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GALA 
SAMORZÑDOWA
2 lutego w Teatrze Wielkim w ¸odzi odby∏ si´ 
„Wieczór Samorzàdowy”, poÊwi´cony integracji 
Êrodowiska samorzàdowców województwa ∏ódzkiego. 
Wieczór uÊwietni∏a Gala Baletowa w wykonaniu artystów 
Teatru Wielkiego.
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NOWOÂCI
W MUZEUM SZTUKI

Kolejne 

dzie∏a wzbogaci∏y 

zbiory Muzeum Sztuki 

w ¸odzi. 

Akcja Tatiany Wojdy, 

w∏aÊcicielki Galerii 

„Ars Nova” w ¸odzi, trwa. 

Wszystko zacz´∏o si´ 

od aukcji na rzecz

muzeum, 

podczas której 

firmy i osoby prywatne

kupowa∏y dzie∏a 

i przekazywa∏y je 

od  razu muzeum.

W∏asnoÊcià 

∏ódzkiego 

Muzeum Sztuki 

sta∏y si´: 

obiekt bez tytu∏u (stopy) 

z serii „Idê za mnà, 

zmieƒ mnie, ju˝ czas” 

- 8 fotografii

laminowanych

Zuzanny Janin 

(na zdj´ciu), 

„Fotografia astralna”

- 5 cz´Êci stanowiàcych

ca∏oÊç 

Józefa Robakowskiego,

„Fanshon” 

- 18 cz´Êci 

Marty Deskur, 

a tak˝e fotografia 

czarno-bia∏a 

„Canada” 

Krzysztofa

Pruszkowskiego.

Gra˝yna Bo˝yk
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Pismo dofinansowane jest ze Êrodków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej 
w ¸odzi 

Szanowni Paƒstwo

Oddajemy Paƒstwu do ràk nowà, bo kolorowà „Ziemi´ ¸ódzkà”. Mamy nadziej´, ˝e
zarówno pod wzgl´dem edytorskim, jak i zawartoÊci miesi´cznik Samorzàdu Woje-
wództwa ¸ódzkiego spotka si´ z przychylnym przyj´ciem ze strony Czytelników. 

Tematem wiodàcym numeru uczyniliÊmy s∏u˝b´ zdrowia. UznaliÊmy, ˝e nie mo˝e-
my byç oboj´tni wobec sprawy nierównego podzia∏u pieni´dzy na us∏ugi medyczne, czy
problemu zad∏u˝enia szpitali. Przecie˝ od tego zale˝y, jaki b´dzie dost´p do lekarza
pierwszego kontaktu i do specjalisty, no i jak b´dziemy leczeni. Marsza∏ek wojewódz-
twa mówi o mo˝liwoÊciach trwa∏ego i zrównowa˝onego rozwoju regionu, ale nie pomi-
ja faktu, ˝e sejmik nie przyjà∏ wojewódzkiego planu zdrowotnego na 2004 rok, który
przewidywa∏ usprawnienie systemu.

Piszemy te˝ o starym problemie, ale w nowym uj´ciu – o zarzàdzaniu ryzykiem
w ochronie zdrowia… i o kojàcym wp∏ywie zwierzàt na nasze samopoczucie.

Z tego numeru „Z¸” dowiemy si´ te˝, jak bawiono si´ w ¸odzi w czasie karnawa∏u
(wszak 24 lutego ostatki) przed powstaniem styczniowym i po rewolucji 1905 roku. Ale
nie zapominamy o ma∏ym katolickim cmentarzu w Dobrej, gdzie spoczywajà zw∏oki 
70 powstaƒców, którzy zgin´li w nierównej walce zimowego dnia 24 lutego 1863 roku.

W∏odzimierz Mieczkowski
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D¸UGI 
ZA ZDROWIE

ytuacja finansowa wi´kszoÊci pu-
blicznych zak∏adów opieki zdrowotnej
jest trudna i powinna skutkowaç zmia-
nami finansowania Êwiadczeƒ. Tymcza-
sem, na podstawie informacji o wykona-
niu planów finansowych kas chorych
z 2002 roku, przewidywanego wykona-
nia planu finansowego Narodowego
Funduszu Zdrowia za rok 2003 oraz pla-
nu finansowego funduszu na rok 2004
mo˝na stwierdziç, i˝ w województwie
∏ódzkim koszty Êwiadczeƒ zdrowotnych
ogó∏em wzros∏y w latach 2002/2004 o ok.
8,6% natomiast koszty Êwiadczeƒ na jed-
nego ubezpieczonego wzros∏y o 1,0%. 

