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Poznaj prawdziwy smak Indii

Zapraszamy w Bieszczady!
Rozmowa z Jerzym F. Adamskim, Wójtem Gminy Dydnia

Wójt Dydni
Jerzy Adamski

ad
Kładka n

Sanem

Skansen w Sanoku

t Co warto zwiedzić w regionie?
Dużą atrakcją turystyczną regionu są spływy
kajakowe przełomami Sanu wśród malowniczego
Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego. Atrakcję
stanowi też przeprawa promowa w Krzemiennej
i wisząca kładka na Sanie, wiodąca z Witryłowa
do Ulucza. Wędkarzom oprócz Sanu pełny relaks
zapewniają liczne stawy w Krzemiennej i Temeszowie. Koło łowieckie „Jeleń” z Brzozowa oferuje
myśliwym odstrzały dzików i jeleni w okolicach
Ulucza. Mamy doskonałą bazę noclegową i gastronomiczną w pensjonacie „Dwór Jabłonka” oraz
gospodarstwach agroturystyczne w Grabówce,
Dydni, Niewistce, Obarzymie, Temeszowie
i Uluczu. W Krzemiennej jest też
Ośrodek Wypoczynkowy – położony nad brzegiem Sanu, w sąsiedztwie przeprawy promowej. Organizowane są tu pikniki i imprezy
plenerowe.
t Jakie są najcenniejsze zabytki regionu?
Najstarszą metrykę posiada
drewniana cerkiew grecko-katolicka w Uluczu, wzniesiona
w latach 1510-17 i przebudowywana w drugiej połowie XVII w.
oraz w XIX w. Świątynia położona
jest malowniczo na szczycie zalesionego wzgórza Dębnik, stromo opadającego w szeroką dolinę wijącego się w tym miejscu Sanu. Mamy
przepiękne kościoły – m.in. w Jabłonce, Końskiem,
Witryłowie, Niewistce, Obarzymie, Krzemiennej,
Krzywem i Temeszowie. Niezwykle cenna jest drewniana plebania w Dydni, wybudowana w 1917 r.
w stylu podhalańskim (jedyna w południowo-wschodniej Polsce!). Ozdobą centrum gminy
jest neogotycki murowany kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła
i św. Anny, konsekrowany w 1882 r. Świątynia
w Dydni posiada XVIII i XIX-wieczne wyposażenie,
przeniesione z poprzedniego drewnianego kościoła.
Na terenie całej gminy zachowały się piękne kaplicz-

ce
Dwór w Jabłon

ki i figury przydrożne z XIX i pierwszej połowy XX w.,
spośród których wyróżnia się kapliczka z Witryłowa
z dwuwieżową fasadą. Znajdziemy tu także zachowane dwory szlacheckie, z których najbardziej
okazały jest w Jabłonce. W otoczeniu obfitującego
w starodrzew parku stoi murowany dwór z końca
XVIII wieku. Po wojnie był bardzo zniszczony, ale
po odnowieniu przez właściciela Henryka Berendta
pełni funkcję pensjonatu. Podobnych dworów znajdziemy tu mnóstwo!
t Jakie inwestycje turystyczne są obecnie realizowane w regionie?
Gmina uczestniczy w pracach konserwatorskich prowadzonych w kościołach
w Dydni i Jabłonce oraz w odrestaurowywaniu licznych lokalnych zabytkowych kapliczek. Ze względu na
coraz większą popularność turystyki rowerowej przystąpiliśmy
do realizowanego przez Związek
Gmin Turystycznych Pogórza
Dynowskiego projektu budowy
szlaku rowerowego przebiegającego przez kilka gmin. Dbając
o czystość środowiska naturalnego
jesteśmy w trakcie budowy kanalizacji
sanitarnej. W planach jest również budowa
biogazowni wytwarzającej energię ze źródeł odnawialnych. Na potrzeby turystyki dostosowywana jest
infrastruktura drogowa i rekreacyjna. Rozbudowujemy system infrastruktury aktywnego wypoczynku –
boiska sportowe i place zabaw, zagospodarowywane są
również tereny przyszkolne na potrzeby rekreacji. Dokonywana jest zmiana klasyfikacji terenów rolnych na
inwestycyjne na obszarach najbardziej do tego predysponowanych i przygotowujemy najbardziej atrakcyjne lokalizacje pod inwestycje turystyczne. W związku
z tymi działaniami prowadzone są internetowe działania marketingowe zwiększające dostępność inwestorów do informacji o gminie
i jej ofercie. Serdecznie zatem zapraszam do nas
wszystkich łodzian! Jerzy Mazur

Zapora w Solinie

Święty Jerzy w Denysowie

Stadnina koni Denysowo w Jeżowie (gmina
Wola Krzysztoporska k/Piotrkowa Trybunalskiego) zaprasza 25 maja na Święto Jeździectwa. Odbędą się zawody amatorskie w skokach
i powożeniu, regionalne zawody przy udziale
Bogusławickiego Klubu Jeździeckiego, posłuchamy muzyki ludowej zespołu z Czarnocina.

TURYSTYKA
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Obejrzymy w stadninie stoiska z prezentacją
wyrobów ekologicznych oraz wędliniarskich,
dzieci pobawią się na placu zabaw. O godz.
18.00 odbędzie się III Bieg św. Jerzego, a potem
uczestnicy będą się bawić przy muzyce. Więcej
informacji – na stronie www.denysowo.pl oraz
pod tel. 606 357 852. Zapraszamy!
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t Jakie będzie Triennale w tym roku?
Robimy wszystko, żeby było imponujące. Tegoroczną edycję mogę porównać z dziesięcioma, które robiłem wcześniej i jestem najgłębiej przekonany,
że tegoroczne zapowiada się świetnie. Pierwszy raz udało się obok Triennale
wystartować z nową inicjatywą skierowaną do młodzieży tkackiej - absolwentów szkół wyższych na całym świecie. Pojawią się młodzi tkacze z Chin, USA
oraz wielu krajów „spomiędzy”. Otworzymy zatem 6 maja cztery światowe
imprezy: 14. Międzynarodowe Triennale Tkaniny, 12. Ogólnopolską Wystawę Tkaniny Unikatowej, 10. Ogólnopolską Wystawę Miniatury Tkackiej
i 1. Międzynarodowe Triennale Tkaniny Młodych. Ostatnie Triennale zgromadziło ponad 30 tysięcy widzów, a udział gości zagranicznych jest zwykle
bardzo duży. W tym roku już wiemy, że nie będzie mniejszy.
t Te cztery wystawy w Łodzi generują także następne wydarzenia...
Główne, najważniejsze imprezy łódzkie cieszą się wielkim autorytetem
w całej Polsce: w tym roku odbywa się w kraju 87 wystaw, które uzyskały tytuł „Wystawy towarzyszącej 14 Międzynarodowemu Triennale Tkaniny”. Te
87 imprez tworzy potężny polski festiwal tkaniny. Część z nich „powtarza
wzór” imprez odbywających się w Łodzi. Tak jest z Międzynarodowym Nadbałtyckim Triennale Miniatury Tkackiej w Gdyni, które skupia kilkanaście
wystaw odbywających się w Polsce Północnej. Podobnie jest z Festiwalem
Tkaniny na Dolnym Śląsku, organizowanym przez Fundację na rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej. Obok międzynarodowego sympozjum w Kowarach odbywa się kilkanaście wystaw również w pobliskiej Saksonii, czy północnych Czechach. Odkąd upadły wielkie imprezy w Kioto
i Lozannie, triennale w Łodzi jest teraz najstarsze, a zawsze było największe.
t Przewodniczy Pan Radzie Programowej Triennale społecznie, nie pobierając
za to wynagrodzenia. Kto jeszcze jest w Radzie?
Ze względów finansowych musieliśmy zrezygnować z zagranicznych
członków Rady. Są chętni, ale ktoś musiałby zwrócić im koszty przyjazdu
do Łodzi. Jako doradców wykorzystujemy kilkudziesięciu konsultantów
narodowych. Rada Programowa to przede wszystkim prominentni artyści
tkacze z Polski. Staramy się o szeroką reprezentację – wszystkie środowiska
mają tu swoich przedstawicieli. W Radzie jest również przedstawiciel Miejskiej Galerii Sztuki, bo to nasz stały partner, jest przedstawiciel Wydziału
Kultury oraz trzy osoby reprezentujące głównego organizatora imprezy,
czyli nasze muzeum.
t Do 30 kwietnia był Pan dyrektorem Centralnego Muzeum Włókiennictwa.
Co Pan będzie teraz robił?
Muzeum świetnie się rozwija – niedawno otworzyliśmy nowe i atrakcyjne
wirtualne e-muzeum. W ubiegłym roku mieliśmy bardzo dobrą frekwencję:
65. tysięcy zwiedzających, a obecny rok zapowiada się nie gorzej. Nie chcę
rzucać kamyczkiem do innych ogródków, ale pozyskanie widza kosztuje nas
mniej niż w innych instytucjach kultury. Nie myślałem o rezygnacji ze stanowiska i emeryturze, ale pogarszająca się od lat sytuacja finansowa muzeum
i problemy z triennale wymusiły na mnie taki krok. Władze miasta rozwiązały
problemy finansowe triennale, ale wszystkie inne pozostały. Nie bardzo mam
czas, aby myśleć o przyszłości, bo wszystko przed 30 kwietnia chciałbym „zapiąć na ostatni guzik”. Honor i przyzwoitość wymagają, aby nie zawieść nadziei 130 artystów z 50 krajów, którym obiecaliśmy wielką, międzynarodową
wystawę, a nikt z nich nie uwierzy, że gwarancje finansowe miasta otrzymaliśmy 2 miesiące przed jej otwarciem. Trochę więc czuję się jak Zawisza Czarny
z Garbowa pod Gołąbcem; skądinąd rodzinnie nie mamy
nic wspólnego. Bezrobotny nie będę, bo od ponad 40
lat jestem wykładowcą w Akademii Sztuk Pięknych,
gdzie w odróżnieniu od władz miasta mój wiek nie
jest problemem, a kompetencje są doceniane.
t Dla nas jest Pan wiecznie młody i kompetentny,
a łamy będą zawsze otwarte. Bardzo Panu
dziękuję za rozmowę.
Beata Ostojska

