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PIWIARNIA WARKA
zaprasza na Piotrkowską 40



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. 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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UWAGA: Wszelkie zmiany adresów i telefonów prosimy zgłaszać redakcji do 15 dnia każdego miesiąca.

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                                                                                    
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150 wspaniałych
Pierwszych „siedmiu” 

wylansował Hollywood 
na początku lat 1960. Obraz 
z Yulem Brynnerem i szóstką 
pozostałych jeźdźców 
od zawsze wisi w naszej 
redakcji, a ja uwielbiam 
kowbojskie porównania. 
Tamci uwolnili ubogą 
meksykańską wioskę 
od bandytów; naszych stu 
pięćdziesięciu uwalnia nas 
od gospodarczej monokultury, którą mamy w spadku po komunie. 
W zabytkowych wnętrzach Pałacu Herbsta wręczono w styczniu zezwolenia 
na działalność gospodarczą sześciu nowym inwestorom Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej – jeden z nich jest zarazem sto pięćdziesiątym 
inwestorem w ŁSSE: to spółka HTL-Strefa, światowy lider produkcji 
jednorazowych nakłuwaczy do pobierania krwi oraz nakłuwaczy  
personalnych do domowego użytku (znają je wszyscy cukrzycy!).  
Właścicielem spółki jest szwedzki fundusz inwestycyjny EQT Partners. HTL 
dotychczas wybudował za 76 mln zł dwa zakłady w podstrefach  
w Ozorkowie i Łęczycy, tworząc miejsca pracy dla blisko 1000 osób. Teraz za 
40 mln zł wybuduje w istniejącym zakładzie w Ozorkowie nową linię 
technologiczną do produkcji igieł insulinowych. 

Wśród nowych inwestorów jest spółka Liw Care Technology, znany 
producent sprzętu rehabilitacyjnego. Firmę założyli małżonkowie Monika 
i Grzegorz Kordylowie, którzy w garażu swojego domu w Bedoniu montowali 
opatentowany przez siebie fotelik dla dzieci niepełnosprawnych. Teraz chcą 
za 5 mln zł wybudować zakład na Nowym Józefowie (Podstrefa Łódź), aby 
wytwarzać w nim innowacyjne przyrządy do rehabilitacji dzieci, młodzieży 
i dorosłych osób z dysfunkcjami narządów ruchu (m.in. dźwig-pionizator 
i fotel anatomiczno-rehabilitacyjny). Delia Cosmetics Distribution to kolejna 

nowa spółka w strefie, oparta 
na polskim kapitale. Siedzibę 
ma w Rzgowie, ale na Nowym 
Józefowie za ponad 5,2 mln 
zł wybuduje fabrykę 
kosmetyków, produkującą 
preparaty do makijażu 
i demakijażu oraz pielęgnacji 
paznokci. Przy zakładzie 
powstanie też centrum 
magazynowo-dystrybucyjne 

dla wyrobów i artykułów firmy. Pracę znajdzie tu 35 osób. 
Następny inwestor w strefie, Korona SA, jest jednym z największych 

w Europie producentów świec ozdobnych i zapachowych. Spółka rozbuduje 
swój zakład w Wieluniu, gdzie za 25 mln złotych powstanie nowa hala 
z trzema liniami do produkcji świec, przy produkcji których pracować 
będzie 90 pracowników. Z kolei w Podstrefie Kleszczów spółka ITG Solar 
wybuduje za 40 mln złotych pierwszy w Polsce zakład produkcji płytek 
krzemowych do ogniw słonecznych i zatrudni w nim 76 osób. Szósty 
inwestor, który otrzymał w styczniu zezwolenie na działalność, to firma 
Eurometal SA z siedzibą w Stalowej Woli. Spółka prowadzi działalność 
w branży metalowej w zakresie produkcji wyrobów z aluminium. Na terenie 
Podstrefy Kleszczów za 81,35 mln zł powstanie nowoczesna walcownia, 
w której wytwarzane będą taśmy i blachy ze stopów aluminium 
o podwyższonych parametrach plastycznych i wytrzymałościowych. 
Zatrudnienie znajdzie tu co najmniej 80 osób. Nowi inwestorzy zainwestują 
w strefie prawie 200 mln zł i stworzą w sumie ponadj 300 miejsc pracy. ŁSSE 
obejmuje obszar 1200 ha, położony w trzech województwach: łódzkim, 
wielkopolskim i mazowieckim. W 42 podstrefach ŁSSE firmy wydały 
na inwestycje ok. 8 mld zł 
i utworzyły dotychczas 25 
tysięcy miejsc pracy. 

Gratulujemy takich 
wyników, dzięki którym 
przez dwa ostatnie lata 
łódzka strefa jest najlepiej 
oceniana wśród 14 działa-
jących w Polsce.

Jerzy Mazur
Fot. Arch. ŁSSE
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Prezes HTL Wojciech Wyszogrodzki (z prawej) odbiera pamiątkową 
koszulkę z napisem "150" 

WYDARZENIA



Międzynarodowe Targi 
Łódzkie zapraszają od 26 do 28 
lutego na 16 edycję Międzynaro-
dowych Targów – Regiony Turysty-
czne NA STYKU KULTUR.  
Impreza świetnie promuje walory 
turystyczne miast, państw i regio-
nów świata, ich historię, kulturę, 
obyczaje oraz oferty indywidual-
nych przedstawicieli branży tury-
stycznej. Regionem partnerskim 
tegorocznej imprezy jest woje-
wództwo śląskie, a na targach 
swoją ofertę zaprezentuje kilku-
dziesięciu wystawców z całej Polski 
i zagranicy.

Integralną częścią targów są ekspozycje wiodące: „SPAcerkiem 
po zdrowie”, „Wypoczynek z duchami”, „Qulturalne miejsca spo-
tkań” oraz „POLSKIE REGIONY 
zapraszają…”. 

Targi są ważnym spotkaniem dla 
branży turystycznej. W ubiegłym roku 
uczestniczyło w nich blisko 160 firm 
reprezentujących różne sektory turysty-
ki – biura podróży, touroperatorów oraz 
indywidualnych organizatorów. Z myślą 
o nich organizatorzy przygotowali sze-
reg wydarzeń o charakterze B2B. 
Pierwszego dnia Wyższa Szkoła 
Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi wraz 
z Regionalną Organizacją Turystyczną 
Województwa Łódzkiego zapraszają 

na konferencję „Jak rozwijać 
turystykę w gminie i powiecie”. 
Po raz drugi targom towarzyszy 
Łódzki Jarmark Turystyczny, 
który pozwala nawiązać bezpo-
średnie kontakty właścicielom 
i dystrybutorom produktów 
turystycznych z Łodzi i woje-
wództwa z firmami zaintereso-
wanymi turystyką przyjazdową 
do regionu. Odbędą się też semi-
naria: „Wykorzystanie możliwo-
ści internetu z biznesie turystycz-
nym”, „Jak optymalnie przygo-
tować multimedia”, „Zmiany 
w zasadach organizacji wypo-
czynku dla dzieci i młodzieży”. 

