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ALICJA
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czynna: pon.–pt. 12–18, sob. 10–15
Sztuka dawna i współczesna,
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DOM AUKCYJNY (I piętro)
czynny: pon.–pt. 10–18, sob. 10–15
TERMINY NAJBLIŻSZYCH AUKCJI
18 września:
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tel./fax 42 684-63-70
tel./fax 42 648-76-04

WAŻNE TELEFONY
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tel. 42 664-10-10
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LODZ PROVINCE COUNCIL
tel. 42 663-30-50
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CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
TOURIST INFORMATION CENTRE
tel./fax 42 638-59-55
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tel. 997
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tel. 986
STRAŻ POŻARNA / FIRE BRIGADE
tel. 998
BIURO NUMERÓW / DIRECTORY ENQUIRES
tel. 118-913

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

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
I ETNOGRAFICZNE

MUZEUM KINEMATOGRAFII
MUSEUM OF CINEMATOGRAPHY

MUSEUM OF ARCHAEOLOGY
AND ETHNOGRAPHY

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

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

BOOK ART MUSEUM

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

REGIONAL TOURISTIC ORGANIZATION

MUZEA

ul. Łąkowa 23/25

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

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

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

Centrum rośnie
Przy al. Politechniki 2 od końca czerwca trwa
wyścig z czasem. Firma SKANSKA przejęła tu
bowiem budowę nowego centrum konferencyjno-wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich, które swoją pierwszą imprezę chcą
w nowym obiekcie zorganizować już na początku
2012 r. Licząc zatem od lipca – budowlani mają
tylko niecałe pół roku. Całkowita powierzchnia
nowego obiektu wyniesie 13117 mkw., w tym
5700 mkw. powierzchni wystawienniczej w hali oraz 800 mkw.
we foyer. Będzie tu 5 sal konferencyjnych z możliwością organizacji
kongresów z udziałem 3000 osób.
Na miejscu mieliśmy okazję obejrzeć dość imponujące tempo robót,
zrobić zdjęcia i zadać kilka pytań
gospodarzom budowy.
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Gdybyśmy nie mieli pewności, że jesteśmy w stanie to
wybudować, nie startowalibyśmy do przetargu. Mierzymy
się z trudnymi zadaniami, lubimy wyzwania, ale są granice, których nie wolno
przekraczać. Nie lecimy z motyką na słońce. Mamy spore doświadczenie w tego
typu budowach – naszą wizytówką jest dokończenie budowy Hali Atlas Arena.
Rozpoczynałem karierę przy budowach wojskowych, byłem przy wznoszeniu
lotniska w Łasku, jestem w trakcie kończenia budowy Centrum KlinicznoDydaktycznego przy ul. Pomorskiej, a teraz realizuję tu duży kontrakt na budowę
hali konferencyjno-wystawienniczej Międzynarodowych Targów Łódzkich.
Na pewno zdążymy!
Notował: Jerzy Mazur
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Łódź śpiewa pod tężniami

HOBBY

Przez lata kierował Pan Łódzką Specjalną
Strefą Ekonomiczną i widział Pan mnóstwo inwestycji od wbicia szpadla po przecięcie wstęgi. Jak
Pan ocenia obecny projekt wielofunkcyjnej hali
konferencyjno-wystawienniczej MTŁ?
Wymaga on pewnego uzupełnienia. Jeśli go nie uzupełnimy o starą halę, jeśli się nie zastanowimy, co zrobić
ze stojącą obok halą MOSiR, to za chwilę będziemy mieć
taką samą sytuację, jaka była po wybudowaniu Hali EXPO. Wydawało nam
się wtedy, że to wystarczy. A starczyło na krótko. Trzeba o infrastrukturze
myśleć perspektywicznie. Powstaje tu teraz wielofunkcyjna hala konferencyjno-wystawiennicza i w tym kształcie projekt się obroni. Ale będą potrzebne nowe
tereny, w tym także pod parkingi. Nie ma tu klasycznego terenu targowego,
jak w innych miastach, w których targi ulokowane są poza centrum. Jesteśmy
przecież bardzo blisko najbliższego centrum Łodzi i musimy pamiętać o właściwym skomunikowaniu tego miejsca. Będą więc potrzebne nowe rozwiązania
drogowe w okolicy.
Hala EXPO była budowana bez ekonomicznej analizy
przedsięwzięcia. Miała kosztować 40 mln złotych, ale po zakończeniu
inwestycji okazało się, że kosztuje 120 mln. Jakie są szanse, że historia
się nie powtórzy?
W stosunku do pierwotnego projektu budowa obecnego centrum i tak
będzie droższa, gdyż pierwszy wykonawca inwestycji ze względu na kłopoty
musiał zejść z budowy. Ale odbył się kolejny przetarg, umowy są podpisane,
wiadomo, że budowa będzie kosztować 40 mln zł plus zwrot środków unijnych.
Program obligatoryjny jest dość dokładnie rozpisany i mam nadzieję, że nie grozi
nam powtórka z historii.
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BSH z dostawcami
Podczas dwudniowej konferencji „Dzień
Dostawcy w BSH” spotkało się w lipcu
w Łodzi 150 dostawców współpracujących
z firmą BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego. Wielu z nich to potencjalni
inwestorzy, których do nawiązania
współpracy inwestycyjnej z naszym miastem
może skłonić dotychczasowa działalność

BSH w Łodzi. Pierwszy zakład
tego koncernu powstał w 1998 r.,
dziś są tu trzy fabryki produkujące zmywarki, pralki i suszarki
do ubrań marek Bosch i Siemens.
– Nasza siedemnastoletnia obecność
w Łodzi, nieustający rozwój i doskonała współpraca z lokalnymi władzami dowodzą, że jako inwestor
jesteśmy zadowoleni z obecności tutaj
– mówi Andrzej Maślak, rzecznik prasowy BSH w Polsce.
– Podczas Dnia Dostawcy chcemy
pokazać naszym partnerom korzyści
z lokowania inwestycji w mieście
przyjaznym
przedsiębiorczości.
W konferencji wzięli udział
przedstawiciele takich firm, jak
THYSSENKRUPP STEEL EUROPE, ARCELORMITTAL FCE czy
CONTITECH UNITED KINGDOM.
Spotkaliśmy tu również dyrektorów firm

Coko-Werk Polska i Wirthwein Polska, które
już mają tu swoje zakłady. Zapraszamy kolej(ar)
ne firmy do inwestowania w Łodzi!

