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Restauracja

SPATIF

zaprasza

na Kościuszki 33/35!

HOTELE

RYNEK SZTUKI
DOM AUKCYJNY i GALERIA

Centrum
KonferencyjoWypoczynkowe
Dzikie Wino

ul. Wschodnia 69, tel. 630-47-79

www.ryneksztuki.lodz.pl

BOSS

ul. Tatrzańska 11
tel. 42 672-48-89, 42 676-31-13
tel./fax 42 676-31-05

BOSS

BOSS

ul. Romana 44
tel./fax 42 640-96-69

Al. Piłsudskiego 141
tel./fax 42 674-07-36

romana44@wp.pl

hoteleboss@wp.pl

officeboss@hotel-boss.pl

GALERIA (parter)
czynna: pon.–pt. 12–18, sob. 10–15
Sztuka dawna i współczesna,
antyki i sztuka użytkowa

ALICJA

98-100 Wiewiórczyn k/Łasku,
ul. Hallera 49

HOTEL FOCUS ŁÓDŹ

REYMONT

tel. +48 43 676 20 20, fax +48 43 676 20 31

www.dzikiewino.com.pl
info@dzikiewino.com.pl

DOM AUKCYJNY (I piętro)
czynny: pon.–pt. 10–18, sob. 10–15

TERMINY NAJBLIŻSZYCH AUKCJI:

WAŻNE TELEFONY

6 marca - 146 Aukcja Dzieł Sztuk

recepcja@hotel-alicja.pl

ul. Łąkowa 23/25

tel. +48 42 637 12 00

www.hotelfocus.com.pl
lodz@hotelfocus.com.pl

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

rezerwacje@hotelreymont.com

CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ
CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel./fax 42 633-92-21
OŚRODEK INFORMACJI KULTURALNEJ ŁDK
LDK CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel. 42 633-72-99, fax 42 633-99-02
INFORMACJA LOTNICZA– LOT
AIRLINE INFORMATION
tel. 42 633-48-15
INFORMACJA MPK
CITY BUS & TRAM INFORMATION
tel. 42 672-11-12
INFORMACJA PKS
LONG-DISTANCE BUS INFORMATION
tel. 193-16

INFORMACJA KOLEJOWA PKP
TRAIN INFORMATION
tel. 194-36
POGOTOWIE RATUNKOWE / AMBULANCE
tel. 999
POLICJA / POLICE
tel. 997
STRAŻ MIEJSKA / CITY GUARD
tel. 986
STRAŻ POŻARNA / FIRE BRIGADE
tel. 998
BIURO NUMERÓW / DIRECTORY ENQUIRES
tel. 118-913

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
I ETNOGRAFICZNE

MUZEUM KINEMATOGRAFII

pl. Wolności 14, tel. 42 632-84-40
CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA

BOOK ART MUSEUM

MUZEUM SZTUKI / MUSEUM OF ART
ul. Więckowskiego 36,
tel. 42 633-97-90
MUZEUM SZTUKI REZYDENCJA
„KSIĘŻY MŁYN”

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

tel. 42 638-59-57

MUSEUM OF ARCHAEOLOGY
AND ETHNOGRAPHY

MUZEA

ul. Politechniki 19A
tel./fax 42 684-63-70
tel./fax 42 648-76-04

MUSEUM OF TEXTILE INDUSTRY

ul. Piotrkowska 282, tel. 42 683-26-84
MUZEUM MIASTA ŁODZI
MUSEUM OF ŁÓDŹ CITY

ul. Ogrodowa 15, tel. 42 654-00-82
MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI
MUSEUM OF SPORT AND TOURISM

ul. ks. Skorupki 21, tel. 42 636-83-58

MUSEUM OF CINEMATOGRAPHY

pl. Zwycięstwa 1, tel. 42 674-09-57
MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ

ul. Tymienieckiego 24, tel. 42 674-42-98
MUSEUM OF ART „KSIĘŻY MŁYN”
MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH RESIDENCE
MUSEUM OF INDEPENDENCE
ul. Przędzalniana 72, tel. 42 674-96-98
ul. Gdańska 13, tel. 42 632-71-12
MUZEUM GEOLOGICZNE
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ
GEOLOGICAL MUSEUM
- MUZEUM MARTYROLOGII
ul. Kopcińskiego 31, tel. 42 635-45-93
RADOGOSZCZ
- MUSEUM OF MARTYRDOM
ul. Zgierska 147, tel. 42 655-36-66

CENTRUM KONFERENCYJNE
HOTEL
RESTAURACJA
KAWIARNIA
DOMKI TYPU BRDA
STAJNIA Z PARKUREM
ODNOWA BIOLOGICZNA
UWAGA: Wszelkie zmiany adresów i telefonów prosimy zgłaszać redakcji do 15 dnia każdego miesiąca.

87-720 Ciechocinek, ul. Traugutta 5
tel. 54 283 42 71, 283 60 65
tel./fax 54 283 63 09
www.amazonka.ciechocinek.pl
e-mail: amazonka@ciechocinek.pl
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Jak co roku w styczniu – i tradycyjnie już w sali balowej restauracji
"Belweder" – spotkali się członkowie i sympatycy Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Łodzi. To już XVI Bal Królewski,
na którym intronizowany jest Król Kurkowy oraz dwaj Wicekrólowie.
Impreza rozpoczęła się efektownym wjazdem na przepięknych rumakach Ewy i Jarosława Denys
z Łaskiego Bractwa Kurkowego,
właścicieli hotelu Alicja. Punktualnie o godz. 20.00, po wybiciu 16
gongów przez Starszego Bractwa
gen. Ignacego Ścibiorka i oficjalnym powitaniu braci oraz ich
gości, prawie 200 osób ruszyło do
poloneza. Sama uroczystość intronizacji rozpoczęła się o 22.30 – wtedy właśnie Król z Wicekrólami złożyli na sztandar uroczyste ślubowanie i obowiązki królewskie objęli
brat Jarosław Wieczorek jako Król, brat Włodzimierz Tłokiński jako
I Wicekról i brat Bronisław Kałużny jako II Wicekról. Król Kurkowy
otrzymał od Starszego Bractwa insygnia władzy królewskiej – łańcuch,
buławę i szablę królewską, zaś wicekrólowie – królewskie kordziki. Gratulacje składał także kapelan bractwa ks. płk Jerzy Kołodziejczak, który
pobłogosławił intronizowanych. Taneczne pląsy, wiwaty i toasty przerywane były m.in. konkursami rzutów do arcyzabawnych tarcz (także
wiankami na lufy armatnie!),
szybkości picia piwa oraz loterią
bracką. Wśród sponsorów nagród
była również internetowa redakcja
Super Faktów, która Króla Kurkowego i jego małżonkę obdarowała
wypoczynkiem w Gospodarstwie
Agroturystycznym „Farma 69”.
Zabawa trwała do rana, nie zabrakło w niej recitalu brata Jarosława Filipiaka, znawcy brackich piosenek
z całej Polski. Królom życzymy owocnego panowania, a wszystkim braciom – samych sukcesów w nowym roku!
Jerzy Mazur
Zdjęcia: Zbigniew Heliński, JSM
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Strefa wciąż rośnie

