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Al. Piłsudskiego 141
tel./fax 042 674-07-36 
hoteleboss@wp.pl 

BOSS

ul. Tatrzańska 11
tel. 042 672-48-89, 042 676-31-13
tel./fax 042 676-31-05 
officeboss@hotel-boss.pl 

BOSS

ul. Romana 44
tel./fax 042 640-96-69
romana44@wp.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

HOTELE

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

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

ALICJA

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. 0 42 632-84-40
CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA
MUSEUM OF TEXTILE INDUSTRY 
ul. Piotrkowska 282, tel. 0 42 683-26-84 
MUZEUM MIASTA ŁODZI 
MUSEUM OF ŁÓDŹ CITY 
ul. Ogrodowa 15, tel. 0 42 654-00-82 
MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI
MUSEUM OF SPORT AND TOURISM 
ul. ks. Skorupki 21, tel. 0 42 636-83-58 

MUZEUM KINEMATOGRAFII 
MUSEUM  OF CINEMATOGRAPHY 
pl. Zwycięstwa 1, tel. 0 42 674-09-57 
MUZEUM KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ
BOOK ART MUSEUM
ul. Tymienieckiego 24, tel. 0 42 674-42-98
MUZEUM TRADYCJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH
MUSEUM OF INDEPENDENCE
ul. Gdańska 13, tel. 0 42 632-71-12
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ  
- MUZEUM MARTYROLOGII
RADOGOSZCZ   
- MUSEUM OF MARTYRDOM  
ul. Zgierska 147, tel. 0 42 655-36-66 

MUZEUM SZTUKI / MUSEUM OF ART 
ul. Więckowskiego 36, 
tel. 0 42 633-97-90 
MUZEUM SZTUKI REZYDENCJA
 „KSIĘŻY MŁYN”
MUSEUM OF ART „KSIĘŻY MŁYN”  
RESIDENCE
ul. Przędzalniana 72, tel. 0 42 674-96-98
MUZEUM GEOLOGICZNE 
GEOLOGICAL MUSEUM 
ul. Kopcińskiego 31, tel. 0 42 635-45-93
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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 VOIVODESHIP 
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. 118-913W
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Tunel dla high-speed
26 września w zabytkowych wnętrzach byłego Bielnika Kopischa przy 

ul. Tymienieckiego 5 odbyła się konferencja prasowa, podczas której 
przedstawiciele Gminy Łódź, PKP PLK SA, EC1 „Łódź Miasto Kultury”, 
Samorządu Województwa Łódzkiego oraz Ministerstwa Infrastruktury 
uroczyście podpisali porozumienie dotyczące realizacji studium 
wykonalności dla tunelu średnicowego miedzy dworcami Łódź Fabryczna 
i Łódź Kaliska. Jeździć nim będą pociągi typu high-speed (dużych prędkości), 
łączące docelowo Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław, osiągające prędkość 
nawet do 350 km/h. Dworzec Łódź Fabryczna „zejdzie” pod ziemię, a nad 
nim powstanie Nowe Centrum Łodzi.

Podam w Łodzi dobrą wiadomość dla mieszkańców miasta – mówił na konferencji 
Cezary Grabarczyk, Minister Infrastruktury – W najbliższy poniedziałek 
podpisujemy 5 umów na 5 odcinków autostrady A2 między Strykowem i Konotopą. Ale 
skoro prawie wszystko już wiemy o programie drogowym, to musimy w dziele modernizacji 
systemów transportowych państwa wskazywać nowe zadania. Szybka kolej, która połączy 
cztery największe aglomeracje w Polsce – Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław – jest właśnie 
tym nowym zadaniem. Ponieważ program ten będzie dalej rozbudowywany, jego 
beneficjentem będą wszyscy obywatele. Realizacja programu jest możliwa dzięki decyzjom 
rządowym z ostatnich dwóch lat, ale również dzięki temu, że Miasto Łódź i województwo 
łódzkie są zainteresowane jego realizacją i nie szczędzą na to środków finansowych. Bez 
zaangażowania samorządów high -speed realizowalibyśmy w Polsce z całą pewnością 
później. Projekt musi bowiem mieć zrealizowane jedno zadnie – tunel pod Łodzią, łączący 
dworzec Łódź Fabryczna z dworcem Łódź Kaliska. Bez wydatków Łodzi, wsparcia 
marszałka i sejmiku województwa, kolejarze nie daliby sobie rady z tym problemem. Druga 
siła napędzająca ten projekt to PKP i spółki, które należą do tej grupy. Jest szansa, że 
w 2014 r. będziemy gotowi z uruchomieniem pierwszego pociągu, i że właśnie w Łodzi 
powstanie centrum serwisowe dla polskiego high-speedu. Warszawa nie ma miejsca na jego 
lokalizację, a Łódź znajduje się na drodze wszystkich połączeń, którą są przewidywane i tu 
jest optymalne miejsce. To są dodatkowe miejsca pracy i nowe inwestycje, ale serwis musi być 
na najwyższym poziomie, bo kolej musi być w pełni skomputeryzowana, zautomatyzowana 
i absolutnie bezpieczna. To będzie nasza wizytówka w XXI w. 

Z kolei prezes PKP PLK SA Zbigniew Szafrański podkreślił, że Łódź jest 
pierwszym miastem w Polsce, które zdecydowało się wyłożyć własne środki 
na dokumentację typowo kolejową. Przetarg na realizację studium 
wykonalności tunelu średnicowego ogłoszony będzie na przełomie 
października i listopada br., a jego oddanie nastąpi do końca 2011 roku. 
Każdy z partnerów projektu – Łódź, Urząd Marszałkowski i PKP PLK SA – 
na opracowanie studium wykonalności zadeklarował sumę w wysokości 1 mln 
800 tys. zł, przy czym jego ostateczna kwota zostanie wyłoniona w trakcie 
postępowania przetargowego. Tunel średnicowy dla kolei high-speed ułatwi 
też obsługę pociągów regionalnych, dalekobieżnych oraz planowanej kolei 
aglomeracyjnej. Projekt przewiduje wykonanie tunelu metodą stosowaną przy 
budowie metra i będzie miał dwa przystanki pośrednie na wysokości 
skrzyżowania ulic Zielonej i Zachodniej oraz na pl. Hallera, skąd pociąg 
wyjedzie z podziemia. Jeśli te zamierzenia zostaną zrealizowane, Łódź być 
może wejdzie do I ligi krajowej komunikacji. Oby tak się stało...

 Jerzy Mazur

Od lewej: Minister Cezary Grabarczyk, dyr. Zbigniew Szafrański i Alina Giedryś – PKP PLK SA

WYDARZENIA



W dniach 23-25 października 
Międzynarodowe Targi Łódzkie zapraszają 
do Hali EXPO na Dni Naturalnej Żywności 
NATURA FOOD. Celem targów jest promo-
cja żywności ekologicznej i naturalnej oraz 
popularyzacja produktów regionalnych i przy-
smaków przygotowywanych według tradycyj-
nych receptur. To jedyna w Polsce impreza, 
podczas której spotykają się producenci rolni 
i przetwórcy, konsumenci i dystrybutorzy żyw-
ności ekologicznej i tradycyjnej. Można tu 
będzie poznać aktualną ofertę polskich produ-
centów żywności wysokiej jakości – zarówno 

tych największych, jak i małych, produkujących tradycyjnymi sposobami, a także 
nawiązać kontakty handlowe z dystrybutorami produktów ekologicznych, właścicie-
lami sklepów z tradycyjną i naturalną żywnością oraz restauratorami, którzy, wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, chcą serwować zdrowe potrawy najwyższej 
jakości.