Liderzy technologii
nie dla Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego, Centrum Energii Wiatrowej oraz Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
– Wytwórni Umundurowania Strażackiego. Gratulujemy!
(ar)

Konkurs „Lider Nowoczesnych Technologii” organizuje łódzki
Instytut Nowych Technologii już od 7 lat. Do tegorocznej edycji
Kapituła Konkursu nominowała po trzy firmy w trzech kategoriach:
duże przedsiębiorstwo – Telefonię DIALOG, Wojewódzką Stację
Ratownictwa Medycznego oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika; średnie przedsiębiorstwo – LSI Software,
Organikę Car oraz Zakład Pracy Chronionej „TEXPOL”; małe
przedsiębiorstwo – DYWILAN, Listonic oraz MobileMS Michał
Stefański. Na uroczystej gali w Muzeum Włókiennictwa statuetki
odebrały w swoich konkurencjach firmy: Dywilan, Organika Car
i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika. – Ten
konkurs jest bardzo ważny dla miasta i regionu – podkreślał na gali wiceprezydent Łodzi Marek Cieślak. – Wierzę, że tegoroczni laureaci nie tylko
odmieniają innowacyjność przez przypadki, ale i wdrażają ją w życie.
Obiecuję, że Łódź będzie wspierać tak kreatywne i odważne firmy. W 2010 r.
organizatorzy dokonali zmian w regulaminie i teraz do konkursu
dopuszczane są zespoły opieki zdrowotnej. Przyznano też wyróżnie-
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Kongres z kulturą
Zaczynają się już przygotowania do Regionalnego Kongresu
Kultury, który odbędzie się w Łodzi w dniach 27-29 października br.
Jego organizatorami są Urząd Marszałkowski w Łodzi, Urząd Miasta
Łodzi oraz Narodowe Centrum Kultury. Będzie to wielka środowiskowa debata nad
wypracowaniem
wizji
rozwoju
miasta i regionu
w oparciu o kulturę. Przewidziane są liczne sesje,
panele dyskusyjne i warsztaty. Już
od
początku
czerwca trwają
badania socjologiczne służące

zdiagnozowaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta
i województwa, a w lipcu ruszyła strona internetowa www.kongreskultury.pl, na której łodzianie mogą dyskutować o kulturze w Łodzi
i w regionie. Na liście honorowych ambasadorów Kongresu znalazło
się kilkanaście nazwisk łódzkich twórców i animatorów kultury, jak
choćby producent filmowy Piotr Dzięcioł, architekt Marek Janiak,
literaturoznawca i poeta Jerzy Jarniewicz, reżyser Piotr Trzaskalski,
aktor Bronisław Wrocławski, projektantka mody Agata Wojtkiewicz.
W obradach Kongresu mają wziąć udział przedstawiciele sektora
kultury i tzw. przemysłów kreatywnych. Jako rezultat Kongresu
planowane jest ogłoszenie na koniec Łódzkiego Manifestu
Kreatywności, który ma wytyczyć strategię rozwoju kultury dla
Łodzi i regionu. Kongres będzie kosztował jego organizatorów ok.
300 tys. zł, z czego 150 tys. wykłada Urząd Marszałkowski. Resztę
sfinansuje Urząd Miasta oraz grant uzyskany z Ministerstwa
Kultury.
(BeO)

Domek Ogrodnika Sztuki
współpracy z PWSTiF oraz Muzeum Kinematografii odbywać się tu
będą wystawy dzieł sztuki z pogranicza filmu i fotografii.
Pierwszy wernisaż już w październiku!

Domek Ogrodnika w Parku Źródliska, odrestaurowany przez
Urząd Miasta za 2 176 000 zł, został w lipcu wydzierżawiony
Akademii Sztuk Pięknych. W latach 50. ub. wieku miało tu swoją
siedzibę Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze, a od połowy lat 90.
obiekt stał pusty. Podlega ochronie konserwatorskiej, gdyż znajduje
się na terenie zabytkowego parku, choć sam budynek nie jest
w rejestrze zabytków.
– Zależało nam – podkreślała podczas podpisywania umowy
dzierżawy z ASP wiceprezydent Agnieszka Nowak – żeby podmiot
zarządzający Domkiem Ogrodnika był instytucją, która zapewni odremontowanemu obiektowi ochronę. Żadna z organizacji pozarządowych
nie byłaby w stanie tego zagwarantować, a oferta ASP była najbardziej
obiecująca, najciekawsza i po prostu najlepsza dla miasta. Mam nadzieję, że działalność ta będzie przebiegać w sposób sprawny i pożyteczny.
Prof. Grzegorz Chojnacki, rektor ASP, zapowiada utworzenie sal wykładowych na pierwszym piętrze budynku, a we

(BoB)

