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RYNEK SZTUKI
DOM AUKCYJNY i GALERIA

ALICJA

ul. Wschodnia 69, tel. 630-47-79

BOSS

BOSS

BOSS

ul. Romana 44
tel./fax 42 640-96-69

Al. Piłsudskiego 141
tel./fax 42 674-07-36

romana44@wp.pl

hoteleboss@wp.pl

www.ryneksztuki.lodz.pl

GALERIA (parter)

ul. Politechniki 19A
tel./fax 42 684-63-70
tel./fax 42 648-76-04

ul. Tatrzańska 11
tel. 42 672-48-89, 42 676-31-13
tel./fax 42 676-31-05

recepcja@hotel-alicja.pl

officeboss@hotel-boss.pl

ESKULAP przy I CZMP

HOTEL FOCUS ŁÓDŹ

WILLA PIEMONT

REYMONT

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:

WAŻNE TELEFONY

12 grudnia
144 Aukcja Dzieł Sztuki

ul. Paradna 46

ul. Łąkowa 23/25

tel. 42 272-33-00, tel./fax 42 272-33-68

tel. 42 637-12-00

www.hotel-eskulap.pl
info@hotel-eskulap.pl

www.hotelfocus.com.pl
lodz@hotelfocus.com.pl

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
LODZ VOIVODE OFFICE
tel. 42 664-10-10
SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
LODZ PROVINCE COUNCIL
tel. 42 663-30-50
URZĄD MIASTA ŁODZI / CITY HALL
tel. 42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
TOURIST INFORMATION CENTRE
tel./fax 42 638-59-55
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
WJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO / LODZ VOIVODESHIP

ul. Legionów 81
tel./fax 42 633-80-23
www.hotelreymont.com

biuro@piemont.com.pl

rezerwacje@hotelreymont.com

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. 118-913

tel. 42 638-59-57

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

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
I ETNOGRAFICZNE

MUZEUM KINEMATOGRAFII
MUSEUM OF CINEMATOGRAPHY

MUSEUM OF ARCHAEOLOGY
AND ETHNOGRAPHY

pl. Zwycięstwa 1, tel. 42 674-09-57
MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ

pl. Wolności 14, tel. 42 632-84-40
CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA

BOOK ART MUSEUM

MUZEUM SZTUKI / MUSEUM OF ART
ul. Więckowskiego 36,
tel. 42 633-97-90
MUZEUM SZTUKI REZYDENCJA „KSIĘŻY
MŁYN”

REGIONAL TOURISTIC ORGANIZATION

MUZEA

Pabianice, ul. Żeromskiego 20a
tel. / fax 42 212-13-13,
tel. 605-317-559, 500-252-220

MUSEUM OF TEXTILE INDUSTRY

ul. Piotrkowska 282, tel. 42 683-26-84
MUZEUM MIASTA ŁODZI
MUSEUM OF ŁÓDŹ CITY

ul. Ogrodowa 15, tel. 42 654-00-82
MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI
MUSEUM OF SPORT AND TOURISM

ul. Tymienieckiego 24, tel. 42 674-42-98
MUSEUM OF ART „KSIĘŻY MŁYN” RESIDENCE
MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH ul. Przędzalniana 72, tel. 42 674-96-98
MUSEUM OF INDEPENDENCE
MUZEUM GEOLOGICZNE
ul. Gdańska 13, tel. 42 632-71-12
GEOLOGICAL MUSEUM
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ
ul. Kopcińskiego 31, tel. 42 635-45-93
- MUZEUM MARTYROLOGII
RADOGOSZCZ - MUSEUM OF MARTYRDOM
ul. Zgierska 147, tel. 42 655-36-66

ul. ks. Skorupki 21, tel. 42 636-83-58

CENTRUM KONFERENCYJNE
HOTEL
RESTAURACJA
KAWIARNIA
DOMKI TYPU BRDA
STAJNIA Z PARKUREM
ODNOWA BIOLOGICZNA
UWAGA: Wszelkie zmiany adresów i telefonów prosimy zgłaszać redakcji do 15 dnia każdego miesiąca.
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Gary Stefen wmurowuje kamień
węgielny

Jak powstał projekt budowy hotelu w Łodzi?
Miasto ma duży potencjał i potrzebuje hotelu tej klasy dla obsługi międzynarodowych gości. Lokalizacja przy ul. Łąkowej 29 jest wspaniała – 5 minut od lotniska i tyle
samo minut od centrum miasta. Tradycje filmowe dawnej Wytwórni Filmów
Fabularnych są wciąż żywe, a podtrzymują je dzisiaj nasi znakomici partnerzy z grupy
TOYA. Wszystko to jest najlepszą gwarancją, że hotel będzie miał fantastyczną ofertę
dla przyjezdnych w ciągu wielu najbliższych lat.
To pierwszy Wasz hotel w Polsce?
Tak, będzie to pierwszy hotel Doubletree by Hilton w Polsce. Mamy już także
wstępne umowy na budowę drugiego obiektu w Warszawie, ale łódzki faktycznie
przełamuje lody i będziemy z niego bardzo dumni. To perełka architektoniczna
z mnóstwem możliwości konferencyjno-kongresowych, której projekt przygotowała
znana pracownia APA Kuryłowicz & Associates. W bryle elewacji hotelowej wkomponowany został kadr ze znanego polskiego filmu „Zakazane piosenki”.
Jak długo zajmie jego budowa?
Zamierzamy otworzyć obiekt w 2012 r. Dziś startuje budowa, zburzone będą
dawne magazyny WFD, a na starym szkielecie powstanie 10-kondygnacyjny hotel
z czterema gwiazdkami. Na ostatniej kondygnacji zaprojektowane jest centrum SPA
z basenem, na pierwszym piętrze sale konferencyjne na ponad tysiąc osób. Będą tu
także podziemny parking oraz dwa bary i restauracja. W hotelu będzie ok. 200 pokoi,
a każdy gość przy zameldowaniu dostanie nasze słynne ciasteczko z kawałkami
czekolady, którym powitaliśmy także gości naszej dzisiejszej konferencji prasowej.
Doubletree by Hilton jest jedną z wielu marek grupy HILTON Worldwide.
Jakie są pozostałe?
Działamy od ponad 90 lat, naszym założycielem był Conrad Hilton, który
w 1919 r. kupił swój pierwszy hotel w Cisco w Teksasie. Hilton Worldwide to obecnie
dziesięć marek mających przeszło 3600 hoteli w 81 krajach świata: Waldorf Astoria,
Conrad, Hilton, Doubletree, Embassy Suites, Hilton Garden Inn, Hampton Inn & Suites,
Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton oraz Hilton Grand Vacations. Cała
grupa zatrudnia w sumie ponad 130 tys. pracowników, oferując najwyższej jakości
usługi dla osób podróżujących po całym świecie. Grupa jest już w Polsce obecna, gdyż
od 3 lat działa Hotel Hilton w Warszawie, od czerwca tego roku w Gdańsku, a wkrótce zostanie otworzony Hilton Garden Inn w Krakowie. Niebawem powstaną kolejne
Hilton Garden Inn w Warszawie, Rzeszowie i Wrocławiu. Z kolei marka Doubletree by
Hilton posiada obecnie 12 hoteli w głównych miastach Europy, a na świecie – 230
w 10 krajach. O łódzkim projekcie już mówiłem, a zaprojektowany obiekt w Warszawie
będzie miał 347 pokoi, dwie
restauracje, dwa bary, centrum
SPA oraz zaplecze konferencyjne
o powierzchni 3000 mkw.
Zbudowany zostanie 16 km od
lotniska i otworzymy go w 2012 r.
Życzę jak najwięcej gości
i dziękuję za rozmowę.
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Prezes grupy TOYA Witold Krawczyk
daje hasło do rozpoczęcia budowy
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Uroda przyciąga tłumy
4500 osób odwiedziło II Targi URODA i ESTETYKA, które
odbyły się w łódzkiej hali EXPO w listopadzie. Ich organizatorem
były Międzynarodowe Targi Łódzkie, a swoją ofertę zaprezentowało
tu 80 wystawców. Profesjonaliści oglądali stoiska z najnowszym
sprzętem do gabinetów i testowali kosmetyczne nowości na rynku,
goście indywidualni poznawali aktualne tendencje w kosmetyce,
korzystali z porad specjalistów i kupowali doskonałe jakościowo
kosmetyki pielęgnacyjne i kolorowe. Gościem specjalnym targów
była Ilona Felicjańska, jedna z ambasadorek akcji „Zdrowy nawyk
– zdrowe piersi”.
Drugiego dnia targów odbyły się III Ogólnopolskie Mistrzostwa
Makijażu Kreatywnego o nagrodę „Szklanej Róży”. Bezkonkurencyjna okazała się Anna Rojek, która zarówno w opinii jurorów, jak
i publiczności, wykazała się największymi umiejętnościami.
Wystawcy walczyli zaś w konkursie o statuetkę najlepszego produktu
II Targów URODA I ESTETYKA. Jurorzy przyznali 3 równorzędne
nagrody główne firmom: 3-Helisa za Black Comfort, ZPCh

