych oraz ponad
2700 odzieżowych, a ich główne atuty to mobilność i elastyczność.
Przedsiębiorcy tej branży, aby zwiększyć konkurencyjność i potencjał
eksportowy, inwestują w modernizację. Dla przykładu – w 2008 r. przemysł tekstylny zainwestował w modernizację prawie 360 mln zł, a odzieżowy prawie 120 mln zł. Dlaczego fundacja? Bo jest najlepszym narzędziem promocji, cieszy się zaufaniem społecznym, a przede wszystkim
stwarza możliwość szybkiego dostępu do środków pomocowych, gdyż
to właśnie fundacje mają pierwszeństwo w korzystaniu ze środków unijnych.
Jakie priorytetowe zadania stawia przed sobą fundacja?
Chcemy działać na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim stawiamy na promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, wspomaganie
tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze tekstylnym i odzieżowym.
Chcemy stworzyć „biuro karier” – bazę informacyjną o absolwentach
szkół tekstylnych, odzieżowych, włókienniczych, a także kierunków
artystycznych. Ma to być baza osób poszukujących pracy w przemyśle.
Oczywiście w naszej bazie będą także oferty pracy. Będziemy także organizować
szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. Planujemy utworzenie klasy, a z czasem szkoły na poziomie ponadgimnazjalnym, kształcącej specjalistów dla przemysłu mody. Chcemy w niej nauczać w nowatorski sposób i połączyć kształcenie ogólnokształcące na poziomie europejskim
z aktywną nauką dwóch języków obcych
Jednym z gości konferencji była
Elżbieta Hibner, Członek Zarządu
z zajęciami prowadzonymi przez profesjoWojewództwa Łódzkiego
nalnych stylistów i inżynierów tekstylnych. Zachęcać w niej do nauki mają wymiany międzynarodowe
z podobnymi szkołami w Lyonie czy Mediolanie.
Czy obok celów edukacyjnych fundacja ma jeszcze inne aspiracje?
Oczywiście. Zdajemy sobie sprawę jak ważne dla przemysłu tekstylno-odzieżowego są świetnie przygotowane kadry, ale nie zapominamy
o działających firmach. Chcemy wspomagać działalność naukową,
techniczną i oświatową związaną z rozwojem i modernizacją przemysłu
odzieżowego i tekstylnego. Będziemy tworzyć programy współpartnerstwa w celu podnoszenia zdolności przedsiębiorstw do występowania
o środki na innowacje technologiczne, będziemy przygotowywać wspólne opracowania i tłumaczenia niezbędne do rozwoju tego sektora.
Przede wszystkim promować będziemy nowoczesny wizerunek przemysłu mody i polską jakość. Planujemy organizację kongresów i wystaw
promujących sektor oraz udział w wydarzeniach modowych, zacieśniający relacje projektant-przemysł-handel. Raz w roku chcemy na wzór
Dusseldorfu czy Lizbony organizować show-roomy promujące rodzimy przemysł modowy.
Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów w realizacji tych projektów.
Bożena Bednarek
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FASHION WEEK za nami

ska, Sylwester Krupiński, Joanna Klimas, Rafał Michalak,
Ilona Mayer, Joanna Paradecka,
Marta Jagiełło, Łukasz Jemioł,
Ewa Kozieradzka, Agata Wojtkiewicz, duet Parocki&Brzozowski oraz zagraniczni goście
imprezy – w tym Kenzo Takada oraz słynna hiszpańska projektantka Agatha Ruiz de la
Prada, której pokaz był najlepszym świadectwem tego, jak
świetną zabawą jest moda.
Na wybiegach poznaliśmy także najnowsze kolekcje Monnari, Trussardi, Eymeric Francois, MMC Studio Design, UEG i Langner.
Gorąco też zostały przyjęte kolekcje zaprezentowane na Gali Konkursu „Złota Nitka”, o którym piszemy na sąsiedniej stronie. Niecierpliwie czekamy na kolejną
odsłonę Fashion Week Poland!
(b)
Foto: Cezary Pecold/Arch. MTŁ

Mieszkańcy Łodzi mogli w maju poznać, co to znaczy być stolicą mody: na drugą edycję FashionPhilosophy Fashion Week Poland
przyjechali tu najlepsi krajowi projektanci, supermodelki, artyści
i celebryci. Na wybiegach w Hali Expo, hotelu andel’s, w Manufakturze, na Piotrkowskiej i w kompleksie Unionteksu swoje kolekcje
z ap re z e nt owa l i
znani projektanci
– m.in. Marta
Siniłło, Konrad
Parol,
Anna
Kuczyńska, Katarzyna Bies, Olga
Szynkarczuk,
Maria Wiatrow-

ŁÓDZKA SPECJALNA
STREFA EKONOMICZNA:
- atrakcyjne tereny inwestycyjne w centrum Polski
- najwyższa w kraju pomoc publiczna
- kompleksowa obsługa inwestora

