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ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
LODZ VOIVODE OFFICE
tel. 42 664-10-10
SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
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tel. 42 663-30-50
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tel./fax 42 638-59-55
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
WJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO / LODZ VOIVODESHIP
REGIONAL TOURISTIC ORGANIZATION
tel. 42 638-59-57

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

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

A
Ż

N
E 

TE
LE

FO
N

Y
  

  
 

ul. Tatrzańska 11
tel. 42 672-48-89, 42 676-31-13
tel./fax 42 676-31-05 
officeboss@hotel-boss.pl 

BOSS

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

BOSS

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

BOSS

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

HOTEL FOCUS ŁÓDŹ

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

REYMONT

HOTELE

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

ALICJA

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

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

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

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

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

www.ryneksztuki.eu

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

Sztuka dawna i współczesna, 
antyki i sztuka użytkowa

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

TERMINY NAJBLIŻSZYCH AUKCJI 

8 października:
IV Aukcja Promocyjna "Drugi Krok"

23 października:
150 Aukcja Dzieł Sztuki
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18 września o godz. 21.37 roz-
dzwoniły się dzwony we wszyst-
kich łódzkich kościołach. Ta
godzina była już ważna w 2005 r.
– umarł wtedy papież Jan Paweł II
i wszystkie dzwony biły na znak
żałoby. W tym roku, o tej pamięt-
nej godzinie, dzwony w łódzkich
świątyniach brzmiały jednak
szczególnie radośnie, gdyż pierw-
szy rozdzwonił się potężny głos
tego nowego, największego ze wszystkich, któremu nadano piękną
nazwę Serce Łodzi. Chrzest nowego dzwonu odbył się na placu przed
łódzką archikatedrą, a rodzicami chrzestnymi, zgodnie z łódzką 
tradycją wielokulturowości, zostali przedstawiciele różnych wyznań
i religii – kościoła katolickiego, prawosławnego, luterańskiego oraz
judaizmu. Pierwsze bicie Serca Łodzi zainicjowali arcybiskup
Władysław Ziółek, Prezydent Łodzi, Marszałek Województwa Łódz-
kiego i Wojewoda Łódzki. Przez rok Serce Łodzi wisieć będzie na
tymczasowej dzwonnicy obok katedry, a na wieżę katedralną trafi 
w 2012 r. – w 25 rocznicę wizyty Jana Pawła II w naszym mieście.

Dzwon odlany został 
w pracowni ludwisarskiej
Felczyńskich na Śląsku, 
a do archikatedry przyje-
chał na wozie ciągniętym
przez szóstkę koni spod
dawnych zakładów Spółki
Akcyjnej Józefa Johna przy
ul. Piotrkowskiej 217, które
odlały pierwszy, historycz-
ny dzwon „Zygmunt” dla
ówczesnego kościoła pod
wezwaniem św. Stanisława

Kostki. Na osobnym wózku jechało dzwonowe serce. Za dzwonem
kroczyły oddziały wojska, policji, straży pożarnej, konny odział stra-
ży miejskiej, wreszcie – długi korowód mieszkańców Łodzi. 
Po chrzcie dzwonu i mszy świętej rozpoczęła się część artystyczna 
i tłumnie zgromadzeni łodzianie wysłuchali koncertu muzyki 
klasycznej, swingującego bandu, kapeli podwórkowej oraz przebo-
jów Ryszarda Rynkowskiego. Na sam koniec, ok. godz. 22.00, odbył
się nad katedrą pokaz fajerwerków.

Komitet Organizacyjny odtworzenia dzwonu katedralnego
powstał w roku ubiegłym z udziałem Marka Cieślaka, ówczesnego
prezesa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (obecnego 
I Wiceprezydenta Łodzi), Krzysztofa Dudka, dyrektora Narodowego
Centrum Kultury, Janusza Kenica, wiceprezesa Regionalnej Izby
Gospodarczej w Łodzi oraz ks. prałata Ireneusza Kuleszy, proboszcza
archikatedry łódzkiej, zarejestrowana została Publiczna Kwesta 
i ruszyła zbiórka na dzwon (patrz „Rynek Łódzki” nr 8/2010).
Autorami projektu ozdoby dzwonu są Krystyna i Bogusław Solscy.
Odlano go w nocy z czwart-
ku na piątek, gdyż – jak
mówi mistrz Zbigniew
Felsztyński – dzwony rodzą
się tylko w piątki, w dzień
Męki Pańskiej. Waży 2500
kg, jest wysoki na 169 cm, 
u podstawy ma 157 cm, 
a jego serce waży 87,5 kg.
Dzwony żyją średnio 300-
400 lat, ale co 70 lat trzeba
go odwrócić o 60 stopni,
aby zużywał się równomier-
nie.                               (BeO)

Serce Łodzi
znów bije
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Sześć kolejnych firm uzyskało zezwolenia na prowadzenie działal-
ności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W Podstrefie Radomsko spółka Press-Glas zainwestuje 50 mln zł w roz-
budowę zakładu przetwarzającego szkło dla budownictwa. Fabryka 
rozpocznie wysokowydajną produkcję szyb do kolektorów słonecznych
i paneli fotowoltaicznych oraz dla producentów mebli, AGD i kabin
prysznicowych. W zakładzie pracuje obecnie 327 osób; projekt zakłada
zwiększenie powierzchni zakładu do 30 tys. mkw. i zatrudnienia 
dodatkowo 50 osób. Nowe hale pozwolą też zainstalować kolejne linie
produkujące szyby dla branży budowlanej. Z kolei spółka Medana
Pharma (Grupa Polpharma) w Podstrefie Sieradz za 45 mln zł 
zmodernizuje dotychczasowe zakłady. Nowe wyposażenie laborato-
rium pozwoli na prowadzenie prac badawczych oraz wykonywanie
małych serii produkcyjnych tabletek, kapsułek miękkich i płynów.
Spółka zatrudni 4 nowych pracowników i utrzyma dotychczasowe

zatrudnienie (300 osób). Medana Pharma jest liderem w dziedzinie 
produkcji leków pediatrycznych i preparatów witaminowych (m.in.
produkuje Ibufen). W Podstrefie Zgierz kolejną inwestycję szykuje
Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych SA (Grupa Atlas), która
chce zakupić nowoczesną drukarkę fleksograficzną oraz urządzenia
wspomagające proces produkcji opakowań. Zakup zwiększy wielkość
produkcji i jakość opakowań, a zmniejszy zużycie materiałów i energii.
Spółka zainwestuje przynajmniej 5 mln zł, zatrudni 4 nowych pracow-
ników i utrzyma zatrudnienie (235 osób). 

W Podstrefie Kutno ponad 60 mln zł zainwestuje spółka
Hamburger Pini w budowę zakładu przetwórstwa mięsa. Przy 
krojeniu, marynowaniu, mieleniu, doprawianiu i pakowaniu mięsa 
wieprzowego zatrudnienie znajdzie co najmniej 135 osób. Z kolei 
w Podstrefie Ostrzeszów spółka SFB Polska zbuduje halę do 
produkcji części zamiennych dla przemysłu motoryzacyjnego (m.in.
dla Volvo, Mercedesa, Renault, Mana, Dafa i Scanii). Inwestycja 
kosztować będzie przynajmniej 4 mln zł., a zatrudnienie w zakładzie
znajdzie co najmniej 13 nowych pracowników. Za to w Podstrefie
Koluszki zainwestuje spółka Nord Farm, która wybuduje zakład 
produkcyjny wraz z częścią biurową, magazynową oraz laboratorium.
Powstaną tu nowoczesne linie do produkcji produktów leczniczych 
i suplementów diety. Zaplanowane nakłady inwestycyjne wyniosą 
4,8 mln zł oraz powstanie 30 nowych miejsc pracy. Od początku 2011 r.
już 12 firm otrzymało zezwolenia na prowadzenie działalności gospo-
darczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Zadeklarowane nakłady osiągną poziom blisko 487 mln zł. Dzięki tym
inwestycjom powstanie 446 nowych miejsc pracy, a 2214 zostanie 
utrzymanych. (jm)