Targom towarzyszą liczne imprezy dodatkowe. Jedną z nich będzie konferencja 
ECOLIFE, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Promocji Zdrowego Życia 
i Żywności, poświęcona żywności modyfikowanej genetycznie, proekologicznym uwa-
runkowaniom produkcji oraz promocji zrównoważonego stylu życia zorientowanego 
na zdrowie, racjonalne odżywianie, kondycję i środowisko. Podczas targów podpisana 
zostanie „DEKLARACJA ŁÓDZKIEJ DLA POLSKI I EUROPY WOLNEJ OD 
GMO”. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczy również nagrody w konkursie 
"Najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2009" – gospodarstwa zgłoszone do konkursu 
oceniane są w dwóch kategoriach: ekologia-środowisko i ekologiczne gospodarstwo 
towarowe. Podczas NATURA FOOD odbędzie się także druga edycja wojewódzkiego 
konkursu produktów tradycyjnych „Łódzki Tygiel Smaków”, zaś w konkursie o Złoty 
Medal EKOLIFE wyłoniony zostanie najlepszy produkt ekologiczny prezentowany 
na targach. Goście imprezy w będą mogli poznać tradycyjne, ekologiczne produkty 
z różnych regionów Polski i bogactwo kulinarne naszego kraju.      (BoB)

W niedzielę 4 października firma INTER 
SOLAR zaprasza łodzian do swoich ogrodów 
w Buczku na pożegnanie sezonu grillowego, 
a główną atrakcją imprezy będzie byczek pie-
czony w całości, co niewielu znawcom grillowa-
nia na świecie się dotychczas udało. Posłuchamy 
tu zarówno muzyki country, jak i polskich 
zespołów ludowych, posmakujemy mnóstwo 
regionalnych potraw i obejrzymy konkurs goto-
wania w wykonaniu łódzkich dziennikarzy. 
Samego zaś byczka do zagrody INTER 
SOLARU zapędziło kilku autentycznych kow-
bojów z Teksasu, którzy na imprezie zrobią 
dużo huku ze swoich Coltów! (j)

w  E X P O Byczek w Buczku
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Targi InterflatDesign.pl to propozycja nowej formuły targów wyposażenia wnętrz, 
opartej wyłącznie na prezentacji dizajnerskich rozwiązań w aranżacji przestrzeni miesz-
kalnej. Impreza odbędzie się w dniach 16-18 października w Hali EXPO, a jej wiodącym 
wydarzeniem będzie forum Trendy Design 2010 – zapowiedź nowych tendencji 
we wzornictwie, określanych jako Eko Design, Future Kolor, Design Miejsca i Organic 
Design.  Poznamy tu najnowszą ofertę producentów i dystrybutorów mebli, artykułów 

dekoracyjnych, tekstyliów domowych, 
nowe technikami dekoracji ścian i podłóg, 
trendy kolorystyczne nadchodzącego sezo-
nu oraz bogatą prezentację artykułów nada-
jących wnętrzom indywidualny styl i cha-
rakter. 

Imprezie towarzyszy II Konferencja 
„Zieleń w mieście” oraz liczne warsztaty, 
pokazy wykłady i seminaria – można tu 
będzie uczestniczyć w prezentacjach nowych technik materiałów do zdobienia ścian oraz 
dowiedzieć się o aktualnych zasadach kompozycji tkanin dekoracyjnych. Z myślą o projektan-
tach i architektach, w piątek 16 października odbędą się warsztaty „Akademii biznesu dla 
architektów” oraz wykłady rzecznika patentowego na temat ochrony praw autorskich. Goście 
InterflatDesign.pl będą mogli także w specjalnej strefie konsultacji dizajnerskich i projekto-
wych uzyskać porady dotyczące aranżacji wnętrz. Uzupełnieniem oferty wystawców będą 
wystawy prac studentów i absolwentów Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania. Autorską propozycję 
dekoracji wnętrz i ogrodów zatytułowaną „reKREACJA” zaprezentuje Centrum Ogrodnicze 
„Tracz”. Targi InterflatDesign.pl to doskonała okazja do poznania najnowszych trendów 
w aranżacji wnętrz – koniecznie trzeba się tu wybrać, jeśli planuje się zmiany w wystroju miesz-
kaniu lub domu!                  (BoB)

Jak s ię zmienia 
dizajn
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W dniach 1-11 października salon Sobiesław Zasada Łódź przy  
ul. Aleksandrowskiej 11 zaprasza na Dni Otwarte dostawczych samo-
chodów marki Mercedes Benz. Można tu będzie dokładnie obejrzeć 
i przetestować modele Sprinter Furgon i Worker (z podwójną i poje-
dynczą kabiną), Viano, Vito Kombi oraz Furgon. Kupując jedną 
z trzech wersji (5-, 6- i 7-osobowych) Viano i Vito Kombi, odpisujemy 
w pełni podatek VAT zarówno od ceny zakupu samochodu, jak i rat 
leasingowych i kosztów zakupu paliwa. Koncern zachęca do kupna 
samochodów oferując premię „wyposażenie taniej”, dzięki czemu 
można zaoszczędzić od 3 do 7 tys. zł – wybierając np. hydrauliczny 
fotel kierowcy zamiast standardowego, nadokienną poduszkę 
powietrzną, automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi przesuw-
nych przestrzeni ładunkowej czy kamerę cofania w pojeździe. Sprintery 
wyposażone są w silniki Euro 5, zmniejszające zużycie paliwa  

o 10 proc., adaptacyjne światło 
stop (zwiększa bezpieczeństwo 
przy awaryjnym hamowaniu), 
podgrzewane lusterka szerokokąt-
ne, ESP z układem stabilizacji 
ruchu przyczepy oraz możliwość 
sprzęgania pojazdu DMC 3500 
kg z przyczepą 3500 kg. W salo-
nie uzyskamy wszelkie informacje o finansowaniu zakupu, kosztach 
pełnej obsługi technicznej i serwisowej, ubezpieczeniach AC, OC 
i NNW, assistance w Polsce i Europie, likwidacji szkód oraz możliwo-
ści odkupienia przez firmę używanego pojazdu dostawczego. 
Samochody tej marki tracą niewiele na wartości po latach użytkowa-
nia, dlatego warto je mieć w firmowej flocie!            (jm) 