Na okładce: Restauracje „Ganesh” w Manufakturze

Wszelkie prawa zastrzeżone.
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WYDARZENIA

Wszystko to można otrzymać korzystając z wynajmu powierzchni konferencyjnych znajdujących
się w zabytkowym, rewitalizowanym zespole budynków pofabrycznych L. Grohmana na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego 22/24. Do wynajęcia są tu nowocześnie
zaaranżowane i wyposażone sale konferencyjne oraz
szkoleniowe o różnej powierzchni, z profesjonalnym
zapleczem technicznym, umożliwiającym prowadzenie prezentacji i szkoleń na najwyższym poziomie.
Znajdziemy tu kilka sal o różnej powierzchni i wyposażeniu, idealnych do organizacji konferencji, szkoleń, prezentacji i eventów.
Sala konferencyjna K1 (powierzchnia ok. 430
mkw., ilość miejsc siedzących 250-300 osób) została
zaprojektowana tak, aby stworzyć różne możliwości
aranżacyjne za pomocą ścian mobilnych zgodnie z
zapotrzebowaniem: np. K1A o powierzchni ok. 160
mkw. dla 110 osób, K1B (ok. 110 mkw. dla 50 osób),
K1C (ok. 160 mkw. dla 100 osób) oraz K1D (ok.
270 mkw. dla 150 osób). Sale konferencyjne posiadają system nagłośnienia oraz system wizyjny, wyposażone są w stoły konferencyjne, krzesła, ekrany
elektryczne, projektory, mikrofony oraz bezprzewodowy internet. Zapewniona jest również możliwość
korzystania z tłumaczeń symultanicznych. Z kolei
sale konferencyjne K2 i K3 zostały zaprojektowane z
myślą o kameralnych spotkaniach, z niewielką liczbą
uczestników: pierwsza o powierzchni ok. 30 mkw.
dla 16 osób, druga – o powierzchni ok. 25 mkw. dla
14 osób. Sale konferencyjne wyposażone są w sprzęt
RTV, flipchart’y, stoły konferencyjne, krzesła oraz
bezprzewodowy internet. Zapraszamy!

Strefa na wynajem

Szkolenie w zabytkowych wnętrzach? Spotkanie biznesowe z możliwością wypadu
do smakowitej, pobliskiej restauracji? Konferencja w zacisznym miejscu? Event na
świeżym powietrzu przy zabytkowych fabrykach z XIX w.?

Informacje: Marta Zdrzynicka
tel. (+48) 42 275 50 54
konferencja@sse.lodz.pl
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA
ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź

Światowe marki i fabryczne ceny
PTAK OUTLET, pierwszy tego typu
obiekt o zasięgu międzynarodowym,
nie zwalnia tempa. Do salonów tak
renomowanych marek, jak Tommy
Hilfiger, Lacoste, Pierre Cardin
czy Reserved w kwietniu dołączyły kolejne sklepy, w których
obowiązuje żelazna zasada
outletowa, że ceny muszą być
niższe minimum o 30 proc.
od cen tych samych towarów
w regularnych sklepach i innych galeriach handlowych.
Pod koniec miesiąca otwarty
został pierwszy w regionie outletowy sklep znanej w całej Polsce
marki dla dzieci SMYK i z tej okazji
PTAK OUTLET zorganizował fantastyczny weekend z myślą o najmłodszych.
Z kolei 27. kwietnia odbyło się otwarcie pierwszego w regionie sklepu outletowego marki Triumph, oferującego
bogaty wybór bielizny i strojów kąpielowych. Kwiecień obfitował
również w eventy kulturalne. 11 kwietnia odbył się koncert legendarnego, rockowego zespołu Dżem, który zgromadził liczną, entuzjastyczną publiczność. Zorganizowana została także impreza
wystawienniczo-seminaryjna pt. „Szwalnia tylko dla profesjonalistów. Mini Szwalnia 2013”. Z kolei w maju planowane są kolejne
niespodzianki i otwarcia nowych salonów. Więcej informacji – na
stronie www.ptakoutlet.pl oraz na facebooku. Zapraszamy!

Zespół
„Dżem”

RYNEK
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Śluby

z kryształami

W marcu powstała Łódzka Grupa
Ślubna, do której należy kilkanaście firm
mogących kompleksowo obsłużyć nawet najbardziej wymarzony ślub i wesele:
Restauracja Gronowalski&Buddha Pub,
G.W. & Crystal Fashion, Rosado, Wojewoda Studio, Cukiernia Robert Dybalski, Joyvi, Marta Rawecka Photography,
Change, Modium, Dental S, Elvid, Itd.
Collection, Fabryka Rozrywki, Novaklima, Kwiaciarnia Pokolenia, Perfect
Moments, Cardco i Strózik Design. Od
25 marca do 19 kwietnia na falach Radia
ESKA w programie „Kurzela i Skrzypek
od 15.00” trwał konkurs weselny, w którym do wygrania było mnóstwo nagród.
Gala Finałowa odbyła się 20 kwietnia
w Restauracji Gronowalski&Buddha
Pub – dawnej szarpalni bawełny Ludwika
Grohmana w kompleksie Łódzkiej Specjal-

nej Strefy Ekonomicznej. Zwycięska para Ada i Piotr otrzymała z
rąk Włodzimierza Gronowalskiego czek na organizację wesela dla
50 osób w pięknych wnętrzach Restauracji Gronowalski oraz całą jego
otoczkę – suknię ślubną, garnitur,
filmowanie wesela kamerą HD, limuzynę do ślubu, biżuterię, sesję
zdjęciową, zabiegi fryzjerskie oraz
SPA. Impreza trwała od 14.00 do
prawie 21.00, goście mogli tu
porozmawiać na stoiskach firm
partnerskich przedsięwzięcia,
podziwiać pokazy kryształowej
biżuterii, tańca, sukien, garniturów i bielizny oraz wysłuchać
znakomitej muzyki. Organizatorzy zapowiadają, że pomysł
ślubnej gali będą rozwijać. (jm)

Wnętrze Roku 2012

Dizajnerski projekt
Włodzimierza Gronowalskiego wspierała
radą projektantka Iwona
Masztalska
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Rozstrzygnięto Konkurs na Najlepsze
Wnętrze Roku 2012. Autorzy wnętrz, inwestorzy, wykonawcy i łodzianie zgłosili 18
wnętrz w strefie ulicy Piotrkowskiej oraz
14 wnętrz z obszaru całego miasta, budujących tożsamość lub chronionych konserwatorsko. Kapituła nominowała do konkursu 11 najciekawszych realizacji wnętrz
użyteczności publicznych zrealizowanych
i oddanych do użytku. W poszczególnych
kategoriach tytułem Najlepszego Wnętrza
nagrodzono kawiarnię „Columbus Coffee”
przy ul. Piotrkowskiej 72, restaurację „Gronowalski&Buddha Pub” przy ul. Tymieniec-
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kiego 22/24, oraz salę balową Akademii
Muzycznej przy ul. Gdańskiej 32. Spośród
najlepszych wnętrz w poszczególnych kategoriach wybrano Najlepsze Wnętrze 2012
roku: tytuł zdobył zespół wnętrz Restauracji Gronowalski&Buddha Pub. Konkurs po
raz 23. zorganizowała Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, a partnerami Fundacji w realizacji
konkursu były: Łódzka Okręgowa Izba Architektów i łódzki oddział Stowarzyszenia
Architektów RP. Opiekę medialną nad konkursem sprawowały TVP Łódź, Radio Łódź,
Dziennik Łódzki. Gratulujemy!
(jm, zdjęcia: JSM, www.adrianbiczysko.com)
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Sprawdź potencjał
swojego biznesu!

PET FAIR zaprasza!