Targi są doskonałą okazją do odkrycia nieznanych miejsc i uro-
kliwych zakątków. Goście imprezy będą mogli uczestniczyć w spo-
tkaniu z fotografami Anną Olej–Kobus i Krzysztofem Kobusem, 
którzy przeprowadzą warsztaty połączone z prezentacją zdjęć: 

„Tunezja. W poszukiwaniu Dżinów i przygód” 
oraz „Śląsk. Kraina nieodkryta”. Tradycyjnie już 
organizatorzy zapraszają na wycieczki po Łodzi. 
W tym roku odwiedzać będziemy łódzkie muzea. 
Kolejną atrakcją imprezy będzie finał wojewódz-
kiego etapu konkursu Polski Producent 
Żywności, który promuje regionalnych produ-
centów dobrej, taniej i cenionej przez konsumen-
tów żywności, wytwarzanej na bazie polskich 
komponentów. Targom towarzyszy także wysta-
wa „W centrum kultury – wielokulturowość 
ziemi łódzkiej”, prezentująca zabytkową zabu-
dowę miast i wsi naszego regionu. Koniecznie 
trzeba tu przyjść!     (BeO)

www.sse.lodz.pl

Turystyka z atrakcjami
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Strasznie to zle-
ciało. Pamiętam 
doskonale tekst 
„Interbud IV Wielki”, 
jaki pisałem przed 
kilkunastu laty dla 
„Gazety Targowej” 
z Poznania, oficjalne-
go wówczas pisma 
Polskiej Korporacji 
Targowej (dziś prze-
kształconej w Polską 
Izbę Przemysłu 

Targowego, www.polfair.com). Odwiedzałem wówczas wiele tar-
gów budowlanych w kraju, na czele z Budmą w Poznaniu i gdań-
skim Housebuildingiem, które 
należały do największych. A tu 
w Łodzi wyrosła nagle (dopiero 4 
z rzędu!) impreza regionalna, 
ustępująca właściwie tylko tej 
największej w Poznaniu. I tak już 
zostało do dziś... 

Spółka INTERSERVIS zapra-
sza zatem w dniach 11-14 lutego 
na XVII odsłonę Targów 
Budownictwa INTERBUD. 
W czterech pawilonach wysta-
wienniczych na powierzchni 
ponad 9 tysięcy metrów kwadra-
towych zaprezentuje swoją ofertę 
356 firm z Polski i zagranicy. 

W y r ó ż n i k i e m 
targów zawsze 
były imprezy 
t owa r z y s z ą c e , 
cieszące się 
dużym zaintere-
sowaniem bran-
ży i środowisk 
bu d ow l a n y c h . 
W tym roku 
o rga n i z at o r z y 
zapraszają na XII 
Ogólnopolską 
K o n f e r e n c j ę 
Towarzystw Budownictwa Społecznego, VII Forum Budownictwa 
Wiejskiego, Forum Bezpieczeństwa Pracy, Regionalne Forum 
Wykonawców, warsztaty szkoleniowe „Public Relations w budow-
nictwie”, Spotkanie Producentów Stolarki Budowlanej oraz 
na prezentację projektu „NOWE CENTRUM ŁODZI”. Targi 

od lat cieszą się niesłabnącym zainte-
resowaniem, o czym świadczy liczba 
zwiedzających – rok temu odwiedziło 
je ponad 20 tysięcy osób i akredytowa-
ło się prawie stu dziennikarzy mediów 
lokalnych, regionalnych i branżo-
wych. Łódzki INTERBUD jest marką, 
o którą bardzo dba jej organizator, 
wyróżniający najlepsze produkty tar-
gowe Złotym Medalem Targów 
INTERBUD, bardzo cenionym przez 
wystawców oraz ich klientów. 
Gratuluję konsekwencji w trzymaniu 
targowej klasy!

Jerzy Mazur

Interbud XVII Większy
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Na  łódzki  rynek  brawurowo 
wjechaliście Segway`em w połowie 
roku, a teraz ślizgiem Ktrak`a zdo-
bywacie  kolejnych  klientów. 
Od kiedy działa firma?

GTR Holding został zareje-
strowany w Łodzi w 2008 r., ale 
rozwija się bardzo dynamicznie 
korzystając z doświadczeń swo-
ich siostrzanych oddziałów za 
granicą. Założyciel holdingu 
pochodzi z Polski, ale od prawie 
30 lat działa w USA skupiając się 
na zdrowiu, relaksie oraz kom-
forcie ducha i ciała. Od 6 lat 
działamy także na Litwie, 
Łotwie, Ukrainie, w Estonii, 
Białorusi, Armenii oraz 

Azerbejdżanie. W październiku 2009 r. otworzyliśmy salon przy ul. 
Piotrkowskiej 68 i zachęcamy łodzian zarówno do odwiedzin na miej-
scu, jak i na stronie www.gtrholding.pl

Zacznijmy  od  Segway`a.  Fascynuje  od  lat,  ale  jest  podobno  bardzo 
drogi...

Zależy, jak na to spojrzeć. To innowacyjny produkt najnowszej, 
światowej klasy technologii. Silniki pojazdu są zasilane przez 2 baterie 
litowo-jonowe o zerowej emisji szkodliwych spalin podczas jazdy, jest 
więc ekologiczny, pomaga w redukcji dwutlenku węgla w atmosferze 
oraz idealnie nadaje się do jazdy w pomieszczeniach zamkniętych. 
Osiąga prędkość do 21 km/h, bez napraw i konserwacji może przeje-

chać 5 tys. km i zużywa ok. 0,8 kW podczas jednego ładowania, które 
starcza na przejechanie prawie 40 km za mniej więcej 35 groszy. Nie ma 
tańszych pojazdów w użytkowaniu, dlatego koszty jego zakupu szybko 
się zwracają. Wszystkim zainteresowanym proponujemy przejażdżki 
i wycieczki Segway`em, aby sami sprawdzili, jaki jest rewelacyjny! 

Holding  jest  ekskluzywnym  dystrybutorem  Ktrak`a.  To  kolejne  cudo 
techniki!

Faktycznie. Ten innowacyjny zestaw składa się z przedniej płozy 
i tylnego napędu kołowo-gąsiennicowego, który zamontowany do rowe-
ru stwarza nowe perspektywy w kolarstwie zimowym. Rower po nie-
wielkiej modyfikacji może być teraz używany przez cztery pory roku 
– zestaw jest uniwersalny i pasuje do wszystkich rowerów górskich 
z hamulcami tarczowymi oraz kołami w rozmiarze 26 cali. W zestawie 
jest 6 przerzutek i amortyzator tylny, a po jego zamontowaniu rower ma 
tylko niecałe 3 kg wagi więcej. Najnowszy model robi furorę w środowi-
skach sportów ekstremalnych!

Czym nas jeszcze zaskoczy holding?
Jedna z naszych spółek to Blue Room Productions. Znajduje się 

co prawda w Waszyngtonie, ale w dzisiejszym świecie najnowszych 
technologii komunikacyjnych to żaden problem. Studio specjalizuje 
się w nagraniach studyjnych i terenowych, rejestruje koncerty na żywo, 
organizuje różnorodne eventy i zajmuje się fotografią oraz filmowa-
niem kamerami wysokiej rozdzielczości. W naszej części Europy 
zachęcamy z kolei do odwiedzenia naszego ośrodka biznesowo-rekre-
acyjnego Aerodream na Litwie, a w salonie na Pietrynie namawiamy 
do kupna niezwykłych abstrak-
cji łódzkiej artystki Krystyny 
Raczkiewicz. Ja bowiem też 
jestem łodzianką, dlatego firma 
jest zarejestrowana właśnie tutaj 
i chcemy promować łódzką 
sztukę.

Życzę  sukcesów  i  dziękuję  za 
rozmowę.

