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Artyści w
andel’s quarter
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Wystawa „O wiele rzeczy
za dużo” jest kolejną odsłoną cyklu andel’s quarter.
W
apartamentach
tego
4-gwiazdkowego hotelu obejrzeliśmy w styczniu realizacje trzech
współczesnych polskich artystów: „Real foto” Mikołaja
Długosza, zbiór najciekawszych zdjęć zamieszczanych przez
sprzedawców w internetowym serwisie aukcyjnym Allegro,
„Skarb” Maurycego Gomulickiego, kolekcję sztucznej biżuterii
umieszczonej wewnątrz witryny u wezgłowia hotelowego łoża,
oraz cykl fotografii „Wszystkie rzeczy, które mam”
Iwo Rutkiewicza. Kuratorem projektu jest Marcin Krasny, zaś
autorem scenariusza – Lucyna Sosnowska. Wystawę można
oglądać do 10 lutego po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji
pod numerem 42 279-10-00. Jednym, ze zwiedzających był znany
artysta mulitimedialny Józef Robakowski, którego poprosiliśmy
o ocenę wystawy:
To znakomita inicjatywa. Znam
nawet artystów, którzy zorganizowali tu przestrzenie w apartamentach.
Na razie są tylko trzy, ale mam
nadzieję, że będą następne. Warto,
żeby było ich więcej i żeby ludzie
mogli wybierać dla siebie odpowiedni
do ich temperamentu apartament, a zdjęcia pokojów powinny być np.
w recepcji. Bycie z lubianym artystą przez pobyt w „jego” apartamencie
w Łodzi byłby wtedy atrakcyjnym przedsięwzięciem. Zaproszono bardzo
ciekawych i ambitnych twórców. Interesujący jest pokój urządzony przez
polsko-meksykańskiego artystę Maurycego Gomulickiego, jak również
wystawa multimedialnego artysty Iwo Rutkiewicza. Kolejna odsłona
andel’s quarter to wspaniała inicjatywa kierownictwa hotelu.
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Notował: Jerzy Mazur
Zdjęcia: JSM, arch. andel’s quarter

Kto jest Dyrektorem Manufaktury?
Oczywiście Sławomir Murawski, a nie
Murarski, jak napisaliśmy miesiąc temu publikując wywiad z Dyrektorem Manufaktury.
Serdecznie przepraszamy za naszego redakcyjnego chochlika! Skorzystaliśmy w styczniu
z okazji i wrzuciliśmy pieniążki do
puszki, z którą na
rynku Manufaktury kwestowali harcerze podczas koncertu Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W lutym można tu jeszcze pojeździć na lodowisku, zapraszamy!
Redakcja
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Nowe inwestycje w strefie
W 2012 r. inwestorzy w Łódzkiej
Specjalnej
Strefie
Ekonomicznej zadeklarowali nakłady
inwestycyjne na poziomie 682,9 mln zł
oraz utworzenie 1287
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
miejsc pracy (715
ufundowała 7 stypendiów dla szczególnowych i utrzymanie
nie uzdolnionych studentów Politechniki
d o t y ch c z a s ow y ch
Łódzkiej, które wręczono w styczniu.
572). Przez ponad 15
lat istnienia ŁSSE
wydano 218 zezwoleń oraz zrealizowano inwestycje o łącznej wartości ponad 9,6 mld zł, dzięki którym przedsiębiorcy utworzyli blisko
26 tysięcy miejsc pracy. Od czterech lat ŁSSE jest jedną z najlepiej
ocenianych przez inwestorów stref ekonomicznych w Polsce
– według raportów KPMG z lat 2009-2012. Według raportu fDi
Magazine (Grupa Financial Times) „Global Free Zones of the Future
2012/2013” – ŁSSE zajmuje 3 miejsce w Europie i 18 miejsce wśród
stref ekonomicznych na świecie. Z kolei według rankingu brytyjskiego prestiżowego dwumiesięcznika „Digital Marketing Awards 2012”
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajęła 1 miejsce w Europie
oraz 4 miejsce na świecie w kategorii stref ekonomicznych.

