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Gość z Brukseli
W październiku gościł w Łodzi  Prze -

wodniczący Komisji Europejskiej José Miguel
Barroso. To pierwsza wizyta Szefa KE w na -
szym mieście. J. M. Barroso odebrał tytuł
doktora honoris causa Uniwersytetu Łódz-
kiego i wziął udział w roboczym spotkaniu
w Instytucie Europejskim z przedstawicielami
władz samorządowych i środowiska akade-
mickiego na zaproszenie Prezydenta Insty -
tutu Europejskiego Europosła Jacka Saryusz-Wolskiego oraz Prezydenta Łodzi
Tomasza Sadzyńskiego. 

Instytut Europejski w Łodzi powstał w 1993 r. jako centrum przygotowujące 
polską administrację publiczną do członkostwa w Unii Europejskiej. Od początku 
istnienia Instytut prowadzi działalność szkoleniową, badawczą, edukacyjną, wydawni-
czą oraz informacyjną w zakresie zagadnień związanych z procesem integracji euro-
pejskiej. W ciągu 17 lat funkcjonowania Instytut zrealizował blisko 600 szkoleń dla 
30 tys. uczestników, głównie przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.
Wśród beneficjantów szkoleń znajdują się niemal wszystkie urzędy centralne,
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Sejm i Senat RP, Naczelna Izba Kontroli, Urzędy
Wojewódzkie i Marszałkowskie, a także urzędy gmin i starostwa powiatowe. Instytut
opublikował ponad 100 pozycji książkowych w pięciu seriach wydawniczych, w tym
wydawnictwa poseminaryjne, monografie i tłumaczenia oficjalnych dokumentów UE.
Instytut realizuje prace eksperckie dla instytucji rządowych, Sejmu RP, Parlamentu
Europejskiego oraz uczestniczył w międzynarodowych projektach badawczych 
w ramach 5. i 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej, Akcji Jean Monnet oraz 
programu TEMPUS. Do 2004 r. odbyło się także 14 edycji Podyplomowych Studiów
Europejskich, prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim, które ukończyło
około 500 absolwentów. Przy Instytucie od 2000 r. funkcjonuje Regionalne Centrum
Informacji Europejskiej, działające w strukturze sieci utworzonej przez Urząd Komitetu
Integracji Europejskiej. Centrum prowadzi działalność informacyjną na temat UE dla
społeczności regionu łódzkiego oraz szkolenia dla uczniów, nauczycieli, szkolnych 
klubów europejskich, studentów wyższych uczelni oraz organizacji młodzieżowych. 
Z usług Centrum rokrocznie korzysta ponad 10 tys. osób. 

Instytut Europejski mieści się w dwóch zabytkowych budynkach przy 
ul. Piotrkowskiej 262/264 oraz 258/260. Pierwszy to słynny pałac rodziny Scheikertów
(pisaliśmy o nim w „Rynku Łódzkim” nr 8/2010), drugi należał do łódzkiego fabry-
kanta Henryka Birnbauma, w latach 1980-1981 mieściła się tu siedziba Zarządu
Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, a dziś znajduje się tu Centrum
Konferencyjne im. Alcide de Gasperi. Od 1993 r. Prezydentem Instytutu Europejskiego
jest Europoseł Jacek Saryusz-Wolski, spiritus movens wizyt czołowych europejskich
polityków w Łodzi. W minionych latach Instytut odwiedzili m.in. Przewodniczący 
KE J. Delors, Przewodniczący KE J. Santer, Premier J. Buzek, Komisarz M. Barnier,
Przewodniczący PE Hans-Gert Poettering i wielu innych znanych polityków.

Jerzy Mazur 

To ważna wizyta – podkreśla Jacek Saryusz-Wolski, Europoseł Ziemi Łódzkiej
do Parlamentu Europejskiego – bo nie każde polskie miasto może przyjąć
Przewodniczącego Komisji Europejskiej. A to jest już drugi Przewodniczący KE, po
Jacques’u Delors, który 18 lat temu także odwiedził Łódź. Znaczy to, że miasto liczy
się na mapie europejskiej. Podczas tej wizyty zależało nam na tym, aby zaprezen-
tować ambicje regionu – pokazać jak wykorzystuje fundusze i jakie ma ambicje
modernizacyjne. Mieliśmy spotkanie w Instytucie Europejskim, w którym uczestni-
czyli wojewoda, marszałek, prezydent i rektorzy czterech łódzkich uczelni.
Uważam, że jak na standardy miast europejskich, w tym polskich, w Brukseli Łódź
jest postrzegana dobrze, ale jak na nasze ambicje – nie dość dobrze. Trzeba
wzmocnić obecność Łodzi w Brukseli, w Parlamencie i Komisji Europejskiej. Mamy
jeszcze sporo do zrobienia. (not. jm)
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W dniach 20-21 listopada Międzynarodowe Targi Łódzkie
zapraszają na II Targi URODA i ESTETYKA. Impreza adresowana
jest zarówno do profesjonalistów, jak i osób zainteresowanych
nowościami w kosmetyce. Zakres targów obejmuje m.in. kosmetyki
pielęgnacyjne i kolorowe, biokosmetyki, kosmetyki naturalne,
kosmeceutyki, kosmetyki do bezpiecznego opalania, pielęgnacji
dłoni, paznokci stóp i włosów oraz aparaturę i wyposażenie salonów
kosmetycznych, klinik medycyny estetycznej i ośrodków SPA. 
Na targach zaprezentowana zostanie także oferta najlepszych salo-
nów kosmetycznych. W tegorocznych targach udział weźmie ponad
70 wystawców, którzy zaprezentują produkty około 150 marek. 

Profesjonaliści będą mogli zapoznać się tu z bogatą ofertą
sprzętu najnowszej generacji i akcesoriów do wyposażenia salonów kosmetycznych. W Łodzi pojawią się niemal wszyscy producenci

i dystrybutorzy tego sprzętu. Na stoiskach pokazane zastaną naj-
nowsze linie profesjonalnych kosmetyków przeznaczonych wyłącz-
nie dla salonów oraz dla klientów indywidualnych. Wystawcy zapre-
zentują wszystko, co jest niezbędne do utrzymania doskonałej kon-
dycji skóry i wyglądu – kosmetyki naturalne, biokosmetyki zarówno
pielęgnacyjne, jak i kolorowe. Osoby ceniące sobie „opalony” kolor
skóry poznają ciekawą ofertę bezpiecznych preparatów brązujących
– alternatywy dla solariów. Targom towarzyszy dwudniowa konfe-
rencja „Kosmetologia dla zdrowia i urody”, organizowana przez
Katedrę Kosmetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Wydarzeniem imprezy będą III Mistrzostwa Makijażu Kreatywnego
o nagrodę SZKLANEJ RÓŻY. Tematem tegorocznych mistrzostw
jest „Pejzaż miejski w makijażu i stylizacji”, a ich celem jest wyło-
nienie i promocja utalentowanych adeptów tej sztuki. Targom towa-
rzyszy konkurs o statuetkę najlepszego produktu wystawy oraz licz-
ne atrakcje dla zwiedzających – prezentacje, pokazy i konkursy. 

