
MAJ  2012
nr 5(132)

IS
SN

 1
64

2-
14

34



W
A

Ż
N

E 
TE

LE
FO

N
Y

  
  

 

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

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
Muzeum Bajki SE-MA-FOR
ul. Targowa 1/3, tel. 42 682-26-01 
www.se-ma-for.com/muzeum-bajki

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 

19 maja 
XIV Aukcja Promocyjna 
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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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Kapitał dla ludzi
Rozmowa z Witoldem Stępniem, 
Marszałkiem Województwa Łódzkiego

Jakie są fundusze, które Urząd
Marszałkowski ma do dyspozycji w
Programie Operacyjnym Kapitał
Ludzki?

136 milionów złotych. Są to fun-
dusze, którymi będzie dysponował
Wojewódzki Urząd Pracy, jak i środ-
ki przeznaczone dla przedsiębior-
ców na podnoszenie poziomu wykształcenia pracowników i kadry
zarządzającej. Dużą część tych środków stanowią także pieniądze na
rozwój szkolnictwa zawodowego i wsparcie dla uczelni wyższych,
czyli budowanie konkurencyjności regionu, wzmacnianie innowa-
cyjności i inwestowanie w kontakt uczelnie – przedsiębiorcy, 
aby przepływ wiedzy i innowacji był większy niż dzisiaj. 

Do kiedy można składać wnioski i gdzie można uzyskać więcej
informacji?

Na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego pod
hasłem Kapitał Ludzki publikowane są zapowiedzi konkursów, ich
harmonogram i tematy, a także ogłoszenia konkursów. Informacje te
publikowane są także na stronach Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
gdzie znajduje się całe kompendium wiedzy o konkursach – czego
będą dotyczyły, kto może aplikować i jakie środki finansowe będą na
nie kierowane. W oparciu o te informacje można spokojnie przygo-
tować się do konkursu, złożyć wniosek i uzyskać środki finansowe. 

Czy w tym roku będą dodatkowe fundusze z innych programów?
Uruchomione będą także środki w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego, ponieważ dysponujemy krajową rezerwą
wykonania. Jest to około 160 mln złotych. Będą to pieniądze skiero-
wane na wsparcie innowacyjności przedsiębiorców oraz informaty-
zację społeczeństwa. Są to projekty dotyczące szerokopasmowego
internetu oraz infrastruktury drogowej – na drogi wojewódzkie 
i projekty o największym znaczeniu modernizacyjnym dla regionu.
Są to pieniądze, które pojawiły się jako bonus po 2010 r. z 20-pro-
centowego zaawansowania w RPO. 

Anna Streżyńska, była Prezes UKE, chwali województwo Łódzkie
za wykorzystywanie środków unijnych...

Jesteśmy w trakcie realizacji wielu projektów, m.in. Łódzkiej
Regionalnej Sieci Teleinformatycznej, która w pierwszym etapie
połączy wojewódzkie szpitale, a w drugim – umożliwi dystrybucję
internetu na terenie tych powiatów i gmin, które w tej chwili są 
„białymi plamami”. Realizujemy także duży projekt związany 
z informatyzacją szpitali i służby zdrowia. Mamy też bardzo zaawan-
sowany, dobiegający końca projekt systemu informacji cyfrowej,
który realizuje nasze Biuro Geodezji i współuczestniczy w nim 12
powiatów. Będą to cyfrowe mapy i cyfrowa informacja o obiektach 
w terenie, spełniająca wytyczne europejskiej inicjatywy ujednolice-
nia informacji. 

Zbliża się lato, pora kończyć szlak konny….
Jego oficjalna inauguracja odbędzie się pod koniec czerwca,

wtedy będziemy ten projekt finalizować, ale już na długi majowy
weekend zapraszamy miłośników koni, jeździectwa i spacerów do

tych miejsc i obiektów, które
dziś są przygotowane do przyj-
mowania turystów. Pogoda
dopisuje i warto ten weekend
spędzić na szlaku konnym.
Można już wiele kilometrów
przejechać konno w naszym
regionie, a pod koniec czerwca
będzie to pełne 1800 km szlaku.

Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Mazur
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Dwa nowe przedsiębiorstwa otrzymały zezwolenie na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Pierwsza to Mabion
SA, polska firma biotechnologiczna, utworzona w celu realizacji badań i wprowa-
dzania na rynek leków biopodobnych, która w Konstantynowie Łódzkim za 30 mln
zł wybuduje kompleks naukowo-przemysłowy o powierzchni 2,7 tys. mkw. do 
produkcji leków biotechnologicznych przeciw nowotworom.

Wytwarzanie leków biotechnologicznych na skalę przemysłową wymaga
zaawansowanych technologii, dlatego zależy nam na stworzeniu kompleksu
naukowo-przemysłowego najnowszej generacji – mówi Maciej Wieczorek, prezes
zarządu Mabion SA. Zakończyliśmy już prace koncepcyjne i jesteśmy na etapie
projektowania obiektu. Prace budowlane chcemy rozpocząć w trzecim kwartale
bieżącego roku, aby na koniec 2013 r. osiągnąć zdolność do uruchomienia seryjnej
produkcji dwóch leków biopodobnych MabionCD20 oraz MabionHER2.

Światowy rynek tylko tych dwóch leków jest wart ponad 10 miliardów dolarów
rocznie, z czego na Europę przypada ok. 1/3. Mabion dąży do uzyskania minimum
5% udziału w światowym rynku tych farmaceutyków, co może przynieść przycho-
dy na poziomie kilkuset milionów dolarów w perspektywie 3 lat od rejestracji. 
W grudniu 2011 r. spółka zakończyła etap wdrożenia przemysłowego oraz uzyska-
ła zezwolenie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego na wytworzenie produk-
tów leczniczych do badań klinicznych. Jako jedyna do tej pory polska firma prze-
prowadziła procedurę doradztwa naukowego w Europejskim Urzędzie Rejestracji
Leków (EMA), której przedmiotem był m.in. zakres i metodyka badań klinicznych
dla MabionCD20. Farmaceutyki MabionCD20 i MabionHER2 będą wytwarzane 
w technologii przeciwciał monoklonalnych, która umożliwia produkcję leków dzia-
łających wybiórczo na komórki nowotworowe i zapewniających lepszą skuteczno-
ść oraz mniejszą toksyczność terapii. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie lecze-
nia nowotworów opartego na chirurgii, radioterapii i lekach cytotoksycznych, które
uszkadzają nie tylko komórki guza, ale również zdrowe tkanki ustroju. Mabion SA
posiada zlokalizowane w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi 

nowoczesne centrum badań i rozwoju, w którym prowadzone są prace badawczo-
rozwojowe nad lekami biotechnologicznymi, stosowanymi w onkologii oraz 
chorobach metabolicznych. Laboratorium jest jednym z kilku miejsc w Europie
umożliwiających realizację całości prac nad nowym lekiem biotechnologicznym: 
od fazy projektowania, poprzez wybór platformy i technologii wytwarzania, aż do
wyprodukowania gotowego preparatu farmaceutycznego. 