Spółki Intelligent Logistic Solutions, SiA Pietrucha oraz MP
Production uzyskały zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Pierwsza
z wymienionych utworzy w Łodzi nowoczesne centrum logistyczne
oraz centrum IT wraz z serwerownią, które będą świadczyć kompleksowe usługi magazynowania, przeładowywania i transportu towarów,
usługi informatyczne i call center. Inwestycja opiewa na 45 mln zł
i pozwoli zatrudnić ok. 200 pracowników. Na terenie Podstrefy
Turek ulokowana z kolei będzie inwestycja spółki MP Production,
należącej do grupy Messer Polska, producenta i dostawcy ciekłych
i sprężonych gazów technicznych, spożywczych, medycznych oraz
specjalnych. Messer Polska oferuje także kompleksowe wsparcie
w zakresie systemów magazynowania i rozprowadzania gazów.
Inwestycja MP Production zakłada budowę i uruchomienie
Wytwórni Gazów Skroplonych obejmującej zakład kriogenicznego
rozkładu powietrza. Spółka zamierza ponieść wydatki inwestycyjne
w wysokości co najmniej 102,5 mln zł oraz zatrudnić przynajmniej
10 nowych pracowników. Natomiast SiA Pietrucha – jeden z największych producentów parapetów z PVC w Europie – w Podstrefie
Ksawerów chce rozbudować zakład produkujący wyroby z tworzyw
sztucznych dla budownictwa. Umożliwi to spółce poszerzenie aktualnej oferty o nowe typy grodzic winylowych, stosowanych w sektorze inżynierii wodnej i lądowej. Inwestycja opiewa na co najmniej
1,2 mln zł, dzięki czemu powstanie tu 6 nowych miejsc pracy obok
36 dotychczasowych.

Jerzy Mazur

Punkt dla Łodzi
Budynek MediaHUB przy ul. Łąkowej 29 został laureatem ubiegłorocznej edycji plebiscytu „Punkt dla Łodzi”, organizowanego od
2009 r. i wyróżniającego przykłady pozytywnych działań w mieście.
Zdecydowaliśmy się wyróżnić budynek przy Łąkowej 29 jako przykład działania inwestora, który pielęgnuje filmową przeszłość okolicy – mówi Marek
Jurkiewicz, współorganizator plebiscytu. Dotychczas plebiscyt

nagradzał obiekty remontowane i adaptacje,
ale w tej edycji jedną
z nagród zdobył między
innymi nowy budynek
– właśnie MediaHUB.
Szklaną taflę elewacji
biurowca MediaHUB
i hotelu DoubleTree by Hilton Łódź tworzy 10 tys. modułów
o powierzchni 1 mkw. każdy, odtwarzających kadr z pierwszego
polskiego filmu powojennego „Zakazane piosenki”. Gmach
„patrzy” zatem na łodzian oczami aktorów i stojąc u zbiegu
al. Politechniki i al. Mickiewicza w szklanej bryle hotelu zobaczymy
postaci z wykorzystanego ujęcia.
Z dachu budynku roztacza się
panoramiczny widok na miasto,
a w środku w błyskawicznym
tempie trwają prace wykończeniowe – biura będą wyglądać tak,
jak na publikowanej obok wizuali(jm)
zacji.
Zdjęcia: JSM,
archiwum MediaHUB

INWESTYCJE
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Mróz na płótnach
Muzeum Miasta Łodzi zaprasza na kolejną prezentację polskiej
sztuki nowoczesnej ze zbiorów prywatnych w Galerii Mistrzów
Polskich, stałej wystawie malarstwa, rysunku i rzeźby z kolekcji
Krzysztofa Musiała. W kameralnej przestrzeni Aneksu zgromadzono kilkanaście zimowych pejzaży autorstwa wybitnych polskich
malarzy pierwszej połowy XX
wieku, m.in. Jana Stanisławskiego,
Juliana Fałata, Józefa Czajkowskiego, Wojciecha Weissa, Rafała
Malczewskiego, Vlastimila Hofmana czy urodzonego w Łodzi
Henryka Szczyglińskiego. Artyści
malowali zimę na Polesiu, Ukrainie,
w polskich Tatrach, Krakowie
i kanadyjskich Górach Skalistych,
oddając majestat i surowość skutego
lodem krajobrazu. Kuratorem
wystawy jest Monika Nowakowska,
ogladać ją można do 20 marca,
a towarzyszą jej działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży (więcej na
stronie www.muzeum-lodz.pl).
(BeO)

