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rozległe lasy sosnowe

250 m od plaży

Teren ogrodzony o powierzchni 1,7 hektara. 252 miejsca noclegowe. Duży parking.
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- 20%

Ekskluzywne Centrum SOLARIS w Łazach  

kryty basen z atrakcjami, sauny 
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Rozmowa Radosławem Stępniem, Wiceprezydentem Łodzi
t Nadzorował Pan budowę dróg i autostrad. Pora na kolej?

Jeżeli	budujemy	taki	węzeł	multimodalny,	jak	Łódź	Fabryczna,	to	trak-
tujemy	koleje	 jako	 tzw.	 generator	 ruchu	 i	 kolej	 aglomeracyjną	 jako	 cześć	
układu	komunikacyjnego	miasta.	 Inaczej	mówiąc	–	najważniejsza	 jest	dla	
nas	kolej	tranzytowa	i	przejście	do	kolei	aglomeracyjnej,	i	obsłużenie	tego	
komunikacją	pieszą,	rowerową,	MPK	oraz	pojazdami	indywidualnymi.	To	
wymaga	kompleksowych	rozwiązań.	Kolej	niech	robi	swoje,	my	też	robimy	
swoje	–	to	najlepszy	sposób,	aby	zbudować	taki	węzeł.	
t Czy Urząd Miasta jest zadowolony ze stanu robót?

Część	miejska	idzie	zgodnie	z	planem	i	nie	spodziewamy	się	zagrożeń.	
Jeśli	chodzi	o	część	kolejową,	to	wiem,	że	wykonawca	zgłasza	obiekcje	co	do	
terminu	w	marcu	2015	r.	i	przygotowuje	projekty	harmonogramów	szczegó-
łowych	odbiegających	od	tej	daty.	Na	dzień	dzisiejszy	mamy	wszystkie	opi-
nie	negatywne:	miasto	nie	zgadza	się	na	to	przesunięcie	i	dopóki	wykonawca	
nie	udowodni,	że	wynika	to	z	przyczyn	obiektywnych	–	dopóty	będziemy	
się	trzymać	terminu	umownego.	
t Na jakim etapie jest teraz Nowe Centrum Łodzi?

W	tej	chwili	mamy	najbardziej	spektakularny	etap,	czyli	kopanie	dziury.	
Ale	już	jest	ona	przykrywana	płytą	stropową.	Równolegle	zaczynamy	roboty	
drogowe	wokół	całego	centrum	–	to	będzie	ściśle	skorelowane.	Jednocześnie	
otwieramy	część	dworcową,	a	pamiętajmy,	że	dworzec	jest	podziemny	–	to,	
co	widzimy	nad	ziemią,	to	jest	tylko	przykrycie	dworca.	Otwieramy	też	cały	
układ	 komunikacyjny.	 Równolegle	 przygotowujemy	 zagospodarowanie	
tego	obszaru	w	sensie	kubaturowym,	do	czego	powołana	została	nowa	jed-
nostka,	czyli	Zarząd	Nowego	Centrum	Łodzi.	Mam	nadzieję,	że	PKP	przy-
gotowuje	się	do	zagospodarowania	w	sposób	komercyjny	swojej	przestrzeni.	
Bo	to	jest	interes	dla	wszystkich	–	i	dla	PKP,	i	dla	miasta.	
t Powstał konflikt wokół nowych dróg wokół centrum... 

Właściwie	chodzi	o	jedną	ulicę	–	Nowotargową.	Jest	grupa	zdecydowa-
nych	przeciwników	prowadzenia	ruchu	tą	ulicą.	Zaproponowałem	rozwią-
zanie	kompromisowe.	Początkowo	ulica	była	planowana	w	przekroju	2x2,	
a	więc	jako	bardzo	szeroka	ulica.	Ja	zaproponowałem	jej	zawężenie	do	4x1,	
ale	 jednak	w	przekroju	nie	rozprowadzania	ruchu	istniejącymi	uliczkami	
jednokierunkowymi,	które	dziś	 są	czasami	 trochę	 senne.	Bo	gdyby	miały	
doprowadzać	i	rozprowadzać	ruch	w	szczycie	popołudniowym	i	porannym	
–	mogą	być	z	tym	poważne	problemy.	
t Jaki jest optymistyczny termin zakończenia robót wokół dworca?

Musi	być	2015	rok.	Na	razie	nie	mam	powodów,	żeby	dyskutować	na	
temat	terminu	wynikającego	z	kontraktu,	czyli	do	końca	marca	2015.	Na	
pewno	musi	to	być	właśnie	ten	rok,	bo	inaczej	będzie	problem	z	rozlicze-
niem	unijnych	pieniędzy.	

Rozmawiał: Jerzy Mazur 
Zdjęcia: JSM, archiwum  

Torpol, PKP PLK

Łódź Fabryczna  
w Nowym Centrum
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Kadry  
dla regionu
Dwa pytania do Witolda Stępnia,  
Marszałka Województwa Łódzkiego
t Ile przeznacza Urząd Marszałkowski na kształce-
nie?

W przedsięwzięcia związane z kształceniem za-
wodowym zaangażowaliśmy już ponad 120 milio-
nów. Pieniądze te trafiły do 175 szkół. To kilkaset 
projektów i środków finansowych skierowanych 
do szkół zasadniczych, techników, szkół pomatu-
ralnych, które pomagają kształcić zawodowo. To 
także kursy zawodowe; przykładem jest np. kurs 
dla maszynistów, który organizujemy wspólnie  
z Koleją Aglomeracyjną, Przewozami Regionalnymi. 

I w oparciu o szkołę zawodową 
– Centrum Kształcenia Usta-

wicznego samorządu wo-
jewództwa. 

t W jakim stopniu 
pomaga to kształcić 
kadrę dla inwesto-
rów w ŁSSE? 

Strefa to kilku-
dziesięciu przedsię-

biorców. Na przy-
kład spółka Häring za 

100 milionów zł budu-
je własne centrum kształ-

cenia, a współpracuje ze 
Szkolą Nowoczesnych Techno-

logii samorządu województwa – i tym przykładem 
przekonuje również inne firmy do inwestowania 
w kształcenie. Jest zapotrzebowanie na pracowni-
ków z wiedzą praktyczną – takich, którzy mogą 
wejść do firmy i podjąć pracę od razu. W centrum 
Häring możliwe będzie łączenie wiedzy teore-
tycznej z praktyką na nowoczesnym wyposażeniu 
przy liniach produkcyjnych. Takie są dziś wymaga-
nia rynku pracy, a kształcenie zawodowe to także 
kształcenie w ciągu całego życia – osoby dorosłe 
również korzystają z kursów, zajęć zaocznych, aby 
odnawiać zasób wiedzy i być dobrymi pracownika-
mi w swoich firmach. Z takiej kadry korzysta ŁSSE 
i cały nasz region.                                         (Not. jm)

Strefa nauki
Rozmowa z Tomaszem Sadzyńskim, Prezesem Zarządu Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej  

t ŁSSE ma od dawna logo „Szyta na 
miarę potrzeb”. Ale żeby uszyć pracownika 
na miarę potrzeb inwestorów – trzeba cze-
goś więcej. Czego? 

Przede wszystkim trzeba mieć 
sprawny i wydajny system edukacji.  
W szczególności – w obszarze szkol-
nictwa zawodowego. Na rynku pracy 
nie jest łatwo dopasować pracowników 
do potrzeb pracodawców. Ale ten sys-
tem się zmienia. Jest mnóstwo ludzi 
z pasją, którzy kierują placówkami,  
z których właśnie wychodzą absolwenci  
z przygotowaniem i kwalifikacja-
mi, jakich potrzebują potencjalni 
pracodawcy. Tych placówek nie 
ma dużo, ale świetnym przykła-
dem jest Policealna Szkoła No-
woczesnych Technologii, która na 
potrzeby poszczególnych inwesto-
rów przygotowuje ludzi do pracy. 

t Strefa podpisała m.in. 
umowę z OHP, a teraz 
rozmawiamy w Techno-
parku podczas forum 
naukowego „Łódzkie 
– edukacja zawodo-
wa szyta na miarę 
pracodawców”. 
Jakie są perspektywy 
takiego forum? 

Będziemy tu 
rozmawiać przede 
wszystkim o szkolnic-
twie zawodowym. Właśnie 
o tym, żeby korzystać  
z dobrych przy-
k ł a d ó w  
i prak-
t y k ,  
i częściej 

rozmawiać z pracodawcą. Ry-
nek inwestorów i przedsię-
biorstw zmienia się bardzo 
szybko, trzeba być dobrze 
przygotowanym, żeby absol-
wenci, którzy wychodzą ze 
szkół, mieli takie przygotowa-
nie, które zapewni im atrakcyj-
ność na rynku pracy. 

t Czy strefa wydała w tym roku zezwole-
nia na prowadzenie działalności?