mówił podczas styczniowej konferencji prasowej
Wiceprezes ŁSSE Krzysztof Grzywaczewski.
Wartość ubiegłorocznych inwestycji na terenie strefy to około 800
mln zł (w 2009 r. – 700
mln zł). Najwięcej, bo aż
100 mln zł, zainwestowała w Radomsku firma
Manuli
Hydraulics
Manufacturing, budując
zakład, w którym będą produkowane urządzenia hydrauliczne. Najwięcej nowych miejsc pracy – ponad 300 – stworzyła należąca do Polskiej Grupy Farmaceutycznej spółka Business Support Solution, która
otworzyła w Łodzi Centrum Usług Wspólnych. Z kolei 250 osób znajdzie zatrudnienie w zakładzie, który powstanie w podstrefie Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Opatówku (województwo wielkopolskie). Inwestorem jest spółka Colian Centrum Logistyczne, należąca do Grupy Jutrzenka Holding SA, która zobowiązała się do wzniesienia kosztem 80 milionów złotych wytwórni słodyczy oraz centrum
logistycznego. Zakład i centrum logistyczne powstaną na działce
o powierzchni ponad 8 hektarów. Poza obiektami produkcyjnymi
wytwórnia będzie posiadała własne laboratoria oraz magazyny
o powierzchni 25 tysięcy metrów kwadratowych. Natomiast spółka
Coco-Werk Polska zainwestuje na Nowym Józefowie (na granicy
Łodzi i Konstantynowa Łódzkiego) 33,2 mln złotych w budowę zakładu produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Powstanie on na działce o powierzchni 0,5 ha i znajdzie w nim pracę co najmniej 30 osób.
Spółka posiada już dwa zakłady w Łodzi, w których pracuje ponad 200
osób. Coco-Werk jest dostawcą podzespołów z tworzyw sztucznych
dla zlokalizowanych w Łodzi trzech fabryk koncernu Bosch-Siemens
Hausgeräte.
(jm)

25 zezwoleń na budowę
nowych zakładów wydano
w ubiegłym roku inwestorom
działającym w ramach Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Firmy te zatrudnią w sumie blisko 1,6 tys. osób (część miejsc
pracy już utworzono). W ciągu
12 miesięcy 2010 r. obszar strefy
powiększył się o prawie 40 ha
i wynosi obecnie blisko 1,2 tys.
hektarów. – Mimo kryzysu był
to najlepszy w historii ŁSSE rok –

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

RYNEK
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Budowlani na targach

W dniach 17-20 lutego
spółka
INTERSERVIS
zaprasza na XVIII Targi
Budownictwa INTERBUD.
To jedna z najlepiej ocenianych imprez budowlanych
w polskim kalendarzu targowym oraz największe
targi tej branży w środkowej
Polsce. W bieżącej edycji
uczestniczyć będzie 326
firm, które zaprezentują swoje produkty i usługi w 3 halach oraz
na terenie zewnętrznym na powierzchni 8500 mkw. w centrum
wystawienniczym przy halach EXPO i MOSiR. Targom towarzyszą
seminaria i konferencje cieszące się dużym zainteresowaniem środowisk branży budowlanej. Goście i zwiedzający będą mogli wziąć
udział w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Towarzystw Budownictwa
Społecznego, VII Forum Budownictwa Wiejskiego, Forum Wykonawców Województwa Łódzkiego, dowiemy się wszystkiego o bezpieczeństwie pracy i funduszach unijnych dla budownictwa, poznamy przyjazne techniki
grzewcze oraz jak projektować łazienki. Najlepsze produkty Targów INTERBUD
zostaną nagrodzone Złotymi Medalami Targów,
Kaskami Polskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej
Budownictwa oraz Laurami
Instalatora Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Kli-

matyzacji. – To targi nowych technologii, dobrych emocji i pozytywnych energii
– podkreśla Paweł Babij, dyrektor spółki INTERSERVIS. – Tu się nie
tylko handluje, lecz również rozmawia o przyjaznym otoczeniu wokół domu,
o nowoczesnych rozwiązaniach ułatwiających codzienne funkcjonowanie. Targi
integrują wystawców i środowisko budowlane, a wielkie zainteresowanie imprezą świadczy o tym, że budownictwo jest
ważną dziedziną polskiej gospodarki.
Otwierając poprzednią edycję targów minister infrastruktury
Cezary Grabarczyk wskazywał, że
branża budowlana poradziła
sobie ze spowolnieniem gospodarczym w kraju. W skali europejskiej wyniki produkcyjne i handlowe mamy znakomite, choć
każdy dmucha na zimne, to
po cichu robi swoje i pędzi
do przodu. Wystawcom, gościom
i organizatorom targów życzymy
samych sukcesów!
(jm)