Kolejna firma, która otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności
gospodarczej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, to spółka United Oilfield
Services z siedzibą w Warszawie, prowadząca działalność związaną z przemysłem
wydobycia ropy i gazu. W ramach nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie
Podstrefy Łowicz ŁSSE firma zakupiła działkę, na której wybuduje bazę logistycz-
no-magazynową z zapleczem administracyjnym. Będzie tam magazynowany
sprzęt specjalistyczny do świadczenia usług instalowania, montażu, remontów 
i przeglądów urządzeń sejsmicznych, wiertniczych, urządzeń do badań geofizycz-
nych, wierceń poszukiwawczych i eksploatacyjnych oraz szczelinowania hydrau-
licznego. Spółka powstała w 2011 r., zainwestuje w strefie 35 mln zł i zatrudni co
najmniej 120 pracowników. Firma dysponuje najnowocześniejszym w Europie
sprzętem i technologią do eksploatacji złóż węglowodorów. Założyciele i kierow-
nictwo firmy mają wieloletnie doświadczenie branżowe uzyskane w Stanach
Zjednoczonych oraz wymierne osiągnięcia w rozwijaniu działalności firm obsługu-
jących sektor gazowo-naftowy na całym świecie. Witamy w strefie i życzymy
samych sukcesów! (jm)

Nowi w strefie
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W kwietniu w nowej hali Centrum
Konferencyjno-Wystawienniczego MTŁ
odbyły się Targi Komunikacji Elektronicznej
INTERTELECOM. Pokazano tu sporo
nowości branży (na str. 6 szerzej o nowoś -
ciach grupy TOYA) i odbyło się kilka
ważnych konferencji i prezentacji – m.in. 
X Kongres Infotela, panele „Cyfryzacja 
– różne formy wykorzystania technik 
przekazu sygnału telewizyjnego”, oraz
„Inteligentne sieci i usługi – przyszłość
Smart Grid w Polsce i na świecie”. JURY
konkursu o Złoty Medal Targów przyznało
je firmom Adescom Polska za CTMG
System telefonii  VoIP, oraz spółce Vercom za
Innowacyjną platformę komunikacyjną
Redlink.pl 

Wyróżnienia otrzymały zaś Instytut
Łączności-Państwowy Instytut Badawczy za
PM-356, urządzenie kontrolno-pomiarowe
dla sieci PSTN/GSM/IP, oraz spółka
Radwin z Izraela za radiolinie Radwin 2000
zapewniające wysoką przepustowość (do
200Mbps), daleki zasięgi i niezrównaną
wytrzymałość. Gratulujemy!

Medale Intertelecom

W dniach 5-6 maja odbędzie się w Łodzi PET Festiwal „Łódź
dla zwierząt”. Imprezę organizują Międzynarodowe Targi Łódz-
kie i przez dwa dni w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym
przy alei Politechniki 2 obejrzymy setki kotów, myszek oraz

innych zwierząt. Za -
prezentuje się tu ponad
50 firm – producenci 
i dystrybutorzy sprzętu
oraz akcesoriów do
hodowli i pielęgnacji
zwierząt domowych,
żwirków dla kotów, róż -
norodnych karm dla
kotów i psów, drapaków,
pożywienia i zabawek
dla zwierząt, ryb akwariowych i preparatów do akwariów, jak 
również firmy z ofertą usług dla właścicieli zwierząt. Wystawcy
przygotowali wiele specjalnych promocji targowych. Równolegle 
z PET Festiwal odbędzie się 54. i  55. Międzynarodowa Wystawa
Kotów Rasowych im. Anny Chodnikiewicz oraz Wystawa 
Myszy Rasowych organizowana przez Polish Mouse Club. 
Więcej informacji o imprezie znajdziemy na stronie
www.mtl.lodz.pl/petfestiwal (ar)

Centrum dla zwierząt

Wstęgę targów przecinali (od lewej) Prezes
MTŁ Mirosław Pietrucha, Prezes UKE
Magdalena Gaj oraz Wiceprezydent Łodzi
Marek Cieślak 

Adescom Polska

RADWIN

VERCOM
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Do stycznia była Pani Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Co teraz?

Wróciłam do własnej firmy i zajmuję się w niej wszystkimi sektorami regulo-
wanymi, czyli telekomunikacją, mediami, kolejnictwem, energetyką, prawem
autorskim, ochroną danych osobowych, domeną publiczną i kwestiami związany-
mi z kontentem. Nic nie zmieniło, miałam tylko 6 lat przerwy na UKE. 

Kolejny raz rozmawiamy na Targach Intertelecom. Jak je Pani ocenia?
Kiedyś było tu 450 wystawców, teraz nieco ponad czterdziestu...

Współpracowałam z kierownictwem targów nad poszukiwaniem formuły,
która przyciągnie wystawców i skłoni ich do szerszej prezentacji produktów, także
tych bardziej konsumenckich, żeby było tu więcej gości, nie tylko profesjonalnych,
ale także użytkowników. Myślę, że w końcu tę formułę znajdziemy – wszystkie
targi na świecie mają się teraz słabo. Obowiązuje dziś inna forma załatwiania 
interesów na rynku telekomunikacyjnym – przetargi, rozmowy „oko w oko”, 
rzadko kiedy konkuruje się przez stanowiska na targach. Ale nowe przedsiębior-
stwa, których u nas powstaje mnóstwo, są docelowym klientem targów. One mają
potrzebę „pokazania się”. Te firmy mają problem, żeby dostać się ze swoimi 
produktami do sklepów, supermarketów, dużych elektronicznych centrów 
handlowych i dla nich targi są alternatywą. Nie jestem złej myśli, jeśli chodzi o targi,
ponieważ cały czas widzę, że ludzie potrzebują się tu spotkać i że data
Intertelecom jest ciągle w kalendarzach prezesów. Ludzie mogą się tu spotkać,
zadać kilka pytań i porozmawiać. Chociaż wystawa jest mniejsza, to jednak sama
obecność publiczności świadczy o jej potrzebie. Może też trzeba rozszerzyć
publiczność na konsumentów.