Tak, wydaliśmy pięć zezwo-
leń, a ich uroczyste wręczenie 

planujemy w końcu czerwca. 
Inwestycji w tym roku będzie 
sporo, myślę, że mile wszyst-
kich zaskoczymy. Nakłady 
finansowe inwestorów w stre-
fie w roku ubiegłym były na 

poziomie prawie 700 mln 
zł, co pozwoli stwo-

rzyć ponad 700 
nowych miejsc 
pracy. Wyda-

liśmy 16 ze-
zwoleń, a ten 

rok będzie 
jeszcze lep-
szy, jeśli 
uda nam 
się sfina-
l i z o w a ć 

te projekty, 
nad którymi 

teraz pracujemy. 
Rozmawiał:  
Jerzy Mazur

4

W maju Ośrodek 
Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowy Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej 
wzbogacił się o laser 
biostymulacyjny oraz 
dwa rowery magnetyczne 
Ergometr, ufundowane 
przez inwestorów 
i partnerów ŁSSE. 
Przekazanie sprzętu odbyło 
się w siedzibie łódzkiej 
Caritas i wzięli w nim udział 
Stanisław Witaszczyk, 
Wiceprezes ŁSSE oraz 
ks. Jacek Ambroszczyk, 
Dyrektor Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej

NAUKA
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28 maja, gdy drukował się czerw-
cowy numer „Rynku Łódzkiego”, 
w hali CK-W MTŁ odbyła się gala 
finałowa konkursu „Lider Nowo-
czesnych Technologii 2013”. Wiemy 
już zatem – ale nie możemy napisać! 
– kto zdobył ten zaszczytny tytuł  
w poszczególnych kategoriach. Mo-
żemy jedynie podać, że są to dwie 
spośród 7 nominowa-
nych firm: w kategorii 
Mikro i Małe Przed-
siębiorstwo: Mobile 
MS, NZOZ Salve Me-
dica, NZOZ Medica  
i Analitycal R&D, 
oraz w kategorii Śred-
nie Przedsiębiorstwo  
– Zemat Technology 
Group, Technitel Polska  

i Geoplan. O konkursie poinformo-
wała Małgorzata Brzezińska, prezes 
Instytutu Nowych Technologii, na 
konferencji prasowej w UMŁ, a li-
stę nominowanych odczytał prof. 
Piotr Kula, prorektor ds. innowacji 
Politechniki Łódzkiej i zarazem 
przewodniczący Kapituły Kon-
kursu. Konkurs skierowany jest do 

firm innowacyjnych  
z regionu łódzkiego,  
a do tegorocznej edycji 
zgłosiło się ponad 30 
przedsiębiorstw. Kapi-
tuła nie przyznała sta-
tuetki w grupie Duże 
Przedsiębiorstwo, ale 
dodatkowo przyznano 
także wyróżnienia.         

(jm)
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Podczas majowych Międzynarodowych 
Targów Zoologicznych PET FAIR prze-
prowadzony został konkurs o Medal 
Targów. Jury oceniło 22 produkty 
zgłoszone przez wystawców: 13 w ka-
tegorii „Produkty dla psa – karmy  
i akcesoria”, 4 w kategorii „Produk-
ty dla kota – karmy i akcesoria” i 5 
w kategorii „Produkty akwarystycz-
ne i terrarystyczne”. Jury przyznało 
5 wyróżnień i 4 medale. W pierwszej 
kategorii medale targów zdobyły fir-
my ALTERA za transporter 4W1 oraz 
ADMIRAŁ za ortezę na łapy, a wyróż-
nienie – „KOT-EX” (dystrybutor 
marki Nobel Creativ GmbH) za 
Major Dog, zabawki treningowe 
zatwierdzone przez certyfikat 
TUV. W drugiej kategorii me-
dal zdobyła firma hubuform 
(dystrybutor Modko USA) za 
kuwetę Modkat, a wyróżnienie – 
Sanopet Laboratorium za Sanopet 
Omega 3. W trzeciej kategorii medal 
targów powędrował do Gospodarstwa 
Ogrodniczego Laboratorium Kultur Tkan-
kowych za rośliny akwariowe z hodowli In 
vitro w sterylnych pojemnikach. Wyróżnienie 
otrzymała firma A.ZIARKO (dystrybu-
tor firmy Sera GmbH) za SERA FLO-
RE CO2 aktywny reaktor 500 i 1000, 
TROPICAL Tadeusz Ogrodnik za 
Red Mico Colour Sticks 
oraz RESTER za grzałkę 
z termostatem do akwa-
rium. Gratulujemy!

PET FAIR  
z medalami Od lewej: Andrzej Styczeń, Prezes Regionalnego Parku Naukowo-

Techologicznego, Małgorzata Brzezińska, Prezes Instytutu Nowych 
Technologii, prof. Piotr Kula oraz Agnieszka Sińska-Głowacka,  
Dyrektor Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ

Liderzy Technologii
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Triennale z rekordami

Maj upłynął w Łodzi pod szyldem tkani-
ny – niemal w całym mieście trwały (i nadal 
trwać będą w czerwcu) wystawy towarzyszące 
XIV Międzynarodowemu Triennale Tkani-
ny 2013. Główną wystawę Triennale moż-
na do 3 listopada oglądać w Centralnym 
Muzeum Włókiennictwa. Inne były tylko 
czasowe, jak np. w galerii Rynek Sztuki, 
gdzie wystawiano prace Jolanty Rudzkiej-
-Habisak z cyklu „Sweetheart Love Pillows”. 
Artystka od ub. roku pełni funkcję rektora 
Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemiń-

skiego. Jej twórczość utrzymana jest  
w nurcie konstruktywizmu, a głównym 
tworzywem kompozycji jest skóra, z któ-
rej powstają obrazy, dywany, rzeźby i... wła-
śnie poduszki, pokazane w galerii. Jolanta 
Rudzka-Habisiak prezentowała swoje dzieła  
w renomowanych galeriach i muzeach ca-
łego świata, otrzymując wiele wyróżnień  
i nagród w Japonii, USA, Niemczech i Pol-
sce. Jest członkiem Friends of Fiber Art Inter-
national w USA. Kolejne wystawy związane  
z Triennale można było obejrzeć w Miejskiej 

Galerii Sztuki, Ga-
lerii ZPAP, Pole-
skim Ośrodku 

Sztuki oraz Galerii Olimpus. W Triennale 
uczestniczyła rekordowa liczba 667 artystów 
z całego świata, a imprezie towarzyszyło 87 
wystaw w całym kraju. Pogratulować! (BeO)

Jolanta  
Rudzka  
Habisiak

Tkaniny  
z triennale

Magdalena  
Soboń  
i Wojciech 
Niewiarowski

Mars  
Magdy Soboń

t Jak długo leci się z Peru 
do Polski?

Około 18 godzin z prze-
siadkami. Odległość mię-
dzy naszymi krajami powin-
niśmy jednak liczyć bardziej 
w kategoriach mentalnych  
i gospodarczych, a nie cza-
sowych. Jestem już w Polsce 
od 3,5 roku i staram się zbli-
żyć obydwa nasze kraje – za-
równo w aspektach kulturalnych, jak i han-
dlowych i gospodarczych. Istnieje miedzy 
nami wymiana handlowa, ale jest trudna 
do zmierzenia. Nasz kraj eksportuje głów-
nie produkty rolno-spożywcze – jak np. 
kawę, kakao, owoce i ryby. Handlują tym 
międzynarodowe firmy brokerskie i trudno 
to wszystko policzyć. A ja często na rynku 
w Warszawie znajduję peruwiańskie wino-
grona i mandarynki. Obroty handlowe 
obu krajów oscylują zapewne 
wokół 300 milionów dola-
rów. Próbowaliśmy uzyskać 
takie statystyki nawet  
w morskich firmach prze-
wozowych w Rotterdamie, 
ale bez rezultatu. 
t Ilu Peruwiańczyków 
mieszka w Polsce?

