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ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
LODZ VOIVODE OFFICE
tel. 0 42 664-10-10
SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
LODZ PROVINCE COUNCIL
tel. 0 42 663-30-50
URZĄD MIASTA ŁODZI / CITY HALL
tel. 0 42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
TOURIST INFORMATION CENTRE
tel./fax 0 42 638-59-55
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
WJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO / LODZ VOIVODE-
SHIP REGIONAL TOURISTIC ORGANIZATION
tel. 0-42 638-59-57
CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ
CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel./fax 0 42 633-92-21
OŚRODEK INFORMACJI KULTURALNEJ ŁDK
LDK CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel. 0 42 633-72-99, fax 0 42 633-99-02

INFORMACJA LOTNICZA– LOT 
AIRLINE INFORMATION
tel. 0 42 633-48-15
INFORMACJA MPK 
CITY BUS & TRAM INFORMATION
tel. 0 42 672-11-12
INFORMACJA PKS  
LONG-DISTANCE BUS INFORMATION
tel. 193-16
INFORMACJA KOLEJOWA  PKP 
TRAIN INFORMATION
tel. 194-36
POGOTOWIE RATUNKOWE / AMBULANCE 
tel. 999 
POLICJA / POLICE
tel. 997
STRAŻ MIEJSKA / CITY GUARD 
tel. 986
STRAŻ POŻARNA / FIRE BRIGADE
tel. 998
BIURO NUMERÓW / DIRECTORY ENQUIRES 
tel. 118-913
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ul. Tatrzańska 11
tel. 042 672-48-89, 042 676-31-13
tel./fax 042 676-31-05 
officeboss@hotel-boss.pl 

BOSS

ul. Paradna 46
tel. 042 272-33-00, tel./fax 042 272-33-68

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

ESKULAP przy I CZMP

ul. Łąkowa 23/25
tel. +48 42 637 12 00

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

HOTEL FOCUS ŁÓDŹ

Arturówek, ul. Studencka 2/4
tel. 042 659-82-44
fax 042 659-90-11
hoteldaria@oit.pl

DARIA

Pabianice, ul. Kilińskiego 25
tel. 042 227-14-14
Restauracja: tel. 042 227-14-12
recepcja@piemont.com.pl

PIEMONT

ul. Legionów 81
tel./fax 042 633-80-23
www.hotelreymont.com
rezerwacje@hotelreymont.com

REYMONT

ul. Kosynierów Gdyńskich 8
tel./fax 042 646-49-04, 042 646-42-68,

042 646-43-22, 042 646-41-53 

www.hotelambasador.pl

AMBASADOR

HOTELE

HOTEL Z BASENEM
ul. Politechniki 19A
tel./fax 042 684-63-70
tel./fax 042 648-76-04 
recepcja@hotel-alicja.pl

ALICJA

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

CENTRUM KONFERENCYJNE
HOTEL

RESTAURACJA
KAWIARNIA

DOMKI TYPU BRDA
STAJNIA Z PARKUREM

ODNOWA BIOLOGICZNA

87-720 Ciechocinek, ul. Traugutta 5
tel. (0-54) 283 42 71, 283 60 65 

tel./fax (0-54) 283 63 09
www.amazonka.ciechocinek.pl

e-mail: amazonka@ciechocinek.pl

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE 
I ETNOGRAFICZNE
MUSEUM OF ARCHAEOLOGY 
AND ETHNOGRAPHY 
pl. Wolności 14, tel. 632-84-40

CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA
MUSEUM OF TEXTILE INDUSTRY 
ul. Piotrkowska 282, tel. 683-26-84 

MUZEUM HISTORII MIASTA ŁODZI 
MUSEUM  OF ŁÓDŹ CITY HISTORY 
ul. Ogrodowa 15, tel. 654-00-82 

MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI
MUSEUM OF SPORT AND TOURISM 
ul. ks. Skorupki 21, tel. 636-83-58 

MUZEUM KINEMATOGRAFII 
MUSEUM  OF CINEMATOGRAPHY 
pl. Zwycięstwa 1, tel. 674-09-57 

MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ
BOOK ART MUSEUM
ul. Tymienieckiego 24, tel. 674-42-98

MUZEUM TRADYCJI
NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH
MUSEUM OF INDEPENDENCE
ul. Gdańska 13, tel. 632-71-12

ODDZIAŁ RADOGOSZCZ 
- MUZEUM MARTYROLOGII
RADOGOSZCZ  
- MUSEUM OF MARTYRDOM  
ul. Zgierska 147, tel. 655-36-66 

MUZEUM SZTUKI / MUSEUM OF ART 
ul. Więckowskiego 36,

tel. 633-97-90 

MUZEUM SZTUKI REZYDENCJA
„KSIĘŻY MŁYN”

MUSEUM OF ART „KSIĘŻY MŁYN” RESI-
DENCE
ul. Przędzalniana 72, tel. 674-96-98

MUZEUM GEOLOGICZNE 
GEOLOGICAL MUSEUM 
ul. Kopcińskiego 31, tel. 635-45-93

RYNEK SZTUKI
DOM AUKCYJNY i GALERIA 
ul. Wschodnia 69, tel. 630-47-79

www.ryneksztuki.lodz.pl
GALERIA (parter) 

czynna: pon.–pt. 12–18, sob. 10–15
Sztuka dawna i współczesna, antyki i sztuka użytkowa

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

TERMINY NAJBLIŻSZYCH AUKCJI:
20 września - 135 Aukcja Dzieł Sztuki
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Sierpień ocalonej pamięci
Łódź obchodzi w tym roku 65.

rocznicę likwidacji przez Niem-
ców Litzmannstadt Ghetto. Uro-
czystości rozpoczną się 26 sierp-
nia i potrwają trzy dni. Swój
udział w nich zapowiedziało już
kilka tysięcy osób z całego świata,
w tym przedstawiciele wielu orga-
nizacji żydowskich oraz ci, którzy
przeżyli łódzkie getto. W uroczys-
tościach wezmą udział prezydent
RP Lech Kaczyński, prezydent
Izraela Szymon Perez i prezydent
Czech Vaclav Klaus oraz inni sze-
fowie państw, których obywateli
uwięziono w łódzkim getcie. 

Pięć lat temu, podczas obchodów 60. rocznicy likwidacji getta, było
sporo problemów z zapewnieniem w Łodzi noclegów dla wszystkich
zagranicznych gości. – Teraz jest dużo wolnych miejsc w hotelach o różnym
standardzie, bo przez ostatnie pięć lat baza hotelowa w Łodzi znacznie się
powiększyła – mówi Agnieszka Ostapowicz, rzeczniczka prasowa obcho-
dów. I zaznacza, że goście sami płacą za swój pobyt w Łodzi. Starszym
osobom podczas uroczystości pomogą łódzcy harcerze – będą 
rozdawać wodę do picia i podprowadzać do miejsc wydarzeń. Główne
obchody odbędą się 27 sierpnia. Planowane jest m.in. zapalenie zni-
czy na memoriale Radegast Bahnhof, Marsz Pamięci do Parku Ocala-
łych, odsłonięcie pomnika upamiętniającego Polaków ratujących
Żydów podczas II wojny światowej, a wieczorem w hotelu andel’s 
odbędzie się koncert Andrzeja Krauzego „Sprawiedliwi Tej Ziemi”.
Uroczystości zakończą się 29 sierpnia na placu przed Teatrem Wielkim,
gdzie wysłuchamy oratorium „Siedem Bram Jerozolimy” Krzysztofa
Pendereckiego w wykonaniu orkiestry symfonicznej teatru pod batutą
kompozytora. 