Są w kraju inne imprezy, na których spotyka się branża?
Tradycyjnie odbywa się Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, które „wędruje”

od miasta do miasta. Mam duże wątpliwości, czy ono przetrwa, być może ograni-
czy się do małej, mocno naukowej konferencji. Wielka kiedyś wystawa 
w Bydgoszczy całkowicie upadła. Intertelecom wciąż jest duży w porównaniu 

z tym, co dzieje się przy KST. Odbywa się także
Sympozjum Świata Telekomunikacji, zwykle na
początku roku kalendarzowego, połączone 
z dużymi uroczys toś ciami i wręczaniem nagród.
Są też imprezy poszczególnych izb gospodar-
czych, m.in. majowa konferencja Polskiej Izby
Komunikacji Elektro nicznej, czyli telewizji kablo-
wych, które zasługują na wyróżnienie, gdyż są robione z największym rozmachem
i mają najwięcej zawartości merytorycznej. Ostatnio także bardzo ciekawe konfe-
rencje organizuje Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, która
wskazuje nowe zastosowania telekomunikacji, m.in. w energetyce. Zmierzają one
w kierunku oprogramowania, urządzeń i otoczenia telekomunikacyjnego. Ciekawie
zapowiadają się majowe spotkania Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, 
zrzeszającej małych i średnich operatorów i dedykowanej ich specyficznym 
problemom. Uważam, że to jest świetny kierunek.

Widzimy to także na przykładzie spółki TOYA, która bije rekordy
popularności.

Tak. TOYA jest dużym operatorem i bardzo dobrze się stało, że wzięła udział 
w targach i ma tak duże, przyciągające zarówno profesjonalistów, jak i nieprofe-
sjonalistów stoisko. Ale trzeba też odnotować obecność Województwa Łódzkiego,
które pokazuje swoją obecność na rynku telekomunikacyjnym. Łódzkie było 
w czołówce, jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych, teraz może jest nieco
dalej, ale wciąż w ścisłym peletonie.

Jak spoza UKE widzi Pani urząd?
W UKE brakuje nowej strategii kierownictwa. Gdy jej nie ma, to urząd nie wie,

co robić i widać spowolnienie działań. Szczególnie w kwestiach, które uważałam za
kluczowe i które dużym wysiłkiem udało się wysłać do konsultacji społecznych 
i środowiskowych jeszcze w styczniu tego roku. Są to dwie ważne oferty ramowe
z rozwiązaniami kluczowymi dla samorządów do wydawania pieniędzy unijnych.
Dlatego zależy mi bardzo, aby w UKE utrzymane zostało tempo prac. A ono 
niestety nieco opadło i już mamy spore opóźnienie w przyjęciu ofert ramowych do
konsolidacji z Komisją Europejską. W dodatku nie mamy pewności co w tych 
ofertach zostanie zapisane – bo chodzą na ten temat bardzo różne słuchy, łącznie
z rezygnacją z opracowanych wcześniej rozwiązań, co byłoby dla samorządów
bardzo niekorzystne. Rozwiązania, które opracowaliśmy, zarówno uwolnienie
ciemnych włókien, jak i kanalizacji teletechnicznej, warunkują zgodę komisji na
uruchomienie poszczególnych projektów i dokonanie notyfikacji. Komisja od tego
roku zaczęła kłaść silny nacisk, żeby te rozwiązania były włączone do sytemu regu-
lacyjnego. Mam wielką nadzieję, że nowa Prezes UKE przyspieszy te prace. 

Dziękuję za rozmowę. Jerzy Mazur

Na swoim nic się nie zmienia
Rozmowa z Anną Streżyńską, Prezesem Centrum Studiów Regulacyjnych

Na tegorocznych targach Intertelecom TOYA pokazała nowe aplikacje 
w odbiorniku Telewizji 3G – m.in. tvn player, nowy serwis VOD (telewizja na życze-
nie) oraz wypożyczalnię muzyki MOOD (Music Only On Demand). Na stoisku
spółki zobaczyliśmy również pierwszą w Polsce prezentację TV Everywhere (TOYA
GO), oferowaną przez operatora kablowego. Nowe oprogramowanie dla odbior-
ników Telewizji 3G rozszerza bibliotekę VOD do blisko 30 tys. pozycji. Zawiera ona
głównie odcinki kultowych seriali, programów na żywo, informacyjnych i publicy-
stycznych oraz archiwa najważniejszych polskich nadawców: Polsatu, TVN i TVP.
Dodatkowo Abonenci będą mogli korzystać z blisko 20-tysięcznej biblioteki utwo-
rów muzycznych w serwisie MOOD. Z serwisu MOOD korzystać będzie można
również na komputerze, a w niedalekiej przyszłości na urządzeniach mobilnych. 

TOYA jest jednym z największych w Polsce operatorów kablowych z udziałem
kapitału polskiego. Zapewnia dostęp do telewizji cyfrowej, szerokopasmowego
internetu oraz telefonii stacjonarnej. Swoje usługi świadczy dla 160 tysięcy
Abonentów w kilku miastach sieci TOYA (Łódź, Przemyśl, Kutno, Mysłowice,
Piotrków Trybunalski i Pisz) oraz dostarcza sygnał telewizji cyfrowej do 70 
tysięcy gniazd sieci partnerskich na terenie całej Polski. TV TOYA od marca 1997 r.

codziennie przez kilkanaście godzin nadaje własne serwisy informacyjne, reporta-
że, relacje na żywo, transmisje sportowe, zaś w TOYA Studios (dawna Łódzka
Wytwórnia Filmów Fabularnych) działa multimedialny kompleks studiów nagrań 
i post-produkcji dźwięku oraz hal zdjęciowych, w którym udźwiękowiona, zgrywa-
na lub miksowana jest ponad połowa polskiej produkcji kinematograficznej. (jm)

na targach 
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Stowarzyszenie „Przyjaciele Świata” zaprosiło nas w kwiet-
niu na swoje stoisko podczas Fashion Week Poland.
Zwiedzający kupowali tu kubeczki oraz talerzyki zdobione
autografami i rysunkami znanych osób – m.in. Kenzo Takady,
Patrizii Gucci, Basi Trzetrzelewskiej, Ewy Minge, Bonnie Tyler 
i Mario Vargasa Llosy. Stowarzyszenie pozyskuje w ten sposób
fundusze dla dzieci chorych na serce wspierając rozbudowę
Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii Dziecięcej w Instytucie
Centrum Zdrowia Matki Polki. Specjalnym gościem stoiska był
Marcellous L. Jones, redaktor naczelny internetowego magazy-
nu o modzie TheFashionInsider.com – dzień wcześniej zrobił
własnoręcznie pyszny tort w kuchni restauracji „Irish Pub” 
i podzielił go dla gości wspólnie z Irminą Kubiak z Moda Forte
oraz Agnieszką Zarembską, szefową „Przyjaciół Świata”. 
W maju stowarzyszenie zaprasza do hotelu andel`s na Kolację
Charytatywną pod hasłem „Przyjaciele gotują” z udziałem
Karola Okrasy oraz przedstawicieli władz miasta i środo-
wiska biznesu. Więcej informacji o tym – na stronie
www.przyjacieleswiata.pl (jm)