Jerzy Mazur

Izrael, najmłodszy syn Kalmana Poznańskiego, ożenił się 
w 1851 r. z Leonią Hertz, córką Mojżesza, sekretarza szpitali żydow-
skich w Warszawie. Leonia wniosła w posagu „handel towarów łok-
ciowych”, czyli sklep wyrobów bawełnianych, wartości 750 rubli 
i cenne powiązania finansowo-kupieckie rodziny Hertzów w środo-
wisku burżuazji warszawskiej. Doskonale skojarzone małżeństwo 
doczekało się licznego potomstwa – Poznańscy mieli siedmioro 
dzieci: Ignacego, Hermana, Karola, Maurycego, Annę, Joannę 
Natalię i zmarłą w wieku niemowlęcym Felicję. 

Poznański przez całe swoje życie z pasją rozbudowywał główny 
kompleks fabryczno-rezydencjonalny, rozciągający się od ulicy 
Ogrodowej do rzeki Łódki i od ulicy Stodolnianej (dzisiejszej 
Zachodniej), do cmentarza przy ulicy Srebrzyńskiej. Dla rodziny 
Poznańskich ciągłe remonty, trzykrotna przebudowa pałacu (1889-
1890, 1898), realizacje kolejnych projektów ówczesnego architekta 
miejskiego Hilarego Majewskiego, modyfikowanych przez inżynie-
rów Juliusza Junga i Dawida Rosenthala, stanowiły nie lada utrud-
nienia. Plany prac remontowych wykluczały użytkowanie budynku, 
stąd też powstała konieczność znalezienia zastępczej rezydencji 
w ładnej okolicy, całorocznej, z ogrodem, i niezbyt oddalonej 
od zakładu. Na podjecie tej decyzji wpłynęła też sytuacja rodzinna 
– pojawienie się kolejnych wnuków, których babcia Leonia chciała 
wychowywać w zdrowych lasach z dala od kominów fabrycznych, 
kurzu i pyłu. Hilary Majewski, zaprzyjaźniony z rodziną, chętnie 
odsprzedał Izraelowi działkę przy ul. Letniej, odchodzącej na pół-
noc od ul. Srebrzyńskiej. W 1888 r. powstała tam willa; autor projek-
tu nie jest znany, ale na pewno inspirowała go bardzo modna wów-
czas architektura tyrolska. Całość budynku prezentowała się malow-
niczo. Miała cztery imponujące, dwukondygnacyjne werandy, była 
obszerna i wygodna, zapewniała prywatność licznym domownikom. 
W sumie willa miała dwadzieścia dwa pokoje, wyposażone w piece 

kaflowe. W piwnicach urządzono przestronną kuchnię i pralnię, 
a w ogrodzie powstały budynki stajni i wozowni. Izrael codziennie 
udawał się stąd powozem do swej Fabryki Wyrobów Bawełnianych 
przy ul. Ogrodowej. 

Dziś nic już nie zostało po tej wspaniałej budowli związanej 
z rodziną Poznańskich. Był to jedyny budynek, który dotrwał do lat 
90. XX w. w formie prawie niezmienionej, pamiętającej czasy życia 
i prężnej działalności jednego z czołowych łódzkich przemysłowców. 
Niestety, spłonął w styczniu 1998 r. i w grudniu 1999 r. został rozebra-
ny. Do dziś podziwiać jedynie możemy pozostałe pałace tej rodziny: 
Izraela Poznańskiego przy ul. Ogrodowej 15, Maurycego Poznańskiego 
przy ul. Więckowskiego 36, oraz Karola Poznańskiego przy  
ul. Gdańskiej 32. 

Ewa Rabiega
Korzystałam z następujących źródeł: monografia Dominika Antoszczyka "Dom Letniskowy 

rodziny Poznańskich – najstarszy przykład łódzkiej drewnianej architektury willowej o proweniencji 
tyrolskiej", opublikowana w tomie „Geyer, Scheibler i inni... Sztuka w Łodzi” (cz. 4), Wydawnictwo 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki 2007, oraz wikipedia.pl

Grunt To Równowaga
Rozmowa z Ewą Plewińską, dyrektorem generalnym 
spółki GTR Holding

Poznański na Letniej

Letnia rezydencja Poznańskich na zdjęciu z 1930 r. 
Archiwum Państwowe w Łodzi, sygn. 643 w zespole Archiwum Włodzimierza Pfeiffera 1916-1939, 
księgarza i fotografa łódzkiego
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Wyniki łódzkiego referendum nie-
którzy  obserwatorzy  interpretują  jako 
zwycięstwo  ludzi młodych  nad wete-
ranami,  którzy,  co  prawda,  obalili 
komunę,  ale...  dwadzieścia  lat  temu. 
Żyjemy  w  nowej  epoce?  Co  nas 
czeka?

Łódź na pewno czekają teraz 
ciekawe czasy. Ostatnie lata były 
okresem zastoju, dlatego łodzianie 
zaprotestowali w referendum. 
Pierwsza prezydentura Jerzego 

Kropiwnickiego była radykalną zmianą wobec układu, jaki był wcze-
śniej – rządów lewicy. Czeka nas 10 miesięcy kampanii wyborczej, 
w której zmaterializuje się przyszłość miasta i pojawią się sygnały 
wskazujące, dokąd Łódź popłynie. Dużo już udało się osiągnąć – nie-
najgorszy rozwój gospodarczy, poprawiła się infrastruktura, coraz 
więcej dzieje się w kulturze.

Łódź ma niesamowity potencjał. Mamy mnóstwo imprez robionych przez 
młodych dla młodych. Co trzeba zrobić, aby tego potencjału nie stracić? 

Są przesłanki, iż Łódź odniesie zarówno sukces, jak i porażkę. 
Szansa na sukces tkwi w tym, że jest tu właśnie niesamowity potencjał. 
Sukces indywidualny osiągnęło bardzo wiele instytucji i wiele osób. 
Dowodem jest choćby to, że możemy stanąć do walki o Europejską 
Stolicę Kultury. Odbywają się w Łodzi znakomite festiwale, imprezy 
czy koncerty. Łódź ma klimat i jest miastem unikatowym. To auten-
tyczne miasto kapitalistyczne, które rozwinęło się nie dzięki królom, 
carom czy państwu, lecz swoistej mentalności self-made-mana, dokład-

nie tak, jak odbywało się to w USA. Tu był nasz Dziki Zachód, Łódź 
końca XIX w. była w czołówce, jeśli chodzi o tempo rozwoju na tle 
ówczesnych miast na świecie...

Znamy to z przełomu po 1989 r. Padały molochy tekstylne, ale włókien-
nicy  zakładali  firmy  w  garażach  i  z  tej  produkcji  powstało  Centrum 
Targowe Ptak...

Ja sam popierałem i popieram te liberalne przemiany, przedsię-
biorczość i niesamowicie dynamiczny indywidualizm Polaków. Ale 
po 20 latach okazuje się, że nie wszystko można załatwić graniem 
na siebie – trzeba teraz zagrać w drużynie, kolektywnie. A z tym 
w Łodzi my – jej mieszkańcy – nie bardzo sobie radzimy. Strumyczków 
jest bardzo dużo, lecz jeszcze nie zaczęły się zlewać w jedną rzekę. 
Przedsiębiorcy spotykają się z przedsiębiorcami, ludzie kultury z ludź-
mi kultury, ale są to oazy na pustyni obywatelskiej aktywności. I teraz 
pytanie – czy po tych latach uznamy, że to jest nasz moment, aby 
wziąć sprawy w swoje ręce, i czy znajdziemy odpowiednie narzędzia? 
To zabawa w politykę, a nie wszyscy mają na to ochotę. 