Wed∏ug stanu na koniec 2003 roku
zobowiàzania wszystkich jednostek s∏u˝-
by zdrowia z terenu województwa wyno-
si∏y ponad 875 mln z∏otych, w tym placó-
wek podleg∏ych Samorzàdowi Woje-
wództwa ¸ódzkiego ponad 376 mln z∏.

W 2004 roku przewidziana dla woje-
wództwa stawka w przeliczeniu na jed-
nego mieszkaƒca wynios∏a 722 z∏ (przy
Êredniej krajowej 768 z∏), co sytuuje re-
gion ∏ódzki na odleg∏ym jedenastym
miejscu w kraju. Ró˝nica pomi´dzy
stawkà dla województwa ∏ódzkiego
a Êrednià krajowà powoduje niedofinan-
sowanie o ok. 119,6 mln z∏ i jest to kwo-
ta, o którà samorzàd województwa wie-
lokrotnie postulowa∏. 

W sprawie poprawy sytuacji podle-
g∏ych jednostek s∏u˝by zdrowia Zarzàd
Województwa ¸ódzkiego wielokrotnie
interweniowa∏ m.in. w Ministerstwie
Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdro-
wia, postulujàc o zniwelowanie ró˝nic
w stawkach za us∏ugi medyczne pomi´-
dzy poszczególnymi rejonami kraju. Wo-
jewództwo ∏ódzkie zosta∏o uznane przez
Komisj´ Polityki Spo∏ecznej i Zdrowia
Senatu RP jako jedno z trzech woje-
wództw (obok lubelskiego i pomorskie-
go) za zagro˝one na skutek zad∏u˝enia
zak∏adów opieki zdrowotnej, dezorgani-
zacjà udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych
w stopniu uniemo˝liwiajàcym realizacj´
zadaƒ okreÊlonych prawem.

W latach 2002-2003 udzia∏ Êrodków
dla województwa ∏ódzkiego ulega∏ sto-
sunkowo niewielkim zmianom (nominal-
na wielkoÊç Êrodków utrzymywa∏a si´ na
porównywalnym poziomie) zmieni∏a si´
natomiast populacja ubezpieczonych,
przypisana województwu. W zwiàzku
z powy˝szym pogorszy∏ si´ znacznie
wskaênik wysokoÊci Êrodków przypada-
jàcych na jednego ubezpieczonego.
W konsekwencji jednostki ochrony zdro-
wia otrzyma∏y mniej Êrodków za wi´kszà
iloÊç Êwiadczonych us∏ug. Liczba leczo-

nych chorych w województwie ∏ódzkim
w 2000 roku wynios∏a 507,6 tys., w roku
2001 - 535,5 tys., w roku 2002 - 559 tys.,
a w 2003 roku ponad 561 tys. 

WÊród g∏ównych przyczyn wzrostu
zad∏u˝enia nale˝y wymieniç: realizacj´
ustawy „203”, wyroki sàdowe w sprawie
wyp∏aty nagród rocznych, dy˝urów me-
dycznych czy tzw. „trzynastki”, finanso-
wanie niektórych Êwiadczeƒ poni˝ej re-
alnie ponoszonych kosztów, dyspropor-
cje w finansowaniu za te same Êwiadcze-
nia w ró˝nych regionach kraju, realne
coroczne zmniejszenie kwoty zawiera-
nych kontraktów z ¸RKCH/NFZ, do-
datkowo pog∏´bione rosnàcà liczbà
udzielanych Êwiadczeƒ – nadwykonania
w 2002 r. na ∏àcznà kwot´ 33,5 mln z∏, re-
alizacja nakazów Paƒstwowej Inspekcji
Pracy i sanepidu, niezb´dna moderniza-
cja i wymiana podstawowej aparatury
i sprz´tu medycznego oraz koszty finan-
sowe obs∏ugi d∏ugu, które w 2002 r.
wynios∏y 18,3 mln z∏otych.

Samorzàd województwa podjà∏ w mi-
nionych latach wiele dzia∏aƒ napraw-
czych zmierzajàcych do racjonalnego

wykorzystania zasobów jednostek
ochrony zdrowia. W tym celu zlikwido-
wano dwie jednostki, a w kilku innych
przypadkach doprowadzono do po∏à-
czenia placówek znajdujàcych si´
w trudnej sytuacji finansowej z jednost-
kami w dobrej kondycji. Nieuchronnym
dzia∏aniem by∏a równie˝ restrukturyza-
cja zatrudnienia, skutkujàca ogranicze-
niem w 1999-2003 liczby pracowników
w poleg∏ych palcówkach o blisko 4 tysià-
ce osób. W tym samym okresie zmianie
uleg∏a struktura bazy ∏ó˝kowej i nastàpi-
∏a redukcja ponad 700 ∏ó˝ek szpitalnych. 