Przyjaciele dla dzieci

O Złote Nitki walczyło w tym roku 22 kandydatów – 10 kolekcji
zaprezentowano w konkurencji Premiere Vision, 12 konkurowało 
w kategorii Pret a Porter. Główne nagrody to 20 tys. zł Prezydenta
Miasta Łodzi, całą imprezę współfinansował Urząd Miasta. Jury
Kreatorów XX Konkursu dla Projektantów Ubioru ZŁOTA NITKA
2012 w kategorii Premiere Vision przyznało główną nagrodę
Agnieszce Nataszy Splewińskiej za kolekcję „Space Specific”,
wyróżnienie otrzymała Magdalena Pyrżak za kolekcję „Forest”. 
W kategorii Pret a Porter Złota Nitka trafiła do Aleksandry Kawałko
za kolekcję „Mea Szearim”, a wyróżnienie otrzymała Anna Letycja
Walicka za kolekcję „NHIL”. Jury Medialne w kategorii Premiere
Vision przyznało Złotą Nitkę Agnieszce Splewińskiej, a wyróżnienie
– Małgorzacie Wasik za kolekcję „Futusfera”. W kategorii Pret 
a Porter Złota Nitka trafiła do Anny Letycji Walickiej, a wyróżnienie
– do Aleksandry Kawałko. Gratulujemy! Jerzy Mazur

Aleksandra Kowałko (Fot. Seweryn Cieślik) Agnieszka Natasza Splewińska (Fot. K. Jarczewski)

Transmode (Fot. K. Jarczewski)

Złote Nitki rozdane

Gościem stoiska był także Artur Partyka
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W maju Teatr Wielki uroczyście obchodzi 80. urodziny
Wojciecha Kilara, największego z żyjących polskich kompozytorów.
Koncert jego muzyki uświetni miejskie obchody 221. rocznicy
powstania Konstytucji 3 Maja, a w archikatedrze łódzkiej wystąpią
soliści, orkiestra i chór Teatru Wielkiego pod batutą Jacka
Bonieckiego. Teatr Wielki wystąpił z inicjatywą przygotowania nie-
codziennego prezentu dla Jubilata – księgi okolicznościowej z życze-
niami od łodzian, która będzie wyłożona w kilku łódzkich instytu-
cjach oraz w archikatedrze w dniu koncertu. W maju warto wybrać
się do Teatru Logos – 7 i 8 maja o godz. 20.00 obejrzymy tu
„Medytacje o sakramencie małżeństwa przechodzące chwilami 
w dramat” na podstawie „Przed sklepem jubilera” Karola Wojtyły,
zaś 29 i 30 maja o godz. 20.00 teatr zaprasza na sztukę „Salome” wg
Oscara Wilde’a. Z kolei w Galerii Europejskiego Centrum Kultury
LOGOS 6 maja o godz. 12.00 otwarta zostanie wystawa „Linoryty
Zbigniewa Józwika”, która czynna będzie do 10 czerwca br. 

13 maja o godz. 18.30 impresariat Muzeum Miasta Łodzi orga-
nizuje „Wiosenny koncert”, w którym wystąpią Marta Potulska-
Wnukowska (altówka) i Daniel Wnukowski (fortepian), a w progra-
mie są utwory Hindemitha i Brahmsa. Tego samego dnia warto też
przyjść do Teatru Małego na koncert Kamila Wasickiego pt. „Chwyć
mnie za rękę”. 5, 6 i 15 maja w Teatrze Muzycznym można oglądać
niedawno wznowiony musical „Człowiek z La Manchy”.
Tegoroczna Noc Muzeów zacznie się 19 maja, a jedną z atrakcji
będzie wystawa "Bursztynowy brzeg Rosji" w Muzeum Miasta
Łodzi, przywieziona z Kaliningradu, na której pojawi się około 200
obiektów z bursztynu. Ekspozycji towarzyszy film edukacyjny 
i będzie ją można oglądać w Muzeum Miasta Łodzi od końca czerw-
ca. Przywiezienie tej wystawy do Pałacu Poznańskiego jest związane
z 10-leciem partnerstwa Łodzi i Kaliningradu. Podczas Nocy
Muzeów warto też odwiedzić Muzeum Fabryki w Manufakturze,
gdzie obejrzymy prezentację maszyn włókienniczych, filmy oraz

KKuullttuurraallnnyy  mmaajj

nowo uruchomione laboratorium włókiennicze. Natomiast
Filharmonia Łódzka przygotowała na „Noc muzeów”... „Silent
Disco” – o 21.00 goście będą mogli założyć bezprzewodowe słu-
chawki, posłuchać swojego ulubionego gatunku muzycznego oraz
zadecydować, do jakiej melodii mają ochotę tańczyć. 
W Centralnym Muzeum Włókiennictwa będzie można obejrzeć 
w maju wystawy: „Pasiak – polski styl wzornictwa ludowego”,
„Futurotextiles – Zaskakujące Tekstylia, Design i Nowoczesne
Technologie”, „Harnam od podszewki” oraz wystawę rękodzieła
artystycznego „Z nici Ariadny”. 20 maja zobaczymy w Łodzi „na
żywo” Andrzeja Seweryna, bowiem w Teatrze Nowym wystąpi
zespół Teatru Polskiego w Warszawie ze spektaklem „Szkoła żon”
Moliera, w którym aktor gra główną rolę. Zainteresowani życiem
Teatru Muzycznego w Łodzi powinni wybrać się tam 26 maja 
w godz. 10.00-15.00 na Dzień Otwarty. Obejrzymy wtedy poplene-
rową wystawę zdjęć, będącą efektem współpracy członków Łódz-
kiego Towarzystwa Fotograficznego z Teatrem Muzycznym. 