Zakończono już prace w Parku Ocalałych, gdzie powstały nowe
chodniki i ustawiano dodatkowe ławki. Gotowy jest też Pomnik Pola-
ków Ratujących Żydów w latach 1939-1945 – monument składa się
z dwóch elementów: polskiego orła i gwiazdy Dawida. Gwiazda Dawi-
da to instalacja przestrzenna – na jej ramionach zamontowane są grani-
towe tablice z nazwiskami 3,5 tysiąca Polaków, którzy ratowali Żydów
podczas wojny. Przed drugą wojną światową Łódź była miastem wielo-
etnicznym – mieszkały tu także społeczności niemiecka, rosyjska oraz
żydowska, która była najliczniejszą mniejszością narodową (ponad 200
tysięcy osób). Okupacyjne władze niemieckie na początku 1940 r. utwo-
rzyły w Litzmannstadt (jak wówczas nazwano Łódź) getto, w którym
osadzono Żydów z Łodzi i okolicznych miasteczek oraz ponad 20 tysię-
cy Żydów z Austrii, Czechosłowacji, Luksemburga i Niemiec. Ghetto
Litzmannstadt było wielką fabryką, pracującą na rzecz III Rzeszy Nie-
mieckiej. W obozach zagłady zginęło ponad 180 tys. łódzkich Żydów,
ocalało jedynie około 13 tysięcy osób, czyli 5 procent dawnej populacji.
W 2004 r. po raz pierwszy upamiętniliśmy rocznicę likwidacji przez
Niemców Litzmannstadt Ghetto. Do Łodzi przyjechało wtedy ponad 
5 tysięcy gości, którzy wyjeżdżali wzruszeni tym, jak nasze miasto sza-
nuje swoje korzenie i pamięta o społecznościach, które je budowały. 

(W oparciu o materiały UMŁ przygotowała Beata Ostojska)

© Wydawnictwo AMBOS
91-836 Łódź
al. I Dywizji 14/1
tel. (0 42) 657 11 22, 657 11 33
tel./fax (0 42) 657 11 20
www.ambos.pl
e-mail: ambos@ambos.pl
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Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają w dniach 

4-5 września do hali EXPO na III Salon Artykułów

i Usług dla Matki i Dziecka KRAINA DZIECKA. 

To doskonała impreza dla całych rodzin, podczas której przyszli lub
młodzi rodzice oraz ich pociechy znajdą wiele interesujących wyrobów.
Na stoiskach wystawców będzie można zapoznać się z najnowszą ofertą
producentów oraz dystrybutorów artykułów niezbędnych w okresie

ciąży, macierzyństwa i dzieciństwa,
a także z propozycjami przedszkoli 
i ośrodków prowadzących zajęcia
dla dzieci. Tradycyjnie bardzo cieka-
wie zapowiadają się imprezy towa-
rzyszące salonowi. 

Znani fotograficy i podróżnicy
Anna Olej-Kobus i Krzysztof Kobus
(właściciele portalu malypodroz-
nik.pl) opowiedzą, jak należy podró-
żować z dziećmi. Spotkanie będzie
połączone z pokazem slajdów i opo-
wieścią o kulisach podróżowania 
z maluchami: jak i gdzie można 
z nimi pojechać, kiedy ich zabrać 
na pierwszą wyprawę, co i w co się
spakować, o czym należy pamiętać 
i jak zaplanować trasę. Po pokazie

zachęcamy do rozmowy
oraz zadawania pytań –
będzie to z pewnością
wyjątkowa okazja dla
wszystkich rodziców, któ-
rzy po pojawieniu się
dziecka nie chcą porzu-
cać swoich pasji podróż-
niczych. Przyszli rodzice
będą mogli w specjalnym
punkcie konsultacyjnym
Szkoły Rodzenia Ag-
nieszki Piątkowskiej i Ka-
tarzyny Gontarek  zasięg-
nąć informacji jak moż-
na przygotować się do
świadomego porodu oraz
opieki nad noworodkiem.
Salonowi towarzyszyć bę-
dą pokazy gimnastyki dla kobiet w ciąży oraz pokazy zajęć prowadzo-
nych w szkole rodzenia. Nowością będą również pokazy zajęć sporto-
wych i tanecznych dla dzieci – aikido, kung-fu, capoeiry, breakdance 
i wielu innych. Kolejnymi atrakcjami będą pokazy fryzur, warsztaty
artystyczne dla dzieci oraz pokazy Grupy Ratownictwa Wysokościowego.
Podczas Salonu nie zabraknie także zwierząt, które zostaną pokazane 
w mini zoo. (m)

Wszystko dla 
matki i dziecka
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Międzynarodowe Targi Łódzkie zaryzykowały w czerwcu imprezę
w branży samochodowej, która podobno przeżywa kryzys…

Ale nam impreza wypaliła znakomicie. Jej współorganizatorem
była także firma AMS Car Design, a w hali EXPO swoje oferty
przedstawiło 40 wystawców. Odwiedzający obejrzeli tu propozycje
łódzkich dealerów, firm montujących systemy audiowizualne, han-
dlujących akcesoriami samochodowymi, felgami i oponami, syste-
mami zabezpieczeń elektronicznych, zestawami głośnomówiącymi 
i systemami nawigacji GPS. Firmy Basser, Bartex oraz Opony.net
Wiktor Zajkiewicz zapewniły cenne nagrody w przeprowadzanych
podczas imprezy eliminacjach mistrzostw świata DB Drag Racing
oraz Bass Race. Było też mnóstwo konkursów dla publiczności! 

Podobno motocykle fruwały tu po niebie! 
Faktycznie najbardziej widowiskowym punktem imprez towa-

rzyszących były pokazy Freestyle’u FMX w wykonaniu najlepszego
polskiego zawodnika Bartosza Ogłazy, którego fenomenalne skoki
budziły jednocześnie i przerażenie, i podziw publiczności. Wszyscy

byli zachwyceni umiejętnościami
tego sportowca. Bardzo widowis-
kowa była także… myjnia dla naj-
głośniejszego auta zawodów w wy-
konaniu skąpo odzianych hostess.
Odbył się też konkurs na najatrak-
cyjniejszą formę prezentacji oferty
– wygrała firma Basser z Aleksan-
drowa Łódzkiego, a wyróżniono
Bartex Automobile Torino i Mer-
cedes Benz Sobiesław Zasada
Łódź. Mimo kryzysu, o którym

tak dużo piszą gazety, pierwsza od
wielu lat impreza branży motory-
zacyjnej w Łodzi była więc bardzo
udana i już dzisiaj zapraszamy na
jej kolejną edycję w drugiej poło-
wie maja 2010 roku. 

Rozmawiał: Jerzy Mazur

Rozmowa z Joanną Cyniak, komisarzem I Salonu Motoryzacyjnego MOTOMANIA 2009
MOTOMANIA wypaliła

Mercedesa Klasy M zaprojektowano tak, aby sobie poradził 
w każdych warunkach. W standardzie posiada automatyczną skrzy-
nię biegów 7G-TRONIC i stały napęd na wszystkie koła z elektro-
nicznym systemem trakcji 4ETS. Z myślą o trasach ekstremalnych
koncern oferuje na życzenie także pakiet techniczny Off-Road-Pro,
który umożliwia podniesienie poziomu nadwozia nawet o 90 mm 
i osiągnięcie ponad półmetrowej (600 mm!) głębokości brodzenia.

Standardowe modele ML
450 CDI, ML 500 i ML 63
AMG mają zawieszenie
pneumatyczne AIRMA-
TIC z regulowanym elek-
tronicznie systemem, któ-
ry w zależności od sytuacji
jezdnej umożliwia wybór
jednego z trzech stopni
amortyzacji. Samochód
posiada Multimedialny
system COMAND APS
z systemem LINGUAT-
RONIC, pozwalającym
głosowo obsługiwać urzą-
dzenia audio, telefonu i
nawigacji, oraz pamięć
MUSIC REGISTER, czyt-
nik kart pamięci SD oraz
funkcję odtwarzania płyt

DVD-wideo. Klasa M dostępna jest w kilku wersjach silnikowych 
– ML 280 CDI, ML 350CDI, ML 450 CDI oraz ML 500 i ML 63
AMG. Dzięki uprzejmości spółki Sobiesław Zasada Łódź testowaliś-
my samochód z silnikiem 320 CDI w starej kopalni piasku pod
Łodzią – spisywał się rewelacyjnie, szczególnie gdy zjeżdżaliśmy 
z ostrej górki: pojazd można puścić „samopas” na biegu i trzyma on
prędkość dzięki systemowi Downhill Speed Regulation, automatycznej
kontroli hamulców podczas zjazdów. W sierpniu salon spółki przy
ul. Aleksandrowskiej 11 oferować będzie Klasę M w wersji podstawo-
wej z silnikiem ML CDI 350 w cenie 251500 zł. Rzecz jasna salon

zapewnia korzystne for-
my kredytowania tej luk-
susowej limuzyny tereno-
wej, w sierpniu można
będzie kupić niektóre
modele Mercedesa w ce-
nach z 2008 r., a do końca
III kwartału leasing wy-
niesie 0 procent!  