Festiwal w obiektywie mistrza
W Galerii Europejskiego Centrum Kultury LOGOS obejrzeliśmy w styczniu rewelacyjne fotogramy fotoreportera „Dziennika
Łódzkiego” Grzegorza Gałasińskiego związane z ubiegłorocznym
XVI Festiwalem Kultury Chrześcijańskiej. To mistrzowskie ujęcia
ważnego dla Łodzi Festiwalu – i szkoda, że wystawę zwiedzać można

rynek Łódzki 2(141) 2013

było tylko przez miesiąc. Jej tematem byli artyści na scenie, nie tylko
z Polski (jak np. Maja Komorowska i Mariusz Benoit), ale także
z innych krajów świata. Autor z pasją dokumentuje ludzi, którzy
zawładnęli kulturalną wyobraźnią widzów, zostawiając ważny ślad
Jerzy Mazur
w naszej pamięci. Prosimy o więcej!
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Przyjeżdżajcie do Łodzi!

Turystycznie na targach

Dwa pytania do senatora Ryszarda Bonisławskiego,
znawcy Łodzi i Dyrektora Centrum Informacji Turystycznej
Dlaczego warto przyjechać do
Łodzi?
Choćby dlatego, że to miasto najmniej zniszczone podczas wojny.
To nie są atrapy zabytków, tylko
autentyczne budynki z XIX wieku.
Mamy mnóstwo ciekawostek i śladów ludzi, którzy stąd się wywodzą,
jak Artur Rubinstein. Posiadamy
największy w Polsce zespół pałaców
i willi pofabrykanckich, bardzo
ciekawe i bogate w zieleń parki z piękną kolekcją drzew i krzewów.
Każdy tu znajdzie coś ciekawego dla siebie.
Najbardziej okazałe są dawne fabryki tekstyliów...
Sprzedawanych w XIX w. na całym świecie. Łódzkie tkaniny
wędrowały do krawców w Brzezinach, a tam krawcy niemal seryjnie
szyli z nich garnitury. Być może usłyszeli, że w USA Ford produkuje swoje samochody taśmowo, i oni zrobili to samo. Potem te
wyroby wędrowały na wschód, do Rosji, ale także na Dziki Zachód.
Wiele fabryk z XIX w. zostało zrewitalizowanych i pełnią dziś inne
funkcje: handlowe, biurowe i wystawiennicze. W jednej w najstarszych jest Centralne Muzeum Włókiennictwa, unikatowe w skali
świata, gdyż nikt inny nie posiada takiego zbioru tkanin artystycznych. Łódź jest kolebką kinematografii polskiej, a więc przyjeżdżają
tu także ci, którzy szukają śladów Łodzi filmowej. Od niedawna
mamy też bardzo wiele ciekawostek, nawet dla dzieci – np. Muzeum
Bajki i rozproszone po mieście rzeźby z bajek Semafora. Do Łodzi
warto przyjechać!