TEXPOL za Babmoo-Line i Ziaja
LTD za Serię Jaśminową 50+.
Po raz pierwszy URODZIE
I ESTETYCE towarzyszył konkurs
na najciekawszą aranżację stoiska
targowego – pierwsze miejsce
zdobyła firma 3-Helisa, drugie
– ANANDRA Agnieszka Sękowska-Mucha, a dwa równorzędne
trzecie miejsca przypadły firmom
Ziaja i Nantes Systemy Nanotechnologii. Równolegle z targami
odbywała się zorganizowana przez Katedrę Kosmetologii UM
w Łodzi konferencja „Kosmetyka i Kosmetologia”, która zgromadziła wybitnych przedstawicieli kosmetologii z wielu prestiżowych
uczelni w kraju. Impreza jest wyraźnie rozwojowa, gratulujemy
(BeO)
organizatorom!

Strefa na plusie
Rozmowa z Markiem Cieślakiem, Prezesem Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Rozmawiamy w listopadzie. Jaki będzie finał roku?
Wydajemy dziś 4 nowe pozwolenia. Firma VOXEL SA w podstrefie w Koluszkach uruchomi produkcję radiofarmaceutyków,
w radomszczańskiej podstrefie spółka ISOPAK Poland za 12,2 mln
złotych zbuduje zakład produkcji opakowań. Z kolei w podstrefie
łowickiej spółka CHEMIPACK w nowym zakładzie zamierza produkować artykuły chemii gospodarczej, zaś znana łódzka firma
BILEX na pograniczu Konstantynowa i Łodzi wzniesie halę produkcyjno-magazynową do wytwarzania nadwozi samochodów dostawczych. Nakłady inwestycyjne tych firm opiewają na kwotę 43,4 mln
złotych, dzięki którym powstaną 82 nowe miejsca pracy. Trzy
z wymienionych firm to kapitał polski i bardzo nas cieszy, że do strefy wchodzą inwestorzy lokalni. Przełamaliśmy obiegową opinię, że
strefy to narzędzia tylko dla inwestorów zagranicznych. Mamy
kilka rozpoczętych postępowań
i niebawem uda się zakończyć
przynajmniej cztery z nich. Rok
powinniśmy
więc
zamknąć
22-23 zezwoleniami. Będzie to
więcej niż w roku poprzednim,
wielkość nakładów inwestycyjnych będzie porównywalna, a jeśli
chodzi o ilość nowych miejsc
pracy, to realizujemy duży projekt
– jak nam się uda, to będzie lepiej
niż rok temu.
Życzę kolejnych sukcesów i dzięJerzy Mazur
kuję za rozmowę.

Ostatni raport KPMG mocno chwali ŁSSE...
KPMG od lat przeprowadza analizę działalności stref ekonomicznych i faktycznie tegoroczny raport wyróżnił nas w wielu kategoriach. Najbardziej mnie cieszy ranking zadowolenia inwestorów
– to szczególnie rzetelna ocena działalności. Jeśli 95 proc. klientów
uważa, że zostali dobrze obsłużeni i poleciliby nas innym firmom,
to nie trzeba tu nic dodawać. Jeśli chodzi o średnią krajową, to wypadamy bardzo dobrze. Potwierdza to nasz stały trend, żeby ścigać się
z najlepszymi i wygrywać.
Sytuacja w innych strefach nie jest taka dobra. Wielu inwestorów składa wnioski o obniżenie pułapu inwestycji i wielkości zatrudnienia w strefie.
Nie mamy takich obaw. Zawsze do tego podchodziliśmy ostrożnie, przestrzegaliśmy w swoim czasie inwestorów przed huraoptymizmem. Firmy strefowe bardzo
precyzyjnie szacowały nowe miejsca pracy, które miały stworzyć,
oraz wielkości nakładów inwestycyjnych. U nas bywa nawet lepiej
– jedna z firm naszej strefy miała
zezwolenie na utworzenie 600
miejsc pracy, a dzisiaj zatrudnia
już ponad 1200 osób. W okresie
prosperity wszystkim się wydawało, że w gospodarce zawsze będzie
rosło, ale rok 2008 i 2009 pokazał,
że tak nie jest. Byliśmy ostrożni,
dlatego nie mamy takich problemów, jak strefy specjalizujące się
w branży motoryzacyjnej.
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Gigant dla maluchów
Rozmowa z prof. Przemysławem Oszukowskim, dyrektorem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
klinika prof. Krzysztofa Zemana, która wcześniej
działała w szpitalu im. Korczaka. Tam wciąż brakowało miejsca dla dzieci, a teraz problemy się
skończyły.
Duża jest różnica w kosztach leczenia za granicą
i w Polsce?
Duża. W Polsce najprostsza procedura to koszt
rzędu 40 tys. złotych. W USA na oddziale ratunkowym koszt samego tylko wykluczenia zawału wynosi
od 35 do 50 tys. dolarów. Dlatego tam tak bardzo się
liczy to, na jaką sumę jest ubezpieczony pacjent
i w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym.
Jakie są perspektywy instytutu w przyszłym roku?
Musimy zamknąć program restrukturyzacyjny
szpitala i liczymy tu na pomoc naszego organu założycielskiego, którym jest Ministerstwo Zdrowia.
Jesteśmy optymistami i jeśli dostaniemy pomoc
adekwatną, czyli taką, która nam zdejmie stare zobowiązania, to na bieżąco będziemy sobie radzić. A wtedy atmosfera
wokół centrum będzie lepsza. Komercjalizacja szpitali jest jedynym
wyjściem, gdyż generalnie uzdrawia stosunki miedzy pracownikami.
Kontrakty zawierane z Narodowym Funduszem Zdrowia są relatywnie coraz mniejsze w stosunku do poprzednich lat. Dla wszystkich
nie wystarczy na pensje i będą zwolnienia. Ale pacjent nie może się
czuć zagrożony. Gdy przychodzi do szpitala, komornik nie może siedzieć na jego łóżku. Trzeba zrobić wszystko, aby szpital miał płynność finansową, bo wtedy pacjent dostanie więcej.

