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

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

INFORMACJA KOLEJOWA PKP 
TRAIN INFORMATION
tel. 194-36
POGOTOWIE RATUNKOWE / AMBULANCE 
tel. 999 
POLICJA / POLICE
tel. 997
STRAŻ MIEJSKA / CITY GUARD 
tel. 986
STRAŻ POŻARNA / FIRE BRIGADE
tel. 998
BIURO NUMERÓW / DIRECTORY ENQUIRES 
tel. 118-913W
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ul. Tatrzańska 11
tel. 42 672-48-89, 42 676-31-13
tel./fax 42 676-31-05 
officeboss@hotel-boss.pl 

BOSS

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

BOSS

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

BOSS

ul. Łąkowa 23/25
tel. 42 637-12-00
www.hotelfocus.com.pl
lodz@hotelfocus.com.pl

HOTEL FOCUS ŁÓDŹ

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

REYMONT

HOTELE

ul. Politechniki 19A
tel./fax 42 684-63-70
tel./fax 42 648-76-04 
recepcja@hotel-alicja.pl

ALICJA

UWAGA: Wszelkie zmiany adresów i telefonów prosimy zgłaszać redakcji do 15 dnia każdego miesiąca.

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE 
I ETNOGRAFICZNE
MUSEUM OF ARCHAEOLOGY 
AND ETHNOGRAPHY 
pl. Wolności 14, tel. 42 632-84-40
CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA
MUSEUM OF TEXTILE INDUSTRY 
ul. Piotrkowska 282, tel. 42 683-26-84 
MUZEUM MIASTA ŁODZI 
MUSEUM OF ŁÓDŹ CITY  
ul. Ogrodowa 15, tel. 42 654-00-82 
MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI
MUSEUM OF SPORT AND TOURISM 
ul. ks. Skorupki 21, tel. 42 636-83-58 

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

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

RYNEK SZTUKI
DOM AUKCYJNY i GALERIA 
ul. Wschodnia 69, tel. 630-47-79

www.ryneksztuki.eu

GALERIA (parter) 
czynna: pon.–pt. 12–18, sob. 10–15

Sztuka dawna i współczesna, 
antyki i sztuka użytkowa

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

TERMINY NAJBLIŻSZYCH AUKCJI 
6 marca 
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Alliance
Française jest!

W lutym odbyła się w Manufakturze oficjalna inauguracja ośrodka
Alliance Française Łódź. W uroczystości uczestniczyli Francois Barry
Delongchamps, Ambasador Francji w Polsce, prof. Michał Seweryński,
Prezes Stowarzyszenia Alliance Française w Łodzi, Jolanta Chełmińska,

Wojewoda Łódzki, Witold
Stępień, Marszałek Wojewódz-
twa Łódzkiego, Marek Cieślak,
Wiceprezydent Łodzi oraz wielu
przedstawicieli świata nauki,
kultury i biznesu. Po szybkich
przemówieniach (było 12 stop-
ni mrozu!) w specjalnym
namiocie nastąpiło oficjalne
przecięcie wstęgi i goście mogli
ogrzać się w przytulnych
pomieszczeniach AF. Niestety,
później znów musieli wyjść na
mróz, gdyż bankiet odbył się 
w budynku Muzeum Sztuki
Współczesnej MS2, który znaj-
duje się po drugiej stronie
rynku. Tutaj jednak można się
już było ogrzać francuskim
winem i posilić przekąskami
przygotowanymi przez restaura-
cję „Spatif”. Przed bankietem
wręczono odznaczenia osobom

zasłużonym dla kultury Francji w Polsce – prof. Małgorzata Pyziak-
Szafnicka, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w Polsce i dyrektor
Instytutu Prawa i Administracji przy UŁ, otrzymała odznaczenie
Palmes Académiques w randze Kawalera, a prof. Krzysztof Pawłowski,
były dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki PŁ, członek
Francuskiej Akademii Architektury, otrzymał Order Sztuk Pięknych 
i Literatury w randze Komandora. 

Alliance Française działa w Łodzi od wielu lat – mówi prof. Michał
Seweryński, prezes stowarzyszenia. – Zastanawialiśmy się, czy ośrodek prze-
trwa na rynku bez parasola finansowego Uniwersytetu Łódzkiego. Ale decyzja

zapadła i dwa lata temu powstał
ośrodek polsko-francuski w Ma-
nufakturze. Dzisiaj widać wyraźnie,
że była to słuszna decyzja.
Zainteresowanie językiem i kulturą
francuską rośnie, a w Łodzi działa
coraz więcej francuskich przedsię-
biorstw, wspierających stowarzysze-
nie. Za rok, dwa Alliance Française
osiągnie pełną samodzielność 
i będziemy się finansować z kursów

językowych. Ośrodek działa przecież w Manufakturze, gdzie pełno jest młodych
ludzi, a uczą się u nas języków także pracownicy działających tu firm.

Bardzo się cieszę – podkreślał (po pol-
sku!) Ambasador Delongchamps – że
mogłem uczestniczyć w tej uroczystości.
Chciałbym podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do sukcesu ośrodka. To szczegól-
nie przydatne miejsce do rozwijania współpra-
cy kulturalnej i biznesowej między naszymi
krajami. Jestem wdzięczny władzom Łodzi
i województwa, że wspierają działalność
Alliance Française.

Gratulujemy udanej imprezy i życzy-
my jak najwięcej słuchaczy na kursach! 

Beata Ostojska

Dyrektor ds marketingu TOYA Andrzej
Pasowski i prof. Michał Seweryński
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Dziewięciu inwestorów otrzymało w lutym zezwolenia na 
działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, zobowiązu-
jąc się do zainwestowania blisko 360 mln zł, dzięki czemu powstanie
prawie 770 miejsc pracy. Spółka Coko-Werk, która dostarcza 
elementy z tworzyw sztucznych łódzkim producentom sprzętu
AGD, za 33 mln zł buduje drugi zakład w podstrefie Łódź na Nowym
Józefowie. Zatrudnienie znajdzie tu ok. 30 osób (dziś w spółce 
pracuje 200 osób). 

