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Pozazdrościł Pan mBankowi?
(śmiech) Nie, mBank miał
wspaniałą inicjatywę! Rozmawiałem z prezesem Sławomirem Lachowskim i wspólnie doszliśmy
do wniosku, że warto ten zainicjowany przez nich pomysł kontynuować. Łódź nie powinna być miastem bez maratonu.
Jak PGF zainteresowała się maratonem?
Mamy w naszej grupie kolegę Sławka Narela, z którym 10 lat
temu zaczęliśmy budować apteki „Dbam o zdrowie” i przez ten czas
bardzo mocno związaliśmy się na niwie zawodowej, realizując
różnorodne projekty z wielkim sukcesem. Jest on osobą, która od
samego początku bardzo mi zaimponowała. Podczas jednej
z rozmów powiedział, że jego osobistym celem jest przebiegnięcie
pięćdziesięciu maratonów na swoje 50-lecie. Kiedy to mówił,
przebiegł zaledwie kilka maratonów, w tej chwili ma już za sobą
ponad 60 biegów, a nie ma jeszcze 50-tki! Biegał na całym świecie.
Przyszedł do nas w tym roku stwierdził, że nie do pomyślenia jest to,
aby tak duże miasto jak Łódź, nie miało swojego maratonu.
I namówił nas, aby apteki „Dbam o zdrowie” i Polska Grupa
Farmaceutyczna zajęły się organizacją tego przedsięwzięcia. Decyzji
nie podejmowaliśmy długo. Kierując się naszą misją „Jesteśmy po to
by chronić twoje zdrowie” szybko zdecydowaliśmy się na organizację
Łódź Maraton Dbam o Zdrowie, który z jednej strony jest wielkim
wydarzeniem sportowo społecznym z drugiej zaś promuje zdrowy
tryb życia, na czym nam szczególnie zależy.
Biega Pan? Jakie sporty jeszcze Pan uprawia?
Dzięki Sławkowi także biegam, co prawda nie maratony, ale
10 kilometrów, za to staram się to robić regularnie. Uprawiam też
narciarstwo, żeglarstwo, windserfing, gram w tenisa, staram się być
osobą aktywną i promować „dbam o zdrowie” profesjonalnie
– zgodnie z tym, co robimy na niwie zawodowej.
Podkreśla Pan w wywiadach, że jest blisko związany z Łodzią...
Jestem Łodzianinem z urodzenia, tu skończyłem studia
i podjąłem pierwsza pracę. Stworzyłem firmę, która zatrudnia w tej
chwili 7 tys. osób w całym kraju, a siedzibę centrali ma właśnie
w Łodzi. Myślę, że nieco się przyczyniłem do stworzenia nowych
miejsc pracy w Łodzi, gdzie zatrudniamy prawie tysiąc osób. Co
więcej, jasno deklarujemy, że chcemy, aby firma była zawsze w Łodzi,
gdyż jest to bardzo dobre miejsce do prowadzenia tego typu biznesu.
Dziękuję za rozmowę i życzę firmie kolejnych sukcesów.
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WYDARZENIA

Partnerstwo ma być w realu
Trzy pytania do Marka Cieślaka, Wiceprezydenta Łodzi
u nas w ubiegłym roku. Przyjechali w dość trudnym okresie, kiedy
zmieniała się władza w mieście, więc nie bardzo mieli wówczas z kim
rozmawiać. Jeszcze jako prezes ŁSSE spotkałem się wtedy z przedstawicielami chińskiej delegacji. Przykład Tianjin pokazuje, jak mogłyby wyglądać stosunki między miastami partnerskimi na różnych
polach działania, od biznesu, poprzez edukację, kulturę po sport.
Kolejnym przykładem jest Lyon. Obchodząc dwudziestolecie
współpracy udało się rozpocząć jej nowy etap. Współpraca powinna
polegać na pokazywaniu jej aspektów w różnych wymiarach, a nie
wirtualnie na stronach internetowych. Następnym dobrym przykładem jest duńskie miasto Arhus. Nie jest to nasze miasto partnerskie,
ale mamy podpisaną umowę o współpracy i wspólnie z urzędami
pracy i związkami zawodowymi realizujemy dwa duże projekty.
Miasto Arhus, niezależnie od wyniku starań Łodzi o bycie
Europejską Stolicą Kultury, chce skorzystać z naszych doświadczeń
związanych z przygotowywaniem tego projektu. Można znaleźć
wiele wspólnych płaszczyzn wymiany doświadczeń, współpracy
i kontaktów w zupełnie innym wymiarze niż zawieszenie w urzędzie
zdjęcia z napisem, że jest to nasze kolejne miasto partnerskie.
Na dniach podjęto decyzję o przyszłości Della w Łodzi. Jaką?
Rozmowy między firmami Foxcom i Dell trwały dość długo, ale
dziś spotkałem się z zarządem Della, który poinformował nas,
że model dotychczasowej współpracy obu firm jest optymalny
i nie będzie zmieniany. Zatem Dell będzie tu nadal inwestować
i wywiązywać z zobowiązań w stosunku do miasta i skarbu państwa.
Będzie też zwiększać zatrudnienie i rozwijać tu swoje centra usługowe i serwisowe. To dobra wiadomość dla Łodzi.
Jerzy Mazur

Łódź zajęła drugie miejsce pod względem najlepszych rejonów do inwestycji w Polsce w rankingu
amerykańskiego magazynu „The Site Selection”.
Kłania się Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna?
Nie tylko. Ranking przeprowadzono po raz
trzeci, a jego autorzy oceniają instytucje zajmujące się promowaniem inwestycji, biorąc pod
uwagę wartość nowych projektów oraz liczbę
stworzonych miejsc pracy. Na tej podstawie
wybrano najatrakcyjniejsze dla inwestycji kraje
oraz agencje promocji inwestycji. Conway Data, wydawca magazynu
„The Site Selection” od pięćdziesięciu lat zbiera dane o światowych
inwestycjach powyżej 1 mln euro, tworzących ponad 50 miejsc pracy,
oraz projektów mających na celu budowę fabryk o powierzchni większej niż 1,8 tys. mkw. Wyprzedził nas Śląsk, na trzecim miejscu jest
Dolny Śląsk, a wyróżniono także Polską Agencję Informacji
i Inwestycji Zagranicznych, która zajęła drugie miejsce w Europie
Wschodniej w rankingu najlepszych agencji promocji inwestycji. Łódź
ma doskonałe narzędzia ekonomiczne, aby kształcić kadry dla przemysłów kreatywnych, ma także wsparcie kapitałowe ze strony rodzimego i zagranicznego biznesu. Wokół nowej strategii i marki Łodzi,
stawiającej na innowacyjność i kreatywność właśnie, musimy zintegrować mieszkańców, aby polubili swoje miasto, byli z niego dumni
i docenili dotychczasowe osiągnięcia. To bardzo pomaga w przyciąganiu inwestorów.
Podczas pobytu delegacji UMŁ w Chinach pojawiły się nowe możliwości działania w ramach umów Łodzi z miastami partnerskimi. Jakie?
Myślę, że powinniśmy skończyć ze współpracą papierową.
Działania zaczęliśmy od wizyty w Tianjin, gdyż goście z Chin byli
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Chiny w perspektywie
Tomasz Sadzyński, Prezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

