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Al. Piłsudskiego 141
tel./fax 042 674-07-36 
hoteleboss@wp.pl 

BOSS

ul. Tatrzańska 11
tel. 042 672-48-89, 042 676-31-13
tel./fax 042 676-31-05 
officeboss@hotel-boss.pl 

BOSS

ul. Romana 44
tel./fax 042 640-96-69
romana44@wp.pl 

BOSS

ul. Paradna 46
tel. 042 272-33-00, tel./fax 042 272-33-68
www.hotel-eskulap.pl
info@hotel-eskulap.pl

ESKULAP przy I CZMP

ul. Łąkowa 23/25
tel. +48 42 637 12 00
www.hotelfocus.com.pl
lodz@hotelfocus.com.pl

HOTEL FOCUS ŁÓDŹ

Pabianice, ul. Kilińskiego 25
tel. 042 227-14-14
Restauracja: tel. 042 227-14-12
recepcja@piemont.com.pl

PIEMONT

ul. Legionów 81
tel./fax 042 633-80-23
www.hotelreymont.com
rezerwacje@hotelreymont.com

REYMONT

HOTELE

ul. Kosynierów Gdyńskich 8
tel./fax 042 646-49-04, 042 646-42-68,          
             042 646-43-22, 042 646-41-53 
www.hotelambasador.pl

AMBASADOR

HOTEL Z BASENEM
ul. Politechniki 19A
tel./fax 042 684-63-70
tel./fax 042 648-76-04  
recepcja@hotel-alicja.pl

ALICJA

CENTRUM KONFERENCYJNE
HOTEL

RESTAURACJA
KAWIARNIA

DOMKI TYPU BRDA
STAJNIA Z PARKUREM

ODNOWA BIOLOGICZNA

87-720 Ciechocinek, ul. Traugutta 5
tel. (0-54) 283 42 71, 283 60 65 

tel./fax (0-54) 283 63 09
www.amazonka.ciechocinek.pl

e-mail: amazonka@ciechocinek.pl

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE 
I ETNOGRAFICZNE
MUSEUM OF ARCHAEOLOGY 
AND ETHNOGRAPHY 
pl. Wolności 14, tel. 0 42 632-84-40
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
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ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
LODZ VOIVODE OFFICE
tel. 0 42 664-10-10
SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
LODZ PROVINCE COUNCIL
tel. 0 42 663-30-50
URZĄD MIASTA ŁODZI / CITY HALL
tel. 0 42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
TOURIST INFORMATION CENTRE
tel./fax 0 42 638-59-55
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 
WJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO / LODZ VOIVODESHIP 
REGIONAL TOURISTIC ORGANIZATION
tel. 0-42 638-59-57

CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ
CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel./fax 0 42 633-92-21
OŚRODEK INFORMACJI KULTURALNEJ ŁDK
LDK CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel. 0 42 633-72-99, fax 0 42 633-99-02
INFORMACJA LOTNICZA– LOT 
AIRLINE INFORMATION
tel. 0 42 633-48-15
INFORMACJA MPK 
CITY BUS & TRAM INFORMATION
tel. 0 42 672-11-12
INFORMACJA PKS  
LONG-DISTANCE BUS INFORMATION
tel. 193-16

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

Lehman Brothers w USA pod 
koniec 2008 r. wielu 
ekonomistów zapowiadało 
kryzys co najmniej taki, jaki 
był w latach 1930. Faktycznie 
giełdy na świecie odnotowały 
od tego czasu  dramatyczne 
spadki, wzrosło bezrobocie 
i kilka banków oraz sporo 
firm upadło. W Polsce też 
zapowiadały się ciężkie czasy, 

firmy zaczęły gwałtownie restrukturyzować swoje działy marketingu, tnąc 
wydatki i koszty. Trochę powiało grozą, ale patrząc na wyniki gospodarcze 
kraju w 2009 r. na tle tego, co działo się choćby w Europie, możemy dziś 
odetchnąć z ulgą. Plastycznie ujął to Prezydent Miasta Jerzy Kropiwnicki 
podczas spotkania opłatkowego z inwestorami w grudniu, mówiąc o tym, że 
gdy na początku 2009 r. w Europie straszono kryzysem, w Łodzi zajmowano 
się obsługą nowych inwestorów… 

Przybyło ich dwudziestu. 
W sumie zadeklarowali oni 
inwestycje rzędu 276 mln 
euro, dzięki czemu powstanie 
tu prawie 3000 nowych miejsc 
pracy. Na spotkaniu opłat-
kowym wręczone zostały 
Wyróżnienia Gospodarcze 
Prezydenta Miasta.

W kategorii „Najważ-
niejsza Inwestycja Roku” 
dyplom odebrała Magda 
Rozengart, szefowa salonu IKEA, który po wielu, wielu latach nareszcie został 
tu otwarty, dystansując swoją powierzchnią handlową salon w Jankach pod 
Warszawą. W kategorii „Najważniejsza Inwestycja BPO” dyplom odebrała 
Ewa Ziemacka, Dyrektor Personalny Fujitsu Services Poland. „Najlepszym 
Ambasadorem Gospodarczym Łodzi” została zaś firma Infosys BPO 
Poland.

Jak się okazuje, Łódź jest liderem wśród miast, które przyciągają najwięcej 
inwestorów zagranicznych – tak przynajmniej wynika z badań polskiego 

rynku usług biznesowych, 
przeprowadzonych przez 
firmy Colliers International 
Polska oraz Atria Real Estate 
Partners. Już w połowie 2009 r. 
„Puls Biznesu” wskazywał, że 
do wielkiej piątki polskich 
miast, które przyciągają 
najwięcej inwestorów, należą 
Łódź, Kraków, Katowice, 
Wrocław i Trójmiasto. Mamy 

świetne notowania za granicą, o czym świadczy także wiarygodność kredytowa 
Łodzi, która przez cały rok utrzymała się na poziomie BBB+. W grudniu ten 
rating uaktualniła agencja Standard & Poor’s, według której wyniki finansowe 
Łodzi potwierdzają odporność miasta na międzynarodowy kryzys 
gospodarczy. Jakby na dowód tych  optymistycznych prognoz rozwojowych 
w grudniu 2009 r. na lotnisku 
im Wł. Reymonta pojawił się 
nowy przewoźnik: węgierski 
Wizz Air, dzięki któremu już 
od marca będziemy mogli 
latać do Dortmundu. 
Niebawem zresztą rozpocz-
nie się w porcie budowa III 
terminalu. Dobrze byłoby 
też, żeby Łódź jak najszybciej  
doczekała się nowego 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta”. Dyskusje nad projektem są dość kontrowersyjne, a zakończyć się 
mają pod koniec pierwszego kwartału. Krótko mówiąc, róbmy swoje nie 
patrząc na kryzys! 

Jerzy Mazur
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Podobno buty wracają do Łodzi...
Tak, podjęliśmy taką decyzję 

wspólnie z Polską Izbą Przemysłu 
Skórzanego. Drugiej edycji Fashion 
Week Poland w maju 2010 r. towarzy-
szyć będzie Salon "W polskich 
butach dookoła świata". W Tygodniu 
Mody organizowanym rok temu 
uczestniczyło ponad 25000 osób 
związanych z kreowaniem mody. 
Doskonale wtedy komponowały się 
ze sobą XVII Międzynarodowy 
Konkurs dla Projektantów Ubioru 
Złota Nitka, warsztaty Concept 
Store, Show Room czy Aleja 
Projektantów. Gwiazdami pokazów 
Złotej Nitki byli uznani kreatorzy 
mody światowej: Agatha Ruiz de la 
Prada i Georges Chakra, a miarą suk-
cesu imprezy niech będzie fakt, że 
Fashion Week Poland w Łodzi został 
zwycięzcą plebiscytu Elle Style 
Awards 2009. Do tegorocznego 
Tygodnia Mody zapraszamy także 
polski sektor skórzany i mamy 
nadzieję, że będzie to niepowtarzal-
na okazja do pokazania potencjału 
tej branży uznanym kreatorom, kry-
tykom mody i dziennikarzom. 
Chcemy, aby to była wszechstronna 
i skuteczna promocja polskiej 
marki.

Wyniki MTŁ za 2009 r. świadczą, 
że  targi  ominęła  recesja.  Potwierdza 
to Pan? 