Spółka WinCup, producent jednorazowych opakowań dla
gastronomii, na działce na Nowym Józefowie zbuduje za 20 mln zł
nowy zakład, w którym zatrudni co najmniej 155 osób. To jeden 
z największych w Europie producentów jednorazowych naczyń dla
sieci restauracji szybkiej obsługi. Co najmniej 150 osób znajdzie
pracę w nowym zakładzie meblarskim spółki TDW w Woli
Krzysztoporskiej (powiat piotrkowski). Firma zainwestuje w nowy
projekt 15 mln zł. Firma Flexpol, produkująca folie polipropyleno-
we, kosztem 75 mln zł rozbuduje zakład w Płocku, w którym zwięk-
szy zatrudnienie o 30 osób (dotychczas zatrudnia 150). Jest to pierw-
szy inwestor w utworzonej w 2010 r. podstrefie ŁSSE w Płocku.

Spółka Suwary Tech, należąca do
notowanej na GPW grupy Suwary
SA, w podstrefie ŁSSE w Ksa-
werowie zbuduje zakład produ-
kujący opakowania z tworzyw 
sztucznych. Inwestycja warta jest
22,4 mln zł i stworzy miejsca pracy
dla ponad 30 osób. Powiększa się
także podstrefa Stryków. Spółka
SWM-Poland zainwestuje tu co
najmniej  8 mln zł w rozbudowę

zakładu produkującego papier do papierosów, w którym stworzy 
10 nowych etatów (teraz zatrudnia 90 osób). Z kolei w podstrefie
Ostrzeszów (województwo wielkopolskie) polska firma POPRAWA
Producent Opakowań Tekturowych za 6 milionów zł zbuduje
zakład, w którym pracę znajdzie co najmniej 50 osób. Spółka Colian
Centrum Logistyczne w Opatówku (województwo wielkopolskie)
za 80 mln zł wzniesie zakład produkcji wyrobów cukierniczych 
z możliwością pracy dla co najmniej 250 osób. Natomiast Procter &
Gamble Operations Polska za kilkadziesiąt milionów dolarów
wybuduje w Warszawie zakład produkcji chusteczek do pielęgnacji
niemowląt, w którym powstanie co najmniej 60 miejsc pracy. To
czwarta inwestycja tego koncernu w Łódzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej. Gratulujemy i życzymy szybkiego uruchomienia
produkcji! (ar)

Strefa na drożdżachStrefa na drożdżach
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Gdy oddawaliśmy marcowy numer do druku, trwały właśnie
targi Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR, organizowane od
siedemnastu lat przez Międzynarodowe Targi Łódzkie. To jedna 
z najbardziej dynamicznie rozwijających się imprez branży tury-
stycznej w Polsce. Bierze w niej udział 160 wystawców, a swoją ofertę
pokazują tu także instytucje lokalne i samorządowe z większości
województw, regionalne organizacje turystyczne miast, państw 
i regionów świata, touroperatorzy, biura podróży. Regionem partner-
skim imprezy jest Wielkopolska, która pokazuje się w Łodzi pod
hasłem „Wielka historia. Wielka przygoda”. Goście targów mogli tu
nauczyć się wyplatać kosze z wikliny i mielić ziarno na mąkę, wysłu-
chać relacji z podróży znanych podróżników Jarka Fischbacha 
i Anny Kufel-Dzierzgowskiej o Ameryce Łacińskiej, oraz obejrzeć
wiele interesujących wystaw fotograficznych. A kto kupił bilet na
targi, mógł dzięki niemu bezpłatnie zwiedzać łódzkie muzea. W trak-
cie targów ogłoszone zostaną wyniki wojewódzkiego etapu konkursu
Polski Producent Żywności – o nagrodzonych napiszemy już jednak
w kolejnym wydaniu naszego magazynu w kwietniu, a w marcu prze-
czytamy relację z imprezy na stronie www.nastykukultur.pl (BeO)

Prawie 200 wystawców zaprezentuje swoją ofertę na XIV Łódz-
kich Targach Edukacyjnych, jednej z najważniejszych imprez tej 
branży w Polsce. Poznamy tu kompleksową ofertę edukacyjną szkół

i uczelni oraz propozycje placówek zajęć pozaszkolnych i producen-
tów środkowych dydaktycznych. Tegoroczna impreza szczególnie
promować będzie szkolnictwo zawodowe – w specjalnych Punktach
Konsultacyjnych Doradztwa Zawodowego młodzież uzyska fachową
pomoc w wyborze kierunku kształcenia i ścieżki kariery zawodowej.
W targach zapowiedziało udział prawie 50 szkół wyższych.
Uzupełnieniem oferty wystawców są liczne wydarzenia towarzyszące
– jedną z wielu atrakcji będzie pokazowa lekcja modelingu z udzia-
łem Wicemiss Polonia Agaty Biernat. Odbędzie się także konferencja
„Jak promować szkołę poprzez nowoczesne technologie”, przezna-
czona dla dyrektorów szkół i zorganizowana wspólnie 
z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli oraz Wolters
Kluwer Polska, wydawcą miesięcznika „Dyrektor Szkoły”. Młodzież
będzie mogła na targach wysłuchać wykładu „Kopiowanie z interne-
tu, kompilowanie gotowców, czy własna praca? Elektroniczny system
antyplagiatowy jako narzędzie do weryfikowania samodzielności
uczniów”. Organizatorem imprezy są Międzynarodowe Targi Łódz-
kie, a odbędzie się ona w dniach 10-12 marca w Hali EXPO przy 
ul. Stefanowskiego 30. Zapraszamy! (BeO)

Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają w marcu na 
XXII Międzynarodowe Targi Komunikacji Elektronicznej INTER-
TELECOM. To jedyna impreza branży ICT w Polsce, a jej tegorocz-
na edycja odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa
Infrastruktury, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Marszałka
Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi.
Strategicznymi partnerami imprezy są Krajowa Izba Komunikacji
Ethernetowej, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Komunika-
cji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba
Komunikacji Elektronicznej, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej
oraz Wydawnictwo MSG Media. Zadaniem imprezy jest wspomaga-
nie rozwoju przedsiębiorczości, rozwijanie konkurencyjności rynko-
wej oraz promocja nowatorskich rozwiązań w szeroko pojmowanej
branży komunikacji elektronicznej. Targom towarzyszą liczne pre-
zentacje, konferencje i sympozja. W zeszłym roku hitem była np.
konferencja poruszająca kwestie związane z telemedycyną – w tym
roku organizatorzy zapraszają na konferencję „Samorządowe Sieci
Szerokopasmowe. Ostatnia Mila. Operatorzy. Kontent.” Tradycją
INTERTELECOM jest Konkurs o Złoty Medal targów – w latach

