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W sierpniu ruszyła dystrybucja katalogu IKEA
2011. Co w nim znajdziemy?
W ciągu trzech tygodni trafi on do ponad 5
milionów gospodarstw domowych w Polsce,
a w Łodzi ma nakład 700 tys. egzemplarzy. Koncentrujemy się w nim na pokazaniu tych miejsc,
w których można wyeksponować wszystkie
ważne rzeczy w życiu – zdjęcia ślubne, wyszczerbiony wazon po babci, oraz urządzić kącik dla dzieci, hobby i odpoczynku. Preferencje i potrzeby ludzi różnią się w zależności od kraju,
w którym mieszkają, a IKEA, jako firma globalna, dopasowuje do nich
swoje rozwiązania. W polskiej wersji katalogu pokazujemy np. więcej
wnętrz o małych powierzchniach, charakterystycznych dla naszych
mieszkań. Mały pokój może być większy, niż się to na pozór wydaje.
Niewielkie wnętrza wymagają dużej wyobraźni, sprytniejszych rozwiązań i wielofunkcyjnych mebli, by dobrze spełniały różne role każdego
dnia, a nawet każdej nocy. Małe pomieszczenie niekoniecznie oznacza
wybór małych mebli. Czasami duży, rozkładany stół jest bardziej praktyczny, bo spełnia różne
zadania – może być miejscem spotkań towarzyskich, dodatkowym blatem,
biurkiem, stołem kreślarskim i ekspozycją dla ulubionych puzzli z 5000
kawałków. A duża, rozkładana sofa jest świetnym
miejscem do spania, dziecięcych zabaw i oglądania telewizji w większym gronie. Z badań rynkowych wynika, że Polacy przeciętnie spędzają przed telewizorem aż trzy
godziny dziennie, czyli więcej niż w innych krajach. Biorąc to pod
uwagę, IKEA podpowiada sporo pomysłów i mebli do organizacji kącika telewizyjnego. Przekonujemy Polaków do mebli w różnych stylach,
ale wiemy, że ciągle jeszcze podobają się te w ciemniejszych kolorach,
ponieważ wydają się solidniejsze. Natomiast białe kuchnie już sprzedają się świetnie.
Jak katalog wygląda od strony... cenowej?
Dostosowywanie do lokalnych potrzeb nie dotyczy tylko stylu
i warunków mieszkaniowych, ale także zasobności portfeli. IKEA
po raz kolejny obniża ceny produktów. W tym roku zainwestowała
w Polsce ponad 60 milionów złotych, by obniżyć ceny najchętniej
kupowanych towarów. Katalog i ceny w nim zawarte obowiązują
od pojawienia się katalogu przez cały rok do sierpnia 2011 r. Choć
IKEA wydaje katalog już od 60 lat i stworzyła miliony pomysłów
na inspirujące wnętrza, to wciąż uczy się od swoich klientów, jakie rozwiązania mogą się najlepiej sprawdzić, by spełniać ich potrzeby
w codziennym domowym życiu.
Jak powstała nazwa firmy i gdzie są salony IKEA w Polsce.
Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony z pierwszych
liter imienia, nazwiska oraz nazw farmy i parafii, skąd pochodzi założyciel firmy: Ingvar Kamprad z Elmtaryd Agunnaryd. IKEA w Polsce
posiada obecnie osiem sklepów, które rocznie odwiedza około 16 milionów klientów. Ponadto poprzez firmę Inter IKEA Centre Polska zbudowaliśmy i zarządzamy siedmioma Parkami Handlowymi. W Jarostach
koło Piotrkowa Trybunalskiego posiadamy regionalne Centrum Dystrybucji, które obsługuje sklepy IKEA w Polsce, Czechach, Rumuni, Słowacji
i na Węgrzech. Czternaście własnych zakładów
produkcyjnych i kilkudziesięciu zewnętrznych
przedsiębiorców dostarcza meble i artykuły wyposażenia wnętrz do sieci
IKEA na całym świecie.
Po konferencji prasowej w IKEA
(BeO)
organizatorzy zaprosili nas na ucztę... rakową!
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Kraina Dziecka z atrakcjami

logiczna i ekonomiczna forma
wymiany niepotrzebnych już
ciuszków. Kolejnymi atrakcjami będą pokazy taneczne, sportowe i sztuk walki, warsztaty rzemiosła, origami, zajęcia plastyczne, malowanie buziek,
kącik zabaw dla najmłodszych,
oraz konkursy z nagrodami dla
dzieci i rodziców. Nowością
imprezy będą warsztaty ratownicze Klubu Adrenalina, warsztaty dla
rodziców nt. bezpiecznego korzystania przez dzieci z internetu oraz
lekcje pokazowe nauczania języka angielskiego metodą wykorzystującą adaptacje najpiękniejszych bajek i baśni. Z myślą o przyszłych
rodzicach przez cały czas trwania imprezy w punkcie konsultacyjnym
wykwalifikowane położne udzielą porad o ciąży i porodzie – jak przygotować się do świadomego i sprawnego porodu oraz jak zajmować się
niemowlakiem. Oprócz konsultacji na stoisku odbędą się dwa wykłady na temat karmienia piersią i roli ojca podczas porodu, a po nich –
pokaz ćwiczeń. Przyszłe mamy będą mogły obejrzeć także przeznaczone specjalnie dla nich pokazy jogi. Świadome macierzyństwo i chustonoszenie promować będzie Łódzki Klub Kangura – na targach bardziej doświadczeni rodzice doradzą zaczynającym swoją przygodę
z dzieckiem i chustą. Kolejną atrakcją KRAINY DZIECKA będzie
spotkanie z psychologiem koloru dr Markiem Borowińskim, który opowie, jak dobierać kolory i inne elementy wyposażenia wnętrz, aby odpowiednio wpływały na rozwój dziecka. Podczas targów w specjalnie
wydzielonej strefie przedstawiciele Fundacji ABCXXI
Cała Polska Czyta Dzieciom będą czytać, opowiadać
i tworzyć z dziećmi. Atrakcją dla dzieci będzie z pewnością możliwość wspinaczki po drabince speleo
i po lince, asekurowana przez strażaków z Grupy
Ratownictwa Wysokościowego.  
(BoB)

Na początek sezonu targowego Międzynarodowe
Targi Łódzkie zapraszają
na IV Salon Artykułów
i Usług dla Matki i Dziecka
KRAINA
DZIECKA.
Impreza
odbędzie
się
w dniach 11-12 września
w Hali EXPO i zaprezentują
się tu producenci oraz dystrybutorzy artykułów niezbędnych w okresie ciąży, macierzyństwa i dzieciństwa, a także producenci artykułów szkolnych. Nieodłączną częścią targów będzie Giełda
Usług Opiekuńczo-Wychowawczych, na której swoją ofertę przedstawią poradnie i placówki specjalistyczne, żłobki, przedszkola, domy
i ośrodki kultury, fundacje, sale zabaw, szkoły językowe, szkoły tańca,
ośrodki sportowe.
Organizatorzy targów zadbali o szereg atrakcji dla dzieci i rodziców – jedną z nich będzie SZAFING (11 września), czyli jesienna
wymiana dziecięcych ubrań, coraz bardziej popularna, a zarazem eko-