TARGI
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Złote Nitki rozdane
Gala Finałowa XVIII Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów Ubioru była pierwszym wydarzeniem wiosennej edycji
FashionPhilosophy Fashion Week Poland. Konkurs organizowany
jest przez Międzynarodowe Targi Łódzkie przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta i jest jednym z działań promocyjnych Łodzi
w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Do eliminacji konkursowych w kategoriach pret a porter oraz
premiere vision zgłoszono 139 kolekcji
z Polski, Izraela, Ukrainy, Chorwacji
i Wielkiej Brytanii. Do finału zakwalifikowano 20 kolekcji – po 10 w każdej
kategorii. Podczas pokazu kolekcje były
oceniane przez Jury Kreatorów w składzie: Roksolana Bogutska, Mariusz
Brzozowski, Marcin Paprocki, Irmina
Aksamitowska, Andrzej Foder, Jerzy
Gaweł, Anna Jatczak, Dorota Stępniak,
oraz Jury Medialne w składzie Marcellous L. Jones, Hanna Gajos, Marta Kalinowska, Katarzyna Kulty, Agnieszka
Spigelhalter, Natalia Wrzesień i Agata
Zych-Zielińska.
Jurorzy zgodnie pokreślili wysoki
poziom kolekcji. W kategorii pret a porter Złota Nitka Międzynarodowych
Targów Łódzkich oraz nagroda Prezydenta Miasta Łodzi w wysokości 20 tys.
zł przyznana została Karolinie Glegule za kolekcję LIQUID. Wyróżnienia przyznano Wioletcie Wołczyńskiej-Bryćko za kolekcję COSSACK, Anecie Zielińskiej za kolekcję ECHO i Asi Wysoczańskiej za
kolekcję HEroSHE – THE WARRIOR. W kategorii premiere vision
Złota Nitka i nagroda Prezydenta Miasta Łodzi powędrowała
do Kamili Gawrońskiej-Kasperskiej za kolekcję METROPOLIS,
wyróżnienia zaś przyznano Marcie Lipińskiej i Paulinie Banaszewskiej za kolekcję ACCOMODAMENTO oraz Katarzynie Ochockiej
za kolekcję DOLLS. Nagrodę Mediów ufundowaną przez Międzynarodowe Targi Łódzkie w kategorii pret a porter otrzymała Aneta Zieliń-

ska za kolekcję ECHO, a wyróżnienia – Wioletta Wołczyńska-Bryćko za kolekcję COSSACK i Anna Ziemniak za kolekcję 4AM.
Wyróżnienie specjalne otrzymała Natalia i Aleksander Ursuliakowie
za kolekcję THE DAY BEFORE CHRISTMAS, zaś w kategorii premier vision Jury Medialne i Jury Kreatorów przyznało Nagrodę

Mediów Kamili Gawrońskiej-Kasperskiej, a wyróżnienia – Martynie
Lipińskiej i Paulinie Banaszewskiej oraz Katarzynie Ochockiej.
Honorową Złota Nitkę otrzymał w tym roku Jerzy Gaweł, dyrektor
Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru. Wręczono również
wiele nagród specjalnych, przyznawanych przez partnerów i sponsorów konkursu. Uroczystą galę uświetnił pokaz najnowszej kolekcji
Roksolany Bogutskiej, jednej z najbardziej znanych projektantek
ukraińskich.
(BeO)
Foto: Darek Marcinkowski/Arch. MTŁ

EVENTS-CONFERENCES-BUSINESS TRIP AND VIP CARE

WWW.CIECIURA.COM.PL

NOWA INTERPRETACJA LUKSUSU

+48 601-35-13-10
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Przyjdź po zdrowie!

Gabinet oferuje masaże lecznicze i relaksacyjne, a główny nacisk
stawia na masaże cieszące się największym powodzeniem: masaż
relaksacyjny twarzy, karku oraz
całego ciała. – Jesteśmy elastyczni
i możemy wykonać masaż na indywidualne zamówienie w dogodnych cenach –
podkreśla Paulina Zwierzchowska.
– Nie podajemy godzin otwarcia,
bo gotowi jesteśmy na przyjęcie pacjentów
o różnych porach dnia. Nie trzeba wykupić pakietu świadczeń, można umawiać
się na pojedyncze zabiegi. Zapisać się
na wizytę można telefonicznie pod
numerami telefonów 513 732 191
oraz 501 253 986. Zapraszamy!
(BeO)

Gabinet Masażu Pauliny Zwierzchowskiej i Michała Drobika mieści się na Widzewie przy ul. Bartoka 23 (blok 43). Łatwo tam trafić,
bo jest w pobliżu sklepu Tesco i Biedronki, a w okolicy nie ma innych
prywatnych gabinetów. Mieści się na parterze – to duży pokój o wesołych żółtych ścianach z wielkim oknem, dzięki któremu pomieszczenie jest widne i jasne. Miły nastrój współtworzą świece zapachowe
i cicha muzyka relaksacyjna. Gabinet działa od stycznia i ma już grupę
stałych klientów. W gabinecie pracuje dwoje masażystów, którzy legitymują się dyplomami techników masażu, a wiedzę uzupełniają na studiach fizjoterapii. Oboje mają już 3-letnie doświadczenie w pracy.
Do gabinetu nie jest potrzebne skierowanie od lekarza – to ważne,
bo trudno dostać się do lekarzy tej specjalności. W gabinecie są dwa
stanowiska pracy, można więc tu masować 2 osoby jednocześnie,
z czego chętnie korzystają małżeństwa. Pacjenci często wybierają
masaż całego kręgosłupa. Taki masaż trwa 30 minut i kosztuje 30 zł.

Chudnij z Juventą!

a przede wszystkim skonsultować się ze specjalistą od odchudzania. Dostaniemy tu także preparaty do pielęgnacji włosów VitaminShampoo, zawierające najwyższą ilość naturalnych witamin
i antyutleniaczy oraz ekstrakty z takich owoców, jak Acai, Gogi,
Noni, Granat i Garcinia Mangostana. Większość tych “superowoców” pochodzi z Lasów Tropikalnych w Brazylii.
(BeO)

Apteka Programu Juventa w Manufakturze oferuje
w czerwcu kapsułki alli,
pomagające zwiększyć skuteczność
odchudzania o 50 proc. w stosunku
do samej diety. W przeciwieństwie
do środków zmniejszających łaknienie,
preparat alli działa wyłącznie w układzie trawiennym, nie wpływa na rytm
serca czy pracę mózgu, nie powoduje
bezsenności – po prostu wiąże się z cząsteczkami enzymów trawiennych, które
rozkładają tłuszcze. W aptece można się
zważyć i określić współczynnik BMI,

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)

ZDROWIE

Zapraszamy do nowo otwartej Apteki Programu Juventa
Ceny hurtowe!

