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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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Gołota na deskach
W sobotę 24 października Hala ATLAS ARENA dosłownie pękała 

w szwach. Każde z 14,5 tys. krzeseł zostało sprzedane, loże z VIP-ami były 
wprost przepełnione. To rekord najnowszego obiektu sportowego w Łodzi 
i kraju! W czerwcu odbyła się tu Liga Światowa i polscy siatkarze rywalizowali 
z brazylijskimi, we wrześniu koszykarze walczyli o złote medale Mistrzostw 
Europy, potem zagrały tu siatkarki, ale żadna z tych imprez nie ściągnęła 
do hali takiej liczby widzów. Bilety na walkę dwóch najsłynniejszych polskich 
pięściarzy Andrzeja Gołoty i Tomasza Adamka rozeszły się jak ciepłe bułki, 
a kosztowały od 80 do ponad 1000 złotych. Wśród VIP-ów widzieliśmy 
Zbigniewa Bońka, Jana Tomaszewskiego, Dariusza Michalczewskiego, Daniela 
Olbrychskiego, Cezarego Pazurę i mnóstwo innych gwiazd sceny oraz ekranu. 
Organizatorem gali zawodowego boku, nazwanej już „Polską Walką Stulecia”, 
była stacja telewizyjna Zygmunta Solorza POLSAT. Po gali, ok. 1.00 w nocy, 
większość VIP-ów przeniosła się do dyskoteki „Cabaret” – stoły zastawione 
były potrawami sprowadzonymi z hotelu Sheraton w Warszawie, a zabawa 
trwała podobno do 10.00 rano w niedzielę...

Gołota padł na deski w piątej rundzie. Już po pierwszej było widać, że nie 
ma szans, choć niekiedy jego rękawice docierały do twarzy Adamka, mistrza 
świata w dwóch kategoriach, ale debiutanta w wadze ciężkiej. Pierwszy wciąż 
liczył na swój złoty cios i szukał okazji do jego zadania – dlatego tak mało ich 
w sumie zadał, mim iż jego trener Sam Colonna ciągle wołał „zadawaj ciosy!”. 
Młodszy i zwinniejszy Adamek skakał wokół Gołoty jak puma i zadawał serie 
nawet 30 ciosów jednorazowo! W trzeciej rundzie pytał swojego trenera 
Andrzeja Gmitruka – „co robić, dalej tak?”, na co ten spokojnie wycedził 
„Nie, kończ teraz! Tu się  już nic nie stanie”. I faktycznie nic już więcej 
nowego się nie stało. Gołota dostał „lanie stulecia” i zapewne teraz na dobre 
już pożegna się z boksem. A przed Adamkiem świat otworzył się jeszcze 
bardziej, i to całkiem zasłużenie.

(jm), zdjęcia: Polsat Boxing Night



Kosmetyki pielęgnacyjne i kolorowe, biokosmetyki, 
kosmetyki naturalne, kosmeceutyki, kosmetyki do bezpiecz-
nego opalania, pielęgnacji dłoni, paznokci stóp i włosów, 
aparatura i wyposażenie salonów kosmetycznych, klinik 
medycyny estetycznej i ośrodków SPA – wszystko to zoba-
czymy podczas I Targów URODA i ESTETYKA w dniach 
21-22 listopada w Hali EXPO. Swoją ofertę pokaże tu kilku-
dziesięciu wystawców z Polski oraz Niemiec i Litwy, w tym 
firmy, które właśnie na łódzkich targach postanowiły po raz 
pierwszy w kraju pokazać swoje produkty. Poznamy tu inno-
wacyjne preparaty eyeSlices oraz serum EVEN, odnawiające 
komórki z dermatopoietiną. Profesjonaliści będą mogli przej-
rzeć bogatą ofertę nowoczesnej generacji sprzętu i akcesoriów 
do wyposażenia salonów kosmetycznych.  Na stoiskach poka-
zane zastaną najnowsze linie profesjonalnych kosmetyków 
przeznaczonych wyłącznie dla salonów, obejrzymy zarówno 
uznane już wyroby, jak i ofertę firm dopiero wkraczających 
na rynek. Wystawcy zaprezentują wszystko, co jest niezbędne 
do utrzymania doskonałej kondycji skóry i wyglądu – kosme-
tyki naturalne, biokosmetyki pielęgnacyjne, jak i kolorowe. 
Osoby ceniące sobie „opalony” kolor skóry poznają ciekawą 
ofertę bezpiecznych preparatów brązujących, które coraz 
częściej są alternatywą dla solariów. W specjalnej strefie poka-
zowej przez wszystkie dni targów odbywać się będą pokazy 
zabiegów i nowych tendencji w makijażu. Targom URODA 
I ESTETYKA towarzyszyć będzie dwudniowa konferencja 
„Kosmetologia w życiu człowieka”, której organizatorem jest 
Zakład Kosmetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
Koniecznie trzeba w tych dniach zajrzeć do Hali EXPO!    

(BeO)

U r o d a  z  p r e m i e r a m i
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50 producentów i dystrybutorów mebli, wyposażenia łazienek i kuchni, materiałów 
do wykończania ścian i podłóg, tekstyliów, akwariów, saun, kominków oraz artykułów deko-
racyjnych zaprezentowało swoją ofertę podczas Targów InterflatDesign.pl, które odbyły się 
16-18 października w Hali EXPO w Łodzi. Międzynarodowe Targi Łódzkie zaproponowały tu 
nową formułę targów wyposażenia wnętrz. Jednym z wiodących wydarzeń imprezy było 
forum Trend Design 2010, podczas którego zapowiedziano cztery nowe tendencji we wzornic-

twie: Eko Design, Future Kolor, Design Miejsca 
i Organic Design. Autorem ich koncepcji był dr Marek 
Borowiński – trend designer, projektant i twórca, współ-
pracownik grupy kolorystów w Paryżu. Nominacje 
do prezentacji w tej ekskluzywnej strefie otrzymały 
m.in. produkty firm Alto Galeria, Detexpol, Galileo, 
Firanex, DKM Impresja, Magnat, MarcAs, Śliwińska 
Deco, Komfort, Italvelluti oraz Tracz Centrum 
Ogrodnicze. Wyjątkową atrakcją targów była polska 
premiera przyszłorocznej już kolekcji tkanin włoskiej 
marki Italvelluti. Olbrzymim zainteresowaniem zwie-
dzających cieszyły się panele i deski podłogowe salonów 
Komfort oraz ekskluzywne akwaria wiszące i stojące 
firmy Rey. Nowe wzory szaf wnękowych pokazał znany 
producent SENATOR, a wystrzałowe palety barw 
i struktur ściennych zaprezentowały marki Magnat 
i Benjamin Moor. Goście z zainteresowaniem uczestni-
czyli w warsztatach, pokazach i seminariach, oglądali 
wystawy prac studentów i absolwentów Akademii Sztuk 
Pięknych w Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych 
w Katowicach i Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania 
w Łodzi. Obserwatorzy targowi zgodnie chwalili nową 
formułę InterflatDesign, wystawcy też zapowiadali 
gotowość uczestnictwa w kolejnej edycji. Krótko 
mówiąc, brawo MTŁ! 