Już nawet w pierwszym półroczu 
ub. roku zaobserwowaliśmy wzrost 
liczby wystawców w stosunku 
do 2008 r. Udało nam się zorganizo-
wać kilka świetnych imprez, w tym 
dwie całkiem nowe: Targi 
Motoryzacyjne MOTOMANIA oraz 
„URODĘ i ESTETYKĘ”, które przy-
ciągnęły rzesze zwiedzających. 
Zarówno wystawcom, jak i zwiedza-
jącym, przypadła także do gustu 
nowa formuła targów INTERFLAT, 
które zaprosiły łodzian na pokaz 
najnowszych trendów w aranżacji 
wnętrz. Ale najbardziej udaną impre-
zą były Targi Naturalnej Żywności 
„NATURA FOOD”, które podwo-
iły swoją powierzchnię wystawienni-
czą. Jesteśmy więc zadowoleni 
z wyników 2009 r., w którym pozy-
skaliśmy w sumie 1535 wystawców, 
sprzedaliśmy 17080 metrów kwadra-
towych powierzchni wystawienni-
czej i odwiedziło nas 75930 gości. 
Mamy nadzieję uzyskać jeszcze lep-
sze wyniki w tym roku!

Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Mazur

Buty wracają do Łodzi
Dwa pytania do Pawła Fendlera, 
dyrektora Międzynarodowych Targów Łódzkich

Targi NATURA FOOD 2009

Targi NATURA FOOD 2009

Targi INTERFLATDESIGN.PL 2009

Targi URODA I ESTETYKA 2009

Targi MOTOMANIA 2009

Targi FILM VIDEO FOTO 2009
Rozmowa nieautoryzowana
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Nigdy nie wierzyłem w Duopolis
Rozmowa z Jerzym Kropiwnickim, Prezydentem Łodzi

Rozmawiamy jeszcze w grudniu 
2009  r.  podczas  opłatkowego  spo-
tkania z inwestorami. Jak Pan oce-
nia mijający rok?

Z punktu widzenia bardzo 
pesymistycznych oczekiwań 
z początków roku – jako bardzo 
dobry dla naszego miasta. Padały 
wtedy ostrzeżenia o nadciągają-
cym kryzysie, ale my zajęci byli-
śmy obsługą nowych inwestorów, 
których w sumie pojawiło się tu 
prawie dwudziestu. Powstało nie-
mal 3000 nowych miejsc pracy. 
Na Łodzi kryzys odbija się tylko 
w ten sposób, że z budżetu cen-
tralnego spływa mniej pieniędzy, 
niż powinno. Natomiast jeśli cho-

dzi o sytuację społeczną i gospodarczą miasta oraz jego kondycję – 
to według mnie jest ona równie dobra, jak rok temu.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zdaje się to potwierdzać, infor-
mując  o  zbliżonej  ilości  wydanych  pozwoleń  na  działalność  w  roku 
poprzednim i bieżącym…

Osiągnięcia ŁSSE są bardzo 
ważnym elementem sukcesów 
Łodzi. Bez dobrego współdziała-
nia takich partnerów, jak Łódzka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna, 
Wojewoda Łódzki, Marszalek 
Województwa i Prezydent Miasta 
– co najmniej jedna trzecia tego-
rocznych inwestycji nie została-
by tu zrealizowana. W tym roku 
pojawiło się w Łodzi mnóstwo 
nowych obiektów, choć nie 
wszystkie witane były z entuzja-
zmem. Ale dla łodzian były 
to wyznaczniki sukcesu. W tym 
roku ostatecznie – po kilkudziesięciu latach niszczenia tych terenów 
– uformowała się inwestycja Aquapark Fala, jeden z najnowocześniej-
szych parków wodnych w kraju…

Obiecywał Pan zjechać z najwyższej wieży…
Byłem na to przygotowany i miałem nawet zapasowy garnitur 

w pokrowcu! Z żalem musiałem jednak z tego zrezygnować, gdyż 
według obowiązujących przepisów po takim zjeździe w ubraniu trze-
ba byłoby wypuścić wodę i odkazić basen, co jest kosztownym przed-
sięwzięciem. W końcu udało się jednak doprowadzić tę inwestycję 
do końca i przejąć ją od słoweńskiej spółki, która miała kłopoty z jej 
ukończeniem. 

Cieszę się także z tego, że została wybudowana wielofunkcyjna 
hala sportowa. Wielu miało wątpliwości, czy jest ona miastu potrzeb-
na i czy przypadkiem nie zahamuje innych inwestycji sportowych. 
Okazało się, że jednak nie, że można było ją wybudować przy dużym 
wsparciu budżetu oraz Unii Europejskiej, a przy tym można było 
całkowicie odnowić płytę stadionu AZS, zaś utraty tej możliwości 
najbardziej się obawiano. Nawet Pani Irena Szewińska, namówiona 
przez działaczy AZS, przyjechała do Łodzi z interwencją, żeby 
powstrzymać to „mordowanie lekkoatletyki”, jak mówiła, a dziś jest 
jedną z najbardziej zaprzyjaźnionych ze mną osób. Obiecałem wtedy, 
że stadion będzie zmodernizowany, i mamy tu teraz najbardziej 
nowoczesną wykładzinę tartanową, na jaką Polskę stać, czyli mówiąc 
wprost – jedną z najlepszych w Europie. Wspomnę tu również o tym, 
że udało się w 2009 r. na nowo zagospodarować plac Teatralny przy 

Teatrze Wielkim, gdzie powstała nowa przestrzeń miejska. Wszystkie 
te nowe inwestycje pomogły ściągnąć do Łodzi bardzo wiele ważnych 
imprez oraz utrzymać te, które od dawna się rozwijają. 

Podpisane  też  zostało  porozumienie,  dzięki  któremu  powstanie  tunel 
średnicowy łączący dworzec Fabryczny z Kaliskim…

To bardzo ważny krok, który zadecyduje o przyszłości miasta. 
Linia kolejowa z Warszawy zostanie zagłębiona na 16 metrów w pobli-
żu dworca Fabrycznego, a to oznacza, że na przestrzeni kilku kilome-
trów powstanie „nowe miasto” od dworca Widzew do dworca 
Fabrycznego. Pod samym centrum jeździć będzie w przyszłości kolej 
szybkiego ruchu. Przypomnę przy okazji, że intensywnie rozwija się 
nasze lotnisko. Jeszcze kilka lat temu z wielkim trudem lądowały tu 
kilkunastoosobowe samoloty pasażerskie, a teraz mamy regularne 
połączenia do kilku bardzo ważnych dla Łodzi miejsc w Europie 
i mogą na lotnisku lądować Boeingi 737, zabierające na pokład 
ponad dwustu pasażerów. Zaawansowane i przesądzone są także 
wszystkie decyzje, dzięki którym Łódź stanie się ważnym węzłem 
autostradowym. To główne powody, dla których mogę uznać 2009 rok 
za szczególnie szczęśliwy dla miasta. 

Jeszcze będąc Ministrem Rozwoju Regionalnego i Budownictwa otwie-
rał Pan oficjalnie imprezy Międzynarodowych Targów Łódzkich. Jak  już 
wiemy,  spółka MTŁ zakończyła rok na plusie, udało  się  jej w  tym roku 
zorganizować dwie nowe imprezy branżowe i zwiększyć liczbę wystawców 

na pozostałych. A na tapecie  jest pro-
jekt  nowego  centrum  targowego.  Jak 
Pan  ocenia  przyszłość  targów 
w Łodzi?

To wszystko, o czym wcześniej 
mówiłem, wiąże się z rozwojem tar-
gów. W swojej starej postaci targi 
łódzkie – a mówię tu nie tylko 
o MTŁ – nie miały przed sobą żad-
nych perspektyw rozwojowych. 
Przymiotnik „międzynarodowe”, 
który jest w nazwie niektórych tar-
gów organizowanych w Łodzi, 
mógłby wyglądać niebawem raczej 
jako dowcip, niż ilustracja stanu 

rzeczywistego, choć faktycznie tak było 15 lat temu, kiedy 
na INTERTELECOM wystawiały się takie potęgi zagraniczne, jak 
Alcatel czy Philips. Opracowany został program nowego centrum 
targowego, który wykorzystuje tereny, jakie spółce zostaną przekazane 
po dawnym Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. MOSiR będzie 
w coraz większym zakresie przenosił się do nowej hali wielofunkcyj-
nej oraz w jej okolice, natomiast w starym miejscu chcemy stworzyć 
nowoczesne centrum targowo-wystawiennicze – może nie takie, jakie 
np. jest w Berlinie, ale takie, którego metropolia łódzka w centrum 
Polski wstydzić się nie będzie musiała. 

Gdy obejmowałem urząd Prezydenta Łodzi po kilku latach spę-
dzonych w różnych ministerstwach w Warszawie, panowała tu „opty-
mistyczna” wizja rozwoju miasta zwana Duopolis, która zakładała, 
że Łódź będzie sypialnią Warszawy, w której łodzianie będą uczyć się 
na uniwersytetach, bawić się i pracować. Na szczęście ani ja, ani moi 
współpracownicy, nigdy w to nie uwierzyliśmy. Łódź znalazła własną 
drogę rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego. Mimo tak 
trudnych czasów, Łódź nie odczuwa kryzysu jak inne miasta w Polsce 
czy Europie. Wystarczy poczytać to, co na nasz temat piszą choćby 
takie gazety, jak „New York Times”, „International Herald Tribune”, 
czy „Financial Times”, aby się o tym przekonać. Nie bez powodów 
nasza pozycja w różnorodnych rankingach międzynarodowych wciąż 
wzrastała w latach mojego urzędowania. 

Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Mazur

– WIEŚCI Z RATUSZA –
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Uniwersytet na kilka kadencji
Rozmowa z prof. dr hab. Pawłem Górskim, rektorem Uniwersytetu Medycznego 

Mija nieco ponad rok, odkąd 
objął  Pan  funkcję  rektora. 
Z  jakim  wyprzedzeniem  czaso-
wym planuje Pan  swoje działa-
nia?

Nieosiągalnym w jednej 
kadencji. Mam plany na naj-
bliższe 20-25 lat. Przebudowa 
uniwersytetu, którą przepro-
wadzamy, ma charakter nieod-
wracalny. Skąd ta perspekty-
wa? Z analizy tendencji ekono-
micznych i sposobów zarzą-
dzania szkolnictwem wyż-
szym, które widać we wszyst-
kich krajach rozwiniętych. 
W Unii Europejskiej od 1999 r. 
trwa tzw. „Proces Boloński”, 
dzięki któremu powstaje 
struktura pod nazwą 

Europejski Obszar Kształcenia, zmieniająca de facto całe szkolnic-
two wyższe. To w znaczącym stopniu adaptacja modelu amerykań-
skiego, ale wyraźnie wzbogaconego. Odchodzi w niepamięć model 
bizantyjsko-bismarckowski detalicznego sterowania uczelniami wyż-
szymi przez wszechwiedzącego profesora, który zarządza podległym 
mu zespołem jak dyktator. W tej chwili każdy pracownik nauki 
szuka odniesień zewnętrznych. Wszystko, co czynimy, ma wymiar 
ekonomiczny. W związku z tym każdy ma prawo starać się o grant 
zewnętrzny, i z chwilą, kiedy go otrzymuje, staje się posiadaczem 
myśli i mocy wykonawczych. Dzisiaj z prawnego punktu widzenia 
decyzje podejmuje kierownik grantu, a zatem rozbicie tradycyjnej 
struktury zmienia również mentalność ludzi. Ważne jest to, co da się 
sprzedać, choć nie dosłownie, bo nie chodzi o sprzedaż produktu za 
pieniądze. Sprzedać w nauce znaczy dobrze opublikować – to jest 
najważniejsze. W zakresie nauk ścisłych, biologicznych i prawnych 
wymiar publikacji mierzy się przede wszystkim zasięgiem między-
narodowym. W znakomitej większości naukę sprzedaje się w czaso-
pismach ogólnie dostępnych. Pojęcie nauka polska może istnieć 
w sensie struktury zarządzania lub techniki, ale tak naprawdę jest 
jedna wielka nauka światowa, bo prawdy są uniwersalne i albo je ktoś 
przyjmuje, albo w ogóle nie uprawiajmy nauki. Uprawianie np. 
nauki o występowaniu jakieś choroby na terenie danego powiatu 
w Polsce – nie jest nauką z definicji, ponieważ tego typu zjawiska nie 
da się uogólnić. W starym systemie bardzo często nie odróżniano 
pojęć ekspertyza i nauka. Występowanie jakiegoś zjawiska na terenie 
powiatu, jeżeli nie ma to charakteru uniwersalnego, nie może być 
traktowane jako kwintesencja nauki. To jest czysta ekspertyza robio-
na niekiedy metodami naukowymi. Ale o tym, czy coś jest naukowe, 
czy nie, decydują nie tylko metody, ale wynik, który da się uogólnić 
lub nie. Jeśli nie da się uogólnić, to nie jest nauka. I do tego chcemy 
wrócić na uczelni.

Wprowadził Pan wiele zmian na uniwersytecie. Z jakim skutkiem? 
W znaczącym stopniu dało się osiągnąć to, co nazywam uczelnią 

jako przedsiębiorstwem naukowo-dydaktycznym. Decyzyjność 
i odpowiedzialność w zakresie materialnym zeszła ze szczebla rektor-
skiego na wydziały, a docelowo powinna zejść do szczebla katedr 
i być może nawet zakładów. Decentralizacja odbyła się bez chaosu. 
Uczelnia nie jest federacją wydziałów, ale osiągnęła etap, w którym 
to wydziały muszą decydować o kierunkach rozwoju. Mamy też 
znacznie większą kontrolę nad wykonywaniem zadań naukowych 
i dydaktycznych. Wprowadziliśmy system ewaluacji zajęć, który ma 
wymiar czysto ekonomiczny. Okazało się bowiem, że nie ma żadne-
go uzasadnienia dla wielu wydatków związanych z rozbudową 
do absurdalnych rozmiarów kadr nauczycieli akademickich. W szyb-
kim czasie wprowadzamy system informatyczny. Myślę, że najpóź-
niej wiosną będziemy mogli pochwalić się wdrożeniem całego syste-

mu – w rekordowym czasie półtora roku, podczas gdy na innych 
uczelniach trwa to nawet 6-8 lat. Zmieniliśmy system sterowania 
administracją. Kiedy uczelnia staje się przedsiębiorstwem, może 
pełnić funkcje nie tylko edukacyjne i naukowe, ale także cywilizacyj-
ne, a wtedy staje się też zrozumiała dla odbiorcy poza jej murami. 
Najważniejsza rzecz to nauczanie studentów, którzy uzyskali bardzo 
wiele. Wpływ samorządu studenckiego na politykę kadrową, ekono-
miczną i programową uczelni jest teraz większy niż kiedykolwiek. 
Studenci uzyskali potężną broń w postaci systemu ewaluacyjnego – 
chcą się dobrze kształcić i oczekują od nas bardzo dobrego poziomu 
nauczania. Jeśli bowiem nie zdadzą egzaminu na zadawalającym 
poziomie, to nie będą mogli otworzyć specjalizacji, o jakiej marzyli. 
Tak od dawna jest w Stanach Zjednoczonych i tak zaczyna się już 
dziać w Polsce. To samo dzieje się z absolwentami dobrych i gorszych 
uczelni. Jeżeli skończyło się studia na kiepskiej uczelni, a nie na reno-
mowanej, to taki dyplom po prostu nic nie daje, nawet przedsiębior-
cy nie chcą zatrudniać takich absolwentów. 

Macie bardzo pozytywne efekty w zakresie finansowania…
Pierwszy raz od siedmiu lat osiągnęliśmy bilans zerowy i uczel-

nia kończy rok bez zadłużenia się. Zmniejszyliśmy zatrudnienie. 
Przerosty kadrowe na uczelni sięgają w tej chwili 400 nauczycieli 
akademickich. Oczywiście nie możemy tego zlikwidować jednym 
cięciem, ale zmniejszyliśmy zatrudnienie o 150 etatów w sposób 
naturalny – poprzez przejścia na emerytury i przesunięcia do innej 
pracy. Mamy przed sobą jeszcze sporo zadań. Ogólna liczba pracow-
ników administracji uległa niewielkiemu zwiększeniu – wdrożenie 
systemu informatycznego wymagało zatrudnienia 17 osób, ale gdy-
byśmy tego nie zrobili, stracilibyśmy miliony. Odziedziczyliśmy 
system informatyczny, który był np. niekompatybilny w kadrach 
i płacach! Po wdrożeniu nowego systemu wiemy teraz wszystko 
i w każdej chwili mogę powiedzieć, ilu mamy pracowników. 
Ekonomiczny standard uczelni jest dziś całkiem dobry i przy innym 
punkcie startowym byłyby spore zyski. Osiągniemy je już w następ-
nym roku. 

Uczelnia zdobyła w 2009 r. 105 mln zł na projekty naukowe i inwe-
stycje. 

