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W lipcu Polska obejmuje
Prezydencję w Radzie Unii
Europejskiej. Co to dla kraju
znaczy?
Przez pół roku polscy
ministrowie będą przewodniczyli sektorowym Radom
Ministrów i będą kierowali
pracami unijnego Ministerstwa Ochrony Środowiska,
Finansów, Rolnictwa itd.
Polska będzie mogła swoje priorytety promować i forsować
– zatem będzie bardzo widoczna i zwiększy swój wpływ na bieg
wszystkich spraw unijnych.
Czy pozwoli to uzyskać większe środki pomocowe z UE?
Nie wprost, ale pośrednio. W ramach Prezydencji będziemy
mogli rozpocząć proces kształtowania kolejnego siedmioletniego
budżetu UE, możemy lepiej pilnować polskich spraw, natomiast
nie daje to żadnych możliwości kierowania strumieniami
środków finansowych. Główna trudność naszej Prezydencji
będzie polegała na tym, aby zacząć myśleć kategoriami globalnymi – całej Unii Europejskiej. Musimy dbać o interesy całej wspólnoty, a nie tylko postępować zgodnie z maksymą „nasza chata
z kraja”.
Co objęcie Prezydencji w UE przyniesie Łodzi?
Trudno tu chyba przejść parę kroków, żeby nie dostrzec
śladów tego, co Unia daje miastu. Mamy dużo zagranicznych
inwestycji, wiele firm i uczelni otrzymało środki pomocowe na
rozwój. Łódź nie będzie jednak jednym z tych miast, w których
odbywać się będą spotkania i obrady unijnych Rad Ministrów.
My ten wyścig przegraliśmy.
Jakie są najbliższe plany Pana łódzkiego biura poselskiego
w związku z objęciem przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej?
Odbywa się właśnie zainicjowany przez moje biuro
V Młodzieżowy Parlament Europejski – cykliczny projekt edukacyjny zaadresowany do szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Łodzi i Regionu. Stwarzamy młodzieży możliwość
poznania zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego,
udziału w cyklu debat, wykładów i negocjacji unijnych, aby
zachęcić uczniów i studentów do zaangażowania w projekty
regionalne oraz europejskie. W symulacjach obrad Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego wzięło do tej pory udział ponad
300 osób. Projekt rozpoczął się w lutym, a jego zwieńczeniem
była sesja plenarna w maju. Obradowało w niej ok.
70 uczniów z 18 szkół z Łodzi i Regionu. Ten cyklicznie realizowany projekt ma charakter konkursu – uczestnicy są oceniani
indywidualnie, dostają punkty za frekwencję, aktywność, rezultat
testów, opracowane stanowiska rezolucji i udział w sesji plenarnej.
Nagrodą dla zwycięzców będzie wyjazd studyjny do Brukseli
w trakcie trwania polskiej Prezydencji w Radzie UE.
Współorganizatorem projektu jest Łódzkie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, zaś partnerem przedsięwzięcia w finale – Instytut Europejski w Łodzi.
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Nowi inwestorzy
w strefie
Inwestycje na poziomie
254 milionów zł oraz stworzenie blisko 200 nowych miejsc
pracy zadeklarowały firmy,
które w maju odebrały zezwolenia na działalność w Łódzkiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego zwiększy
produkcję suszarek do odzieży; zakup nowych linii produkcyjnych
kosztować będzie 38 mln zł, przy których zatrudni co najmniej
20 osób. To już trzeci projekt BSH realizowany w ŁSSE. Wielkość
dotychczasowych nakładów BSH w strefie wynosi 267,5 mln zł,
a spółka zatrudnia ponad 300 osób. Koncern Procter & Gamble
w zakładzie Gillette w Łodzi na Nowym Józefowie chce rozpocząć
produkcję golarek dla kobiet. Na zakup nowych urządzeń do
produkcji spółka wyda kilkadziesiąt milionów dolarów, tworząc co
najmniej 50 nowych stanowisk pracy, utrzymując dotychczasowe
zatrudnienie na poziomie 850 etatów. Koncern otrzymał już cztery
zezwolenia na działalność w ŁSSE, a dotychczasowe nakłady wyniosły łącznie ponad 1,5 mld złotych, dzięki czemu powstało blisko
2,5 tysiąca miejsc pracy w zakładach w Łodzi, Aleksandrowie
i Warszawie.
Spółka L-Correct w Ociążu (województwo wielkopolskie) chce
stworzyć co najmniej 100 miejsc pracy. W podstrefie Nowe
Skalmierzyce zbuduje zakład produkcji pianki lateksowej oraz drutu

RYNEK

dla potrzeb przemysłu meblarskiego, wart ponad 70 milionów
złotych. Nowy zakład powstanie w sąsiedztwie Spółki Komandytowej K. Błaszczyk i wspólnicy, należącej do tej samej grupy
kapitałowej. Inwestor spełnia kryterium innowacyjności i będzie
wytwarzał całkowicie nowy na polskim rynku produkt – nowej
generacji piankę lateksową. Planowana inwestycja podniesie
konkurencyjność polskiej gospodarki i uniezależni krajowych
producentów od zagranicznych dostawców pianki lateksowej. Firma
L-Correct zainwestowała już w podstrefie Nowe Skalmierzyce
281 milionów złotych i stworzyła 994 miejsca pracy. Z kolei spółka
Albéa Poland, należąca do grupy Cebal Tuba, kupi nową linię
produkcyjną do swojego zakładu w podstrefie Łódź, kompleks
Centrum. Na nowy projekt wyda 16 milionów zł, zatrudniając dodatkowo co najmniej 10 osób i utrzymując istniejące w spółce zatrudnienie (200 etatów). Cebal Tuba jest krajowym liderem w produkcji
opakowań tubowych z tworzyw sztucznych.
Adam Reyman
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Nowe Nowe Centrum Łodzi?
Pod koniec maja wróciła z USA delegacja władz
Łodzi. Prezydent Miasta Hanna Zdanowska
i Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kacprzyk
spotkali się m.in. z Frankiem Gehrym i Davidem
Lynchem, z którymi omawiano budowę centrum
festiwalowo-kongresowego i kwestię modernizacji
elektrowni EC-1 w ramach koncepcji Nowego
Centrum Łodzi.
– Były to bardzo inspirujące rozmowy – podkreślała Prezydent Łodzi.
– Inwestycja jest teraz wyceniana na 1 mld zł. Jeżeli chcemy realizować obiekt
przyciągający uwagę świata, to nie można oszczędzać. Ale miasto nie może
samo wyasygnować takiej kwoty. Zlecimy wykonanie studium wykonalności

obiektu, a wtedy postaramy się znaleźć partnerów prywatnych do
zrealizowania inwestycji.
– Podczas spotkania z Davidem Lynchem – powiedział
z kolei Przewodniczący RM – wyjaśniliśmy kwestię odkupienia przez miasto budynku EC1 Wschód od Fundacji Sztuki
Świata. Obecnie trwa postępowanie sądowe w tej sprawie i gdybyśmy nie skorzystali z możliwości odkupu budynku elektrowni,
stracilibyśmy możliwość unijnego dofinansowania. Rozmowy
z D. Lynchem będą kontynuowane po zakończeniu sporu sądowego.
W maju władze PKP wybrały wreszcie wykonawcę nowego
Dworca Fabrycznego. Trzymamy kciuki za to, żeby to nowe Nowe
(jm)
Centrum Miasta wreszcie ruszyło!