Mercedes Benz dla dostawców

Zbliża się sezon zimowy, okres szczególnie trudny dla kierowców. 
Fatalna jakość nawierzchni i rosnąca liczba starych samochodów 
w złym stanie technicznym oraz zużytym ogumieniem wpływają 
na karygodny stan sytuacji na drogach. Szczególnie ważnym elemen-
tem dla bezpieczeństwa jazdy w zimie są opony. W Polsce brak usta-
wowego obowiązku stosowania ogumienia zimowego, który istnieje 
w wielu krajach europejskich o klimacie znacznie łagodniejszym 
od naszego. Dziwne, że udało się wprowadzić kontrowersyjny przepis 
obowiązku stosowania świateł mijania przez cały rok, a lekceważy się 
stan ogumienia...Profilaktyka i działania policji w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa na drogach powinny bezwzględnie obejmować pro-
fesjonalną kontrolę stanu opon. Powierzchnia, z jaką styka się pojazd 
z drogą w czasie jazdy, nie przekracza wielkości kartki pocztowej. Jeśli 
nie mamy wpływu na stan drogi, to powinniśmy przynajmniej 
zadbać o własne opony. Dzięki specjalnej mieszance gumowej, która 
nie twardnie w niskich temperaturach, oraz specyficznej rzeźbie 

bieżnika, zimowe opony skra-
cają drogę hamowania nawet 
do 50 procent! Nie trzeba cze-
kać do pierwszego śniegu, aby 
je założyć - można to zrobić 
już przy temperaturze 7 stop-
ni C, co zdarza się najczęściej 
na początku października. 
Profesjonalną wymianę opon 
gwarantują serwisy INTER-
STOMIL, oferujące produkty 
firm GOODYEAR, DUNLOP, FULDA, DĘBICA, SAVA, NOKIAN, 
MICHELIN, KLEBER, KORMORAN, KELLY oraz innych. Serwisy 
zapewniają kompleksową obsługę – montaż i demontaż kół, kompu-
terowe wyważanie, naprawy opon i dętek, pogłębianie bieżnika opon 
ciężarowych, prostowanie felg stalowych i aluminiowych (Zgierska 
108), wymianę klocków i szczęk hamulcowych, diagnostykę 
(Wersalska 46), obsługę klimatyzacji, wymianę oleju, pompowanie 
opon gazem, sprzątanie wnętrz samochodów i pranie tapicerki. 
Można tu przechować opony i zapłacić kartami płatniczymi. INTER-
STOMIL ma też atrakcyjną ofertę flotową dla firm – zapewnia obsłu-
gę samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów, 
pojazdów specjalnych, ciągni-
ków i wózków magazynowych. 
Szczególnie zaś polecamy ser-
wis mobilny firmy, dojeżdża-
jący do klientów w promieniu 
kilkudziesięciu km od miasta. 
Więcej informacji o firmie 
znajdziemy na stronie www.
inter-stomil.pl – warto tam 
wejść, a potem zadzwonić 
do serwisów i umówić się 
na wymianę! 

Pora na opony
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Łódzka firma ZŁOTNICKI (www.zlotnicki.pl) działa na rynku 
od 1996 r. To jedna z najbardziej doświadczonych firm branży. Jej 
właściciel Rafał Złotnicki podpatrywał wcześniej, jak się to robi 
w Niemczech, potem przeniósł do kraju najlepsze wzorce w przepro-
wadzkach – specjalne kartony do pakowania, folie termozgrzewalne 
i bąbelkowe, które znakomicie zabezpieczają antyki i sprzęt RTV 
oraz AGD przed uszkodzeniem. Sześć profesjonalnych ekip w Łodzi 
ma do dyspozycji samochody marki Mercedes o pojemności baga-
żowej od 22 do 48 metrów sześciennych. Najnowsze z nich 
to Sprintery 413, mające 
udźwig 1,5 tony, oraz Apego 
(do 7,5 tony). W samocho-
dach staosowane są dodatko-
wo styropiany, pianki wypeł-
niające i przekładki filcowe, 
a jeśli trzeba, ekipy demontu-
ją meble i na miejscu ponow-
nie skręcają. Samochody 
posiadają także podnośniki 
do przewożenia cięższych urządzeń i maszyn – firma przeprowadza-
ła już zakłady produkcyjne, instytucje użyteczności publicznej, sądy 
i urzędy, wykonywała skomplikowane prace dla banków, szpitali, 
Akademii Medycznej oraz Politechniki Łódzkiej. Posiada certyfikaty 
i licencje transportu w ruchu krajowym i zagranicznym oraz certyfi-
katy tajności, a każdy ładunek ubezpieczony jest na 260 tys. zł. 
Wśród klientów firmy są m.in. Art Dom, BRE-BANK, PKO BP, 
Coca Cola, ING. Takiej firmie można zaufać!  

(jm)

Przeprowadzki fachoweCAR 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.

*

*
*
*
*

*
*
*

Łódź, ul. Przybyszewskiego 176/178
tel. : 042 250 26 00, 042 250 26 01

www.przyguccy.pl
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Rozmowa z Krzysztofem Jaroszewiczem, 
prezesem spółki JASZPOL, autoryzowanym koncesjonerem 
samochodów RENAULT

Zaczynałem 
od kierownicy

Jesteście 20 lat na rynku, czyli 
zaczynał Pan biznes w ciężkich cza-
sach...

Tak jest. Bez transforma-
cji z lat 1988-1989 by nas tu nie 
było. Inicjatorem tych przemian 
w Przedsiębiorstwie Państwowym 
POLMOZBYT był jej ówczesny dy-
rektor, który wszystkich namawiał 
do prywatyzacji. Ja byłem szefem 
Polmozbytu w Zgierzu i wziąłem 
w ajencję to, czym dowodziłem. 
Każdy z nas zarabiał wówczas tylko 

na kierownicę od samochodu, ale w cztery osoby wzięliśmy na magazyn 
wartość 25 polonezów. Gdyby nam nie wyszło, to ci, którzy za nas poręczy-
li, mieliby kłopoty być może do dziś. Ale udało się. Po rozstaniu się z dwo-
ma wspólnikami w sierpniu 1989 r. założyliśmy Zakład Usługowo-Handlo-
wo-Produkcyjny JASZPOL – skrót od mojego nazwiska oraz wspólniczki 
Szpruch i nazwy kraju. Serwis mieścił się na ul. Brukowej (dziś Łódzka) 28. 
W styczniu 1990 r. wszedł w życie Plan Balcerowicza i zaczęły się w Polsce 
czasy Dzikiego Zachodu. Pamiętam, że jak mieliśmy czek potwierdzony 
przez bank z terminem ważności 10 dni, to trzeba go było realizować w trzy, 
bo później pieniędzy na koncie już w banku nie było! 

Kiedy pojawiła się firma RENAULT JASZPOL?
Na początku naprawialiśmy w Zgierzu samochody dostawcze i cięża-

rowe, potem pojawiły się zagraniczne koncerny produkujące samochody 
osobowe, szukające przedstawicieli. Po rozmowach z RENAULT w kwiet-
niu 1992 r. zostałem koncesjonerem tej marki w Łodzi. W 1996 r. oceni-
liśmy, że warto wybudować w Łodzi salon, grunt kupiliśmy od gminy 
w 1997 r., rok czasu trwały przygotowania do inwestycji, szpadel w ziemię 

wbiliśmy w lutym 1998 r. i w listo-
padzie już tu pracowaliśmy. Ob-
roty firmy wzrosły dość szybko, 
a w latach 2005-2006 zbudowali-
śmy blacharnię i lakiernię, które są 
chyba największe w województwie. 
Mamy tu jeszcze dość powierzchni 

pod zabudowę, ale o planach rozwojowych nie pora dziś rozmawiać.
Firma miała też romans z samochodami SsangYong...
Rzeczywiście, byliśmy nawet jednym z największych dealerów tej 

marki, ale trzy lata temu rozwiązaliśmy umowę, gdyż w naszej ocenie ko-
reańska firma poszła nie w tym kierunku, co trzeba, co dziś potwierdzają 
fakty i koncern niebawem chyba zniknie z Polski. Jako dealer RENAULT 
przez pewien czas działaliśmy także w Płocku, ale teraz działamy w Zgie-
rzu, Łodzi i mamy oddział w Skierniewicach.