Jerzy Mazur

Targi z dizajnem
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Pierwszej edycji Natura Food nie widziałem, 
ale mogę targi porównać z poznańską Polagrą, 
która jeden z pawilonów dedykowała produk-
tom regionalnym i tradycyjnym. W Łodzi widać 
większe zaangażowanie organizatorów i przygo-
towanie powierzchni wystawienniczej jest 
na dużo wyższym poziomie, co bardzo nas cie-
szy. Większość wystawców jest ze środkowej 
Polski, dlatego impreza może stać się krajowym 

centrum targowym produktów lokalnych i regionalnych. Targi powinny 
dotrzeć do jak największej ilości łodzian, aby mogli obejrzeć produkty 
i spotkać się z ich producentami. Domowym sposobem robimy przecież 
nalewki, przetwory i pieczemy chleb. A tutaj można się o wiele rzeczy 
zapytać. Temu między innymi służyły nasze slowfoodowe laboratoria 
smaku dedykowane miodom naturalnym, pitnym, piwom niepasteryzo-
wanym i nalewkom. Można było spróbować wielu niezwykłych piw, 
zapoznać się z surowcami, zapytać ekspertów, jak można to zrobić lepiej. 
Laboratoria to pomysł slowfoodu we Włoszech, gdzie przy okazji targów 
Salone del Gusto w Turynie odbywają się panele degustacyjne. Właśnie 
podczas Natura Food po raz pierwszy w Polsce przygotowaliśmy laborato-
ria smaku. Nasze skromne początki pokazują, że jest jeszcze małe zaintere-
sowanie takim produktem. A chodzi nie tylko o to, aby go spróbować, ale 
także zapytać, jak się go wytwarza. Będziemy się starać, aby laboratoria 
smaku były stałym produktem slowfoodu i nasz firmowy znaczek „śli-
maczka” wisiał na stoiskach kolejnych edycji Natura Food.         

Rozdrobnienie rolnictwa w Polsce, które 
uchodzi za jego słabość, może być jego plusem 
i przynieść dobre skutki, o ile rolnicy wyciągną 
wnioski z tego, jak uprawia się ziemię we Włoszech 
czy Francji, krajach będących liderami w produk-
cji win. Tam nawet na 5 hektarach powstają win-
nice, które utrzymują całe rodziny. Właśnie 
na małych uprawach można dopielęgnować 
winną latorośl tak, aby smak wina był lepszy. 

Bułgarska Sophia była znakomitym winem, ale zgubiła je masowa pro-
dukcja – wino zlewano do jednego kotła z kilkudziesięciu winnic, pro-
dukując sikacza. Teraz wracają tam do dawnych sposobów uprawy 
i produkcji tego wina. My też powinniśmy zwrócić uwagę na lokalne 
i regionalne produkty drobnych wytwórców. Mamy np. znakomite 
konfitury, miody i nalewki. Po co produkować whisky? Przecież nie 
dogonimy Szkotów. Szynka z Parmy ma przyznane certyfikaty unijne 
i nikt nie będzie jej podrabiał. W Polsce nikt nie będzie robił oscypka 
poza Podhalem. Sporo organizacji przyznaje swoje własne certyfikaty, 
Slow Food też ma swój znak towarowy – „ślimaczka”, który jest gwaran-
tem, że towar pochodzi z dobrego źródła. Wielu producentów w Polsce 
ubiega się teraz o certyfikat „zdrowej żywności” i coraz więcej wyrobów 
na rynku je otrzymuje. Producenci niedocenianej, ale znakomitej pol-
skiej gęsi, tak popularnej w Niemczech, też się o taki certyfikat starają 
i na pewno go zasłużenie dostaną. Restauratorzy na pewno będą takie 
produkty wykorzystywać w swoich lokalach.         

 (Notował: jm)

Ślimaczek w EXPO Jedzmy Zdrowo!
Mówi Jacek Szklarek, 
założyciel i prezes Slow Food Polska

Mówi Grzegorz Zieliński, 
szef łódzkiego Convivium Slow Food:

W drugiej edycji Dni Naturalnej Żywności NATURA FOOD uczestniczyło blisko 200 wystawców, 
którzy w październiku pokazali w Hali EXPO ponad 1000 produktów tradycyjnych oraz ekologicznych. 
Organizatorem imprezy są Międzynarodowe Targi Łódzkie przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego 
w Łodzi. NATURA FOOD rośnie jak na drożdżach i ma szansę na znakomitą lokatę na polskim rynku 
targowym!

Ciekawe były imprezy towarzyszące, a szczególnie Konferencja „ECOLIFE”, zorganizowana przez 
Polskie Towarzystwo Promocji Zdrowego Życia i Żywności przy współpracy Międzynarodowej Koalicji 
dla Ochrony Polskiej Wsi oraz Koalicji Polska Wolna od GMO. Slow Food Polska przygotowało cztery 
smakowite laboratoria degustacyjne, poświęcone polskim piwom niepasteryzowanym, miodom natural-
nym i pitnym (była też wersja musująca!), nalewkom i sokom owocowym. Handlowcy uczestniczyli 
w seminarium „Żywność ekologiczna w twoim sklepie”, zwiedzający degustowali potrawy przyrządzane 
na ich oczach przez takich mistrzów kuchni, jak Carlos Gonzales Tejera, Robert Sowa i Pascal Brodnicki, 
a na jednym ze stoisk można było kupić książkę „Ugryźć Świat”, wydaną przez National Geografic, 
której współautorem był m.in. właśnie Carlos Gonzales Tejera. W smakowitej „Alei Regionów” goście 

próbowali zaś produkty tradycyjne z różnych regionów Polski. 
Wiceminister rolnictwa (wywiad obok!) wręczył na targach medale 

za najlepsze gospodarstwa ekologiczne: I miejsce zdobył Alfred 
Węcławski z województwa warmińsko-mazurskiego, a II – Wojciech 
Piasecki z województwa łódzkiego. Podczas targów odbył się także 
finał drugiej edycji konkursu organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski w Łodzi o statuetkę „Tygla smaków”, zaprojektowaną 
przez znaną łódzką rzeźbiarkę Zofię Władykę-Łuczak. Do konkursu 
stanęły 34 produkty wytwarzane na terenie województwa łódzkiego, 
nagrodę główną i największy tygiel przypadł Eugenii Walewskiej 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Osin za piernik z marchwi. Mniejsze 
tygielki zdobyli Bogusław Klimczak PPH KLIMEKO z Dionizowa za 
twaróg wędzony i ser twarogowy tłusty, Alicja Jędrzejczak z Koła 
Gospodyń Wiejskich ze Szczawina za pasztet królewski, Bracia 
Urbanek z Łowicza za powidła śliwkowe, Zakład Piekarniczy Olszyńscy 
z Koluszek za chleb wieloziarnisty,  Gospodarstwo Pasieczne Nowicki 
z Janowa za miód wielokwiatowy, PWPHiU INTER SOLAR z Buczka 
za zalewajkę łódzką oraz Ryszard Oleszczak EKONATURA z Kopyści 
za sok z buraka kwaszonego. Serdecznie gratulujemy!