Między strefą a gminą Łódź
Rozmowa z Tomaszem Sadzyńskim, Prezesem Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
satysfakcję. Te spotkania i rozmowy były niezwykle owocne,
a zdobyte doświadczenia bardzo się teraz przydają. Zespół ŁSSE jest
naprawdę dobry, to jedna z najlepszych stref w Polsce. Potencjał
jest znakomity – tworzą go Łódź razem z innymi miastami w regionie. W stosunku do konkurencji mamy przewagę – choćby lokalizację na styku autostrad w centrum kraju oraz zasoby uniwersyteckie.
Były szef strefy obejmuje fotel pierwszego wiceprezydenta zarządu
miasta, były Prezydent Łodzi zajmuje jego miejsce...
Ta współpraca bardzo dobrze nam się wtedy układała i tak
będzie dalej. To bardzo ważny czynnik – praca przy inwestorach
krajowych i zagranicznych wymaga dobrych stosunków między
zarządem strefy i przedstawicielami samorządu terytorialnego.
Często się zresztą ze sobą spotykamy, gdyż prezydent Marek Cieślak
jest członkiem Rady Nadzorczej ŁSSE, w której udziały ma gmina.
To dobrze wróży na przyszłość.
Rozmawiał: Jerzy Mazur

Mam dla Pana pytanie specjalne
– co jest Panu bliższe: Łódź czy Strefa?
(śmiech) Łódź jest mi bardzo bliska, bo
tu się urodziłem, wychowałem i mieszkam.
Strefa, którą przyszło mi teraz zarządzać – też. We wszystko, co robię,
wkładam dużo serca i to jest najważniejsze. Dzisiaj, 10 maja, cieszę
się szczególnie, bo przekazujemy firmom cztery nowe zezwolenia na
działalność, a dwie z nich już działają w Łodzi.
Pytam o to celowo: przychodzi Pan do strefy po roku spędzonym za
sterami Łodzi. Zarządzał Pan w specyficznym momencie sporą
aglomeracją w kraju, a pewne doświadczenia przenosi się w kolejne
miejsca pracy...
Z organizacyjnego punktu widzenia nie da się porównać
tych dwóch organizmów. Jak w roku ubiegłym pełniłem obowiązki
Prezydenta Łodzi, to bezpośrednio zajmowałem się obsługą
inwestorów. Robiłem to osobiście i sprawiało mi to ogromną

Zostawiamy porządek w tematach
Rozmowa z Anną Streżyńską, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej
zostawiamy porządek we wszystkich tematach. Hasłem na kolejną
kadencję jest: „Klient nie musi się znać na telekomunikacji”. Klient ma
duży wybór – współpracujący z nami operatorzy najczęściej dobrze
załatwiają troski i kłopoty klientów, ale my chcemy, aby klient nie
musiał borykać się z problemami wynikającymi ze zmiany usługodawcy. Klient powinien wyrażać swoje życzenia, a operator je spełniać tak,
aby cały proces był dla klienta nieodczuwalny, żeby nie musiał pilnować
terminów, zastanawiać się, czy nie wpadnie w czarną dziurę między
operatorami, czy nie zapłaci kary za źle wyliczony okres wypowiedzenia. Skoro operatorzy potrafią to załatwić dla klienta VIP, bo po prostu
mają wszystkie informacje
w systemach informacyjnych, niech się postarają dla
każdego
„Kowalskiego”.
Jedynym namacalnym świadectwem zmiany dla klienta
powinna być faktura z nowym logo firmy.
Dziękuję za rozmowę
i życzę Pani oraz sobie, abyśmy w kolejnej kadencji także
mogli rozmawiać!
Kolekcja Natalii Paliy

Rozmawiamy na pokazie galowym
Złotej Nitki. Jakie wrażenia?
Totalny odjazd od tego, czym się na co
dzień zajmuję: techniką elektroniczną
i twardym pieniądzem. Tu są kobiece
marzenia! Przypomniałam sobie, że jestem babą, a niektóre kreacje
kupiłabym pazernie – bardzo mi się podobały kolekcje pret a porter,
bo są do noszenia od razu, a szczególnie arcykolorowe sukienki
Natalii Paliy z Ukrainy.
Rozmawialiśmy na Targach Intertelecom w marcu. Co nowego
w UKE?
Dziś jest ostatni dzień mojej pierwszej kadencji, a Premier
Donald Tusk nie podzielił się jeszcze ze mną informacją o moich
dalszych losach. Ustawa mówi, że dopóki Premier nie podejmie
decyzji, to ja pracuję dalej.
Cokolwiek będzie, zostawia Pani urząd w nienagannym stanie...
Potwierdzają to raporty NIK-u i szereg innych kontroli.
Zrealizowaliśmy poważne projekty na duże pieniądze, w tym przeniesienie bazy numerów i numerów do wywoływania numeru 112. Rynek
zmienił się całkowicie, zrobił się ruch, mamy już niskie ceny i usługa
szerokopasmowa staje się powszechna, a komórki coraz tańsze. Jak zwykle jest jeszcze sporo do zrobienia, szczególnie w dziedzinie wsparcia
samorządów i operatorów w wykorzystaniu środków unijnych. Jednak
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Węże na targach
XII Międzynarodowe Targi Zoologiczne PET FAIR zgromadziły
w Hali EXPO w maju 70 wystawców – producentów, dystrybutorów
i importerów sprzętu oraz akcesoriów do hodowli i pielęgnacji zwierząt, pożywienia i zabawek, artykułów rymarskich oraz wielu innowacyjnych produktów, w tym myjni dla psów oraz miski podróżnej
dla psów, z której nie wylewa się woda! W Hali EXPO można było
także obejrzeć liczne akwaria, które prezentowały kluby z całego
kraju, zaś Polski Klub Miłośników Dyskowców po raz pierwszy
zaprezentował dzikiego dyskowca
Heckla. Targom towarzyszyło
wiele imprez, spotkań i konferencji. Wielkie zainteresowanie wzbudziły warsztaty poświęcone technikom wpływu na klienta, psychologii koloru, reklamie sklepu
w internecie oraz e-commerce. Na
sympozjum poświęconym małym

akwariom wystąpiły takie sławy
jak Jan D. Bastmeijer z Holandii
czy Helmut Debelius z Niemiec.
Konkurs na Produkt Innowacyjny
dla Pet Biznesu o medal PET
FAIR pierwszy raz odbył się
w nowej formule. Do konkursu
napłynęły 24 zgłoszenia, a medale
otrzymali: spółka Badis za Gran
Carno Exotic, AQUA-SZUT za
transporter rowerowy PLUTO
MEDIUM, AQUAEL Janusz
Jankiewicz za AQUAEL NANO
REEF. Targi PET FAIR odwiedziło ponad 4000 zwiedzających,
w tym sporo gości z zagranicy.
(ar)