Uczestniczyliśmy
w dwóch konferencjach,
m.in. w konferencji poświęconej outsourcingowi. Spotkaliśmy się z przedstawicielami
Izby Gospodarczej Miasta Tianjin oraz
z przedsiębiorcami zrzeszonymi w izbie.
Rozmowy były bardzo ciekawe. Pokazaliśmy, jakie korzyści można uzyskać inwestując na terenach Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Przedstawiciele Izby Gospodarczej wybierają się do Łodzi i mamy
nadzieję, że we wrześniu będziemy ich

gościć w strefie i pokażemy im atrakcje
naszego miasta. Mamy już pierwszego inwestora chińskiego w ŁSSE. Pobyt był bardzo
intensywny i myślę, że będą z tego wymierne korzyści. Musimy zbudować nowe relacje
z oficjalnym kapitałem chińskim. Bardzo
ważna była wizyta w fabryce firmy
LiuGong, która kupiła m.in. zakłady
Stalowa Wola. W ostatnim dniu pobytu
spotkałem się z dostawcami tej firmy
i jestem pewny, że będą oni lokować tu swój
kapitał, jak ruszy na dobre produkcja w firmie matce. Wyjazd był naprawdę udany. To

wszystko, co się rzeczywiście dzieje w Chinach, a w szczególności w Tianjin, ma
ogromny rozmach. To miasto jest w czwórce najbardziej strategicznych lokalizacji
w Chinach, a oni wciąż szukają, gdzie
w Europie można inwestować kapitał.
(Not. jm, zdjęcia: JSM, arch. UMŁ)

Mamy dobry mnożnik pracy
Rozmowa z Konradem Pokutyckim, Prezesem Zarządu Spółki BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego
Za rok koncern będzie już w Łodzi pełnoletni...
Tak, jesteśmy w Łodzi już od 17 lat.
Utrzymujemy wysoką dynamikę rozwoju
i myślę, że będziemy dalej poszerzać nasz
asortyment i rozwijać się w dobrym tempie.
Jaka część łódzkiej produkcji idzie w świat?
W zależności od produktu – od osiemdziesięciu do dziewięćdziesięciu kilku
procent. Jesteśmy bardzo mocnym eksporterem, ale doskonałą pozycję zajmujemy
również w Polsce: z udziałem ponad 19
proc. jesteśmy liderem rynku artykułów
AGD. Co piąte urządzenie w kraju jest opatrzone logo Bosch lub Siemens.

Odbierając w maju trzecie zezwolenie na
działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej powiedział Pan, że jak się ma
ich tyle na koncie, to będzie zapewne czwarte
i piąte...
Jeszcze za wcześnie, aby powiedzieć coś
konkretnego na ten temat. Ale mamy dużo
pomysłów na rozwój naszych fabryk oraz

centrów usług, które tworzymy w Łodzi.
Myślę, że pomysły te będziemy konsultować
z władzami miasta i zarządem ŁSSE.
Za nami idą zresztą firmy kooperujące – to
tzw. mnożnik tworzenia miejsc pracy: jedno
miejsce u nas tworzy kolejne miejsca pracy
gdzie indziej. Powstają nowe firmy dostawcze, rozwija się lokalny przemysł i usługi.
Przyciągnęliśmy już do Łodzi wielu kooperantów z Niemiec i Hiszpanii, ale także
z Polski. Bliskość logistyczna tych firm
tworzy znakomitą wartość dodaną na przyszłość.
Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych
sukcesów.
Jerzy Mazur

SUKCESJA z pozwoleniem
Łódzka spółka Fabryka Biznesu otrzymała pozwolenie na budowę Centrum
Handlu, Biznesu i Rozrywki SUKCESJA,
które powstanie przy al. Politechniki 5
w pobliżu Politechniki Łódzkiej i nowych
hal Międzynarodowych Targów Łódzkich.
Kompleks będzie miał 126 tys. mkw.
powierzchni całkowitej i ok. 50 tys. mkw.
użytkowej. Na trzech poziomach galerii
handlowej znajdzie się 170 sklepów, punktów usługowych oraz food court z restauracjami i kawiarniami. W strefie rozrywkoworekreacyjnej przewidziany jest multipleks
(1800 miejsc w 9 salach kinowych, w tym
co najmniej czterech przeznaczonych do
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projekcji 3D), a także m.in. boiska do
squash’a, klub fitness, SPA i ściana wspinaczkowa. W skład kompleksu wejdzie
również trzygwiazdkowy hotel klasy biznesowej z zapleczem konferencyjnym. Inwestycja została wpisana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi na listę projektów kluczowych dla regionu i otrzyma dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego. Centrum ma być
nie tylko miejscem do zrobienia zakupów,
ale przede wszystkim spędzania wolnego
czasu. Inwestor nie ujawnia terminu rozpoczęcia prac budowlanych. Otwarcie zapowiadane jest na początek 2014 r.
(red)