Około 120 osób – większość 
to stara emigracja sprzed 20-30 
lat. Jest wiele mieszanych mał-
żeństw, całkowicie zaaklima-
tyzowanych w Polsce. Przyje-
chałam do Łodzi na Triennale 
Tkaniny, bo na wystawie jest 
prezentowana praca jednego  
z naszych artystów – „Ochroń 
moje ostatnie tchnienie” Ro-
berta Orihueli Yurivilca. Nasz 

kraj ma sporą tradycję w tekstyliach, sięgają-
cą kultur prekolumbijskich, a nawet jeszcze 
wcześniejszych – przed epoką inkaską. Ale 
widziałam na wystawie Triennale również 
prace artystów z Chile, Argentyny, Brazylii, 
Wenezueli, Meksyku oraz innych krajów 
Ameryki Łacińskiej. 
t To pierwsza Pani wizyta w Łodzi?

Druga, byłam tu już wcześniej na wysta-
wie malarstwa w Alliance Française. Wtedy 
jednak przyjechałam wieczorem i mało wi-
działam. Zwiedziłam jedynie Manufakturę, 
Muzeum Sztuki i ul. Piotrkowską. Ale spo-
ro czytałam o Łodzi – m.in. o gabinetach 
Artura Rubinsteina oraz innych wielkich 

łodzian w Pałacu Poznańskich. Teraz je-
stem pod wrażeniem Triennale, które 
jest w świecie słynne!

Rozmawiał: Jerzy Mazur

Zapraszamy do Peru
Pani Ambasador towarzyszył Minister 
Enrique Belaunde, kierownik sekcji 
gospodarczo-handlowej i turystycznej 
Ambasady Peru w Polsce:

Peru ma niesamowity potencjał turystyczny. Jest u nas 
mnóstwo ciekawych miast z czasów Inków, a także innych 
starszych kultur. Instytut Archeologii Uniwersytetu War-
szawskiego prowadzi obecnie badania naukowe w trzech 
wykopaliskach w Peru, co bardzo pomaga w przyciąganiu 
turystów z Polski. W ramach tej współpracy możliwe są 
wyjazdy do Peru polskich archeologów i studentów, którzy 
zazwyczaj u nas kończą swoje badania i przygotowują prace 
podyplomowe. Niektóre ośrodki akademickie Peru i Polski 
od lat współpracują w zakresie edukacji i kultury. Uniwer-
sytet Warszawski ma powiązania z Uniwersytetem Katolic-
kim w Limie oraz Uniwersytetem Santa María w Arequipie, 
zaś Uniwersytet Jagielloński w Krakowie współpracuje  
z Narodowym Uniwersytetem San Marcos oraz Uniwersyte-
tem Katolickim w Peru. Ponadto pomiędzy Uniwersytetem 
Pacyfiku w Peru a Szkołą Główną Handlową w Warszawie 
istnieje umowa bilateralna, w ramach której organizowana 
jest wymiana studentów studiów przed i podyplomowych. 
W Peru jest 10 miejsc wpisanych na Listę Światowego Dzie-
dzictwa Ludzkości UNESCO – w tym tak znane miejsca, 
jak ruiny Machu Picchu, Cuzco czy starożytne figury i linie 
wyryte na płaskowyżu w Nazca. Nasz kraj warto odwiedzić 
i serdecznie łodzian zapraszam. Więcej informacji o Peru 
można znaleźć na stronie www.peru.info

Rozmowa z Marthą Chavarri-Dupuy, 
Ambasadorem Peru w Polsce
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Jolanta  
Rudzka  
Habisiak

Łódzki Szkolny Związek Sportowy 
oraz Fundacja VENA SPORT zapraszają 
19 czerwca  na stadion przy ul. Lumumby  
22/26, gdzie rozegrane zostaną zawody 
mające wyłonić najlepsze szta-
fety na dystansach 4x100 oraz 
100x200x300x400 metrów  
w kategorii szkół podstawo-
wych, gimnazjów, szkół po-
nadgimnazjalnych. Zgłoszenia 
należy przesłać do 12 czerwca 
na adres ŁSZS (90-542 Łódź, 
ul. Żeromskiego 115, e–mail: 
dzialsportu@lszs.pl). 

Każdy uczestnik finałów otrzyma pakiet 
startowy oraz upominki od sponsorów. 
Za miejsca I–III  każda szkoła otrzyma pu-
char, a uczestnicy sztafet medale i nagrody 

rzeczowe. Łączna pula nagród  
i upominków wynosi 100 tys. 
zł, a wśród sponsorów są firmy: 
Rossmann, Społeczna Akade-
mia Nauk, Torf Corporation, 
Aquapark Fala, Siemens AGD, 
COSA AZS Wilkasy, Tico-
3000, Gronowalski Crystal  
Fashion, Lenora i Restauracja 
Polska.                                        (jm)

VENA do sportu

Powoli kończą się zmagania uczniów szkół 
podstawowych w Turnieju Piłkarskim Skrzydlew-
ska Cup 2013. Zwycięzców poznamy podczas 
finału 21 czerwca na Orliku Szkoły Podstawowej 
nr 114 przy ul. Milionowej w Łodzi. – Kibiców fut-
bolu już teraz zapraszam na finał i gwarantuję prawdzi-
we, piłkarskie emocje – mówi Joanna Skrzydlewska, 
poseł do Parlamentu Europejskiego. Turniej miał 
być dobrą zabawą dla młodzieży, ale okazało się, 
że niekiedy emocje były górą i amatorzy futbolu 
mocno angażowali się w walkę o każdy centymetr 
boiska – była wielka radość po zwycięstwie, ale  
i łzy po przegranej. W wielu wypadkach mecze 
rozgrywano nawet podczas ulewy – np. awans do 
ćwierćfinału wywalczyła drużyna Szkoły Podsta-
wowej nr 205 z Widzewa, której zawodnikom nie 

przeszkodził ani deszcz, ani śliska murawa! We-
dług obserwatorów spotkań właśnie ta drużyna 
może wygrać turniej. 

– Wymyśliłam tą imprezę przed rokiem – mówi Jo-
anna Skrzydlewska – kiedy Polska szykowała się do 
EURO 2012. Niemal każdy chłopiec kopie piłkę z ko-
legami na podwórku i z myślą nich zdecydowałam, że 
zrobię im turniej z eliminacjami, półfinałami, finałem  
i oczywiście nagrodami. Szkoły pomysł zaakceptowały, do 
pierwszej edycji zgłosiło się 81 drużyn, wiele z nich gra rów-
nież w tym roku, co oznacza, że turniej się spodobał. Drugi 
rok z rzędu prawie 1000 chłopców z województwa kopie 
piłkę w Skrzydlewska Cup z ogromną frajdą! 

(jm), 
Zdjęcia: archiwum SKRZYDLEWSKA CUP

Finał Skrzydlewska Cup 2013
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Rozmowa z dr Anną Błaszczyk, Prezesem Zarządu  
Centrum Rehabilitacji INTERMEDICUS

t Grozi nam zawał. Można się do Was udać na rehabilitację serca? 
Tak. Oferujemy specjalny rodzaj rehabilitacji osób wykonujących pracę 

obciążoną dużym stresem sytuacyjnym. Nasi pacjenci to prezesi, dyrektorzy i 
właściciele firm, którzy są np. po zawale i pragną szybko wrócić do pracy. Może-

my ich bardzo sprawnie doprowadzić do wysokiego poziomu wydolności.
 t Jak to wygląda w praktyce? 

Na początku przeprowadzamy badania: próbę wysiłkową, echo kardiogram serca, EKG 
oraz holter. Kardiolog określa poziom możliwych obciążeń dla pacjenta, który trenuje 20-30 minut na specjal-
nym ergometrze podłączonym do komputera i jest monitorowany za pomocą EKG. W zależności od reakcji 
organizmu komputer zwiększa lub zmniejsza obciążenie. Taki trening raz dziennie przez dwa tygodnie zmniejsza 
śmiertelność osób zagrożonych zawałem serca o 40 procent! 
t W jakich godzinach można się rehabilitować w Centrum? 

Od 7.00 do 20.00. Jeśli ktoś pracuje w firmie usługowej, może tu zarezerwować godzinę dziennie na trening 
w wybranej porze. Prowadzimy ćwiczenia na ergometrze oraz trening kontrolowania reakcji na stres. Specjalnie 
przeszkoleni terapeuci uczą jak unikać stresu i wyładowywać negatywne emocje. Rehabilitację kardiologiczną 
wspieramy masażem kręgosłupa oraz gimnastyką. Koszty rehabilitacji pokrywa NFZ i są duże możliwości re-
habilitowania pacjentów kardiologicznych ze środków ZUS, łącznie ze zwrotem kosztów dojazdu do Centrum. 
Dziękuję za rozmowę. 

