
WRZESIEŃ 2009
nr 9(100)

IS
SN

 1
64

2-
14

34



220000112200002222000033220000442200005522000066220000772200008822000099



Sto na dziewięć
Mogło być ich więcej, ale w 2001 r. wydaliśmy

tylko siedem numerów „Rynku Łódzkiego”. Na zle-
cenie Urzędu Miasta Łodzi przygotowywaliśmy
wtedy co dwa miesiące do druku magazyn „Łódź 
w Centrum Uwagi” i na więcej własnych wydań nie
starczyło już czasu. Magazyn „ŁwCU” przestał się
ukazywać pod koniec roku i od 2002 r. „Rynek Łódz-
ki” przeszedł na cykl miesięczny. Na wydanie stu
numerów musieliśmy zatem pracować dziewięć lat. 

Magazyn nie powstał z niczego. Piórem macham od 1975 r. Przez
parę lat byłem w składzie redakcji miesięcznika „Kontynenty”, 
w którym pisać uczyli mnie Elżbieta Dzikowska i Ryszard Kapuściń-
ski. Pracowałem później w radiu i telewizji, w połowie lat 1980.
wyemigrowałem do USA, gdzie zaglądałem do różnych dziur związa-
nych z Dzikim Zachodem. Po powrocie do kraju pracowałem 
w prywatnych firmach, ale mam po kowbojsku niesforny charakter 
i nigdy nie lubiłem skakać przez cudze płoty. W 1993 r. założyłem
własną firmę wydawniczą. Na początku pisałem artykuły i teksty
reklamowe, robiłem dla magazynów zdjęcia i projekty reklam, zaczą-
łem też wydawać książki. Przez długi czas współpracowałem 
z poznańską „Gazetą Targową”, najlepszym wówczas pismem targo-
wym w Polsce. W 1995 r. zostałem dyrektorem łódzkiego oddziału
firmy, która wydawała magazyn „Łódź Co Gdzie Kiedy”. Przejmowa-
łem kwartalnik, ale po roku redagowałem już dwumiesięcznik. Szło
tak świetnie, że szef w Warszawie postanowił na moje miejsce dać
panienkę po studiach, a ze mnie zrobić akwizytora reklam – więc się
rozstaliśmy. Od 1998 r. na zlecenie warszawskiego Wydawnictwa
Bessa zacząłem wydawać „Welcome to Łódź”. Gdy w 2000 r. rynek
reklamowy się załamał i nie starczało na franczyzę w Warszawie 
i łódzki garnuszek, zarejestrowałem w sądzie „Rynek Łódzki” i po
przyjacielsku pożegnałem się z Bessą. Tytuł magazynu wymyśliła
Beata Ostojska, która w stopce widnieje jako sekretarz redakcji, a ja
zmieniłem nazwę firmy na Wydawnictwo Ambos, co po hiszpańsku
znaczy „razem”. Logo z dwoma ludkami trzymającymi się za ręce
przygotowała nam zaprzyjaźniona graficzka Małgosia Skuza. Jeśli
jeszcze ktoś ma archiwalny numer „Rynku Łódzkiego” z kwietnia
2002 r., niech to logo obejrzy pod lupą. Tam najwyraźniej widać, że
jesteśmy małą rodzinną firmą...

Setny numer bardzo cieszy. Zawsze we wstępniakach podkreśla-
łem, że prawdziwym właścicielem „Rynku Łódzkiego” są nasi rekla-
modawcy. Utrzymujemy się z reklam, choć to najtrudniejszy chleb do
zdobycia, szczególnie teraz, gdy kryzys zaciska pasa największym
koncernom. Mieliśmy gorsze i lepsze chwile, ale zawsze staramy się
robić gazetę na dobrym poziomie. Jak jest więcej miejsca na łamach,
więcej piszemy o kulturze, ale priorytetem są reklamodawcy. To dzię-
ki nim możemy co miesiąc wydawać ten skromny informator miej-
ski. Dziękuję im za to gorąco i mam nadzieję, że razem (ambos!)
dotrwamy do lepszych czasów, które już widać zza horyzontu.

Jerzy Mazur
Wydawca, redaktor naczelny

Nasze wydawnictwo 
przygotowuje też do druku
prestiżowe książki
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tel. 042 672-48-89, 042 676-31-13

tel./fax 042 676-31-05 
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ul. Paradna 46

tel. 042 272-33-00, tel./fax 042 272-33-68
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tel. +48 42 637 12 00

www.hotelfocus.com.pl

lodz@hotelfocus.com.pl

HOTEL FOCUS ŁÓDŹ

Arturówek, ul. Studencka 2/4

tel. 042 659-82-44

fax 042 659-90-11
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Pabianice, ul. Kilińskiego 25

tel. 042 227-14-14
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recepcja@piemont.com.pl

PIEMONT
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I ETNOGRAFICZNE
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CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA
MUSEUM OF TEXTILE INDUSTRY 
ul. Piotrkowska 282, tel. 0 42 683-26-84 

MUZEUM MIASTA ŁODZI 
MUSEUM OF ŁÓDŹ CITY 
ul. Ogrodowa 15, tel. 0 42 654-00-82 

MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI
MUSEUM OF SPORT AND TOURISM 
ul. ks. Skorupki 21, tel. 0 42 636-83-58 

MUZEUM KINEMATOGRAFII 
MUSEUM  OF CINEMATOGRAPHY 
pl. Zwycięstwa 1, tel. 0 42 674-09-57 

MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ
BOOK ART MUSEUM
ul. Tymienieckiego 24, tel. 0 42 674-42-98

MUZEUM TRADYCJI
NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH
MUSEUM OF INDEPENDENCE
ul. Gdańska 13, tel. 0 42 632-71-12

ODDZIAŁ RADOGOSZCZ 
- MUZEUM MARTYROLOGII
RADOGOSZCZ  
- MUSEUM OF MARTYRDOM  
ul. Zgierska 147, tel. 0 42 655-36-66 

MUZEUM SZTUKI / MUSEUM OF ART 
ul. Więckowskiego 36,

tel. 0 42 633-97-90 

MUZEUM SZTUKI REZYDENCJA
„KSIĘŻY MŁYN”

MUSEUM OF ART „KSIĘŻY MŁYN” 
RESIDENCE
ul. Przędzalniana 72, tel. 0 42 674-96-98

MUZEUM GEOLOGICZNE 
GEOLOGICAL MUSEUM 
ul. Kopcińskiego 31, tel. 0 42 635-45-93

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

www.ryneksztuki.lodz.pl
GALERIA (parter) 

