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

REYMONT

ul. Żeromskiego 20A
95-200 Pabianice
tel. 42 227-14-14
www.willa-impresja.pl

WILLA IMPRESJA

HOTELE

ul. Politechniki 19A
tel./fax 42 684-63-70
tel./fax 42 648-76-04 
recepcja@hotel-alicja.pl

ALICJA

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE 
I ETNOGRAFICZNE
MUSEUM OF ARCHAEOLOGY 
AND ETHNOGRAPHY 
pl. Wolności 14, tel. 42 632-84-40
CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA
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. ks. Skorupki 21, tel. 42 636-83-58 

MUZEUM KINEMATOGRAFII 
MUSEUM  OF CINEMATOGRAPHY 
pl. Zwycięstwa 1, tel. 42 674-09-57 
MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ
BOOK ART MUSEUM
ul. Tymienieckiego 24, tel. 42 674-42-98
MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH
MUSEUM OF INDEPENDENCE
ul. Gdańska 13, tel. 42 632-71-12
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ 
- MUZEUM MARTYROLOGII
RADOGOSZCZ  - MUSEUM OF MARTYRDOM  
ul. Zgierska 147, tel. 42 655-36-66 

MUZEUM SZTUKI / MUSEUM OF ART 
ul. Więckowskiego 36, 
tel. 42 633-97-90 
MUZEUM SZTUKI REZYDENCJA „KSIĘŻY
MŁYN”
MUSEUM OF ART „KSIĘŻY MŁYN” RESIDENCE
ul. Przędzalniana 72, tel. 42 674-96-98
MUZEUM GEOLOGICZNE 
GEOLOGICAL MUSEUM 
ul. Kopcińskiego 31, tel. 42 635-45-93

RYNEK SZTUKI
DOM AUKCYJNY i GALERIA 

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

www.ryneksztuki.eu

GALERIA (parter) 
czynna: pon.–pt. 12–18, sob. 10–15

Sztuka dawna i współczesna, 
antyki i sztuka użytkowa

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

TERMINY NAJBLIŻSZYCH AUKCJI 

4 marca - 153 Aukcja Dzieł Sztuki
17 marca - V Aukcja Promocyjna     

„Drugi Krok”
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ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
LODZ VOIVODE OFFICE
tel. 42 664-10-10, 42 664-10-00
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
REGIONAL TOURISTIC ORGANIZATION
tel. 42 638-59-57, 42 663-77-33
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 LOTNISKOWA 
PORT LOTNICZY ŁÓDŹ 
AIRPORT INFO LODZ AIRPORT 
tel. tel. 42 683-52-55
INFORMACJA LOTNICZA – LOT
AIRLINE INFORMATION
tel. 801-703-703
INFORMACJA MPK 
CITY BUS & TRAM INFORMATION
tel. 42 672-11-12, 42 672-13-17, 801-301-309
INFORMACJA PKS  
LONG-DISTANCE BUS INFORMATION
tel. 42 631-97-06
ALARMOWY / ALARM
tel. 112

INFORMACJA KOLEJOWA PKP 
TRAIN INFORMATION
tel. 19-757 (dla użytkowników TP SA)
tel. 42 20-55-007 (telefony stacjonarne i komórkowe)
POGOTOWIE RATUNKOWE / AMBULANCE 
tel. 999 
POGOTOWIE GAZOWE
tel. 992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Tel. 994
POLICJA / POLICE
tel. 997
STRAŻ MIEJSKA / CITY GUARD 
tel. 986
STRAŻ POŻARNA / FIRE BRIGADE
tel. 998
BIURO NUMERÓW / DIRECTORY ENQUIRES 
tel. 118-913

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
tel. 42 632-05-68

CINEMA CITY
ul. Karskiego 5, tel. 42 664-64-64
ŁÓDZKI DOM KULTURY 
ul. Traugutta 18, tel. 42 633-70-13
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

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

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

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

Ojciec pracował w CeTeBe, Confeximie i Textilimpexie, 
wystawiał się z tymi firmami na Międzynarodowych Targach
Poznańskich, gdzie zabierał mnie jeszcze w dzieciństwie. 
Po studiach, gdy zacząłem machać piórem, zawsze mnie na targi
ciągnęło i w poznańskich halach (również tych w Warszawie,
Gdańsku i Krakowie) wytarłem wszystkie kurze. Ale w 1994 r. 
pierwszy raz pojechałem na Targi Norymberskie i zrozumiałem, że
jestem z III świata...

Sporo atramentu wylałem na tych łamach, opisując jak wygląda-
ją targi w Lipsku, Berlinie, Norymberdze czy Madrycie. Nowe
Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze Międzynarodowych
Targów Łódzkich nie może się równać do Poznania, który takich
hal ma kilkanaście. Ale już nie jesteśmy z III świata. Skromnie, choć
na nasze potrzeby to hala gigant. Obyśmy umieli to wykorzystać.

Gratulacje na bankiecie składali władzom tar-
gów, gminy i województwa, szefowie innych
organizacji wystawienniczych z kraju, przed-
stawiciele rządu, Parlamentu i ambasadorzy
(także z Indii!!!). Architekt Jan Wilkocki, pro-
jektant hali, mógł spokojnie pokazać znak
zwycięstwa, ale Mirosław Pietrucha, prezes
MTŁ, wciąż podkreśla – trzeba więcej.

Konieczny jest np. łącznik, który połączy CKW, Halę EXPO 
i MOSiR tak, żeby ludzie w zimie mogli obejść cały kompleks tar-
gowy w samej marynarce. Ja zaś proponuję rozpisać konkurs na
nazwę CKW, abyśmy mogli w skrócie pisać o hali tak, jak teraz
piszemy o EXPO. Może CKW im. Grzegorza Palki? Za swojego krót-
kiego życia sporo włożył w to, aby targi w Łodzi rosły.

Pierwsza impreza, na jaką zarząd MTŁ zaprosił łodzian w lutym
do nowej hali, to Targi Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR.
Przyjechało tu prawie 180 przedstawicieli branży turystycznej oraz
instytucje samorządowe i lokalne z niemal wszystkich regionów
Polski. Pokazały się tu sanatoria, uzdrowiska, organizatorzy turystki
wiejskiej i agroturystyki, touroperatorzy i biura podróży. Regionem
partnerskim tegorocznej edycji było Województwo Kujawsko-
Pomorskie, które zdobyło zasłużony Złoty Medal Targów (drugi
dostała Sądecka Organizacja Turystyczna). Byli tu rycerze, Indianie
i kowboje, sam Cezary Grabarczyk, Wicemarszałek Sejmu, oglądał
na stoisku sztucer Henry`ego i colty rodem z XIX wieku (fotorepor-
taż z targów – na stronie 7). Zwiedzający uczestniczyli w wielu kon-
ferencjach, pokazach, szkoleniach, prezentacjach i spotkaniach 
z globtroterami. Tę relację piszę na laptopie trzymanym na kolanach
w ostatnim dniu targów, ale wysyłam do redakcji mailem prosto 
z hali, która ma wszystkie technologiczne bajery łącznie z bezprze-
wodowym internetem. Powtarzam, nie jesteśmy już w III świecie!

Jerzy Mazur

Sądecka Organizacja Turystyczna Województwo Kujawsko-Pomorskie
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W lutym Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy podpisała list intencyjny 
o współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Jak powstał pomysł, żeby dogadać się 
z ŁSSE?