Instytut wzbogacił się ostatnio o nowy sprzęt
rehabilitacyjny...
Tak, otrzymaliśmy wózki dla dzieci niepełnosprawnych, w tym jeden elektryczny, oraz wannę do
hydroterapii. Sprzęt podarowała firma INTERMEDICUS, a Minister Zdrowia Adam Fronczak wskazał nasz instytut jako miejsce przekazania. Jest to
bardzo potrzebny sprzęt, gdyż mamy sporo dzieci
po urazach na ortopedii i neurochirurgii, które
świeżo po operacjach wymagają rehabilitacji.
Kryzys spowodował, że nie ma teraz tylu darczyńców, co wcześniej, każdego więc przyjmujemy
z wdzięcznością. Sporo darów przynoszą za to
rodzice dzieci, które się tu wyleczyły.
Instytut to gigant. Ile łóżek ma oddział pediatryczny?
Bez mała 500, czyli liczbę porównywalną
z Instytutem Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. U nas, co prawda, nie dokonuje się przeszczepów i nie mamy
onkologii, ale mamy całą gamę specjalności potrzebnych do leczenia
dzieci. Szpital przechodzi teraz trudny okres restrukturyzacji, ale
zachowujemy wciąż jego funkcję. Uzyskaliśmy duże granty unijne,
które są obecnie wdrażane. Będziemy mieli nową diagnostykę
– m.in. nowoczesny rezonans oraz tomograf komputerowy, wyremontujemy blok operacyjny, oddział intensywnej terapii oraz wcześniaków. W naszym regionie brakuje neonatologów, a my takich
specjalistów mamy. Teraz dostaną narzędzia do pracy za prawie 10
mln złotych, dlatego ich możliwości będą większe. Dołączyła do nas

Beata Ostojska

Juventa na gwiazdkę
Górale mówią, że
zima będzie ciężka,
warto więc wzmacniać
się witaminami. Radzimy zajrzeć w grudniu do apteki Programu Juventa w Manufakturze. Dostaniemy tu m.in. suplement
diety VIGOR complete, zestaw witamin

ZDROWIE

i składników mineralnych skomponowany dla osób
dorosłych, który
pomaga uzupełnić
dietę w witaminy
i składniki mineralne. Apteka oferuje także niezwykle szeroki asortyment kosmetyków pielęgnacyjnych renomowanej polskiej firmy
ZIAJA Ltd z Gdańska, której Seria Jaśminowa 50+ zdobyła jedną
z trzech nagród głównych na listopadowych Targach Uroda
i Estetyka w Łodzi. Polecamy!
(BeO)
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Łodzianie w Brukseli
Na zaproszenie biura europosła Jacka Saryusz-Wolskiego
w listopadzie gościła w Brukseli grupa dziennikarzy z Łodzi i regionu – redaktorzy Magdalena Michalak z łódzkiego
oddziału TVP, Monika Gosławska z Radia ESKA Bełchatów, Wiktor Sochacki z Radia
Nasze.FM z Sieradza, Dawid Ciżewski z oddziału TVP z Piotrkowa
Trybunalskiego, Robert Dąbrowski z „Gazety Radomszczańskiej”
oraz niżej podpisany, a opiekowała się nami Pani Magdalena Netzel
(duże brawa!) z łódzkiego biura europosła Jacka Saryusz-Wolskiego.
Wizyta była niezwykle intensywna, obejrzeliśmy Parlament
Europejski od kulis, m.in. rewelacyjne i ultranowoczesne studia
telewizyjno-radiowe oraz centrum prasowe PE, z których na co dzień
korzystają dziennikarze z całej Europy. Odbyliśmy mnóstwo spotkań, uczestniczyliśmy w mini-sesji parlamentarnej i poznaliśmy
fantastycznych ludzi, którzy walczą tam o nasze interesy. Warto było
się pomęczyć, aby to przeżyć, zaś relacje z tej wizyty zamieszczać
będziemy w kolejnych wydaniach „RŁ”. Radzimy też często korzystać z wiadomości na stronie: www.europarl.europa.eu Jerzy Mazur

Unia to wyzwanie
Mówi Jacek Saryusz-Wolski,
europoseł do Parlamentu
Europejskiego:
Łodzianie, którzy są w Brukseli,
powinni się do tej łódzkości poczuwać, pomagać sobie wzajemnie
i współpracować ze sobą. Musimy
poprawnie odczytywać interesy miasta i podpowiadać tym, którzy
są w Łodzi i w regionie łódzkim, jak korzystać z możliwości, które
daje Unia Europejska – nie tylko jak pozyskiwać i wykorzystywać
środki finansowe. Chodzi o wykorzystywanie olbrzymiej przestrzeni gospodarczej i społecznej, jaką jest Unia – jak studiować
w Europie, uczyć się i podróżować, jak tu zdobyć pracę. Trzeba
wchodzić w różnorodne role – turysty, studenta i pracownika,
zastanowić się, co należy zrobić, aby dzisiejsza generacja ludzi
podejmujących pierwsze zawodowe kroki potraktowała Europę
jako swoje najważniejsze wyzwanie. Wiele się teraz mówi
w Europie o uzdrawianiu finansów publicznych, konieczności
zachowania dyscypliny budżetowej i wdrażaniu reform strukturalnych, ale coraz częściej widać rysy na solidarności państw członkowskich. Musimy koniecznie ograniczyć egoizmy narodowe,
szczególnie w pracach budżetowych UE na rok 2011 tak, aby ostatecznie consensus między Parlamentem Europejskim a Radą UE
został osiągnięty.

O budżecie w Brukseli
Rozmowa z europosłem
Janem Kozłowskim
Wszedł Pan w marcu tego roku
do Parlamentu Europejskiego na
miejsce Janusza Lewandowskiego,
który został Komisarzem Komisji
Budżetowej Komisji Europejskiej. Choć pochodzi Pan z Wybrzeża
– był Pan Prezydentem Sopotu i Marszałkiem Województwa
Pomorskiego – odnotowałem też Pana związki z Łodzią...
Tak, byłem w Łodzi wiele razy i mile to wspominam. Byłem
wiceprezesem Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w rządzie Jerzego
Buzka i odpowiadałem za inwestycje sportowe, a podejmowaliśmy
wtedy decyzję o budowie hali wielofunkcyjnej. Z Łodzią wiąże
mnie także to, że od 2007 r. jestem Prezesem Polskiego Związku
Rugby, a w tej dyscyplinie macie wielokrotnego Mistrza Polski –
zespół Budowlani Łódź, który przez wiele lat prowadził znakomity trener Ryszard Wiejski. Z kolei tu w Parlamencie przewodniczącym naszej polskiej grupy w Europejskiej Partii Ludowej
(najliczniejszej frakcji w PE), jest łodzianin Jacek Saryusz-Wolski.
Ja zajmuję się w PE sprawami budżetowymi.
Jak Łódź wykorzystuje środki unijne?
Najlepszym dowodem na to, że dobrze wykorzystujecie środki, jest fakt, że Łódź należy do 12 województw polskich, które obejmie tzw. krajowa rezerwa wykonania budżetu – to 512 mln euro do
podziału. My natomiast koncentrujemy się teraz na tym, co będzie
po 2014 r. W tej perspektywie Polska jest największym beneficjentem budżetu na lata 2007-2013 – otrzyma 67 mld euro, a chcemy,
żeby tak zostało na kolejny budżet. Nie będzie to łatwe, bo sytuacja
gospodarcza Europy jest trudna. 80 proc. budżetu Unii
Europejskiej to składki członków, którzy płacą 1 proc. swojego
PKB. Państwa, które obecnie zaciskają pasa u siebie, chcą także
zmniejszyć obciążenia unijne. Parę dni temu gościła tu Elżbieta
Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego, która wykazała, że
wiele środków z europejskich funduszy spójności, które otrzymuje Polska, wraca z powrotem do inwestorów w Niemczech, Austrii
czy Francji, którzy realizują w Polsce inwestycje w regionach.
Panuje wśród europosłów powszechna opinia, że potrzebna jest
kolejna siedmioletnia perspektywa finansowa, żeby osiągnąć przyzwoity poziom inwestycji w kraju.