Fot. Archiwum ŁSSE

Strefa znowu większa

Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych SA w Zgierzu
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W dniach 14-16 października Międzynarodowe Targi Łódzkie
zapraszają na IV edycję Targów Naturalnej Żywności NATURA
FOOD, najważniejszą krajową imprezę dedykowaną żywności ekolo-
gicznej i naturalnej. Oficjalnym partnerem targów jest Grupa
IFOAM EU, europejska struktura Międzynarodowej Federacji
Rolnictwa Ekologicznego. Udział w targach potwierdzili producen-
ci, przetwórcy i dystrybutorzy certyfikowanej żywności ekologicznej,
żywności naturalnej, nisko przetworzonej, bezglutenowej i sojowej,
sklepy, hurtownie i gospodarstwa ekologiczne, producenci marynat,
świeżych ziół i przypraw. Produkty tradycyjne i regionalne będą 
prezentowane na stoiskach Urzędów Marszałkowskich oraz uczest-
ników Wojewódzkiego Konkursu Produktów Tradycyjnych Tygiel
Smaków. Odbędzie się też prezentacja Smaki Regionalnych Piw,
która powstała dzięki współpracy z Towarzystwem Promocji Kultury
Piwa – Bractwem Piwnym. 

W ramach targów odbędzie się Międzynarodowa Konferencja
„Ekologiczne Przetwórstwo Żywności – Poprawa i Jakości oraz
Ochrona Środowiska”, a jej organizatorem jest grupa regionalna
IFOAM UE, skupiająca ponad 330 organizacji spośród 750 organi-

zacji członkowskich IFOAM. Po raz

trzeci podczas targów NATURA FOOD
wręczone zostaną nagrody w Konkursie
na najlepsze gospodarstwo ekologiczne,
organizowanym przy współpracy z Cen -
trum Doradztwa Rolniczego w Brwi -
nowie. W ramach targów Ministerstwo
Rolnictwa ogłosi wyniki konkursów na
najlepszą pracę magisterską/doktorską
w zakresie polityki jakości żywności oraz wiedzy o rolnictwie ekolo-
gicznym. Poznamy też laureatów Konkursu o ZŁOTY MEDAL na
najlepszy produkt targów. Odbędzie się tu mnóstwo warsztatów 
i prezentacji dla osób, które prowadzą lub zamierzają rozpocząć
działalność w branży ekologicznej. Nowością imprezy będą warszta-
ty dla restauratorów, poświęcone wykorzystaniu produktów tradycyj-
nych; prowadzi je Adam Chrząstowski, członek Fundacji Klub
Szefów Kuchni, patron merytoryczny działań kulinarnych podczas
polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Spotkamy na targach
sławy polskiej gastronomii – m.in. Giena Mientkiewicza, niestru-
dzonego odkrywcę polskich serów
zagrodowych, słynnego Roberta
Makłowicza, Marka Suligę, Wiel -
kiego Mistrza Bractwa Piwnego,
Grzegorza Labudę, szefa kuchni
Boutique Hotel Platinum Palace
we Wrocławiu oraz Grzegorza
Łapanowskiego, autora progra-
mów kulinarnych „Ł’apetyt” 
i „Ł’apetyt II” w stacji KUCH-
NIATV. Zapraszamy!                   (ar)

Targi dla smakoszy

Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają w dniach 
22-23 października do Hali EXPO na III Targi URODA I ESTETY-
KA. W tegorocznej imprezie udział weźmie 80 wystawców, którzy
zaprezentują produkty ponad 150 marek. Po raz pierwszy targom
towarzyszyć będzie Salon Fryzur i Paznokci. W tej strefie zaprezen-
towane zostaną kosmetyki przeznaczone do pielęgnacji i koloryzacji
włosów i paznokci. Goście będą mogli zapoznać się z bogatą ofertą
najnowszej generacji sprzętu i akcesoriów do wyposażenia salonów
kosmetycznych oraz nowymi liniami kosmetyków. Niezwykle 
widowiskowym wydarzeniem towarzyszącym targom będą 
IV Mistrzostwa Makijażu Kreatywnego o nagrodę SZKLANEJ
RÓŻY. Temat tegorocznych mistrzostw brzmi „SZTUKA 
ABSTRAKCJI W MAKIJAŻU I STYLIZACJI” – inspiracje kierun-
kami sztuki i twórczością artystów XX wieku: kubizmem, futury-
zmem, suprematyzmem, neoplastycyzmem, taszyzmem, abstrakcją
liryczną, geometryczną, op-artem, itp. Celem konkursu jest wyłonie-
nie i promocja utalentowanych adeptów sztuki makijażu i wizażu.
Finał mistrzostw odbędzie się w niedzielę 23 października. Także 
w niedzielę odbędzie się spotkanie z ambasadorkami akcji „Zdrowy
nawyk – zdrowe piersi” – paniami Olgą Bończyk i Iloną Felicjańską. 

III Targom URODA I ESTETYKA towarzyszyć będzie dwu-
dniowa konferencja kosmetologiczna zatytułowana „Kosmetyka
Anty-Aging”. Każdy targowy dzień wypełniony będzie pokazami 
i prezentacjami. Obejrzymy pokazy zabiegów kosmetycznych 
i masaży, poznamy nowe preparaty kosmetyczne. Zarówno profesjo-
naliści, jak i osoby indywidualne odwiedzające imprezę, znajdą tu
dla siebie ciekawe i interesujące prezentacje. Wszyscy zwiedzający
będą mogli wziąć udział w konkursie, w którym główną nagrodą dla
profesjonalistów jest ufundowany przez firmę AYCOM aparat do

oxybrazji CrissHydroxy4. Do wygrania jest także weekendowy pobyt
dla 2 osób w SPA. Targi URODA I ESTETYKA to doskonałe miej-
sce do poznania najnowszych tendencji w kosmetyce i makijażu. 
Już teraz warto zarezerwować czas, aby je odwiedzić. Szczegółowe
informacje www.urodaestetyka.pl Zapraszamy! 

Pod koniec września zawieszono tradycyjna wiechę na 
gmachu nowej hali Międzynarodowych Targów Łódzkich przy
al. Politechniki.

Uroda w EXPO
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Od września plac przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi nosić 
będzie imię mecenas Joanny Agackiej-Indeckiej, byłej 
prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Decyzję w tej sprawie Rada
Miejska w Łodzi podjęła jednogłośnie. Mecenas Joanna Agacka-
Indecka była łodzianką, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej,
organizowała w Łodzi akcje „Adwokaci pro bono” polegające na 
nieodpłatnym świadczeniu pomocy prawnej dla osób w trudnej 
sytuacji materialnej. Zawsze uśmiechnięta, otwarta dla wszystkich,
pełna uroku i życiowego dynamizmu. Rozmawiałem z Nią raz, 
ale długo („RŁ” 9/2009), i nigdy tej rozmowy nie zapomnę. Została
odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
oraz Honorową Odznaką Zasłużony dla Adwokatury. Zginęła 
tragicznie 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem w wieku 46 lat. 

Jerzy Mazur 
zdjęcia: Archiwum UMŁ

Plac Joanny Agackiej-Indeckiej

Spółka Air Cargo Service Lodz działa na lotnisku im.
Władysława Reymonta już od dwóch lat. Zajmuje się obsługą ładun-
ków towarowych, spełnia wszelkie standardy i gwarantuje dotrzyma-
nie procedur obowiązujących w lotnictwie. Błyskawiczne procedury
celne umożliwiają szybki obrót przesyłanymi towarami, a terminal
posiada zatwierdzone przez Urząd Celny procedury uproszczone,
status składu celnego oraz magazynu czasowego składowania. Daje to
możliwość odroczenia do 45 dni zapłaty cła za import towarów, zaś
podatek VAT można rozliczyć bezgotówkowo poprzez deklarację
VAT-7, a Urząd Celny potwierdza możliwość rozliczeń podatku
VAT z Urzędem Skarbowym według stawki zero. Dzięki tym atutom
spółka Air Cargo Service, jako operator uzyskały pozytywną ocenę
swoich kompetencji od Lufthansa Cargo i Łódź będzie ósmym mia-
stem w Polsce, z którego przesyłki będą wysyłane do Frankfurtu nad
Menem i trafią do kraju docelowego w 24 godziny. 

Towary odprawione na lotnisku będą wyjeżdżały 2 razy w tygodniu
o godzinie 22.30 samochodami ciężarowymi przystosowanymi do

przewozu palet lotniczych. Przewóz dokonuje się na listach lotniczych
wiec samochód traktowany jest jak samolot i nie trzeba przeładowywać
towar lub ponownie kontrolować. Lufthansa Cargo przyjmuje towary
do transportu do godziny 18:00, a o 12.00 następnego dnia towary są na
lotnisku we Frankfurcie nad Menem i mogą zostać natychmiast zała-
dowane na samolot. Dzięki temu w przeciągu 24 godzin towary mogą
się znaleźć w kraju docelowym. Służby lotniska, Straż Graniczna oraz
Urząd Celny sprawnie i szybko współpracują ze sobą podczas odprawy
towarów i obsługi transportu lotniczego. Olbrzymia oszczędność
czasu jest największym atutem w transporcie lotniczym i doceniła to
już amerykańska firma Corning, mająca swój oddział w Łodzi, który
korzysta z nowego połączenia do przewozu towarów. (ar)

CARGO do Frankfurtu

Dwie propozycje, które złożyło Miasto Łódź w konkursie o dofi-
nansowanie projektów z zakresu marketingu i promocji produktów
oraz „marek” lokalnych, uzyskały najlepsze oceny i zostały zakwali-

fikowane przez Zarząd Województwa
Łódzkiego do dofinansowania. Całkowita
wartość obu projektów wynosi 1 714 092
złotych, z czego gmina może liczyć na
dofinansowanie w wysokości 1 313 195 zło-
tych. Pierwszy to  „Promocja marki Łodzi
filmowej poprzez realizację nowego szlaku
turystycznego Łódź Bajkowa” w latach
2012-2013, drugi to „Promocja Marki
Łódź – Centrum Przemysłów Kre -
atywnych”. Pierwszy ma promować Łódź
filmową i jej dziedzictwo filmowe ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dorobku anima-
cji. Projekt ma stworzyć produkt tury-

styczny w postaci szlaku „Łódź
Bajkowa” śladem mini pomników
nawiązujących tematycznie do
dorobku Studia Małych Form
Filmowych Se-Ma-For, czyli Misia
Uszatka, Pik Poka i kota Filemona.
Grono to zostanie jednak powięk-
szone o 4 nowe rzeźby, zlokalizowa-
ne w miejscach najczęściej odwie-
dzanych przez turystów oraz ści-
śle związanych z łódzkim prze-
mysłem filmowym. Z kolei
drugi projekt ma promować
Łódź jako miasto twórców 
i przemysłów kreatywnych.
Gratulujemy i czekamy na bajko-
wy szlak!                                         (red)

Bajkowo po Łodzi

Konferencja prasowa o przewozach Cargo na lotnisku. Siedzą od lewej: Przemysław
Nowak, prezes Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta, Marek Cieślak, wice-
prezydent Łodzi, Wojciech Ryglewicz, dyrektor Lufthansa Cargo Poland oraz Andrzej
Zarzycki, wiceprezes ACS Cargo Łódź. 
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Jak zimą 2010 r. rozpoczęły
się prace budowlane na terenie
byłych zakładów włókienniczych
„Pierwsza”, wiele osób zgadywa-
ło, co tu powstanie...

Kilka miesięcy później 
w tym miejscu powstała druga
hala handlu hurtowego Selgros
Cash&Carry. Wiele osób zadawa-
ło sobie wtedy pytanie, czy 
w Łodzi potrzebna jest kolejna
placówka tego typu – pierwsza
istniała od 1999 r. przy ul.
Rokicińskiej 190. My nie mie-
liśmy takich wątpliwości. 
W dniu rozpoczęcia działalności
26 października nasi przyszli
klienci w sposób zdecydowany
potwierdzili nasze przypuszczenia. 

Obecny na otwarciu hali John Matthew,
Przewodniczący Rady Nadzorczej OHG
FEGRO/Selgros, mówił w wywiadzie dla nas
(„RŁ” 11/2010), że halę zbudowano według
najnowszych technologii. 

Tak. Wszyscy, którzy nas wtedy odwie-
dzili, zobaczyli nową i odświeżoną „twarz”
hurtowni Selgros. Hala przy ul. 3 Maja 4
zbudowana została przy użyciu najnow-
szych technologii – np. pokrycia dachowe
wykonano z warstwy izolacyjnej z uplastycz-
nionego PCV z gwarancją szczelności na 
30 lat, a posadzka marketu – 8 tys. mkw.! 
– jest jednolita na całej powierzchni. 
W markecie zaprezentowano koncepcję
sprzedaży zweryfikowaną i dostosowaną do 

aktualnych trendów rynkowych. Bazując 
na wszystkich pozytywnych doświadcze-
niach naszej firmy – ze szczególnym
uwzględnieniem wskazówek „starszych”
kolegów z placówki przy ulicy Rokicińskiej
– chcemy, aby nasi klienci korzystając 
z naszych usług wracali do nas jak 
najczęściej. Każdego dnia oferujemy 
asortyment prawie 40 tysięcy pozycji.
Wszyscy nasi pracownicy zaopatrzeni 
w przenośne terminale komputerowe na
bieżąco mogą informować klientów 
na temat wszystkich produktów, jakie
mamy w asortymencie. Nasi przedstawicie-
le handlowi starają się dotrzeć do jak 
największej liczby klientów i przekazywać
im na bieżąco informacje na temat naszej
oferty. 

Publikujecie także własną gazetę promo-
cyjną!

I co dwa tygodnie wysyłamy do klien-
tów, a od pewnego czasu na naszej stronie
internetowej można zaprenumerować 

elektroniczny newsletter. Podsta -
wowa baza produktów to asorty-
ment spożywczy, z którego 
w głównej mierze korzystają
klienci hurtowi, sklepy detalicz-
ne i przedstawiciele szeroko rozu-
mianego segmentu Horeca. Nie
mniej ważnym segmentem pro-
duktów są artykuły przemysłowe,
wśród których warto wymienić
artykuły sezonowe, artykuły
gospodarstwa domowego, a także
szeroki asortyment RTV i kom-
puterowy. 

Otwarcie hali było sporym
sukcesem: 3 tys. klientów pierwsze-
go dnia!

Spotykamy się i rozmawiamy
z naszymi kontrahentami codziennie od
roku i wciąż przekonujemy się, że decyzja 
o powstaniu drugiej hali Selgros w Łodzi 
w takiej lokalizacji była jak najbardziej tra-
fiona. Z okazji pierwszej rocznicy działal-
ności chcemy podziękować także wszystkim
pracownikom naszej hali – to oni stworzyli
zespół, który jest podstawą prawidłowego
funkcjonowania firmy i jednym z motorów
budowania pozytywnych relacji z odbiorca-
mi. Życząc wszystkim, którzy byli z nami
przez ostatni rok wszystkiego najlepszego,
mam nadzieję, że przez następne lata
podobne życzenia będziemy mogli sobie
składać w równie pozytywnych nastrojach.

Przyłączam się do życzeń i dziękuję za
rozmowę. Jerzy Mazur

Pracowity pierwszy rok
Rozmowa z Jackiem Butkowskim, dyrektorem Hali Selgros Cash&Carry Łódź-Pabianicka

Posadzka marketu jest jednolita 
na 8 tys. mkw.!
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BAŁTYK
ul. Narutowicza 20
tel. 42 630-36-03
CHARLIE
ul. Piotrkowska 203/205
tel. 42 636-00-92
CYTRYNA
ul. Pomorska 39/41
Budynek UŁ, dawna siedziba Prexera
tel. 42 632-05-68
CINEMA CITY
ul. Karskiego 5, tel. 42 644-64-00
ŁÓDZKI DOM KULTURY 
ul. Traugutta 18, tel. 42 633-70-13

ORANGE IMAX
ul. Karskiego 5
tel. 42 664-64-64
POLONIA
ul. Piotrkowska 67
tel. 42 630-02-15
SILVER SCREEN
al. Piłsudskiego 5
tel. 42 639-58-00/58
TATRY
ul. Sienkiewicza 40
tel. 42 633-31-72

KINA
TEATR WIELKI
pl. Dąbrowskiego, tel. 42 633-99-60
TEATR MUZYCZNY 
ul. Północna 47/51, tel. 42 678-35-11 
TEATR im. S. JARACZA
ul. Jaracza 27, tel. 42 633-15-33 
TEATR NOWY 
ul. Więckowskiego 15 
tel. 42 633-44-94
TEATR POWSZECHNY
ul. Legionów 21, tel. 42 633-25-39
TEATR STUDYJNY PWSFTv i T
ul. Kopernika 8, tel. 42 636-41-66

TEATR LOGOS
ul. Skłodowskiej-Curie 22 
tel. 42 637-65-45
Teatr V6 
ul. Żeromskiego 74/76
tel. 42 668-88-51
Teatr Mały w Manufakturze
ul. Drewnowska 58 
tel. 42 633-24-24

TEATRY

FILHARMONIA ŁÓDZKA
im. Artura Rubinsteina   
ul. Narutowicza 20/22 
tel. 42 664-79-79

1.10 Teatr Muzyczny
otworzy scenę przy ul.
Północnej po trwającym
ponad 4 lata remoncie
generalnym. Na inaugura-
cję teatr wybrał musical
Leonarda Bernsteina
„Wonderful Town”. 
– Bernstein pisał ten utwór
z miłości do swojego miasta 
– Nowego Jorku, a my poka-
zujemy go w naszym „cudownym mieście”, czyli Łodzi – mówi dyrektor
artystyczny teatru Zbigniew Macias, który jest autorem insceniza-
cji. Scenografię „Wonderful Town” zaprojektowała Illona Binarsch,
ruch sceniczny Artur Żymełka, a kierownictwo muzyczne sprawuje
Lesław Sałacki. Do obsady zaproszono artystów Teatru
Muzycznego oraz grono młodych aktorów i śpiewaków, m.in. 
z Akademii Muzycznej. Odnowiony gmach Teatru Muzycznego ma
861 miejsc na widowni; ceny biletów będą wynosić 100 i 80 zł na
premiery, a 25-50 zł na szeregowe
spektakle. Teatr ma także nowe
logo opracowane przez Wojciecha
Osojcę. 

Na swoją pierwszą premierę 
w sezonie Teatr Wielki zaprasza
15.10 – będzie to opera „Maria
Stuarda” Gaetano Donizettiego.
Libretto opery, częściowo oparte
na faktach z życia szkockiej królo-
wej Marii Stuart, skupia się wokół
zawiłych relacji pomiędzy nią a jej
kuzynką, angielską królową El -
żbietą I. Przedstawienie jest wspól-
ną produkcją Teatru Wielkiego 
w Łodzi, Teatru Wielkiego 
w Poznaniu i Opery Śląskiej 
w Bytomiu. Reżyserem spektaklu
jest szef artystyczny Opery
Irlandzkiej Dieter Kaegi, Kie -
rownictwo muzyczne objął 
Ruben Silva, polski dyrygent boli-
wijskiego pochodzenia, obecnie
dyrygent m.in. Warszawskiej
Opery Kameralnej, a dekoracje 
i ko stiumy zaprojektował Bruno
Schwengl. Tytułową partię 

przygotowały dwie łódzkie sopranistki – Joanna Woś i Dorota
Wójcik. Premierze towarzyszy ciekawy projekt skierowany do 
amatorów kina w stylistyce gore, trzymającej w napięciu i uznawa-
nej za jeden z najbardziej tajemniczych nurtów dreszczowca.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie „Maria Stuarda Gore!” jest
stworzenie własnego filmu zrealizowanego w estetyce gore i zamiesz-
czenie go do 4.10 na stronie Teatru Wielkiego w Łodzi w serwisie
Facebook. Fabuła filmu powinna być związana z librettem opery.
Wyniki konkursu, w którym szanse na zwycięstwo ma aż 12 filmów,
zostaną ogłoszone 7.10. Nagrodami będą m.in. zaproszenia na 
premierę. Szczegółowe instrukcje na stronie www.operalodz.com

W Teatrze Nowym we wrześniu oglądaliśmy premierę dla 
dzieci – „Pippi Langstrumpf” w reż. Zdzisława Jaskuły. Twórcy
widowiska zrobili wszystko, by obudzić drzemiące w dzieciakach
szaleństwo – bohaterowie przedstawienia biegają, wrzeszczą, stacza-
ją ze sobą pełne ekspresji walki; dodatkowo po scenie snuje się dym
pożaru, jeździ samochodzik strażacki, a koń wierzga i mówi!!! 
W październiku będzie można zobaczyć „Pippi” trzykrotnie 
– 4, 5 i 6.10. Z kolei 15.10 na Dużej Sali obejrzymy premierę spekta-

klu pt. „Szyc” – groteskowy portret życia żydowskiej
rodziny. Na Małej Sali będzie grana „Święta Joanna
szlachtuzów”, teatralna metafora świata jako rynku.
29.10 teatr zaprosi na premierę sztuki Czechowa „Trzy
siostry”, a edukacyjna scena 14+ będzie gościć spektakl
„Piaskownica” – opowieść o dziecięcej dorosłości 
i dorosłych dziecinadach na podstawie sztuki Michała
Walczaka (premiera 18.10). W Centralnym Muzeum
Włókiennictwa można oglądać wystawę pt. „Tylko 
tkanina” (polska tkanina współczesna; prace ponad 
50 artystów) oraz wystawę prezentującą plon konkursu
III Międzynarodowe Biennale Obrazu „Quadro-Art.
Łódź 2011”. Dość późno w tym roku, bo dopiero 9.10,
odbędzie się inauguracja sezonu artystycznego
2011/2012 w Muzeum Miasta Łodzi. Uroczysty wie-
czór, wyreżyserowany przez Waldemara Śmigasiewi-
cza, nosi tytuł, będący cytatem z wiersza Wisławy
Szymborskiej, „Jesteś piękne – mówię życiu”, 
a wystąpią w nim Joanna Żółkowska, Paulina Holtz 
i Anna Moskal. 20.10 Muzeum Miasta oraz Fundacja
„Połączeni Pasją” organizują w Pałacu Poznańskich
koncert pt. „Przyjaciele dla Moniki Dzięgielewskiej”.
Wystąpią pianistka Lena Ledoff, Jakub Kamiński,
zespół Mellow Five, zespół Muzyki Irlandzkiej Filids,
Artur Koza oraz Big Band Akademii Muzycznej pod
dyrekcją Jacka Delonga. Wszyscy artyści przekażą swoje
honoraria na rzecz ratowania zdrowia Moniki

Kulturalny październikKulturalny październik
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Dzięgielewskiej; na
ten cel przeznaczo-
ną będą także do -
chody z biletów i ze
sprzedaży obrazów
łódzkich artystów. 

Fi l h a r m on i a
Łódzka na pierw-
szy koncert zaprosi
7.10 całe rodziny 

– będzie to koncert familijny z cyklu „Filharmonia – o co tyle hała-
su?”. Na 14.10 zaplanowany jest koncert symfoniczny pt. „Pejzaże
północy”. W programie są dwa utwory Jeana Sibeliusa: „Finlandia”
i Koncert skrzypcowy d-moll, oraz Symfonia C-dur Mozarta. Na
skrzypcach grać będzie Maciej Łabecki, a przy pulpicie dyrygenc-
kim stanie Marian Wolniewski. 18.10 usłyszymy recital fortepiano-
wy Wojciecha Kocyana, który zagra utwory Chopina, Beethovena 
i Schumanna. Pierwszy koncert z cyklu „Contem ucha” odbędzie
się 23.10. Natomiast 25.10 Filharmonia, wspólnie z Centrum
Dialogu, zapraszają na koncert specjalny z okazji 70. rocznicy przy-
wiezienia do getta Litzmannstadt 20 tys. Żydów z Europy.
Wielbiciele Lory Szafran 30.10 w Klubie Wytwórnia będą mieli 
okazję wysłuchać koncertu, na którym piosenkarka zaśpiewa utwo-
ry ze swojego nowego albumu z kompozycjami Leonarda Cohena.
Materiał ukaże się z początkiem listopada nakładem wytwórni
Sony Music. W Muzeum Sztuki ms2 (ul. Ogrodowa 19) od sierpnia
prezentowana jest nowa odsłona sali Josepha Beuysa. Beuys przyje-
chał do Łodzi 30 lat temu przywożąc do Muzeum Sztuki skrzynię 
z archiwum swoich prac. Akcję tę nazwał Polentransport 1981.
Chcąc przypomnieć ten gest Muzeum stworzyło nową ekspozycję
dzieł w sali poświęconej niemieckiemu artyście. Znalazły się na 
niej m.in. zdjęcia wykonane w Muzeum Sztuki w czasie pobytu
artysty w Łodzi w sierpniu 1981 r. 14.10 o godz. 18.00 w ms2 nastąpi

otwarcie projektu edu-
kacyjno-artystycznego
z cyklu „Ekonomia
daru – „WIKIzeum”,
na który złoży się wys -
tawa, akcje artystyczne
cykl wykładów i spo-
tkań interpretującej
idee Beuysa oraz cykl
działań edukacyjnych.
Ponadto w ms2 w dniach 13-14.10 odbędzie się międzynarodowa
konferencja poświęcona twórczości Władysława Strzemińskiego.

Beata Ostojska

Nakładem oficyny Dom Wydawniczy
Księży Młyn ukazała się książka „Bankowy
przeciek”. Jej autorką jest Dorota
Apostolidis, która od blisko 20 lat zasiada
za ławą sędziowską. Do niedawna orzekała
w sprawach cywilnych i rodzinnych, obec-
nie w administracyjnych. „Bankowy prze-
ciek” jest owocem jej zawodowych
doświadczeń i zarazem literackim debiu-
tem. To dziesięć autentycznych historii,
które miały ciąg dalszy na sądowej sali.
Każda z nich mogłaby dotyczyć każdego 
z nas, a wszystkie przypominają scenariusz
filmowy z wątkami dramatycznymi i sen-
sacyjnymi. Autorka pozwala czytelnikom
zajrzeć za drzwi sal rozpraw i uczestniczyć
w spektaklu, w którym główną rolę 
grają emocje. Oferuje jednak dużo więcej
niż zaspokojenie apetytu na sensację 
– lektura książki skłania do refleksji 
nad przewrotnością losu, który niekiedy

kieruje człowieka na krętą ścieżkę, rzuca
pod nogi kłody i ciernie. Jednocześnie
weryfikuje stereotypową wizję sędziego
jako człowieka, w którego pracy nie ma
miejsca na rozterki i wątpliwości.
Dylematy prawne i moralne są w tę profesję
po prostu wpisane. Sędzia Dorota
Apostolidis przedstawia fakty, ale robi to 
w sposób plastyczny, a nawet filmowy 
– wydarzenia klatka po klatce przewijają
się przed oczami czytelnika. Nie poucza,
nie moralizuje, lecz daje impuls do 
głębszej refleksji. Nie ocenia bohaterów,
stroni od komentowania ich decyzji, 
ale pokazuje przesłanki, które nimi kiero-
wały. Nie wyciąga wniosków – to zadanie
dla tych, którzy zechcą prześledzić „histo-
rie z dreszczykiem” spisane piórem tej,
która reprezentuje świat Temidy. Warto
poczytać! 

(bj)

Historie z sądu wzięte

Kulturalny październikKulturalny październik

Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”
zdobył pierwszą nagrodę w konkursie Złote Formaty, najbar-
dziej prestiżowym konkursie związanym z promocją miejsc 
w Polsce. Do tegorocznej edycji konkursu samorządy reprezen-
tujące wszystkie województwa zgłosiło 157 projektów promo-
cyjnych, spośród których jury zakwalifikowało do finału 33.
„Kolory Polski” to cykl
wakacyjnych koncertów
m.in. w Tumie, Sulejowie 
i Łęczycy. To jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń
artystycznych sezonu let-
niego w województwie
łódzkim i jedna z najwa-
żniejszych imprez krajo-
wych. Serdecznie gratulu-
jemy!                            (BeO)

Fot. Arch. FŁ. Fot. Łukasz Zbieranowski, Arch. ms kwadrat
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Drinki w Pubie 97
Tym razem wybrali-

śmy się do słynnej
„Piętryny” – od piętro-
wego ogródka i nazwy
ulicy, przy której się znaj-
duje! – głównie po to,
aby wypróbować drinki.
Res tauracja „Piotr kow -
ska Klub 97” (tel. 42 630
65 73) szczególnie poleca
w październiku dwa
drinki. Jeden nazywa się „Foxy Lady”, jest autorkim drinkiem
barmanów klubu i otrzymał najwyższe noty degustacyjne na
konkursie barmańskim International Bartenders Seminary 
w Warszawie. Przygotowywany jest na bazie Sobieski Sweet
Beeter z dodatkiem koniaku VSOP, likierami waniliowym i tru-
skawkowym oraz sokiem jabłkowym, a wieńczy go truskawka.
Drugi to koktajl „Cosmopolitan”, klasyczna kompozycja na
bazie wódki, likieru pomarańczowego i soku żurawinowego.
Lokal będzie też serwował codziennie inny drink dnia 
w promocyjnej cenie 10 zł. – Chcemy pokazywać różne smaki 
i rozpowszechniać kulturę picia drinków – wyznaje urocza barman-
ka z obsługi. Można tu oczywiście zamówić własną kompozycję
drinka, a barmani sprostają najbardziej wystrzałowemu
zamówieniu!

Korzystając z okazji, zapytaliśmy Urszulę Czyżak, szefową
kuchni i jedyną łodziankę z listy „100 osób, które zmieniły 
polską gastronomię” miesięcznika „Food Service”, jakie przy-
gotowała dania do nowej karty restauracji. W rezultacie na
naszym stole wylądował absolutny rarytas: prosię mleczne pie-
czone z kartofelkami. Rewelacja! Na deser zjedliśmy pyzy ze
śliwkami oraz kremem. Wszystko potwierdza, że „Poradnik
Restauratora” nie na ładne oczy uhonorował lokal w maju
Hermesem 2011 w kategorii „Najlepszej Ogólnopolskiej
Restauracji”. Gratulujemy i zachęcamy łodzian do odwiedzin. 

Jerzy Mazur
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Restauracja „Polska” (Piotr -
kowska 12, tel. 42 633 83 45)
zaprasza od października na
kilka nowych dań wymyślonych
przez szefa kuchni Roberta
Kijewskiego. Do słynnej już 
w kraju i serwowanej tu od lat
pieczonej kaczki z jabłkami
„doleciała” gęś, a właściwie jej
udko, smażone powoli na 
własnym tłuszczu i podawane
na postumencie polanym
sosem balsamico. Testowaliśmy
je jako pierwsi i przyznajemy
daniu najwyższe noty! W zmo-

dernizowanej karcie znajdziemy nie tylko ptactwo, ale także nowe
dania z ryb – np. grillowany stek z tuńczyka, podawany z pastą
paprykową i smażonym zielonym groszkiem. Radzimy też ze 
starych przekąsek wypróbować tu tatara z łososia na pumperniklu
lub śledzika „pod pierzynką” z cebulki. Od niedawna serwowane
tu są nowe „czekadełka”, podawane zaraz na początku i mające
pobudzić apetyt malutkie grzanki – kiedyś były z łososiem i kapa-
rem, teraz będą ze śledzikiem i cebulką. Miłośników dziczyzny
namawiam do wypróbowania w lokalu jagnięciny marynowanej
w świeżym rozmarynie, tymianku, occie winnym i oliwie 
z oliwek, duszonej z warzywami w sosie na bazie białego wina,
podawanej z kluseczkami półfrancuskimi oraz zapiekaną fasolką
z czosnkiem. Na deser nieodmiennie od lat zamawiamy tu tort
makowy, przygotowywany specjalnie dla tej restauracji i tylko tu
dostępny. Co tu wiele pisać: to jeden z najbardziej smakowitych
lokali miasta, laureat wielu prestiżowych nagród, w tym za zajęcie
pierwszego miejsca tygodnika „Newsweek” w trzech kategoriach:
najlepsza kuchnia, najlepszy serwis i najlepszy lokal. Po prostu
gorąco polecam! Jerzy Mazur

Ptactwo i ryby 
w „Polskiej”
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Restauracja „Jak Pragnę Wina” (Piotrkowska 89, tel. 42 630 22 70)
zaprosiła nas we wrześniu na degustację komentowaną win 
z Burgundii. Poprowadził ją Eric Remlinger z firmy BOISETT
(www.boisett.fr) z Nuits-Saint-Georges, jednej z pięciu najwięk-
szych eksporterów win we Francji, obecnej w ponad 80 krajach
świata. W płynnej angielszczyźnie usłyszeliśmy perfekcyjny
wykład o tym, co wyróżnia wina burgdundzkie od reszty francu-
skich win. Poznaliśmy smaki trzech win białych i trzech czerwo-
nych, przy czym jedno z pierwszych – Chardonnay 2010 – pocho-
dziło z południowej Francji, abyśmy mogli poznać różnicę. 

Reszta była z Burgundii i pochodziła 
z rocznika 2007 oraz 2008. „Jak Pragnę
Wina” organizuje degustacje dość często 
i warto śledzić ich terminy na stronie
www.jakpragnewina.pl aby poznać tajni-
ki tej niesamowitej branży. Nie jest ona
łatwa – 1 hektar dobrej ziemi pod uprawę
winnej latorośli we Francji kosztuje 3 mln
Euro i potrzeba 25 lat, aby te pieniądze się
zwróciły! A dwa czynniki decydują 
o smaku, zatem i cenie wina: ziemia 
i klimat. Na nic zda się posadzenie tej
samej winorośli np. w Australii lub Chile.
Wyrośnie tam szczep wina dający zupeł -
nie inny smak... 

Poznaliśmy na degustacji nie tylko
zapachy, kolory i smaki win. Eric
Remlinger opowiadał różne ciekawostki o
uprawach oraz o tym, co należy jeść do
wina. A szef kuchni „JPW” zadbał o to,
aby na talerzu znalazły się właściwe sery 
i paszteciki do testowania. Warto zapa-
mię tać, że gdy pija się dwa różne gatunki
win, np. czerwone i białe, to zawsze należy
zostawić sobie na koniec lampkę białego
wina. Z restauracji wyjdziemy wtedy 
z czystym smakiem w ustach. Gorąco
polecam te degustacje oraz potrawy 
z nowej, jesiennej karty dań! Jerzy Mazur
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Wina trzeba obejrzeć

Obwąchać

Spróbować

I umieć mówić o nich z pasją

A słuchać o tym przy muzyce

Wina
z Burgundii



15rynek Łódzki   10(125) 2011

Przez długie lata, bo od 1989 r., była na
Piotrkowskiej 79. W 2002 r. właściciele – Sławomir
Matczak i Mirosław Strycharczyk – podjęli decyzję, 
że wybudują nowy lokal na obrzeżach miasta. 
I powstał on następnego roku przy ul. Rąbieńskiej 53
(tel. 42 712-64-03). Był to strzał w dziesiątkę – Nowe
miejsce bardzo się łodzianom spodobało – mówi Sławomir
Matczak – a 14 października, czyli w 22 rocznicę powsta-
nia, zapraszamy wszystkich chętnych, aby wspólnie z nami
świętowali ten wyjątkowy dzień. Nie zabraknie atrakcji,
pysznego jedzenia, wyśmienitego wina i wspaniałej, domowej
atmosfery!

Każdy znajdzie tu coś dla siebie: smakosze kuchni
orientalnej wypróbują chińskie specjały, które od
początku nie zmieniły swojej receptury, oraz takie
nowości, jak kurczak pikantny w sosie kokosowym czy
indyk w sosie imbirowym z nerkowcami.
Wychwalałem na tych łamach kilka lokali serwujących
w Łodzi krewetki, jedno z moich ulubionych dań, ale
te z Rąbieńskiej, zapiekane w chrupiącym cieście
czosnkowym i podawane z wyjątkowym sosem, to po
prostu mistrzostwa świata! Amatorzy domowych sma-
ków mają z kolei do wyboru tradycyjne potrawy kuch-
ni polskiej, przygotowywane według staropolskich
receptur. Dla najmłodszych gości jest specjalne menu
oraz Kącik Malucha i plac zabaw obok klimatycznego
ogródka z urokliwym jeziorkiem. „Złota Kaczka”
naprawdę spełnia marzenia. Lokal organizuje wspa-
niałe przyjęcia weselne, chrzciny, komunie, bankiety
oraz wszelkiego rodzaju jubileusze. Radzę zajrzeć na
stronę www.zlotakaczka.lodz.pl i szybko zamówić
stolik na smakowitą ucztę!

Jerzy Mazur

„Złota Kaczka” marzeń
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Wcześniej odbywały się tu zajęcia jogi, więc miejsce jest już znane
sympatykom technik relaksacyjnych i wspomagania zdrowia meto-
dami tradycyjnymi. W sierpniu cały lokal na pierwszym piętrze
przejęła Elżbieta Barska, powołując do życia Centrum Naturoterapii 
i Relaksu „Na Gdańskiej”. Przez cały sierpień nowa właścicielka 
zajmowała się organizacją zajęć. Przedpołudniami w Centrum wyko-
nuje się zabiegi terapeutyczne i masaże, po południu odbywają się
cykliczne zajęcia, a w weekendy – dwudniowe warsztaty, cieszące 
się taką popularnością, że pozajmowane są terminy aż do lutego! 
W Centrum jest wielka sala do ćwiczeń, pomieszczenie do masażu,
gabinet bioenergoterapii, szatnie, a także herbaciarnia. Pracuje tu 
kilkanaście osób – zajęcia ruszyły we wrześniu i właścicielka dekla-
ruje, że wszystko będzie ewoluować, żeby jak najlepiej dostosować się
do zapotrzebowania klientów w każdym wieku i kondycji. Wkrótce
pojawi się specjalna oferta zajęć oddechowych i relaksacyjnych dla
seniorów, ale już teraz znajdziemy tu mnóstwo propozycji dla dzieci
i młodzieży – np. świetna joga oczu, kundalini czy fenomenalne

tango. Oprócz zabiegów i zajęć można tu wziąć udział w ciekawych
spotkaniach i wydarzeniach. Jedną z takich propozycji są tzw. „Kręgi
Kobiet” – spotkania w przyjaznej i pełnej akceptacji przestrzeni, 
w której jest miejsce na wspólne działanie. „Na Gdańskiej” ma 
w ofercie pracę nad fizycznością (różne formy jogi) oraz szeroki
wachlarz masaży energetyzujących i zdrowotnych, zabiegi EFT pole-
gające na opukiwaniu określonych punktów na ciele, które pobu-
dzają energię w meridianach oraz bioenergoterapię. 

– Bioenergoterapia nie leczy, lecz wspomaga organizm w procesie leczenia
– podkreśla Elżbieta Barska. Nabrała takiego przekonania podczas
swojej praktyki oraz głębokiej pracy nad sobą – dwa miesiące spędzi-
ła w Indiach, kilka w Humaniversity w Holandii oraz półtora 
miesiąca w Peru, gdzie zgłębiała techniki oczyszczania organizmu 
w amazońskiej selwie. Warto się wybrać do Centrum na Gdań-
skiej 81, a wcześniej zajrzeć na stronę www.nagdanskiej.pl 

(BeO) 
Zdjęcia: JSM, Joanna Szewczuk

Na Gdańskiej dla zdrowia

Kaliszanin Fryderyk Sellin przybył do
Łodzi w 1850 r. z dyplomem mistrza cukier-
nika, praktyką w Warszawie i Lublinie. Trzy
lata później założył cukiernię „z prawdziwe-
go zdarzenia” – mieściła się w narożnej
kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 47 (róg
obecnej Zielonej), należącej do Jana Lebelta.
Mistrz zobowiązał się, że będzie „wypiekać
różnego gatunku i kształtu ciasta, utrzymywać
wódki słodkie i likwory, kawę i herbatę, sprzedaż
uskuteczniać na kieliszki, a kawy i herbaty na
szklanki. Urządzenie cukierni ma być w lepszym
guście z przyzwoitym umeblowaniem i ma być
utrzymywane w przyzwoitym porządku i czysto-
ści, z zabronieniem goszczenia się osobom z niższej

klasy robotniczej”. Kilka lat później Sellin
przeniósł cukiernię na Plac Wolności 8. 

Kolejny XIX-wieczny lokal dla elity
literackiej, artystów, adwokatury w towa-
rzystwie dam z eleganckiego świata, to
cukiernia „U Roszka” przy ul. Piotr -
kowskiej 76. Aleksander Roszkowski
zdobył praktykę u najlepszych cukierników
krakowskich i warszawskich, konsekwentnie
realizował swoje słodkie plany wraz z żoną,
córką znanego warszawskiego finansisty
Weila. Na parterze w salach o wystroju sece-
syjnym, z arkadowym przepierzeniem 
o roślinnych ornamentach, przy stolikach 
z marmurowym blatem wspartym na ażuro-

wych nóżkach. Reymont zapewne spisywał
tu kalkulacje Moryca Welta z „Ziemi
Obiecanej”, a Zygmunt Bartkiewicz kreślił
obrazy do reportaży „Złe miasto. Obrazy 
z 1907 roku”. Na ścianach lustra, widoczne
obrazy lokalnych malarzy, karykaturzystów,
którzy zadomowili się w cukierni jak u sie-
bie... Ewa Rabiega

Smaki dawnej Pietryny
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15 października rozpoczną się kursy języka francuskie-
go (poziomy od A1 do C2 wg ESOKJ) w Alliance Française 
w Manufakturze. W nowym semestrze można wybierać 
w bogatej ofercie: AF przygotował kursy specjalistyczne
(księgowość, bankowość, finanse, medycyna, hotelarstwo 
i turystyka), konwersacje, kursy przygotowujące do egzami-
nów DELF, DALF oraz di matury, oddzielny poziom dla
seniorów, francuski dla dzieci i młodzieży z różnych grup
wiekowych, jak również zajęcia indywidualne i grupowe,
tworzone według potrzeb firm 
i przedsiębiorstw. Zapisywać można
się w siedzibie AF przy ul. Drew -
nowskiej 58A, tel. 42 633-22-38 
i 661-90-80.

(BeO)

Jesień w Alliance Francaise

Centrum Języków Obcych
CLEVER to istniejąca już od 
4 lat szkoła, która może
pochwalić się rzeszą stałych 
i wiernych słuchaczy. Mieści
się w budynku stojącym w buj-
nie zarośniętym ogrodzie peł -
nym dębów i kasztanów. Dla

dzieci dodatkową atrakcją są mieszkające w ogrodzie wiewiórki, jeże
oraz żółwie, które niejednokrotnie można spotkać idąc na zajęcia. 

W naszej ofercie mamy zajęcia dla osób w różnym wieku i na różnym
poziomie zaawansowania – mówi Małgorzata Wesołowska, współzało-
życielka szkoły. – Na dość konkurencyjnym łódzkim rynku wyróżniają nas
pasja i zaangażownaie, z jakim prowdzimy Centrum. Wysoki poziom zajęć
oraz zadowolenie słuchaczy to nasze priorytety. Do uczniów podchodzimy
indywidualnie. Niejednokrotnie uczestnicy kursów przychodzą do nas całymi
rodzinami. Bliski kontakt sprawia, że atmosfera jest przyjazna i rodzinna, co
czyni naukę przyjemniejszą. 

– Największym powodzeniem cieszą się zajęcia językowo-plastyczne dla
najmłodszych – dodaje Katarzyna Malinowska, druga współzałoży-
cielka. – Dzieci je uwielbiają. Maluchy uczestniczą w dynamicznych grach,
śpiewają piosenki, bawią się w grupie oraz malują, rysują, lepią z plasteliny
lub modeliny. Rozwijają zarówno zdol-
ności językowe, jak i manualne i arty-
styczne. Dzieciaki nie chcą ze szkoły wra-
cać do domu, a ich uśmiechnięte buzie to
najlepszy dowód, że dobrze się u nas
czują. Soboty w CLEVER zdecydowanie
należą do dzieci. 

Równie dużym powodzeniem cieszą się tu zajęcia indywidualne
One2One. Zaleta nauki indywidualnej to przede wszystkim pomoc
ze strony lektora, który znając mocne i słabe strony ucznia może 
zindywidualizować program nauki, a przez to skoncentrować się na
konkretnych potrzebach słuchacza. Szkoła prowadzi też kursy języka
hiszpańskiego, który od kilku lat przeżywa w Łodzi prawdziwy rene-
sans. Stale rośnie grupa osób, które zgłaszają się do szkoły na lekcje
właśnie tego języka. W ofercie znajdą oni standardowe kursy dwa
razy w tygodniu oraz intensywne kursy sobotnie – doskonała alter-
natywa dla zapracowanych. W tym roku szkoła rozpocznie także
kursy hiszpańskiego dla dzieci oraz tematyczne konwersacje z native
speakerami. Jest nawet specjalna oferta dla osób, których pasją jest
kino – CLEVER proponuje im cykliczne projekcje filmowe połączo-
ne z panelem dysku-
syjnym w języku
angielskim. Bieżący
rok w Centrum zapo-
wiada się więc nie-
zwykle interesująco.
Zapisy są prowadzo-
ne przez cały rok.
Zapraszamy!

Beata Ostojska 

Centrum z pasją

Centrum Języków obcych CLEVER
ul. Klaretyńska 9, 91-117  Łódź, filia: XV LO, ul. Traktorowa 77

tel.42 611 86 12 oraz 600 331 458 i 604 528 664
e-mail: centrum@clever.edu.pl        www.clever.edu.pl

COMPETITION FOR FOREIGNERS!