Już po raz dziewiętnasty spotkają się w Łodzi miłośnicy podróży
– w dniach 22-24 lutego w nowym Centrum KonferencyjnoWystawienniczym MTŁ przy ul. Politechniki 4 odbędą się bowiem
Targi Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR. Obejrzymy tu
stoiska przedstawicieli branży turystycznej – samorządów lokalnych, uzdrowisk, sanatoriów, organizatorów turystki wiejskiej i agroturystyki, touroperatorów i biur podróży. Równolegle odbędzie się
Salon Aktywnej Turystyki X-ACTIVE z ofertą wypoczynku
i sprzętem do jego uprawiania. Regionem partnerskim targów jest
SĄDECKIE, które przybliży swoje atrakcje turystyczne, lokalne
kulinaria, rękodzieło i regionalny folklor. NA STYKU KULTUR to
idealne miejsce dla osób poszukujących pomysłu na spędzenie
urlopu, wakacji, długich weekendów, krótkich wypadów za miasto
czy inspiracji na podróż marzeń. Specjalne oferty będą czekały
zarówno na miłośników zagranicznych podróży, jak i amatorów
wczasów pod gruszą.
Odbędzie się mnóstwo spotkań z podróżnikami, zorganizowanych we współpracy z wydawnictwem Bezdroża oraz Fundacją
Kadry ze Świata. Dla tych, którzy chcą podszkolić sztukę fotografowania, organizatorzy przygotowali warsztaty fotografii podróżniczej, które poprowadzą szkoleniowcy z firmy Good-Photo. Podczas
targów zostaną wręczone nagrody dla laureatów Konkursu SPA
Prestige Awards na najlepsze obiekty SPA i Day SPA w 2012 roku.
W ramach Salonu X-Acive, we współpracy z Zarządem Głównym
PTTK, odbędą się wyprawy rowerowe, wirtualne spacery pod hasłem
„Łódzkie jakiego nie znamy”, konkursy i zabawy promujące
turystykę rodzinną. Odbędzie się też konferencja „Zabezpieczenia
na rzecz klientów, a Turystyczny Fundusz Gwarancyjny”, którego
organizatorem jest Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
i redakcja TTG. Bilet wstępu na targi można już kupić on-line
w promocyjnej cenie 5 zł – sprzedaż aktywna będzie do 20 lutego na
stronie www.nastykukultur.pl Zapraszamy!

Notował Jerzy Mazur

TARGI
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Targi z jubileuszem
W dniach 1-3 marca łódzka spółka INTERSERVIS zaprasza do
Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego na jubileuszowe
XX Targi Budownictwa INTERBUD. Zapoznamy się z tu z najnowszymi technologiami branży, skorzystamy z licznych rabatów
i skonfrontujemy oferty największych producentów. Co roku
prezentowane są na targach najlepsze i najnowsze rozwiązania oraz
technologie tworzone z myślą o inwestycjach lub drobnych
przedsięwzięciach – np. przy remontach domów lub mieszkań.
Wszechstronność ofert sprawia, że Targi cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród wystawców, jak i odwiedzających.
Tegoroczna edycja INTERBUDU to aż 327 firm i instytucji
prezentujących swoje produkty i usługi. Targi to również miejsce
ciekawych spotkań i konferencji, wśród których najliczniejsze są
prezentacje organizowane przez samych wystawców. Zaproszeni
przez nich specjaliści, atrakcyjna forma wystąpień, w tym również
prezentacje produktów w praktyce oraz możliwość debaty – dają
szansę na dokładne zapoznanie się z ofertą oraz dopasowanie jej do

własnych potrzeb. W tym roku planowanych jest ponad 40 takich
wystąpień, najważniejsze to: XV Konferencja Towarzystw
Budownictwa Społecznego, Konferencja „Nowe warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych według UE”, Targi
Domów i Mieszkań oraz Konferencja „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Tematy oparte są o bieżące problemy
branży oraz społeczności lokalnej. W tym roku mowa będzie między
innymi o nowych przepisach budowlanych, ochronie środowiska,
rynku mieszkaniowym, termomodernizacji oraz oszczędnych rozwiązaniach technologicznych. Jako jedna z dwóch imprez krajowych, Targi INTERBUD zostały włączone do programu „Promocja
polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”. Dla wystawców jest to niezwykła okazja do zaprezentowania swojej oferty na
forum europejskim. XX Targi INTERBUD odwiedzą dziennikarzespecjaliści z takich krajów, jak Szwecja, Rosja, Niemcy, Ukraina
i Kazachstan. Zapraszamy!

