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ACCENTURE w nowej siedzibie

Accenture jest liderem świadczącym usługi z zakresu konsultin-
gu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. W listopadzie łódz-
kie centrum technologiczne firmy Accenture (Accenture Łódź Deli-
very Center) przeniosło się do nowej siedziby w kompleksie biuro-
wym University Business Park. Obecnie pracuje tu 220 osób, w przy-
szłym roku liczba zatrudnionych osób wzrośnie o  kolejne sto, zaś 

w 2015 roku liczba pracowników może osią-
gnąć pół tysiąca. – Otwarcie nowej, większej siedziby 
w Łodzi ma na celu konsolidację zespołu i związane jest 
z dynamicznym rozwojem firmy. W ciągu trzech ostat-
nich lat zatrudnienie w łódzkim oddziale wzrosło o pra-
wie 200 procent – mówił Witold Rogowski, 
dyrektor Accenture Delivery Center Polska. 
Firma jest głównym ośrodkiem technologicz-
nym Accenture w Polsce oraz jednym z 50 biur 
wchodzących w skład Accenture Global Delive-

ry Network. Specjalizuje się w Retail i e-commerce, Billing&Revenue 
Management, oraz charakteryzuje się dedykowanym doświadcze-
niem w bankowości i finansach. W skali europejskich struktur firmy 
łódzkie centrum Accenture wyróżnia się wysokim poziomem mobi-
lizacji, co oznacza, że jest w stanie w bardzo szybkim czasie przyjąć 
i zrealizować projekt o dużym stopniu zaawansowania. Cechuje je 
też wysoka jakość usług oraz unikalne, dedykowane rozwiązania. 
Do klientów łódzkiego centrum należą największe instytucje banko-
wości detalicznej i internetowej, firmy z sektora detalicznego oraz 
operatorzy telefonii komórkowej; ok. 50 proc. to firmy zagraniczne. 

Accenture zatrudnia zarówno specjalistów, jak i świeżo upieczo-
nych absolwentów wyższych uczelni. – Nasze drzwi otwarte są dla stu-
dentów i absolwentów kierunków technicznych, studiów inżynierskich i magister-
skich, m.in. informatyki, telekomunikacji, elektroniki, automatyki i robotyki, 
z dobrą znajomością języka angielskiego. Mile widziane są też inne języki, np. 
niemiecki lub włoski. Poszukujemy również kandydatów z doświadczeniem 
w zakresie takich technologii, jak SQL, PLSQL, C/C++, Java EE lub SE, Perl, 
Python, Unix, Microsoft, czy Business Intelligence. Ważna jest dla nas nie tylko 
wiedza, ale także kompetencje miękkie: umiejętność pracy w zespole, szybkość ucze-
nia się, samodzielność, predyspozycje do bycia liderem – mówi Agnieszka Żak, 
Specjalista ds. Rekrutacji Accenture.

Firma przyciąga marką – jedną z najbardziej prestiżowych 
wśród zagranicznych inwestorów sektora nowoczesnych usług dla 
biznesu w Polsce i coraz silniejszą w regionie łódzkim. Jest również 
znana jako dobry pracodawca. W 2013 r. znalazła się na liście 50 naj-
bardziej pożądanych pracodawców świata (Universum The World's 
Most Attractive Employers 2013) i 100 najlepszych miejsc do pracy 
według magazynu Fortune. Firma daje szansę na wykonywanie 
zadań w międzynarodowym środowisku, co otwiera ścieżkę do karie-
ry w kraju i za granicą, mocno inwestuje także w rozwój kompetencji 
kadr. Łódzkie centrum informatyczne Accenture angażuje się także 
w projekty dla lokalnej społeczności, stymulujące zawodowy rozwój 
studentów. Prowadzi program edukacyjny o nazwie Akademia 
Accenture, w którym pasjonaci nowoczesnych technologii mogą 
umacniać swoje umiejętności programistyczne, biorąc udział 
w warsztatach na terenie biura lub uczęszczając na zajęcia prowadzo-
ne przez ekspertów firmy na Uniwersytecie Łódzkim. Wspiera także 
lokalne inicjatywy sportowe, takie jak Bieg Fabrykanta, czy Półmara-
ton Szakala. Accenture (www.accen-
ture.com) jest firmą globalną, zatrud-
niającą ponad 275 tys. pracowników, 
świadcząc usługi klientom w prze-
szło 120 krajach świata. W ostatnim 
roku finansowym osiągnęła przycho-
dy netto 28,6 miliarda dolarów. 

Jerzy Mazur
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t Mówi Pan, że polska gospodar-
ka wychodzi z europejskiego koko-

nu. Jak?
Po	latach	koncentrowania	się	na	

własnych	sprawach	oraz	integrowania	
się	z	Europą	zaczynamy	dostrzegać,	że	ist-

nieją	też	możliwości	współpracy	z	krajami	Azji	i	Afryki.	Chce-
my,	 aby	 polscy	 przedsiębiorcy	 dostrzegli,	 że	 Afryka	 i	 główne	
kraje	 tego	 kontynentu	będą	 się	 rozwijały	w	 ciągu	najbliższych	
15	lat	znacznie	szybciej	niż	reszta	świata.	I	że	są	tam	możliwości	
nie	 tylko	dla	 takich	gospodarek	światowych,	 jak	chińska,	ame-
rykańska,	brytyjska,	francuska	czy	rosyjska,	ale	także	dla	krajów	
o	średnim	potencjale.	Mamy	wszelkie	dane	ku	temu,	by	stać	się	
największym	środkowoeuropejskim	partnerem	dla	krajów	Afry-
ki.	 Takie	 dziedziny,	 jak	 budownictwo,	 produkcja	 materiałów	
budowlanych,	budowa	infrastruktury	drogowej	i	kolejowej,	or-
ganizacja	przetwórstwa	spożywczego,	rybołówstwa	i	gospodarki	
morskiej	–	to	najbardziej	oczywiste	kierunki	polskiej	współpra-
cy	z	Afryką.	
t Był Pan z delegacją rządową w Nigerii. Jakie są możliwości tego 
kraju?

Organizowaliśmy	 tam	 część	 gospodarczą	 wizyty	 premiera	
Donalda	Tuska.	Byłem	zaskoczony	stopniem	przygotowania	mi-
nistrów	 rządu	 nigeryjskiego.	 Prezydent	 Nigerii	 zaprosił	 ich	 na	
spotkanie	z	polską	delegacją,	 a	oni	dokładnie	wiedzieli,	o	czym	
chcą	 rozmawiać	z	polskim	rządem	i	naszymi	przedsiębiorcami.	
Po	drugie	–	zorganizowaliśmy	tam	polsko-nigeryjskie	forum	go-
spodarcze,	na	które	przyjechało	ponad	dwustu	przedsiębiorców	
nigeryjskich,	niektórzy	limuzynami	poprzedzonymi	samochoda-
mi	z	ochroną.	Jasne	jest	jedno	–	nie	ma	co	pchać	się	do	Afryki	bez	
poparcia	tamtejszego	rządu	i	jego	parasola	politycznego.	
t  Jakie macie na to sposoby?

Wspólnie	 z	 Łódzką	 Regionalną	 Izbą	 Gospodarczą	
oraz	 Instytutem	 Afrykańskim	 nasza	 agencja	 organizu-
je	 w	 listopadzie	 w	 Łodzi	 pierwszy	 kongres	 partnerstwa	 
i	współpracy	polsko-afrykańskiej	POLANDAFRICA	2013.	Łódź	
jest	jednym	z	najbardziej	znanych	polskich	miast	w	Afryce	dzię-
ki	tutejszemu	Studium	Języka	Polskiego,	które	ukończyło	wielu	
afrykańskich	polityków.	Wspólnie	zapraszamy	zatem	łódzkich	
przedsiębiorców	w	dniach	26-27	listopada	na	kongres.	Udział	w	
kongresie	jest	bezpłatny,	a	informacje	o	nim	są	na	stronie	www.
polandafrica.pl     

Rozmawiał: Jerzy Mazur

Kurs na Afrykę?
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Firmy Thermica oraz Sponcel 
otrzymały zezwolenie na działal-
ność w Łódzkiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej. Inwestycje ozna-
czają nowe miejsca pracy w Klesz-
czowie i Skierniewicach. Spółka 
Thermica w Podstrefie Skiernie-
wice wybuduje zakład produkcyj-
ny płyt styropianowych oraz che-
mii budowlanej, a obiekt zostanie 
wyposażony w nowoczesną linię 
do produkcji styropianu oraz 
zapraw klejowych. Nakłady inwe-
stycyjne wyniosą co najmniej 2,1 
mln zł do końca 2015 r. i powsta-
nie tu 15 nowych miejsc pracy. 
Z kolei spółka Sponcel w Podstre-
fie Kleszczów uruchomi zakład 
produkujący gąbkę celulozową 
na potrzeby producentów artyku-
łów gospodarstwa domowego. 
Firma zainwestuje 50 mln zł 
do końca 2017 r. i zatrudni co 
najmniej 35 nowych pracowni-
ków. – W tym roku to nasze 13 i 14 
zezwolenie – mówi Tomasz Sadzyń-
ski, prezes Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. – Łącznie od 
początku roku inwestorzy zadeklarowa-
li nakłady inwestycyjne za ponad 321 

mln zł, a dzięki nim powstanie 830 nowych miejsc 
pracy, ale aż 4050 etatów zostanie utrzymanych. 
Zezwolenie wydane spółce Sponcel jest 
pokłosiem ostatniej decyzji Rządu dotyczą-
cej zmiany granic łódzkiej strefy. – Dzięki 
temu uda się zrealizować tu aż 7 nowych inwestycji 
– podkreśla Janusz Piechociński, Wicepre-
mier i Minister Gospodarki. Przez ponad 
16 lat istnienia ŁSSE wydano 232 zezwole-
nia oraz przeprowadzono inwestycje o łącz-
nej wartości ponad 10,5 mld zł, dzięki któ-
rym przedsiębiorcy utworzyli ponad 26,5 
tysięcy miejsc pracy. Według raportów 
KPMG z 4 ostatnich lat ŁSSE jest jedną 
z najlepiej ocenianych przez inwestorów 
stref ekonomicznych w Polsce i zajmuje 
najwyższe pozycje w rankingach brytyjskie-
go dwumiesięcznika fDi Magazine (grupa 
„Financial Times”). Zrewitalizowana fabry-
ka Ludwika Grohmana w ŁSSE zwyciężyła 
w międzynarodowym konkursie John 
Jacob Astor na najlepszy obiekt komercyj-
ny podczas październikowego Expo Real 
2013 w Monachium, zaś w listopadzie stre-
fa otrzymała prestiżowe wyróżnienie Inno-
vation Awards 2013, przyznawane najbar-
dziej kreatywnym instytucjom zajmującym 
się pozyskiwaniem inwestycji. 

Gratulujemy! 
(jm)

Nowe inwestycje w strefie
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Był pan w październiku z delegacją Indyjsko-Polskiej Izby Gospo-
darczej w Indiach. Co ciekawego Pan tam zobaczył?

Przede wszystkim kraj wielkich możliwości – potężny rynek 
zbytu z wykwalifikowaną kadrę roboczą i menedżerską. Widzia-
łem też wielką potrzebę, aby nawiązać z nami kontakty gospo-
darcze. Wyniki ekonomiczne polskiej gospodarki są tam dobrze 
znane i Hindusi wiedzą, że dajemy sobie dobrze radę z kryzysem 
i mamy dobre perspektywy rozwojowe i ambicję, aby z tamtym 
rejonem świata współpracować.

Działa w Polsce sporo firm z Indii, niektóre są obecne w Łodzi...
Choćby spółka Sharda Europe, która przejęła bogate tradycje 

polskiego przemysłu włókienniczego. Tak się szczęśliwie składa, 
że w przyszłym roku obchodzić będziemy 60-lecie stosunków 
dyplomatycznych miedzy obu krajami. Nasza wystawa INDIA 
EXPO została wpisana w oficjalny program obchodów jubile-
uszowych. Mówiąc kolokwialnie – mamy polityczny parasol 
ochronny polskiego MSZ, który w Indiach jest bardzo ważny. 
Tamtejsze firmy mają zasięg globalny, a my – będąc jedną z wielu 
firm targowych w Polsce – potrzebujemy takich sojuszników 
przy pozyskiwaniu wystawców za granicą. To nas uwiarygodnia. 