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

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

TERMINY NAJBLIŻSZYCH AUKCJI:
20 września - 135 Aukcja Dzieł Sztuki
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BPO po łódzku

To skrót od Business Process Outsourcing. Trudno całość przełożyć na
polski, choć każde z tych słów jest w kraju znane i dość powszechnie
używane w ekonomicznym żargonie. Samo określenie outsourcing stało
się już tak modne, jak franchising na początku przemian gospodarczych
w Polsce. W generalnym skrócie w BPO chodzi o to, że niektóre działa-
nia biznesowe (np. prowadzenie księgowości, marketing lub telefonicz-
na informacja o usługach, czyli tzw. call center) zlecane są wyspecjalizo-
wanym firmom zewnętrznym (stąd właśnie outsourcing). I na taką deba-
tę, zatytułowaną „Łódź na fali BPO” zaprosiła w sierpniu do Urzędu
Miasta firma doradcza KPMG wspólnie z Polską Agencją Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych. W konferencji wzięli udział prezydent Jerzy
Kropiwnicki, wiceprezydent Włodzimierz Tomaszewski, prezes Target
BPO Łukasz Gajewski, dyrektor Infosys Krystian Bestry, prof. Stanisław
Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Piotr Szczepaniak z Poli-
techniki Łódzkiej, dyrektor departamentu pozyskiwania inwestorów
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Agnieszka Sobieszek oraz
Jerzy Kalinowski z firmy KPMG, który przedstawił w skrócie raport
„Polska – atrakcyjne miejsce dla lokalizacji Centrów Usług Wspól-
nych”. Debatę poprowadził zaś Krzysztof Witkowski, prezes zarządu
Virako, a wnioski z dyskusji są dla miasta bardzo optymistyczne.

Jak podkreślił prezydent Kropiwnicki, w ciągu kilku ostatnich lat
firmy z sektora BPO stworzyły w Łodzi 7 tys. nowych miejsc pracy,
głównie dla absolwentów wydziałów informatycznych łódzkich uczel-
ni. W najbliższym czasie firmy te stworzą dodatkowe 2000 miejsc pracy.
Silny ośrodek akademicki jest więc sporym atutem miasta. Światowy
kryzys finansowy w pewnym sensie nam sprzyja: koncerny szukają
oszczędności, a koszty operacyjne można właśnie obniżyć zlecając
wybrane funkcje biznesowe wyspecjalizowanym firmom z sektora BPO
lub w powstających obecnie Centrach Usług Wspólnych dla inwestycji
zagranicznych. Raport Biura Badawczo-Analitycznego DIS z paździer-
nika 2008 r., poświęcony analizie 300 działających w Polsce centrów
usług, wskazuje, że pracuje w nich już prawie 45 tysięcy osób, a do 
2010 r. zatrudnienie powinno w nich wzrosnąć do ponad 70 tysięcy. 

Kolejnym atutem Łodzi są
oddane w ostatnim czasie nowo-
czesne biurowce, w tym także
klasy A. Najświeższym przykła-
dem jest Forum 76. Business
Centre, które firma Virako odda-
ła do użytku w maju przy zbiegu
al. Piłsudskiego i ul. Kopcińskie-
go (wywiad z prezesem firmy
zamieszczamy na str. 8). Mamy
się w Łodzi czym pochwalić za
granicą, przyciągnie to zapewne
więcej inwestorów, a wrześniowe
Mistrzostwa Europy w koszy-
kówce i siatkówce, które odbędą
się w dopiero co oddanej do
użytku Hali Wielofunkcyjnej
ARENA, rozniosą w świat –
OBY! – dobry wizerunek miasta. 

Jerzy Mazur
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Jesień z targami

5 i 6 września Międzynarodowe Targi
Łódzkie zapraszają do hali EXPO na 3
edycję Salonu Artykułów i Usług dla
Matki i Dziecka KRAINA DZIECKA.
Podczas imprezy wystawcy zaprezentują
artykuły niezbędne w okresie ciąży, macie-
rzyństwa i dzieciństwa. Rodzice dowiedzą
się m.in. jak bezpiecznie podróżować
z maluchami, a dzieci doskonale będą się
bawić na warsztatach artystycznych i kuli-
narnych. Wszystkich gości zainteresują zaś
pokazy sztuk walki, tańca, fryzur oraz
mody.

Kolejnym wydarzeniem przygotowa-
nym przez MTŁ w dniach 16–18 paździer-
nika będą targi InterflatDesign.pl. To pro-
pozycja nowej formuły targów wyposaże-
nia wnętrz, oparta wyłącznie na dizajner-
skich ekspozycjach. Targom towarzyszyć
będą warsztaty, seminaria i wystawy. Kul-
minacyjnym punktem imprezy będzie
forum Trendy Design 2010 – zapowiedź
nowych tendencji we wzornictwie.

Z kolei od 23 do 25 października 
w hali Expo odbędą się II Dni Naturalnej
Żywności NATURA FOOD. Ich ideą jest
popularyzacja produktów regionalnych 
i tradycyjnych, prezentacja polskiego dzie-
dzictwa kulinarnego, a także promocja
żywności ekologicznej i naturalnej. Podob-
nie jak w ubiegłym roku impreza będzie
prawdziwą ucztą kulinarną, której towa-
rzyszyć będą liczne konkursy oraz degus-
tacje. Serdecznie zapraszamy!

(red)
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Na jakim etapie jest dziś inwestycja w hali Arena?
Na etapie pełnego rozruchu. Pierwsze imprezy już się odbyły, 

a Liga Światowa pokazała wszystkie możliwości nowej hali, chociaż
wtedy nie było jeszcze pełnego wyposażenia pomieszczeń pomocni-
czych. Hala była wypełniona po brzegi i mieliśmy widzów z całej Pol-
ski. Sprawdziliśmy funkcjonowanie wszystkich urządzeń, 
później odbywały się przygotowania koszykarzy przy pełnym wypo-
sażeniu hali. Pojawią się nowe urządzenia, będące w planach inwes-
tycji – np. system kontroli biletów i wejściówek; przetargi w tym
zakresie zostały już rozstrzygnięte i na Mistrzostwa Europy wszyst-
kie te systemy będą działać sprawnie. Zobaczymy wtedy również, jak
zadziałają stanowiska do sprawozdań telewizyjnych i medialnych
przy takiej ilości akredytacji, jakie są wymagane przez organizatorów
mistrzostw. Na Lidze Światowej nie było aż tak wielu akredytacji,
choć były oczywiście sprawozdania telewizyjne. Nad lożami jest 30
profesjonalnych stanowisk do obsługi medialnej, ale na Mistrzostwa
Europy będziemy musieli dla mediów przeznaczyć cały jeden sektor. 