1994-2010 zgłoszono do niego 317 produktów, a wysokie Jury rozda-
ło 74 medale. Kto je zdobędzie w tym roku – dowiemy się w dniach
22-24 marca. Warto tu przyjść! (ar)

Turystycznie w EXPO

Edukacja dla kariery

INTERTELECOM dwadzieścia dwa
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W lutym ruszyła piąta, jubileuszowa edycja Młodzieżowego
Parlamentu Europejskiego, zainspirowana przez dra Jacka Saryusz-
Wolskiego, posła do Parlamentu Europejskiego. Jest to cykliczny 
projekt edukacyjny, skierowany do szkół gimnazjalnych oraz ponad-
gimnazjalnych z Łodzi i regionu. W tym roku weźmie w nim udział
ok. 80 uczniów z 22 szkół. Młodzież będzie słuchać wykładów, 
dyskutować w przypisanych im frakcjach politycznych i poznawać
zasady negocjacji. Tematami wiodącymi V edycji MPE to: 
Unia Europejska i prawa człowieka w dobie nowych technologii komunika-
cji oraz Rozwój aktywności europejskiej poprzez wolontariat. Na finalnym
posiedzeniu MPE, przewidzianym na 19 maja br., młodzi parla-
mentarzyści przedstawią opracowany wcześniej tekst rezolucji.
Uczestnicy oceniani będą indywidualnie – zdobywając punkty za
frekwencję, aktywność, wyniki testów, opracowanie stanowiska rezo-
lucji i udział w symulacji sesji plenarnej V MPE. Nagrodą dla laure-
atów projektu jest wyjazd studyjny do Brukseli w czasie polskiej
Prezydencji w Radzie UE, ufundowany przez posła J. Saryusz-

Wolskiego, któremu szcze-
gólnie bliska jest edukacja
młodych ludzi oraz ich
entuzjastyczne nastawienie
do wspólnej sprawy, jaką
jest Unia Europejska.
Współorganizatorem pro-
jektu jest Łódzkie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego,
a partnerem przedsięwzię -
cia w finale – Instytut
Europejski w Łodzi. Więcej
informacji na ten temat
znajdziemy na stronie
www.saryusz-wolski.pl

Ewa Rabiega

Młodzi do Brukseli
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W XVIII edycji Targów Budownictwa INTERBUD, które spółka
INTERSERVIS zorganizowała w lutym, uczestniczyło 326 firm 
z kraju. Wiele z nich zgłosiło swoje wyroby do konkursu o Złoty
Medal Targów, a dziesięć z nich zyskało szczególne uznanie Komisji
Konkursowej. Złoto zdobyły trzy firmy: PPHU STROPEX 
z Fabianowa za strop gęstożebrowy, spółka TIBEX z Łodzi 
za pompę ciepła Vitocal 200-S, oraz PPUH KEKBUD z Łodzi za
kolektor cieczowy próżniowy KSR 10. Wyróżnienia otrzymały:
spółka ATHENASOFT Warszawy za ogólnopolską bazę cen 
w budownictwie Intercenbud, RUUKI POLSKA z Żyrardowa za bla-
chę dachówkową Finnera, VDS EUROPE z Łodzi za wielofunkcyjny
moduł mobilny MobilHome, FINNDOMO Sonkajärvi z Finlandii
za ofertę budownictwa niskoenergetycznego z programem finanso-
wania Banku Ochrony Środowiska. Wojewoda Łódzki przyznał
swoją nagrodę firmie ZIELONE OCZYSZCZALNIE z Szadku za
przydomową oczyszczalnię ścieków Traidenis, zaś Główny
Inspektor Nadzoru Budowlanego nagrodził znaną łódzka firmę
PPHU PETECKI za drzwi zewnętrzne z tworzywa najnowszej gene-
racji Rau–Fibro. Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
przyznała Godło Złoty Kask firmom SOPEXIM z Aleksandrowa
Łódzkiego za elastyczną matę do izolacji cieplnej Steico-Flex oraz
PPHU PETECKI za wspomniane już drzwi zewnętrzne. Nagroda za
najciekawsze stoisko i sposób prezentacji oferty targowej przypadła
firmie BIOSERWIS z Łodzi. Gratulujemy! (jm)

INTERBUD ze złota

Athenasoft

BioservisFinndomo i Bank 
Ochrony Środowiska

Kekbud

PPHU Petecki

Stropex Tibex

VDS Europe

W dniach 11-14 marca miłośnicy strzelectwa sportowego, broni
kolekcjonerskiej oraz myśliwskiej jadą do Norymbergi na
Międzynarodowe Targi Broni Myśliwskiej, Sportowej, Artykułów
Terenowych i Akcesoriów IWA & OutdoorClassics. Jak podkreślają
organizatorzy, wystawi się tu ponad 1000 firm z 50 krajów świata. 
W zeszłym roku targi odwiedziło przeszło 30 tys. gości 
– handlowców i specjalistów branży. W tym roku na pewno nie
będzie ich mniej!

W zachodniej Europie sport strzelecki, terenowy oraz łowiectwo
rozwijają się bardzo dynamicznie. Niemcy rocznie wydają 

3,7 miliarda euro na specjalistycz-
ny sprzęt terenowy, a Niemieckie
Stowarzyszenie Turystyczno-
Krajoznawcze szacuje ten sektor
rynku na ok. 11 miliardów euro.
Jest więc dla kogo produkować
sportowe i myśliwskie ubrania,
buty, akcesoria, amunicję i broń.
Instytut Badań Kryminalistycz-
nych z Dolnej Bawarii wykazuje,
że w ostatnich 5 latach rosną w Niemczech przypadki napadów na
policjantów. Dlatego właśnie równolegle z targami odbywa się tu
konferencja „Broń i wyposażenie” oraz Akademia Zarządzania
Policją. Wystawcy bardzo dbają o to, aby ich produkty i oferowane
usługi przyciągnęły nie tylko miłośników sportów strzeleckich,
kolekcjonerów i myśliwych, ale również fachowców od zaopatrzenia
policji, wojska, służb specjalnych oraz celnych. Niektóre z hal wysta-
wienniczych dedykowane są poszczególnym segmentom rynku 
– jedna z nich jest np. przeznaczona specjalnie dla producentów
kamizelek kuloodpornych, hełmów oraz akcesoriów dla policji. 
My oczywiście przyjrzymy się tu nowościom strzeleckim i kolekcjo-
nerskim, o czym napiszemy w kwietniu. A tymczasem zapraszamy
na stronę www.iwa.info Jerzy Mazur