Husqvarna w promocji
Choć za oknem zima, warto w lutym pomyśleć o wiośnie.
Największy wybór maszyn do pracy w ogrodzie i lesie oferuje
w Łodzi salon i serwis Husqvarna, mający też pełną gamę produktów marek McCulloch, Partner i Gardena. Znajdziemy tu sprzęt
dla profesjonalistów i amatorów, którzy mogą liczyć na fachową
poradę i instruktaż przy zakupie. Salon zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, można płacić kartą i na raty. W lutym
BRONKOS przygotował liczne promocje i wybrane maszyny
można kupić do 10 proc. taniej – np. pilarkę do użytku przydomowego Husqvarna 236 (689 zł) czy pilarkę uniwersalną Husqvarna
445 (1399 zł plus 5 l oleju do łańcucha gratis!). Już teraz warto zastanowić się nad zakupem kosiarki, traktora
i wykaszarki, mające
specjalne ceny promocji przedsezonowej.
Zapraszamy do sklepu
oraz
na
stronę
www.bronkos.pl!
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Cowgirl z ekranu
Krzysztof Jarczewski od
lat kręci się z obiektywem
koło rasowych mustangów
i... pięknych kobiet. Właśnie
dostaliśmy efekty jego kolejnych sesji fotograficznych.
Do pierwszej, która odbyła
się w klubie „Scenografia”
(Zachodnia 81/83), Krzysztof zaprosił red. Ewę Tyszko z TV TOYA
i zamienił ją w kowbojkę. Foto grafowanie
– mówi Krzysztof – uczy patrzenia na świat
i dostrzegania jego piękna. Zdjęcia robi się
coraz łatwiej, bo aparaty fotograficzne są
dostępne jak nigdy wcześniej. Aby jednak zrobić
dobre zdjęcie, trzeba się najpierw sporo napracować – także przy pomocy charakteryzatorki.
I na takie sesje, zatytułowane „Świadome
fotofantazje”, Krzysztof zaprasza łodzian
do „Scenografii” w tym roku (harmonogram na www.facebook.com/KrzJar).
Będzie tu można także spotkać się
z psychologiem, rehabilitantem i pediatrą.
To świetna okazja dla młodych mam, aby
uwiecznić swoje pociechy w profesjonalny
sposób w karnawale!

Kamila Lewandowska „przerabia”
Ewę Tyszko na wampa z lat 20.

Jerzy Mazur

Święty Mikołaj z Coltem
Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa
Westernowego, strzelnica Shooting Academy w Parzęczewie i Salon Broni SAGUAROMIKE.COM zaprosili miłośników strzelectwa westernowego na regionalne zimowe
zawody Santa Claus Shootout. Z niemal
całej Polski zjechało tu blisko 30 zawodników ubranych w ciepłe, zimowe kożuchy
i kurtki, spod których wystawały kabury

Strzelano z Colta

z Coltami, Remingtonami i innymi rewolwerami z okresu Dzikiego Zachodu
oraz wojny secesyjnej w USA. Organizatorzy
przygotowali 3 tory dynamiczne z tarczami
oraz popperami, do których strzelaliśmy
z dwóch rewolwerów, dubeltówki oraz
sztucera.
Mróz był od rana trzaskający, ale niebawem pojawił się koksownik z ogniem, przy
którym grzaliśmy skostniałe palce. Ciepłą
strawę przygotował dla wszystkich Saguaro
Mike, którego sklep z bronią zapewnił
również amunicję. Atmosfera była znakomita, wszyscy byli zachwyceni zawodami,
a Jarek Wilczyński, główny Święty Mikołaj
i range officer imprezy, już po zakończeniu
zapowiedział, że dla wyrównania warunków
pogodowych kolejny shootout zorganizuje
we wiosennym błocie w południe najcieplej-

Jarek Wilczyński i Tomek Kroczak
szego dnia roku oraz w trakcie listopadowej
burzy z piorunami. Wszyscy przyklasnęli!
Na torze Wild Bunch pierwszy był Adam
Kołecki, drugi Tomasz Kroczak, a trzeci
Krzysztof Szymański. W konkurencji
Classic Cowboy pierwszy był znowu Adam
Kołecki, drugi Jarosław Kowalski, a trzeci
Grzegorz Szymański. Gratulujemy!
Jerzy Mazur
Zdjęcia: Łukasz Skonieczka, KSS „Strzelec”

Jeszcze ciepłe 45tki

Potem z dubeltówki
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rekomenduje JERZY MAZUR