Jerzy Mazur

Serce do rehabilitacji

Centrum Rehabilitacji
ul. Kraszewskiego 7/9 tel. 42 643 43 00              ul. Janosika 163 tel. 42 633 41 45

www.intermedicus.pl

t Wyjeżdżamy na wakacje do tropiku. Co 
trzeba wtedy zbadać? 

Warto przeprowadzić analizę żywej 
kropli krwi. Badanie może jednorazowo 
wykazać obecność wielu obciążeń organi-
zmu, w tym również złogi cholesterolowe 

lub stresowe. W trakcie zaledwie jedne-
go badania możemy sprawdzić, jakie są 
przyczyny dolegliwości oraz skorzystać 
z kuracji oczyszczająco-regenerującej, 
która skutecznie pomoże wrócić do pełni 
zdrowia. Korzystamy z metody oceny krwi, 
której koncepcję opracował niemiecki bio-
log i zoolog – prof. Günther Enderlein.
t Na czym badanie polega?

Badanie to pomoże określić stan krwi, 
szczególnie białych i czerwonych krwinek, 
płytek i plazmy. Analiza żywej kropli krwi 
może również zobrazować zaburzenia śro-
dowiska wewnętrznego: jakie są niedobory 
minerałowe i witaminowe, zaburzenia rów-
nowagi kwasowo-zasadowej, obciążenia 
grzybicze (candida), czy mamy pasożyty, za-

burzenia gospodarki 
wodno-elektrolito-
wej, anemię, zapalenie 
ostre lub przewlekłe organów, infekcje 
wirusowe lub bakteryjne, alergię, choroby 
układu krążenia, zakrzepowo-zatorowe 
lub autoimmunologiczne. A po przyjeź-
dzie z tropiku takie badanie jest absolutnie 
konieczne, bo mogliśmy przywlec amebę!          

(Not. jm)

Dwa pytania do dr n. med. Anny Bednarek-Gejo, współwłaścicielki Kliniki BIOLIFE

Zbadaj krew przed wyjazdem
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Rozmowa z dr Anną Błaszczyk, Prezesem Zarządu  
Centrum Rehabilitacji INTERMEDICUS

t Grozi nam zawał. Można się do Was udać na rehabilitację serca? 
Tak. Oferujemy specjalny rodzaj rehabilitacji osób wykonujących pracę 

obciążoną dużym stresem sytuacyjnym. Nasi pacjenci to prezesi, dyrektorzy i 
właściciele firm, którzy są np. po zawale i pragną szybko wrócić do pracy. Może-

my ich bardzo sprawnie doprowadzić do wysokiego poziomu wydolności.
 t Jak to wygląda w praktyce? 

Na początku przeprowadzamy badania: próbę wysiłkową, echo kardiogram serca, EKG 
oraz holter. Kardiolog określa poziom możliwych obciążeń dla pacjenta, który trenuje 20-30 minut na specjal-
nym ergometrze podłączonym do komputera i jest monitorowany za pomocą EKG. W zależności od reakcji 
organizmu komputer zwiększa lub zmniejsza obciążenie. Taki trening raz dziennie przez dwa tygodnie zmniejsza 
śmiertelność osób zagrożonych zawałem serca o 40 procent! 
t W jakich godzinach można się rehabilitować w Centrum? 

Od 7.00 do 20.00. Jeśli ktoś pracuje w firmie usługowej, może tu zarezerwować godzinę dziennie na trening 
w wybranej porze. Prowadzimy ćwiczenia na ergometrze oraz trening kontrolowania reakcji na stres. Specjalnie 
przeszkoleni terapeuci uczą jak unikać stresu i wyładowywać negatywne emocje. Rehabilitację kardiologiczną 
wspieramy masażem kręgosłupa oraz gimnastyką. Koszty rehabilitacji pokrywa NFZ i są duże możliwości re-
habilitowania pacjentów kardiologicznych ze środków ZUS, łącznie ze zwrotem kosztów dojazdu do Centrum. 
Dziękuję za rozmowę. 

Jerzy Mazur

Serce do rehabilitacji

Centrum Rehabilitacji
ul. Kraszewskiego 7/9 tel. 42 643 43 00              ul. Janosika 163 tel. 42 633 41 45

www.intermedicus.pl

t Wyjeżdżamy na wakacje do tropiku. Co 
trzeba wtedy zbadać? 

Warto przeprowadzić analizę żywej 
kropli krwi. Badanie może jednorazowo 
wykazać obecność wielu obciążeń organi-
zmu, w tym również złogi cholesterolowe 

lub stresowe. W trakcie zaledwie jedne-
go badania możemy sprawdzić, jakie są 
przyczyny dolegliwości oraz skorzystać 
z kuracji oczyszczająco-regenerującej, 
która skutecznie pomoże wrócić do pełni 
zdrowia. Korzystamy z metody oceny krwi, 
której koncepcję opracował niemiecki bio-
log i zoolog – prof. Günther Enderlein.
t Na czym badanie polega?

Badanie to pomoże określić stan krwi, 
szczególnie białych i czerwonych krwinek, 
płytek i plazmy. Analiza żywej kropli krwi 
może również zobrazować zaburzenia śro-
dowiska wewnętrznego: jakie są niedobory 
minerałowe i witaminowe, zaburzenia rów-
nowagi kwasowo-zasadowej, obciążenia 
grzybicze (candida), czy mamy pasożyty, za-
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Żywy Skansen-Centrum Folkloru Polskiego  
w Nagawkach to niezwykłe miejsce w centrum Pol-
ski. Rozciąga się na ponad 2 hektarach malowni-
czego terenu, na którym znajdziemy pieczołowicie 
odrestaurowane obiekty dawnej architektury drew-
nianej z całego regionu: XIX-wieczne chałupy, dwor-
ki, karczmy, stajnie i kościół. Prowadzone są w nich 
działania edukacyjno szkoleniowe oraz warsztaty 
ginących rzemiosł – garncarstwa, tkactwa i kowal-
stwa artystycznego. Poznamy tu tradycję wypieku 
chleba i wspaniałe smaki potraw, które rzadko dzisiaj 
goszczą na naszych stołach.  W budynku dawnego 
kościoła jest sala teatralna, w której odbywają się 
koncerty zespołów ludowych, recitale i spektakle te-
atralne. – Skansen powstał dzięki ogromnej pracy  
i kreatywności Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dmo-
sińskiej oraz dzięki finansowemu wsparciu Urzędu 

Marszałkowskiego i środków unijnych – mówi jego 
prezeska Maja Sadzewicz-Nowak. – Działania nasze 
od początku wspierał także wojewódzki konserwa-
tor zabytków. Obiekty skansenu przeznaczone są 
do całorocznego wypoczynku i rekreacji. W jego 
ofercie jest szeroki wachlarz usług: noclegi, usługi 
gastronomiczne, imprezy okolicznościowe czy szko-
lenia. Na parkingu zmieści się 50 samochodów, do 
dyspozycji gości są doskonale wyposażone pokoje 
hotelowe, baseny, bryczki konne, karczma ze sma-
kowitymi daniami kuchni staropolskiej oraz herba-
ciarnia z pyszną szarlotką z prawdziwą śmietaną. Od 
grudnia ub. roku w dolinie pojawiły się skrzaty, zaś 7 
czerwca odbędzie się tu I Ogólnopolski Festiwal Pio-
senek Majki Jeżowskiej, 6 lipca – Festiwal Country, 
a w sierpniu już druga edycja Festiwalu Cygańskiego. 
Serdecznie zapraszamy!     Zdjecia: Studio Biały Kamień

Odwiedziliśmy w maju zgrupowanie przygoto-
wawcze kandydatek do tytułu Miss Polski Nasto-
latek oraz Miss Polski Ziemi Łódzkiej w Centrum 
Konferencyjno-Wypoczynkowym Dzikie Wino. – 
Dużą wagę przywiązujemy nie tylko do urody kandydatek 
– podkreśla Małgorzata Pakuła z Biura Miss Polski 
Ziemi Łódzkiej. – Już od castingu zwracamy uwagę na 
ich wykształcenie, inteligencję i kulturę osobistą. Zależy nam, 
aby sobie poradziły w każdej sytuacji. Finalistki miały bar-
dzo dużo prób, uczyły się układów tanecznych, miały mnóstwo 
spotkań z patronami i sponsorami. Dla większości dziewczyn 
to przede wszystkim przygoda i dobra zabawa, wiele z nich 
marzy o karierze modelek, a taki konkurs to szansa, żeby 
zaistnieć. Postaramy się zapewnić im 
na gali w Wytwórni jak najlepsze 
przeżycia. W roku ubiegłym na 20 
dziewczyn z całej Polski cztery 
były z naszego regionu, a pierw-
szą wice miss została łodzianka. 
Ćwierćfinały będą w czerwcu, 
półfinały we wrześniu, a finał  
w grudniu.