W dniach 7-8 maja Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają do hali
CK-W na Targi Logistyczne, odbywające się w ramach Kongresu „Wojsko
Polskie Szansą dla Przedsiębiorczości”. – To projekt skierowany do przedsiębiorców, którzy chcą zaprezentować
swój potencjał biznesowy jako odpowiedź na zapotrzebowanie Wojska Polskiego – podkreśla
Anna Chmielewska, kierownik projektu. – Do udziału zaprosiliśmy przedsiębiorstwa z branży tekstylno-odzieżowej,
spożywczej, paliwowej, farmaceutycznej
i budowlanej. Będzie to okazja
do bezpośredniego spotkania
z przedstawicielami służb wojskowych i dotarcia do nich
z ofertą biznesową. To także
szansa na spotkanie przedsiębiorców, którzy już dostarczają
produkty bądź świadczą usługi
dla wojska. Do Łodzi przyjadą
przedstawiciele Służb Logistycznych,
którzy odpowiedzą na najważniejsze
pytania i wątpliwości związane ze współpracą z instytucjami państwowymi. Uczestnicy
będą mogli dowiedzieć się m.in. o systemie zamówień
publicznych, przetargach, certyfikacji wyrobów i specyfikacji zamawianych
produktów. Więcej informacji - na stronie www.kwatermistrzostwo.com

TARGI

W dniach 10-12 maja odbędą się
w Łodzi XIII Międzynarodowe Targi Zoologiczne PET FAIR. Imprezę
organizują Międzynarodowe Targi
Łódzkie, a odbędzie się w Centrum
Konferencyjno-Wystawienniczym
przy al. Politechniki 4. Zaprezentuje się tu ponad 60 firm z Polski
i zagranicy, które pokażą pokarmy
dla zwierząt oraz akcesoria do ich
hodowli i pielęgnacji. Obejrzymy
tu również liczne wydawnictwa
poświęcone zwierzętom. Pionierską
inicjatywą mającą na celu wsparcie
branżowego charakteru imprezy
będzie Specjalna Oferta Targowa,
przygotowana przez wystawców wyłącznie na targi: rabaty i serie limitowane produktów dla właścicieli
hurtowni, sklepów stacjonarnych
i internetowych oraz gabinetów weterynaryjnych.
Targom PET FAIR towarzyszy
wiele imprez o charakterze masowym. Najważniejszą z nich jest
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Międzynarodowa
Wystawa Kotów Rasowych, na której można będzie
podziwiać „misie” brytyjskie, rosyjskie niebieskie, koty burmskie
i norweskie leśne, syberyjczyki
i ragdole, devon i cornish rexy,
nagie sfinksy i ogromne maine
coony, a także koty perskie i
orientalne, dwie najstarsze rasy
na świecie. Na targach nie zabraknie również psów i atrakcji dla
ich miłośników. Łódzki oddział
Związku Kynologicznego przeprowadzi pokazy wyszkolenia psa
w zakresie posłuszeństwa i obrony, pokaz agility oraz ras psów.
Na miłośników gryzoni czekają
wystawy rasowych świnek morskich, myszy oraz szczurów. Obejrzymy tu także wystawę akwariów
dekoracyjnych, gekonów oraz
agam, a także przepięknych karpi
koi. Więcej informacji – na stronie
www.petfair.pl Zapraszamy!
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Telekomunikacja

w rozsypce

t Jaki jest stan aktualny branży?
w Holandii do połączenia Urzędu Regulacyjnego, czyli tamtejszeNie ma już jednolitego pojęcia branży. Istnieje branża
go UKE, z tamtejszym Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsusamorządowa, która inwestuje w telekomunikację, i operamentów. Ja ten pomysł lansowałam już od 2004 r. Przed wyboratorzy telekomunikacyjni, którzy też nie są jednolitym śromi w 2005 r. był on nawet rozpatrywany przez obie główne partie.
dowiskiem, bo są tu małe firmy i giganci, a są też konsorcja
Ale nigdy nie został implementowany. To najlepszy moment,
medialno-telelekomunkacyjne, które dyktują warunki konkużeby do tego podejść ponownie. Nie jest dobry obecny system,
rencji na tym rynku – jak grupa Solorza czy Orange, związany
w którym UKE ma uprawnienia wyłącznie mediacyjne, a UOKiK
aliansem z PTC. Dzisiaj jest bardzo dużo różnych interesów,
zajmuje się wyłącznie zbiorowymi naruszeniami uprawnień konktóre trzeba uwzględniać i pogodzić. Inwestycje są potrzebne
sumentów. Pojedynczy szary człowiek ze swoją sprawą, krzywdą
społeczeństwu i regionom, i wszyscy próbują znaleźć proinwe- Rozmowa z Anną
i wysokim rachunkiem – jest sam. Ewentualnie może iść na policję
stycyjne rozwiązania, sprzyjające szczęśliwemu zakończeniu
lub do sądu, gdzie umorzą sprawę ze względu na znikomą szkoStreżyńską, Prezesem dliwość czynu lub wyroku doczeka się za dwa lata. Ten system dla
inwestycji. Zmienia się polityka Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który – podobnie jak Komisja Europejska – lansuje Centrum Studiów
konsumentów nadal nie działa. W UKE dzięki łańcuchowi ludzi
proinwestycyjne regulacje rynkowe, bo obecnie jest taka moda.
dobrej woli u operatorów w 95 procentach przypadków skargi
Regulacyjnych
Tymczasem głównie powinna zmienić się polityka rządowa
były pozytywnie rozpatrywane, nawet jeśli konsumenci się mylili.
(szczególnie w zakresie barier administracyjnych i programów wsparcia fiTaki system na dłuższą metę nie ma szans funkcjonowania, gdyż opiera się
nansowego), a nie regulacja w sensie obowiązków operatorów znaczących.
na szlachetności i zaangażowaniu jednostek, a nie podstawach prawnych.
t Jaki jest stan obecny? Czy ustawy już zostały znowelizowane?
Potrzebujemy prokonsumenckich rozwiązań systemowych, a nie inicjatyw
Tak, zarówno prawo telekomunikacyjne, jak i megaustawa – zostały pocharytatywnych, jednak UKE nie ma inicjatywy legislacyjnej i jest skazane
prawione. Znowu nie do końca szczęśliwie, bo na przykład art. 30 dotycząna narzędzia mediacyjne.
cy wejścia na budynki spółdzielcze, budzi kolejne wątpliwości. Natomiast t Czytelnicy dostają maile w sprawie słynnego „pobieraczka”. Co im radzić?
ogólnie można powiedzieć, że mamy coraz lepsze przepisy, ale Komisja
Pobieraczek nie podlega prawu telekomunikacyjnemu, musieliśmy
Europejska nie pozwala nam zasypiać, bo już się pojawiają nowe pomysły przekazać sprawy do UOKIK. Mieliśmy do czynienia z biznesem świado– m.in. rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego o redukcji koszmie wykorzystującym oszustwo, wiec nie mogło być mowy o „dobrej woli”
tów inwestycyjnych w telekomunikacji. Akurat tak się składa, że chociaż przedsiębiorcy. W rodzinie mam podobną sytuację i wrzucamy ich maile
wzbudziło wielkie nadzieje, jest fatalnie napisane, bez wyobraźni i wiedzy „do kosza”, ale każda sprawa wymaga indywidualnej oceny. „Pobieraczek”
o procesie inwestycyjnym. Dlatego minie jeszcze zapewne dużo czasu, zadostał już drugą decyzję od UOKiK stwierdzającą rażące naruszenie prawa
nim ujrzy światło dzienne. Same idee są ogromnie wartościowe, jednak dla konsumenckiego. Sprawa przeszła przez wszystkie instancje sądowe, a 27
Polski, poza koordynacją inwestycji, mało odkrywcze – dawno już minęlimarca br. Sąd Apelacyjny potwierdził, że właściciele portalu pobieraczek.
śmy ten etap. Szkoda, że projekt nie idzie głębiej i dalej, bo już w zeszłym pl wprowadzali konsumentów w błąd i utrzymał karę finansową nałożoną
roku w lipcu w ramach prac grupy memorandum w Ministerstwie Admina przedsiębiorców w wysokości blisko 240 tys. zł. Wszystko jest opisane na
nistracji i Cyfryzacji złożyliśmy szereg propozycji zmian w prawie inwestronie www.uokik.gov.pl – mam więc wrażenie, że wspomniane maile są
stycyjnym, które mogłyby nam ułatwić życie i spowodować, że sieci będą działaniami pozorowanymi lub ktoś kupił te długi i próbuje je odzyskać,
powstawały szybciej i taniej. Do dzisiaj nasze propozycje nie ujrzały światła
ale zrobił na tym bardzo cienki interes. Przydziennego, co potwierdza moją tezę, że te wszystkie grupy konsultacyjne są
dałaby się ocena UOKIKu co w tej sprawie polistkiem figowym przykrywającym nagość władzy i rządu, który nie ma konwinni zrobić konsumenci; sama decyzja nie
cepcji, próbuje ją pozyskać z rynku, ale jak ją pozyskuje – to jej nie rozumie
niesie ze sobą żadnej wartości informacyjnej
i nie umie jej przekuć na konkrety.
dla konsumentów co do ich dalszych praw,
t Jako Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawsze Pani walczyła o
a to właśnie ten urząd jest za konsumentów
interes przeciętnego użytkownika telefonu. W jakiej sytuacji jest on dzisiaj?
w Polsce odpowiedzialny.
To dobry dzień na zadanie takiego pytania, bo dzisiaj właśnie doszło
t Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Mazur

w „Euro50 2012”
Dwa pytania do Szymona Karbowskiego, Dyrektora Działu Rozwoju TOYA
t Wrócił pan niedawno z Londynu.
Jaki był cel tego wyjazdu?
W marcu odbył się w Londynie Cable Congress, czyli największa licząca się impreza branży
kablowej w Europie. Byłem tam
z dwóch powodów. Po pierwsze
braliśmy udział w samym kongresie, a po drugie – odbywało się
tam wręczenie nagród “Euro50”
przyznawanych przez wydawany
w Anglii miesięcznik „Digital TV
Europe”, ukazujący się od 25 lat w
całej Europie, a traktujący o bran-
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ży telewizji płatnej – kablowej, satelitarnej oraz internetowej. Miesięcznik co roku publikuje listę 50
osób, które odegrały największą
rolę w branży w mijającym roku,
a ja znalazłem się wśród 50 laureatów z 2012 r. na liście pięciu osób
w kategorii “Technology Leader”.
To ogromne wyróżnienie. Znalazłem się zatem w bardzo dobrym
towarzystwie takich firm, jak
BSKYB czy UPC, co podkreśla innowacyjność naszej firmy i mojego działu, który bardzo intensyw-