Atlas Arena w akcji
Dwa pytania do Krzysztofa Maciaszczyka, Prezesa Zarządu Miejskiej Areny Kultury i Sportu, zarządzającej halą ATLAS ARENA
którego organizatorem jest Polska Grupa Farmaceutyczna z siecią
aptek „Dbam o zdrowie”. Bardzo się cieszę, że jesteśmy partnerem
tego przedsięwzięcia. Tu będzie biuro zawodów, zawodnicy będą
w hali mieć szatnie, kąpać się i jeść posiłki. Organizatorzy mówią, że
po raz pierwszy uczestnicy maratonu mają tak doskonałe warunki
startu. W czerwcu też rozegrane zostaną Mistrzostwa Europy koszykarek, a wspólnie z Łódzkim Klubem Motorowym organizujemy
pierwsze Mistrzostwa
Polski w halowym
Enduro-Cross. To przetarcie drogi przed jesiennymi
Mistrzostwami Świata i pierwsze
takie wydarzenie w
Polsce.

Jakie są wrażenia po majowym
koncercie Shakiry?
Świetne! Koncert Shakiry spowodował, że Łódź była na ustach całej Polski, bo to gwiazda światowego formatu. Poza Shakirą w kwietniu odbyły się dwa znakomite
koncerty Rogera Watersa z kultowym The Wall, które każdego dnia
oglądało 14 tys. widzów. Gościliśmy również musical Metro, grali
u nas Dżem, Myslowitz i Wilki oraz światowe gwiazdy trashmetalu
– Slayer i Megadeth. W maju odbyły się też dwa mecze Polska-USA
w ramach siatkarskiej Ligi Światowej.
Co będzie w czerwcu?
4 czerwca zapraszamy na największy miejski Dzień Dziecka
w historii Łodzi. Organizujemy turnieje piłki siatkowej, nożnej
i koszykówki, pokazy sprawnościowe służb mundurowych, tresury
psów, warsztaty taneczne oraz mnóstwo innych atrakcji. A następnego dnia pierwszy raz na świecie w hali będzie meta maratonu,

(Notował: jm)

Vena dla sportu
14 czerwca na stadionie AZS
Łódź (ul. Lumumby 22/26)
odbędzie się Finał Ogólnopolski
w biegach rozstawnych dziewcząt
i chłopców dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem
imprezy są Vena Sport Festival
oraz Łódzki Szkolny Związek
Sportowy, a jej celem jest: popularyzacja lekkiej atletyki wśród
młodzieży szkolnej, integracja młodzieży z całego kraju
oraz wyłonienie najlepszych
sztafet na dystansach 4x100m,
100x200x300x400m w kategorii
szkół podstawowych, gimnazjów,

RYNEK

szkół ponadgimnazjalnych. Każdy uczestnik finałów otrzyma
pamiątkowy dyplom. Za miejsca I–III szkoły otrzymają puchar,
a uczestnicy sztafet – medale i nagrody rzeczowe (łączna wartość
nagród wynosi ponad 200 tys. zł). Więcej informacji na
www.venasport.pl Zapraszamy!
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Złote Nitki rozdane
Jury Kreatorów XIX Międzynarodowego Konkursu dla
Projektantów Ubioru ZŁOTA NITKA w kategorii Prêt à porter
przyznało Złotą Nitkę ufundowaną przez Międzynarodowe
Targi Łódzkie oraz nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi w wysokości 20 000 zł Monice Jaworskiej za kolekcję MODUS
VIVENDI. W kategorii Première vision taką samą nagrodę główną
zdobyła Dominika Piekutowska-Swed za kolekcję ORBITAL.
Jury Medialne w kategorii Prêt à
porter przyznało Nagrodę Mediów ufundowaną przez Międzynarodowe Targi Łódzkie
Monice Błażusiak za kolekcję
LEATHER BOUND, zaś w kategorii Première vision – Dominice Piekutowskiej-Swed za
kolekcję ORBITAL. W finale
zostały również przyznane
nagrody specjalne ufundowane
przez sponsorów, media, studia
fotograficzne oraz firmy i instytucje promujące polską szkołę
projektowania ubioru.
Gratulujemy!

Monika Błażusiak

Dominika Piekutowska-Swed

Monika Jaworska

Moda w rekordach
Dwa pytania do Jacka Kłaka, szefa projektu Fashion Week Poland

Kenzo dla przyjaciół

Festiwal za nami, pora na
podsumowanie. Jakie są wyniki?
Pobiliśmy wszystkie rekordy: średnio mieliśmy 600-800
gości na kilku pokazach dziennie, co w sumie daje ok. 3000
osób jednego dnia. Robiliśmy
po osiem pokazów w Hali
EXPO, po cztery w fabrykach
Bielnika i Elektrowni oraz jeden w hotelu Andel’s. Rekordowa była
ilość akredytacji przez internet – prawie 2000 osób; ze względu na
brak miejsc tylko część dostała zaproszenia. Rekordowa była ilość
zgłoszonych do pokazów projektantów – 170 w Fashion Week i 160
w Konkursie Złota Nitka. Do pierwszej edycji musieliśmy ich namawiać, a teraz stoją w kolejce do następnej. Rekordowa była też ilość
wystawców w tzw. Showroom – 56 stoisk. Gdyby Hala EXPO była
większa, sprzedalibyśmy więcej. Odwiedziło nas 550 dziennikarzy
krajowych i ok. 60 gości zagranicznych. Mamy zmonitorowanych
1800 relacji z festiwalu, a każdego dnia dostaję potwierdzenie
o 110-130 nowych. Świetnie spisało się środowisko blogerów, którzy
stają się coraz bardziej opiniotwórczy.
Jak rosły koszty imprezy i jak skompletowaliście jej budżet?
Budżet imprezy też był rekordowy. W stosunku do poprzednich
edycji wzrósł o 20 procent. Urząd miasta pokrywa połowę kosztów
festiwalu, nie zwiększa swojego udziału, za to przybywa nam sponsorów, choć czasy nie są lekkie. Znakomicie spisał się nasz wolontariat oraz obsługujące nas łódzkie hotele, a zwłaszcza Andel’s,
i restauracje „Polska”, „Klub Spadkobierców”, „Satyna”
i „Anatewka”. Następna edycja imprezy będzie w październiku i na
pewno będzie jeszcze lepsza!
(Notował: jm)