7 dni w tygodniu
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Strefa wzrostu
Od początku b.r. Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej udało się pozyskać 8
nowych inwestorów, którzy
zobowiązali się wybudować
fabryki za ponad 150 milionów złotych i stworzyć
w nich ponad pół tysiąca
miejsc pracy. Pod koniec maja spółka Euroglas uruchomiła w Ujeździe hutę szkła budowlanego z najnowocześniejszą w Europie linią
do wytwarzania szkła płaskiego. Inwestycja warta jest 723 mln zł,
znajdzie tu zatrudnienie 300 osób. W pozyskaniu inwestora
pomógł Urząd Marszałkowski w Łodzi, który wyłożył pieniądze
na remont prowadzonych do huty dróg wojewódzkich. Huta szkła
w Ujeździe jest czwartą fabryką szwajcarskiego holdingu Glas
Trösch. Zakład prowadzony jest wspólnie z partnerem, producentem szyb zespolonych – polską firmą Press-Glas SA.
Z kolei spółka Mecalit Polska, renomowany dostawca elementów z tworzyw sztucznych dla branży AGD, rozbuduje swój dotychczasowy zakład w Łodzi o obiekty produkcyjne o powierzchni 2,5
tysiąca metrów kwadratowych. Inwestycja wyniesie 4 mln zł i stworzy dodatkowych 25 etatów. Kolejny inwestor w strefie, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bowi-Styl z Łodzi, wzniesie w Podstrefie
Łódź na Nowym Józefowie zakład o wartości blisko 17 mln zł.
Firma produkuje dzianiny techniczne dla przemysłu meblarskiego
(m.in. dla IKEA) i samochodowego, zatrudnia obecnie około 50
osób. Współpracuje z Wydziałem Technologii Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej oraz Akademią
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
(ReP)

Języki obce na lato
Alliance Française
w
Manufakturze
( w w w. a f l o d z . p l )
zaprasza w wakacje
na letnie kursy języka
francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego
i angielskiego. Są
to kursy zarówno dla
początkujących, jak
i średnio-zaawansowanych, trwać będą 45 lub 60 godzin dydaktycznych w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 16.30 do 20.00. Pierwsze kursy rozpoczynają się 5 lipca, kolejne 2 i 30 sierpnia, a potrwają do 24 września. Koszt kursu wynosi 600 zł dla języków francuskiego, hiszpańskiego i angielskiego (60 godzin dydaktycznych) oraz 450 zł dla
włoskiego (45 godz.). Ilość uczestników w grupie wynosi 6-9 osób,
jeśli będzie mniej niż sześć, to cena kursu oraz ilość godzin ustalane będą indywidualnie. Zapisywać się należy w czerwcu!
W ośrodku odbywać się będą także letnie kursy języka francuskiego z Francuzem w systemie pozaklasowym (koszt spotkania raz
w miesiącu wynosi 80 zł, za cztery zapłacimy 300 zł), kursy dla dzieci (od 4 do 10 lat, mogą w nich uczestniczyć także rodzice; 20 godz.
dydaktycznych kosztuje 300 zł), oraz kursy letnie dla seniorów.
Natomiast już w piątek 11 czerwca Alliance Française zaprasza
o godz. 11.00 na spotkanie z jednym z najbardziej znanych i poczytnych pisarzy francuskich – Markiem Levy, autorem książek „Jak
w niebie”, „Jeszcze się spotkamy”, „Moi przyjaciele i moje kochanki”, z których pierwsza była przeniesiona na ekran filmowy. Na spotkaniu wypijemy francuski aperitif i kupimy książki autora z dedykacją. Zapraszamy!
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Czerwiec Kulturalny
Miłośnicy pięknego śpiewu powinni wybrać się 20
czerwca do Teatru Wielkiego
na koncert „Trzech polskich
tenorów”. Wystąpią w nim
Dariusz Stachura, Paweł Skałuba i Adam Zdunikowski.
Zaśpiewają oni pieśni neapolitańskie, latynoamerykańskie oraz przeboje Jana Kiepury, a wieczór poprowadzi
Zbigniew Zamachowski. Podczas koncertu posłuchamy
też muzyki szkockiej w oryginalnym wykonaniu. Natomiast 25 czerwca o godz.
20.00 w Teatrze Wielkim
odbędzie
się
koncert
na zakończenie sezonu kulturalnego w województwie łódzkim. Uświetni go występ jednej z najsłynniejszych sopranistek świata Kiri Te Kanawa. Towarzyszyć jej
będzie orkiestra Teatru Wielkiego, którą przygotował Michał Kocimski, a która grać będzie pod batutą Juliana Reynoldsa. Kiri Te Kanawa przedstawi łódzkiej publiczności bogaty program: arie i pieśni
Mozarta, pieśni Richarda Straussa, Cantaloube’a, wokalizę Sergiusza Rachmaninowa, utwory Leonarda Bernsteina i George’a Gershwina, w tym słynne „Summertime”. Będzie to jedyny koncert sopranistki w Polsce podczas jej europejskiego tourneé. W świecie opery
Kiri Te Kanawa jest znaną postacią – występowała w najważniejszych teatrach operowych świata, m.in. w Covent Garden, Metropolitan Opera, Lyric Opera of Chicago, Operze Paryskiej, Operze
w Sydney, Operze Wiedeńskiej, w La Scali, w San Francisco, Monachium i Kolonii. Jest honorowym członkiem londyńskiego Royal
Academy of Music. Prowadzi fundację zajmującą się wsparciem
i pomocą finansową dla utalentowanych młodych artystów z Nowej
Zelandii. Wyjątkowe piękno głosu Kiri Te Kanawy zostało doceniona przez największe światowe orkiestry. Artystka występowała
z Orkiestrą Symfoniczną z Chicago, Filharmonią w Los Angeles,
Londyńską i Bostońską Orkiestrą Symfoniczną – pod batutą takich
dyrygentów, jak Claudio Abbado, sir Colin Davis, Charles Dutoit,
James Levine, Zubin Mehta, Seiji Ozawa, sir Georg Solti. Występowała też w Arena di Werona oraz na licznych światowych festiwalach. Kiri Te Kanawa stała się legendą niemal z dnia na dzień
po debiucie w Covent Garden w 1971 r. Błyskawicznie zdobyła status
międzynarodowej gwiazdy. Śpiewała zarówno przed kamerami, jak
i w teatrze. Do dziś artystka rozbudowuje swój repertuar recitalowy.
Beata Ostojska