nie rozwija usługi interaktywnej
telewizji wyznaczając trendy na
rynku. Po raz kolejny pokazaliśmy, że liczymy się w Europie,
że mamy coś do powiedzenia
i robimy rzeczy, które są naprawdę uznawane i cenione.
t Rozmawiamy na targach Intertelecom w kwietniu. Co nowego
macie w planach na najbliższe
miesiące?
Nie mogę ujawnić wszystkich
szczegółów, ale naszym ogromnym sukcesem jest Platforma 3G.
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Rozbudowujemy obecnie katalog
VOD – wirtualnej wypożyczalni
wideo. Znajdzie się w nim jeszcze
więcej ciekawszych i najświeższych
filmów. Będzie też więcej możliwości obejrzenia tego, czego nigdzie
indziej nie ma. Wystartowaliśmy
w czasie targów z pięcioma filmami, które swoją europejską premierę będą miały podczas Sundance
Festival w Londynie 25 kwietnia.
A więc jeszcze przed ich premierą
można je obejrzeć na naszej platformie.		
(Not. jm)

TELEKOMUNIKACJA

ej
motoryzacji
Pokochaj swoje
auto!
Przy robocie

Po robocie

MOTORYZACJA
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Firma Auto SPA oferuje ekologiczną myjnię parową i autokosmetykę samochodową w samym sercu Łodzi (ul.
Kilińskiego 85, tel. 608 88 33 11, www.
autospa-lodz.pl). Para o wilgotności
5% i temperaturze 220 stopni jest wystrzeliwana pod dużym ciśnieniem,
dzięki czemu bardzo szybko rozpuszcza brud w trudno dostępnych miejscach. Wystarczy wtedy czystą ściereczką z mikrofibry przetrzeć powierzchnię
i samochód jest idealnie czysty i suchy.
Myjnia parowa nadaje się do czyszczenia nadwozia, kół, kołpaków, felg aluminiowych, progów, uszczelek, silnika
(sucha para nie uszkodzi układów elektronicznych), a także wnętrza samochodu. Wpadnij do nas i przekonaj się, że
warto pokochać swoje auto! W ofercie
posiadamy także
inne usługi czyszczące – możemy
wyprać dywany
lub wymyć okna
w restauracjach
(tel. 503 730 977,
więcej na www.
comfortclean.pl).
Zapraszamy!
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t Rozpoczęła się druga edycja Turnieju Piłkarskiego Skrzydlewska Cup.
To pomysł na szukanie młodych talentów?
Turniej miał być przede wszystkim dobrą zabawą dla uczniów szkół
podstawowych, ale już po pierwszej edycji okazało się, że dla młodych piłkarzy-amatorów to nie tylko zabawa. Dla tych chłopców turniejowe mecze to była bardzo poważna walka, dosłownie o każdy centymetr boiska.
Widziałam łzy pokonanych i wielką radość zwycięzców, były piękne gole
i niesamowite parady bramkarskie. Przyznam, że na Orlikach, gdzie rozgrywaliśmy mecze, emocje były większe niż na profesjonalnych, ligowych
boiskach. A jeśli przy okazji Skrzydlewska Cup kilku chłopców zakocha się

Rozmowa z Joanną
Skrzydlewską, poseł
do Parlamentu
Europejskiego

W maju gramy w Skrzydlewska Cup 2013
w piłce i trafi do klubu, a później – być może – nawet do reprezentacji Polski,
to świetnie. Ale nie szukanie talentów było i jest moim celem.
t Zatem co jest Pani celem?
Wymyśliłam tą imprezę przed rokiem, kiedy Polska szykowała się
do EURO 2012. Pomyślałam wtedy, że mamy piękne Orliki, a niemal
każdy chłopiec kopie piłkę z kolegami – czy to na Orliku właśnie, czy
podwórku. Z myślą o tych chłopcach zdecydowałam: zrobię im turniej,
taki poważny z eliminacjami, półfinałami, finałem i oczywiście nagrodami. Chciałam, żeby dzieci ze szkół w Łodzi i województwie miały własne
EURO. Szkoły mój pomysł zaakceptowały, do pierwszej edycji zgłosiło
się 81 drużyn, wiele z nich gra z nami również w tym roku, co oznacza, że
turniej im się spodobał i to jest dla mnie najważniejsze. Drugi rok z rzędu
prawie 1000 chłopców z całego województwa kopie piłkę w Skrzydlewska
Cup. I sprawa im to ogromną frajdę.
t Pani turniej dowodzi, że uczniowie interesują się nie tylko grami komputerowymi i internetem...
Moim zdaniem nie jest prawdą, że dzieciom nie chce się ruszać czy nie
lubią sportu. Przeciwnie: uczniowie uwielbiają sport, rywalizację z rówieśnikami, ale trzeba im zaproponować coś ciekawego, innego, czego nie mają na
co dzień. Nie ma nic złego w grach komputerowych, ale pod warunkiem, że

są jedną z wielu rozrywek młodego człowieka. Choć mnie zawsze bardziej
interesował sport i próbuję „zarażać” sympatią do sportu młodzież. Powodzenie turnieju pokazuje, że „zarażam” skutecznie.
t O co chłopcy walczą w Skrzydlewska Cup 2013?
Walczą przede wszystkim o prestiż, bo zwycięstwo zawsze jest najlepszą nagrodą. Ale są także inne – każdy uczestnik imprezy dostaje koszulkę
i spodenki piłkarskie, a szkoła – pamiątkowy dyplom. Dla zwycięzców mam
dodatkowo profesjonalne komplety strojów piłkarskich, ale to nie koniec.
Triumfatorzy dostają także bilety na mecz ekstraklasy na stadionie Widzewa i mają profesjonalny trening z Michałem Probierzem, byłym piłkarzem
i szkoleniowcem Widzewa i ŁKS.
t Nauczyciele też mogą na coś liczyć?
Nauczyciele i trenerzy zwycięskich drużyn wraz z osobą towarzyszącą
odpoczywają po trudach turnieju w Brukseli. Jadą na moje zaproszenie na
wycieczkę, połączoną ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego i urokliwych zakątków Brukseli.
t Kiedy poznamy zwycięzców Skrzydlewska Cup 2013?
Wielki finał 21 czerwca na Orliku Szkoły Podstawowej nr 114 przy ul. Milionowej w Łodzi. Kibiców futbolu już zapraszam, gwarantuję prawdziwe,
piłkarskie emocje. 					
(BeO)

McLaren w Genewie
Rozmowa z dr inż. Krzysztofem Dwornikiem

t Jeszcze do niedawna McLaren i Mercedes „grali” w jednej drużynie...
I to zarówno przy produkcji samochodów
sportowych SLR, jak i w Formule 1, w której jeździł
wspólny zespół McLaren Mercedes. Współpraca zaczęła się kruszyć, gdy McLaren zapowiedział w 2009
r. produkcję tzw. samochodu ulicznego MP4-12C,
który mógł zagrozić SLS AMG, czyli tzw. „skrzydlakowi”. Odpowiedzią Mercedesa było wykupienie
od Hondy/Braun GP zespołu Formuły 1 i stworzenie własnego teamu. McLaren konsekwentnie
jednak chce powrócić na rynek jako producent aut
z tej samej półki, co Mercedes, Lamborgini, Bugatti
i Ferrrari – sportowych samochodów o dużych silnikach, przeznaczonych dla wybranej grupy klientów. Może nie tych z najgrubszym portfelem, bo
Lamborgini Veneno to koszt rzędu 3,5 mln euro,
a McLaren to „jedynie” kilkaset tysięcy euro.
t I co McLaren pokazał w Genewie?
Model McLaren MP4-12C z silnikiem 3,8 litra w ośmiocylindrowym układzie V. Samochód
ma aspiracje sportowe, bo swobodnie przekracza 300 km/h i może stawać w szranki z samochodami typu Ferrari, Porsche, Lamborgini.
McLaren chce je produkować w ilości ok. tysiąca
sztuk rocznie w kilku wersjach. Jest więc nowym
graczem w tym segmencie, co nie budzi zadowolenia u dotychczasowych liderów.
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t Siedział Pan w nim?
Nie, to są stoiska zamknięte, do których dostęp mają tylko zaproszeni goście – potencjalni
klienci. Choć debiut MP4-12C był w 2009 r., to
na rynek trafił dopiero w 2011 r. McLaren 12 C
wyceniono od 200 tys. euro. Cena „skrzydlaka”
Mercedesa zaczyna się od 700 tys. zł – od razu
widać, że to ta sama półka, tak cenowa, jak i
techniczna. McLaren 12C po 11 sekundach
od startu pędzi 200 km/h i osiąga 328 km/h.
I teraz ktoś chce taki bolid produkować w ilości
1000 sztuk rocznie! Ale to jeszcze nie wszystko.
Pokazano także wersję McLaren P1 (w cenie ok.
4,5 mln zł) o mocy ponad 900KM, który astronomiczne 300 km/h
osiąga po 17 sek. Jest to
następca legendarnego McLarena
F1, wyprodukowanego w ilości 100 sztuk,
z czego tylko
64 w wersji
ulicznej (F1
LM kosztuje
dziś 8 milionów zł!).
Przez ponad
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10 lat był to najszybszy samochód świata – rozwijał prędkość 386 km/h na torze prostym. Na
torze kolistym pokonał go dopiero w 2005 r.
Bugatti Veyron, który pojechał z prędkością
407,8 km/h.
Notował: Jerzy Mazur
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W spółdzielni Socjalnej „Szansa”, powstającej z inicjatywy Międzynarodowej Fundacji Kobiet przy ul. Cieszkowskiego 2a, zagrał
w kwietniu dla seniorów zespół Pawła Samokhina SAMOKHIN
BAND. – Był to pomysł pani Zdzisławy Janowskiej – wyjaśnia znakomity
wokalista i trębacz – ja tylko dołączyłem się do niego muzycznie. Spodobało mi
się to, żeby zagrać dla ludzi starszych, samotnych i niezbyt uposażonych finansowo.
Dlatego gramy tu za pół darmo, gdyż zarabiamy na innych imprezach. Grafik
mamy wypełniony: w maju zapraszamy na „Biesiadę Rozśpiewanych Narodów” do zamku w Legnicy, potem na Dni Zduńskiej Woli oraz Dni Uniejowa,
a terminy są na stronie samokhinband.pl
Od dawna chciałam stworzyć miejsce – mówi z kolei prof. Zdzisława
Janowska, inicjatorka projektu i społeczny prezes Międzynarodowej