Jakie widzi Pan perspektywy dla branży samochodowej w Polsce?
Jestem pragmatykiem i realistą. Światowy kryzys w naszej branży od-

wlekany jest dopłatami do zakupu nowych samochodów w Niemczech 
i we Włoszech, a niebawem dołączą do tej grupy Francja i Wielka Brytania. 
Ten rok jest bardzo ciężki, ale przyszły wcale nie będzie lepszy. Być może 
dzięki dopłatom będzie miękkie lądowanie, ale niektórzy stracą panowanie 
nad kierownicą. Na świecie, zatem i u nas, trzeba będzie przewartościować 
niektóre pojęcia – np. skąd się bierze zysk i kto na niego pracuje. Pracują 
otóż na niego ludzie – dlatego na Zachodzie trwają poszukiwania „kapita-

lizmu z ludzką twarzą”. To nic no-
wego, my to już przerabialiśmy, ale 
na inną modłę. W produkcji i han-
dlu musi być uwzględniony czynnik 
ludzki, a nie pieniądz. Proszę spoj-
rzeć, co dzieje się na międzynaro-
dowych targach motoryzacyjnych: 
pojawiły się samochody z napędem 
elektrycznym i hybrydowym, po-
włoki już nie są z metalu, ale innych 
tworzyw. Salony i serwisy, które 
znamy, za 15-20 lat będą zupełnie 
inaczej wyglądać..  Będą to małe 
stacje ładowania ogniw lub wodo-
ru. Patenty już są, ale przecież w tej 
branży pracuje 20 proc. ludzi całego 
świata i gdyby nagle ktoś wymyślił 
inny środek lokomocji na nowe 
paliwo, to co by się z taką masą lu-
dzi stało? Mam nadzieję, a nawet 
pewność, że ten krótki okres deko-
niunktury dla naszej branży już się 
kończy i zupełnie nowym świeżym 
spojrzeniem ruszymy do przodu. 
Będzie tylko lepiej.

Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Mazur

Na jubileuszowym balu wystąpił też zespół cygański

Gości jubileuszu rozbawił do łez 
Jerzy Kryszak
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RESTAURACJA



ul. Traugutta 3
tel.: 042 632 51 38

kuchnia śródziemnomorska



Niegdyś była tu karczma 
„U Chochoła”, ale w połowie 
sierpnia przy ul. Traugutta 3 
otworzona została nowa 
restauracja z pomysłowo urzą-
dzonym wnętrzem w stylu 
knajpek z regionu Toskanii 
czy południa Francji – stoły 
przykryte są obrusami w gra-
natową kratkę, na tle jasno 
pomalowanych ścian kontra-
stują drewniane belki „pod-
trzymujące” sufit, posadzka 
jest z cegieł i desek. 

Karta dań służy jednocze-
śnie jako podkładka pod 
talerz, wina (w doskonałym 
wyborze) wybieramy z naklej-
ki na... butelce! Część wyposa-
żenia – wyjaśnia Ania, właści-
cielka restauracji – została 
po dawnej karczmie, ale 
po lekkiej modyfikacji świet-

nie pasuje do nowego wystro-
ju lokalu. Szef kuchni Piotr 
ma za sobą kilka lat pracy 
m.in. w hotelach Hilton 
i Savoy w Londynie. W Łodzi 
serwować będzie dania śród-
ziemnomorskie, zwłaszcza 
makarony własnego wyrobu 
oraz mięsa, znakomite ryby 
i owoce morza. Niektóre 
z dań oferowane są tylko 
w określone dni tygodnia – 
kto uwielbia canelloni lub 
osobuko, czyli giczkę cielęcą 
z warzywami i pieczonymi 
ziemniakami, musi tu przyjść 
w sobotę lub niedzielę, miło-
śnicy muli powinni odwiedzać lokal w każdy czwartek, piątek i sobo-
tę. My wybraliśmy ravioli z homarem i karczochami w sosie maśla-
nym oraz kurczaka w sosie smardzowym z duszonymi porami. 
Wszystko było pyszne, gorąco zatem polecamy tu wizytę! Lokal zna-
komicie nadaje się na zamknięte przyjęcia firmowe, ma wydzieloną 
część dla palących i organizuje catering zewnętrzny.           (jm)

Cafe Club Style (CH Manufaktura, tel. 042 630-39-14) rozpoczął 
we wrześniu cykl spotkań z kulturą i już na pierwszym pojawiła się 
Bomba. A dokładnie – Sylwia Bomba, 22-letnia studentka fotografii, 
wyróżniona w XII Międzynarodowym Konkursie Fotografii 
Modyfikowanej Cyfrowo CYBERFOTO i laureatka I miejsca w kon-

kursie fotograficznym ŁTF 
w styczniu 2009. Zajmuje się 
fotografia kreacyjną, portretem, 
aktem i modą – takie właśnie 
zdjęcia obejrzeliśmy na ścianach 
lokalu. Ale to nie był koniec 
atrakcji: po wernisażu goście 
Cafe Club Style obejrzeli pokaz 
mody młodej projektantki 
Eweliny Żurawskiej, absolwentki 
Wyższej Szkoły Sztuki 
i Projektowania w Łodzi, laureat-

ki nagrody publiczności na pokazie Złotej Nitki w 2007 r. To też była 
bomba, a modelki były wprost cudowne i świetnie się poruszały. 
Brawo Cafe!              (jm)

14

„Locanda” śródziemnomorskich smaków

Bomba w Cafe
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Jest Pan szefem łódzkiego Convivium Slow Food. Od ilu lat jeździ 
Pan na Targi Slow Food do Turynu?

Targi organizowane są na przełomie października i listopada 
co dwa lata, a jeżdżę tam od trzech edycji, czyli od 6 lat. Od dwóch 
edycji „Salone del Gusto” (Salon Smaku), jak oficjalnie nazywają się 
targi, połączony jest z imprezą „Terra Madre” (Matka Ziemia), 
poświęconą rolnictwu. To jedno z nielicznych miejsc, gdzie można 
poznać naturalne produkty z całego świata – Europy, Afryki, obu 
Ameryk, Azji czy Australii. Przyjeżdżają tam wystawcy z prawdziwy-
mi rarytasami – np. w roku ubiegłym próbowaliśmy m.in. naturalne 
ostrygi z Brytanii i Oceanii oraz peruwiańskie ziemniaczki, które 
po ugotowaniu smakują jakby zostały wyjęte prosto z ogniska. 
Właśnie takich produktów szukają tam restauratorzy z całego świata.

Co jest gwarancją sukcesu restauracji?
Dobry surowiec i dobry produkt. Czy można dziś zjeść dobrego 

steka z wołowiny? Tak, jeśli się ma np. wołowinę z Argentyny, gdzie 
zresztą także są lepsze i gorsze pastwiska, a smaczniejsze mięso ma 
wół pasiony dziko na pampasach, niż hodowany na paszy z suple-
mentami. Dzik z puszczy też smakuje lepiej niż wieprzowina ze 

świnki tuczonej sztucznie, 
podobnie jak łosoś z Bałtyku, 
który jest lepszy od norweskiego 
z hodowli. Dopiero później 
dochodzi do tego sztuka kuli-
narna, wiedza kucharza, jego 
doświadczenie i zmysł smaku. 
Bez dobrego produktu nie da się 
jednak przygotować dobrej 

potrawy. Wszyscy chyba jesz-
cze pamiętamy polskie brojle-
ry, które smakowały jak ryby, 
bo tuczono je mączką rybną. 
A dzisiaj 90 proc. węgorzy 
sprzedawanych na polskim 
wybrzeżu pochodzi z hodow-
li w Chinach. W naszych 
restauracjach nie kupujemy 
produktu, jeśli nie znamy 
jego pochodzenia. 