Stowarzyszenie „Przyjaciele Świata”, prowadzące działalność
charytatywną m.in. poprzez sprzedaż przedmiotów codziennego
użytku zdobionych autografami i rysunkami znanych osób, otrzymało na gali Złotej Nitki niezwykły podarunek – rysunek firmowany przez znanego projektanta mody Kenzo Takadę z napisem
nadzieja w języku japońskim. Rysunek czerwonego maku przekazał
stowarzyszeniu Marcellous L. Jones, redaktor naczelny „The Fashion
Insider”. Kenzo Takada był gościem na zeszłorocznej edycji Fashion
Week Poland. – Właśnie wtedy zauważył nasze stoisko i zainteresował się
naszą pracą – wyjaśnia Agnieszka Zarembska, prezes fundacji.
– Rozmowie przysłuchiwał się Marcellous Jones, który pod koniec roku
poprosił Kenzo Takadę, aby przygotował dla nas specjalny projekt. Dzięki
uprzejmości prezesa Międzynarodowych Targów Łódzkich rysunek dostaliśmy
właśnie na „Złotej Nitce”. Bardzo się nam przyda w naszej działalności
(j)
charytatywnej!

fot. Michał Tuliński
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Kulturalny czerwiec
W dniach 18–26 czerwca
realizowany będzie w Łodzi projekt pt. „Człowiek wobec żywiołów”. Jego dyrektorką artystyczną i organizacyjną jest
Elizabeth Czerczuk, aktorka,
reżyser i choreograf, która od
1992 r. prowadzi w Paryżu własny teatr. Współpracować z nią
będą artyści z centrów choreograficznych w Roubaix, Atenach, Paryżu oraz Avignon.
W spektaklu bierze też udział
7 aktorów Teatru Nowego,
a jego choreografię przygotował
łódzki tancerz Artur Żymełka.
W ramach projektu odbędą się
konferencje z zakresu antropologii i dramaturgii, pokazy

etiud filmowych i animacji oraz
wystawa obrazów, grafik i rzeźb.
W Manufakturze zostanie
nawet zbudowana specjalna
uliczka przypominająca tę, na
której odbywa się festiwal
teatralny w Avignon. Francja nie
przypadkiem jest liderką projektu – to kraj, w którym są
aż 23 centra choreograficzne;
wszystkie zaprezentują się podczas festiwalu. Poszczególne
części projektu mają tytuły
woda, ogień, powietrze, ziemia
i człowiek.
W Centralnym Muzeum
Włókiennictwa od początku
czerwca czynna będzie wystawa
pt. „Przestrzenie Doroty Sak”,

przygotowana z okazji 20-lecia pracy
twórczej
artystki,
zajmującej się sztuką
włókna, projektowaniem ubioru i malarstwem. Na wystawie znajdzie się około 80 prac: miniatur
tkackich i zdjęć.
W Teatrze Wielkim
od kwietnia trwają
XXI Łódzkie Spotkania Baletowe. Spotkania ze sztuką
tańca będą odbywać
się jeszcze i tym miesiącu – 4 i 5 czerwca
godz. 19.00 wystąpi
zespół baletowy Teatro alla Scala z
przedstawieniem pt.
„Jewels” („Klejnoty”) w choreografii
George’a Balanchine’a, z muzyką Gabriela Fauré, Igora
Strawińskiego i Piotra Czajkowskiego. Orkiestra Teatru
Wielkiego w Łodzi zagra pod
batutą Paula Connelly.
4 czerwca w Teatrze im.
Stefana Jaracza odbędzie się
jedyne w Polsce otwarte dla
widzów przedstawienie The
Infernal Comedy, „Wyznania
seryjnego mordercy” z Johnem
Malkovichem w roli głównej.
Aktorowi na scenie towarzyszą
sopranistki Bernarda Bobro
i Aleksandra Zamojska oraz
35-osobowa orkiestra. Do Teatru
Małego 5 czerwca powinni
wybrać się miłośnicy piosenek
Jonasza Kofty, aby usłyszeć jego
utwory w wykonaniu Michała

KINA
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

KULTURA

Bajora. Przy okazji warto zajrzeć do siedziby Alliance
Francaise w Manufakturze,
gdzie w czerwcu można się zapisać na wakacyjne kursy francuskiego, a także obejrzeć wystawę
zdjęć Barbary Dubus. To francuska artystka-fotografik, która
przyjeżdża do Łodzi, aby
w Dzień Dziecka 1 czerwca
otworzyć wystawę zdjęć pochodzących z jej książki „Thekla
i jej chłopakowy świat”.
Trzydzieści pięć zdjęć Thekli
będzie można oglądać w wielkim formacie na wystawie nieopodal bramy i ogrodu Pałacu
Poznańskich.
Beata Ostojska

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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DoubleTree ma fundamenty
W maju firma BUDIMEX wylała fundamenty pod budynek
hotelu DoubleTree by Hilton przy ul. Łąkowej 29 na terenie dawnej
Wytwórni Filmów Fabularnych. Budowa czterogwiazdkowego,
10-kondygnacyjnego hotelu ma się zakończyć na przełomie 2012
i 2013 r., a jej koszt wyniesie 40 mln euro. Projekt hotelu przygotowała znana pracownia APA Kuryłowicz & Associates, a w bryłę
elewacji hotelowej wkomponowany został kadr ze znanego polskiego
filmu „Zakazane piosenki”. W hotelu będzie ok. 200 pokojów, na
ostatniej kondygnacji zaprojektowane jest centrum SPA z basenem,
zaś na pierwszym piętrze sale konferencyjne na ponad tysiąc osób.
Hilton Worldwide to
obecnie dziesięć marek
mających przeszło 3600
hoteli w 81 krajach świata: Waldorf Astoria,
Conrad, Hilton, DoubleTree, Embassy Suites, Hilton Garden Inn,
Hampton Inn & Suites,

Home-wood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton oraz Hilton
Grand Vacations. Cała grupa zatrudnia w sumie ponad 130 tys. pracowników, w Polsce działają już Hotel Hilton w Warszawie
i Gdańsku, Hilton Garden Inn w Krakowie, a powstają kolejne
w Warszawie, Rzeszowie i Wrocławiu. Marka DoubleTree by Hilton
posiada 230 hoteli w 10 krajach świata, w tym 12 w głównych mia(ar)
stach Europy.