Figa... bez maku!
Pokazując komuś dłoń ściśniętą w geście „figi” życzymy
adwersarzowi szczęścia i powodzenia! Z kolei pau brasil to cenione
czerwone drzewo, od którego pochodzi nazwa Brazylii. Takich
właśnie, i całe mnóstwo innych rzeczy, dowiemy się czytając
„Słowo Pirata” Magdaleny Starzyckiej. To kolejna, trzecia z rzędu
powieść tej cenionej autorki. Lektura z górnej półki, niby łotrzykowska, ale nie do końca, gdyż po barwnych bojach i przeprawach
pirata przez tropiki, docieramy do XIX-wiecznej Łodzi i tej
dzisiejszej, widzianej z X piętra balkonu bloku przy ul.
Narutowicza. Akcja powieści toczy się wartko w XIX, XX i XXI
wieku, spiętych historią dwóch rodów. Książka świetnie wpasowana w letnią łódzką niepogodę, prowokuje do wielu przemyśleń
w temacie dawania słowa – czy oby na pewno? – honoru, i odpowiada dlaczego to, co było kiedyś moralne, jest teraz niemoralne,
bo tak postanowili ludzie w... Paryżu! Znajdziemy tu także – pisze

KULTURA

autorka – rozmowy z duchami
przodków, którzy widzą Twoją
przyszłość, więc też możesz się
dowiedzieć, co Cię czeka. Oni Ci
powiedzą. Lektura – rewelacja!
Ewa Rabiega
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Zabrakło tylko Obamy...
Rozmowa z Jackiem Saryusz-Wolskim, posłem do Parlamentu Europejskiego
polski mariaż z TEPSA zaczął się od Instytutu Europejskiego
w Łodzi, kiedy 16 grudnia 1991 r. Polska podpisywała Układ
Stowarzyszeniowy. Instytut Europejski jest członkiem TEPSY od
20 lat i z udziałem ekspertów TEPSY odbywały się w Łodzi
dziesiątki konferencji. Uprawianie takiej wielostronnej dyplomacji
eksperckiej i naukowej musi trwać lata, żeby osiągnąć takie efekty,
jak nam się dziś udało.
Instytut Europejski w Łodzi i Kolegium Europejskie w Natolinie
powstały niemal tego samego dnia. I to Pana zasługa...
Obie instytucje zostały założone, gdy byłem ministrem
ówczesnego Komitetu Integracji Europejskiej na początku lat 1990.
W przecięciu wstęgi w obu instytutach wziął udział Jaques Delors
– rano tutaj, a po południu w Łodzi. Oba powstały według tej samej
koncepcji: żeby wykształcić eurokratów najwyższych lotów.
Kolegium w Natolinie na rocznych studiach podyplomowych
przez 20 lat wykształciło 500 Polaków – połowa różnych gabinetów
rządowych to Natolińczycy, wielu pracuje w instytucjach unijnych.
Polskie członkostwo w UE wyglądałoby zupełnie inaczej, gdyby nie
te dwa instytuty. Oba wzorowane były na Kolegium Europejskim
w Brugii, które istnieje od 1949 r. Te wzorce powodują, że polskie
dyplomy mają tę samą wartość, co unijne – to wręcz ten sam
dyplom. Instytut Europejski w Łodzi powstał jako filia Instytutu
w Maastricht, który kształci urzędników w stosowaniu prawa i polityki unijnej – stamtąd pochodzi standard, model i warsztat edukacji unijnej w Łodzi. To najwyższy standard edukacyjny w Unii,
a mury łódzkiego instytutu opuściło 30 tys. urzędników szczebla
centralnego, regionalnego i lokalnego.
Na początku lat 1990. wielu studentów słabo znało angielski.
Na dzisiejszej konferencji polscy urzędnicy swobodnie rozmawiają po
angielsku ze specjalistami z Niemiec, Anglii, Belgii czy Francji.
Tak, 20 lat temu zajęcia w instytucie odbywały się dzięki kabinom tłumaczy. Dzisiaj łódzka tłumaczka instytutu pracuje
w Parlamencie Europejskim w Brukselii i uczy młodszych kolegów,
jak na polski tłumaczyć ten specyficzny żargon parlamentarny.
Światowe elity mówią po angielsku jak native speakerzy, a oba
polskie instytuty mają duży udział w tym, że nasi eurokraci mogą
tak porozumiewać się w obcym języku.
Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiamy podczas dwudniowej
konferencji międzynarodowej „Priorytety
Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej”,
zorganizowanej w Natolinie na przełomie czerwca i lipca. Kto i kiedy
wpadł na pomysł jej zorganizowania?
Wstyd się przyznać – ja. Wymyśliłem ją rok temu, kiedy zaczęły
się przygotowania do objęcia Prezydencji. Miała się odbyć
w Instytucie Europejskim w Łodzi, ale ze względu na brak dofinansowania ze strony Urzędu Miasta zorganizowaliśmy ją tutaj. Wielu
uczestników trzeba było zaprosić z dużym wyprzedzeniem.
Dopisali wszyscy. Ktoś nawet zażartował, że zabrakło jedynie
Prezydenta Baraka Obamy...
Czego się należy spodziewać po takiej konferencji? Eurosceptycy
twierdzą, że to zbędna i kosztowna propaganda.
Przyjechały tu 32 think-tanki reprezentujące wyspecjalizowane
i niezwykle opiniotwórcze instytuty oraz środowiska z Unii
Europejskiej. To ich słuchają media, to oni piszą ekspertyzy dla
rządów w swoich krajach na unijne tematy. To tradycyjna, wędrująca konferencja, którą TEPSA (Trans-European Policy Studies
Association, Trans-Europejskie Stowarzyszenie Studiów Politycznych) współorganizuje co pół roku od 30 lat w zmieniających
się stolicach europejskich z miejscowymi instytutami zajmującymi
się problematyką unijną. Przedstawiając zatem priorytety Polskiej
Prezydencji w Radzie Europy trafiamy ludzi, którzy najlepiej
zrozumieją nasze punkty widzenia. To specjaliści z najwyższej
eksperckiej półki w Europie.
Jeden z uczestników paneli dyskusyjnych zwrócił uwagę, że
powinno się tu zaprosić właśnie eurosceptyków ze środowisk populistycznych...
To ciekawa propozycja, ale takie dyskusje odbywamy na co
dzień w Parlamencie Europejskim. A my chcieliśmy dotrzeć do najbardziej opiniotwórczych ośrodków i znawców tematu. Wszyscy
uczestnicy dyskusji panelowych mówili, że dyskusje były najwyższych lotów – dyskutowaliśmy o budżecie, bezpieczeństwie energetycznym oraz polityce sąsiedztwa na wschodzie i południu Europy.
Zaproszeni goście siedzą w tych problemach po uszy – są słuchani,
miarodajni i opiniotwórczy. To elitarne grono i efekt konferencji
jest mnożnikowy: mówi się do stu osób, ale wypowiadane opinie są
powtarzane w dużo większej skali. Warto tu też przypomnieć, że

