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ul. Legionów 81
tel./fax 42 633-80-23
www.hotelreymont.com
rezerwacje@hotelreymont.com

REYMONT

ul. Żeromskiego 20A
95-200 Pabianice
tel. 42 227-14-14
www.willa-impresja.pl

WILLA IMPRESJA

HOTELE

ul. Politechniki 19A
tel./fax 42 684-63-70
tel./fax 42 648-76-04 
recepcja@hotel-alicja.pl

ALICJA

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE 
I ETNOGRAFICZNE
MUSEUM OF ARCHAEOLOGY 
AND ETHNOGRAPHY 
pl. Wolności 14, tel. 42 632-84-40
CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA
MUSEUM OF TEXTILE INDUSTRY 
ul. Piotrkowska 282, tel. 42 683-26-84 
MUZEUM MIASTA ŁODZI 
MUSEUM OF ŁÓDŹ CITY  
ul. Ogrodowa 15, tel. 42 654-00-82 
MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI
MUSEUM OF SPORT AND TOURISM 
ul. ks. Skorupki 21, tel. 42 636-83-58 

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

MUZEUM SZTUKI / MUSEUM OF ART 
ul. Więckowskiego 36, 
tel. 42 633-97-90 
MUZEUM SZTUKI REZYDENCJA „KSIĘŻY
MŁYN”
MUSEUM OF ART „KSIĘŻY MŁYN” RESIDENCE
ul. Przędzalniana 72, tel. 42 674-96-98
MUZEUM GEOLOGICZNE 
GEOLOGICAL MUSEUM 
ul. Kopcińskiego 31, tel. 42 635-45-93

RYNEK SZTUKI
DOM AUKCYJNY i GALERIA 

ul. Wschodnia 69, tel. 630-47-79

www.ryneksztuki.eu

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 

4 marca - 153 Aukcja Dzieł Sztuki
17 marca - V Aukcja Promocyjna     

„Drugi Krok”
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ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
LODZ VOIVODE OFFICE
tel. 42 664-10-10, 42 664-10-00
SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
LODZ PROVINCE COUNCIL
tel. 42 663-30-50
URZĄD MIASTA ŁODZI / CITY HALL
tel. 42 638-40-00
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
TOURIST INFORMATION CENTRE
tel./fax 42 638-59-55
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
WJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO / LODZ VOIVODESHIP
REGIONAL TOURISTIC ORGANIZATION
tel. 42 638-59-57, 42 663-77-33
CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ
CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel./fax 42 633-92-21

OŚRODEK INFORMACJI KULTURALNEJ ŁDK
LDK CULTURAL INFORMATION CENTRE
tel. 42 633-72-99, fax 42 633-99-02
INFORMACJA LOTNISKOWA 
PORT LOTNICZY ŁÓDŹ 
AIRPORT INFO LODZ AIRPORT 
tel. tel. 42 683-52-55
INFORMACJA LOTNICZA – LOT
AIRLINE INFORMATION
tel. 801-703-703
INFORMACJA MPK 
CITY BUS & TRAM INFORMATION
tel. 42 672-11-12, 42 672-13-17, 801-301-309
INFORMACJA PKS  
LONG-DISTANCE BUS INFORMATION
tel. 42 631-97-06
ALARMOWY / ALARM
tel. 112

INFORMACJA KOLEJOWA PKP 
TRAIN INFORMATION
tel. 19-757 (dla użytkowników TP SA)
tel. 42 20-55-007 (telefony stacjonarne i komórkowe)
POGOTOWIE RATUNKOWE / AMBULANCE 
tel. 999 
POGOTOWIE GAZOWE
tel. 992
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
Tel. 994
POLICJA / POLICE
tel. 997
STRAŻ MIEJSKA / CITY GUARD 
tel. 986
STRAŻ POŻARNA / FIRE BRIGADE
tel. 998
BIURO NUMERÓW / DIRECTORY ENQUIRES 
tel. 118-913

BAŁTYK
ul. Narutowicza 20, tel. 42 630-36-03
CHARLIE
ul. Piotrkowska 203/205, tel. 42 636-00-92
CYTRYNA
ul. Pomorska 39/41
Budynek UŁ, dawna siedziba Prexera
tel. 42 632-05-68

CINEMA CITY
ul. Karskiego 5, tel. 42 664-64-64
ŁÓDZKI DOM KULTURY 
ul. Traugutta 18, tel. 42 633-70-13
ORANGE IMAX
ul. Karskiego 5, tel. 42 664-64-64
POLONIA
ul. Piotrkowska 67, tel. 42 630-02-15

SILVER SCREEN
al. Piłsudskiego 5, tel. 42 639-58-00/58
TATRY
ul. Sienkiewicza 40, tel. 42 633-31-72

TEATR WIELKI
pl. Dąbrowskiego, tel. 42 633-99-60
TEATR MUZYCZNY 
ul. Północna 47/51, tel. 42 678-35-11 
TEATR im. S. JARACZA
ul. Jaracza 27, tel. 42 633-15-33 

TEATR NOWY 
ul. Więckowskiego 15, tel. 42 633-44-94
TEATR POWSZECHNY
ul. Legionów 21, tel. 42 633-25-39
TEATR STUDYJNY PWSFTv i T
ul. Kopernika 8, tel. 42 636-41-66

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

FILHARMONIA ŁÓDZKA
im. Artura Rubinsteina   
ul. Narutowicza 20/22, tel. 42 664-79-79

UWAGA: Wszelkie zmiany adresów i telefonów prosimy zgłaszać redakcji do 15 dnia każdego miesiąca.
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UWAGA! M
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Hala na finiszu

W połowie stycznia za -
rząd Międzynarodowych Tar -
gów Łódzkich zaprosił Pre -
zydent Miasta Hannę Zda -
nowską i dziennikarzy do
obejrzenia końcowych prac przy wznoszeniu nowej hali Centrum
Konferencyjno-Wystawienniczego MTŁ. 

– Budowa centrum przebiegała szybko – mówiła podczas konferencji
prasowej Hanna Zdanowska. – Można powiedzieć, że powstało ono 
w czasie imponującym. To, że taki obiekt jest w Łodzi potrzebny, świadczy
fakt, że już teraz jest olbrzymie zainteresowanie wynajmem jego powierzchni.
Nie mogę doczekać się imprez, które będą się tutaj odbywać! Centrum
Konferencyjno-Wystawiennicze to ponad 13 tys. metrów kwadrato-
wych całkowitej powierzchni wystawienniczo-konferencyjnej 
– w tym 5700 mkw. w hali głównej plus 800 metrów kwadratowych 
w przeszklonym foyer. Będzie tu pięć sal konferencyjnych – aula na
480 osób i cztery sale każda na 100 osób z możliwością połączenia
ich w jedną dużą salę dla ponad 400 osób. Obiekt został zaprojekto-
wany do organizacji targów oraz wystaw, kongresów, konferencji,
pokazów mody i koncertów – w hali nie ma bowiem wewnętrznych
słupów konstrukcyjnych.

– Podłączamy właśnie wszystkie instalacje elektryczne, malujemy ściany
i montujemy pięć wind – mówi Jarosław Prasał, menedżer projektu
firmy SKANSKA, generalnego wykonawcy budowy. – Jedna z nich
będzie na tyle duża, że zmieści się w niej bus z ośmioma tonami towaru.
Lada dzień rozpoczniemy kładzenie parkietu w jednej z sal konferencyjnych.
Dzięki temu będzie ją można zamienić w razie potrzeby na salę balową. 
W następny poniedziałek wkroczą z kolei ekipy sprzątające. Wtedy rozpocznie
się wielkie sprzątanie. 

W trosce o środowisko obiekt postawił na ekologiczne rozwiąza-
nia. – Na dachu budynku jest 20 baterii solarnych, które będą ogrzewać część
biurowo-konferencyjną – wyjaśnia Mirosław Pietrucha, prezes MTŁ. 
– Wykorzystamy fakt, iż temperatura Ziemi na pewnej głębokości jest zawsze
dodatnia. Dzięki 96 odwiertom geotermalnym o głębokości 110 m każdy
będziemy ogrzewać budynek zimą, a chłodzić latem, kiedy temperatura 
w głębi Ziemi jest niższa niż na powierzchni. Do spłukiwania toalet użyje-
my z kolei wody deszczowej. Zbiornik na deszczówkę o pojemności 80
metrów sześc. znajduje się pod parkingiem od strony ul. Stefanowskiego.
Nowy obiekt oferuje bogate zaplecze gastronomiczne, nowoczesne
biura i parking. Hala wyposażona będzie w profesjonalne systemy
audiowizualne, synchronizacji ekranów LCD, tłumaczeń symulta-
nicznych, internet Wi Fi oraz internet przewodowy. Budowa inwesty-

cji rozpoczęła się w czerwcu
2010 roku, a generalnym pro-
jektantem jest firma WIL-
KOCKI PROJEKT. Pierwszą
imprezą, która zagości w Cen -
trum Konferencyjno-Wysta -
wienniczym, będzie XVIII
edycja Targów „Na Styku
Kultur” w dniach 24-26 lutego
br. 

(jm)
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W reprezentacyjnych salach Muzeum Miasta w Pałacu Poznańskich wręczono
w styczniu sześć kolejnych pozwoleń na działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele zarządu ŁSSE, władz 
miasta, województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego. Firmy te zainwestują 
w sumie ponad 140 mln zł i zatrudnią co najmniej 485 osób. Najwięcej, bo ponad
40 mln zł, zainwestuje firma Ericpol, która wybuduje czterokondygnacyjny budy-
nek na prowadzenie działalności związanej z produkcją oprogramowania, zatrud-
niając co najmniej 100 pracowników. Firma otrzymała zezwolenie na prowadzenie
działalności w strefie z numerem 200, dlatego Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE,
wręczył prezesowi Ericpolu Janowi Smeli pamiątkowy obraz z widokiem tzw.
Beczek Grohmana, stojących przy głównej bramie wjazdowej do dawnego 
imperium tego przedsiębiorcy (tu jest teraz siedziba ŁSSE).

W podstrefie Łódź będzie też działać spółka AMG.lab, świadcząca usługi infor-
matyczne, która zainwestuje 2 mln zł i zatrudni co najmniej 150 nowych pracowni-
ków. Dwie kolejne firmy – Ceramika Paradyż i Izo-Balex – będą inwestowały 
w podstrefie Tomaszów Mazowiecki. Dla Ceramiki jest to piąte zezwolenie na dzia-
łalność w ŁSSE. Tym razem za 25 mln zł firma uruchomi innowacyjną linię techno-
logiczną do produkcji płytek gresowych, co pozwoli zwiększyć zatrudnienie 
o 31 osób. Izo-Balex zamierza natomiast wydać 38 mln zł na zakup specjalistycz-
nych maszyn produkcyjnych i wdrożenie innowacyjnej technologii umożliwiającej

rozpoczęcie produkcji poliuretanowych płyt termoizolacyjnych, dotychczas nie
wytwarzanych w Polsce. Firma planuje zatrudnić co najmniej 41 pracowników. Piąta
z firm, CKM Technologie, za ponad 23 mln zł zbuduje w podstrefie Zduńska Wola
fabrykę innowacyjnych profili PCV o podwyższonej izolacji cieplnej do produkcji
stolarki okiennej. Dzięki tej inwestycji zatrudnienie otrzyma 25 osób. Z kolei blisko
140 pracowników zatrudni spółka St-Majewski, która w podstrefie Pruszków
wybuduje nowoczesny kompleks produkcyjno-magazynowo-biurowy o powierz -
chni ok. 5 tys. mkw., przystosowany do wytwarzania kredek o przekroju trójkąt-
nym. Inwestycja pochłonie ok. 16 mln zł. 

Bardzo się cieszymy z tych inwestycji – podkreślał na spotkaniu Tomasz
Sadzyński, Prezes ŁSSE. – Myślę, że ŁSSE ma się czym pochwalić. Wszyscy głośno
mówimy w Polsce, że jest spowolnienie gospodarcze i kryzys. Uważam, że ŁSSE
powinna upatrywać w tym szansę, żeby przygotować jeszcze lepszą ofertę i przy-
ciągnąć kolejnych inwestorów. Mam nadzieję, że w tym roku będziemy zaskaki-
wali przynajmniej tak samo, jak w ubiegłym. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
powstała prawie 15 lat temu. Obejmuje ponad 1276 hektarów i składa się z 44 pod-
stref w województwach łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. Aktywnie działa 
w niej ponad 148 inwestorów. Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 
8,5 mld zł, a liczba deklarowanych miejsc pracy sięga blisko 25 tys. (jm)

Strefa w Pałacu 

Zdjęcia: JSM, arch. ŁSSE



rynek Łódzki   2(129) 2012 TARGI5

W dniach 24-26 lutego Międzynarodowe Targi Łódzkie zapra-
szają do nowego Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego MTŁ
przy al. Politechniki 2 na Targi – Regiony Turystyczne NA STYKU
KULTUR. Zaproszenie do udziału w imprezie przyjęło blisko 180
przedstawicieli branży turystycznej – instytucje samorządowe 
i lokalne z niemal wszystkich regionów Polski, uzdrowiska, sanato-
ria, organizatorzy turystki wiejskiej i agroturystyki, touroperatorzy 
i biura podróży. Regionem partnerskim tegorocznej edycji jest
Województwo Kujawsko-Pomorskie, które promować się będzie pod
hasłem „ZasmaKUJ_POMysłów na weekend!” – zobaczymy tu
szczątki dinozaura i rycerzy Gwiezdnych Wojen, poznamy kon-
strukcję chaty biskupińskiej, sztukę malowania fajansu oraz robie-
nia wypieków toruńskiego piernika. Zwiedzający będą mogli uczest-
niczyć w wielu konferencjach, pokazach, szkoleniach i prezentacjach
– m.in. nowoczesnej technologii badań form reklamy wizualnej 
i stron internetowych za pomocą tzw. eyetrackera, urządzenia 
śledzącego ruch gałek ocznych. Odbędzie się także mnóstwo 

warsztatów oraz spotkań z podróżnikami – m.in. z Piotrem
Strzeżyszem (opowie o Himalajach i Andach), z Anną Grebieniow
(opowie o pustyniach Sahara, Namib i Gobi), i Jerzym
Majcherczykiem (opowie o kanionie Colca w Peru). Na wielu 
stoiskach będą regionalne przysmaki oraz konkursy z nagrodami.
Więcej informacji o Targach znajdziemy na stronie
www.nastykukultur.pl Zapraszamy!

W dniach 16-19 lutego br. spółka INTERSERVIS zaprasza do
centrum targowo-wystawienniczego przy ul. Skorupki na XIX Targi
Budownictwa INTERBUD. Weźmie w nich udział 314 wystawców 
z kraju i zagranicy, a organizatorzy spodziewają się blisko 15 tysięcy
odwiedzających. To jedna z najbardziej liczących się imprez branży
budowlanej w Polsce oraz ważne wydarzenie gospodarcze i społecz-

ne, dobrze służące rozwojowi i integracji środowiska budowlanego
centralnej Polski. Targi INTERBUD od lat są doskonałym miejscem
prezentacji innowacyjnych technologii, rynkowych nowości oraz
nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań. Targom towarzyszy m.in.
XIV Konferencja Towarzystw Budownictwa Społecznego, 
VIII Forum Budownictwa Wiejskiego, Giełda Domów i Mieszkań,
II Forum Wykonawców. W trakcie imprezy odbędzie się wiele 
prezentacji i pokazów, w tym konferencja dotycząca biobudownic-
twa. Na targach przyznane zostaną po raz kolejny Złote Medale
INTERBUD – w roku ubiegłym zdobyły je firmy PPHU STROPEX
z Fabianowa, TIBEX oraz PPUH KEKBUD z Łodzi. Główny
Inspektor Nadzoru Budowlanego nagrodził rok temu firmę PPHU
PETECKI za drzwi zewnętrzne z tworzywa najnowszej generacji
Rau–Fibro, a Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
przyznała Godło Złoty Kask firmom SOPEXIM z Aleksandrowa
Łódzkiego i PPHU PETECKI. (ar)

Odwiedziliśmy w styczniu VIII edycję Targów Ślubnych Łódź,
zorganizowaną przez łódzką firmę LUPO MEDIA. Targi trwały dwa
dni i można tu było poznać najnowsze trendy w modzie ślubnej,
wizażu i stylizacji, propozycje restauratorów, właścicieli sal wesel-
nych, osób zajmujących się oprawą muzyczną, jubilerów, kwiaciarni

i dekoratorów, firm świadczących
usługi poligraficzne, jak również
spróbować wyrobów cukierniczych.
Zwie dzający mogli tu również
dobrać właściwy pojazd, który
młodą parę zawiezie do ślubu, 
a narzeczeni kupowali i zamawiali
usługi z atrakcyjnymi rabatami.
Targi są autorskim pomysłem Mai 
i Sła womira Wilków, organizowane
są od 8 lat, a w tym roku odwiedziło
je blisko 6 tysięcy osób. (jm)

Śluby w EXPO

Budowlani na targach

Turystyka w nowym wymiarze
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Senator Maciej Grubski, radny Jacek Borkowski oraz prof.
Witold Łuczyński, prezes Stowarzyszenie Włókienników Polskich,
zorganizowali w styczniu debatę „Kreatywne włókiennictwo 
w Łodzi”. Do udziału w debacie w sali zgromadzeń Rady Miejskiej
zaproszono środowiska akademickie, instytuty naukowo-badawcze,
przedstawicieli szkolnictwa zawodowego, pracodawców sektora
włókienniczego oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych „Lewiatan”. Zaproszono również radnych miejskich 
i wojewódzkich oraz parlamentarzystów. 

Funkcjonuje w myśleniu o Łodzi i o przemyśle włókienniczym stereotyp,
że wraz z przemianami ustrojowymi ten przemysł znikł. Tymczasem co 10
łodzianin pracuje w przemyśle lekkim! – podkreślał Radny Jacek
Borkowski. – Korzystając z szansy, jaką daje powstała niedawno „Strategia
rozwoju Miasta”, chcemy się naszym działaniem wpisać w jej realizację.
Prof. Witold Łuczyński, prezes SWP i były długoletni dyrektor
Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, przypomniał
w wystąpieniu programowym, że Łódź nadal jest polskim centrum
przemysłu włókienniczego i jednym z trzech głównych centrów
włókienniczych w Europie, zatrudniającym kilkaset tysięcy osób 
i dającym 15 proc. krajowego eksportu. 

Obecne włókiennictwo jest prężne i nowoczesne. Nie wszyscy kojarzą tę
branżę z produkcją wyposażenia autostrad w specjalne włókniny, z produk-
tami wysokiej technologii dla służby zdrowia i przemysłu zbrojeniowego
– mówił w podsumowaniu konferencji senator Maciej Grubski.
Łódź posiada doskonałe zaplecze akademicko-badawcze, wykwalifi-
kowanych pracowników, rozwinięte i innowacyjne technologie.
Uczestnicy debaty podkreślali potrzebę zorganizowania włókienni-
czych targów innowacji oraz powołania regionalnej rady ds. rozwoju
przedsiębiorstw, nauki i innowacji oraz szkolnictwa zawodowego dla
przemysłu włókienniczego i odzieżowego przy Prezydencie Miasta
Łodzi i Marszałku Województwa Łódzkiego. Wiele osób podkreślało
potrzebę powołania centrum edukacji,
kształcenia i certyfikacji kwalifikacji
zawodowych. Kreatywne włókiennic-
two to przecież gwarancja kreatywnej
Łodzi. Szkoda tylko – komentuje smut-
no prof. Łuczyński – że na sali zabrakło
władz miasta... Jerzy Mazur

Włókiennicy na fali?

Związek wdraża obecnie duży projekt promujący branżę. Proszę go
przybliżyć czytelnikom „RŁ”.

Zacznijmy od tego, że decyzją Walnego Zgromadzenia z grudnia
2011 r. związek przeniósł swoją siedzibę do Łodzi ze względu na kon-
centrację branży w Centralnej Polsce. W konsorcjum z Mię -
dzynarodowymi Targami Poznańskimi wygraliśmy przetarg na pro-
wadzenie programu promocji branży odzieży, dodatków i galanterii
skórzanej w ramach projektu Ministerstwa Gospodarki „Promocja
polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”. Będzie on
realizowany do grudnia 2014 r., a wartość pomocy kierowanej do
przedsiębiorców wynosi 10 milionów zł.

W jaki sposób Łódź skorzysta na programie?
Organizować będziemy stoiska firm odzieżowych w ramach

Fashion Week w latach 2012-2014, misje przyjazdowe zagranicznych
dziennikarzy zajmujących się rynkiem odzieżowo-tekstylnym, 
konferencje międzynarodowe prezentujące potencjał branży 
w Polsce oraz jej innowacyjność i zgodność ze światowymi trendami
mody. Połączenie działań promujących branżę wzmocni wizerunek
Łodzi jako stolicy polskiej mody.

Jakie korzyści z programu uzyska indywidualny przedsiębiorca?
Przedsiębiorstwo, które złoży akces do projektu i zostanie zakwa-

lifikowane przez Ministerstwo Gospodarki, otrzyma dofinansowa-
nie w wysokości 75 proc. kosztów przedsięwzięcia. Jest jednak waru-
nek: musi z programu wybrać 50 proc. działań, aby wziąć udział 

w całym projekcie – to pomoc na kompleksową, długofalową 
promocję na wybranych rynkach. Np. w segmencie odzieży przezna-
czonej na rynek detaliczny są to rynki Rosji, Ukrainy, Kazachstanu,
Azerbejdżanu, Bliskiego Wschodu, krajów zatoki perskiej, basenu
morza kaspijskiego, a także Dania, Szwecja i Norwegia. W segmencie
odzieży korporacyjnej są to rynki niemiecki, francuski, belgijski 
i holenderski. Wszystkim, którzy się do nas zgłoszą, pomożemy
przygotować dokumentację, aby została zaakceptowana przez
Ministerstwo Gospodarki, a dla członków związku przewidujemy
dodatkowo prowadzenie całego projektu od chwili złożenia wnios -
ku, aż do otrzymania refundacji i pełnego rozliczenia finansowego.

Gdzie można uzyskać informację o programie?
Wszystkich zainteresowanych programem zapraszam do nowej

siedziby PIOT – Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego 
i Tekstylnego w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 pokój 108, lub proszę
o kontakt telefoniczny (tel. 42 636 12 31, fax 42 636 14 14) lub 
elektroniczny (a.krysiak@textiles.pl). 

Notował: jm

Fundusze dla branży
Rozmowa z Aleksandrą Krysiak, 

dyrektorem PIOT Związku Pracodawców Przemysłu
Odzieżowego i Tekstylnego

Dyrektor Aleksandra Krysiak 
i Tadeusz Wawrzyniak, 

Prezes PIOT - ZPPOiT 
podczas konferencji 

włókienników w UMŁ

Senator Maciej Grubski prof. Witold Łuczyński
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Nieco ponad rok temu
pisaliśmy („RŁ” 12/2010) o
wmurowaniu kamienia węgiel-
nego pod tę budowę, a już wisi
wiecha na dachu, zatem inwe-
stycja osiągnęła stan surowy
zamknięty. W uroczystości wzi-
ęli udział Prezydent Łodzi
Hanna Zdanowska, Marszałek
Wo jewództwa Witold Stępień,
regionalny dyrektor ds. rozwo-
ju marki DoubleTree by Hilton

Jeremy Smith (wywiad niżej),
architekci projektu oraz inwesto-
rzy – prezesi grupy TOYA Witold
Krawczyk i Jacek Ko bierzycki.
Powstaje tu nie tylko hotel ze 193
pokojami, basenem, centrum
konferencyjny i SPA – także
biurowiec MediaHub klasy
„A” z centralną klimatyzacją
i najnowszymi technologia-
mi oraz serwerownią dla 
bran ży medialnej oraz IT. 
A stare kino, w którym kolau-
dowano pierwsze polskie
filmy pow stałe w dawnej
Wytwórni Filmów Fabular -
nych (kadr z „Zakazanych

piosenek” będzie odtworzony na fasadzie hotelu!), znowu zacznie
działać, mając już wszystkie zdobycze kinematografii XXI wieku.
Koszt inwestycji to blisko 40 mln euro, a realizuje ją warszawska firma
BUDIMEX.

Łąkowa 29 będzie najlepszym adresem w mieście – podkreślił podczas
uroczystości Witold Krawczyk, który w inauguracyjnym 
przemówieniu poprosił obecnych w Klubie Wytwórnia, aby chwilą
ciszy uczcili pamięć architekta Stefana Kuryłowicza, zmarłego 
tragicznie w katastrofie lotniczej twórcę projektu. Wcześniej odbył
się w największej hali Wytwórni finał konkursu dla dzieci „Bądź 
bliżej natury”, organizowany wspólnie przez firmy DoubleTree by
Hilton i TOYA. Najlepsze prace nagrodzono rowerami, konsolami
do gier i komputerami. Otwarcie
hotelu nastąpi w kwietniu 2013 r.,
ale jeśli wszystko pójdzie tak, jak
dotychczas, to nawet w grudniu
bieżącego roku.                 Jerzy Mazur

Wiecha na DoubleTree by Hilton

Wyraźnie dziś widać, że jest Pan zadowolony...
Więcej – jestem szczęśliwy! Byłem tu rok

temu na wmurowaniu kamienia węgielnego, ale
zobaczyć wybudowany już obiekt, nawet 
w stanie surowym, to zupełnie inne wrażenie.

Inaczej się ogląda plany architektoniczne, szkice czy wizualizacje, 
a inaczej stojący 10-piętrowy budynek. Imponujące!

Teraz będzie chyba trudniej: kategoria 4 gwiazdek zobowiązuje, 
a diabeł tkwi w szczegółach.

Potrzebny tu jest hotel takiej klasy dla obsługi coraz większej
liczby gości międzynarodowych. Marka DoubleTree by Hilton 
bardzo się stara o jakość obsługi – naszą ikoną jest choćby ciasteczko
z kawałkami czekolady, które dostaje każdy gość przy zameldowaniu.
To znak powitania: może ktoś miał ciężką podróż i jest zmęczony,
więc mówimy w ten sposób – poczęstuj się, zrelaksuj i wypocznij!
Staramy się w 293 hotelach naszej marki na całym świecie kultywo-
wać proekologiczną filozofię firmy. Bardzo też dbamy o dzieci – już
blisko 5 milionów dzieciaków objęliśmy specjalnym programem
edukacyjnym naszej firmy, podobnym do tego, jaki zrealizowała
teraz TOYA.

Gdzie będą kolejne hotele DoubleTree by Hilton w Polsce?
Budujemy teraz w Polsce dwa obiekty – w Łodzi oraz Warszawie.

Grupa HILTON Worldwide posiada obecnie dziesięć marek prowa-
dzących ponad 3600 hoteli w 81 krajach świata: są to Waldorf
Astoria, Conrad, Hilton (w Warszawie i Gdańsku), DoubleTree,
Embassy Suites, Hilton Garden Inn (niedawno otworzyliśmy obiekt
w Krakowie, a budujemy kolejne w Warszawie Rzeszowie 
i Wrocławiu), Hampton Inn & Suites, Homewood Suites by Hilton,
Home2 Suites by Hilton oraz Hilton Grand Vacations. Grupa 

szybko się rozwija, niedawno otworzyliśmy nowe hotele w USA,
Meksyku i Anglii – w 2011 r. zbudowaliśmy w sumie 40 obiektów.
Działamy od prawie 100 lat, założycielem sieci był Conrad Hilton,
który w 1919 r. kupił pierwszy hotel w Cisco w Teksasie. Cała grupa
zatrudnia dziś ponad 130 tys. pracowników, oferując najwyższej 
jakości usługi hotelowe.

Życzę zachowania obecnego tempa robót i do zobaczenia przy
otwarciu! (Notował: jm)

Rozmowa z Jeremy Smithem, 
regionalnym dyrektorem rozwoju marki DoubleTree by Hilton w Europie i Afryce.
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W Małej Sali Teatru Nowego 3, 4 i 5 lute-
go można oglądać spektakl „Ifigenia”.
Przedstawienie miało premierę w styczniu.
Jego reżyser, lubelski choreograf Tomasz
Bazan, prezentuje oryginalną i śmiałą inter-
pretację dramatu Eurypidesa. Potraktował
klasykę jako punkt wyjścia do bardzo nowo-
czesnego spojrzenia na dramat człowieka
godzącego się na kompromisy i ofiary, aby
ocalić życie. W parze ze śmiałymi pomysła-
mi na opowieść o dramacie Ifigenii idą
nowoczesne środki inscenizacyjne – w spek-
taklu wykorzystana jest kamera live, a pro-
jekcje wideo oglądamy na ekranie równole-
gle z działaniem aktorów w żywym planie.
Ciekawe kreacje stworzyli w przedstawieniu
Mirosława Olbińska, Tomasz Bazan i Sła -
womir Sulej. 

7 lutego w Filharmonii Łódzkiej wys -
tąpi z recitalem wybitny pianista Krzysztof
Jabłoński. W programie są trzy scherza
Chopina oraz dwie sonaty fortepianowe
Beethovena. Z kolei 18 lutego na scenie
Teatru Muzycznego wystąpi z recitalem
Edyta Geppert. 

10 lutego odbędzie się pierwsza premie-
ra Teatru Wielkiego wystawiona poza macie-
rzystym budynkiem; gmach przy pl.
Dąbrowskiego jest w remoncie i dlatego
„Hiszpańskie fascynacje” zostaną zaprezen-
towane na dużej scenie Teatru im. Stefana
Jaracza. Jest to spektakl inspirowany kulturą
hiszpańską. Realizatorami są Tadeusz
Kozłowski (kierownictwo muzyczne),
Waldemar Zawodziński (scenografia),
Maria Balcerek (kostiumy) oraz Janina
Niesobska (reżyseria i choreografia).
Zamierzeniem twórców jest ukazanie tego,
jak wielkim źródłem inspiracji dla 
kompozytorów z różnych epok i kultur

były motywy iberyjskie. Poza fragmentami
dzieł bardziej znanych kompozytorów, jak
Bizet, Czajkowski, Rossini, Minkus czy
Verdi, w spektaklu znajdą się też utwory
mniej popularne, ale równie piękne i orygi-
nalne, których autorami są m.in. Manuel de
Falla, Jose Serrano, Pablo Luna czy Edouard
Lalo.

W Teatrze Powszechnym 21 lutego
odbędzie się premiera sztuki pt. „Marsz
Polonia” na podstawie głośnej powieści
Jerzego Pilcha. Sceniczną wersję książki
reżyseruje Jacek Głomb. W tej opowieści 
o Polsce i naszych narodowych upiorach
będzie można zobaczyć korowód historycz-
nych i współczesnych postaci z kręgów poli-
tyki, biznesu i kultury. Wszyscy uczestnicy
balu czują, że w powietrzu wisi konfrontacja
dwóch wizji Polski. Pilch w sposób na poły
prześmiewczy, na poły wizjonerski, przed-
stawia Polaków, którzy od wieków nie mogą
dojść ze sobą do zgody. Spektakl przygoto-
wany jest specjalnie na XVIII Międzyna -
rodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych 
i Nieprzyjemnych.

26 lutego w Sali Lustrzanej Pałacu
Poznańskich odbędzie się koncert zespołu

„Vivo Trio”, organizowany przez impresa-
riat Muzeum Miasta Łodzi. W programie
dwa tercety: „Trio d-moll” Antona
Arensky’ego oraz „Trio a-moll” Maurice’a
Ravela. Natomiast 28 lutego w salach
Muzeum Miasta zostanie otwarta ekspozy-
cja „Andrzej Kreutz Majewski – wspomnie-
nie”. Data nie jest przypadkowa: tego dnia
przypada pierwsza rocznica śmierci tego
wybitnego scenografa. Treścią wystawy
będzie dialog Majewski-Dejmek. 

Przez cały luty w Centralnym Muzeum
Włókiennictwa czynna będzie wystawa
„Malowne impastem”. Można ją oglądać 
w muzealnej Galerii Papieru i Druku „Dom
Papiernika”. Tytuł pochodzi od tytułu
cyklu zajęć i warsztatów malarskich, jakie
odbyły się w tych pięknych, zabytkowych
wnętrzach w grudniu ub. roku, a wystawa
dokumentuje dorobek twórczy warsztatów.
Do końca miesiąca dostępna tu też będzie
wystawa „ASP Rocznik 2011”, czyli dorocz-
na prezentacja najlepszych prac dyplomo-
wych uczelni, zawierająca aż 530 ekspona-
tów. 

Muzeum Sztuki ms2 przez całą zimę
zaprasza na wystawę „Dla Was”, prezentu-
jącą prace zakupione przez muzeum 
w minionym roku. Przy okazji warto zajrzeć
na nową odsłonę Kolekcji Sztuki XX i XXI
wieku, dzieła wróciły w styczniu na stałą
ekspozycję po miesiącach nieobecności, 
a dodatkowo zbiór został uzupełniony
m.in. o prace Józefa Robakowskiego 
i Władysława Hasiora. Z kolei w Muzeum
Kinematografii przez cały miesiąc można
oglądać wystawę z cyklu „Amanci polskie-
go kina”, poświęconą Adamowi Bro dzi -
szowi. Serdecznie zapraszamy!

Beata Ostojska

Kulturalny luty
„Ifigenia”

W Łodzi powstanie Centrum Ha -
ppeningu – poinformowano dziennikarzy
na konferencji prasowej z udziałem 
wiceprezydent Agnieszki Nowak oraz
Krzysztofa Dudka, dyrektora Narodowego
Centrum Kultury, inicjatorów przedsięwzi-
ęcia. Wzięli w niej udział także Krzysztof
Skiba, Paweł Konjo Konnak i Waldemar
Major Fydrych, który zostanie opiekunem
centrum. Na konferencji wszyscy poza
panią wiceprezydent i Krzysztofem Skibą
(wystąpił w swoim charakterystycznym
kapelusiku) mieli na głowach spiczaste 
czapeczki krasnoludków Pomarańczowej
Alternatywy. Łódź to idealne miejsce na

taką inicjatywę – tutaj przecież tworzyli
Strzemiński i Kobro, w latach 80-tych bar-
dzo prężnie działała Pomarań czo -
wa Alter natywa, a dziś odbywają
się festiwale design'u, fotografii i
komiksu. Wiceprezydent Ag -
nieszka Nowak zapewniła, że
dołoży starań, by pomóc w orga-
nizacji przedsięwzięcia i przydzie-
li lokal dla centrum, a Krzysztof
Skiba zapowiedział, że z kolegami
wystąpi nawet w programie
„Taniec z gwiazdami”, aby zebrać
środki finansowe dla centrum.
Trzymamy za słowo!                (jm)

Krasnoludki rozmiaru XXL
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W łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych odbyła się w styczniu nie-
codzienna aukcja. Tadeusz Piechura, wybitny projektant grafiki
użytkowej, były pracownik uczelni oraz były wiceprezes spółki
Rynek Sztuki, w wyniku nieuleczalnej choroby od kilku lat nie może
wykonywać zawodu. W odruchu solidarności artyści postanowili
przeznaczyć na sprzedaż po kilka swoich prac, by wspomóc kolegę
finansowo w trudnej sytuacji. Koordynującym przedsięwzięcie 
– Ewie Latkowskiej-Żychskiej z ASP i Aurelii Mandziuk z Akademii
Humanistyczno-Ekonomicznej – udało się zebrać ponad 120 obra-
zów, grafik, plakatów i biżuterii, które zostały wyeksponowane 
w Galerii KOBRO w ASP. Samą aukcję przeprowadził Wojciech
Niewiarowski, prezes Rynku Sztuki, a odbyła się ona pod patrona-
tem prof. Grzegorza Chojnackiego, rektora ASP, który na aukcję
ofiarował trzy obrazy. W ofercie znalazły się prace m.in. Jolanty
Rudzkiej-Habisiak, Andrzeja Bartczaka, Andrzeja Gieragi, Ryszarda
Hungera, Jerzego Trelińskiego, jak również plakaty autorstwa
Tadeusza Piechury i plakat Jacka Czekańskiego, przygotowany 
specjalnie na aukcję. Dzieła były licytowane od ceny wywoławczej
100 zł i w przeciągu dwóch godzin zlicytowano je wszystkie, uzysku-
jąc łącznie 40 tys. zł. Wśród kupujących było dużo znajomych i przy-
jaciół Tadeusza Piechury. Prace artysty można spotkać w muzeach 
i galeriach na całym świecie – m.in. w Japonii, Izraelu i USA, a jest on
laureatem nagrody International Triennial of Poster w Japonii 
i Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. (jm)

Artyści artyście

W styczniu wysłuchaliśmy w restauracji „Cammino” (Rynek
Manufaktury, tel. 42 632 64 34) koncertu w wykonaniu cenionego
aktora filmowego i teatralnego Lecha Dyblika oraz znanego na
Ukrainie i w Rosji barda Aleksieja Siemeniszczewa, popularyzatora
kultury Odessy. Artystom towarzyszył na gitarze Adam Rakowski.
Wszystkich łączy wspólna miłość do rzewnej, czasem zbuntowanej
rosyjskiej piosenki poetyckiej. W repertuarze znalazły się utwory
Aleksandra Galicza, Jurija Wizbora, Włodzimierza Wysockiego oraz
„błatnyje piesni”, czyli rosyjskie piosenki więzienne, opowiadające o
ludziach, którym się nie powiodło. Są sarkastyczne, nieco filozoficz-
ne, pokazują względność wszelkich wartości, ale wszystkich wzru-
szają. W restauracji trudno było przed koncertem znaleźć wolne
miejsce! Lech Dyblik stworzył wyraziste, choć drugoplanowe kreacje
w takich filmach, jak „Kroll”, „Ogniem i mie-
czem”, „Człowiek wózków”, „Wtorek” i „Zemsta”.
Na stałe mieszka w Łodzi. Z kolei Aleksiej
Siemieniszczew to barwna postać odeskiej sceny,
znakomity gawędziarz i wykonawca wielu gatun-
ków muzycznych, członek zespołu klezmerskiego
„Maminy deti”. Podczas recitalu można było
kupić płytę Lecha Dyblika „Bandycka dusza”,
wydaną przez łódzką galerię OLIMPUS. Można ją
jeszcze kupić w Biurze Podróży AREATOUR 

(ul. Piotrkowska 31), Pubie „Łódź Kaliska”, (ul. Piotrkowska 102)
oraz podczas kolejnych koncertów artysty w restauracji „Cammino”
(daty występów na www.cammino.pl). Zapraszamy! (AdR)

Bandycka dusza w „Cammino”
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Karnawał w „Irish Pub”

W ostatnią sobotę stycznia najstarszy pub w Łodzi (działa
od 1994 roku!) zaprosił  gości na niepowtarzalny bal karnawa-
łowy do swojej siedziby w podziemiach dawnego Banku
Goldfedera przy ul. Piotrkowskiej 77. Obowiązywały stroje
sportowe. Przybyło sporo gości, zabawa trwała do rana, a tem-

peratura na parkiecie kilka razy skoczyła
powyżej normy. Za konsolą stał bowiem 
Dj Marek serwujący gorące rytmy ze
wszystkich stron świata. Bal to nie jedyna
atrakcja przygotowana przez „Irish Pub”.
Do końca karnawału odbędą się tu koncer-
ty takich grup, jak Retro Trio (03.02),
BackUp (11.02), PennyJerz (10 i 17.02),
Lucri Causa (14.02 Walentynki),  Clesmersi
(16.02 Tłusty Czwartek i 21.02 Ostatki)
oraz Public Relations (18.02 ostatnia sobo-
ta karnawału). Można podczas trwania
tych wydarzeń nie tylko zgubić kalorie 
w tańcu, ale również potem je uzupełnić 
– choćby smakowitym kremem z pieczarek
z bitą śmietaną i czerwonym pieprzem,
podawanym w szklance z łyżeczką koktaj-
lową, jakby to było duże cappucino. Jeśli 

w któryś weekend za barem będzie serwował drinki Sławek Fiet,
poproście go o „Vanilla Sky”.
Zwala z nóg natychmiast, 
a smakuje faktycznie na
zabój... Zapraszamy!
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Krystyna Wierzbicka, szefowa restau-
racji „Dworek” (Rogowska 24, tel 42 659
76 40), postanowiła rozpocząć cykl 
spotkań z osobami, które chcą się na -
uczyć smacznie przyrządzać różnorodne
dania dla najbliższych i przyjaciół.
Podczas pierwszego spotkania dowiedzie-
liśmy się, jak zrobić roladki z boczku 
z wędzonymi śliwkami i dodatkiem czer-
wonego wina i soku malinowego. Boczek
nie musi być gotowany, a śliwki najlepiej
moczyć przez godzinę w czerwonym winie, umiejętnie zawinąć
boczkiem i przekłuć wykałaczką, obsmażyć i polać winem oraz
sokiem malinowym – po odparowaniu powstanie wtedy smako-
wity sos. Nauczyliśmy się także robić filety z kurczaka z suszo-
nymi daktylami oraz mielonym mięsem z dodatkiem przypraw,
śmietany, sosu z chili, mango i aromatyzowanej oliwy o smaku
mandarynki i limonki. Na końcu pani Krystyna pokazała, jak
się robi sałatkę z cykorii, mandarynek, selera naciowego i sosu ze
zmiksowanych brzoskwiń, śmietany, majonezu, z odrobiną soli 
i soku z cytryny. Sałatkę można udekorować winogronami. Niby
wszystko proste, ale poznaliśmy kilka tajników szefowej kuchni
z wieloletnim doświadczeniem! 

Podobne spotkania będą się odbywać w każdą środę lutego 
o godz. 17.00. Koszt uczestnictwa wynosi 50 zł i po szkoleniu
można będzie zabrać do domu zrobione dania, aby się pochwa-
lić rodzinie. W lutym uczymy się robić przekąski karnawałowe,
później będą nowalijki, ciasta, faworki i dania sezonowe.
Zapraszamy! Beata Ostojska

„Dworek” uczy
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„Restauracja Polska” oraz „Pomorska 21. Dom Towarzystwa
Kredytowego” zapraszają na wenecki bal maskowy, który
odbędzie się w piątek 17 lutego o godzinie 20.30 w odnowio-
nych, XIX-wiecznych wnętrzach pałacu przy Pomorskiej 21.
Wśród atrakcji znajdą się pokazy tanga argentyńskiego 
i konkursy z cennymi nagrodami, a goście będą mogli wziąć
udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej w przygotowanym 
specjalnie na tę okazję studiu fotograficznym. Impreza
odbędzie się w najbardziej reprezentacyjnej Sali Zgromadzeń
dawnego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego. Kolejny wenec-
ki bal odbędzie się w lokalu „Restauracji Polskiej” przy 
ul. Piotrkowskiej 12, gdzie można już teraz kupić bilety (do
każdego dołączana jest niespodzianka!). Organizatorzy przygo-
towali również specjalną promocję dla grup powyżej 10 osób. 
To niepowtarzalna okazja dla wszystkich, którzy mają ochotę
uczestniczyć w prawdziwym wielkim pałacowym balu, a także
dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji obejrzeć odnowionych
wnętrz jednego z najpiękniejszych zabytków fabrykanckiej
Łodzi. Więcej informacji na www.pomorska21.pl oraz pod
numerem telefonu + 48 696 085 153. Zapraszamy!

Bal wenecki
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Restauracja „Amarant” (ul. Sienkiewicza 47, tel. 42 632 90
93, 790 598 885) już od 11 lutego zacznie świętować Dzień
Zakochanych. Przez kolejne cztery dni goście lokalu będą mogli
degustować dania pełne afrodyzjaków ze specjalnego menu
walentynkowego i popijać je winami „Romeo” oraz „Julia”,
które zamówione zostały specjalnie na tę okazję. Szef kuchni
Sergiusz Bekisz przygotował nie lada rarytasy: zjemy tu m.in.
wątróbkę drobiową marynowaną w brandy w towarzystwie owo-
ców, podaną na kompozycji sałat skropionych pikantnym 
dresingiem malinowym, oraz pieczoną doradę z masłem zioło-
wym, podaną na maślanych szparagach w asyście ziemniaka 
au gratin. Na deser warto tu zamówić kajmakową słodycz z her-
batnikami i orzechową nutą – palce lizać!. Lokal ma atrakcyjny
amarantowy wystrój, trzy sale mogące w sumie pomieścić 
85 osób, można tu urządzić dyskretne spotkanie rodzinne, 
bankiet firmowy lub zamkniętą imprezę integracyjną. Gorąco 
polecam!

Jerzy Mazur

„Amarant” 
dla zakochanych
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W ostatni czwartek stycznia
Grzegorz Zieliński, właściciel
restauracji „Piotrkowska Klub”
(ul. Piotrkowska 97, tel. 42 630
65 73) i szef łódzkiego Con -
vivium Slow Food, zaprosił
członków klubu na spotkanie 
z Grzegorzem Łapanowskim,
kucharzem i dziennikarzem
kulinarnym, autorem książki
„Grzegorz Łapanowski smaku-
je”, wydanej niedawno przez
wydawnictwo Gruner+Jahr Pol -
ska. Podczas spotkania można
było ją kupić w promocyjnej
cenie i rozeszła się błyskawicznie
– ma blisko 300 stron, zawiera
kilkadziesiąt ulubionych przepi-
sów autora, świetny indeks pro-

duktów i terminów kulinarnych
oraz tabele sezonowości warzyw,
owoców i ziół (nowość w takich
publikacjach!) oraz 16 esejów 
o tym, czym tak naprawdę jest
chleb, ser, drób, ryba i parę
innych ważnych rzeczy w kuch-
ni. W przerwach między dania-
mi wertowałem tę książkę 
z rosnącym podziwem dla mło-
dego autora, który swoje umie-
jętności rozwijał w Akademii
Kurta Schellera, a sprawia wraże-
nie jakby skończył polonistykę 
– styl jest świetny, zwięzły i wy -
raź nie widać, że książka pisana
jest z pasją i sercem. Zajadaliśmy
się kozim serem z miodem i pie-
czonymi burakami, pasztetem 

a la baron z razowym chlebem,
konfiturą cebulową i pieczony-
mi szalotkami, grzybową zupą
rybną z estragonem, tagine 
z jagnięciny z puree z topinam-
burą (rodzaj bulwy o nucie 
selera) i pieczonymi orzechami,
a na deser zjedliśmy gruszki 
w winie w rozmarynie z puchem
jabłkowym i pianką korzenna.
W przygotowaniu dań pomaga-
ła Urszula Czyżak, szefowa
kuchni „Piotrkowska Klub”,
którą często tu chwaliłem. Łapa-
nowski pisze, że „gotować trzeba
z miłością”. I oboje tak to właś -
nie robią. Chapeau bas!

Jerzy Mazur

Gotujący z miłością

W restauracji „Belweder” 
w Konstantynowie Łódzkim
odbył się w styczniu XVII Bal
Królewski Łódzkiego Bractwa
Kurkowego. Zabawę rozpoczęto
po staropolsku strzałem z ar -
maty i polonezem, a dokładnie
o 21.30 obowiązki królewskie
objął brat Włodzimierz Łuczy-
ński „Sokole Oko”,  brat Robert
Gajewski „Niezłomny” (I Wice -
król) i brat Witold Łuczyński
„Przyjazny” (II Wicekról, ojciec
Króla!), składając uroczyste
przyrzeczenie na sztandar 
bracki. Król otrzymał od
Starszego Bractwa insygnia 

władzy królewskiej – łańcuch,
buławę i szablę królewską, zaś
Wicekrólowie otrzymali kordzi-
ki i medaliony. W poczet braci
przyjęto również braci kandy-
datów – Dariusza Doleckiego,
Andrzeja Kałużę, Grzegorza
Religę i Michała Suwalskiego,
którzy otrzymali ufundowane
przez Króla oznaki „brata rze-
czywistego”. Później były tańce
do samego rana, a toasty i wiwa-
ty przerywane były konkursami
– szybkości w piciu piwa, trafia-
niu wiankiem na lufę armaty
oraz rzutkami w środek tarczy,
na której wymalowano urodzi-

wą niewiastę z wypiętą pupą...
W balu wzięło udział ponad
200 braci, sióstr oraz ich gości.
Większość stawiła się w siedem-
nastowiecznych strojach szla-
checkich z epoki – żupanach
przepasanych haftowanym lub
ręcznie malowanym pasem,
czapkach z piórami, butach 
z czerwonej skóry i szablach
przy boku.                Adam Reyman

Bracia na balu 
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25 lutego Fundacja wspólnie z Centrum Rehabilitacji INTER-
MEDICUS zaprasza na konferencję pt. „Dziecko ryzyka: rozpoznanie
zaburzeń rozwoju psychoruchowego w praktyce lekarskiej”. Kto w niej
bierze udział?

Lekarze podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej ze
szczególnym uwzględnieniem medycyny rodzinnej, dziecięcej
pediatrii, neurologii, ortopedii, neonatologii, chirurgii i rehabilita-
cji. Do połowy stycznia w konferencji potwierdziło udział ponad 
100 specjalistów, wielu jeszcze ma czas na zgłoszenie do 10 lutego,
kiedy zamykamy listę uczestników. Patronat nad konferencją 
przyjęła Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Polskie
Towarzystwo Neurologów Dziecięcych, Polskie Towarzystwo
Fizjoterapii oraz Sekcja Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej
Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Co jest głównym celem konferencji?
Rozpoznawanie objawów zaburzonego rozwoju psychoruchowe-

go w badaniu lekarskim jest bardzo złożonym problemem 
diagnostycznym. Aby rozpoznać sygnały alarmowe wystarcza 
przeprowadzenie kilku prostych testów przesiewowych i diagnos -
tycznych oraz ukierunkowana obserwacja spontanicznej aktywności
dziecka. Centrum INTERMEDICUS posiada niezbędną do tego
celu technologię, którą chcemy pokazać i przybliżyć lekarzom
pierwszego kontaktu. Wszyscy, którzy wezmą udział w konferencji,
uzyskają punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia o wypełnianiu obowiązków doskonalenia zawodowego
lekarzy i dentystów. Dlatego gorąco namawiamy lekarzy specjalistów
do uczestnictwa, a udział w konferencji jest bezpłatny. Wystarczy

wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać faksem (42 643 80 06)
lub mailem (anna.bialkowska@kamienmilowy.org.pl).

Czego się będzie można dowiedzieć podczas konferencji?
Zaczniemy od zagadnienia dostępności rehabilitacji dziecięcej 

w województwie łódzkim – mówić o tym będzie dr Grażyna 
Żurawska-Bergiel, Konsultant Wojewódzki ds. rehabilitacji medycz-
nej. Prof. Krzysztof Zeman, Kierownik Kliniki Pediatrii, Kardio-
logii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego Uniwersy -
tetu Medycznego, przedstawi referat na temat pytań i odpowiedzi
przy kwalifikacji do szczepień dzieci z zaburzeniami rozwoju psy-
choruchowego. Pokażemy testy przesiewowe i fizykalne testy dia-
gnos tyczne w rozpoznawaniu zaburzeń rozwoju u niemowląt, 
a uczestnicy będą mogli zgłębić metody neurorozwojowe w rehabili-
tacji niemowląt zagrożonych nieprawidłowym rozwojem oraz
poznać możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii 
w rehabilitacji dziecięcej. Wśród prelegentów są m.in. prof. Janusz
Wendorff, Konsultant Wojewódzki ds. neurologii dziecięcej 
i Kierownik Kliniki Neurologii ICZMP, neurolodzy i neurologope-
dzi, specjaliści rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii,
psychologii klinicznej, fizjoterapeuci, a także konsultanci do spraw
świadczeń medycznych w systemie ubezpieczeń zdrowotnych.
Szczególnego zaznaczenia w sesjach wykładowych wymaga seria
wystąpień naszego specjalnego gościa: dr Grażyny Banaszek 
– międzynarodowego, certyfikowanego nauczyciela diagnostyki 
neurorozwojowej. W konferencji naprawdę warto wziąć udział!