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

RYNEK
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Wszystko dla niepełnosprawnych

To szczególne wyróżnienie nie tylko dla organizatorów, ale również dla osób niepełnosprawnych oraz wystawców i wszystkich partnerów i gości targów, którzy przez lata rewolucjonizowali i wspomagali rozwój nowoczesnej rehabilitacji w Polsce. W programie imprez
towarzyszących są warsztaty dla wystawców i zwiedzających, w tym
właścicieli firm, członków POLMEDU, dyrektorów szpitali, sanatoriów, hoteli i gabinetów SPA. Odbędą się
także
seminaria
i wykłady poświęcone
m.in.
podologii
w naukach medycznych oraz turystyce
osób niepełnosprawnych, można tu będzie
również wykonać bezpłatny przegląd wózków
inwalidzkich
i skuterów oraz otrzymać komplet informacji, w jaki sposób uzyskać
dofinansowanie NFZ na naprawę sprzętu rehabilitacyjnego i w jaki
sposób starać się o dodatkowe dopłaty do napraw ze środków PCPR,
MOPS, PFRON. Zapraszamy!

Targi REHABILITACJA,
organizowane przez Spółkę
INTERSERVIS w dniach
23-25 września w centrum targowym przy ul. Ks. Skorupki
i Stefanowskiego, to największe wydarzenie branży rehabilitacyjnej w Polsce oraz
jedno z ważniejszych w Europie. W tym roku swoją ofertę
na targach zaprezentuje 252 krajowych i zagranicznych producentów
oraz dystrybutorów sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego
i środków pomocniczych. Targi REHABILITACJA to również działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rehabilitacji medycznej,
zawodowej i społecznej. To długofalowa, odpowiedzialna strategia
informacyjno-edukacyjna o szerokim zasięgu społecznym. Odbywające się podczas targów konferencje, warsztaty i seminaria inicjują
i utrwalają pozytywne zmiany w postawach wobec niepełnosprawności. Już po raz kolejny równolegle z targami odbędzie się także VII
Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Recyklingowy Fashion Show

projektantka marki GoodOne, Maria Sadowska, piosenkarka i producent muzyczny, Monika Onoszko, projektantka marki OnoMono,
Bartek Michalec, stylista i projektant, Mateusz
Stankiewicz, fotograf AF Photo oraz Lidia
Popiel, fotografka.
Gala zapowiada się niezwykle widowiskowo. Rozpocznie ją ubiegłoroczna jurorka
RE-ACT Agnieszka Kawala-Surma, która zaprezentuje swoją „Kryształową
kolekcję”, nawiązującą do krystalicznie czystej
postaci Matki Ziemi. Galę uświetni pokaz
gwiazdy wieczoru Nin J. A. Castle, niezwykle
cenionej w środowisku mody ekologicznej.
Tegoroczny RE-ACT to także szereg imprez
towarzyszących, a wśród nich Concept Store,
wystawa dodatków, biżuterii oraz akcesoriów
wytworzonych z recyklingu. To wszystko czeka
na nas w Łodzi już niebawem, warto więc śledzić portale internetowe, by poznać szczegóły.
Więcej informacji na www.re-act.pl

Suknia z papieru, torba z kapsli, a naszyjnik z gumy do żucia
– wszystko w blasku fleszy po okiem znanych projektantów. Po raz
kolejny Łódź stanie się stolicą mody. Ekomody. Trwają bowiem
przygotowania do RE-ACT Fashion
Show 2010 – niezwykłego wydarzenia
w świecie mody. Do tegorocznej
edycji konkursu projekty zgłosiło
blisko 150 artystów z całego świata. Po burzliwych obradach jury
wybrało 21 finałowych kolekcji,
które zaprezentowane zostaną
podczas gali finałowej. Młodzi
twórcy walczyć będą o nagrodę
główną 15 tys. złotych, ufundowaną przez Prezydenta Miasta
Łodzi. W tym roku, podobnie
jak w ubiegłym, jury stanowią
eksperci ze świata mody i ekologii, a wśród nich Nin J. A. Castle,

Perła w koronie

stał. Budowa Centrum Promocji Mody i Centrum Nauki
i Sztuki to projekt realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20072013. W ramach CPM powstanie wielofunkcyjna aula wraz
z profesjonalną salą pokazową,
wyposażoną w specjalistyczny
system oświetlenia, studio fotograficzne i garderoby. W skład tego
samego projektu wchodzi też budowa Centrum Nauki i Sztuki, w którym ma się znaleźć biblioteka (a w niej czytelnia naukowa, czytelnia
czasopism, wypożyczalnia), cyfrowe archiwum
o zasięgu ponadregionalnym oraz galeria ASP.
Rozpoczęcie
robót
budowlanych planowane
jest na wrzesień br.,
a zakończenie – w grudniu 2012 r.         
(BeO)

Upłynęły 4 lata od rozmów i pytań, jak można
rozbudować naszą uczelnię – mówił prof. Grzegorz Chojnacki, rektor Akademii Sztuk
Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi,
gdy w sierpniu podpisywał umowę z firmą
BUDIMEX, głównym wykonawcą prac przy
Centrum Promocji Mody. Obecna na spotkaniu wicemarszałek Elżbieta Hibner
nazwała ASP perłą w koronie Łodzi. Teraz wiemy, że ta perła będzie
i większa, i pełniejsza dzięki
nowym inwestycjom.
Akt erekcyjny będzie wmurowany 28 października br. w obecności Ministra Kultury Bogdana
Zdrojewskiego. Nowa instytucja
jest celowym nawiązaniem
do włókienniczych tradycji miasta i próbą wykorzystania kapitału, który po tej przeszłości pozo-
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Juventa dla twarzy
Apteka Programu
Juventa w Manufakturze zaprasza do wypróbowania dermokosmetyków nowej generacji
serii INSIDE. Znajdziemy tu trzy innowacyjne
linie INSIDE – Synactive 30+ dla osób po 30.
roku życia, Synactive
40+ dla starszych o 10
i więcej lat, oraz preparaty Prebiotine, zawiera-

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

jące Biolin, stymulujący rozwój bakterii pozytywnie wpływających na kondycję skóry,
i Laktoferynę, która z kolei
powstrzymuje rozwój patogenów odpowiedzialnych za
powstawanie zmian trądzikowych. Kto w aptece kupi 2
dowolne produkty linii 30+
lub 40+, otrzyma prezent
w postaci uzupełniającej kuracji dla danej linii!     
(bb)

Zapraszamy do nowo otwartej Apteki Programu Juventa
Ceny hurtowe!