Jerzy Mazur

Młodzi w Unii
Paola Biondi na konferencję do ośrodka w Natolinie zaprosił
poseł Jacek Saryusz-Wolski. Mieszka w Ponte Bullianese we
Włoszech, ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Pizie
i specjalizuje się w prawach człowieka.
– Bardzo interesuję się unijną problematyką sąsiedztwa – mówi nam
w przerwie między obradami płynną angielszczyzną. – Unia
przeżywa obecnie trudne chwile, szczególnie na południu i wschodzie, a na
konferencji w tej sprawie wypowiadają się najlepsi specjaliści z Europy.
Obejmując na pół roku Prezydencję w UE, Polska może wiele nowego dokonać – macie silną gospodarkę i dobre prognozy na przyszłość. Poznałem tu
wiele bardzo ciekawych osób z Polski. Byłem w Łodzi rok temu na
zaproszenie posła Jacka Saryusz-Wolskiego. Odwiedziłem wiele zabytkowych
budynków i pałaców dawnych fabrykantów. Czuję się jak „człowiek
pogranicza”, co bardzo pomaga zrozumieć problemy, jakimi zajmuję się
w studiach nad zagadnieniami unijnego sąsiedztwa. Paolo w swojej
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miejscowości zdobył już spore uznanie: proponowano mu nawet
kandydowanie na posadę mera, ale odpowiedział, że jest za młody
i musi jeszcze poczekać. Trzymamy kciuki za przyszłe wybory!
(Not. jm)

7

UNIA EUROPEJSKA

Kulturalny sierpień
W sierpniu, u schyłku lata, dobiegnie
końca wiele wakacyjnych imprez. Jedną
z nich jest Letni Festiwal Sztuki i odbywający się ramach tego cyklu Festiwal
Teatralny „Przyjaciele Nowego wychodzą
na ulice”. Wystąpią jeszcze dwa zespoły:
Teatr „A PART” ze spektaklem „Faust”
(10 VIII o godz. 21.30 na Rynku Manufaktury) oraz teatr „Małe Instrumenty”
ze spektaklem pt. „Elektrownia Dźwięku”
(23 VIII o godz. 21.30 w podwórku kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 17). Warto
pamiętać, że w Teatrze Nowym od lipca
trwa letni kurs teatralny dla dzieci i młodzieży. W programie na dni 24-27 VIII są
zajęcia teoretyczne z historii teatru oraz
warsztaty prowadzone przez aktorów

w 20-osobowych grupach. Zgło szenia należy kierować na adres:
cet@nowy.pl lub telefonicznie pod
numer 42 632 78 55.
Kończy się „wędrowny” festiwal
Filharmonii Łódzkiej pt. „Kolory
Polski”. 6 VIII muzycy zapraszają do kościoła w Inowłodzu
na koncert „Jak Bolesław Krzy wousty cudownie się narodził”.
Wykonawcami będą Janusz Radek
(śpiew) oraz zespół instrumentalny
w składzie Paweł Piątek, Marek
Buchowicz, Dariusz Bafeltowski
i Andrzej Rajski. W programie są
piosenki z repertuaru „Piwnicy Pod
Baranami”, Czesława Niemena
oraz kompozycje Janusza
Radka. 7 VIII o godz. 18.00
spotkamy się w Zagrodzie
Ludowej we wsi Lipce
Reymontowskie, gdzie zostanie przedstawiony projekt
„Tajemnice Gór Słonych”.
Wystąpi wokalno-instrumentalny zespół „Widymo”. 13 sierpnia
festiwal powędruje do Działoszyna,
gdzie
wysłuchamy
programu
„Szumi czas”. Wykonawcami będą
m.in. Andrzej Poniedzielski i Elżbieta Adamiak. Program został
przygotowany z okazji 600-lecia
Działoszyna, a składają się nań
poezja oraz refleksje mówione
i śpiewane. 15 VIII o godz. 19.30
powędrujemy za muzyką do
Opactwa Cystersów oraz kościoła
p.w. NMP i św. Tomasza w Su lejowie. Zespół „Dancerye” przedstawi tam program „Opowieści hiszpańskiego króla”. Będzie okazja do
poznania tak rzadkich instrumentów, jak dudy, bombardy, fidel czy
lira korbowa, a w programie jest

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

utwór Alonso El Sabio pt. „Cantigas de
Santa Maria” oraz instrumentalne fantazje i tańce z XIII- i XIV-wiecznych manuskryptów. 20 VIII „Kolory Polski”
zawędrują do Lutomierska. O godz. 19.00
w klasztorze salezjanów wysłuchamy koncertu pt. „Muzyczne powroty”. W programie są utwory Verdiego, Rachmaninowa
Borodina, Musorgskiego i Haendela,
a wykonają je śpiewacy: Tomasz Sławiński
– bas, Agnieszka Sławińska – sopran,
Bernadetta Grabias – mezzosopran.
Na organach grać będzie Adam Tański.
Już nazajutrz o godz. 19.00 melomani
spotkają się w archikolegiacie w Tumie na
koncercie pt. „Pojazzują po łyncycku”.
W programie są jazzowe transkrypcje ludowych utworów łęczyckich
w wykonaniu zespołu „Marysie i Jaśki