Gdzie jeszcze szuka Pan inspiracji do prowadzenia restauracji?
Trzeba jeździć po świecie, ale także zaglądać do kuchni regional-

nych i lokalnych. Polską kuchnię musimy przywrócić do dawnej 
świetności. Często sięgamy do dawnych i zapomnianych receptur. 
Już teraz coraz częściej ludzie szukają dobrego, polskiego chleba, 
którego nie da się wypiec bez odpowiedniej maki, drożdży, zacierów, 
zakwasów i receptury. Byłem niedawno w miejscowości Kurozwęgi, 
gdzie dawni właściciele odzy-
skali swoje przedwojenne 
posiadłości, wyremontowali 
pałac i stworzyli tam restaura-
cję, w której spróbowałem 
pieczeń z bizona. Ruch Slow 
Food wyszukuje takich wła-
śnie ludzi i producentów, 
a łódzkie Convivium – jedno 
z najlepszych w kraju! – zapra-
sza ich na spotkania i degu-
stacje do naszej restauracji. 
Bawili tu też podróżnicy, któ-
rzy opowiadają o swoich kuli-
narnych przygodach na całym 
globie. Świat się wciąż zmie-
nia i trzeba to pokazywać 
również na talerzu. Zmieniają 
się nawyki żywieniowe, ludzie chcą żyć i jeść zdrowo, mają coraz 
więcej czasu na poszukiwanie właściwego smaku potraw. A restaura-
torzy powinni to im zagwarantować.  

Rozmawiał: Jerzy Mazur

15

Restauracja Klub Piotrkowska 
97, popularna „Piętryna” (od pię-
trowego ogródka przed wejściem), 
po wakacyjnej przerwie zaprosiła 
na uroczystą kolację łódzkiego 
Convivium Slow Food Jacka 
Szklarka, założyciela i prezesa 
Polskiego Stowarzyszenia Slow 
Food i autora cyklicznego progra-
mu „Polska Dobrze Smakuje” 
w TV Polonia. Jacek Szklarek 
z wykształcenia jest... magistrem 
filozofii i teologii, napisał dokto-
rat z komunikacji społecznej 

i wykładał na uniwersytetach w Krakowie, Toronto i Rzymie. Jest 
wybitnym znawcą kuchni włoskiej, win, oliwy i serów, współpra-
cuje z najlepszymi restauratorami w Polsce. Do Łodzi przyjechał 
prosto z targów sera „Cheese” w Bra we Włoszech, skąd przywiózł 
wyśmienite sery owcze: pecorino sardo, testun di Barolo, pecori-
no Romano, pecorino della Montagna Pistoiese oraz pecorino di 
Pienza. Na stołach pojawiły się także risotto na bazie riso carna-
roli i polskich rydzów oraz bitki cielęce w sosie szałwiowym 
z zapiekanymi ziemniakami i ćwikłą z pieczonych buraków. 
Wszystkie te smakowitości popijaliśmy białym winem z winnicy 
Jaworek spod Środy Śląskiej oraz czerwonymi winami z regionu 
Bolgheri i Carmignano w Toskanii. Tej uczty nie da się opisać: 
chapeau bas, Slow Food! (jm)

Świat na talerzu

Smaki Toskanii 
w Piętrynie

Rozmowa z Grzegorzem Zielińskim, 
współwłaścicielem restauracji Piotrkowska Klub Pub 97, 
Green`ski, Dworek, Orfeusz oraz sieci pizzerii Solo Pizza

Jacek Szklarek podczas przygotowywania posiłku
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Jedną z ciekawszych ofert łódzkiej firmy Electronics Box jest 
monitoring za pośrednictwem telewizji przemysłowej. 
Przeciętnemu Kowalskiemu na ogół kojarzy się ona z kamerami, 
które mają podgląd na procesy produkcji w fabrykach. 

– My wolimy używać określenia „telewizja obserwacyjna” – mówi 
Sławomir Majewski, współwłaściciel firmy odpowiedzialny za 
technologie i sprzęt instalacyjny. – Postęp w mikroprocesorach dopro-
wadził do tego, że kamery można właściwie zamontować wszędzie i każdy 
może mieć dostęp wizyjny do obiektu oddalonego od ekranu monitora o setki 
kilometrów. Nasza firma zastrzega jednak, że nie przyjmuje zleceń na mon-
taż kamer do podglądania. Nie jesteśmy firmą detektywistyczną...

Kamery zamontowane w marketach, halach sportowych, skle-
pach czy firmach mają sens tylko wtedy, kiedy ktoś na bieżąco 
obserwuje to, co rejestrują. Jeśli bowiem nikt nie śledzi tego, 
co jest na monitorze, to taka „telewizja obserwacyjna” jest sztuką 
dla sztuki, a kamery mogą pełnić jedynie funkcje prewencyjne – 
jak je potencjalny złodziej zobaczy, to może zrezygnuje z akcji. 
Kamery dobrze się sprawdzają np. w małych piekarniach czy 
cukierniach oraz sieciowych sklepach sprzedaży detalicznej, 

w których właściciel na bieżą-
co może śledzić stan zapasów, 
i jak brakuje danego asorty-
mentu, szybko wysłać tam 
samochód z dostawą. 
Konieczne jest tu jednak stałe 
podłączenie kamer i rejestra-
torów do sieci internetowej 
lub ethernetowej. 

– Jeśli nasz klient ma już 
zamówioną usługę monitorowania 
antywłamaniowego lub przeciwpo-

żarowego – wskazuje Sławomir 
Majewski – to telewizja obserwa-
cyjna jest niekiedy doskonałym 
dopełnieniem monitoringu. Gdy 
włącza się w obiekcie alarm, opera-
tor w stacji monitorowania urucha-
mia podgląd kamer i obserwuje to, 
co się dzieje na miejscu – czy coś się 
pali albo czy ktoś niepowołany kręci 
się w pobliżu. Wtedy oprócz grupy 
interwencyjnej może powiadomić  
straż lub policję. 

Ważne przy tym jest rozpoznanie potrzeb klienta i zapropo-
nowanie prawidłowych rozwiązań. Jeśli ktoś chce za pomocą 
kamer monitorować domek letniskowy, to oczywiście firma 
Electronics Box zainstaluje tam kamery, ale bez monitoringu 
antywłamaniowego system będzie działał tylko prewencyjnie 
(o ile kamery będą zabezpieczone przed rozbiciem lub odcięciem 
od zasilania). W sklepie też jest ważne to, czy podgląd ma służyć 
do obserwacji klientów, czy 
też personelu przy kasie. W fir-
mach inne kamery trzeba  
montować na zewnątrz budyn-
ku, a inne na salach operacyj-
nych czy w biurach. W salonie 
Electronics Box przy ul. 
Legionów 109 na miejscu 
można wybrać i przetestować 
sprzęt potrzebny do realizacji 
zadania. 