Z ostatniej chwili: Miss Polski 
Ziemi Łódzkiej 2013 została 

Ada Sztajerowska, a Miss Na-
stolatek - Monika Abramczyk. 

Gratulujemy! (jm) 
 Zdjęcia: Magnifque Studio

Kandydatki  
nie tylko z urodą

Ada Sztajerowska

Monika Abramczyk

Nagawki magiczne
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Robiąc zakupy w Centrum Han-
dlowym Port Łódź warto zostawić sa-
mochód w myjni Wash&Drive (tel. 42 
298 10 98) w podziemnym parkingu. 
Myjnia zaprasza bowiem od czerwca 
na wakacyjną promocję, która potrwa 
do września. Kto zamówi pranie tapi-
cerki (kosztuje 220 zł w samochodzie 
osobowym) – otrzyma gratis mycie sa-
mochodu, mycie szyb oraz plastików, 
czyli oszczędza 60 zł. Można tu także 
zamówić inne usługi: ręczne nakłada-
nie wosku oraz hydrofobizację szyby, 
czyli pokrycie przedniej szyby specjal-
ną substancją zmniejszającą przylega-
nie wody, co daje efekt niewidzialnej 
wycieraczki. – Wystarczy podczas deszczu 
jechać 40-50 km na godzinę, aby zoba-
czyć, jak krople wody ześlizgują się z szy-
by – mówi kierownik myjni Krzysztof 
Jędrzejewski. Używane tu są wyłącznie 
sprawdzone kosmetyki firm Turtle 
Wax, Cleenex i Expert oraz profesjo-
nalny sprzęt do mycia i odkurzania. 
Myjnia oferuje atrakcyjne karnety oraz 
obsługę firmowych flot. Zapraszamy!

Myjnia z rabatem

R06_10_17.indd   2 5/28/13   1:11 PM
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INFORMATOR MIEJSKI
WAŻNE TELEFONY

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ  
tel./fax . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 638-59-55 

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

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

ALARMOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 112

POGOTOWIE RATUNKOWE . . . . . . tel. 999

POLICJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 997

STRAŻ MIEJSKA. . . . . . . . . . . . . . . tel. 986

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

POGOTOWIE ENERGETYCZNE . . . . tel. 991

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

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE . . . . tel. 994

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

INFORMACJA LOTNISKOWA                              
- PORT LOTNICZY ŁÓDŹ  
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 683-52-55 

INFORMACJA LOTNICZA PLL LOT  
tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  801-703-703 

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

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

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

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

TEATRY · KINA · MUZEA
KINO BAŁTYK 
ul. Narutowicza 20 . . . . . . tel. 42 630-36-03 

KINO CHARLIE 
ul. Piotrkowska 203/205 . . . tel. 42 636-00-92 

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 

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

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 

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 PWSFTViT 
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

MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ  
ul. Tymienieckiego 24 . . . . tel. 42 674-42-98  

MUZEUM MARTYROLOGII RADOGOSZCZ 
ul. Zgierska 147 . . . . . . . tel. 42 655-36-66 

MUZEUM SZTUKI 
ul. Więckowskiego 36 . . . . tel. 42 633-97-90 

MUZEUM SZTUKI - ms2
ul. Ogrodowa 19 . . . . . . . tel. 42 634-39-44

PAŁAC HERBSTA (oddział Muzeum Sztuki)
ul. Przędzalniana 72 . . . . . tel. 42 674-96-98

SKANSEN MIEJSKIEJ ARCHITEKTURY 
DREWNIANEJ
ul. Piotrkowska 282. . . . . . tel. 42 683-26-84

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

MUZEUM KANAŁU „DĘTKA” (o. Muzeum M. Łodzi)

Plac Wolności . . . . . . . . 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

HOTELE

ALICJA**

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

andel’s****

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

AVIATOR***

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

DZIKIE
WINO

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

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

WILLA
IMPRESJA

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

DoubleTree
by Hilton****
otwarcie
w II kwartale 2013 r.

GRAND***

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

mHotel***

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

REYMONT***

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

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.

w yjąt kOwe Mie jsce ,  rOdzinn a at MOsF er a 

10% zniżki 
na uSługi 

gaStronomiczne 
z „rynkiem łódzkim“. 

ważne do 30.09.2013
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chsmaków
rekomenduje JERZY MAZUR

17

t Zmieniła Pani w maju firmowe 
logo. Coś jeszcze?

Tak, stale rośnie ilość sprzętu, 
który wypożyczamy – samych 
szklanek mamy 2500 i rozsze-
rza się asortyment. By uniknąć 
stłuczek, szkło i kieliszki pro-
fesjonalnie przewozimy w spe-
cjalnych pojemnikach. Mamy 
ponad 80 pozycji w ofercie. 
Ostatnio rozszerzyliśmy ją  też 
o namioty, dzięki którym moż-
na zrobić przyjęcia w plenerze. 
Zmieniamy także stronę inter-
netową i można nas polubić na 
facebooku!
t A co słychać w branży?

Przyszła wreszcie spóźniona 
wiosna i od kwietnia zaczął się 
wzmożony ruch. Mam nadzie-
ję, że po świetnym komunijnym 
maju, pójdzie coraz lepiej. Obsłu-
gujemy klientów w Łodzi i okoli-
cach, wypożyczalnię sprzętu pro-
wadzę od 8 lat, a w gastronomii 
działam od 12 lat. Współpracuję 
zarówno z indywidualnymi klien-
tami jak i  z restauracjami. Mamy 
wielu stałych klientów, w tym 
sporo firm cateringowych, które 
pracują przez cały rok. Wspólnie 
z firmami „Stoliczku nakryj się”  
i „Gold Banquet” uzupełniamy 
się, by spełnić oczekiwania na-
szych klientów.          (Not. jm)

www.perfekcyjneprzyjecia.pl

Tańcząca z kieliszkamiDwa pytania  
do Agnieszki Partyki, 
właścicielki firmy 
„Perfekcyjne Przyjęcia”

R06_10_17.indd   3 5/28/13   12:40 PM



18 rynek Łódzki   6(145) 2013

chsmaków
rekomenduje JERZY MAZUR

FLORAFEST 
w Buczku

W dniach 15-16 czerwca firma INTER SOLAR zaprasza do swoich let-
nich ogrodów w Buczku na I edycję Targów Ogrodniczych, Rolniczych 
i Ekologicznych FLORAFEST, organizowanych wspólnie z Gospodar-
stwem Ogrodniczym „Ryśogród” pod patronatem Polskiej Izby Pro-
duktu Regionalnego. Odbędzie się tu festyn rodzinny, a na prawie 100 
stoiskach handlowych pojawią się wystawcy z produktami i usługami z za-
kresu ogrodnictwa. Obejrzymy tu i kupimy rośliny, dekoracje ogrodowe 
oraz meble w atrakcyjnych cenach. Organizatorzy zapewniają mnóstwo 
atrakcji – będą pokazy grillowania oraz potraw regionalnych, występy 
zespołów muzycznych, a dziatwa bawić się bę-
dzie na dmuchanych zjeżdżalniach oraz 
basenach z kulami do spacerów po 
wodzie. Na straganach pojawią się 
tradycyjnie przyrządzane wędli-
ny, miody i nalewki, a w części 
ogrodu profesjonaliści zapre-
zentują użytkowe narzędzia, 
pojazdy i rozwiązania tech-
niczne dla rolników. Spod 
pił spalinowych polecą 
wióry i można będzie spraw-
dzić traktory, a w specjalnym 
sektorze znajdzie się strzelnica 
paitball’owa. Zapraszamy!

FIND US ON FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/GANESHRESTAURANT

Poznaj prawdziwy smak Indii

R06_18_19.indd   2 5/28/13   11:16 AM

19rynek Łódzki   6(145) 2013

chsmaków
rekomenduje JERZY MAZUR

Profesjonalne usługi porządkowe 
● Wykładziny ● Czyszczenie wnętrz ● Mycie szyb

Comfort Clean
ul. Chmurna 6
tel. 503 730 977

„Analogia” 
Stary Rynek 2
Tel. 42 636 56 56
www.analogialodz.pl

„Polska” 
ul. Piotrkowska 12
tel. 42 633 83 45
www.restauracjapolska.net1.pl

Restauracja słynie z tradycyjnych potraw kuchni polskiej, rosyjskiej, żydowskiej 
i niemieckiej, ale w tym miesiącu szef kuchni Arkadiusz Filipczak poleca filet  

z łososia z duszonymi pieczarkami i ziemniaczkami. Na deser warto zamówić 
strudel z wiśniami, który gwarantuje totalny odjazd smakowy!

