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Al. Piłsudskiego 141
tel./fax 42 674-07-36 
hoteleboss@wp.pl 

BOSS

ul. Tatrzańska 11
tel. 42 672-48-89, 42 676-31-13
tel./fax 42 676-31-05 
officeboss@hotel-boss.pl 

BOSS

ul. Romana 44
tel./fax 42 640-96-69
romana44@wp.pl 

BOSS

ul. Paradna 46
tel. 42 272-33-00, tel./fax 42 272-33-68
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. 42 227-14-14
Restauracja: tel. 42 227-14-12
recepcja@piemont.com.pl

PIEMONT

ul. Legionów 81
tel./fax 42 633-80-23
www.hotelreymont.com
rezerwacje@hotelreymont.com

REYMONT

HOTELE

ul. Politechniki 19A
tel./fax 42 684-63-70
tel./fax 42 648-76-04  
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. 54 283 42 71, 283 60 65 

tel./fax 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. 42 632-84-40
CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA
MUSEUM OF TEXTILE INDUSTRY 
ul. Piotrkowska 282, tel. 42 683-26-84 
MUZEUM MIASTA ŁODZI 
MUSEUM OF ŁÓDŹ CITY 
ul. Ogrodowa 15, tel. 42 654-00-82 
MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI
MUSEUM OF SPORT AND TOURISM 
ul. ks. Skorupki 21, tel. 42 636-83-58 

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

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

M
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ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
LODZ VOIVODE OFFICE
tel. 42 664-10-10
SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
LODZ PROVINCE COUNCIL
tel. 42 663-30-50
URZĄD MIASTA ŁODZI / CITY HALL
tel. 42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
TOURIST INFORMATION CENTRE
tel./fax 42 638-59-55
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 
WJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO / LODZ VOIVODESHIP 
REGIONAL TOURISTIC ORGANIZATION
tel. 42 638-59-57

CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ
CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel./fax 42 633-92-21
OŚRODEK INFORMACJI KULTURALNEJ ŁDK
LDK CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel. 42 633-72-99, fax 42 633-99-02
INFORMACJA LOTNICZA– LOT 
AIRLINE INFORMATION
tel. 42 633-48-15
INFORMACJA MPK 
CITY BUS & TRAM INFORMATION
tel. 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: 
19 września - 142 Aukcja Dzieł Sztuki
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Będzie nowe Centrum

22 czerwca wmurowano kamień węgielny 
pod budowę Centrum Kongresowo-Wystawien-
niczego Międzynarodowych Targów Łódzkich. 
Jak będzie finansowana ta inwestycja?

Przedsięwzięcie realizowane jest z pro-
gramu emisji obligacji organizowanego 
przez bank PKO SA. Spłata obligacji nastą-
pi w okresie 15 lat oraz ze środków pomoco-
wych Unii Europejskiej w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś 

Priorytetowa III – Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość 
Działanie III.5 Infrastruktura Turystyczno-Rekreacyjna. Projekt archi-
tektoniczny nowego Centrum wykonało Biuro Architektoniczne WIL-
KOCKI projekt, generalnym wykonawcą jest łódzka firma REMO-
BUD. Koszt całej inwestycji wynosi ok. 50 milionów złotych, a termin 
zakończenia budowy zaplanowany jest na 31 maja 2011 r.

Międzynarodowe Targi Łódzkie od lat zabiegały o nowe Centrum Kon-
gresowo-Wystawiennicze. Budynki MOSiR oraz Hala EXPO, w których 
odbywają się imprezy targowe, są przestarzałe i nie do końca spełniają wymo-
gi, jakie organizatorom stawiają wystawcy...

No właśnie. A my stawiamy na aktywne wspieranie priorytetowych 
i strategicznych kierunków rozwoju Łodzi i naszego regionu w zakresie 
edukacji, turystyki, ochrony zdrowia oraz informatyki. Targi to nie-
zmiernie ważny element turystyki biznesowej i doskonałe zaplecze 
Łodzi Akademickiej oraz Festiwalowej. Chcemy naszymi imprezami 
kreować pozytywny wizerunek miasta i regionu, wspierając wszech-
stronny rozwój biznesu targowego i okołotargowego. Bez nowego Cen-
trum Kongresowo-Wystawienniczego jest to niemożliwe. Jego lokaliza-
cja jest znakomita: ma dobre oznaczenia w Systemie Informacji Miej-
skiej, znajduje się w pobliżu ul. Piotrkowskiej, niedaleko jest Instytut 
Europejski z zapleczem hotelowo-konferencyjnym, Politechnika Łódz-
ka z powstającym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym, po drugiej stronie 
al. Politechniki budowane będzie Centrum Handlowo-Biznesowo-Ro-
zrywkowe „Sukcesja”, w sąsiedztwie znajdują się hotele o różnym stan-
dardzie oraz biurowce, w kilkanaście minut dojechać stąd można 
do lotniska i dworców PKP. 

Nowoczesne Centrum Kongresowo-Wystawiennicze musi spełniać coraz 
bardziej wyśrubowane wymogi technologiczne. A w planach MTŁ są także 
wirtualne targi – proszę przybliżyć ten projekt. 

Wirtualne Międzynarodowe Targi Łódzkie – tak docelowo będzie 
nazywać się platforma informatyczna, którą tworzymy. To zintegrowa-
ny systemem informatyczny do obsługi wirtualnej imprez targowych 
przed, w trakcie ich trwania oraz po zakończeniu, stworzony w dwóch 
interfejsach językowych (polskim i angielskim) z łatwym systemem 
aplikowania dodatkowych języków w ramach potrzeb. Całość przezna-
czona będzie dla czterech grup odbiorców: gospodarza targów, organi-
zatorów imprez, wystawców, uczestników i zwiedzających. W celu uzy-
skania optymalnej funkcjonalności system będzie wizualnie atrakcyjny 
i symulujący targi rzeczywiste poprzez Serwis Web, zawierający zarów-
no oprogramowanie serwerowe, jak i aplikacje klienckie do zakładania 
i konfiguracji stoisk targowych. Na poszczególnych imprezach będzie 
funkcjonował system udostępniania i zarządzania treścią, sprzężony 
z systemem rejestracji kont użytkownika, wystawcy i organizatora 
imprez. Umożliwia to integrację z systemem zarządzania treścią CMS. 
Samych systemów, jak ostatnio policzyłem, będzie około dziewiętna-
stu, a do tego kilka rodzajów gotowych oprogramowań. Choć system 
jest techniczne bardzo skomplikowany, to dla odbiorcy jest jak najbar-
dziej przyjazny. Rozmawiając na spotkaniach z informatykami za każ-
dym razem uświadamiam 
im jednak, że z naszego sys-
temu musi umieć skorzystać 
nie tylko wystawca Targów 
Intertelecom, ale również... 
wróżka z Festiwalu Wróżb 
i Niezwykłości. 