Zbliża się koniec roku. Z jakim bilansem kończycie sezon targowy?
Branża nadal przeżywa kryzys. Po pierwsze internet odbiera 

targom wiele pomysłów, imprez i możliwości – targi są skrom-
niejsze i mają mniej wystawców. Po drugie fundusze europejskie 
pozwoliły wielu miastom zbudować centra kongresowo-targo-
wo-wystawiennicze. Tort jest jeden, zatem dzieli się go na coraz 
mniejsze kawałki. Rok był trudny, ale odnotowaliśmy też sukce-
sy, jak np. większe i bogatsze targi Natura Food. Mamy ambitne 
plany i z optymizmem patrzymy w przyszłość.

Notował: jm

Od kiedy działa Indyjsko-
-Polska Izba Gospodarcza? 

Izba została założona 
w 2001 w Bombaju z inicjatywy 
Ogólnoindyjskiego Związku 
Przemysłu, a w 2008 r. powsta-
ło pierwsze biuro w Warszawie. 
Wspólnie z Międzynarodowy-
mi Targami Łódzkimi będzie-
my organizować wystawę 
gospodarczą INDIA EXPO we 
wrześniu 2014 r. w Łodzi. Pod-
czas VI edycji Europejskiego 

Forum Gospodarczego w Hotelu andel`s w listopadzie podpisali-
śmy w tej sprawie porozumienie z Międzynarodowymi Targami 
Łódzkimi. Byliśmy w październiku z kierownictwem MTŁ 
w Indiach, gdzie przedstawiliśmy pomysł takiej wystawy indyjskim 
firmom oraz izbom gospodarczym, jak również ambasadzie pol-
skiej w Indiach. Druga taka wizyta odbędzie się w lutym 2014 r. 
Chcemy zachęcić wszystkie indyjskie branże do udziału w tej impre-
zie. W 2014 r. obchodzić będziemy 60-lecie istnienia dyplomatycz-
nych relacji między Polską a Indiami. Patronat nad wystawą objęło 
m.in. polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

Jest przewidywana polska wystawa w Indiach?
Ambasada Polska w Indiach myśli o takiej wystawie, ale nie 

mamy jeszcze konkretnych informacji. Intensywnie zaś promuje-
my w Indiach wystawę INDIA EXPO we wrześniu 2014 r. Pragnie-
my, aby jak najwięcej indyjskich podmiotów gospodarczych przy-
jechało tu pokazać swoją ofertę. 

Jak wielka jest społeczność indyjska w Polsce?
Mieszka tu niecałe 4000 osób pochodzących z Indii. Więk-

szość to biznesmeni, ich rodziny oraz współpracownicy. Sporo jest 
tu studentów. 

Jak Pan ocenia możliwości zwiększenia współpracy gospodarczej mię-
dzy naszymi krajami?

Możliwości są ogromne, obydwa kraje mają potężny potencjał 
gospodarczy i bardzo dobre wyniki. Nasza izba ma już wiele sukce-
sów na tym polu, ale wciąż szukamy nowych partnerów i sposobów 
na to, aby współpraca była jeszcze większa. W tym roku powstało 
biuro izby w Pabianicach (ul. Rzgowska 276A, tel. 42 656 86 66, 
a.lath@ipcci.pl), którym kieruje wiceprezes izby Amit Lath, prezes 
firmy Sharda Group. Zapraszamy do współpracy!

Notował: jm 

Targi z ambicją Indie w EXPO
Rozmowa z Jawahar Jyoti 
Singhiem, prezesem 
Indyjsko-Polskiej 
Izby Gospodarczej

Rozmowa z Tomaszem Rychlewskim, 
Prezesem Zarządu Międzynarodowych Targów Łódzkich
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W listopadzie odbyły się XV Targi 
Żeglarstwa i Sportów Wodnych 
BOATSHOW, organizowane przez 
spółkę INTERSERVIS (www.boat-
show.pl). Wzięło w nich udział blisko 
190 firm, które pokazały 109 jedno-
stek pływających, w tym 36 premier 
i nowości. Impreza wciąż rośnie, było 
tu więcej wystawców i zwiedzających 
niż przed rokiem. Targi doskonale 
wpisują się w potrzeby rozwijającego 
się rynku sportów, rekreacji oraz 
turystyki wodnej. Złoty medal tar-
gów Boatshow 2013 w kategorii 
„Jachty Motorowe” zdobyła firma 
BALT-YACH za prototyp półpośli-
zgowego houseboata BALT 818 
TYTAN, a wyróżnienie – DALPOL 
Palion Tomasz za Houseboat Phenix 
800. W kategorii „Jachty Żaglowe” 
złoto zdobyła firma Northman 
za jacht MAXUS 33.1 RS, zaś wyróż-

nienie – Sedna Yachts Jan Sulima za jacht 
SEDNA 24. W kategorii „Wyposażenie, 
osprzęt, usługi” złoty medal otrzymała 
firma SKY YACHT Sebastian Sadowski 
za jacht JOYBOAT dla turystyki wodnej 
z innowacyjnym systemem sterowania. 
Swoje nagrody przyznali także dziennikarze 
targowi. W kategorii „Jacht Żaglowy” otrzy-
mała ją firma VIKO YACHTS za jacht 
VIKO S 22, a wyróżnienie – firma Power 
Boats za jacht BENETEAU FIRST 20. 
W kategorii „Jacht Motorowy” – firma 
TAURUS SEA POWER za skuter SEA 
DOO SPARKY, a wyróżnienie – DIESEL 
AIR POLSKA za fotele BESANZONI. 

Gratulujemy!                                        (jm)

Złoty Boatshow 2013

Łódź, 14-16 listopada 2014

XVI
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Prezes PAIiIZ Sławomir Majman mówił nam dwa miesiące temu, 
że trzeba inaczej spojrzeć na Afrykę. Kongres POLAND-AFRICA pokazuje, 
jak to robić...

Afryka to region ogromnych możliwości. W najbliższych 5 latach 
wśród 20 najszybciej rozwijających się krajów świata aż 10 będzie 
z Afryki. Kongres, który współorganizujemy, to kolejny krok do zacie-
śnienia wzajemnych relacji. PAIiIZ była zaangażowana w kwietniową 
wizytę premiera Tuska w Nigerii oraz październikową w Zambii i RPA. 
Mamy pierwsze efekty tych wizyt: Ursus podpisał umowę na sprzedaż 
3000 traktorów i maszyn rolniczych do Etiopii, Lubawa dostarczyła 
bazę namiotową dla policji nigeryjskiej. Izodom 2000 podpisał 
w Zambii list intencyjny na budowę domów mieszkalnych, a Navimor 
podpisał list intencyjny i finalizuje projekt otwarcia akademii morskiej 
w Nigerii. Afryka i Polska z pewnością się różnią, ale mają też wiele 
cech wspólnych, jak np. ducha przedsiębiorczości. 

Jakie są cele Kongresu? 
Wzajemne przybliżenie klimatu inwestycyjnego. Nasze zaprosze-

nie przyjęli przedstawiciele rządu, środowisk wspierających biznes oraz 
polskie firmy działające w Afryce. Rzadko zdarza się zgromadzić w jed-

nym miejscu tylu ekspertów, z któ-
rymi można przeprowadzić kon-
kretne rozmowy. Katalog „Poland 
Africa – Partnerstwo w biznesie 
2013” pozwolił obu stronom zapre-
zentować swoje oferty a drugiego 
dnia odbyły się spotkania B2B pol-
skich i afrykańskich przedsiębior-
ców. W przyszłości usłyszymy 

o kolejnych kontraktach, które będą 
bezpośrednim efektem Kongresu. 

Czego możemy oczekiwać od Afryki?
Afryka znana jest z bogactw 

naturalnych – cennych minerałów 
i metali szlachetnych, ropy i gazu. 
Ma ogromny potencjał rolniczy – to 
60 proc. niewykorzystanych gleb pla-
nety i największy rynek zbytu 
na świecie. Błyskawicznie rozwija się 
tam klasa średnia, mająca większą moc nabywczą niż Indie. Polskie 
firmy mają w Afryce szerokie możliwości współpracy: w Angoli stale 
rośnie zapotrzebowanie na towary konsumpcyjne. Algieria buduje 
infrastrukturę i tworzy własną bazę produkcyjną, potrzebuje usług 
i technologii do modernizacji. Te kraje planują dywersyfikację udziela-
nych koncesji wydobywczych i będą szukały współpracy z przemysłem 
górniczo-wydobywczym. Polska jest atrakcyjnym partnerem bizneso-
wym dla krajów afrykańskich oraz wzorem we wprowadzaniu reform 
ekonomicznych i budowaniu systemu wsparcia dla społeczeństwa oby-
watelskiego.

Jaki ma PAIiIZ plany na przyszłość? 
Go Africa – program skupiający się 

na krajach o najlepszych perspekty-
wach dla handlowej i inwestycyjnej eks-
pansji polskich firm. Jestem przekona-
na, że w miarę otwierania się Afryki 
na nowych partnerów biznesowych, 
do Angoli, Algierii, Nigerii, RPA, 
Kenii i Mozambiku dopiszemy kolej-
ne afrykańskie państwa. Program 
powstał z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki, które jego realizację 
zleciło PAIiIZ. 

Rozmawiał: Jerzy Mazur

Co członek Commedie Francaise robi w Łodzi na kongresie, podczas którego 
Polacy sprzedają czołgi do Afryki?
Muszę sprostować: w zeszłym roku złożyłem dymisję i już nie jestem 
członkiem rzeczywistym CF, choć nadal pozostaję honorowym. Od 
trzech lat zajmuję się Teatrem Polskim w Warszawie, którego jestem 
dyrektorem naczelnym. A jestem tutaj, gdyż dyrektor Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Łodzi Janusz Michaluk wystąpił z inicjatywą, żeby zor-
ganizować Festiwal Filmów Nigeryjskich Nolywood w Łodzi i w War-
szawie. Zaproponował też, żeby wieczór inauguracyjny festiwalu odbył 
się w Teatrze Polskim w Warszawie. To jest pierwszy powód mojej obec-
ności na kongresie. A drugi – to moje zainteresowanie Afryką. Przez 
wiele lat pracowałem u Petera Brooka z kolegami z Afryki przy realiza-
cji spektaklu „Mahabharata”. To świat bardzo stary i ważny, w którym 
bije źródło wielu kultur.
I mało jeszcze w Polsce odkryty... 
Tak, jest on mało i powierzchownie w Polsce znany. U nas mówi się 
o kulturze afrykańskiej jak o kulturze europejskiej, a przecież i tu, 
i tam, jest wiele krajów mających swoje własne, zróżnicowane kultury 
i języki. To wielki kontynent o bogatej tradycji i dużym potencjale kul-
turowym oraz gospodarczym. Bardzo mnie to wszystko interesuje 
i chciałbym mieć udział w tworzeniu nowego wizerunku Afryki 
w naszym kraju. A projekt Nolywood jest znakomitą do tego okazją.