(jm)

Luksus
w terenie
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Rozmawiamy podczas jubileuszu 60-lecia Okręgowej
Rady Adwokackiej w Łodzi. Jak Pan ocenia te uroczystości?

Jubileusz 60-lecia to bardzo miła okoliczność, dlatego
tu przyjechałem. Z rozmaitych względów bardzo cenię
łódzkie środowisko – między innymi dlatego, że właśnie
tutaj nasz Ruch Obrony Praw Człowieka i poprzedni ruch
niepodległościowy był bardzo silny. Mam w Łodzi brata i
wielu przyjaciół, wśród nich Stefana Niesiołowskiego i
jego rodzinę. Dlatego Łódź jest dla mnie szczególnym kawałkiem
ojczyzny. A jubileusz jest bardzo pięknie zorganizowany, chylę czoła!

Podczas sesji wiele mówiono o współpracy Naczelnej Rady Adwo-
kackiej z Ministerstwem Sprawiedliwości, która nie zawsze układała
się dla obu stron korzystnie… 

Ta współpraca cały czas trwa – już w pierwszych tygodniach
mojego urzędowania zaprosiłem kierownictwo Naczelnej Rady
Adwokackiej do rozmów i dyskutowaliśmy na rozmaite tematy. Te
rozmowy są wciąż kontynuowane. 

Niedawno zresztą podpisaliście porozumienie…
Tak, i to niejedno. Są jeszcze kolejne projekty, które

nam przedłożyła Naczelna Rada Adwokacka – np. 
w zakresie postępowania dyscyplinarnego oraz innych
sfer pracy.

Jakie są najbliższe plany ministerstwa?
Chcemy przystąpić do realizacji drugiego etapu

zmian przepisów prawnych, otwierających zawody pra-
wnicze dla absolwentów szkół wyższych. Czeka nas reforma prokura-
tury i administracji sądowej – głównie jednak samej administracji, bo
ministerstwo nie ma ochoty mieszać się do spraw orzecznictwa. Chce-
my pomagać sędziom poprzez uwolnienie ich od obciążeń adminis-
tracyjno-finansowo-organizacyjnych, ustanawiając szersze uprawnie-
nia dla dyrektora sądu. Chcemy też zaopatrzyć sędziów w asystentów
– dzisiaj przypada jeden asystent na ośmiu sędziów, co bardzo utrud-
nia im pracę, a chcemy robić wszystko, aby praca sędziów była łatwiej-
sza i przebiegała szybciej.

Pierwszy raz w Polsce?
Nie. Pierwszy raz przyjechałem tu w 1990 r. i później

często tu bywałem. Dzięki temu bardzo polubiłem
Łódź. Dziś np. odwiedziłem Manufakturę, która jest ide-
alnym przykładem na to, jak znakomicie można odres-
taurować zabytkową fabrykę włókienniczą. Z wielką cie-
kawością obejrzałem tu Muzeum Fabryki oraz Muzeum
Sztuki Nowoczesnej. 

Jak Pan ocenia zmiany, które dokonały się w mieście?
Dostrzegam olbrzymi postęp. Kiedy byłem tu pierwszy raz sytu-

acja była diametralnie inna. Nie chodzi tylko o atmosferę i wygląd
ulic, czy sposób ubierania się mieszkańców. Oczywiście teraz jest
więcej nowych samochodów i sklepy są pełne towarów. Ale miasto
było wtedy bardzo zaniedbane, a jego środowisko naturalne skażone.
Dziś jest czyste, odnowiono tu zabytkowe fabryki i kamienice, 
a w samym centrum jest mnóstwo zieleni. 

Współpraca łódzkiej i brytyjskiej palestry trwa już 20 lat. Co dalej?
Chcemy tę współpracę rozszerzyć. Wierzymy w to, że można zro-

bić dużo więcej. Birmingham jest drugim miastem w Wielkie Bryta-
nii, podobnie jak Łódź w Polsce. Przywożę do dziekana Okręgowej

Rady Adwokackiej w Łodzi list od dziekana Izby w Bir-
mingham, zapraszający do pogłębienia współpracy. 
W latach 1990-1991, zapraszaliśmy do nas młodych
łódzkich aplikantów adwokackich, aby poznali sposób,
w jaki pracują ich koledzy w Anglii. Chcemy, aby te
wizyty były częstsze. Niestety, nasi adwokacji nie są
dobrymi lingwistami, za to Polacy znają świetnie angiel-
ski, dlatego te kontakty bardzo zaowocowały. My też się

wiele nauczyliśmy z historii Polski ostatnich 20 lat, a w szczególnoś-
ci w zakresie stosowania prawa.

Ostatnie pytanie nie dotyczy prawa. Michael Jackson miał nieba-
wem wystąpić z koncertami w Anglii, ale wczoraj w nocy zmarł. Jak
Pan to przyjął? 

Jestem całkowicie zaszokowany tą informacją. Pierwsze, co mi
przyszło do głowy, to refleksja – jakże tragiczne było życie tego uta-
lentowanego artysty. Był przecież niesłychanie wszechstronny, świet-
nie tańczył i znakomicie śpiewał, ale dramatycznie to wszystko
zaprzepaścił swoim prywatnym życiem, płacąc za to najwyższą cenę
w tak młodym wieku.

Który to jest Pana pobyt w Polsce?
Siódmy. Okręgowa Rada Adwokacja w Lyonie 

i Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi są od lat bardzo
zaprzyjaźnione i nasze wizyty są manifestacją przywią-
zania, jakie adwokaci lyońscy mają w stosunku do
adwokatury łódzkiej. Wszystko zaczęło się w 1982 r.,
kiedy ówczesny dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
w Lyonie Andre Boyer zaprosił dziekana Okręgowej
Rady Adwokackiej w Łodzi Józefa Zejdę i dwóch adwokatów – w tym
nieodżałowaną mecenas Bożenę Banasik – do Lyonu. Byli wtedy
gośćmi honorowymi na uroczystym przyjęciu naszej rady. Chcieliś-
my szczególnie zamanifestować podziw dla nowego ruchu związko-
wego „Solidarności”, który się w Polsce tworzył. Później zawarte
zostało formalne porozumienie między obu radami i adwokaci pols-
cy byli często zapraszani do Lyonu, zaś nasi do Łodzi.

Na czym w praktyce polega współpraca między rada-
mi w Lyonie i Łodzi?

Początkowo współpraca polegała na przyjmowaniu
aplikantów adwokackich, którzy mogli uczyć się zawo-
du. Organizowaliśmy również wiele konferencji, pod-
czas których wymienialiśmy się doświadczeniami i opi-
niami na temat wykonywania zawodu w obu krajach.
Mój obecny pobyt w Łodzi pozwoli mi rozeznać, jakie

są dalsze możliwości rozwoju w kontynuowaniu współpracy. Nasze
korzenie prawne są przecież wspólne i systemy prawa w obydwu
naszych krajach są zbliżone. Ale są też pewne różnice, jeżeli chodzi 
o szczególne regulacje. Istnieje jednak obecnie obowiązek dostoso-
wywania prawa w krajach Unii Europejskiej, co stwarza bardzo 
szerokie pole do kontynuowania naszej współpracy.

Rozmawiał: Jerzy Mazur

Też się od Was uczymy

Sądy będą szybsze

Rozmowa z Christopherem Hughes, członkiem Rady Adwokackiej w Birmingham

Rozmowa z Ministrem Sprawiedliwości Andrzejem Czumą

Łódź i Lyon w kręgu prawa 
Dwa pytania do mecenasa Didier Saint Avis z Izby Adwokackiej w Lyonie
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Adwokaci nie są drodzy (nie wszyscy)
Rozmowa z Joanną Agacką-Indecką, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej

Jak się czuje pochodząca z Łodzi Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej, która na ju-
bileuszu 60-lecia łódzkiej izby zostaje odzna-
czona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski Polonia Restituta za zasługi dla
adwokatury? 