(BoB)

Uroda w EXPOEXPO
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Październikowe Targi Naturalnej Żywności NATURA FOOD,
organizowane przez Międzynarodowe Targi Łódzkie, były najwa-
żniejszą imprezą tej branży w Polsce. Świadczy o tym tłok zwiedza-
jących przy stoiskach przez wszystkie targowe dni. Dodajmy przy
okazji, że to jedna z nielicznych imprez w Polsce, na której swoje
stoisko miały Targi Norymberskie, organizator największych na
świecie Targów BioFach (organizowanych w Norymberdze, USA,
Brazylii, Japonii, Indiach i Chinach!). Pokazali się tu uznani produ-
cenci, przetwórcy i dystrybutorzy certyfikowanej żywności ekolo-
gicznej i naturalnej, w tym także członkowie Polskiej Izby Produktu
Regionalnego i Lokalnego. I tutaj właśnie Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wręcza nagrody w konkursie „Najlepsze gospodar-
stwo ekologiczne”. 

Targom od lat towarzyszy konkurs o Złoty Medal NATURA
FOOD. O najwyższe nagrody walczyło 29 produktów w trzech kate-
goriach. W kategorii Produkty Ekologiczne Certyfikowane złoto

zdobyła Manufaktura Czekolady za czekoladę deserową z prażonym
ziarnem z Ghany, w kategorii Produkty Naturalne Niecertyfikowane
– spółka FUNGPOL za Biosmoothie Brzoskwiniowo-Bananowo-
Jabłkowy, zaś w kategorii Produkty Tradycyjne – Tradycyjna
Wędzarnia Warmińska Jarosław Parol za węgorza wędzonego w skór-
ce. Z kolei Marszałek Województwa Łódzkiego wręczył doroczne
Tygle Smaków – główny trafił do Ryszarda Oleszczaka z Eko-Natura
Kopyść za kwas chlebowy z miodem, a mniejsze tygielki zdobyli
Anna Walczak, Marek Kowalski, Urszula Wawrzyniak, Anna
Grabowicz, Renata i Adam Nowiccy, Jadwiga Ratajczak, Genowefa
Gonczar i miasto Radomsko. Zwiedzający tłumnie uczestniczyli 
w slowfoodowych warsztatach kulinarnych Laboratorium Smaku,
organizowanych przez stowarzyszenie Slow Food Polska, i zajadali
się produktami tradycyjnymi oraz ekologicznymi z całej Polski, pre-
zentowanymi w „Alei Regionów”. Laureatom konkursów gratuluje-
my zdobytych nagród, a organizatorom targów – świetnej i niezwy-
kle rozwojowej imprezy! Adam Rejman 

W październiku Międzynarodowe Targi Łódzkie zaprosiły
łodzian do Hali EXPO na drugą edycję Targów InterFlatDesign.pl 
– wzięło w niej udział ponad 40 firm z branży wyposażenia wnętrz,
które pokazały wiele nowoczesnych mebli oraz ich aranżacji 
w mieszkaniach. Na stoisku Wzornii pokazane zostało biurko UNO
z włoskiej fabryki mebli biurowych Della Rovere, zaprojektowane
przez cenionego dizajnera Karmina Rashida, oraz dopiero co wpro-
wadzane na polski rynek wykładziny tekstylne holenderskiej fabryki
wykładzin obiektowych EDEL. Ekskluzywne meble włoskie pokaza-
ła firma Panar Meble, zaś meble kolonialne – Albero Meble. Ciekawe
aranżacje kuchni zobaczyliśmy na stoiskach firm Drewfor oraz
IKEA. Uzupełnieniem ofert meblarskich były dekoracje okien, fira-
ny, tkaniny i tekstylia domowe, prezentowane m.in. przez takich
wystawców, jak Amerello, Śliwińska Deco i białostocka Unia.
Olbrzymim zainteresowaniem cieszyły się dekoracje ścian Arco 
i fototapety personalizowane zgodne z założeniami „Zdrowy Indoor

– ekologia w druku”, będące nowością Medikonu. Ciekawe kolekcje
dekoracji i lamp prezentowane były na stoiskach Meble Forte, Pink
Pug Design i Inout Design. Wśród oferty wystawców były także
podłogi, dywany, stylowe grzejniki oraz rozwiązania inteligentnego
domu. Targom towarzyszyły liczne wykłady, seminaria i prezentacje,

podczas których dyskutowa-
no o prawach autorskich,
regulaminach konkursów,
ochronie prawnej wzornictwa
przemysłowego. Pierwszego
dnia imprezy odbyła się rów-
nież III Konferencja „Zieleń
w mieście”, zaś uzupełnie-
niem oferty wystawców była
wystawa prac studentów
Akademii Sztuk Pięknych 
w Łodzi i Wyższej Szkoły
Sztuki i Projektowania. (b)

Zdrowa żywność w cenie 

Design we wnętrzach
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W październiku w siedzi-
bie galerii Rynek Sztuki przy
ul. Wschodniej 69 odbyła się
II Aukcja Promocyjna „Drugi
Krok”. Młodzi nadal w cenie? 

Organizujemy te aukcje
dla młodych łódzkich arty-
stów, głównie absolwentów
Akademii Sztuki Pięknych

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Pokazaliśmy na ostatniej
aukcji ok. 60 pozycji, a ponieważ wystawiamy dzieła z bardzo niski-
mi cenami (grafiki od 20 zł i obrazy olejne od 100 zł) to tylko kilka-
naście sztuk się nie sprzedało, choć na poprzednich aukcjach goście
kupowali prawie wszystko. Poszły nawet droższe obrazy
Nestorasa Fanarasa z Grecji, wyceniane na 1500 zł. Na
dotychczasowych Aukcjach Promocyjnych sprzedaż była
bardzo wysoka (powyżej 85 proc.), zaś wylicytowane ceny
osiągały nawet ponad 4 tys. zł.

Rozmawialiśmy rok temu o tym, że kryzys uderza też 
w sztukę. Jak jest teraz?