RYNEK

Fundacji Kobiet – w którym bezrobotne osoby będą mogły zarabiać na życie.
W 2009 r. miasto zaproponowało nam pusty pawilon przy parku „Sielanka”,
wymagający kapitalnego remontu. Zaczynaliśmy od zera, ale dzięki prawie 50
sponsorom, jak np. PZU, Dalkia, PGE, Indesit, Ceramika Paradyż, Koło, PB
Construction czy BSP Opel/Chevrolet, rozpoczęliśmy prace budowlane w 2011
r. Później doszli kolejni sponsorzy, którzy w całości będą sprawować społeczną
kontrolę nad działalnością spółdzielni. Dzięki ich hojności mogliśmy mieszkańców pobliskiego osiedla zaprosić na bal sylwestrowy i karnawałowy, a teraz na
występy SAMOKHIN BAND. Przed nami jeszcze sporo prac, gdyż chcemy tu
także uruchomić bar z tanimi posiłkami, pogotowie krawieckie, pomoc dla osób
starszych i dzieci. Zapraszam wszystkich do współpracy! Więcej informacji na
stronie www.spoldzielnia-szansa.pl (tel. 42 632 33 59)
Not. jm
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WAŻNE TELEFONY
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
tel. . . . . . . . . . 42 664-10-10, 42 664-10-00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 663-30-50
URZĄD MIASTA ŁODZI
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
tel./fax . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 638-59-55
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

tel. . . . . . . . . . 42 638-59-57, 42 663-77-33

INFORMATOR MIEJSKI
INFORMACJA LOTNISKOWA
- PORT LOTNICZY ŁÓDŹ
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 683-52-55
INFORMACJA LOTNICZA PLL LOT
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801-703-703

ALARMOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 112
POGOTOWIE RATUNKOWE . . . . . . tel. 999
POLICJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 997
STRAŻ MIEJSKA. . . . . . . . . . . . . . . tel. 986

INFORMACJA MPK
tel. . . . . . . . . . 42 672-11-12, 801-301-309

STRAŻ POŻARNA . . . . . . . . . . . . . . tel. 998

INFORMACJA PKS
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 631-97-06

POGOTOWIE GAZOWE . . . . . . . . . . tel. 992

INFORMACJA KOLEJOWA PKP
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 205-50-07

BIURO NUMERÓW . . . . . . . . . . tel. 118-913

POGOTOWIE ENERGETYCZNE . . . . tel. 991
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE . . . . tel. 994

HOTELE
DoubleTree
by Hilton****

ALICJA**
Łódź,
al. Politechniki 19A
tel. 42 684-63-70
recepcja@hotel-alicja.pl
www.hotel-alicja.pl

mHotel***

otwarcie
w II kwartale 2013 r.

Łódź,
ul. Łąkowa 29
tel. 42 208-80-00
www.doubletree.hilton.pl

Łódź,
ul. Św. Teresy 111
tel. 42 652-99-90
mhotel@mhotel.eu
www.mhotel.eu

andel’s****

DZIKIE
WINO

REYMONT***

Łódź,
ul. Ogrodowa 1
tel. 42 279-10-00
info@andelslodz.com
www.vi-hotels.com/pl/andels-lodz/

Wiewiórczyn,
ul. Hallera 49
tel. 43 676-20-20
info@dzikiewino.com.pl
www.dzikiewino.com.pl

Łódź,
ul. Legionów 81
tel. 42 633-80-23
reymont@hotelewam.pl
www.hotelewam.pl

AVIATOR***

GRAND***

WILLA
IMPRESJA

Pabianice,
ul. Św. Rocha 8/10
tel. 42 292-19-81
recepcja@hotelaviator.com.pl
www.hotelaviator.com.pl

Łódź,
ul. Piotrkowska 72
tel. 42 633-99-20
grand@hotel.com.pl
www.grand.hotel.com.pl

Pabianice,
ul. Żeromskiego 20A
tel. 42 227-14-14
recepcja@willa-impresja.pl
www.willa-impresja.pl

TEATRY · KINA · MUZEA
FILHARMONIA ŁÓDZKA im. Artura Rubinsteina

ul. Narutowicza 20/22

TEATR WIELKI
pl. Dąbrowskiego

. . . . tel. 42 664-79-79

MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ

KINO CHARLIE

MUZEUM MARTYROLOGII RADOGOSZCZ

ul. Narutowicza 20 . . . . . . tel. 42 630-36-03

ul. Piotrkowska 203/205
. . . . . . 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

KINO BAŁTYK

ul. Więckowskiego 15

. . . . tel. 42 633-44-94

TEATR POWSZECHNY

CINEMA CITY
ul. Karskiego 5

. . . tel. 42 636-00-92

. . . . . . . tel. 42 664-64-64

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

ul. Zgierska 147 . . . . . . . tel. 42 655-36-66

MUZEUM SZTUKI

ul. Więckowskiego 36

. . . . tel. 42 633-97-90

MUZEUM SZTUKI - ms2

ORANGE IMAX

PAŁAC HERBSTA (oddział Muzeum Sztuki)

ul. Traugutta 18 . . . . . . . tel. 42 633-70-13
ul. Karskiego 5

. . . . . . . tel. 42 664-64-64

SILVER SCREEN

al. Piłsudskiego 5 . . . . . tel. 42 639-58-00/58

ul. Ogrodowa 19 . . . . . . . tel. 42 634-39-44
ul. Przędzalniana 72 . . . . . tel. 42 674-96-98

SKANSEN MIEJSKIEJ ARCHITEKTURY
DREWNIANEJ

ul. Piotrkowska 282. . . . . . tel. 42 683-26-84

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
I ETNOGRAFICZNE
pl. Wolności 14

. . . . . . . tel. 42 632-84-40

CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA
ul. Piotrkowska 282

. . . . . tel. 42 683-26-84

MUZEUM MIASTA ŁODZI

ul. Ogrodowa 15 . . . . . . . tel. 42 654-00-82

MUZEUM KINEMATOGRAFII

pl. Zwycięstwa 1 . . . . . . . tel. 42 674-09-57
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. . . . tel. 42 674-42-98

ŁÓDZKI DOM KULTURY

ul. Legionów 21 . . . . . . . tel. 42 633-25-39

TEATR STUDYJNY PWSFTViT

ul. Tymienieckiego 24
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MUZEUM FABRYKI

ul. Drewnowska 58 . . . . . . tel. 42 664-92-93

MUZEUM KANAŁU „DĘTKA”
Plac Wolności

(o. Muzeum M. Łodzi)

. . . . . . . . tel. 42 254-90-11

MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI

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

MUZEUM BAJKI SE-MA-FOR

ul. Targowa 1/3 . . . . . . . tel. 42 682-26-01
www.se-ma-for.com/muzeum-bajki

RYNEK
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10% zniżki

na uSługi
gaStronomiczne
z „rynkiem łódzkim“.
wa żne do 30.09.2013

w yjąt kOw e Mie jsce , r Odzinn a at MO sF er a
Wyśmienita kuchnia fusion pobudzająca zmysły.
Designerskie wnętrza ze sztuką w tle.
Profesjonalna obsługa i pomoc w organizacji.
Zasługujesz na to.

Zorganizuj przyjęcie w gronie rodziny, znajomych lub
współpracowników w andel’s Hotel Łódź. Gwarantujemy, że
na długo pozostanie w Twojej pamięci.