Adam Reyman
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Gildia Aniołów Biznesu – tak nazywa się nowy projekt Łódzkiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego, który realizowany będzie w woje-
wództwach łódzkim, mazowieckim i pomorskim dzięki funduszom 
unijnym: agencja otrzyma na ten cel 7,7 mln zł z Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka. Biura Gildii Aniołów Biznesu otwar-
te będą w Łodzi, Gdańsku i Warszawie. ŁARR tworzy sieć aniołów 
biznesu nawiązując współpracę z organizacjami prywatnych inwesto-
rów, inkubatorami przedsiębiorczości i parkami naukowo-technolo-
gicznymi, m.in. podpisała już umowę o współpracy z Business Angel 
Seedfund, pierwszym w Polsce funduszem zalążkowym stworzonym 
przez aniołów biznesu. W każdym z trzech województw będą organi-
zowane spotkania informacyjne i szkolenia, umożliwiające bezpo-
średni kontakt aniołów biznesu z firmami i osobami poszukującymi 
kapitału. ŁARR zajmie się wstępną selekcją pomysłów, dla najlep-
szych wykona specjalistyczne analizy i ekspertyzy oraz zarekomenduje 

je potencjalnym inwestorom. Współpracę 
z Gildią Aniołów Biznesu będą również 
mogły nawiązać osoby, które nie założyły jesz-
cze firmy – wystarczy ciekawy pomysł. Specja-
liści agencji pomogą go ocenić, oszacować 
opłacalność inwestycji i wybrać optymalne 
źródło finansowania. Anioły biznesu 
to zazwyczaj menedżerowie, którzy osiągnęli 
sukces, mają pieniądze i chcą je pomnożyć. 
Oferują nie tylko kapitał, ale również wsparcie merytoryczne. Często 
inwestują w przedsięwzięcia obarczone dużym ryzykiem, na które 
banki nie udzielą kredytu. Na innowacyjne biznesy są w stanie wyło-
żyć nawet kilka milionów złotych. Sieci aniołów biznesu z powodze-
niem funkcjonują m.in. w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachod-
niej. Anonimowy anioł biznesu zainwestował w Apple Computer 91 
tys. dolarów, a zarobił na nim około 154 mln dolarów. Gildia Aniołów 
Biznesu ŁARR jest pierwszą w województwie łódzkim. 

(ar)

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

- najwyższa w kraju pomoc publiczna

- kompleksowa obsługa inwestora

Anioły też inwestują

Pierwsze spotkanie informacyjne o Gildii Aniołów Biznesu odbyło się w restauracji „Piotrkowska Klub 97”
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22 czerwca na terenach 
przy alei Politechniki 2a odby-
ła się uroczystość wmurowania 
kamienia węgielnego pod budo-
wę Centrum Konferencyjno-
Wystawienniczego Międzyna-
rodowych Targów Łódzkich. 
Parterowa hala wystawiennicza 
o powierzchni 5678 mkw, dwu-

kondygnacyjny budynek wielofunkcyjny o powierzchni użytkowej  
7 440 mkw. oraz parkingi zostaną oddane do użytku 31 maja 2011 r. 
Projekt architektoniczny wykonało Biuro Architektoniczne WIL-
KOCKI Projekt, a generalnym wykonawcą jest renomowana łódzka 
firma REMO-BUD. Przedsięwzięcie realizowane jest z emisji obliga-
cji Banku PEKAO SA, ze spłatą w okresie 15-letnim oraz środków 
pomocowych Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Łódz-
kiego na lata 2007-2013. Akt erekcyjny pod budowę nowego centrum 
kongresowo-wystawienniczego MTŁ wmu-
rowali Marszałek Województwa Łódzkie-
go Włodzimierz Fisiak, prezydent Łodzi 
Tomasz Sadzyński, Przewodniczący Rady 
Miasta Tomasz Kacprzak, Dyrektor Biura 
Finansowania Projektów Sektora Publicz-
nego banku PKO SA Barbara Cendrow-
ska, Prezes firmy Remo-Bud Stanisław 
Jędrzejczak, Dyrektor Generalny MTŁ 
Paweł Fendler i Zastępca Dyrektora Gene-
ralnego MTŁ Mirosław Pietrucha.

Nowe Centrum Kongresowo-Wysta-
wiennicze spełnia wszystkie założenia 
organizatorów imprez oraz najwyższe 

standardy w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych. Można tu 
będzie organizować targi, wystawy, kongresy, konferencje, szkolenia, 
spotkania ekumeniczne, pokazy mody oraz realizować filmy i tele-
turnieje telewizyjne. Będą tu pomieszczenia dla nowoczesnego biura 
organizacyjnego, salony dla VIP-ów i prasy, foyer z przestrzenią 
do prezentacji sztuki, restauracje, bary typu fast food oraz sale różnej 

wielkości z mobilnymi ścianami do celów 
konferencyjnych. Hala została zaprojekto-
wana bardzo funkcjonalnie celem optyma-
lizacji prac ekip zajmujących się zabudową 
i logistyką transportu. Będzie tu dostęp-
ność mediów i nowoczesne zaplecze komu-
nikacji elektronicznej. W części kongresowej 
będzie znakomita akustyka i klimatyzacja, 
sale mają przesuwane, dźwiękoszczelne ścia-
ny, umożliwiające organizację konferencji 
czy zjazdu dla 4000 osób. O takie Centrum 
apelujemy na tych łamach od prawie 10 lat. 
BRAWO!

Redakcja 

Kamień wmurowany

Grupa renomowanych firm prowadzących usługi ochronne 
w formie monitorowania obiektów w Łodzi i regio-
nie zawiązała konsorcjum Monitoring Łódzki, aby 
zapewnić swoim klientom jak najszerszy zakres profe-
sjonalnych usług. Są to: Spółka Jawna BESPOL Jacek 
Jóźwiak, Waldemar Kuźnicki, EDMAR Sp. z o.o., 
PATRONA Agencja Detektywistyczna Zdzisław 

Wawrzkowicz, oraz Spółka Jawna Electro-
nics Box Magierski, Majewski, Magierski. 
Konsorcjum zapewnia najwyższą jakość 
usług (certyfikat ISO 9001:2000 oraz kon-
cesje MSWiA), wieloletnie doświadczenie, 
wiedzę i profesjonalizm, do dyspozycji 
posiada najlepiej wyposażoną stację moni-
torowania w regionie łódzkim oraz dużą 
ilość grup interwencyjnych. 

Tworząc wspólną działalność 
w ramach Monitoringu Łódzkiego każda 
z firm zachowała swoją odrębność, jest 

niezależnie zarządzana 
i nadal posiada zalety 
„małej firmy”, która indy-

widualnie traktuje 
klienta. To nowocze-
sna forma zdalnego 
nadzoru – można 
monitorować syste-
my sygnalizacji wła-

mania, napadu i pożaru, 
procesy technologiczne, czystość środowiska, linie przesyłowe, 
zagrożenia pożarowe, dźwigi osobowe i czas pracy zatrudnionych 
osób. W zależności od sygnału operator powiadamia właściwe osoby 
oraz służby (Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe czy serwis 
techniczny) lub wysyła Grupę Interwencyjną. Z monitoringu korzy-
stają centra handlowe i sklepy, małe i duże hurtownie, biura, urzędy, 
zakłady produkcyjne i usługowe, banki, kantory, lombardy, sklepy 
jubilerskie, kościoły, przedszkola, szkoły i wyższe uczelnie, instytuty 
naukowe, muzea, stacje benzynowe, domy i mieszkania, a nawet kio-
ski z gazetami. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na stro-
nie www.monlodz.pl       (ar)

Konsorcjum najlepszych 
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Latem często zadajemy sobie pytanie: czy opalanie jest szkodli-
we? Otóż nie jest, o ile wcześniej odpowiednio przygotujemy skórę 
stosując suplementy typu „przed opalaniem”. Pomoże nam w tym 
Apteka Programu Juventa w Manufakturze. Znajdziemy tu wiele ory-
ginalnych produktów do ochronnego makijażu słonecznego – np. 

serię kosmetyków SOINS 
SOLEIL oraz SPF w kapsuł-
kach, które należy zażywać 
15–30 dni przed urlopem. 
Zawierają one ochronne 
karotenoidy, dzięki którym 
skóra szybciej zyskuje brą-
zowy kolor i lepiej broni się 
przed słońcem. 