Balet nagrodzony
Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi
to jedyna w województwie łódzkim państwowa szkoła baletowa.
Nauka w niej trwa 9 lat, a w jej trakcie uczniowie występują
w spektaklach Teatru Wielkiego oraz licznych koncertach m.in.
w Filharmonii Łódzkiej. W ubiegłym miesiącu uczniowie wystąpili
w koncercie w ramach XVIII Festiwalu Muzyki Sztuki Krajów
Bałtyckich PROBALTICA. Najzdolniejsi młodzi tancerze biorą
udział w konkursach baletowych. W marcu 2011 r. odbył się XVII
Ogólnopolski Konkurs Tańca im. W. Wiesiołłowskiego w Gdańsku,
w którym uczennica klasy V Kinga Łapińska zajęła III miejsce

w kategorii tańca klasycznego, Aleksander Staniszewski z klasy
VI był na II miejscu w kategorii tańca klasycznego, zdobył też nagrodę specjalną ZASP za wybitne osiągnięcia artystyczne, uczennica
klasy VII Daria Majewska zajęła II miejsce w kategorii tańca klasycznego, uczennica klasy VII Milena Bartoszewska była na II miejscu
w kategorii tańca współczesnego, zaś Bogumiła Szaleńczyk (absolwentka rocznik 2004/2005) otrzymała nagrodę ZAiKS za choreografię układu „Destination”. Opiekunami młodych artystów są
Pranciskus Peluritis, Magdalena Redlewska i Swietłana Szarowa.
W kwietniu odbył się kolejny Międzynarodowy Konkurs „Złote
Pointy 2011”, w ramach
którego stypendium na rok
2011/2012 otrzymała Milena Bartoszewska z klasy
VII. W przyszłym roku
szkolnym zaplanowane są
Ogólnopolskie Spotkania
Konkursowe Młodych Tancerzy. Pierwsza edycja odbyła się we Wrocławiu, dwie
kolejne w Gdańsku, czwarta
w Warszawie, edycja piąta
będzie w Łodzi, a jej organizatorem jest właśnie Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella
w Łodzi. Trzymamy kciuki!
Milena Bartoszewska i Nazar Botsiy
Daria Majewska i Wiktor Krakowiak-Chu
(BeO)
„VI Gala Baletowa” w Teatrze Wielkim w Łodzi, fot. Jarosław Cieślikowski
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Chiny dla dzieci
„Baśniowa Kawiarenka” (Narutowicza 79C, tel. 42 632 2121) zaprasza
dzieci w czerwcu na bajkową podróż do
Chin – przedstawienie „Chiński Cesarz
i Żaba”, zrealizowane wg starych baśni
chińskich w reżyserii Urszuli Binkowskiej
i Krzysztofa Ciesielskiego. To pełna uroku
opowieść, dzięki której dzieci mają
okazję poznać azjatycką kulturę i tradycję – orientalną muzykę, przepiękne
jedwabne kostiumy, chińskie pacynki,
maski oraz niezwykły teatr cieni. Autorką
scenografii jest Maria Kostrzewska,
a lalki wykonała Janina Kamińska.
Bohaterem opowieści jest syn biednych
chłopów, który jest brzydkim dziwolągiem, bo przychodzi na świat jako ogromna żaba. Posiada jednak niezwykły dar
i jest odważny, dzięki czemu dokonuje rzeczy niesamowitej – poślubia córkę
cesarza i sam zasiada na tronie. W spektaklu grają Urszula Binkowska, Krzysztof
Ciesielski i Danuta Siempińska, a na powitanie widzowie otrzymują chińskie
ciasteczka z wróżbą w środku. Zapraszamy!
(BeO)

Wielkie Rusztowanie w Buczku
Dwa pytania do Stanisława Staniszewskiego, właściciela firmy INTER SOLAR

Kiedy startują Wielkie Rusztowania?
Pierwsze odbyło się już w długi weekend
na początku maja, później przez cały miesiąc w naszych Letnich Ogrodach odbywały
się imprezy okolicznościowe dla firm.
W czerwcu zapraszamy zaś na drugą edycję
imprezy poświęconej Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, organizowaną wspólnie przez
Łódzki Dom Kultury, Park Krajobrazowy
Wzniesień Łódzkich i naszą firmę. Ja sam
jestem wielkim miłośnikiem prozy
Iwaszkiewicza, który odwiedzał naszą rodzinę po wojnie. Przyjeżdżał do dworu państwa
Politów w Byszewach na letniska, tu tworzył
nad rzeczką i opisywał życie na wsi. Mam
nadzieję, że odwiedzi nas wtedy Andrzej
Wajda i Daniel Olbrychski, który pierwszy
wykroi udziec z byka.
A co nowego w firmowej kuchni INTER
SOLAR?
Jestem zwolennikiem kuchni opartej na
tradycyjnych składnikach i produktach,

które są przetwarzane w najbardziej zdrowych i bezpiecznych technologiach.
Człowiek na przestrzeni wieków jadł surowe
mięso, potem pieczone, gotowane i teraz
przygotowywane w kuchence mikrofalowej.
A my preferujemy kuchnię sous vide, czyli
molekularną – gotowe potrawy zamyka się
w hermetycznych opakowaniach próżniowych i poddaje obróbce termicznej

w niskich temperaturach. Zachowywane są
wtedy wszystkie minerały i witaminy pożywienia. I takie właśnie dania przygotowujemy w naszej firmie, a dostać je można
w karczmach Raz na Wozie oraz
Delikatesach Kulinarnych przy ul. Rewolucji 1905 r. 11. Zapraszamy!
(Notował: jm)

Chłopska Izba tu i tam
Przy ul Piotrkowskiej 65 od 2006 roku
działa restauracja „Chłopska Izba” (tel. 42
630 80 87), serwująca tradycyjne polskie
dania, zaś przy ul. Traktorowej 67 do maja
br. istniała „Marhaba” (tel. 42 650 51 00),