7 dni w tygodniu
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Pamięć odgruzowana

11437, w 1942 – 18000,
a w 1943 – 4561. Większość
z nich pochowano na Polu
Gettowym na cmentarzu
przy Brackiej. Ze stacji Radegast, bocznicy na Marysinie,
wywieziono do obozów
w Oświęcimiu i ośrodka
zagłady w Chełmnie ponad
70 tysięcy Żydów i 4 tysiące Cyganów. W grudniu 1942 r. na Marysinie przy ul. Przemysłowej powstał obóz dla dzieci i młodzieży, który
zatrudniał więźniów przy szyciu ubrań, wyplataniu butów ze słomy
i prostowaniu igieł dziewiarskich. Szczytem barbarzyństwa było spalenie w listopadzie 1939 r. czterech synagog – Reformowanej na ulicy
Kościuszki 2, Starej Synagogi przy ulicy Wolborskiej 20, Wołyńskiej
przy Wólczańskiej 6 i Zachodniej 56. Do dziś zostały po nich puste
place. W 1939 r. zaczął się najtragiczniejszy okres dla łódzkich
Żydów – społeczność została całkowicie wyrugowana z tkanki miejskiej, unicestwiona w obozach pracy w Litzmannstadt Getto. Wychowałam się z bratem na tych starych Bałutach, blisko Bałuckiego
Rynku i dawnego obozu dla dzieci na Marysinie, bawiliśmy się
w chowanego w tych samych
podwórkach, w których kiedyś
z głodu ginęli ludzie. Trzeba było
wielu lat ciężkiej pracy w odgruzowywaniu pamięci i leczeniu duszy,
aby przechodząc teraz tędy przywołać żałobną pieśń o tym Narodzie...

W przeddzień drugiej wojny światowej ludność żydowska
w Łodzi, polskim Manchesterze, liczyła 233 tysięcy osób, co stanowiło 34,7 proc. ogółu ludności miasta Łodzi. W tym mieście, na ulicy
Więckowskiego 21, Arie Sternfeld napisał swoje dzieło Wstęp
do Kosmonautyki. Na ulicy Południowej 28, dziś Rewolucji 1905 r.,
a później na Piotrkowskiej 78, swoją młodość spędził Artur Rubinstein. W Łodzi zaczęła się pasja malarska Jankiela Adlera i Artura
Szyka. W kamienicy przy ulicy Limanowskiego 19, ostatnie chwile
swego mozolnego, umęczonego pobytem w getcie życia, zakończył
znakomity malarz Maurycy Trębacz. Z Łodzi pochodził Julian
Tuwim, wybitni artyści malarze, rzeźbiarze – jak Samuel Hirszenberg, Leopold Pilichowski, Henryk Glicenstein...
Lata 1870-1890 w dziejach Łodzi to okres najintensywniejszej rozbudowy przemysłu włókienniczego, z którym nierozerwalnie związane są nazwiska Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, Markusa Silbersteina, Zygmunta Jarocinskiego, Szaji Rozenblatta, Marcela Barcińskiego, Adama
Ossera, a po I wojnie
światowej
Oskara
Kona. Wiele obiektów zabytkowych,
pałaców,
szkół,
budynków fabrycznych i szpitali budowano według projektów znanych architektów pochodzenia
żydowskiego: Gustawa Landau-Gutentegera, Adolfa Zeligsona, twórcy szeregu secesyjnych budowli Dawida Landau'a. Łódź miała swoją żydowską prasę,
teatry, księgarnie, synagogi – okresie międzywojennym były czynne
aż cztery synagogi i wiele domów modlitwy. Łódź była drugim
po Warszawie skupiskiem żydowskim w Polsce. Od pierwszego dnia
okupacji Niemcy wydali antyżydowskie rozporządzenia, zamknięto
szkoły i wszelkie instytucje żydowskie, a ludność żydowską –167476
osób stłoczono na czterech kilometrach kwadratowych w obrębie
dzielnicy Bałuty – najbardziej zaniedbanej części Łodzi. Otoczeni
parkanem i drutem kolczastym, pod okiem strażników, nie mogli
już wejść na teren miasta do swych dawnych domów. W zastraszający
sposób rosła tu śmiertelność: w 1940 r. zmarło 6851 osób, w 1941 –

„Ukaż się, mój narodzie, zjaw się, wyciągnij ramiona
z głębokich dołów, tych, któreś po brzegi wypełnił sobą
Warstwą na warstwie pokrytą wapieniem i żarem spaloną
Powstań i wychodź z najgłębszych pokładów swojego grobu!”
Icchak Kacenelson, „Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie”
Ewa Rabiega
Korzystałam z: I. Kersz Szkice z dziejów Gminy Żydowskiej oraz
Cmentarza w Łodzi, Oficyna Bibliofilów, Łódź 1999
J. Podolska Spacerownik – Łódź Żydowska, BGW 2009

Tegoroczne obchody
66. rocznicy likwidacji
łódzkiego getta zgromadziły na stacji Radegast blisko tysiąc osób z Polski, Izraela,
Niemiec i USA, które przyszły tu uczcić pamięć 250 tys.
łodzian wyznania żydowskiego, zamordowanych podczas
wojny. Tragiczne losy łódzkich Żydów przypomniał Nadav
Eshcar, pierwszy sekretarz Ambasady
Izraela w Polsce. – W Łodzi pozostało niewiele pamiątek po łódzkich Żydach. Te, które
zostały, niszczeją – mówił z kolei Symcha
Keller, przewodniczący gminy żydowskiej. – Martwią mnie dyskusje o Centrum
Dialogu w cieniu pękających murów cmentarza żydowskiego, niszczejących tam macew,

osypujących się ścian i sufitu synagogi. Gmina żydowska – podkreślał – choć jest prężną gminą, nie podźwignie obowiązku ocalenia
tych zabytków.
Na terenie muzeum otwarto
wystawę pt. "Linia graniczna"
z licznymi zdjęciami współczesnej
Łodzi, na które Sławomir Grzanek
i Zbigniew Januszek bardzo pomysłowo nanieśli zdjęcia z czasów istnienia getta. W muzeum
zobaczymy też odnaleziony w 2004 r. na strychu łódzkiej kamienicy
"Kufer rodziny Schwarz", którą z Austrii przywieziono do getta
w 1941 r., a zamordowano rok później w obozie zagłady w Chełmnie
nad Nerem. Ostatni transport odjechał ze stacji Radegast do obozu
Auschwitz-Birkenau 29 sierpnia 1944 r. Z łódzkiego getta ocalało
jedynie kilkanaście tysięcy osób.                                    Adam Reyman

Stacja Radegast
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Kulturalny Wrzesień
Już 1 września o godz. 11.15 Teatr Mały w Manufakturze zaprasza
na pierwszą premierę. Na widowni zasiądzie młodzież Liceum Ogólnokształcącego Umiejętności Twórczych w Łodzi, a dla której wizyta
w teatrze będzie zarazem inauguracją Kulturalnego Roku Szkolnego.
Młoda widownia obejrzy (nomen omen) „Lekcję” wg dramatu Eugene’a Ionesco. Spektakl przygotowali Marcin Ehrlich (reżyseria i scenografia) oraz Monika Olszewska-Sulejewicz (kostiumy), a grają
Marek Kołaczkowski, Maria Gudejko i Loretta Cichowicz. Tego
samego dnia o godz. 19.15 spektakl zostanie pokazany  po raz drugi,
już dla wszystkich.
Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina ubiegły sezon
zakończyła jedynym w Polsce koncertem „European Union Youth
Orchestra”, młodzieżowej orkiestry Unii Europejskiej, złożonej z młodych muzyków z 20 krajów UE (w tym 6 Polaków). A tej jesieni muzycy po raz pierwszy zasiądą przy pulpitach 24
września. Usłyszymy
Koncert finałowy cyklu
„Wielkie kreacje Chopinowskie”. Wystąpi znakomity pianista Kevin Kenner, który z towarzyszeniem Orkiestry
Symfonicznej FŁ pod batutą Tadeusza Strugały zagra oba koncerty
fortepianowe Fryderyka Chopina.
Impresariat Muzeum Miasta Łodzi zaczyna sezon 27 września
o godz. 19.00 programem pt. „Zamach na Mozarta”. Nowy program
przedstawi zespół Grupa MoCarta, ponadto obejrzymy przedstawienie w reż. Krzysztofa Jaślara, a w nim – znanych i lubianych aktorów.
Wojciech Malajkat gra w tym spektaklu dyrektora teatru, który chce
zatrudnić aktora. Aktor (w tej roli Zbigniew Zamachowski) ma
w teatrze śpiewać, ale nowy pracownik... woli być muzykantem.
Dyrektor wyraża zgodę i w efekcie publiczność ogląda Z. Zamachow-