(not. jm, fot. Wiktor Dąbkowski, zbiory własne)

Tłumacze nie płaczą...
W unijnych instytucjach codziennie odbywają się niezliczone
spotkania, konferencje i seminaria obsługiwane przez tłumaczy.
Obowiązuje tu zasada, że tłumaczyć można z wielu języków, ale podstawa to umiejętność tłumaczenia z języka obcego na ojczysty.
Zdarzają się wyjątki, kiedy tłumacz ma kilka języków ojczystych, bo
jest dzieckiem pary polsko-brytyjskiej, w dodatku urodzonym
w Hiszpanii – wtedy może przekładać na 3 języki: polski, angielski
i hiszpański. W uproszczonej wersji tłumacze dzielą się na ustnych
(KE, obsługa sesji parlamentarnych w Brukseli i Strasburgu,
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu) oraz
pisemnych. Obecnie w unijnych instytucjach pracuje ok. 1700
tłumaczy etatowych oraz tłumacze firm zewnętrznych, którzy przekładają na 23 języki urzędowe 27 krajów członkowskich. Mają dobre
pensje (od 4267 do 18025 euro) oraz dodatki za rozłąkę z krajem,
rodzinne i na dziecko. Praca tłumacza kusi stabilnością zatrudnienia, gdyż zawierana jest na czas nieokreślony. Najlepsi trafiają do
kabiny tłumaczeń symultanicznych Parlamentu Europejskiego
(kabina polska ma nr 18) i obsługują obrady posiedzeń plenarnych
oraz nadzwyczajnych. Więcej informacji na ten temat uzyskamy na
Ewa Rabiega
stronie www.europa.eu/epso

(rozmowa nieautoryzowana, not. jm)
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Kulturalny grudzień
3 grudnia o godz. 11.00 będzie można łódzkiej Opery. Jej libretto jest osnute wokół
posłuchać koncertu fińskiego zespołu dramatu Janusza Krasińskiego pod tym
Shmel Trio, który wystąpi w Muzeum samym tytułem: Chopin i George Sand
Miasta Łodzi. Trio wykonuje wschodniosło- płyną na Majorkę, która ma być ich rajską
wiańską muzykę ludową z elementami wyspą... Reżyserem spektaklu jest Tomasz
jazzu – w składzie jest kontrabas, dumra Konina, dyrektor Teatru im. Jana Kochamała, akordeon i bałałajka. 5 grudnia nowskiego w Opolu. W partii Chopina
o godz. 18.00 w hali Atlas Arena odbędzie występować będą Adam Zdunikowski
się koncert Budki Suflera, obchodzącej i Tomasz Jedz. Z kolei 20 grudnia Teatr
w tym roku 35-lecie istnienia. Muzycy Wielki zaprasza na gościnny występ
zapowiadają, że będzie to ostatnia trasa Moscow City Ballet, który pokaże „Jezioro
koncertowa zespołu.
Łabędzie” Piotra Czajkowskiego. 21 grudnia
Następnego dnia w
w Teatrze Wielkim zacznie się już Boże
Fot. Ar
Teatrze Wielkim o
Narodzenie – o godz. 18.30
chiwum
Atlas S
godz. 19.00 wystąpi
odbędzie się „Wieczór
ztuki
Michał Bajor z piokolęd”. Śpiewać będzie
senkami Marka Gresopranistka Dorota Wójchuty, Jonasza Kofty,
cik z towarzyszeniem orprzebojami ze swekiestry pod batutą Michała
go repertuaru, a
Kocimskiego. Oprócz tratakże piosenkami
dycyjnych kolęd usłyszymy
francuskimi z noteż pastorałki i światowe
wej płyty.
standardy bożonarodzenioDo 23 grudwe, które wprowadzą słuchania w galerii Atlas Sztuki przy
czy w ciepły nastrój Świąt.
ul. Piotrkowskiej 114/116 można oglądać
Wieczór kolęd pt. „Zapalwystawę pt. „Brzuch Atlasa”. Jej kurator, cie światła na Ziemi” przygotował także
znany łódzki artysta Józef Robakowski, Teatr Muzyczny. Artyści tego teatru
prezentuje tu prace ponad 30 autorów, a jest podczas spotkania utrzytam i malarstwo, i rysunki, i obiekty, a nawet manego w rotak dziwne eksponaty, jak głowa jelenia, dzinnej atmoszakupiona na Bałuckim Rynku. Wystawę tę ferze zaśpiewają
ogląda się po ciemku – widzowie przyświe- z akompaniacają sobie latarką! W galerii Alliance mentem fortepiaFrançaise w Manufakturze do końca grud- nu kolędy – i te
nia czynna będzie wystawa fotografii Hal- powszechnie znaszki Kozakiewicz „Postcards from Paris”, ne, jak „Do szopy,
zaś w Muzeum Miasta Łodzi przez cały gru- hej pasterze”, czy
dzień można oglądać wystawę malarstwa „Przybieżeli do BetAndrzeja Strumiłły – malarza, rysownika, elejem”, jak i zupefotografika, rzeźbiarza i scenografa.
łnie nieznane. Pojawi
Ciekawie będzie w Teatrze Wielkim się też w tym montażu
– 18 grudnia o godz. 19.00 odbędzie się tu urokliwa poezja księdza
światowa prapremiera opery Marty Jana
Twardowskiego.
Ptaszyńskiej „Kochankowie z Klasztoru Wieczór będzie prezentoValldemosa”, napisanej na zamówienie wany w kilku różnych

KINA
BAŁTYK
ul. Narutowicza 20
tel. 42 630-36-03
CHARLIE
ul. Piotrkowska 203/205
tel. 42 636-00-92
CYTRYNA
ul. Pomorska 39/41
Budynek UŁ, dawna siedziba Prexera
CINEMA CITY
ul. Karskiego 5, tel. 42 644-64-00
ŁÓDZKI DOM KULTURY
ul. Traugutta 18, tel. 42 633-70-13

KULTURA

salach: 18 grudnia o godz. 18.30 w Teatrze
Studyjnym przy ul. Kopernika 8, nazajutrz
o godz. 19.00 w ŁDK, a 20 grudnia o godz.
19.00 w Muzeum Miasta Łodzi. To będzie
szczególne spotkanie, bo po części artystycznej w Sali Lustrzanej artyści przeniosą się wraz z publicznością do Sali
Jadalnej, gdzie nadejdzie czas na
opłatek, życzenia i wspólną rozmowę. Warto pamiętać, że 10 i 11
grudnia o godz. 18.30 w Muzeum Miasta Łodzi artyści
Teatru Muzycznego zaprezentują swoje nowe widowisko pt. „Powróćmy jak za
dawnych lat”. Jest to
bardzo ciekawa realizacja, w której warstwę muzyczną stanowią piosenki
lat 20. XX wieku, a śpiewacy
wcielają się w różne
postacie – są wykonawcami oraz widzami teatralnymi.
Teatr Mały też ma na grudzień ciekawe propozycje. W świąteczną niedzielę 26 grudnia o godz. 17.15 można tam
będzie obejrzeć spektakl muzyczny pt.
„Ja, Edith Piaf”. Natomiast u progu
Nowego Roku 31 bm. o godz. 20.30
zobaczymy nowy spektakl – komedię
pt. „Bożyszcze kobiet” w reżyserii
Mariusza Pilawskiego. W przedstawieniu weźmie udział zespół Trzeci
Oddech Kaczuchy, z którym przy
lampce szampana przywitamy
Nowy Rok 2011.
Wieczór sylwestrowy przygotowała także Filharmonia Łódzka, która proponuje koncert
utworów ze znanych musicali
w wykonaniu zespołu Alla
Vienna. Pojawią się fragmenty
„Upiora w operze”, „Skrzypka
na dachu” „My Fair Lady”, „Deszczowej

TEATRY
TEATR WIELKI
pl. Dąbrowskiego, tel. 42 633-99-60
TEATR MUZYCZNY
ul. Północna 47/51, tel. 42 678-35-11
TEATR im. S. JARACZA
ul. Jaracza 27, tel. 42 633-15-33
TEATR NOWY
ul. Więckowskiego 15
tel. 42 633-44-94
TEATR POWSZECHNY
ul. Legionów 21, tel. 42 633-25-39
TEATR STUDYJNY PWSFTv i T
ul. Kopernika 8, tel. 42 636-41-66