Odkąd obecny Prezydent RP znowelizował ustawę 
o ochronie dóbr kultury, sytuacja się poprawiła. Teraz
można już wywozić z kraju dawne dzieła sztuki, oczywiście
pod pewnymi rygorami, ale jest łatwiej dostać odpowiednie
dokumenty. Warto jednak zawsze konsultować się w tej 

sprawie z marszandami i galeriami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu
Antykwariuszy Polskich. Wcześniej sprzedawaliśmy mniej dzieł sztu-
ki wycenianych na ponad 100
tysięcy zł, ale w tym roku
dobrze rozwijał się handel 
w strefie sztuki z dolnej i śred-
niej półki w przedziale od od
5 do 100 tys. zł. Wynika to 
z rosnącej zamożności klasy
średniej, która chce inwesto-
wać w sztukę, bo to w długim
okresie czasu najpewniejsza
lokata.                        (not. jm)

Młodzi na aukcji
Rozmowa z Wojciechem Niewiarowskim, 
prezesem spółki Rynek Sztuki

Ciekawą propozycję na stresujące jesienne dni znajdziemy 
w Aptece Programu Juventa w Manufakturze. Radzimy zajrzeć na
półki z napisem OFFICINA URBAN THERAPY, na których 
polecamy produkty zgodne z ludzkim biorytmem (czyli na 
przebudzenie, dzień, wieczór oraz noc), z czego trzy działają łago-
dząco i odżywczo na skórę twarzy, chroniąc przy tym przed starze-
niem. Przygotowane są na bazie pestek jagód, żurawiny i lnu, a zało-
życielką marki jest Kanadyjka Marie Carrier, biochemiczka 
i specjalistka od botaniki i aromaterapii, której pasją jest pradawna
medycyna pierwotnych ludów Ameryki Północnej. 

(BeO)

Juventa na stres
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OHG FEGRO/SELGROS prowadzi 
w Polsce markety SELGROS CASH&CARRY
– w paź dzierniku otwarta została druga hala
sieci Selgros w Łodzi. Pierwsza powstała 
w 1999 r. przy ul. Rokicińskiej 190, druga teraz
przy ul. Pabianickiej 152. Ale w kraju to już
trzynasta z rzędu!

Tak, to już trzynasta hala, a planujemy
więcej. W Polsce tylko w Łodzi i Warszawie
istnieją po dwie hale SELGROS, lecz poten-
cjał rynku jest większy i również w innych
miastach powstawać będą kolejne obiekty.
Znam dokładnie wszystkie dotychczasowe,
gdyż byłem Prezesem Zarządu spółki Selgros
Sp. z o.o. w Polsce przez siedem lat od poło-
wy 1996 r. do końca 2003 r. Otwierałem
pierwszą halę w Łodzi i cieszę się, że otwiera-
my dzisiaj kolejną. Budowa zajęła nam tylko

4 miesiące, bardzo dobrze wywiązał się ze
swoich obowiązków nasz generalny wyko-
nawca, łódzka firma REX-BUD. Koszt inwe-
stycji wyniósł 80 mln złotych.

Obie hale będą teraz ze sobą konkurować?
W żadnym wypadku, będą współpraco-

wać. Miasto i region są na tyle duże, że
wystarczy miejsca na działalność dla obu
hal. To bardzo dobre rozwiązanie dla klien-
tów, gdyż obydwa markety zlokalizowane są
w strategicznych punktach miasta. 

Ile osób zatrudniają hale SELGROS 
w kraju i skąd pochodzą oferowane w nich
produkty?

Cała spółka zatrudnia ponad 4 tysią-
ce pracowników, średnio w każdej hali 
pracuje przeszło 300 osób. W ofercie hal hur-
towych jest około 40 tysięcy produktów,

które kupujemy głównie od miejscowych
producentów. Nie prowadzimy bezpośred-
niego importu z zagranicy, staramy się ofe-
rować towar najwyższej klasy produkowany
na miejscu w Polsce. 

Pierwsza łódzka hala powstała 11 lat
temu, obecna korzysta podobno z najnowszych
rozwiązań konstrukcyjnych. 

Hala przy ul. Pabianickiej jest nieco
mniejsza od tej, która jest przy ul. Ro -
kicińskiej, jest jednak przy tym nowocze-
śniejsza. Pokrycie dachowe wykonane zosta-
ło np. z warstwy izolacyjnej przy użyciu
membrany z uplastycznionego PCV, a jej
producent daje na nią gwarancję szczelności
przez okres 30 lat. Również posadzka zosta-
ła wykonana według najnowszych technolo-
gii i jest jednolita na całej powierzchni mar-
ketu, która wynosi ponad 8 tys. mkw. Przy
hali znajduje się parking na 270 samocho-
dów, który jest częściowo zadaszony. Obie
hale mają obecnie w bazie danych prawie
120 tys. klientów, a w dniu otwarcia hali przy
Pabianickiej co setny klient dostanie bez-
płatne bony na taką kwotę, na jaką zrobił
zakupy. Dla co pięćdziesiątego klienta przy-
gotowaliśmy cenne nagrody w postaci np.
kamer, aparatów cyfrowych, notebooków itp. 

Życzymy podwojenia ilości klientów 
i dziękuję za rozmowę.

Jerzy Mazur 

Druga jest trzynasta
Rozmowa z Johnem Matthew, Przewodniczącym Rady Nadzorczej OHG FEGRO/SELGROS z Neu-Isenburg w Niemczech

Jacek Butkowski, dyrektor hali Selgros przy
Pabianickiej
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BAŁTYK
ul. Narutowicza 20
tel. 42 630-36-03
CHARLIE
ul. Piotrkowska 203/205
tel. 42 636-00-92
CYTRYNA
ul. Pomorska 39/41
Budynek UŁ, dawna siedziba Prexera
CINEMA CITY
ul. Karskiego 5, tel. 42 644-64-00
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

Od kiedy działa Pan w branży
muzycznej?

Od 1995 roku. Wcześniej po
studiach na AWF przez ponad 
20 lat pracowałem jako nauczyciel
i trener, ale moją pasją zawsze

była muzyka. Zajmuję się dystrybucją płyt niezależnych polskich
i zagranicznych producentów, którzy nie mają w kraju swoich przed-
stawicielstw. W sklepie przy Pomorskiej 10 działam już dwa i pół
roku, wcześniej mieścił się przy ul. Nowomiejskiej. Szczęśliwie udało
się znaleźć inne pomieszczenie w tej samej okolicy. 

Ma Pan tu wszystko – od klasyki do hip hopu, a nawet i bajki dla
dzieci…

Staramy się przyciągnąć wszystkich, którzy interesują się muzy-
ką. W sklepie jest ponad 25 tysięcy tytułów! Wiele osób zagląda do
nas po bilety na imprezy muzyczne, sportowe i rozrywkowe.
Współpracujemy z sieciowymi dystrybutorami biletów Ticketpro 
i Eventim, można u nas kupić bilety na imprezy w kraju i Europie.
Do w/w dystrybutorów zgłaszają się wszyscy organizatorzy imprez, 
a za ich pośrednictwem bilety rozprowadzane są „na żywo” – na ekra-
nie komputera sklepowego można prześledzić, jak się rozchodzą 
i znaleźć wolne miejsca w innym mieście. 

Czy bezpłatne ściąganie
muzyki przez internet zepsuło
rynek sprzedaży płyt? 