Wizualizacja: Group-Arch Sp. z o.o.
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Matka Polka po nowemu
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi sfinalizował realizację dwóch projektów dofinansowanych ze środków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego
oraz dotacji Ministra Zdrowia. Pierwszy to
„System internetowej rejestracji pacjentów
do przychodni specjalistycznych ICZMP”.
– W instytucie – wyjaśnia Adam Sobczak,
kierownik Działu Informatyki ICZMP – jest
ok. 800 komputerów klasy PC, 10 dużych serwerów, obsługujących ruch szpitalny, są tu specjalistyczne bazy danych, potężna sieć (ponad 10 km
położonych światłowodów!) mająca 20 aktywnych przełączników firmy Cisco. Mamy najbardziej rozbudowaną sieć szpitalną w Polsce,
a obsługuje ją... 4 informatyków, choć przydałoby
się drugie tyle! System internetowej rejestracji
pacjentów to nowatorski projekt, pozwalający zarejestrowanym pacjentom poradni zdalnie ustalić
datę wizyty z lekarzem. System już działa
w poradniach ginekologicznych i położniczych, kardiologicznej oraz słuchu. Docelowo chcemy, aby
wszystkie poradnie Instytutu były tak dostępne
dla pacjentów. Wystarczy, że pacjent wejdzie na stronę
https://erejestracja.iczmp.edu.pl/ i przeczyta uważnie instrukcję, jak należy
się zdalnie zarejestrować, a potem ustalić datę wizyty u lekarza.
Informacji o drugim zrealizowanym
projekcie udzielił nam prof. Przemysław
Oszukowski, Dyrektor Naczelny ICZMP
– System neuronawigacji, który wprowadziliśmy
w Instytucie, jest na świecie dobrze znany
– w Polsce też był stosowany, ale nie w stosunku
do dzieci. Stosuje się go bowiem do guzów nowotworowych, które na szczęście u dzieci są rzadsze
niż u dorosłych. System precyzyjnie lokuje guz
i pozwala endoskopowo uwidocznić, jak daleko
jest urządzenie od guza. W czasie operacji ze
względu na obrzęk zmieniają się często położenia
struktur mózgu, a w urządzeniu jest przenośny tomograf komputerowy,
który pozwala na bieżąco weryfikować stan pacjenta. Łatwiej wtedy zaplanować operację, aby nic nie uszkodzić. Wiążemy duże nadzieje z tym
urządzeniem. Nasz personel został przeszkolony we Francji i Anglii, teraz
nasi specjaliści szkolą lekarzy pierwszego kontaktu, żeby wiedza o systemie
neuronawigacji była powszechna.
(Notował: jm)

INWESTYCJE
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SELGROS na wakacje
Na rekonesans przed wyjazdem na urlop przyjechaliśmy do hali
SELGROS Pabianicka (tel. 42 683 60 00), ale – jak podkreśla dyrektor
hali Jacek Butkowski – te same produkty znajdziemy również w hali
przy ul. Rokicińskiej (tel. 42 677 00 00). Ofertę hal SELGROS możemy też obejrzeć w domu – wystarczy wejść na stronę www.selgros.pl
i zamówić firmowy newsletter, aby co dwa tygodnie dostawać gazetę
z aktualnymi promocjami cenowymi.
Dział Sezon jest teraz wyjątkowo dobrze zaopatrzony. Fachowy
personel pomógł nam obejrzeć i sprawdzić na miejscu ofertę.
Kupimy tu nadmuchiwane kajaki i baseny rozporowe, plecaki,
namioty, śpiwory, materace i karimaty. Wyjeżdżający na piknik
znajdą tu turystyczne lodówki elektryczne, a miłośnicy dwóch kółek
– rowery damskie, męskie i dziecięce z ramą stalową i aluminiową.
W hali jest szeroki wybór mebli ogrodowych, zabawek
plenerowych oraz kosiarek elektrycznych i spalinowych.
Miłośnicy strzelectwa z broni pneumatycznej kupią tu
markowe wiatrówki wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem
i akcesoriami. Zapraszamy!
Jerzy Mazur

FUNSPORTS nie tylko dla fachowców
Do sklepu zagląda wielu znanych fotografów, bacznie śledząc zmiany w asortymencie. Pracownicy FUNSPORTS to osoby
pasjonujące się fotografią, które potrafią
doradzić przy zakupach i pomóc przy
naprawie sprzętu. Sklep promuje markę
POWERLUX, znaną ze znakomitych lamp
błyskowych i statywów, które jakością przewyższają droższy sprzęt. Firma poleca również wyroby marki RACAM, znanej z wysokiej jakości toreb, plecaków oraz statywów
aparatowych i oświetleniowych. W hurtowni można również robić zakupić przez
internet – wystarczy wejść na stronę
www.funsports.pl i złożyć zamówienie,
a następnie odebrać paczkę od kuriera.
(jm)
Udanych zakupów!

Hurtownia fotograficzna przy ul.
Pomorskiej 100 (tel.
42 679 11 79) istnieje
na rynku już ponad 21
lat, oferując szeroki
asortyment sprzętu
do wyposażania studiów fotograficznych
i fotografii reporterskiej. Studia fotograficzne kupują w hurtowni lampy błyskowe, statywy i tła fotograficzne, jest tu także
doskonały sprzęt dla
amatorów fotografii.
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Kulturalny

lipiec
Przez całe lato, bo aż do 28 sierpnia,
w Centralnym Muzeum Włókiennictwa
będzie można oglądać V Ogólnopolską
Wystawę Haftu Krzyżykowego „Złota
Igła 2011”. W tegorocznej edycji konkursu dla hafciarzy główną nagrodę, czyli
Złotą Igłę, przyznano Aleksandrze
Dąbrowskiej-Piotrowskiej z Łodzi za
pracę pt. „Odwrót Napoleona spod
Moskwy”, stanowiącej odwzorowanie
obrazu Juliusza Kossaka. W lipcu
ponadto będzie okazja, by zwiedzić
w CMW wystawę tkaniny węgierskiej
oraz oglądać współczesną tkaninę artystyczną ze zbiorów muzeum. 16 lipca
stanowisko dyrektora Teatru Wielkiego
obejmie Wojciech Nowicki, który od
wielu lat szefuje Teatrowi im. Jaracza,
odnosząc wiele sukcesów. Pracownicy
Opery pokładają z tą zmianą duże
nadzieje, ale na razie w teatrze są wakacje i przygotowania do modernizacji
i poprawy infrastruktury budynków
Teatru Wielkiego. Dyr. Wojciech Nowicki pozostanie też dyrektorem Teatru
im. Jaracza. Z kolei Filharmonia Łódzka
im. A. Rubinsteina zaprasza już
od lipca na dwa miesiące muzycznych
podróży wraz z festiwalem „Kolory Polski” (program na stronie
www.filharmonia.lodz.pl). Czynne jest
już biuro prasowe Festiwalu Łódź
Czterech Kultur przy pl. Wolności 5
(tel. 42 636 38 21 oraz 507 470 049).
W lipcu biuro pełni dyżury w poniedziałki w godz. 10.30-13.30 oraz środy
w godz. 12.00-15.00. Wszelkie niezbędne
informacje można uzyskać również
od rzecznika prasowego festiwalu
anna.korzon@4kultury.pl Zapraszamy!
Beata Ostojska