ORANGE IMAX
ul. Karskiego 5
tel. 42 664-64-64
POLONIA
ul. Piotrkowska 67
tel. 42 630-02-15
SILVER SCREEN
al. Piłsudskiego 5
tel. 42 639-58-00/58
TATRY
ul. Sienkiewicza 40
tel. 42 633-31-72
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TEATR LOGOS
ul. Skłodowskiej-Curie 22
tel. 42 637-65-45
Teatr V6
ul. Żeromskiego 74/76
tel. 42 668-88-51
Teatr Mały w Manufakturze
ul. Drewnowska 58
tel. 42 633-24-24
FILHARMONIA ŁÓDZKA
im. Artura Rubinsteina
ul. Narutowicza 20/22
tel. 42 664-79-79
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Kulturalny grudzień
piosenki” i „Kotów”. Będzie też lampka
szampana i zabawa w konwencji musicalu.
Mile widziane będą stroje inspirowane
musicalami, operetkami i rewiami. Bogaty
program imprez ma w tym miesiącu
Klub Wytwórnia – 4 grudnia
odbędzie się koncert „Barwy
Rocka” i wystąpią Normalsi, Psychocukier,
Overhood,
dzień
później posłuchamy
zespołu Dżem, a kolejno w dniach 6 i 8 grudnia zobaczymy „Smurfowisko, czyli Gargamel złapany”, spektakl gościnny
Teatru
Muzycznego,
oraz
„Skrzypka na dachu”. Klub
zaprasza także na spektakl dla młodzieży „Zemsta” (9.12), występy Jan
Garbarek Group (10.12), Yann Tiersen
Dust Lane European Autumn Tour
2010 (12.12), Unsilent Night Festival
(14.12), Jubileusz 10-lecia Yankel Ban
(17.12), zaś ostatniego dnia miesiąca na Bal
Sylwestrowy. Udanej zabawy!
Beata Ostojska

Arie nagrodzone
Sopranistka Teatru Muzycznego w Łodzi Emilia Klimczak otrzymała Nagrodę
Przewodniczącego Jury Wiesława Ochmana na listopadowym IV Ogólnopolskim Konkursie Wykonawstwa Muzyki
Operetkowej i Musicalowej im. Iwony
Borowickiej w Krakowie. Nagrodzono jej
interpretację arii Heleny pt. „Zazdrosny
mąż” z operetki „Piękna Helena” oraz
„Pieśni Elizy” z musicalu „My Fair Lady”.
Patronka konkursu Iwona Borowicka
(1929-1984) to urodzona w Łodzi legenda
polskiej sceny operetkowej, przez 30 lat związana zawodowo z Operetką Krakowską.
– To mój pierwszy udział w tak poważnym
konkursie – mówiła Emilia Klimczak odbierając nagrodę. – Była to okazja zmierzenia się
z repertuarem szerszym niż ten, jaki wykonuję
w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Po drugie, była
to możliwość występu na dużej scenie Opery
Krakowskiej, czyli przed zupełnie nową publicznością. I po trzecie, ale chyba najważniejsze, byli
tam dyrektorzy i artyści z innych teatrów muzycznych, którzy mogli ocenić mnie bezstronnie.

Emilia Klimczak jest absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi z klasy prof.
Beaty Kłos-Zawadzkiej, od 2008 r. jest
solistką łódzkiego Teatru Muzycznego, na
którego scenie występowała już jako mała
dziewczynka w „Skrzypku na dachu”
i „Zorbie”. W krakowskim konkursie
wystąpiło 33 młodych solistów śpiewaków,
którzy wykonywali piękne arie z klasycznych operetek i musicali. Organizatorem
konkursu jest Fundacja Pomocy Artystom
Polskim Czardasz, której głównym celem
jest propagowanie dorobku twórczego
artystów polskich, promowanie talentów
oraz niesienie pomocy artystom zasłużonym dla polskiej kultury. Serdecznie gratulujemy!
(BeO)

We n e c j a w p o r t i e r n i
16 grudnia w dawnej portierni fabryki
K. Scheiblera przy ul. Przędzalnianej 71
o godz. 20.30 odbędzie się pokaz mody
Marity Bobko, młodej i utalentowanej
absolwentki Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi im. W. Strzemińskiego. Autorka
zadebiutowała już w 2007 r. kolekcją „Silk
Touch”, stworzoną przy współpracy
z Anną Nadolską, zdobywając I nagrodę
w konkursie dla młodych projektantów
„New Look Design 2007”. Grudniowy
pokaz zatytułowany jest „Veneto”, a na
scenie zobaczymy projekty inspirowane
klimatami starej Wenecji. Zapraszamy!
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Wigilia Italiana
Działająca od roku przy ul. Traugutta 3 restauracja
„Locanda” (tel. 42 632 51 38) specjalizuje się w kuchni
śródziemnomorskiej. W grudniu szef kuchni Piotr Kurczewski (za sobą ma pracę
w londyńskich hotelach Hilton Waldorf i Savoy!) zaprasza na szczególne wigilijne
dania, które można także zamówić na wynos – z przystawek oferowane są m.in. łosoś
gravad lax z selerowym rémoulade, ciastko rybne podane z rukolą smażoną na maśle,
polane sosem śmietanowo-musztardowym, oraz śledź smarowany musztardą Dijon,
zalany oliwą extra vergine z pokrojoną szalotką. Zachęcająco brzmi w karcie krem
borowikowy z oliwą truflową i estragonem, zaś na drugie danie pan Piotr radzi wybrać
smażonego dorsza, ułożonego na szpinaku z dodatkiem bobu, borowików i smardzy,
a ozdobionego quenelle z purée z zielonego groszku. My na miejscu daliśmy się skusić na pstrąga wędzonego domowym sposobem, podanego na cykorii i radiccio
z dodatkiem rzodkiewki i gotowanymi ziemniaczkami, polanymi sosem kaparowocytrynowym, potem spróbowaliśmy zapiekany ser kozi na puree z białej fasoli i mieszance sałat, zaś na drugie danie poprosiliśmy papardelle w oliwie czosnkowej
z grillowaną cukinią i suszonymi pomidorami. Absolutnie wyborne, gorąco polecam!
(jm)

Imprezjoniści, Stock i Desperado
Klub „MammaMija” przy ul. Narutowicza 26 (tel. 513 406 506) wciąż zaskakuje nowościami. W listopadzie na ścianach pojawiły się lustra, w których można
podejrzeć, jakie drinki pije seksowna blondyna z przeciwka, scena taneczna ma
także nowy wystrój, a świeżo obite na czerwono i czarno sufity przydają lokalowi
iście diaboliczny wymiar... Bawimy się tu od wtorku do czwartku w godz.
14.00-24.00, a w piątki i soboty do ostatniego klienta – mówi menedżer klubu Marek
Kędzierski. – Odpoczywamy w niedziele i poniedziałki, kiedy lokal jest zamknięty
– dodaje jego asystent Kamil Zbonikowski. A jest po czym – wystarczy przejrzeć
wpisy fanów na stronie www.mammamijaklu.pl
Jak lubisz muzykę drum & base, hip hop, dance hall, techno trance oraz
rytmy lat 60., 70. i 80. – koniecznie trzeba tu wpaść. W środy udowodnimy partnerce, że w karaoke możemy wygrać na punkty z Jose Feliciano, jeśli trafimy
w tony i brzmienie, w inne dni tygodnia obejrzymy z kumplami na telebimach
ligi mistrzów i gale bokserskie, pogramy w darta, piłkarzyki lub na konsoli Xbox
360, zorganizujemy tu absolutnie odjazdową imprezę okolicznościową, a na
barku znajdziemy całą gamę drinków na bazie wódki Stock, w tym słynny i powalający Desperado. Wyśmienicie zabawi się tu nawet 300 osób, a w rozkosznie
wygodnych kanapach w lożach usiądzie 110 osób. Zapraszamy!