Te pieniądze oczywiście nie wejdą w pensje. Są to środki z fundu-
szy unijnych i grantów samorządowych. I pod tym względem jest 
to najwyższy wskaźnik w Polsce, żadnej uczelni medycznej w kraju 
nie udało się osiągnąć takiego wyniku w 2009 r. Posunęły się także 
remonty i inwestycje. Restrukturyzacja wewnątrz uczelni jest bardzo 
żywa. Skomasowaliśmy rozbudowane wydziały, a dwa przestały ist-
nieć, choć nadal istnieją jako kierunki nauczania. Jest to bardzo 
ważne, gdyż zdynamizował się system nauczania i jest lepsza gospo-
darka kadrami w obrębie danego kierunku. Bardzo prosty przykład 
– ortopedia na wydziale wojskowo-lekarskim może dziś obsługiwać 
i fizjoterapię, i wydział wojskowo-lekarski, bo są połączone, 
a poprzednio były to dwie konkurencyjne jednostki. Podobnie łączy-
my szpitale kliniczne. To absolutnie niezbędne i taka jest tendencja 
ogólnopolska, gdyż połączone szpitale kliniczne zachowują manewr 
inwestycyjny. Dochodzą też drobne oszczędności etatowe, ale nie 
to jest najważniejsze. Duży szpital jest w stanie utrzymać ze wzglę-
dów społecznych deficytową placówkę. Jak wiadomo, finansowanie 
przez NFZ jest asymetryczne, czyli są działy, które dostają bardzo 
dużo pieniędzy, i są też inne – potrzebne społecznie! – które są nie-
dofinansowane. Ja muszę ten system przyjąć do wiadomości, ale nie 
aprobująco. Dlatego w każdym dużym szpitalu kardiologia inwazyj-
na musi utrzymywać deficytową kardiologię tradycyjną. Takie przy-
kłady można mnożyć. Łączenie szpitali jest zatem niezbędne choćby 
ze względu na infrastrukturę obsługi (pralnie, catering itp.). W tej 
chwili musimy liczyć się z przeniesieniem sporej części naszych 
oddziałów do Centrum Kliniczno-Dydaktycznego, co będzie jed-
nym z naszych najważniejszych zadań w 2010 r.

Życzę zatem kolejnych sukcesów i dziękuję za rozmowę.

Jerzy Mazur
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Rozmawiamy w grudniu  -  jak 
Pan  ocenia  tegoroczne  dokonania 
Strefy?

Rok kończy się dobrze, 
a szczególnie dobry okazał się 
grudzień. Mam nadzieję, że rok 
zamkniemy 20 wydanymi zezwo-
leniami. Ich ilość jest zatem 
porównywalna do 2008 r. Widać 
nowe trendy – dużo reinwestycji 
i sporo polskich inwestorów. 
Nastąpił też powrót do rozmów 
z firmami, które zawiesiły inwe-

stycje ze względu na kryzys. Kończy się inwestycja Korony 
w Wieluniu, największego producenta świec zapachowych na świe-
cie. Cieszy mnie dalszy rozwój HTL-u. Po ogromnym 
sukcesie na rynkach światowych to kolejny projekt, 
który rozwijamy w ramach Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Dobrze rozwija się branża ceramiczna 
i zostaną wręczone następne zezwolenia – spółka ITG 
Solar za 40 mln złotych zamierza zbudować w gminie 
Kleszczów pierwszy w Polsce zakład produkcji płytek 
krzemowych do ogniw słonecznych, który docelowo 
zatrudni 80 osób. W tej samej gminie Eurometal SA, 
znana na rynku firma branży aluminiowej, planuje 
budowę wartej 80 mln złotych walcowni aluminium, 
w której także pracować ma 80 osób. Pojawił się też 
w strefie nowy inwestor z Chin – spółka Yuncheng 

Poland, która w Konstantynowie Łódzkim za prawie 17 mln zł wybu-
duje nowoczesną fabrykę cylindrów do druku rotograwiurowego, 
dającą zatrudnienie dla 30 osób. To pokłosie naszej aktywności 
w Azji oraz interesujący przyczółek na naszym rynku, gdyż tamtejsi 
przedsiębiorcy mają znakomite doświadczenia. 

Czy decyzja Della spadła na Pana jak grom z jasnego nieba? 
Niespecjalnie. Zaskoczony jestem jedynie terminem ogłoszenia 

decyzji, natomiast od momentu, kiedy pojawiły się spekulacje 
na temat możliwości kupna Della przez Foxconn wiadomo było, że 
jest coś na rzeczy… Poza tym większość tego, co składał Dell i tak 
pochodziło z Foxconnu. Jest to zatem naturalny przejaw globalizacji. 
Tak naprawdę wszystkie największe firmy, poza Dellem, zlecały 
dotychczas produkcję na zewnątrz, a Foxconn produkował dla naj-
większych firm – Hewlett-Packarda, Nokii czy Motorolli. Firma 
posiada 18 fabryk w samych Chinach, a także na Węgrzech 

i w Czechach, zatrudnia 600 tys. 
ludzi. Wizerunkowo szkoda, że 
Dell swój znak zwija, bo to znacz-
nie nam ułatwiało pracę. Foxconn 
działa w wektorze B2B (Business 
to Business), niczego pod własną 
marką nie produkuje. Natomiast 
sam projekt jest pozytywny. 
Moim zdaniem nowy inwestor 
pozwoli na rozwój zakładu, gdyż 
sam Dell miał w ostatnim czasie 
trochę problemów. 

Not. (jm), fot. archiwum ŁSSE

Pierwszy raz w Polsce?
Nie, jestem tu po raz drugi. 

Cztery lata temu byłem w Warszawie. 
Przyjechałem do Łodzi wczoraj 
późną nocą, zatrzymałem się w hote-
lu andel`s, który jest po prostu cool. 
Dziś rano zobaczyłem Manufakturę 
i ul. Piotrkowską. Jestem pod wraże-
niem!

Jakie jest Milwaukee?
To przemysłowe miasto w stanie Wisconsin, ma 670 tys. miesz-

kańców, dużo tam Polaków, podobnie jak w Chicago w stanie 
Illinois. Umiejscowił się tam głównie przemysł maszynowy – słynne 
zakłady motocykli Harley Davidson oraz firma Johnson Controls, 
produkująca urządzenia grzewcze, klimatyzacyjne i elektronikę. 
Byłem burmistrzem Milwaukee przez 16 lat, a od 2004 r. jestem pre-
zesem Kongresu na rzecz Nowego Urbanizmu, który ma siedzibę 
w Chicago i zrzesza architektów oraz planistów z całego kraju. 
Promujemy wartości Nowego Urbanizmu i bardzo nam zależy 
na wyglądzie przestrzennym miast. Tu w Łodzi macie ładne ulice, 
piękna jest Piotrkowska, która ma wielki potencjał.

Zasłynął Pan zburzeniem autostrady w środku miasta…
Tak, w samym centrum Milwaukee. W Ameryce autostrady 

wchodzą prosto do centrum miast, co jest okropne. Na szczęście 
w Europie tego się nie praktykuje – to naprawdę błędna polityka. 
Trudno sobie teraz z tym poradzić. Autostrada wytyczona przez 
pola nie przeszkadza farmerom i nie rujnuje perspektywy. Ale 
na wjeździe do miasta – tak. Powinno się promować bulwary i aleje 

na wzór Paryża. W USA budowało się drogę dla samej drogi... 
Zaczynamy teraz myśleć inaczej i powoli burzymy autostrady 
w San Francisco, Nowym Jorku, Portland, Seattle czy Chattanoodze 
w stanie Tennessee, gdzie już zastąpiono niektóre autostrady bulwa-
rami i alejami przypominającymi Pola Elizejskie. Ich przepusto-
wość  to około 60 tys. pojazdów dziennie, ale nie musi to być 
autostrada. Promujemy dobre rozwiązania w projektowaniu miast. 
W Ameryce nie wolno np. w projekcie budynku umieszczać sklepu 
na parterze, a na górze mieszkania na wynajem. Na Piotrkowskiej 
widziałem takie rozwiązania, natomiast u nas taki projekt nie 
zostałby zatwierdzony jako niezgodny z przepisami. Owszem, 
w budynkach starej daty zdarzają się takie rozwiązania, ale jest 
to uzasadnione historycznie. Oddzielenie poszczególnych funkcji 
budynku jest rzeczą zbawienną, co widać na rynku nieruchomości 
– w USA ceny domów na przedmieściach, jak w Burlington Heights 
koło Chicago, spadły drastycznie, natomiast w centrum miasta, 
przy głównych arteriach, ich ceny utrzymują się na stałym pozio-
mie. Ameryka coraz bardziej upodabnia się do Europy. Europejczycy 
powinni o tym wiedzieć i uczą się od nas. Wczoraj rozmawiałem 
z prezydentem Gdańska, który opowiadał mi, jak trudno mu nego-
cjować z planistami dróg reprezentującymi administrację państwo-
wą: oni patrzą na problem globalnie, a on lokalnie, okiem gospoda-
rza, któremu zależy na tym, aby na ostatnim kilometrze drogi 
dojazdowej było widać, jaki Gdańsk jest piękny. Inwestycje powin-
ny podnosić wartość przestrzeni publicznych, uwzględniając choć-
by ich wartości historyczne. 