W Grandzie o Łodzi
Byliśmy w maju na spotkaniu
z Manfredem Lüdemannem
z Niemiec, który w Sali Złotej
Hotelu Grand czytał swoją
książkę „Łódź. Nieznane miasto w Polsce”, wydaną w języku polskim i niemieckim.
Książka powstawała na przestrzeni wielu lat i jest owocem
miłości autora do naszego
miasta, jego historii i żyjących tu ludzi. Pisałem tę
książkę dla Niemiec – wyznaManfred Lüdemann (w środku) z przyjaciółmi w Grandzie
je Manfred Lüdemann we
wstępie, ale warto, by przeczytali ją też łodzianie. Nie odkrywa niczego nowego, ale wzruszająco pokazuje nam te oblicza naszego miasta, o których na co dzień często zapominamy. Panie Manfredzie,
Jerzy Mazur
Ambasadorze Łodzi w Niemczech, bardzo dziękujemy!

Malkovich z kłopotami
Jest wielki, ale ma pecha. Za pierwszym razem złamał tu nogę, teraz go w Pradze
okradli, w Łodzi poturbował kolano podczas jazdy samochodem, zaś na premierze
„Wyznania seryjnego mordercy” w Teatrze im. Jaracza popsuło się nagłośnienie i aktor
słyszał symultaniczne tłumaczenie sztuki na polski. Nie przeszkodziło mu to w brawurowej grze, często zwracał się do widowni, wtrącał uwagi, pytając np. dlaczego w kawiarni
Dybalskiego nie ma bitej śmietany! Malkovich był w Łodzi w 1995 oraz 2001 r. Teraz
odebrał nagrodę „Złotego glana” od kina Charlie, obejrzał starodruki ze zbiorów
Biblioteki im. Piłsudskiego, zjadł obiad w restauracji „Polskiej”, gdzie Jackowi Kłakowi
pokazał na własnym laptopie najnowszą kolekcję ubrań, jakie zaprojektował. Podczas
konferencji prasowej nie był rozmowny – na pytania odpowiadał nie lub tak, choć pytaliśmy aktora, czy musi odreagować role morderców i dlaczego ludzie lubią takich potworów oglądać na scenie. Na
szczęście był tam również
Michael Sturminger, reżyser
przedstawienia, który więcej
powiedział o sztuce, za co
jeden z redaktorów podziękował mu po angielsku: And that
was the perfect answer to my
question. Spektakl przyjechał
do Polski na zaproszenie
PricewaterhouseCoopers oraz
Jacka Szumlasa, właściciela
firmy SOLOPAN.
(jm)
Stoją od lewej: Jacek Kłak, Hanna Zdanowska i John Malkovich

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

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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Z Łodzi do Hong Kongu
Rozmowa z Wojciechem Niewiarowskim, prezesem spółki Rynek Sztuki
licytować dzieła sztuki na miejscu. Za to wciąż rośnie liczba osób
kupujących obrazy przez internet. Technologia poszła bardzo do
przodu, a możliwości fotografii cyfrowej są takie, że można wiarygodnie przekazać zdjęcie obiektu przez internet. Jak jest ładna pogoda, jak np. dzisiaj, to kupujący
może oglądać obraz na monitorze
komputera i licytować na aukcji
przez telefon, siedząc przy tym
pod parasolem nad wodą.
Galeria znana jest w Polsce
z promocji uzdolnionej młodzieży.
Co w najbliższej przyszłości tu
zobaczymy?
Byliśmy faktycznie pierwszymi w Polsce, którzy stworzyli koncepcję aukcji poświęconych wyłącznie początkującym artystom,
aby im pomóc wystartować
w zawodzie. Od początku 2006 r.
zrobiliśmy 12 aukcji dzieł absolwentów Łódzkiej Akademii Sztuk
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, a jeszcze w czerwcu
zorganizujemy trzecią aukcję
twórczości artystów bardziej
zaawansowanych, którzy ukończyli akademię dalej niż 5 lat temu.
Do tej pory na Aukcjach Promocyjnych sprzedaliśmy ponad
2000 dzieł sztuki blisko 100 młodych malarzy, grafików i rzeźbiarzy.
Byliśmy tu pionierami i jest to nasz niepodważalny sukces – galerii
oraz miasta, bo zdarzają się przypadki, że sprzedajemy takie obrazy
nawet w Hong Kongu promując sztukę z Łodzi. Znaleźliśmy też
naśladowców – od 2008 roku już kilka polskich galerii z Warszawy
i Sopotu organizuje podobne aukcje.
Życzę zatem kolejnych sukcesów i dziękuję za rozmowę.

Dane z biur turystycznych oraz instytucji miejskich obsługujących
gości zagranicznych mówią o wzrastającej liczbie wycieczek ze świata,
przyjeżdżających do Łodzi. Czy Wasza galeria ma na wakacje specjalną ofertę?
Łódź nigdy nie była kojarzona
z turystyką związaną z zakupami
dzieł sztuki – to nie Kraków czy
Warszawa. Natomiast regulacje
prawne, które rok temu weszły
w życie, umożliwiają swobodny
eksport dzieł sztuki i bardzo nam
pomagają w tym zakresie. Jeśli
zatem do Łodzi przyjeżdżać
będzie więcej osób zainteresowanych sztuką, to na pewno znajdą
u nas różne artystyczne pamiątki
oraz uzupełnią swoją kolekcję
obrazów dziełami łódzkich artystów. Jesteśmy na to przygotowani. Wczoraj np. sfinalizowaliśmy
sprzedaż pięciu obrazów do
Austrii. Każdego miesiąca odnotowujemy taką sprzedaż – nie
tylko w obrębie Europy, wysyłamy
obrazy również do całego świata.
Co macie w zakresie pamiątek
z Łodzi?
Przede wszystkim grafiki
i obrazy przedstawiające łódzką
architekturę – kamienice z ulicy Piotrkowskiej czy pałace, m.in.
Poznańskiego. Ale mam nadzieję, że dotrą do nas także kolekcjonerzy, którzy będą poszukiwali np. obrazów malarzy żydowskich, tworzących tu w latach międzywojennych, lub amatorów z kręgu konstruktywizmu czy post-konstruktywizmu, którego Łódź jest bastionem. Mamy dla takich kolekcjonerów sporą ofertę.
Organizujecie w wakacje aukcje?
Jak widać po dzisiejszej aukcji, przychodzi teraz mniej osób, żeby