Przede wszystkim czuję się bardzo
dumną łodzianką i jestem dumna z mojej
izby, która ma wiele zaszczytnych dokonań 
w swojej historii. Z perspektywy prezesa
Naczelnej Rady Adwokackiej oceniam izbę
łódzką jako jedną z tych, które mają bardzo
istotny wkład w prace samorządu adwokac-
kiego. To właśnie izba łódzka zainicjowała
krajowy rejestr elektroniczny adwokatów 
i aplikantów adwokackich, który będzie
pomocny nie tylko dla samorządu, ale także
dla sądów i prokuratury. Możemy się też
pochwalić ostatnią akcją bezpłatnych porad
prawnych. To w Łodzi kilka lat temu zrobiliś-
my pilotażową akcję, podczas której kilku-
dziesięciu adwokatów doradzało przez cały
dzień łodzianom w trzy kolejne soboty 
– właśnie w soboty, gdyż chcieliśmy, aby
wszyscy mieli dostęp do bezpłatnej pomocy
prawnej. Teraz, z punktu widzenia samorzą-
du centralnego, mogliśmy to zrobić już 
w całej Polsce. Izba Łódzka miała największy
udział w akcji, bo aż 102 adwokatów udziela-
ło porad prawnych! Chcemy te akcje organi-
zować dwa razy w roku, reagując elastycznie
jeśli chodzi o ich formułę – wyciągamy
wnioski z tego, co było i będziemy je przygo-
towywać tak, aby były przydatne łodzianom. 

Mówiła Pani podczas zgromadzenia, że 
w społeczeństwie panuje mit, iż adwokaci są
bardzo drodzy, zaś akcja „Pro Bono” pozwo-
liła poznać prawdę.

Zaskakiwały mnie otóż oświadczenia
osób, które przychodziły po bezpłatną
pomoc prawną i pytały, ile normalnie kosz-

tuje porada. Kiedy odpowiadaliś-
my, że 50, 100 i maksimum 150 zł,
to były zdumione, bo myślały, że
będzie to kilkaset lub nawet kilka
tysięcy zł. Wizerunkiem tego, co
się dzieje w adwokaturze, często
są duże kancelarie, które mają
zupełnie inny, wyspecjalizowany
i bardzo kosztowny rynek jeśli
chodzi o inwestycje w infrastruk-
turę – m.in. giełdy i bankowość,
gdzie klient płaci rzeczywiście
duże honoraria, które niosą się 
w świat. Natomiast nikt nie zdaje
sobie sprawy z istnienia kancela-
rii adwokackich, które przyzwoi-
cie doradzają na takim pozio-
mie, jaki jest potrzebny przecięt-
nym ludziom, co wcale nie jest drogie. 

Ministerstwo Sprawiedliwości podpisało
niedawno z Naczelną Radą Adwokacką poro-
zumienie o współpracy. Będą kolejne umowy?

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowa-
ło kompleks zmian m.in. do ustawy o rekom-
pensacie dla poszkodowanych przestęp-
stwem. Zawarliśmy więc porozumienie 
o utworzeniu 16 ośrodków pomocy ofiarom
przestępstw. W akcję mają się włączyć adwo-
kaci i aplikanci adwokaccy, a z izby będzie
delegowany koordynator do współpracy 
z ośrodkiem. Będzie to wstępnie polegało na
dyżurach adwokatów w określone dni tygod-
nia, ale zakładamy, że będziemy reagować
elastycznie. Zdarza się bowiem, że pomoc
prawna jest potrzebna natychmiast, a nie na
dyżurach. Chcemy stworzyć zaplecze dla sze-
fów ośrodków, żeby wiedzieli, do jakiego pra-
wnika mogą zadzwonić po poradę przy
pierwszym zetknięciu z ofiarą. W ośrodkach
będą także zatrudnieni psycholodzy. Ofiary
przestępstw często bowiem reagują agresją,

kiedy są pozbawione pomocy. Kontakty 
z policją i wymiarem sprawiedliwości nie
dają takiego zaplecza. Nasz program opiera
się na instytucjach pozarządowych, które już
prowadzą taką pomoc. Istnieje przecież ra-
da ds. pomocy pokrzywdzonym, w której
uczestniczą przedstawiciele Łodzi: profesor
Marian Hołyst, sędzia Anna Maria Wesołow-
ska, mecenas Maria Sawicka. Ja także jestem
zaproszona jako prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej do udziału w takich obradach,
żeby służyć praktycznymi doświadczeniami
już przy tworzeniu ustawy.

Ilu działa adwokatów w Polsce i jak te
proporcje wyglądają za granicą?

Mamy w kraju około 9,5 tys. adwokatów,
3,5 tysiąca aplikantów oraz 23 tys. radców
prawnych. W tym roku wskaźnik dostępnoś-
ci prawnej adwokatów i radców prawnych
będzie w Polsce taki sam, jak w Niemczech,
dlatego staramy się prosić ministra o ostro-
żną ocenę wszelkich reform w tym zakresie.
Podczas ostatniego spotkania z Ministrem
Sprawiedliwości Dolnej Saksonii dowiedzia-
łam się, że w Niemczech narasta społeczny
problem braku możliwości zatrudnienia 
prawników. We wszystkich krajach jest tak, 
że mniej więcej 20 do 30 proc. absolwentów
prawa idzie na aplikacje niezależnie od
formuły egzaminu – czy jest on państwowy,
czy samorządowy. Jeżeli jest taka prawidło-
wość, to musimy pomyśleć, co się stanie 
z 70 proc. absolwentów, którzy pozostaną
na rynku. Wiemy z Niemiec, że 10-15 proc.
znajduje zatrudnienie w dziedzinach, gdzie
ich umiejętności są przydatne, ale pozostaje
cała rzesza, która jest bardzo trudna do 
przekwalifikowania. Dlatego chcemy, żeby
reformy nie opierały się na dzisiejszych
potrzebach. Musimy przeprowadzić bada-
nia, co będzie na rynku za 5 lat, aby racjo-
nalnie wybrać najwłaściwsze metody działa-
nia.

Rozmawiał: Jerzy Mazur

Dziekan ORA Andrzej Pelc, 
prezes Joanna Agacka-Indecka, 

minister Andrzej Czuma
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CAR SERVICE    CAR SERVICE    CAR SERVICE    CAR SERVICE 

OWLEX
autoryzowany koncesjoner 

PEUGEOT
sprzedaż   serwis  

autoholowanie   blacharnia-lakiernia
u zbiegu ul. 3 Maja i Pabianickiej; tel. 042 684 31 37 

www.owlex.peugeot.com.pl, e-mail: owlex@peugeot.com.pl

K&K KIEŁBOWSKI - serwis samochodowy FORD

93-418 Łódź, ul. Aleksandra 15, tel. 0-42 680-14-83

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

ul. Wersalska 46       tel. 0-42 652-62-81

ul. A. Struga 26         tel. 0-42 637-38-17

ul. Zgierska 108        tel. 0-42 654-42-13

SERWIS
OPON

OFERUJE

W ŁODZI

duży wybór ogumienia, felg i akumulatorów do wszystkich
pojazdów w atrakcyjnych cenach,
montaż, wyważanie naprawy i przechowanie opon,
wymianę klocków hamulcowych, oleju i tłumików,
konserwację i odgrzybianie klimatyzacji, 
usługi serwisu mobilnego ( u klienta ), oraz  kompleksową
obsługę flot samochodowych.

*

*
*
*
*

*
*
*

HOTEL FOCUS w Łodzi
od trzech lat przyjmuje gości w
gruntownie i z pomysłem za-
adaptowanych wnętrzach za-
bytkowej fabryki Juliusza Kin-
dermanna przy ul. Łąkowej
23/25. Z fabryki została tylko
fasada, a wewnątrz – magiczne,
metalowe i zakręcone schody
prowadzące w wieży ciśnień do

przytulnego pomieszczenia 
z leżakami nad sauną. Hotel
dysponuje 180 miejscami noc-
legowymi, restauracją, lobby-
barem, wspomnianą już sau-
ną oraz siłownią. Często za-
trzymują się tu przedstawicie-
le zagranicznych inwestorów,
budujących w Łodzi fabryki,
mieszkania i centra bizneso-
we. Hotele FOCUS zlokalizo-
wane są także w Szczecinie 
i Bydgoszczy, a w przyszłości
obok hotelu w Łodzi powsta-
nie nowoczesne centrum kon-
ferencyjne. Znakomita restau-
racja Hotelu FOCUS Łódź,
której szefuje Arkadiusz Nu-
szczyński, zaprasza w sierp-
niu na smakowitą zupę tajską
oraz pieczoną doradę na maś-
lanych szparagach, podawaną
z pomidorową tagiatelle. Na
deser polecamy zamówić ba-
nana flambirowanego w kar-
melu z balsamico. Potrawy
degustowaliśmy w lipcu i rę-
czymy za znakomity smak! 