IWA dla strzelców
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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
tel. 42 632-05-68
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

W Muzeum Miasta Łodzi ruszy w marcu nowy cykl spotkań
pt. „Smaki życia”. – Będą się odbywać w kawiarni Retro Cafe, 
mieszczącej się w Pałacu Poznańskich przy Ogrodowej 15. Chcemy w tym
cyklu przybliżać wyjątkowych ludzi, pasjonatów o niepokornych, poszuku-
jących osobowościach – mówi autorka cyklu Maria Barud. Pierwsze
spotkanie z tego cyklu odbędzie się 31 marca o godz. 19.00, a jego
bohaterką będzie Halina Szejak vel Żeak, która opowie o swojej
podróży do Indii, poprowadzi warsztaty mandali, medytacji 
i widzenia aury. Halina Szejak vel Żeak przybliży też swój projekt
urządzenia w Witowie k. Łodzi „Glinianej Osady” – osady ekolo-
gicznej, w której wykorzysta lokalny potencjał i tradycyjne warto-
ści regionu. Podczas wieczoru w Retro Cafe będzie jej towarzyszyć
Stefan Poprawa – mistrz gry na flecie oraz specjalista w zakresie
indyjskiej kuchni wegetariańskiej. 

W Teatrze Wielkim 5 i 6 marca odbędą się premierowe 
przedstawienia spektaklu operowego złożonego z dwóch dzieł:
„Dydona i Eneasz” Henry’ego Purcella oraz „Zamek Sinobrodego”
Béli Bartóka. Opera Purcella to dzieło z 1689 r., którego okolicz-
ności powstania i prawykonania otacza tajemnica; znane jest dziś
tylko z XVIII-wiecznych kopii. Libretto opowiada o miłości
Dydony – królowej Kartaginy i Eneasza – syna bogini Afrodyty 
i króla Anchizesa. Do historii tego związku wkradają się złe moce.
Z kolei geneza opery „Zamek Sinobrodego” sięga starej baśni 
o księciu, który mordował swe kolejne żony. Jest jednak tylko
kanwą, na której rozgrywa się dramat miłosny. W poemacie Béli
Balázsa, napisanym do kompozycji Bartóka, Sinobrody nie jest
już potworem. To nie on, lecz kobieta – Judyta staje się źródłem
niebezpieczeństwa. Pragnie ona rozproszyć mrok posępnego
zamczyska i odkryć sekret siedmiorga zamkniętych drzwi. 
W spektaklu wystąpią Robert Gerlach i Adam Szerszeń w roli
Księcia Sinobrodego, Agnieszka Makówka i Agnieszka Rehlis
jako Judyta; w spektaklu są także trzy role nieme – trzech żon
Sinobrodego. Orkiestrą Teatru Wielkiego dyrygować będzie
Łukasz Borowicz, a reżyserem widowiska jest Jacek Gąsiorowski. 
15 marca na scenie Teatru Wielkiego odbędzie się Gala Baletowa,
połączona z pokazem tegorocznych dyplomantów Szkoły
Baletowej im. F. Parnella w Łodzi. Filharmonia Łódzka też będzie
gościć młodych artystów – 29 marca dadzą tam koncert kamerali-
ści z European Union Youth Orchestra, natomiast 31 marca ta
sama orkiestra wystąpi w pełnym składzie symfonicznym 
z programem złożonym z utworów Wagnera i Liszta. 

W Teatrze Nowym przez cały marzec trwają próby do 
spektaklu pt., „Kto nie ma, nie płaci” Dario Fo, które reżyseruje
Piotr Bikont. Premiera przewidywana jest na 9 kwietnia. Z kolei 

w Teatrze Powszechnym 5 marca rozpocznie się XVII Festiwal
Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych – obejrzymy wtedy 
spektakl „Nasza klasa” w reżyserii Odreja Spisaka i Tadeusza
Słobodzianka. Festiwal potrwa do 6 kwietnia. Gospodarze 
pokażą na festiwalu również przedstawienie „Bóg mordu” 
w reżyserii Katarzyny Kalwat, będą też koncerty i wystawa plakatu
teatralnego.

Beata Ostojska

Kulturalny marzec
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7 kwietnia 1923 r. w późnych godzi-
nach popołudniowych w mieszkaniu
Yehudy Mozesa na ulicy Południowej 29
(dziś Rewolucji) odbyło się spotkanie sze-
ściu zaprzyjaźnionych ze sobą przemy-
słowców branży włókienniczej. Prezydent
Władysław Grabski ostro wtedy przykręcał
śrubę podatkową i wielu przedsiębiorców
myślało o wywiezieniu kapitału z kraju: 
w latach 1925-1926 wyemigrowało z Polski
do Palestyny 26 tysięcy Żydów! 

Yehuda Mozes, Eliezer Braun, Meir
Danzigier, Mosze Berliński, Benjamin
Guter i Lajb Szajnfarber postanowili zbu-
dować pierwszą w ówczesnej Palestynie
fabrykę pończoch i trykotaży, a tym

samym uwiecznić pamięć swego rodzinne-
go miasta na Ziemi Świętej. Protokół 
sporządzony w trakcie spotkania zakładał
powołanie do życia Towarzystwa Lodzija
z kapitałem zakładowym 12 tysięcy funtów
szterlingów. Każdy z w/w wniósł sumę
2000 funtów. Kamień węgielny pod budo-
wę fabryki położono latem 1924 r. na par-
celi wskazanej przez Yehudę Mozesa na
przedmieściach Tel Awiwu (dziś skrzyżo-
wanie ulic Maze i Halewi w centrum).
Budynek wzniesiono z czerwonej cegły,
gdyż fabryka miała przypominać „te, co
stoją w Łodzi”. Znakiem fabrycznym
Towarzystwa był biały orzeł, mający pod
skrzydłami gwiazdę Dawida z napisem
Lodzija w środku. Nie był to jedyny łódzki
akcent w Tel Awiwie (po polsku „Wzgórze
Wiosny”) – powstała tu również m.in.
cukiernia „Łodzianka”, założona przez
łódzkiego cukiernika Jakuba Kupera, która
sprzedawała najlepsze babki w mieście.
Ulica Allenby'ego, centralna arteria miasta,
miała w założeniach urbanistycznych
przypominać Pola Elizejskie w Paryżu,
długo się spierano w Ratuszu, czy ma być 6-
cio czy 12-metrowa, aż w końcu zadecydo-
wano, że będzie jak Marszałkowska 
w Warszawie, a jeden z radnych dorzucił 
– i jak Piotrkowska w Łodzi! Sam pomysło-
dawca propagowania nazwy Łódź, dawny
mieszkaniec ulicy Południowej, Yehuda
Mozes, pod koniec lat 30. odkupił od