Turystyczny zawrót głowy
W dniach 25-27
lutego Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają łodzian na Regiony Turystyczne NA
STYKU
KULTUR,
jedną z dynamiczniej
rozwijających
się
imprez tej branży
w Polsce. Jej tegoroczna, siedemnasta edycja
odbędzie się w Hali
EXPO przy ul. Stefanowskiego 30. Zapowiada się niezwykle interesująco zarówno pod względem ekspozycji 160 wystawców, jak
i imprez towarzyszących. Swoją ofertę przedstawią tu również
instytucje lokalne i samorządowe z większości województw, regionalne organizacje turystyczne miast, państw i regionów świata,
touroperatorzy, biura podróży. Nie zabraknie indywidualnych
obiektów turystycznych, ofert uzdrowisk i sanatoriów oraz propozycji gospodarstw agroturystycznych.
Regionem partnerskim targów jest Wielkopolska, która zaprezentuje się w Łodzi pod
hasłem „Wielka historia. Wielka przygoda”.
Goście będą mogli
dowiedzieć się o atrakcjach turystycznych
regionu, poznać miej-
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sca o unikatowych walorach
przyrodniczych, uczestniczyć
w licznych pokazach, m.in.
wyplatania koszy z wikliny
i mielenia ziarna na mąkę.
Odbędą się atrakcyjne seminaria i szkolenia – m.in. „Jak
wykorzystać Social Media
i Facebook w budowaniu relacji z klientem” oraz „Jak wystawiać się na targach, aby osiągnąć zamierzony efekt”.
Impreza jest doskonałą okazją
do poznania aktualnej oferty
turystycznej oraz do udziału w ciekawych wydarzeniach. Organizatorzy zaplanowali spotkania z podróżnikami Jarkiem Fischbachem i Anną Kufel-Dzierzgowską, którzy przybliżą gościom Amerykę Łacińską, odbędzie się także spotkanie z pasjonatami taniego
latania, którzy wyjaśnią jak tanio rezerwować bilety lotnicze. Podczas targów promowane będą czarterowe wyloty pod hasłem „Lataj
z Łodzi na wakacje”. Obejrzymy tu wystawy fotograficzne oraz
„Muzealnik Łódzki” – propozycję zwiedzania łódzkich muzeów
na podstawie biletu wstępu na targi. Wydarzeniem będzie kolejny
wojewódzki etap konkursu Polski Producent Żywności, do którego
produkty zgłaszają firmy mające siedziby na terenie naszego województwa. Podczas targów odbędzie się X finał konkursu turystyczno-krajoznawczego „A to Polska właśnie...". Zwiedzający znajdą
na targach mnóstwo inspiracji i doskonałe oferty, a więcej informacji na ten temat poznamy na stronie www.nastykukultur.pl
(BeO)
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MaK-Laser na zęby
Klinika Stomatologiczna
MaK-Laser
działa
od 2008 r. i oferuje pełny
wachlarz specjalistycznych
usług stomatologicznych,
w tym także dla dzieci –
jeden z trzech gabinetów
jest bajecznie kolorowy
i pełno w nim zabawek,
a maluchy po zabiegach
dostają zawsze nagrody.
Przeglądy zębów u dzieci,
jak i dorosłych, klinika
wykonuje bezpłatnie. –
Zapraszamy na leczenie zachowawcze, protetyczne, chirurgiczne, implantologiczne oraz zabiegi
z zakresu stomatologii estetycznej
w konkurencyjnych cenach –
mówi dr nmed. Maciej Split, dyrektor kliniki. Gabinety mają
kamery zewnątrzustne, dzięki której stomatolog może pokazać
pacjentowi na monitorze, jak wyglądają jego zęby przed i po leczeniu. Każdy gabinet posiada kompletny zestaw laserów – do borowania, cięcia i biostymulacji (pomaga w leczeniu aft, opryszczki wargowej, przyspiesza gojenie po zabiegach chirurgicznych, zmniejsza
bolesność po leczeniu kanałowym). Klinika posiada również własną pracownię radiologii cyfrowej, dzięki której można wykonać
zdjęcia pojedynczych zębów oraz tzw. panoramy. Wybielimy w klinice zęby metodą plazmową lub tradycyjną, zaś oczekujący w poczekalni pacjenci mogą korzystać z internetu. Przed pójściem do kliniki warto zajrzeć na stronę www.mak-laser.pl Zapraszamy!
(ar)

MaK-Laser NOWOCZESNE
GABINETY STOMATOLOGICZNE

Łódź, ul. Łososiowa 28/33

tel. 42 657 57 77 lub 511 770 777

ZDROWIE
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„Pod Tężniami”

30 lat dla zdrowia
Prezes Wiktor Kolbowicz i Wiceprezes Izabela
Kowacka podczas uroczystości 30-lecia Kliniki
Foto: Archiwum Kliniki

Nowoczesne urządzenia pozwalają wykrywać
nawet niewielkie zmiany,
niewidoczne
gołym
okiem, i na ich podstawie
monitorować postęp leczenia lub choroby.
– Tak wyposażone laboratoria mają najbogatsze kluby sportowe na świecie, a w Polsce może tylko Centrum Przygotowań Olimpijskich w Spale –
mówi fizjoterapeuta mgr Michał Dylewski. – Dzięki badaniom
w laboratorium nie działamy „w ciemno”, ukierunkowujemy profilaktykę
albo terapię po wypadkach czy urazach. Nasz ośrodek współpracuje z Collegium Medicum UMK w Toruniu, którego studenci korzystają z fachowej wiedzy i umiejętności naszych specjalistów oraz nowoczesnego sprzętu laboratorium.
Przyjeżdżają tu także na pokazy,
wykłady i ćwiczenia studenci wielu
innych uczelni kształcących fizjoterapeutów. Z usług Laboratorium
Badawczo-Rozwojowego Układu
Ruchu oraz ortopedycznej terapii
manualnej może skorzystać każdy.
Zabieg terapii musi być poprzedzony
konsultacją lekarską, którą oferujemy
na miejscu bez zbędnego oczekiwania.
Taka kompleksowa ocena jest integralnym elementem procesu usprawniania
zdrowia u pacjentów ze schorzeniami układu ruchu, zwyrodnieniowymi, reumatycznymi, ortopedycznymi i neurologicznymi.
Klinika posiada mnóstwo innowacyjnych atrakcji dla gości – m.
in. baseny ze stali nierdzewnej: jeden wewnętrzny z urządzeniami
do masażu karku i stóp, drugi kameralny i zewnętrzny, ale całoroczny,
cieszący się ogromnym powodzeniem szczególnie w zimie, gdy jest
minusowa temperatura i pada śnieg. Skorzystamy tu także z sauny
suchej, kabiny na promienie
podczerwone, słonecznej łąki,
łaźni parowej, ziołowej, prysznica wrażeń, brodzików do masażu stóp oraz urokliwej groty
solnej, mającej wzmocniony
mikroklimat panujący przy tężniach, stojących dosłownie ok.
200 metrów od kliniki.
Jerzy Mazur

Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” w Ciechocinku obchodziła w ubiegłym roku okrągłą rocznicę 30 lat istnienia. – W ciągu tych lat
zyskaliśmy opinię kliniki, która poziomem swych usług oraz bogactwem oferty leczniczo-wypoczynkowej potrafi zadowolić najbardziej wymagających klientów –
mówi jej Prezes Wiktor Kolbowicz, mający w dorobku szereg prestiżowych nagród biznesowych, w tym tytuł Menedżera Polskiego Hotelarstwa. Klinika zdobyła też godło "Teraz Polska" oraz nagrody w czterech kolejnych edycjach konkursu "Po Prostu Najlepszy", organizowanych przez Polską Izbę Hotelarską. Działa tu Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. prof. F. Kaltenborna, uroczyście otwarte
w roku ubiegłym (pisaliśmy o tym w „RŁ” nr 12/2010), a od 2007 r.
– Laboratorium Badawczo-Rozwojowe Układu Ruchu, specjalizujące się w diagnozowaniu dysfunkcji układu ruchu, monitorowaniu
postępów terapii lub choroby, oraz działalności naukowej związanej
z poszukiwaniem i weryfikacją nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych. W klinice można precyzyjnie zdiagnozować cały układ
ruchu człowieka i jego działanie. Trzy przyrządy podłączone do komputerów pokazują np. jak stopa naciska na podłoże, w którym miejscu bardziej, a w którym mniej. Można tu zbadać, czy pacjent ma
płaskostopie albo rzeczywistą lub fałszywą „ostrogę”. Na specjalnej
bieżni analizowany jest dokładnie sposób poruszania się każdego
narządu ruchu. Jest też przyrząd
do oceny i mierzenia równowagi. Badania takie pozwalają
na zaobserwowanie zaburzeń
funkcji układu ruchu nawet
przed wystąpieniem dolegliwości bólowych, co umożliwia
wprowadzenie optymalnej, indywidualnie dobranej profilaktyki
lub terapii.
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Kulturalny LUTY
Aż dwie premiery przygotował na ten krótki miesiąc Teatr Wasińskiego, a 8 lutego w jej sąsiedztwie pojawi się nowa wystawa,
Nowy. 5 lutego na dużej scenie odbędzie się premiera sztuki zatytułowana „Uroda codzienności. Sztuka użytkowa XIX-XX
Hanocha Levina pt. „Mord” – rzecz o ludzkiej tragedii, w której wieku”, która zaprezentuje kulturę materialną i styl życia mieszspirala przemocy zaraża zbrodnią zwykłych ludzi. Wizerunki czaństwa i burżuazji z tego okresu. Zobaczymy na niej zaaranżopostaci mają wymiar uniwersalny, a spektakl jest wyrazem sprzeci- wane wnętrze mieszczańskiego domu z pełnym wyposażeniem.
wu przeciw ludzkiemu upodleniu i pogwałceniu człowieczeństwa. Posłużą do tego obiekty z muzeów Łodzi, Sieradza i Krośniewic.
Z kolei 26 lutego o godz. 19.00 Nowy zaprasza na premierę zabaw- Ekspozycji towarzyszyć będzie cykl wykładów. Od 16 lutego do 27
nej i wzruszającej komedii „Przyjazne dusze”, pełnej czarnego marca obejrzymy zaś w Muzeum wystawę „Niewidzialne miasto”
humoru, ciepła i życiowej mądrości. Akcja sztuki toczy się (sesja o niej odbędzie się 3 marca).
w domu pod Londynem, do którego wprowadza się początkujący
Wiele różnorodnych imprez odbędzie się w klubie Wytwórautor kryminałów oraz
nia. Na 3 lutego zaplajego ciężarna żona.
nowano tam otwarte
Pisarz nie wie, że są tu
spotkanie typu jam
lokatorzy – niewidzialna
session. 9 lutego prepara duchów, do których
zentowane
będzie
dom należał...
przedstawienie
Na scenie Teatru
„Zbrodnia i kara”
Małego szykują się dwa
Dostojewskiego”
ciekawe koncerty – 6 lutew wykonaniu artystów
go wystąpi Martyna
Teatru Dramatycznego
Jakubowicz z koncertem
im. Ludwika Solskiego
„Okruchy życia”, a 20
w Tarnowie. 10 lutego
lutego Paweł Orkisz
warto
wybrać
się
będzie śpiewać ballady
do Wytwórni na konLeonarda
Cohena.
cert zespołu Alone. 11
W tym miesiącu są
lutego Wytwórnia udo„walentynki”,
które
stępnia swoją salę
zakochani mogą spędzić
Teatrowi Muzycznemu,
właśnie w Teatrze Małym
który zagra przedsta– 14 lutego o godz. 19.15
wienie „Na końcu
odbędzie się tu premiera
tęczy”, a będzie to zaraspektaklu pt. „Bożyszcze Anna Walczak i Paweł Audykowski w spektaklu "Na końcu tęczy"
zem benefis 25-lecia
kobiet”, komedia znanepracy
artystycznej
go amerykańskiego autora Neila Simona. Dla panów jest to krót- Anny Walczak, która gra w tym spektaklu główną rolę. 13 lutego
ki kurs uwodzenia „w pigułce”, a dla pań – podpowiedź: jak się o godz. 19.00 kabaret Neo-Nówka przedstawi swój autorski proubrać, jak patrzeć, jak się odważyć... Są też muzyczne propozycje gram pt. „Sex, Alkohol i Książki”. 23 lutego na scenie Wytwórni
na „walentynki” – 14 lutego o godz. 19.00 w Filharmonii Łódzkiej zobaczymy spektakl „Makbet” w wykonaniu aktorów z czeskiego
odbędzie się koncert Mai i Andrzeja Sikorowskich, a o godz. 18.30 Cieszyna (godz. 9.00 i 12.00). Przedstawienie wyróżnia się uniwerw Pałacu Poznańskich artyści Teatru Muzycznego zagrają swój salną scenografią i pięknymi klasycznymi kostiumami. Jego reżyspektakl z piosenkami pt. „Powróćmy jak za dawnych lat”. ser, Bogdan Kokotek, swoją inscenizację wypełnił cytatami z naj13 lutego o godz. 18.00 Teatr Wielki zaprasza na koncert pt. „Z Fil- większych światowych realizacji „Makbeta” (np. „Tron we krwi”
harmonią Dowcipu i Kabareciarnią”, podczas którego widownię Akiro Kurosawy). Ciekawym zabiegiem scenicznym jest wprowabawić będą satyrycy: Zenon Laskowik, Jacek Fedorowicz i Walde- dzenie niemalże do każdej sceny wiedźm, kreujących zdarzenia
mar Malicki. W Muzeum Miasta Łodzi do końca lutego prezento- i świetnie rytmizujących cały spektakl.
wana będzie otwarta w styczniu wystawa grafiki Jana Jubbal
Beata Ostojska

KINA
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

TEATRY
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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Koncertowe urodziny

1 lutego o godz. 19.00 recitalem fortepianowym Aleksandry Świgut rozpocznie lutowe spotkania z melomanami Filharmonia Łódzka. Pianistka wykona utwory Mozarta, Chopina, Prokofiewa i Szymanowskiego. Następnie z każdym tygodniem w Filharmonii wydarzenia będą się mnożyć, gdyż instytucja ta obchodzi w tym miesiącu
96. urodziny i przygotowała wiele atrakcji. 4 lutego w sali koncertowej wystąpią: zespół Quinteto Angel oraz wokalista Sergio Gobi
w programie „Tangoshow”, zawierającym utwory Carlosa Gardeli
i Astora Piazzolli. 11 lutego pianistka Beata Bilińska z towarzyszeniem orkiestry pod batutą Tadeusza Wojciechowskiego zagra koncert
pt. „Preludium do fajerwerków”, a będą to utwory F. Liszta i A. Dworaka. 15 lutego w Sali Kameralnej koncertować będzie kwartet smyczkowy „Con Fisto”, który zagra utwory Mozarta i Schuberta. Ale najwięcej będzie się działo 17 lutego! Tego dnia melomani będą mogli
uczestniczyć w próbach orkiestry i chóru oraz spotkaniach i rozmowach z muzykami. Warto podkreślić, że próba chóru będzie miała
charakter otwarty, adresowana jest do wszystkich, którzy śpiewać
lubią, choć niekoniecznie potrafią, a chórzyści, pod batutą Grzegorza Wierusa, zaproszą publiczność do wspólnego śpiewania. Tego
samego dnia
odbędzie
się
spotkanie
z
organmistrzem, który
opowie o organach, jakie planuje zbudować
w sali koncertowej FŁ w latach
2011-2013 (projekt
współfinansowany jest

przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, z którego na wykonanie i montaż organów Filharmonia otrzyma wsparcie w wysokości
2,4 mln zł). Przewidziane są także warsztaty muzyki elektronicznej,
opowieści o historii Łodzi i Filharmonii Łódzkiej, wycieczki po zakamarkach filharmonii, wreszcie – projekcja filmu o Wędrownym
Festiwalu „Kolory Polski”. Jak widać program tego dnia jest imponujący! Muzyka chóralna wypełni kościół Jezuitów przy ul. Sienkiewicza 60, gdzie 20 lutego o godz. 19.00 zaprezentuje się Chór Filharmonii Łódzkiej pod batutą Dawida Bera. Natomiast 21 lutego w siedzibie FŁ odbędzie się koncert inaugurujący II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Artura Rubinesteina. Przy pulpicie dyrygenckim
stanie Marcin Nałęcz-Niesiołowski, a utwory Chopina grać będzie
na fortepianie Garrick Ohlssohn. Uwaga! Przed koncertem w foyer
FŁ będzie można kupić wszystkie płyty Artura Rubinsteina oraz
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia”. Będzie też wystawa zdjęć
Juliusza Multarzyńskiego pt.„32 portrety wybitnych pianistów”.
Festiwal im. Rubinsteina zakończy się 27 lutego mocnym akcentem
– wystąpi z recitalem światowej sławy muzyk, urodzony w Argentynie
żydowski pianista Daniel Barenboim.
(BeO)

Tańczący z mustangami

Moja przygoda z końmi – wyjaśnia
– zaczęła się w stajni Arabika u Sławka
Bubasa, który zgodził się na robienie zdjęć
w stadzie. Jeździłem później na aukcje
do Janowa Podlaskiego, kiedyś trafiłem
na zawody jazdy w stylu western i wciągnęło mnie bez reszty. To bardzo kolorowa
i dynamiczna dyscyplina, a zawody odbywają się w miasteczkach westernowych.
Śląsk jest chyba kolebką westernu. W Karpaczu podczas zawodów łapania cielaka
zrobiłem zdjęcie, które zostało nagrodzone
Złotym Medalem przez ŁTF. Polscy
zawodnicy z powodzeniem startują w Stanach Zjednoczonych i nie zostają w tyle.
Poznałem wielu kowbojów, jeden z nich
tak bardzo utożsamił się ze stylem kowbojskim, że przez cały rok do pracy przyjeżdża
konno – ubiera się i zachowuje jak kowboj,
jeździ na wypasy krów, gdzie naprawdę
odpoczywa! Zbiór zdjęć prezentowanych
na wystawie powstał na imprezach sportowych. Opowiada o pasjonatach, miłośnikach i hobbystach jazdy westernowej,
ludziach przesiąkniętych stylem kowbojskim, którzy spełniają swoje marzenia.
Ostatnio Krzysztof coraz częściej zwraca uwagę na maltretowanie
– także psychiczne! – koni. Dlatego
w dniach 14-15 marca organizuje
Pierwszą Fotograficzną Akcję Przeciw Maltretowaniu Koni „Skaryszew
2011”. Szczegóły są na stronie www.
jarczewski.pl
Jerzy Mazur

Podczas 49. Dorocznej Wystawy Fotografii
Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego Krzysztof
Jarczewski otrzymał Złoty Medal ŁTF-u za Twórczość Artystyczną. Współpracuje z Polską Agencją
Fotografów FORUM, pismami Newsweek, Forbes,
Fot. Valdi Pietrzak
Angora, Koń Polski, witryną www.polskiearaby.
com, Fundacją „Międzynarodowy Ruch na Rzecz
Zwierząt VIVA!”, Stowarzyszeniem na rzecz Nowych Metod Komunikacji i Pracy z Końmi oraz Treningu Koni „Okiem Konia”. Na prywatnych
sesjach fotografował takie sławy, jak Bronisław Komorowski, Grażyna
Brodzińska, Katarzyna Grochola, Andrzej Olechowski, Bogusław
Kaczyński czy Bogusław Linda. O sobie mówi, że imał się w życiu różnych prac i zawodów, ale najlepiej czuje się właśnie w fotografii. Do 15
lutego w kinie Charlie przy ul. Piotrkowskiej 203/205 będzie można oglądać wystawę jego zdjęć zatytułowaną „Polski western”.
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Baśniowa Kawiarenka

Restauracja ANALOGIA

Stary Rynek 2

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

ul. Narutowicza 79c
tel. 42 632 21 21

Restauracja

Spatif
Al. Kościuszki 33/35
www.spatif.pl

tel: 42 633 41 05;
kom: 512 32 90 60

TOKYO Sushi-Bar

Piotrkowska 126
tel. 42 630 35 00

Restauracje w rotacji

Restauracja

Dworek
ul. Rogowska 24
tel. 42 65 76 40

Muzyka na żywo!

Manufaktura-Rynek
tel. 42 633 77 11

ul. Piotrkowska 67
tel. 42 633 68 68

Była „Filmowa” na Łąkowej 29,
nowa zapewne też będzie z filmem
związana, skoro znajdzie się w hotelu
„Film Hotel” sieci Double Tree by
Hilton, którego budowa rozpoczęła
się w grudniu 2010 r. w dawnej
Wytwórni Filmów Fabularnych. Przy
Piotrkowskiej 56 był kiedyś „Sfinx”,
teraz jest Restaurante Latino „Siesta” (po hiszpańsku „drzemka”),
oferujące dania kuchni hiszpańskiej i latynoamerykańskiej.
W Manufakturze przez kilka lat była ekskluzywna restauracja „L`Ecru”, teraz będzie „Lulu”, które się tu przenosi z Piotrkowskiej 116,
gdzie lokal pod nazwą „Cafe Lulu” oferował smakowite dania kuchni włoskiej – do dziś mam na końcu języka smak po krewetkach
na szpinaku czosnkowym w sosie brandy z grzankami, które tu zjadłem w zeszłym roku. Pozostaje nadzieja, że wraz z lokalami wędrują też szefowie kuchni, którzy w nowych miejscach
tak samo dobrze dadzą jeść. W „Cafe
Lulu” oglądaliśmy w ubiegłym roku
fascynujące pokazy tańca latynoskiego,
liczę na podobne w nowym miejscu.
Powodzenia w tej rotacji smaków!
Jerzy Mazur

Droga do smaku
Restauracja Rodzinna
„Cammino” (Rynek Manufaktury, tel. 42 632 64 34)
poleca w lutym kilka nowych
dań przyrządzonych na bazie polędwiczek – możemy
je wybrać w sosie kurkowym,
pieprzowym, musie żurawinowym, w pierzynce cebulowej lub zawinięte w bekonie
z oscypkiem. W styczniu
odwiedziła naszą redakcję
Bożena Prusakowska, szefowa informatora „Welcome
to Poznań”, którą zaprosiłem właśnie do „Cammino”
– ja zamówiłem polędwiczki
w bekonie z oscypkiem,
a nasz gość w musie żurawinowym. Dawno tak pysznych dań nie jedliśmy
i jestem teraz pewny, że będą
tu wpadać goście z Poznania!
„Cammino” po hiszpańsku znaczy „droga”,
zatem jest to znakomita
droga do wybornego smaku.
To jedno z niewielu miejsc
w Łodzi – jeśli nie jedyne –
w którym zjemy ognistego

rekina w sosie migdałowym.
Świetne miejsce na kameralną kolację we dwoje, niedzielny obiad z rodziną (jest tu
pokój zabaw dla dzieci!) oraz
dyskretny lunch biznesowy
przy stoliku na pierwszym
piętrze lokalu. Obejrzymy tu
przy okazji rewelacyjne zdjęcia i bibeloty z lat 20-tych,
wkomponowane w stylowe
wnętrza. Gorąco polecam
ten lokal!
Jerzy Mazur