Jerzy Mazur

Focus smaku



Jakie nowości pokazujecie na Targach Broni IWA w Norymberdze? 
Mamy nowy jednostrzałowy sztucer OUTFITTER dla myśli-

wych w kalibrze 243-308-270 z ręcznie polerowaną lufą niemieckiej
firmy Lottar Walter, a dla miłośników broni odprzodowej – nowo-
czesny sztucer VORTEK. Jest niezwykle łatwy do rozebrania na częś-
ci, wystarczy odkręcić jedną śrubkę! Lufa ma 28 cali długości i jest 
ze stali nierdzewnej. Spisuje się znakomicie, a po premierze na Tar-
gach Shot Show
w USA zdobył
już tytuł czarnop-
rochowego sztu-
cera roku w Ka-
nadzie. W USA
można go kupić
za 390 dolarów,
wersje bardziej luk-
susowe kosztują
do 470 dolarów,
zaś w sklepach w
Europie zapłaci
się za nową jed-
nostkę 240 euro. 

Na Mistrzostwach Polski 
w Strzelaniu z Broni Czarnop-
rochowej w roku ubiegłym jeden 
z zawodników strzelał z repliki muszkietu hiszpańskiego z wybitym logo
Ardesy na lufie. Zdobył IV miejsce, ale po rozebraniu broni do czysz-
czenia na tyle zamka oraz lufy były znaki firmowe PEDERSOLI...

Proszę mu powiedzieć, że ma nie lada cacko w sejfie. To jeden 
z 60 egzemplarzy wiernych replik muszkietu hiszpańskiej
Gwardii Cywilnej, które wyprodukowaliśmy na rynek cywilny 
z okazji 150-lecia tej formacji w 1994 r. Gwardia Cywilna 
z okazji jubileuszu zwróciła się do nas z prośbą o wyproduko-
wanie tej jednostki zgodnie ze współczesnymi wymogami.
Zamek i lufę zamówiliśmy w firmie PEDERSOLI, której 
jesteśmy przedstawicielem na Hiszpanię, i która jest jednym ze
światowych liderów w produkcji broni kolekcjonerskiej. Całość
jednak dopracowaliśmy w naszej firmie, ja tę broń testowałem
w laboratorium policji w Madrycie, wszystkie próby technicz-
ne przeszła znakomicie. 150 sztuk zamówiła Gwardia Cywilna,
grawerowany złotem egzemplarz z numerem 150 trafił do rąk
króla Juana Carlosa, a 60 jednostek sprzedaliśmy na rynku
cywilnym. To zabytkowa jednostka i warta jest dziś sporo!

Rozmawiał: Jerzy Mazur
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W dniach 2–7 lipca w miejscowości Oparany 

w Czechach odbyły się VI Mistrzostwa Europy 

w Strzelectwie Westernowym „Days of Truth” 

(„Dni Prawdy”). 

Strzelnica przygotowana zos-
tała specjalnie dla kowbojów –
miała kilkanaście krótkich osi
jedna obok drugiej. Na zawody
przyjechało w sumie 234 kowbo-
jów z 14 krajów świata, w tym sied-
miu z Polski oraz kilku z Australii
i USA – wszyscy zamieszkali 
w namiotach i przyczepach kam-
pingowych na łące obok strzelni-
cy. Między łąką a strzelnicą stał
wielki namiot, w którym można
było napić się nie tylko znakomi-
tego czeskiego piwa. Spróbowaliś-
my też mocniejszy trunek – jeden
z Czechów miał naturalnej wielko-
ści tipi, do którego zaprosił całą
polską ekipę na rytualne wypale-
nie fajki pokoju oraz łyk śliwowicy
własnej produkcji. Była wyborna!

Wystroje na osiach nawiązy-
wały do scen z filmu „Lemoniado-
wy Joe”. Na jednej z nich trzeba
było wyrwać się spod szubienicy 

i szybko odstrzelić „bandytów” z obu rewolwerów, sztucera i dubel-
tówki. Na zawodach „bandytami” są stalowe tarcze reaktywne, 
ale Czesi niektóre z nich pomysłowo wystylizowali na cmentarne
nagrobki. Konkurencja na długi dystans odbyła się tylko na 80 m,
gdyż strzelnica dłuższej nie posiada. W trakcie zawodów odbyła się
narada, na której zdecydowano, że za rok Mistrzostwa Europy zosta-
ną przeprowadzone w Szwecji, a za dwa lata – w Polsce. Nasza 
siódemka spisała się całkiem dobrze, ale szczególnie pochwalić tu
trzeba Anetę Marcinkiewicz „Tangerine Stone”, bo zaczyna strzelać
szybciej od męża Pawła „Mud Butcher”. Pogoda była jak w tropikach
– codziennie przez 2 godz. lało jak z cebra, a potem piekło słońce.
Zabawa i tak była przednia! Michał Kuropatwa

ARDESA perfekcji
Rozmowa z Angelem Calvete Zumalde, dyrektorem technicznym firmy ARDESA z Hiszpanii

Kowboje
u Szwejka

„Tangerine Stone”







RESTAURACJA
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Znany dystrybutor win i szampanów
francuskich Chateau Rouge (tel. 605 123 127,
www.chateau-rouge.pl) zmienił w lipcu loka-
lizację i przeniósł się do nowej siedziby 
przy ul. Traugutta 14. Czynny jest od ponie-
działku do czwartku w godz.12.00–20.00,

a w piątek i sobotę – 12.00–21.00. Można tu
kupić nie tylko wina, ale także mnóstwo tak
specjalistycznych akcesoriów, jak korkociągi
z podwójną dźwignią, obcinaczki, pompki
do wina, pierścienie przeciw kapaniu, schła-
dzacze i zatyczki do szampana, jak rów-
nież mapy winnic europejskich w Alzacji,
Bordeaux czy Burgundii. Miłośnicy wyro-
bów delikatesowych znajdą tu także ponad
200 rodzajów ziół, przypraw, sosów, musz-
tard, dżemów, konfitur, galaretek, pasztetów
oraz innych smakołyków z Francji, zwykle
niedostępnych w innych sklepach czy mar-
ketach. Salon Chateau Rouge ma jedną z naj-
szerszych ofert francuskich win rose, które
znawcy polecają na różne dolegliwości. Prze-
prowadzone w Europie i USA badania wska-
zały, że spośród rozwiniętych krajów Zacho-
du śmiertelność z powodu zawału serca jest

najniższa tam, gdzie picie wina jest elemen-
tem kultury narodowej. Wino obniża pozio-
mu cholesterolu we krwi, stabilizuje kolagen
w błonach arterii i hamuje produkcję hista-
miny, która ma udział w procesie rozwoju
miażdżycy. Pijmy zatem wina, będziemy
zdrowsi. A kto w sierpniu kupi w salonie 
6 butelek, dostanie 15 proc. rabatu! (jm)

Spółka Dobre Wino, znany łódzki dys-
trybutor win z całego świata, przeprowadziła
na przełomie maja i czerwca modernizację
swojego salonu przy ul. Wólczańskiej 53 
(tel. 042 630-25-21) i od lipca zaprasza do
„Wine Bar” na smakowite dania przyrządza-
ne przez szefa kuchni Mariusza Politowskie-
go. Pan Mariusz wcześniej był starszym
kucharzem w restauracjach hoteli Ibis 
i Qubus, szefował także stołówce firmy kom-
puterowej DELL, zatem doświadczenie ma
znakomite. Spróbowaliśmy jego chłodnik
oraz Fille Minione, francuskie ciasto z masą
z sera maskarpone i musem truskawkowym,
które były po prostu wyborne!