Zalety: Wyjątkowe chwile tylko w wyjątkowym miejscu Sprawdź: www.andelslodz.com
Skontaktuj Się: ul. Ogrodowa 17, 91-065 Łódź,  +48 42 279 10 00, Fax: +48 42 279 10 01, ✉ info@andelslodz.com, www.andelslodz.com
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rekomenduje JERZY MAZUR

„Kryształowa”
majowa

Żeberka po śląsku

Penne z bekonem i kurczakiem

Kurczak z rukolą i szynką
parmeńską

rynek Łódzki 5(144) 2013

W maju szef kuchni restauracji „Kryształowa” (Narutowicza
16, tel. 42 207 14 00) zaprasza na
wyjątkowo smaczne pieczone
żeberka po śląsku, marynowane
w miodzie z kminkiem i przyprawami, podane na panchkraucie w otoczeniu smażonych pieczarek. W kwietniu testowaliśmy
także pierś z kurczaka owiniętą
rukolą i szynką parmeńską, smażoną w oliwie rozmarynowej na
sosie z pleśniowego sera. Danie
podaje się z plackami warzywnymi i sałatką vinaigrette – jest
wyśmienite, a radzę do niego
zamówić lampkę mołdawskiego,
wytrawnego wina Pinot Noir de
Purcari, które wyostrzy smak.
Nieodmiennie od ubiegłego
roku rekomenduję w „Kryształowej” penne z bekonem i soczystym kurczakiem, obsypane
serem pecorino z nutą czerwonego wina. Na deser warto tu
zamówić lody smażone w kokosowej koszulce, podane na sosie
z malin, a na co dzień godny polecenia jest w lokalu lunch – za
15 zł dostaniemy zupę i drugie
danie, a kto zamówi abonament
na 20 posiłków, zapłaci za lunch
13 zł. Polecam!
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„Sixty Nine”

po bałkańsku

Przy ul. Piotrkowskiej 69 działa od stycznia restauracja „Sixty Nine”
(tel. 42 207 27 60 oraz 793 483 936, www.sixtynine.com.pl). – Serwowane są tu dania kuchni bałkańskiej – podkreśla Maciej Sosnowski, menedżer
lokalu – a przed premierą każdej potrawy w restauracji odbywają się warsztaty
kulinarne, podczas których nasi kucharze uczą się od Bułgarów oryginalnych receptur.
Priorytetem „Sixty Nine” jest podawanie dań identycznych z tymi, które
jada się w restauracjach w Bułgarii i Serbii. Testowaliśmy tu w kwietniu
zupę bułgarską z kurczakiem, zaciąganą jogurtem
i jajkiem, kebabche, czyli siekane mięso
z grilla z zapiekanymi ziemniaczkami, paprykę faszerowaną mięsem
i ryżem, bułgarska musakę (od
greckiej różni się brakiem
bakłażanów!) oraz sałatkę
szopską z grillowana papryką i serem sirene. I od
razu przypomniały mi się
nocne eskapady sprzed
30 lat po knajpkach Złotych Piasków. Gorąco te
smaki polecam!

Kebabche

Musaka

18

Papryka faszerowana
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Profesjonalne usługi porządkowe
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

rekomenduje JERZY MAZUR

„Irish Pub”

Piotrkowska 77
Tel. 42 632 48 76
www.irishpub.pl

Koniecznie trzeba tu wypróbować Irish Stew, oryginalny
irlandzki gulasz z baraniny, duszony w piwie Guiness i
podawany na gorącej patelni z chrupiącym chlebem!

„Malinowa”

ul. Piotrkowska 72
tel. 42 633 99 20

Restauracja zaprasza do
wypróbowania wiosennoletniej karty dań, w której jest
m.in. pyszny duszony królik
z grillowanym bakłażanem
i zapiekanymi ziemniakami.

„Polska”

Nie zawsze jest w karcie, ale warto
pytać o pierś z kaczki. Jeśli tak,
ul. Piotrkowska 12 zdecydowanie zapraszamy do stołu
tel. 42 633 83 45 najnowszą rewelację szefa kuchni
www.restauracjapolska.net1.pl
Roberta Kijewskiego!
rynek Łódzki 5(144) 2013
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Poznaj prawdziwy smak Indii

Find Us On Facebook: www.facebook.com/GaneshRestaurant

„Ganesh”

Dobrą Marką 2012
Spółka Ganesh India otrzymała
certyfikat Dobra Marka 2012 „Jakość
– Zaufanie –Renoma” w kategorii Sieć
Restauracji, przyznawany przez redakcję
Forum Biznesu w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Plebiscytowi patronuje Polska Akademia Nauk, zaś jego celem jest wyłonienie
najbardziej rozwojowych i godnych polecenia marek w danych kategoriach. W Łodzi
działają trzy lokale sieci: przy Piotrkowskiej
55 (tel. 42 633 09 25) oraz 69 (tel. 42 632 23
20), a trzeci w Manufakturze (tel. 42 634 12 13).
W całym kraju działa obecnie 8 restauracji „Ganesh” – poza Łodzią w Płocku, Warszawie, Krakowie
i Gdańsku. W niektórych lokalach możemy podejrzeć, jak
indyjscy kucharze przy słynnym glinianym piecu tandoor przygotowują smakowite placki Naan i Roti. W menu restauracji są dania
z ryżu basmati, cieciorki, soczewicy, baraniny i drobiu, różnorodne
placki Naan i Roti, słodkie desery o niepowtarzalnych smakach oraz
indyjskie napoje, w tym również piwa. W lokalu przy Piotrkowskiej
55 obejrzymy wyciosanego z jednego kawałka drewna słonia Ganesh
– boga słodyczy i radości, a nad barem wisi czerwony skuter „Osa”,
produkowany w Polsce w latach 1960. i eksportowany wtedy do Indii. To smakowita kuchnia, gorąco polecam!
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Postrzelamy w Bronko City
Klub Strzelectwa Sportowego „Strzelec” działa przy ul.
Konstantynowskiej 1 i ma już blisko 300 członków w grupie
powszechnej. Prezesem klubu od 1994 r. jest Bronisław Kałużny, który pełni także funkcję szeryfa Bronko City – pod
jego bacznym okiem wychowało się tu mnóstwo zawodników. Od lat działa tu także sekcja westernowa, dlatego
często reperowane są kulochwyty, maltretowane amunicją
kaliber .45 Long Colt, .36 oraz .44 – strzelamy
z broni ładowanej odprzodowo na czarny proch.
Klub organizuje imprezy dla młodzieży szkolnej, zakładów pracy i stowarzyszeń. Kto chce się zapisać
do sekcji, niech dzwoni pod numer 602-247-539
lub wyśle maila na adres bronislaw21@gmail.com
Zapraszamy!
Jerzy Mazur

Dwa pytania do Magdaleny Czekalskiej, właścicielki PHU MADOSS
t Na Piotrkowskiej pełno ogródków, ale niektóre poszukują odpowiedniego stroju dla personelu. Co dla nich macie w ofercie?
MADOSS jest autoryzowanym partnerem
firmy Kegel-Błażusiak, producenta profesjonalnego obuwia roboczego i odzieży gastronomicznej dla pracowników restauracji, barów, hoteli, stołówek i kuchni
w podstawowych kolorach i rozmiarach
od S do XXL. Oferujemy fartuchy, zapaski, spódnice, bluzki, spodnie oraz bluzy
i czapki kucharskie. Wykonujemy też usługi
hafciarskie i dostosowujemy ubrania z kolekcji do polityki wizualizacyjnej klienta – możemy np. dodać logo firmy lub nazwisko
pracownika. Nasze wyroby wykonane są
z najlepszych materiałów o znakomitych
właściwościach użytkowych.
t Salon jest w Łodzi przy ul. Piasecznej 3, łatwo
tu z centrum dojechać...
Oczywiście. Klientom oferujemy ceny detaliczne producenta oraz
fachową pomoc i doradztwo. Na miejscu można obejrzeć produkty, sprawdzić ich
jakość i przydatność dla branży. Gwarantujemy powtarzalność szycia i kolorów przy zakupach hurtowych, można tez negocjować ceny.
Nasze wyroby zostały przetestowane w restauracjach, hotelach i firmach cateringowych
w całej Europie. Zapraszam!
(Notował: jm, zdjęcia: archiwum MADOSS)
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Kulturalny maj
Nie tylko Triennale

6 maja Centralne Muzeum Włókiennictwa zaprasza na otwarcie 14. Międzynarodowego Triennale Tkaniny. Będąc już w Białej Fabryce warto
wejść do zrewitalizowanego budynku kotłowni
dawnej fabryki Geyera, w której ruszyło pierwsze w Europie Środkowej interaktywne muzeum
włókiennictwa korzystające z nowych zdobyczy
techniki. Oferuje ono zwiedzającym możliwość
wirtualnego obcowania z wybranymi eksponatami CMW, zapoznania się z historią przemysłu
włókienniczego i Białej Fabryki. Odwiedzający
mogą przenieść się w czasy Łodzi przemysłowej,
odbyć multimedialną podróż po świecie mody
i ubrań, obejrzeć „ożywioną” maszynę parową.
Można też zaprojektować własne tkaniny i wyłożyć je do oglądania na stole dotykowym.

Centralne
Muzeum
Włókiennictwa
fot. Lech
Andrzejewski

W Muzeum Sztuki

5 maja to ostatni dzień, kiedy w ms2 można
oglądać prace Franciszki i Stefana Themersonów.
To wybitni polscy artyści, którzy należą do grona
najbardziej wszechstronnych twórców XX w. Wystawa „Themersonowie i awangarda” stała się okazją, by wydać komiks Franciszki Themerson pt.
„UBU”, inspirowany dramatem Alfreda Jarry’ego.
Komiks posłużył autorce za medium do skomentowania okrucieństwa światowych wojen. Ponadto
w ms2 jeszcze przez miesiąc będzie czynna wystawa
„Korespondencje”. Nowe ekspozycje znajdziemy
natomiast w budynku głównym Muzeum przy ul.
Więckowskiego 36: obejrzymy tam dzieła Cezarego Bodzianowskiego i nową odsłonę Sali Neoplastycznej. Muzeum Sztuki przygotowało też na ten
miesiąc warsztaty edukacyjne – dla dzieci od lat 7
„Szkiełkiem i zajączkiem” (11.V), dla dorosłych
„Abstrakcja” (25.V).