Jerzy Mazur

na drożdżach

6 rynek Łódzki   11(102) 2009TARGI



Na Targach INTERTELECOM 
rozmawialiśmy o pracach nad nową 
ustawą  regulującą  rynek  telekomuni-
kacji. Udało się ją przygotować? 

Dokument, nad którym praco-
waliśmy, został dość mocno przy-
cięty. Okazało się, że są zwolennicy 
zmian, ale także przeciwnicy, szcze-
gólnie tam, gdzie spodziewaliśmy 
się najwięcej sojuszy – wśród samo-
rządów terytorialnych. Głos mar-
szałków jest tu słabo słyszalny, 
a to oni najwięcej inwestują, choć 
mało walczą o to, aby przeznaczać 
pieniądze na infrastrukturę teleko-
munikacyjną. Najmocniej słyszal-
ny jest głos powiatów, głównie 
zarządców dróg. Same powiaty czę-
sto inwestują, natomiast zarządy 

dróg mają roszczenia do pobierania opłat za pas drogi, ale niechętnie 
widzą obciążenia w postaci obowiązku budowy kanalizacji w pasie 
drogi. Tutaj mieliśmy wręcz nieprzyjemne przejścia i musieliśmy 
zawrzeć różne kompromisy. Ustawa nie będzie już taka mocna i nasta-
wiona na inwestycje szerokopasmowe. Chcieliśmy, aby to była rewolu-
cja, w której wszyscy coś stracą i wszyscy coś zyskają. Okazało się to nie-
realne, bo każdy pilnuje swoich interesów. 

Połowa Polaków nie ma dostępu do szerokopasmowego internetu. 
Co robić?

Niestety, w obecnej sytuacji prawnej i braku woli zmian naprawdę 
trudno będzie szybko i efektywnie cokolwiek poprawić. Pierwszym 
problemem jest prawo, drugim – tragiczny stan wydatkowania środków 
unijnych na szerokopasmowy internet, szczególnie w Polsce Wschodniej, 
ale także w niektórych regionalnych programach operacyjnych. 
Na szczęście nie dotyczy to Łodzi i województwa łódzkiego! Mamy 
wiele znakomitych programów, które ułatwiają życie jednostce i zbioro-
wości. Cóż z tego, jeśli człowiek nie będzie korzystał z usług telekomuni-
kacyjnych, bo albo ich nie ma, albo będzie musiał z nich rezygnować 
z przyczyn ekonomicznych. 

Wykorzystanie  środków unijnych w Polsce wygląda aż  tak dramatycz-
nie?

W moim przekonaniu – tak. W połowie okresu wydatkowania środ-
ków unijnych nadal nie mamy zatwierdzonego studium wykonalności 
na Polskę Wschodnią, czyli na 1/3 kraju. Według mnie tej sieci już się nie 
da zbudować, a nadal nie wiemy, kiedy to studium powstanie. Nie chcę 
być czarnowidzem, ale już od dłuższego czasu alarmuję, że być może 
z unijnego miliarda euro będziemy musieli oddać nawet połowę. 
Musimy twardo przestrzegać harmonogramów i jeśli wykonawca pro-
jektu się spóźnia, to powinien to odczuć na własnej kieszeni, a my 
powinniśmy mieć gotowy plan B. Będą tu zatem potrzebne rozwiązania 
zastępcze, które pozwolą szybko wydać te pieniądze – może już nie 
rękami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Polski 
Wschodniej, tylko rozdać w organizowanych przez regiony przetargach 
operatorom i poprosić ich, żeby budowali jak najszybciej, w systemie 
typu zaprojektuj i wybuduj, abyśmy nie musieli niczego zwracać.

Rozmawiał: Jerzy Mazur

Jak  Pan  ocenia  tegoroczne  Targi 
Natura Food? 

Organizatorzy mocno posta-
wili na promocję produktów lokal-
nych i regionalnych, a przede 
wszystkim ekologicznych. A my 
zaprosiliśmy do Łodzi najlepszych 
producentów, przetwórców i rolni-
ków na podsumowanie konkursu 
z zakresu ekologii i zdrowej żywno-
ści. Jestem bardzo pozytywnie 
zaskoczony tym, co tu zobaczyłem 
– mnóstwo firm i duże zaintereso-
wanie mieszkańców samej Łodzi 
oraz regionu. O to nam właśnie 
chodziło: dać konsumentom jak 
najwięcej informacji o żywności.

W Polsce brakuje wiedzy o certyfikatach, które muszą obowiązywać, jeśli 
żywność ma być tak oznakowana, jak w Unii...

To nas mobilizuje do informacji i promocji ekologicznej żywności, 
pokazania, że już w gospodarstwie, poprzez produkcję i transport, aż 

po przetwarzanie ta żywność jest kontrolowana, a proces jej produkcji 
jest pod specjalnym nadzorem, żeby nie było w niej azotanów, pestycy-
dów czy innych środków chemicznych. Musimy postawić nacisk 
na promocję zdrowej żywności wśród kupujących, aby wiedzieli 
na co zwracać uwagę przy zakupie produktu: jak odczytywać etykiety 
i co oznaczają poszczególne symbole. Zaangażujemy się mocno w kam-
panie finansowane ze środków europejskich – będą co najmniej dwie, 
albo i trzy kampanie ogólnopolskie z udziałem różnych partnerów 
społecznych i gospodarczych. 

W Polsce działa osiem jednostek certyfikujących. Gdzie są ulokowane?
Ich zasięgiem objęty jest praktycznie cały kraj. Wiele z nich operuje 

na terenie całej Polski. Co najmniej cztery jednostki mają swoje przed-
stawicielstwa na terenie województwa łódzkiego i certyfikują produkty 
u rolników i przetwórców. Można także korzystać z innych jednostek, 
spoza granic kraju. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń.

Województwo łódzkie ma ogromny potencjał – świetny chrzan 
w powiecie pajęczańskim i wieluńskim, doskonałe mleko w regionach 
sieradzko-wieluńskim, kutnowskim i samym łódzkim. Łódź ma wiele 
wyróżników, jak choćby prezentowane na targach wino aroniowe, 
a także ziemniaki, owoce i warzywa. 

Jakie są najbliższe plany ministerstwa?
Będziemy wspierali produkcję polskich roślin wysokobiałkowych 

bez genetycznie modyfikowanych dodatków. To jest dla nas priorytet. 
Chcemy zachęcić rolników, aby prowadzili jak najwięcej takich upraw, 
bo mamy dobrą bazę materiału siewnego. Dzisiaj w Polsce jedynie na 20 
tys. hektarów uprawia się taką produkcję. Chcemy, aby za 2 lata było 
tych upraw na co najmniej 200-300 tys. hektarów, aby 50 proc. zużywa-
nego materiału wysokobiałkowego pochodziło z produkcji bez gene-
tycznych dodatków.