Wytwórnia karnawału

Najlepsze bale karnawałowe organizowane były od lat w restauracji
„Filmowej”, która do października ub. roku funkcjonowała w dawnej
Wytwórni Filmów Fabularnych przy ul. Łąkowej 29. Pod koniec roku
rozpoczęła się jednak w centrum budowa hotelu Doubletree by Hilton
(patrz „RŁ” 12/2010) i „Filmowa” musiała zamknąć podwoje. Bawiły
się tu na balach karnawałowych gwiazdy rodzimego biznesu, ludzie kultury i sztuki, rozlewali tu po sobie whisky kowboje, a na scenie zabawiali gości nawet słynni Charros z Meksyku, którzy grali i śpiewali skoczne
piosenki meksykańskiego folkloru. W tym roku również będziemy
mieć okazję do szaleństw karnawałowych – tym razem w Klubie
Wytwórnia, która wspólnie z restauracją „Polską” zaprasza wszystkich
miłośników znakomitej zabawy w sobotę 5 lutego. Klub także mieści się
przy ul. Łąkowej 29, ale wejście jest od zaplecza! Są jeszcze wolne miejsca,
wystarczy zadzwonić pod nr 609 235 911. Zapraszamy!
(jm)

GASTRONOMIA
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SPATIF zaprasza!
Piękna
dwupiętrowa
kamienica przy al. Kościuszki
33/35, zbudowana w stylu secesyjnym w 1912 r., była niegdyś
własnością Wilhelma Lurkensa, fabrykanta wyrobów trykotowych. W 1956 r. w budynku
powstała legendarna Restauracja SPATIF (Stowarzyszenie
Polskich Artystów Teatru
i Filmu), która dobrze zapisała
się w pamięci i wspomnieniach wielu osób. Odwiedzali
ją wybitni reżyserzy i aktorzy,
o których powstały liczne
anegdoty. Trzydzieści lat temu
dostać się do lokalu można
było tylko okazując legitymację Spatif-u, ale barczysty portier wpuszczał tu także dziennikarzy i niżej podpisany
smakował w restauracji kanapki z móżdżkiem, pił czajnikówkę i słuchał opowieści
o latach, kiedy Łódź służyła
jako darmowy plener filmowy
w 150 polskich filmach, i kto
w lokalu spadł ze schodów,
nie rozbijając dwóch butelek
wódki, które miał w rękach...
Nowy właściciel lokalu naprawił i starannie przeprowadził
renowację wszystkich zabytkowych pomieszczeń, gdyż budynek jest wpisany do rejestru
zabytków Łodzi.
Dzisiaj
również
mamy
do zaoferowania mnóstwo ciekawych propozycji – mówi Joanna
Wo j c i e ch ow s k a - G ł owa ck a ,
dyrektor restauracji. – Wykorzystujemy profesjonalizm naszych
wspaniałych kucharzy, kelnerów
i barmanów, w lokalu odbywają
się prywatne przyjęcia, w tym wesela, bankiety, spotkania integracyjne
i naukowe. Poprzez kameralność
i ciepło restauracji można miło spędzić czas w towarzystwie rodziny,
przyjaciół i znajomych!
W lokalu jest pięć sal:
lustrzana i bankietowa (można
je łączyć), secesyjna, balowa
(wysoka na 10 metrów!) ze
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sceną, kominkiem i zabytkowym żyrandolem oraz cocktail bar. Do dyspozycji gości jest
parking, lokal jest czynny siedem dni w tygodniu od godz.
12.00 do ostatniego gościa.
Restauracja mieści jednorazowo 130 osób przy stołach
zasiadanych oraz 180 osób
przy stołach szwedzkich.
Zjemy tu wyśmienite dania
kuchni polskiej i międzynarodowej oraz kulinarne specjalności na zamówienie: dziczyznę, pieczone prosiaki czy
ryby w całości. W stylowych
gablotach coctail baru znajdziemy najlepsze alkohole
świata. Polecam i zapraszam!
Jerzy Mazur
Zdjęcia: Krzysztof Jarczewski,
JSM
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Dzikie Wino rekreacji
Centrum KonferencyjnoWypoczynkowe „Dzikie Wino” znajduje się niedaleko znanej miejscowości letniskowej
Kolumna przy trasie Łódź –
Wrocław. To znakomite miejsce
na weekendowy wypad rekreacyjny z rodziną lub urządzenie firmowej imprezy okolicznościowej. Do dyspozycji gości jest tu
70 miejsc noclegowych z nowoczesnym wyposażeniem RTV
i łazienką, dwa luksusowe apartamenty z aneksem kuchennym,
salonem i sypialnią, oraz stojąca
na uboczu willa z obszernym
salonem, jadalnią, aneksem
kuchennym, dwiema łazienkami i sypialnią. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wszędzie jest bezprzewodowy internet, śniadania
zjemy przy szwedzkim stole,
a serwowane dania są po prostu
rewelacją smakową! Restauracja
ma letni taras otoczony stylowym ogrodem i całość otoczona
jest pięknym starodrzewem. Dla
potrzeb szkoleń i konferencji
znajdziemy tu 6 klimatyzowanych sal wyposażonych w naj-

nowszy sprzęt multimedialny. Jednorazowo zmieści się w nich 150
osób na szkoleniu, a w największej
z sal na takich imprezach, jak wesela, bankiety, chrzciny czy komunie
– 120 osób. Serdecznie zapraszamy!

Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe “Dzikie Wino”
98-100 Wiewiórczyn k/Łasku, ul. Hallera 49
tel. +48 43 676 20 20, fax +48 43 676 20 31
www.dzikiewino.com.pl

Ciechocinek z atrakcjami
Ciechocinek od lat
przyciąga łodzian walorami leczniczymi i słynnymi na cały świat tężniami.
Działa tu wiele ośrodków
rekreacyjno-hotelowych,
a jednym z najbardziej
znanych jest „Amazonka”
– trzygwiazdkowy obiekt
z hotelem, przytulnymi
domkami campingowymi, stajnią i parkurem.
– Staramy się wciąż
nadążać za potrzebami gości – podkreśla dyrektor ośrodka Janusz Dylewski – i modernizujemy kolejno nasze przytulne domki campingowe oraz inwestujemy w nowe, bardzo nowoczesne zaplecze gastronomiczne. Blisko stąd do centrum miasta i przystani nad Wisłą, tanio, w restauracji serwowana jest smakowita kuchnia, a osoby wymagające rehabilitacji mają tu do dyspozycji gabinety
odnowy biologicznej.
„Amazonka” ma 150 miejsc noclegowych – w tym pokoje o wyższym standardzie i apartamenty; pokoje mają łazienki z pełnym węzłem
sanitarnym, telefon i sprzęt RTV-sat. Parking na 100 samochodów jest
strzeżony całą dobę. Hotel ma 7 sal konferencyjnych wyposażonych