Tak, choć robi to głównie
młodzież. Większy wpływ na
spadek sprzedaży ma cena płyt,
która w Polsce jest zbyt wysoka
w stosunku do zarobków.
Dlatego mamy bogatą ofertę
płyt tanich oraz „z drugiej
ręki” – za niewielkie pieniądze
(15-30 zł) można tu znaleźć
wiele hitów. Również zachodni
producenci dostrzegli ten pro-
blem, gdyż wydają nowości w polskiej wersji za 35-40 zł. ALE JAZZ
to jeden z najlepiej zaopatrzonych sklepów w Łodzi i kraju. Mamy tu
płyty, których nie ma nigdzie indziej, nawet w dużych sieciach, które
stosują dumpingowe ceny i polują na nowości, lecz nie mają płyto-
wych rarytasów. Klienci z innych miast i obcokrajowcy dziwią się, że
jest tu taki mały ruch mimo tak bogatego wyboru. Ale mam nadzie-
ję, że to się zmieni i mieszkańcy Łodzi nas jednak docenią. (BeO)

Marszałek dla nauki i sztuki
W Pałacu Herbsta

przy ul. Przędzalnianej 72
Marszałek Województwa
Łódzkiego Włodzimierz
Fisiak wręczył w paździer-
niku jednorazowe stypen-
dia naukowe i artystycz-
ne. Pierwsze (od 1000 do
7000 zł) przyznano 20
osobom, drugie (od 2000
do 13000 zł) – 26 osobom.
Sty pendia artystyczne i naukowe Marszałka WŁ są jednym z ele-
mentów realizujących wizję rozwoju regionu, zawartą w Strategii
Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020. Na stypendia
przeznaczono środki finansowe w wysokości 270 tys. zł. Celem
Samorządu Województwa Łódzkiego jest stworzenie regionu otwar-
tego na świat z wykształconym i aktywnym społeczeństwem, posia-
dającym własną tożsamość. Wśród tegorocznych laureatów stypen-
diów są młodzi fizycy, chemicy, informatycy, ekolodzy, humaniści,
architekci, artyści scen baletowych i muzycy, a niektórzy z nich zdo-
byli te stypendia już po raz drugi. Gratulujemy! (ar)

Wśród stypendystów artystycznych jest Daria Majewska 
z łódzkiej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa
Parnella. Daria zdobyła też w październiku stypendium artystycz-
ne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gratulujemy
zatem podwójnie, a korzystając z okazji zapraszamy do obejrzenia
fascynujących zdjęć tej utalentowanej artystki na stronie
www.canabio.pl Wykonał je Michał Matuszak w niezwykłej sce-
nerii przędzalni Adama Ossera z 1903 r. (ar) 

AleJazz! nie tylko dla koneserów
Rozmowa z Czesławem Rogaczewskim, właścicielem sklepu AleJazz!
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W Muzeum Miasta Łodzi od 23 października czynna jest
Galeria Mistrzów Polskich, zlokalizowana na parterze bocznego
skrzydła, gdzie do niedawna mieścił się jeden z wydziałów urzędu
miasta. Można tu oglądać 126 dzieł najwybitniejszych malarzy
i rzeźbiarzy polskiej sztuki nowoczesnej, głównie I połowy XIX w.
Prace w wieloletni depozyt przekazał muzeum mecenas i kolek-
cjoner sztuki Krzysztof Musiał. Autorką scenariusza wystawy i jej
kuratorem jest Monika Nowakowska, a jej pomysłodawcą i reali-
zatorem – dyrektor Muzeum Miasta Łodzi Ryszard
Czubaczyński. Dzieła sztuki zgrupowane są w 15 tematycznych
„gabinetach”. Obejrzymy tu m.in. dzieła Piotra Michałowskiego,
Olgi Boznańskiej, Meli Muter, Xawerego Dunikowskiego i wielu
innych. Krzysztof Musiał ofiarował też muzeum obraz „Martwa
natura” Henryka Epsteina, znanego w świecie malarza pocho-
dzącego z Łodzi. 

Od listopada można też w MMŁ podziwiać wystawę „Andrzej
Strumiłło. Psalmy, Apokalipsa, obrazy nowe.” Wystawa jest
częścią projektu VIII Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu
Indywidualności Muzycznych „TANSMAN 2010”, który zakłada
poświęcenie jednego dnia festiwalu „Psalmom” w interpretacji
muzycznej i plastycznej. Teksty biblijne były od wieków inspiracją
dla wielu kompozytorów i malarzy – także dla Aleksandra
Tansmana, Igora Strawińskiego i Andrzeja Strumiłły. Otwarcie
wystawy nastąpi 17 listopada, a po wernisażu w Filharmonii 
Łódzkiej odbędzie się koncert pt. „... gdy prawo moralne było 
obowiązującym prawem” w wykonaniu  orkiestry i chóru
Filharmonii Łódzkiej pod dyrekcją Pawła Kotli z udziałem brytyj-
skiego tenora Jamesa Oxley’a. W programie są „Psalmes”
Aleksandra Tansmana oraz „Symfonia psalmów” Igora
Strawińskiego. Natomiast już 7 listopada usłyszymy w Pałacu
Poznańskich koncert pt. „Kochałem Panią”. Wystąpi w nim zna-
komity śpiewak, baryton Zbigniew Macias, wraz z sopranistką
Sylwią Strugińską i z towarzyszeniem zespołu Adama Manijaka. 
Z kolei 10 listopada odbędzie się w Sali Lustrzanej benefis Barbary
Droździńskiej. Scenariusz przygotował Jan Targowski, który rów-
nież poprowadzi ten wieczór. 28 listopada w koncercie z cyklu
„Jazz w Pałacu” wystąpi pianistka Lena Ledoff, autorka projektu
„Chopin – Komeda – Chopin”. Artystka jest Rosjanką urodzoną
w Petersburgu i mieszka obecnie w Warszawie, a jej projekt łączy
twórczość dwóch wielkich muzyków: Chopina, którego rok
obchodzimy obecnie, oraz Komedy, który będzie bohaterem roku
2011. W listopadzie również – podczas finałowego koncertu 
w Filharmonii Łódzkiej – poznamy zwycięzcę Konkursu
Indywidualności Muzycznych im. A. Tansmana. 

Wkrótce w zimowy sen zapadnie Teatr Wielki, gdzie planowa-
ny jest wielki remont, ale jeszcze 27 listopada widzów rozśmieszać
tam będą satyrycy Zenon Laskowik, Waldemar Malicki i Jacek
Fedorowicz. Nieco wcześniej, bo 7 listopada, Klub Nauczyciela

przy ul. Piotrkowskiej 137/139 zaprasza na „Zaduszki kabaretowe”
– wspomnienie o poecie, prozaiku i satyryku Tadeuszu
Przyguckim oraz muzyku i kompozytorze Rafale Sochalskim,
współtwórcy kabaretu „Kapota”. Spotkanie poprowadzą Ewa
Sonnenburg i Wojciech Kawecki, wystąpią też zaprzyjaźnieni 
artyści przy akompaniamencie Zbigniewa Piaseckiego.