Polecamy tu także eko-
kosmetyki wytwarzane z eks-
traktów z owoców drzewa 
Kigelia Africana – np. z serii 
African Earth Kigelia 
Cosmetics, które nawilżają 
skórę, działają przeciw-
zmarszczkowo i przeciw-
działają uszkodzeniom spo-
wodowanym nadmiernym 
nasłonecznieniem. Przy oka-
zji warto tu kupić mydła 
libańskiej serii „Feniqia”, ręcznie wytwarzane z najwyższej jakości 
oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia lub miodu z własnych pasiek, 
bez parabenów czy substancji koloryzujących, które również pomo-
gą nam przygotować skórę do urlopu pod pełnym słońcem.  

(b)

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

Przygotuj skórę do słońca
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W Łodzi powstanie 
długo oczekiwany hotel świa-
towej sieci pod marką 
DoubleTree by Hilton. 
Umowa franczyzowa z firmą 
Film Hotel została podpisa-
na 7 czerwca. Hotel o stan-
dardzie 4-5 gwiazdek stanie 
przy ul. Łąkowej 29 i zaofe-
ruje 188 pokoi, sale konferencyjne na ponad 1000 osób, zespół fit-
ness/SPA z basenem na najwyższej kondygnacji z widokiem na park 
oraz salę kinową dla 180 osób, restaurację dla 287 osób i parking 
podziemny. Do hotelu bezpośrednio będą przylegać zmodernizo-
wane obiekty dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych, w których 
mieszczą się obecnie TOYA Studios, Klub WYTWÓRNIA oraz 
Łódzkie Centrum Filmowe. W zachodniej części budynku znajdą 
się biura klasy „A” na wynajem. Taka oferta hotelu z pewnością 
spełni oczekiwania klientów sektora turystyki kongresowej, konfe-
rencyjnej, imprez firmowych i wyjazdów integracyjnych oraz pod-
niesie atrakcyjność Łodzi jako miasta biznesu i kultury. 

Budynek będzie nawiązywać swoim wyglądem zewnętrznym 
i wystrojem wnętrz do historii polskiej kinematografii. Już na eta-

pie projektowania koncepcji archi-
tektonicznej (APA „Kuryłowi-
cz&Associates”) podkreślono fil-
mowy charakter obiektu poprzez 
wkomponowanie interpretacji 
kadru filmowego w elewację budyn-
ku. Teren dawnej Wytwórni Filmów 
Fabularnych to idealna lokalizacja 
dla hotelu, gdyż łączy w sobie histo-
rię i tradycję przemysłu filmowego 
w Łodzi z dzisiejszym i przyszłym 
potencjałem do funkcjonowania 
jako wielki kompleks budynków 
o przeznaczeniu konferencyjnym, 
kongresowym, wystawienniczym 
i koncertowym, jakiego nigdzie 
w Polsce nie ma. Inwestorem jest 
Grupa TOYA, Film Hotel i konsor-
cjum banków, w przygotowaniu 
studium wykonalności oraz w nego-
cjacjach uczestniczyła firma Col-
liers International. Więcej informa-
cji o inwestycji uzyskamy od Pani 
Marty Kruk z firmy Film Hotel 
pod tel. 665 911 220. 

(b)

Tegoroczna, druga edycja Targowa Film Stre-
et Festiwal, odbędzie się w Łodzi w dniach 9-11 
lipca. Głównymi wydarzeniami festiwalu będą 
występy trębacza Chucka Mangione i wokalist-
ki Juliette Lewis. Organizatorzy wychodzą 
z założenia, że ulica Targowa, przy której mieści 
się słynna „Filmówka”, jest na świecie równie 
znana, jak Piotrkowska. I dlatego właśnie tę ulicę 
włączyli do nazwy imprezy. Podczas Festiwalu odbędzie się Międzynaro-
dowy Konkurs Etiud Filmowych, przeznaczony dla studentów szkół fil-
mowych z całego świata. Nagrodą główną jest Złota Szafa, a w jury zasią-
dą m.in.: Dunja Kusturica, córka Emira Kusturicy, producentka filmo-
wa, dyrektor festiwalu KUSTENDORF Robert Leszczyński, znakomity 
krytyk filmowy oraz Antonio Mikitreski, macedoński reżyser i produ-
cent. 

W programie festiwalu jest Noc Producentów, podczas której poka-
zane będą retrospektywy filmowe Emira Kusturicy i Antonio Mikitre-
ski. Zobaczymy też prapremierę filmu „El Punto Rojo” w reż. Dario 
Jose Ferrer Hernandeza, absolwenta łódzkiej „Filmówki”, oraz film 

„Children of Sanchez”. Głównym 
wydarzeniem będzie koncert Chucka 
Mangione, połączony z niezwykłą pre-
zentacją multimedialną (piątek 9 lipca 
o godz. 21.00). Będzie to jeden z pięciu 
występów tego artysty w Polsce i jedyny 
w Europie. Dodatkową atrakcją dla jego 
łódzkich fanów będą specjalne bilety 
połączone z zaproszeniem na kolację 
po koncercie. Występ Juliette Lewis 
przewidziany jest w niedzielę 11 lipca, 
również w „Filmówce”. Przed nią zagra 
zespół „Power of Trinity” młoda polska 
grupa rockowa, sięgająca po estetykę 
reggae, jeden z najciekawszych polskich 
zespołów młodego pokolenia, mający 
na koncie debiutancki album pt. „11”. Pragniemy pokazywać i młode filmo-
we talenty, i wielkie gwiazdy, ale z ich mniej znanej strony – deklaruje Stanisław 
Bożyk, organizator festiwalu. – Nie chcemy tworzyć kolejnego festiwalu muzy-
ki filmowej dla wąskiej grupy specjalistów. Dlatego pokazom i warsztatom dla fil-
mowców towarzyszą imprezy masowe i koncerty gwiazd.

Beata Ostojska

Managione zagra „Dzieci Sancheza”

Będzie Hilton
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W tym roku po raz jedenasty Filharmo-
nia Łódzka przygotowała na wakacje 
Wędrowny Festiwal „Kolory Polski”, łączą-
cy muzykę z turystyką. Od 3 lipca do 4 
września w każdy weekend będzie można 
wyrwać się z dusznego, gorącego miasta 
i spędzić dzień w najpiękniejszych zakąt-
kach Ziemi Łódzkiej: odwiedzić park 
i barokowy pałac w Nieborowie, romańską 
kolegiatę w Tumie, gotycki zamek w Unie-
jowie, skansen w Lipcach Reymontowskich 
czy rogowskie arboretum. W upalne wie-
czory te właśnie miejsca są najlepszymi 

salami koncertowymi. Muzyki można będzie słuchać za darmo, 
bo na wszystkie koncerty poza finałowym wstęp jest bezpłatny. 
A muzyka „Kolorów Polski” to nie tylko klasyka, ale też jazz, folk, 
tańce dworskie, tango, muzyka dawna oraz muzyka i taniec z Afryki 
Zachodniej. Poszukiwacze wrażeń mogą skorzystać z dodatkowych 
atrakcji: wycieczek z przewodnikiem, rajdów pieszych i rowerowych, 
spływu kajakowego, warsztatów tańca i gry na bębnach. W sobotę 3 
lipca koncert odbędzie się w bazylice w Studziannej-Poświętnem; 
muzykę barokową zagra tam zespół „Essentia Musica”. Już nazajutrz 
można się wybrać do Tumu, gdzie w zabytkowej archikolegiacie 
zabrzmi muzyka inspirowana folklorem krajów bałkańskich w wyko-
naniu zespołu „Čači Vorba”. 10 lipca festiwal powędruje do klaszto-
ru Sióstr Urszulanek w Sieradzu – i tam Akademicki Chór uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod dyrekcją Jacka Sykul-
skiego wykona utwory Monteverdiego, da Palestriny, Scarlatiego 
i Bacha. Niedziela 11 lipca będzie należała do Zespołu Muzyki Daw-
nej z Zamku Królewskiego na Wawelu „Floripari” oraz do Baletu 
Dworskiego „Sotto de Stelle”, którzy w kościele św. Mikołaja w Wol-
borzu dadzą koncert pt. „W drodze na Grunwald”, będący muzyczną 
historią bitwy pod Grunwaldem. 17 lipca przeniesiemy się do Łodzi 
– w Łódź Art Center przy ul. Tymienieckiego 3 zespół „Żywiołak” 
zagra utwory w stylu heavy-folk. W niedzielę 18 lipca powędrujemy 
wraz z muzyką do arboretum w Rogowie – o godz. 17.00 wystąpi tam 
zespół „City Bum Bum” i Fanta Konate, który ma w repertuarze 
muzykę i taniec z Afryki Zachodniej. Natomiast w godz. 13-15 będzie 
można pospacerować po arboretum z dyrektorem Filharmonii Łódz-
kiej Lechem Dzierżanowskim i kierownikiem Arboretum Piotrem 
Banaszczakiem jako przewodnikami. O godz. 15.00 zaś rozpoczną 
się warsztaty bębniarskie prowadzone przez członków zespołu „City 
Bum Bum”. 24 lipca o godz. 20.30 pieśni Chopina w jazzowych 