skiego grającego na kontrabasie, trąbce i paru innych instrumentach!
Teatr Wielki rozpoczyna ostatni pełny sezon przed planowanym
w przyszłym roku remontem. Pierwszym po wakacjach przedstawieniem będzie znana już publiczności „Dama Pikowa” w reż. Mariusza Trelińskiego. W spektaklach 25 i 29 września w roli Hrabiny
wystąpi gościnnie śpiewaczka z Warszawy Małgorzata Walewska.
Wiele wydarzeń zaplanował na początek jesieni Klub Wytwórnia. 3 września odbędzie się tam Gala z okazji stulecia harcerstwa
w Polsce; 8 września klub zaprasza na imprezę Animations (Scena
Progresywna Wytwórni), zaś 9 września największa gratka – koncert
Basi Trzetrzelewskiej. W dniach10-12 września odbywać się będzie
w Wytwórni Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych
SOUNDEDIT 2010, zaś 16 września będzie tam miał swoje uroczyste zakończenie Festiwal Łódź Czterech Kultur. Wreszcie 25 września
zagoszczą w Wytwórni twórcy teatru lalkowego na Wielkiej Gali jubileuszowej wytwórni Se-Ma-For.
We wrześniu możemy już oglądać grafiitti, które amerykańska
grupa Tats Cru stworzyła na budynku przy skrzyżowaniu al.
Kościuszki z ul. Żwirki - ma prawie 800 m kw., ale jak oddawaliśmy
to wydanie do druku, to jeszcze całości nie było widać!
Beata Ostojska

KINA

TEATRY

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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Soundedit 2010

sprzętu, oprogramowania, instrumentów, efektów brzmieniowych
oraz prezentacja „zabytkowych”,
analogowych syntezatorów. Soundedit to także wyjątkowe koncerty artystów i zespołów związanych z goszczącymi na festiwalu producentami. W piątek 10 września pierwszy koncert w Polsce zagra fantastyczny norweski zespól
Serena Maneesh. Następnie na scenie pojawi się grupa Tackhead.
Piątkowy koncert zamknie Mad
Profesor ze swoim soundsystemem i genialnym MC – Macka
B. Drugiego dnia festiwalu odbędzie się gala wręczenia nagród
Człowieka ze Złotym Uchem.
Gwiazdą wieczoru będzie Peter Hook. Spotkanie z nim poświęcone
będzie kultowej płycie Unknown Pleasures Joy Division. Na scenie
pojawią się także Chris Volley i Neil Hannon. 12 września wystąpi
angielskie trio Sweet Billy Pilgrim. Szczegółowy program festiwalu dostępny jest na stronie
www.soundedit.pl
Zapraszamy!

Peter Hook basista, współzałożyciel Joy Division i New
Order, Robin Guthrie, współtwórca legendarnego zespołu
Cocteau Twins, wspaniały muzyk,
producent i gitarzysta, Mad Profesor współpracownik Sly & Robbie,
Massive Attack, Sade – to tylko niektóre gwiazdy drugiej edycji Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit
2010. Obędzie się on w Klubie Wytwórnia (ul. Łąkowa 29) w dniach
10-12 września. Festiwal jest miejscem spotkań międzynarodowej
rodziny producenckiej, przestrzenią wymiany idei, pomysłów oraz
dyskusji o muzyce. Organizatorzy wydarzenia przyznają specjalna
nagrodę – Człowieka ze Złotym Uchem, którą w ubiegłym roku odebrali Daniel Lanois i Gareth Jones.
Podczas trwania festiwalu odbędą się liczne warsztaty i spotkania
z producentami, które mają rozwijać wiedzę o realizacji nagrań
muzycznych i korzystania z różnych technik nagraniowych.
Uzupełnieniem będą pokazy

Festiwal w Se-Ma-Forze

po Misiu Uszatku, kultowa postać z bajek Se-Ma-Fora, która doczeka
się w Łodzi własnego pomnika. Główne wydarzenia festiwalu odbędą się w sobotę 25 września. Na ulicy Piotrkowskiej zostanie odsłonięta Gwiazda Starewicza z udziałem wnuczki Artysty, Beatrice Starevitch-Martin. Obejrzymy pokaz filmów zrealizowanych w Se-MaForze, który odbędzie się w klubie Wytwórnia – zagra do nich
na żywo orkiestra Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. H. Wieniawskiego w Łodzi, zaś
zespół SzaZa zagrać do najstarszych filmów Starewicza.
Gośćmi Festiwalu będą
wybitni światowej sławy animatorzy: bracia Quay, Suzie
Templeton i jej mąż, holenderski twórca animacji
Rosto, Tadeusz Wilkosz oraz
wnuczka Władysława Starewicza, Beatrice Martin–Starewicz wraz z mężem Francoisem Martinem, francuskim krytykiem filmowym.
(BeO)

W dniach 23-25 września odbędzie się w Łodzi pierwsza edycja
Se-Ma-For Film Festival, przygotowanego z okazji jubileuszu stulecia
techniki lalkowej. Jej początki datują się na 1910 r., kiedy Polak Władysław Starewicz w swojej domowej pracowni w Kownie zaczął filmować świat owadów – żuki jelonki, mieszkańców litewskiej puszczy.
Tak powstała „Walka żuków”, a w tym samym
roku artysta rozpoczął pracę przy opowieści
„Piękna Lukianida”, uznanej za pierwszy animowany film lalkowy. Celem pierwszej edycji
Se-Ma-For Film Festival jest przypomnienie
wkładu Władysława Starewicza w rozwój sztuki
filmowej i podkreślenie roli Se-Ma-Fora w kontynuowaniu tradycji filmu lalkowego. W programie Festiwalu znajdą się m.in. projekcje polskich i światowych pełnometrażowych filmów
lalkowych, takich jak „Max i Mary”, „Pan Lis”,
„Niezwykłe przygody pluszowych misiów”,
„Przygody Misia Coralgola”. Festiwal rozpocznie się odsłonięciem pomnika pingwina PikPoka na łódzkiej Fali. Będzie to kolejna,