Rozmawiał: Jerzy Mazur 

Telekomunikacja na zakręcie

Promujemy zdrową żywność

Rozmowa z Anną Streżyńską, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Rozmowa z Arturem Ławniczakiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Wsi i Rozwoju Rolnictwa
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Podczas konferencji prasowej 
w Urzędzie Miasta Prezydent 
Jerzy Kropiwnicki i uczestnicy 
październikowej misji do Izraela 
podzielili się swoimi uwagami 
o pobycie oraz przedstawili efek-
ty wizyty. Uczestniczyli w niej 
dyrektorzy kilku wydziałów 
UMŁ, rektorzy łódzkich uczelni, 
radni oraz przedstawiciele nasze-
go lokalnego biznesu (płacili za 
podróż i pobyt z własnej kiesze-
ni). Wszyscy zgodnie podkreślali, 
że na efekty misji długo czekać 
nie będziemy. Zwiększy się 

wymiana handlowa między obydwoma krajami (jedna z łódzkich 
firm dostarczać będzie do Betlejem nawet szaty liturgiczne!) i być 
może w Łodzi powstanie kolejny hotel oraz biurowce na wynajem. 
O współpracy gospodarczej informować będziemy w kolejnych 
wydaniach „Rynku Łódzkiego”. Oto, co podczas konferencji mówił 
Prezydent Jerzy Kropiwnicki: 

To  był  bardzo  pracowity  wyjazd.  Wiele  rzeczy  udało  się  pomieścić  w  tak 
krótkim czasie, gdyż spotkania odbywały się równolegle, np. w jednym miejscu 
było  spotkanie  biznesowe,  w  innym  –  spotkanie  rektorów  wyższych  uczelni, 
a w jeszcze innym – spotkanie społeczno-kulturalne. Chyba tylko raz wstaliśmy 
po godz. 7 rano, na ogół pobudki były wcześniej i szybko przemieszczaliśmy się 
innych miast. Izrael, jak wiadomo, jest cienki „w talii”, ale za to bardzo długi 
w  układzie  północ-południe.  A  my  chcieliśmy  odwiedzić  nie  tylko  Tel  Awiw, 
nasze miasto  siostrzane, gdzie najłatwiej  jest  skrzyknąć dawnych mieszkańców 
Łodzi, m.in. tych, którzy ocaleli z getta Litzmanstadt, i gdzie łatwiej też organi-
zować  spotkanie  z  izbą  handlową  czy  towarzystwami  polsko-izraelskimi. Ale 
niektórych spotkań nie da się tam zorganizować i trzeba na nie jechać do Hajfy, 
Betlejem czy Jerozolimy. Tamtejsze społeczności są mocno wrośnięte w swój teren 
i zabiegały o to, aby spotkania odbyły się właśnie u nich, a nie w Tel Awiwie. 
Na początku spotkaliśmy się na stołecznym uniwersytecie oraz innych uczelniach. 
Odbyły się tam też spotkania polityczne, w których brali udział łódzcy radni, a ze 
strony  izraelskiej  burmistrz  Ron  Huldai,  jego  współpracownicy  oraz  radni. 
Odbyliśmy także spotkania natury społeczno-kulturalnej w różnych instytucjach 
kultury. Bardzo  szybko – szczególnie w grupie biznesowej – doszło do partner-
skich  spotkań branżowych. To zresztą było naszym zadaniem, żeby biznesmeni 
z  Łodzi  spotkali  się  z  przedstawicielami  izb  przedsiębiorców  w  Tel  Awiwie 
i  Jerozolimie.  Po  spotkaniu  zorganizowanym  przez  Zewa  Barana,  konsula 
honorowego RP w Jerozolimie, nasi biznesmeni aranżowali już sobie spotkania 
indywidualne. Uważam tę misję – pewnie ostatnią, którą organizuję, bo nie będę 
kandydował na urząd prezydenta Łodzi – za udaną i mam nadzieję, że mój 
następca będzie chciał je kontynuować. To nie jest tak, że można zorganizować 
grupę zainteresowaną określonym zagadnieniem, pojechać i spotkać się z wybra-
nymi  ludźmi. Obecność  prezydenta miasta  powoduje,  że  gospodarze  starają  się 
o partnerów rozmów na odpowiednim szczeblu i poziomie kompetencji. 

Podczas pobytu wziąłem też udział w Światowym Kongresie Burmistrzów 
„Miast  Jutra”.  Tuż  przed  wyjazdem  okazało  się,  że  mer  Jerozolimy  oczekuje 
mojej obecności na jednym z paneli. Przy okazji miałem tam spotkanie z prezy-

dentem Szimonem Peresem, który też uczestniczył w kongresie. Panel, w którym 
brałem  udział,  dotyczył  przyszłości  miasta  jako  miejsca  przyjaznego  ludziom. 
Wziął w nim też udział Jaime Lerner, trzykrotny mer Kurytyby, stolicy brazylij-
skiego stanu Parana i dwukrotny jego gubernator, guru XXI wieku jeżeli chodzi 
o rozwój miast, ekologii i komunikacji. Według niego właśnie miasto jest odpo-
wiedzią na problemy miejskie, a nie problemem samym w sobie. Muszę powie-
dzieć,  że wizja,  jaką  przedstawił  na kongresie,  była  tak dalece  atrakcyjna,  że 
z przygotowanego wcześniej 20-minutowego przemówienia zostawiłem 3 minu-
ty,  katalogowo  tylko  wymieniając  najważniejsze  zalety  naszego  miasta  –  że 
zdobyliśmy dla jednego z naszych parków tytuł piątego parku Europy, że mamy 
największy w Europie prawdziwy las w granicach miasta, a niebawem realizo-
wać będziemy wielkie  inwestycje  infrastrukturalne. Resztę mojego  czasu z przy-
jemnością  oddałem  panu  Lernerowi  i  z  mównicy  zaprosiłem  go  do  naszego 
miasta. A jest to człowiek, który dokonał rzeczy niemożliwej – przeformułował 
transport  miejski  tak  radykalnie,  że  Kurytyba  w  tej  chwili  to  jedyne  miasto 
na  świecie  bez  korków!  Wszyscy  tam  korzystają  z  komunikacji  publicznej, 
a  tramwajem, autobusem  lub kolejką na każdy  przystanek dojeżdża  się  przez 
całą dobę w czasie krótszym niż 1 minuta. Do użytku wprowadzono tam także 
mini-samochodziki elektryczne, których osiem mieści się w obrysie jednego osobo-
wego  samochodu,  a  do  każdego  z  nich  spokojnie  wchodzi  człowiek  postury 
Andrzeja  Gołoty.  Największym  jednak  przeżyciem  było  dla  nas  wszystkich 
wzruszenie  byłych mieszkańców Łodzi  podczas  spotkań z nami. A pamiętam 
podejrzliwość i nieufność, z jaką przyjmowano nas w 2003 r. Ostrożny przełom 
nastąpił  dopiero  rok  później,  a  w  tej  chwili  o  naszym  mieście  mówi  się  tam 
z szacunkiem i miłością. Myślę, że to rodzaj kapitału, który będzie służył nasze-
mu miastu długo po zakończeniu mojej prezydentury. 