Ciekawie zapowiada się listopad w Klubie Wytwórnia. 4 bm.
wystąpi tam O.S.T.R., dwa dni później – zespół Happysad. Będzie
to koncert w ramach ogólnopolskiej jesiennej trasy zespołu. 
7 bm. wystąpi zespół The Colors of Autum – to „łódzka odsłona”
ogólnopolskiej trasy koncertowej zespołu, w której biorą udział
gwiazdy rocka progresywnego. 9 i 10 listopada warto przyjść 
do Wytwórni na spektakl gościnny Teatru Muzycznego w Łodzi
– „Skrzypek na dachu”. 12 bm. odbędzie się koncert grupy KAT,
najważniejszego polskiego zespołu trash-metalowego, prekursora
tego gatunku muzycznego w Polsce. Do Łodzi grupa powraca 
z promocją swojej najnowszej studyjnej płyty pt. „Biało-czarna”.
Fani usłyszą nowe kompozycje KAT, ale także ich stare nagrania.
19 bm. rocka „gotyckiego” zagra w Wytwórni zespół Artrosis,
22.bm. wystąpi tu gitarzysta Tommy Emanuel, a 25 bm. czeka nas
koncert „Coma akustycznie”. Muzycy tego zespołu przygotowali
zupełnie nowy zestaw utworów, zaaranżowanych klasycznie na
instrumenty smyczkowe oraz dęte. Wreszcie ostatni wieczór mie -
siąca to koncert pt. „Młynarski Plays Młynarski”, ukazujący nowe,
czasem zaskakujące wersje piosenek tego mistrza. Zapraszamy!

Beata Ostojska

COMA (fot. arch toyastudios)

Kulturalny Kulturalny listopadlistopad

Dyrektor Ryszard Czubaczyński 
(z lewej) i Krzysztof Musiał 











Z żalem pożegnaliśmy w paź -
dzierniku restaurację „Filmową”.
Musieliśmy ją zamknąć – wyjaśnia
Katarzyna Przybylska, menedżer-
ka restauracji „Polskiej” i „Fil -
mowej” – gdyż w dawnej Wytwórni
Filmów przy ul. Łąkowej 29 rozpo-
czyna się budowa hotelu „Double 
Tree by Hilton”. Być może w innym
miejscu otworzymy lokal wzorowany
na „Filmowej”, ale decyzje jeszcze 
nie zapadły. Nowy hotel buduje

firma Film Hotel, związana z grupą TOYA (patrz „RŁ” nr 7/2010), 
i będzie miał standard 4-5 gwiazdek. Przez kilka ostatnich lat
„Filmowa” organizowała najlepsze bale karnawałowe w Łodzi,  
o których często tu pisaliśmy...

Na osłodę Pani Katarzyna Przybylska zaprosiła nas do
Restauracji „Polskiej” (ul. Piotrkowska 12, tel. 633-83-45) na nowe
danie, które wymyślił szef kuchni Robert Kijewski. To gicz jagnięca,
podawana z kluseczkami półfrancuskimi, do których zamówiliśmy
dodatkowo najlepszy w mieście szpinak. W nowej karcie jest też
marynowany comber jagnięcy z sosem gorczycowym i warzywami,
ale zostawiamy go na inną okazję. Gicz to trudne zadanie: trzeba 
ją potrzymać najpierw w marynacie na bazie tymianku, rozmarynu,
octu winnego, cebuli i oliwy z oliwek, potem obsmażyć na 
ostrym tłuszczu i dopiero wtedy dusić w białym winie z przyprawa-
mi. Jak zawsze w „Polskiej” wyszło wybornie, więc gorąco dania
polecamy! (jm)
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„Polska” smaczna 

Spółdzielnia Socjalna EXOOP mieściła się do niedawna w przy-
tulnym lokalu przy ul. Żeromskiego 40, ale od listopada zaprasza do
lokalu nr 5 na ul. Zieloną 3 (pierwsze piętro). Telefony się nie zmie-
niły, można też skorzystać z numeru komórkowego 504 043 043.
Trwa jeszcze urządzanie biura i kafejki, ale od razu widać, że prze-
strzeni jest tu więcej i wnętrza są wręcz pałacowe (polecamy obejrzeć
sufit!). 

Będziemy dalej organizować imprezy okolicznościowe – wyjaśnia wice-
prezes spółdzielni Barbara Szataniak. – Zdobyliśmy już spore doświad-
czenie i można tu będzie zaprosić przyjaciół oraz rodzinę na imieniny, komu-
nie i chrzciny, a oferujemy bardzo konkurencyjną cenę już od 60 zł na osobę!
Z powodzeniem organizowaliśmy „Śniadania z ekonomią społeczną” dla

Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Rady Miejskiej w
Łodzi. W „EXOOP Cafe” goście wypiją kawę i zjedzą smaczne ciastko od
10.00 rano do 20.00. Serdecznie zapraszamy!

EXOOP gdzie indziej!

Skąd pomysł na sushi? Pochodzi Pan ze słynnego rodu cukierników...
Przy ul. Piotrkowskiej 126 prowadziłem wcześniej pizzerię 

„Da Antonio”, ale ruch był tu słabszy niż w innych naszych lokalach
i postanowiłem wprowadzić coś nowego. W 2005 r. nie było w Łodzi
japońskiej kuchni, a znałem sushi z Warszawy. To zdrowe jedzenie,
szybko i na świeżo przyrządzane przy kliencie, więc postanowiłem
otworzyć Tokyo Sushi-Bar. Pomysł chwycił i potem otworzyłem
restaurację przy Piotrkowskiej 38. 

Przyrządzenie sushi nie jest proste, trzeba mieć wprawę!
Oczywiście, trzeba się znać na rybach i wiedzieć, jak je facho-

wo przyrządzać, w jakich kierunkach ciąć, w dodatku specjal-
nym nożem. Dlatego na początku zatrudniłem Japończyka 
z Okinawy, który dość długo u nas pracował i nauczył pracowni-
ków robić sushi. Obydwa lokale się różnią – przy Piotrkowskiej
126 goście siedzą na hookerach przy barze, za którym stoją
kucharze i podają potrawy na talerzykach stawianych na 
„pływających łódeczkach”, zaś przy Piotrkowskiej 38 oprócz
baru z hookerami są też stoliki, gdyż lokal jest większy. 

Ile potraw serwujecie? 
Gama sushi uzależniona jest od

dostępności ryb oraz inwencji kucha-
rza. Towar przylatuje do nas pocztą
lotniczą bezpośrednio z Holandii trzy razy tygodniowo.
Współpracujemy z prężnymi firmami, które zawsze dają świeży
towar na lodzie. Ryby podajemy na surowo, więc muszą być świeże! 