Łódź Czterech Kultur

i jego mieszkańców.
Większość festiwalowych wydarzeń będzie
bezpłatna. Do udziału
organizatorzy zaprosili
wiele łódzkich instytucji, m.in. Miejską Galerię Sztuki, Centralne
Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Sztuki,
Filharmonię Łódzką
im. Artura Rubinsteina,
Teatr Wielki, Teatr im.
Stefana Jaracza, Teatr
Nowy im. Kazimierza
Dejmka, Klub Wytwórnia oraz Kino Cytryna.
– Dzięki tej współpracy
festiwal obejmie obszar
całego miasta – mówi
dyrektor festiwalu Bogdan Tosza.
(BeO)

W dniach 14–18 września
odbędzie się interdyscyplinarne przedsięwzięcie Łódź Czterech Kultur, w którego organizację zaangażowany jest Urząd
Miasta Łodzi oraz miejska
instytucja Miasto Dialogu.
Blisko 30 wydarzeń wpisanych w program festiwalu stanowić będzie przegląd zjawisk
artystycznych reprezentujących cztery kultury dawnej
Łodzi: żydowską, niemiecką,
rosyjską i polską. Poprzez
bogatą ofertę artystyczną,
obejmującą muzykę, teatr, literaturę, sztuki wizualne i film, organizatorzy chcą wrócić do wielokulturowej tradycji miasta, dotrzeć do jego korzeni i przywrócić
pamięć o jego barwnej historii. Tematem przewodnim festiwalu są
„Powroty” jako punkt wyjścia do refleksji nad tożsamością miasta
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restauracja indyjska

ul. Piotrkowska 55
tel.: 42 633 09 26

ul. Traugutta 3, Łódź
tel. 48 42 632 51 38

ul. Piotrkowska 69
tel.: 42 632 23 20

Mon-Thu 12-23 Fri-Sat 12-24 Sun 12-20

www.locanda.pl

Muzyka na żywo!

Manufaktura-Rynek
tel. 42 633 77 11

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

ul. Piotrkowska 67
tel. 42 633 68 68

Baśniowa Kawiarenka

Restauracja ANALOGIA

Stary Rynek 2

tel.: 42 636 56 56
www.analogialodz.pl

ul. Narutowicza 79c
tel. 42 632 21 21

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

www.tawerna.com.pl
Tel.: 42 630-88-98

Manufaktura Rynek
42 630-88-22

KLUBO-KAWIARNIA

Spółdzielnia Socjalna
 kawa
 herbata
 galeria sztuki
 przyjęcia okolicznościowe
 konferencje
 szkolenia
ul. Żeromskiego 40
 catering
tel.: 42 661 01 08

„Marhaba” na jesień
Restauracja „Marhaba” na Teofilowie (Traktorowa 67, tel. 042 650
51 00) poleca we wrześniu kilka
nowych dań, które jesienią podreperują nasz wychłodzony organizm. Szef kuchni Mateusz Kielar
poleca szczególnie grillowane udko
oraz skrzydełka kurczaka, podawane w pikantnym sosie z papryczek
peri-peri z dodatkiem pieczonych
kartofli i bukietu surówek. Testowaliśmy je dosłownie w ostatnie,
słoneczne dni sierpnia, kiedy jeszcze można było usiąść w klimatycznym ogródku restauracji.
Dania oczywiście były wyborne,
a poprzedziliśmy je smakowitymi
krążkami sera camembert z dodatkiem żurawiny.

Nauka pod okiem mistrzów

Rozmowa z mistrzem kucharskim Constant-Michel Labarre, Prezydentem Akademii "Bocuse d'Or Team Poland" oraz jurorem konkursu Bocuse d'Or Europe 2010

W porozumieniu z firmą INTER SOLAR
zaproponował Pan miłośnikom kuchni nowatorskie szkolenia. Na czym one polegają?
Prowadzę zawodowe szkolenia gastronomiczne dla kucharzy już od prawie 17 lat –
zarówno w Polsce, jak i we Francji. Dotychczas jednak prowadziłem je w lokalach, ale
teraz pojawiła się możliwość organizowania szkoleń dla szerszej
grupy miłośników kuchni – właśnie w firmie INTER SOLAR
w Buczku, która ma profesjonalne zaplecze gastronomiczne i przygotowane do prowadzenia zajęć sale wykładowe. Można tu przyjechać na cztery dni, gdyż tyle trwa podstawowy kurs, i zdobyć fachową wiedzę na interesujące tematy. Zajęcia trwają często nawet 10
godzin w zależności od stopnia zainteresowania uczestników.

Zjemy tu również smakowite
dania ze starej karty – m.in. „Przekładaniec chłopski”, czyli dwa
ziemniaczane placki przekładane
schabem i podane z sosem, sznycel cielęcy na jajku z pieczonymi
ziemniaczkami
i
surówką.
Do „Przekładańca” koniecznie
zamawiamy kufel zimnego piwa
„Żywiec”, który dopełnił smaku
polskich potraw. W lokalu zamówimy też dania arabskie shoarmę,
gyros i kebab. Zawsze nam tu smakują żeberka z kolorowym ryżem
i surówką z białej kapusty, a jak za
daleko z centrum na Teofilów,
to polecamy lokal tej sieci w Galerii Łódzkiej (Piłsudskiego 15/23),
który serwuje dania oparte na tej
samej recepturze!

Czego Pan uczy w takim kursie?
Jak przyrządza się podstawowe sosy, gotuje zupy – te prawdziwe,
bulionowe, oparte na wypróbowanych recepturach, a nie z proszków – oraz jak się robi zimne i ciepłe przekąski, przygotowuje drugie dania z mięsa i ryb, a na koniec uczę deserów. To cztery dni
intensywnych szkoleń. Koszt pobytu jednego stażysty z zakwaterowaniem i wyżywieniem wynosi 2000 zł. Po ukończeniu szkolenia
każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o kursie, które otwiera
drzwi do znalezienia lepszej pracy. Pierwsze szkolenia odbyły się
w sierpniu, a następne planowane są we wrześniu.
Jest Pan też związany z Instytutem Paul`a Bocuse w Lyonie.
Tak. W tym roku planujemy w Instytucie specjalistyczne, dziesięciodniowe szkolenia na przełomie listopada i grudnia. Będzie
tam można poznać tajniki francuskiej kuchni oraz miasto Lyon,
które jest bardzo związane z francuską gastronomią i mistrzem Paul`em Bocuse. Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma
zaświadczenie ukończenia stażu z jego podpisem, akceptowane
na całym świecie. Instytut zarezerwował dla polskiej grupy 12
miejsc, koszt pobytu wynosi 3300 euro, co pokrywa wydatki na szkolenia, zakwaterowanie z wyżywieniem oraz przelot.
Dziękuje za rozmowę.
(ar)

Zapraszamy na „Wielkie Rusztowanie”