(jm)

Pod koniec września w hotelu andel`s odbyła się konferencja 
„Polska 2030 – wyzwania rozwojowe”, zorganizowana przez 
Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, 
członka Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. 
Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedsiębiorcy regionu 
łódzkiego oraz przedstawiciele władz lokalnych. W trakcie konferen-
cji wręczono nagrody Firma Roku oraz Firma Fair Play – pierwszą 
zdobyła spółka Cebal Tuba, ulokowana w Łódzkiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej, drugą zaś – ceniony łódzki dystrybutor win Partner 
Center. 

Musimy cały czas myśleć o przyszłości – mówi Artur Matiaszczyk, 
prezes Konsorcjum Polskich Biur Podróży oraz Regionalnego 
Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej. – Najgorsze 
mamy już chyba za sobą i następuje coraz większa stabilizacja. W łódzkim 
„Lewiatanie”, który powstał w 2000 r., działa obecnie ponad 60 firm, sku-
piamy się na obsłudze prawnej oraz public i human relations, aktywnie wpie-
ramy przedsiębiorców w aplikowaniu o fundusze unijne i reprezentujemy ich 
w kontaktach z lokalnymi władzami. Korzystamy ze wsparcia grupy 
„Lewiatan”, która jest bardzo aktywna w zakresie przepisów prawnych mają-

cych wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców – PKPP jest członkiem 
Komisji Trójstronnej i wraz ze swoimi organizacjami regionalnymi należy 
do największych organizacji tego typu w kraju. Wspólnie przecież osiągnąć 
możemy więcej, a tu w regionie intensywnie działamy w komisjach dialogu 
społecznego oraz zespołach monitorujących działalność wojewódzkich rad 
zatrudnienia. Prezentujemy nasze poglądy na licznych konferencjach i spotka-
niach konsultacyjnych dla lokalnych przedsiębiorców i władz, publikujemy 
analizy o najbardziej palących problemach. Nie tylko klient jest ważny dla 
gospodarki, ważni są także pracodawcy, bo bez nich nie będzie nowych miejsc 
pracy.       (not. jm)

Pracodawcy za rozwojem

Kamerą z daleka
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O co chodzi działaczom SLD 
próbującym organizować referen-
dum?

Radni lewicy oczerniają mia-
sto posługując się kłamstwem. 
Kiedy na zewnątrz nas chwalą, 
działacze SLD chcą szkodzić 
Łodzi, byle tylko istnieć poli-
tycznie. Zarzuty formułowane 
przez SLD w stosunku 
do Prezydenta Łodzi Jerzego 
Kropiwnickiego, związane 
z finansami i tym, co się dzieje 
w naszym mieście, są świadec-
twem zakłamania. Ci, którzy nic 
nie robili, mają teraz pretensje, 
że obecnie za dużo się robi. Łódź 
jest postrzegana na zewnątrz 
jako najbardziej atrakcyjne i roz-
wijające się miasto w kraju, 
posiadające magnes przyciągają-
cy inwestorów. Składają się 
na to różnorodne okoliczności, 
ale niewątpliwie Łódź przeżywa 
wielki, pozytywny przełom. 
To w naszym mieście pojawiają 

się nowe branże przemysłowe z nowoczesnymi technologiami, jak 
choćby producenci sprzętu AGD oraz IT. Łódź staje się coraz czę-
ściej przyjaznym miejscem dla obsługi biznesu, powstały tu biurow-
ce klasy „A” z siedzibami dla firm z sektora Business Process 
Outsourcing i Centrów Usług Wspólnych. Poprawia się dostępność 
komunikacyjna miasta, można tu bez problemu dotrzeć samolotem, 
a Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta należy do najbar-
dziej dynamicznie rozwijających się lotnisk w Polsce. Niedawno 
powstał tu terminal dla obsługi cargo, a przypomnę, że pierwszy 
Boeing wylądował dopiero na przełomie października i listopada 
2005 r. Wcześniej trzeba było całą tę infrastrukturę przygotować, 
wydłużyć pas startowy i wybudować terminal dla obsługi pasażerów. 
Urzeczywistnia się też łódzki ring drogowy z istniejącą już autostra-
dą A2, a za moment – autostradą A1 oraz drogami S8 oraz S14, które 
zamkną miasto od południa i zachodu. Droga kolejowa między 
Łodzią a Warszawą stała się bardziej komfortowa, a dosłownie 
na dniach podpisane zostało porozumienie Gminy Łódź, Urzędu 
Marszałkowskiego, PKP PLK SA, EC1 „Łódź Miasto Kultury” oraz 
Ministerstwa Infrastruktury w sprawie wykonania studium wykonal-
ności tunelu średnicowego, łączącego dworce Łódź Fabryczna oraz 
Kaliska dla potrzeb kolei high speed, czyli dużych prędkości. Kolej 
ta połączy docelowo Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław, osiągając 
prędkość nawet do 350 km/h. Jeszcze kilka lat temu niektórzy puka-
li się w głowę pytając, co chcemy w mieście zrobić. Ale to my posta-
raliśmy się kilka lat temu o to, aby te programy zostały wpisane 
do dokumentu określającego sposób wykorzystania pieniędzy unij-
nych w obecnej kadencji UE. I cała infrastruktura pod przyszłe nowe 
centrum miasta w EC1 zacznie być budowana teraz. Przetarg w spra-
wie rewitalizacji dawnej elektrowni jest już przeprowadzany i będzie 
niebawem rozstrzygnięty, a do realizacji zadania zgłosiło się kilka 
wielkich konsorcjów europejskich. Skupiliśmy na sobie uwagę 
Europy i świata, a tu nagle ktoś zaczyna oczerniać miasto przez 
podawanie nieprawdy. Międzynarodowe agencje określają Łódź mia-
nem najlepszego miejsca dla inwestorów posługując się całym arse-
nałem wskaźników, a działacze lewicy chcą koniecznie zahamować 
rozwój Łodzi. 

Jaki jest aktualny budżet miasta i stan jego zadłużenia? 
SLD rządziło miastem do 2002 r. Od tego czasu budżet Łodzi 

wzrósł dwukrotnie – z 1,5 mld zł do przeszło 3 mld. W ramach tych 
środków zupełnie inaczej wydajemy pieniądze. Przestroiliśmy 
budżet i nie przejadamy środków finansowych. Inwestujemy w dużej 
skali. Wzrost nakładów na inwestycje jest czterokrotny w stosunku 
do 2002 r. Wtedy inwestycje w budżecie zamykały się kwotą 200 mln 
zł, a my dziś tyle wydajemy tylko na drogi, bo całość inwestycji 
wynosi teraz ponad 850 mln zł. Ktoś może powiedzieć, że miasto 
zaciąga na ten cel pożyczki. Więc odpowiadam, że w budżecie SLD 
sprzed 2002 r. inwestycje finansowane były w ponad 60 proc. z poży-
czek. My inwestujemy głównie bazując na dochodach własnych, 
a inwestycje z pożyczek w całej naszej kadencji wynoszą jedynie 19 
proc. Zadłużenie Łodzi jest najmniejsze ze wszystkich polskich 
miast. Mamy obecnie największe możliwości jeśli chodzi o poten-
cjał inwestycyjny – na początku kadencji wprowadziliśmy bardzo 
duży reżim finansowy jeśli chodzi o poziom deficytu. Zmieniliśmy 
strukturę budżetu, ale nie zaciągaliśmy wcześniej pożyczek. Jeśli 
to robimy, to zaciągamy pożyczki – proporcjonalnie nieduże – 
i w sposób bezpieczny. Inne miasta, aby mieć na wkład własny przy 
wykorzystywaniu pieniędzy unijnych, jak np. Wrocław czy Kraków, 
musiały zadłużyć się maksymalnie i teraz stanęły pod ścianą. Ich 
deficyt jest tak wielki, że nikt im nowych pożyczek nie udzieli. 
We Wrocławiu deficyt budżetowy wynosi prawie 30 proc., gdyż 
to miasto chce jeszcze w tym roku pożyczyć ponad miliard zł. 
Oznacza to, że na mieszkańca Wrocławia dług wyniesie ok. 3000 zł, 
podczas gdy w Łodzi wynosi on nieco ponad 1400 zł. W Krakowie 
wskaźnik zadłużenia jest tak duży, że nie mogą tam już żadnych 
pieniędzy pożyczyć. Podobna skala zadłużenia, jak we Wrocławiu, 
jest w Warszawie. 