GASTRONOMIA

serwująca z kolei smakołyki
arabskie. Oba
lokale należą –
mówiąc językiem
Wall
Street – do tej
samej grupy
kapitałowej, ale od pewnego czasu na
Traktorowej zaczęły się coraz częściej pojawiać polskie dania. W zeszłym roku pisałem
nawet na tych łamach tekst „Marhaba po
polsku”, a w maju klamka w nowych
drzwiach restauracji zapadła: będzie tu
druga „Chłopska Izba”.
Zatem w obu znajdziemy teraz te same
smakowite dania tradycyjnej kuchni wiejskiej, serwowane we wnętrzach autentycznej
izby łowickiej. Na Piotrkowskiej był tylko lekki lifting, ale lokal na Traktorowej przeszedł gruntowną modernizację.
Kierownictwo i szef kuchni się nie zmienili,
a do obsługi doszło parę urodziwych kelnerek. Od maja działa tu urokliwy ogródek,
w którym każda potrawa smakować będzie
lepiej przy dużym kuflu piwa. Skorzystaliśmy z okazji i w obu „Izbach” przetestowaliśmy kilka dań. Przy Piotrkowskiej
skusił nas żurek
i kaczka w sosie
żurawinowym, a
przy Traktorowej – czerwony
barszczyk z uszkami, golonka
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oraz wątróbki zawijane w boczek. Wszystko
było wyborne i gorąco polecamy „Chłopską
Izbę” tu i tam!
Jerzy Mazur
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Belweder nie tylko na bale
To idealne miejsce na spotkanie rodzinne, komunie, wesela i duże przyjęcia do 400
osób, ale także na kameralny lunch biznesowy dla kilku czy kilkunastu gości.
Restauracja położona jest przy ul. Łódzkiej
173 w Konstantynowie (tel. 42 211-11-11,
508-089-150), ma trzy sale na 40, 60 i 300
osób. Przy lokalu jest spory parking oraz
ogród z drewnianymi stołami i ławkami.
Firma zapewnia pełną obsługę w zakresie
gastronomii, cateringu, dekoracji oraz muzyki. Kuchnia restauracji serwuje dania staropolskie (w ofercie jest pieczone prosię!), jak
i z innych części świata. Byliśmy tu w styczniu na balu Łódzkiego Bractwa Kurkowego
(vide „RŁ” 2/2011), na salę wjechała nawet
bryczka z gośćmi oraz Ewa i Jarosław
Denysowie z Łaskiego Bractwa na potężnych

ogierach rasy wielkopolskiej, wzbudzając
entuzjazm zaproszonych. Warto tu wpaść
w tygodniu na pyszny obiad domowy
– szczególnie polecamy pieczeń z kopytkami, którą zajadaliśmy się w maju.
fot. Adam Paczesny
Smacznego!

T-Bone steki na placu
Kto choć raz był w Stanach Zjednoczonych i zjadł
tam olbrzymiego T-B steka
np. w stylowej kalifornijskiej knajpce, temu radzę
zajrzeć na pl. Wolności 12
do restauracji „Ribs&Ring”

(tel. 42 630 12 85). Receptury serwowanych
tu dań podali Diana Skeates i Branden
Wright z Hollywood, pasjonaci kuchni amerykańskiej, którzy parę lat temu odwiedzili
właścicieli lokalu. Możemy tu zjeść grillowane żeberka, beefburgery oraz T-B steki nie
tylko z wołowiny amerykańskiej, ale także
argentyńskiej, uchodzącej za najlepszą (dlatego jest najdroższa!). Lokal oferuje także
w przystępnych cenach krążki (słynne
”rings”) cebuli w piwnym cieście oraz
oscypka w sosie żurawinowym, różnorodne
sałatki oraz makarony. Wystrój lokalu jest
bardzo przyjemny, a obsługa miła. Warto
wpaść na szybki lunch w porze obiadowej
lub zamówić danie na wynos dla siebie
i przyjaciół!
fot. Adam Paczesny

Lody trzeciego pokolenia
Dwa pytania do Roberta Dybalskiego, właściciela sieci cukierni DYBALSKI
Ile cukierni ma Pan w Łodzi i jaki w nich
jest asortyment?
Mamy 18 punktów rozsianych po
mieście, a także w Konstantynowie i Zgierzu.
Asortyment jest ogromny. Samego ciasta jest
ok. 120 rodzajów, mamy czekolady, figury,
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praliny i lody – tyle rodzajów, ile jest owoców na rynku. Jestem cukiernikiem w trzecim pokoleniu. Produkujemy wyroby dla
naszych potrzeb i kilku odbiorców hurtowych. Zatrudniam ok. 60 osób, bierzemy
udział w Targach NaturaFood i Polagra,
gdzie zajęliśmy 4 i 5 miejsce w konkursach.
Uwielbiam lody i lubię je robić. Nie używamy żadnych komponentów – same naturalne
surowce. Mało kto robi takie lody w mieście!
Nadal walczy Pan o ruch samochodowy
na Piotrkowskiej?
Jako prezes Wojewódzkiego Związku
Zrzeszeń Kupców i Usługodawców napisałem list w tej sprawie do przewodniczących
klubów parlamentarnych 2 miesiące temu.
Bez odpowiedzi. Dalej walczymy o wjazd na
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Piotrkowską w okresie zimowym. Latem, jak
są ogródki, ograniczenia mogą być. Ale zimą
musimy walczyć o klienta.
(jm)

GASTRONOMIA

Kowboje na podium
Gdy oddawaliśmy do druku majowe wydanie „RŁ”, w Starachowicach trwały jeszcze
VIII Mistrzostwa Europy w Strzelectwie Westernowym „Days of Truth” oraz
V Mistrzostwa Polski „Dzikie Pogranicze” – dlatego o zawodach możemy napisać
w czerwcu. W sumie przyjechało tu 112 zawodników z 11 krajów Europy oraz Stanów
Zjednoczonych. Z USA przybył także Donald Ormand „Tex”, redaktor naczelny
„Cowboy Chronicle” i jeden ze współzałożycieli amerykańskiego stowarzyszenia Single
Action Shooting Society, które patronuje strzelectwu westernowemu na całym świecie.
Mistrzostwa Europy wygrał Słowak Milan Deak „Dedo”, drugie miejsce zajął jego rodak
Lubosz Radakovic „O`Reilly”, a trzecie miejsce wywalczył Czech Evzen Horak „Ace
Curly”. Z kolei w Mistrzostwach Polski najlepszy był Włodzimierz Łuczyński „Trigger
Hawkeye”, prezes Polskiego Stowarzyszenia Strzelectwa Westernowego, kolejne miejsca
zajęli Waldemar Wlazło „Gatling Gun” oraz Zbigniew Danowski „Dazbi”. Na
mistrzostwach było stoisko sklepu internetowego www.saguaromike.pl i można tu było
kupić wiele nowych Coltów!
Widowiskowy był konkurs na najlepsze kostiumy strzelców. Najlepiej ubraną kobietą
była Sigfrid Mustaparta Paulsen „Madame Ginger” z Norwegii, najlepiej ubranym
mężczyzną – Włodzimierz Łuczyński „Trigger Hawkeye”, w konkursie na strój
Gentlemana wygrał Georg Heym „Shotgun George” z Niemiec, Kowboja – Michael
Schweizer „Long John” z Niemiec, Cowgirl – Annemarie Reiche-Brombach „Annie
Order” z Niemiec, Saloon Girl – Anetta Marcinkowska „Tangerine Stone” z Polski,
Military – Jan Hlas „Big Bizon” z Czech, a w stroju z filmów B Western Man – Marek
Remigiusz Pękala
Bober „Black Beaver” z Polski. Gratulujemy!