KINA

TEATRY

Kiri Te Kanawa

13 czerwca o godz. 12.00 impresariat Muzeum Miasta Łodzi
organizuje spotkanie z cyklu „Południe z zabawą i uśmiechem”,
na które warto wybrać się razem z dziećmi. W jednej sali dorośli
będą słuchać koncertu muzyki filmowej w wykonaniu zespołu
Adama Manijaka, a obok dzieci będą oglądać przedstawienie teatralne. Wstęp jest bezpłatny, ale wcześniej trzeba odebrać w impresariacie wejściówki.
15 czerwca o godz. 18.00 w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskich
odbędzie się uroczyste zakończenie sezonu artystycznego, przygotowane pod hasłem „Kabaretowy przewrót pałacowy”. Wykonawcami
będą Andrzej Poniedzielski, Artur Andrus i Kabaret Hrabi oraz
Jakub Kamiński, który zagra na fortepianie utwory Chopina.

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

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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Focus na business

biżuterii, DOUGLAS, dzięki której można zmienić
swój wizerunek, poprawić
makijaż lub zrobić masaż
dłoni, Wojewoda Studio
z rewolucyjnymi fryzjerami, a także Salony Masażu
Tajskiego „thaiway” oraz
Lila House z ofertą nauki

Dwa pytania do Agnieszki Graczyk,
pełniącej obowiązki dyrektora Hotelu Focus
Hotel Focus zaprosił nas w maju na „Flower Day”. Co to jest?
To „Dzień Kontrahenta”. Tradycyjnie
raz w roku spotykamy się z naszymi kluczowymi klientami, gośćmi, dystrybutorami. Wymieniamy się opiniami, doświadczeniami, rozmawiamy nie tylko o negocjacjach czy usługach hotelarskich
i gastronomicznych, ale także
o innych, mniej formalnych sprawach.
Jakie atrakcje przygotowaliście
dla zaproszonych gości?
Jest ich sporo. Do udziału
w imprezie zaprosiliśmy bowiem
naszych partnerów – GRONOWALSKI z bardzo szeroką ofertą

tańca. Szef naszej kuchni
przygotował mnóstwo smakołyków, w tym „California
Sushi” z chińskim chrzanem. Zobaczymy też pokaz
„live cooking” i cały czas
otwarty będzie drink bar
z egzotycznymi napojami.
Zapowiada się przednia
zabawa!
(Notował: ReP)

Canaletto z Łodzi

wa się go „łódzkim Canaletto”
oraz dziejopisarzem miasta
nad Łódką. To pionier zdjęć
przedstawiających zabudowę
Łodzi z końca XIX w. Zatrzymał w kadrze swojego aparatu
niepowtarzalny urok wielkiej
metropolii przemysłowej, jej
realia i mieszkańców. Utrwalił
na zdjęciach łódzką architekturę – pałace, wille, fabryki, budynki
użyteczności publicznej, obiekty sakralne i oczywiście ulicę Piotrkowską. Wydany na przełomie 1898 i 1899
roku album jego autorstwa z widokami Łodzi
stał się najpopularniejszym źródłem ikonografii miasta z tamtego okresu. Jego albumy,
pocztówki czy fotografie wykorzystywane
były jako materiał ilustracyjny do kalendarzy
i prasy. Dorobek Wilkoszewskiego do dziś jest
najczęściej wykorzystywanym materiałem
ikonograficznym przez badaczy historii
i kultury Łodzi.
(BeO) zdjęcia: Archiwum MMŁ

Do 27 czerwca czynna będzie w Muzeum Miasta Łodzi wystawa
pt. „Bronisław Wilkoszewski – Łódzki Canaletto. Fotografie ze zbiorów Muzeum Miasta Łodzi”. Przygotowała ją Beata Kamińska,
a bohater wystawy to znany łódzki fotograf Saryusz Bronisław Paweł
Wilkoszewski (1847-1901), niedościgniony rejestrator wszystkiego,
co wydarzyło się w Łodzi w końcu XIX wieku i na przełomie stuleci.
Artysta przyjechał do Łodzi w 1887 r., a w następnym roku otworzył
własne atelier w willi „Trianon” w pasażu Meyera 5 (dziś Moniuszki).
Filia znajdowała się
przy Nowym Rynku 2
(dziś Plac Wolności).
Klientami pracowni
byli głównie przedstawiciele miejscowego
establishmentu. Wilkoszewski w swoim zakładzie urządzał wystawy
artystyczne, koncerty
i przedstawienia. Nazy-