Baśniowa z nowiną
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia „Baśniowa Kawiarenka”
(Narutowicza 79c, tel. 42 632 21 21) przynosi małym i większym wielbicielom
teatru „Wesołą Nowinę” – Jasełka będzie można tam oglądać od 1 grudnia do
końca stycznia. Na scenie pojawią się i pastuszkowie, i Herod, Anioły i Diabeł,
a także Święta Rodzina, do której przybywają z podarkami dla Dzieciątka
niezwykli, baśniowi goście. Usłyszymy też polskie kolędy, które widzowie będą
mogli zaśpiewać razem z bohaterami. Lalki do spektaklu w reżyserii Urszuli
Binkowskiej i Krzysztofa Ciesielskiego i muzycznym opracowaniu Tomasza
Walczaka wykonała Janina Kamińska, autorką świątecznej scenografii jest
Maria Kostrzewska, a na scenie zobaczymy Urszulę Binkowską, Krzysztofa
Ciesielskiego i Łukasza Bzurę. „Wesoła Nowina” to już szósta premiera
Baśniowej Kawiarenki – w repertuarze są także „Brzydkie kaczątko” i „Latający
kufer” Hansa Christiana Andersena, „Śpiąca Królewna” Charles'a Perraulta,
„Czerwony Kapturek” według Braci Grimm oraz Ali-Baba i 40 rozbójników
z „Baśni tysiąca i jednej nocy”. Serdecznie zapraszamy!
(BeO)

GASTRONOMIA
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Kaczka z QuimiQ w „Dworku”
Zimową porą warto wybrać się do urokliwego „Dworku” przy ul.
Rogowskiej 24 (tel. 42 659 76 40) w lesie łagiewnickim. Lokal przeszedł gruntowną modernizację wejścia, ma więcej przestrzeni, ale
nadal jest tak samo przytulny i zimą ogrzejemy się przy kominku.
Zjemy tu smaczne dania przygotowane pod bacznym okiem
Krystyny Wierzbickiej, jurora wielu konkursów gastronomicznych,
uczestniczki międzynarodowych szkoleń w Luksemburgu i Francji,
która w listopadzie wróciła z miejscowości Hof niedaleko Salzburga,
gdzie w laboratoriach firmy Hama Foodservice GmbH poznawała
tajniki stosowania śmietany QimiQ.
– Ta śmietana ma niezwykłe właściwości – wyjaśnia pani Krystyna. – Receptura jej przygotowania jest
tajna i opatentowana na całym świecie, ale produkowana jest z naturalnego mleka na bazie procesu UHT (czyli
jest aseptyczna i wolna od bakterii), ma 50 proc. mniej
tłuszczu, nie ścina się i łączy z wieloma dodatkami,
których nie można połączyć stosując klasyczną śmietanę.
Specjaliści producenta uczyli nas, co i jak można przy użyciu tej śmietany
przygotować. To rewelacja na skalę światową!
Zjedliśmy tu na przystawkę śliwki suszone, otulone bekonem
i duszone w czerwonym winie, a na drugie danie kaczkę pieczoną,

glazurowaną miodem w otoczeniu
owoców i podawaną z domowymi
kopytkami w sosie z czerwonego wina,
różowego pieprzu soku jarzębinowego
i musu chrzanowo-żurawinowego na
bazie w/w śmietany. Wszystko było
wyborne, a miłośnikom dobrej kuchni
i zabawy gorąco polecamy bal sylwestrowy w „Dworku” – więcej o atrakcjach i menu lokalu znajdziemy na
stronie www.restauracjadworek.eu (jm)

Miód z gęsiną w klubie

W listopadowym wieczorze Slow Food w Klubie Piotrkowska 97
(tel. 42 630 65 73) raczyliśmy się miodem pitnym z Pasieki Jaros
i białą gęsią z Kołudy Wielkiej. Pierwszy produkt w 2003 r. stowarzyszenie Slow Food uznało za najlepszy na świecie, a zachwycał się nim
sam Książę Karol podczas Salonu Smaku, który odbywa się co 2 lata
w Turynie. Miody z „Pasieki Jaros” zdobywają wiele nagród
i wyróżnień, właściciele pasieki najwyżej jednak sobie cenią Złoty
Medal za miód pitny Maliniak w 2005 r. na International Mead
Festival w stanie Colorado w USA. Pasieka pana Macieja Jarosa
(www.pasiekajaros.pl) produkuje miody pitne z naturalnych składników, bez konserwantów, polepszaczy, sztucznych barwników
i aromatów, a trunki są potem leżakowane nawet przez 5 lat. Kupimy

je w oryginalnych ceramicznych butelkach z bolesławickiej gliny.
Slow Food’ową kolację przygotowała Urszula Czyżak, szef kuchni Klubu Piotrkowska 97. W menu znalazła się miedzy innymi
wędzona pierś z gęsi z delikatnym musem chrzanowo-żurawinowym,
rosół z gęsi z cieciorką i marchewką, gęsie udko z wiśniami podane
z chlebowymi kluseczkami i duszoną w calvadosie hiszpańską fasolą. Potrawy te przygotowane zostały właśnie z gęsi białej kołudzkiej,
hodowanej w Kołudzie i słynnej już w całej Europie, gdyż jej mięso
jest zdrowe, pełne witamin i nietłuste. Łódzkie Convivium Slow
Food oficjalnie działa od 2006 r., a jego prezesem jest Grzegorz
Zieliński.
(AO)