Wielu mówców na tym kongresie 
mówiło ze sceny: nie jesteśmy już mali, 
głodni i biedni. Potrzebujemy nowo-
czesnych technologii, przyjeżdżajcie 
do nas inwestować! Afryka się zmie-
nia na naszych oczach, jej tempo 
wzrostu wynosi ponad 10 procent!
No właśnie. Ich zaproszenie 
do Afryki pada na dobry grunt. 
Polska jest aktywnym krajem ludzi młodych i dynamicznych, otwar-
tym na wszechstronne potrzeby współczesnego świata. Nie tylko eko-
nomiczne: wyżywienie ludzkości to podstawa dalszego rozwoju, ale nie 
możemy zapominać o kulturze. To dzięki niej możemy istnieć. Gdyby 
kultury nie było, z jej szczególnymi odmianami i źródłami w różnych 
plemionach i krajach, nie byłoby nas. 
Ten wywiad ukaże się w grudniu. Na co Pan zaprasza łodzian do Teatru 
Polskiego w Warszawie w najbliższym czasie?
Gramy wiele przedstawień – 11 na małej scenie i bodaj 9 na dużej. 
W grudniu i styczniu gramy m.in. „Zemstę” Fredry, „Szkołę żon” 
Moliera, „Burzę” i „Wieczór trzech króli” Szekspira, „Irydiona” Kra-
sińskiego oraz spektakl dla dzieci „Pinokio”. Na małej scenie gramy 
„Wszędzie jest wyspa tu” w oparciu o teksty Szymborskiej, „Listy 
na wyczerpanym papierze” z tekstami Osieckiej i Przybory. Kilka dni 
temu była premiera „Odprawy posłów greckich”, a warto się wybrać 
do nas na „Zwiastowanie” Claudela, „Parady” Potockiego, „Końców-
kę” Becketta oraz mój monodram „Szekspir forever”. Z kolei na zakoń-
czenie roku jubileuszowego 29 stycznia 2014 r. wystawiamy przedsta-
wienie „Bolesław Śmiały” Wyspiańskiego, które wiele mówi o relacjach 
władzy świeckiej i władzy duchowej. To temat poruszający polskich 
widzów od wielu, wielu lat. Następna premiera to „Król Lear” 26 kwiet-
nia ze mną w roli tytułowej.
Trzymamy kciuki i bardzo dziękujemy za rozmowę.

Beata Ostojska i Jerzy Mazur 

Afryka kusi i obiecuje

Zapraszamy
do Nolywood
Rozmowa z Andrzejem Sewerynem, 
dyrektorem Teatru Polskiego 
im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

Rozmowa z Moniką Piątkowską, 
Wiceprezes Polskiej Agencji 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych
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W muzeach 
W piątek 27 listopada, gdy druko-

wało się już grudniowe wydanie 
„Rynku Łódzkiego”, w Centralnym 
Muzeum Włókiennictwa rozpoczął się 
III Salon Ciekawej Książki. Byliśmy 
tam ze stoiskiem naszego wydawnic-
twa, rozmawialiśmy z innymi wystaw-
cami i kupiliśmy mnóstwo książek pod 
choinkę na prezenty. Na relację o tar-

gach zapraszamy do styczniowego wydania informatora! 
W ms1 realizowany jest tej zimy projekt pt. „Madame B”, który ma 

na celu reinterpretację „Pani Bovary”. Powieści Flauberta będzie 
poświęcona wystawa projekcji przedstawiających sytuacje z życia 
bohaterki (wernisaż 6.12). W pałacu przy ul. Więckowskiego zostanie 
również otwarta wystawa ze zbioru 51 dzieł 26 artystów, który budowa-
ny był  z myślą o dołączenia go do muzealnej Kolekcji Sztuki XX i XXI 
wieku (wernisaż 13.12). W ms2 można oglądać nową wystawę prac 
Hüseyina Bahri Alptekina (zm. 2007 r.). Tureckiego artystę intereso-
wał temat globalizacji, na jego wystawie prezentowane są foldery rekla-
mowe, opakowania po żywności i papierosach, zdjęcia; rzeczy przy-
wiezione z zagranicznych podróży, które w muzeum zostały podnie-
sione do rangi przedmiotów sztuki. W Pałacu Herbsta, oprócz nowej 
ekspozycji stałej, warto obejrzeć wystawę poświęconą rodzinie Herb-
stów. Centralne Muzeum Włókiennictwa zaprasza w grudniu na nowe 
wystawy – od 12.12 będzie można oglądać tu naczynia kamionkowe 
Spółdzielni Ceramika Artystyczna z Bolesławca („Sztuka z ognia”), 
ekspozycję przygotowaną w ramach XVII Festiwalu Kultury Chrześci-
jańskiej „Opus sacrum Opus profanum” oraz wystawę firmowaną 
przez IPN w Łodzi pt. „Stowarzyszenie PAX”. Muzeum Miasta Łodzi 
w Pałacu Poznańskich w pełni zasługuje tej zimy na miano „Łódzkie-
go Luwru”. Przez cały grudzień w Galerii Mistrzów Polskich czynna 
będzie wystawa polskiego malarstwa ze zbiorów prywatnych pt. „Mło-
dopolskie fascynacje”. 15.12 o godz. 17.00 odbędzie się spacer po wysta-
wie, który poprowadzi jej kuratorka Monika Nowakowska. W Anek-
sie Jednego Mistrza obejrzymy wystawę rysunków i plakatów Wojcie-

cha Weissa. Wspólnie z Katedrą Litera-
tury Polskiej UŁ Muzeum Miasta 
przygotowało konferencję naukową 
„Tuwim bez końca” (17.12). Obradom 
będą towarzyszyć panele dyskusyjne 
i spektakle. Natomiast wieczory w Sali 
Lustrzanej będą wypełnione muzyką. 
Zaplanowano tam koncert studentów 
Akademii Muzycznej pt. „Maraton 

NaDętych” (11.12), Koncert Wigilijny z udziałem Alicji Majewskiej, 
Ani Pietrzak, Zbigniewa Wodeckiego i Włodzimierza Korcza (13.12) 
oraz koncert Hanny Banaszak w cyklu „W Pałacu Połączonych Pasją” 
(20.12). 

Wytwórnia
Przez cały miesiąc w będzie tu czynna wystawa „Pielgrzym Tysiąc-

lecia”, przygotowana przez Business Corp i Caritas Archidiecezji 
Łódzkiej, na której znajduje się 300 fotografii Jana Pawła II. Przy oka-
zji tej wystawy organizatorzy zaprosili dzieci i młodzież do wzięcia 
udziału w konkursie plastycznym pt. „Jan Paweł II – papież wszyst-
kich ludzi”, który zostanie rozstrzygnięty 12 grudnia. Wytwórnia 
zaprasza też na koncerty Anny Marii Jopek (7.12) oraz „Najpiękniej-
sze polskie kolędy” (17.12). 

W teatrach
W Teatrze Wielkim w grudniu dzieci będą mogły obejrzeć „świą-

teczny” balet „Dziadek do orzechów” (5 i 6.12) oraz baletową wersję-
„Królewny Śnieżki” (20.12). Natomiast w Teatrze Muzycznym dwu-
krotnie wystąpi Moscow City Balet, który pokaże „Jezioro łabędzie” 
(11.12) i „Dziadka do orzechów” (12.12). Jubileusz 45-lecia pracy 
będzie obchodził śpiewak Andrzej Fogel, który 14 grudnia wystąpi 
w roli Oficera w widowisku „Powróćmy jak za dawnych lat”. W Teatrze 
Nowym im. Kazimierza Dejmka warto obejrzeć nowe przedstawienie 
„Mężczyzna prawie idealny” (11-12.12). Jak zawsze przed Świętami 
będzie tu też grana „Pastorałka” (19–22.12). Ponadto teatr zapoczątko-
wał roczny cykl wykładów pt. „Historia teatru dla niewtajemniczo-
nych”, poświęconych historii teatru europejskiego i polskiego; gru-
dniowy wykład nosi tytuł „Realizm. Teatr w dobie naturalizmu” 
(14.12). Teatr Mały w Manufakturze organizuje w dniach 5-8 grudnia 
czwartą edycję Międzynarodowego Łódzkiego Festiwalu Monodramu 
„MonowManu”. Będzie też poranek dla dzieci z Teatrem Pacuś: 
„Zimowa opowieść z Mikołajem” (1, 8 
i 15.12), spektakl artystów Piwnicy pod 
Baranami (1.12) oraz „Zemsta” 
na Boże Narodzenie (26.12). 

Na estradach
W Filharmonii wreszcie zamonto-

wano organy, ale jeszcze milczą, choć 
organista Krzysztof Urbaniak już się 
do nich przymierza. 1 grudnia Filhar-
monia zaprasza na koncert „Valses de 
Vienne”, w którym – w wykonaniu 40-osobowego zespołu – wysłucha-
my muzyki Johanna Straussa. W kolejnym koncercie zabrzmi Symfo-
nia d-moll G. Mahlera – pod batutą Daniela Raiskina wystąpią: Orkie-
stra Symfoniczna i Chór Filharmonii Łódzkiej, dwa chóry Zespołu 
Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki oraz solistka – Ewa Marciniec 
(alt) (7.12). Z gościnnym koncertem utworów Moniuszki, Tansmana 

i Czajkowskiego wystąpi Orkiestra Symfonicz-
na Filharmonii Bałtyckiej (13.12). Będą dwie 
retransmisje z MET – „Falstaff” (14.12) i „Euge-
niusz Oniegin” (28.12). A w świątecznym kon-
cercie symfonicznym wystąpią Orkiestra 
i Chór FŁ pod batutą Daniela Raiskina oraz 
sopranistka Aga Mikołaj; w programie są utwo-
ry Mendelssohna, Haendla oraz wybór kolęd 
Lutosławskiego (20.12). W sali Akademii 
Muzycznej przy ul. Żubardzkiej w grudniu 
będzie spotkanie z Wojciechem Kilarem (6.12), 
obejrzymy musical operowy „Łódź Story” 
(14.12) i wysłuchamy Koncertu na Boże Naro-
dzenie (18.12).

Festiwal Literatury
Dom Literatury (ul. Roosevelta 17) organizuje w dniach 6-15 grud-

nia VII Festiwal Puls Literatury. Do udziału zaproszeni są wybitni 
pisarze, krytycy, tłumacze i literaturoznawcy z Polski i zagranicy. 7 
grudnia odbędą się spotkania z Władysławem Bartoszewskim i z Joan-
ną Bator, nazajutrz – z Wojciechem Góreckim oraz pokaz spektaklu 
„Błazen Pana Boga” według Dario Fo. 13 i 14 grudnia to finały dwóch 
konkursów: na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego oraz Turnie-
ju Jednego Wiersza im. Jacka Bierezina. Puls zakończy się Galą Nagro-
dy Literackiej im. Tuwima w Teatrze Nowym (15.12).

Beata Ostojska

Kulturalny grudzień 

Flecistka z Czech 
Jitka Konecna wystąpiła 

w barokowej odsłonie 
„AŻ Festiwalu”
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Filharmonia Łódzka organi-
zuje sylwestrowy koncert pt. 
„Kochamy seriale oraz piosenki 
Anny German”. Wystąpi zespół 
Alla Vienna, a w programie jest 
muzyka ze znanych filmów 
(„Polskie Drogi”, „Janosik”, 
„Czterdziestolatek”, „Dom”, 
„Czterej Pancerni”), a także 
przeboje Anny German w wyko-
naniu Sylwii Strugińskiej. 
Z kolei zabawa w Teatrze Wiel-
kim nosi tytuł „Szaleństwo syl-
westrowej nocy”. Zanim wystrze-
lą korki szampana publiczność 
posłucha najpiękniejszych arii 
musicalowych i operetkowych. 
Podobny repertuar wypełni kon-
cert „Ten piękny, wspaniały 
świat” w Teatrze Muzycznym. 
Opracował go i wyreżyseruje 
Zbigniew Macias pod kierownic-
twem muzycznym Elżbiety 
Tomali-Nocuń i Michała Kocim-
skiego, a wystąpią soliści Teatru 

Muzycznego. Jeśli zdecydujemy 
się witać Nowy Rok w Teatrze im. 
Jaracza, obejrzymy sztukę „Miłość 
z dostawą do domu” – grają w niej 
m.in. Zdzisław Wardejn i Anna 
Korcz. Można też spędzić sylwestra 
w Teatrze Powszechnym, gdzie 
na Małej Scenie będzie grany spek-
takl „Tu-wim”, na Dużej – „Boeing, 
Boeing”, a potem wspólny toast. 
W Teatrze Małym w ostatni wieczór 
roku będzie grana komedia „Zwa-
riować można” (w wersji z niespo-
dziankami!) w reż. Mariusza Pilaw-
skiego ze świetnymi rolami Teresy Makarskiej, Małgorzaty Lipki, Witol-
da Łuczyńskiego. W Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka będzie 
w obu salach podwójna atrakcja – spektakl i koncert. Goście Dużej Sali 
obejrzą premierę komedii „Zajmijmy się seksem” Walentina Krasnogo-
rowa w reżyserii i opracowaniu Wojciecha Bartoszka, a po przerwie roz-
pocznie się koncertowa wersja spektaklu „Chcę do nieba. Leningrad 
Łódź”. Równolegle w Małej Sali będzie grana komedia „Wszystko 
o kobietach” w reż. Piotra Bikonta, a potem koncertowa wersja spekta-
klu „Mężczyzna prawie idealny” w reż. Artura Gotza. O północy nastą-
pi wspólne spotkanie wszystkich gości, odbędzie się loteria sylwestrowa, 
a każda z par otrzyma butelkę szampana na dalszą część nocy!