Posagi zamożnych panien
Łodzi fabrykanckiej

w doktorze Alfredzie Krusche, jednak nie został on zaakceptowany
przez rodziców panny młodej. Jej starszy brat Alfred studiował
w Szwajcarii, w listach też jej gorąco odradzał: „nie pasuje zostać
guwernantką, nie uchodzi... lepiej wyjdź dobrze za mąż”. No i wyszła.
Za Józefa Richtera, człowieka bardzo zamożnego, dyrektora fabryki
przejętej po ojcu, członka Towarzystwa Wzajemnego Kredytu i Banku
Handlowego. Ślub odbył się w kościele św. Trójcy w 1886 r. Paulina,
podobnie jak pozostałe siostry, otrzymała posag w wysokości 15000
rubli i 6003 rubli w sprzętach. Oto skrócony spis zestawu domowego
i osobistego wyposażenia (całość spisu to 262 pozycje, wymienione
z iście niemiecką dokładnością!): 6 kompletów sztućców, komplety
talerzy i półmisków, jeden perski dywan i 8 firanek, bielizna stołowa
ażurowa, jedwabna pierzynka pikowana, kołdry, prześcieradła, ściereczki, fartuszki, futra oraz dwa komplety
ściereczek do wycierania kurzu... Młodzi małżonkowie
zamieszkali w willi w stylu renesansu florenckiego projektu Piotra Brukalskiego, w otoczeniu pięknego parku
przy ulicy Skorupki. Dziś mieści się tu siedziba Działu
Współpracy z Zagranicą Politechniki Łódzkiej.
Ewa Rabiega

Na ogół młodzi ludzie z rodów fabrykanckich zawierali małżeństwa zgodnie z wolą rodziców. W większości przypadków rodzina
panny młodej musiała wystawić posag w postaci dóbr ziemskich,
gotówki czy kosztowności – „Czy ma zęby własne, nie ręczę, ale za brylanty odpowiadam. Pięćdziesiąt tysięcy bares geld na stół, ale papa
może się jeszcze spalić, to posag się skwadratuje” – pisał W. Reymont
w „Ziemi Obiecanej (rozdz. XI). Robert i Adela Emma z Braunów Biedermannowie doczekali się bardzo licznego potomstwa. Początkowo
mieszkali w niewielkim drewnianym domku,
później w pięknej rezydencji projektu Hilarego Majewskiego na ulicy Widzewskiej 2 (dziś
Kilińskiego) wraz z synami: Robertem, Alfredem, Gustawem, Bruno Otto i siedmioma
córkami. Piąty syn Eugen utopił się w rzece
Łódce gdy miał trzy latka. Senior rodu Robert
był niesłychanie pracowity, co wcale nie dziwi
– miał przecież siedem panien na wydaniu!
Paulina Biedermann chciała zostać
nauczycielką. Gdy miała 17 lat zakochała się
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(Korzystałam z książki Wandy Kużko
„Biedermannowie – historia rodziny i fortuny 1730-1945”,
Literatura, Łódź 2000
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Restauracja ANALOGIA

Stary Rynek 2

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

Mamma Mija
ul. Traugutta 3

tel.: 042 632 51 38

ul. Narutowicza 26,
tel. 513 406 506

Muzyka na żywo!

Manufaktura-Rynek
tel. 042 633 77 11

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

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

Manufaktura Rynek
042 630-88-22

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

ul. Piotrkowska 55
tel.: 42 633 09 26

Manekin

ul. Piotrkowska 88
tel.: 602 55 10 20

ul. Piotrkowska 69
tel.: 042 632 23 20

Magiczny ogród
Łódź to miasto piękne, ale i bardzo mocno zurbanizowane.
Zwłaszcza centrum i jego kamienice w swej ciekawej zabudowie
zostało pozbawione terenów zieleni. Jednak jak wszędzie, tak i tu istnieje wyjątek: ogród Restauracji „Soplicowo”. W samym centrum
miasta, nieopodal al. Piłsudskiego i ul. Piotrkowskiej, wyrosły altany
drewniane pośród łąk i drzewostanu różnych gatunków. Ciszej tu
słychać zgiełk ulicy Sienkiewicza, bo chroni nas wiklinowy płot,
i wyraźniej dociera szum wody płynącej z kaskad, uformowanych
na kształt ruin dworu Horeszków...
Między zarośniętymi altanami bezszelestnie przemieszczają się
w strojach z epoki panie i panowie z obsługi restauracji. Wszystkiemu towarzyszy klimatyczna muzyka oraz świergot ptaków, na stałe
zamieszkują c y ch
nasz
magiczny
ogród. W porze wieczorowej w ogrodzie
rozbłyskują swym
blaskiem pochod-

nie, lampiony oraz podświetlane niecki kaskad
oczka,
w
którym
zamieszkują przeróżnej
barwy i wielkości rybki.
W ogrodzie podejmujemy zarówno indywidualnych klientów, jak
i rezerwacje grupowe.
Przy
wcześniejszym
dokonaniu rezerwacji
(tel. 42 637 30 81) i omówieniu menu istnieje możliwość rozpalenia
grilla, obsługiwanego przez nasz personel lub według życzenia przez
samych gości.
Kulinarnymi niespodziankami w tym sezonie zapewne będą:
delikatna, rozpływająca się w ustach wykwintna wołowina pieczona
z aromatycznymi grzybami w sosie własnym oraz w brokułach i młodej marchwi; Tilapia z pomidorowym posmakiem w pierzynce serowej, zatapiana w sosie koperkowym;
rarytas staropolski rodem z soplicowego stołu, godny najwybredniejszego podniebienia, który ukryty został
w gęsinie marynowanej winem hiszpańskim, duszonej w borowikach
i wyserwowanej na sosie z nutką szlachetnej brandy i słodkiej tartiny.
Serdecznie zapraszamy!