Klub Wytwórnia ma w maju bardzo atrakcyjny repertuar 
– 17.05 o godz. 20.00 obędzie się tam koncert podsumowujący
dwudziestoletnią historię grupy „Raz Dwa Trzy”, jednego z naj-
popularniejszych polskich zespołów, który zawsze gromadzi tu
prawie tysięczną publiczność i bilety rozchodzą się na długo przed
terminem imprezy. Dzień później o godz. 20.00 wystąpi 
w Wytwórni zespół rockowy Stardust, a gościem specjalnym
będzie The Ceez. Z kolei 24 maja o godz. 20.00 wysłuchamy tu
koncertu „Muzyka zespołu QUEEN symfonicznie” w wykonaniu
Alla Vienna oraz Vivid Singers; gościem specjalnym będzie Adrian
Kąca. W programie jest unikatowe wykonanie całej „Bohemian
Rapsody” na żywo! Natomiast 27 maja o godz. 16.00 Wytwórnia
zaprosi do Łodzi Domisie – bohaterów popularnego programu
telewizyjnego. Po spektaklu dzieci będą mogły spotkać się z ulu-
bionymi bohaterami oraz zrobić sobie wspólne zdjęcie.
Zapraszamy! Beata OstojskaMarta Potulska-Wnukowska i Daniel Wnukowski

Raz Dwa Trzy

„Dance Story” to dynamiczna historia tańca towarzyskiego 
z choreografią i muzyką na żywo. Od pierwszego kroku na 
parkiecie do wymyślnych, szokujących, czasami wręcz kaska-
derskich figur tanecznych. Skąd pojawiły się poszczególne formy
tańca i jak zmieniały się na przestrzeni dziesięcioleci? Jakie obo -
wiązują stroje i jakie zwyczaje panują na wielkich imprezach 
tanecznych? 

Tego wszystkiego dowiecie się Państwo na koncercie „Dance
Story” z White Boat Orchestra w Teatrze Muzycznym 29 maja 
o godz. 20.00. Eleganckie fraki, obcisłe trykoty, wieczorowe suknie 
i kolorowe pióra! Specjalnie reżyserowana gra świateł i efektów!

Orkiestra na scenie!
Ponad 20 tańców w
wykonaniu samych
mistrzów tańca, lau-
reatów międzynaro-
dowych konkursów 
i festiwali – polsko-
brazylijskiej grupy PS
DANCE COMPA-
NY. Zapraszamy!

Tańczący z fantazją
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Pałac Herbsta, część Muzeum Sztuki w Łodzi przy 
ul. Przędzalnianej 72, to muzeum wnętrz fabrykanckich z przełomu
XIX i XX wieku. Zachowuje ono dziedzictwo sztuki dawnej popula-
ryzowanej przez wystawy czasowe, warsztaty i spotkania. W kwietniu
– po niemal 20 latach – powróciła do muzeum historyczna kolekcja
malarstwa w zaadaptowanych do celów wystawienniczych pomiesz-
czeniach powozowni. Po modernizacji tego zabytkowego budynku
powstały tu nowoczesne sale ekspozycyjne, w których zaprezentowa-
ne zostały unikatowe zbiory sztuki dawnej z kolekcji Muzeum Sztuki
– m.in. „Portret matki artysty” Henryka Rodakowskiego, „Alchemik
Sędziwój i król Zygmunt III” Aleksandra Gierymskiego, „Rybak”
Leona Wyczółkowskiego, „Intermezzo” Jacka Malczewskiego, 
czy „Śpiący Mietek” Stanisława Wyspiańskiego. Ważną część wysta-
wy stanowią prace malarzy europejskich. Ekspozycję można oglądać
od wtorku do niedzieli w godz. 12.00-19.00, a jej kuratorem jest
Dorota Berbelska. Zapraszamy! (BeO)

Powozownia sztuki

Dwa pytania do Sławomira Rogowskiego, 
pisarza, współautora scenariusza 
i współreżysera filmu „Tala od różańca”, 
członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Obejrzeliśmy ten film na specjalnym pokazie w Muzeum
Kinematografii. Przywraca mi Pan wiarę w telewizyjny dokument 
literacki. To, co widziałem na ekranie, jest świetne. Skąd pomysł?

Kończyłem akurat produkować film „Matka Teresa od kotów”
i znajoma zapytała mnie, czy nie zainteresowałabym się sylwetką jej
kuzynki Natalią Rolleczek, autorką słynnej powieści „Drewniany
różaniec” z 1953 r. Spotkałem się z nią, odkryłem, że „mamy wspól-
ną chemię”, odbyłem pierwszy dzień zdjęciowy, i zakochałem 
w bohaterce... Pani Natalia ma już 93 lata, jest w świetnej formie,
napisałem więc pre-scenariusz, zaprosiłem do współpracy Staszka
Zawiślińskiego, a Jurkowi Grabowskiemu powierzyłem stronę 
plastyczną filmu. Co wyszło, widać na ekranie, ale będą jeszcze małe
poprawki.

Film pokazuje bohaterkę w latach 1919-2012, ale czuje się tu kli-
mat twórczy lat 1970., w których razem studiowaliśmy w Warszawie.
Modny był Cortazar, zachwycaliśmy się realizmem magicznym...

Cieszę się, że to widać, bo faktycznie film posiada taką podskór-
ną tkankę. Kończyłem Wydział Dziennikarstwa UW o specjalności
radiowo-telewizyjnej, pracowałem w TVP, Komitecie Kinematografii
i czasami reżyserowałem filmy, a obecnie jestem członkiem Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji i odpowiadam za ściąganie abonamentu
w Polsce. Ministrom wolno jednak zajmować się działalnością twór-
czą i dydaktyczną. Parę lat temu opublikowałem tom opowiadań
„Zima stulecia”, a teraz kończę powieść. Uczę też studentów na
swoim dawnym wydziale. Wracając do filmu o Natalii Rolleczek 
– dużą rolę odegrał tu Staszek Zawiśliński, który pilnował 

konstrukcji, archiwaliów 
i zdjęć. Świetnie się z nim
pracuje – jest dobrym
partnerem do prowadze-
nia narracji filmowej. Film po uzupełnieniu znajdzie się na ekranach
TVP i kilku festiwali jeszcze w tym roku.

Dwa pytania do Stanisława Zawiślińskiego, 
dziennikarza, reżysera i scenarzysty 
filmów dokumentalnych

Ile osób uczestniczyło w pracy nad filmem?
Film to dzieło zespołowe. Na ostateczny kształt „Tali” złożyła się

praca prawie 20 osób, choć główna odpowiedzialność spoczywała na
Sławku Rogowskim, Jurku Grabowskim i na mnie. Role były podzie-
lone. Mam dużą satysfakcję, że udało się nam wypracować wspólną
koncepcję. Życiorys Natalii Rolleczek to taki slalom po różnych
epokach politycznych Polski – tyczki rozstawione są gęsto, 
a przeszkody trudne do pokonania, zarówno te i przed wojną, i pod-
czas wojny, i później. Właściwie te tyczki sterczą do dziś... Film
można odczytywać w wielu warstwach; poniekąd jest on paralelą
wielu polskich losów. Zwłaszcza powikłanych losów inteligencji.