Będą loty do Francji?
Alliance Française w Manufakturze (ul. Drewnowska 58A,
tel. 42 633 22 38), zaprosiło łodzian w listopadzie na doroczne święto
młodego wina Beaujolais Nouveau. Stowarzyszenie powstało we
Francji w 1883 r. i ma dziś ponad 1000 ośrodków w 136 krajach świata, najnowszy z nich działa właśnie od roku w Manufakturze.
Dyrektor AF Marc Boudin wspomniał podczas uroczystości otwarcia wieczoru, że gdy rozpoczynał pracę w Łodzi, brakowało mu tu
trzech rzeczy – francuskiej piekarni, miejsca do spotkań miłośników
kultury francuskiej oraz polsko-francuskiej linii lotniczej. I przekazał dobrą wiadomość, że dzisiaj w Łodzi można już kupić francuskie
pieczywo oraz spotykać się w AF w Manufakturze. Czekamy więc
teraz na linię lotniczą do Francji! Zainteresowanych kursami językowymi w AF zapraszamy zaś na stronę www.aflodz.pl
(BeO)
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„Pod Tężniami” w nowej szacie
Rozmowa z Wiktorem Kolbowiczem,
Prezesem Zarządu Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II w Ciechocinku
Od niedawna działa w klinice
Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej
im. prof. F. Kaltenborna. Jak powstało?
Zabiegi terapii manualnej po raz
pierwszy zostały wprowadzone w Klinice
„Pod Tężniami” w 2000 roku przez magistra rehabilitacji ruchowej Mirosława Dębskiego, który rozpoczynając pracę kierownika działu zabiegowego cały czas dążył do wprowadzenia nowych metod rehabilitacji. W 2001 r. Pan Dębski
został krajowym przedstawicielem międzynarodowej metody
Orthopaedic Manual Therapy Kaltenborn–Evjenth Concept, a od
2002 r. zaczął prowadzić nauczanie wśród polskich fizjoterapeutów.
W 2008 r. po odbyciu stażu w Monachium jako pierwszy fizjoterapeuta w Polsce zdał egzamin z Ortopedycznej Terapii Manualnej
według standardów IFOMPT, która nadzoruje szkolenie fizjoterapeutów w tej dziedzinie na całym świecie. Jest to najwyższy poziom
wykształcenia w terapii manualnej. Do listopada 2009 r. Pan Dębski
umożliwił uzyskanie tego wykształcenia grupie 17 fizjoterapeutów,
w tym pierwszej w Polsce kobiecie Ewie Badźmirowskiej, która
obecnie również pracuje w naszej klinice. Pracuje tu teraz pięciu
terapeutów manualnych, którzy dzięki ustawicznym szkoleniom
efektywnie pomagają leczyć pacjentów tą najbardziej rozpowszechnioną metodą terapii na świecie. A w październiku tego roku otworzyliśmy unikatowe w skali świata Centrum Ortopedycznej Terapii
Manualnej im. prof. F. Kaltenborna. Wstęgę przecinał sam prof.
Freddy Kaltenborn.
Klinika ma także mnóstwo nowoczesnego sprzętu do leczenia...
Tak, działa tu Centrum Dermatologii Estetycznej, oferujące
ponad 200 różnych zabiegów kosmetycznych i dermatologicznych.
Leczymy innowacyjną metodą bielactwo i łuszczycę. Zatrudniamy
prawie 200 osób i pracują tu specjaliści z różnych dziedzin medycyny – lekarze, rehabilitanci i fizjoterapeuci. Zakupiliśmy bardzo
dużo urządzeń medycznych, których w innych ośrodkach uzdrowiskowych jeszcze nie ma. Na
przykład dysponujemy urządzeniem ESWT, które likwiduje bolesne ostrogi piętowe, łokieć tenisisty i golfisty już po kilku zabiegach. Posiadamy trzykomorową
kabinę do krioterapii i znakomite
lasery do eliminowania bólu.
Stworzyliśmy także Laboratorium
Badawczo-Rozwojowe
Układu
Prof. Freddy M. Kaltenborn Ruchu, które wykonuje precyzyji mgr Mirosław Dębski podczas nie badania określające przyczyny
otwarcia Centrum
powstania bólu i pozwalające
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dobrać właściwy sposób
rehabilitacji. Wprowadzamy wiele innowacji,
co nas wyróżnia wśród
innych uzdrowisk. Mamy baseny ze stali nierdzewnej – jeden wewnętrzny z atrakcjami do
masażu karku i stóp,
drugi kameralny i zewnętrzny, ale całoroczny,
który cieszy się ogromnym powodzeniem, gdy
jest minusowa temperatura i pada śnieg. Można tu korzystać z sauny suchej, kabiny
na promienie podczerwone, słonecznej łąki, łaźni parowej, ziołowej,
prysznica wrażeń, brodzików do masażu stóp. Mamy też grotę
solną, w której uzyskujemy wzmocniony mikroklimat, panujący
przy tężniach.
Życzę dalszych sukcesów i dziękuję za rozmowę.
Beata Ostojska
Zdjęcia: JSM, Archiwum Kliniki „Pod Tężniami”
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Ortopedyczna Terapia Manualna
Jest to metoda postępowania fizjoterapeutycznego opracowana przez dwóch norweskich fizjoterapeutów: Freddyego M.
Kaltenborna oraz Olafa Evjentha. System OTM KaltenbornEvjenth Konzept trafił do Polski w 1992 r. Pierwsze szkolenia
odbyły się w Konstancinie k. Warszawy, a obecnie organizowane
są we Wrocławiu, Konstancinie, Toruniu, Katowicach oraz
w Klinice „Pod Tężniami” w Ciechocinku, gdzie w październiku uroczyście zostało otwarte Centrum Ortopedycznej Terapii
Manualnej im. prof. F. Kaltenborna, który był gościem honorowym uroczystości. Nowa specjalizacja w fizjoterapii zajmuje się
ręcznym badaniem i leczeniem pacjentów z tzw. dysfunkcjami
narządu ruchu, czyli z bólem, przykurczem, niestabilnością
w obrębie stawów kończyn górnych, dolnych, stawów skroniowo-żuchwowych, jak również w obrębie poszczególnych odcinków kręgosłupa. Metoda ta znalazła już zastosowanie w wielu
placówkach zdrowia i z powodzeniem pomaga w rehabilitacji.
(opracowała: Paulina Zwierzchowska)
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CAR SERVICE CAR SERVICE

Rozmowa z Ryszardem Borowskim,
Kiedy powstała firma?
Od 1989 r. prowadziłem firmę jednoosobową, a spółkę cywilną zarejestrowałem w lutym 1994 r. Zajmowała się początkowo
dystrybucją produktów firm kosmetycznych na terenie województwa łódzkiego, w 2001 r. przekształciliśmy się w spółkę jawną
i poszerzyliśmy działalność, włączając do oferty także dystrybucję
artykułów chemicznych i higienicznych. Powiększyliśmy też
znacznie teren naszego działania i pozyskaliśmy wielu nowych
odbiorców. W cyklu miesięcznym obsługujemy ok. 1200 klientów,
siedziba firmy znajduje się przy ul. Starorudzkiej 12.
Ile osób zatrudnia spółka i jakie ma w ofercie marki?
Zatrudniamy 40 osób, a w ofercie posiadamy ok. 5500 indeksów tak renomowanych firm kosmetycznych, jak Oceanic, Dax
Cosmetics, Soraya, Eveline Cosmetics, Farmona. Z firm chemicznych
są u nas produkty Incoveritas, Globol, Intersilesia i Tomil, zaś higienicznych – Delitissue,
Harper Hygienics, Bic,
i Donegal. Magazyn ma
powierzchnię 2000 mkw.
Współpracuje z nami 30
przedstawicieli producentów, dbających o należytą obsługę odbiorców

CAR SERVICE CAR SERVICE

K&K KIEŁBOWSKI - serwis samochodowy FORD

FORD

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

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

MOTORYZACJA
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de s e m i Se l g ros e m

Selgros świąteczny

, współwłaścicielem firmy BOMAKO

Mówi Rafał Kosior, Kierownik Działu Obsługi Klienta
Hali Selgros Łódź – Rokicińska:

detalicznych i hurtowych. Mamy nowoczesny tabor, którym
dostarczamy towar w 48 godzin
od złożenia zamówienia przez
klienta. Możemy się pochwalić,
że w tegorocznym rankingu
firm Skrzydła Biznesu, organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna zostaliśmy wyróżnieni w kategorii Mała Wiarygodna i Dynamiczna Firma!
Od kiedy robicie zakupy w Hali Selgros przy Rokicińskiej?
Od samego początku korzystamy z super-okazji Hali Selogros.
Nasz dyrektor handlowy ściśle współpracuje z działem handlowym
hali, o lepszych promocjach mamy wyprzedzającą informację
i możemy sobie przygotować rynek zbytu pod te właśnie produkty.
I współpraca układa się idealnie!
W konkursie dla Top Klientów Hali Selgros wygrał Pan możliwość testowania Mercedesa ML przez weekend. Czym Pan jeździ na
co dzień?
Volkswagenem Passatem, więc zamiana na terenowego
Mercedesa ML jest dość duża. Okazuje się, że można w nim nawet
oglądać filmy DVD w trakcie jazdy, ale pod warunkiem, że jedzie się
prędkością do 40 km/h. Po przekroczeniu tej bariery wyłącza się
zestaw DVD i włącza radio. Pierwszy raz prowadziłem samochód
z automatyczną skrzynią biegów, ale próby wyszły znakomicie
Jerzy Mazur
i bardzo chętnie będę go teraz testował!