Czy istnieje ktoś taki, jak bezpartyjny polityk?
Prezydent Gdyni mówi „moją partią jest Gdynia”. Wszyscy mamy 

jakieś poglądy polityczne, ale nie jest dobrze, gdy o wszystkim – 
zwłaszcza na szczeblu samorządowym – decydują partie. Warto, żeby 
prezydentem miasta został ktoś, kto nie pochodzi z przerobu partyj-
nej machiny. Marzy mi się, żeby prawdziwe łódzkie elity spotkały się 
ze sobą i doszły do wniosków, czego Łódź potrzebuje, na co postawić. 
Może się zdarzyć, że te podzielone dotychczas środowiska przemówią 
jednym głosem. To szansa, której nie możemy zmarnować. 

Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Mazur

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego przeznaczy ponad 5,5 
mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na wsparcie 
firm w ramach dwóch nowych projektów – „Wirtualny biznes” 
i „Spełniona w biznesie”. Prezes ŁARR Błażej Moder ocenia, że dzię-
ki temu powstanie 80 firm w naszym regionie. Oba projekty mają 
pomóc w aktywizacji zawodowej osób z miejscowości liczących poni-
żej 25 tys. mieszkańców oraz terenów wiej-
skich, które w największym stopniu są 
dotknięte bezrobociem i skutkami kryzy-
su gospodarczego. 

W projekcie „Wirtualny biznes” mogą 
wziąć udział osoby bezrobotne i nieaktyw-
ne zawodowo z całego województwa łódz-
kiego, planujące założenie e-firm, czyli 
działalności gospodarczej związanej 
z internetem. Z kolei konkurs „Spełniona 
z biznesie” jest przeznaczony dla kobiet 
w wieku powyżej 45 lat, mieszkających 
w powiatach: bełchatowskim, kutnow-
skim, opoczyńskim, pajęczańskim, piotr-
kowskim, radomszczańskim, skierniewickim i zduńskowolskim. 
Priorytetowo traktowane będą kobiety bezrobotne i zarejestrowane 
w urzędach pracy, zagrożone utratą pracy (np. zatrudnione w firmach 
będących w likwidacji) lub znajdujące się w okresie wypowiedzenia. 
Jedynym formalnym wymogiem jest w tym przypadku nieprowadze-
nie działalności gospodarczej w ostatnich 12 miesiącach przed zgło-
szeniem uczestnictwa w projekcie. Wsparcie w każdym z projektów 
otrzyma 40 osób, a zadecydują o tym wyniki konkursów, w których 
będą brane pod uwagę najciekawsze pomysły na biznes. Zwycięzcy 
dostaną do 40 tys. zł jednorazowej dotacji na wydatki związane 
z założeniem firmy oraz tzw. wsparcie pomostowe – 1100 zł przez 

okres 6-12 miesięcy np. na opłacenie czynszu, składek ZUS czy 
rachunków za prąd i telefony. Skorzystają także z indywidualnego 
doradztwa ekspertów ŁARR na etapie przygotowania biznesplanu 
oraz ze szkoleń w agencji. Wykłady i warsztaty dotyczyć będą nie 
tylko praktycznych aspektów zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, ale też zagadnień psychologicznych pomocnych 
w biznesie – komunikacji, autoprezentacji, asertywności i negocjacji. 
Rekrutacja do obu konkursów potrwa do 10 lutego. Formularze zgło-
szeniowe i szczegółowe informacje są dostępne na stronie interneto-
wej www.larr.lodz.pl 

Warto przypomnieć, że dzięki trzem ubie-
głorocznym konkursom ŁARR („Bądź sobie 
szefem”, „Własna firma drogą do sukcesu” 
i „Wirtualna firma – realny sukces”) powstały 
w Łodzi i województwie 63 firmy – m.in. Szkoła 
Tańca Urban Dance Zone UDZ oraz Szkoła 
Języków Obcych SORBONA, których właści-
cielki były obecne na konferencji prasowej 
(odbyła się zresztą w siedzibie UDZ) i opowie-
działy o kolejnych etapach uczestnictwa w kon-
kursie i powstawaniu swoich firm. Konkursy 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – 
wzięło w nich udział ponad 1500 osób! 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego 
jest instytucją ekspercką, wspierającą rozwój firm i samorządów 
w województwie łódzkim. Prowadzi m.in. regionalne fundusze 
pożyczkowy i poręczeń kredytowych oraz punkty konsultacyjne dla 
małych i średnich przedsiębiorstw. Jako jedyna w Łódzkiem 
Regionalna Instytucja Finansująca zajmuje się naborem i oceną 
wniosków o dotacje z UE, przyznawane przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizuje również własne projekty unij-
ne, związane z udzielaniem dotacji na założenie biznesu, świadczy 
usługi doradcze dla samorządów i innych jednostek publicznych, 
a jednym z jej najnowszych projektów jest Gildia Aniołów Biznesu. 

(jm)

Miasto dla młodych?

Na swoim dzięki UE

Rozmowa z publicystą i politologiem Leszkiem Jażdżewskim, redaktorem naczelnym magazynu „Liberté”
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W dniach 12-15 marca 
odbędzie się w Norymberdze 
37 edycja Międzynarodowych 
Targów Broni Myśliwskiej, 
Kolekcjonerskiej, Artykułów 
Terenowych i Akcesoriów 
IWA & OutdoorClassics. 
W ubiegłorocznej edycji wzię-
ło udział 1132 wystawców z 53 
krajów i odwiedziło ponad 32 
tys. gości ze świata, czyli wię-
cej niż rok wcześniej. 
Potwierdza to rangę imprezy 
– jest największa w Europie 
i druga w świecie po amery-
kański targach Shot Show. 
Po raz pierwszy w swej historii 
ekspozycja zajęła wszystkie 
siedem hal kompleksu targo-
wego, jednego z najnowocze-
śniejszych w Europie. W euro-
pejskiej klasyfikacji organiza-
torów targów NÜRNBERG-
MESSE mieści się w pierwszej 
dziesiątce. Gabriele Hann-
wacker, szefowa projektu tar-
gów zapewnia, że tegoroczna 
imprezy będzie równie znako-
mita. 

IWA od lat przyciąga 
wystawców z różnych dzie-
dzin sportów terenowych. 
Prezentowana jest tu coraz 
większa oferta produktów dla 
agencji ochrony i służb anty-
terrorystycznych. 

Ugruntowała się także 
pozycja „Miasteczka Optyki 

Sportowej IWA VISTA”, ulokowanego w hali ze ścianą z tafli 
szklanej o powierzchni 1650 mkw., dzięki czemu jest całkowicie 
oświetlona światłem dziennym. Zwiedzający mogą testować tu 
lunety w warunkach naturalnych, mając do dyspozycji specjalne 
platformy obserwacyjne 
oraz... wytrenowane 
ptaki łowne (łącznie 
z orłami!), które latają 
po całej hali, aby myśli-
wi mogli na nich spraw-
dzać ostrość przyrzą-
dów. W tym roku tar-
gom również towarzy-
szyć będą Europejska 
Konferencja „Poli-
ceTrainer” oraz Policyj-
na Akademia Zarzą-
dzania „Broń i Wypo-
sażenie”. 

Z okazji X rocznicy 
M i ę d z y - n a ro d owego 
Konkursu Noża organi-
zatorzy zapowiedzieli, 
że na jubileusz wybiorą 
„Perfekcyjną Dziesią-
tkę” spośród wszystkich 
zgłoszeń (w sektorze 
noży wystawia się ponad 
160 wystawców). 