WYPOCZYNEK

w sprzęt audiowizualny, tablice flipchart, rzutniki folii, wskaźniki laserowe, mikrofony bezprzewodowe i przewodowe, w razie potrzeby można
wypożyczyć rzutnik multimedialny i komputer. To idealne miejsce
na szkolenia i konferencje, ale warto tu także przyjechać na weekend
z całą rodziną. Jest tu zadaszony teren do grilla oraz biesiad przy ognisku. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, także miłośnicy jeździectwa, gdyż
w stajni jest kilkanaście koni rasy wielkopolskiej i są kucyki do zajęć
z hipoterapii dla niepełnosprawnych oraz bryczka i konny tramwaj
do wycieczek po mieście. W sezonie letnim można zamówić rejsy brygantyną lub motorówką po Wiśle oraz loty balonem i motolotnią nad
miastem. Przed wyjazdem warto zajrzeć na stronę www.amazonka.ciechocinek.pl i poznać aktualną ofertę!
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Salony dla koneserów
Rozmowa z Grzegorzem Witoniem,
właścicielem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego W&W
Kiedy powstało przedsiębiorstwo i jaki ma profil działania?
Firma W&W została założona 2 marca 1992 r. Zajmujemy się
handlem produktami branży
RTV i AGD oraz serwisem tych
urządzeń na poziomie Autoryzowanego Centrum. Zaczynaliśmy
jako autoryzowany przedstawiciel Panasonic – Technics. Dostosowując się do trendów rynkowych poszerzaliśmy naszą ofertę. Obecnie w ofercie posiadamy również:
sprzęt audiowizualny Sharp, Samsung, Pioneer, JVC, Sony, LG, Onkyo,
Tonsil. Przez 20 lat działalności staraliśmy się wprowadzać najnowsze
technologie: telewizory plazmowe, systemy kina domowego, kamery
i aparaty cyfrowe, telewizję HDTV oraz ostatnio - profesjonalne ekrany
wielkoformatowe Panasonic, aż do 152 cali. Mamy też szeroką gamę sprzętu AGD firm: Candy, Hoover, Teka, Beko, Gorenje, Electrolux, Wrozamet,
Bosch, Siemens, Ariston, Indesit, Ardo, Zelmer i wielu innych.
Gdzie macie salony i sklepy?
Prowadzimy je przy ul. Rokicińskiej 142 (znany jako „Zielpol”),
Nawrot 6, Obywatelskiej 87 oraz w DH Teofil przy ul. Aleksandrowskiej 38. Wszędzie zapewniamy miłą i profesjonalną obsługę, Która
służy radą oraz informacją o produktach. Salon przy Rokicińskiej jest
największym z naszych
sklepów. Na powierzchni prawie 2000 mkw.
są ekspozycje wszystkich firm, w których
się specjalizujemy.
Umiejscowiony jest
tam min. klimatyzowany salon plazm profesjonalnych i Studio
dźwięku Hi-Fi, w którym prezentowane są
W&W ul. Rokicińska 142 („Zielpol”)
W&W ul. Aleksandrowska 38 („Teofil”)

W&W ul. Rokicińska 142 („Zielpol”)

ekrany i nowoczesne wideoprojektory oraz sprzęt
audio dla koneserów. Posiadamy tu także bogatą ofertę telefonów bezprzewodowych, notebooków i popularnych ostatnio netbooków. Można tu kupić
różne zestawy komputerowe w dowolnej konfiguracji
z gwarancją na 24 miesięcy.
Oferujemy sprzedaż hurtową i detaliczną na korzystnych warunkach ratalnych.
W&W ul. Nawrot 6
W czym się specjalizuje
Salon przy ul. Nawrot 6?
W markach Panasonic i Sharp. Oferujemy duże rabaty i wyjątkowo
dogodne raty, nawet na 30 miesięcy. Można tu kupić dyktafony i cyfrowe aparaty fotograficzne, sprzęt AGD i wyrafinowany sprzęt RTV –
wieże HI-FI, kina domowe, telewizory plazmowe LCD i LED. Nowością są telewizory LCD – LED firmy Sharp Quatron. Telewizory firmy
Sharp z serii Quatron są niezwykłe, bo zawierają nie trzy, lecz aż cztery
kolory – czerwony, zielony niebieski i żółty. To dlatego są już tak popularne w Stanach Zjednoczonych. Znajdziemy tu także sprzęt firm
Onkyo, Tannoy, Quadral Jamo Klipch i Sennheizer, możemy przedłużyć gwarancję, a obok salonu jest duży strzeżony parking. Salony oferują transport z wniesieniem sprzętu do domu klienta.
A salon przy ul. Obywatelskiej 87?
To elegancki, przestronny i klimatyzowany salon ze sprzętem AGD
i RTV najnowszej generacji, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów
koncernów Panasonic,
W&W ul. Obywatelska 87
Candy, Beko, Sharp.
Nasze salony są czynne
w godz. 10-18 od poniedziałku do piątku,
a w soboty do 15.00.
Wyjątkiem jest „Zielpol” czynny w godz.
10-20, a w soboty
do 16.00.
Serdecznie zapraszamy!

W&W ul. Nawrot 6

W&W ul. Nawrot 6

www.wandw.com.pl
W&W ul. Aleksandrowska 38 W&W ul. Rokicińska 142
(„Teofil”), tel: 42 6557741
(„Zielpol”), tel: 42 6741695
fax: 42 6557979
fax: 42 6725280
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W&W ul. Nawrot 6,
tel/fax: 42 6327830

W&W ul. Obywatelska 87,
tel: 42 6403997,
fax: 42 6403998

HANDEL

IWA dla fachowców
W dniach 11-14 marca odbędą się Międzynarodowe Targi
Broni Myśliwskiej, Sportowej,
Artykułów Terenowych i Akcesoriów IWA & OutdoorClassics i Norymberga znów stanie
się – jak co roku już od ponad
30 lat! - Mekką miłośników
strzelectwa sportowego, myślistwa i broni zabytkowej. Pokaże
tu swoje produkty i usługi
ponad 1000 wystawców z blisko 50 krajów. Ubiegłoroczną imprezę
odwiedziło 32 214 gości, głównie handlowców i specjalistów branży
z całego świata i organizatorzy spodziewają się co najmniej tyle samo
zwiedzających w tym roku.
IWA wciąż dostosowuje się do nowych trendów, a samo centrum
przechodzi ustawiczną modernizację (pisaliśmy o tym w styczniowym wydaniu „RŁ”). Od lat goście targowi uczestniczą w spektaklu
„IWA goes outdoor” („IWA idzie w teren”), podczas którego model-