Uczestniczyłem  w  spotkaniu 
na Uniwersytecie w Tel Awiwie z prof. 
Dany  Leviatanem,  rektorem  uczelni, 
oraz  jej prezydentem Yehlem Ben–Zvi. 
Poznałem  ich  podczas  uroczystości 
związanych  z  obchodami  rocznicy 
likwidacji  Litzmannstadt  Ghetto 
i od razu zaczęliśmy budować koncepcję 
współpracy. Udało nam się nawet zna-
leźć  wsparcie  finansowe  pana  Jozefa 
Buchmanna, który urodził się w Łodzi, 
przeżył  getto  i  obecnie  jest  potentatem 
na rynku nieruchomości w Niemczech. 
Wkrótce  zawrzemy  z  uczelnią  w  Tel 

Awiwie  umowę  ramową.  Będzie  to  nie  tylko  współpraca  bilateralna,  gdyż 
dołączy do nas Uniwersytet we Frankfurcie, który od dawna współpracuje z Tel 
Awiwem.  Mamy  wstępne  ustalenia  dotyczące  dziesięciu  rocznych  stypendiów 
po 1000 euro na miesiąc. Zamierzamy wspólnie aplikować o pieniądze unijne, 
gdyż Izrael również może ubiegać się o takie fundusze. W Tel Awiwie spotkałem 
się także z osobami, które nie mogły przyjechać na uroczystości w Łodzi, a które 
podkreślały  rolę  wydawniczą  Uniwersytetu  Łódzkiego  –  wydaliśmy  przecież 
książki poświęcone Litzmannstadt Ghetto. Po oficjalnej części spotkania podcho-
dziło do mnie wiele osób, pytając o możliwości studiowania w naszym mieście. 
W Tel Awiwie działa organizacja byłych mieszkańców Łodzi i rozmawiałem 
z  jej  szefami o możliwości nawiązania współpracy. Na  spotkaniach w Hajfie 
i Betlejem prezentowałem sprawy Uniwersytetu Łódzkiego, dokonywaliśmy roz-
maitych porównań i zainteresowanie naszą uczelnią jest duże. W Izraelu miesz-
kają niektórzy nasi absolwenci i w Hajfie spotkanie poprowadził np. absolwent 
łódzkiego Studium dla Obcokrajowców. Wśród zgłaszanych propozycji jest i taka, 
żeby tamtejsi studenci uczyli się  języka polskiego w Łodzi, aby potem pracować 
w  Izraelu  jako  przewodnicy  turystyczni.  Spodziewam  się  dobrych  rezultatów 
po naszej wizycie w Izraelu.       

Notował Jerzy Mazur

– WIEŚCI Z RATUSZA –
Teraz mówią o nas z szacunkiem

Swoimi obserwacjami z pobytu w Izraelu podzielił się 
na konferencji także prof. Włodzimierz Nykiel,  
rektor Uniwersytetu Łódzkiego:
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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
Pomorska 39/41
Budynek UŁ, dawna siedziba Prexera 
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

Przez cały miesiąc 
i do końca grudnia w Muzeum 
Miasta Łodzi oglądać można 
wystawę czasową „Na chwiej-
nych nogach… czy tylko 
przez PRL?”. Pokazuje ona 
zdjęcia i propagandowe pla-
katy przeciwalkoholowe oraz 
rysunki satyryczne, które 
w zabawny sposób obrazują 

peerelowską kulturę picia alkoholu. Dopełnieniem materiału 
ikonograficznego jest zrekonstruowana budka z piwem i aparatura 
domowego alchemika do wyrobu bimbru.

Teatr Muzyczny w listopadzie weźmie udział w Krośnieńskich 
Spotkaniach Teatralnych, na których pokaże musical "Człowiek 
z La Manchy". Prace remontowe siedziby teatru stale posuwają się 
do przodu – gotowa jest sala baletowa i garderoby, zaczęły się 
prace na froncie budynku. 

 W Teatrze Wielkim także remonty – część budynku okupują 
jeszcze ekipy budowlane, które kończą przebudowę ściany fronto-
wej. Na parterze teatru powstaje nowa kawiarnia „Belcanto Cafe”, 
która zacznie działać 4 listopada. Końcówka listopada to okres, 
kiedy do teatru wkraczają filmowcy – jak zwykle zagości tam 
Festiwal Operatorów Filmowych CAMMERIMAGE (28 listopa-
da – 2 grudnia). W tym roku specjalnym gościem festiwalu i lau-
reatem nagrody dla scenografa będzie Allan Starski. 

W listopadzie rozpo-
czyna się także XIII 
Fest iwal  Kultury 
Chrześcijańskiej, organi-
zowany prze Teatr Logos. 
Do Łodzi przyjadą artyści 
światowej sławy, a wstęp 
na koncerty, wystawy 

i przedstawienia (ich lista na stronie www.logos.art.pl) jest bez-
płatny. Do Muzeum Kinematografii warto z kolei wybrać się 
na wystawę poświęconą Romanowi Polańskiemu. Będzie czynna 
aż do 5 lutego, a zgromadzono na niej zdjęcia i olbrzymi zbiór 
plakatów filmowych, w tym także wypożyczone przez Polańskiego 
z jego prywatnego archiwum.       (BeO)

Stowarzyszenie Alliance 
Française działa od 1883 r. 
Powstało we Francji, ale dziś 
ma ponad 1000 ośrodków 
w 136 krajach świata. W Polsce 
jest 16 ośrodków, a najnow-
szy utworzony został w czerw-
cu i działa na terenie 
Manufaktury (przy ul. 
Drewnowskiej 58A, tel. 042 633 22 38). To nie tylko szkoła języko-
wa – ambicją ośrodka jest stworzenie nowoczesnego Centrum 
Kultur Francuskojęzycznych. W październiku zakończyły się 
prace wykończeniowe w salach wykładowych, wyposażonych 
w najwyższej jakości sprzęt do prowadzenia zajęć. Będzie to jedy-
na instytucja w Łodzi uprawniona do egzaminowania na dyplo-
my DELF i DALF. 

Lokal w Manufakturze – mówił prof. Michał Seweryński 
na konferencji prasowej, otwierającej działalność ośrodka – został 
celowo dobrany, aby być bliżej młodych łodzian. Chcemy tu sze-
rzyć wiedzę o francuskiej kulturze, literaturze i filmie. 

Nie bez powodu w konferencji brał także udział Andrzej 
Pasowski z TV TOYA, która zapewni ośrodkowi dostęp do telewi-
zji cyfrowej oraz internetu. Z ośrodkiem będzie też współpraco-
wać francuski dystrybutor win Chateau Rouge, który prowadzić 
tu będzie kursy enologiczne oraz degustacje. Życzymy jak najwię-
cej słuchaczy!