Gdy oddawaliśmy ten numer „RŁ” do druku, na Piotrkowskiej 12 
przy restauracji trwał jeszcze remont, dlatego dajemy tu wizualizację 
ogródka. Mamy nadzieję, że w czerwcu będzie już można zamówić tu 
pod parasolkami smakowite dania szefa kuchni Roberta Kijewskiego!

„Willa Impresja” 
Pabianice, ul. Żeromskiego 20A, tel. 42 

227 14 14, www.willa-impresja.pl

Szef kuchni Marcin Grodzicki 
poleca w czerwcu befsztyk 

po angielsku z masłem 
czosnkowym. Wcześniej 

warto tu zamówić przepyszny 
chłodnik litewski. A po 
obiedzie warto wpaść 

do kawiarni w budynku 
hotelowym na domowe 

wypieki oraz desery, które są 
również na wynos!

R06_18_19.indd   3 5/28/13   12:41 PM
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andel`s hotel Łódź zaprosił nas w Dzień Matki do Restauracji Delight 
na brunch. To skrót od słów breakfast i lunch. Anglosasi jedzą go w godzinach 
10.00-12.00, u nas staje się coraz bardziej popularny, szczególnie w niedzielę 
w asyście całej rodziny. Szef kuchni Mirosław Jabłoński przygotował niesa-
mowite dania: wędzoną gęsinę z żurawiną, kaczkę pieczoną w jabłkach z so-
sem wiśniowym, pescaccio z łososia, pstrąga na chrupiacej rukoli w kroplach 
balsamico i mnóstwo innych zakąsek, przekąsek, sałatek, deserów i cyme-
sów. Co tydzień będzie inny zestaw specjałów. Jadałem w różnych knajpkach 
na świecie, ale czterogwiazdkowy andel`s Łódź pokazał najwyższe piętro 
skali, w jakiej teraz będę smaki dań mierzyć. Zaś największą niespodzian-
ką wizyty była... cena: za 99 zł od osoby (dzieci do 5 roku życia bezpłatnie,  
w wieku 5-12 lat – za 49 zł) można tu jeść i pić bez ograniczeń. Ważne dla ro-
dziców – dzieci nie będą się nudzić, dzięki „kids corner”, który w andel’sie 
oznacza salę restauracyjną z mnóstwem zabawek, bajkami, konsolą do gier 
i profesjonalną opiekunką. Gorąco zachęcam 
do wizyty w czterech gwiazdkach.

Brunch w czterech  
gwiazdkach
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Tym razem – z udziałem Andrzeja 
Polana, szefa kuchni w najbardziej presti-
żowych hotelach w Polsce i współautora 
programu Dzień Dobry w TVN. Czwarta 
Edycja Kolacji Charytatywnej „Przyja-
ciele Gotują” odbędzie się w sobotę 15 
czerwca o godz. 19.30 w hotelu andel’s 
Łódź. Gościem specjalnym wieczoru bę-
dzie Basia Trzetrzelewska, a towarzyszyć 
jej będzie Danny White. Stowarzyszenie 
Przyjaciele Świata od lat prowadzi zbiór-

kę pieniędzy na dwa szczytne cele – Klinikę 
Kardiologii CZMP w Łodzi oraz Zespół 
Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi. Czerwco-
wa kolacja ma zasilić fundusz na aparat do 
nauki mowy dla dzieci z deficytem słuchu i 

mowy oraz na stanowiska dla pielęgnacji niemowląt w CZMP. Są jeszcze 
wolne miejsca, zainteresowanych prosimy o kontakt z tel. 607 142 023, 601 
221 754 lub biuro@przyjacieleswiata.pl Zapraszamy!

PHU MADOSS jest autoryzowanym partnerem firmy Kegel-
-Błażusiak, znanego producenta profesjonalnego obuwia robocze-
go i odzieży gastronomicznej dla pracowników restauracji, barów, 
hoteli, stołówek i kuchni w podstawowych kolorach i rozmiarach 
od S do XXL. W siedzibie firmy przy ul. Piasecznej 3 znajdziemy 
fartuchy, zapaski, spódnice, bluzki, spodnie oraz bluzy i czapki 
kucharskie. Można tu zamówić także usługi hafciarskie, aby dosto-
sować ubrania z kolekcji do polityki wizualizacyjnej lokalu – np. 
dodając logo firmy lub nazwisko pracownika. Proponowane wy-
roby wykonane są z najlepszych materiałów 
o znakomitych właściwościach użytkowych. 
Salon oferuje ceny detaliczne producenta oraz 
fachową pomoc i doradztwo – na miejscu można 
obejrzeć produkty, sprawdzić ich jakość i przydatność dla 
branży. Firma gwarantuje powtarzalność szycia i kolorów 
przy zakupach hurtowych, można też negocjować ceny. Wy-
roby Kegel-Błażusiak zostały przetestowane w restauracjach, 
hotelach i firmach cateringowych w całej Europie. Zapraszamy!

Zdjęcia: archiwum MADOSS

Stylowo dlarestauracji

Wioska indiańska TATANKA powstała kilka 
lat temu w miejscowości Solca Mała pod Łęczycą, ale 
od 1 czerwca zapraszać tez będzie do Uniejowa. Znajdziemy ją 
tuż obok wiatraka i „Zagrody Młynarskiej”. Stanęło tu 6 malo-
wanych indiańskich namiotów tipi, z których jedno zostanie wy-
posażone w repliki indiańskich narzędzi, broni, strojów i sprzę-
tów codziennego użytku. Można tu będzie zobaczyć indiański 
grobowiec, saunę oraz indiański środek transportu travois, jak 
również sprawdzić się w indiańskich konkurencjach – strzela-
niu z łuku, indiańskiej dmuchawki, rzutu włócznią i rzutkami do 
celu czy walce na równoważni Czejenów. Gwarantowana atrak-
cja zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, warto przyjechać! (jm)

TATANKA  
w Uniejowie

Przyjaciele Świata 
znów gotują

Podczas Kolacji 
Charytatywnej można  
kupić słynne kubeczki  
i talerzyki Przyjaciół Świata 
z podpisami słynnych ludzi 
mody, sztuki i literaturyBrunch w czterech  

gwiazdkach
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Kulturalny czerwiec
W Muzeum Sztuki 
To już ostatnia chwila, żeby w ms2 w Manu-

fakturze zwiedzić wystawę „Korespondencje. 
Sztuka nowoczesna i uniwersalizm”, przygo-
towaną we współpracy z Rupf-Stiftung-Kun-
stmuseum w Bernie. Zostanie ona zamknięta 
30 czerwca, a obrazy Picassa, Legera, Paula Klee  
i Hansa Arpa znów będzie można oglądać jedynie 
w katalogach i albumach. Z kolei w ms1 – głównej 
siedzibie Muzeum Sztuki przy ul. Więckowskie-
go 36 – przez cały miesiąc czynna będzie wystawa 
prac Cezarego Bodzianowskiego.

W Centralnym Muzeum Włókiennictwa 
Przez cały czerwiec można tu oglądać cztery 

wystawy prezentujące plon XIV edycji Międzyna-
rodowego Triennale Tkaniny. Wystawy towarzy-
szące triennale można też obejrzeć w kilku gale-
riach: w Ośrodku Propagandy Sztuki w Parku im. 
Sienkiewicza prezentowane są dzieła Magdaleny 
Abakanowicz, w galerii ReMedium – prace Wło-
dzimierza Cygana, a w galerii Poleskiego Ośrod-
ka Sztuki obejrzymy „Akwarele i inne duperele” 
Elżbiety Kuźniar oraz tkaniny duńskich artystek 
Anette Holdensen i Jette Mellegren. W czerwcu 
POS zaprasza na X Międzynarodowy Plener 
„Przestrzenne Formy z Wikliny”.