W Muzeum Miasta Łodzi

Do 5 maja w Pałacu Poznańskich można oglądać wystawę
prac Lecha Kunki, a przez cały
maj w Aneksie Jednego Mistrza
czynna będzie wystawa dzieł Al-

fonsa Karpińskiego pt. „Mistrz martwej natury”.
Zobaczymy na niej 20 obrazów tego ciekawego
malarza i rysownika, bazującego na zdobyczach
wiedeńskiej secesji i Młodej Polski. Zgromadzone
prace zostały wypożyczone z łódzkich zbiorów
prywatnych, a są to w większości martwe natury
z kwiatami, dopełnione widokami wnętrz, kobiecych aktów i portretów oraz pejzaży.

W galeriach

W Ośrodku Propagandy Sztuki w Parku im.
Sienkiewicza 7 maja odbędzie się wernisaż wystawy pt. „Opus et fabulas”, poświęconej twórczości
Magdaleny Abakanowicz. Można tu będzie prześledzić drogę artystyczną artystki od płaskiego
gobelinu, aż do przestrzennych „abakanów” oraz
rzeźb figuralnych z cyklu „Giganci. Wystawa, towarzysząca XIV Międzynarodowemu Triennale
Tkaniny, będzie czynna do 28 lipca. Wystawą towarzyszącą Triennale jest także wystawa tkaniny
unikatowej Włodzimierza Cygana pt. „Po-Światy – tkanina unikatowa”, która będzie otwarta 7
maja w galerii Re-Medium.

W Teatrze Wielkim

Do repertuaru Teatru Wielkiego stopniowo
powracają spektakle grane przed remontem oraz
te, które miały premierę już w czasie remontu na
mniejszych scenach. Maj przyniesie powrót baletu
„Ziemia obiecana” w choreografii Gray’a Veredona (10.V) oraz „Kopciuszek” w układzie G. Madii
(24.V). 17 maja nowe szaty sceniczne otrzyma „Tosca” Pucciniego. Ten spektakl będzie wyjątkowy, bo
stojący przy pulpicie dyrygenckim Tadeusz Kozłowski świętuje tego dnia 40-lecie pracy artystycznej.
Ten wybitny dyrygent, absolwent klasy dyrygentury
prof. Bogusława Madey’a, został zaangażowany do
Teatru Wielkiego w Łodzi jeszcze jako student i przechodził tam wszystkie szczeble kariery zawodowej.

Anatewka w Teatrze Muzycznym

Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza 11 maja na
niezwykły koncert pt. 30 lat „Skrzypka na dachu”
w Polsce”, poświęcony polskiej prapremierze tego
znakomitego musicalu, która odbyła się w łódzkim teatrze. Zaproszenie na koncert otrzymało
kilku byłych odtwórców roli Tewiego Mleczarza,
spośród których w pamięci łodzian na trwale zapisali się Bernard Ładysz oraz Zbigniew Macias,
obecny dyrektor TM. Tego dnia dolne foyer teatru zamieni się w wioskę Anatewka i staną tam
elementy dekoracji scenicznych. Z kolei całą górę
zajmie wystawa przedstawiająca historię „Skrzyp-

fot. Marcin
Kopeć
ka na dachu” na łódzkiej scenie. Podczas koncertu usłyszymy najsłynniejsze fragmenty musicalu
oraz pieśni hebrajskie, a wydarzeniem będzie występ Leopolda Kozłowskiego, ostatniego żyjącego
w Polsce przedwojennego klezmera.

W Teatrze Nowym

10 maja Teatr zaprasza na premierę sztuki
izraelskiego autora Hanocha Levina „Shitz”
w reżyserii Marka Pasiecznego. To groteskowy
portret żydowskiej rodziny, mieszanka satyry
i komedii, w której krewnych przedstawiono jako
zło konieczne. Spektakl można też obejrzeć 11
i 12 maja w Małej Sali. Z kolei 21 i 22 maja Teatr
zaprasza na spektakl-koncert pt. „Leningrad-Łódź” z udziałem trio jazzowego w składzie:
Lena Ledoff piano, Przemysław Kowalski bas,
Artur Mostowy perkusja. Opiekę artystyczną nad
spektaklem sprawuje dyrektor Zdzisław Jaskuła,
ruch sceniczny przygotował Tomasz Dajewski,
a grać będą: Jolanta Jackowska, Anna Werecka
i Przemysław Dąbrowski. 20 maja w Małej Sali
będzie można obejrzeć wprowadzoną na afisz
w kwietniu „Antygonę”, zaś 29 maja w Nowym
obejrzymy spektakl łódzkiej grupy „Pracownia
Fizyczna”, bazujący na improwizacji i technikach
tańca współczesnego.

W salach koncertowych

W Sali Koncertowej Filharmonii Łódzkiej zaczyna się od dawna zapowiadany montaż organów,
dlatego w maju Filharmonia tylko dwukrotnie
zaprosi melomanów na koncerty w sali „Lutnia”
przy ul. Piotrkowskiej 243. 10 maja wysłuchamy
utworów Smetany, Ravela i Czajkowskiego, a 24
maja – V Symfonii Beethovena oraz Mszy C-dur
„Koronacyjnej” Mozarta. Natomiast 2 maja w Wytwórni wystąpi zespół Wishbone Ash. To przedstawiciele nowej generacji rocka progresywnego. Ich
kultowa płyta „Arrgus” z 1972 r. została sprzedana
w milionowym nakładzie! Ostatnio zespół wydał
live DVD z zapisem show z okazji swojej 40. rocznicy w Londyńskim teatrze Shepherds Bush Empire.

W Poleskim Ośrodku Sztuki

W siedzibie Poleskiego Ośrodka Sztuki przy ul.
Krzemienieckiej 2a odbyło się w kwietniu spotkanie
z Haliną Szpilman, żoną Władysława Szpilmana, tytułowego bohatera filmu R. Polańskiego „Pianista”.
W maju też nie zabraknie w POS ciekawych imprez:
13-23 maja odbędzie się tam kolejna edycja Festiwalu
Literatury „Prope Mercatum”, która gromadzi pisarzy i miłośników literatury. 		
(BeO)

Balet z sukcesami

Daria
Majewska

KULTURA

W kwietniu w odbyła się Nowym Jorku Gala Baletowa Międzynarodowego Konkursu Youth America
Grand Prix 2013. W finale konkursu w kategorii Junior wystąpiły dwie uczennice Ogólnokształcącej Szkoły
Baletowej im. Feliksa Parnella: Hanna Szychowicz oraz
Emilia Sambor, która zakwalifikowała się do ścisłego finału jako jedyna Polka. Jury przyznało 3 nagrody oraz
12 wyróżnień – jedno z nich przypadło właśnie Emilii Sambor! Z kolei w XVIII Ogólnopolskim Konkursie
Tańca im. W. Wiesiołłowskiego w Gdańsku Szkołę Ba-
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letową im. Feliksa Parnella reprezentowało 11 uczniów,
do finałowego etapu konkursu zakwalifikowało się pięciu uczniów, a czterech zostało nagrodzonych: Daria
Majewska (II miejsce w kategorii tańca klasycznego w
grupie starszej dziewcząt), Adrianna Rieske (II miejsce
w kategorii tańca klasycznego w grupie średniej dziewcząt), Mariusz Morawski (II miejsce w kategorii tańca
klasycznego grupy młodszej chłopców), Aleksander Staniszewski (III miejsce w kategorii tańca współczesnego)
oraz Kinga Łapińska. Gratulujemy! (jm)
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„Anna Bolena”

Kultura pięknieje
Po 15 miesiącach w gmachu
przy Placu Dąbrowskiego znów
zabrzmiała muzyka operowa. Na
uroczyste otwarcie Teatru Wielkiego po remoncie wybrano operę Gaetano Donizettiego „Anna
Bolena”. Miłośnicy opery mogli
podziwiać w roli tytułowej znakomitą sopranistkę Joannę Woś,
której występ publiczność nagrodziła długą owacją. Dyrekcja
zadbała o to, żeby goście teatru
obcowali tego dnia nie tylko ze
sztuką wokalną. We wnętrzach
teatru prezentowana była wystawa pt. „Premiera”, będąca zbiorem prac pedagogów i studentów
łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Prace były kontrowersyjne, niektóre wręcz szokujące, ale
sztuka operowa jest tak nobliwa
i dystyngowana, że może czasem
przysłuży się jej przeciwwaga...
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Inwestycja w Teatrze Wielkim
to nie jedyna, z której ucieszą się
łódzcy miłośnicy kultury – pięknieją i rosną także inne jej przybytki. W maju będzie gotowa
nowa Sala Koncertowa Akademii
Muzycznej im. Bacewiczów przy

Sala Neoplastyczna ms1

ul. Żubardzkiej 2a. W budynku
jest sala koncertowo-teatralna
na 300 miejsc z podestem dla
orkiestry oraz sale dydaktyczne.
Obiekt będzie połączony z sąsiadującym akademikiem. Z kolei
przy ul. 1 Maja 4 powstaje Regio-