Rozmawiał Jerzy Mazur, tłumaczyła Ewa Rabiega

Nowe trendy w strefie

Dojechać szybko i… pięknie
Rozmowa z Johnem O. Norquistem, byłym burmistrzem Milwaukee w USA 
i Prezesem  Kongresu na rzecz Nowego Urbanizmu

Dwa pytania do Marka Cieślaka, Prezesa Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Jednym z najnowszych inwestorów w ŁSSE jest spółka LAMPRE 
– jeden z europejskich liderów w zakresie produkcji stali powlekanej
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CIT uruchomił w 2009 r. dwa dodat-
kowe  punkty  informacyjne:  na  dworcach 
Kaliskim  i  Fabrycznym.  Trochę  był  Pan 
zabiegany…

Tak, był to pracowity rok. Dzięki 
różnorodnym wysiłkom Radnych udało 
się zwiększyć budżet i otworzyć te dwa 
punkty. Rozmowy z PKP na ten temat 
trwały zresztą od dawna, ale na szczęście 
we władzach spółek zarządzających 
dworcami znaleźli się teraz ludzie rozu-
miejący takie potrzeby. W okresie roz-

grywek siatkarskich i koszykarskich te punkty były wręcz oblegane, 
a na Fabrycznym do jednego z naszych kolegów ustawiały się kolejki, 
bo poza angielskim zna też hiszpański i portugalski. Podczas meczów 
uruchomiliśmy także ruchome punkty informacyjne, w których prze-
szkoleni przez CIT wolontariusze w Hali Atlas Arena pomagał kibi-

com zorientować się w atrakcjach miasta i rozdawali foldery oraz 
ulotki. Niektóre centra informacji turystycznej w Polsce bardzo nam 
tego zazdroszczą! Zdobyliśmy także II miejsce w kategorii „najlepsze 
ośrodki turystyczne w Polsce”, a z nieoficjalnych rozmów wiem, że 
gdybyśmy mieli podjazd dla niepełnosprawnych, to zdobylibyśmy 
pierwsze. Mamy jednak siedzibę w zabytkowej kamienicy przy 
Piotrkowskiej 87 i trudno taki podjazd zrobić. Ale mamy na to patent 
– podjazd ruchomy, który wystawiać będzie portier.

Gdzie byliście w 2009 r. na targach turystycznych?
W Berlinie i Poznaniu, gdzie nasze stoisko zajęło I miejsce za 

wystrój i sposób prezentowania oferty turystycznej. Pokazaliśmy tam 
m.in. kiosk „Odkoduj Miasto”, w którym można przez telefon komór-
kowy pobrać wiadomości o zabytkach Łodzi. A tu na miejscu bardzo 
rozwija się rzucony przeze mnie kiedyś pomysł zwiedzania miasta 
na Segway`ach. Jest już oficjalny przedstawiciel Segway`a – firma 
PPHU Robert`s przy ul. Siewnej 9, który niebawem zaprezentuje kolej-
ną ciekawostkę turystyczną: specjalną nasadkę na tylne koło roweru, 
posiadającą gąsienicę. To najnowszy hit sezonu w USA i Europie, który 
zapewne znakomicie sprawdzi się w lesie łagiewnickim! 

(not. jm)

To był dobry rok dla grupy TOYA – mówi Andrzej Pasowski, dyrektor marketingu spółki. – Firma stale 
się rozwija, a dla naszych abonentów najistotniejszy jest wzrost ilości oferowanych kanałów telewizyjnych: zamykamy 
rok liczbą 152 programów, w tym 149 nadawanych cyfrowo, spośród których aż 15 w jakości High Definition! 
To rekordowy wynik wśród wszystkich operatorów kablowych w Polsce. Nasi abonenci dostępu do internetu będą mogli 
korzystać z przepustowości nawet 25 Mb/s, a wszystkie dotychczasowe pakiety TOYAnet przyspieszają o "szczebel 
wyżej" bez zmiany cen. Również usługi telefoniczne TOYAtel są tańsze, zwłaszcza w połączeniach na telefony komór-
kowe. Wciąż poszerzamy zakres usług i dbamy o utrzymywanie właściwych relacji pomiędzy ich kosztem a jakością. 

W czerwcu 2009 r. TOYA została laureatem godła TERAZ POLSKA. Z kolei pod koniec roku 
"Rzeczpospolita" opublikowała ranking najcenniejszych polskich marek i w kategorii „postrzegana 
jakość” TOYA znalazła się na pierwszym miejscu, wyprzedzając takie marki, jak ERA, PLUS, 

NEOSTRADA i NETIA. Był to też niezwykle udany rok dla 
TOYA Studios, które zdobyły „ORŁA” Polskiej Akademii 
Filmowej za dźwięk do filmu "Mała Moskwa" oraz nagrodę 
na 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za 
najlepszy dźwięk dla filmu "Wojna polsko-ruska". Dodajmy 
też, że, działający w strukturze organizacyjnej TOYA Studios 
Klub WYTWÓRNIA zorganizował kilkadziesiąt koncertów, 
wpisujących się znacząco w starania Łodzi o tytuł Stolicy 
Europejskiej Kultury, za co otrzymał nagrodę Oskara 
Jazzowego. Życzymy kolejnych sukcesów!             Jerzy Mazur

TOYA bije rekordy 

Segway na Pietrynie, narto-rower w Łagiewnikach
Rozmowa z Ryszardem Bonisławskim, 
Dyrektorem Centrum Informacji Turystycznej UMŁ

Stowarzyszenie Alliance Française z siedzibą w Manufakturze 
zaprosiło łodzian w grudniu na „Fête des Lumiêres”, Święto 
Światła. Takie święto odbywa się co roku w Lyonie, partnerskim 
mieście Łodzi. Uczestnicy łódzkiego Święta Światła obejrzeli 
teatralne etiudy Teatru Studio 3, wystawę rzeźby uczniów Zespołu 
Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi oraz wystąpienia trzech 
profesorów: Jana Krysiń-
skiego z Politechniki 
Łódzkiej, Michała Sewe-
ryńskiego z Uniwersytetu 
Łódzkiego oraz Mieczysława 
Gajosa z Katedry Filologii 
Romańskiej UŁ, którzy 
wspominali swoje służbowe 
pobyty w Lyonie, opowiadali 
o mieście, jego życiu akade-
mickim i kulturalnym. 
Odbył się także recital Ady 
Rusinkiewicz oraz Piotra 
Grąbkowskiego – byłego 
członka zespołu Blue Café, 
a po spotkaniu uczestnicy 
przeszli się do pobliskiej 

restauracji Costa del Mar, gdzie poznali smakołyki kuchni hisz-
pańskiej. W ośrodku AF można się uczyć francuskiego na kilku 
poziomach zaawansowania i kursach specjalistycznych. Są tu też 
inne języki – hiszpański i angielski (w planach portugalski i wło-
ski). Stowarzyszenie nastawia się na współpracę z przedsiębiorca-
mi, prowadzi warsztaty teatralne, fotograficzne, uczące sztuki 

przekładu i związane z kulinariami. 
Działać tu będzie Klub Piosenki 
Francuskiej i teatr dziecięcy organi-
zujący miniprzedstawienia po fran-
cusku. 

Beata Ostojska 
zdjęcia Halszka Kozakiewicz

Święto światła w AF 
Fot. Krzysztof Malec
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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
Pomorska 39/41
Budynek UŁ, dawna siedziba Prexera 
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

Przez całą zimę (do końca lutego) w Centralnym Muzeum 
Włókiennictwa prezentowana będzie wystawa szopek neapolitań-
skich. Obejrzymy tu 25 pięknych, ale nieco innych szopek niż te, 
które znamy z polskiej tradycji – neapolitańskie wykonane są z tek-
tury i wykorzystują architekturę typową dla Neapolu, z malowni-
czymi, wąskimi uliczkami, otoczonego przez wysokie góry. Ciekawie 
będzie w Teatrze Wielkim, który 10 stycznia pokaże monumentalne 
widowisko „Juliusz Cezar” Fridricha Haendla. Na kanwie tego 
spektaklu wyprodukowano grę komputerową, w której gracz wciela 
się w postać Cezara – 11 stycznia Teatr przenosi tę grę z wymiaru 

wirtualnego w realny i zaprasza do swojej siedziby na „Ucztę 
z Cezarem”, podczas której uczestnicy będą musieli wytropić 
Cezara w teatralnych zakamarkach. W sobotę 23 stycznia Teatr 
zaprasza miłośników tańca klasycznego na balet Sergiusza 
Prokofiewa „Romeo i Julia”. Z kolei Teatr Muzyczny wystawi 31 
stycznia w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych pre-
mierę spektaklu muzycznego „Na końcu tęczy” Petera Quiltera, 
którego akcja rozgrywa się w hotelu „Ritz” w Londynie i opowiada 
o ostatnich, burzliwych momentach życia legendarnej Judy Garland. 
Zapraszamy!           Beata Ostojska