Zawody na Końcu Szlaku
Rozmowa z Donaldem Ormandem „Tex’em”,
członkiem założycielem Single Action Shooting Society w USA
Od kiedy zajmuje się Pan strzelectwem
westernowym?
Od 1982 roku. Jestem jednym z członków tzw. Dzikiej Bandy, która założyła
stowarzyszenie. Zostało ono co prawda
zarejestrowane w 1987 r., ale pierwsze zawody End of Trail (Koniec Szlaku) odbyły

HOBBY

się właśnie w 1982 r. na strzelnicy Coto de
Caza w Kalifornii. Wzięło w nich udział
65 strzelców; dziś SASS liczy ponad 75 tys.
członków na całym świecie, a w Mistrzostwach Świata bierze udział prawie 1600
zawodników. W czerwcu odbędzie się jubileuszowy XXX End of Trail – od paru lat
odwiedza nas w trakcie zwodów prawie
25 tys. osób z wielu krajów świta.
Gdzie odbywają się mistrzostwa?
Przez wiele lat odbywały się w Kalifornii,
ale w 2004 r. stowarzyszenie zakupiło
w Nowym Meksyku 480 akrów ziemi, na
którym powstało Founders Ranch – Ranczo
Założycieli. Znajduje się 20 mil na wschód
od Albuquerque, jest ogrodzone i na pastwiskach pasą się bizony oraz bydło rasy
Longhorn. Wybudowaliśmy tam po jednej
stronie kowbojskie miasteczko z hotelem,
parkingiem na 4000 samochodów oraz lokalami dla sklepów z bronią i akcesoriami,
a po drugiej – tory strzeleckie i arenę na
zawody Mounted Cowboy Action Shooting
(Jeździeckie Strzelectwo Westernowe). Nie
dajemy nagród pieniężnych, staramy się kultywować Spirit of the Game, czyli Ducha
Zawodów – pomagamy sobie wzajemnie, na
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zawody jeździmy z całymi rodzinami i bawimy się tak, jak nasi przodkowie w XIX wieku.
Od 1987 r. jest Pan redaktorem naczelnym
Cowboy Chronicle, oficjalnego miesięcznika
SASS. Jaki pismo ma zasięg?
Drukujemy 30 tys. egzemplarzy i mamy
ok. 150 reklamodawców. Zasięg pisma jest
międzynarodowy i dostają je wszyscy dożywotni członkowie SASS. Piszemy o zawodach, historii USA, regułach bezpieczeństwa,
amerykańskim
ustawodawstwie
związanym z bronią. W prowadzeniu pisma
pomaga mi żona „Cat Ballou”, szefująca
jury konkursów na kostiumy prezentowane
na zawodach. Na ubiegłorocznym End of
Trail obchodziliśmy jubileusz 50-lecia
małżeństwa. Archiwalne wydania magazynu można poczytać na naszej stronie
www.sassnet.com
Dziękuję za rozmowę i zapraszam do
Polski na kolejne zawody.
Rozmawiał: Jerzy Mazur, fot. K. Jarczewski
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Ambasadorowe w Klubie
13 żon ambasadorów z Europy, Ameryki Południowej, Afryki
i Azji pod okiem mistrza kuchni Karola Okrasy gotowało w maju
w restauracji „Klub Spadkobierców” (Piotrkowska 77, tel. 633 76 70).
Do towarzystwa dołączyły także Prezydent Miasta Hanna Zdanowska,
Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Wicemarszałek Województwa
Dorota Ryl, radna Wiesława Zewald i Barbara WandachowiczKowalska, prezes Task Consulting. Zadanie było z pozoru proste:
przygotować zrazy po staropolsku oraz racuszki z kaszy gryczanej. Ale
jak przyszło do rzeczy, mistrz łajał Szacowne Ekscelencje, że mięso za
grubo krojone, źle ubite i zbyt mało przypraw! Panie jednak były
zachwycone mistrzem, doskonale sobie poradziły i na koniec zaproszono gości na degustację. Wszystko było pyszne!

Spotkania kulinarne żon ambasadorów to kolejna odsłona
IV edycji „Kulinarnych Podróży z Karolem Okrasą”, których pomysłodawcą jest Andrzej Szumowski, prezes Stowarzyszenia Polska
Wódka, oraz były szef protokołu dyplomatycznego MSZ Janusz
Niesyto, obecny ambasador RP w Finlandii. „Kulinarne Podróże”
zwykle odbywają się w restauracji „Belvedere” w Warszawie, ale tym
razem panie zostały zaproszone do „Klubu Spadkobierców”
w Łodzi. Dodajmy tu, że smakowite dodatki do przygotowywanych
dań dostarczyła znana FIRMA BRACIA URBANEK. Gratulujemy
pomysłu i prosimy o więcej!
Jerzy Mazur
fot. K. Jarczewski

Minister był pierwszy
W Ośrodku Jeździeckim „Denysowo” w Jeżowie (gm.
Wola Krzysztoporska, k. Piotrkowa Trybunalskiego), usytuowanym na Łódzkim Szlaku Konnym, odbył się w maju „Bieg św.
Jerzego”. Organizatorem imprezy był Klub „Zjednoczone Stajnie”
na czele z właścicielem ośrodka, wiceprezesem klubu
Jarosławem Denysem. Po przywitaniu gości odbyło się
przedstawienie przyblizające legendę o św. Jerzym (patronem
wszystkich jeżdżących konno) w wykonaniu najmłodszych
miłośników koni, wyreżyserowane przez żonę gospodarza
Ewę Denys. Imprezę uświetniły licznie zgromadzone konie,
zaprzęgnięte do eleganckich powozów, które blisko 150
zaproszonych gości przewiozły po malowniczych terenach
Łódzkiego Szlaku Konnego. Jego długość wynosi 1817 km
i jest to najdłuższa w Europie trasa dedykowana turystyce
konnej, a niebawem w Jeżowie powstanie Punkt Informacji
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Turystycznej o szlaku. W imprezie wzięło udział 24 jeźdźców, którzy
w kulminacyjnym momencie rywalizowali w wyścigu o statuetkę
św. Jerzego. Zwycięzcą został Roman Jagieliński, wicepremier i minister rolnictwa w latach 1995-97. Po wielkich emocjach wszyscy wzięli
udział we wspólnej zabawie, którą umilał występ sponsorowany
zespołu „Red Dance” z Gminnego Ośrodka Kultury Woli
Krzysztoporskiej pod kierownictwem Mariusza Wieczorka.
Gratulujemy udanej imprezy!
(jm)
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CAR SERVICE