aranżacjach zabrzmią w kościele św. Jakuba w Skierniewicach – 
na fortepianie zagra Maciej Tubis, a śpiewać będzie Joanna Kondrat. 
Dodatkowe atrakcje to możliwość zwiedzenia wystawy pamiątek 
po Konstancji Gładkowskiej. Na koniec, w godz. 16.00–20.00 w Mło-
dzieżowym Centrum Kultury „Rynek Sztuk Wszelakich” zaplano-
wano zabawy plastyczne dla dzieci i spotkanie ze skierniewickimi 
poetami. Następnego dnia festiwal powędruje do Radomska. 25 
lipca o godz. 19.00 warto tam wejść do hali Radomszczańskiego Cen-
trum Biznesu na koncert pt. „Tango w roli głównej”; zagra tam kwar-
tet „Del Fuego”, zaś aktor Bronisław Wrocławski będzie recytować 
wiersze. Dla chętnych o godz. 17.00 tancerze występujący w koncer-
cie poprowadzą warsztaty tanga w miejscowym domu kultury. I wresz-
cie w sobotę, ostatniego dnia lipca, spotkamy się o godz. 19.00 
w kościele św. Wojciecha w Dobroniu i posłuchamy muzyki średnio-
wiecznej w wykonaniu zespołu „Mosaic”, którego członkowie grają 
na zapomnianych już niemal instrumentach – takich, jak gęśle, tar, 
lutnia arabska, dudy czy basy deptane. Z „Kolorami Polski” będzie-
my spotykać się jeszcze przez cały sierpień i dopiero 4 września festi-
wal wróci do Filharmonii Łódzkiej na wielki Koncert Finałowy 
w wykonaniu zespołu „Raz, Dwa, Trzy”. Warto wiedzieć, że Towarzy-
stwo Przyjaciół Łodzi (www.tplodzi.eu) organizuje wycieczki autoka-
rowe z Łodzi do miejsc koncertów. 

Beata Ostojska

Sezon w Teatrze Wielkim 
zakończył się koncertem jednej 
z najbardziej znanych śpiewa-
czek świata – sopranistki Kiri 
Te Kanawy, która oczarowała 
publiczność już od pierwszych 

dźwięków. Zaczęła koncert aria-
mi z oper Mozarta (z tego reper-
tuaru jest najbardziej znana 
w świecie), potem słuchaliśmy 
pieśni Ryszarda Straussa i ogni-
stej muzyki z południa Europy. 
Koncert zamykał się repertu-
arem popularnym – utworami 
L. Bernsteina i G. Gershwina, 
w tym mistrzowskim wykona-
niem „Summertime”. 

Na koniec były bisy 
i publiczność długo w noc nie 
pozwalała artystce zejść ze sceny, 
dziękując owacją za udany 
występ. Kiri Te Kanawa zapew-
niała ze sceny, że w Łodzi śpie-
wało jej się znakomicie, a był 
to jedyny jej występ w Polsce. 

(BeO)

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

Kulturalny lipiec
Muzyczne Kolory Polski

Śpiewała Kiri Te Kanawa
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Dawna, nowa i najnow-
sza muzyka klasyczna roz-
brzmiewać będzie w każdy 
piątek do 27 sierpnia w uro-
kliwym wnętrzu zabytko-
wego kościoła św. Antonie-
go w Łagiewnikach. Już 
po raz 23 odbędzie się tam 
letni cykl kon-
certów „Muzy-
ka w starym 

klasztorze”. Brzmienie organów Józefa Mollina, zbu-
dowanych w 1988 r. w zabytkowej obudowie z XVIII w., 
oraz kunszt artystów zapewnią niezapomnianie prze-
życia muzyczne. Wśród wykonawców tegorocznego 
cyklu koncertów przeważać będą łódzcy muzycy, ale 
nie zabraknie także doskonałych artystów z całego 
kraju, a nawet z USA. Prócz wykonawców – organistów 
i muzyków innych specjalności – o całość przeżycia 
artystycznego zadbają także znani prelegenci.

Z kolei do 22 sierpnia 
w Grotnikach trwać będzie 
XVII Festiwal Lato z Muzy-
ką. Jak co roku miejscem 
koncertów będzie Świątynia 
Niepokalanego Poczęcia 
NMP. Mieszkańcy i goście 
przebywający w Grotnikach będą mogli poznać i usłyszeć wiele 

ciekawych, niekonwencjonalnych 
zestawień instrumentów w różno-
rodnym repertuarze muzycznym. 
Wśród tegorocznych wykonawców 
są polscy i zagraniczni muzycy. 
Szczegółowy program imprez 
dostępny jest na stronie interneto-
wej www.ltm.pnet.pl – Łódzkiego 
Towarzystwa Muzycznego, organiza-
tora festiwali. 

Zapraszamy!
(BoB)

Już czerwcu ms kwadrat otworzyło wystawę czasową pt. „Robert 
Morris. Uwagi o rzeźbie. Obiekty, instalacje, filmy”. To pierwsze 
muzeum w Polsce, które organizuje indywidualny pokaz prac tego 
artysty, przedstawiciela minimalizmu w sztuce i jednego z najważ-
niejszych amerykańskich twórców lat 60. obok Andy’ego Warhola. 
Wystawa czynna będzie do 24 października, prezentowane tu są 
rzeźby, instalacje, a także prace sceniczne i filmowe (w osobnym 

pomieszczeniu także seria rysunków pt. „Kryzys”). Muzeum wyda-
ło też pierwszy polski przekład esejów artysty, którego intrygowały 
labirynty. „Labirynt” to także tytuł pracy, która prowokacyjnie 
została umieszczona przed budynkiem muzeum. Wygląda jak duża 
klatka o ścianach z siatki ogrodowej – posiada „wejście” i wiele 
wewnętrznych korytarzy, po których człowiek błąka się jak po praw-
dziwym labiryncie, szukając wyjścia. Dzieło jest często „zwiedzane” 
nie tylko przez miłośników minimal art, ale też przez klientów 
Manufaktury, spacerujących po rynku. 