Idea była prosta. Wchodząc do strefy chcemy uzyskać  informacje o firmach, które w strefie
inwestują – jakie mają potrzeby i jakich pracowników będą zatrudniać, abyśmy mogli zaplanować
nabór do naszych jednostek i kształcić wychowanków w tych kierunkach, które pozwolą im później
znaleźć pracę. Strefa Ekonomiczna to wchodzenie do nowych i nowoczesnych firm, dla których 
trzeba dostosować nasze programy nauczania. Pozwoli to być na bieżąco z tym, co się dzieje w kraju,
podwyższyć poziom kształcenia i poznać rynek pracy. Pracodawca może chcieć zatrudnić kogoś 
z uprawnieniami na konkretne narzędzia – np. na ostrzenie narzędzi skrawających. Często zależy mu
nie na pracownikach wykonujących najprostszą pracą przy taśmie, ale np. techników przygotowu-
jących maszyny do pracy oraz to wszystko, co jest ich otoczką, żeby maszyny puścić w ruch. To szcze-
gólnie istotne w Łodzi, gdzie znajdują się duże centra logistyczne – pracują tu transportery, które
przewożą towary, wózki widłowe, urządzenia dźwigowe. Województwo Łódzkie to bardzo zaludnio-
ny region. Potrzebne tu są zawody, które pozwolą młodym ludziom zrealizować się zawodowo.

Jaką kadrą dysponuje OHP?
Mamy 3 tys. wykwalifikowanych pracowników, instruktorów i nauczycieli (uczymy także 

języków obcych!) w 500 jednostkach różnego typu w całym kraju. Do głównych zadań Ochotniczych
Hufców Pracy należy wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową 
i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji 
zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu.
Szczególne działania kierujemy do młodzieży wywodzącej się z grup najsłabszych – organizujemy 
i wspieramy wszelkie formy wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i patologii społecznych. Każdego
roku rekrutujemy ponad 30 tysięcy młodych ludzi do 200 jednostek organizacyjnych o charakterze
opiekuńczo-wychowawczym. 

Ile osób rocznie przewija się przez Hufce?
Rokrocznie do OHP zgłasza się blisko ćwierć miliona młodzieży, z czego ponad połowa podej-

muje następnie pracę. Mamy 16 Wojewódzkich Komend OHP, 49 Centrów Edukacji 
i Pracy Młodzieży oraz 9 Centrów Kształcenia i Wychowania, w tym jedno zlokalizowane 

w Dobieszkowie blisko Łodzi. Absolwent OHP otrzymuje 
świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu z przygo-
towania zawodowego – tytuł zawodowy lub zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do wykonywa-
nia określonej pracy. Uczymy takich zawodów, jak np. spawacz, operator maszyn, koparek, ładowarek,
spycharek oraz innych maszyn budowlanych i drogowych, operator i konserwator urządzeń dźwigo-
wych. Posiadamy także sieć 49 placówek: Młodzieżowych Biur Pracy (mają 60 filii w całym kraju), 
106 Klubów Pracy, 85 Punktów Pośrednictwa Pracy, 49 Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej
oraz 122 Młodzieżowe Centra Kariery.

Bierzecie udział w targach pracy?
W 2011 r. sami zorganizowaliśmy w całym kraju 227 targów pracy i 1141 giełd pracy, w których

uczestniczyło 55 tys. osób – zarówno młodzieży bezrobotnej, jak i uczącej się, oraz ok. 4,5 tys. 
pracodawców oferujących niemal 40 tys. miejsc zatrudnienia. Dzięki środkom pozyskanym z Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również w ścisłej współpracy 
z samorządami lokalnymi, tworzymy również Punkty Pośrednictwa Pracy i Ośrodki Szkolenia
Zawodowego. W ciągu kilku ostatnich latach zrealizowaliśmy 15 ogólnopolskich projektów współfi-
nansowanych przez EFS o łącznej wartości ponad kilkudziesięciu milionów złotych. Wszystkie nasze
realizowane i przyszłe projekty można poznać na naszej stronie www.ohp.pl

Dziękują za rozmowę. Jerzy Mazur
(wywiad nieautoryzowany)

Hufce w strefie

Na zdjęciu od lewej: Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE, Jerzy Mormul, Komendant Główny
OHP, Marek Pyka, Wiceprezes ŁSSE. FOT: Karolina Kuszkowska, archiwum OHP

Rozmowa z Jerzym Mormulem, Komendantem Głównym Ochotniczych Hufców Pracy
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Nowym Konsulem Honorowym Francji
w Łodzi została Alicja Bień, absolwentka
Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu
Pierre Mandes II Grenoble we Francji oraz
Podyplomowych Studiów Prawa Fran -
cuskiego na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie
prowadzi zajęcia w języku francuskim
(włada trzema językami). Jest znanym 
specjalistą z zakresu prawa polskiego i fran-
cuskiego, od 2001 r. prowadzi własną prakty-
kę adwokacką. Doświadczenie zdobywała
również w zagranicznych kancelariach oraz

podczas stażu w Trybunale Praw Człowieka
Rady Europy. Jest członkiem i przedstawicie-
lem Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
we Francji z siedzibą w Paryżu, Sekretarzem
Generalnym Alliance Française w Łodzi, 
a także Zastępcą Rzecznika Dyscyplinar -
nego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej 
w Łodzi. Nominację nowej Pani Konsul
wręczył ambasador Francji w Polsce François
Barry Delongchamps, a uroczystość odbyła
się w restauracji „Spatif”. Gratulujemy!

(jm)

Rossmann, lider rynku chemiczno-
kosmetycznego w Polsce i jedna z najwięk-
szych firm tej branży w Europie, uroczyście
otworzyła pod koniec lutego swój szklany
biurowiec przy ul. św. Teresy 109. W miejscu
starej siedziby stanął nowoczesny, dwunasto-
piętrowy wieżowiec. Budowa trwała 22 mie-
siące – z najwyższego piętra, 54 metry nad
ziemią, roztacza się imponujący widok na
całą dzielnicę. To najwyższy budynek na
Teofilowie o łącznej powierzchni 7,5 tysiąca
metrów kwadratowych. Będzie w nim praco-

wało 350 osób, a na uroczystości otwarcia
obecny był Dirk Rossmann, założyciel
firmy. – To jedna z naszych najważniejszych
inwestycji i trzecia poważna inwestycja firmy 
w mieście – mówił Marek Maruszak, Prezes
Zarządu Rossmanna. – W sierpniu zeszłego
roku otworzyliśmy w Manufakturze największą
drogerię Rossmanna w Europie, a w październiku
oddaliśmy do użytku automatyczny magazyn na
palety. W ten sposób akcentujemy przywiązanie do
miasta. Tym bardziej, że to właśnie w Łodzi
powstała pierwsza nasza drogeria w Polsce i tutaj
jest siedziba firmy. 

Koszt inwestycji wyniósł 38 milionów zł,
przy budowie pracowało ponad tysiąc osób 
z kilkudziesięciu firm. Budowa zakończyła
się w styczniu 2012 r., znajduje się tu nie
tylko biurowiec, ale także magazyn o po -
wierzchni 50 tys. metrów kwadratowych. 
To jedno z najnowocześniejszych centrów
logistycznych w Polsce. Rossmann ma 
w Łódzkiem 49 drogerii, a sukces firmy 
w Łodzi i w województwie tworzy 2,3 tys. 
pracowników koncernu – 350 to osoby z cen-
trali, prawie tysiąc to pracownicy centrum
logistycznego, a pozostali to personel skle-
powy. Gratulujemy nowej siedziby i życzymy
jak największych obrotów!

Jerzy Mazur

Elektrownia EC-1 to unikatowy obiekt
nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
Zbudowano ją na początku XX wieku. Wiele
razy była później rozbudowywana i stała się
perłą architektury przemysłowej z licznymi
secesyjnymi elementami. Trwa tu intensyw-
ny front robót i wykonano już blisko 1/3 pla-
nowanych zadań. Prace prowadzone są na

powierzchni blisko 40 tys. m. kw., a koszt
modernizacji to ponad 270 milionów zło-
tych. Zakończono prace przy budowie infra-
struktury podziemnej i ekipy budowlane zaj-
mują się obecnie odbudową głównych obiek-
tów, które powoli odzyskują dawny blask.
Niektóre z nich pełnić będą nowe funkcje 
– w przyszłości na terenie EC-1 Zachód znaj-
dzie się interaktywne Centrum Nauki 
i Techniki, gdzie m.in. będzie można prze-
śledzić sposób powstawania energii od
kotłów węglowych, poprzez turbiny po roz-
dzielnie energii elektrycznej. Z kolei w EC1
Wschód funkcjonować będą sale widowisko-
we, ekspozycyjne, teatr dźwięku, studia 
i warsztaty twórcze oraz planetarium. Całość
prac zakończona zostanie w 2014 roku. (ar)

Najwyższy na Teofilowie

Perła w budowie

Francja w Łodzi
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Organizatorzy styczniowej debaty „Kreatywne Włókiennictwo 
w Łodzi” – senator Maciej Grubski, radny Jacek Borkowski oraz
prof. Witold Łuczyński, prezes Stowarzyszenia Włókienników
Polskich – wystosowali do Prezydent Miasta Hanny Zdanowskiej
oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Kacprzaka wnioski
z konferencji. Sygnatariusze są zdania, że wnioski te służyć będą roz-
wojowi przemysłu włókienniczego w Łodzi, a w złożonym piśmie
apelują przede wszystkim o wpisanie branży włókienniczej jako stra-
tegicznej gałęzi przemysłu do „Strategii Zintegrowanego Rozwoju
Łodzi 2020”. Proponują również powołanie pełnomocnika ds.
współpracy z przemysłem i środowiskiem naukowym branży oraz
tworzenie nowych podmiotów edukacyjnych kształcących kadry na
potrzeby tego przemysłu. Wnioskują także o przygotowanie spotka-
nia przedstawicieli polskich miast włókienniczych pod patronatem
Prezydenta Łodzi i opracowanie pakietu przedsięwzięć organizacyj-
nych i prawnych preferujących polski kapitał. 

– Unia Europejska – podkreśla prof. Witold Łuczyński 
– wskazała Mediolan, Lyon i właśnie Łódź jako najważniejsze ośrodki

włókiennicze na Sta -
rym Kontynencie. Łódź
może i powinna być nie
tylko centrum włókien-
nictwa dla Polski, ale
także Europy. Produkty tego przemysłu wykorzystuje się w modzie, przemyśle
kosmicznym, motoryzacji, lotnictwie, medycynie i drogownictwie – na 1000 km
autostrady potrzeba 25 mln mkw. materiałów włókienniczych. W skali kraju
branża daje 15 proc. eksportu! Przez długie lata wbijano ludziom do głowy, że
era włókiennictwa dawno się w Łodzi skończyła, mówił o tym również słynny
– jakże przepłacony! – raport McKinseya, i rzeczywiście nie ma już takich zakła-
dów, jak POLTEX, ale w Łodzi i w województwie włókiennictwo nadal
zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy ludzi, działa tu mnóstwo małych firm rodzin-
nych dających pracę od kilkunastu do 1000 osób, a takie firmy, jak Gatta, nawet
2000 pracowników. I to nie są XIX-wieczne tkaczki, lecz wykształceni technicy
oraz inżynierowie po studiach na Politechnice Łódzkiej, Akademii Sztuk
Pięknych czy Uniwersytecie Łódzkim. Dlatego nasze wnioski przedstawiamy 
oficjalnie władzom miasta. (Not. jm)

Włókiennicy z wnioskami

Do Łodzi z Gdańska jest długa
droga. Opłacało się przyjechać?

O tak! Musiałem tu być. Kibicuję Międzynarodowym Targom
Łódzkim od niepamiętnych czasów – a konkretnie od kiedy zaczęto
tu organizować targi INTERFASHION. Był to 1989 rok, a impreza
odbywała się w ówczesnym Łódzkim Ośrodku Sportu (obecnie
MOSiR). Wielkim wysiłkiem władz Łodzi powstała wtedy spółka
MTŁ, a w składzie jej udziałowców byli również organizatorzy
innych targów w mieście. Targi powstały w początkach decentraliza-
cji gospodarczej kraju – na małą skalę, ale proces został rozpoczęty.
Ciągle jednak brakowało hali z prawdziwego zdarzenia, dopiero 
w 1995 r. zbudowano Halę EXPO, która po paru latach znów okaza-
ła się za mała...

A jak Pan ocenia obecną?
Powstała tu piękna hala, zbudowana racjonalnie i ekologicznie,

sprawiająca wrażenie bardzo bezpiecznej. Ma celowy układ sal kon-
ferencyjnych, jest mała gastronomia. Windy. Obiekt ma szansę na
rozbudowę, świetne możliwości rozładunkowo-dojazdowe od zaple-
cza hali. Jest elegancki front z wyjściami awaryjnymi. Wejście z możli-
wością elektronicznej rejestracji publiczności. I znam cenę, za jaką to
wybudowano – to chyba rekord! Dlatego gratulując dziś dyrekcji
MTŁ powiedziałem, że wszyscy, cały przemysł targowy i uczestnicy
targów, powinni odczuwać szczególną radość. Wielu szefów MTŁ na
to czekało, ale to prezes Mirosław Pietrucha przecinał z władzami
„wstęgę”! Czyż nie piękne wydarzenie na imieniny Mirosława? 

(Not. jm)

Hala z rekordem
Dwa pytania do Bogusława Zalewskiego, 
Dyrektora produktu TERMO-BUD Międzynarodowych Targów Gdańskich 

Jak z punktu widzenia Poznania ocenia Pan nowe Centrum
Konferencyjno-Wystawiennicze Międzynarodowych Targów Łódzkich?

To bardzo ładna, duża i nowoczesna hala. Ma 13 tys. metrów kwa-
dratowych całkowitej powierzchni wystawienniczo-konferencyjnej 
w hali głównej oraz przeszklonym foyer. Są tu znakomite sale konfe-
rencyjne – jedna aula na prawie 500 osób i cztery sale dodatkowe 
z możliwością połączenia ich w jedną dużą. Budynek został zaprojek-
towany bez wewnętrznych słupów konstrukcyjnych, zatem nadaje się
do organizacji nie tylko targów i wystaw gospodarczych, ale również
kongresów, konferencji, pokazów mody czy koncertów. Wiem też, że
na dachu budynku jest 20 baterii solarnych, które ogrzewają część
biurowo-konferencyjną centrum, a pod parkingiem jest olbrzymi
zbiornik na deszczówkę. W podziemiach są także odwierty geoter-
malne dające dostęp do gorących wód. Bardzo ekologicznie!

Międzynarodowe Targi Poznańskie
leżą w centrum miasta. Nasze centrum
też...

Łódzka hala ma sporo atutów. Po pierwsze lokalizację 
w głównych osiach miasta, czyli dobre położenie w samej Łodzi.
Następnie, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę położenie samej Łodzi 
– przy skrzyżowaniu dwóch wielkich autostrad europejskich. I wresz-
cie w pobliżu hali są jeszcze inne duże obiekty na wypadek, gdyby
gabaryty imprezy przerosły nawet ten obiekt. Jak już mówiłem, jest
tu duże centrum konferencyjne, a główna hala może być dzielona na
sekcje. To nadaje taką wielofunkcjonalną zdolność przyciągania
imprez, o której dotąd nawet się nie śniło. Te atuty miejsca wykryją
wszyscy w nadchodzących miesiącach.

Notował: Jerzy Mazur

Dwa pytania do Andrzeja Byrta, 
Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Prezesa Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Atuty wielofunkcyjne
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Podczas lutowych Targów Budowlanych INTERBUD, zorgani-
zowanych przez łódzką spółkę INTERSERVIS, Złote Medale targów
za najciekawsze rozwiązania technologiczne zdobyły firmy:
Viessmann za kompaktową centralę grzewczą Nitosolar 300 F zapre-
zentowaną przez firmę Tibex, Led Company Brzeziny za typoszereg
wyrobów w technologii energooszczędnej LED oraz IVT za kompak-
tową pompę ciepła Premiumline EQ zaprezentowaną przez firmę
Sapro Engineering. Wyróżnienia targów przyznano firmom
Polarheat za ceramiczny grzejnik ozdobny KPLM, Stiebel-Eltron za
kompaktową pompę ciepła WPFE zaprezentowaną przez firmę
Tomika oraz Icynene za izolację wykonaną w technologii hydrody-
namicznego natrysku pianki poliuretanowej, zaprezentowaną przez
firmę Icypol Grzegorz Miketiuk. Złoty Kask Polskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej Budownictwa otrzymały firmy Hewalex
Leszek Skiba za pompę ciepła PCWU-3,8H-A3 oraz Xella Polska za
mineralne płyty izolacyjne YTONG MULTIPOR. Wojewoda Łódzki
Jolanta Chełmińska przyznała Honorową Nagrodę firmie Izolacje

Pluimers za technologię natrysku pianką PUR-Super, zaś Marszałek
Województwa Łódzkiego Witold Stępień uhonorował nagrodą firmę
Tytan Serwis za hybrydowy system ogrzewania domu jednorodzin-
nego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Gratulujemy!

(ar)

INTERBUD ze złota

Lutowe Targi Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR były
pod każdym względem wyjątkowe. Piszemy o tym na str. 3, ale
zdjęcia Krzysztofa Jarczewskiego chyba najlepiej pokazują bogactwo
oferty wystawienniczej imprezy. Przyjechało tu prawie 180 przedsta-
wicieli branży turystycznej z całego kraju. Instytucje samo-
rządowe niemal wszystkich regionów Polski pokazały
swoje turystyczne perły, mogliśmy obejrzeć szczątki dino-
zaura i chatę z Biskupina, rycerzy Gwiezdnych Wojen,
żołnierzy z karabinami maszynowymi, Indian oraz 
kowbojów. Winchestery i colty Dzikiego Zachodu 
z błyskiem w oku oglądali Wicemarszałek Sejmu Cezary
Grabarczyk i Wiceprezydent Łodzi Marek Cieślak.
Zwiedzający spotkali się z podróżnikami Piotrem
Strzeżyszem, Anną Grebieniow i Jerzym Majcherczykiem,
którzy opowiadali o Himalajach, Andach, pustyniach
Sahara, Namib i Gobi, czy kanionie Colca w Peru. Powiało
tu mocno wielkim światem!                                             (jm)

Na Styku świata

FILM VIDEO FOTO
29 marca Międzynarodowe Targi Łódz-

kie zapraszają na jubileuszową, 15. edycję
Targów Sprzętu Fotograficznego, Filmowego
i Video FILM VIDEO FOTO. Przez trzy dni
kolejne w nowym Centrum Konferencyjno-

Wystawienniczym MTŁ przy alei Politechniki 2 zwiedzający obejrzą
produkty i oferty największych światowych producentów z branży
fotograficznej, filmowej oraz video. W tym roku pojawią się tu także
przedstawiciele firm zajmujących się produkcją i postprodukcją fil-
mową. To najważniejsza i największa impreza tej branży w Polsce,
wiodąca również w Europie Środkowo-Wschodniej, będzie zatem
niepowtarzalną okazją do poznania i śledzenia najnowszych tren-
dów w tym niezwykle dynamicznie rozwijającym się sektorze gospo-
darki. Targi obfitować będą również w bogaty cykl warsztatów, semi-
nariów, prezentacji, spotkań i wystaw fotograficznych. Można tu
będzie spotkać się z Tomaszem Lazarem, zdobywcą drugiej nagrody

w kategorii „Ludzie w wiadomościach” World Press Photo 2011,
wziąć udział w warsztatach „Cyfrowa edycja zdjęć w praktyce”, 
przygotowanych przez serwis internetowy Cyfrografia.pl, bloku 
spotkań z fotografią podróżniczą przy-
gotowanych przez portal szkoleniowy
oraz galerię internetową www.good-
photo.pl, warsztatach filmowych serwi-
su Filmowiec.pl, seminariach poświęco-
nych fotografii, zorganizowanych przez
redakcję Digital Foto Video, oraz warsz-
tatach fotografii przyrodniczej „Bez -
krwawe Łowy – Pierwsze Kroki”, zorga-
nizowanej przez Łódzkie Towa-
rzystwo Fotograficzne. Więcej informa-
cji – na stronie www.mtl.lodz.pl/fvf
Zapraszamy!

FILM VIDEO FOTO 2011 

FILM VIDEO FOTO 2011 
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Filharmonia Łódzka zaprasza 6 marca
na wieczór z muzyką XVII-wiecznej Italii, 
a trzy dni później – na koncert „Opera 
w kościelnych szatach”, w którym zaprezen-
tuje efektowne „Requiem” Verdiego. 
16 marca wysłuchamy tu „Symfonii hiszpań-
skiej” E. Lalo, a wystąpią skrzypek Janusz
Wawrowski oraz Orkiestra Symfoniczna 
FŁ pod batutą Pawła Przytockiego.
Bohaterką koncertu 30 marca będzie wio-
lonczela: „Koncert wiolonczelowy h-moll”
A. Dworaka wykona niemiecki muzyk
Julian Steckel, a towarzyszyć mu będzie
Orkiestra Symfoniczna FŁ pod batutą
Daniela Raiskina. Z kolei Teatr Powszechny
od 10 do 21 marca zaprasza widzów 
na przedpremierowe pokazy przedstawie -
nia „Mayday 2”, komediowy hit Ray’a
Cooney’a o absurdalnych sytuacjach wywo-
łanych internetową znajomością. Mariola
Wojtysiak, prezes TOYA Studios, zapowia-
da w marcowym repertuarze Klubu
Wytwórnia koncerty gwiazd światowego
formatu – 5 marca wystąpi tu Al Di Meola,
jeden z najciekawszych współczesnych gita-
rzystów jazzowych, 14 marca – Johnny
Winter, teksańska legenda białego blues
rocka, w którego grze miesza się delikatne
brzmienie gitary akustycznej z futurystycz-
nym „głosem” syntezatorów i etnicznym
brzmieniem instrumentów perkusyjnych.
W piątek 30 marca warto wybrać się do 
Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskich, gdzie
impresariat Muzeum Miasta Łodzi or-
ganizuje benefis aktora Krzysztofa Ko -
walewskiego. 

Muzeum Sztuki ms2 zaprasza 15 marca
na wykład pt. „What’s the Matter? W czym
rzecz?” Dirka Snauwaerta, dyrektora i zało-
życiela laboratorium sztuki współczesnej 
w Brukseli, które – podobnie jak ms2 – mie-
ści się w budynku poprzemysłowym i pre-
zentuje różne przejawy sztuki współczesnej

w teorii i praktyce. 30
marca ms2 organizuje
sesję pt. „Gorączka.
Roman Dziad kie -
wicz”, zorganizowaną
jako pierwsze spotka-
nie w cyklu „Szukaj,
burz, buduj”. W Cen -
tralnym Muzeum
Włó kiennictwa obej-
rzymy w marcu prace
Zofii Rostad oraz
kilka ciekawych wy -
staw – „Tylko tkani-
na?”, wystawę jubile-
uszową Stowarzy sze -
nia Miłośników Haf -
tu „Kanwa” oraz
wystawę „ASP Rocz -
nik 2011”. 24 marca Muzeum zaprasza na
„Teatr mody 3”, przybliżający związki
włókiennictwa i teatru. Wspólnym mianow-
nikiem obu tych dyscyplin są kostiumy,
toteż w programie imprezy będą wystąpie-
nia pracowników Akademii Sztuk Pię k -
nych, którzy zdradzą tajniki projektowania
ubiorów oraz kostiumów teatralnych 
i filmowych, zaś młodzi miłośnicy mody 
i teatru zaprezentują swoje dokonania na
pokazie „Kreacje w kreacjach”. Program
„Teatr mody 3” stanowi część łódzkich
obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru
„Dotknij Teatru”. Na Dzień Teatru zapra-
sza również Teatr Muzyczny, który 
w dniach 23-25 marca organizuje warsztat
wokalny prowadzony przez Katarzynę
Groniec. Uczestnicy warsztatu będą mogli
ocenić swoje umiejętności wokalne, udo-
skonalić interpretację piosenek oraz
wystąpić w pierwszej części koncertu Kasi
Groniec pt. „PinupPrincess”. Osoby zainte-
resowane udziałem mogą przesłać na adres
promocja@teatr-muzyczny.lodz.pl jedną

piosenkę w języku polskim z podkładem
instrumentalnym w formacie MP3 (czas
trwania – do 2 min.). Ogłoszenie wyników
nastąpi 5 marca na stronie internetowej
www.teatr-muzyczny.lodz.pl 

Hitem marcowego repertuaru Teatru
Muzycznego będzie na pewno wznowienie
musicalu Mitchela Leigha pt. „Człowiek 
z La Manchy”, które zostanie zaprezentowa-
ne 17 marca. Ta muzyczna historia Don
Kichota jest wzruszającą opowieścią 
o mądrości i głupocie, marzeniach i rzeczy-
wistości, a także o życiu i teatrze. Zbigniew
Macias, odtwórca roli Don Kichota, przy
okazji wznowienia musicalu będzie miał
swoje święto: jubileusz 30-lecia pracy artys -
tycznej. Ten znakomity baryton związany
jest z Łodzią od początków swojej kariery
– debiutował na scenie Teatru Muzycznego,
a obecnie jest i jego solistą, i dyrektorem
artystycznym. Natomiast 21 marca teatr
udostępni swoją siedzibę przy ul. Północnej
47/51 Ogólnokształcącej Szkole Baletowej
im. Feliksa Parnella na doroczną „Galę
baletową”, połączoną z pokazem tegorocz-
nych dyplomantów. Teatr Wielki jest obec-
nie w remoncie, toteż zespoły Opery pre-
zentują swoje realizacje na innych łódzkich
scenach. W lutym oglądaliśmy np. w Teatrze
Jaracza „Hiszpańskie fascynacje” – efektow-
ną składankę arii, pieśni i wariacji baleto-
wych autorstwa hiszpańskich i baskijskich
kompozytorów. Zaś 4 marca wysłuchamy tu
„Koncertu na Wielki Tydzień” – zabrz  mi 
w nim „Stabat Mater” Pegolesiego 
i Rossiniego. A 10 i 11 marca soliści, orkies -
tra i chór Teatru Wielkiego pod batutą
Tadeusza Kozłowskiego zaprezentują kon-
certowe wykonanie opery G. Pucciniego
„Madame Butterfly”. W tytułowej roli
wystąpi Aleksandra Novina-Chacińska, 
a partnerować jej będą m.in. Bernadetta
Grabias, Tomasz Kuk, Sylwester Kostecki 
i Andrzej Kostrzewski. Zapraszamy!

Beata Ostojska

KKuullttuurraallnnyy  mmaarrzzeecc
Człowiek z La Manchy 

(fot. Maciej Piąsta)

Hiszpańskie fascynacje



Profesora Witolda Łuczyńskiego, prezesa Stowarzyszenia
Włókienników Polskich i byłego szefa Instytutu Technologii
Bezpieczeństwa MORATEX, znam od blisko 20 lat. Na łamach
„Rynku Łódzkiego” ukazały się niezliczone wywiady z Profeso-
rem i nie będę ukrywał, że jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni. 
Bywałem u Profesora w firmie i w domu. Myślałem, że niczym 
mnie nie zaskoczy...

I zaskoczył. Po cichutku, nie
mówiąc nikomu, malował. Ba,
nawet poprosił znajomych z Po -
litechniki Łódzkiej, aby pokazali
mu, jak machać pędzlem i farbami
olejnymi. I w lutym zaprosił przy-
jaciół do Bałuckiego Ośrodka
Kultury LUTNIA na wernisaż. Na
ścianach wisiały jego małe formy 

– obrazy lasów, jezior, morza 
i zwierząt. Jak mówi – maluje
to, co lubi. Pierwszy obrazek to
wierny pies, który w ogrodzie
domu w willowej części Teofilowa buszował kilkanaście lat. Witold
Łuczyński jest absolwentem Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu
Łódzkiego. Zęby zjadł na przemyśle włókienniczym. Po przejściu na
emeryturę został wybrany na prezesa Stowarzy szenia Włókienników

Polskich. Jest gigantem tej branży, słuchają go wiel-
cy i mali, a dla każdego ma czas wysłuchać jego
racji. Jest jednym z założycieli Łódzkiego Bractwa
Kurkowego i w zeszłym roku wystrzelał tytuł
Wicekróla. Ma w domu mnóstwo trofeów myśliw-
skich. I wspaniałą myśliwską werandę, w której
wypiliśmy wiele kaw. Na wernisażu pokazał ponad
30 prac. Przybyło mnóstwo gości, a delegacja
Bractwa Kurkowego na czele z Bratem Kapelanem
ks. Jerzym Kołodziejczykiem odśpiewała
Autorowi 100 lat. Powiem tu na łamach więcej 
– Drogi Profesorze: 200 lat i jak najwięcej farby na
płótnie! Jerzy Mazur 
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Centrum Języków Obcych CLEVER istnieje od 4 lat, ale może
się już pochwalić rzeszą stałych i wiernych słuchaczy. Na dość kon-
kurencyjnym łódzkim rynku szkołę wyróżnia pasja i zaangażowanie,
z jakim prowadzone tu są zajęcia – ich wysoki poziom i zadowolenie
słuchaczy to ewidentny priorytet nauczycieli. – Mamy bardzo indywi-
dualne podejście do naszych uczniów – podkreśla Małgorzata
Wesołowska, współzałożycielka szkoły. – Niektórzy zresztą przychodzą
do nas całymi rodzinami. Bliski kontakt sprawia, że atmosfera w centrum
jest zawsze przyjazna. 

Szkoła wciąż  wzbogaca i urozmaica swoją ofertę o nowe propo-
zycje. W tym roku zachęca się słuchaczy, którzy osiągnęli już swobo-
dę językową i chcą rozmawiać w języku angielskim – do zajęć 
z native speakerem. Dzieci na zajęciach poszerzają słownictwo kładąc
duży nacisk na naturalność i poprawność mówienia. Poruszane tu są
ciekawe i kontrowersyjne tematy – uczniowie dyskutują i wymieniają
opinie na temat filmów i literatury, opowiadają wydarzenia z życia
codziennego używając nowo poznanych na lekcjach słów i zwrotów.

Szczególną popularnością wśród najmłodszych cieszą się zajęcia
językowo-plastyczne – dzieci uczestniczą w dynamicznych grach,
śpiewają piosenki, bawią się w grupie, malują, rysują oraz lepią figur-
ki z plasteliny lub modeliny. Rozwijają więc zarówno zdolności 
językowe, jak i manualne i artystyczne. – Oprócz zajęć i kursów standar-
dowych – dodaje z kolei Katarzyna Malinowska, druga współzałoży-
cielka szkoły – proponujemy naszym słuchaczom m.in. kursy dla siedmio-
latków, gimnazjalistów, przygotowanie do matury, szkolenia biznesowe dla
firm i wiele innych specjalistycznych kursów. Zachęcamy do zapoznania się 
z naszą szczegółową ofertą na www.clever.edu.pl Beata Ostojska

Z pasją do języków

Centrum Języków obcych CLEVER
ul. Klaretyńska 9, 91-117 Łódź, filia: XV LO, ul. Traktorowa 77

tel. 42 611 86 12 oraz 600 331 458 i 604 528 664
e-mail: centrum@clever.edu.pl   www.clever.edu.pl

Prezes sztuki

Prof. Łuczyński i Maciej Błażejewski, wice-
szef Bałuckiego Ośrodka Kultury LUTNIA
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Jadło po nowemu

Restauracja „Chłopskie Jadło” (ul. Traugutta 2, tel. 42 632
43 23) zaprasza od marca na nieco lżejsze dania. Marka kojarzy-
ła się dotychczas z tradycyjną polską kuchnią wiejską, serwującą
tłuste golonki i żeberka. Teraz karta będzie chudsza i dietetycz-
nie, i cenowo – spółka Sfinks Polska, właściciel sieci (należą do
niego także lokale z szyldem „Sphinx” i „Wook”) odchudza
bowiem także ceny. Obecnie firma prowadzi w sumie 114 restau-
racji w całym kraju, do których dojdzie w tym półroczu siedem
nowych. Szef kuchni Arkadiusz Lisiewicz zaprasza więc na
Traugutta 2 na mniej kaloryczne dania, a my z nowej karty
zamówiliśmy na początek czerwony barszczyk z krokietem,
potem karczek z wieprzowiny i gołąbki z łopatki wieprzowej
oraz mięsa wołowego, zawijane w białą kapustę. Godny polece-
nia jest tu także tradycyjny schabowy z surówką i frytkami, a na
deser warto zamówić pyszny sernik lub szarlotkę – ciasta są tu
robione według przepisów babuni bez ulepszaczy. Popijaliśmy
wszystko słynnym kwasem chlebowym, ale serwowany tu jest
także pszeniczny Okocim, niepasteryzowany Kasztelan, Mocny
Porter, bezalkoholowe Karmi oraz Pepsi, Mirinda, Tonic i 7up.
Lokal w soboty zaprasza na dancing i zabawę z DJ-em przy
muzyce z lat 1980-1990. Po zeszłorocznym liftingu w dużej sali
wygospodarowane zostało spore miejsce na tańce, a w mniejszej
sali można zaprosić partnerkę do stołu wyglądającego jak trady-
cyjne wiejskie łoże. Smacznego! Jerzy Mazur
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R e s t a u r a c j a
„The Mexican” (ul.
Piotrkowska 67, tel.
42 633 68 68) zaprasza w marcu na wyjątkowo smaczne churrasco,
stek z polędwicy wołowej, „leżakowany” uprzednio w marynacie
szefa kuchni, a podawany z pieczonymi ziemniaczkami 
oraz smakowitą sałatą z pomidorem, oliwkami, ogórkiem, 
cebulką i sosem vinaigrette. W marcu trwa jeszcze post, zatem 
z nowej karty dań polecamy rybę bacalao – smażonego dorsza
grenlandzkiego, przykrytego zapieczonym sosem holenderskim,
podawanego na sałacie z avocado, zielonymi oliwkami, pomido-
rem, ogórkiem i cebulką. Jeśli do lokalu wybierzemy się z pocie-
chami, szef kuchni Michał Ostrowski poleca palillo de pollo,
paluszki z kurczaka w panierce kukurydzianej, podawane 
z surówką colesław i majonezowo-koperkowym sosem tejana. 

Lokal serwuje także nową kartę drinków, z których urocze 
i seksownie ubrane kelnerki szczególnie gorąco polecają dwa:
orgazm (na bazie rumu baileys i kalhua) oraz sex on the beach (na
bazie wódki, malibu, likieru brzoskwiniowego i soków pomara-
ńczowego oraz porzeczkowego). W lokalu możemy wysłuchać
muzyki granej na żywo przez prawdziwych Mariachi, zamówić
sernik, który poda Zorro strzelając z coltów, a jeśli poprosimy 
o Margaritę Grande, sfotografują nas i za naszą zgodą fotografia

z podpisem WANTED
powieszona zostanie pod
sufitem. Zapraszamy! 

Churrasco
na Pietrynie
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Restauracja „Klub Spadkobierców” (Piotrkowska 77, tel. 633
76 70) należy do najbardziej prestiżowych lokali w Łodzi. Jego
nazwę wymyślili projektanci obecnych wnętrz Marek Janiak 
i Wojciech Saloni, a cały budynek figuruje w spisie obiektów
zabytkowych Łodzi. Dawny Bank Maksymiliana Goldfedera ma
arcyciekawą historię („RŁ” 1/2012), a przewinęła się tu niemal
cała łódzka bohema artystyczna. Częstymi gośćmi byli tu
Roman Polański, Wojciech Młynarski, Daniel Olbrychski 
i przedstawiciele polskiego oraz zagranicznego korpusu dyplo-
matycznego. Właśnie tu odbywały się spotkania z okazji Świato-
wych Zjazdów Łodzian i gościli krajowi oraz zagraniczni polity-
cy przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. A w roku ubie-
głym Mariola i Bogdan Wycoccy, właściciele restauracji, oraz
słynny mistrz kulinarny Karol Okrasa zaprosili do lokalu 
13 żon ambasadorów z Europy, Ameryki Południowej, Afryki 
i Azji na wspólną naukę gotowania zrazów po staropolsku 
i racuszków z kaszy gryczanej. Dużą pomoc w ściągnięciu tylu
znamienitych gości z Warszawy okazał Wojciech Urbanek,
którego firma BRACIA URBANEK dostarczyła smakowitych
dodatków do przygotowywanych dań. 

Warto tu przyjść na romantyczną kolację przy świecach,
urządzić dyskretny bankiet firmowy w sali kominkowej lub po
prostu wpaść na szybki służbowy lunch. Serwowane dania są
rewelacyjne!

Jerzy Mazur 
Fot. K. Jarczewski

Klub 
ambasadorów
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Dawid Rygielski, szef kuchni Tokyo Sushi-Bar, zaprasza do
lokalu przy ul. Piotrkowskiej 126 (tel. 42 636 26 66) na dania 
z nowego menu – zjemy tu pyszny japoński rosół Ramen
z kurczakiem, warzywami i makaronem, oraz smażoną doradę 
w sosie imbirowym, podawaną na makaronie cha soba (z zielonej
herbaty!). Jak wpadniemy z pociechami, radzimy dla nich
zamówić smakowity deser Fruit Kid’s Roll – są tu kawałki 
owoców ananasa, mango i kiwi, zawinięte w papierze ryżowym,
z brzoskwinią na wierzchu polaną czekoladą. Próbowaliśmy 
– niebo w gębie! 

Lokal istnieje już od blisko 6 lat. Specjalizuje się w sushi
podawanym w kilku kolorach na talerzykach żółtym, zielonym,
brązowym i granatowym – zjemy tu łososia, tuńczyka, rybę
maślaną, morskiego węgorza, krewetki oraz ośmiornicę z wodo-
rostami nori i ryżem. Do wyboru są także sałatki, kurczak 
z zielonym kalafiorem, kaczka na
chrupko w słodkim sosie i smażo-
ny ryż z wołowiną, a wszystko
popijemy japońskim piwem
Asahi, Sapporo, Kirin oraz sake
i winem śliwkowym. Dania
można też zamówić przez internet
(www.tokyo.info.pl). Zapraszamy!

Fruit Kid’s Roll 
w Tokyo
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Kiedyś była tu fabryka win Cin&Cin, ale jej właściciel Andrzej
Pawelec sprzedał tę markę niemieckiemu koncernowi Faber 
i w Chociszewie zaczęto produkować lekki jabłecznik cydr, wina
musujące, wermuty, sangrię oraz witaminizowane napoje bezalkoho-
lowe dla dzieci i młodzieży. W lutym 2011 r. zakład został rozbudo-
wany, aby zacząć produkcję wódki koszernej – nowe urządzenia
zostały zatwierdzone i opieczętowane przez ortodoksyjny sąd 
rabiniczny z Izraela. Rabin Symcha Keller, przewodniczący Gminy
Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi, przekazał fabryce XVIII-wieczną
recepturę na produkcję śliwowicy strykowskiej, a w uroczystym
otwarciu uczestniczył także rabin Abraham Schlesinger z Izraela.
Produkcja ruszyła w kwietniu i śliwowica była już dostępna na 
święto Pesach, obchodzone w drugiej połowie miesiąca. To obecnie
jedyny w pełni koszerny zakład produkcji alkoholowej w Europie
środkowo-wschodniej. Nie używa się tu żadnych przyspieszaczy, 
a specjalne drożdże sprowadzane są z Antwerpii. Śliwowica ma 
72-75 proc. alkoholu, jest przezroczysta i oleista, smakuje oczywiście
śliwkami, a smakować ją trzeba małymi kieliszkami. Butelka wzoro-
wana jest na tych, w których niegdyś sprzedawano okowitę.
Dostępna jest w marketach Żabka, Kaufland, Tesco, Makro
Cash&Carry i Polnis. Le-chajim! – czyli: na życie! Jerzy Mazur

Zdjęcia: JSM, archiwum Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi

Koszerna z Chociszewa

Pod koniec karnawału łódzki oddział Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich zaprosił swoich członków i przyjaciół 
SDP na bal karnawałowy. Do restauracji „SOLO” (dawny 
„Orfeusz”) przybyło prawie 50 osób, które niemal do 3.00 nad ranem
bawiły się na parkiecie przy świetnej muzyce DJ-a Simona
(www.djsimon.republika.pl). Restauracja przeszła w tym roku lifting,
w małej salce ulokowany był smaczny bufet z zimnymi i ciepłymi
daniami, w dużej goście biesiadowali i toczyli dyskusje na prasowe
tematy, a w środkowej niektórzy z redaktorów dali taki popis tańca
na parkiecie, że koleżanki przecierały oczy ze zdumienia. Było
naprawdę gorąco! (BeO)

Redaktorzy na parkiecie



W lutowej konferencji „Dziecko ryzyka: rozpoznawanie zabu-
rzeń rozwoju psychoruchowego w praktyce lekarskiej”, zorganizo-
wanej wspólnie przez Centrum Rehabilitacji INTERMEDICUS
oraz Łódzką Fundacja Rehabilitacji „Kamień Milowy”, wzięło
udział 156 lekarzy specjalistów w takich dziedzinach, jak pediatria,
medycyna rodzinna,  neurologia, ortopedia, neonatologia, chirur-
gia i rehabilitacja  medyczna. Patronat nad konferencją przyjęła
Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Polskie Towarzystwo
Neurologów Dziecięcych, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii oraz
Sekcja Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego
Towarzystwa Ultrasonograficznego. Debata okazała się niezwykle
ważna dla łódzkiego środowiska lekarzy rodzinnych. Uczestnicy
wysłuchali referatów i prelekcji m.in. dr Grażyny Żurawskiej-
Bergiel, Konsultanta Wojewódzkiego ds. rehabilitacji medycznej,
prof. Krzysztofa Zemana, Kierownik Kliniki Pediatrii,
Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego
Uniwersytetu Medycznego, prof. Janusza Wendorffa, Konsultanta
Wojewódzkiego ds. neurologii dziecięcej i Kierownika Kliniki
Neurologii ICZMP, dr Grażyny Banaszek, certyfikowanego
nauczyciela diagnostyki neurorozwojowej, autorkę książki
„Rozwój niemowląt, jego zaburzenia a rehabilitacja metodą
Vojty”, której poszerzone i uzupełnione II wydanie można było
podczas konferencji kupić w promocyjnej cenie. Jak zapowiada
Witold W. Barszcz, prezes fundacji „Kamień Milowy”, to pierwsza
konferencja z tego cyklu, a będą następne. Życzymy powodzenia!

Jerzy Mazur

NZOZ Centrum Rehabilitacji INTERMEDICUS
93-161 Łódź, ul. J. I. Kraszewskiego 7/9

tel. 42 643-43-00, fax 42 643-80-06, www.intermedicus.pl
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Patronuje Pani niecodziennej konferencji, na którą Fundacja
„Kamień Milowy” i Centrum Rehabilitacji INTERMEDICUS
zaprosiło blisko 160 lekarzy dziecięcych. Jakie wrażenia?

Słuchając tych prelekcji dowiedziałam się, ile grzechów popeł -
niłam w stosunku do moich dzieci! Bogu dziękować bez tych ujem-
nych skutków, o których tu się mówi. Miałam okazję 
obserwować w zeszłym roku działania fundacji oraz terapię stoso-
waną przez dr Annę Błaszczyk z Centrum Intermedicus – jestem
pełna podziwu dla pasji, z jaką podchodzi do rehabilitacji 
dziecięcej. Dlatego zainteresowałam się tym tematem i przyjęłam
patronat nad konferencją „Dziecko ryzyka: rozpoznanie zaburzeń
rozwoju psychoruchowego w praktyce lekarskiej”. Wczesna 
diagnostyka, właściwe rozpoznanie i odpowiednia rehabilitacja
może przywrócić tym dzieciom pełną sprawność i społeczeństwo
będzie zdrowsze. A o to nam wszystkim chodzi. Trzeba umieć
pomóc tym, którym to jest potrzebne i zagwarantować bezpiecze-
ństwo zdrowotne dla dzieci, gdyż one nie potrafią powiedzieć, co
im jest i co boli. 

Statystyki są jednak nieubłagane: województwo łódzkie jest na
trzecim miejscu od końca, jeśli chodzi o rehabilitacje dziecięcą...

Dowiedziałam się od dr Błaszczyk, że Łódzka Fundacja
Rehabilitacji „Kamień Milowy” podjęła wiele działań potrzeb-
nych do tego, żeby wcześniej rozpoznawać zaburzenia w rozwoju
dzieci. Taka konferencja była zatem bardzo potrzebna i chwała 
fundacji oraz Centrum INTERMEDICUS, że ją zorganizowała.
Podejmujemy już odpowiednie kroki, aby nasze województwo
poprawiło wyniki w tej tabeli. Wymaga to jednak sporych środków
finansowych oraz wiele wspólnego wysiłku również tych specjali-
stów, którzy są obecni na tej konferencji. Postaram się zrobić
wszystko, abyśmy wszyscy byli zdrowsi, dlatego przyszłam na 
konferencję z dr Elżbietą Kędzią-Kierkus, moją doradcą ds. ochro-
ny zdrowia. Wyciągniemy z tych nauk wnioski. 

(Not. jm)

Kamienie 
Milowe
pasji

INTERMEDICUS 
dla dzieci

Dwa pytania do 
Jolanty Chełmińskiej, 
Wojewody Łódzkiej

Prof. Krzysztof Zeman 
i dr Grażyna Banaszek

Edyta Sancewicz, Dyrektor Departamentu
Rozwoju i Strategii ŁSEE, Jolanta Chełmińska,
Wojewoda Łódzki, dr Elżbieta Kędzia-Kierkus,
Doradca Wojewody Łódzkiego ds. Ochrony
Zdrowia, Witold W. Barszcz, Prezes Fundacji
„Kamień  Milowy", dr Anna Błaszczyk, Prezes
Centrum Rehabilitacji „Intermedicus”



Ubiegłoroczna edycja Międzynarodowych Targów
Broni Myśliwskiej, Sportowej, Artykułów Terenowych 

i Akcesoriów IWA & OutdoorClassics zgromadziła w siedmiu
halach norymberskiego centrum targowego 1166 wystawców z 50 kra-
jów, a imprezę odwiedziło ponad 35 tys. gości ze świata. W tym roku
organizatorzy zapowiadają jeszcze więcej wystawców i gości. Już

jesteśmy umówieni z kilkoma firmami, na
miejscu zatem sprawdzimy, jaka jest impreza
w tym roku.

Dixie Guns z USA przywiezie na targi
reprodukcję karabinu Sharps 1862, używane-
go podczas wojny secesyjnej przez wojska
konfederacji. To znakomita broń kaliber .54 
z okrągłą, brunirowaną lufą długości 
55,88 cm ze skokiem gwintu 1 na 48 cali 
i łożem z amerykańskiego orzecha. Na
zamówienie Dixie Guns karabin wyproduko-
wała znana włoska firma Pedersoli.
Zobaczymy tu również replikę karabinu
maszynowego Gatling model 1874 kaliber
.45/70, wykonaną zgodnie ze schematem
fabryki Samuela Colta z XIX w. Podobno
można wymieniać w nim części na 
pochodzące z zachowanych, oryginalnych

jednostek! Z kolei STI International z Teksasu przywiezie swoje 
najnowsze cacko – STI Texican, pierwszy w świecie rewolwer wyko-
nany na ultraszybkich precyzyjnych tokarkach. Powierzchnia broni
jest tak perfekcyjnie gładka, że nie wymaga szlifowania czy polero-
wania. Odwiedzimy również stoisko włoskiej firmy Chiappa, która
od 1958 r. produkuje wysokiej klasy broń długą oraz rewolwery kow-
bojskie dla potrzeb zawodów Cowboy Action Shooting, czyli strzelec-
twa westernowego. Chiappa otworzyła niedawno swoją nową fabrykę
w Dayton, Ohio (w USA), która będzie produkować broń kowbojską
na rynek amerykański. Na pewno pochwalą się nowościami, jak
choćby słynną śrutówką 1887 T-Series kaliber 12. Silvię Chiappa
często spotykamy na zawodach CAS w Europie, całkiem nieźle strze-
la! Na pewno odwiedzimy także stoiska takich firm, jak UBERTI,
PIETTA, PEDERSOLI oraz wielu innych. W kolejnych wydaniach
„RŁ” napiszemy, co tam zobaczyliśmy!

Michał Kuropatwa
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SHOT SHOW bije rekordy
To największe targi broni na świecie. Organizowane są w Las

Vegas w USA, a w styczniowej edycji wzięło udział ok. 1600 wystaw-
ców z prawie 100 krajów świata. Zwiedziło je ponad 60 tys. osób 
i akredytowało się na nich 2466 dziennikarzy. Stephen Sanetti, prezes
Narodowej Fundacji Sportów Strzeleckich (NSFF), oraz
Christopher Dolnack, wiceprezes NSFF ds. Targów SHOT SHOW,
zaprosili nas na imprezę podczas targów IWA 2011, ale wyprawa za
ocean zajęłaby zbyt dużo czasu i z żalem zrezygnowaliśmy. Może 
w przyszłym roku tam trafimy... Ze Stephenem Sanettim przeprowa-
dzałem wywiad sześć lat temu (RŁ 4/2006), gdy był prezesem kon-
cernu Sturm&Ruger. Z kolei Christopher Dolnack na targach IWA
opowiedział tyle ciekawych rzeczy o Shot Show, że apetyt na zwie-
dzanie mamy wręcz gigantyczny. Polecamy wirtualną podróż po sto-
iskach w Las Vegas na stronie www.shotshow.org

– Rynek broni palnej w USA to ponad 4 miliardy dolarów obrotu 
w 2011 r., odnotowując wzrost o kilkanaście proc. w stosunku do poprzednie-
go roku – wskazuje prezes Sanetti. – Spodziewamy się, że w 2012 r. też
będzie lepiej i targi SHOT SHOW będą większe. W tym roku wystawcy

zajęli ponad 180 tys. metrów kwa-
dratowych powierzchni wystawien-
niczej. Było tu wszystko, czego
potrzebują miłośnicy strzelectwa
sportowego, myśliwskiego, histo-
rycznego i oczywiście kowbojskie-
go. – Niektóre firmy – dodaje
Christopher Dolnack – dobrowolnie
zmniejszyły swoje stoiska, aby na tar-
gach mogli się pokazać nowi wystawcy.
Targom towarzyszyły seminaria

dla handlowców i profesjonalistów 
branży, poświęcone takim tematom, jak
konkurencja na rynku, eksport broni pal-
nej, przepisy prawne związane z handlem
bronią. Na targach można było spotkać
wielu polskich dziennikarzy oraz han-
dlowców, a od dwóch lat ma tu stoisko
Grupa Bumar z Polski, która w tym roku
właśnie Las Vegas wybrała na premierę
swojego najnowszego produktu – Kara -
binku szturmowego Beryl w wersji ASG
(www.berylasg.pl). Kolejne targi SHOT
SHOW będą w dniach 15-18 stycznia
2013. Oby z nami... Jerzy Mazur

Zdjęcia: JSM, archiwum NSFF

IWA dla kowbojów

1887 TS-Series 

Gatling

Sharps 1862

S. Sanetti (ten z lewej) 
i Ch. Dolnack (z prawej)
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K&K KIEŁBOWSKI - serwis samochodowy FORD

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

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

CAR SERVICE

CAR SERVICE

Matsuoka Motor 
ul. 3 Maja 1/3

tel. 42 645 41 41
Jedyny autoryzowany salon 
oraz serwis Mazdy w Łodzi!

www.mazdalodz.pl

Serwis Peugeot OWLEX 
ul. 3-go Maja 1/3, tel. 42 683 33 31

Korki coraz bardziej
dają się we znaki, ceny ben-
zyny biją kolejne rekordy, 
a znalezienie wolnego miej-
sca na parkingu graniczy 
z cudem. Ale jest rozwiąza-
nie tych wszystkich proble-
mów – skuter. To doskonały
środek transportu dla
miesz kańców miast: nie-
wielki, zwinny i poręczny,
doskonale radzi sobie w
miej skiej dżungli. Co
więcej, parkowanie skuterem jest zdecydowanie łatwiejsze niż znale-
zienie miejsca dla choćby najmniejszego samochodu, bo zajmuje on
niewielką przestrzeń. Koniec z traceniem cennego czasu na tak 
trywialną czynność, jak parkowanie!

Skuter pali mało benzyny, zatem koszty jego utrzymania są 
bardzo niskie w porównaniu z każdym, choćby najoszczędniejszym
samochodem. Trzeba też pamiętać, że mimo niewielkiego silnika,
minimalnego spalania i bardzo przyzwoitych osiągów (o byciu zawa-
lidrogą nie ma mowy!), skuter jest stosunkowo tani w zakupie 
i wystarczająco praktyczny. Przez większość czasu w autach i tak pod-
różuje tylko jedna osoba, a wiele skuterów mieści dwóch pasażerów.
Ba, wyposażone są one także w pojemne bagażniki pod siedziskiem 
i dodatkowe schow ki, więc wszelkiej maści drobiazgi, bez których
nie możemy się obejść na co dzień, spokojnie możemy ze so bą
zabrać. No i jeszcze jedna, chyba naj ważniejsza rzecz – skuter jest
fajny i stylowy, przez co pozwala właścicielowi wyróżnić się na ulicy.
Chcesz to sprawdzić na własnej skórze? Zapraszamy do wypożyczal-

ni skuterów Przyguccy Inter
Car przy ul. Przybyszewskiego
176/178. Przyjdź, wypożycz
skuter i przekonaj się, jak przy-
jemnie jeździ się nim po mie-
ście. Jeśli ci się spodoba,
możesz wybrać swój wymarzo-
ny jednoślad wśród produktów
takich marek, jak Vespa,
Piaggio, Gilera, Romet czy
Aprilia. Zapraszamy! 

Skuter? Zdecydowanie polecam! 