Jerzy Mazur

Kolekcjonerzy w muzeum
Galeria Mistrzów Polskich w Pałacu Poznańskich zaprasza na
wystawę czasową „Zygmunt Schreter – łódzki paryżanin”, która
czynna będzie do 18 września. Zobaczymy na niej obrazy oraz rzeźby łodzianina związanego ze środowiskiem berlińskich ekspresjonistów oraz École de Paris. Autor urodził się w Łodzi w 1896 r.
w rodzinie zasymilowanych żydowskich przemysłowców, w 1934 r.
przeniósł się na stałe do Paryża, gdzie zmarł w 1977 r. Malował
ekspresyjne portrety i autoportrety, świetliste pejzaże, kameralne
widoki wnętrz i martwe natury, rzeźbił głowy członków rodziny
i przyjaciół, które wystawiał na paryskich salonach, w Berlinie,
Amsterdamie, Helsinkach, Zurychu, także w Jerozolimie i USA.
Do Łodzi wracał w latach 1933, 1935 i 1937; miał tu wystawy
indywidualne w salonie przy ul. Piotrkowskiej 90. Jego dzieła
wypożyczyli na wystawę kolekcjonerzy Artur Winiarski, Andrzej
Król oraz Marek Mielniczuk. Kuratorem wystawy jest Monika
Nowakowska.
(BeO)
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Smaki
na podium
Do tegorocznej, ósmej edycji konkursu Festiwal Dobrego Smaku, organizowanego przez agencję SBS Public
Relations, przystąpiło 17 restauracji
z ul. Piotrkowskiej oraz Manufaktury.
Trwający 4 dni festiwal odbywał się pod
hasłem „Skrzydełko czy nóżka?”, który
przywoływał słynną komedię francuską z
niezapomnianym Louisem de Funes
w roli głównej. Pierwszą nagrodę w konkursie zdobyła restauracja „Cammino” za
danie „Wspomnienia z Lazurowego
Wybrzeża”, drugą – restauracja „Satyna”
za roladki z udka kurczaka, trzecią
– restauracja Piotrkowska Klub Zieliński
i Syn za polędwiczki z kurcząt.
Gratulujemy!
(jm, zdjęcia: arch. SBS PR)

CAMMINO

SATYNA

PIOTRKOWSKA KLUB

Tokio na Pietrynie
Radzimy zajrzeć w lipcu do baru
Tokyo Sushi przy ul. Piotrkowskiej 126
(tel. 42 636 26 66). Lokal istnieje już od
ponad pięciu lat, ale wbrew nazwie
– zjemy tu nie tylko świeżutkie sushi
pływające na zmyślnych łódeczkach
wokół lady, ale również kurczaka z zielonym kalafiorem, kaczkę na chrupko
w słodkim sosie i smażony ryż z wołowiną. Bar specjalizuje się jednak właśnie
w sushi, posiada specjalne zamrażarki
szokowe, które przechowują ryby w temperaturze do minus 30 st. Celsjusza.
Oferujemy sushi w pięciu kolorach – mówi
sushi maker Dawid Rygielski. – Do wyboru
jest talerzyk żółty, zielony, brązowy i granatowy, a serwujemy na nich łososia, tuńczyka,
rybę maślaną, morskiego węgorza, krewetki,
ośmiornicę z wodorostami nori i ryżem. Zjemy
tu duży (24 kawałki) i mały (14) zestaw
sushi mix, dania wegetariańskie, przeróżne sałatki oraz zupy, a wszystko popijemy japońskim piwem Asahi, Sapporo
i Kirin. Zawodowcy oczywiście dostaną
do sushi sake i wino śliwkowe. W lokalu
można też zamówić dania przez internet
(www.tokyo.info.pl). Zapraszamy!

Chłopskie Jadło do tańca
Chcesz zaprosić babę do łóżka i dobrze
zjeść? Zaproś do restauracji „Chłopskie Jadło”
przy ul. Tragutta 2 (tel. 42 632 43 23). Lokal
przeszedł mały lifting, w jednej z mniejszych
sal jest teraz stół wyglądający jak małżeńskie
łoże, a w dużej sali wygospodarowane zostało
miejsce na tańce i w weekendy można się tu
zabawić przy muzyce DJ-a z lat 1960-1990.
W nowej karcie potraw są nowości sezonowe,
m.in. krem kalafiorowy oraz chłodniki

GASTRONOMIA
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litewski i owocowe. Na drugie danie szef
kuchni Arkadiusz Lisiewicz szczególnie
poleca żeberka w miodzie, polędwicę wieprzową nakrytą oscypkiem oraz pierś z kurczaka
z młodą kapustą i ziemniaczkami. Do popicia jest tu słynny kwas chlebowy, a także
pszeniczny Okocim, niepasteryzowany
Kasztelan, Mocny Porter i bezalkoholowe
Karmi. I oczywiście Pepsi, Mirinda, Tonic
i 7up. Smacznego!
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Łódzkie Wzniesienia Muzycznego Podniebienia
Taka nazwa Festiwalu Kulinarnego
w ogrodach INTER SOLAR w Buczku
zwyciężyła w konkursie na czerwcowym
Wielkim Rusztowaniu w siedzibie firmy
położonej właśnie w samym sercu Parku
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Przez
całe lato trwać tu będą różnorodne imprezy
– jak będziemy śledzić aktualności na stronie www.ucztazbyka.pl to trafimy tu na
imprezę, podczas której skosztujemy byczka
pieczonego w całości. Trzej Tenorzy często
śpiewają tu swoje arie operowe, Trio
Czardasz gra przeboje musicalowe i Jazz
Duo w składzie Witold Janiak oraz Piotr
Grąbkowski urzeknie nas standardami
klasyki. Teraz już jasne, dlaczego wszyscy
byli za takim tytułem festiwalu na czerwcowej imprezie. Uczestniczyło w nim sporo
gości, a nam udało się stanąć z aparatem
i mikrofonem obok kilku z nich. Gorąco
polecamy wizytę w Buczku!