(not. jm)

Między pączkiem a sushi
Rozmowa z Robertem Dybalskim, właścicielem sieci cukierni DYBALSKI oraz barów Tokyo Sushi-Bar
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Restauracja „Chłopskie Jadło” (ul. Traugutta 2, tel. 42 632 43 23)
zaprasza w listopadzie do wypróbowania kilku nowych dań, które
pojawiły się w jesiennej karcie wszystkich lokali tej sieci w kraju. Szef
kuchni poleca m.in. sałatę z kurczakiem i sałatę wiejską parzoną
octem, pieczeń wieprzową ze śliwką i morelą, kotlet z karkówki,
polędwiczki wieprzowe zawijane w boczku z sosem grzybowym oraz
cielęcinę z borowikami w śmietanie. – Ze starej karty zostawiamy
wypróbowane dania – wyjaśnia Sylwia Szymańska, menedżerka restau-
racji – ale chcieliśmy zaproponować gościom to, o co często pytali.
Zaproponujemy także faworki z mintaja, kotleciki z jaj i ciastko 
chlebowe. 

Głodomorom polecamy tu szczególnie ziobro z wieprza oraz
pieczonego pstrąga, podawanego z pieczonymi ziemniaczkami 
i sosem czosnkowym (ten sos to istna rewelacja!). Zawsze nam tu

smakują ręcznie lepione pierogi z mięsem, do których radzimy
zamówić kwas chlebowy, choć w lokalu można też dostać coca colę,
fantę, sprite i tonik Kinley. Od poniedziałku do piątku zjemy tu
smaczny zestaw obiadowy w cenie do 20 zł, a po uzgodnieniach tele-
fonicznych zorganizujemy tu „chłopską” imprezę okolicznościową.
Polecamy! (jm)

Nowości po chłopsku 

Restauracja hiszpańska „Costa
del Mar” (Rynek Manufaktury,
tel. 42 630 20 02) zaprasza w listo-
padzie na kilka nowych dań.
Testowałem je jako pierwszy pod
koniec października i bez waha-
nia mogę je zarekomendować.
Szef kuchni Rafał Jakubczyk
moim zdaniem jest w tym fachu
lepszy od wielu mistrzów kuchni
rodem z samej słonecznej Hisz-
panii! Na początku był wykwint-
ny bulion wieprzowy z makaro-
nem warzywnym (wykonanym 
z pokrojonej kapusty pekińskiej!).
Pycha! Potem zaprosiłem do stołu
polędwicę po andaluzyjsku z gril-
la, której tajemnice zgłębiałem
niegdyś w podmadryckiej knajpce
„El Pardo” (jadał w niej sam gen.
Francisco Franco!). Tę wieprzową

polędwiczkę trzeba naj-
pierw odpowiednio przy-
piec na grillu, a potem
dusić w sosie na bazie kar-
melu z dodatkiem oliwek,
kaparów oraz kilku przy-
praw będących tajemnicą
szefa kuchni. Smakowało
wybornie, a potem spró-
bowaliśmy jeszcze polę-
dwicę wieprzową osłonię -
tą boczkiem, serwowaną
na ratatuj z dodatkiem
świeżej sałaty i ziół. To
prawdziwy rarytas! Na
eskalopki z polędwiczki 
z dodatkiem flambirowa-
nego banana, muśniętego sosem toffi z chili, niestety, nie starczyło
już miejsca, a wyglądały wyśmienicie. Gorąco polecam nowe dania
„Costa del Mar”!

Jerzy Mazur

Costa smaków Hiszpanii

Współwłaściciel restauracji Jarosław Gapys 
(z lewej) i szef kuchni Rafał Jakubczyk
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Na początku XX wieku wielkoprzemysłową, zamożną Łódź ogarnęła
moda na posiadanie domu letniskowego, drewnianego bądź muro-
wanego, położonego w okolicznych zalesionych osadach. Największą
sławą cieszyły się Popioły w Rudzie Pabianickiej, Wiśniowa Góra
pod Andrzejowem, Gałkówek, Rogi, Radogoszcz-Kolonia, a także
Grotniki i Sokolniki. Domy letniskowe musiały być otoczone natu-
ralnym drzewostanem, parkami, nawiązując do romantycznych idei
Ebenezera Howarda z końca XIX wieku. Takie miasta-ogrody powsta-
ły w Tuszynie, Kolumnie, Inowłodzu, wszystkie szczyciły się możli-
wością zażywania kąpieli w krystaliczno czystej rzece, zdrowym
i suchym powietrzem przepełnionym zapachem żywicy. Wielu zna-
nych fabrykantów zbudowało sobie na obrzeżach Łodzi letnie rezy-
dencje, jak choćby Izrael Poznański (pisaliśmy o tym w „Rynku
Łódzkim” nr 2/2010). Na początku sezonu letniego w prasie domi-
nowały ogłoszenia wynajmu „ładnej willi piętrowej z ogrodem owocowym
lub angielskim”, bądź skorzystania z dobrodziejstw pensjonatów,
restauracji, kortów tenisowych. W Kolumnie było aż 11 pensjonatów,
które świetnie prosperowały do II wojny światowej, przyciągając
głównie społeczność żydowską. Do Małej Palestyny, jak zwano wtedy
Kolumnę, zjeżdżano tłumnie z całymi rodzinami. Grotniki zaś,
zwane Grottensee, były opoką dla ludności niemieckiej – mieli tu
swoje letnie rezydencje Biedermannowie i Eisenbarunowie, a to, co po
nich zostało, można podziwiać do dnia dzisiejszego. I snuć refleksje...
Helmut Biedermann i jego amerykańska żona Hildegarda Maria
Luiza z domu Reimer wraz z synkami Peterem i Carlem spędzali
ostatnie wakacje 1939 r. w Grotnikach. Tu ich zastał wybuch wojny 
i stąd wyruszyli w długą i smutną podróż powrotną do Niemiec, 
a potem do Chicago, gdzie przyszło im prowadzić dużą, rodzinną
aptekę z rodzicami Hildegardy. Helmut Biedermann, podobnie jak
jego stryj Bruno, wspierał działalność podziemną. 