O d w i e d z i l i ś m y 
w roku ubiegłym kilku-
dziesięciu wystawców 
z bronią sportową, 
myśliwską i kolekcjo-
nerską (pisaliśmy o tym 
w „Rynku Łódzkim” 
w kwietniu, maju 
i sierpniu), a w tym 
roku też tam będziemy!

Jerzy Mazur, 
Michał Kuropatwa

Polska Organizacja Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych zaprasza 
do udziału w piątej edycji konkursu 
LODOŁAMACZE. Jego celem jest 
przełamywanie stereotypów i uprze-
dzeń związanych z zatrudnianiem 
osób niepełnosprawnych. Konkurs 
promuje przedsiębiorstwa wyróżnia-
jące się profesjonalną polityką perso-
nalną, otwartą na problemy osób 
niepełnosprawnych i zachęca 
do tworzenia dla nich nowych miejsc 

pracy oraz podnoszenia standardu istniejących; skierowany jest 
do przedsiębiorców, którzy mają świadomość, iż prowadzenie odpo-
wiedzialnego biznesu nie tylko przynosi korzyści ich firmom, ale 
wiedzą, jak duże znaczenie w procesie rehabilitacji ma praca. Z każdą 
edycją rośnie liczba firm, które w nim uczestniczą. W pierwszej edycji 
zgłosiło się 201 pracodawców, a rok temu – aż 386! 

Konkurs składa się z dwóch etapów: regionalnego i centralnego. 
Regionalni zwycięzcy automatycznie przechodzą do Centralnego 
Etapu Konkursu, w którym Kapituła wyłoni ogólnopolskich 
Lodołamaczy 2010. W składzie kapituły łódzkiego etapu regionalnego 
konkursu są m.in. Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa 
Łódzkiego i Prezydent Miasta Łodzi. Rozwiązanie Konkursu i ogło-
szenie wyników odbędzie się 8 czerwca 2010 r. podczas Wielkiej Gali 
LODOŁAMACZY na Zamku Królewskim w Warszawie. Statuetka 
Lodołamacza jest wyróżnieniem dla tych, którzy decydując się 

na zatrudnienie osób niepełno-
sprawnych, jednocześnie prowadzą 
wobec nich przyjazną politykę per-
sonalną, przełamują bariery, walczą 
z niechęcią i obojętnością społe-
czeństw. O randze konkursu świad-
czy Honorowy Patronat Małżonki 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Pani Marii Kaczyńskiej. Szczegółowe 
informacje o konkursie dostępne są 
na stronie www.lodolamacze.info.pl

(BoB)

Lodołamacze po raz piąty

IWA za miesiąc

Ardesa

Colt opentop conversion firmy Aldo Uberti

Pierangello Pedersoli

Pozłacany Colt Navy 1861 firmy Aldo Uberti
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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

W Centralnym Muzeum Włókiennictwa do końca lutego czyn-
na będzie wystawa pt. „ASP Rocznik 2009”, prezentująca prace 
najzdolniejszych dyplomantów łódzkiej uczelni plastycznej.  
18 lutego w muzeum zostanie otwarta wystawa pt. „Przeplot”, przy-
gotowana wspólnie z ASP w Poznaniu, natomiast na 23 lutego 
zaplanowany jest wernisaż wystawy pt. „Z krosna do krosna”, która 
zapoczątkuje Międzynarodowe Biennale Tkaniny Lnianej. Będzie 

ją można zwiedzać do  
7 marca. 

Do Teatru Nowego warto 
wybrać się w lutym na spektakl 
„Biedermann i podpalacze”. 
Znana sztuka szwajcarskiego 
pisarza Maksa Frischa rozgry-
wa się w świecie banków i wiel-
kich pieniędzy, a reżyser 
Krzysztof Babicki uczynił 
z niej także komentarz do obec-
nej epoki terrorystów. Sztuka 
wzbudziła sporo kontrowersji 
w środowisku krytyków, warto 
ją jednak obejrzeć, aby wyrobić 
sobie własne o niej zdanie...

Teatr Muzyczny we współ-
pracy z Muzeum Miasta Łodzi 
przygotowują koncertowe 
wykonanie operetki Jana 
Straussa pt. „Noc w Wenecji”, 
jednej z najlepszych w dorob-
ku wiedeńskiego mistrza (kier. 
muzyczne Lesław Sałacki, reż. 
Artur Żymełka). Operetka 
będzie prezentowana w Pałacu 
Poznańskich 13 i 14 lutego. 
Do końca miesiąca w Muzeum 
Miasta Łodzi czynna będzie 
także retrospektywna wystawa 
prac łódzkiego twórcy Krysty-
na Zielińskiego, zaliczanego 
do nurtu konceptualizmu 
w malarstwie. Teatr Muzyczny 
zaprasza także do Akade-
mickiego Ośrodka Inicjatyw 
Artystycznych (ul. Zachodnia 
54/56), gdzie będzie prezento-
wane nowe przedstawienie – 
efektowny musical pt. 
„Na końcu tęczy” z główną 

rolą Anny Walczak. Ciekawie 
będzie w lutym w „Baśniowej 
kawiarence”, która zaprasza 
na spektakl „Ali-Baba i 40 roz-
bójników”. Przedstawienie 
można będzie oglądać w piątki 
o godz. 18.00, w soboty o 15.30, 
a w niedziele o 17.00. Ze wzglę-
du na ograniczoną liczbę 
miejsc konieczna jest wcze-
śniejsza rezerwacja. Spektakl, 
dzięki muzyce i niezwykłej sce-
nografii, spodoba się i dzie-
ciom, i rodzicom. Baśń wyre-
żyserowali Urszula Binkowska, 
Krzysztof Ciesielski i Wło-
dzimierz Twardowski, oni rów-
nież wcielają się w postaci 
głównych bohaterów. Role 
drugoplanowe powierzone są 
widowni: mali widzowie są 
na zmianę gromadą rozbójni-
ków, domami w perskim mie-
ście i wreszcie – samymi skar-
bami Sezamu. Scenografię 
przygotowała Maria Kostrze-
wska, nad opracowaniem 
muzycznym czuwał Tomasz 
Walczak, lalki zaprojektowała 
i wykonała Janina Kamińska. 
Miłej zabawy!

Beata Ostojska

Luty kulturalny
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RESTAURACJA

ul. Traugutta 3
tel.: 042 632 51 38ul. Piotrkowska 55       ul. Piotrkowska 69

tel.: 42 633 09 25        tel.:  042 632 23 20

Stary Rynek 2
tel.: 042 636 56 56

www.analogialodz.pl

Restauracja ANALOGIA

Muzyka na żywo!