– Serwujemy konkretne potrawy do wybranych
przez gości win – podkreśla menedżerka „Wine
Bar” Sylwia Balcerzak. – Menu zmieniamy co

tydzień, a pracownicy salonu doradzają, jakie
wina najbardziej pasują do zamówionego dania.
Do wyboru mamy prawie 400 win m.in. z RPA,
Chile, Argentyny, Australii, i oczywiście Włoch 
i Francji. Wine Bar jest czynny od poniedziałku do
soboty w godz. od 12.00 do 21.00, a w sierpniu
jednym z dań szefa kuchni będzie  turnedos 
z polędwiczek wieprzowych z borowikami i porto
oraz dodatkiem tagiatelli. Zapraszamy! (jm)

Miłośnicy potraw produkowanych przez
spółkę INTER SOLAR w Buczku i serwowa-
nych w karczmach „Raz na wozie” mogli je
dotychczas zamawiać w lokalach sieci przy
ul. Rewolucji 1905 r. 11, Galerii Łódzkiej,
Centrum Handlowym M1, Castoramie przy
Sikorskiego oraz CH Manufaktura. Od nie-
dawna doszedł jeszcze jeden punkt w mieś-
cie, w którym można kupić do domu wszyst-
kie staropolskie smakołyki firmy: „Delikate-
sy kulinarne” przy Rewolucji 1095 r. 11.
Dostaniemy tu zupy, wszelkiej maści pierogi
i sałatki, wędliny bez konserwantów, mary-
nowane ryby i pieczone na miejscu mięsa
oraz dania na gorąco, jak również wiejski
chleb i mnóstwo przypraw. Dostawcami 
oferowanych tu wyrobów są producenci 

zrzeszeni w Polskiej Izbie Produktu Regio-
nalnego i Lokalnego, a wielu z nich zostało
nagrodzonych „Perłą”, najwyższym wyróż-
nieniem w konkursie Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo – Smaki Regionów. Koniecznie trze-
ba tu zajrzeć! (j)

Dobre Wino w „Wine Bar”

Chateau Rouge w nowym lokalu 

Raz na wozie do domu
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Zdobyliście II miejsce w kon-
kursie „Festiwal Dobrego Smaku”.
Duże wyróżnienie, jak na tak
młodą restaurację... 

Tym bardziej to cieszy. Tema-
tem konkursu były ryby i owoce
morza, dlatego przygotowaliśmy
rekina w sosie migdałowym na
płonącym talerzu. Udało nam się
zakwalifikować do finału i wyprze-
dzić znane łódzkie restauracje. Nagroda bardzo nas motywuje!
Rekin to delikatna w smaku ryba i w połączeniu z sosem migdało-
wym cieszy się dużą popularnością gości. Danie doceniło jury pod
przewodnictwem Roberta Sowy, uznając je za jedną z najlepszych
potraw konkursu.

Co jeszcze polecacie naszym Czytelnikom?
Nasze hasło przewodnie to „Cammino: Polska Kuchnia Ma-

nufaktury”. Specjalizujemy się 
w kuchni polskiej, choć mamy też
kilka dań europejskich. Na przy-
stawkę polecam carpaccio z polęd-
wicy wołowej, krewetki smażone na
maśle czosnkowym oraz oscypki
zapiekane z boczkiem, a z zup
– serową z groszkiem ptysiowym. 
Z dań głównych zachęcam do
skosztowania kaczki pieczonej 

z jabłkami, jagnięciny w kremie borowikowym, dzika w leśnym
runie oraz jelenia w sosie borówkowym. A z ryb polecam solę w sosie
szpinakowym i oczywiście rekina w sosie migdałowym. Całym rodzi-
nom oraz firmom polecamy wyszukany jadłospis na komunie,
chrzty, wesela, lunche, spotkania biznesowe, imprezy okolicznoś-
ciowe i jubileusze.

Skąd pomysł na taką restaurację i jej nazwę? 
Zauważyliśmy, że w łódzkich restauracjach jest pewna luka. Czę-

sto odwiedzają je dorośli razem z dziećmi. A my chcieliśmy, żeby 
u nas czuli się dobrze i dorośli, i najmłodsi. Zostaliśmy wyróżnieni
certyfikatem „Miejsce przyjazne dzieciom” za salę zabaw dla dzieci,
które mogą się beztrosko bawić i malować kredkami. A na koniec
wizyty kelner wręcza im drobny upo-
minek. Nazwa restauracji znaczy
„droga”. Kiedy dwoje ludzi zakłada
rodzinę, to decydują się na wspólne
pokonanie pewnej drogi życiowej.
Zależy nam, aby dobrze czuły się tu
całe rodziny, ponieważ prowadzimy
restaurację rodzinnie: pracuję w niej
ja, mój mąż, dwie córki, a wśród pra-
cowników są również osoby z dalszej
rodziny. Panuje tu rodzinna atmosfe-
ra, co dobrze wpływa na pracę i w koń-
cowym efekcie na zadowolenie gości.

Życzę pełnych stolików i dziękuję
za rozmowę.                 Jerzy Mazur

Rekin w Manufakturze
Rozmowa z Moniką Dąbrowską, współwłaścicielką Restauracji Rodzinnej „Cammino”

Znana restauracja „Marhaba” przy ul. Traktorowej 67 
(tel. 042 650-51-00) przeszła w lipcu modernizację – ma nowe

zadaszenie ogródka i
drewniane zwieńczenia ze
stylowym daszkiem nad wej-
ściem. Lokal z zewnątrz przy-
pomina polską, wiejską gos-
podę, za czym zresztą poszły
zmiany w menu – szef kuch-
ni i zaprasza teraz głównie na
polskie dania: chłopski prze-
kładaniec, golonkę w sosie

chrzanowym, płaty so-
czystej polędwicy owija-
nej boczkiem na szpa-
dzie w sosie z zielonego
pieprzu, zrazy oraz tra-
dycyjny sznycel z jajkiem. Godne polecenia są tu również pierogi 
i cepeliny, ale oczywiście zjemy tu też dania kuchni arabskiej. 
Z nowego menu skusiły nas pierogi oraz sznycel, które gorąco pole-
camy! (jm)

„Marhaba” po polsku
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Jeśli spędzacie urlop w okolicach Kołobrzegu, koniecznie 
musicie odwiedzić dwa miejsca: Centrum Atrakcji Wojskowych 
BASTION oraz miasteczko kowbojskie „Dziki Zachód” w miejsco-
wości Zieleniewo. W pierwszym znajdziemy bogatą kolekcję 
pojazdów – czołg T55, transportery opancerzone SKOT, gąsienicowe
PTS-y, wojskowe samochody ciężarowe i terenowe oraz opancerzony
wóz rozpoznawczy BRDM-2, a wszystkie są sprawne! W markecie
wojskowym o powierzchni 400 mkw. można zrobić fantastyczne
zakupy, tuż obok jest strzelnica sportowa, pole do paintballa oraz
kuchnia polowa. Z kolei w miasteczku kowbojskim maluchy poba-
wią się w wiosce indiańskiej, mini zoo, a w dwóch połączonych wiel-
kich wigwamach przy ognisku może bawić się nawet 150 osób. Zjemy
tu dania z rusztu, przejedziemy się bryczką, koniem i... wielbłądem,
zaś ryzykanci mogą tu spróbować utrzymać się na elektronicznie ste-
rowanym byku – jak na prawdziwym rodeo!                                                   b)

Lato z wojskiem i kowbojami

Przychodzi do Was klient i mówi: jadę na
wakacje, chcę zabezpieczyć willę przed włama-
niem. Co proponujecie? Niektórzy kojarzą moni-
toring z kamerami i uzbrojonymi osiłkami, któ-
rzy wpatrują się cały czas w ekrany monitorów...  

Monitoring to nowoczesna forma ochrony,
polegająca na zdalnym nadzorze i obserwacji
cyfrowych sygnałów wysyłanych przez zainsta-
lowane w obiektach lokalne systemy alarmowe.
Potrzebny jest zatem w obiekcie odpowiedni
system alarmowy, bo nie wszystkie się nadają, szczególnie alarmy
starej daty. Musi też istnieć komunikacja (przez telefon, internet,
radio, GSM lub GPRS) ze stacją monitorowania alarmów, czyli z cen-
trum operacyjnym, wyposażonym w specjalistyczny sprzęt do odbie-
rania komunikatów z chronionych obiektów, przetwarzania ich,
archiwizowania, nadzorowania torów transmisji, a także sprzęt do
łączności radiowej z współpracującymi służbami – grupami inter-
wencyjnymi, policją, strażą pożarną. Taka stacja pracuje całą dobę 

w każdy dzień roku i musi
spełniać bardzo wysokie
kryteria jakościowe. A ka-
mery to specyficzna forma
monitoringu – wizyjnego,
które mogą być dopełnie-
niem całej usługi. 