Sprawiedliwość kulinarna

Jerzy Mazur

Dwa pytania do Krzysztofa Kwiatkowskiego, Ministra
Sprawiedliwości
Czy da się sprawiedliwie podzielić upieczonego w całości byczka?
Jestem pewny, że mimo ogromnej kolejki, która się przed nim
ustawiła, starczy byczka dla wszystkich. Sprawiedliwości tutaj
stanie się zadość, a najlepsze w tym to, że jest to sprawiedliwość
kulinarna!
Dla wszystkich to już wakacje, ale w ministerstwie praca wre...
Realizujemy kilka ważnych projektów. Kończą się prace nad nowelizacją ustawy
o ustroju sądów powszechnych, która wprowadza oceny okresowe sędziów. Ustawa
wprowadza menedżerski model zarządzania sądami przez dyrektora sądu, wybranego
w konkursie w przejrzystej procedurze. Niech prezes sądu zajmuje się sferą orzeczniczą,
a menedżer – niech zarządza sądem jak firmą. Jest to program wieloletni, kosztowny ze
względu na potrzebną aparaturę. Jesienią ruszamy już z projektem nagrywania rozpraw
sądowych. Nie będzie protokołów papierowych, bo będą na płytce CD/DVD. W Hiszpanii,
gdzie to wprowadzono, czas rozpraw skrócił się o 1/3, gdyż nie ma dyktowania protokołu,
lecz nagrywa się rozprawę w czasie rzeczywistym. Bardzo to potrzebne w polskich sądach.
(Not. jm)

Dziennikarze nagrodzeni
W czerwcu rozstrzygnięta została II edycja konkursu na tytuł Dziennikarza Roku
2010, organizowanego przez łódzki oddział
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Do
konkursu zgłoszone zostały 32 materiały
13 dziennikarzy „Gazety Wyborczej”,
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„Dziennika Łódzkiego”, „Kalejdoskopu”,
TVP Łódź, Radia Łódź i TV TOYA. Jury pod
przewodnictwem Marka Palczewskiego,
prezesa Oddziału Łódzkiego SDP, postanowiło przyznać 3 nagrody pieniężne oraz
3 wyróżnienia. Tytuł Dziennikarza Roku
2010 w Łodzi oraz nagrodę pieniężną
w wysokości 3000 zł otrzymała red. Joanna
Leszczyńska z „Dziennika Łódzkiego”.
Drugą nagrodę oraz 1500 zł otrzymała red.
Joanna Blewąska z „Gazety Wyborczej”
(obecnie sprawuje funkcję rzecznika
prasowego
Marszałka
Województwa).
Trzecią nagrodę oraz 500 zł otrzymał
red. Piotr Owczarski z TVP Łódź.
Wyróżnienia otrzymali red. Aleksandra
Talaga z „Kalejdoskopu”, red. Dorota
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J. Blewąska, J. Leszczyńska, A. Talaga
i P. Owczarski

Matyjasik z Radia Łódź oraz red. Sławomir
Sowa z „Dziennika Łódzkiego”. W I edycji
konkursu tytuł Dziennikarza Roku 2009
w Łodzi otrzymała red. Magdalena Hodak
z „Dziennika Łódzkiego”. Gratulujemy!
Nagrody zostały wręczone podczas tradycyjnego pikniku dziennikarskiego, zorganizowanego w urokliwym parku Nadleśnictwa
Łódź w Łagiewnikach. Smakowitego grilla
przygotowała nam firma InterBankiet.
(BeO)

RYNEK

„Dworek” naszej klasy
SELGROS często organizował tu bale dla swoich
TOP Klientów

Czterdzieści
lat
temu zdaliśmy maturę
w Liceum Ekonomicznym nr 3 im. Tekli
Borowiak na Widzewie. Klasa „A” była
wówczas wyjątkowa: specjalizowaliśmy się
w Międzynarodowym Obrocie Towarowym
i większość z nas studiowała potem Handel
Zagraniczny na UŁ, dlatego paru z nas rozjechało się po Europie i nawet do Ameryki
Łacińskiej. Ale jedna z naszych koleżanek
poszła na medycynę i została lekarzem,

druga jest profesorem anglistyki, kolega
został wziętym adwokatem, a ja, choć
miałem w drugiej klasie poprawkę z polskiego (może dlatego?), po maturze ukończyłem
iberystykę i polonistykę, i od 35 lat macham
piórem...
Pierwszą imprezę zrobiliśmy 20 lat temu.
Spotykamy się regularnie co kilka lat
i zawsze bawimy się świetnie. Na czerwcowej
zabawie w „Dworku” (ul. Rogowska 24,
tel. 42 659 76 40), odliczyły się 23 osoby.
Pogoda nam dopisała, grill był smakowity,
a sąsiad restauracji tylko raz zadzwonił,
że jest za głośno, więc przy cichej muzyce
tańce i rozmowy trwały do 3 nad ranem.
Było SUPER, dlatego składamy tu zbiorową
rekomendację dla lokalu na imprezy „naszej
klasy”.
Jerzy Mazur

Głodny gorzej pracuje
W poszczególnych okresach rozwoju Łodzi różne było pochodzenie napływającej tu ludności. Pierwsi osadnicy z Królestwa
Polskiego, Saksonii, Bawarii, Śląska i Czech przynieśli odmienne
wzory kulturowe, język i upodobania. Kuchnia była istnym
„państwem w państwie” dla trzech podstawowych grup etnicznych:
polskiej, niemieckiej i żydowskiej oraz mniejszości rosyjskiej
i czeskiej. Jednak przez cały czas rozwoju łódzkiego przemysłu podstawowa rzesza robotników rekrutowała się z ludności polskiej,
mieszkając w takich miasteczkach fabrycznych, jak scheiblerowski
Księży Młyn, famuły przy zakładach I.
K Poznańskiego czy domki kunitzerowskie na Widzewie. Odżywianie
robotników i ich rodzin było mało
urozmaicone. Ponoć stary Scheibler
często chodził po fabryce na Wodnym
Rynku, sprawdzał, co ludzie mają do
jedzenia, i namawiał, żeby przynosili ze
sobą gęsty barszcz z mięsem, a nie kawę
zbożową, bo na „głodnego gorzej się
pracuje”...
W dzień powszedni było to zazwyczaj jedno danie: kapuśniak z prażuchą, krupnik na żeberkach, zupa grzybowa, czerwony barszcz, kartoflanki, Tu jadał Karol Scheibler
zupa z brukwi, zalewajka z omastą,
zalewajka na maślance (wywar warzywny, 4 łyżki mąki, czosnek
i kminek, maślanka), podawana z tłuczonymi kartoflami podsmażanymi z cebulka i słoniną. Obiady z dwóch dań podawano w niedzielę, najczęściej był to rosół z kaszą lub makaronem, ziemniaki, kluski
kładzione, kasza z mięsem wołowym lub wieprzowym z sosem. Do
schabu podawano kopytka oraz groch z kapustą lub fasolą. Na kolację jadano resztki z obiadu lub chleb z herbatą. Na majówki zabierano bochenki chleba, bułki od Greków z tanią wędliną (salceson,
kaszanka i zwyczajna kiełbasa), spożywano popijając piwem jasnym,
bawarskim, kobiety i dzieci raczyły się czarnym, jałowcowym. Na
kupno ciasta za 15 kopiejek niewielu mogło sobie pozwolić.