Nakładem Biura Analiz Medialnych i Wydawnictw UMŁ 
ukazał się VI tom Biblioteki Kroniki Miasta Łodzi „Bohaterowie 
trudnych czasów”. To kolejny zbiór sylwetek ludzi, którzy w cza-
sach stanu wojennego mieli odwagę głośno powiedzieć NIE syste-
mowi. W pierwszym zbiorze (2006) poznaliśmy sylwetki Karola 
Głogowskiego, Stanisława Janika, Czesława Molendy i Józefa 
Śreniowskiego, w drugim (2007) – Jana Kowalewskiego, Stanisława 
Mecycha, Pawła Romanowskiego, Jerzego Scheura, Władysława 
Stanilewicza, Ewy Sułkowskiej-Bierezin i Yoshiho Umedy, w trze-
cim (2008) – Antoniego Chylińskiego, Ewy Juszko-Pałubskiej, 
Jana Kapuścińskiego, Zenobii Łukasiewicz, Wiesława 
Maciejewskiego, Feliksa Milana, Leszka Witkowskiego i Tadeusza 
Zwiedryńskiego. Czwarty zbiór poświęcony jest siostrze Marii 

Aleksandrowicz, Jerzemu 
Dłużniewskiemu, Tomaszowi 
Filipczakowi, Rozalii Jarząbek, 
Mieczysławowi Potockiemu 
i Halinie Szwarc. Wstęp 
do zbioru napisał Prezydent 
Łodzi Jerzy Kropiwnicki, 
całość przygotowali Gustaw 
Romanowski i Marek 
Strąkowski. Znajdziemy tu 
mnóstwo archiwalnych foto-
grafii oraz dokumentów tamte-
go okresu. Obowiązkowa lektu-
ra dla lokalnych patriotów! 

(BeO)

Styczeń kulturalny

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: 
138 Aukcja Dzieł Sztuki – 24 stycznia 2010

Bohaterowie
"Juliusz Cezar" – sceny zbiorowe. Fot. Ch Zieliński
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RESTAURACJA

ul. Traugutta 3
tel.: 042 632 51 38 ul. Piotrkowska 88

tel.: 602 55 10 20
ul. Piotrkowska 55       ul. Piotrkowska 69
tel.: 42 633 09 25        tel.:  042 632 23 20

Manekin



ul. Piotrkowska 92
tel.: 042 630 20 08

Figaro Club

ul. Piotrkowska 134
tel.: 042 637 37 47

Monaco Cafe

ul. Ogrodowa 19A                    Manufaktura Rynek
Tel.: 042 630-88-98         042 630-88-22

Stary Rynek 2
tel.: 042 636 56 56

www.analogialodz.pl

Restauracja ANALOGIA



EVENTS-CONFERENCES-BUSINESS TRIP AND VIP CARE

WWW.CIECIURA.COM.PL
NOWA  INTERPRETACJA  LUKSUSU
+48 601-35-13-10

Kto lubi przytulne 
i kameralne wnętrza 
z egzotycznymi, ale 
smakowitymi potrawa-
mi z Indii, temu pole-
camy podwórko przy 
Piotrkowskiej 69: 
od połowy 2006 r. dzia-
ła tu pierwszy 
„Ganesh” (tel. 42 632 
23 20) z otwartą kuch-
nią, w której można 
podglądać, jak indyj-
scy kucharze kręcą się 
przy słynnym glinia-
nym piecu tandoor 
przygotowując posiłki. 
Kto zaś lubi więcej 
przestrzeni i chce 
z większą liczbą przyja-
ciół posmakować dania 
przy jednym stole, 

w dodatku pod baldachimem, temu radzimy wybrać się 
na Piotrkowską 55 (tel. 42 633 09 
25), gdzie w kwietniu ub. roku 
otwarto drugą restaurację tej sieci.

Tradycyjne indyjskie potrawy przygoto-
wywane tu są przy użyciu składników 
sprowadzanych prosto z Indii – podkre-
śla Agnieszka Chojnacka, która 
zaczynała pracę jako kelnerka przy 
Piotrkowskiej 69, a obecnie szefuje 
lokalowi pod „piątkami”. W menu 
znajdziemy wyśmienite dania z ryżu 
basmati, cieciorki, soczewicy, bara-
niny i drobiu, różnorodne placki 

Naan i Roti, potrawy kuchni 

indo-chińskiej, 
słodkie desery 
o niepowtarzal-
nych smakach 
oraz indyjskie 
napoje.

C h a r a k -
t e r y s t y c z n y 
nastrój tworzą 
tu również ele-
menty wyposa-
żenia wnętrz, 
s p ro w a d z one 
z Indii – drew-
niane drzwi 
domostw, rzeź-
bione krzesła 
i wyciosany 
z jednego kawał-
ka drewna bóg 
słodyczy i rado-
ści Ganesh. 

Poznamy tu indyjske zwy-
czaje i święta, posłuchamy hin-
duskiej muzyki i obejrzymy 
na telebimach występy arty-
stów z Bollywood. Atrakcją 
lokalu jest wiszący nad barem 
autentyczny, czerwony skuter 
„Osa”, produkowany w Polsce 
w latach 1960. i masowo eks-
portowany wówczas do Indii. 

(jm)
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Przy ul Piotrkowskiej 134 
powstała pod koniec roku kawiar-
nia „Monaco Cafe” (tel. 042 637 
37 47), w której rankiem można 
zjeść na śniadanie smakowite 
tosty z jajkiem lub szynką, 
w południe przekąsić różnorod-

ne sałatki, 
po południu 
wypić do dese-
ru pyszną 
kawę (jest kilka 
r o d z a j ó w ! ) , 
a wieczorem 
usiąść z przy-
jaciółmi przy 
kuflu piwa. 
Lokal urządzo-
ny jest w mo- 
d e r n i s t y c z -
nym stylu, 
znajdziemy tu 
na ścianach 

sporo zdjęć i map turystycz-
nych Monaco, na regale obok 
barku są też do poczytania 
ciekawe przewodniki po tym 
egzotycznym i chyba zbyt 
mało w Polsce znanym księ-
stwie, położonym w obrębie 
francuskiej Riwiery. Obok 
Watykanu to najmniejsze pod względem powierzchni państwo 
Europy, a słynie z luksusowego portu jachtowego i kasyna Monte 
Carlo. Póki co, zapraszamy do jego łódzkiej namiastki!

Restauracja śródziemnomorska „Locanda” (ul. Traugutta 3, 
tel. 42 632 51 38) zaprosiła w grudniu dzieci na pomysłowe 
„Mikołajki”: warsztaty z gotowania. Udział w nich wzięło 30 malu-
chów, każdy dostał czapkę kucharską, talerzyk i ciasto do ugniata-
nia, z którego powstały małe pizzy. Po trudach kucharskich dzieci 

w s p ó l n i e 
z rodzicami 
zasiedli do sto-
łów i wypróbo-
wali swoje 
dania. Zabawa 
była przednia, 
tym bardzie ze 
w trakcie spo-
tkania wpadł 
tu Św. Mikołaj 
i rozdał malu-
chom prezen-
ty!

– Dochód z imprezy przekazany został 
Fundacji „Dom w Łodzi”, która dzięki 
temu może zorganizować dla swoich pod-
opiecznych Święta Bożego Narodzenia – 
mówi Jolanta Bobińska, szefowa fun-
dacji. – Pomysł wypalił tak dobrze, że już 
myślimy jak to wykorzystać w przyszłości. 
Na pewno jednak warsztatów kulinarnych 

dla dzieci będzie więcej! – 
podkreśla Anna 
Nadolska, właścicielka 
restauracji. Powodzenia!

Cafe Club Style (CH Manufaktura, tel. 042 630-39-14) zaprosił 
łodzian pod koniec roku na kolejny odlotowy spektakl z cyklu 

spotkań z kulturą: pokaz malo-
wania na ciele w wykonaniu 
Małgorzaty Jakubowskiej oraz 
wystawę zdjęć Justyny Ejsmont. 
Pani Małgosia jest 
absolwentką najlep-
szych łódzkich szkół 
makijażu, charakte-
ryzacji i stylizacji 
ubioru oraz fryzur, 
w dorobku ma także 
Mistrzostwo Polski 
w Makijażu Awan-
gardowym i Fan-
tazyjnym. Z kolei 
Pani Justyna jest stu-
dentką fotografii 

w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Lodzi i intensywnie przy-
gotowuje teraz obronę pracy magisterskiej o wpływie fotografii 
na postrzeganie rzeczywistości. Widowisko w Cafe było krótkie, ale 
zapierało dech, szczególnie w piersiach męskiej publiczności…

Gratulujemy pomysłu 
i czekamy na kolejne spo-
tkanie z cyklu, które odbę-
dzie się 15 stycznia.                    