Jak długo działacie,
jakie obiekty monitorujecie
i w jakim zasięgu?

Działamy na rynku od 
15 lat. Monitorujemy obiek-

ty tak małe, jak kioski z gazetami, i tak duże, jak
centra handlowe oraz logistyczne. Mamy klien-
tów instytucjonalnych i prywatnych, monitoru-
jemy mieszkania w blokach, domy, wille, 
rezydencje, sklepy, a nawet kościoły. Nasza Stac-
ja Monitorowania obejmuje zasięgiem Łódź,
Pabianice, Zgierz, Konstantynów, Aleksandrów,
Ozorków, Rzgów, Tuszyn, Łask oraz większość
miejscowości w odległości do 50 kilometrów.
Wszystkie zdarzenia w monitorowanych obiek-

tach są rejestrowane w pamięci naszych komputerów i przechowywa-
ne przez okres kilku miesięcy, 
a wyciąg z tego rejestru udo-
stępniamy naszym abonentom
na żądanie. Dla zwiększenia
niezawodności przekazywania
sygnałów stosujemy dwutoro-
we przesyłanie informacji
przez sieć telefoniczną oraz
jeden z pięciu systemów radio-
wych pracujących w wydzie-
lonych, strzeżonych pasmach.
Żadna z działających w Łodzi
firm tej branży nie posiada tak
wielu niezależnych systemów
monitorowania, o tak wysokiej
klasie, jak nasze. 

Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Mazur

Monitoring na wakacje
Rozmowa z Grzegorzem Magierskim, współwłaścicielem firmy ELECTRONICS BOX  
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Holiday Camping w Łazach
Choć prognozy zapowiadały deszczowy lipiec nad morzem, zaryzykowaliśmy dwutygodniowy

wypad do niedawno otwartego w Łazach ośrodka wypoczynkowego Holiday Camping. Jedynie w sobo-
tę i niedzielę 18–19 lipca była wichura i burza z błyskawicami, w pozostałe dni piekliśmy się na plaży
(niecałe 100 metrów od ośrodka!) i czasami tylko popadał przelotny, letni deszczyk.

W ośrodku są do dyspozycji trzy rodzaje domków o powierzchni od 25 do 33 mkw., wyposażonych
w gazową kuchenkę i kominek, lodówkę oraz telewizor. W każdym jest łazienka, dwie lub trzy 2-osobo-
we sypialnie i salonik, w którym jedną z kanap można rozłożyć i wtedy prześpią się na niej dodatko-
wo 2 osoby. Dla 4-osobowej rodziny miejsca jest aż nadto, a przy stole w saloniku obiad zje swobod-

nie nawet 6 osób. Dla szczególnie wymagających i lubiących
większą przestrzeń ośrodek oferuje domek 4-osobowy lux 
o pow. 33,3 mkw. Dla dzieci jest tu plac zabaw, zaś do centrum
Łazów dojdziemy spacerkiem w 10 minut. W okolicy są liczne
szlaki turystyki pieszej i rowerowej, latarnia morska, mini-
-oceanarium i rezerwat przyrody z kamiennymi kręgami. 
Mikroklimat miasta jest przyjazny dla alergików i osób z cho-
robami dróg oddechowych. Wynajęcie domku 4-osobowego na
dobę kosztuje 240 zł, a 6-osobowego 320 zł. Warto tu w sierpniu
przyjechać, a są jeszcze wolne miejsca. Wystarczy zadzwonić
pod numer 606 611-586. Zapraszamy!                                       

Wakacje w Ciechocinku
Jednym z najbardziej znanych ośrodków rekreacyjno-hotelowych w Ciechocinku 

jest trzygwiazdkowy hotel „Amazonka”, mający również w ofercie przytulne domki
campingowe. Blisko stąd do centrum miasta i przystani nad Wisłą, całkiem tanio (dwójka 
już od 155 zł), a restauracja serwuje smakowite dania. Są tu także
gabinety odnowy biologicznej, przestronne sale konferencyjne,

zadaszony teren do grilla oraz biesiad przy ognisku.
Miłośnicy jeździectwa znajdą tu coś dla siebie, bo 
w stajni jest kilka koni rasy wielkopolskiej, kucyki do
zajęć z hipoterapii dla niepełnosprawnych oraz brycz-
ka i konny tramwaj do wycieczek po mieście. „Ama-
zonka” ma 160 miejsc noclegowych (także pokoje 
o wyższym standardzie i apartamenty), wszystkie
wyposażone są w łazienki z pełnym węzłem sanitar-
nym, telefon, sprzęt RTV-sat i bezprzewodowy internet.
Parking na 100 samochodów jest monitorowany całą
dobę. To idealne miejsce na szkolenia, konferencje oraz
firmowe imprezy integracyjne. Warto tu przyjechać na
weekend z całą rodziną!                                              

Cuba libre na rynku
Najbardziej urokliwą wycieczkę LAST MINUTE na karaibską plażę pro-

ponujemy wykupić w firmie ENERGY (Wólczańska 247, tel. 603 400 772).
Na co dzień firma zajmuje się co prawda sprzedażą kolekcji ubrań marek
Reserved, Cropp Town i House w 8 salonach w naszym regionie, ale szefowie
firmy postanowili latem zaprosić łodzian na karaibska plażę, którą stworzy-
li... na rynku w Manufakturze! Składają się na nią 4 tropikalne bary kryte

trzciną, w których można kupić wszelkiego
rodzaju drinki serwowane na karaibskich pla-
żach ze słynnym Cuba libre na czele. W jednym
z barów można zamówić smakowite mięsa
i kiełbaski z grilla, serwowane z frytkami 
i surówkami, w następnym zakupić oryginalne
rzeźby, przywiezione prosto z tropikalnej 
Afryki, a w kolejnych – zamówić drinki lub
zapiekanki, hot dogi, gofry i lody. Bary są 
czynne od 10.00 do późna w nocy, a wieczorem
można tu potańczyć przy muzyce na żywo. 
Gratulujemy pomysłu i wykonawstwa! 

(jm)
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BAŁTYK
ul. Narutowicza 20

tel. 0-42 630-36-03

CHARLIE
ul. Piotrkowska 203/205

tel. 0-42 636-00-92

CYTRYNA
ul. Zachodnia 81/83

tel. 0-42 632-18-59

CINEMA CITY
ul. Karskiego 5, tel. 664-64-00

ŁÓDZKI DOM KULTURY 
ul. Traugutta 18, tel. 0-42 633-70-13

ORANGE IMAX
ul. Karskiego 5

tel. 664-64-64

POLONIA
ul. Piotrkowska 67

tel. 0-42 630-02-15

SILVER SCREEN
al. Piłsudskiego 5

tel. 0-42 639-58-00/58

TATRY
ul. Sienkiewicza 40

tel. 0-42 633-31-72

KINA
TEATR WIELKI
pl. Dąbrowskiego, tel. 0-42 633-99-60
TEATR MUZYCZNY 
ul. Północna 47/51, tel. 0-42 678-35-11 
TEATR im. S. JARACZA
ul. Jaracza 27, tel. 0-42 633-15-33 
TEATR NOWY 
ul. Więckowskiego 15,
tel. 0-42 633-44-94
TEATR POWSZECHNY
ul. Legionów 21, tel. 0-42 633-25-39
TEATR STUDYJNY PWSFTv i T
ul. Kopernika 8, tel. 0-42 636-41-66

TEATR LOGOS
ul. Skłodowskiej-Curie 22 
tel. 0-42 637-65-45
Teatr V6 
ul. Żeromskiego 74/76
tel. 0-42 668-88-51
Teatr Mały w Manufakturze
ul. Drewnowska 58,
tel. 0-42 633-24-24

TEATRY

FILHARMONIA ŁÓDZKA
im. Artura Rubinsteina   
ul. Narutowicza 20/22,

tel. 0-42 664-79-79

Muzyka na dziedzińcu 
Białej Fabryki

W trzy piątki sierpnia na dziedzińcu
Centralnego Muzeum Włókiennictwa przy
ul. Piotrkowskiej 282 o godz. 21.00 rozpo-
czynać się będą koncerty. 7 sierpnia goście
będą mogli posłuchać tu grupy Maciej
Strzelczyk Trio, 14 sierpnia Glass Duo, zaś 21
– Affabre Concinui.