ARDESA tradycji
Od ponad 30 lat
nazwa ARDESA kojarzy się z bronią ładowaną odprzodowo na czarny proch. Firma produkuje również broń
myśliwską centralnego
zapłonu, ale to właśnie
tradycyjne odprzodowe
produkty historyczne
przyniosły jej sławę.
Co sprawiło, że firma
na pierwszy rzut oka nie
wyróżniająca się wśród
wielu innych producentów odniosła tak wielki
sukces na rynkach międzynarodowych?
Wyroby ARDESY
na rynku amerykańskim sprzedawane są
pod marką TRADITIONS. Jej sztandarowymi produktami są
sztucery Hawken i Kentucky, a więc broń będąca symbolem czasów
pionierskich z XVIIIXIX wieku. Nie bez znaczenia jest fakt, iż
można je kupić w bardzo
przystępnych

HOBBY

ki prezentują na scenie nowości – noże myśliwskie, ręcznie inkrustowane złotem sztucery i najmodniejsze fasony kurtek, butów i kapeluszy dla myśliwych obu płci. Przed sceną można wygodnie usiąść
w fotelach i przy piwie śledzić spektakl, odpoczywając przed kolejną
rundą wizyt na stoiskach, rozlokowanych w 5 olbrzymich halach
na przeszło 46 tys. metrów kwadratowych. Na targach przyznawana
jest od kilku lat nagroda dla najlepszego noża wystawy, o którą ubiega się ponad 150 wystawiających się tu producentów. Firmy prześcigają się w ściąganiu do siebie zwiedzających – stoiska często zbudowane
są z rekwizytów filmowych, na niektórych można trenować nawet
strzelanie do celów na telebimie. Zanim wybierzemy się jednak
na targi, warto zajrzeć na stronę www.iwa.info
Jerzy Mazur

cenach, na które stać
nawet przeciętnego zjadacza chleba. Oferta firmy
jest bardzo zróżnicowana: są to kapiszonowe
i skałkowe pistolety, karabiny, strzelby śrutowe,
repliki dział, a nawet
zestawy do samodzielnego montażu (fachowo
na całym świecie nazywa
się je z angielska kit). Nie
należy jednak kojarzyć
ARDESY tylko z bronią
klasy ekonomicznej. Produkuje ona bowiem również wysokiej jakości
broń tarczową – np. pistolet i karabin dolnokurkowy, a więc zarówno zwolennicy rekreacyjnego
strzelania historycznego,
jak i miłośnicy zmagań
sportowych, znajdą w tej
ofercie coś dla siebie. Przez ostatnie lata oferta firmy ARDESA sporadycznie i wyrywkowo pojawiała się w polskich sklepach, teraz dzięki
nowemu polskiemu importerowi będzie można kupić jej wszystkie
produkty. Szczegóły niebawem!
Michał Kuropatwa
Na zdjęciach:
1. Autor na Targach IWA 2010
2. Angel Calvete Zumalde, dyr. techniczny ARDESY na Targach IWA 2010
3. Pistolet skałkowy pirata kaliber .45, ubiegłoroczna nowość firmy
4. Miniaturowa replika armaty okrętowej i pistolet pirata
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Latitude komfortu
10 lutego firma PRZYGUCCY INTER CAR zaprasza
o godz. 18.00 do salonu przy ul.
Przybyszewskiego
176/178
na uroczystą prezentację modelu
Renault Latitude, połączoną
z wieloma atrakcjami. Obejrzymy tu wyroby firmy jubilerskiej
A&A i pokaz tańca Projekt Salsa,
poznamy oferty salonów SPA
Good Time, Silk Farm oraz Centrum Medycznego Enel Med, jak również nowe zapachy perfumerii Douglas. Wieczór zorganizowany będzie
w konwencji francuskiego spotkania przy lampce wina z poczęstunkiem przy dźwiękach akordeonu. Testować będziemy wina francuskie
dostarczone przez firmę La Passion du Vin, a gwiazdą wieczoru będzie
oczywiście Renault Latitude, należące do segmentu dużych luksusowych limuzyn.
Ma prawie 4,90 m długości, 1,83 szerokości i niemal 1,50 wysokości,
elektrycznie otwierany, panoramiczny dach ze szkła, dostępny w standardzie lub w opcji, zapewniający doskonałe doświetlenie wnętrza.
Całość jest owocem współpracy koncernów Renault i Nissan. W samochodzie zastosowano przednie
zawieszenie Laguny, a w tylnym
wykorzystano konstrukcję wielodrążkową Nissana, dzięki czemu
samochód prowadzi się pewnie
i wygodnie. Podstawową jednostką w ofercie jest silnik 2-litrowy,
uzyskujący moc 103 kW
(140 KM), ale będą też dostępne
silniki z sześciobiegową skrzynią
mechaniczną, zaś wysokoprężne

oferowane będą w wersjach 2.0 dCi. Podstawowe modele wyposażone
są w system audio 3D
Sound z 6 głośnikami
oraz odtwarzacz płyt CD
MP3 z funkcją Audiostreaming. System umożliwia obsługę telefonu komórkowego za pomocą technologii Bluetooth.
W opcji standardowej jest system klimatyzacji z nawiewami na tylne
miejsca, unikatowy w tym segmencie system kontroli jakości powietrza
z dwufunkcyjnym jonizatorem i podwójnym rozpylaczem zapachów,
fotel kierowcy z wbudowaną funkcją masażu (4 tryby działania!) oraz
karta Renault hands free, umożliwiająca otwarcie drzwi i uruchomienie
samochodu z funkcją automatycznego blokowania drzwi po oddaleniu
się kierowcy od pojazdu. Najtańsza wersja limuzyny kosztuje 79 900 zł.,
bogatsze wersje – od 98 400 do 168 900 zł.
(jm)

CAR SERVICE

CAR SERVICE

K&K KIEŁBOWSKI - serwis samochodowy FORD

Łódź, ul. Przybyszewskiego 176/178
tel. : 42 250 26 00, 42 250 26 01
www.przyguccy.pl

FORD

NASTAPOL

 kompleksowe

naprawy samochodów wszystkich marek
o masie do 3,5 tony
 przeglądy po przebiegu samochodów na gwarancji
i po gwarancji
 kompleksowa obsługa flot samochodowych
 pełny zakres przeglądów okresowych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, naczep i przyczep.

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

Piłsudskiego 162 – filia czynna od 7.00 do 21.00, w soboty do 14.00,
telefon 42 678 76 01, tel./fax 42 674 55 82
Kasprzaka 9B – filia czynna od 7.00 do 22.00 (stacja kontroli do 21.00),
w soboty do 14.00, telefon 42 630 02 98, tel./fax 42 630 02 99
Wileńska 60 – sklep oferuje szeroki wybór akumulatorów do samochodów, motocykli oraz quadów, drobne akcesoria samochodowe
i kosmetyki motoryzacyjne. Czynny jest od 8.00 do 16.00, w soboty
do 14.00, telefon 42 686 18 54
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MOTORYZACJA