(jm)

Zapraszamy do Monaco…

„Locanda” dzieciom

Bodypainting w Cafe
Anna Nadolska (z lewej) i Jolanta Bobińska (z prawej)

Justyna Ejsmont (z lewej) i Małgorzata Jakubowska (z prawej)
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Jak Panu minął rok?
Sportowo świetnie! W lutym udało 

nam się zorganizować w Łodzi III 
Halowy Międzynarodowy Mityng 
Skoku Wzwyż „PEDROS CUP 2009”, 
znakomite zawody, które – mam 
nadzieję – będą tu kontynuowane. 
Wzięli w nich udział najlepsi polscy 
skoczkowie oraz medaliści mistrzostw 
Europy i świata, w tym Jurij Krimarenko 
i Bohdan Bondarenko z Ukrainy, 
Andriej Tierieszyn z Rosji i Tor Harris 
z USA. Impreza była emocjonującym 
połączeniem zawodów sportowych 
z muzyką i zabawą, w której udział 
wzięli najlepsi, pokazując swoje umie-

jętności także najmłodszym, 
którzy dopiero startują w tej 
dyscyplinie. 

A co nas czeka w tym roku?
Również dużo atrakcji 

i emocji sportowych. Ale 
zacznę od tego, że mam już 
następcę, i to właśnie z Łodzi: 
Sylwester Bednarek z Rudz-
kiego Klubu Sportowego bły-
snął w sierpniu na Mistrzostwach Świata w Berlinie, zdobywając brą-
zowy medal. Jestem członkiem zarządu Polskiego Związku 
Lekkoatletyki i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że 
w 2009 r. osiągnęliśmy spore sukcesy. A przed nami Mistrzostwa 
Europy w Barcelonie w lipcu, na których mamy szansę powtórzenia 
sukcesu z Berlina, a nawet poprawienia wyniku. Apetyt rośnie w miarę 
jedzenia: zdobyliśmy osiem medali, to marzy nam się teraz dziesięć. 
Nasza dyscyplina wychodzi z finansowych tarapatów i 2010 rok 
będzie chyba pierwszym, w którym wystąpimy z tytularnym sponso-
rem związku, co jest bardzo ważne w kontekście XXX Letnich Igrzysk 
Olimpijskich w Londynie w 2012 r.

Not. jm

Klub Bilardowy FRAME (ul. Narutowicza 7/9) to największy 
obiekt tego typu w Polsce. W roku ubiegłym odbyły się tu III otwarte 
Mistrzostwa Łodzi z cyklu Grand Prix Polski, Polish Open z cyklu 
Dynamic Billard Best of the East i Mistrzostwa Polski Amatorów. 
Imprezy te przyciągnęły do Łodzi zawodników i kibiców z całej Polski 
oraz Europy, co świadczy o rosnącej popularności bilarda. Widać 
to zwłaszcza podczas turniejów amatorskiej i profesjonalnej ligi bilar-

dowej oraz ponie-
działkowego tur-
nieju z emocjami, 
w którym wziąć 
może udział każdy. 
Dużym zaintereso-
waniem spotkała 
się oferta klubu dla 
firm, gdyż imprezy 
z bilardem są świet-
ną formą integracji 
w środowisku biz-
nesowym. 

Bieżący rok klub rozpocznie 
w duchu sportowym – już w stycz-
niu odbędą się IV Mistrzostwa 
Łodzi z cyklu Grand Prix Polski, 
podczas których przekazana zosta-
nie nagroda dla Mistrza Polski 
2009, a jest nią samochód Opel 
Corsa. W klubie organizowane 
będą w tym roku również inne 
duże imprezy krajowe i międzyna-
rodowe. W ofercie są regularne tur-
nieje bilardowe, piłkarzyki i darts 
oraz ciekawe propozycje dla firm. 
Wszyscy sympatycy bilarda 
i dobrej rozrywki mogą tu liczyć 
na komfort i jakość gry, świetną 
atmosferę oraz nowe pomysły dla 
osób lubiących zabawę połączoną 
ze sportową rywalizacją. 

O tym, co na bieżąco dzieje się 
w klubie, sprawdzajcie na stronie  
www.frame.lodz.pl 

Ewa Soboń

W weekend 9-10 stycznia w Hali EXPO odbędzie się VI edycja 
Targów Ślubnych. Przyszli nowożeńcy poznają tu bogatą ofertę 
usług i produktów, dzięki którym ten jedyny dzień spełni nawet 
najbardziej wyrafinowane oczekiwania – prezentowane będą naj-
nowsze trendy w kreacjach ślubnych i wieczorowych, w stylizacji, 
wizażu i makijażu, na miej-
scu można będzie wybrać 
obrączki i biżuterię oraz 
przejrzeć propozycje firm 
fotograficznych i wideo, 
które upamiętnią ten wyjąt-
kowy dzień. 

Ślub łączy się z eleganc-
kim przyjęciem lub hucz-
nym weselem. Na targach 
zaprezentują się również 
restauracje oraz firmy cate-
ringowe i usługowe świad-
czące kompleksowe usługi 

związane z organizacją przyjęć, jak również prezenterzy i zespoły 
muzyczne. Z kolei w Hali MOSiR pokaże się kilkadziesiąt samo-
chodów, spośród których można będzie wybrać ten jedyny, niepo-
wtarzalny pojazd do zawiezienia młodej pary do ślubu. Wystawcy 
podczas targów zorganizują różnorodne konkursy z nagrodami 
oraz udzielać będą specjalnych, targowych rabatów. To szansa 
na wybranie najatrakcyjniejszego produktu z nowej kolekcji oraz 

uzyskanie rabatu niedostępne-
go na co dzień w salonach. 
Podczas imprezy oprócz pro-
duktów i usług ściśle związa-
nych z planowaniem i organi-
zacją ślubu oraz wesela swoje 
oferty zaprezentują również 
deweloperzy, agencje nieru-

chomości, instytucje finanso-
we oraz firmy oferujące pro-
dukty i usługi niezbędne 
do przygotowania nowej jako-
ści życia we dwoje. Nowożeńcy, 
warto się tu wybrać!        (BoB)

Bilard promuje miasto

Skaczemy na medal

Nowożeńcy do EXPO

Rozmowa  z  Arturem  Partyką,  srebrnym medalistą 
skoku wzwyż na Olimpiadzie w Atlancie w 1996 r.

Na targach zobaczymy  między innymi prestiżowe limuzyny
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Był to dla nas dobry rok – mówi Sławomir Majewski, współwłaści-
ciel firmy Electronics Box. – Przenieśliśmy firmę do nowej siedziby przy ul. 
Legionów 109, gdzie mamy znakomicie zaopatrzony salon sprzedaży oraz duży 
parking dla klientów. Udało nam się też 
pozyskać prestiżowych klientów, jak np. hotel 
andel`s i Hala Atlas Arena.

Firma działa od 18 lat i zajmuje 
się sprzedażą oraz instalacją i serwi-
sem sprzętu do systemów alarmo-
wych, telewizji przemysłowej, sieci 
komputerowych, jak również moni-
torowaniem systemów alarmowych, 
czyli całodobowym nadzorem miesz-
kań, domów, rezydencji, magazynów, 
hurtowni, obiektów handlowych 
oraz użyteczności publicznej. Posiada 
koncesję MSW, certyfikat ISO 9001, 
a sygnały monitorowania dla bezpie-

czeństwa przesyłanie dwutorowo 

przez sieć telefoniczną i jeden z pięciu systemów radiowych pracu-
jących w strzeżonych pasmach. Zajmuje się także monitorowaniem 
floty pojazdów firmowych, co pozwala na kontrolę ich przebiegu, 
eliminuje „lewe” kursy i niepotrzebne postoje, określa mapę przejaz-
du i aktualną pozycję samochodu. W 2009 r. firma instalowała sys-

temy sygnalizacji włamania i napa-
du m.in. w sieci sklepów Biedronka 
i Żabka, Centrum Rozliczeń 
i Informacji CERI; systemy TV 
dozorowej – w osiedlach akademi-
ków PŁ, magazynach Systema 
Poland, Centrum Biurowe 35 oraz 
CERI; systemy kontroli dostępu – 
w Archiwum Państwowym, CERI 
i Bombardier Polska; systemy sygna-
lizacji pożaru – w Archiwum 
Państwowym w Sieradzu, CERI, 
Call Center BRE Banku i PTC ERA. 
Szczegółową ofertę firmy poznamy 
na stronie electronicsbox.com.pl 

Miniony rok zaliczamy 
do udanych – mówi Wioletta 
Wasiak z firmy PAWIS, zna-
nego łódzkiego producenta 
garniturów. – Na początku 
roku otworzyliśmy salon firmowy 
przy ul. Starorudzkiej 12, który 
nasi klienci przyjęli z zadowole-
niem, gdyż wcześniej sprzedaż 
prowadziliśmy w magazynie 
położonym daleko od ulicy, pra-
wie na samym końcu całego kom-
pleksu przemysłowego. Nowa 
powierzchnia sklepowa pozwala 
lepiej wyeksponować garnitury, 
natomiast w magazynie mogli-
śmy zorganizować stałą wyprze-
daż końcówek serii. Cieszy się ona 
dużym zainteresowaniem klien-
tów, pozwala bowiem na zakupy 
po atrakcyjnych cenach.