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

8

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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Kulturalny sierpień
z Łyncyckiego”. 27 VIII festiwal przeniesie się do Łowicza, gdzie w bazylice katedralnej o godz. 19.30 zespoły „Cracovia
Singers”, „Trombastic” i „The Violin
Consort” zagrają koncert „Śladami
Mikołaja Zieleńskiego”. 28 VIII o godz.
19.00 w kościele p.w. św. Wojciecha
w Dobroniu melomani usłyszą koncert
zespołu „Acoustic acrobats” pt. „Klasyka,
etno, jazz… akustycznie”.
Do Klubu Wytwórnia przy ul. Łąkowej 29 warto przyjść w sierpniu na koncerty i inne wydarzenia z cyklu IV Letnia
Akademia Jazzu. Festiwal cieszy się
dużym powodzeniem i na koncerty
przychodzą tłumy melomanów. 4 VIII
wykład o związkach Krzysztofa Komedy
z filmem wygłosi prof. Marek Hen drykowski, a warsztaty tego dnia poprowadzi Leszek Możdżer. Wieczorem ten światowej sławy muzyk wystąpi z własnym
koncertem. 11 VIII wykłady i warsztaty
o jazzie poprowadzi wirtuoz saksofonu
Andrzej Olejniczak, a wieczorem na scenie pojawi się duet wspaniałych instrumentalistów – Andrzeja Olej niczaka

i Władysława „Adzika” Sendeckiego. Ich
koncert to sentymentalny powrót do lat
świetności formacji Extra Ball i Sun Ship,
a jednocześnie nowoczesne spojrzenie na
jazz. Wreszcie, na zakończenie Akademii,
odbędzie się w Wytwórni piknik dla najmłodszych sympatyków jazzu, organizowany wspólnie z Teatrem Pinokio.
IV Letniej Akademii Jazzu towarzyszą

wystawy: plakatów poświęconych muzykom jazzowym ze zbioru Antoniego
Studzińskiego, plakatów filmowych ze
zbiorów Muzeum Kinematografii, zdjęć
Marka Karewicza pt. „Klimat Komedy”
oraz przygotowana przez Rotary Club
wystawa prac twórców słowackich pt.
„Karykatura i jazz”.
Beata Ostojska

Kino na wakacje
W letnie miesiące nawet klimatyzowane sale kinowe nie są tak przyjemne, jak
oglądanie filmów pod chmurką. Dlatego kilka łódzkich instytucji proponuje na sierpniowe popołudnia i wieczory projekcje filmowe w plenerze. Wakacyjne seanse na
powietrzu przygotowały Kino Cytryna (w parku Na Zdrowiu i w Parku Julianowskim),
Kinematograf (cykl „Wakacje w Muzeum Kinematografii” – projekcje w niedziele
o godz. 12.00 na dziedzińcu pałacu przy Pl. Zwycięstwa 1, a po filmie zwiedzanie wystawy „Pałac pełen bajek”) oraz Muzeum Sztuki. W tym ostatnim projekcje odbywają się
w ogrodzie pałacu przy ul. Więckowskiego 36. Po filmie jest okazja do zobaczenia
muzealnego ogrodu, na co dzień niedostępnego dla zwiedzających. W soboty można
także oglądać filmy w zabytkowym tramwaju (w starej zajezdni przy ul. Północnej),
BeO
gdzie wyświetlane są etiudy studentów Filmówki.

Przekazują Dobre Wieści
Byliśmy w lipcu na koncercie Good News Singers. To chór,
który powstał z miłości i jest dowodem na to, że marzenia się
spełniają. W składzie zespołu znajdują się osoby w różnym wieku,
różnych zawodów i różnego wyznania – baptyści, ewangelicy
oraz katolicy. Łączy ich wspólna pasja – ciepło i radość, jaką
niesie muzyka gospel. Grupa istnieje od 2004 r., założycielami
są Ewa (dyrygent) i Marek Szczepaniak (kierownik artystyczny).
Na pierwszych warsztatach trudnej sztuki śpiewu gospel uczył
ich Claes Wegener, dyrygent, kompozytor i wokalista
z Kopenhagi. Zadebiutowali na koncercie JAZZ GOSPEL jako

support przed gwiazdami wieczory – Ruth Lynch i Junior
Robinson. W składzie jest obecnie ok. 30 osób. Repertuar to
standardy muzyki gospel, pieśni uwielbienia oraz Negro
Spirituals. Występowali już w różnych miejscach: na imprezach
charytatywnych, w kościołach, na ślubach oraz pod gołym
niebem. Chór brał udział w nagraniu dla telewizji Toya i ma
za sobą nawet występ we więzieniu. Więcej informacji o zespole
znajdziemy na stronie http://www.gns.gospel.com.pl
(BeO)
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Ogródek
smaków i sztuki

Restauracja „Jak pragnę wina” (ul. Piotrkowska 89, tel. 42 630
22 70) zaprasza w sierpniu na wieczorne atrakcje artystyczne do
swojego klimatycznego ogródka w podwórku „Secesja 89”. W
poniedziałki i środy działa tu kino letnie (we współpracy z kinem
„Charlie” i Szkołą Filmową), we wtorki piękne dziewczyny wykonują taniec z wachlarzem ogniowym, w czwartki obejrzymy pokazy tancerzy szkoły Project Salsa, w piątki zjemy smakowitą kolację
przy muzyce na żywo w wykonaniu Cantabole Duo, a w soboty
lokal zaprasza na recitale aktorskie. W niedzielę radzimy przyjść
do restauracji na obiad z dziećmi, gdyż w godz. 14.00-18.00 profesjonalna animatorka prowadzi specjalne zabawy dla maluchów.
W niektóre czwartki odbywają się w lokalu degustacje komentowane prowadzone przez profesjonalnego sommeliera – w lipcu
próbowaliśmy wina z domu
Familia Zuccardi, jednego z największych i najbardziej znanych
producentów wina w Argentynie.
Szef kuchni Szymon Stach specjalnie na tę okazję przygotował
smakowite empanadas, naleśniki
z kajmakiem, tortillę capensina
oraz stek wołowy z salsą chimichuri. Można tu oczywiście przebierać w winach z całego świata,
kupić je w promocyjnych cenach
i zabrać do domu. Zapraszamy!
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W Rzgowie
„Pod Strzechą”