W Teatrze Muzycznym 
We foyer Teatru powstała 

w maju wioska Anatew-
ka – stanęły tam domki  
i obejścia ze scenografii 
do musicalu „Skrzypek 
na dachu” Jerry’ego Boc-
ka, który miał tu swoją 

polską premierę 30 lat 
temu. W czerwcu w górnym 

foyer teatru można jesz-
cze oglądać wystawę 

zdjęć z łódzkich re-
alizacji „Skrzypka”. 
Teatr szykuje kolejny 
jubileusz: 8 czerwca 
25-lecie pracy arty-
stycznej będzie świę-
tować znakomity 
tenor Dariusz Sta-
chura. W koncercie 

towarzyszyć mu będą 
Dorota Wójcik, Zbi-
gniew Macias, Adam 

Zdunikowski i Paweł 

Skałuba. Na scenie pojawią się także synowie 
Jubilata – śpiewak Mateusz i skrzypek Hubert. 
Kilka dni później na scenie przy ul. Północnej 
wystąpi Agnieszka Greinert z recitalem zapowia-
dającym jej płytę pt. „Czekam na jutro”.

W Muzeum Miasta Łodzi 
 W Galerii Mistrzów Polskich 

czynna jest wystawa 
dzieł Alfonsa Kar-
pińskiego pt. „Mistrz 
martwej natury”. 
Znajduje się na 
niej 20 obrazów;  
w większości martwe 
natury z kwiatami, 
dopełnione wido-
kami wnętrz, kobie-
cych aktów i portre-

tów oraz pejzaży. Natomiast  
w galerii „Na piętrze” można oglądać wystawę  

„W poszukiwaniu prawdy” – przekrojową pre-
zentację twórczości malarskiej Kajetana Sosnow-
skiego. Z kolei w pałacowym Ogrodzie obejrzymy 
wystawę „Łódź Juliana Tuwima”. Na 14 planszach 
prezentowane są zakątki miasta związane z Poetą. 
Impresariat Muzeum Miasta zaprasza 3 czerwca na 
koncert Duo Milonga pt. „Tango”. Na zakończe-
nie sezonu artystycznego (24.6) odbędzie się kon-
cert pt. „Piosenki Agnieszki Osieckiej” w reżyserii 
Artura Barcisia. Znany aktor będzie wykonawcą 
piosenek, wystąpią też Krystyna Tkacz i Stanisła-
wa Celińska. Po spektaklu artyści z publicznością 
przeniosą się do ogrodu na lampkę wina. 

W teatrach
Do Teatru Wielkiego stopniowo wracają 

przedstawienia operowe. W czerwcu czeka nas 
premiera opery Pucciniego „Madama Butter-
fly” (22 i 23.6), wcześniej prezentowanej w wersji 
koncertowej. Kierownictwo muzyczne sprawuje 
Tadeusz Kozłowski, który w maju fetowany był 
w z okazji jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej. 
W Małej Sali Teatru Nowego obejrzymy sztukę 
Hanocha Levina pt. „Shitz” oraz premierę spek-
taklu „Wszystko o kobietach”. Natomiast na Du-
żej Scenie grane będzie przedstawienie muzyczne 
pt. „Chcę do nieba. Leningrad-Łódź”. W Teatrze 
im. Jaracza po raz ostatni zobaczymy ponurą lo-
ve-story pt. „Zszywanie”, a 9 czerwca scena koń-
czy pracowity sezon i zaczyna wakacje. W Teatrze 
Małym w Manufakturze 1 czerwca odbędzie się 
koncert Izy Zając, która zaśpiewa piosenki z Ka-

baretu Starszych Panów, a na czwarte urodziny te-
atru (21.6) przyjedzie z recitalem Jerzy Połomski.

W Filharmonii Łódzkiej 
Ze względu na prace przy organach filhar-

monicy będą występować poza swoją siedzibą:  
w Łasku, w kolegiacie pw. Niepokalanego Po-
częcia NMP i św. Michała Archanioła Orkiestra 
Symfoniczna FŁ pod batutą Amosa Talmona 
zagra symfonie Mozarta i Schumanna (7.6), zaś 
koncert oratoryjny na zakończenie sezonu odbę-
dzie się w Teatrze Wielkim (15.6) – w programie 
muzyka Arvo Parta, „Exodus” W. Kilara oraz 
koncerty fortepianowe Rachmaninowa i Proko-
fiewa. Orkiestra Kameralna FŁ i chór dziecięcy 
Szkoły Muzycznej im. S. Moniuszki w Łodzi 
wystąpią na rynku Manufaktury w ramach pik-
niku funduszy europejskich z koncertem pt. 
„Miś Uszatek zaprasza”; usłyszymy muzykę ze 
znanych bajek i dobranocek studia filmowego 
Se-Ma-For (23.6). W czerwcu zaczyna się 14 edy-
cja Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej 
„Kolory Polski”. Klimat festiwalu przypominają 
zdjęcia z ubiegłorocznej edycji, prezentowane  
w muzeum w Łowiczu. Natomiast tuż przed Nocą 
Świętojańską zespół filharmonii zaprasza do Sta-
cji Nowa Gdynia na Preludium do „Kolorów 
Polski”, w którym wysłuchamy zespołu „Ballady  
i Romanse” (22.6). Inauguracja festiwalu odbędzie 
się w Bełchatowie w parku obok Muzeum Regio-
nalnego. Koncert poprowadzi Paweł Sztompke,  
a wystąpi Chór FŁ oraz zespół Alla Vienna.

Na Dzień Dziecka 
Teatr Muzyczny zaprasza dzieci na musical 

„Zorro” (1.6). Teatr Arlekin (tymczasowo przy 
ul. Piotrkowskiej 282a) uczci dzień dziecka dwo-
ma przedstawieniami: bajką o stworzeniu świata 
„Szary chłopiec” oraz „O żabce, co nie została 
królewną”. Muzeum Miasta Łodzi zorganizuje 
w Parku Staromiejskim 1 czerwca „Edukacyjny 
piknik dźwiękowy” – w programie są warszta-
ty plastyczne i muzyczne dla dzieci, warsztaty 
decoupage dla rodziców, a także dźwiękowa gra 
miejska. Na spotkanie z cyklu „Południe z zaba-
wą i uśmiechem, czyli Milusińscy i Duzi w Pała-
cu Poznańskich” zaprasza impresariat Muzeum 
Miasta (9.6). W Teatrze Małym w Manufakturze 
z okazji Dnia Dziecka ruszy scena „Małe Kukieł-
kowo” – dzieciaki obejrzą „Prawdziwą historię  
o tym, jak Łódź prawa miejskie nabyła z rąk bar-
dzo ważnego króla polskiego, piosenką i słowem 
opowiedzianą”.     (BeO)

W sali Filharmonii Łódzkiej zaczęły się prace przy 
budowie organów. Ich projekt opracował prof. Ludger 
Lohmann ze Stuttgartu, wybitny konstruktor i znawca 
tego instrumentu. Firmy organmistrzowskie większość 
prac wykonały już w warsztatach, a w maju prace prze-
niosły się do siedziby filharmonii przy ul. Narutowicza. 
Organy zajmą środkową część ściany za estradą. Ich 
wielkość (37 głosów i około 1,6 tys. piszczałek) pozwoli 
na wprowadzenie do repertuaru koncertów wykonywa-
nych dotąd rzadko lub wcale. – Zdjęliśmy już tymczaso-

wy prospekt – mówi Andrzej Kowalski, kierownik budo-
wy z firmy Projekt-BUD – potem powiększymy otwór, 
podejmiemy prace konstrukcyjne nad zamontowaniem 
prospektów. 1 września prospekty będą zainstalowane  
i po wakacjach melomani wrócą do sali koncertowej. Za-
kończenie całego projektu przewidziane jest na koniec 
2014 r., a całkowita wartość budowy wynosi ponad 7 mln 
zł. – Jesteśmy spokojni o to, że w styczniu 2015 r. swoje 
stulecie Filharmonia Łódzka uczci koncertem organowym 
– zapowiada dyrektor Filharmonii Tomasz Bęben. (BeO)

Filharmonia buduje organy
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Kulturalny czerwiec
W Muzeum Sztuki 
To już ostatnia chwila, żeby w ms2 w Manu-

fakturze zwiedzić wystawę „Korespondencje. 
Sztuka nowoczesna i uniwersalizm”, przygo-
towaną we współpracy z Rupf-Stiftung-Kun-
stmuseum w Bernie. Zostanie ona zamknięta 
30 czerwca, a obrazy Picassa, Legera, Paula Klee  
i Hansa Arpa znów będzie można oglądać jedynie 
w katalogach i albumach. Z kolei w ms1 – głównej 
siedzibie Muzeum Sztuki przy ul. Więckowskie-
go 36 – przez cały miesiąc czynna będzie wystawa 
prac Cezarego Bodzianowskiego.