Nachuma Kumarova gazetę wieczorną
„Yedioth Ahronoth”, na bazie której powstała
grupa medialna, wyceniana w połowie lat
1990. na blisko pół miliarda dolarów. Ten
największy nakładem dziennik telawiwski
jest prowadzony do dnia dzisiejszego przez
potomków Yehudy Mozesa. W miejscach,
gdzie kiedyś stała fabryka trykotaży 
i cukiernia Kupera, stoją dziś nowoczesne
biurowce, ale podobno ludzie wciąż je
wspominają... Ewa Rabiega

Korzystałam z: 

Aleksander Klugman „Między Łodzią a Wzgórzem

Wiosny”

www.worldlingo.com/ma/enwiki/en/Yedioth_Ahronoth

wikipedia.org

Wzgórze Wiosny z Lodziją

Międzynarodowa Fundacja Muzyczna
im. Artura Rubinsteina zaprosiła łodzian
na przełomie lutego i marca do Fil- 
harmonii Łódzkiej na drugą edycję presti-
żowego festiwalu Rubinstein Piano
Festival. Niektóre z imprez festiwalowych
odbyły się również w kilku miastach nasze-
go województwa. Na Festiwalu zaprezento-
wano w sumie osiem koncertów z udzia-

łem takich sław, jak choćby Daniel
Barenboim z Izraela czy Garrick Ohlsson 
z USA. Miłośnicy sztuki scenicznej mogli
tu również obejrzeć transmisję opery
„Ifigenia w Taurydzie” Christopha
Willibalda Glucka z nowojorskiej The
Metropolitan Opera, w której wystąpili
m.in. Plácido Domingo i Susan Graham.
Ostatniego dnia festiwalu zaprezentowano
z iście południowym temperamentem
„Pięć pieśni murzyńskich” Hiszpana
Xaviera Montsalvatge'a oraz inspirowane
morskim krajobrazem utwory Anglika
Edwarda Elgara. Na scenie wystąpili 
również artyści związani z Akademią
Muzyczną w Łodzi – skrzypaczka Maja
Tomaszewska-Klimek, sopranistka Anna
Dzionek-Kwiatkowska i pianista Łukasz
Kwiatkowski. Organizatorom gratulujemy
niezwykle ciekawej imprezy o randze
międzynarodowej – przyjechali tu zagrać
pianiści z USA, Izraela, Francji, Gruzji,

Rosji, Ukrainy i Korei Południowej. Warto
dodać, że honorowymi gośćmi festiwalu
były obydwie córki Wielkiego Mistrza 
– Ewa i Alina Rubinstein. 

(BeO)

Rubinstein Piano Festival

Ewa Rubinstein i Wojciech Grochowalski,
dyrektor Festiwalu

Alina Rubinstein i Garrik Ohlsson

Ul. Południowa 29 (dziś Rewolucji 1905 r.),
tu się wszystko zaczęło...

Gazeta „Yedioth Ahronoth” w Tel Awiwie 
– a tu kończy 
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„Siesta” po hiszpańsku znaczy „drzemka”. W Hiszpanii 
i Ameryce Łacińskiej wszyscy prawie śpią w godzinach 12.00-14.00,
głównie tam, gdzie w południe z nieba leje się żar. Nie sposób wtedy
pracować i nawet szkoły wysyłają wtedy dzieci do domu, aby prze-
czekać upał. A my zapraszamy na drzemkę do Restaurante Latino
„Siesta” przy ul. Piotrkowskiej 56 (tel. 42 632 36 82). To nowy lokal
w mieście, ale prowadzony przez fachowców wybranych przez jedne-
go z najbardziej doświadczonych restauratorów w kraju. Na początek
poprosiliśmy o casuelita de gambas al ajillo, czyli krewetki smażone 
z czosnkiem. Przyrządza się je w specjalnym glinianym garnuszku
casuela, stąd ich nazwa, a można je zamówić w porcjach małej (8 zł),
średniej (14 zł) i dużej (19 zł). Ceny, jak widać, są umiarkowane, ale

smak – rewelacja! Do wyboru są tu również pełne zestawy (w cenach
do 35 zł), składające się z zupy, sałatki, drugiego dania i deseru. 
Do kawy wzięliśmy dulce gazpacho de frutas del bosque, przyrządzone 
z owoców leśnych i lodów waniliowych, posypanych... pieprzem.
Koniecznie radzę to wypróbować, nie pożałujecie! (jm)

Drzemka na obiad

Od lutego restauracja „Lulu” (tel. 42 630 07 00) zaprasza już nie
na Piotrkowską 116, gdzie gościła przez kilka lat, lecz do
Manufaktury – w miejscu dawnego „L`Ecru”. Wraz z nazwą i siedzi-
bą do nowego lokalu przeniósł się również szef kuchni Paweł
Kucharski, serwujący znakomite dania kuchni śródziemnomorskiej.
Restauracja przeszła niezbędny lifting, zmieniono kolor kilku ścian,

ale wciąż czuć tu ekskluzywny 
i elegancki klimat francuskich
restauracji z artystycznej dzielnicy
Montparnasse. Ceny dań są jed-
nak całkowicie do przyjęcia: np.
carpaccio wołowe na wykwintnej
sałacie z zielonym pieprzem 
i oliwkami kosztuje 25 zł, a krewet-
ki w sosie brandy – tylko 12 zł. Nas
skusiły na przystawkę mule

gotowane w białym winie (27 zł), a na
drugie danie – polędwiczki wieprzowe,
marynowane w czerwonym winie
i soku z czerwonej porzeczki, podawane
na sosie grzybowym z suszonym pomi-
dorem (21 zł). Zapewne godne polecenia
będą tu pierś kurczaka z rokpolem 
i flambirowana żubrówką (18 zł) oraz
złocista kaczka z jabłkami (45 zł), na
które wyostrzymy sobie apetyt przy
kolejnej wizycie. Na deser jednak 
z łakomstwa poprosiliśmy o tartę zapie-
kaną z jabłkami – wszystko wyborne,
gorąco polecamy!                                         