Będąc na zakupach w Centrum Targowym „PTAK” warto
zatrzymać się na obiad w „Karczmie Pod Strzechą”
(ul. Rzemieślnicza 35, tel. 42 214 19 38). Kryta jest autentyczną
strzechą, wnętrze lokalu (parter i wysokie poddasze) wykończone
jest drewnem i znajdziemy tu pomysłowy
wykonany z kamieni polnych kominek,
który stwarza niepowtarzalny klimat.
Serwuje się tu kuchnię staropolską: żury,
barszcze i kwaśnicę przyrządzane wg
dawnych receptur, własnego wyrobu
pierogi, kluski i kołduny. Jest duży wybór
mięs – drobiu, wieprzowiny, wołowiny
– oraz ryb. Szef kuchni poleca „jadło
gaździny”, czyli schab na placku ziemniaczanym, podawany z zasmażaną kapustą. Nas jednak skusiły polędwiczki
wieprzowe na sosie kurkowym oraz filet
z kurczaka, faszerowany suszonymi pomidorami, podany na sosie serowym.
Smakowało wybornie! Zjemy tu zestaw
obiadowy (zupa + drugie danie) za 13 zł,
a po zebraniu 10 promocyjnych nalepek
– jedenasty zestaw otrzymamy gratis.
Można tu urządzić imprezę firmową lub
rodzinną – w całym lokalu zmieści się
100 osób: po 50 na dole i na górze.
Zapraszamy!

Pub z tradycją
„Irish Pub” to jeden z najstarszych
pubów w Łodzi – istnieje w podwórku
przy ul. Piotrkowskiej 77 od 1994 r.
Szefem kuchni od 4 lat – z przerwą na
szkolenie w restauracjach na brytyjskiej
wyspie Jersey – jest Krzysztof Chmielecki. Degustowaliśmy tu w lipcu kilka
potraw i zaświadczam, że jadłem tu jednego z najlepszych pstrągów w życiu!
Na przystawkę wzięliśmy caprese, na drugie – roladkę z pstrąga, podaną na
duszonych warzywach z owocami morza
w sosie winno-szafranowym, roladkę
z polędwicy wieprzowej, podaną na grillowanych warzywach z sosem bazyliowym na ostro, oraz stek z polędwicy
wołowej ze smażoną cebulą i puree ziemniaczanym z boczkiem, pomysłowo podanym w postaci zapiekanego jabłuszka. Doprawdy – palce lizać!
Codziennie w godz. 12.00-16.00 wszystkie dania są o 20 % tańsze. Można je także zamówić na wynos pod
numerem 42 632 48 76 oraz 662 153 200. W sierpniu wystąpi tu rosyjski zespół rockowy „Back Up” (5 VIII),
pobawimy się na imprezie z DJ-em pt. „Havana Club” (12 VIII) i wysłuchamy koncertu zespołu „Funny
Fingers” (20 VIII). W lipcu ta znakomita łódzka grupa w składzie Agnieszka Izydorczyk, Michał Izydorczyk
i Ireneusz Walczak zagrała koncert pt. „Hiszpańska noc”. Smakowite
dania degustowaliśmy zatem przy wybornej muzyce flamenco. Gorąco
polecam wizytę w Irish Pub!
Jerzy Mazur
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Japonia w Secesji

Od ponad roku łodzianie wpadają
na japońskie dania do restauracji
„House of Sushi” w klimatycznym
podwórku „Secesja 89” przy ul.
Piotrkowskiej 89. – Zasłynęliśmy tym –
mówi menedżer lokalu Krzysztof Augustynowicz – że przygotowaliśmy catering na Festiwal Mody Fashion Week, po którym światowej sławy
projektant Kenzo Takada mówił, że to najlepsze sushi, jakie jadł poza
Tokio!
W lokalu można urządzić zamkniętą imprezę dla 32 osób,
można również zamówić dania na wynos (tel. 42 674 00 40; za
dojazd zapłacimy 5 zł, ale gratis przy zamówieniu powyżej 100 zł).
Od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-16.00 lokal oferuje lunch
menu w cenie 29-43 zł – m.in. Maki Lunch (miso, 6 sztuk futomaki, 6 hosomaki, 4 california gold oraz zielona herbata),
Philadelphia Maki Lunch (miso, 8 sztuk philadelphia maki,
5 sztuk nigiri oraz zielona herbata) i kilka innych. Zjemy tu także
pieczoną kaczkę, dania z wołowiny, makarony, a wszystko popijemy polskim piwem Tyskie i Lech oraz japońskimi Asahi i Sapporo
lub japońską wódką Sake. Smacznego!
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Łódź śpiewa pod tężniami
Ciechocinek słynie nie tylko jako kurort o unikalnych właściwościach, w którym od wielu lat kwitnie balneoterapia i gdzie cała
centralna Polska zjeżdża przez okrągły rok, żeby pod tężniami leczyć
bolące gardła, chrypki i narządy ruchu. To także ważny punkt na
kulturalnej mapie Polski, bo mieszkańcy i kuracjusze rok w rok zbierają się tu na kilkudziesięciu cyklicznych imprezach muzycznych
organizowanych na plenerowej estradzie w tutejszym Parku
Zdrojowym.
W tym roku w lipcu Ciechocinek obchodził jubileusz 175-lecia
(od tylu lat funkcjonuje tu uzdrowisko), a w obchodach jubileuszowych ważną rolę odegrali rozmiłowani w Ciechocinku łodzianie.
Podczas Wielkiej Gali Tenorów wystąpił m.in. solista łódzkiego
Teatru Wielkiego Dariusz Stachura, który następnego dnia oczarował publiczność na koncercie pt. „Gondolą do Wiednia”.
Towarzyszył mu baryton Zbigniew Macias, szef artystyczny łódzkiego Teatru Muzycznego. Na obu koncertach śpiewakom akompanio-