HISTORIA

Monotonię dnia codziennego przerywały święta kościelne: Boże
Narodzenie, Wielkanoc i Zielone Świątki. Mieszkania i bramy
ubierano wtedy brzeziną i tatarakiem, a wydarzeniem centralnym
była „fajka” urządzana na Wodnym Rynku. Tuż opodal parku
Źródliska miało swoja siedzibę Towarzystwo Strzeleckie. Tego dnia
wybierano króla kurkowego, który rozpoczynał uroczystą paradę
ulicami miasta. Główną rozrywką było strzelanie do kręcącej się na
wysokim słupie gwiazdy o 12 luźno przymocowanych ramionach.
Najwyższą nagrodą za dobry strzał był żywy kogut, gwarant tłustego
rosołu na świąteczny stół. Takiego
koguta w Konsumach na Księżym
Młynie nie było w asortymencie!
U łódzkich przemysłowców bale, rauty,
spotkania towarzyskie często rozpoczynały się od wielkiej uczty kulinarnej
w odmiennym wydaniu. Starsze damy
chętnie zasiadały do stołu, a celebrowanie obiadu było niczym spektakl
teatralny, dzielący się na trzy główne
części: wstęp, rozwinięcie i zawiązanie.
W menu gościła często zupa piwna
z kulkami sera, rosół z wermiszelem
(makaron nitki), paszteciki, sztuki
mięsa, kotlety i ryby; rozwinięcie to
jarzyny, potrawki i leguminy, na
dokładkę pieczeń, a zawiązanie, czyli weta/deser, to ciasta, kremy
i galarety, owoce, sery i kawa, herbata z rumem, arakiem lub winem
czerwonym. Skład herbaty, cukru, kawy i towarów kolonialnych E.
Dietrycha przy ulicy Średniej 8 polecał 24 grudnia 1890 roku
w Dzienniku Łódzkim: Wielki wyrób pierników z fabryki E. Wedel,
marmolady, daktyle marokańskie, prunelki, orzechy włoskie, tureckie, amerykańskie, ruskie, figi w różnych gatunkach, śliwki, gruszki, rodzynki, wanilię,
cykorię, oliwę nicejska, musztardę francuską i krajową. Dzisiaj takich
Ewa Rabiega
Składów Kolonialnych nie ma...
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Korzystałam: R. Rusin. Łódź Dzieje Miasta
Fot. Arch. Muzeum Kinematografii
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Bracia mają króla
Pod koniec maja na terenie Klubu Sportowego „Strzelec” przy
ul. Konstantynowskiej 3 odbyły się zawody o tytuł Króla Kurkowego.
Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe liczy dziś
38 członków, którzy na zawodach o tytuł królewski wystrzelali 1515
kul. Zwyciężył Włodzimierz Łuczyński, który zdobył też puchary
Prezydenta Miasta i Braci Honorowych. Pierwszym wicekrólem
został Robert Gajewski, drugim – Witold Łuczyński, ojciec brata
Włodzimierza. Na zawodach obecna była Prezydent Miasta Hanna
Zdanowska, która wzięła udział w strzelaniu o tarczę VIP
i choć konkurencja była ostra – zwyciężyła! A strzelano z repliki
XIX-wiecznego sztucera Kentucky kaliber .45 cala, ładowanego
odprzodowo czarnym prochem. Podczas spotkania wręczono także

Stoją od prawej: Starszy Bractwa Ignacy Ścibiorek, Witold
i Włodzimierz Łuczyńscy, Hanna Zdanowska i Jarosław Wieczorek
14 odznaczeń za zasługi w działalności brackiej, zaś Krzyż
Komandorski Orderu Zasługi otrzymali bracia Piotr Fryczka,
Jarosław Filipiak i Bronisław Kałużny. Serdecznie gratulujemy!
Jerzy Mazur

Czarny proch na fali
Dwa pytania do Krzysztofa Szymczaka, Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Strzelectwa Historycznego
PSSH działa od ponad roku. Z jakimi efektami?
W 2010 r. organizowaliśmy cztery edycje Pucharu Polski oraz
Mistrzostwa Polski w Starachowicach. Zawodnicy zostali również
przygotowani na Mistrzostwa Świata w Barcelos w Portugalii,
w których uczestniczyło 10 zawodników, a najlepszy z nich Damian
Cal zajął 10 miejsce w strzelaniu z pistoletu. Stowarzyszenie brało
bardzo aktywny udział w pracach nad nowelizacją ustawy o broni
– zarówno w komisjach sejmowych, jak i Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych. Była gorąca spora dyskusja na temat nowelizacji, ze
strony MSW padła nawet propozycja o przesunięcie granicy broni
dopuszczalnej do kupienia bez pozwolenia policji z 1850 r. na
1900 r., ale stanęło na 1885 r. Trochę nieszczęśliwie dla strzelców
posiadających karabiny Le Fouche, ale z kolei to kompromis dla
tych, co mają karabiny Sharpsa czy Gallaghera.
Co planujecie w tym roku?
Realizujemy kolejne edycje Pucharu Polski pod patronatem
PSSH. Odbyły już się zawody o Grand Prix Silesia w Siemianowicach
Śląskich oraz zawody we Wrocławiu, pozostałe odbędą się na
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strzelnicach w Raciborzu i Warszawie. W tym roku jedziemy na
Mistrzostwa Europy do Finlandii, a więcej informacji o zawodach
znajdziemy na naszej stronie internetowej www.pssh.pl
(Not. jm)
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HOBBY