Możemy zatem w Łodzi brać jeszcze pożyczki i kredyty? 
Tak, gdyż oszczędzaliśmy na wydatkach bieżących i bardzo ogra-

niczaliśmy deficyt, aby móc skutecznie inwestować. Mamy dziś naj-
lepszy budżet w Polsce, najmniej zadłużony, dający szansę na inwe-
stowanie w wielkie przedsięwzięcia, jak choćby realizację tunelu 
średnicowego w centrum Łodzi. To dlatego światowe agencje ratingo-
we tak wysoko nas oceniają w ostatnich latach. Rzucanie fałszywych 
haseł o zadłużeniu miasta i kwestionowanie wzorcowej polityki 
budżetowej szkodzi miastu i wzbudza podejrzenia u potencjalnych 
inwestorów oraz agencji ratingowych. 

Dzisiejsze wskaźniki makroekonomiczne są zupełnie inne niż 
przed 2002 r. Wtedy skala bezrobocia osiągnęła poziom prawie 20 
proc., podczas gdy pod koniec 2008 r. bezrobocie w Łodzi wynosiło 
6,7 proc. Nasi oponenci twierdzą, że brakuje tu budownictwa komu-
nalnego. A przecież Łódź jest jedynym miastem w Polsce, które kon-
sekwentnie prowadzi budownictwo komunalne. Inni przestali budo-
wać w ogóle, a u nas przyrasta liczba mieszkań (oddajemy ich 1000 
w jednej kadencji). W 2002 r. na gospodarkę mieszkaniową władze 
z SLD przewidziały kwotę ok. 39 mln zł, zostawiając nam w admini-
stracjach nieruchomości dług wielkości prawie 40 mln zł! My 
to spłaciliśmy i systematycznie powiększaliśmy nakłady na gospo-
darkę mieszkaniową – w 2009 r. jest to kwota 97 mln zł. Na edukację 
przeznaczano w 2002 r. 515 mln zł przy większej liczbie uczniów, 
podczas gdy my na malejącą ich liczbę przeznaczamy w tym roku 
709 mln zł. Na kulturę SLD wydawało 54 mln zł w 2002 r., my – 
tylko w tym roku wydajemy 125 mln zł. Na sport wydawano wtedy 
22 mln zł, my wydajemy ponad 172 mln zł, dużo inwestując w tej 
dziedzinie. W każdym porównaniu jesteśmy lepsi, ale ta prawda 
z trudem przedziera się do opinii publicznej, gdyż kłamstwa i krzyki 
zawsze mają większą nośność.

Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Mazur

– WIEŚCI Z RATUSZA –
Rozmowa z Wiceprezydentem Łodzi Włodzimierzem Tomaszewskim
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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

Teatr Wielki 2 października 
o godz. 19.00 przedstawi premierę 
musicalu „My Fair lady” Fredericka 
Loewe. Śpiewane w nim piosenki 
na stałe weszły do światowej listy szla-
gierów. W roli Elizy zobaczymy 
Patrycję Krzeszowską i Karolinę 
Trębacz, w postać profesora Higginsa 
wcielą się Andrzej Kostrzewski 
i Wojciech Paszkowski. Całość reżyse-
ruje Maciej Korwin, scenografię 
i kostiumy przygotuje Jerzy Rudzki, 
a kierownictwo muzyczne sprawować 
będzie Dariusz Różankiewicz. Już 
następnego dnia w auli Politechniki 

Łódzkiej artyści Teatru Muzycznego przedstawią widowisko oparte 
na ”Śpiewniku domowym” Stanisława Moniuszki. Od strony 
muzycznej opracował je Andrzej Żylis, scenariusz i reżyseria to dzie-
ło Pawła Kruka, zaś autorem scenografii jest Marian Jagodziński. 
Przedstawienie nosi prowokacyjny tytuł „Znasz-li ten kraj… spoko, 
to przecież Moniuszko!” i adresowane jest do młodzieży. Pieśni 
Moniuszki wtopione są w zabawną akcję sceniczną zostaną wyko-
nane w aranżacjach odnoszących się do kultury młodzieżowej. 
Wysłuchamy tu m.in. arię z kurantem ze „Strasznego dworu” i arię 

Halki „Gdyby rannym słon-
kiem” (z akompaniamentem 
tuby), przewidziane jest też 
wspólne odśpiewanie hymnu 
Łodzi „Prząśniczki” w rocko-
wym rytmie. 

Na ciekawe wystawy 
zapraszają w październiku 
muzea w Manufakturze. 
Do końca miesiąca 
w Muzeum Fabryki można 
oglądać wystawę czasową 
„Artysta i tkanina w wielkim przemyśle”, a 17 października zosta-
nie otwarta wystawa obrazów pt. „Polak, Żyd, artysta” w Muzeum 
Sztuki MS 2. Tam także ruszy w tym miesiącu nowy cykl warszta-
tów dla dzieci, a ich uczestnicy będą zajmować się sztuką podgląda-
nia wszechświata. Z kolei w Centralnym Muzeum Włókiennictwa 
do 11 października czynna będzie monumentalna instalacja pt. 
„Ognia!”, przygotowana przez polską artystkę na stałe mieszkającą 
w Belgii Alexandrę Gaganaszwili, działająca pod intrygującym 
pseudonimem Almaga. Zobaczymy tu lśniące metalowe tafle 
z dziurami po kulach, które z karabinu Kałasznikowa wystrzelała 
sama artystka... 

Beata Ostojska

Zagrają o 100 tysięcy złotych!
Od 9 do 11 października odbędzie się piąta edycja Pepsi Vena 

Music Festival, jedynej tego typu imprezy muzycznej w Polsce. Jej 
celem jest promocja i wspieranie wykonawców bez podziału 
na amatorów i zawodowców, debiutantów i gwiazdy. Każdy ma tu 
równe szanse. A jest o co grać – główna nagroda wynosi aż 100 tys. 
złotych! Do tegorocznej edycji festiwalu napłynęło 695 zgłoszeń 
zespołów. Do finałowego występu na łódzkiej scenie jury wybrało 
10 wykonawców: The Boogie Town, Ramona Rey, Milkshop, 
Rotofobia, St. City Surfers, Super Xiu, iLike, Skinny Patrini, Ms. 
No One oraz Elephant Stone. To spośród nich wyłoniony zostanie 
laureat tegorocznej edycji i zdobywcy głównej nagrody pienięż-
nej. 