indian restaurant

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

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

GASTRONOMIA

14

rynek Łódzki 6(109) 2010

Smakowita podróż w czasie
W Restauracji Rodzinnej „Cammino” (Rynek Manufaktury, tel. 42 632
64 34) w ostatnim czasie można zaobserwować duże zmiany. Dotyczą one
nie tylko nowej karty, ale również
wystroju. Wszystkie zdjęcia w restauracji przedstawiają osoby z dawnej epoki.
Charakterystyczne przedmioty z lat 20
– kapelusze, parasole, szale z piór, stare
radia i zegary – doskonale wkomponowane zostały we wnętrza restauracji,
dzięki czemu klimat lokalu pozwala
gościom przenieść się w dawno minione czasy. Podkreśla to odpowiednio
dobrana muzyka oraz obsługa, której
stroje nawiązują do przeszłości.
Wizyta w „Cammino” pozwala oderwać się od rzeczywistości
i odbyć podróż w czasie do wspaniałej, pełnych uroku epoki lat
20-tych. Karta wzbogaciła się o kilka nowych dań – takich, jak jagnięcina w borowikach, polędwiczki w sosie kurkowym, polędwiczki
w pierzynce cebulowej, zupa
gulasz czy chłodnik. Dosko-

Nie trzeba będzie już
jeździć do Maroka czy
Tunezji, aby zakosztować
oryginalnych smaków
i klimatów arabskich.
Na początku czerwca
nastąpi otwarcie nowego
pubu „Casablanca Club”

nałą opinią od dawna cieszy się
kaczka pieczona z jabłkami, stek
w zielonym pieprzu, ognisty rekin
w sosie migdałowym oraz dzik
w leśnym runie.
Restauracja
„Cammino” to wymarzone miejsce na spotkanie przy stole –
od kameralnych, rodzinnych
obiadów, poprzez biznesowe spotkania i bankiety, jak również różnego rodzaju uroczystości i jubileusze rodzinne. Wierzymy, że wspaniała atmosfera oraz przytulne
wnętrze restauracji sprawią, że
Państwa wizyta stanie się niezapomnianą kulinarną przygodą.
Zapraszamy!

we frontowym budynku przy ul.
Piotrkowskiej 107. Będzie tu
można wypróbować smakołyki
kuchni arabskiej, zapalić tradycyjną fajkę shisha i obejrzeć
fascynujący taniec brzucha.
Zapraszamy!

Figaro Club

ul. Piotrkowska 92
tel. 042 630 20 08

ul. Piotrkowska 107

Monaco Cafe

ul. Piotrkowska 134
tel. 042 637 37 47
rynek Łódzki 6(109) 2010
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po liftingu
Pierwsza karczma „Raz
na Wozie” powstała w 1998 r.
przy ul. Rewolucji 1905 r. 11
(tel. 42 632 19 54), od tego czasu
sieć wciąż się rozrasta – te same
dania wyśmienitej kuchni polskiej zjemy w lokalach „Raz
na Wozie” w Galerii Łódzkiej,
Centrach Handlowych M1 oraz
Manufaktura.
Ta pierwsza, wzorcowa
karczma „Raz na Wozie”, przeszła w maju gruntowną modernizację. Powiększyła się przestrzeń przeznaczona na tańce,
konsola dla DJ jest w nowym
miejscu, ściana za stylowym

kominkiem została wykuta i są
na niej teraz dodatkowe podświetlenia za XIX-wiecznymi,
żeliwnymi nogami maszyn
do szycia SINGER, wiszą tu
drewniane bite koła drabiniastych wozów i chomąnta,
całość lokalu została pomalowana systemem przecierek
w cieplych, słonecznych kolorach pastelowych.
Można tu z przyjaciółmi
wpaść w weekend na tańce,
w porze lunchu szczególnie
polecamy pierogi z miesem,
a kto chce je zabrać do domu
– kupi je w firmowych „Delikatesach Kulinarnych” (są tu
pełne
zestawy
obiadów
na wynos!) tuż przy wyjściu
z bramy pod numerem 11.
Właścicielem sieci jest
firma INTER SOLAR z Buczka k/ Brzezin, laureat wielu
złotych medali zdobytych
w konkursach Ministerstwa
Rolnictwa
"Najciekawszy
Wyrób Spożywczy Roku" oraz
Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego ”Nasze
Kulinarne Dziedzictwo –
Smaki Regionów”.
Gorąco zapraszamy!
(b)  
Delikatesy Kulinarne

Sałatki i pizze w sieci
W maju sieć
SOLO PIZZA otworzyła kolejną pizzerię – tym razem
w Galerii Handlowej
MAZOVIA w Płocku. Mam nadzieję –
mówi Marek Markowski, franczyzobiorca – że łódzki sukces lokali SOLO PIZZA
powtórzy się w Płocku.
Jest tu spory wybór pizzerii, ale wierzę, że mieszkańcy docenią wyśmienity smak naszej pizzy oraz
fakt, że przygotowywana jest z naturalnych składników bez ulepszaczy i spulchniaczy. Lokal urządzony został zgodnie z nowym wizerunkiem pizzerii, co w Łodzi można zobaczyć w Galerii Łódzkiej oraz w Porcie
Łódź. Do nowego wizerunku została również dostosowana nowa
strona internetowa sieci.