W 2009 r. firma wprowa-
dziła na rynek jeszcze szerszą 
ofertę męskich ubiorów 
ślubnych i okazjonalnych.

Olbrzymi wybór faso-
nów i tkanin sprawia, że 
każdy tu znajdzie dla siebie 
odpowiednie ubranie. Pawis 
szyje nie tylko klasykę – dba 
także o tych, którzy lubią 

odrobinę ekstrawagancji: gar-
nitury z wyszukanych, mato-
wych i połyskujących tkanin.

Nigdzie w Łodzi nie ma 
tylu fasonów, tkanin i ozdob-
nych dodatków! Pawis produ-
kuje również jaskółki (fraki 
angielskie) i ślubne kamizelki, 
możemy tu wybrać garnitur, 
koszulę, krawat, fular, czy spin-
ki, a na koniec krawiec bezpłat-
nie dopasuje ubranie do syl-
wetki. Miłośnicy klasyki znaj-
dą tu też smokingi z hiszpań-
skimi pasami. 

Salon oferuje możliwość 
wypożyczenia ubrania, a osoby 
o wymiarach XXX lub bardzo 
wysokie czy bardzo szczupłe 
także znajdą tu coś dla siebie 
do kupienia lub zamówienia 
– w bardzo rozsądnych cenach. 
Z usług salonu korzystają też 
firmy zlecające szycie jednako-
wych ubrań służbowych dla 
swoich pracowników. Przed 
wyjazdem do salonu na ulicę 
Starorudzką 12 warto odwie-
dzić stronę www.pawis.com.pl

Jerzy Mazur

1717

Alarmy na plusie

PAWIS czaruje

Siedziba firmy przy ul. Legionów 109
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CAR SERVICE    CAR SERVICE     CAR SERVICE     CAR SERVICE 

CAR SERVICE    CAR SERVICE     CAR SERVICE     CAR SERVICE  

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. 

Łódź, ul. Przybyszewskiego 176/178
tel. : 042 250 26 00, 042 250 26 01

www.przyguccy.pl

JASZPOL SP. Z O.O.
ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 2 TEL 042 612 12 22
ZGIERZ, UL. ŁÓDZKA 28 TEL 042 716 26 52

SKIERNIEWICE, UL. BUCZKA 2 TEL 046 833 26 90

WWW.JASZPOL.PL

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 mobilny       tel.   668 824 227

SERWIS 
OPON

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.

*

*
*
*
*

*
*
*

5%
KUPON 

RABATOWY

dodatkowo przy 
zakupie OPON 

w SERWISIE

►
OFERUJE:
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Rozmowa z Krzysztofem Dwornikiem, Prezesem Zarządu Spółki 
Sobiesław Zasada Łódź, będącej autoryzowanym przedstawicielem 
koncernu Mercedes-Benz w Łodzi

Jak minął rok?
Rozmawiamy w grudniu, nie są jeszcze znane wszystkie wyniki 

koncernu. Natomiast w listopadzie Mercedes-Benz odnotował znacz-
ny wzrost sprzedaży zyskując status najbardziej dynamicznie sprzeda-
jącej się marki premium na całym świecie, także w Polsce. Rok wcze-
śniej do klientów trafiło 74400 osobowych Mercedesów, a w listopa-
dzie 2009 r. – 88600, czyli 19 proc. wiecej. 
Spodziewamy się, że wzrost w całym czwar-
tym kwartale będzie znacznie wyższy niż w  
2008 r. dzięki ofercie modeli Klasy E oraz 
nowej generacji Klasy S. Właśnie w listopa-
dzie dotarły do dealerów modele kombi 
Klasy E, które okazały się przebojem. 
Mercedes-Benz w listopadzie odnotował 
rekordową sprzedaż w Chinach, Australii 
i Kanadzie, w Brazylii sprzedaż wzrosła o 81 
proc., w Indiach o 25 proc., a w USA – wbrew 

ogólnym tendencjom rynkowym – dostawy wzrosły o 19 proc. Słabsza 
była listopadowa sprzedaż w samych Niemczech (wzrost tylko o 3 
proc. w stosunku do 2008 r.), choć w samej Europie Zachodniej sprze-
dano 12 proc. więcej samochodów tej marki. Nowe modele Klasy S 
stanowiły najlepiej sprzedające się limuzyny w swoim segmencie, 
a światowa sprzedaż modeli SUV wzrosła w listopadzie o 12 proc. 

Czego możemy się po firmie spodziwać w 2010 r.?
W Łodzi sytuacja na rynku jest już dość stabilna, i choć nie można 

mówić o tak dynamicznym rozwoju naszej marki, jak w innych czę-
ściach świata, to zarazem nie ma tu żadnej zapaści i widać koniec kry-
zysu. Biorąc to pod uwagę nasza spółka postanowiła rozwijać serwis 
i podjęliśmy decyzję o budowie nowej hali – głównie dla obsługi samo-
chodów użytkowych. Hala powstanie przy istniejącym obiekcie przy 

ul. Aleksandrowskiej 11 i będzie się łączyć 
z budynkiem serwisu technicznego. Dokumenty 
projektowe nadzoru zostały podpisane w paź-
dzierniku i lada chwila powinniśmy dostać 
pozwolenie na rozbudowę, a wiosną inwestycja 
ruszy pełną parą. Oczywiście nadal mamy plany 
wybudowania  zupełnie nowego obiektu, ale 
w innym  miejscu w Łodzi. Na to jednak musi-
my trochę jeszcze poczekać. 

Rozmawiał Jerzy Mazur 

Najlepsi w premium 

Siedziba spółki "Sobiesław Zasada Łódź" 
przy ul. Aleksandrowskiej 11 Mercedes S-Klasa

Pani recepta na kryzys?
Jesteśmy firmą rodzinną, mającą silną 

pozycję na rynku, opartą na pełnym zaufa-
niu i lojalności naszych klientów. Kryzys 
to okres bardzo trudny, ale z drugiej strony 
jest to ogromne wyzwanie i szansa rozwojo-
wa. Bardzo ważna jest wtedy polityka 
oszczędnościowa, gdyż pozwala to na utrzy-
manie miejsc pracy i finansowanie nowych 
inwestycji. W czasach kryzysu liczy się 
bowiem przywiązanie ludzi do firmy 
i łatwo wtedy poznać, kto się integruje 
z zespołem. Mamy ok. 70 pracowników, 
którzy świetnie ten trudny egzamin zdaje.

Co pozwala firmie z optymizmem patrzeć w przyszłość? 
Bardzo ważnym czynnikiem w czasach kryzysu jest różnorod-

ność działań. Stąd w naszej firmie pojawił się w 2009 r. salon 
Nissana, nowoczesny dział blacharsko-lakierniczy oraz wynajem 

samochodów. Przy ogól-
nym spadku sprzedaży 
w branży, który w kraju 
ocenia się na 17-18 proc., 
my tych różnic nie 
odczuliśmy. Wzrosła 
w stosunku do 2008 r. 
sprzedaż samochodów 
Nissan, bardzo dobrze 
też sprzedają się samo-
chody Renault, których 
mamy w salonie pełną gamę – zarówno dostawczych, jak i osobo-
wych, a od niedawna mamy najnowszy model sedana Renault 
Fluence. Firma rodzinna jest bardziej stabilna i staramy się wycho-
wać godnych następców do zarządu spółki. Dobra postawa kierow-
nictwa przekłada się bowiem na lepszą pracę załogi, większy entu-
zjazm i zadowolenie z osiąganych wyników.

Stawiamy na różnorodność
Dwa pytania do Wielisławy Przyguckiej, współwłaścicielki Centrum Motoryzacyjnego 
PRZYGUCCY INTERCAR, autoryzowanego przedstawiciela RENAULT, DACIA i NISSAN

Mercedes E-Klasa
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Wszelkiej pomyœlnoœci,
spe³nienia najskrytszych marzeñ

 oraz sukcesów zawodowych 
w Nowym 2010 Roku

¿yczy
 Selgros Cash & Carry.

Hala Łódzka

www.selgros.pl

ul. Rokicińska 190
tel. 42 677-00-00
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