W willi Helmuta przy ulicy Skorupki 10/12 był punkt kontaktowy, 
w którym przekazywano dokumenty i wiadomości dla osób działa-
jących w podziemiu AK. W willi Biedermannów w Grotnikach prze-
chowywano kufer z dokumentacją i zdjęcia związane z rodziną
Biedermannów oraz ich fabryką na ulicy Widzewskiej (dziś
Kilińskiego). Stworzono tam także szpital dla oficerów pochodzenia
niemieckiego, a okoliczne domy stały się obozem dla niemieckich
uchodźców z Ukrainy i Wołynia. Dziś dom Biedermannów należy
do Ośrodka wypoczynkowego Boruta.
Innym nietuzinkowym właścicielem letniej rezydencji w Grotnikach
był Artur Eisenbraun, sukcesor Fryderyka Eisenbrauna, który prze-
szedł do historii jako prowodyr buntu ręcznych tkaczy – 20 kwietnia
1861 r. pięciuset majstrów tkackich zdemolowało dom Adolfa
Wolberga, pośrednika w handlu maszynami włókienniczymi, 
a następnego dnia wdarli się do tkalni Scheiblera przy Wodnym
Rynku, niszcząc 28 mechanicznych krosien. Fryderyk Eisenbraun 
w 1863 r. otworzył swoją pierwszą tkalnie ręczną, produkował tkani-
ny bawełniane w fabryce przy ul Zachodniej 68, a w 1894 r. kupił
dużą działkę przy ulicy Kilińskiego 228. Wybudował na niej
przędzalnię na 23 tysięcy wrzecion, tkalnię na 506 krosien, drapar-
nię, farbiarnię i bielnik. Firma zatrudniała 1000 osób. W 1924 r.
przedsiębiorstwem kierowali Otton i Artur Eisenbraun, którzy
wypoczywali w Grotnikach, ciesząc się dobrym sąsiedztwem
państwa Biedermann. Dziś dom Artura Eisenbrauna wygląda 
tak, jak na załączonej fotografii. W gąszczu zarośniętego ogrodu 
znalazłam stare poidło dla koni, wciąż pełne wody...

tekst i zdjęcia: Ewa Rabiega
Korzystałam z: J. Kusiński, R. Bonisławski, M. Janik Księga fabryk Łodzi,
wyd. J. Kusiński; rozmowa ze Zbigniewem Komorowskim, świadkiem
tamtych czasów, wrzesień 2010

Obchodzony w październiku jubileusz
35-lecia istnienia Muzeum Miasta Łodzi
miał wyjątkową oprawę. Potomkowie rodu
Poznańskich, około 40 osób, wybrało się 
w sentymentalną podróż do naszego miasta z odległych zakątków
świata: Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Brazylii
i Francji. Z tej okazji Muzeum przygotowało serię wydarzeń: kon-
certy muzyki poważnej, wykłady akademickie, wystawy poświęcone
twórczości potomków Izraela Poznańskiego – Alfredowi
Poznańskiemu Savoir, Victorowi Poznańskiemu i malarki z Brazylii
Flavii Nageschmidt Rodriguez, najmłodszej z rodu. Spotkanie 
z łódzką publicznością było niczym przeskok czasowy, retrospekcja
w XIX wiek, ale też uwolniło historie współczesne, anegdoty, 
w których kolejne, piąte już pokolenie rodu, przywoływało pamięć
i rodzinne legendy o Papuśku, Morylku, Stefie, Ali, Heli, Broni
– jak brzmiały oryginalne imiona członków rodziny. Licznie przy-
była publiczność mogła się dowiedzieć o niewiarygodnych losach
potomków Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, rozsianych po
świecie, zwiedzić okolicznościowe wystawy, podyskutować przy
kawie, spotkać dawno niewidzianych znajomych. 

(EwR)

Letniskowe rezydencje pod Łodzią

Poznańscy „u siebie”
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Warto tu inwestować?
O inwestycjach decyduje czynnik eko-

nomiczny, a w Łodzi jest stosunkowo
tanio, poczynając od nieruchomości i na
pracownikach kończąc. Firmy wciąż szu-
kają nowych, tanich rynków. Kilka lat
temu wszyscy chcieli być w Warszawie, ale
stolica jest już bardzo droga i pęka 
w szwach. Inne miasta na tym skorzystały,

inwestorzy dostrzegli też Łódź. To dobry znak, lecz niekontrolowany
i chaotyczny rozwój może miastu zaszkodzić. Nie ma tu bowiem
jasno sprecyzowanej strategii rozwoju i spójnego programu architek-
tonicznego, a władze nie szanują lokalnych inwestorów. Niektóre
projekty deweloperskie w centrum miasta budzą współczucie u archi-
tektów i specjalistów rynku nieruchomości, sporo jest nietrafionych,
gdyż nie biorą pod uwagę otaczającej tkanki miasta. Rozwój Łodzi 
uzależniony jest od stabilnego zatrudnienia, godziwych zarobków 
i dobrych warunków do życia. Infrastruktura komunikacyjna, sport,
kultura, szkolnictwo – to czynniki zapewniające niezbędne standar-
dy. Łodzi pilnie potrzeba teraz sprawnego menedżera z charyzmą, 
a nie politycznych graczy.

Wszyscy pytają, co będzie z rynkiem nieruchomości po przyjęciu euro...
Czy będzie to za kilka, czy kilkanaście lat – tego nie wiemy. Dziś

możemy przypuszczać, że po wprowadzaniu wspólnej waluty nie-
które ceny wzrosną. Zdrożeją artykuły pierwszej potrzeby i niektóre
usługi. Rynek nieruchomości oferuje „towar z górnej półki”, który
nie jest dostępny dla każdego. Podaż jest na dobrym poziomie,
popyt też się ujawnił. Brakuje tylko jednej podstawowej rzeczy: pie-
niędzy. Nie sądzę, żeby w nowym Eurolandzie zarobki Polaków zna-
cząco wzrosły. Nie spowoduje to też gwałtowniej zmiany polityki
banków w zakresie kredytowania rynku nieruchomości. Ale apetyt
deweloperów i właścicieli nieruchomości po wprowadzeniu euro
znacząco wzrośnie i będą oni podnosić ceny, jak to się stało po
wejściu Polski do UE. Wszyscy czekali na nowych inwestorów, ale
nasi unijni bracia nie „rzucili się” na polskie nieruchomości. Czas
upływał, a sztucznie podsycany optymizm opadał razem z cenami.

Moim zdaniem teraz będzie podobnie – ceny wzrosną, ale prawa
rynku to szybko zweryfikują. Wtórny rynek mieszkaniowy też nie
będzie znacząco drożał, podobnie jak domy jednorodzinne. Ceny
dobrej ziemi, szczególnie inwestycyjnej, zależą od polityki plani-
stycznej, infrastruktury, lokalizacji i możemy się tu spodziewać
drobnej korekty. Znacząco wzrośnie liczba obiektów handlowych
oferujących wyszukane marki i komplementarne usługi.  Nierucho -
mości biurowe też czekają zmiany, jakościowe i oczywiście cenowe 
– wtedy staną się przyjazne dla najemców. 

Jakie zmiany na rynku nieruchomości spowoduje podwyżka 
podatku VAT?