GASTRONOMIA

Jednym z głównych założeń przy projektowaniu strony internetowej była
prosta i zrozumiała organizacja treści – mówi Anna Owczarek, PR &
Marketing Manager Solo Pizza.
– Dla lepszej
orientacji całość serwisu została podzielona na pięć części
tematycznych
–
Menu,
Lokale,
Dostawy oraz Aktualności i Oferty Specjalne. Znajdziemy
tu także nowe promocje: „Pizza Lunch
na
telefon”
–
do końca czerwca
w
poniedziałki
i środy w godzinach
lunchu
(10.0013.00) będzie można
zamówić
Dużą
Pizzę w Cenie Małej,
a we wtorki Dużą
Sałatkę w Cenie
Małej. Sieć prowadzi obecnie 9 lokali
i wciąż poszukuje
kolejnych osób zainteresowanych otwarciem własnej pizzerii
na terenie całego
kraju.
Zapraszamy na stronę www.solopizza.pl
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Kowboje z medalami

Tegoroczne, czwarte już Otwarte Mistrzostwa Polski w Strzelectwie Westernowym „Dzikie Pogranicze 2010 WESTERNowy
Komiks” zgromadziły na Strzelnicy KS Świt w Starachowicach 25
zawodników z Polski oraz Czech. Trzydniowe zmagania na przełomie kwietnia i maja potwierdziły dotychczasowe rankingi strzelców, ale obok Anety
Marcinkowskiej Tangerine Stone
pojawiła się nowa Cawgirl –
Agnieszka Kroczak, która
dzielnie przeszła wszystkie
„stage” (tory strzeleckie),
a w strzelaniu do bizona
na 300 metrów ustąpiła tylko
swojemu mężowi Tomkowi Kroczakowi (i to w dogrywce – w pierwszej turze oboje mieli 5 trafień na 5 strzałów!). Mistrzostwa zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego (PSSW)
przy wsparciu Sekcji Strzeleckiej KS Świt oraz Polskiego Związku
Strzelectwa Sportowego. Zawody odbywały się wg regulaminów
amerykańskiego stowarzyszenia Single Action Shooting Society (SASS),
które patronuje strzelectwu westernowemu Cowboy Action Shooting (CAS)
na całym świecie.
Tegoroczną atrakcją był naturalnej wielkości bizon, wycięty ze stalowej blachy. Ważył 160 kg, trudno go
było zawiesić na torze, ale sprawił

wszystkim zawodnikom niesamowitą
frajdę. Wielu z nich
sprawiło
bowiem
sobie
znakomite
sztucery
Rolling
Block, Sharps, Gibbs,
Rigby Artax, Palmetto Brockway Underhammer czy Tryon, stosuje
w nich zamknięte i otwarte przyrządy celownicze (w tym lunety
tunelowe z epoki!), które można zweryfikować tylko na dużych
odległościach.
Większość zawodników po wstrzeleniu się w cel nie miała kłopotów z „upolowaniem” bizona i miło było w kilka sekund
po oddaniu strzału usłyszeć charakterystyczny dźwięk
kuli rozpłaszczającej się na stalowej
tarczy po przebyciu 300 metrów.

Tory strzeleckie
przygotowano w tym
roku bardzo pomysłowo. Koledzy z Czech
podpowiedzieli zresztą
na
koniec
mistrzostw, jak je
lepiej zabezpieczyć
zgodnie z regulaminami. Na jednym
z torów kowboj musiał
na początku zestrzelić z dubeltówki cztery poppery, zostawić broń na skrzyni, dobiec
do następnego stanowiska, gdzie strzelał z Coltów oraz sztucera.
Nie każdy jednak pamiętał o tym, aby dubeltówkę położyć lufą
w poprzek toru. Czasami RO (Range
Officer, prowadzący zawody) lub jeden
z trzech pilnujących Spotterów poprawiał położenie dubeltówki, ale wystarczyłoby zmienić w scenariuszu konkurencji, żeby zawodnik dobiegał
z otwartą dubeltówką do kolejnego
stanowiska, tam ją odłożył i dopiero
wtedy sięgał po Colty. Na innym torze
trzeba było wywalić nogą drzwi,
następnie dobiec z dubeltówką do stanowiska, załadować broń, zestrzelić
poppery, wymienić śrutówkę na sztucer, trafić w tarcze, i dopiero na końcu
dobiec do kolejnego stanowiska, gdzie należało strzelać z coltów.
Każdy zawodnik musiał też zaliczyć golenie u fryzjera (niektórzy
strzelali z pianą do golenia na twarzy!), oswobodzić się z kajdan
w więzieniu, zawiązać konia
i strzelać z obu jego stron
do bandytów, na torze
z ruchomym pociągiem
trafić w tarcze ulokowane
w dymku z komina (mała
to bonus, ale tylko jeden
zawodnik trafił w nią dwa
razy z rzędu!). Ostatniego
dnia zawodów odbyło się
strzelanie z Deringera oraz
pojedynek.
W kategorii Classic Cowboy najlepszy był Paweł Marcinkowski
Mad Butcher, we Frontier Cartridge – Włodzimierz Łuczyński Trigger
Hawkeye, najlepszą cawgirl – Aneta Marcinkowska Tangerine Stone,
Deringera wygrał Jarek
Wilczyński Corporal Willy,
w Long Range najlepszy
był Tomek Kroczak,
a pojedynek wygrała, ku
zdziwieniu wszystkich,
Agnieszka Kroczak.
Gratulujemy!

(ReP)

Jednemu z zawodników udało się
nawet trafić w bizona z Winchestera 1873 z tzw. przerzutową szczerbinką, ustawioną na maksa. Kto
widział serial „Na południe od Brazos” na pewno pamięta scenę, gdy
Gus McRea trafia bandytę ze sztucera Henry’ego z taką właśnie
szczerbinką.
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SPORT

CAR SERVICE

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.