Puenta filmu powala: autorka mówi o absolucie, siedząc w fotelu na
tle Tatr. Kto był na Świnicy, Rysach czy Mnichu, musi się wzruszyć...

Natalia Rolleczek pierwsze kilkanaście lat swojego życia spędziła
w Zakopanem. Wróciliśmy tam z nią, z kamerą. Ta scena, o której
Pan mówi, jak to bywa w dokumencie, nie była planowana. Może
dlatego jej autentyzm robi spore wrażenie.

Notował: Jerzy Mazur

Natalia Rolleczek na planie 

Sławomir Rogowski i Stanisław Zawiśliński

Dyrektor Muzeum Sztuki Jarosław Suchan i Dorota Berbelska
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„Aviator” bankietowy

W Centrum Nieruchomości „Aviator” przy ul. Kop -
cińskiego 56 od kilku miesięcy działa restauracja o tej samej
nazwie, serwująca do godz. 16.00 smakowite dania (już od 12 zł)
pracownikom mieszczących się w pobliżu biur – łódzkiego
oddziału NFZ, Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa 
i Śródmieścia, Towarzystwa Ubezpieczeniowe HDI Asekuracja
oraz firmy doradczej SouthWestern BPS. A po południu
i wieczorami odbywają się tu bankiety organizowane 
przez cenioną w Łodzi firmę cateringową InterBankiet
(www.interbankiet.sandbox.net.pl). – Oferujemy bardzo atrakcyjne
ceny – podkreśla Dariusz Trzmielak, właściciel restauracji 
– a z naszych usług chętnie korzystają takie firmy, jak PZU, Warta, PKO
BP, Toyota czy Volvo. Działamy nie tylko w Łodzi, często organizujemy
catering w całym kraju! 

W „Aviatorze” (tel. 602 297 932) zmieści się na imprezie
integracyjnej czy weselu 80 osób, jest tu sporo miejsca na tańce,
a wielkim plusem lokalizacji jest obszerny parking.
Interbankiet posiada znakomite zaplecze techniczne do przy-
rządzania potraw oraz wyszkolony personel, łącznie z DJ-ami.
Gorąco polecamy!            (jm)
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Lokal mieści się przy ul. Wigury 12a (tel. 637 30 81) przy zbie-
gu z ul. Sienkiewicza. Położony jest niemal w samym sercu mia-
sta w pałacyku pamiętającym fabrykanckie rody z przełomu 
XIX i XX wieku – ma odnowioną neorenesansową elewację, 
niezwykle bogatą sufitową sztukaterię, oranżerię z zabytkową
kamienną fontanną i mozaiką z włoskiego warsztatu
Salviattiego. Jedna z sal posiada wystrój z brzozy karelskiej oraz
piękny, ogromny żyrandol. Łącznie jest tu sześć sal okalających
centralny duży hol, łączących się w amfiladowy, okrężny zespół
dający możliwość organizacji kilku mniejszych spotkań lub 
jednego wesela dla 180 gości. Ktoś nazwał restaurację „wrotami
czasu” i faktycznie można się tu poczuć jak w staropolskim
dworku z kart „Pana Tadeusza”. Latem goście mogą zejść do
pięknego ogrodu z podświetlanymi oczkami wodnymi, płonący-
mi pochodniami, drewnianymi altanami i kominkiem z żywym
ogniem. To magiczne miejsce w środku miasta!

– Nasz wyjątkowy klimat i wystrój to nie jedyne atuty restauracji.
Zapewniam, że nasza kuchnia też ma się czym pochwalić – podkreśla
Dariusz Grzelak, właściciel lokalu. – Serwujemy wyśmienitą gęsinę
marynowaną winem hiszpańskim, duszoną w borowikach, wyserwowa-
ną na sosie z nutką szlachetnej brandy, oraz golonkę, pstrąga 
z rusztu, kaczkę czy polędwicę na boczku z kozim serem. Mamy także
kuszące desery, chociażby panacottę czy lody z adwokatem w melonie
podane. Lokal jest klimatyzowany, posiada parking i zdobył tytuł
„Najlepszego Wnętrza Roku 2011” w opinii łodzian. Warto też
wiedzieć, że właścicielem pałacyku jest PTTK, a swoją siedzibę
mają tu Centrum Fotografii Krajoznawczej, łódzki oddział
PTTK oraz Towarzystwo Opieki
nad Zabytkami.                  Jerzy Mazur

Wrota czasu 
w „Soplicowie”
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„Willa Impresja” (tel. 42 227 14 14) działa od stycznia 2011 r.
przy ul. Żeromskiego 20A w Pabianicach. W rozległym ogrodzie
z jednej strony ulokowany jest hotel, czynny od 5 lat, a po dru-
giej – okazały pałacyk przypominający kolonialną rezydencję
podmiejską. Właścicielkami obiektu są Barbara Błoch 
i Agnieszka Maciaszek, które mogą się pochwalić 20-letnim
doświadczeniem w branży gastronomiczno- hotelarskiej.
Wcześniej prowadziły restaurację Skałka, a przez 13 lat hotel 
i restaurację „Piemont” przy ul. Kilińskiego. 

Sala bankietowa restauracji ma 440 metrów kw. i system
mobilnych ścian – w kilkanaście minut można ją podzielić na
dwie sale z oddzielnym wejściem i węzłem sanitarnym, przezna-
czone na konferencje czy bankiety. Można tu urządzić wesela 
i sylwestry na ponad 200 osób, a studniówki z udziałem 300
maturzystów – podkreśla Barbara Błoch. Szefem kuchni jest od
samego początku Marcin Grodzicki, który zaprosił nas w kwiet-
niu na smakowitą kaczkę z jabłkami pieczoną na sosie żurawi-
nowym. Godne polecenia są także eskalopki z kurczaka w sero-
wej panierce z bazyliowym sosem oraz befsztyk po angielsku 
z masłem czosnkowym, a w niedzielę serwuje się tutaj czerninę
z domowymi łazankami i pampuchy z owocami. Na deser 
zjedliśmy szarlotkę z lodami waniliowymi i truskawkami.
Cukiernia w Impresji oferuje domowe wypieki na miejscu 
w kawiarni i na wynos.
Wszystko jest wyborne,
gorąco polecamy!            (jm)

Rezydencja na bale



Jakie imprezy odbędą się w maju w ogrodach
letnich Inter Solar?