(BeO)

W dniach 16-17 lipca odbędzie 
się w Łodzi IX Międzynarodowy 
Festiwal Kultury Hiszpańskoję-
zycznej „Viva Flamenco”. W pro-
gramie jest mnóstwo koncertów, 
warsztatów tańca i śpiewu, wystaw, 
wernisaży, wieczorów poetyckich, 
promocji książek, pokazów mody, 
filmów oraz kulinariów. 24 lipca 
w Muzeum Fabryki w Manufaktu-
rze odbędzie się wernisaż prac 
Katarzyny Słowickiej, tematycznie 

związanych z tańcem, a w Teatrze 
Małym grane będzie przedstawienie 
oparte na twórczości F. G. Lorki. Gwiaz-
dą tegorocznej edycji festiwalu będzie 
Compania de Algeciras. Będzie też bez-
krwawa Corrida, czyli barwny korowód 
aktorów i szczudlarzy, którzy przejdą 
z placu Wolności na rynek Manufaktu-
ry, gdzie odbędzie się koncert finałowy. 
Szczegółowy program festiwalu:  
www.vivaflamenco.pl 

(ar)

Muzyka na lato

Viva Flamenco

Robert Morris w ms kwadrat
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ul. Traugutta 3
tel.: 42 632 51 38

Muzyka na żywo!

Manufaktura-Rynek 
tel. 42 633 77 11

ul. Piotrkowska 67 
tel. 42 633 68 68

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

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

Restauracja 
Satyna

restauracja indyjska



ul. Ogrodowa 19A                    Manufaktura Rynek
Tel.: 42 630-88-98         42 630-88-22

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

Stary Rynek 2
tel.: 42 636 56 56

www.analogialodz.pl

Restauracja ANALOGIA

ul. Narutowicza 79c
tel. 42 632 21 21

Baśniowa Kawiarenka

Premierą "Brzydkiego kaczątka" H. Ch. Ander-
sena Baśniowa Kawiarenka rozpoczęła już trzeci 
rok działalności. Ten ciekawy spektakl będzie 
można oglądać przez całe lato – to opowieść 
o łabędzim pisklęciu, które przyszło na świat 
w kaczym gnieździe, a odrzucone z powodu 
odmienności, na własną rękę szuka swojego miej-

sca w życiu. Bajka od blisko dwóch wieków bawi 
i uczy dzieci, dając też dorosłym wiele do myśle-
nia. Piękny łabędź wyrastający z nieporadnego 
stworzenia jest symbolem piękna, którego trzeba 
szukać w sobie, odwagi do bycia innym i toleran-
cji, której czasem nam brak. U progu lata zespół 
Baśniowej Kawiarenki przygotował dla najmłod-
szych wakacyjną adaptację tej baśni. Spektakl 
wyreżyserowali: Urszula Binkowska, Krzysztof 
Ciesielski i Włodzimierz Twardowski, którzy wcie-

lają się w postaci głównych bohaterów; 
lalki wykonała Janina Kamińska, autorką 
scenografii jest Maria Kostrzewska, a nad 
stroną muzyczną czuwał Tomasz Wal-
czak. Dzieciom podobają się proste, 
melodyjne piosenki, które łatwo pod-
chwytuje i śpiewa cała widownia. Przed-
stawienie będzie można oglądać w waka-
cyjne weekendy do połowy lipca, a póź-
niej także od połowy sierpnia. Ze wzglę-
du na ograniczoną liczbę miejsc koniecz-
na jest rezerwacja (tel. 601 704 299). 

Więcej na www.basniowakawiarenka.pl 
Beata Ostojska, 

fot. Arch. Baśniowa Kawiarenka

Brzydkie może być piękne



Gdy chcieliśmy w Łodzi 
zjeść prawdziwe meksykańskie 
fajitas, to do listopada ub. roku 
trzeba było wybrać się na ul. 
Piotrkowską 67, gdzie od lat 
działa pierwsza łódzka restaura-
cja „The Mexican” (tel. 42 633 
68 68). Teraz są 
dwie, gdyż pod 

koniec roku otwarty został lokal na Rynku Manufaktu-
ry (tel. 42 633 77 11). Odnajdziemy tu te same schody 
i tę samą fontannę (tyle, że w środku, a nie na zewnątrz), 
które są w lokalu przy Piotrkowskiej, a do dyspozycji 
gości jest tu ok. 90 miejsc na dwóch piętrach. W sumie 
działa już 8 restauracji tej sieci w kraju i planowane są 
następne. W restauracji w Manufakturze zjemy nie 
tylko romantyczną kolację we dwoje, ale także szybki 
biznesowy lunch. Radzimy jednak uważać przy wybo-
rze i zaznaczać przy zamówieniu, czy chcemy dania 

w wersji łagodnej, ostrej lub bar-
dzo ostrej (jak przesadzimy, 
można liczyć na darmową 
dolewkę coca coli!). Kto tu 
przyjdzie, niech nie będzie zdzi-
wiony, gdy kelnerzy nagle zaczną 
strzelać, powieszą kogoś na sufi-
cie, albo zjawi się Zorro z serni-
kiem. Maluchy skracają tu sobie 
czas oczekiwania na potrawy 
kolorując malowanki, a po godz. 

19.00 często zjemy 
tu kolację przy dźwiękach gitar Manuela Murilla Monte-
negra i Rafaela Alfara Alvarada, którzy śpiewają bardzo 
wpadające w ucho ludowe piosenki meksykańskie. Lokal 
ma duży wybór drinków – od tradycyjnej margarity 
na bazie truskawek, 
do kubańskich mojito 
i pina colady oraz brazy-
lijskiej caipirinhy. 

Zapraszamy!

Restauracja Locanda (ul. Trau-
gutta 3, tel. 42 632 51 38) specjali-
zuje się w kuchni śródziemnomor-
skiej – oferuje potrawy z tradycyj-
nej kuchni włoskiej oraz propozy-
cje francuskiej i marokańskiej 
sztuki kulinarnej. Składa się 

z dwóch sal – 
dla palących 
i niepalących oraz ogródka, który latem tonie 
w zapachu ziół i kwiatów. Jest tu kącik z zabaw-
kami i obrazkami do kolorowania dla najmłod-
szych gości, a lokal urządza także warsztaty 
kulinarne dla dzieci – mogą one wtedy pod 
okiem szefa kuchni przygotowywać np. ciasto 
do pizzy! To idealne miejsce na rodzinne obia-
dy czy romantyczne kolacje przy świecach 
i lampce znakomitego wina, ale można tu rów-

nież zamówić imprezę 
okolicznościową w domu 
i firmie (kompleksowa 
obsługa wraz z transpor-
tem). W czerwcu skusili-
śmy się tu na pieczonego kurczaka, faszerowanego szpinakiem 

czosnkowym z karczochami, podanego 
na fasolce szparagowej z aromatycznym 
sosem tymiankowym. Był wyśmienity! 
W lipcu szef kuchni zaprasza z kolei na duszo-
ną giczkę jagnięcą podawaną z kluskami 
chlebowymi, ale jeśli się przyjdzie z osobą 
towarzyszącą, warto zamówić tadżin z jagnię-
ciny – to potrawa dla dwóch osób, czas jej 
przygotowania wynosi ok. 30 min., oczeku-
jąc na danie można więc posmakować egzo-
tycznego drinka. 

Smacznego!

Ogrody Letnie firmy INTER SOLAR 
zapraszają 4 lipca do swojej siedziby 
w Buczku na Święto Zalewajki. Odbę-
dzie się tu wiele konkursów gotowania 
i przyrządzania nalewek, zabawimy się 
przy kapelach z regionu, poznamy pro-
dukty firm oferujących zdrową żywność, 
zrzeszonych w Polskiej Izbie Produktu 
Regionalnego i Lokalnego (właściciel 
INTER SOLAR Stanisław Staniszewski 
jest kanclerzem Łódzkiego Oddziału Izby). Spróbujemy tu m.in. 
piwo miodowe z Paśniczówki, staropolskie nalewki, chleby z Naga-
wek, bekon z Szydłowca, a przede wszystkim – pieczonego w całości 
byczka oraz inne wyroby spółki INTER SOLAR. Zabawa przy dźwię-
kach muzyki (pod batutą prowadzącego Stanisława Bożyka) potrwa 
zapewne do późna! Ogrody Letnie są przepięknie usytuowane na tere-

nie Parku Krajobra-
zowego Wzniesień 
Łódzkich, może się 
tu jednocześnie 
bawić 1000 osób – 
pod koniec czerwca odbył się tu Bal TOP-Klientów Hali 
Selgros, o którym napiszemy w sierpniu. 