Chillout w Sofie

Miłośnicy chilloutowych klimatów
doskonale poczują się w ogródku restauracji
Sofa (Piotrkowska 107/109). 1 i 22 sierpnia
będzie można zrelaksować się podczas „Lati-
no chillout by Japko Seleckta & Yanos”, 

w piątki, 7 i 21
sierpnia klub za-
prasza na „Cillout
Tonic by Neo”, zaś
w sobotę 8 sierpnia
o 19 rozpocznie się
wieczór pod has-
łem „Time Warp
Session by Floxar”.

Przyjaciele Nowego 
wychodzą na ulice

Teatr Nowy zadbał, aby tegoroczne lato
obfitowało także w ciekawe wydarzenia teat-
ralne. Od czerwca na Rynku Manufaktury 
i podwórku przy Piotrkowskiej 17 miłośnicy
teatru mogą uczestniczyć w spektaklach
ulicznych. W sierpniu Teatr Nowy zaprasza
do Manufaktury na dwa wydarzenia: 7 sierp-
nia o godz. 20.30 na spektakl „Przed połud-
niem przed zmierzchem” i 8 sierpnia o
godz. 22.00 na projekt SzaZa – koncert do
filmu „Górska kotka”.

Kino pod gołym niebem

W ramach „Letniego festiwalu sztuki 
w Łodzi” aż w trzech miejscach można oglą-
dać filmy „pod chmurką”. W Parku Ponia-
towskiego w środę 5 sierpnia będzie można
obejrzeć „Wszystko gra” Woody Allena, 
12 sierpnia „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”
Marka Koterskiego, a 19 sierpnia „Sen
Kasandry” Woody Allena. Początek projek-
cji o godz. 21.00. W Parku Na Zdrowiu 
4 sierpnia odbędzie się projekcja filmu
„Tajne przez poufne” braci Coen, 11 sierpnia
pokazany zostanie „Rezerwat” Łukasza 
Palkowskiego, a 18 sierpnia „Sierociniec”
Juana Antonio Bayona. Początek o godz.
21.00. Na Rynku Starego Miasta królować
będą komedie: 1 sierpnia obejrzymy „Pół
żartem, pół serio” Billy Wildera, 8 sierpnia
„Seksmisję” i „Kingsajz” Juliusza Machul-
skiego, a 22 sierpnia „Postrzyżyny” Jiriego
Menzla. Natomiast 15 sierpnia odbędzie 
się tu projekcja filmu Krzysztofa Zanussie-
go „Z dalekiego kraju”. Początek seansów 
o godz. 21.30. Zapraszamy! (red)

Gorący „Letni festiwal sztuki”
Tegoroczne lato obfituje w liczne wydarzenia kulturalne i rozrywkowe. Osoby spędzające letnie 
miesiące w Łodzi nie mogą narzekać na brak atrakcji. Bez wątpienia jednym z głównych wydarzeń 
tegorocznych wakacji jest „Letni festiwal sztuki w Łodzi”. Rozpoczął się 21 czerwca i potrwa do 
23 sierpnia. Przed nami szereg ciekawych wydarzeń – koncertów, spektakli teatralnych i projekcji filmowych.

Affabre Concinui

„Przed południem przed zmierzchem”

SzaZa Tajne przez poufne
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Wspaniałą podróż po świecie, który odszedł w przeszłość, 
odbędziemy w Muzeum Historii Miasta Łodzi oglądając wystawę
„Tajemniczy świat chasydów – w królestwie mistycyzmu, kabały,
śpiewu, tańca i ekstazy”. Jej celem jest przy-
wrócenie pamięci o tym, co na stałe znikło 
z przestrzeni polskich miast i miasteczek,
czasu, kiedy brodaci mężczyźni z pejsami,
ubrani w długie chałaty, czarne kapelusze
bądź futrzane czapy, przechadzali się po 
ulicach sztetla, a ich głośne modły i eksta-
tyczne śpiewy słychać było w najbliższym
sąsiedztwie. Jest to wystawa pamięci i życia 
– podkreśla Anna Walczak, autorka i kura-
torka wystawy. Ekspozycja została wspaniale
zaaranżowana. Składa się na nią m.in. rekon-
strukcja chasydzkiego sztibla – domu nauki 
i modlitwy. Aranżacja modlitewni, będącej

centrum chasydzkiej wspólnoty, przybliża atmosferę panującą 
w tych środowiskach, a także zwraca uwagę na charakter ekstatycz-
nych modlitw i praktyk religijnych. Niestety, po chasydach pozosta-

ło niewiele pamiątek, dlatego kolejnym 
elementem wystawy są multimedialne pre-
zentacje „Wesele chasydzkie” i „U grobu
cadyka”, które wprowadzają zwiedzających
w klimat obrzędowości i zwyczajów cha-
sydzkich. Zwiedzając wystawę przenosimy
się w świat polsko-żydowskich miasteczek,
naznaczonych mistyczną filozofią, tajemni-
czą kabałą, stylem życia w radosnym unie-
sieniu, charakterystycznym strojem, śpie-
wem, tańcem i niezwykłą obyczajowością,
świat zniszczony bezpowrotnie przez trage-
dię Holokaustu…

Już po raz dziesiąty w zamkach, kościołach, klasztorach, muze-
ach i skansenach na terenie całego województwa można wysłuchać
niezwykle ciekawych koncertów muzycznych, które odbywają się 
w ramach X Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory
Polski”. W tym roku rozpoczął się on 28 czerwca w Sali Filharmo-
nii Łódzkiej koncertem inauguracyjnym zatytułowanym „Suita 
Jedwabnego Szlaku. Z Polski do Japonii Jedwabnym Szlakiem”.
Festiwal potrwa do 27 września i miłośnicy muzyki będą mogli
wysłuchać aż 25 koncertów. 1 sierpnia w skan-
senie w Lipcach Reymontowskich odbędą się
„Ludowe Figle”, 2 sierpnia w łowickiej bazyli-
ce Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
i św. Mikołaja rozbrzmiewać będzie „Requiem
Sarmackie” w wykonaniu Polskiej Orkiestry
XVIII w., zaś 8 sierpnia w klasztorze sióstr
Urszulanek w Sieradzu Męski Chór Cerkiew-
ny „Kalofonia” ze Lwowa zaprezentuje „Śpiew
Ikon”. 9 sierpnia w Dobroniu Kapela Brodów
pokaże program „Weselisko w Dobroniu”, 
a 15 sierpnia w opactwie Cystersów w Sulejo-
wie rozbrzmiewać będą śpiewy mszalne na
uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny wg dominikańskiego Prototypu

Antyfonarza z 1254 roku, znajdują-
cego się w klasztorze św. Sabiny
w Rzymie. Już następnego dnia fes-
tiwal zagości na zamku w Oporo-
wie, gdzie odbędzie się koncert 
w wykonaniu Zespołu Muzyki
Dawnej „Sabionetta” i Zespołu
Tańca Dworskiego „Gratia Iuve-

nis” zatytułowany „Barwy
Królewskie”. 22 sierpnia 
w kościele pw. Matki Bos-
kiej Królowej Polski w Bedoniu będzie można wysłuchać
„Czterech Pór Roku” Antonio Vivaldiego i „Czterech 
Pór Roku” Astora Piazzolli, a 23 sierpnia w Poddębicach
zobaczymy odtworzenie sceny ślubu Tekli Bielińskiej 
z Feliksem Łubieńskim oraz przedstawienie „Miniatury
barokowe”. W ostatni weekend sierpnia w archikolegiacie 
w Tumie wystąpi Męski Zespół Wokalny „Kairos”, 
a 30 sierpnia w Łasku zaśpiewa Chór Filharmonii Łódzkiej
im. Artura Rubinsteina pod dyrekcją Dawida Bera. Szcze-
gółowy program koncertów jest na stronie www.kolorypol-
ski.pl (BoB)

fot. organizatorzy

Letnie Kolory Polski

Tajemniczy świat chasydów

„Ludowe Figle” Chór Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina




