RYNEK SZTUKI

GALERIA (parter)

DOM AUKCYJNY i GALERIA
ul. Wschodnia 69, tel. 630-47-79, www.ryneksztuki.eu

czynna: pon.–pt. 12–18, sob. 10–15
Sztuka dawna i współczesna,
antyki i sztuka użytkowa

HOTELE
REYMONT

WILLA IMPRESJA

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

9 grudnia
158 Aukcja Dzieł Sztuki

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

WAŻNE TELEFONY

rezerwacje@hotelreymont.com

OŚRODEK INFORMACJI KULTURALNEJ ŁDK
LDK CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel. 42 633-72-99, fax 42 633-99-02
INFORMACJA LOTNISKOWA
PORT LOTNICZY ŁÓDŹ
AIRPORT INFO LODZ AIRPORT
tel. tel. 42 683-52-55
INFORMACJA LOTNICZA – LOT
AIRLINE INFORMATION
tel. 801-703-703
INFORMACJA MPK
CITY BUS & TRAM INFORMATION
tel. 42 672-11-12, 42 672-13-17, 801-301-309
INFORMACJA PKS
LONG-DISTANCE BUS INFORMATION
tel. 42 631-97-06
ALARMOWY / ALARM
tel. 112

INFORMACJA KOLEJOWA PKP
TRAIN INFORMATION
tel. 19-757 (dla użytkowników TP SA)
tel. 42 20-55-007 (telefony stacjonarne i komórkowe)
POGOTOWIE RATUNKOWE / AMBULANCE
tel. 999
POGOTOWIE GAZOWE
tel. 992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Tel. 994
POLICJA / POLICE
tel. 997
STRAŻ MIEJSKA / CITY GUARD
tel. 986
STRAŻ POŻARNA / FIRE BRIGADE
tel. 998
BIURO NUMERÓW / DIRECTORY ENQUIRES
tel. 118-913

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
I ETNOGRAFICZNE

MUZEUM KINEMATOGRAFII

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”

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

MUZEA

tel. 42 638-59-57, 42 663-77-33
CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ
CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel./fax 42 633-92-21

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

TEATRY

MUSEUM OF SPORT AND TOURISM

KINA

ul. Żeromskiego 20A
95-200 Pabianice
tel. 42 227-14-14
www.willa-impresja.pl

ul. ks. Skorupki 21, tel. 42 636-83-58
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
BAŁTYK
ul. Narutowicza 20, tel. 42 630-36-03
CHARLIE
ul. Piotrkowska 203/205, tel. 42 636-00-92
CINEMA CITY
ul. Karskiego 5, tel. 42 664-64-64

MUSEUM OF CINEMATOGRAPHY

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
Muzeum Bajki SE-MA-FOR
RADOGOSZCZ - MUSEUM OF MARTYRDOM ul. Targowa 1/3, tel. 42 682-26-01
ul. Zgierska 147, tel. 42 655-36-66
www.se-ma-for.com/muzeum-bajki
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

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
FILHARMONIA ŁÓDZKA
im. Artura Rubinsteina
ul. Narutowicza 20/22, tel. 42 664-79-79
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Rozmowa z Mirosławem Gryszką,
Prezesem Zarządu ABB w Polsce
W listopadzie wmurowaliście kamień węgielny pod nowy zakład
ABB w Łodzi. Jak duża będzie teraz fabryka?
Nowa fabryka zajmie 10 tys. metrów kwadratowych. Mamy jeszcze
zakłady produkcyjne w Aleksandrowie Łódzkim, Elblągu, Wrocławiu
i Przasnyszu oraz korporacyjne centrum badawczo-rozwojowe i centrum
systemów informatycznych w Krakowie. Ale województwo łódzkie i Łódź jest
zdecydowanie naszym głównym centrum działania, choć polska centrala
mieści się w Warszawie i nadal tam pozostanie. Centrala koncernu jest
natomiast w Zurychu w Szwajcarii. W sumie zatrudniamy w Polsce ponad 3000
pracowników, z czego w Łodzi po wybudowaniu nowego zakładu pracować
będzie 1000 osób.
Ilu pracowników zatrudnia koncern w świecie i jakie ma obroty?
Zatrudniamy ponad 145 tysięcy osób w blisko 100 krajach świata,
a roczne obroty to kilkadziesiąt miliardów dolarów. Najnowsza łódzka
inwestycja kosztuje 30 milionów dolarów i zwiększa zaplecze produkcyjne
ABB, aby zaspokoić popyt na transformatory w Europie. Nowy zakład powstaje w sąsiedztwie istniejących fabryk ABB przy ul. Aleksandrowskiej, w których
produkowane są między innymi transformatory mocy, sprzedawane w wielu
regionach świata, oraz transformatory rozdzielcze produkowane głównie na
potrzeby rynku europejskiego.
Kiedy planujecie zakończyć inwestycję?
W połowie 2013 roku. Na potrzeby nowego zakładu zatrudnimy 140 osób,
włączając w to operatorów maszyn oraz personel wspierający, działający
w obszarach logistyki, zakupów, jakości oraz inżynieringu. To trzecia inwestycja
ABB w Polsce w ostatnich latach, po budowie fabryk urządzeń energoelektroniki oraz silników elektrycznych w Aleksandrowie Łódzkim. ABB jest liderem
w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają klientom
przemysłowym oraz zakładom użyteczności publicznej zwiększać efektywność
minimalizując ich oddziaływanie na środowisko naturalne.
Ma to być jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych
w świecie...
Na pewno będzie to jedna z najnowocześniejszych jednostek produkcyjnych w całej Grupie ABB. Nasi projektanci postawili na ekologię i energooszczędność. Obiekt będzie ocieplony lepiej niż przewidują polskie przepisy i zasili
go transformator o niskich stratach jałowych. Centrale wentylacyjne mają
działać na poziomie sprawności ponad 90 proc., energia będzie odzyskiwana
nie tylko z procesów produkcyjnych, ale nawet z instalacji łazienkowych.
Projekt przewiduje instalację systemów KNX, „inteligentnego” oświetlenia
i ogrzewania budynku. Wprowadzona będzie nocna i weekendowa taryfa
grzewcza oraz automatyczne sterowanie całym węzłem cieplnym. W hali
produkcyjnej zastosowany zostanie strefowy system zarządzania oświetleniem. Wykorzystywane będą nowoczesne źródła światła – żarówki LED
i automatyka sterująca jasnością oświetlenia w zależności od siły nasłonecznienia pomieszczeń. Konstrukcja obiektu będzie przystosowana do montażu
paneli fotowoltaicznych, które w przyszłości mają pokryć niemal cały dach hali
produkcyjnej. Słowem – prawdziwy XXI wiek.
Życzę zatem samych sukcesów i dziękuję za rozmowę.

Na okładce: Przedszkole Specjalistyczne KAMYCZKOWO
ul. Współzawodnicza 2
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WYDARZENIA

Podstrefa jest większa Nauka i targi razem
Spółka UMA Investments uzyskała kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie Kutno Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Będzie to największa tegoroczna
inwestycja w ŁSSE. Kosztem ponad 225 mln zł firma wybuduje
zakład produkcyjny wyrobów spożywczych, tworząc co najmniej
40 nowych miejsc pracy. Zakończenie inwestycji planowane jest
w 2015 r. Pierwsze zezwolenie na działalność w strefie spółka otrzymała w 2007 r. i za 190 mln zł wybudowała w Kutnie zakład produkujący płatki zbożowe, zatrudniając 100 osób.
W 2012 r. inwestorzy ŁSSE zadeklarowali nakłady inwestycyjne
na poziomie ponad 500 mln zł, utworzenie 454 nowych miejsc
pracy i utrzymanie dotychczasowych 391. Przez ponad 15 lat istnienia ŁSSE wydano 213 zezwoleń oraz zrealizowano inwestycje o łącznej wartości ponad 9,6 mld zł, dzięki którym przedsiębiorcy utworzyli ponad 25 tysięcy miejsc pracy. Od dwóch lat ŁSSE jest najlepiej ocenioną przez inwestorów strefą w Polsce według raportów
KPMG. Z kolei według raportu „Global Free Zones of the Future
2012/2013” łódzka strefa zajmuje 3 miejsce w Europie i 18 miejsce
(jm)
na świecie. Gratulujemy!

W listopadzie Politechnika Łódzka i Międzynarodowe Targi
Łódzkie podpisały umowę o współpracy, która znacznie przybliża
sąsiadujące ze sobą instytucje. W obecności Prezydent Łodzi
Hanny Zdanowskiej dokument podpisali Rektor PŁ prof.
Stanisław Bielecki oraz Prezes Zarządu MTŁ Tomasz Raczyński.
Strony podejmą ścisłą współpracę w zakresie merytorycznej pomocy uczelni przy organizacji imprez targowych i projektów wystawienniczych, jak również organizacji przez MTŁ praktyk i staży dla
studentów PŁ. Obie strony podejmować będą także wspólne działania promocyjne, wspierać się w ramach konsorcjów, a także
współdziałać na rzecz efektywniejszego wykorzystania możliwości
nowego Centrum Konferencyjno–Wystawienniczego MTŁ. Taka
współpraca – podkreślała Hanna Zdanowska – to nowe możliwości
wzmocnienia wizerunku Łodzi w Polsce i za granicą. Życzymy powodzenia w wykorzystywaniu tak znakomitego potencjału!
(red)

Podstrefa Kutno ŁSSE.
Fot. Arch. ŁSSE
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Książki w nowej formule
Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze
MTŁ przy al. Politechniki 4 zaprasza w dniach
7-9 grudnia na II Salon Ciekawej Książki
- TARGI NOWEJ KSIĄŻKI. Organizatorem
imprezy są Międzynarodowe Targi Łódzkie
i będzie to zupełnie nowa odsłona targów książki. Swoją ofertę zaprezentuje tu blisko 90 wystawców – będzie też stoisko zbiorcze obsługiwane
przez jednego operatora, na którym swój dorobek pokażą mniejsi wydawcy. Targom towarzyszy
salonik antykwaryczny. Odbędzie się mnóstwo spotkań autorskich,
paneli dyskusyjnych, prezentacji i warsztatów dla dzieci, młodzieży
oraz rodziców, zorganizowanych przez wydawnictwa oraz instytucje
współpracujące z targami. Nowe projekty mające na celu wzmocnienie pozycji księgarni niezależnych przedstawią: Narodowe Centrum

Kultury, OSDW AZYMUT oraz Polska Izba
Książki. Targom towarzyszyć będzie również
panel poświęcony cyfryzacji szkoły oraz nowym
mediom na rynku wydawniczym, czyli
e-bookom. W Łodzi pojawią się tak znani pisarze, jak Marek Bieńczyk, Iwona Chmielewska czy
Lidia Ostałowska (pełny program na stronie
www.salonciekawejksiazki.pl). Poznamy nagrodzone i wyróżnione prace w konkursie Polskiej
Sekcji IBBY „KSIĄŻKA ROKU 2012”, wiele
atrakcji znajdą tu także miłośnicy gier planszowych. W sobotę
i niedzielę na targach odbędzie się Łódzki Port Gier – impreza dla
ludzi od 10 do 110 lat, którzy chcą w ciekawy sposób spędzić czas ze
swoimi dziećmi. Warto tu kupić książki, a kto przekroczy limit
5 kilogramów – dostanie nagrodę. Zapraszamy!

Salon Ciekawej Książki 2011

Jachty wróciły do Łodzi
– port jachtowy w Kołobrzegu, Aleję
Żeglarzy w Gdyni oraz The Tall Ships
Races 2013 w Szczecinie. Odbyła się
prezentacja jachtów żaglowych i motorowych, pokazano nowatorskie rozwiązania
nawigacyjne, osprzęt i środki bezpieczeństwa, kolekcje odzieży żeglarskiej oraz
wyposażenie portów. Wręczono też
nagrody targów. Złoty Dzwon 2012 PZŻ
otrzymała stocznia JANMOR, Złoty
Medal Boatshow w zakresie jachtów
żaglowych – stocznia ANTILA JACHT,
jachtów motorowych – firma MARINERO, a w zakresie osprzęt i wyposażenie – firma KOWALEWSKI.
(jm)
Gratulujemy i do zobaczenia w Łodzi za rok!

W nowym Centrum KonferencyjnoWystawienniczym MTŁ obejrzeliśmy
w listopadzie ofertę blisko 170 wystawców
Targów Boatshow, które po 4-letniej
przerwie wróciły do Łodzi. Ich organizatorem jest łódzka spółka INTERSERVIS.
Targi odwiedziło mnóstwo gości z całego
kraju oraz Norwegii, Rosji, Włoch,
Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.
Swoją działalność podsumowali tu organizatorzy regat, związki sportowe, fundacje i stowarzyszenia. Odbyło się spotkanie
klasy Omega oraz spotkanie organizatorów pucharu polski Jachtów Kabinowych. Przedstawiciele nadmorskich samorządów zaprezentowali żeglarskie inwestycje i inicjatywy
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MediaHUB dla programistów
Węzeł internetowy z opcją nieograniczonej rozbudowy i zaplecze
teleinformatyczne zdolne do ciągłego rozwoju, bezpośrednie
sąsiedztwo firm z branży nowych technologii i nowych mediów oraz
możliwość zlokalizowania w biurze serwerowni czy tajnego archiwum – to wszystko będzie do dyspozycji w biurowcu MediaHUB
przy ul. Łąkowej 29 w Łodzi. W jednym miejscu będzie tu 4000 mkw.
powierzchni biurowych klasy A, zaplecze hotelowo-konferencyjne w
hotelu DoubleTree by Hilton Łódź oraz bogate otoczenie firm z sektora nowych technologii – w sąsiedztwie działa tu TOYA, studio
postprodukcji TOYA Studios, Klub Wytwórnia, Opus Film
i Filmoteka Narodowa. Dedykowany port gigabitowy na bazie
dostępu światłowodowego z darmowym internetem o przepustowości 80/4 Mbps oraz możliwością poszerzenia pasma do 10 Gbps
to wyjątkowa oferta skierowana do najemców. Wszystkie systemy
techniczne biurowca zintegrowane są z centralnym systemem
zarządzania, dzięki czemu MediaHUB posiada zaawansowaną zdolność do konfiguracji, monitoringu, wizualizacji i nadzoru zachodzących procesów. Kiedyś była tu Wytwórnia Filmów Fabularnych,
która wyprodukowała „Zakazane piosenki”, pierwszy
polski fabularny film
powojenny. Pracownia profesora Stefana Kuryłowicza
przetworzyła kadr z tego
filmu i nałożyła go na elewację budynku, dzięki
czemu stojąc u zbiegu al.
Politechniki i al. Mickiewicza w szklanej bryle
Wizualizacja: Kuryłowicz&Associates

Wizualizacja: Kuryłowicz&Associates
widoczne są pierwszoplanowe postaci z wykorzystanego ujęcia.
Do 20 grudnia trwa ogólnopolski casting na sobowtórów tego
kadru, aby stworzyć jego fotograficzny remake. Można się jeszcze
zgłaszać na stronie www.sobowtory.mediahub.pl
Jerzy Mazur

Niezawodni w zieleni...
...i śniegu! Firma BRONKOS to największy autoryzowany sklep
i serwis Husqvarna w Łodzi, sprzedający i serwisujący także maszyny marek: Partner, McCulloch, Flymo, Gardena oraz silniki
Briggs&Stratton. Mieści się przy ul. Bronisin 17 (200 m od ul.
Kolumny) w Łodzi, ofertę firmy znajdziemy na stronie
www.bronkos.pl Po jej obejrzeniu warto jednak przyjechać do salonu, gdzie są maszyny demonstracyjne, które można wypróbować
– zrobiliśmy to z odśnieżarkami podczas ataku zimy w październiku (jednostopniowe w cenie od 1799 zł, dwustopniowe od 3999 zł).
Warto również sprawdzić ofertę pilarek (do przydomowego użytku
już od 449 zł, szeroki wybór maszyn profesjonalnych). Jak widać,
ceny są konkurencyjne, firma zapewnia serwis gwarancyjny oraz
pogwarancyjny i roczną gwarancję przy zakupie na firmę oraz dwu(jm)
roczną przy zakupie na paragon. Zapraszamy!
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Rossmann – lider z Łodzi
Trudno znaleźć osoby, które nie znają drogerii Rossmann.
Sklepów z czerwonym logotypem jest w Polsce ponad 700, a nowe
wyrastają jak grzyby po deszczu. Firma jest niekwestionowanym
liderem rynku drogeryjnego. I chociaż w Łodzi Rossmann
zainwestował bardzo dużo, niebawem pojawią się tu kolejne sklepy.
Firma związana jest z Łodzią od początku funkcjonowania
w Polsce. Pierwszy sklep Rossmanna w kraju otwarty został w maju
1993 r. właśnie przy ul. Piotrkowskiej. Co ważne, centrala firmy
również od początku była w Łodzi. Przy ul. św. Teresy powstały nie
tylko biura, ale także magazyny. Wraz z rozwojem firmy i otwieraniem kolejnych sklepów centrum logistyczne było systematycznie
rozbudowywane. Dziś magazyny Rossmanna przy ul. św. Teresy to
50 tys. metrów kwadratowych, a zastosowane w nich technologie
sprawiają, że jest to jedno z najnowocześniejszych centrów
logistycznych w kraju. Mówiąc o kompleksie Rossmanna na łódzkim Teofilowie nie można pominąć nowoczesnego biurowca
centrali, którego budowę ukończono na początku 2012 roku (pisaliśmy o tym w „RŁ” 3/2012). W sumie firma zainwestowała w Łodzi
ponad 450 mln. zł. Sukces Rossmanna w Łodzi i województwie tworzy 2300 pracowników, z czego około 400 to pracownicy centrali,
ponad 1000 to pracownicy centrum logistycznego, a pozostali to
personel sklepowy. W województwie łódzkim jest ponad 70 drogerii,
w tym największy sklep Rossmanna w Europie z mini gabinetami
kosmetycznymi, zlokalizowany w Manufakturze. To jednak nie
koniec rozwoju drogerii w Łodzi. W 2012 r. otwarto trzy kolejne
sklepy: w centrum M1 przy ul. Brzezińskiej, przy ul. św. Teresy
w sąsiedztwie centrali firmy oraz przy ul. Aleksandrowskiej
w Domu Handlowym „Teofil”. Jeszcze przed świętami Bożego
Narodzenia łodzianie będą mogli zrobić zakupy w trzech nowych
sklepach Rossmanna – m.in. na Retkini,
w „Uniwersalu” oraz przy ul. Łagiewnickiej.
Warto wspomnieć – dodaje Tomasz Cieślak,
specjalista ds. PR Rossmanna – że jako łódzka
firma często angażujemy się w akcje charytatywne,
prospołeczne, wpieramy takie organizacje, jak m.in.
Fundacja „Integracja JP II”, Fundacja „Gajusz”,
Fundacja „Vena” czy łódzki „Caritas”.
Rossmann współpracuje także z Komendą
Wojewódzką Policji i Strażą Miejską przy inicjatywach poprawiających bezpieczeństwo
w mieście, oraz wspiera projekty kulturalne
adresowane do łodzian – m.in. Targowa
Music&Film Street Festival czy projekt „Łódź
Miastem Kobiet”. Gratulujemy tak ekspansywnego rozwoju i życzymy kolejnych sukcesów na rynku – i w Łodzi, i w całym kraju!

Centrala i magazyny Rossmanna przy ul. św. Teresy

Jerzy Mazur

Największa drogeria Rossmanna w Europie
mieści się w łódzkiej Manufakturze
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Najnowszy łódzki Rossmann, wkrótce pojawią się kolejne
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HANDEL

Kowboje na giełdzie
Wspólne stoisko Wydawnictwa Ambos oraz firmy
PH Michał Kuropatwa (właściciela sklepu
www.saguaromike.com) z Ozorkowa na XXII Giełdzie
Rzeczy Dawnych i Osobliwości przyciągało tłumy
zwiedzających. Wszyscy chcieli pociągnąć za spust
prawdziwego (oczywiście nie załadowanego!) Colta,
Winchestera czy karabinu maszynowego Maxim
z przełomu XIX i XX w. Firma Michała Kuropatwy
(patrz „RŁ 11/2011) ustawicznie się rozrasta i posiada
dziś największą w Polsce ofertę replik broni kowbojskiej, historycznej, używanej w rekonstrukcjach
dawnych bitew z XVII-XIX wieku w USA i Europie.
W tym roku przeniosła się do dwukondygnacyjnego
budynku, w którym powoli powstaje salon ekspozycyjny i na miejscu będzie można obejrzeć to, co
teraz jest na stronie internetowej sklepu.
Jest tu dosłownie wszystko, co wymarzyć może
sobie miłośnik broni historycznej – ubrania, mundury, buty, czapki, kabury własnej produkcji broń biała oraz
palna. Obok Michała pracuje tu dwóch specjalistów znających każdy szczegół uzbrojenia oraz akcesoriów. Firma
zajmuje się również modnym ostatnio tuningiem, czyli
dopasowaniem mechanizmów broni do potrzeb zawodnika. Można bowiem tak dopracować czarnoprochowego
Colta Navy lub Army, że broń nie gubi kapiszonów podczas strzelania, jak zdarzało się to podczas ostatnich zawodów na Litwie (relacja w poprzednim numerze „RŁ”).
Warto tu zajrzeć, ale trzeba wcześniej umówić się telefoJerzy Mazur
nicznie lub pocztą elektroniczną na wizytę.

Michał Kuropatwa
z autorem relacji

Kolekcjonerzy w MOSiR
W listopadzie odbyła się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji XXII Ogólnopolska Giełda Rzeczy Dawnych
i Osobliwości. Impreza była wyjątkowa – mówi organizatorka Anna
Nowogórska z MOSiR. Przyjechało więcej wystawców, i odwiedziło nas
pond 4000 osób, co jest rekordem w historii giełdy!
Goście zwiedzili ponad 300 stoisk z numizmatami, zegarami,
znaczkami, meblami, a nawet bronią palną Dzikiego Zachodu
(o czym wyżej). Pod względem ilości
wystawców – podkreśla Bohdan
Kowalczyk, prezes Łódzkiego Klubu
Kolekcjonerów – żadna poprzednia edycja
nie może równać się
z tegoroczną. I trzeba tu zauważyć, że
dzisiaj wystawcy
bardziej wsłuchują się w potrzeby zwiedzających i na
stoiskach jest coraz więcej obiektów wyszukanych
i rzadkich. Wcześniej wystawcy mieścili się na
głównej płycie hali, teraz część musiała się
przenieść do kuluarów. Jedno z największych
i najciekawszych stoisk zajęła firma Art Servis,
która pokazała takie rarytasy, jak XIX-wieczne,
przepięknie odrestaurowane zabytkowe zegary
do jadalni. Już teraz zapraszamy Czytelników
na XXIII Ogólnopolską Giełdę Rzeczy
Dawnych i Osobliwości w dniach 9-10 marca
2013 r.
(jm)

HOBBY
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Ośrodek bez barier
JOVIMED to nowoczesny ośrodek
oferujący kompleksowe usługi opiekuńczorehabilitacyjne o najwyższym standardzie.
W nowo wybudowanym obiekcie działa
Dom Seniora, Centrum Rehabilitacji
i Wellness Club. Dom Seniora oferuje pobyty stałe, czasowe, pielęgnacyjne pobyty
poszpitalne, pobyty z pakietami rehabilitacyjnymi w Centrum Rehabilitacji. Zapewnia
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym fizycznie, przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku. Znajduje się
w nim m.in. 48 eleganckich pokojów, profesjonalnie wyposażony pokój kąpielowy,
biblioteki, sala TV, pokój terapii zajęciowej,
kuchnia i jadalnia. Centrum Rehabilitacji
udziela świadczeń pacjentom z zewnątrz

oraz Podopiecznym Domu Seniora. Z okazji
zbliżających się Świąt Centrum Rehabilitacji
i Wellness Club przygotowało dla pacjentów
atrakcyjną ofertę świąteczną. Serdecznie
zapraszamy do Ksawerowa oraz na stronę
www.jovimed.pl

Ale Jazz! pod choinkę
Sklep Muzyczny „Ale Jazz!” działa od
1995 r. Jego właścicielem jest Czesław
Rogaczewski, pasjonat muzyki od lat zajmujący się dystrybucją płyt niezależnych polskich i zagranicznych producentów, którzy
nie mają swoich przedstawicielstw w Polsce.
Przez ostatnie cztery lata sklep działał przy
ul. Pomorskiej 10, ale od niedawna ma swoją
siedzibę przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 78/80,
gdzie jest dużo więcej przestrzeni (ponad
180 mkw.) na prowadzenie takiej działalności. Znajdziemy tu największy w Polsce

Czesław Rogaczewski
i Andrzej Woszczyk
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wybór tytułów (ponad 20 tysięcy!) na
płytach CD, DVD oraz staromodnych
winylach. Jest tu dosłownie wszystko – jazz
i blues, muzyka klasyczna, etniczna, rock,
soul, hip hop, kupimy tu także bilety
w sieciach Ticketpro i Eventim na koncerty
i imprezy w Łodzi i całej Polsce. Sklep
prowadzi sprzedaż również przez internet
(www.jazzsound.pl), ale warto tu przyjść
osobiście i poradzić się menedżera salonu
Andrzeja Woszczyka, wieloletniego recenzenta muzycznego łódzkiej prasy i autora
tekstów w „Expressie Ilustrowanym”,
„Odgłosach”, „Wiadomościach Dnia”,
tygodniku „To i Owo”, współpracownika
dawnego Radia Manhattan. Każdy gość
otrzyma tu fachową informację na temat
wykonawców, może wypić na miejscu kawę
i odsłuchać wybrane płyty na profesjonalnym sprzęcie. Od grudnia w każdą niedzielę
od 11.00 do 14.00, będzie tu działać giełda
płyt. Zapraszamy na zakupy prezentów pod
choinkę!
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rekomenduje JERZY MAZUR

„hotspoon”
Rynek Manufaktury
Tel. 42 633 90 90, www.hotspoon.pl
Nowością jesiennego menu tej jedynej w Łodzi restauracji
tajskiej jest stek z polędwicy wołowej w sosie pieprzowym,
podawany z ryżem jaśminowym i gotowanymi na parze kalafiorem, fasolką i brokułami. Absolutnie wyborne danie, gorąco
polecam, szczególnie z podawanym na ciepło Choya Sake!

„Tokyo Sushi-Bar”
ul. Piotrkowska 126, tel. 42 636 26 66
Lokal serwuje smakowite talerzyki sushi: żółty, zielony,
brązowy i granatowy, ale można tu również zamówić tort sushi
(2,5 – 4,5 kg, cena od 150 zł). Zrobione są z ryżu przekładanego
tuńczykiem, łososiem lub krewetkami, i obłożne kawiorem zielonym, czerwonym lub czarnym. W torcie znajdziemy małe sushi
nigiri i maki. Warto tu wpaść od poniedziałku do czwartku na
„Szczęśliwe godziny” (13.00-16.00), talerzyki są z dużym rabatem!

12
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„Kryształowa”
ul. Narutowicza 16
tel. 42 207 14 00, 697 475 996
Po raz pierwszy w tym roku restauracja „Kryształowa” ma
zaszczyt zaprosić łodzian na kolację wigilijną do swojego lokalu.
Rezerwacje można robić do 15 grudnia, a szef kuchni Rafał Wójcik
przygotował trzy oferty cenowe, adresowane głównie do firm
(w cenach 80, 100 i 120 zł na osobę). Dania można też zamawiać
na wynos (lista na stronie www.restauracja-krysztalowa.com.pl).
Ja zaś szczególnie polecam karpia marnowanego w czerwonym
winie podanego na purée z kapustą z grochem i gulaszem
z podgrzybków. Jest wyborny! Od grudnia lokal będzie czynny
w godz. 12.00-22.00. Zapraszam!

„Soplicowo”
ul. Wigury 12a
tel. 42 637 30 81, www.soplicowo.com.pl
Z zimowej karty dań szef kuchni Kamil Jabłoński szczególnie
poleca pieczonego w chlebie pstrąga, podawanego z zapiekanymi
ziemniaczkami i surówką z kiszonej kapusty. Danie jest smaczne,
lecz dla głodomora może być mało, dlatego na przystawkę radzę
zamówić tradycyjnego tatara z cebulką, podawanego tu iście po
królewsku. Koniecznie trzeba go przepić kieliszkiem wódki
„Soplica”!
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Happy Diwali!
Sunil Idnani, właściciel tureckoindyjskiej restauracji „Istanbul
Tajmahal” przy ul. Piotrkowskiej
88 (tel. 42 632 00 96), zaprosił nas
w listopadzie do... restauracji
„Malinowej” w hotelu GRAND!
W tym renomowanym lokalu
zebrała się liczna grupa Hindusów mieszkających w Łodzi.
Przybyły całe rodziny z dziećmi, dla których zorganizowano
specjalne atrakcje. Okazją do spotkania było obchodzone w tym
dniu Święto Światła Diwali, czyli hinduski Nowy Rok. Przed zabawą odbyły się tradycyjne modlitwy z użyciem lampek diya,
miseczek z wypalonej gliny z knotem zanurzonym w oliwie.
Na zdjęciu pudełek z przyprawami widać swastyki, ale są to
w Indiach znaki om, postaci boga Ganeśi, przynoszące szczęście.
Organizator zabawy zapewnił poczęstunek dla gości. Na stołach
pojawiły się tradycyjne przekąski, dania główne kuchni hinduskiej
oraz niezwykle popularne i wręczane sobie wzajemnie w tym dniu
jako prezenty – słodycze. Atrakcyjne pokazy hinduskiego tańca,
samby oraz tańca brzucha dały początek szaleństwom na parkiecie
w wykonaniu wszystkich gości. Zabawa trwała do późnych godzin
nocnych!

MADOSS na zimę
Po październikowym ataku zimy właściciele samochodów zapewne już zmienili
letnie opony na zimowe
„buciki”, ale pojazdowi można zapewnić
więcej zabezpieczeń
na mrozy. Warto
zatem odwiedzić sklep
MADOSS przy ul. Piasecznej 3, który jest autoryzowanym przedstawicielem renomowanej firmy KEGELBŁAŻUSIAK, mającej trzydziestoletnie doświadczenie.
Od ręki dostaniemy tu większość potrzebnych produktów: pokrowce do przewozu dużych i małych psów oraz
bagażu na tylnej kanapie samochodu, dywaniki gumowe
ETNA wykonane z gumy NBR (są odporne na mróz
i wysokie temperatury – nie sztywnieją na mrozie i nie
miękną w upale!), sprzedawane oddzielnie na przód i tył
samochodu. Bardzo pomysłowa jest osłona chroniąca
przednią szybę, boczne szyby i lusterka
zaparkowanego pojazdu, chroniąca
przed osadzającym się szronem
i lodem – jej montaż jest łatwy
i szybki, wystarczy zatrzasnąć
przednie drzwi oraz przyłożenie
bocznych „uszu” osłony do dachu
i drzwi samochodu (dostępne
w rozmiarach przedniej szyby: wysokość 85 cm, szerokość od 115 do 134
cm). Kupimy tu także pokrowce na
przednie siedzenia i tylną kanapę, oraz
wodoodporny pokrowiec na samochód
z systemem mikro-porów i otworów wentylacyjnych, odprowadzających wilgoć spod pokrowca. Jest całkowicie odporny na promienie słoneczne i czynniki atmosferyczne, chroni samochód przed
matowieniem i płowieniem lakieru od słońca, wżerami w lakierze
i większością zarysowań zewnętrznych. MADOSS oferuje także
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wiele odmian pokrowców wielokrotnego użytku dla mechaników samochodowych, wykonanych z grubej, olejoodpornej
włókniny Spunbond.
Zapraszamy!
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Kulturalny grudzień
1 grudnia w Teatrze Muzycznym rozpocznie się
VI Międzynarodowy Konkurs Sztuki Choreograficznej im.
Sergiusza Diagilewa. Podczas Koncertu Galowego rosyjski tancerz
i choreograf Vladimir Vasiliev otrzyma statuetkę Honorowego
Bursztynowego Fauna, a zespół Kiev Modern Ballet wystąpi
z widowiskiem „Dziadek do orzechów” (spektakl odbędzie się
także 21.12). Teatr Muzyczny zaprasza na swoje nowe przedstawienie – musical dla dzieci pt. „Zorro” (5, 6 i 7.12) oraz na wieczór
kolęd pt. „Zapalcie światła na Ziemi” (16, 18 i 19.12). Rok zakończy
się przy ul. Północnej galą sylwestrowo-noworoczną pt. „Wielka
sława to żart”.
Filharmonia Łódzka przywita nowy miesiąc dźwiękami waltorni – 1 grudnia
odbędzie się Koncert Laureatów III Ogólnopolskiego Konkursu Waltornistów
im. Edwina Golnika. Nazajutrz melomanów czeka koncert muzyki dawnej
(wystąpi zespół Gli Incogniti), z kolei 4.12 możemy się wybrać na koncert muzyki
współczesnej oraz spotkanie z udziałem kompozytorów, które poprowadzi
dyr. Lech Dzierżanowski. 7.12 wystąpią uczestnicy Finału Międzynarodowego
Konkursu Kompozytorskiego im. Grażyny Bacewicz. 12.12 będzie okazja, by
posłuchać Uwertury „Fidelio” iSymonii C-dur Beethovena oraz Koncertu podwójnego na skrzypce i wiolonczelę a-moll Brahmsa. Ciekawie zapowiada się koncert
pt. „Cesarz wśród instrumentów” (20.12). Filharmonia uczci nim 30. rocznicę
śmierci swego patrona Artura Rubinsteina. W programie jest V Koncert fortepianowy Es-Dur, „Cesarski” Beethovena oraz V Symfonia Prokofiewa. Następnego
dnia Filharmonia zaprosi na koncert „Hej, kolęda!” – śpiewać będzie Chór FŁ pod
batutą Dawida Bera. W ostatni dzień Roku w sali Filharmonii odbędzie się Koncert
Sylwestrowy, który poprowadzi radiowiec Jan Targowski. Wystąpi orkiestra pod
batutą Kazimierza Wiencka oraz soliści Dorota Wójcik, Andrzej Kostrzewski
i Krzysztof Marciniak.
W Teatrze im. Jaracza 1 i 2.12 odbędzie się finał Międzynarodowego Festiwalu
Teatralnego Klasyki Światowej – zobaczymy sztukę Antoniego Czechowa
„Wujaszek Wania”, przygotowaną w Helsinkach przez ukraińskiego reżysera
Andriy’a Zholdaka. Teatr Wielki zaprasza 8 i 9.12 na premierę widowiska „Gala
Baletowa” – obejrzymy sceny z widowisk grywanych dawniej w Teatrze Wielkim,
a program uzupełnią choreografie: Maurice Bejarta, Alicii Alonso, Mariusa Petipy
i Julesa Perrota. Soliści-śpiewacy, chór i orkiestra Teatru Wielkiego zapraszają
29 grudnia na Wieczór Kolęd. Impresariat Muzeum Miasta organizuje własny wieczór wigilijny 17 grudnia w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskich.
Muzeum Sztuki planuje zakończenie eksponowanej w ms2 wystawy
„Niewczesne historie” – finisaż odbędzie się 2.12, natomiast prace prezentowane
będą do 14.12. Potem - na trzech piętrach ms2 wystawionych zostanie 350 prac
największych artystów XX wieku, m.in. Pieta Mondriana, Pabla Picassa,
Wassily’ego Kandinskiego, Paula Klee. Ponad sto z nich będzie można zobaczyć
w naszej części Europy po raz pierwszy! Wystawa „Sztuka nowoczesna i uniwersalizm” jest największym w Polsce przedsięwzięciem wystawienniczym sezonu.
Zbiory łódzkiego muzeum zostaną na niej zestawione z dziełami ze szwajcarskiej
kolekcji Kunstmuseum Bern. Dlatego nosi ona tytuł „Korespondencje”, a stanowi
panoramę ostatnich stu lat sztuki. Po raz pierwszy w naszym kraju będzie też
można zobaczyć tak szeroki wybór archiwaliów i zdjęć poświęconych sztuce XX
wieku. Ekspozycji towarzyszy bogaty program edukacyjny dla dzieci i dorosłych
oraz blok projekcji filmowych. Natomiast 12 grudnia do ms2 będzie można wybrać
się na wykład nt. „Dizajn – stosowana sztuka społeczna?”.
W dolnej galerii Muzeum Miasta Łodzi przez cały miesiąc czynna
będzie wystawa pt. „Co kryją w sobie? Z historii damskiej torebki XIX-XX wieku".

KULTURA

Jej kuratorem jest dr Łukasz
Grzejszczak. Ekspozycja stanowi
prezentację wzornictwa i form
historycznego rozwoju torebki
od XIX do I połowy XX wieku.
Natomiast w górnej galerii
Muzeum Miasta przez cały grudzień można oglądać wystawę
„Lata dwudzieste, lata trzydzieste, Łódź – miasto i ludzie
w okresie III Rzeczypospolitej,
przygotowaną przez Mirosława
Jaskulskiego.
Do 16.12 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa będzie prezentowana wystawa przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN
w Łodzi pt. „Kalendarium Łodzi 1939-1989. Od czterech kultur do monokultury”.
Jej autorzy wyciągnęli na światło dzienne wiele postaci i wydarzeń mało obecnych
w świadomości historycznej
łodzian, dotyczących strajków,
demonstracji, historii Kościoła
i opozycji, katastrof i zbrodni
kryminalnych. Wystawa składa
się z 50 paneli, z których każdy
opowiada o tym, co wydarzyło
się w ciągu roku. Autorami scenariusza wystawy są: Magdalena Zapolska-Downar, Krzysztof
Latocha, Artur Ossowski i Paweł
Spodenkiewicz (komisarz).
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zaprasza 7 grudnia do Ośrodka Propagandy
Sztuki w Parku im. H. Sienkiewicza na wernisaż wystawy „Kody Dialogu – łódzka
kultura znaku”, przygotowanej w ramach międzynarodowego, wydarzenia
artystycznego „Sztuka Obiecana”. Ekspozycja nawiązuje do wystawy „Drukarstwo
Nowoczesne” z 1932 r., której kuratorem był Władysław Strzemiński. Wystawie
towarzyszą działania w przestrzeni miejskiej z użyciem typograficznych szablonów i większych form plastycznych, takich jak realizacja trzech murali na ścianach
łódzkich kamienic. W Małej Sali Teatru Nowego 14.12 odbędzie się premiera
spektaklu wg sztuki Jolanty Janiczak „Karzeł, down i inne żywioły” w reż. Wiktora
Rubina. Grają m. in. Mirosława Olbińska, Katarzyna Żuk i Mateusz Janicki. Z kolei
Teatr Mały pokaże 7.12 premierowy spektakl „Czarodziejskie sztuczki”, a w dniach
13-16.12 teatr zaprosi na III Ogólnopolski Festiwal Monodramu „MONO
w MANU”. Na wieczór sylwestrowy Teatr Mały przygotował program pt.
„Dziękuję ci, Ameryko, czyli piosenki z tamtego kontynentu”. W Wytwórni 8.12
o godz. 20.00 fani zespołu Hey będą mogli usłyszeć na żywo kompozycje
zgromadzone na najnowszej płycie tej grupy. 14.12 Wytwórnia po raz kolejny
będzie gościć Festiwal Puls Literatury, a w jego ramach o godz. 18.00 odbędzie się
spotkanie z pisarką Vedraną Rudan. Po spotkaniu wysłuchamy dwóch koncertów:
o 19.00 formacji Ballady i Romanse, tworzonej przez siostry Wrońskie, a o 20.30
zespołu Łąki Łan. Dla najmłodszych ważna wiadomość „na gwiazdkę”: Baśniowa
Kawiarenka zaprasza na bajkę inspirowaną starą japońską legendą pt. „O rybaku
i podwodnym królestwie” oraz na jasełka pt. „Wesoła nowina”. Zapraszamy!
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Range Rover luksusu
Podczas tegorocznych Targów
Motoryzacyjnych w Paryżu pokazano czwartą generację klasycznej
linii samochodów Range Rover,
bezapelacyjną ikonę światowej
branży motoryzacyjnej. Nowa
wersja kultowego modelu oferuje
wyższy poziom luksusu podróżowania i wzmocnioną wydajność
jazdy w terenie, ma elegancko
odświeżony kształt, a kabinę
wykończono najwyższej jakości
surowcami i skórą. Znajdziemy tu sporo innowacji – m.in. system
Terrain Response 2, analizujący aktualne warunki jazdy i automatycznie wybierający najbardziej odpowiednie ustawienia pojazdu.
Wyjątkowo mocna konstrukcja pozwoliła na poprawę możliwości
jezdnych w terenie, zaś głębokość brodzenia samochodu wzrosła do
900 mm, umożliwiając holowanie przyczepy o masie do 3500 kg.
Nowy Range Rover został zbudowany tak, aby spełniać i przekraczać
najbardziej surowe standardy bezpieczeństwa. Niebawem będzie
go można oglądać w salonie JLR Łódźprzy ul. Przybyszewskiego 176/178, autoryzowanego przedstawiciela koncernu
w mieście. Zapraszamy!

RYNEK
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CAR SERVICE
Laguna z pakietem

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

Matsuoka Motor
ul. 3 Maja 1/3
tel. 42 645 41 41

W komisie samochodowym „Orzeł” przy
zbiegu al. Jana Pawła II
i ul. Obywatelskiej do
kupienia jest Renault
Laguna II Kombi z pakietem reklamowym: nabywca samochodu otrzyma bezpłatna reklamę na
łamach naszego magazynu (więcej informacji
pod telefonem 602 111 119). Samochód ma 178 tys. km przebiegu,
jego stan techniczny jest bardzo dobry. Kupiony został w polskim
salonie, był garażowany i serwisowany w ASO. Zapraszamy do obejrzenia go w komisie
z doskonałym doświadczeniem i szeroką ofertą
ponad 200 pojazdów, działającym przez 7 dni
w tygodniu. Można tu
zarejestrować pojazd, uzyskać kredyty z gwarancją
najniższej raty, oraz załatwić leasing i ubezpieczenie komunikacyjne.

Jedyny autoryzowany salon
oraz serwis Mazdy w Łodzi!

ORZEŁ AUTO-KOMIS
Al. Jana Pawła II / Obywatelska, tel. 609 812 812, 609 821 221

www.mazdalodz.pl

e-mail: orzel.komis@wp.pl

PROFESSIONNELS Sp. z o.o.
SPECJALISTYCZNY SERWIS PEUGEOT-CITROEN
ul. 3 MAJA 1/3 róg Pabianickiej
www.professionnels.pl; serwis@professionnels.pl
tel. 042 684-31-37, 683-33-31
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CH „PORT ŁÓDŹ”
ul. Pabianicka 245
tel. 42 298 10 98, fax 42 298 10 98
e-mail: biuro@washanddrive.com.pl
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