Miłośnicy potraw produkowanych przez firmę 
INTER SOLAR mogą je zamawiać w lokalach sieci „Raz 
na Wozie” (ul. Rewolucji 1905 r. 11, Galeria Łódzka, Cen-

trach Handlowych M1 i Manufaktura) oraz „Delikatesach Kulinar-
nych” przy Rewolucji 1095 r. 11. Dostaniemy tu gotowe zestawy obia-
dowe, a także zupy, wszelkiej maści pierogi i sałatki, wędliny bez 
konserwantów, marynowane ryby i pieczone na miejscu mięsa oraz 
dania na gorąco, jak również wiejski chleb i mnóstwo przypraw. 
Zapraszamy!

Viva Mexico!

Uczta w klimacie południa

Będzie Święto Zalewajki

~
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W ostatni weekend czerwca łodzianie 
tłumnie uczestniczyli w VII edycji Festiwalu 
Dobrego Smaku. Jego organizatorzy – agen-
cja SBS Public Relations przy współudziale 
Urzędu Miasta Łodzi – postawili na kulinar-
ną reaktywację ulicy Piotrkowskiej jako atrak-
cyjnego i smakowitego szlaku do zwiedzania. 
Łodzianie chętnie z tego skorzystali, gdyż 
w każdym z 23 lokali uczestniczących w kon-
kursie mogli wypróbować specjalny zestaw 
festiwalowy w cenie 7 zł. 

Tegoroczna edycja festi-
walu miała nieco inną niż 
dotychczas formułę 
i do udziału zaprosiła nie 
tylko restauracje, ale rów-
nież kawiarnie i herbaciar-
nie (także z przyległych 
do Piotrkowskiej ulic). 
A wśród degustujących 
dania działało anonimowe 

Jury, które oceniało smak potrawy, jakość obsługi oraz atmosferę 
panującą w lokalu. Festiwalowi towarzyszył bogaty program imprez. 
W andel’s Hotel Łódź szefowie kuchni prowadzili na żywo pokazy 
kulinarne i sposób przyrządzania swoich popisowych dań w Szko-
le Dobrego Smaku, odbyła się Kulinarna Gra Miejska, której 
uczestnicy odwiedzali festiwalowe lokale i rozwiązywali czekające 
na nich zadania (do wygrania były noclegi oraz kolacje dla 2 osób 
w Hotelu Focus). W festiwalu wzięły udział następujące lokale: 
restauracje „Ganesh”, „Locanda”, „Chłopska Izba”, „Miko Sushi”, 
„The Mexican”, „Irish Pub”, „Łódzki Klub Biznesu”, „Piotrkow-
ska Klub”, „Satyna”, „Tradycja”, „KAMEA”, „deSki”, „Lili”; 
kawiarnie i herbaciarnie: „Niebieskie Migdały”, „Dwa Księżyce”, 
„Owoce i warzywa Klubokawiarnia”, „Art Caffe”, „Herbaciarnia 
przy kominku”, „Fresco Cafe”, „HORT-CAFE”, „Cafe Verte”, 
„Cukiernia Gałeccy”, „Monaco Cafe”. 

Gala wręczenia nagród odbyła się w Hotelu Focus, pierwsze 
miejsce w konkursie zajęła restauracja „Lili”, drugie – „Tradycja”, 
a trzecie „Piotrkowska Klub 97”. Gratulujemy! 

(ar)

Klub mieści się na pierwszym piętrze budynku przy ul Piotrkow-
skiej 91. Na parterze i w sali na półpiętrze działa restauracja Kebab 
House, mająca duży wybór dań z grilla (różnorodne steki na ostro 
lub słodko w rozmaitych sosach oraz smakowite pizze i sałatki), 
a na piętrze do dyspozycji gości jest prawie 260 metrów kwadrato-
wych klimatycznie zaaranżowanej przestrzeni klubowej. Sporo tu 

dyskretnie usytuowanych stolików, przy których spędzić można 
romantyczny wieczór sącząc egzotyczne drinki, słuchając znakomi-
tej muzyki. Klub czynny jest codziennie od godziny 13.00 do ostat-
niego klienta, a przy lokalu od maja działa letni ogródek, w którym 
w upalne dni wypijemy bardzo zimne piwo! 

Serdecznie zapraszamy! 

Festiwal Dobrego Smaku

ul. Piotrkowska 92
tel. 42 630 20 08

Figaro Club Monaco Cafe

ul. Piotrkowska 134
tel. 42 637 37 47

ul. Piotrkowska 107
tel. 42 630 60 51

ul. Piotrkowska 91
tel. 42 632 20 65

Kebab House
Club

Kebab House & Club
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Kilka razy w roku Łódź staje się bilardową stolicą kraju – tutaj 
właśnie rozgrywane są zawody o Puchar Polski w Pool Bilard, Puchar 
Europy Wschodniej, Mistrzostwa Polski Amatorów, Ogólnopolskie 
Zawody dla Juniorów, mecze Polskiej Ligii Bilardowej, czy – jak 
ostatnio – eliminacje do World Pool Masters z finałowym turniejem 
w Las Vegas. Wszystkie turnieje rozgrywane są w Klubie Bilardowym 
„Frame” (ul. Narutowicza 7/9), siedzibie Łódzkiego Stowarzyszenia 
Bilardu Sportowego, posiadającego licencję sali gier bilardowych 
Polskiego Związku Bilardowego. To najnowocześniejszy i największy 
tego typu lokal w Polsce.

Bilard zyskuje coraz większą rzeszę fanów. W Łodzi od lat grupa 
sympatyków regularnie trenuje i startuje w ogólnopolskich turnie-
jach. Jest to znakomity sposób na oderwanie się od trudów życia 
codziennego i poznanie nowych ludzi, których łączy wspólna pasja. 
Każdy może tutaj przyjść i spróbować sił w cotygodniowych turnie-

jach dla amatorów lub bar-
dziej zaawansowanych 
zawodników. W klubie odby-
wają się także zawody dla 
kobiet oraz juniorów – 
z myślą o nich zorganizowa-
no w okresie wakacyjnym 
Akademię Bilardową, w któ-
rej od podstaw nauczyć się 
można gry w bilard pod 
okiem instruktorów. W Łodzi 
nie brakuje bardzo dobrych 
zawodników: trenują tu mię-
dzy innymi Piotr Ostrowski, 
aktualny numer 2 Polskiego 
Rankingu Bilardowego, 
Mistrz Polski Old Boys 
Tomasz Malinowski, czy cho-
ciażby drużyna „Frame”, 
rywalizująca w Polskiej Lidze 
Bilardowej w składzie Kamil 
Podębski, Marcin Waliszew-
ski, Kamil Sadowski i Rado-
sław Kapka. W ciągu kilku 
ostatnich lat popularność 
bilardu w Łodzi bardzo wzro-
sła, przyciągając zarówno 
młodych, jak i starszych 
do uprawiania tego sportu. 
W klubie po uzgodnieniu 
terminu (tel. 42 630 80 42) 
firmy mogą urzadzić atrak-
cyjną imprezę integracyjną.