Podobnie jak w ubiegłych latach na festiwalu pojawią się mię-
dzynarodowe gwiazdy. Pierwszego dnia imprezy (9 października) 
w klubie Wytwórnia zagrają: niemiecki DJ, producent i wydawca 
Christoph De Babalon, kwartet rockowy z Glasgow Sons & 

Daughters oraz Frankmusik, jeden z najbardziej kontrowersyjnych 
artystów 2009 r. 10 października na tej samej scenie pojawią się 
finaliści konkursu oraz jeden z najciekawszych brytyjskich zespo-
łów alternatywnych 
Glasvegas. Na zakoń-
czenie tradycyjnie 
zaplanowano koncert 
Łódzkiej  Sceny 
Muzycznej w klubie 
Łódź Kaliska – tym 
razem wystąpią: 
Psychocukier, Blisko 
Pola i Pornohagen. 
Szczegółowe informa-
cje o festiwalu na stro-
nie www.pepsivenafe-
stival.pl             (BoB)

Październik kulturalny

Pepsi Vena Music Festival
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Ciekawostką 135 aukcji był bardzo cenny obraz Henryka 
Siemiradzkiego (1843-1902) „Kuszenie św. Hieronima”. Dzieło wysta-
wiono w cenie wywoławczej 1,9 mln zł, ale nie znalazło nabywcy...

To rzeczywiście bardzo cenny obraz, szczególnie dla łodzian. 
Pochodzi z kolekcji Karola Scheiblera, prawdopodobnie został zaku-
piony w 1901 r. przez wdowę po założycielu tej znakomitej dynastii 
łódzkich fabrykantów. Właściwie wiadomo było, że obraz się nie 
sprzeda – to nie jest dobry moment na sprzedawanie takich dzieł. 
Siemiradzki jest malarzem o randze światowej, większość jego obra-
zów sprzedaje się na aukcjach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej 
Brytanii. Wszyscy dobrze wiedzą, że nabywcami są głównie bogaci 
kolekcjonerzy z Rosji, dla których Siemiradzki jest artystą rosyjskim, 
choć dla nas jest polskim. Od czasu, kiedy ceny ropy spadły, klienci 
zza Buga rzadziej pojawiają się na naszych aukcjach. Jeszcze dwa lata 
temu nie byłoby żadnego problemu ze sprzedażą tego dzieła za te 
pieniądze. Będziemy więc dalej rozglądać się za potencjalnym 
nabywcą, pewne propozycje nawet już padły, ale poniżej ceny gwa-
rancyjnej, co wymagać będzie negocjacji z właścicielem obrazu. 

Kryzys uderzył w branżę dzieł sztuki? 
To ciekawe zjawisko. W przypadku dzieł z wyższej półki, wycenia-

nych na ponad 100 tysięcy zł, sprzedaje się ich mniej. Natomiast 
strefa sztuki z dolnej i średniej półki, wycenianej od 5000 do 100 tys. 
zł, rozwija się bardzo dynamicznie.  Spowodowane to jest rosnącą 
zamożnością warstw zaliczanych umownie do budżetówki. Klasa 
średnia się bogaci i to przekłada się na zakupy dzieł sztuki. Rok 
ubiegły, najgorszy dla światowych finansów, był dla nas całkiem 
udany, zaś w tym roku sprzedawało się może mniej drogich obrazów, 
za to sporo średnich. Na dzisiejszej aukcji sprzedaliśmy ponad jedną 
trzecią naszej oferty, co na polskie warunki jest wynikiem całkiem 
niezłym. Kryzys zatem nie przełożył się na handel działami sztuki 
i zapewne branża nie odczuje recesji.

Co Rynek Sztuki planuje w październiku?
10 października organizujemy IX Aukcję Promocyjną dzieł mło-

dych łódzkich artystów, głównie absolwentów Akademii Sztuk 
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Będzie ok. 160 
pozycji, a ponieważ wystawiamy dzieła z bardzo niskimi cenami – 
grafiki od 20 zł i obrazy olejne od 100 zł – to spodziewamy się dużego 
zainteresowania. Na poprzednich aukcjach sprzedawało się prawie 
wszystko!

Rozmawiał: Jerzy Mazur 

Po przeniesieniu do Manufaktury rozszerzyła się oferta 
Alliance Française – łódzki ośrodek (jeden z 16 w Polsce) oferuje 
teraz nie tylko kursy języka francuskiego biznesowego, ale także 
angielski biznesowy oraz francuski, włoski, angielski i hiszpański 
dla firm. Rekrutacja trwa do 19 października w siedzibie ośrodka 
przy ul. Drewnowskiej 58A (wejście za literką „f” w słowie 
Manufaktura!), a kursy rozpoczną się już następnego dnia. Można 
tu będzie także uczyć się języka francuskiego używanego w dyplo-
macji, zapisać się na polsko-francuski trening umiejętności mene-
dżerskich oraz polsko-
francuskie warsztaty relak-
sacyjne dla dzieci. 

Więcej informacji 
znajdziemy na stronie 
www.aflodz.pl oraz pod 
telefonem 042 633-22-38 
lub przez pocztę elektro-
niczną kontakt@aflodz.pl 

(BeO)

Księgarnia Empik w Manufakturze zaprosiła łodzian we wrze-
śniu na spotkanie ze Zbigniewem Nowakiem i Krystyną Stołecką, 
redaktorem naczelnym i zastępcą redaktora naczelnego czasopisma 
„Tygiel Kultury”, którzy zaprezentowali jego najnowszy numer 
(6-9/163-165). Poświęcony jest on w dużej mierze stosunkom polsko-
żydowskim w XX w. – to ponad 200 stron prozy, poezji, eseju, wspo-
mnień i tekstów publicystycznych (także mnóstwo arcyciekawych 
zdjęć!) poświęconych kulturze żydowskiej dawnej Łodzi. Spotkanie 
poprowadziła rzeczowo kierowniczka EmpiKu Monika Wąsik, która 
zresztą często publikuje swoje artykuły na łamach pisma. Czasopismo 
niebawem obchodzić 
będzie swoje 15-lecie, bie-
żące i archiwalne wydania 
miesięcznika kupić jeszcze 
można w siedzibie redak-
cji przy ul. Wschodniej 49. 
W internecie można 
o piśmie poczytać na stro-
nie www.tygielkultury.eu 

(BeO)

Kryzys omija sztukę?

Alliance (nie tylko) Française Tygiel o Łodzi, której nie ma

Rozmowa z Wojciechem Niewiarowskim, 
prezesem spółki Rynek Sztuki

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: 
10 października - IX Aukcja Promocyjna

Od lewej: Monika Wąsik, Krystyna Stołecka i Zbigniew Nowak

rynek Łódzki   10(101) 2009 19 KULTURA
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Strzał w 11!
11 ofert, które mogà zmieniç przysz∏oÊç Twojej fi rmy!

MyÊlisz o zakupie samochodu dostawczego? Zale˝y Ci na najlepszych ofertach, które 
w perfekcyjny sposób spełnià oczekiwania Twoje i Twojej fi rmy? Przyjdê do salonów Mercedes-Benz 
w dniach 1-11 paêdziernika!   W programie m.in.: nowe wersje samochodów dostawczych, specjalne 
oferty cenowe oraz pełen wachlarz korzystnych mo˝liwoÊci przygotowanych specjalnie dla Ciebie 
przez Mercedes-Benz!   www.mercedes-benz.pl

Mercedes Sprinter 

od 660 zł miesi´cznie
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