Land Rover
w stylu western
Podczas międzynarodowych zawodów w stylu western
w CampoverdeRanch obejrzeliśmy w maju kilka najnowszych
modeli samochodów Land Rover – m.in. Range Rover Vogue
z pneumatycznym zawieszeniem, luksusowego Range Rovera Sport
po solidnym face-liftingu, odświeżonego Discovery 4, wyposażonego w całkowicie nowe technologie i 3-litrowy silnik diesla z dwiema
turbosprężarkami, generujący moc 245 KM, oraz Freelandera 2,
całkowicie nową jakość w klasie kompaktowych terenówek, wyraźnie jednak nawiązującego do prestiżowych Range Roverów.
Samochody znakomicie wkomponowały się w atmosferę zawodów,
podczas których polscy kowboje pokazali, co na arenie można
zrobić z wytrenowanym mustangiem! Więcej o tym w kolejnym
(jm)
wydaniu „RŁ”.

K&K KIEŁBOWSKI - serwis samochodowy FORD

FORD

sprzedaż części zamiennych
(oryginały i zamienniki), naprawa,
pompy wtryskowe, silniki,
skrzynie biegów, tylne mosty,
zawieszenie.

93-418 Łódź, ul. Aleksandra 15, tel. 42 680-14-83

Przyjdź z rodziną
na Piknik Dacii
Salon PRZYGUCCY INTER-CAR, łódzki przedstawiciel
RENAULT, NISSAN i DACIA, zaprasza w sobotę 11 czerwca
w godzinach 10.00-15.00 na Piknik z Dacią do swojej siedziby przy
ul. Przybyszewskiego 176/178. W programie konkurs wiedzy
o modelach Dacii z nagrodami, wiosenne grillowanie, jazdy próbne, turniej koszykówki oraz pokazy MINI DRIFTU „Jeszcze
Bardziej Bokiem”.
Można będzie przetestować Dacię Duster, rożne wersje Sandero,
sprawdzić ile bagażu zmieści się w Dacii Logan MCV. Poznamy też
preferencyjne warunki finansowania zakupu nowego samochodu
oraz wybierzemy dla siebie najlepszy samochód na wakacje.
Zapraszamy!

CAR SERVICE
MOTORYZACJA
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Mercedes Benz

ECO training

W salonie Sobiesław Zasada Automotive Łódź (ul. Aleksandrowska 11) testowaliśmy w maju oszczędną jazdę Mercedesem Vito.
Pod okiem instruktora Włodzimierza Walaszczyka przejechaliśmy
trasę nieco ponad 18 kilometrów z Teofilowa do Aleksandrowa Łódzkiego i z powrotem – początkowo „po swojemu”, a następnie słuchając dokładnych instrukcji, jak należy to robić.
Aby jeździć oszczędnie – wskazuje Pan Włodzimierz Walaszczyk
– przestrzegać trzeba 10 zasad ekologicznej jazdy: wcześniej zmieniać
bieg na wyższy, nie przyspieszać gwałtownie, utrzymywać stałą prędkość, nie hamować bez potrzeby, wykorzystywać hamowanie silnikiem, wyłączać silnik tak szybko, jak to jest możliwe, uruchamiać
silnik bez pedału gazu i natychmiast ruszać, kontrolować ciśnienie
w oponach, zdemontować niepotrzebny bagażnik dachowy oraz nie
obciążać samochodu ponad dopuszczalną masę całkowitą.
Najzabawniejsze podczas jazdy było to, że podczas postoju na czerwonym świetle silnik samochodu
sam się wyłączał i włączał, a zamontowane urządzenie kontrolne
wciąż pokazywało, jakie zużycie paliwa osiągamy.
Chwilami udawało się nam osiągać spalanie na poziomie
6,6 l/100 km, zaś po całej trasie wynik był dokładnie 7 l/100 km.
Prawie rewelacja biorąc pod uwagę, że producent ważącego prawie
2000 kg Mercedesa Vito 116 CDI przewiduje zużycie paliwa w mieście na poziomie 9,0 l/100 km. Szybko jednak okazało się, że są tacy
kierowcy, którzy osiągają wynik 4,6 l/100 km. Warto do salonu przy
Aleksandrowskiej 11 zajrzeć, zapytać o możliwość jazdy treningowej
(jm)
i samemu poddać się testowi!

Przewozimy profesjonalnie
Rozmowa z Rafałem Złotnickim, właścicielem firmy PRZEPROWADZKI ZŁOTNICKI
Macie spore stoisko na Targach Mieszkaniowych.
Konsekwentnie wdraża Pan nową strategię firmy,
o której wspomniał Pan w styczniowym „RŁ”.
Realizujemy dużą kampanię reklamową w radiu
i mediach, a także na targach. Od sierpnia ruszy
nasz profil na facebooku i powoli szykujemy się do
uruchomienia nowego przedsięwzięcia: RENTALTRUCK ZŁOTNICKI GROUP. Będzie to wypożyczalnia samochodów ciężarowych i busów. Mamy
obecnie 15 aut o pojemności od 20 do 50 metrów sześciennych
z windami załadowawczymi. Nasze nowe usługi skierowane są do
firm, które chcą ograniczyć koszty transportu. Proponujemy
wynajem samochodu ciężarowego z pełnym bakiem w cenie 395 zł za
dobę (z kierowcą 100 zł drożej), przy odbiorze trzeba napełnić bak.
Kogo obsługujecie i jakie proponujecie warunki?
Obsługujemy przede wszystkim duże firmy – m.in. koncerny
PHILIPS, COCA COLA, ART DOM, a także banki i przedsiębiorstwa
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prywatne. Mamy wszystkie niezbędne akcesoria:
folie termozgrzewalne, bąbelkowe, taśmy przylepne i profesjonalne kartony oraz wypełniacze.
Oferujemy zabezpieczenia majątkowe przewożonego sprzętu i mebli do wysokości 400 tys. zł.
Ekipa jest sprawna, sprawdzona latami. Chłopaki są rosłe i mają doświadczenie – nic nie
uszkodzą. Zapewniamy również fachowy wynajem dźwigów od 5 do 200 ton wraz z obsługą
operatorską.
Jaki macie zasięg działania?
Cała Polska – mamy oddziały w Częstochowie i Gdańsku, ale jak
trzeba przewozimy wszystko po całej Europie. Posiadamy wszelkie
uprawnienia, także do przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych zgodnie z międzynarodową konwencją ADR. Posiadamy sporo
referencji – są na stronie www.zlotnicki.pl Zapraszamy!
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