Życzę owocnych obrad i dziękuje za rozmowę.
Jerzy Mazur

Dzieci ryzyka do rozpoznania
Rozmowa z Witoldem Barszczem, Prezesem Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji „Kamień Milowy”
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Tym razem skusiło nas życie traperów amerykańskiego
Zachodu z pierwszej połowy XIX wieku. 200 lat temu osadnicy
Nowego Świata przedzierali się przez niekończące się prerie 
i niedostępne Góry Skaliste w poszukiwaniu przejścia przez
tzw. północny zachód do Pacyfiku. Uciekali od Europy, 
cywilizacji i zgiełku Nowego Jorku. Mieli ze sobą tylko bawe-
łniane i skórzane ubrania, futra upolowanych zwierząt, czarny
proch i bryłę ołowiu. Kulolejkami wytapiali z niej pociski kali-
ber .45 oraz .50 na bizony, górzyste pumy i niedźwiedzie griz-
zly (więcej o takiej broni – na stronie www.saguaromike.com).
Zwierzęta te jeszcze dzisiaj żyją w lasach na terenach leżących

w Yellowstone, jednym z największych Parków Narodowych w USA.
Ale my wybraliśmy się w Beskid Sądecki do starej góralskiej chałupy
z bali na zboczu góry. Odziani w traperskie skóry lataliśmy po lasach
z nadzieją, że spotkamy polskiego grizzly, ale na szczęście chyba
wszystkie w okolicach spały snem zimowym. Zrobiliśmy kilka 
morderczych przemarszów z obozowiskami nad brzegiem strumy-
ków, gotowaliśmy sobie w kotłach nad ogniskiem zupę według 
recepty Indian z plemienia Lakota Oglala, mieszkających na
Wielkich Równinach. Składniki to mięso z bizona, czyli pokrojona
w kostkę wołowina, ziemniaki, tinpsila (czyli dzika rzepa, koniecz-
nie moczona wcześniej przez godzinę) i cebula. Mięso dusiliśmy 
w garnku na średnim ogniu, po ugotowaniu dokładaliśmy ziemnia-
ki, a po dalszych 20 minutach dodawaliśmy rzepę i cebulę. Potem sól
i pieprz do smaku, a przy 10-stopniowym mrozie smakowało jak naj-
wyborniejsza zupa w restauracji „Polskiej”! Więcej zdjęć – na stronie
www.mountainmen.pl Zapraszam!

Michał Kuropatwa

W górach po trapersku

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
zaprasza do udziału w szkoleniach zatytułowanych „Kompetentne
kadry dla łódzkiej turystyki”. Projekt realizowany jest od paździer-
nika 2011 r. i potrwa do sierpnia  2012 r., a kursy dofinansowane są 
w 80 proc. z funduszy unijnych. Beneficjentem może być dowolna
osoba prowadząca lub pracująca w mikro lub małym przedsiębior-
stwie na terenie województwa Łódzkiego – realizowane są szkolenia
menedżerskie, zawodowe oraz językowe. Rekrutacja na szkolenia
ciągle trwa, wystarczy zgłosić się do biura projektu (więcej na stronie
www.szkoleniaturystyka.pl) i wypełnić odpowiednie formularze.
Można uczęszczać na kursy języka angielskiego, niemieckiego, 
hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego.– Szkolenia ukierunkowane są
na intensywną i praktyczną naukę języka mówionego – podkreśla Tomasz
Koralewski, koordynator projektu. W lutym ROTWŁ zaprasza do
udziału w szkoleniach na temat marketingu produktów turystycz-
nych, które poprowadzi prof. dr hab. Tomasz Domański. Szkolenia
te zalecane są szczególnie dla pracowników podmiotów działających
na rynku usług turystycznych oraz osób pragnących rozwinąć wła-
sną działalność – a skorzystają na tym hotele, biura i agencje
turystyczne, agencje promocji turystyki, centra sportu 
i rekreacji, firmy oferujące różne produkty turystyczne, gospo-
darstwa agroturystyczne. Wśród tematów szkoleń pojawia się
także tematyka prawno-finansowa dotycząca podatków, umów,
ochrony znaków towarowych, prawa podatkowego czy ochrony
danych osobowych. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez
najwyższej klasy specjalistów-praktyków z tytułami naukowymi
doktorów lub profesorów. Szczegółowy terminarz szkoleń
umieszczany jest na bieżąco na stronie internetowej projektu.
Warto skorzystać!                                                                            (jm)

Zdjęcia: archiwum ROTWŁ

Kadry dla łódzkiej turystyki 
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K&K KIEŁBOWSKI - serwis samochodowy FORD

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

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

CAR SERVICE

Matsuoka Motor 
ul. 3 Maja 1/3

tel. 42 645 41 41
Jedyny autoryzowany salon 
oraz serwis Mazdy w Łodzi!

www.mazdalodz.pl

Serwis Peugeot OWLEX 
ul. 3-go Maja 1/3, tel. 42 683 33 31

W salonie spółki JLR Łódź,
autoryzowanego przedstawiciela
marki Land Rover w Łodzi 
(ul. Przybyszewskiego 176/178,
www.jlrlodz.pl), możemy obejrzeć
i umówić się na próbną jazdę 
jednym z najbardziej popularnych samochodów terenowych świata:
Land Roverem Discovery 4. Pojazdy typu SUV zyskują w Polsce
coraz szersze uznanie ze względu na ich uniwersalny charakter i zna-
komite właściwości jezdne w każdym terenie i każdych warunkach
pogodowych. Land Rover Discovery 4 został wprowadzony do sprze-
daży w 1989 r. i od tego czasu jego poszczególne generacje zostały
nagrodzone ponad 150 razy, a czwarta generacja tego modelu otrzy-
mała blisko 40 nagród – to „Samochód roku” według 4x4 Magazine,
„Najlepsze auto 4x4 z silnikiem wysokoprężnym” według Diesel Car
Magazine, Szkocki Samochód Roku, „Najlepszy Samochód Roku”
według Spain’s Car and Driver czy „Najlepszy SUV” według 
chińskiego Autocar. Discovery 4 to rodzinna limuzyna o prostej linii
nadwozia i wysmakowanej kabinie. Prezentowane w salonie modele
są z 2011 r., mają stylowy grill, przemodelowane zderzaki i lampy
wykonane w technologii LED. Zastosowanie flagowych technologii
Land Rovera zapewnia znakomite osiągi zarówno w jeździe szoso-
wej, jak i terenowej. A ich niewątpliwą zaletą jest 5-letni okres gwa-
rancyjny, który pozwala na większy komfort i poczucie bezpiecze-
ństwa podczas użytkowania. Warto samochód przetestować właśnie
teraz, kiedy na drogach jest śnieg i lód!

Luksus w terenie