Manufaktura-Rynek 
tel. 042 633 77 11

ul. Piotrkowska 67 
tel. 042 633 68 68

Mamma Mija
ul. Narutowicza 26, 
tel. 513 406 506



ul. Narutowicza 79c
tel. 42 632 21 21

Baśniowa Kawiarenka

ul. Piotrkowska 88
tel.: 602 55 10 20

Manekin

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



Klub „Mamma Mija” (ul. 
Narutowicza 26, tel. 513 406 506) 
zaprasza w sobotę 13 lutego 
na wystrzałowe Walentynki dla 
zakochanych. Zabawa odbędzie 
się w rytmie hitów z lat 70., 80. 
i 90. oraz przy muzyce klubowej. 
Lampka szampana kosztować 
będzie 5 zł, drink „mammamija” 
10 zł, a „sex on the beach” 12 zł. 
Lokal ma sporą salę do tańca, 
wygodne kanapy do siedzenia, 
znakomicie zaopatrzony 
barek, a jak się ktoś znudzi 
tańcem, może tu zagrać 
w trambambulę, czyli piłka-
rzyki, lub darta i porzucać 
do celu lotkami. Klub jest 
czynny od wtorku do  
czwartku w godz. 14.00-
24.00, w piątki i soboty – 
do ostatniego klienta (w nie-
dziele i poniedziałki jest 

zamknięty). Można tu organizo-
wać wszelkiego rodzaju imprezy 
okolicznościowe oraz integracyj-
ne – imieniny, wieczory kawaler-
skie i panieńskie czy wesela. Przy 
stolikach swobodnie usiądzie 
prawie 100 osób, we wtorki 
można tu (żetonami!) pograć 
w pokera lub obejrzeć na telebi-
mach film, w środy warto tu 
przyjść na sportowe relacje tele-
wizyjne, a w czwartki spróbować 
sił w karaoke. Miłośnicy orientu 
mogą tu popalić fajkę shisha. 
Zapraszamy!

Restauracja „Filmowa” (ul. Łąkowa 29, tel. 609 235 911) szalała 
w karnawał jak nigdy. Najpierw jednak zaprosiła łodzian na pokazy 
tanga w wykonaniu mistrzów z samej Argentyny, gdzie taniec się 
narodził – Mabel Rivero i Gustava Colmenarejo. Oboje tańczą od 
16 roku życia – Mabel urodziła się w Rosarios na północy kraju, 
Gustavo w Buenos Aires, ale 7 lat temu przenieśli się do Berlina i 
jeżdżą po całej Europie z pokazami. W Łodzi byli pierwszy raz, 
zaprosił ich tu znany promotor tanga Jakub Kania, wcześniej dali 
pokaz we Wrocławiu. Bardzo im się spodobała Pietryna!

Tydzień później zaczął się w 
„Filmowej” karnawał i lokal 
dosłownie pękał w szwach. 
Menedżerka lokalu Katarzyna 
Przybylska upodobała sobie laty-
noamerykańskie klimaty, dlatego 
zagrał tu i zaśpiewał charro (mek-
sykański kowboj) Rafa Vasquez, 
znany pieśniarz folku z Meksyku. 
Publiczność wprost szalała przy 
jego songach! 

(jm)

Mamma Mija na Walentynki

Tango & Show 
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Piwiarnia „Warka” (ul. Pio-
trkowska 40, tel. 639 44 01) to świet-
ne miejsce, aby się odprężyć z przy-
jaciółmi i ciekawie spędzić wolny 
czas przy kuflu piwa. Panuje tu 
wyjątkowa atmosfera, a szef kuchni 
większym grupom poleca swoje naj-
nowsze danie: „Metr Towarzyski”, 
składający się z porcji 12 ognistych 
skrzydełek z kurczaka w polewie 
miodowo-musztardowej oraz 10 
półlitrowych kufli piwa Warka 
(cena 80 zł, do wyboru sa także inne 
gatunki piw). Bardziej wybredni 
mogą tu zamówić również polędwi-
cę wieprzową (25 zł), ale najczęściej 
„idą” tu kaszanka piwosza z piwem 
(12 zł), boczek lub ser z grilla (14 zł). 
Wszystko wyjątkowo smaczne! 

Na gości czekają tu dodatkowe 
atrakcje: transmisje wydarzeń spor-
towych (w szczególności meczy 
piłki nożnej!) na dużych telebi-
mach. W lokalu obejrzymy trans-
misje Ligi Mistrzów w takich sta-
cjach, jak n-Sport, Canal Plus Sport, 
Eurosport i TVP Sport, a gdy nie 
ma rozgrywek – programy TV Toya 
i TVN. Lokal jest spory (na zamknię-
tej imprezie dla firm zmieści się tu 
80-85 osób), ma atrakcyjny wystrój, 
a barmani są niezwykle kompetent-
ni w sztuce serwowania przeróż-
nych drinków i koktajli. 

Szczególnie polecamy „Pinky 
B”, oparty na whisky Ballantine's, 
soku z cytryny i ananasów z grena-
dyną. Zapraszamy do jedynej w mie-
ście piwiarni z prawdziwego zdarze-
nia – przyjdź i przekonaj się sam, 
a najlepiej z przyjaciółmi! 

ul. Piotrkowska 92
tel.: 042 630 20 08

Figaro Club

ul. Piotrkowska 40
tel.: 042 639 44 01

PIWIARNIA WARKA

ul. Piotrkowska 134
tel.: 042 637 37 47

Monaco Cafe

„Warka” 
metra towarzyskiego 
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Na świetny pomysł wpadł 
Krzysztof Witkowski, prezes 
zarządu firmy Virako, która 
w roku ubiegłym oddała do użyt-
ku  Forum 76, biurowiec klasy 
„A” przy al. Piłsudskiego 76 (pisa-
liśmy o tym w „RŁ” 9/2009). 
Na ostatnim piętrze biurowca, 
skąd rozpościera się świetna pano-
rama na miasto, co dwa tygodnie 
będą organizowane „śniadania 
biznesowe” poświęcone najbar-
dziej aktualnym tematom nurtu-
jącym środowisko. Pierwsze spo-
tkanie odbyło się pod koniec 
stycznia, a poświęcone było pro-
blemom związanym z kreowa-
niem wizerunku firm poprzez 

wygląd oraz odpowiednią lokalizację biura. Gośćmi spotkania byli 
Krystian Bestry, dyrektor zarządzający Infosys BPO Poland, Witold 
Zapendowski, dyrektor generalny CeDePe 
oraz Urban Kielichowski, członek zarządu 
spółki Magellan SA, którzy podzielili się 
doświadczeniami przy budowie siedzib swo-
ich firm. Spotkanie rzeczowo poprowadziła 
Joanna Delbar, szefowa Agencji Public 
Relations Telma Group Communications.

W roku ubiegłym, jak podkreśla prezes Krzysztof Witkowski, 
zakończono budowę blisko 40 tysięcy mkw. nowoczesnej powierzchni 
biurowej, a kolejne 50 tysięcy mkw. jest w trakcie realizacji. Jeszcze kilka 
lat temu brakowało w Łodzi biurowców klasy „A”. Choć wskaźniki 
gospodarcze kraju są coraz lepsze, to ekonomiści przestrzegają przed 
nadmiernym optymizmem, a sami deweloperzy mocno obniżyli staw-
ki czynszu za najmowaną powierzchnię. W skali kraju – wskazuje pre-
zes Witkowski – Łódź jest na końcu listy miast mających nowoczesną 
przestrzeń biurową (100 tys. mkw. przy 3 mln w Warszawie!). 
Wystarczyłoby zatem kilka firm z sektora BPO (Business Process 
Outsourcing – zlecanie „na zewnątrz” prowadzenia księgowości, mar-
ketingu czy telefonicznej informacji o usługach), aby łódzkie biurowce 

nie stały puste. Obecnie ok. 20 proc. ist-
niejącej tu powierzchni nie jest zagospoda-
rowana, i – paradoksalnie – skrywa się 
w tym szansa na przyciągniecie do Łodzi 
kolejnych inwestorów z sektora właśnie 
BPO.