Loże są już do wynajęcia?
Spółka obsługująca halę będzie je wynajmować czasowo, czeka-

my jeszcze na ich pełne wyposażenie. Będzie w nich można nie tylko
oglądać imprezy, ale również przeprowadzać spotkania biznesowe.
Trwa już konkurs na sprzedaż prawa do nazwy Arena. Specyfikacje
konkursowe wzięło 6 firm, w tym 5 o zasięgu ogólnopolskim. Prawa
będą przyznawane na 5 lat i we wrześniu poznamy wynik przetargu. 

Wiadomo już, jaki jest kalendarz imprez w hali?
Jest duże zainteresowanie halą ze strony agencji koncertowych,

organizacji i stowarzyszeń sportowych, które planują urządzanie tu
swoich imprez. Agencje, które rezerwują terminy w hali, na ogół nie
wyjawiają, o jakich wykonawców chodzi. Dopiero na etapie dystry-
bucji biletów dowiadujemy się, kto wystąpi. Ale już dzisiaj wiemy, że
w lutym przyszłego roku odbędzie się tu występ Depeche Mode. 

Jakie będą tu miejsca parkingowe?
Na zewnątrz hali trwają prace drogowe. Część, przy ulicy Krze-

mienieckiej, została już ukończona, od strony ulicy Bandurskiego są
2 wjazdy, i przygotowane są parkingi dla wozów transmisyjnych oraz
nowe miejsca parkingowe. W bezpośredniej bliskości hali będzie 400
miejsc parkingowych, a wzdłuż al. Unii powstanie 200 miejsc na
odcinku do ul. Konstantynowskiej, za nią kolejne 150. Pod wiaduk-
tem przy al. Unii jest 200 miejsc i powstaną nowe przy delegaturze
Łódź-Polesie. Przy organizacji wielkich imprez wykorzystuje się
miejsca parkingowe bardziej oddalone od hali.  Biorąc pod uwagę
doświadczenia innych krajów, w których takie imprezy były organi-
zowane, możemy powiedzieć, że Arena będzie mieć do dyspozycji
nawet 4,5 miejsc parkingowych. 

Jakie są kolejne plany inwestycyjne w tej okolicy?
Docelowo al. Unii ma być przebudowana. Po pierwsze ulica

zostanie podniesiona w górę na odcinku przy stadionie, powstanie
tu estakada, aby ludzie wychodzący z hali mogli przejść pod al. Unii
w kierunku miejsc parkingowych. Będą tu mogły powstać także par-
kingi piętrowe. Jeśli natomiast chodzi o sam stadion, to trwa konkurs
architektoniczny, który zostanie rozstrzygnięty do końca listopada.

Mam nadzieję, że po jego rozstrzygnięciu uda nam się zlecić reali-
zację dokumentacji projektowej jednej z łódzkich firm. Równolegle
są prowadzone rozmowy mające wyłonić inwestora. Tak naprawdę
będzie to budowa stadionu od nowa. Zostanie tylko obecna płyta
boiska, która została zbudowana nowocześnie jako murawa podgrze-
wana.  Korona stadionu będzie zupełnie nowa. W założeniach kon-
kursu w koronie stadionu mają być umieszczone obiekty pozwalają-
ce na treningi i rozgrywki w mniejszej skali przy widowni do 2 tys.
osób. Mają się tu także znaleźć obiekty do wykorzystania komercyj-
nego, handlowego i usługowego. Będziemy szukać inwestora, który
przyczyni się do stworzenia nowoczesnego stadionu i jesteśmy zde-
terminowani, aby zrealizować tę inwestycję albo w partnerstwie
publiczno-prywatnym, albo w postaci przetargu związanego z kon-
cesją budowlaną lub innej formie finansowania. 

Co się stanie z obecną halą MOSiR?
Będzie przejmować funkcje targowe. Obok powstanie przecież

nowa hala wystawiennicza. Rada Miejska przyjęła projekt uchwały
zgłoszonej przez prezydenta w za-
kresie zabezpieczenia obligacji
wyemitowanych przez Międzyna-
rodowe Targi Łódzkie, i jak tylko
zostaną one wypuszczone na ry-
nek, to dysponując kapitałem
można będzie ogłosić konkurs na
realizację obiektu i rozpoczęcie
inwestycji. Nowy projekt hali tar-
gowej jest mniej widowiskowy niż
poprzedni, za to bardziej oszczęd-
ny i możliwy do wykonania. Dzię-
ki temu Łódź będzie miała więcej
powierzchni wystawowej, a  orga-
nizatorzy targów nie będą musieli
szukać innych miejsc i miast, by
organizować imprezy targowe.

Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Mazur  

Rozmowa z Wiceprezydentem Łodzi Włodzimierzem Tomaszewskim, 
odpowiedzialnym za budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego, 
którego pierwszym elementem jest Hala Wielofunkcyjna Arena
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Kiedy oddano do użytku  FORUM 76. Busi-
ness Centre?

Oficjalne otwarcie odbyło się 12 maja tego
roku, a pierwsi najemcy wprowadzili się na
początku czerwca. Budynek jest w trakcie zasied-
lania i zagospodarowanie przestrzeni trwać
będzie do końca roku. To dość duża inwestycja 
i wynajęcie całkowitej powierzchni, nawet 
w czasach prosperity, nie jest takie szybkie. 
Dzisiaj budynek skomercjalizowany jest na
poziomie 40 procent. To bardzo dobry wynik
dla tego typu nieruchomości. Są to inwestycje
długoterminowe. Spodziewamy się, że do poło-
wy przyszłego roku wynajmiemy powierzchnię
w 80-90 procentach. W takich budynkach 
5 procent powierzchni zawsze powinien być
wolny i podlegać rotacji. To zdrowy objaw dla
najemców, którzy w przypadku rozrostu firmy
śmiało mogą z takiej powierzchni skorzystać.

Jakie tu są sale konferencyjne?
Nasz budynek to nie tylko biurowiec. Oferu-

jemy tu cały kompleks usług, począwszy od recepcji, a kończąc na
salach konferencyjnych wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt 
multimedialny, które pomieścić mogą jednorazowo 200 osób. Sale,
za pomocą dźwiękoszczelnych ścianek działowych, można podzielić
na mniejsze (np. dla 30 osób) w taki sposób, aby uczestnicy konfe-
rencji odbywających się w tym samym czasie wzajemnie sobie nie
przeszkadzali. W budynku jest również restauracja, ogród na dachu
i wielopoziomowy parking dla stu samochodów. Stworzyliśmy 
tu doskonałe otoczenie dla biznesu. To jedna z niewielu tak dużych
inwestycji w kraju, które zostały zrealizowane w 12 miesięcy. 
Realizacje podobnych inwestycji z reguły trwają 18 miesięcy. 

Podejmował Pan tę inwestycję w chwili, kiedy na rynku światowym
pojawiły się już pierwsze oznaki kryzysu. Nie bał się Pan?

Symptomy kryzysu nie były jeszcze wtedy tak jednoznaczne dla
Polski, jak np. w USA czy w Zachodniej Europie.  Gdy wystartowa-
liśmy z budową, mieliśmy już duże obłożenie biurowca, co zapew-
niało bezpieczeństwo inwestycji. Dzisiejsze obłożenie na poziomie
40 procent gwarantuje nam stabilność.  Nie bałem się tej inwestycji,
a poza tym wierzę w Łódź. Miastu potrzebne były takie biurowce, 

jak Forum 76 – przekonałem
się o tym, kiedy realizowałem
Centrum Biznesowe „Faktoria”
przy ul. Dowborczyków. Sprze-
daliśmy tę nieruchomość po-
nad dwa lata temu, ale nadal
jest to moje ukochane dziecko,
które znakomicie funkcjonuje,
a przypomnę, że przejmowaliś-

my rozwalającą się wiekową fabrykę, w której stworzyliśmy nowo-
czesny biurowiec klasy B. Teraz Łodzi potrzebne są biurowce klasy A.
Łódzkie firmy coraz częściej poszukują prestiżowego miejsca na
swoje biura. Forum 76 gwarantuje duże bezpieczeństwo prowadzenia
biznesu, mamy tu mnóstwo rozwiązań technicznych, które zapew-
niają komfort i bezpieczeństwo pracy. Mamy dwa niezależne przyłą-
cza energetyczne, które zapewniają ciągłość funkcjonowania urzą-
dzeń. Cały budynek jest inteligentnie sterowany przez komputery
i ma regulowaną klimatyzację. Sama budowa trwała 12 miesięcy, ale
półtora roku trwały wszystkie prace projektowe i przygotowania, aby
zapewnić tu najwyższy komfort pracy. Autorami projektu są Łukasz
Królikowski i Krzysztof Wichliński z pracowni architektonicznej
„Archidea” z Łodzi.  

Projekty na przyszłość?
Wciąż podkreślam, że wierzę w Łódź, dlatego z potencjalnymi

inwestorami prowadzimy wiele rozmów, które, miejmy nadzieję,
będą sprzyjały rozwojowi miasta. Myślimy dość poważnie o kolejnej
inwestycji. Będzie to kompleks biurowy dla potrzeb firm, które będą
chciały prowadzić tu firmy z sektora BPO. Przypomnę, że mamy na
koncie kilka różnych realizacji, nie tylko nieruchomości pod wyna-
jem powierzchni biurowych. 5 lat temu odrestaurowaliśmy pod 
Grodziskiem Mazowieckim XVIII-wieczny dworek. Studiowałem
budownictwo na Politechnice Łódzkiej i od 10 lat zajmuję się różne-
go rodzaju inwestycjami. Jest mi to bardzo bliskie. 

Wyczuwam w Panu coś więcej niż rasowego dewelopera... W mito-
logii Ajmarów i Inków z Peru Viracocha był stwórcą świata i ludzi,
których nauczył uprawy roli. Czego uczy Virako?

Mało osób właściwie kojarzy nazwę naszej firmy, którą wspólnie
z zespołem wymyśliliśmy. Wszyscy jesteśmy 
młodzi (ja skończyłem 32 lata), zafascynowani
Łodzią i tym, że warto zmieniać otoczenie, w któ-
rym się funkcjonuje. Wciąż szukamy nowych
pomysłów. Podchodzimy do pracy z pasją i zami-
łowaniem, ale nie zapominamy, że prowadzimy
biznes, z którego trzeba się utrzymać. Jednak nie
zawsze pieniądze są najważniejsze, dla ducha też
tu musi być miejsce.

Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów.
Jerzy Mazur  

F o r u m  k l a s y  A
Rozmowa z Krzysztofem Witkowskim, prezesem zarządu spółki VIRAKO
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Ile nowych pozwoleń na działalność 
w strefie będzie we wrześniu?

Do tej pory wydaliśmy 12 pozwoleń, 
a jesteśmy w trakcie przygotowania kolej-
nych dwóch, które wręczone zostaną właś-
nie we wrześniu. Silnie rozwijają się podstre-
fy, szczególnie w Kutnie i Radomsku, gdzie
powstają następne inwestycje ABB, Cerami-

ki Tubądzin i Ceramiki Paradyż. Mocna jest też pozycja firm farma-
ceutycznych, a w naszej podstrefie w Raciążu w woj. mazowieckim
pojawi się firma z szeroko pojętej branży rolniczej, która wybuduje
fabrykę paszy za 50 mln zł i stworzy tam 50 nowych miejsc pracy. 
Cieszymy się, że w strefie poszerza się portfel klientów. Gdy Fujitsu
uruchomił tu swój oddział w Textorial Park, pojawiło się duże 
zainteresowanie Łodzią i regionem ze strony branży BPO. Prowadzi-
my zaawansowane już rozmowy z przedstawicielami firm z tego 
sektora, a z pewną zazdrością i nawet obawą patrzę na efekty, jakie 
w tej dziedzinie osiągają ośrodki w Bydgoszczy i Lublinie. Mam 
nadzieję, że do końca roku wydamy w sumie ok. 20 zezwoleń, uzys-
kując poziom zbliżony do 2008 r. Poziom nakładów inwestycyjnych
będzie zapewne mniejszy niż przed rokiem, ale w ilości nowych
miejsc pracy osiągniemy dobry wynik – powstanie tu ich dobrze
ponad 2000. Przyczyni się to do stabilizacji rynku pracy, który 
w roku ubiegłym był bardzo rozchwiany i wahadło przechyliło się za
bardzo w stronę pracobiorców. Musimy też wspierać wszystkie dzia-
łania związane z rozwojem szkolnictwa technicznego, szczególnie na
poziomie ponadgimnazjalnym i stricte zawodowym. Ci inwestorzy,
którzy już do regionu przyszli, potrzebują dobrze wyszkolonej kadry.
I nie mam na myśli dobrze wyszkolonych robotników. Widzimy
wyraźnie, że nasi klienci mają czasem kłopoty ze znalezieniem
dobrej średniej kadry technicznej.     

Mówił Pan na początku roku, że w podstrefach powstają no-
we, mniejsze działki specjalnie dla sektora Małych Średnich Firm.
Zadziałało?

Takie działki powstały w podstrefie Konstantynów. Rozmawia-
my obecnie z potencjalnymi inwestorami, którzy chcą kupić działki
nawet wielkości pół hektara. Tak małych działek wcześniej nie sprze-
dawaliśmy. To był dobry pomysł. I jak się okazuje, większość tego-
rocznych klientów ŁSSE to sektor średnich przedsiębiorstw. Ci duzi
albo już u nas są, albo przyglądają się sytuacji ekonomicznej w świe-
cie i regionie. 

Czy z perspektywy strefy widać lepiej sytuację gospodarczą? Jesteśmy
bliżej końca recesji?

Tak naprawdę nikt nie wie, co się w gospodarce dzieje. Nadal
panuje zamieszanie nawet wśród ekspertów i wydaje się, że firmy są
bardziej ostrożne niż zapowiedzi niektórych rządów, iż odbiliśmy
się już od dna. Niektórzy inwestorzy mówią np., że niebawem nastą-
pi druga fala recesji. Ale z naszej perspektywy widać nowe trendy. Jest
sporo firm, które już na dobre umiejscowiły się na rynku i dobrze się

rozwijają, np. w branży farmaceutycznej czy okołobudowlanej, 
i które podejmują nowe inwestycje. Dużo jest też przejęć i zmian
kapitałowych. Jest większy optymizm, wiele firm cieszy fakt, że 
złotówka się ustabilizowała i nie ma trendu gwałtownych spadków 
i wzrostów. Z rozmów z naszymi klientami wynika, że jednak dobrze
się stało, że nie jesteśmy jeszcze w strefie euro. 

Jaki jest obecny stan strefy? Wciąż się powiększa?
Mamy 1162 hektary powierzchni i jesteśmy w trakcie procedowa-

nia z Ministerstwem Gospodarki kolejnego rozszerzenia strefy.
Chcemy pozyskać nowe tereny dla konkretnych projektów inwesty-
cyjnych. Nie będzie to dużo, ale chcemy powiększyć strefę o 60 hek-
tarów. To ważne choćby dla samej Łodzi, bo w tym rozszerzeniu
mamy dobry projekt dla miasta. Byłyby to zupełnie nowe tereny,
które wcześniej nie wchodziły w rachubę przy inwestowaniu w stre-
fie. Mamy tu ponad 160 hektarów prawie w całości wypełnionych,
zostało jeszcze nieco powierzchni biurowej, która czeka na inwesto-
rów z branży BPO. Plusem Łodzi jest to, że ta powierzchnia jest tań-
sza niż w Warszawie. Klienci, którzy do nas przychodzą, najczęściej
są już po rozmowach w innych ośrodkach i cena za metr kwadrato-
wy biura, która jeszcze do niedawna wydawałoby się jest nie do osiąg-
nięcia, teraz jest realna. Niektórzy deweloperzy rezygnują z opłat
dodatkowych i są bardziej elastyczni. 

W ostatnim czasie pojawiło się w Łodzi wiele nowych hoteli i kolej-
ne są na ukończeniu. Kiedyś na duże imprezy targowe brakowało miejsc
noclegowych, ale teraz może zabraknąć dla hoteli wystawców, bo 
z Łodzi uciekają targi...

Łodzi brakuje hoteli z wyższej półki. Jeden hotel andel’s nie
wystarczy. Niebawem odbędą się tu Mistrzostwa Europy w siatkówce
i koszykówce i hotele będą miały niezłe obłożenie. Faktycznie pod-
stawowa baza hotelowa w Łodzi została już zaspokojona, szkoda jed-
nak, że nie rusza budowa pięciogwiazdkowego Hiltona przy zbiegu
Piotrkowskiej i Piłsudskiego. Brakuje tu kolejnego obiektu 4-gwiazd-
kowego. Biznes, szczególnie korporacyjny, jest bardzo wybredny, 
i pewne standardy nawet w czasach oszczędzania nadal obowiązują. 

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.
Jerzy Mazur

Strefa powiększa portfel
Rozmowa z Markiem Cieślakiem, prezesem zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Otwarcie fabryki szkła Euroglas w Ujeździe Fujitsu otwiera biuro... ... w Textorial Park
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Cuba libre nocą
Firma ENERGY (Wólczańska 247, tel.

603 400 772) zaprasza łodzian na nocne harce
na karaibskiej plaży... na rynku w Manufak-
turze! We wrześniu do 4 istniejących tropi-
kalnych barów krytych trzciną doszedł piąty,
pod którym na drewnianym parkiecie potań-
czymy modne ostatnio w Łodzi tańce latyno-
amerykańskie. Wypróbujemy tu wszelkiej
maści tropikalne drinki ze słynnym Cuba

libre na czele, zjemy smakowite mięsa i kiełbaski z grilla, serwowane
z frytkami i surówkami, a miłośnicy
sztuki afrykańskiej kupią tu rzeźby
przywiezione prosto z Afryki. Za dnia
kupimy tu oczywiście dla dzieci
zapiekanki, hot dogi, gofry i lody.
Bary są czynne od 10.00 do późna 
w nocy. Gratulujemy pomysłu i wyko-
nawstwa!                                            (b)

Salon win „Dobre
Wino” przy ul. Wólczań-
skiej 53 (tel. 042 630-25-
21) zaprasza od września
bardzo chwytliwym slo-
ganem: „Jak pragnę
wina!”. Pisaliśmy już
wcześniej, że można tu

zamówić smakowite dania, do których pracownicy salonu doradzą
właściwą markę wina do wypróbowania. – Będzie tu można napić się
dobrego wina za niewielkie pieniądze – podkreśla Adam Drozdowski,
kierownik salonu. – Kartę dań zmieniamy co tydzień, a chcemy populary-
zować wina w przedziale cenowym 30-60 zł. Każdy może tu wpaść na tzw.
social-drinka, pouczyć się smakowania trunku, bo nie od razu przecież kupu-
jemy wino za 150 zł. Jesteśmy tu na miejscu, doradzimy i wskażemy, co 
z czym należy konsumować. Podobny Winebar nasza firma otworzyła 
w Warszawie na Mokotowie i klienci bardzo nas chwalą i tu, i tam!

My na miejscu zamówiliśmy frutti di mare na toście francuskim
i wypróbowaliśmy sycylijskie wytrawne wino La Segreta z winnicy
Planeta. Na deser zaś wzięliśmy Gruszkę Bona Elena. Wszystko
wyborne! (jm)

Jak pragnę wina!

24 sierpnia zakończono prace
przy fontannie na pl. Dąbrowskiego
przy Teatrze Wielkim i Prezydent
Łodzi Jerzy Kropiwnicki zaprosił
łodzian na dwa otwarcia wodotrys-
ku – o 12.00 w południe obejrzeliś-
my program dzienny, zaś o 20.00
nocny. Na placu trudno było wie-
czorem znaleźć jakiekolwiek wolne

miejsce! Na obydwa spektakle przygotowane hejnał Łodzi 
„Prząśniczkę” oraz 11 utworów z wielkiej klasyki – od „Carmen”
Georgesa Bizeta i Jeziora Łabędziego” Piotra Czajkowskiego, a koń-
cząc na  „Oxygene” Jean Michela Jarre a. Światła do muzyki wyreży-
serował Bogumił Palewicz. Woda wypływa z 300 dysz do długiej na
35 metrów ni8ecki w kształcie fasoli, na grzbiecie której zamontowa-
no 27 dysz tworzących olbrzymia falę. Fontanna czynna będzie od
kwietnia do końca października. Inwestycja kosztowała 16 mln zło-
tych, a projekt fontanny wykonał Rafał Szrajber. (b)

Prząśniczka zatańczyła na wodzie
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W sierpniu szaleliśmy w rytmie salsy w restauracji „Filmowej”
(Łąkowa 29, tel. 609 235 911). Dla kurażu wypiliśmy hiszpańskie
półwytrawne wino Tempranillo, ale do czerwoności rozgrzał nas
pokaz salsy w wykonaniu Marty Rolnik, założycielki szkoły tańca
Salsa Projekt. Taniec pochodzi z Kuby, tańczony jest w parach, 
ale różni się od innych tańców latynoamerykańskich. Nie ma
sztywnych ram, nie jest tańcem turniejowym, chodzi w nim o to,
aby się dobrze bawić. 

Szkoła Marty Rolnik powstała 5 lat
temu i działa przy ul. Narutowicza 7/9
– mówi Jakub Żurawiński, jeden 
z instruktorów. – Bywamy na międzyna-
rodowych kongresach salsy, na których 
spotykamy instruktorów z Kuby i Europy. 
Cykliczne pokazy salsy organizujemy w róż-
nych miejscach, odbywały się w Manufak-
turze, raz w roku w jednym z łódzkich teat-
rów organizujemy spektakl urodzinowy, 
a 5 września zapraszamy ponownie do res-
tauracji „Filmowej”.                             (b)

Hasło przewodnie restau-
racji brzmi „Cammino: Pol-
ska Kuchnia Manufaktury”, 
a w polskiej tradycyjnej kuch-
ni dziczyzna zawsze ceniona
była najwyżej. Postanowiliś-
my więc sprawdzić sierpniu
jedno z trudniejszych do
wykonania dań: pieczoną
kaczkę. I tu od razu pozytyw-
ne zdziwienie, bo w karcie są
dwie do wyboru: z pieczony-
mi jabłkami oraz w zalewie 
z wiśni. Po krótkiej konsultac-
ji z kelnerem wybraliśmy tę 
z wiśniami – kaczkę z jabłka-

mi podają w wielu restauracjach i próbowaliśmy ją niejednokrot-
nie. A skoro jest bardziej na słodko, poprosiliśmy też o pieczone
kopytka i mizerię na słodko. Z dziczyzny można w restauracji
zamówić także jagnięcinę w kremie borowikowym, dzika 
w leśnym runie oraz jelenia w sosie borówkowym. Kaczuszka
okazała się arcysmacz-
na, a wiśnie dodały jej
niezwykle owocową
nutę smaku. Mizeria 
w gęstej śmietanie też
zrobiła swoje i po
takim daniu już nie
starczyło miejsca na
deser. Gorąco poleca-
my tu dziczyznę!

Jerzy Mazur

Salsa w „Filmowej”

Dziczyzna w „Cammino”
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Stowarzyszenie Alliance Francaise Łódź w Manufakturze
zaprasza na kursy języka francuskiego na wszystkich 

poziomach zaawansowania i we wszystkich grupach wiekowych.

Alliance Francaise to największa (135 krajów)
i najstarsza (działa od 120 lat) sieć szkół języka francuskiego na świecie.

Nasze atuty:
- Specjalizacja i fachowość w nauczaniu języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego
- Nauczanie zgodne z „Europejskim systemem opisu kształcenia językowego”
- Ośrodki egzaminacyjne DL, DS, DELF-DALF
- Możliwość kontynuacji nauki w każdym z 17 ośrodków AF w Polsce
- Dobra jakość za umiarkowaną cenę
- Działania zgodne z zasadami etyki pedagogicznej i handlowej

Organizujemy:
- Kursy ogólne na różnych stopniach zaangażowania 

dla dorosłych, studentów, licealistów i dzieci
- Kursy przygotowujące do egzaminów
- Kursu przygotowujące do matury
- Kursy specjalistyczne  języka francuskiego:

- Hotelarski
- Medyczny
- Prawniczy

- Kursy na zamówienie dla przedsiębiorstw
- Francuski dla biznesu dla początkujących i zaawansowanych

Nabór od 7 września w siedzibie Alliance Francaise w Manufakturze 

Kontakt:
ul. Drewnowska 58A

tel. 042 633-22-32 
661-90-80

e-mail: kontakt@aflodz.pl
kursy@aflodz.pl 

www.aflodz.pl

CAR SERVICE    CAR SERVICE    CAR SERVICE    CAR SERVICE 

OWLEX
autoryzowany koncesjoner 

PEUGEOT
sspprrzzeeddaażż      sseerrwwiiss    

aauuttoohhoolloowwaanniiee      bbllaacchhaarrnniiaa--llaakkiieerrnniiaa
u zbiegu ul. 3 Maja i Pabianickiej; tel. 042 684 31 37 

www.owlex.peugeot.com.pl, e-mail: owlex@peugeot.com.pl

K&K KIEŁBOWSKI - serwis samochodowy FORD

93-418 Łódź, ul. Aleksandra 15, tel. 0-42 680-14-83

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

ul. Wersalska 46       tel. 0-42 652-62-81
ul. A. Struga 26         tel. 0-42 637-38-17
ul. Zgierska 108        tel. 0-42 654-42-13

SERWIS
OPON

OFERUJE

W ŁODZI

duży wybór ogumienia, felg i akumulatorów do wszystkich
pojazdów w atrakcyjnych cenach,
montaż, wyważanie naprawy i przechowanie opon,
wymianę klocków hamulcowych, oleju i tłumików,
konserwację i odgrzybianie klimatyzacji, 
usługi serwisu mobilnego ( u klienta ), oraz  kompleksową
obsługę flot samochodowych.

*

*
*
*
*

*
*
*
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Radzimy we wrześniu zajrzeć do Salonu Mebli Włoskich KOLO-
SEUM przy ul. Tuwima 20 (tel. 042 630-13-98, wejście jest od ul. Sien-
kiewicza 36, tak jak do dawnego salonu TELIMENY). Dotarła tu
nowa kolekcja mebli firm SANTAROSSA i PIANCA do jadalni.
Mają wyjątkowy design, wykonane są
ze szlachetnego drewna (można nawet
zamówić stoły i witryny specjalnie
postarzane z „dziurkami” po korni-
kach!) oraz szkła i metalu. Kupimy tu
wyposażenie zarówno do jadalni, jak
i kuchni, pokoju dziennego, salonu i
sypialni, a kończąc na meblach do
pokoju dziecięcego i gabinetu do
pracy. Klienci mogą tu obejrzeć kata-
logi m.in. firm Bonaldo (meble nowo-
czesne), Lago (niezwykle kolorowe

półki), TreCi Salotti (wytworne sypialnie i kanapy), Epoque. Personel
salonu opowie o najnowszych trendach i pomoże przy wyborze
wzoru i materiału, z którego mebel ma być wykonany. Zapraszamy!

Koloseum mebli z klasą

Poznaliśmy już wcześniej, czym
zajmują się pozostali współwłaścicie-

le firmy. Czym Pan się zajmuje?
Odpowiadam za sprawy instalacyjne. Kiedy zgłasza się klient,

trzeba mu pomóc wybrać właściwy system alarmowy. Inne systemy
potrzebne są do mieszkania w bloku, inne do domu czy rezydencji, 
a inne w firmie lub banku.  Klienci często pytają np. o kamery, a my
wtedy pytamy, czy chce wieczorem oglądać w telewizji film, czy 
wejście do posesji na ekranie monitora. Kamery nie zawsze i wszę-
dzie są potrzebne, choć często działają prewencyjnie. Dla policji 
z kolei dowodem są zdjęcia o dużej rozdzielczości. Technologia
poszła teraz tak daleko, że właściwie nie ma złych kamer. Ale inne są
potrzebne do małego sklepu, a inne na dach budynku, inne w banku,
jeszcze inne w obiektach sportowych. 

Jakie systemy alarmowe instalujecie?
Systemy antywłamaniowe oraz systemy alarmów pożarowych 

z bezpośrednim połączeniem do stanowiska kierowania w Komen-
dzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Ta działalność
jest koncesjonowana, posiadamy uprawnienia wydane przez 
MSWiA i nasi instalatorzy posiadają licencję pracownika ochrony
technicznej. Aby zainstalować system przeciwpożarowy, inżynier 
z uprawnieniami musi wykonać projekt, który zatwierdza Straż
Pożarna. Współpracujemy z polskim importerem sprzętu firmy Sie-
mens, który kompletuje nam urządzenia zgodnie z projektem,
potem instalujemy system i monitorujemy obiekt. Rośnie zaintere-
sowanie systemami przeciwpożarowymi wśród polskich przedsię-
biorców, bo straty spowodowane pożarem są często całkowite. Więk-
szość firm zagranicznych instaluje system przeciwpożarowy i zleca
jego monitorowanie, bo takie są już normy w Europie. Jak się ma
telewizor kolorowy, nie ogląda się filmów czarno-białych... 

Jakie obiekty monitorujecie?
Małe i duże, mieszkania i rezydencje, centra magazynowe, 

markety, hale sportowe (w tym najnowszą Halę Wielofunkcyjną
Atlas-Arena). W tej chwili instalujemy systemy przeciwpożarowe 
w niemieckiej fabryce tektury falistej pod Strykowem, która jest
jedną z największych w Europie. Polecił nas do tego zlecenia 
Siemens, ale najczęściej sami znajdujemy klientów lub zgłaszają się
oni do nas ze względu na wysoką jakość proponowanych usług. 
Staramy się nie zawieść ich zaufania.

Dziękuję za rozmowę i życzę jak najmniej alarmów!
Jerzy Mazur

Zanim się zapali
Rozmowa ze Sławomirem Majewskim, współwłaścicielem firmy ELECTRONICS BOX
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BAŁTYK
ul. Narutowicza 20

tel. 0-42 630-36-03

CHARLIE
ul. Piotrkowska 203/205

tel. 0-42 636-00-92

CYTRYNA
ul. Zachodnia 81/83

tel. 0-42 632-18-59

CINEMA CITY
ul. Karskiego 5, tel. 664-64-00

ŁÓDZKI DOM KULTURY 
ul. Traugutta 18, tel. 0-42 633-70-13

ORANGE IMAX
ul. Karskiego 5

tel. 664-64-64

POLONIA
ul. Piotrkowska 67

tel. 0-42 630-02-15

SILVER SCREEN
al. Piłsudskiego 5

tel. 0-42 639-58-00/58

TATRY
ul. Sienkiewicza 40

tel. 0-42 633-31-72

KINA
TEATR WIELKI
pl. Dąbrowskiego, tel. 0-42 633-99-60

TEATR MUZYCZNY 
ul. Północna 47/51, tel. 0-42 678-35-11 

TEATR im. S. JARACZA
ul. Jaracza 27, tel. 0-42 633-15-33 

TEATR NOWY 
ul. Więckowskiego 15,

tel. 0-42 633-44-94

TEATR POWSZECHNY
ul. Legionów 21, tel. 0-42 633-25-39

TEATR STUDYJNY PWSFTv i T
ul. Kopernika 8, tel. 0-42 636-41-66

TEATR LOGOS
ul. Skłodowskiej-Curie 22 

tel. 0-42 637-65-45

Teatr V6 
ul. Żeromskiego 74/76

tel. 0-42 668-88-51

Teatr Mały w Manufakturze
ul. Drewnowska 58,

tel. 0-42 633-24-24

TEATRY

FILHARMONIA ŁÓDZKA
im. Artura Rubinsteina   
ul. Narutowicza 20/22,

tel. 0-42 664-79-79

T-E-R-Y-T-O-R-I-U-M – takie jest hasło
tegorocznego Festiwalu Dialogu Czterech
Kultur, który odbędzie się w dniach 5–13
września. Festiwal zakorzeniony jest w tra-
dycji Łodzi, na którą złożyły się kultury
zamieszkujących miasto Polaków, Niem-
ców, Żydów i Rosjan, a jego celem jest pod-
jęcie przerwanego przez historię dialogu
między tymi kulturami oraz ukazanie ich
współczesnego oblicza.

Festiwal oficjalnie rozpocznie plenero-
wy koncert orkiestry folkowej z macedoń-
skiej wsi Kočani Orkestar oraz kapeli Boom

Pam z Izraela (5 września o godz. 21.00 na
rynku Manufaktury). Wcześniej tego dnia 
– o godz. 17.00 w dawnej wili Grohmana
przy ul. Tylnej 9/11 – organizatorzy festiwa-
lu zapraszają na wernisaż wystawy „Anaba-
sis. Rytuały powrotu do domu”. Od 6 do 
8 września natomiast w kinie Polonia odbę-
dzie się przegląd filmów Ariego Folmana
(m.in. głośny „Walc z Baszirem”), a 7 wrześ-
nia o godz. 17.00 w Klubie „Wytwórnia”
rozpocznie się spektakl Teatru Starego 
w Krakowie pt. „Factory 2” w reż. Krystiana
Lupy. 10 i 11 września w Elektrowni 
EC1 obejrzymy widowisko „Projekt PK”,
łączące taniec, film i muzykę, przygotowane
przez Kayę Kołodziejczyk. Festiwal zakoń-
czy spektakl „Ziemia obiecana” w reżyserii
Jana Klaty – aktorzy Teatru Polskiego we
Wrocławiu zaprezentują go 10, 11 i 12 wrześ-
nia o godz. 21 w dawnej fabryce Scheiblera
przy ul. Tymienieckiego 5. Serdecznie zapra-
szamy! 

Muzeum Miasta Łodzi
W przyszłym roku Muzeum Historii Miasta Łodzi obchodzić

będzie jubileusz 35-lecia. Z tej okazji przygotowywane są różno-
rodne projekty, na razie trzymane jeszcze w tajemnicy. Zapowie-
dzią zmian jest nowa nazwa, którą od września nosi placówka:
Muzeum Miasta Łodzi. Nazwę zmieniła też jego filia przy placu
Wolności. Od tego miesiąca popularnie określana „Łodzią Kato-
licką” oficjalnie nazywa się Oddział Kultur i Tradycji Wyznanio-
wych – Odział Muzeum Miasta Łodzi. 

Wrzesień na scenie
Teatr Wielki w Łodzi rozpocznie sezon 19 września koncertem

galowym, w którym wezmą udział soliści, chór i orkiestra pod
batutą Jacka Kaspszyka. Na inaugurację wybrano wykonanie
opery „Tosca” Pucciniego. 27 września przypada jubileusz powsta-
nia Opery Łódzkiej i togo dnia Teatr Wielki zaprasza na spektakl,
którym rozpoczęła się historia teatru operowego w Łodzi, czyli na
„Straszny dwór” Stanisława Moniuszki. Na widowni zasiądą goś-
cie specjalni, wśród nich wybitny bas Andrzej Saciuk, który śpie-
wał w pierwszej obsadzie „Strasznego dworu”.

Festiwal Dialogu Czterech Kultur

„Walc z Baszirem”
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Napisali o  Łodzi 
Staraniem Biura Analiz Medialnych i Wydawnictw UMŁ 

z okazji 65. Rocznicy Likwidacji Litzmannstadt Ghetto ukazały się
trzy nowe publikacje. „Subiektywny przewodnik po Łodzi” 
Małgorzaty Czudak prowadzi nas do miejsc specjalnie przez 
autorkę ulubionych, sprawdzonych i polecanych. Możemy z prze-

wodnikiem powę-
drować po Łodzi
nastrojowej, sece-
syjnej, pełnej parków, ale 
i po Łodzi zakupowej oraz imprezowej – ma
taki format, że mieści się w damskiej torebce czy na-
wet kieszeni. Ukazały się również dwie pozycje wspom-
nieniowe: Lili Susser „Przeżyłam Holocaust” i Aleksandra
Klugmana „Z notatnika starego łodzianina”. Obie książki są
świadectwem holokaustu, ale również opisem zmagań o chwile
godności w nieludzkim świecie. Można je kupić w CIT przy ul. Piotr-
kowskiej 87.                                                                                                 (BeO)

– WIEŚCI Z RATUSZA –
Będziemy w BBC
W pierwszych dniach września w Łodzi gościć będzie ekipa

stacji telewizyjnej BBC-World, która nakręci 3 spoty promocyjne
naszego miasta. Będą one emitowane już tej jesieni oraz wiosną
przyszłego roku, w trakcie głównych wiadomości – informuje
Dominika Ostrowska, dyrektorka Biura Promocji, Turystyki 
i Współpracy z Zagranicą  UMŁ. Podczas konferencji prasowej 
w Urzędzie Miasta pani dyrektor zaprezentowała również tzw.
audioguidy, małe elektroniczne przewodniki po mieście, zawiera-
jące opisy wielu obiektów turystycznych oraz trasy zwiedzania 
w wybranych językach. Ich wypożyczenie kosztuje 15 zł za dzień,
a dostać je można w Centrum Informacji Turystycznej przy 
ul. Piotrkowskiej 87.

Turystyczny szlak bajkowy
Na ulicach Łodzi zobaczymy w przyszłym

roku Misia Uszatka, Misia Colargola, pingwina 
Pik-Poka, Muminka i wróbla Ćwirka. W ramach
projektu „Łódź bajkowa” zostanie stworzony
szlak turystyczny śladami minipomników nawią-
zujących do dorobku Studia Małych Form Filmo-
wych Se-Ma-For. Będzie to kilkanaście posągów 
z brązu przedstawiających postaci z seriali dla
dzieci. Zostaną zlokalizowane w miejscach naj-
częściej odwiedzanych przez turystów i związa-
nych z łódzkim przemysłem filmowym, czyli przy
Piotrkowskiej, Muzeum Kinematografii, EC1,
Manufakturze i ZOO. Dodatkowo wyemitowany
zostanie dukat „łódka” z wizerunkiem Misia
Uszatka. Co ciekawe, będzie to bon towarowy, którym będzie można pła-
cić w łódzkich sklepach i punktach usługowych. Dukat powstanie 
w czterech nominałach: 3 łódki (równowartość 3 zł), 7 łódek (7 zł), 
104 łódki (250 zł) i 1975 łódek (2,5 tys. zł). Pomnik Misia Uszatka odsło-
nięty zostanie przy ul. Piotrkowskiej 87.