Już od jesieni można zaobserwować próby podwyższania cen
głównie lokali mieszkalnych. Deweloperzy przystępują do nowych
projektów, gdyż posiadają zapasy kupionej przed laty ziemi, gotowe
projekty oraz dokumentację. Zmieni się nieco styl i standard budo-
wanych mieszkań. „Lasy apartamentowców” zastąpią przeciętne,
oszczędne inwestycje, które deweloperzy będą chcieli sprzedać za
wyższa cenę, powołując się właśnie na podwyżkę VAT. Takie są nie-
ubłagane prawa rynku: zmiana podatku wpłynie na wszystkie sekto-
ry gospodarki – podrożeje paliwo, transport, materiały budowlane
i opłaty związane z realizacją transakcji. Szacuje się, że ceny ofertowe
zmienią się w granicach 10 procent. Prognozy gospodarcze raczej nie
wskazują na wzrost zamożności społeczeństwa, podatki skutecznie
będą więc „obcinać” i tak niewielkie dochody. Banki, co prawda,
wróciły na rynek z bardziej przyjaznymi ofertami kredytowymi 
i kuszą klientów promocjami, oferując kredyty walutowe. Ale to na
razie tyle optymizmu. Z zapowiedzi rządu wynika, że podwyżka
VAT w 2011 roku o 1 punkt jest już praktycznie przesądzona.
Zobaczymy, jaki przyniesie ona skutki dla rynku nieruchomości.
Trzeba inwestować rozsądnie, wybierać sprawdzone oferty i radzić się
specjalistów. Nieruchomości były, są i będą najlepszą lokatą kapita-
łu, odporną na recesję. Zainteresowanych tymi tematami zapraszam
na swoją stronę www.tomaszbleszynki.pl (not. jm)

Inwestujemy w Łodzi
Trzy pytania do Tomasza Błeszyńskiego, doradcy rynku nieruchomości 

Biurowiec „Forum 76” firmy VIRAKO przy zbiegu al. Piłsudskiego i ul. Kopcińskiego 

Wizualizacja hotelu „Novotel” firmy Echo Investment przy al. Piłsudskiego 
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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. 

Zmieniamy opony
Prognozy mówią, że lada moment spadnie śnieg i będą przy-

mrozki. Pora zatem pomyśleć o zimowych bucikach nie tylko dla
naszych maluchów, ale i pojazdów. Opony to najważniejszy element
bezpiecznej jazdy w zimie – powierzchnia, z jaką styka się samochód
z ulicą podczas jazdy ma wielkość kartki pocztowej. Drogi są 
w Polsce fatalne, zadbajmy zatem przynajmniej o własne opony.
Dzięki specjalnej mieszance gumowej, która nie twardnieje 
w niskich temperaturach, i specyficznej rzeźbie bieżnika, zimowe
opony skracają drogę hamowania nawet do 50 procent! 

Profesjonalną wymianę opon gwarantują serwisy INTER-
STOMIL, oferujące produkty najważniejszych firm na rynku 
– Goodyear, Dunlop, Fulda, Dębica, Nokian, Bridgestone, Firestone,
Michelin, Kleber i Kormoran. Serwisy zapewniają kompleksową
obsługę – montaż i demontaż kół, komputerowe wyważanie, napra-
wy opon i dętek, pogłębianie bieżnika opon ciężarowych, prostowa-
nie felg stalowych i aluminiowych (Zgierska 108), wymianę klocków
i szczęk hamulcowych, diagnostykę (Wersalska 46), obsługę klimaty-
zacji, wymianę oleju, pompowanie opon gazem, sprzątanie wnętrz
samochodów i pranie tapicerki. Można tu przechować opony i pła-
cić kartami kredytowymi. INTER-STOMIL ma atrakcyjną ofertę flo-

tową – zapewnia obsługę samochodów
osobowych, dostawczych, ciężarowych,
autobusów, pojazdów specjalnych,
ciągników i wózków magazynowych.
Posiada także znakomity serwis mobil-
ny, który dojedzie do klienta w promie-
niu kilkudziesięciu km od centrum mia-
sta. Więcej informacji znajdziemy na
stronie www.inter-stomil.pl Nie trzeba
czekać do pierwszych śniegów, aby zało-
żyć zimowe opony: wystarczy tempera-
tura 7 stopni C!
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Jak długo działa Pan w bran ży
spożywczej?

Od 9 lat. Od samego początku
w Zduńskiej Woli, początkowo 
po drugiej stronie ulicy, potem
wybudowaliśmy hurtownię tutaj.
Z Halą Selgros przy Rokicińskiej
współpracuję właściwie od począt-
ku jej istnienia. To duża firma 
i żaden producent nie da mi
takich warunków, jakie proponuje

Selgros. Asortyment hali jest znakomity, wynegocjowałem bardzo
dobre warunki i współpraca układa się znakomicie. Firmę pomaga
mi prowadzić żona, choć teraz zajmuje się rocznym synkiem.
Mieszkamy pod Zduńską Wolą, która jest ciekawym miastem 
– wciąż się tu coś dzieje, choć nie ma kina czy teatru. Jeździmy za to
do kinowych multipleksów w Łodzi.

Po otwarciu drugiej Hali Selgros przy ul. Pabianickiej chyba Pan
przejdzie do konkurencji...

Faktycznie, druga hala jest bliżej, więc zapewne zacznę tam robić
zakupy. Może mi zaproponują lepsze warunki współpracy!

Jakie produkty kupuje Pan najczęściej?
Nabiał i słodycze.
A wina? Selgros ma ich znakomity wybór!
Nie, alkoholu nie prowadzę. SERTOM to hurtownia spożywcza,

ale z naciskiem na nabiał i słodycze. Hala ma 720 mkw., działka 2500
mkw. Jak ją stawiałem, to wydawała się duża, teraz jest czasami za
mała i brakuje miejsca na ekspozycję.

Jak często robi Pan zakupy w Selgrosie?
Trzy razy w tygodniu. Jeździmy do hali na zmianę ciężarowym

Iveco i Fiatem, ale także dostawczym Mercedesem Sprinterem.
Jestem także klientem firmy Sobiesław Zasada Łódź od lat. Po wygra-
niu wspólnego konkursu Hali Selgros i spółki Sobiesław Zasada
Automotive przez weekend będę testował teraz najnowszą wersję
limuzyny E-Klasa. Bardzo się z tego cieszę!

Jakie ma Pan hobby?
Kręcą mnie sporty ekstremalne, raz nawet skakałem na spado-

chronie z samolotu z wysokości 4000 m. Trochę musiałem się 
przełamać, ale jak widać, udało się! Jeżdżę też na nartach, głównie 
w polskich Tatrach. Parę lat temu byłem też w Alpach, ale to trochę
za daleko. (not. jm)

SERTOM z Selgrosem i Mercedesem
Rozmowa z Tomaszem Wituckim, właścicielem firmy SERTOM w Zduńskiej Woli