Wszystko zależy od pogody. Jak będzie ładnie,
zapraszamy na szaszłyki i wielkie rusztowanie, ale
już teraz zapowiadamy, że w pierwszą niedzielę
lipca odbędzie się u nas tradycyjnie „Święto
Zalewajki”. Mamy co prawda w Buczku zadaszo-
ne miejsca do siedzenia i spore namioty, ale im
więcej słońca, tym lepsza impreza. 

Jakie nowe wyroby kulinarne  wprowadza teraz
Inter Solar?

Zaczęliśmy produkować bardzo smaczne
gotowe posiłki według tradycyjnych, staropol-
skich receptur. Są to różnego rodzaju ziemniacz-
ki, makarony, kasze i ryże z sosem, warzywami 
i mięsem. Przepyszny jest np. makaron z kapustą
– coś w rodzaju łazanek. Ale robimy też smakołyki innych kuchni
europejskich – np. włoskie wstążeczki z sosem carbonare. Są to
pojemniki po 300 gram, można je szybko podgrzać i zjeść. Są świet-
ne dla studentów w akademikach, idealne w podróży. A pojawią się
niebawem w kioskach Ruchu i na stacjach benzynowych!

Jaki asortyment ma obecnie Inter Solar?
W naszej firmie produkujemy ok. 400 wyrobów pod konkretne

zamówienia. To bardzo bogaty asortyment – samych zup mamy 
30 rodzajów i jak klient potrzebuje tonę zupy, to szybko ją tu dosta-
nie. Przygotowujemy dużo pieczonych i nadziewanych prosiacz-
ków, mocno osadzonych w polskiej kuchni szlacheckiej i magnac-
kiej – zdobyły wiele nagród w przeróżnych konkursach i często
gościły na planie filmowym. Mamy całą masę produktów osadzo-
nych w polskiej tradycji – kluski, pierogi, kołduny, różnego rodzaju
mięsa i ryby, pieczonego w całości byczka, kaczki, gęsi i mnóstwo

dań regionalnych. Nie dodajemy konserwantów,
kupujemy sprawdzony surowiec. Mamy znakomite
archiwum przepisów – na jedną tylko zupę cebulo-
wą zgromadziłem 50 receptur! Ale najważniejszą 
są kubki smakowe. Można być doskonałym tech-
nologiem i dyplomy prestiżowych szkół, ale bez
smaku nie da się zrobić dania, które ludzie zjedzą 
z apetytem. 

Wasze wyroby można kupić na jarmarkach oraz
w kilku karczmach... 

Pierwszą karczmę „Raz na wozie” otworzy -
liśmy przy ul. Rewolucji 1905 r. 11, a od kilku lat
tuż obok niej są nasze Delikatesy Kulinarne.
Kolejne karczmy powstały w Galerii Łódzkiej oraz
Centrum M1. Dzięki temu możemy na co dzień
obserwować, jak ludzie reagują na nasza ofertę

kulinarną i co w niej należy zmienić. Sprzedajemy nasze wyroby do
sklepów w całej Polsce, a można je spotkać również w Anglii,
Irlandii, Niemczech, Belgii i Francjii. Ok. 30 tys. ludzi codziennie
styka się z naszymi posiłkami, gdyż zestawy obiadowe zamawia 
u nas mnóstwo firm cateringowych. Zestawy mają bowiem długi
okres przechowywania, gdyż są pakowane próżniowo w specjalnej
folii barierowej, która zatrzymuje wszystkie minerały i witaminy 
w produkcie. Wymyśliłem to już prawie 20 lat temu – potem zesta-
wy poddawane są obróbce termicznej w zakresie niskich temperatur
i można je trzymać pół roku w chłodni. Danie po podgrzaniu ma
smak jakby dopiero co zostało przygotowane! Mam nawet certyfi-
katy z badań laboratoryjnych z 1993 r., że zestawy są zgodne 
z ówczesnymi krajowymi normami. Reszta świata to odkryła
dopiero parę lat temu... 

Rozmawiał: Jerzy Mazur

Smaki w Buczku i Karczmach
Rozmowa ze Stanisławem Staniszewskim, właścicielem spółki Inter Solar w Buczku oraz sieci karczm „Raz na wozie”
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NZOZ Centrum Rehabilitacji INTERMEDICUS

ul. Kraszewskiego 7/9
tel. 42 643 43 00
fax 42 643 80 06

ul. Janosika 163
tel. 42 633 41 45

Tym razem – teatralnych. Szkoła Podstawowa nr 175 w Łodzi 
wzięła udział w konkursie ekologicznym pt. „Z ekologią za pan
brat”, organizowanym od lat przez SP nr 23. Hasłem edycji były
„Zioła na talerzu”. Uczniowie koła ekologicznego SP 175 przygoto-
wali inscenizację na wesoło, parodiując program TVN „Kuchenne
rewolucje”. Wspaniale zagrana Magda Gessler naprawiła chylący się
ku upadkowi zajazd, z uporem serwujący hamburgery i pizzę. Po
rewolucji w zajeździe zaczęły królować leśne zioła i owoce lasu, 
przynosząc murowany sukces. Uczniowie zdobyli mnóstwo nagród 
i bawili się równie dobrze, jak
zgromadzona na konkursie
widownia. Scenariusz napisała
nauczycielka przyrody SP 175
Agnieszka Szulc, która znako-
micie przygotowała uczniów do
spektaklu. Gratulujemy! 

(BeO)

Gessler na deskach

www.intermedicus.pl
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Ciechocinek słynie nie tylko jako kurort o unikatowych właści-
wościach, w którym cała centralna Polska zjeżdża przez okrągły rok,
żeby pod tężniami leczyć bolące gardła, chrypki i narządy ruchu. 
To także ważny punkt na kulturalnej mapie Polski. Mieszkańcy 
i kuracjusze zbierają się w tutejszym Parku Zdrojowym na kilkudzie-
sięciu cyklicznych imprezach muzycznych organizowanych na 
plenerowej estradzie, na której często występują m.in. solista Teatru
Wielkiego Dariusz Stachura i Zbigniew Macias, szef artystyczny
Teatru Muzycznego.

Jednym z bardziej znanych ośrodków rekreacyjno-hotelowych 
w Ciechocinku jest „Amazonka”, trzygwiazdkowy obiekt z hotelem,
przytulnymi domkami campingowymi, stajnią i parkurem. Noclegi
są tanie (2-osobowy pokój już od 150 zł), a restauracja serwuje nie-
zwykle smakowite dania. „Amazonka” ma 150 miejsc noclegowych,
w tym również pokoje o wyższym standardzie i apartamenty, oraz
strzeżony parking przez całą dobę. Hotel ma 7 sal konferencyjnych
wyposażonych w sprzęt audiowizualny. To idealne miejsce na szkole-
nia i konferencje, ale w wakacje warto tu przyjechać na weekend 
z całą rodziną. Ośrodek ma zada-
szony teren do grilla i biesiad przy
ognisku, w stajni są konie rasy
wielkopolskiej oraz bryczka 
i konny tramwaj do wycieczek 
po mieście. Przed wyjazdem 
warto zajrzeć na stronę interneto-
wą www.amazonka.ciechocinek.pl
i poznać aktualną ofertę. Zapra -
szamy!

„Amazonka” na wakacje



Port Lotniczy im. Władysława Reymonta w Łodzi uruchamia
nowe połączenia międzynarodowe: z OLT Express polecimy do
Rzymu, Paryża, Barcelony, Frankfurtu i Edynburga, a Łódź zyska
także dwa nowe połączenie z Warszawą. Jarosław Frankowski, dyrek-
tor OLT Express opowiedział na majowej konferencji prasowej 
o nowej ofercie firmy – loty do Paryża i Rzymu odbywać się będą dwa
razy w tygodniu, zaś do Frankfurtu 3 razy. Z kolei do Barcelony 
i Edynburga polecimy w weekend. Część połączeń zostanie urucho-
miona w październiku i w klasie ekonomicznej kupimy bilety 
w cenie od 99 zł. Można też będzie zarezerwować bilet do miast euro-
pejskich z przesiadką w Warszawie. W Łodzi będą na stałe bazować
dwa duże rejsowe samoloty Airbus A320, co ułatwi łódzkiemu 
portowi rozmowy z potencjalnymi touroperatorami
połączeń czarterowych. Z OLT Express łodzianie
mogą od niedawna latać do Gdańska, Wrocławia 
i Krakowa. Linia OLT Express powstała w 2011 roku
w wyniku przejęcia przez strategicznego inwestora
Amber Gold dwóch polskich przewoźników: OLT
Jetair oraz Yes Airways.                                          (ar)
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Bliżej do Europy

Pod koniec kwietnia Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy 
z Zagranicą (BPTiWzZ) poinformowało o tegorocznym Święcie
Łodzi. Zapytaliśmy Bartłomieja Wojdaka, dyrektora biura, czym się
różni tegoroczna impreza od poprzednich, ile kosztuje i jak zostanie
rozdysponowany fundusz 40 tys. zł na promocję święta w mediach. 

– To będzie typowo łódzkie święto – odpowiada dyrektor – robione
przez łodzian dla łodzian. Dotychczasowe święta były imprezami, w których
występowali wykonawcy z Polski, a nawet zagranicy. W tym roku skupiamy
się na prezentacji potencjału łódzkiej sceny muzycznej, zaprezentujemy łódzkie
zespoły – wystąpią m.in. Trubadurzy, L.Stadt, Psychocukier, Aneta
Lipnicka, Michał Urbaniak. Koszt imprezy wynosi 400 tys. zł, jej organiza-
torem jest Fundacja Lightcraft Kemyd. Na konsultacjach społecznych oraz spo-
tkaniu, na których prezentowane były różne koncepcje tegorocznego Święta

Łodzi, mieszkańcy kładli nacisk na
konieczność podkreślenia łódzkiego
wymiaru tego święta. 40 tys. zł na pro-
mocję święta w mediach Miasto Łódź
zapłaci agencji Mastermind z War -
szawy, wyłonionej w trybie przetargu
nieograniczonego na bieżącą i komplek-
sową obsługę w zakresie doboru, plano-
wania i zakupu mediów. Agencja ta
obsługuje BPTiWzZ do końca 2012
roku. 

Fundacja Lightcraft Kemyd jest z Warszawy, podobnie jak agen-
cja Mastermind. Wszystko odbywa się zgodnie z prawem (przetargi,
konsultacje itp.), a ja od lat wciąż zadaję publicznie pytanie: dlaczego
łódzkie pieniądze na reklamę łódzkich imprez trafiają do agencji,
wydawnictw i biur promocji w Warszawie, Sopocie czy Bydgoszczy? 

Jerzy Mazur 
(wypowiedź dyr. Bartłomieja Wojdaka jest autoryzowana)

Święto Łodzi dla Warszawy?

Wiceprezydent Łodzi Marek Cieślak, dyrektor OLT
Express Jarosław Frankowski, prezes PL Przemysław
Nowak i członek zarządu PL Mariusz Jachimek



Skutery na lato

Podczas kwietniowego CAR
SHOW w Manufakturze można
było obejrzeć ofertę salonu
Przyguccy Inter-Car. Firma jest

Autoryzowanym Dealerem samochodów Renault, Nissan i Dacia,
a od niedawna – także Autoryzowanym Dealerem i serwisem 
skuterów, quadów i motorów Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia 
i Romet w Łodzi. Ich pełną ofertę można obejrzeć, wypożyczyć do
przetestowania oraz kupić w salonach przy ul. Legionów 109 oraz
Przybyszewskiego 176/178. Można je tu kupić za gotówkę oraz na
raty bez pierwszej wpłaty, spłata może być rozłożona na dowolną
liczbę rat od 6 do 36 miesięcy, a wszystkie formalności załatwimy
w salonie.

Idealnym rozwiązaniem na miejskie korki jest skuter – to 
niewielki, zwinny i poręczny pojazd, którym łatwiej zaparkować
niż najmniejszym nawet samochodem. Pali mało, ma doskonałe
osiągi i jest tani w zakupie. Posiada pojemne bagażniki pod 
siedziskiem i mnóstwo schowków na drobiazgi, bez których trud-
no się obejść. W Manufakturze firma Przyguccy Inter-Car pokaza-
ła pierwszy polski elektryczny skuter Romet EV1, jeden z pierw-
szych tego typu jednośladów na świecie, który trafił do produkcji
seryjnej. Rozpędza się do 45 km/h, jedno ładowanie pozwala 
przejechać nawet 70 km, a koszt przejechania 100 km wynosi... 
złotówkę! To idealne pojazdy na
zbliżające się lato. Zapraszamy do
salonów!
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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

PROFESSIONNELS Sp. z o.o.
SPECJALISTYCZNY SERWIS PEUGEOT-CITROEN

ul. 3 MAJA 1/3 róg Pabianickiej
www.professionnels.pl; serwis@professionnels.pl

tel. 042 684-31-37, 683-33-31