Jerzy Mazur

Lulu w L`Ecru



Bywają momenty, kiedy brakuje słów, by wyrazić komuś naszą
wdzięczność – wtedy najstosowniej przekazać elegancki upominek.
Wszyscy uwielbiamy dostawać prezenty, a najładniejsze kosze oko-
licznościowe, delikatesowe, upominkowe i kwiatowe znajdziemy na
stronie www.e-present.pl 

Firma PRESENT – wyjaśniają pomysłodawczynie przedsię-
wzięcia, dwie kreatywne kobiety pełne pasji i pomysłów – od dawna 
zajmuje się komponowaniem i aranżacją koszy okolicznościowych. Chcemy
bowiem, aby takie niepowtarzalne chwile, mające wyjątkową wartość, trwa-
ły jak najdłużej. W tej branży liczy się smak i pomysł, zaangażowanie oraz
sumienność. A my stawiamy też na wyjątkowość, zdobniczą prostotę, ale 
i bogactwo połączenia nowoczesności z tradycją. Chcemy swoją pasją łączyć
ludzi, a wszystkie zamówienia, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe,

realizujemy precyzyjnie 
i dostarczamy pod wskazany
adres dokładnie na czas –
zarówno w Polsce, jak i całej
Unii Europejskiej.

Zbliżają się Święta
Wielkanocne, zatem warto
zajrzeć na stronę  inter-
netową www.e-present.pl 
i zamówić dla najbliż-
szych lub biznesowych
klientów coś niezwykłego!                              

(ar)

rynek Łódzki   3(118) 2011 GASTRONOMIA15

PRESENT elegancji

Pamiętam dobrze tę chwilę, kiedy restauracja
„Żywiec” przy Piotrkowskiej 12 zamieniała się 
w „Polską” – nomen omen – 12 lat temu. Pierwsza
reklamowała się w magazynie „Łódź Co Gdzie
Kiedy”, który wówczas redagowałem, druga
zaczęła ze mną współpracę od samego początku. 
Z jej szefem kuchni Robertem Kijewskim przega-
dałem chyba cały serwowany w lokalu repertuar
potraw. Chwaliłem go zawsze, a wszystkim zawsze stawiam jeden
warunek – będę o daniach pisał, jeśli mi smakują! 

Pan Robert zaprosił mnie w lutym na wypróbowanie kilku
nowych dań. Pierwszym był tatar z łososia na pumperniklu, potem
do stołu zaprosiliśmy jagnięcinę marynowaną w świeżym rozmary-
nie, tymianku, occie winnym i oliwie z oliwek, duszoną następnie 
z warzywami w sosie na bazie białego wina. Świetnie do dania 
pasowały kluseczki śląskie oraz zapiekana z czosnkiem fasolka.
Deser był równie wyborny: jabłko na cieście biszkoptowym. Co tu

wiele pisać: to jeden z najbardziej smakowitych lokali miasta, laure-
at wielu prestiżowych nagród, w tym za zajęcie pierwszego miejsca
tygodnika „Newsweek” w trzech kategoriach: najlepsza kuchnia,
najlepszy serwis i najlepszy lokal. Po prostu gorąco polecam! 

Jerzy Mazur

„Polska” od 12 lat 
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Włoska firma Armi Sport istnieje już
ponad 50 lat, a jej obecnym właścicielem jest
grupa Armi Chiappa. W kręgach strzelców
historycznych znana jest z produkcji bardzo
dobrej jakości broni z okresu wojny secesyj-
nej – m.in. Spencera kaliber 56-50, pierwsze-
go karabinu powtarzalnego w armii amery-
kańskiej. Produkuje też 12 modeli karabi-
nów wojskowych Minie, replikę Winchestera
1887 (pierwsza strzelba wielostrzałowa),
Winchestera 1886 kaliber 45-70, Winchestera
1892 w kilkunastu wersjach wykończenia 
(w tym model take down z lufą odłączaną od
łoża). W ostatnich latach Armi Sport przed-
stawiła także ofertę tanich i solidnie wyko-
nanych replik Colta 1911 i Colta SAA 1873 
w kalibrze .22 (5,6 mm).

Ubiegłoroczną nowością Armi Sport jest
rewolwer Rhino o całkowicie oryginalnej 
i nowatorskiej konstrukcji – to prawdziwa
broń XXI wieku! Posiada sześciokątny bęben
i lufę ustawioną w osi dolnej komory.
Niewtajemniczonym trzeba tu wyjaśnić, że
wszystkie produkowane od prawie 200 lat
rewolwery strzelają z komory górnej.

Odwrotne rozwiązanie, wymyślone przez
konstruktorów Chiappa Firearms, powoduje
widoczne zmniejszenie odrzutu broni 
– nawet przy tak silnym kalibrze, jak 357
Magnum. Do wyboru są 4 różne długości
lufy (2, 4, 5 i 6 cali). Futurystyczny design 
w połączeniu z nowatorską konstrukcją
decyduje o tym, że jest to broń zupełnie uni-
katowa i bardzo przydatna do obrony osobi-
stej. Produkty Armi Sport i Chiappa
Firearms sprowadza do Polski firma P. H.
Michał Kuropatwa (www.saguaromike.com).

Adam Reyman

Od klasyki do XXI wieku

W kwietniu odbędą się na Strzelnicy Klubu Sportowego „Świt”
w Starachowicach V Otwarte Mistrzostwa Polski w Strzelectwie
Westernowym „Dzikie Pogranicze” 2011, organizowane przez
Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego (PSSW). Patronat
nad imprezą sprawują amerykańskie stowarzyszenie Single Action
Shooting Society (SASS) oraz Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa
Sportowego (PZSS). Cowboy Action Shooting, czyli strzelectwo
westernowe, to jeden z najszybciej rozwijających się sportów strze-
leckich na świecie. Także w Polsce – gdy powstawało PSSW w 2006 r.,
tylko czterech zawodników miało pozwolenie na prawdziwe colty,

winchestery i dyliżan-
sówki („obrzyny” –
dubeltówki z krótszy-
mi lufami, które wozi-
ła ochrona dyliżan-
sów). Dziś w mistrzo-
stwach Polski uczest-
niczy prawie 50 za-
wodników z całego
kraju, a w tym roku
będzie ich na pewno
więcej. Razem z
Mistrzostwami Polski

odbywać się bowiem będą Mis-
trzostwa Europy Days of
Truth, tzw. Dni Prawdy, na
które już zapowiedzieli się
zawodnicy z Austrii, Czech,
Luksemburga, Niemiec, Nor-
wegii, Słowacji, Szwecji oraz
USA. 