Uwielbiam reining
Rozmowa z Anną Igą Derendowską,
Mistrzynią Polski w jeździe w stylu western
Od kiedy Pani jeździ konno?
Jeżdżę od 8 roku życia, czyli już 8 lat. Zaliczyłam kilkanaście
imprez w Polsce i za granicą, a na czterech wygrałam. Startuję
w klasach Youth i Non Pro, największe osiągnięcia to dwukrotne
Mistrzostwo Polski PLQHA (Polish Quarter Horse Association)
w 2007 i 2010 r., Mistrzostwo Polski PZJ/FEI (Polski Związek
Jeździecki/Federation Equestre Internationale) 2010 oraz zwycięstwo
w 2010 Roleski 4 Spins Futurity
Non Pro dla koni 4-letnich.
Wszystkie są w konkurencji reining, którą uwielbiam. W międzynarodowych zawodach NRHA
Campoverde Reining Days I
uczestniczyło ponad 30 zawodników z Polski oraz Austrii i Czech.
Na jakim koniu Pani jeździ?
Trudno było wygrać?
Dots Magnum – to 6-letni
wałach, któremu zawdzięczam
wszystkie medale. Jeżeli się jeździ
na swojej arenie, gdzie się zna
każdy jej zakątek, to wtedy jest
o wiele łatwiej. Ośrodek istnieje
już dwa lata, jeżdżę tu od samego
początku, więc nie przeżywałam

żadnego stresu i było bardzo fajnie. Hala jest duża i ma piaszczyste
podłoże. Obok jest także rozprężalnia i ujeżdżalnia zewnętrzna.
Trenuje się tu idealnie!
Kto jest Pani trenerem?
Trenowałam pod okiem Tomasa Barta, Uli Koflera, Francesco
Arrighi i Bernarda Foncka, a od pół roku opiekuję się mną Wojciech
Adamczyk, prekursor polskiej jazdy westernowej. Jest znakomity
i bardzo nam pomaga – to mózg organizacyjny naszych zawodów.
Za sobą ma lata treningu w ujeżdżalniach w Austrii i Teksasie – to
pierwszy polski sędzia z uprawnieniami NRHA i trener amatorskiej
kadry narodowej PLQHA. W marcu Polski Związek Jeździecki
nominował mnie i mojego tatę Stefana Derendowskiego do kadry
narodowej w reiningu i w sezonie 2011 będziemy reprezentować
Polskę na zawodach w kraju i zagranicą.
Życzę zatem kolejnych złotych klamr na pasie i dziękuję za rozmowę.
Jerzy Mazur (fot. K. Jarczewski)
Ośrodek Jeździecki Campoverde (www.campoverderanch.pl) istnieje
od dwóch lat, znajduje się tu hotel z 40 pokojami i apartamentami oraz
restauracją. W powstałej niedawno Galerii Widzewskiej działała
natomiast restauracja Campoverde Bis, w której można telefonicznie
(nr 519 400 812) zarezerwować terminy na wesela oraz imprezy okolicznościowe w macierzystym ośrodku. Zapraszamy!

Konie na topie
Urząd Marszałkowski i organizator Parady Jeździeckiej Łódź
2011 podpisali w czerwcu w Stadninie Ogierów w Bogusławicach List
Intencyjny w sprawie promocji Łódzkiego Szlaku Konnego oraz
Parady – jednego z największych wydarzeń hippicznych tego roku
w Polsce. W dniach 18-20 listopada odbędzie się w Atlas Arenie
trzecia edycja Parady, która być może osiedli się na stałe w Łodzi.
– W województwie łódzkim powstaje najdłuższy szlak konny w Europie
– mówi Jerzy Trzeciak, organizator Parady. – Nie mogliśmy sobie
wymarzyć lepszego miejsca na zjazd miłośników koni. Łódzki Szlak Konny
powstaje w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. – To pierwsza tak
duża i widowiskowa impreza konna w województwie – mówi Piotr
Wandachowicz, kierownik projektu. – Mamy nadzieję, że na stałe zago-

ści u nas i będzie przyciągać miłośników jeździectwa i zachęcać do
uprawiania turystyki konnej.
W Atlas Arenie odbędzie się
jesienią 45 pokazów i 9 konkursów w skokach z udziałem 160 koni – więcej o tym
dowiemy się na stronie
www.wsiodle.lodzkie.pl
Zdjęcia: arch. UM

Od lewej Jerzy Trzeciak, organizator Parady, Ryszard Kaliński, szef
Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki UM, Aneta Ostrowska
i Paweł Kowalski ze spółki Stado Ogierów w Bogusławicach oraz Piotr
Wandachowicz, kierownik projektu Łódzkiego Szlaku Konnego

SPORT
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Land Rover w Campoverde

Podczas majowych zawodów jazdy konnej w stylu western
w Campoverde mieliśmy okazję przetestować w terenie kilka samochodów znanej marki Land Rover. Na początku pojechaliśmy do
żwirowiska Land Roverem DEFENDER 110 SW. Samochód ma
pojemność 2400 cm3, silnik diesel o mocy 122 KM i manualną
przekładnię biegów. Na żwirowisku przygotowano kilka specjalnych
„górek” i „dołków” do
testowania samochodów,
DEFENDER
wyszedł z nich zwycięsko, choć raz pod samym szczytem zakopał
się w piachu. Wyjechał
jednak o własnych siłach, lecz żeby nim
wyjechać z salonu spółki
JLR przy ul. Przybyszewskiego 176/178,
łódzkiego przedstawiciela Land Rover i Jaguara, trzeba wpłacić do
kasy 165 tys. zł brutto.
To rocznik 2010 z zielonym nadwoziem typu
keswick–solid.
Kiedy my katowaliśmy
DEFENDERA
w żwirowisku, kolega
zabrał dziatwę i pojechał

po okolicznych wiejskich drogach Land Roverem Freelander 2
S-Design. Zadanie miał specjalne,
bo za wycieraczkami były wetknięte ulotki i miał je wszystkie przywieźć z powrotem, choć wiał spory
wiatr. Wrócił w całości, chwaląc
automatyczną przekładnię sekwencyjną i moc silnika diesel 152 KM.
Samochód jest nowiutki, a jego
cena wynosi 145 tys. zł brutto.
Nie starczyło już czasu na
testowanie Range Rovera Sport HSE oraz Discovery 4 HSE. Pierwszy
ma pojemność 2993 cm3 – mówi przedstawiciel spółki Bartłomiej
Grűnder – silnik diesel o mocy 240 KM, automatyczną przekładnię sekwencyjną i luksusową tapicerkę ze skóry alcantara. Kosztuje 330 tys. zł brutto.
Z kolei Land Rover DISCOVERY 4 HSE ma pojemność: 2720 cm3, silnik
diesel o mocy 190 KM, automatyczną przekładnię sekwencyjną i skórzaną
tapicerkę w kolorze beżowym.
To także luksusowa
wersja terenówki, ale nieco
tańsza od poprzedniego
samochodu: kosztuje 240
tys. zł brutto. Zapraszamy
do salonu na jazdy próbne!
(jm)

CAR SERVICE

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
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