Zapraszamy!
Kamil Sadowski 

W dniach 28-29 maja w miej-
scowości Oparany w Czechach 
odbyły się VIII Westernowe 
Mistrzostwa Czech. Już dzień 
wcześniej zaczęły się konkurencje 
dodatkowe: Dzika Banda i Długi 
Dystans. W zawodach udział wzię-
ło ponad stu strzelców – prócz 
gospodarzy pojawili się Słowacy, 
Niemcy, Polacy, a nawet jeden 
Włoch. Organizatorzy przygoto-
wali 12 torów strzeleckich, z któ-
rych każdy miał tarcze w innym 
kolorze, a ustawione były bardzo 
blisko siebie, co wcale nie ułatwia-
ło sprawy – wprost przeciwnie, 
wiele osób szło „na żywioł” 
i pudłowano regularnie. 

Oprócz strzelania były też inne atrakcje – sklepik z  ubraniami oraz 
kaburami kowbojskimi. Wszyscy rozbili się na 2-hektarowej łące obok 
strzelnicy i wieczorami wspólnie integrowali się w  międzynarodowym 
towarzystwie. Najszybszym kowbojem okazał się Lyoner Dundee z Nie-

miec, który przeszedł wszystkie tory w rekordowym czasie i ani razu nie 
spudłował. Polacy utrzymywali się pośrodku całej stawki, co jest całkiem 
dobrym wynikiem: nie 
mamy gdzie trenować, 
bo w kraju jest mało strzel-
nic, podczas gdy 
w 8-milionowych Cze-
chach jest ok. 1000 znako-
micie przygotowanych 
ośrodków strzeleckich! 
Pogoda nas nie rozpiesz-
czała – lało regularnie, 
po 2 godzinny dziennie, 
jak w czasie pory deszczo-
wej. W normalnym namio-
cie udało się przeżyć, ale 
koledzy w indiańskim tipi 
bez podłogi i z dziurą 
na dym mieli większy pro-
blem... 

Jak na krajowe mistrzo-
stwa to bardzo duża 
i dobrze zorganizowana 
impreza – pozostaje mieć 
nadzieję, że w Polsce też tak 
kiedyś będzie. Polskie Sto-
warzyszenie Strzelectwa 
Westernowego czeka prze-
cież nie lada wyzwanie: 
w przyszłym roku to my 
organizujemy w kraju 
Mistrzostwa Europy!

Michał Kuropatwa
„Saguaro Mike”

Z „Frame” do Las Vegas

Westernowo w kraju Szwejka

fot: ZBRANĚ DAVE, Czechy
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Brytyjska formacja Por-
cupine Tree 17 lipca zagra 
w klubie „Wytwórnia”. 
Będzie to ostatni koncert 
zespołu w Polsce przed pla-
nowaną dłuższą przerwą 

w jego działalności. Porcupine Tree od ponad 20 lat jest niezwy-
kłym zjawiskiem na scenie muzycznej. Jego członkowie nie uznają 
żadnych ograniczeń w swojej pasji do eksperymentowania i nie-
zmordowanie dążą do osiągnięcia niepowtarzalnego połączenia 
słów i  muzyki, które ponad dwadzieścia lat temu znane było jako 
"rock progresywny". Nie oznacza to wcale, że muzycy Porcupine 
Tree stali się wiernymi naśladowcami zespołów grających w latach 
60. i 70. Nic bardziej mylnego; korzystając z najnowszych osiągnięć 
techniki próbują jedynie odtworzyć niepokornego ducha i nastrój 
przepełniające muzykę tamtego okresu. Twórczość zespołu to połą-
czenie multiinstrumentalnego space rocka, muzyki elektronicznej, 

jazzu, elementów popu, psychodelii, rave'u i ambientu. To muzyka 
wysoce oryginalna, pełna głębi i pobudzająca wyobraźnię. Bez wąt-
pienia ten koncert będzie jednym z najważniejszych i najciekaw-
szych wydarzeń muzycznych tegorocznego łódzkiego lata! Początek 
koncertu o godz. 20.00, bilety kosztują 125 zł w przedsprzedaży 
i 140 zł w dniu koncertu, a można je kupić na stronie www.rockser-
wis.pl oraz w punk-
tach sprzedaży Ticket 
Pro w całej Polsce, 
Shortcut w Warszawie 
(Traffic Club) i biurze 
klubu "Wytwórnia". 
Więcej informacji 
znajdziemy na stronie 
www.toyastudios.pl 

(BoB)

Warsztaty, spotkania i koncerty gwiazd jazzu odbywać się będą 
przez całe wakacje w Klubie „Wytwórnia” (ul. Łąkowa 29). 1 lipca 
koncert zespołu The Manhattan Transfer otworzy III Letnią Akade-
mię Jazzu. W kolejne czwartki miłośnicy jazzu już od godz. 11.00 
będą mogli uczestniczyć w wykładach, warsztatach prowadzonych 
przez gwiazdy jazzu, projekcjach filmów i oczywiście świetnych 
koncertach. 8 lipca zagra w „Wytwórni” Oktawia Kawęcka & Big 

Band Akwarium Wojciech Karolak, 15 lipca goście usłyszą Grze-
gorz Nagórski Quartet, zaś 22 lipca na scenie zagra HeFi Quartet & 
Krzesimir Dębski. W kolejny czwartek 29 lipca wystąpi Tomasz 
Szukalski Quartet. Wszystkie koncerty rozpoczynają się o godz. 
20.00, a wstęp na nie, podobnie jak na wszystkie wydarzenia III 
Leniej Akademii Jazzu (z wyjątkiem koncertu The Manhattan 
Transfer) jest bezpłatny. Szczegółowy program wydarzeń jest na stro-
nie www.toyastudios.pl                                                                   (b)

As the old German saying goes, blood is thicker than water; it 
could not be more true than in the case of the Scheibler family. 
Born on September 1st, 1820 and brought up in his ancestral home 
in Montjoie with 9 brothers and sisters, much loved and pampered 
by a multitude of uncles and aunts, Karl Wilhelm Scheibler got 
a solid technical education and a good command of languages: 
French, German, English and Dutch. His pedigree was not ordina-
ry, on his mother's side there were either clothiers or pastors. In 
fact, his mother's maiden name was Sophie Wilhelmine Pastor and 
her brother, Gustav Pastor held the position of administrator and 
director in one of John Cockerill's factories. From the workshops of 
John Cockerill came the first locomotive which ran on the Conti-
nental railways in 1835! 

Just to keep in line with the old adage about blood and water, 
John Cockerill married Jeanette Friderique Pastor, Sophie's sister, 
and was more than delighted to offer young Karl a job in his facto-
ry in Verviers. He quickly learned the  tricks of the trade in spin-
ning, weaving, textile machinery and soon became his uncle's right 
hand holding the post of  production supervisor in Seraing. Not 
for long, because being constantly on the move, selling Cockerill's 
heavy machinery, tools for railway works, he ended up in Vöslau, 
near Vienna. There are two explanations as to why Karl arrived in 
Ozorków, near Lodz: one of them being that he was summoned by 

his uncle Friedrich Schlösser to help him run the textile factory  in 
Ozorków, the other was that Karl wanted to escape the uncertainty 
brought about by the sea of changes in the Spring of Nation's 
movement of 1848. The Kingdom of Poland was at that time a safe 
and  stable place to live, albeit, under the authoritarian rule of  the 
Romanov Dynasty from Russia.  Karl had a Belgian passport and 
a close family to rely on. Ample concessions of the government 
gave him unlimited possibilities, bank loans, tax allowances and 
the lease of land on preferential terms and conditions. It cannot be 
denied that Karl Scheibler married well. He proposed to Anna Wer-
ner who happened to be Friedrich Schlösser's niece. Anna's family 
belonged to the Polish nobility, she brought 43,757 roubles in 
dowry plus her shares in real estate in Lućmierz and Leśmierz. 
Anna and Karl were married on September 16th, 1854, their pre-
nuptial agreement listed total assets amounting to 64,214 roubles. 
Family bonds and common ancestry, blood once again proved 
to be thicker than water...