Okres intensywnych zakupów w tym roku
zaczął się znacznie wcześniej. Bardzo dobre
promocje sprawiły, że realizujemy liczne
zamówienia dla dużych odbiorców z Łodzi
i województwa. Intensywnie pracujemy
z klientami zapewniając indywidualną
obsługę, specjalne ceny, rabaty oraz przygotowywanie zamówień. Dużym powodzeniem
cieszą się bony towarowe Selgros oraz paczki
świąteczne, które bezpłatnie przygotowujemy z wybranego przez klientów
asortymentu. Lista firm zamawiających w Selgros bony i paczki z roku
na rok się powiększa, co potwierdza
atrakcyjność oferty i zadowolenie
z naszej obsługi. Nie zaprzestajemy też
działań, które uatrakcyjniają zakupy
w naszej hurtowni – kontynuujemy
np. cykliczny konkurs z firmą Sobiesław Zasada Automotive. Nasi Top
Klienci są zadowoleni, że w formie
nagrody mogą użytkować nowe modele
Mercedesa i życzymy im, żeby wkrótce
stali się ich posiadaczami.
(not. jm)

NISSAN JUKE na miasto
W listopadzie testowaliśmy NISSANA JUKE, najnowsze
dziecko koncernu. Samochód jest reklamowany jako pierwszy
miejski cross-over i faktycznie jego wymiary oraz promień skrętu
pozwalają nim łatwo manewrować, choć jego prześwit i napęd na
cztery koła są typowe dla terenówek.
JUKE – wyjaśnia Rafał Bobowski, szef sprzedaży NISSANA
salonu PRZYGUCCY INTER-CAR – oferowany jest w trzech wersjach
napędowych: podstawowy silnik to 1,6-litrowy, 117 konny benzynowy motor
z rodziny HR, mający 5-biegową manualną skrzynię biegów (lub jednostopniową i bezprzekładniową skrzynię CVT), drugi to 190-konny
motor o pojemności 1,6-litra z turbodoładowaniem, a trzeci to wysokoprężny
motor o pojemności 1.5 dCi i mocy 110 KM z 6-biegową manualną
skrzynią biegów.
W bogatszej wersji wyposażeniowej JUKE jest wyposażony
w inteligentny kluczyk, który można nosić w kieszeni lub torebce
– z odległości metra samochód
nas rozpoznaje i przyciskiem
przy klamce otwieramy drzwi.
Jest tu też przycisk „start-stop”,
wystarczy go nacisnąć razem

z hamulcem, aby uruchomić silnik.
Samochód ma 4,13 m długości,
1,76 m szerokości i 1,57 m wysokości,
rozstaw osi wynosi 2,53 m, a bagażnik
ma pojemność 251 litrów. Na desce
rozdzielczej jest spory ekran dotykowy oraz przyciski sterowania automatyczną klimatyzacją i wyborem trzech
trybów jazdy (Econ, Normal i Sport).
Podstawową odmianą JUKE z salonu
PRZYGUCCY INTER-CAR wyjedziemy za 60 900 zł. Szerokiej drogi!
(jm)
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„Pod Tężniami” w nowej szacie
Rozmowa z Wiktorem Kolbowiczem,
Prezesem Zarządu Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II w Ciechocinku
Od niedawna w klinice działa
Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej
im. prof. F. Kaltenborna. Jak powstało?
Zabiegi terapii manualnej po raz
pierwszy zostały wprowadzone w Klinice
„Pod Tężniami” w 2000 roku przez magistra rehabilitacji ruchowej Mirosława Dębskiego, który rozpoczynając pracę kierownika działu zabiegowego cały czas dążył do wprowadzenia nowych metod rehabilitacji, praktykowanych już od
wielu lat. W 2001 r. Pan Dębski został krajowym przedstawicielem
międzynarodowej metody Orthopaedic Manual Therapy
Kaltenborn–Evjenth Concept, a od 2002 r. zaczął prowadzić
nauczanie wśród polskich fizjoterapeutów. W 2008 r. po odbyciu
stażu w Monachium jako pierwszy fizjoterapeuta w Polsce zdał
egzamin z Ortopedycznej Terapii Manualnej według standardów
IFOMPT, która nadzoruje szkolenie fizjoterapeutów w tej dziedzinie na całym świecie. Jest to najwyższy możliwy poziom wykształcenia w terapii manualnej. Do listopada 2009 r. Pan Dębski umożliwił uzyskanie tego wykształcenia grupie 17 fizjoterapeutów,
w tym pierwszej w Polsce kobiecie Ewie Badźmirowskiej, która
obecnie również pracuje w naszej
klinice. W sumie pracuje tu pięciu
terapeutów manualnych, którzy
dzięki ustawicznym szkoleniom
efektywnie pomagają leczyć pacjentów tą najbardziej rozpowszechnioną metodą terapii na świecie.
A w październiku tego roku oficjalnie otworzyliśmy to unikatowe w skali świata Centrum
Prof. Freddy M. Kaltenborn Ortopedycznej Terapii Manui mgr Mirosław Dębski podczas alnej im. prof. F. Kaltenborna.
otwarcia Centrum
Wstęgę przecinał sam prof.
Freddy Kaltenborn.
Klinika ma także mnóstwo nowoczesnego sprzętu do leczenia...
Tak, działa tu również Centrum Dermatologii Estetycznej,
oferujące ponad 200 różnych zabiegów kosmetycznych i dermatologicznych. Leczymy innowacyjną
metodą bielactwo i łuszczycę.
Staramy się wszechstronnie pomóc
naszym gościom. Zatrudniamy
w sumie prawie 200 osób i pracują
tu specjaliści z różnych dziedzin
medycyny – lekarze, rehabilitanci
i fizjoterapeuci. Zakupiliśmy bardzo dużo urządzeń medycznych,

których w innych ośrodkach uzdrowiskowych jeszcze nie ma.
Na przykład dysponujemy
urządzeniem
ESWT, które likwiduje
bolesne ostrogi piętowe, łokieć tenisisty
i golfisty już po kilku
zabiegach. Posiadamy
trzykomorową kabinę
do krioterapii i znakomite lasery do eliminowania bólu.
Stworzyliśmy także Laboratorium Badawczo-Rozwojowe Układu
Ruchu, które wykonuje precyzyjnie badania określające przyczyny
powstania bólu i pozwalające dobrać właściwy sposób rehabilitacji.
Wprowadzamy wiele innowacji, co nas wyróżnia wśród innych
uzdrowisk. Oddaliśmy tu do użytku pierwsze w województwie baseny wykonane ze stali nierdzewnej. Jeden jest wewnętrzny z atrakcjami w postaci masażów karku, stóp, ściennych, leżanek i ławek
powietrznych, ściany wodnej i przeciwprądu. Usytuowany jest
w pięknie zaaranżowanym wnętrzu – sufit wykonany jest z powłoki
typu barissol w kształcie kwiatu tulipana. Drugi jest kameralny
i zewnętrzny – to całoroczny basen z piękną plażą, który cieszy się
ogromnym powodzeniem, zwłaszcza gdy jest minusowa temperatura i na głowę spada śnieg. W kompleksie basenowym można korzystać z sauny suchej, kabiny na promienie podczerwone, słonecznej
łąki, łaźni parowej, ziołowej, prysznica wrażeń, brodzika Knejpa
i brodzików do masażu
stóp. Rewelacyjna jest również nasza grota solna
z tężnią mini, w której uzyskujemy jeszcze bardziej
wzmocniony
mikroklimat, jaki panuje przy
tężniach solankowych.
Życzę dalszych sukcesów i dziękuję za rozmowę.
Beata Ostojska
Zdjęcia: JSM, Archiwum
Kliniki „Pod Tężniami”

Ortopedyczna Terapia Manualna
Jest to metoda postępowania fizjoterapeutycznego opracowana przez dwóch norweskich fizjoterapeutów: Freddyego M.
Kaltenborna oraz Olafa Evjentha. System OTM KaltenbornEvjenth Konzept trafił do Polski w 1992 r. Pierwsze szkolenia
odbyły się w Konstancinie k. Warszawy, a obecnie organizowane
są we Wrocławiu, Konstancinie, Toruniu, Katowicach oraz
w Klinice „Pod Tężniami” w Ciechocinku, gdzie w październiku uroczyście zostało otwarte Centrum Ortopedycznej Terapii
Manualnej im. prof. F. Kaltenborna, który był gościem honorowym uroczystości. Nowa specjalizacja w fizjoterapii zajmuje się
ręcznym badaniem i leczeniem pacjentów z tzw. dysfunkcjami
narządu ruchu, czyli z bólem, przykurczem, niestabilnością
w obrębie stawów kończyn górnych, dolnych, stawów skroniowo-żuchwowych, jak również w obrębie poszczególnych odcinków kręgosłupa. Metoda ta znalazła już zastosowanie w wielu
placówkach zdrowia i z powodzeniem pomaga w rehabilitacji.
(opracowała: Paulina Zwierzchowska)
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