Slow Food smaków Hiszpanii
Tematem pierwszej tegorocznej
slow food’owej kolacji w Klubie
Piotrkowska 97 były smaki Hiszpanii. Grzegorz Zieliński, właściciel restauracji i prezes łódzkiego
Convivium Slow Food, zaprosił do
udziału w spotkaniu Gregorio
Nuńeza, przedstawiciela firmy
Brindis, oraz Juli Carbó Muleta,
prezesa Stowarzyszenia Catalunya
Polska. Obaj są znawcami hiszpańskiego wina i tamtejszych potraw,
które pod ich okiem zespół szefa
kuchni Klubu Piotrkowska przygotował dla gości: tapas – hiszpańskie
przekąski min. z szynką serrano
i serem owczym montescura, zupę
z porów, dorsza z nutą papryczki
piri piri oraz jagnięcinę z pieca
z zapiekanymi ziemniaczkami.
Na deser podano arroz con leche,
czyli puding ryżowy, a wszystko
przepijaliśmy słynnymi winami z regionu La Rioja. – Rozpoczęliśmy
rok bardzo dobrze – podkreślił Grzegorz Zieliński. – Goście
z Hiszpanii są niezwykle serdeczni i sympatyczni, a ich propozycje kulinarne są rewelacyjne. Nasza kuchnia po raz pierwszy przygotowała dania
hiszpańskie, ale młody zespół dał sobie z tym świetnie radę. Testowaliśmy te
smakołyki na Salonie del Gusto we Włoszech, potem w lokalach w Parmie
i Modenie, dlatego je sprowadziliśmy do Polski.
Produkty do potraw, jak zapewnił Gregorio Nuńez, zostały
sprowadzone prosto z Hiszpanii i mogliśmy je obejrzeć na ladzie.
A ja miałem wreszcie okazje porozmawiać po hiszpańsku i poznać
dwóch fantastycznych znawców nie tylko wina, o czym napiszę
Jerzy Mazur
w kolejnych wydaniach „Rynku Łódzkiego”.

Gregorio Nuńez,
Juli Carbó Mulet,
Grzegorz Zieliński
i Edyta Romanowska
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Smażone lody w „Kryształowej”

W lutym szef kuchni
restauracji „Kryształowa” (Narutowicza 16, tel. 42 207 14 00)
zaprasza na polędwicę marynowaną w czerwonym winie,
podaną z puree z ziemniaków
i prażoną cebulką na sosie kurkowym. Koniecznie trzeba do
tego dania zamówić choćby
lampkę mołdawskiego, wytrawnego wina Pinot Noir de
Purcari, które wyostrzy nam
smak. Na deser radzę tu
zamówić ciekawostkę: lody smażone (!!!) w kokosowej koszulce,
podane na sosie z malin: pycha! W restauracji zjemy także
niezwykle smakowite makarony
– m.in. penne z bekonem
i soczystym kurczakiem. Godny
polecenia jest tu dobrze skalkulowany cenowo lunch – za 17 zł
dostaniemy zupę i drugie danie,
a kto zamówi abonament na
20 posiłków, zapłaci za lunch
(jm)
15 zł. Polecam!
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HORECA z klasą

Dwa pytania do Magdaleny Czekalskiej, właścicielki PHU MADOSS
Targi Turystyczne to raj dla branży HORECA, czyli hoteli,
restauracji i cateringu. Co nowego ma dla niej PHU MADOSS?
Jesteśmy autoryzowanym partnerem Kegel-Błażusiak, producenta profesjonalnej odzieży i obuwia roboczego. Mamy szeroki wybór
odzieży gastronomicznej dla pracowników restauracji, barów, hoteli,
stołówek czy kuchni w rozmiarach od S do XXL i kilku kolorach
– fartuchy, zapaski, spódnice, bluzki, spodnie oraz bluzy i czapki
kucharskie. Wykonujemy usługi hafciarskie i dostosowujemy
ubrania z naszych kolekcji do polityki wizualizacyjnej klienta, np.
poprzez dodanie logotypu lub nazwiska użytkownika. Nasze
wyroby wykonane są z wysokiej jakości materiałów o znakomitych
właściwościach użytkowych. To produkty najwyższej klasy!