The Academy of Ma -
nagement, Clark University
and „Gazeta Wyborcza” invites
foreigners to take part in the
photo competition „Lodz in
Foreigners Eyes.” Pho tos can be
submitted till October 16th 
to the address konkursfo-
to@clarkuni.eu They will be
assessed by an independent jury
and the results will be announ-
ced on October 24th. More
details on ww.clarkuniversity.eu
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Na całym świecie coraz popularniejszą dyscypliną sportu strze-
leckiego staje się Long Range, czyli strzelanie na duży dystans.
Podczas V Otwartych Mistrzostw Polski Czarnoprochowych, które
odbyły się w Klubie Sportowym „Świt” w Starachowicach we wrze-
śniu, kilkunastu zawodników pojechało na strzelnicę CASUL'L
MESKO Long Range w Mostkach, gdzie strzelać można nawet na
dystansie 1500 m. Na 1000 jardów (915 m) do sylwetki bizona z bla-
chy wielkości 180 x 120 cm trafili Jarek Kowalski i Jarek Wilczyński.
Trochę przeszkadzały zbyt krótkie dioptery, ale znajdą się one nieba-
wem w ofercie firmy SAGUAROMIKE z Ozorkowa, fundatora 
głównej nagrody mistrzostw – rewolweru kapiszonowego
Rogers&Spencer. 

Organizatorami mistrzostw byli Klub Sportowy „ŚWIT”,
Związek Strzelectwa Praktycznego i CASUL`L MESKO. Udział wzi-
ęło 40 zawodników z całego kraju. Rozegrano je w 13 katego-

riach, a medali zdoby-
li Krzysztof Pawlik
(Kuchenreuter, Ma -
riette, Donald Malson
i Pułaski), Mariusz
Rychlik (Cominazzo),
Zbigniew Ku r piel (Ve -
tterli), Woj ciech Jasiok
(Lama rmora), Cezary
Brocki (Pennsylvania,
Mi quelet), Tomasz

Kro czak (Whitworth), Woj ciech Jasiok (Mi nie), Waldemar Ma jewski
(Sharps) i Ja rosław Kowalki (Lo ren zoni). Strzelectwo czarnoprocho-
we zys kuje coraz więcej miłośników, którzy od połowy roku mogą
kupować broń przez internet – na stronie www.saguaromike.com
znajdziemy ponad 150 rewolwerów, karabinów oraz wszelkie akceso-
ria do uprawiania tego sportu. Znawcy szczególnie sobie cenią np.
sztucer Rolling Block kaliber .45-90 z lufą długości 30 cali, karabin
tarczowy Gibbs kaliber .45 oraz karabin kapiszonowy Mortimer
Withworth kaliber .451, który zdobył złote medale na
Mistrzostwach Świata w 1989, 1991 i 1992 r. 

Remigiusz Pękala

Czarny proch po polsku

W Klubie Strzelectwa Sportowego „Strzelec” (ul. Konstanty -
nowska 1) od lat działa sekcja strzelectwa westernowego, której prze-
wodzi sheriff Bronisław Kałużny. Na co dzień pełni on funkcję 
prezesa klubu, ale od święta wkłada kontusz i wypełnia zadania
Strzelmistrza Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Łodzi.
Był Wicekrólem Kurkowym w latach 2002, 2007 i 2010. Na naszych
łamach często zamieszczaliśmy fotoreportaże ze strzelań o tytuł
Króla Kurkowego oraz testów replik broni kowbojskiej. We wrześniu
uczestniczyliśmy zaś w pokazie najnowszego bilboardu miasteczka
Bronko City – właśnie Bronko, od Bronisława, ale i z odniesieniem
do filmu „Bronco Billy” z Clintem East woodem. W uroczystości
wzięło udział wielu zacnych gości, w tym również profesorów uni-
wersytetu łódzkiego, przyjaciół szeryfa. Honorowymi uczestnikami
wydarzenia byli Katarzyna Taran, zastępca szeryfa, oraz przyszły
deputy sheriff Jan Bronisław. Niektórzy przyszli z pociechami, dla
których przygotowano sporo zabaw w Indian i kowbojów. Nie muszę

dodawać, że impreza trwała długo 
i goście przednie się bawili! Zwykle bawi-
my się po drugiej stronie miasteczka 
– na torach strzeleckich. Klub przeszedł
w ostatnich latach modernizację – są
nowe górne przegrody kulochwytów,
uzupełniono braki w kulochwycie głów-
nym, sale klubowe mają lepszy wystrój.
Strzelamy w lepszych warunkach, ale
jeśli jakaś firma lub skład budowlany
zechciałaby klub wesprzeć materiałami,
to jako szeregowy członek klubu i redak-
tor naczelny „Rynku Łódzkiego” dekla-
ruję za klubową pomoc bezpłatne łamy
naszego magazynu.

Jerzy Mazur 

Lodz Bronko City
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K&K KIEŁBOWSKI - serwis samochodowy FORD

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

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

CAR SERVICE   

Pod koniec września obejrzeliśmy dawną siedzibę Towarzystwa
Kredytowego Miejskiego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 21. Budynek
wpisany do rejestru zabytków marniał latami, aż w 2008 r. 
nieruchomość kupiła warszawska firma Fenix Group. Wierzyć się
nie chce, co można zrobić z tak cudownym zabytkiem...

Nazywać się teraz będzie „Pomorska 21 Dom Towarzystwa
Kredytowego” – mówi Radosław Martyniak, wiceprezes Fenix Group.
Inwestycja pochłonęła blisko 10 milionów złotych – wymieniono
wszystkie instalacje i przystosowano obiekt do standardu biurowego,
przywrócono pierwotny wygląd elewacji i dawny podział pomiesz-
czeń, zrekonstruowano polichromie i sztukaterie na stropach (dwie
stare zostawiono dla porównania!), jak również oryginalną stolarkę
okienną i drzwiową, pogłębiono piwnice i zaadaptowano poddasze,
odnowiono wszystkie posadzki, a w kilku pomieszczeniach położo-
no kafelki z epoki, ściągane nawet z zagranicy. Budynek zaprojekto-
wał Hilary Majewski, najsłynniejszy architekt XIX w., 
a powstał z inicjatywy łódzkich fabrykantów w latach 1878-1882.
Towarzystwo udzielało pożyczek pod budowę fabryk, na frontonie
budynku znajduje się do dziś zachowane hasło „Viribus Unitis”
(wspólnymi siłami). – Będzie to na mapie miasta miejsce 
szczególne – podkreśla Ewa Banaś, menedżer projektu. – Organizować tu
będziemy konferencje i bankiety, a część pomieszczeń przeznaczona będzie na
biura i galerię sztuki. Na początku pokażemy prace Henryka Cześnika,
wybitnego malarza współczesnego, autora kilkudzie sięciu wystaw indywidu-
alnych w Polsce i zagranicą, m.in. w Nowym Jorku, Toronto, Sztok holmie,
Hamburgu, profesora zwyczajnego Aka demii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Wystawa czynna będzie także w paź dzierniku, serdecznie 
za praszamy! (jm)

Zdjęcia: JSM, archiwum Fenix Group 

Jak Fenix z popiołów

STEAMART ŁÓDŹ
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MYJNIA PAROWA DLA SAMOCHODÓW
PARA WSZYSTKO WYMYJE I WYCZYŚCI!

TEL. 042 602 522 527
042 602 664 469
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DOJEŻDŻAMY DO KLIENTA!

Matsuoka Motor 
ul. 3 Maja 1/3

tel. 42 645 41 41
Jedyny autoryzowany salon 
oraz serwis Mazdy w Łodzi!
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