(BeO)

W listopadowej aukcji promocyjnej łódzkiego domu aukcyj-
nego Rynek Sztuki wystawiono na sprzedaż ponad 120 obrazów, 
grafik, rysunków i rzeźb artystów łódzkich – przede wszystkim 
absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego. 
Rynek Sztuki już od 2006 r. promuje twórczość plastyczną mło-
dych malarzy, grafików i rzeźbiarzy tej uczelni. Na każdej aukcji 
sprzedaje się ok. 80 proc. oferty i niektóre dzieła znajdują nabyw-
ców za wielokrotność ceny wywoławczej. Wśród autorów jest 
dużo debiutantów, ale są też tacy, którzy brali udział w wielu 
aukcjach i mają za sobą wiele dzieł sprzedanych kolekcjonerom 
w Polsce, Europie i Azji, jak np. Andrzej Fydrych, Beata Jarmuż, 

Katarzyna Kamińska czy Paulina Zalewska. – Do zakupów zachęcają 
bardzo niskie ceny wywoławcze ponieważ nawet duży obraz olejny można 
licytować od 500 zł – wyjaśnia Izabella Powalska. – Średnia wartość 
sprzedanego obiektu w latach poprzednich wynosi ok. 800 zł,  zatem nabycie 
dzieła na aukcji jest w zasięgu możliwości nawet młodych ludzi. Sztuka to 
najlepsza długoterminowa lokata kapitału, zatem warto tu wpaść 
i obejrzeć zasoby domu aukcyjnego. Listopadowa aukcja została 
objęta patronatem przez Prezydent Łodzi Hannę Zdanowską 
i rektor ASP Jolantę Rudzką-Habisiak, a w tym miesiącu Rynek 
Sztuki zaprasza na 165 aukcję dzieł sztuki w niedzielę 8 grudnia. 
Więcej informacji – na stronach www.ryneksztuki.lodz.pl oraz 
www.artinfo.pl 

(jm)

Sztuka po latach

Sylwester z kulturą
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Fotografie  
na wystawach

W galerii ŁTF 
przy ul. Piotrkow-
skiej 102  przez 3 
tygodnie od 8.10 bę-
dzie można oglądać 
wystawę fotografii 
Krzysztofa Jarczew-
skiego pt. „Zapozo-
wani”. Zobaczymy 
na niej portrety 
osób znanych ze 
sceny  politycznej  
i artystycznej. – Nie 
będę udawał, że prezen-

towane zdjęcia to chwile „upolowane” – mówi au-
tor zdjęć. – Zdecydowałem się na pełną współpracę 
z modelami. Dałem im możliwość wystąpienia przed 
aparatem w dowolnym stroju, miejscu, sytuacji. Tacy 
są, jak chcą, ale jednak – pozowali. Wybierali sceno-
grafię, kostiumy, mimikę, rekwizyty. A może jednak, 
dzięki wolności pozy, są na tych zdjęciach prawdzi-
wi? Warto sprawdzić! 

Z kolei w galerii Akademickiego Ośrod-
ka Inicjatyw Artystycznych do 16.10 będą 
eksponowane zdjęcia Grzegorza Michałow-
skiego, który obchodzi 25-lecie pracy zawo-
dowej. Znany łódzki fotoreporter zaczynał 
od publikacji w „Expressie Ilustrowanym”, 
potem robił zdjęcia dla „Przeglądu Sporto-
wego”, obecnie – dla redakcji fotograficznej 
Polskiej Agencji Prasowej. Zapraszamy! (jm)

Zakończyła się budowa sali koncer-
towej Akademii Muzycznej przy ul. Żu-
bardzkiej 2. Uroczyste otwarcie odbędzie 
się 18. 10, a uświetni je cykl koncertów, któ-
ry od adresu nowej sali otrzymał tytuł „AŻ 
festiwal”, a trwać będzie (nomen omen!) 
aż do 18 grudnia. Już 17.10 na nowej estra-
dzie stanie Orkiestra Symfoniczna Akade-
mii Muzycznej w Łodzi, aby pod batutą 

Jerzego Semkowa zagrać utwory Brahmsa 
i Mozarta. Następny dzień przyniesie kon-
cert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Łódzkiej pod batutą Pawła Przytockiego, 
która będzie towarzyszyć pianistce Beacie 
Bilińskiej w Koncercie fortepianowym  
W. Lutosławskiego. W programie są też 
utwory G. Verdiego, R. Wagnera i B. Britte-
na (18.10). Serdecznie zapraszamy!    (BeO)

13 września w siedzibie Okręgowej Rady Ad-
wokackiej w Łodzi przy ul Piotrkowskiej 63 zgro-
madzili się tłumnie adwokaci, radcowie, aplikanci 
i wielu znaczących gości na wieczorze wspomnień 
z okazji X rocznicy śmierci Bożenny Banasik.  
W spotkaniu wzięły też udział Jej dzieci - Kinga 
i Maciej Banasik. Prawnicy ciepło i serdecznie 
wspominali byłą dziekan ORA, podkreślając Jej 
charyzmę i wkład w umocnienie pozycji polskiej 
palestry w Europie. W przywołaniu wspomnień 
pomagały piosenki francuskie wykonane przez 

Agnieszkę Grajnert – Bożenna Banasik była bo-
wiem wielbicielką kultury francuskiej. Postać 
Pani Dziekan przypomniał poświęcony Jej doko-
naniom film dokumentalny, a wieczór był także 
promocją wydanego pośmiertnie tomiku wierszy 
Bożenny Banasik „Miłość w ogrodzie”, który do 
druku przygotowało nasze wydawnictwo. Inicja-
torami spotkania byli adwokaci Bożena Nieciec-
ka-Ostojska i Marek Kopczyński, a patronat nad 
nim sprawował adw. Jarosław Szymański, Dziekan 
Okręgowej  Rady Adwokackiej w Łodzi.        (BeO)

AŻ Akademii Muzycznej 

Pamiętamy o adw. Bożennie Banasik

fot. Grzegorz  
Michałowski

Mec. Marek 
Kopczyński, 
mec. Bożena 
Nieciecka-
Ostojska  
i dziekan 
ORA Jarosław 
Szymański 
fot. Maciej 
Grzegorek

fot. Krzysztof Jarczewski

Kulturalny  październik
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W Spółdzielni Łódzka Szansa 
będą realizowane w grudniu projek-
ty „Dzień Mody” i „Wigilia w Szan-
sie”. Środki na realizację projektów 
wyasygnowała firma Indesit Com-
pany, reprezentowana przez rzecz-
nika prasowego Zygmunta Łopa-
lewskiego. Firma zorganizowała 
konkurs dla studentów Wydziału 
Zarządzania UŁ, którzy mieli opra-
cować projekty promocji spółdziel-
ni „Łódzka Szansa”. Wygrane pro-
jekty będą zrealizowane w grudniu: 
„Dzień Mody i makijażu” 7.12, 
a „Wigilia w Szansie” – 21.12. Pierw-
szej będzie towarzyszyć kiermasz 
wyrobów świątecznych, podczas 
którego zostaną sprzedane karty 
świąteczne wykonane przez miesz-
kańców osiedla z klubu seniora 

„Łódzkiej Szansy”. Kolejna propo-
zycja studentów to „Dzień sportu”, 
który zostanie zorganizowany 
w styczniu 2014 r. „Łódzka Szansa” 
zaprasza mieszkańców Łodzi na Syl-
westra z szampańską zabawą i pysz-
nym jedzeniem (zapisy od 1 grud-
nia). Od dawna chciałam stworzyć miejsce 
– mówi prof. Zdzisława Janowska – 
w którym bezrobotne osoby będą mogły 
zarabiać na życie. Dzięki takim sponso-
rom, jak firma Indesit, możemy pomóc 
wielu osobom. Mamy ambitne plany 
na przyszłość, dlatego zapraszam wszystkich 
do współpracy! 

Więcej informacji na stronie 
www.spoldzielnia-szansa.pl 

(tel. 42 632-33-59, 606 353 636, 
784 088 222, 668 399 211). 

Zapraszamy!

Sklep Muzyczny „Ale 
Jazz!” zaprasza 6 grudnia 
o godz. 18.00 na koncert 
z okazji pierwszej rocznicy 
otwarcia – wystąpią dwa 
młode zespoły Revolvers 
i Sjón. Z kolei 13 grudnia 
zagra tu Krzysztof Ścierański 
z zespołem, najbardziej 
znany gitarzysta basowy 

w Polsce. Właścicielem „Ale Jazz!” jest Czesław Rogaczewski, 
pasjonat muzyki od lat zajmujący się dystrybucją płyt niezależ-
nych polskich i zagranicznych producentów, którzy nie mają 
swoich przedstawicielstw w Polsce. Znajdziemy tu największy 
w Polsce wybór tytułów (blisko 25 tysięcy!) na płytach CD, DVD 
oraz staromodnych winylach, a kupimy tu także bilety w sieciach 
Ticketpro i Eventim na koncerty i imprezy w Łodzi i Polsce. 
Sklep prowadzi sprzedaż również przez internet (www.jazzso-
und.pl), ale warto tu przyjść osobiście i poradzić się menedżera 
salonu Andrzeja Woszczyka, wieloletniego recenzenta muzycz-
nego łódzkiej prasy, co warto kupić na prezent pod choinkę. 

Serdecznie zapraszamy!

Łódzka Szansa na Święta

Ale Jazz! na prezent

Spółdzielnia Socjalna Łódzka Szansa 
ul. Cieszkowskiego 2a 

tel. 42 632 33 59, 
668 339 211, 784 088 222, 668 399 211

Oferujemy:
Obiady domowe 
Przyjęcia okolicznościowe
Imprezy dziecięce, urodziny, imieniny 
Catering dla firm, obsługa konferencji
Wieczorki taneczne 
Klub filmowy, szachowy, brydżowy
warsztaty muzyczno-plastyczne

Sklep Muzyczny „Ale Jazz!” 
ul. Rewolucji 1905 r. nr 78/80

tel. 42 636 08 90
www.jazzsound.pl jazzsound@jazzsound.pl

Ponad 20 tys. płyt CD, DVD oraz na staromodnych winylach!

Krzysztof Ścierański

RAMBO JET Janusz Muniak

10 rynek Łódzki   12(151) 2013NA ŚWIĘTA



2INFORMATOR rynek Łódzki   10(149) 2013

ALICJA
ii 
Łódź

al. Politechniki 19A
tel. 42 684-63-70

WILLA IMPRESJA
Pabianice

ul. Żeromskiego 20A
tel. 42 227-14-14

recepcja@hotel-alicja.pl
www.hotel-alicja.pl

DZIKIE WINO
Wiewiórczyn
ul. Hallera 49

tel. 43 676-20-20

info@dzikiewino.com.pl
www.dzikiewino.com.pl

REYMONT
iii

Łódź
ul. Legionów 81

tel. 42 633-80-23

reymont@hotelewam.pl
www.hotelewam.pl

AVIATOR
iii

Pabianice, ul. Św. 
Rocha 8/10

tel. 42 292-19-81

recepcja@hotelaviator.com.pl
www.hotelaviator.com.pl

recepcja@willa-impresja.pl
www.willa-impresja.pl

DoubleTree  
by Hilton

iiii 
Łódź

ul. Łąkowa 29
tel. 42 208-80-00

www.doubletree.lodz.pl
recepcja@filmhotel.pl

mHotel
iii

Łódź
ul. Św. Teresy 111
tel. 42 652-99-90

mhotel@mhotel.eu
www.mhotel.eu

GRAND
iii

Łódź
ul. Piotrkowska 72
tel. 42 633-99-20

grand@hotel.com.pl
www.grand.hotel.com.pl
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SZCZEGÓŁOWA OFERTA  
W NASZYM KATALOGU

Łódź, ul. 3 Maja 4 
(wjazd: ul. Pabianicka 152) 

tel. +48 42 68-36-000

Łódź, ul. Rokicińska 190 
tel. +48 42 67-70-000

10.indd   14 9/25/13   7:07 PM
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Wiele firm 
handlowych sto-

sunkowo wcześnie 
rozpoczęło świąteczną 
promocję. Hale hurto-
we Selgros Cash&Carry 

opublikowały 19 listopada 
swój coroczny katalog pre-

zentów, tym razem pt. „I Ty 
zostań Świętym Mikołajem”, 

którego ceny obowiązywać będą 
do Świąt Bożego Narodzenia. 

W ofercie Selgros (dostępnej rów-
nież na stronie www.selgros.pl) znaj-
dziemy bardzo szeroki asortyment 

produktów spożywczych, w tym roku 
także świeże ryby. Szeroki asortyment 

artykułów kosmetycznych, kuchennych, 
tekstylnych, sportowych oraz niewyobra-

żalnie duży wybór zabawek. Oferta w dosko-
nałych cenach i świątecznych opakowaniach. 
W halach Selgros można też zamówić zestawy 
upominkowe na Boże Narodzenie. Pracownicy 

marketów oferują pomoc w przygotowaniu 
paczek świątecznych. Ich zawartość jest przygoto-
wywana zgodnie z indywidualnym zamówieniem. 
Personel zapewnia profesjonalną i kompleksową 

obsługę, doradztwo w doborze asortymentu spożywcze-
go i przemysłowego, wysoką jakość i przede wszystkim - 

wyjątkowe promocje i wyprzedaże w super cenach! 
Hale oferują również bony towarowe dla firm, które można 

realizować aż do 31 marca 2014 r. 
To doskonała forma gratyfikacji pracowników, umożliwia 

im dostęp do bardzo bogatej oferty hal Selgros. 
Bony są oferowane w nominałach 20, 50, 100 i 200 złotych. 

Szczegóły pod nr tel: 
42 683 61 07 i 608 621 642 (Selgros-Pabianicka) 

oraz 42 677 02 24 i 664 902 868 (Selgros-Rokicińska). 
W grudniu sieć Selgros Cash&Carry 

zaprasza klientów na zakupy 
do godziny 22.00, 

w niedzielę do 20.00. 
Zapraszamy!

15
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chsmaków
rekomenduje JERZY MAZUR

We wrześniu otwarto dwie zmodernizowane hale Selgros  
Cash&Carry – przy ul. Rokicińskiej i 3 Maja (przy Pabianickiej). Dla 
klientów przygotowano wyjątkowe promocje cenowe i gratisowe za-
kupy (co 50. gratis, a co 100. premiowane odtwarzaczami Blu-Ray!) 
oraz całkiem nowe stoiska ze świeżymi rybami. To absolutna nowość 
obu hal – wśród ryb morskich i oceanicznych znajdziemy tu między 
innymi dorsza, flądrę, halibuta, łososia, makrelę i śledzia, a także 
wiele ryb słodkowodnych, w tym: amura, jesiotra, karpia, pstrąga, 
sandacza i szczupaka. Całość uzupełnia duży wybór owoców morza 
– krewetek, kalmarów, małż i ostryg. 

Selgros Cash&Carry oferuje obecnie około 40 tysięcy produktów 
i jest najlepszym dostawcą produktów dla grupy Ho-Re-Ca czyli dla 

hoteli, restauracji i firm cateringowych. W tym 
roku Selgros otrzymał dwie prestiżowe nagro-

dy: tytuł „Retailer of the Year” przyznawany 
przez dostawców FMCG dla najlepszej 
sieci handlowej w kategorii „hurtownicy  

i dystrybutorzy” oraz – już po 
raz czwarty! – przyznawany 

przez klientów Złoty Laur 
Klienta 2013 w kategorii 

sieci hurtowni handlo-
wych. Gratulujemy!      

(jm)

15

Selgros zaprasza na ryby
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Aviator (Pabianice, ul św. Rocha 8/10, tel. 42 292 19 81)
Koszt 400 zł od pary,  

4 ciepłe posiłki, bufety, stół 
słodki, lampka szampana, 0,5 
l wódki na parę, zabawa na 3 
salach: w balowej gra zespół 
Szoker, w sali 1 jest muzyka 
klubowa, w sali 2 – kameral-
na, będą też fajerwerki.

„Clakier Caffe” (pl. Dąbrowskiego 1, tel. 733 300 072)
Koszt 250 zł/osoba, 

zimny bufet i 4 gorące posił-
ki, zimne napoje, alkohole – 
Open Bar (każdy zamawia, co 
lubi!), muzyka w wykonaniu 
DJ-a, pokaz ogni sztucznych 
przed Teatrem Wielkim.

„Dworek” (ul. Rogowska 24, tel. 42 659 76 40)
Koszt 280 zł/osoba, dania 

zimne i gorące, napoje (bez 
ograniczeń), alkohol wino, 
wódka, whisky (bez ograni-
czeń), konkurs na króla i kró-
lową balu, loteria, pokaz 
sztucznych ogni, ognisko 
z pieczonym prosiakiem, zaba-
wa prowadzona przez DJ-a. 

„Galicja” (Manufaktura Rynek, tel. 42 630 88 55) 
Koszt 399 zł od pary bądź 

249 zł od osoby, 5 posiłków 
ciepłych, różnorodne przeką-
ski zimne oraz ciasta, owoce, 
napoje zimne i alkoholowe. 
Muzykę zapewni DJ Rafał. 
Oferta promocyjna ważna 
do 15 grudnia.

„Hort-Cafe” (ul. Piotrkowska 106/110, tel. 795 501 951)
Koszt 200 zł/osoba, gwa-

rantowana kulinarna uczta 
i fachowa obsługa, mnóstwo 
atrakcji z doskonałą oprawą 
muzyczną w lokalu w samym 
centrum miasta.

16 rynek Łódzki   10(149) 2013
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Hotel Aviator zaprasza 5 października o godz. 19.00 na Wie-
czór Francuski. Będzie można przenieść się w klimat paryskich 
uliczek i kabaretu Moulin Rouge, rozsmakować we francuskich 
specjałach i dobrym winie. W programie są występy taneczne, 
konkursy i animacje z udziałem publiczności, zabawa przy mu-
zyce DJ-a i największych przebojach francuskiej piosenki. Koszt 
zaproszenia wynosi 30 zł za osobę, rezerwację można zrobić elek-
tronicznie (recepcja@hotelaviator.com.pl) lub pod tel. 42 292 
19 81. Zapraszamy!

„Willa Impresja” 
Pabianice, ul. Żeromskiego 20A
tel. 42 227 14 14, 
www.willa-impresja.pl

Szef kuchni Marcin Grodzic-
ki poleca w październiku stek  
z polędwicy wołowej w sosie pie-
przowym, podawany z pieczo-
nymi ziemniaczkami i szpina-
kiem, oraz smażone polędwiczki 
wieprzowe, podawane na sosie  
z sera pleśniowego. Są wyborne, 
a po obiedzie polecam szczegól-
nie domowe wypieki i desery 
z hotelowej kawiarni, które są 
również na wynos!

Kankan w Pabianicach

ZPolędwiczka wieprzowa

Stek z polędwicy wołowej V

10.indd   16 9/25/13   7:07 PM

16 rynek Łódzki   10(149) 2013

chsmaków
rekomenduje JERZY MAZUR

Hotel Aviator zaprasza 5 października o godz. 19.00 na Wie-
czór Francuski. Będzie można przenieść się w klimat paryskich 
uliczek i kabaretu Moulin Rouge, rozsmakować we francuskich 
specjałach i dobrym winie. W programie są występy taneczne, 
konkursy i animacje z udziałem publiczności, zabawa przy mu-
zyce DJ-a i największych przebojach francuskiej piosenki. Koszt 
zaproszenia wynosi 30 zł za osobę, rezerwację można zrobić elek-
tronicznie (recepcja@hotelaviator.com.pl) lub pod tel. 42 292 
19 81. Zapraszamy!

„Willa Impresja” 
Pabianice, ul. Żeromskiego 20A
tel. 42 227 14 14, 
www.willa-impresja.pl

Szef kuchni Marcin Grodzic-
ki poleca w październiku stek  
z polędwicy wołowej w sosie pie-
przowym, podawany z pieczo-
nymi ziemniaczkami i szpina-
kiem, oraz smażone polędwiczki 
wieprzowe, podawane na sosie  
z sera pleśniowego. Są wyborne, 
a po obiedzie polecam szczegól-
nie domowe wypieki i desery 
z hotelowej kawiarni, które są 
również na wynos!

Kankan w Pabianicach

ZPolędwiczka wieprzowa

Stek z polędwicy wołowej V

10.indd   16 9/25/13   7:07 PM

rynek Łódzki   10(149) 2013

chsmaków
rekomenduje JERZY MAZUR

We wrześniu otwarto dwie zmodernizowane hale Selgros  
Cash&Carry – przy ul. Rokicińskiej i 3 Maja (przy Pabianickiej). Dla 
klientów przygotowano wyjątkowe promocje cenowe i gratisowe za-
kupy (co 50. gratis, a co 100. premiowane odtwarzaczami Blu-Ray!) 
oraz całkiem nowe stoiska ze świeżymi rybami. To absolutna nowość 
obu hal – wśród ryb morskich i oceanicznych znajdziemy tu między 
innymi dorsza, flądrę, halibuta, łososia, makrelę i śledzia, a także 
wiele ryb słodkowodnych, w tym: amura, jesiotra, karpia, pstrąga, 
sandacza i szczupaka. Całość uzupełnia duży wybór owoców morza 
– krewetek, kalmarów, małż i ostryg. 

Selgros Cash&Carry oferuje obecnie około 40 tysięcy produktów 
i jest najlepszym dostawcą produktów dla grupy Ho-Re-Ca czyli dla 

hoteli, restauracji i firm cateringowych. W tym 
roku Selgros otrzymał dwie prestiżowe nagro-

dy: tytuł „Retailer of the Year” przyznawany 
przez dostawców FMCG dla najlepszej 
sieci handlowej w kategorii „hurtownicy  

i dystrybutorzy” oraz – już po 
raz czwarty! – przyznawany 

przez klientów Złoty Laur 
Klienta 2013 w kategorii 

sieci hurtowni handlo-
wych. Gratulujemy!      

(jm)

15

Selgros zaprasza na ryby
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ul. Piotrkowska 106/110
Tel. 42 632 44 98, 

42 636 63 77 
www.hortcafe.com.pl 
hortcafe@hortcafe.pl
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FIND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT

Poznaj prawdziwy smak Indii

Od kwietnia w Teatrze Wielkim działa kawiarnia Clakier Caffe  
(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko wypić smaczną kawę, zjeść 
ciasta własnego wypieku i wypić drinka w przerwach między spek-
taklami. Lokal czynny jest od 10.00 do 18.00 (w dni spektakli nawet 
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy tu smakowite dania na go-
rąco, w tym chrupiące krewetki na sałacie z sosem słodko-pikant-
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny i można tu zorganizować 
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię pro-
wadzi Dariusz Trzmielak, właściciel cenionej firmy cateringowej IN-
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź 
EXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty 
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad 
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco po-
lecam i zapraszam! 

Teatralny Clakier 
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W tym roku Urząd Miasta nie organizuje publicznego Sylwestra. 
Na dobrą imprezę masową potrzebne są miliony złotych, których 
gmina nie ma, a robienie zabawy czy pokazu ogni sztucznych 
za 200 tys. zł – jak rok temu – nie ma sensu. Może to i racja: przy tak 
rozkopanych ulicach właściwie nie ma gdzie takiej imprezy zorgani-
zować. Za to na rynku w Manufakturze łodzianie będą mogli zoba-
czyć pokaz fajerwerków. Nie będzie koncertów, ale zostanie stwo-
rzona tzw. bezpieczna strefa. Część rynku zostanie wygrodzona 
i nie będzie tam można wnieść alkoholu ani petard. Kto ma nato-
miast ochotę zabawić się w dobrych lokalach, niżej zebraliśmy kilka 
ofert od zaprzyjaźnionych restauracji. Zapraszamy!

Zapraszamy  na Sylwestra!
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Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42 207 27 60 oraz 793 483 936,) za-
prasza w październiku na nowe dania szefa kuchni, przyrządzane 
pod okiem znawców – konsultantem lokalu jest m.in. prof. Geor-
gii Mintcher z Katedry Slawistyki UŁ. – W tworzeniu karty dań pomaga 
nam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni Bałkanów – wyjaśnia Maciej 
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy tu już kilka smakowitych 
dań, a tym razem przyglądaliśmy się jak powstają zelevi sarmi, czy-
li gołąbki w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są z kapusty 
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych 
bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne, 
gorąco te dania polecam! 

Jesień po bułgarsku

Gołąbki zelevi sarmiPasta kiopołuPieczone bakłażany

10.indd   18 9/25/13   7:08 PM



„Analogia” (Stary Rynek 2, 
tel. 42 636 56 56)
W tym roku restauracja 

nie robi Sylwestra u siebie, 
ale w Klubie Lekarza (ul. 
Czerwona 3, tel. 42 682 57 
39). Koszt 550 zł od pary, 
zimny bufet i 2 gorące dania, 
desery, owoce, napoje, 

wódka, wino i szampan. Zabawa przy muzyce na żywo.

„Piotrkowska Klub 97” (ul; Piotrkowska 97, tel. 42 630 65 73)
Koszt 290 zł/osoba, 

zimne przekąski na półmi-
skach, zupa i drugie danie 
do wyboru, deser, po półno-
cy ciepłe danie, w cenie są 
napoje oraz Open Bar 
z wódką, winem, whisky 
i szampanem. Gra DJ.

„Skandal w kuchn!” (ul. Piotrkowska 89, tel. 604 054 854)
Patryk Apostolidis, wła-

ściciel restauracji, zapowiada 
tylko, że zrobi... „skandalicz-
nie” dobrą imprezę w odno-
wionych wnętrzach lokalu. 
Będzie zimny i ciepły bufet, 
doskonałe drinki i atrakcje 
z niespodzianką!

Tawerna „Pepe Verde” (Manufaktura Rynek, tel. 42 630 88 22)
W Sylwestra restauracja 

będzie funkcjonować jak 
w dni powszednie, zaprasza-
my od godz. 11.00. Można 
przyjść i zamówić swoje ulu-
bione dania z karty. 
A w Nowy Rok Tawerna 
zaprasza od godz. 14:00.

„Willa Impresja” (Pabianice, ul. Żeromskiego 20A, tel. 42 227 14 14)
Koszt 550 zł od pary, 

bufet zimny i dania gorące, 
napoje zimne i gorące (bez 
limitu), 0,5 l wódki i butelka 
szampana, gra zespół „Wiwat 
Trio” Jana Adamkiewicza, 
loteria z nagrodami i pokaz 
fajerwerków.

mHotel (ul. Św. Teresy 111, tel. 42 652 99 90)
Koszt 260 zł/osoba, 

wyszukane menu pełne 
zaskakujących dań, szaleń-
stwo na parkiecie w rytmach 
muzyki serwowanej przez 
DJ-a, elegancka sala z piękny-
mi dekoracjami i szampań-
ska atmosfera.
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Profesjonalne usługi porządkowe 
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

t Kogo zapraszacie do nowej restauracji? 
Chcemy stworzyć miejsce, w któ-

rym dobrze będą się czuli ludzie w prze-
dziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni, 
jak i młodsi, którzy mieszkają w okoli-
cy. Budujemy kartę kuchni od podstaw 
– nie używamy półproduktów, każde 
podawane tu danie powstaje od zera. 
Nasza kuchnia to autorska fuzja najcie-
kawszych połączeń kuchni klasycznej, 
molekularnej i śródziemnomorskiej. 
Łącznie z procesami wędzenia – dbamy 
o to, aby te procesy odbywały się we 
właściwej temperaturze i miały odpo-
wiednie drewno do palenia. Tworzymy 
własne przetwory, mamy już marmola-
dę morelową, a będą też grzyby mary-
nowane.
t Jakie macie do wyboru wina?

Wina muszą być w dobrej cenie, 
aby zachęcały do konsumpcji. Nasza 
załoga jest przygotowana do tego, 
aby o winach opowiedzieć, doradzić  
i właściwie podać. Serwować będziemy 
m.in. hiszpańskie wino stołowe w ka-
rafkach, którego nikt w Łodzi jeszcze 
nie podaje jako domowe. Koszt litro-
wej karafki wyniesie 42 zł, a będą też 
dostępne w karafkach 250 oraz 500 ml. 
t Macie tu ciekawe wnętrze. Co się 
tu będzie działo?

Do „Skandalu w Kuchn!” będą 
przychodzili artyści bez zapowiedzi, 
aby zaskakiwać gości. Będą pokazy 
tanga argentyńskiego, występy mu-
zyczne i recitale. Zapraszamy, wpad-
nijcie do nas!                 (Not. jm)

Będzie „Skandal”...
Rozmowa  
z Patrykiem 
Apostolidisem, 
właścicielem 
restauracji 
„Skandal  
w Kuchn!”

10.indd   17 9/25/13   7:07 PM
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Hotel Aviator zaprasza 5 października o godz. 19.00 na Wie-
czór Francuski. Będzie można przenieść się w klimat paryskich 
uliczek i kabaretu Moulin Rouge, rozsmakować we francuskich 
specjałach i dobrym winie. W programie są występy taneczne, 
konkursy i animacje z udziałem publiczności, zabawa przy mu-
zyce DJ-a i największych przebojach francuskiej piosenki. Koszt 
zaproszenia wynosi 30 zł za osobę, rezerwację można zrobić elek-
tronicznie (recepcja@hotelaviator.com.pl) lub pod tel. 42 292 
19 81. Zapraszamy!

„Willa Impresja” 
Pabianice, ul. Żeromskiego 20A
tel. 42 227 14 14, 
www.willa-impresja.pl

Szef kuchni Marcin Grodzic-
ki poleca w październiku stek  
z polędwicy wołowej w sosie pie-
przowym, podawany z pieczo-
nymi ziemniaczkami i szpina-
kiem, oraz smażone polędwiczki 
wieprzowe, podawane na sosie  
z sera pleśniowego. Są wyborne, 
a po obiedzie polecam szczegól-
nie domowe wypieki i desery 
z hotelowej kawiarni, które są 
również na wynos!

Kankan w Pabianicach

ZPolędwiczka wieprzowa

Stek z polędwicy wołowej V

10.indd   16 9/25/13   7:07 PM
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Hotel Aviator zaprasza 5 października o godz. 19.00 na Wie-
czór Francuski. Będzie można przenieść się w klimat paryskich 
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tel. 42 227 14 14, 
www.willa-impresja.pl

Szef kuchni Marcin Grodzic-
ki poleca w październiku stek  
z polędwicy wołowej w sosie pie-
przowym, podawany z pieczo-
nymi ziemniaczkami i szpina-
kiem, oraz smażone polędwiczki 
wieprzowe, podawane na sosie  
z sera pleśniowego. Są wyborne, 
a po obiedzie polecam szczegól-
nie domowe wypieki i desery 
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również na wynos!
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Zapraszamy  na Sylwestra!
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FIND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT

Poznaj prawdziwy smak Indii

Od kwietnia w Teatrze Wielkim działa kawiarnia Clakier Caffe  
(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko wypić smaczną kawę, zjeść 
ciasta własnego wypieku i wypić drinka w przerwach między spek-
taklami. Lokal czynny jest od 10.00 do 18.00 (w dni spektakli nawet 
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy tu smakowite dania na go-
rąco, w tym chrupiące krewetki na sałacie z sosem słodko-pikant-
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny i można tu zorganizować 
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię pro-
wadzi Dariusz Trzmielak, właściciel cenionej firmy cateringowej IN-
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź 
EXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty 
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad 
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco po-
lecam i zapraszam! 

Teatralny Clakier 
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We wrześniu otwarto dwie zmodernizowane hale Selgros  
Cash&Carry – przy ul. Rokicińskiej i 3 Maja (przy Pabianickiej). Dla 
klientów przygotowano wyjątkowe promocje cenowe i gratisowe za-
kupy (co 50. gratis, a co 100. premiowane odtwarzaczami Blu-Ray!) 
oraz całkiem nowe stoiska ze świeżymi rybami. To absolutna nowość 
obu hal – wśród ryb morskich i oceanicznych znajdziemy tu między 
innymi dorsza, flądrę, halibuta, łososia, makrelę i śledzia, a także 
wiele ryb słodkowodnych, w tym: amura, jesiotra, karpia, pstrąga, 
sandacza i szczupaka. Całość uzupełnia duży wybór owoców morza 
– krewetek, kalmarów, małż i ostryg. 

Selgros Cash&Carry oferuje obecnie około 40 tysięcy produktów 
i jest najlepszym dostawcą produktów dla grupy Ho-Re-Ca czyli dla 

hoteli, restauracji i firm cateringowych. W tym 
roku Selgros otrzymał dwie prestiżowe nagro-

dy: tytuł „Retailer of the Year” przyznawany 
przez dostawców FMCG dla najlepszej 
sieci handlowej w kategorii „hurtownicy  

i dystrybutorzy” oraz – już po 
raz czwarty! – przyznawany 

przez klientów Złoty Laur 
Klienta 2013 w kategorii 

sieci hurtowni handlo-
wych. Gratulujemy!      

(jm)

15

Selgros zaprasza na ryby
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Od lutego w Manufakturze 
– na wprost wejścia do Muzeum 
Sztuki ms2 – działa restauracja 
„Suzette”, oferująca wyśmienite 
przystawki, zupy, sałaty i nale-
śniki, desery, ale także śniadania 
serwowane do godziny 13.00. 
Szef kuchni poleca szczególnie 
zupy: serową oraz brokułową 
z prażonymi płatkami migda-
łów, zaś na drugie danie – nale-
śnik z plastrami polędwicy wie-
przowej w sosie kurkowym albo 
naleśnik ze szpinakiem i ser-
kiem ricotta, aromatyzowanym 
czosnkiem. Na deser wybieramy 
tartę limonkową lub słodki nale-
śnik z serkiem waniliowym, 
owocami i bitą śmietaną. Były 
wyborne, a można tu przebierać 
w blisko 40 rodzajach naleśni-
ków! Znajdziemy tu m.in. kon-
kursowe danie X Festiwalu 
Dobrego Smaku – Naleśnik 
Julie&Julia z wołowiną po bur-
gundzku, zaś w mroźne gru-
dniowe wieczory warto tu napić 
się grzańca. Nasz lokal – wyjaśnia 
jego kierowniczka Martyna 
Frąckowicz – jest otwarty od 10.00 
do 22.00, w piątki i soboty – 
do 23.00, a w niedziele otwieramy 
o 11.00. Miejsca jest tu sporo, 
lokal ma bowiem drugie piętro 
z przytulnymi stolikami, 
a na parterze możemy raczyć się 
bajecznymi pysznościami, sie-
dząc na bardzo wygodnych 
kanapach. Gorąco polecam! 

Bajkowe naleśniki w „Suzette”

Česky film

 restauracja 

& pub
www.ceskyfilm.pl 

ul. Tymienieckiego 25a,        tel: 881 403 888
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uliczek i kabaretu Moulin Rouge, rozsmakować we francuskich 
specjałach i dobrym winie. W programie są występy taneczne, 
konkursy i animacje z udziałem publiczności, zabawa przy mu-
zyce DJ-a i największych przebojach francuskiej piosenki. Koszt 
zaproszenia wynosi 30 zł za osobę, rezerwację można zrobić elek-
tronicznie (recepcja@hotelaviator.com.pl) lub pod tel. 42 292 
19 81. Zapraszamy!

„Willa Impresja” 
Pabianice, ul. Żeromskiego 20A
tel. 42 227 14 14, 
www.willa-impresja.pl
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nie domowe wypieki i desery 
z hotelowej kawiarni, które są 
również na wynos!

Kankan w Pabianicach

ZPolędwiczka wieprzowa

Stek z polędwicy wołowej V
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Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42 207 27 60 oraz 793 483 936,) za-
prasza w październiku na nowe dania szefa kuchni, przyrządzane 
pod okiem znawców – konsultantem lokalu jest m.in. prof. Geor-
gii Mintcher z Katedry Slawistyki UŁ. – W tworzeniu karty dań pomaga 
nam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni Bałkanów – wyjaśnia Maciej 
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy tu już kilka smakowitych 
dań, a tym razem przyglądaliśmy się jak powstają zelevi sarmi, czy-
li gołąbki w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są z kapusty 
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych 
bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne, 
gorąco te dania polecam! 

Jesień po bułgarsku

Gołąbki zelevi sarmiPasta kiopołuPieczone bakłażany
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Rynek Manufaktury (na wprost ms2)  
Tel. 42 665 52 74, 885 201 471

Dania także są na wynos z dowozem!
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Poznaj prawdziwy smak Indii

Od kwietnia w Teatrze Wielkim działa kawiarnia Clakier Caffe  
(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko wypić smaczną kawę, zjeść 
ciasta własnego wypieku i wypić drinka w przerwach między spek-
taklami. Lokal czynny jest od 10.00 do 18.00 (w dni spektakli nawet 
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy tu smakowite dania na go-
rąco, w tym chrupiące krewetki na sałacie z sosem słodko-pikant-
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny i można tu zorganizować 
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię pro-
wadzi Dariusz Trzmielak, właściciel cenionej firmy cateringowej IN-
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź 
EXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty 
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad 
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco po-
lecam i zapraszam! 

Teatralny Clakier 
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Na listopadowym śniadaniu Klubu 
Dyrektorów Finansowych „Dialog” 
(www.businessdialog.pl) w Hotelu 
andel`s Łódź spotkali się szefowie 
kilku łódzkich firm, którzy wysłuchali 
niezwykle interesującej analizy Mariu-
sza Adamiaka, dyrektora Biura Strate-
gii Rynkowych PKO Bank Polski. Po 
wykładzie uczestnicy dyskutowali 
o tym, w jakim kierunku przekształca 
się globalna gospodarka, w jakim Pol-
ska, i jak najlepiej prowadzić własny 
biznes w obliczu tych zmian. Chiny wła-

śnie spowalniają – mówił dyr. Adamiak – i w najbliższych latach tempo wzro-
stu spadnie do 6-7 proc. Z optymizmem należy natomiast przyglądać się gospodar-
ce amerykańskiej, co ma duży wpływ na Europę. Dyrektorzy zastanawiali się, 
które z tych informacji powinni wziąć pod uwagę podejmując decyzje 
o inwestycjach. Klub, jak wyjaśnia z kolei jego szefowa Iwona D. Bart-
czak, w 2014 roku zorganizuje 7 spotkań w Łodzi w celu wymiany opi-
nii i doświadczeń, nie tylko dla dyrektorów finansowych. Będziemy je 
śledzić i komentować na naszych łamach.                                                  (jm)

Klub Dyrektorów na śniadaniu 
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We wrześniu otwarto dwie zmodernizowane hale Selgros  
Cash&Carry – przy ul. Rokicińskiej i 3 Maja (przy Pabianickiej). Dla 
klientów przygotowano wyjątkowe promocje cenowe i gratisowe za-
kupy (co 50. gratis, a co 100. premiowane odtwarzaczami Blu-Ray!) 
oraz całkiem nowe stoiska ze świeżymi rybami. To absolutna nowość 
obu hal – wśród ryb morskich i oceanicznych znajdziemy tu między 
innymi dorsza, flądrę, halibuta, łososia, makrelę i śledzia, a także 
wiele ryb słodkowodnych, w tym: amura, jesiotra, karpia, pstrąga, 
sandacza i szczupaka. Całość uzupełnia duży wybór owoców morza 
– krewetek, kalmarów, małż i ostryg. 

Selgros Cash&Carry oferuje obecnie około 40 tysięcy produktów 
i jest najlepszym dostawcą produktów dla grupy Ho-Re-Ca czyli dla 

hoteli, restauracji i firm cateringowych. W tym 
roku Selgros otrzymał dwie prestiżowe nagro-

dy: tytuł „Retailer of the Year” przyznawany 
przez dostawców FMCG dla najlepszej 
sieci handlowej w kategorii „hurtownicy  

i dystrybutorzy” oraz – już po 
raz czwarty! – przyznawany 

przez klientów Złoty Laur 
Klienta 2013 w kategorii 

sieci hurtowni handlo-
wych. Gratulujemy!      

(jm)

15

Selgros zaprasza na ryby
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Profesjonalne usługi porządkowe 
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

t Kogo zapraszacie do nowej restauracji? 
Chcemy stworzyć miejsce, w któ-

rym dobrze będą się czuli ludzie w prze-
dziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni, 
jak i młodsi, którzy mieszkają w okoli-
cy. Budujemy kartę kuchni od podstaw 
– nie używamy półproduktów, każde 
podawane tu danie powstaje od zera. 
Nasza kuchnia to autorska fuzja najcie-
kawszych połączeń kuchni klasycznej, 
molekularnej i śródziemnomorskiej. 
Łącznie z procesami wędzenia – dbamy 
o to, aby te procesy odbywały się we 
właściwej temperaturze i miały odpo-
wiednie drewno do palenia. Tworzymy 
własne przetwory, mamy już marmola-
dę morelową, a będą też grzyby mary-
nowane.
t Jakie macie do wyboru wina?

Wina muszą być w dobrej cenie, 
aby zachęcały do konsumpcji. Nasza 
załoga jest przygotowana do tego, 
aby o winach opowiedzieć, doradzić  
i właściwie podać. Serwować będziemy 
m.in. hiszpańskie wino stołowe w ka-
rafkach, którego nikt w Łodzi jeszcze 
nie podaje jako domowe. Koszt litro-
wej karafki wyniesie 42 zł, a będą też 
dostępne w karafkach 250 oraz 500 ml. 
t Macie tu ciekawe wnętrze. Co się 
tu będzie działo?

Do „Skandalu w Kuchn!” będą 
przychodzili artyści bez zapowiedzi, 
aby zaskakiwać gości. Będą pokazy 
tanga argentyńskiego, występy mu-
zyczne i recitale. Zapraszamy, wpad-
nijcie do nas!                 (Not. jm)

Będzie „Skandal”...
Rozmowa  
z Patrykiem 
Apostolidisem, 
właścicielem 
restauracji 
„Skandal  
w Kuchn!”
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wwwbuddhapub.pl
ul. Tymienieckiego 22/24

tel. 42 673-02-90, 695-589-093
 Od lewej: Iwona D. Bartczak, 

Mariusz Adamiak, 
Krzysztof Kwiecień z Kancelarii KKR 

oraz Jerzy Królikowski, dyrektor 
ds. ekonomicznych WIFAMA-PREXER
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Restauracja Bułgarska 69 (tel. 42 207 27 60 oraz 793 483 936,) za-
prasza w październiku na nowe dania szefa kuchni, przyrządzane 
pod okiem znawców – konsultantem lokalu jest m.in. prof. Geor-
gii Mintcher z Katedry Slawistyki UŁ. – W tworzeniu karty dań pomaga 
nam też Mariana Mamos, znawczyni kuchni Bałkanów – wyjaśnia Maciej 
Sosnowski, menedżer lokalu. Testowaliśmy tu już kilka smakowitych 
dań, a tym razem przyglądaliśmy się jak powstają zelevi sarmi, czy-
li gołąbki w liściach kiszonej kapusty (polskie robione są z kapusty 
słodkiej!) oraz kiopołu – tradycyjna bułgarska pasta z pieczonych 
bakłażanów, grillowanej papryki i świeżych pomidorów. Wyborne, 
gorąco te dania polecam! 

Jesień po bułgarsku

Gołąbki zelevi sarmiPasta kiopołuPieczone bakłażany
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Poznaj prawdziwy smak Indii

Od kwietnia w Teatrze Wielkim działa kawiarnia Clakier Caffe  
(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko wypić smaczną kawę, zjeść 
ciasta własnego wypieku i wypić drinka w przerwach między spek-
taklami. Lokal czynny jest od 10.00 do 18.00 (w dni spektakli nawet 
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy tu smakowite dania na go-
rąco, w tym chrupiące krewetki na sałacie z sosem słodko-pikant-
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny i można tu zorganizować 
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię pro-
wadzi Dariusz Trzmielak, właściciel cenionej firmy cateringowej IN-
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź 
EXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty 
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad 
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco po-
lecam i zapraszam! 

Teatralny Clakier 
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Hotel Aviator zaprasza 5 października o godz. 19.00 na Wie-
czór Francuski. Będzie można przenieść się w klimat paryskich 
uliczek i kabaretu Moulin Rouge, rozsmakować we francuskich 
specjałach i dobrym winie. W programie są występy taneczne, 
konkursy i animacje z udziałem publiczności, zabawa przy mu-
zyce DJ-a i największych przebojach francuskiej piosenki. Koszt 
zaproszenia wynosi 30 zł za osobę, rezerwację można zrobić elek-
tronicznie (recepcja@hotelaviator.com.pl) lub pod tel. 42 292 
19 81. Zapraszamy!

„Willa Impresja” 
Pabianice, ul. Żeromskiego 20A
tel. 42 227 14 14, 
www.willa-impresja.pl

Szef kuchni Marcin Grodzic-
ki poleca w październiku stek  
z polędwicy wołowej w sosie pie-
przowym, podawany z pieczo-
nymi ziemniaczkami i szpina-
kiem, oraz smażone polędwiczki 
wieprzowe, podawane na sosie  
z sera pleśniowego. Są wyborne, 
a po obiedzie polecam szczegól-
nie domowe wypieki i desery 
z hotelowej kawiarni, które są 
również na wynos!

Kankan w Pabianicach

ZPolędwiczka wieprzowa

Stek z polędwicy wołowej V
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Monika i Maciej Dąbrowscy, właściciele restauracji „Cammino”, 
zaprosili nas w listopadzie na otwarcie lokalu. Przez lata mieścił się on 
w Manufakturze, ale w 2012 r. restauracja musiała się stamtąd wyprowa-
dzić. Teraz jest na ul. Głowackiego 5a (skrzyżowanie ul. Sucharskiego 
i Staszica). Mniej tu miejsca niż w Manufakturze, gdzie lokal był dwupię-
trowy, ale jest tak samo przytulnie, a przede wszystkim – równie smacz-
nie, bo szef kuchni się nie zmienił. Gratulujemy! 

„Cammino” powraca
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(tel. 733 300 072). Ale można tu nie tylko wypić smaczną kawę, zjeść 
ciasta własnego wypieku i wypić drinka w przerwach między spek-
taklami. Lokal czynny jest od 10.00 do 18.00 (w dni spektakli nawet 
do 24.00), a w porze lunchu zamówimy tu smakowite dania na go-
rąco, w tym chrupiące krewetki na sałacie z sosem słodko-pikant-
nym. Clakier Caffe jest bardzo ustawny i można tu zorganizować 
bankiet, przyjęcie lub spotkanie okolicznościowe – kawiarnię pro-
wadzi Dariusz Trzmielak, właściciel cenionej firmy cateringowej IN-
TERBANKIET oraz restauracji „Congresowa” w nowej Hali Łódź 
EXPO. W Clakier Caffe można obejrzeć wystawę malarstwa Beaty 
Szwed, znanej artystki i autorki opracowań graficznych do ponad 
50 filmów fabularnych, w tym „Seksmisji” i „Vabank”. Gorąco po-
lecam i zapraszam! 

Teatralny Clakier 
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Na otwarciu śpiewał Lech Dyblik 
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We wrześniu odbyły się Międzynarodowe 
Targi REHABILITACJA, organizowane od 21 
lat przez łódzką spółkę INTERSERVIS. Przyje-
chało tu 230 wystawców‚ sześć  tysięcy lekarzy 
rehabilitantów, fizjoterapeutów‚ naukowców  
i osób niepełnosprawnych z opiekunami. To jedna  
z najważniejszych imprez branży medycznej  
w Europie, prezentująca najnowsze urządzenia 
wspomagające diagnozowanie‚ leczenie i reha-
bilitację. W tym roku swoją premierę miały tu 
m.in. robot wspomagający rehabilitację rąk, 
słuchawki służące do światłoterapii podczas se-
zonowych depresji, interaktywne gry do terapii 
dzieci z autyzmem oraz sprzęt do nauki chodu. 
Podczas targów odbyło się kilkanaście konfe-
rencji i warsztatów poświęconych fizykoterapii  
w stomatologii, rehabilitacji kardiologicznej oraz 
systemowi opieki nad osobami niepełnosprawny-
mi. Złote medale Targów Rehabilitacja zdobyły 
firmy MEDEN-INNMED za PiezoWave2 działa-
jący skupioną falą uderzeniową ESWT, KOOR-
DYNACJA za system do oceny postawy i chodu 
FreeMed Posture, oraz BTL Polska za aparat do 
terapii ultradźwiękowej BTL-4710. Wyróżnienia 
przyznano firmom HABILIS za ortezę dla osób 
po udarze, VITA za urządzenie do reedukacji cho-
du Parestand oraz STANLEY za taśmę termopla-
styczną Orficast. Gratulujemy!

Złota Rehabilitacja

MEDEN-INNMED

BTL POLSKA

KOORDYNACJA

STANLEY

VITA

HABILIS
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W listopadzie odbyło się przekazanie sprzętu 
do terapii metodą prof. Alfreda Tomatisa, który 
Stowarzyszenie „Przyjaciele Świata” zakupiło dla 
uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi. 
Aparat umożliwia leczenie zaburzeń mowy i kon-
centracji, ADHD, autyzmu oraz dysleksji. Koszt 
zakupu aparatu wynosi 90 tys. złotych. – Cieszymy 
się, że sprzęt pomoże dzieciakom zdobywać wiedzę i ćwiczyć 
umiejętności sprawnego mówienia – powiedziała prezes 
Stowarzyszenia Agnieszka Zarembska. – Zakup 

urządzenia był możliwy dzięki datkom zebranym podczas czerwcowej Kolacji 
Charytatywnej. Dwa razy do roku urządzamy spotkania z mistrzem kuchni, 
a na spotkaniu 7 grudnia w Hotelu andel`s goście posmakują dań Roberta Sowy. 
Stowarzyszenie wspiera tym razem Zakład Genetyki ICZMP w Łodzi, 
leczący osoby z wadami wrodzonymi, oraz świetlice podwórkowe. 

Środki zgromadzone podczas 
wcześniejszych Kolacji Charyta-
tywnych pozwoliły w tym roku 
na zakup stanowisk do pielęgnacji 
noworodków dla Kliniki Kardio-
logii CZMP w Łodzi. W progra-
mie grudniowej kolacji będzie 
muzyka na żywo i mnóstwo atrak-
cji. Patronat Honorowy nad 
imprezą objęła Pani Wojewoda 
Jolanta Chełmińska, a sponsorem 
strategicznym imprezy jest andel’s 
Łódź. 

Więcej informacji pod nume-
rem 607 14 20 23 oraz na stronie 
www.przyjacieleswiata.pl 

Zapraszamy do współpracy!

Autoryzowany Dealer Husqvarna w Łodzi oferuje sprzęt do odśnie-
żania – zarówno do wykorzystania przydomowego, jak i profesjonalne-

go. W salonie przy ul. Bronisin 17 (od ul. 
Kolumny) znajdziemy także produkty marek 
McCulloch, Flymo i Gardena. Ceny dmuchaw 
do śniegu zaczynają się od 1799 zł (jednostop-
niowe) oraz 3999 zł (dwustopniowe). Warto 
przygotować się na pierwszy opad białego 
puchu i nabyć sprzęt już teraz! Polecamy także 
pilarki spalinowe i elektryczne, które pozwolą 
przygotować drewno opałowe do kominka 
(ceny od 419 zł). Kosiarki i traktorki oferujemy 
w specjalnych posezonowych cenach (możliwa 

płatność kartą, a także zakup 
na niskooprocentowane raty). 
Prowadzimy serwis gwarancyj-
ny i pogwarancyjny. 

Zapraszamy do sklepu oraz 
na stronę www.bronkos.pl 

Przyjaciele Świata gotują i dają 

Husqvarna do Sniegu i kominka
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chsmaków
rekomenduje JERZY MAZUR

Profesjonalne usługi porządkowe 
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

t Kogo zapraszacie do nowej restauracji? 
Chcemy stworzyć miejsce, w któ-

rym dobrze będą się czuli ludzie w prze-
dziale 25-45 lat – zarówno biznesmeni, 
jak i młodsi, którzy mieszkają w okoli-
cy. Budujemy kartę kuchni od podstaw 
– nie używamy półproduktów, każde 
podawane tu danie powstaje od zera. 
Nasza kuchnia to autorska fuzja najcie-
kawszych połączeń kuchni klasycznej, 
molekularnej i śródziemnomorskiej. 
Łącznie z procesami wędzenia – dbamy 
o to, aby te procesy odbywały się we 
właściwej temperaturze i miały odpo-
wiednie drewno do palenia. Tworzymy 
własne przetwory, mamy już marmola-
dę morelową, a będą też grzyby mary-
nowane.
t Jakie macie do wyboru wina?

Wina muszą być w dobrej cenie, 
aby zachęcały do konsumpcji. Nasza 
załoga jest przygotowana do tego, 
aby o winach opowiedzieć, doradzić  
i właściwie podać. Serwować będziemy 
m.in. hiszpańskie wino stołowe w ka-
rafkach, którego nikt w Łodzi jeszcze 
nie podaje jako domowe. Koszt litro-
wej karafki wyniesie 42 zł, a będą też 
dostępne w karafkach 250 oraz 500 ml. 
t Macie tu ciekawe wnętrze. Co się 
tu będzie działo?

Do „Skandalu w Kuchn!” będą 
przychodzili artyści bez zapowiedzi, 
aby zaskakiwać gości. Będą pokazy 
tanga argentyńskiego, występy mu-
zyczne i recitale. Zapraszamy, wpad-
nijcie do nas!                 (Not. jm)

Będzie „Skandal”...
Rozmowa  
z Patrykiem 
Apostolidisem, 
właścicielem 
restauracji 
„Skandal  
w Kuchn!”
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We wrześniu odbyły się Międzynarodowe 
Targi REHABILITACJA, organizowane od 21 
lat przez łódzką spółkę INTERSERVIS. Przyje-
chało tu 230 wystawców‚ sześć  tysięcy lekarzy 
rehabilitantów, fizjoterapeutów‚ naukowców  
i osób niepełnosprawnych z opiekunami. To jedna  
z najważniejszych imprez branży medycznej  
w Europie, prezentująca najnowsze urządzenia 
wspomagające diagnozowanie‚ leczenie i reha-
bilitację. W tym roku swoją premierę miały tu 
m.in. robot wspomagający rehabilitację rąk, 
słuchawki służące do światłoterapii podczas se-
zonowych depresji, interaktywne gry do terapii 
dzieci z autyzmem oraz sprzęt do nauki chodu. 
Podczas targów odbyło się kilkanaście konfe-
rencji i warsztatów poświęconych fizykoterapii  
w stomatologii, rehabilitacji kardiologicznej oraz 
systemowi opieki nad osobami niepełnosprawny-
mi. Złote medale Targów Rehabilitacja zdobyły 
firmy MEDEN-INNMED za PiezoWave2 działa-
jący skupioną falą uderzeniową ESWT, KOOR-
DYNACJA za system do oceny postawy i chodu 
FreeMed Posture, oraz BTL Polska za aparat do 
terapii ultradźwiękowej BTL-4710. Wyróżnienia 
przyznano firmom HABILIS za ortezę dla osób 
po udarze, VITA za urządzenie do reedukacji cho-
du Parestand oraz STANLEY za taśmę termopla-
styczną Orficast. Gratulujemy!

Złota Rehabilitacja

MEDEN-INNMED

BTL POLSKA

KOORDYNACJA

STANLEY

VITA

HABILIS
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ejmotoryzacji
Piekielnie  

dobre granie!

Lubisz 
muzykę i masz  

kiepski sprzęt w samochodzie?
Wpadnij do serwisu audiomania przy ul. Kolum-

ny 122/128 (tel. 501 490 543 oraz 516 879 839). Zainstalu-
jesz tu najbardziej wymyślne radia, głośniki, wzmacniacze, 

systemy video, CB-Radia, systemy nawigacji GPS lub zestawy 
głośno-mówiące. Firma specjalizuje się także w zabudowie 
bagażników, przeróbkach wnętrz pojazdów, montowaniu 
czujników cofania, zabezpieczeniach i alarmach, satelitar-

nych systemach monitorowania i systemach ksenonowych. 
Zajrzyj na www.caraudiomania.pl i wpadnij do nas na 
konsultacje. Doradzimy, jak przygotować samochód 

do słuchania muzyki!
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wymiana oleju oraz filtrów
wymiana klocków hamulcowych
układy wydechowe
dojazd do klienta
serwis opon
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Nowa Mazda 3 hatchback 
zadebiutowała w czerwcu br., 
ale do sprzedaży trafiła dopie-
ro jesienią. Pięciodrzwiowy 
kompakt jest trzecim przed-
stawicielem nowej generacji 
pojazdów z autorską stylizacją  

„KODO – Dusza Ruchu”. Znajdziemy tu cały szereg przełomowych 
technologii SKYACTIV, znanych już w modelach Mazda CX-5 
i Mazda6. Mazda3 od swojego debiutu w 2003 r. zdobyła ponad 130 
prestiżowych nagród. Technologie SKYACTIV to lekkie silniki, skrzy-
nie biegów, podwozie i nadwozie, opracowane przez koncern od zera. 
Samochód ma całkowicie odnowione wnętrze i wyposażony jest mię-
dzy innymi w radio AhaTM. To jeden z pierwszych samochodów seg-

mentu C, które są podłączone do globalnej sieci. Jest także najnow-
szym modelem opracowanym według strategii „Odpowiedzialny 
Zoom-Zoom”, zgodnie z którą koncern buduje samochody ekono-
miczne i bezpieczne, dostar-
czające zarazem wiele przy-
jemności z jazdy. Nowy kom-
pakt stanowi niemal jedną 
trzecią globalnej sprzedaży 
marki i jest istotną częścią 
planów firmy. W Łodzi 
można go kupić w jedynym 
autoryzowanym salonie 
Mazdy przy ul. 3 Maja 1/3. 
Zapraszamy!

Auto z duszą ruchu 
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Firma Auto-SPA (www.autospa-lodz.pl) we wrześniu 
otworzyła nową filię w podziemnym garażu hotelu Double-
Tree by Hilton oraz mobilną myjnię z dojazdem do klienta 
(tel. 507-504-574). Myjnia przy ul. Kilińskiego 85 (tel. 730-33-
99-66) specjalizuje się w auto detailingu, poza myciem samo-
chodu można pozbyć się rys, wypolerować lakier, wyprać 
tapicerkę czy nawet wypolerować zabrudzone reflektory. 
Natomiast w nowej filii w hotelu DoubleTree (tel. 608 88 33 
11) pracownicy mają do dyspozycji innowacyjne urządzenie 
Magic Steam Jet, służące do mycia samochodu oraz prania 
tapicerki za pomocą suchej pary pod wysokim ciśnieniem. 
Po takim zabiegu – wyjaśnia Michał Milczarek, właściciel fir-
my – samochód jest idealnie czysty, wyprana tapicerka jest sucha po 15 
minutach, a para czyści najgłębsze zakamarki – kratki wentylacyjne, 
uszczelki czy zawiasy. Serdecznie zapraszam! 

Myjnia z dużym zasięgiem

Przy ul. Kilinskiego 85 na samym końcu posesji 
działa serwis samochodowy MAGNUM. Można tu 
wymienić opony, olej, filtry i klocki hamulcowe, jak 
również naprawić zawieszenie i układ wydechowy. 
Ceny są niezwykle atrakcyjne, zaś prace wykonywa-
ne są szybko i profesjonalnie. Warto wcześniej umó-
wić się na wizytę dzwoniąc pod numer 502 142 003. 
Zapraszamy! 

Magnum Car Service

ejmotoryzacji

10.indd   23 9/25/13   7:09 PM



sklad_q.indd   1 2013-11-28   16:58:54