Jerzy Mazur

Wiele  osób  pamięta  Pana  jako  założyciela  „Gepparda”,  jednego 
z  pierwszych  łódzkich  pubów. Potem zniknął Pan na kilka  lat,  a  teraz 
zjawia się z pomysłem dla miłośników wina. Gdzie Pan bywał? 

W Stanach Zjednoczonych. 
Poznałem tam tajniki branży 
winiarskiej i ukończyłem specja-
listyczne kursy, zakończone trud-
nymi egzaminami przed komisją 
Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Sommelierów. Podobno jestem 
jedynym Polakiem, który ten 
egzamin zdał. Na świecie wzrasta 
zainteresowanie winami dobrego 

gatunku, sprzedają się one coraz lepiej, a wiedzę o winach mieli 
dotychczas pracownicy branży. Ta wiedza jest coraz bardziej modna, 
dlatego postanowiłem założyć Akademię Wina i zaproponować chęt-
nym szkolenia i kursy w tej dziedzinie.

Wciąż  mam  w  pamięci  świetny 
film „Skrzydełko czy nóżka” z Luisem 
de Funes, który po kolorze wina roz-
poznaje szczep, z którego pochodzi... 

Ocena optyczna jest ważna, 
ale bez zapachu i smaku nie da się 
poznać skąd wino pochodzi. 
Trzeba też umieć czytać etykiety, 
jak dobrać trunek do potraw, serwować, przechowywać, testować, i jak 
fachowo coś o winie powiedzieć choćby narzeczonej na kolacji przy 
świecach. Tego właśnie uczę w Akademii – jej misją jest promocja 
kulturalnego spędzania wolnego czasu przy winie, tworzenie i rozwija-
nie grup pasjonatów, organizowanie spotkań integracyjnych, a przede 
wszystkim szkolenie pracowników i menedżerów gastronomii na róż-
nych poziomach zaawansowania. Dla najbardziej ambitnych prowa-
dzę jedyny tego typu kurs w Polsce, zatytułowany "Zaawansowane 
techniki oceny wina w ciemno". Trwa 15 sesji, wymaga sporej ilości 
lektur oraz wielu godzin spędzonych na testowaniu win. Prowadzę też 
warsztaty kulinarne o łączeniu serów z winami, a jak wszystko pójdzie 
dobrze, pod koniec roku otworzymy w Łodzi wine bar i zaproponuje-
my studyjne wyjazdy do regionów produkcji wina w Europie.

Życzę sukcesów i dziękuję za rozmowę.
Jerzy Mazur

Tajemnice wina dla wszystkich

Biuro jak garnitur

Dwa  pytania  do Master  Sommeliera Przemysława 
Kowalskiego, założyciela Akademii Wina w Łodzi 
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W salonach firmy 
JASZPOL, autoryzowanego 
partnera RENAULT w Łodzi 
i w Zgierzu, można obejrzeć 
i odbyć jazdę próbną najnow-
szym modelem koncernu – 
RENAULT Fluence.

Samochód posiada mnó-
stwo nowości, w tym kartę 
„Hands Free”, która umożli-

wia otwieranie, zamykanie i uruchamianie pojazdu bez jej wyjmowa-
nia z kieszeni. Fluence oferowany jest w wersjach z silnikami 1.6 16V 
110, 1.5 dCI 85 oraz 1.5 dCI 105. Podczas „Dni Otwartych Drzwi” 
salon działającej od 20 lat firmy Jaszpol zmienił się we francuskie 
miasteczko, pełne elegancji i wyrafinowanego smaku. Przy wejściu 
do salonu na czerwonym dywanie stał nowy RENAULT Fluence 
i hostessy zapraszały na degustację francuskich win i wyśmienitych 
serów. Można było spróbować m.in. camembert le rustique czy bleu d’au-
vergne. Ale to nie wszystko – na gości czekały specjalistki ds. wizerun-
ku, które doradzały w jaki sposób dobrać strój do swojego stylu. 

– Nowe Renault Fluence – mówi Beata Cyrulińska, szefowa działu 
marketingu firmy JASZPOL – to samochód pomiędzy segmentem kompak-
towych samochodów rodzinnych, a segmentem klasy wyższej średniej. Swoją 
przestronnością i komfortem podróżowania pretenduje do klasy wyższej. 
Na pewno spodoba się wszystkim, którzy cenią elegancję, komfort podróżowania 
i wysoką jakość.
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Nowe RENAULT Fluence

www.renault.pl

Renault

NOWE RENAULT FLUENCE – PRESTI˚OWY WYGLÑD, PRZESTRONNE WN¢TRZE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE.
ZAPRASZAMY DO SALONU RENAULT.

 Podana cena dotyczy wersji Expression 1.6 16V 110. Na zdj´ciu prezentowana jest wersja Privil¯ge z wyposa˝eniem dodatkowym. Stan na dzieƒ 12.01.2010 r. Oferta wa˝na do wyczerpania zapasów. W zale˝noÊci od wersji silnika zu˝ycie paliwa 
w cyklu mieszanym wynosi od 4,5 do 6,5 l/100 km, emisja CO2 od 119 do 155 g/km. Szczegó∏owe informacje dotyczàce odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji na www.renault.pl

NOWE RENAULT FLUENCE 
PODRÓ˚ W WY˚SZEJ KLASIE     
      Tylko teraz ju˝ od 54 900 z∏ 

Jak wpiszemy w przeglądarce Google „kamery online”, otrzyma-
my prawie 7,5 mln wyników. Prawie cały świat możemy więc oglądać 
przez kamery internetowe zamontowane na wieżowcach, stokach 
narciarskich czy w tropikalnych kurortach. W Łodzi takie kamery 
ma TV TOYA i można przez nie oglądać plac Wolności, pasaż 

Schillera oraz park Staromiejski. 
Z kolei firma Electronics Box ma 
zainstalowaną kamerę na jednym 
z najwyższych budynków w mieście 
– jest obrotowa i można nią stero-
wać. Wystarczy drobiazgowo trzy-
mać się podanej na stronie  
www.ebx.pl instrukcji, aby monito-
rować natężenie ruchu na niemal 
całym odcinku al. Politechniki. 
Trzeba jednak pamiętać, że gdy jed-
nocześnie zaloguje się kilkanaście 
osób, to inni też sterują kamerą 
i może ona wykonywać „dziwne 

ruchy”. Kamery tego typu oraz nie-
zbędne oprogramowanie można 
kupić w salonie firmowym 
Electronics Box przy ul. Legionów 
109. Bardzo dobrze się sprawdzają 
w piekarniach, cukierniach i siecio-
wych sklepach sprzedaży – właści-
ciel na bieżąco śledzi wówczas stan 
zapasów, i jak zabraknie towaru, 
szybko może wysłać tam dostawę. 
Musi mieć stałe podłączenie kamer i rejestratorów do sieci interne-
towej lub ethernetowej, a wtedy warto także zamówić monitorowa-
nie antywłamaniowe i przeciwpożarowe. 

– Telewizja obserwacyjna jest doskonałym dopełnieniem monitoringu – 
wskazuje Sławomir Majewski, współwłaściciel Electronics Box. – 
Gdy włącza się w obiekcie alarm, operator w stacji monitorowania uruchamia 
podgląd kamer i widzi, czy coś się na miejscu pali lub ktoś obcy kręci się w pobli-
żu. Wtedy oprócz grupy interwencyjnej może powiadomić straż lub policję. 
Serdecznie zapraszamy do naszego salonu, gdzie na miejscu można wybrać 
i przetestować sprzęt potrzebny do realizacji takiego zadania.                          