W Centralnym Muzeum Włókiennictwa 
Przez cały czerwiec można tu oglądać cztery 

wystawy prezentujące plon XIV edycji Międzyna-
rodowego Triennale Tkaniny. Wystawy towarzy-
szące triennale można też obejrzeć w kilku gale-
riach: w Ośrodku Propagandy Sztuki w Parku im. 
Sienkiewicza prezentowane są dzieła Magdaleny 
Abakanowicz, w galerii ReMedium – prace Wło-
dzimierza Cygana, a w galerii Poleskiego Ośrod-
ka Sztuki obejrzymy „Akwarele i inne duperele” 
Elżbiety Kuźniar oraz tkaniny duńskich artystek 
Anette Holdensen i Jette Mellegren. W czerwcu 
POS zaprasza na X Międzynarodowy Plener 
„Przestrzenne Formy z Wikliny”.

W Teatrze Muzycznym 
We foyer Teatru powstała 

w maju wioska Anatew-
ka – stanęły tam domki  
i obejścia ze scenografii 
do musicalu „Skrzypek 
na dachu” Jerry’ego Boc-
ka, który miał tu swoją 

polską premierę 30 lat 
temu. W czerwcu w górnym 

foyer teatru można jesz-
cze oglądać wystawę 

zdjęć z łódzkich re-
alizacji „Skrzypka”. 
Teatr szykuje kolejny 
jubileusz: 8 czerwca 
25-lecie pracy arty-
stycznej będzie świę-
tować znakomity 
tenor Dariusz Sta-
chura. W koncercie 

towarzyszyć mu będą 
Dorota Wójcik, Zbi-
gniew Macias, Adam 

Zdunikowski i Paweł 

Skałuba. Na scenie pojawią się także synowie 
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czynna jest wystawa 
dzieł Alfonsa Kar-
pińskiego pt. „Mistrz 
martwej natury”. 
Znajduje się na 
niej 20 obrazów;  
w większości martwe 
natury z kwiatami, 
dopełnione wido-
kami wnętrz, kobie-
cych aktów i portre-

tów oraz pejzaży. Natomiast  
w galerii „Na piętrze” można oglądać wystawę  

„W poszukiwaniu prawdy” – przekrojową pre-
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t Rozmawiamy po premierze w 
odnowionym gmachu. Jak Pan oce-
nia zmiany w teatrze? 

Proszę zwrócić uwagę, że re-
mont przebiegał według projektu, 
który powstał zanim zostałem tu 
dyrektorem. Dostrzegam szereg 
drobiazgów, które trzeba poprawić. 
Stoimy teraz na tzw. scenie kame-
ralnej, która musi przejść adaptację, 
by można było na niej grać i śpie-
wać. To jest pewien problem, ale nie 
wykluczam najlepszej wersji – że 
można tu będzie wystawiać recitale 
wokalne i muzyczne. Na razie nikt 
tego nie wie, scena jeszcze nie działa 
i musimy ją dopiero wypróbować. 
Niewykluczone, że trzeba będzie 
dobudować przenośną ściankę.  
A na razie uczymy się obsługi wiel-
kiej sceny. Uczymy się i my, i ci, 
którzy ją zaprojektowali. Bo takiej 
sceny nie ma w całej Polsce, a może 
nawet i w Europie. 
t Były wpadki?

Były, bo musiały być. Wszystko, 
co jest sterowane komputerowo 
programem, który został w tym celu 
stworzony, da się sprawdzać tylko w 
praktyce, nie „na sucho” lub na pró-
bie. Np. zauważyliśmy, że kurtyna 
przeciwpożarowa opada za wolno, 
i trzeba było troszkę zmienić pro-
gram. Poprawiliśmy to od ręki, bo 
fachowcy są na miejscu. Na szczę-

ście okazało się, że sprawdziły się 
wyliczenia projektantów dotyczące 
przepustowości biegów komunika-
cyjnych między sceną a szatnią. Jest 
znakomicie, bo już nie ma tłoku. 
Musimy jeszcze wprowadzić ozna-
czenia, bo na razie widzowie czasem 
się gubią. Okazało się, że szatnia też 
jest przepustowa. Przygotowaliśmy 
zapasowe wieszaki na wypadek, 
gdyby okazała się za mała, ale nie 
były potrzebne. Zadowolony jestem 
– choć nie do końca – z dolnego 
 foyer, a na górnym, gdzie wymie-
niona została podłoga, zawisną  
w najbliższym czasie portrety arty-
stów śpiewających w teatrze. To dobry 
zwyczaj teatralny, ale nie udało się 
nam w porę tego zrobić ze względów 
czysto organizacyjnych – najpierw 
musimy zgromadzić wszystkich na 
profesjonalnej sesji zdjęciowej, i do 
tego dojdzie po wakacjach. 
t Ale może Pan powiedzieć, że 
przebudowa teatru jest udana?

Tak. Jestem zadowolony. Chcę 
jednak podkreślić, że przed nami 
jest jeszcze wiele poprawek, które 
usprawnią i uczynią bardziej kom-
fortowym pobyt widza w teatrze. 
Zafundowaliśmy np. teatrowi pierw-
szą w historii klimatyzację. Ale jej 
obsługi trzeba się nauczyć – to nie-
łatwa sprawa; wiem, bo przerabiałem 
to już w Teatrze Jaracza. Tego nie 

da się zrobić jednym naciśnięciem 
guzika – inaczej trzeba urucha-
miać system przy pełnej widowni,  
a inaczej przy wypełnionej w poło-
wie lub jeszcze mniejszej. Klimaty-
zacja wydaje szum – nie wolno jej 
włączać przy niektórych fragmen-
tach przedstawienia. To samo jest  
z kanałem dla orkiestry. Klimaty-
zacja może zakłócić porozumienie 
między muzykami, a także spowo-
dować komplikacje głosowe soli-
stów. Ze względu na wymogi prze-

targowe nie zafundowaliśmy sobie 
jeszcze siedzeń na dolnym i górnym  
foyer. Widzowie, szczególnie ci starsi, 
chcieliby w czasie przerwy wygodnie 
posiedzieć. A nie ma gdzie! Obowią-
zuje nas prawo zamówień publicz-
nych i nic na to nie poradzimy. Ale je-
steśmy otwarci na wszystkie zmiany, 
które usprawnią nasz obiekt.  

Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiali: Beata Ostojska  

i Jerzy Mazur, zdjęcia: JSM, Maciej 
Piąsta, Archiwum TW

Rozmowa z Wojciechem Nowickim Dyrektorem Naczelnym Teatru Wielkiego

Teatr Wielki po premierze

Maestro 
Tadeusz 
Kozłowski
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W Ośrodku Jeździeckim Denysowo  
w Jeżowie (gmina Wola Krzysztoporska  
k/Piotrkowa Trybunalskiego) 25 maja od-
było się Święto Jeździectwa. Organizatorzy 
zapewnili gościom sporo atrakcji – moż-
na było postrzelać na strzelnicy, malu-
chy jeździły na konikach i bawiły się na 
dmuchanych zjeżdżalniach, obejrzeliśmy 
występy zespołów ludowych. Odbyły się także zawody 
amatorskie i regionalne w skokach i powożeniu. W kla-
sie N (poprzeczka na wysokości 120 cm) oraz P (110 cm) 
zawody wygrała Marta Kowalczyk na „Ambrozji” z BKJ 
Bogusławice, w klasie L (100 cm) Agnieszka Brożyna na 
„Dinarze” z BKJ Bełchatów, w klasie LL (80 cm) Mar-
ta Tarczyńska na „Sygnale” ze Stowarzyszenia Ranczo  
w Dolinie Wola Kozubowa, a w klasie towarzyskiej (60 
cm) – Roxana Chober na „Maxima Cum Laude” z Ran-
cza w Dolinie. III Bieg Św. Jerzego wygrał Przemysław 
Dembski z Denysowa, druga była Marta Kowal-
czyk, a trzeci – Jarosław Denys. Potem zabawa 
trwała do późnych godzin nocnych. Mieliśmy 
też okazję porozmawiać o szlaku konnym z To-
maszem Dronką, Naczelnikiem Wydziału Tury-
styki z Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, o czym 
napiszemy w lipcowym „Rynku Łódzkim”. (jm)

Święty Jerzy w Denysowie

▲ Jarosław Denys, Roman Jagieliński  i Tomasz Dronka

Przemysław  
Dembski
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i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, o czym 
napiszemy w lipcowym „Rynku Łódzkim”. (jm)

Święty Jerzy w Denysowie

▲ Jarosław Denys, Roman Jagieliński  i Tomasz Dronka

Przemysław  
Dembski
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Poznaj prawdziwy smak Indii

Piotrkowska 55
Piotrkowska 69

Manufaktura Rynek
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