Anyone visiting Brussells cannot miss John Cockerill's monu-
ment standing stoutly on Luxemburg Place, just opposite The 
European Parliament and hear the story of how much Belgium 
owes to him. Remembering John Cockerill 170 years after his unti-
mely death in Warsaw (he died of typhoid fever on June 19th, 1840, 
while on a business trip back from St. Petersburg) we must not for-
get that he was the man who honed Karl Wilhelm Scheibler the 
Lodzermensch, our Man from Łódź.

Tekst i zdjęcie: Ewa Rabiega
Sources: Bartczak. Scheiblerowie. Literatura. Łódź 1999, 
Dictionary of National Biography. Volume 11. djvu/206

Blood is thicker 
than water

Letnia Akademia Jazzu

Porcupine Tree 
w Wytwórni

Remembering John Cockerill and Karl W. Scheibler

Pomnik Johna Cockerilla na Place Luxemburg w Brukseli
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Marynarze na skrzyżowaniu
Fundacja „Mirakle” 

zaprasza w dniach 
24-25 lipca na Festiwal 
Drogi „Marynarze 
Szos – Skrzyżowanie 
Stryków”, który odbę-
dzie się w zakolach 
skrzyżowania autostra-
dy A2 i szosy 14. 
Powstanie tu miastecz-
ko festiwalowe ze sto-

iskami przedstawicieli koncernów samochodowych, producentów 
akcesoriów wyposażenia pojazdów, strojów i ekwipunku bezpieczeń-
stwem jazdy, będą tu stoiska handlowe, mobilne bary, ogródki i place 
zabaw dla dzieci. 
Zwiedzający obej-
rzą nieoficjalne 
Crossowe Mistrzo-
stwa Polski 
Gwiazd, pokazy 
sprzętu turystycz-
nego, służb specjal-
nych odpierają-
cych atak terrory-
styczny oraz wysłu-
chają koncertów 
grup muzycznych 
(wystąpi też Kasia 
Kowalska). Szczególnie polecamy stoisko spółki JLR Łódź, będącej 
autoryzowanym przedstawicielem samochodów Jaguar i Land Rover 
w naszym mieście: obejrzymy tu najnowszego Jaguara XF oraz Land 
Rovera Range Rover Sport Discovery 4. 

(ReP)

CAR SERVICE     CAR SERVICE 

CAR SERVICE     CAR SERVICE  

K&K KIEŁBOWSKI - serwis samochodowy FORD 

93-418 Łódź, ul. Aleksandra 15, tel. 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. : 42 250 26 00, 42 250 26 01

www.przyguccy.pl

JASZPOL SP. Z O.O.
ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 2 TEL 42 612 12 22
ZGIERZ, UL. ŁÓDZKA 28 TEL 42 716 26 52

SKIERNIEWICE, UL. BUCZKA 2 TEL 46 833 26 90

WWW.JASZPOL.PL

ul. Wersalska 46       tel. 42 652-62-81
ul. A. Struga 26         tel. 42 637-38-17
ul. Zgierska 108        tel. 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:

JLR Łódź Sp. z o.o.
Autoryzowany Salon i Serwis Jaguar; Land Rover

Łódź, ul. Przybyszewskiego 176/178
Tel/fax. 42 674 07 77

www.jlrlodz.pl
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W czerwca Adam 
Małysz odebrał kluczyki 
do Mercedesa Viano 3.0 
diesel od spółki Mercedes-
Benz Inter-Car w Zabrzu, 
która jest sponsorem Pol-
skiego Związku Narciar-
skiego i naszego najlepsze-
go skoczka. Bogato wypo-
sażony samochód dosko-

nale odpowiada potrzebom zespołu Adama Małysza, który obok 
Mateusza Kusznierewicza i Justyny Kowalczyk jest kolejnym 
mistrzem olimpijskim współpracującym z marką Mercedes-Benz. 
Na najbliższy sezon zimowy 2010/2011, zgodnie z zasadą „Najlepsi 
wspierają Najlepszych”, nasz multumedalista otrzymał bogato wypo-
sażony model Mercedes-Benz Viano 3.0 diesel. 

W tym sezonie – 
mówił Adam Małysz 
– postawiłem na srebrną 
gwiazdę Mercedesa 
Viano 3.0 diesel i jestem 
przekonany, że ten samo-
chód zapewni mi w licz-
nych podróżach komfort 
i bezpieczeństwo – czyli 
wszystko to, czym szczyci 
się marka Mercedes-
Benz. Mam nadzieję, że 
będzie to sezon pod szczę-
śliwą gwiazdą!

Viano wyposażone jest w sys-
temy spełniające wysokie stan-
dardy bezpieczeństwa czynnego 
i biernego. Dzięki nowoczesne-
mu nadwoziu Viano stanowi sta-
bilną strefę bezpieczeństwa, gwa-
rantującą dobrą ochronę w przy-
padku ewentualnej kolizji – 
posiada on liczne poduszki 
powietrzne. Przyjemność i rozsą-
dek idą tu w parze: Viano zapew-
nia doskonałą widoczność 
na wszystkie strony i jest wyposażony w deskę rozdzielczą, na której 
wszystkie elementy obsługowe rozmieszczone zostały zgodnie z zasa-
dami ergonomii. Życzymy mistrzowi jak najwięcej medali!                                   

(ReP)

Zapraszamy do salonu Przyguccy INTERCAR (Przybyszewskiego 
176/178) do obejrzenia najnowszego modelu samochodu Nissan 
X-Trail. W opinii specjalistów to jeden z najlepszych pojazdów typu 
SUV (Samochodów Sportowo-Użytkowych) do jazdy zarówno po bez-

drożach, jak i asfalcie. 
Wyróżnia się elektronicznie 
sterowanym przeniesieniem 
napędu: do jazdy po asfalcie 
na przednią oś (2WD), 
po bezdrożach – na przed-
nią i tylną w stosunku 57:43 
„lock” (4WD). Z kolei w try-
bie auto napęd przekazywa-
ny jest na oś przednią, ale 
jak czujniki stwierdzą 

poślizg, część momentu obro-
towego automatycznie jest kie-
rowana na tylną oś.

Samochód ma obszerne 
wnętrza, liczne schowki i półki 
w kabinie. Bagażnik posiada 
podwójne dno i szufladę, 
a po złożeniu tylnych siedzeń 
osiąga on długość 1700 cm 
i zwiększa pojemność do 
ponad 1700 litrów – zmieści się 
tu wtedy mnóstwo sprzętu rekreacyjnego i sportowego. Elektrycznie 
sterowany szyberdach ma niemal 80 cm i można go otworzyć w cało-
ści, na kierownicy są przyciski do sterowania telefonem z technolo-
gią „Bluetooth” oraz systemem audio. Zaawansowany system nawi-
gacyjny X-Trail obejmuje 28 krajów Europy, a odczyt jego wskazań 
jest na dużym (7 cali) i czytelnym wyświetlaczu (na skrzyżowaniu 
dostępny jest na ekranie trójwymiarowy obraz drogi!). Unikatowy 
system automatycznej klimatyzacji niskociśnieniowej zapewnia 
komfort wszystkim pasażerom, także na tylnych siedzeniach. Nis-
san X-Trail oferowany jest w trzech wersjach wyposażeniowych – 
Comfort, Sport i Luxury oraz dwóch silnikach benzynowych i jed-
nym na ropę (114-konny 
2,2-litrowy turbodiesel). 
Podstawową wersję 
samochodu kupimy już 
za 97900 zł, choć za 
Luxury z lakierem 
metallic trzeba wydać 
około 128 tys. zł. 

(r)

Małysz wybrał Mercedesa  

Nissan X-Trail nie tylko na bezdroża
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