TOP-Klientom ułatwiamy
nie tylko zakupy

Dwa pytania do Rafała Kosiora,
Kierownika Działu Obsługi Klienta
Hali SELGROS Łódź

Już od dłuższego czasu można w Hali SELGROS płacić kartą. Ale nie każdą...
Karta Płatnicza Selgros jest jedyną kartą,
którą klienci mogą płacić w naszych hurtowniach. Przy spełnieniu
minimum formalności,
mogą uzyskać dostęp do nieoprocentowanego
kredytu odnawialnego z terminem płatności
do 54 dni lub nabyć wybrany towar wybierając
dogodną opcję spłat. Specjalne oferty kredytu
0 % zamieszczane są w naszych gazetkach reklamowych. Wszelkie dodatkowe informacje o Karcie Płatniczej Selgros można uzyskać w Dziale
Obsługi Klienta Sygma Bank w Hali Selgros
Łódź lub telefonicznie pod nr 42 677 01 70.
Zbliża się coroczny bal dla TOP-Klientów hali SELGROS.
Gdzie będą się goście bawić tym roku?
W tym roku zapraszamy naszych gości na „Cygańską Noc”
do siedziby firmy INTER SOLAR we wsi Buczek k/Brzezin, która
prowadzi w Łodzi sieć karczm „Raz na Wozie”. Bal odbędzie się 26
czerwca, w programie są występy zespołów „Dziani, „Bogna Band”
i „Czardasz Trio”, cygańska wróżka będzie wróżyć z ręki, pić będziemy wyborne trunki i zajadać m.in. pieczonego w całości byczka,
zabawa potrwa do rana i można będzie w konkursach wygrać sporo
nagród!
(not. ReP)

CAR SERVICE

JLR Łódź Sp. z o.o.

CAR SERVICE

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

WWW.JASZPOL.PL

RYNEK
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MERCEDES-BENZ w HALI SELGROS

Salon Sobiesław Zasada Łódź, autoryzowany przedstawiciel
samochodów Mercedes-Benz w Łodzi, wspólnie z łódzką Halą SELGROS CASH & CARRY, zapraszają w czerwcu do udziału w Konkursie „TOP-KLIENCI Hali SELGROS jeżdżą Mercedesem”. Zwycięzcą konkursu zostanie TOP-KLIENT Hali SELGROS, który
w danym miesiącu osiągnie najlepszy wynik w zakupach wg kryteriów ustalonych przez Halę SELGROS. Nagrodą konkursu będzie
użyczenie zwycięzcy przez salon Sobiesław Zasada Łódź samochodu
użytkowego marki
M e rc e d e s - B e n z
na tydzień lub
samochodu osobowego MercedesBenz na weekend.
Rozstrzygnięcie

konkursu nastąpi ostatniego dnia każdego miesiąca,
a przekazanie nagrody –
użyczenie
samochodu
Mercedes-Benz zgodnie
z umową użyczenia –
odbędzie się na terenie
Hali Selgros.
Samochody osobowe
i dostawcze marki Mercedes-Benz można obejrzeć
w salonie spółki Sobiesław
Zasada Łódź przy ul. Aleksandrowskiej 11. Po telefonicznym uzgodnieniu można tu odbyć jazdę próbną i otrzymać wszelkie informacje odnoście sposobu kredytowania zakupu samochodów.
Serdecznie zapraszamy TOP-KLIENTÓW Hali SELGROS
CASH & CARRY
do udziału w konkursie, a wszystkich pozostałych Klientów hali
– do rozpoczęcia starań o zdobycie Złotej
Karty TOP KLIENTA
Hali
SELGROS
CASH & CARRY,
gwarantującej znaczne rabaty przy zakupach
oraz
wiele
innych udogodnień!

Dacia Duster na wertepy
W salonie PRZYGUCCY Inter Car
( Pr z y by s z e w s k i ego
176/178) obejrzeliśmy
w maju terenową wersję
samochodu
Dacii
Duster. To nowy samochód sportowo-użytkowy typu SUV (Sport
Utility Vehicle), opracowany na platformie
technicznej B0/Logan,
nawiązujący wymiarami nadwozia do Nissana Qashqaia – ma 4,31
metra długości i 1,82
metra
szerokości,
a w bagażniku mieści
się prawie 500 litrów
bagażu. Oferowany jest
w wersji z silnikiem
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benzynowym 1.6
generującym 85 lub
110 KM oraz wysokoprężną jednostką
dCi o mocy 105
KM. Samochód ma
oczywiście napęd
na wszystkie cztery
koła (4x4). Producent korzystał z podzespołów Nissana, który ma olbrzymie doświadczenie w konstruowaniu samochodów terenowych. W zależności od opcji znajdziemy w wyposażeniu seryjnym samochodu układ ABS z asystentem
hamowania, system wspomagania awaryjnego hamowania oraz
zestaw przednich i bocznych poduszek powietrznych. Pojazd ma
wzmocnione podwozie, wysoki prześwit (200 mm), wartości kątów
terenowych wynoszą odpowiednio 30 stopni (natarcia) i ponad 35
stopni (zejścia), zaś jego masa własna w modelu 4x2 to 1180 kg,
i w modelu 4x4 – 1280 kg.
Cena wersji podstawowej zaczyna się od 39900 zł. Warto do salony przyjść i umówić się na próbną jazdę!
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MOTORYZACJA

105%
Kredyt 50/50
Leasing

RRSP 3,62%

Oferta ważna do 30.06.2010 r.

Nazwa, Ulica 0, 00-000 Miasto, tel. +48 22 712 34 56

Wybrane modele Mercedes-Benz Vito teraz z klimatyzacjà
gratis. Dost´pne w leasingu 105% bazujàcym na zmiennej
stopie procentowej lub kredycie 50/50 oferowanym
przez Mercedes-Benz Bank.

Podstawowy model ju˝ za 65 500 zł.
Zapraszamy na jazdę próbną do salonów Mercedes-Benz.

www.mercedes-benz.pl