Ubiegłoroczną atrakcją
mistrzostw był naturalnej wiel-
kości bizon, wycięty ze stalowej
blachy i ważący 160 kg. Choć 
z trudem dało się go zawiesić
na torze, to sprawił wiele rado-
ści posiadaczom dalekosię-
żnych sztucerów Rolling
Block, Sharps czy Gibbs, 
z których zawodnicy strzelali
do bizona z odległości nawet 500 metrów. W tym roku stalowy bizon
będzie jeszcze większy i adrenalina także wzrośnie. Więcej informa-
cji na temat zawodów znajdziemy na stronie www.pssw.wikom.pl

Michał Kuropatwa 
„Saguaro Mike”

CAS po polsku



rynek Łódzki   3(118) 2011 GASTRONOMIA17

Szef kuchni „The Mexican” Robert
Szkopiński zaprasza w marcu na doskonałe
dania meksykańskie do restauracji na Rynku
Manufaktury (tel. 42 633 77 11). Lokal wciąż
uzupełnia kartę dań, proponując gościom
na każdą porę roku różne potrawy. Teraz naj-
lepsze z nich pojawiły się na stałe 
w menu. Pan Robert związany jest z siecią
„The Mexican” od początku jej istnienia.
Specjalizował się w kuchni francuskiej 
i włoskiej, ale dania z gorącego Meksyku nie
są mu obce – od lat przyrządza potrawy dla
gości ”The Mexican” w Łodzi, Warszawie,
Sopocie, Krakowie, Zakopanem, Wrocławiu
i Poznaniu. – Lubię kuchnię meksykańską
– wyjawia – a wiele polskich dań przyrządzam
jak te, które są w Meksyku. Mix-Mex przypomina
polski talerz mięs – są tu wieprzowe żeberka,
skrzydełka, kawałki wołowiny, ale kiedy przypra-
wię je chili, papryką i dodam przeróżne sosy,
zyskują nowy, zaskakujący smak. 

Skusiliśmy się tu na polędwicę wieprzo-
wą z żółtym serem i cukinią, podaną 
z pieczonymi ziemniakami, oraz łososia 
z sosem krewetkowym, ryżem i fasolką.
Smakowało doskonale, ale szczególnie warte
polecenia jest meksykańskie fajitas, przygo-
towywane na bazie różnych mięs: kurczaka,
wołowiny, wieprzowiny i… krewetek! 
To świetne miejsce na biznesowy lunch 

i romantyczną kolację, którą zaserwują uro-
dziwe kelnerki i przystojni machos z głośno
strzelającymi coltami. Smacznego! 

Jerzy Mazur

„The Mexican” w Manufakturze 

W podcieniach Starego Rynku pod
numerem 2 znajduje się restauracja
„Analogia” (tel. 42 636 56 56), którą prowa-
dzi Mieczysław Zyner, znany obieżyświat 
i globtroter, były długoletni dyrektor Hotelu
Grand w Łodzi. W lutym Pan Mieczysław
zaprosił nas na degustację dań z ryb, przy-
rządzonych przez mistrza Arkadiusza
Filipczaka według receptur kuchni polskiej,
żydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Do
wyboru są tu pstrągi, łososie, śledzie, jesio-

try, karpie i sandacze, podawane jako zakąski
na zimno i na gorąco oraz jako danie głów-
ne. Na początku wypróbowaliśmy śledziki
Szubacha po żydowsku „pod pierzynką” 
z cebulki, oraz łososia gotowanego 
w liściach kapusty, faszerowanego paluszka-
mi krabowymi i szparagami. Spróbowała go
osoba, która nie cierpi ryb i na talerzu nic
nie zostało! Na gorącą zakąskę szef kuchni
polecał śledziki po łódzku w śmietanie,
podawane z parującymi ziemniaczkami, ale

my skusiliśmy się na
jesiotra po rosyjsku 
w sosie gorczycowym.
Był doskonały! Zjemy
tu także łososia po
żydowsku z bakaliami
i sandacza duszonego 
w śmietanie. Kto zaś
ryb nie lubi, znajdzie
tu smakowite dania 
z wieprzowiny i woło-
winy. Warto też za-
mówić bulion po nie-
miecku z knedlami
mięsnymi i wątróbką.
Smacznego!

(jm)

Ryby czterech kultur 
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Pierwsze samochody marki Mercedes Benz Klasy C znalazły 
się na rynku w 1982 r. i do dziś w tym segmencie koncern sprzedał
już 8,5 mln pojazdów. W roku ubiegłym w obu podstawowych 
wersjach nadwoziowych C Klasę wybrało w Polsce 744 klientów.
Najnowsze wersje Klasy C w wersji limuzyna i kombi można było 
już zamawiać od 10 stycznia, a w salonie Sobiesław Zasada
Automotive przy ul. Aleksandrowskiej 11 będziemy je mogli 
podziwiać właśnie w marcu. 

Przód i tył samochodu przeszły wyrazisty facelifting, ma on
zupełnie nową deskę rozdzielczą, wykonaną z wysokiej klasy 
materiałów i wzbogaconą o ekskluzywne elementy ozdobne; stan-
dardem jest również kolorowy wyświetlacz wysokiej rozdzielczości.
Pod maską jest nowy silnik z udoskonaloną automatyczną skrzynią
biegów 7G-TRONIC PLUS i funkcją ECO Start-Stop. W zależności od wersji zużycie paliwa jest mniejsze nawet o 31 proc. w stosunku do

starszych modeli. Klasę C wyposażono w dziesięć nowych układów
asystujących kierowcy – od rozpoznawania oznak zmęczenia
ATTENTION ASSIST, po układ regulujący odstęp od poprzedza-
jącego samochodu DISTRONIC PLUS. Wszystkie posługują się 
najnowocześniejszą techniką radarową, kamerową i czujnikową,
które zaprzężono do diagnozowania i zapobiegania wypadkom,
których częste przyczyny to zbyt mały odstęp, przemęczenie i ogra-
niczone pole widzenia. System multimedialny COMAND Online
po raz pierwszy zapewnia dostęp do internetu, a nawigacja oferuje
widok 3D z plastycznymi mapami miast. Zintegrowane są także
usługi informacji o pogodzie i wyszukiwania celów szczególnych 
z możliwością wgrania trasy skonfigurowanej wcześniej na kompute-
rze PC w ramach Google Maps i wysłanej do auta. Podstawowa 
wersja Mercedes Benz Klasy C kosztuje 126 700 zł.