Katarzyna Trylnik i Dariusz Stachura

wała Orkiestra Symfoników Bydgoskich pod batutą Marka Czekały,
a w wieczorze „wiedeńskim” wystąpiły także panie – Katarzyna Tylnik oraz Iwona Tober. Warto też
wspomnieć o występie młodego artysty
Mateusza Stachury, który zaprezentował się
słuchaczom w koncercie piosenek pt.
„Sprawa honoru”. Dodatkową atrakcją koncertu stały się różnobarwne motolotnie,
które nieoczekiwanie pojawiły się nad
estradą, uzupełniając tę muzyczną ucztę
feerią kolorów. Natomiast na dorocznym
Festiwalu Operowo-Operetkowym w sierpniu łódzki bas Kazimierz Kowalski świętować będzie 40-lecie pracy artystycznej.
Burmistrz Leszek Dzierżewicz i Wojewoda Iwona Tober
Łódzka Jolanta Chełmińska

Beata Ostojska

i Zbigniew Macias

Siodła z Drezna
Odwiedziliśmy w lipcu pracownię rymarską Toma Büttnera
(www. tom-buettner.de) w Dreźnie,
jedną z najlepszych w Europie.
Oferta firmy jest imponująca: na
miejscu można kupić ponad 800
produktów, a ok. 400 innych
można tu dodatkowo zamówić.
Firmową perełką są doskonałe własne siodła „Tomax”, ale kupimy tu
również siodła innych producentów, w tym słynne „Prestige”. Tom
Büttner jest mistrzem rymarskim od wielu lat i jednym z nielicznych
rymarzy w Europie, którzy ukończyli specjalistyczny kurs dopasowywania siodła do konia, prowadzony przez specjalistę z Kanady.
Do pracowni można więc przyjechać z własnym koniem, aby jak
najlepiej dopasować do niego siodło (mówi się tu po polsku
i rosyjsku). Kupimy lub zamówimy każdego rodzaju uprząż

– zarówno wyjazdową, jak i maratonową. Znajdziemy tu specjalistyczną odzież, buty, kaski, toczki i baty. Część personelu startuje
w zawodach hipicznych – Reinmar Tempel trenuje ujeżdżenie i startuje z sukcesami w liczących się zawodach, a inni zajmują się
zaprzęgami. Dlatego wszyscy potrafią odpowiednio doradzić przy
wyborze sprzętu mniej doświadczonym klientom. Firma posiada
także filię sklepu w Morizburgu i wystawia się na wielu targach.
Arkadiusz Wojtkowiak
fot. TB

REKREACJA

16

rynek Łódzki 8(123) 2011

„Dzikie Wino” smaku
Krzysztof Kowalski, szef kuchni restauracji „Dzikie Wino”
(www.dzikiewino.com.pl), zaprosił
nas w lipcu na degustację kilku
nowych pomysłów kulinarnych.
Tajemnic smaku uczył się w Scuola
Alberghiera w Serramazzoni we
Włoszech (warto tam zajrzeć
– www.srsr.it), potem podpatrywał
mistrzów w lokalach na Korsyce
i Warszawie. Chwaliłem już jego dania w lutym, ale teraz odleciałem...
Pan Krzysztof najpierw podał krewetki w koszyczku serowym na
sosie koniakowym, na drugie polędwicę a la valbon na placku rosti
z sosem jogurtowo-ziołowym, a na deser – duet kremów brulé
o smaku waniliowym i jagodowym w towarzystwie sorbetu malinowego i bitej śmietanki. Jadałem w restauracjach w Madrycie, Paryżu, Londynie oraz Nowym
Jorku, dlatego mogę

tu z całym przekonaniem napisać: „Dzikie Wino” ma jedną
z najlepszych kuchni świata. Kto nie
wierzy, niech tam
wpadnie i spróbuje
czegokolwiek! A najlepiej wpaść na weekend. „Dzikie Wino”
ma dla gości 34 znakomicie wyposażone pokoje, dwa apartamenty oraz luksusową willę.
Jest strzeżony parking, bezprzewodowy internet, 6 klimatyzowanych
sal konferencyjno-bankietowych z najnowszym sprzętem multimedialnym dla 150 osób. Idealne miejsce na szkolenia, bankiety, imprezy plenerowe i wesela. Gorąco polecam!
Jerzy Mazur

„Amazonka” w Ciechocinku
Jednym z najbardziej znanych ośrodków rekreacyjno-hotelowych w Ciechocinku jest „Amazonka”, trzygwiazdkowy
obiekt z hotelem, przytulnymi domkami campingowymi, stajnią
i parkurem. Blisko stąd do centrum miasta i przystani nad Wisłą,
noclegi są tanie (2-osobowy pokój już od 150 zł), a w restauracji
serwowana jest niezwykle smakowita kuchnia. W tym roku mieliśmy
okazję wypróbować wszelkiego rodzaju frutti di mare na bankiecie
zorganizowanym z okazji 175-lecia miasta.
„Amazonka” ma 150 miejsc noclegowych – w tym pokoje
o wyższym standardzie i apartamenty. Parking na 100 samochodów
jest strzeżony całą dobę. Hotel ma 7 sal konferencyjnych wyposażonych w sprzęt audiowizualny. To idealne miejsce na szkolenia
i konferencje, ale w sierpniu warto tu przyjechać na weekend z całą
rodziną. Jest tu zadaszony teren do grilla oraz biesiad przy ognisku.
W stajni jest kilkanaście koni rasy wielkopolskiej oraz bryczka
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i konny tramwaj do wycieczek po mieście. Można zamówić rejsy
brygantyną lub motorówką po Wiśle oraz loty balonem i motolotnią nad miastem. Przed wyjazdem warto zajrzeć na stronę
(BeO)
www.amazonka.ciechocinek.pl i poznać aktualną ofertę!
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Tańczący z pasjami
Na terenie wioski indiańskiej TATANKA w Solcy Małej pod Ozorkowem odbyło
się w lipcu letnie POW WOW – festiwal
tańca i muzyki indiańskiej. Uczestniczyło
w nim kilkudziesięciu członków Polskiego
Ruchu Przyjaciół Indian. – W miastach
i rezerwatach Stanów Zjednoczonych oraz
Kanady – mówi Jarosław Pruchniewski, organizator imprezy – festiwale POW WOW odbywają się do dziś. To czas na spotkanie starych przyjaciół i poznania nowych, czas świętowania, kultywowania odwiecznych tradycji i obyczajów.
Opowiadane są wtedy legendy i prawdziwe historie, czci się pamięć o bohaterach, weteranach wojen,
tancerzach, pieśniarzach i sportowcach. To również czas na rywalizację tancerzy, choć to jednocześnie czas modlitwy. Uczestnicy festynu oraz
goście mogli wziąć udział w różnego rodzaju
grach i zabawach, skosztować wyjątkowej
kuchni miejscowego Koła Gospodyń
Wiejskich, maluchy mogły pojeździć na
„mustangach”, a starsi obejrzeć prawdziwą
broń Dzikiego Zachodu na stoisku firmy
saguaromike.com – były tu i stare strzelby

kapiszonowe oraz skałkowe, z których strzelano w filmie „Ostatni Mohikanin”, jak też
późniejsze Colty Peacemaker, znane z niemal wszystkich klasycznych westernów
kręconych w Hollywood. Więcej informacji
o terminach zwiedzania wioski TATANKA
otrzymamy pod tel. 504 184 207 lub pocztą
elektroniczną – piszcie na adres jarektatanka@indianie.pl lub wpadnijcie na stronę
www.wioskaindianska.eu
Jerzy Mazur

UBERTI z Ozorkowa
Aldo Uberti założył swoją firmę w 1959 r.
w Gardone Val Trompia w Brescii w północnych Włoszech, regionie specjalizującym się
w produkcji broni palnej od XV wieku. Dziś
firma jest częścią globalnego koncernu
Beretta, ale wciąż produkuje to, co potrafi
najlepiej: broń kowbojską z XIX wieku.
W Polsce kupić ją teraz można w sklepie
internetowym saguaromike.com – właśnie
dotarła do siedziby firmy w Ozorkowie

Colt Peacemaker

HOBBY

najnowsza dostawa rewolwerów i sztucerów.
Szczególnie polecamy rewolwery Cattleman
kaliber .45 cala (dostępny także w wersji
Desperado i Birdhead) oraz Schofield
1875 kaliber .45 cala z niklowanym wykończeniem. Testowaliśmy je niegdyś na strzelnicy w Ozorkowie i sprawowały się znakomicie. Teraz w dostawie są również rewolwery
Open Top kaliber .45 Colt oraz konwersja
Richard Mason kaliber .38 cala. Z broni

Konwersja Richard Mason
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długiej dostaniemy w sklepie słynny sztucer
Henry`ego kaliber .44 cala z wykończeniem
antykowanym, kilka wersji Winchestera 1866
kaliber .44/40, .45 LC oraz .38 SP, dwie wersje modelu 1873 kaliber .45 LC i .44/40 oraz
sztucer Rolling Block kaliber 45-70 Gov.
Ten ostatni to świetna broń na dłuższy
dystans, na mistrzostwach Polski trafialiśmy
z niego w bizona (ze stali!) z odległości 500
metrów!
(ReP)

Cattleman Birdhead
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Myjnia na telefon
Ekologiczna i mobilna myjnia parowa przyjedzie na zawołanie
pod wskazany adres i zrobi porządek z Twoim samochodem. To
idealne rozwiązanie dla osób, które nie chcą tracić czasu w kolejkach
do konwencjonalnych myjni i cenią wysoką jakość świadczonych
usług. Mycie, czyszczenie samochodu Klienta odbywa się
w wybranym przez niego miejscu.
Proces mycia nie pozostawia
po sobie żadnych zabrudzeń
– mycie odbywa się przy użyciu
pary. Zadzwoń pod numery
602 522 527 oraz 602 664 469
lub napisz maila na adres
krzysztof@steamart.pl
Więcej
informacji znajdziesz na stronie
w w w. s t e a m a r t m o b i l e . p l
Zapraszamy!

Auto na błysk
Jeśli chcemy szybko odnowić nasze cztery kółka, radzimy
skorzystać z Salonu Kosmetyki Samochodowej przy ul.
Wróblewskiego 45/47 (tel. 602 28 26 08). Czynny jest od 8.00 do
16.30 od poniedziałku do piątku, umyjemy tu profesjonalnie
samochód, wypierzemy tapicerkę (także skórzaną), przewoskujemy,
wypolerujemy i naprawimy zarysowania lakieru nadwozia.
Salon korzysta z najlepszych krajowych i zagranicznych kosmetyków samochodowych
firm MAMUT i CONCEPT, posiada profesjonalne narzędzia do
czyszczenia i mycia, ale
wcześniej trzeba się
koniecznie umówić telefonicznie na wizytę,
aby nie czekać w kolejce. Polecamy!

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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