Sala Koncertowa
Akademii Muzycznej
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nalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej,
a niedawno zakończyły się prace
przy renowacji głównego gmachu
Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul.
Więckowskiego. Efekty mogliśmy
podziwiać podczas uroczystego
otwarcia 26 kwietnia, któremu
towarzyszyła nowa odsłona Sali
Neoplastycznej oraz wernisaż
wystawy prac Cezarego Bodzianowskiego. Efekty renowacji są
imponujące. Odnowiono wszystkie bogate zdobienia: rzeźby
i detale na elewacji, Salę Lustrzaną
z oryginalną sztukaterią i odtworzoną polichromią. Rezydencja
Maurycego Poznańskiego w pełni
odzyskała swoją dawną świetność,
a siedziba Muzeum Sztuki jest teraz nie mniej cenna, niż jego unikatowa w skali światowej kolekcja
dzieł sztuki.
(BeO)

KULTURA

Prawdziwe kłamstwa westernu (7)

JAK OKRADAŁEM BANKI

Z JESSE JAMESEM

Zawsze miałem pecha do szefów...
Jednym z nich był Jesse James, z którym przez
15 lat okradliśmy 12 banków, 7 pociągów
i 5 dyliżansów, choć legenda przypisuje nam dużo
więcej. W tej legendzie Jesse kradł nawet
po śmierci. Oczywiście, najwięcej banków
okradliśmy w filmach.
Pierwszy film o braciach James powstał już
w 1908 r., kiedy żył jeszcze najstarszy z nich –
Frank (zmarł w wieku 72 lat 18 lutego 1915 r.).
Dwa kolejne zrealizowano w 1921 r., a rolę
młodszego brata zagrał – ciekawostka – syn
słynnego bandyty, Jesse Edward James. Sześć lat
później zagrał tę rolę prawdziwy kowboj Fred
Thomson. W latach 1939-1940 wcielali się
w obydwu braci Tyrone Power i Henry Fonda.
W 1966 r. nakręcono hybrydę „Jesse James spotyka
córkę Frankensteina”, w którym wnuczka słynnego
doktora zamienia kompana bandyty w zombie.
Do 2010 r. nakręcono – nie licząc seriali TV
(m.in. z Collinem Farrellem) – kilkadziesiąt filmów
fabularnych o braciach James z takimi sławami
aktorskimi jak Roy Rogers, John Ireland, Robert
Wagner, Jeffrey Hunter, Robert Duvall, Kris
Kristofferson, James i Stacy Keach. Dwaj ostatni
wystąpili w jednym z najbardziej widowiskowych
westernów „The Long Riders” („Dłudzy Jeźdźcy”
– „dłudzy” odnosi się do sięgających kostki
prochowców, w których jeździli konno). Znakomitym magnesem filmu stało się powierzenie ról
członków gangu aktorskim klanom – bracia Keach
zagrali Jamesów, David, Keith i Robert Carradine –
braci Younger, Christopher i Nicholas Guest – braci
Ford, a Denis i Randy Quaid – braci Miller.
Sceny napadu na bank w Northfield i konnej
ucieczki z miasta
(zastosowano pełną
gamę zdjęć z użyciem efektów specjalnych!) wejdą
zapewne do klasyki
światowego kina.
W najnowszym filmie Andrew Dominika z 2007 r. „Zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda”
(opartym na powieści Rona Hansena
z 1 98 3 r.) zag r ał
Brad Pitt, kreując
niezwykle intrygującą sylwetkę najsłynSiedemnastoletni Jesse James n i e j s z e g o a m e r y w partyzanckim mundurze kańskiego bandyty
(Platte City, Missouri, Lipiec 1864)
w XIX w.

Każdy z tych filmów nosi piętno lat,
w jakich powstał.
Pierwsze z nich kreują braci Jamesów na Robin
Hoodów Dzikiego Zachodu, choć ich biografowie
zgodnie twierdzą, że bankowych łupów nie

HISTORIA

Brad Pitt
w filmie „Zabójstwo Jessego James`a
przez tchórzliwego Roberta Forda” z 2007 r.

rozdzielali biednym ani wdowom. W kolejnych filmach są oni
ofiarami okrucieństw wojny secesyjnej, w której faktycznie brali
udział po stronie „południowej”, na której odgrywają się
zwycięzcy Jankesi z północy. Jesse i Frank należeli do oddziału
konfederatów Charlesa Quantrilla, zwanego „najkrwawszym
człowiekiem w historii Ameryki”, który wsławił się masakrą
mieszkańców miasteczka Lawrence w stanie Kansas po koniec
wojny secesyjnej. Jesse miał wtedy 17 lat i podobno przebierał się
za dziewczynkę, aby zwabić w zasadzkę Jankesów. Buźkę miał
rzeczywiście dziewczęcą. Gorzej z manierami. W mieście
Centralia sam dobił trzech żołnierzy Unii rannych podczas walki;
nie wiadomo tylko, czy uczestniczył w skalpowaniu pozostałych
18, których wtedy zabito... Kilka filmów starało się odbrązowić
ich legendę, ukazując braci jako neurotycznych bandytów
gotowych zastrzelić każdego. Flegmatyczny z pozoru Frank lubił
przy byle okazji cytować Biblię i Szekspira, denerwując często
porywczego brata. Podczas jednej kłótni Jesse machał mu przed
nosem spluwą.

Z tych wszystkich filmów tylko jeden częściowo
opowiedział prawdę o tamtych latach.
„I Shot Jesse James” („Ja zastrzeliłem Jesse Jamesa”)
z 1949 r. opowiada o mnie, bo w ubiegłym wieku
nazywałem się Robert Ford i razem
z bratem Charlesem brałem udział
w napadach na banki pod komendą
Jamesów. Dlatego tak dobrze ich
poznałem. Gubernator stanu Missouri
Thomas Crittenden obiecał mi, że jeśli
się wszystko uda, dostanę 10 tys.
dolarów nagrody za głowę szefa. Mój
brat już od dawna miał chrapkę na
te pieniądze. Ale to ja zaraz po
śniadaniu z Jesse w niedzielę 3 kwietnia
1882 r. wymierzyłem
w jego plecy ze
S m i t h We s s o n a
„Nowy Model” nr 3
kaliber .44 cala. Nie
miał żadnych szans...
Jerzy Mazur
(ciąg dalszy nastąpi...)
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Oddziały konne Straży Miejskiej z Łodzi i Wrocławia trenowały w kwietniu zabezpieczanie
imprez masowych. Były nocne
skoki przez ogień, wybuchające
petardy i walka z tłumem. Oddziały konne SM uczestniczą
w zabezpieczaniu 50 takich wydarzeń w roku. Trening odbywał się
w Klubie Jeździeckim „Zbyszko”
w Wiączyniu Dolnym. – Coraz
częściej pracujemy nocą – mówi Piotr
Czyżewski, Naczelnik Oddziału
Prewencji SM w Łodzi. – Imprezy w Atlas Arenie trwają do późna,
a takie bodźce, jak ogień czy huk petard
są wtedy silniejsze. Konie trzeba do tego
przyzwyczajać, bo z natury są płochliwe. To czwarte ogólnopolskie szkolenie
sekcji konnych, raz do roku jest w Łodzi, a raz we Wrocławiu.
KJ „Zbyszko” jest perfekcyjnie przygotowany do takiego treningu. – Mamy tu doskonałe stajnie
i kilkadziesiąt koni rekreacyjnych – wyjaśnia Zbigniew Kruk, właściciel
Klubu. – Do dyspozycji gości jest kryta
ujeżdżalnia, dwa zewnętrzne parkury,
hotel dla 50 osób, wielofunkcyjne boisko
do koszykówki i siatkówki, a wokół
mamy tysiąc hektarów lasów wiączyńskich do jazdy konnej i wycieczek
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powozami lub saniami zimą. Świetne
miejsce na imprezy integracyjne!
Dyrektorką Centrum Sportu
i Rekreacji „Zbyszko” jest Maria
Antoniewicz-Połać. – Prowadzimy dwie dyscypliny
jeździeckie: bardzo dziś popularne skoki przez przeszkody oraz powożenie
jedno- i parokonne. Na
razie nie organizujemy
zawodów, ale uczestniczymy w nich w Polsce
i na świecie. Nasz zawodnik Jacek Kozłowski jest wielokrotnym Mistrzem Polski w powożeniu, a na Mistrzostwach Świata
w zaprzęgach parokonnych
ekipa polska
z naszym
udziałem
zajęła szóste
miejsce.
W tym roku
uczestniczymy
w zawodach międzynarodowych
i pod koniec sierpnia
jedziemy do Słowacji
na Mistrzostwa Świata.
Trzymamy zatem kciuki!
Jerzy Mazur
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Konno przez ogień

NIGHT LIFE

Wyjątkowe wakacje nad morzem

%
0
-2
Ekskluzywne Centrum SOLARIS w Łazach
kryty basen z atrakcjami, sauny
korty tenisowe, boiska sportowe
plac zabaw dla dzieci, grillowiska

rozległe lasy sosnowe
250 m od plaży

Teren ogrodzony o powierzchni 1,7 hektara. 252 miejsca noclegowe. Duży parking.

Centrum Wypoczynkowo-Konferencyjne SOLARIS
ul. Słoneczna 16, 76-002 Łazy (zachodniopomorskie)
tel./fax: 94 318 29 83 tel. kom. + 48 665 911 264, konferencje: + 48 665 911 265
E-mail: recepcja@ solaris.turystyka.pl, www.solaris.turystyka.pl