Beata Ostojska

Listopad kulturalny Alliance Française Łódź

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: 
8 listopada - 136 Aukcja Dzieł Sztuki

Od lewej: Anna Perlińska, dyrektor Alliance Francaise Marc Boudin, prof. Michał Seweryński 
i dyrektor ds. promocji TV TOYA Andrzej Pasowski 
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RESTAURACJA

ul. Traugutta 3
tel.: 042 632 51 38



Stary Rynek 2
tel.: 042 636 56 56

www.analogialodz.pl
ul. Piotrkowska 92
tel.: 042 630 20 08

Figaro Club

ul. Ogrodowa 19A                    Manufaktura Rynek
Tel.: 042 630-88-98         042 630-88-22

Restauracja ANALOGIA



Kowboje z Teksasu 
zapędzili go do corralu, 
ubili z colta .45 LC, 
przyrządzili i zaprosili 
łodzian na Wielkie 
Rusztowanie, czyli pie-
czenie byczka w całości. 
Zabawa była przednia 
i trwała do nocy! Firma 
Inter Solar w Buczku 
zakończyła bowiem 
tegoroczny sezon „rusz-
towania”. Jej właściciel 
Stanisław Staniszewski 
od lat propaguje polską 
kuchnię, wyszukuje 
stare receptury, testuje, 
wprowadza najnowsze 
technologie do produk-
cji i zdobywa nagrody 
na kolejnych targach 
w kraju i za granicą. 
W programie imprezy 
były występy polskich 
kapeli ludowych, muzy-
kę country śpiewał 
zespół „Alabama 
Band”, tańce western 
pokazała grupa 
„Dancing Rides”, kow-
boje z Teksasu pokazali, 

jak się strzelało 
na Dzikim 
Zachodzie, potem 
goście degustowa-
li produkty wysta-
wione na sto-
iskach członków 
Polskiej Izby 
P r o d u k t u 
L o k a l n e g o 
i Regionalnego 
(Stanisław Staniszewski jest kanclerzem oddziału łódzkiego). 
Na koniec wszyscy usiedli do stołów wokół rusztowania, na którym 
piekł się byczek. W kolejce po kąsek smakowitej wołowiny stali 
pokornie wszyscy – pastuchy z giwerami obok VIP-ów, nawet 
Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk swoje musiał odstać, 
a właściciel Inter Solaru sprawiedliwie odciął mu taki sam kawałek 
byczka, jak pozostałym. Gratulujemy organizatorom za pomysł, 
wykonawstwo i oczywiście smak potraw!

Jerzy Mazur, zdjęcia Adam Korzeniewski

ZAPRASZAMY  NA PIĄTKOWE WIECZORY TANECZNE !
OGNISTE DRINKI POŁĄCZONE RYTMAMI MUZYKI Z LAT 80 I 90 

W OPRAWIE STYLIZOWANYCH WNĘTRZ  SALI
SPRAWIĄ, ŻE KAŻDY PIĄTEK BĘDZIE WYJĄTKOWO TANECZNY.

ROZPOCZYNAMY OD GODZ. 18.00 W KAŻDY PIĄTEK.

ORGANIZUJEMY: 
IMPREZY RODZINNE, SPOTKANIA FIRMOWE, CATERING
SŁYNIEMY Z ESTETYKI KULINARNEJ , WYŚMIENITEGO I 
ZRÓZNICOWANEGO MENU ORAZ UPRZEJMEJ OBSŁUGI.

RESTAURACJA I KAWIARNIA HERBRAND
PLAC KOŚCIUSZKI 28

ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI        
TEL. 0 42 276 41 66 

www.herbrand.pl 
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Był byczek w Buczku!

Minister Cezary Grabarczyk i Stanisław Staniszewski
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Przez ostatnie trzy lata 
kilka razy w tygodniu prze-
chodziłem na Rynku 
Manufaktury obok Tawerny 
„Pepe Verde” i zawsze sobie 
obiecywałem, że wpadnę tu 
na przekąskę. Mam chyba 
szczęście, bo jak to w końcu 
zrobiłem, trafiłem na specjal-
ną degustację kilku nowych 
dań. Szefowa kuchni Joanna 
Jesiołowska zaproponowała 
w październiku takie nowo-
ści, jak sałatka „zęza” z kieł-
kami, serami mozzarella, feta 
oraz smażonym camember-
tem, sałatka „admiralska” 
na lodowej sałacie i rukoli 
z ogórkiem, mozzarellą, 
suszonymi pomidorami 
i szynką parmeńską, polę-
dwiczki „znaczy kapitan” 
w marynacie z czerwonej 
cebuli, miodu i tymianku, 
oraz tagliatelle „muchomo-
rek” z polędwiczką wieprzo-
wą, prawdziwkami, natką pie-
truszki i czosnkiem. Każde 
było znakomite i jest godne 
polecenia! Lokal jest świetnie 
położony, łatwo do niego tra-
fić schodząc z piętrowego 
parkingu. 

Wystrój ma w stylu maryni-
stycznym dzięki autentycznym 
akcesoriom żeglarskim – pod 
sufitem zobaczymy np. orygi-
nalny fragment żagla z katama-
ranu "Warta Polpharma", który 
pod komendą kpt. Romana 
Paszke jako pierwszy i na razie 
jedyny polski jacht brał udział 
w regatach wokół ziemi „The 
Race 2000”. Do dyspozycji 
gości jest tu 230 miejsc – 150 
wewnątrz i 80 w sezonowym 
ogródku. Na ścianie w głównej 
sali jest 100-calowy ekran, 
wyświetlający filmy żeglarskie. 
Tawerna oferuje kuchnię śród-
ziemnomorską, ryby i owoce 
morza oraz pizzę z pieca opala-
nego drewnem, ma także dania 
dla dzieci. Lokal jest klimatyzo-
wany i posiada część dla niepa-
lących. Czynny jest od niedzie-
li do czwartku w godz. 11-22, 
w piątek i sobotę od 11 do ostat-
niego klienta. Stoliki można 
rezerwować pod telefonem  
(42) 630 88 98 i 630 88 22,  
wcześniej można poczytać 
o lokalu na stronie internetowej 
www.tawerna.com.pl 

Smacznego!           
Jerzy Mazur
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W  kajucie  na  rynku
The „Pepe Verde” 
Tavern crew are 
happy to welco-
me you on board and invite you 
to experience deliciousness at 
its best! The Tavern was opened 
in 2006, the fruit of the owner’s 
love for sailing and good food. 
We would like have you feel like 
being on a real boat out at sea, 
even though the boat we’re in is 
Łódź (the Polish word meaning 
“boat”). That’s why you can see 
lots of the owner’s personal 
belongings brought back from 
voyages as well as gifts from 
friends’ travels. We offer a wide 
range of both regional and inter-
national cuisine including 
salads, pastas, pizza and seafo-
od. Our autumn season special-
ties are: Fish soup, Captain’s 
feast – a special selection of 
three fish, Roasted salmon and 
Oven roasted pizza. Please, feel 
welcome to visit our web site 
www.tawerna.com.pl

The Captain and the crew 
of „Pepe Verde”

Open: 
Mon. – Thu. 11:00 a.m. – 10:00 p.m. 

Fri. – Sat. 11:00 a.m. – midnight
Sun. 11:00 a.m. – 10:00 p.m. 

Located at Manufaktura Square, 
ul. Ogrodowa 19A

Table bookings: +48 42 6308898 
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Kto chce poznać wina, aby 
nie wyjść na głupca na roman-
tycznej kolacji we dwoje, powi-
nien przyjść na kurs do Wine Bar 
(Wólczańska 53, tel. 630-25-21). 
W październiku wzięło w nim 
udział sporo osób, a o winach 
opowiadał Krzysztof Apostolidis, 
właściciel Partner Center 
i Honorowy Konsul Królestwa 
Danii w Łodzi. 

Wino  należy – wskazuje 
Krzysztof Apostolidis – degusto-
wać  kolejno  trzema  zmysłami:  wzro-
kiem, węchem  i  smakiem. Z wiekiem 

białe wina ciemnieją, a czerwone bledną. Kieliszek warto przechylić nad białym 
obrusem i przyjrzeć się barwie, przejrzystości oraz odcieniom wina. Zmysł powo-
nienia jest tu bardzo istotny: kubki smakowe rozróżniają cztery smaki – słodki, 
słony,  kwaśny  i  gorzki,  podczas  gdy  receptory  węchowe  obierają  ponad  tysiąc 
zapachów. Lampkę zapełniamy do 1/3 objętości  i wykonujemy tzw. dwa nosy 

nad  jej  brzegiem:  jeden  przed,  drugi 
po zamieszaniu. Jak wchłoniemy bukiet 
(a są w nim takie nuty zapachowe, jak 
owoce,  czekolada,  ściółka  leśna  czy... 
pleśń  i  stęchlizna,  których  tam  nie 
powinno  być!),  napełniamy  usta  nie 
dotykając wina górna wargą i opłuku-
jemy  nim  wszystkie  kubki  smakowe, 
nie połykając od razu...

Cały kurs trwał prawie dwie 
godziny, do stołu szef kuchni 
podał różne przekąski i dania, 
gdyż degustacja właśnie także 
i na tym polega, że – jak w popu-
larnej rymowance – „ryby, drób 
i cielęcina lubią tylko białe wina, 
zaś pod sarny, woły, wieprze jest 
czerwone wino lepsze”. Druga 
część kursu odbędzie się 5 listo-
pada, koszt kursu wynosi 99 zł 
i trzeba wcześniej potwierdzić 
przybycie.                  (jm) 

Dublin Pub od lat kusi atrakcyjnymi propozycjami nocnych 
szaleństw i smakowitą kuchnią. Weekend w klubie zaczyna się już 
w środę i do niedzieli można szaleć na parkiecie. Ciekawie zapo-
wiadają się tegoroczne Andrzejki – potrwają 3 dni od 28 do 30 
listopada. Wróżka chętnie wszystkim opowie, co ich czeka po ślu-
bie, a będzie to można sprawdzić namacalnie... przy użyciu wosku! 

O muzyczną stronę imprezy zadba DJ Raff, a goście będą mogli 
wziąć udział w konkursie na najciekawsze przebranie andrzejkowe. 
Rekomendujemy tu także świetne potrawy kuchni irlandzkiej – 
gulasz, ziemniaki z twarożkiem, ryby, drób oraz amerykańskie 
i meksykańskie przekąski, czyli kanapki, burgery i fajitas. Z dese-
rów polecamy szarlotkę na zimno lub gorąco i świeże soki owoco-
we. Klub ma bogatą ofertę trunków – od Guinessa przez wina 
niemal z całego świata oraz koktajle dekoracyjne po markowe alko-
hole z 15-letnią szkocką whisky Glenfiddich na czele. Codziennie 
zaś klub jest czynny od godz. 16.00. Miłej zabawy!   

 (BoB)

Po pracowitych latach spędzo-
nych „za biurkiem” szefa Hotelu 
„Grand” Mieczysław Zyner we wrze-
śniu 2007 r. otworzył w podcieniach 
Starego Rynku restaurację 
„Analogia”. Pytany, do czego odnosi 
się nazwa, odpowiada: do dialogu 
czterech kultur – to we współpracy 

z Witoldem Knychalskim, pomysłodawcą Festiwalu Dialogu 
Czterech Kultur, zrodził się bowiem pomysł lokalu z kuchnią pol-
ską, żydowską, niemiecką i rosyjską. Gastronomiczne tradycje mia-
sta nie były obce Mieczysławowi Zynerowi, który w „Malinowej” 
Hotelu „Grand” organizował dni kuchni łódzkiej z daniami naro-
dowości dawnej Wielkiej Łodzi. 

Syn Paweł – mówi Mieczysław Zyner – któremu pomagałem zakładać 
„Anatewkę”, od dawna już wtedy okrzepł biznesowo, a ja miałem dużo pomysłów 
na  aktywną  „emeryturę”.  Znam  doskonale  łódzkie  środowisko  kultury,  sztuki 
i biznesu, co bardzo pomaga w tej branży. 

Faktycznie w księdze pamiątko-
wej „Analogii” znajdziemy nazwi-
ska z pierwszych stron gazet. Ktoś 
nawet wyrwał jedną kartkę z wpisem 
VIP-a, ale Pan Mieczysław nie chce 
ujawnić nazwiska...

Projekt wnętrz wyszedł spod 
ręki znanego projektanta Pawła 
Kochnieckiego, znajdziemy tu sporo 
pamiątek związanych z historią 
czterech łódzkich kultur. Szef kuch-
ni Jacek Rosiński serwuje dania 
w domowym stylu i smaki potraw są 
wyjątkowe. Spróbowaliśmy kaczkę 
w zalewie wiśniowej i polędwiczki 
wieprzowe – palce lizać! Gorąco 
polecamy sympatyczny lokal 
Mieczysława Zynera, jednego z naj-
bardziej znanych i cenionych restau-
ratorów, i to nie tylko w Łodzi! 
        Jerzy Mazur

Poleć do Dublina! 

Poznasz wina w Wine Bar  

„Analogia” czterech kultur
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Przedsiębiorstwa dysponujące 
flotą samochodów służbowych 
powinny skorzystać z monitorin-
gu pojazdów. Jedną z bardziej zna-
nych łódzkich firm oferujących 
taką usługę jest spółka Electronics 
Box. Montaż urządzeń powinien 
nastąpić w wyspecjalizowanym 
warsztacie, ale możliwy jest także 
u klienta. Firma prowadzi moni-

toring pojazdów w całym kraju, a cena urządzenia i montażu uzależ-
niona jest od parametrów samochodów oraz ilości urządzeń. 
Monitoring pomaga w racjonalnym i ekonomicznym wykorzysta-
niu floty pojazdów – pozwala na kontrolę przebiegu, eliminuje 
„lewe” kursy i niepotrzebne postoje, określa mapę przejazdu i aktu-
alną pozycję samochodu (z dokładnością do 10 m na terenie całej 
Polski!), prędkość oraz miejsca postoju. Informacje o charakterysty-