(jm)

C Klasa po liftingu

Spółka JLR Łódź, przedstawiciel producenta samochodów
marki Jaguar i Land Rover, pokazała w lutym najnowszy model tere-
nówki Freelander 2. – To luksusowy, wygodny, doskonale wyposażony 
i przestronny samochód, którego cena zaczyna się od
129 900 zł brutto za wersję z bogatym wyposażeniem
– podkreśla Bartłomiej Gründer, doradca han-
dlowy spółki JLR Łódź. Terenówka ma dobry
promień skrętu (średnica zawracania wynosi
11,3 m), maksymalny prześwit to 210 mm,
głębokość brodzenia – 500 mm, a kąty natarcia
i zjazdu wynoszą odpowiednio 31 i 34 stopnie
(kąt rampowy: 23 stopni). Wysokość kabiny 
w wersji z panoramicznym dachem wynosi
ponad metr, a przestrzeń ładunkowa przy złożo-
nej kanapie wynosi 1670 litrów. W wersji standardowej są 17-calowe
obręcze ze stopów lekkich z zestawem naprawy opon IMS Land
Rover, zaś w opcji oferowane są ksenonowe reflektory przednie 
z samopoziomowaniem, spryskiwaczami i światłami przeciwmgiel-
nymi, oraz elektrycznie podgrzewane, regulowane i składane luster-

ka. W zależności od
wersji na kierowni-
cy może znaleźć się
sterowanie radiem,
tempomatem oraz
telefonem. W mo -
delach eD4 oraz
TD4 montowany
jest nowy silnik die-
sla o mocy 150 KM

i pojemności 2,2 litra, który pozwolił znacznie zmniej-
szyć emisję dwutlenku węgla. Znajdziemy tu stały inte-

ligentny napęd na cztery koła, elektroniczny centralny
układ różnicowy, zapewniający łatwiejsze ruszanie na śliskiej jezdni,
oraz mnóstwo innych nowinek technicznych pomagających kierow-
cy utrzymać kontrolę nad pojazdem. Jeśli np. system kontroli stabil-
ności wyczuje, że pojazdowi grozi dachowanie, to zmniejszy on moc
silnika i wykorzysta ABS do zwiększenia promienia skrętu, aby zmi-
nimalizować prawdopodobieństwo wypadku. Warto zajrzeć do salo-
nu spółki JLR Łódź przy ul. Przyby -
szew skiego 176/178 (tel. 42 674 07
77), aby to cacko obejrzeć 
i wypróbować w próbnej jeździe.
Freelander 2 będzie też można
obejrzeć na Targach INTERTELE-
OM W Hali EXPO w dniach 22-24
marca. Zapraszam!                                 

(jm)

FreelanderFreelander na wertepy
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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. 

Firma PRZYGUCCY INTER CAR zaprosiła w lutym łodzian do
swojego salonu przy ul. Przybyszewskiego 176/178 na uroczystą 
prezentację dwóch najnowszych wersji samochodów koncernu
Renault – Latitude oraz Laguna. Na imprezie zjawiło się wiele 
VIP-ów i osobistości z łódzkiego świata biznesu, polityki, dyploma-
cji, sztuki i kultury. Można tu było wypić lampkę francuskiego wina
i posmakować słynne sery znad Loary, obejrzeć wyroby łódzkiej
firmy jubilerskiej A&A, poznać ofertę salonów SPA Good Time, Silk
Farm i Centrum Medycznego Enel Med, a nawet kupić najnowsze
hity perfumerii Douglas. Przy dźwiękach akordeonu, gitary i kontra-
basu piosenki francuskie zaśpiewała z wdziękiem Agnieszka
Antonina Greinert, znana z ról musicalowych solistka Teatru
Muzycznego w Łodzi, obejrzeliśmy ekscytujący pokaz tańców laty-
noamerykańskich i Can Can w wykonaniu Project Salsa. Gwiazdami
wieczoru były oczywiście Renault Latitude, należące do segmentu
dużych luksusowych limuzyn, oraz najnowszy model Renault
Laguna, oferowany w wersjach hatchback i combi. 

Pierwszy ma 4,90 m długości, 1,83 szerokości i niemal 1,50 wyso-
kości oraz elektrycznie otwierany panoramiczny dach ze szkła.
Podstawową jednostką w ofercie jest 2-litrowy silnik o mocy 140 KM,
wysokoprężne będą oferowane w wersji 2.0 dCi. Samochód ma sys-
tem klimatyzacji z unikatowym systemem kontroli jakości powie-
trza, fotel kierowcy z funkcją masażu w czterech trybach działania,
oraz kartę hands free, umożliwiającą otwarcie drzwi i uruchomienie
samochodu z funkcją ich automatycznego blokowania. Dostępny
będzie w przedziale od 79 900 do 168 900 zł. Natomiast cena nowe-
go modelu Renault Laguna zaczyna się od 65 500 zł i auto oferowa-
ne będzie z gwarancją na 3 lata lub 150 000 km przebiegu. Samochód
ma układ jezdny 4Control z czterema kołami skrętnymi, a pod

maską będą silniki dCi 150, dCi 175 z automatyczną skrzynią bie-
gów oraz 2.0 turbo 170. Nowa Laguna wyróżnia się silnym nachyle-
niem tylnej szyby oraz kształtem trzeciej szyby bocznej, a dłuższy
tylny zwis pozwolił
zwiększyć pojemność
bagażnika do 501
litrów w konfiguracji
5-miejscowej oraz
1593 litrów pojemno-
ści przy złożonych
tylnych siedzeniach.
Jest świetny na grand
tour, wielką podróż!    

(jm)

Gwiazdy w salonie PRZYGUCCY INTER CAR 

CAR SERVICE   

Tomasz, Jerzy i Wielisława Przyguccy

Agnieszka Antonina Greinert

Renault Laguna

Renault Latitude 