Salon mieści się w Łodzi przy ul. Piasecznej 3. Można tu robić
zakupić i w detalu, i w hurcie?
Oczywiście. Oferujemy ceny detaliczne producenta oraz fachową pomoc i doradztwo. Na miejscu można obejrzeć i przymierzyć
odzież oraz sprawdzić jego jakość i przydatność do zamierzonych
inwestycji w branży gastronomicznej czy hotelarskiej. Gwarantujemy
powtarzalność szycia i kolorów przy zakupach hurtowych oraz
możliwość negocjacji cen. Odzież jest przetestowana w ośrodkach
i lokalach całej Polski, posiada specjalne zaczepy na identyfikatory
czy klucze na piersiach lub w kieszeniach. A do naszego salonu
można dogodnie i szybko dojechać z centrum miasta. Zapraszam!
(Notował: jm, zdjęcia: archiwum MADOSS)
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Wytwórnia kochania i artrock’a
W lutym Wytwórnia zaprosi widzów na dwa ciekawe wydarzenia: to miesiąc miłości, w którym obchodzimy Walentynki – Święto
Zakochanych. Z tej właśnie okazji 16 lutego o godz. 20.00
Wytwórnia zaprezentuje komedię „Sceny dla dorosłych, czyli sztuka
kochania”, będącą pikantną i niezwykle dowcipną opowieścią
o tytułowym kochaniu. Oprócz błyskotliwych tekstów i doskonałej
reżyserii Krzysztofa Jasińskiego widzowie cenią w „Scenach dla
dorosłych” brawurowe aktorstwo Katarzyny Skrzyneckiej, Piotra
Gąsowskiego, Anny Oberc oraz Jakuba Przebindowskiego. To dobry
pomysł na prezent walentynkowy!
Dla tych, którzy wolą się wybrać na dobry koncert, Wytwórnia
przygotowała nie lada gratkę. 22 lutego o godz. 20.00 wystąpią

finaliści 4. edycji programu „Must Be The
Music”:
formacja
Tune. To łódzki zespół działający od
2008 r., zdobywający
szturmem
kolejne
sceny muzyczne –
również telewizyjne.
Ich muzyka oscyluje
w stylistyce szeroko
pojętego artrock’a, a
charakterystyczne brzmienie zespołu definiuje rzadko spotykany
w muzyce rockowej akordeon. Na koncercie w Wytwórni muzycy
zaprezentują materiał z ich debiutanckiego albumu, zatytułowanego
„Lucid Moments”, nagranego i zmiksowanego w TOYA Studios.
(BeO)
Zapraszamy!

Sala Balowa błyszczy
Sali Balowej w Pałacu Karola Poznańskiego przy ul. Gdańskiej 22
po dwóch latach prac konserwatorskich przywrócono dawną świetność. Głównym projektantem renowacji był Jan Dominikowski,
a żyrandol i kinkiety ozdobiono kryształami Swarovskiego dzięki
łódzkiej firmie Crystal Fashion. Okazałe wnętrze będzie kameralną
salą koncertową Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta
Bacewiczów w Łodzi. Salę uroczyście otwarto w styczniu, a uroczystość uświetniła sama Teresa Żylis-Gara. Obecni byli także przedstawiciele lokalnych władz, konsul honorowy Austrii, dyrektorzy
teatrów oraz rektorzy wyższych
uczelni i dyrektorzy wielu instytucji łódzkiej kultury. Goście wzięli
udział w koncercie w wykonaniu
Morphing Chamber Orchestra
z Wiednia oraz solistów i absolwen(BeO)
tów Akademii Muzycznej.

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
czynny: pon.–pt. 10–18, sob. 10–15

DOM AUKCYJNY (I piętro)

TERMINY NAJBLIŻSZYCH AUKCJI : 16 luty - XVI Aukcja Promocyjna
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Serwis z gwarancją
Rozmowa z Andrzejem Lasotą,
współwłaścicielem PPHU Motozbyt
Jak minął 2012 rok?
Całkiem nieźle, jak na
dzisiejsze czasy. Co prawda
maleje liczba napraw samochodów prywatnych, gdyż
ludzie wolą taniej naprawić
auto w „szarej strefie”, niż
nieco drożej, ale z gwarancją, w dużej stacji. Działamy od 1990 r., w 2002 r. otrzymaliśmy
status Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, zaś w 2005 r. przyłączyliśmy się do międzynarodowej sieci Serwisów Autodistrubution
International, dzięki czemu możemy udzielać gwarancji respektowanych w 22 krajach Europy. Posiadamy części do wszystkich marek
i oferujemy solidne naprawy układu kierowniczego, jezdnego,