ce pracy pojazdów są dostarcza-
ne zleceniodawcy w formie 
okresowych raportów, ale także 
może on oglądać pozycje pojaz-
dów on-line na mapie w swoim 
komputerze. Urządzenie 
do monitoringu jest tak małe, 
że można je ukryć w każdym 
samochodzie w miejscu niedo-
stępnym dla intruza. 
Abonament miesięczny za 
pozycjonowanie pojazdu zaczy-
na się od 69 zł, a dopłata za 
monitorowanie alarmów wyno-
si 19 zł. Gdy pojazdów jest wię-
cej, ceny można negocjować. 
Warto wejść na stronę interneto-
wą www.electronicsbox.com.pl 
i następnie zajrzeć do salonu 
przy ul. Legionów 109.    (jm)
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W Starej Wsi koło 
Przedborza 10 paź-
dziernika uroczyście 
otwarto Centrum 
Japońskich Sportów 
i Sztuk Walki „Dojo 
– Stara Wieś”.  
Patronat nad otwar-
ciem ośrodka objął 

były prezydent RP Lech Wałęsa, który samurajskim mieczem przeciął 
wstęgę w obecności ambasadora Japonii w Polsce Yuichi Kusumoto, 
prezydenta Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego Richarda 
Jorgensena, prezesa Polskiego Związku Karate Tradycyjnego 
Włodzimierza Kwiecińskiego, przedstawicieli władz rządowych, 
samorządowych oraz licznych gości. Po uroczystościach rozegrano 
finał V edycji Pucharu Świata w Karate Tradycyjnym, w którym rywa-
lizowali zawodnicy obu płci z kilkunastu krajów świata. Najlepszą 
formę wśród mężczyzn zademonstrował Łukasz Wójcik, a wśród 
kobiet – Nataliya Vyerloka z Ukrainy. Budowa ośrodka została rozpo-
częta w 2003 roku, całość sfinansowano ze środków  Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, Polskiego Związku Karate Tradycyjnego oraz 
pomocy rządu japońskie-
go. To unikatowy w skali 
europejskiej kompleks 
sportowo-noclegowy, zbu-
dowany na wzorach archi-
tektury japońskiej. 
Gratulujemy wytrwałości 
i życzymy sukcesów 
na matach! 

Beata Ostojska, 
zdjęcia archiwum PZKT

Karatecy na swoim

Flota pod kontrolą
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Podobno samochody tej 
marki się nie psują, tylko trze-
ba je właściwie serwisować...

Spółka Sobiesław Zasada 
Łódź, autoryzowany przedsta-
wiciel koncernu z gwiazdką 
w naszym mieście, oferuje 
zatem ogólnodostępny serwis 
dla wszystkich posiadaczy oso-

bowych i dostawczych pojazdów tego koncernu przy  
ul. Aleksandrowskiej 11. Do dyspozycji jest tu 8 stanowisk i kilkuna-
stu bardzo doświadczonych mechaników oraz elektryków, pracują-
cych na dwie zmiany od 6.00 do 22.00 we wtorki, środy, czwartki 
i piątki, a w poniedziałki i soboty – od 8.00 do 16.00. Firma zapewnia 
całodobową pomoc w ramach programu firmy Mercedes-Benz 

„Service 24h” i każdy, kto ma 
awarię na drodze może zadzwo-
nić przez całą dobę pod numer 
+48 22 354 40 01 lub 692 400 
804, aby poprosić o pomoc.

Serwis posiada wszystkie 
niezbędne urządzenia diagno-
styczne, aby naprawić samo-
chód w czasie skróconym 
do minimum. Wykonuje się tu 
także usługi blacharsko-lakier-
nicze, dział części zamiennych 
jest znakomicie zorganizowa-
ny – współpracuje i dostarcza 

oryginalne części zamienne 
Mercedes-Benz do warsztatów 
(także nieautoryzowanych) 
na terenie całego województwa. 
Jak jest taka potrzeba, serwis 
zapewnia samochody zastęp-
cze, zarówno osobowe i dostaw-
cze. Firma współpracuje z więk-
szością działających w Polsce 
towarzystw ubezpieczeniowych, za usługi zapłacimy karta kredytową, 
a do końca roku oferowana jest specjalna promocja: możemy bezpłat-
nie wykonać test układów elektronicznych pojazdu lub wybrać 30 
proc. rabat na materiały eksploatacyjne do samochodów, które nie są 
już w produkcji. Więcej informacji znajdziemy na stronie  
www.zasada-lodz.mercedes-benz.pl oraz pod telefonem 042 650-25-00.

Jerzy Mazur 

Nagły atak mrozu w październiku (w Tatrach było pół metra śnie-
gu!) uświadomił kierowców, że lada moment potrzebne będą „zimowe 
kapcie” dla naszych pojazdów. Najważniejszym elementem bezpiecz-
nej jazdy w zimie są bowiem specjalne opony – powierzchnia, z jaką 
styka się pojazd z drogą w czasie jazdy, nie przekracza wielkości kartki 
pocztowej. Nie mamy przecież wpływu na stan dróg, które na ogół są 
w Polsce fatalne, zatem powinniśmy przynajmniej zadbać o własne 
opony. Dzięki specjalnej mieszance gumowej, która nie twardnieje 

w niskich temperaturach, i specy-
ficznej rzeźbie bieżnika, zimowe 
opony skracają drogę hamowania 
nawet do 50 procent! Nie trzeba 
przy tym czekać do pierwszego 
śniegu, aby je założyć – można 
to zrobić już przy temperaturze 7 
stopni C. 

Profesjonalną wymianę opon 
gwarantują serwisy INTER-
STOMIL, oferujące produkty 
firm GOODYEAR, DUNLOP, 
FULDA, DĘBICA, SAVA, 
NOKIAN, BRIDGESTONE, 
FIRESTONE, MICHELIN, 
KLEBER, KORMORAN 
i innych. Serwisy zapewniają 
kompleksową obsługę – montaż 
i demontaż kół, komputerowe 
wyważanie, naprawy opon i dętek, 
pogłębianie bieżnika opon cięża-
rowych, prostowanie felg stalo-
wych i aluminiowych (Zgierska 
108), wymianę klocków i szczęk 

hamulcowych, diagnostykę (Wersalska 46), obsługę klimatyzacji, 
wymianę oleju, pompowanie opon gazem, sprzątanie wnętrz samo-
chodów i pranie tapicerki. Można tu przechować opony i zapłacić 
kartami płatniczymi. INTER-STOMIL ma też atrakcyjną ofertę floto-
wą dla firm – zapewnia obsługę samochodów osobowych, dostaw-
czych, ciężarowych, autobusów, pojazdów specjalnych, ciągników 
i wózków magazynowych. Szczególnie zaś polecamy serwis mobilny 
firmy, dojeżdżający 
do klientów w promie-
niu 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!

Mercedes-Benz best service

Czas na zimowe opony Serwis przy ul. Zgierskiej 108
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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.

*

*
*
*
*

*
*
*

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

www.przyguccy.pl

JASZPOL SP. Z O.O.
ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 2 TEL 042 612 12 22
ZGIERZ, UL. ŁÓDZKA 28 TEL 042 716 26 52

SKIERNIEWICE, UL. BUCZKA 2 TEL 046 833 26 90

WWW.JASZPOL.PL
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