(jm)

Świat przez kamery 
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Zima tak naparła, że wszy-
scy przypomnieli sobie 
tę z 1978/1979 r., kiedy spara-
liżowane zostały szlaki kolejo-
we, zamknięto nawet szkoły 
i urzędy. Podobnie było 
na łódzkich drogach w stycz-
niu. Nie wszyscy jednak 
uświadomili sobie, że najważ-
niejszym elementem bezpiecz-
nej jazdy w zimie są zimowe 
opony. W prasie często ukazy-
wały się zdjęcia z wypadków, 
które spowodował brak zimo-
wych opon. Kilka wypadków 
było nawet śmiertelnych! 

Powierzchnia, z jaką styka 
się pojazd z drogą w czasie jazdy, nie przekracza wielkości kartki 
pocztowej. Ale dzięki specjalnej mieszance gumowej, która nie 
twardnieje w niskich temperaturach, i specyficznej rzeźbie bieżnika, 
zimowe opony skracają 
drogę hamowania nawet 
do 50 procent. Zima będzie 
raczej długa, kto jeszcze jeź-
dzi na letnich oponach, 
niech zajrzy do profesjo-
nalnych serwisów INTER-
STOMIL (www.inter-sto-
mil.pl), w których za przy-
stępną cenę zaopatrzy się 
w opony, które mogą urato-
wać życie!          (j)

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:

Wybieraj: opony lub kraksa
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Najnowszy model francuskiego koncernu można było obejrzeć 
i przetestować podczas styczniowych „Dni Otwartych Drzwi” w salo-
nie firmy PRZYGUCCY interCAR. Samochód oferowany jest w kilku 
wersjach silnikowych o niskim zużyciu paliwa i niskiej emisji CO2 

oraz dwóch 
w e r s j a c h 
wystroju wnę-
trza – ciemnej 
tonacji EX- 
P R E S S I O N 
z tapicerką 
Booste (kolor 
ciemnografito-
wy) lub Radar 
(beż) i dwuko-
lorową deską 

rozdzielczą, oraz jasnej PRIVILEGE z tapicerką materiałową Ipsos 
(beż) lub (opcjonalnie) skórzaną z elementami skóry ekologicznej. 
Istnieje również możliwość – podkreśla Grzegorz Wójcik, dyrektor inter-
Car – zamówienia Fluence w wersji sportowej, wyposażonej w przednie i tylne 
spojlery dolne, spojlery progowe, a dodatkowo w harmonijnie wpisujący się w syl-
wetkę tylny spojler górny i obręcze kół Avanza (są z chromu lub antracytu) lub 
Asteria (z aluminium). 

W salonie można było 
wypróbować francuskie sery 
i wina oraz obejrzeć ekspo-
zycję garniturów znanej 
łódzkiej firmy odzieżowej 
PAWIS. Podstawowa wersja 
nowego RENAULT Fluence 
kosztuje 54900 złotych. 

www.renault.pl

Renault

NOWE RENAULT FLUENCE – PRESTI˚OWY WYGLÑD, PRZESTRONNE WN¢TRZE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE.
ZAPRASZAMY DO SALONU RENAULT.

 Podana cena dotyczy wersji Expression 1.6 16V 110. Na zdj´ciu prezentowana jest wersja Privil¯ge z wyposa˝eniem dodatkowym. Stan na dzieƒ 12.01.2010 r. Oferta wa˝na do wyczerpania zapasów. W zale˝noÊci od wersji silnika zu˝ycie paliwa 
w cyklu mieszanym wynosi od 4,5 do 6,5 l/100 km, emisja CO2 od 119 do 155 g/km. Szczegó∏owe informacje dotyczàce odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji na www.renault.pl

NOWE RENAULT FLUENCE 
PODRÓ˚ W WY˚SZEJ KLASIE     
      Tylko teraz ju˝ od 54 900 z∏ 

W ubiegłym roku sprzedano w Polsce rekordową liczbę 5019 samo-
chodów osobowych marki Mercedes-Benz. Dotychczas żadna marka 
nie przekroczyła rocznej sprzedaży 5000 pojazdów w klasie premium. 
To wzrost o 16 proc., co wiele mówi o tak obecnym w mediach spowol-
nieniu gospodarki kraju... 

Był to dla koncernu niewątpliwie rok Klasy E – pojawiły się nowe 
wersje limuzyny oraz coupé, a jesienią debiutowała odmiana kombi, 
która wraz z kabrioletem na polskich drogach pojawi się w pierwszym 
kwartale tego roku. W ofercie koncernu na koniec 2009 r. było aż 58 
modeli przyjaznych środowisku. Ekologicznym hitem był debiut 
modelu S 400 Hybrid na bazie Klasy S po faceliftingu – to pierwszy 
hybrydowy samochód w Europie z innowacyjnym układem baterii 
litowo-jonowych. Najbardziej popularnym modelem koncernu jest 
jednak Klasa C (1222 sprzedane egzemplarze). W czołówce są też 
Klasa B (816 egz.), A (685 egz.) oraz E (682 egz. modeli limuzyna, 
kombi i coupé). Powodzeniem cieszył się off-roader GLK (500 egz.); 
odświeżone odmiany limuzyny i coupé Klasy S kupiło 266 klientów, 
a dwóch kupiło nawet model SLR McLaren 722 Roadster. Bieżący rok 
także obfitować będzie w debiuty. W styczniu pokazała się nowa Klasa 

E kombi z czterocylin-
drowym silnikiem ben-
zynowym CGI. Nadal 
obowiązuje zwolnienie 
z podatku VAT 
na samochody z homo-
logacją ciężarową, 
zatem Klasa E dołączy 
do ośmiu innych 
modeli Mercedesa 
z pełnym odpisem tego 
podatku. Warto przyjść 
do salonu autoryzowa-
nego w Łodzi przedsta-
wiciela koncernu – 
spółki Sobiesław 
Zasada Łódź przy ul. 
Aleksandrowskiej 11, 
aby rozejrzeć się 
w nowościach. 

Trwa tu także 
wyprzedaż zarówno 
samochodów osobo-
wych, jak i dostaw-
czych z rocznika 2009 
– zapasy topnieją 
z dnia na dzień, gdyż 
na ostatnie sztuki 
samochodów dostaw-
czych spółka oferuje 
rewelacyjne warunki 
finansowe! 

(jm)

Mercedes-Benz premium 

Nowe RENAULT Fluence

SLR McLaren 722 Roadster

Siedziba spółki "Sobiesław Zasada Łódź" 
przy ul. Aleksandrowskiej 11Mercedes E-Klasa
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 ASO Zbigniew Nowakowski ul. Romera 12, 02-784 Warszawa, tel.: +48 (22) 644-96-96, fax: +48 (22) 641-49-49

  Mercedes-Benz CharterWay
Wynajem od 290 zł.

 Masz dodatkowe zlecenia zwiàzane z przewozem 
ładunku lub osób? Potrzebujesz dodatkowego samochodu 
dostawczego do ich realizacji? Najlepszym i najbardziej 
ekonomicznym rozwiàzaniem w takiej sytuacji jest wynajem 

krótkoterminowy CharterWay. Teraz mo˝esz zrealizowaç 
dodatkowe zlecenia, wynajmujàc Sprintera za 290 z∏ lub 
Vito Kombi za 350 zł dziennie. Wszystkich szczegółów 
dowiesz si´ u najbli˝szego dealera Mercedes-Benz. 
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