hamulcowego, elektrycznego i elektronicznego oraz profesjonalną
diagnostykę silnika.
Jaki macie potencjał?
Mamy dwie znakomicie zaopatrzone w sprzęt i narzędzia hale do
napraw i diagnostyki, zatrudniamy wyszkolony personel. Pracujemy
od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00, a w soboty od 8.00 do
14.00. Obsługujemy znaczących klientów – w tym Gazownię
Łódzką, Sąd Okręgowy, Urząd Miasta i Województwa, serwisujemy
zarówno samochody osobowy, samochody dostawcze i firmowe
floty. Mamy strategiczne plany na przyszłość, uzależnione jednak od
budowy nowego dworca kolejowego i zabudowy jego okolicy, w tym
ulicy Nowotargowej. Czekamy na właściwe decyzje i zapraszamy do
współpracy!
Kajus Augustyniak, zdjęcia JSM.

Ale Giełda!
Sklep Muzyczny „Ale Jazz!” zorganizował w styczniu pierwszą, zapowiadaną już od dłuższego czasu, giełdę płyt.
Czesław Rogaczewski, właściciel sklepu, jest pasjonatem
muzyki i od lat zajmuje się dystrybucją płyt niezależnych
producentów, którzy nie mają swoich przedstawicielstw w Polsce.
W nowej siedzibie przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 78/80 jest ponad
180 mkw. powierzchni ekspozycyjnej i znajdziemy tu ponad
20 tys. płyt CD, DVD oraz na staromodnych winylach. I od
stycznia w każdą niedzielę w godzinach od 11.00 do 14.00 działa tu
giełda płyt. Podczas ostatniej spotkaliśmy tu znanych kolekcjonerów i znawców muzyki jazzowej – Henryka Płóciennika, Jerzego
Frasia, Grzegorza Stefańskiego, Tomasza Wolskiego i Sławomira
Majewskiego, którzy przynieśli całe naręcza płyt do sprzedania
i wymiany. Istna gratka dla melomanów, serdecznie zapraszamy na
kolejne giełdy!
(jm)

RYNEK
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Motozbyt

Myjnia
z hydrofobizacją

pon-pt 6.00-22.00
sob 8.00-14.00

ul. Targowa 22
tel. 42 674 76 12
sklep 42 674 09 40
www.motozbyt.pl
serwis@motozbyt.pl
Serwis samochodowy

K&K Kiełbowski
Od mechaniki,
poprzez blachę,
lakier do elektryki

Poradzimy sobie
z każdym Fordem!
93-418 Łódź, ul. Aleksandra 15, tel. 42 680-14-83, 500 216 555

Matsuoka Motor

Przy okazji zakupów w CH Port Łódź warto zostawić samochód
w myjni Wash&Drive w podziemnym parkingu. Można tu zlecić
mycie z hydrofobizacją, czyli pokrycie karoserii oraz szyb specjalną
substancją zmniejszającą przyleganie do wody. – Wystarczy podczas
deszczu pojechać 40-50 km na godzinę, aby zobaczyć, jak krople wody
błyskawicznie ześlizgują się z szyby – mówi kierownik myjni. Używane
tu są wyłącznie sprawdzone kosmetyki firm Turtle Wax, Cleenex
i Expert oraz profesjonalny sprzęt do mycia i odkurzania. Każdego
13 dnia miesiąca jest w Porcie Dzień Wielkich Okazji i myjnia
w zestawie oferuje jedną usługę gratis. Można tu także skorzystać
z promocji „Barwnego Tygodnia” – w każdy dzień tygodnia po
rezerwacji telefonicznej (tel. 42 298 10 98) pierwsze dwa samochody
określonego koloru dostaną 20 proc. zniżki, kolejne trzy – 15 proc.,
pozostałe 10 proc. Myjnia oferuje atrakcyjne karnety oraz obsługę
firmowych flot. Zapraszamy!

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

Jedyny autoryzowany salon
oraz serwis Mazdy w Łodzi!

www.mazdalodz.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

ORZEŁ
AUTO-KOMIS
Al. Jana Pawła II / Obywatelska,

tel. 609 812 812, 609 821 221

e-mail: orzel.komis@wp.pl
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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

www.washanddrive.pl

MOTORYZACJA