Dwa pytania do Stanisława Staniszewskiego,
właściciela firmy INTER SOLAR

W Buczku można szkolić się pod okiem
mistrzów. Skąd ten pomysł?
Ludzie chcą się czegoś nowego
nauczyć o europejskiej kuchni, a kursy,
które prowadzi tu Michel Labarre,
pomagają w karierze – za tą nauką stoją
wielkie autorytety, jak
choćby francuskiego mistrza kulinarnego Paul`a Bocuse. Mało kto w Polsce wie, że Francuską
Akademię Gastronomii współtworzył przed I wojną
światową profesor Edward Aleksander Pożerski de
Pomian (1875-1964), lekarz gastronom i wielki smakosz, autor ponad 1000 prac kulinarnych. W latach
1965-1976 funkcjonowała nawet w Polsce Kapituła
Orderu Pomiana, przyznawanego za wybitne zasłu-
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gi na polu podnoszenia poziomu sztuki
kulinarnej. Inicjatywa Michel`a Labarre
jest świetna, gdyż w Polsce trzeba szkolić
kucharzy o kuchni europejskiej.
Jakie nowości przygotowuje teraz firma
INTER SOLAR?
Przyrządzamy w naszym zakładzie
smakowite dania naszej rodzimej kuchni. To jedna z najlepszych
kuchni świata, trzeba tylko stosować wypróbowane od stuleci receptury. Na ich podstawie przygotowujemy w firmie
gotowe zestawy obiadowe. Zaprezentujemy je
w niedzielę 3 października na „Wielkim Rusztowaniu” w naszych ogrodach w Buczku. Chcemy
wtedy pożegnać sezon grillowy, a główną atrakcją
imprezy będzie byczek pieczony w całości. Posłuchamy tu muzyki country oraz polskich zespołów
ludowych, posmakujemy wiele regionalnych
potraw. Zapraszamy!
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Costa z paellą i muzyką
Rozmowa z Piotrem Grąbkowskim, współwłaścicielem
Restauracji Hiszpańskiej Costa del Mar w Manufakturze
Co nowego restauracja serwować będzie we wrześniu?
Zaproponujemy łodzianom
przede wszystkim nową kalkulację cen: wszystkie dodatki,
czyli ryż, ziemniaki lub frytki
oraz surówka będą teraz w cenie
dania. A w nowej karcie oferujemy danie „Fidea”, które jest
odmianą znanej „paelli”.
Zazwyczaj „paellę” podaje się
z ryżem, ale my proponujemy
w zamian – cienki i krótki
makaron. „Fidea” będzie serwowana z krewetkami lub polędwicą wieprzową. Po krótkiej przerwie wracają do menu żeberka
z grilla, z czego bardzo się cieszę, bo sam jestem ich miłośnikiem, oraz kilka nowych deserów.
Większych zmian nie ma, bo nasza kuchnia przypadła łodzianom
do podniebienia.
Widzę tu rozłożone instrumenty muzyczne: będzie muzyka na żywo?
Kończymy dziś sierpniowy cykl ManuSummerJazz Sundays,
który Manufaktura uruchomiła
eksperymentalnie na początku
miesiąca. Cykl bardzo dobrze się
przyjął – w każdą niedzielę sierpnia o godz. 17.00 był koncert
na Rynku Manufaktury, a miłośnicy muzyki mogli po 19.00 przenieść się do naszej restauracji, gdzie
dystrybutor znakomitego amerykańskiego burbona Jack Daniels
zaprosił na darmowego drinka,
a my – na Jazz After Party. Jak to się
łodzianom spodoba, to zastanowimy się nad kontynuacją takiego
muzycznego cyklu we wrześniu!                    
(Not. ar)

Monaco Cafe

ul. Piotrkowska 134
tel. 42 637 37 47

ul. Piotrkowska 107
tel. 42 630 60 51

Figaro Club

ul. Piotrkowska 92
tel. 42 630 20 08
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Grotniki z rekomendacją
Ośrodek Wczasowy „Słoneczna Polana I” w Grotnikach (ul. Sosnowa 11, tel. 42
717 91 80 i 42 637 62 53) położony jest w lesie sosnowym
i składa się z murowanego
budynku z pokojami 4i 5-osobowymi (jest w nich
część kuchenna z lodówką,
kuchenką gazową, sprzęt
kuchenny i naczynia) oraz z kilku 6-osobowych domków campingowych typu „Brda”, z kuchnią i pełnym węzłem sanitarnym.
Na terenie ośrodka jest parking, miejsce na grilla, odkryty basen
i plac zabaw dla dzieci. Blisko stąd do osiedlowego sklepu!
O walorach ośrodka przekonaliśmy się w sierpniu, kiedy
to członkowie naszej redakcji
spędzili w Grotnikach 10 słonecznych dni. W tym samym
okresie gościło tu kilka znanych w Łodzi osób, m.in.
Marzena Korosteńska, rzeczniczka prasowa EC 1 oraz Jerzy
Pietrasik, długoletni rzecznik
prasowy ZUS wraz z małżonką
Elżbietą. Okazało się, że wszy-

scy od lat cenią sobie
„Słoneczną Polanę” jako
świetne miejsce na letni
wypoczynek – chwalili
znakomite tutejsze powietrze i wygodę pokojów.
Stwierdzili, że pobyt
w takim miejscu pozwala
im zgromadzić siły
na cały rok.
W sierpniu do „Słonecznej Polany” przyjechała także 46-osobowa grupa polskich dzieci z Białorusi. W grupie byli młodzi śpiewacy z grodzieńskiego
chóru „Sursum Corda”, dla których 2-miesięczny pobyt w Polsce
był nagrodą za udziały w festiwalach piosenki polskiej. W Grotnikach udowodnili, że potrafią i mówić, i pięknie śpiewać w języku
polskim. Mieli ku temu okazję m.in. na pożegnalnym ognisku.
Ośrodek „Słoneczna Polana” działa nie tylko w miesiącach letnich, a do dyspozycji jest tu także sala
konferencyjna na 60 osób.
Na zlecenie organizowane
są tu szkolenia, konferencje
i spotkania dla firm. Gorąco polecamy ten ośrodek!
(BeO)

Ośrodek Wczasowy
„Słoneczna Polana I”
Grotniki,
ul. Sosnowa 11,
tel. 42 717 91 80,
42 637 62 53

Lodzianie dolaczyli do najlepszych
Cztery lata trwało odrabianie
dystansu między Polskim Stowarzyszeniem Strzelectwa Westernowego, a resztą kowbojskiej Europy.
I doczekaliśmy się! Dwie największe po mistrzostwach Europy
imprezy – Mistrzostwa Niemiec
i Europejski „End Of Trail”
(„Koniec Szlaku”) przyniosły sukcesy polskiej reprezentacji. W Phi"Trigger Hawkeye" i "Saguaro Mike"
lippsburgu, gdzie zarejestrowało
z "Darling Sister's"
się ponad 200 zawodników, Michał
Kuropatwa „Saguaro Mike” zajął drugie miejsce w strzelaniu na 300
m do sylwetek. Rygor drakońskich przepisów niemieckich strzelnic
nie wpłynął negatywnie na naszych strzelców, którzy z dnia na dzień strzelali coraz
lepiej. Po niemieckim „rozruchu”
wyruszyliśmy do Gualtieri we Włoszech na zawody „End Of Trail”.
W 35-stopniowym upale, spartańskich warunkach zakwaterowania na gliniastym polu ściętej kukurydzy, bez WC i bieżącej wody, 96
mężczyzn i kobiet rozpoczęło rywalizację w strzelectwie westernowym.
"Tangerine Stone"
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Było ciężko – zjawiła się elita
strzelecka Europy, ale entuzjazm
i trening w Niemczech pozwolił
na kolejne sukcesy. W kategorii
Frontiersman Michał Kuropatwa
zajął 4 miejsce, we Frontier Cartridge niżej podpisany był drugi, zaś Anetta Marcinkowska „Tangerine Stone” – szósta w kategorii Cowgirl, dołączając do 12 najlepszych
zawodniczek Europy. Zawodom towarzyszył konkurs na najlepsze
stroje, w którym w kategorii Military zwyciężył mój uniform oficera
korpusu medycznego US MARINES z 1911 r. Oprawę artystyczną
zawodów stanowiły występy zespołu „Darling Sister’s” Miss Tabithy
z USA. „Koniec Szlaku 2010” uświetnił obecnością „Tex”, redaktor
naczelny „Cowboy Chronicle”, członek Dzikiej Bandy, która stworzyła amerykańskie Stowarzyszenie Single Action Shooting Association. Jego żona „Kate Ballou” patronowała
konkursowi strojów. Oboje zostali zaproszeni
na mistrzostwa Europy 2011 do Polski, bo właśnie w naszym kraju, w Starachowicach,
w ostatni weekend kwietnia przyszłego roku
będziemy mogli cieszyć się znowu świętem
Dzikiego Zachodu.
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Włodzimierz Łuczyński
"Trigger Hawkeye"
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Na zdrowie Pod Tężniami

Rozmowa z Wiktorem Kolbowiczem,
Prezesem Zarządu Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami”
im. Jana Pawła II w Ciechocinku

Jakie są nowe inwestycje w Klinice?
Planujemy modernizację restauracji.
Chcemy stworzyć otwartą przestrzeń między kuchnią a salą restauracyjną, w której
nasi kucharze na życzenie gości w ich obecności będą przyrządzać i serwować potrawy.
Tak unowocześniony bufet szwedzki
na pewno zyska aprobatę gości, którzy przekonają się naocznie, że wszystko, co im proponujemy, jest świeże i przygotowane z najwyższej jakości surowców. Będzie to spory
wydatek, bo trzeba stworzyć cały ciąg technologiczny umożliwiający
taki sposób gotowania i podawania posiłków.
Ile osób może jednorazowo usiąść w Waszej restauracji?
450 osób. Bufet szwedzki ma jednak tą zaletę, że z posiłków
można korzystać w dłuższym okresie. Dlatego mamy znacznie więcej
gości w restauracji – smaczne, zdrowe, niedrogie dania przyciągają
mieszkańców Torunia i Włocławka. Restauracja musi dotrzymać
kroku całej Klinice. Wprowadzamy wiele innowacji, co nas wyróżnia
wśród innych uzdrowisk. Proponujemy coraz szerszy wachlarz usług
leczniczo-rehabilitacyjnych. Oddaliśmy tu do użytku pierwsze w województwie baseny wykonane ze stali nierdzewnej. Jeden jest wewnętrzny
z atrakcjami w postaci masażów karku, stóp, ściennych leżanek i ławek
powietrznych, ściany wodnej i przeciwprądu. Usytuowany jest w pięknie zaaranżowanym wnętrzu – sufit wykonany jest z powłoki typu
barissol w kształcie kwiatu tulipana. Drugi jest kameralny, zewnętrzny
– całoroczny basen z piękną
plażą cieszy się ogromnym
powodzeniem, zwłaszcza gdy
na powietrzu jest minusowa
temperatura i na głowę sypie
biały
puch.
Wchodząc
do kompleksu basenowego
można skorzystać z sauny
suchej, kabiny na promienie
podczerwone, słonecznej łąki,
łaźni parowej, ziołowej, prysznica wrażeń, brodzika Knejpa i brodzików do masażu stóp. Ewenementem jest również grota solna z tężnią mini. Uzyskujemy w niej
jeszcze bardziej wzmocniony mikroklimat, jaki panuje w okolicach
tężni solankowych.

Kolejną innowacją Kliniki są
transpondery. Jak one działają?
Goście noszą je na rękach
i można nimi otworzyć drzwi
do pokoju, potwierdzić wykonanie
zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych, wejść na basen i posiłki.
Na urządzeniu są zapisywane
wszystkie wydatki gościa podczas
pobytu w Klinice. Pozwala to na bieżąco kontrolować koszty, personel
zaś ma ułatwione rozliczanie, bowiem dane z transpondera przechodzą do komputerowego systemu hotelowego.
Po rozbudowie Kliniki chyba zwiększył Pan zatrudnienie?
Tak, teraz zatrudniamy prawie 200 osób. Pracują tu specjaliści
z różnych dziedzin medycyny – lekarze, rehabilitanci i fizjoterapeuci.
Zakupiliśmy bardzo dużo urządzeń medycznych, których w innych
ośrodkach uzdrowiskowych jeszcze nie ma.
Na przykład dysponujemy urządzeniem
ESWT, które likwiduje bolesne ostrogi piętowe, łokieć tenisisty i golfisty już po kilku
zabiegach. Posiadamy trzykomorową kabinę do krioterapii i znakomite lasery do eliminowania bólu. Stworzyliśmy Laboratorium Badawczo-Rozwojowe Układu Ruchu,
które wykonuje precyzyjnie badania określające przyczyny powstania bólu i pozwalające dobrać właściwy sposób rehabilitacji.
Otworzyliśmy Centrum Ortopedycznej
Terapii Manualnej im. prof. F. Kaltenborna, w którym pracuje 5 terapeutów manualnych. W Klinice działa również Centrum Dermatologii Estetycznej, oferujące ponad 200 różnych zabiegów kosmetycznych i dermatologicznych. Leczymy innowacyjną metodą bielactwo
i łuszczycę. Staramy się wszechstronnie pomagać naszym gościom,
którzy tu przyjeżdżają z całego
świata. Bardzo dużo mamy
gości z Łodzi. Cieszymy się
z tego, że 60 proc. to nasi stali
bywalcy. Świadczy to o tym, że
obraliśmy dobry kierunek rozwoju i jesteśmy w jego realizacji
konsekwentni.
Czy po tylu latach kierowania Kliniką nie jest Pan zmęczony?
Nie. Te prawie trzydzieści lat szybko minęło, a ja mam ciągle mnóstwo pomysłów, które chciałbym zrealizować. Praca w Klinice to moja
pasja. Wykonywanie zaś tego, co się kocha, wcale nie męczy!
Życzę dalszych sukcesów i dziękuję za rozmowę.
Beata Ostojska
Zdjęcia: JSM, Archiwum Kliniki „Pod Tężniami”

Ciągle jestem w ruchu
Rozmowa z Eliezerem Lolkiem Grynfeldem z Izraela
Kiedy przyjechał Pan do Ciechocinka
po raz pierwszy?
W Klinice „Pod Tężniami” jesteśmy z żoną co roku od 10 lat. Moja
małżonka Rachela jeszcze przed
wojną bywała w Ciechocinku z rodziną - to właśnie żona przywiozła mnie
tu w 1956 r., aby pokazać, gdzie spędzała swoje szczęśliwe lata z rodzicami i braćmi, którzy zginęli w Holokauście. W lipcu i sierpniu przyjeżdżają tu Żydzi z Europy, USA, Kanady i nawet Australii, aby spotkać krewnych rozproszonych po świecie.
Czujemy się tu jak w domu, a Prezes Wiktor Kolbowicz jest potwierdzeniem przysłowia „Pańskie oko konia tuczy” – on wszystko widzi, dlatego personel się stara, żeby goście czuli się znakomicie. Jest tu pyszne
jedzenie, obsługa lekarska, wspaniały basen i wszystko, co służy
do odpoczynku.
Od 65 lat mieszka Pan w Izraelu, ale Pańska polszczyzna jest świetna.
W 2005 r. opublikował Pan książkę „Gwizd życia”, której drugi nakład ukazał się w roku ubiegłym. I od lat jest Pan „ustami Abramka Koplowicza”...
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Ta książka wciąż robi duże wrażenie na czytelnikach, którzy mało
wiedzieli o Holokauście łódzkich Żydów. Ciągle jestem w ruchu –
utrzymuję kontakty z ośrodkami Jad-Vaszem w Jerozolimie i muzeami
w Waszyngtonie, Oświęcimiu oraz Hiroszimie i Kioto. Bóg pozwolił
mi przeżyć piekło Holokaustu, dlatego postanowiłem, że będę mówił
za Abramka. Półtora miliona takich dzieci jak on zginęło. Ukończył
tylko dwie klasy szkoły powszechnej, ale jego wiersz „Marzenie” został
przetłumaczony na kilkanaście języków świata. To poruszające świadectwo, które uświadamia, jakie straty poniosła polska i żydowska kultura. Nam się udało przeżyć. Dom, w którym urodziła się moja żona,
został włączony do Getta, dziś jest zburzony i w tym miejscu jest „Park
Śledzia”, zostały po nim tylko wloty do rur kanalizacyjnych. Na swoje
85-urodziny zabrałem całą rodzinę do Łodzi na ul. Stary Rynek 3
i mamy pamiątkowe zdjęcie, jak tam siedzimy. To nasze zwycięstwo
nad hitleryzmem. Zawsze chętnie przyjeżdżamy do Łodzi, bo mamy
tam wielu przyjaciół!
Był Pan przez wiele lat sekretarzem Związku Byłych Łodzian w Izraelu. Ilu jeszcze dawnych mieszkańców naszego miasta żyje w Izraelu?
Na naszej związkowej liście jest około 2800 łodzian, ale dużo starych roczników już zmarło. Jak się obecnie zbieramy się na cmentarzu,
to jest nas około 600-700 osób.
Dziękujemy za rozmowę.
(BeO)
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CAR SERVICE

CAR SERVICE

Mercedes i Selgros
Lipcowy konkurs „TOP Klienci
Hali Selgros jeżdżą Mercedesem” –
mówi Rafał Kosior, kierownik
Działu Obsługi Klienta Hali SELGROS CASH & CARRY – wygrał
pan Ryszard Nowakowski, właściciel
Firmy Handlowej RIK ze Zgierza,
który zgodnie z regulaminem konkursu
zrobił w lipcu największe obroty
na dziale Nabiał. W nagrodę otrzymał
do wykorzystania na weekend luksusowego Mercedesa GLK 350 CDI z pełnym bakiem paliwa. W kolejnej, wrześniowej edycji konkursu, zwycięzca

Łódź, ul. Przybyszewskiego 176/178
tel. : 42 250 26 00, 42 250 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. 42 652-62-81
tel. 42 637-38-17
tel. 42 654-42-13
tel. 668 824 227

OFERUJE:

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

CAR SERVICE

JLR Łódź Sp. z o.o.

CAR SERVICE

Autoryzowany Salon i Serwis Jaguar; Land Rover
Łódź, ul. Przybyszewskiego 176/178
Tel/fax. 42 674 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. 42 680-14-83

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

MOTORYZACJA
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dla TOP Klientów
otrzyma do testowania nowy model Mercedesa E Klasy Combi. Ogólną regułą
konkursów organizowanych wspólnie z firmą Sobiesław Zasada Automotive Sp.
z o.o. jest premiowanie największych zakupów na poszczególnych działach Hali
Selgros w danym miesiącu. Pragniemy, poza atrakcyjną ofertą cenową i sprawną
obsługą, zaoferować Top Klientom niecodzienne nagrody – takie, jak użyczenie
wyjątkowego samochodu. W dalszym ciągu podnosimy status wynikający
z posiadania Złotej Karty Selgros. Nasi Top Klienci mają już program rabatowy
i bonusowy, karty płatnicze i kredyt kupiecki, specjalne kasy, oddzielny parking,
kawiarenkę i indywidualną obsługę Przedstawicieli oraz Folder Top Klienta,
zawierający informacje o upustach w firmach współpracujących z Selgros, w którym jest m.in. oferta naszego partnera Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o.
Pan Ryszard Nowakowski założył swoją Firmę Handlową RIK
siedem lat temu w Zgierzu. – To głównie duża hurtownia nabiałowa –
mówi po odebraniu kluczyków do samochodu – ale mamy także artykuły spożywcze, w tym makarony, pasztety
i koncentraty. Zakupy w Selgros robię
od początku działalności, wynegocjowaliśmy, bowiem bardzo dobre warunki współpracy, a jest tu wygodnie dojechać, ponieważ
zaopatrujemy sklepy na Widzewie. Jestem
zadowolony z tej współpracy, reklamacji
jeszcze nie miałem okazji składać, bo wszystkie sprawy załatwiane są od ręki, a zamawiam towar w ilościach „paletowych” – są
to dziesiątki ton miesięcznie. Plusem współpracy z Selgrosem jest także udział w organizowanych w hali konkursach oraz w corocznych balach dla TOP Klientów – z ostatniego, organizowanego w letnich ogrodach firmy
INTER SOLAR w Buczku, wyszliśmy
prawie nad ranem. Jedzenie było świetne,
organizacja super, bal był do utraty tchu!

rynek Łódzki 9(112) 2010

Pan Ryszard Nowakowski aktywnie trenuje na siłowni, uprawia
wędkarstwo i jeździ na rowerze. Teraz przez weekend będzie testował
luksusowego Mercedesa GLK 350 CDI. To wyjątkowa maszyna – bez
najmniejszych kłopotów rozpędza się do 220 km/h, przyspieszenie
0-100 km/h to 7,5 s. Auto bazuje na platformie podłogowej klasy C,
ma 4528 mm długości, 1840 mm szerokości i 1659 mm wysokości
(dzięki temu jest tu lepsze pole widzenia!). Kąt otwarcia przednich
drzwi wynosi 65 stopni, a z tyłu – 73. W salonie Sobiesław Zasada
Łódź przy ul. Aleksandrowskiej 11 można takie cacko kupić w kilku
wersjach silnikowych – dwóch benzynowych w cenach 203 500 – 214
500 zł oraz aż sześciu na olej napędowy od 149 500 zł do 215 000 zł.
Samochód jest seryjnie wyposażony w siedmiostopniową przekładnię automatyczną 7G-Tronic, natomiast wersje GLK CDI 200 i 220
BlueEFFICIENCY mają mechaniczną skrzynię biegów.
(AdR)
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