W ramach restrukturyzacji zad∏u˝e-
nia trwajà prace nad przygotowaniem
autorskiego programu emisji obligacji,
z którego Êrodki b´dà przeznaczone na
sp∏at´ najpilniejszych zobowiàzaƒ. Sa-
morzàd wyrazi∏ równie˝ zgod´ na usta-
nowienie zastawu hipotecznego na nie-
ruchomoÊciach u˝ytkowanych przez
niektóre podleg∏e placówki, ubiegajàce
si´ o kredyty inwestycyjne.

Leszek Konieczny
Cz∏onek Zarzàdu

Województwa ¸ódzkiego

S
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W KR¢GU NIEMOCY
programów restrukturyza-
cyjnych jednostek opieki
zdrowotnej i tworzeniu
struktur organizacyjnych
szpitali.

Sytuacj´ prawnà pogar-
sza fakt, ˝e ustawa o ubez-
pieczeniu zdrowotnym
w Narodowym Funduszu
Zdrowia zosta∏a zakwestio-
nowana przez Trybuna∏
Konstytucyjny. Ka˝dego
roku zmieniajà si´ zasady
kontraktowania Êwiadczeƒ
zdrowotnych, kontrakty
zawarte sà jedynie na
pierwsze pó∏rocze 2004 r.

Komornicy zajmujà
Êrodki finansowe przezna-
czone na dzia∏alnoÊç bie˝à-
cà, co stanowi olbrzymie za-
gro˝enie dla zapewnienia
ciàg∏oÊci pracy szpitali. 

W dalszym ciàgu nie ma
Êrodków (i nic w dajàcej si´
przewidzieç przysz∏oÊci nie
wskazuje, ˝e si´ znajdà) na
realizacj´ ustawowych pod-
wy˝ek, co jest powodem
pog∏´biajàcego si´ niezado-

wolenia wÊród pracowników oraz braku
akceptacji wobec jakichkolwiek dzia∏aƒ
restrukturyzacyjnych. Tak si´ bowiem
sk∏ada, ˝e na razie to pracownicy dêwi-
gajà na w∏asnych barkach ci´˝ar utrzy-
mania swoich placówek.

Kontrakty zawarte na 2004 rok sà na
poziomie roku 2003, nie uwzgl´dniajà in-
flacji i w dalszym ciàgu nie pokrywajà
faktycznych kosztów wykonywanych
Êwiadczeƒ. 

Nale˝y zaznaczyç, ˝e w SP ZOZ
w Wieluniu zosta∏ uruchomiony Szpital-
ny Oddzia∏ Ratunkowy, którego funkcjo-
nowanie powoduje zwi´kszenie kosztów.
Ponadto obecny kontrakt zawiera zani-
˝onà liczb´ punktów na niektórych od-
dzia∏ach szpitalnych i w poradniach spe-
cjalistycznych, co powoduje zagro˝enie
w∏aÊciwego zapewnienia Êwiadczeƒ me-
dycznych. Dyrektorzy szpitali pozostajà
nadal z nierozwiàzanymi problemami za-
bezpieczenia Êrodków finansowych na
podwy˝ki i sp∏at´ zobowiàzaƒ wobec do-
stawców. 

brady VI Konwentu Powiatów Wo-
jewództwa ¸ódzkiego, które odby∏y si´
pod koniec stycznia w Za∏´czu Wielkim
w powiecie wieluƒskim, po raz kolejny
zdominowa∏a problematyka funkcjono-
wania systemu opieki zdrowotnej w na-
szym paƒstwie. Szczegó∏owo rozwa˝ano
przyczyny i mo˝liwoÊci rozwiàzaƒ dra-
matycznej sytuacji szpitali powiatowych
w kontekÊcie projektu ustawy o pomocy
publicznej i restrukturyzacji zak∏adów
opieki zdrowotnej. 

WÊród zaproszonych goÊci byli m.in.
wiceminister zdrowia Ewa Kralkowska,
wicemarsza∏ek województwa Leszek
Konieczny, wicewojewoda Artur Ostro-
wski oraz Gra˝yna Dembska – z-ca dy-
rektora ¸ódzkiego Oddzia∏u NFZ.
W obecnoÊci przedstawicieli administra-
cji rzàdowej i administracji wojewódz-
twa ∏ódzkiego oraz parlamentarzystów
dyskutowano nad problemami, które,
pomimo wczeÊniej wypracowanych
wspólnie propozycji rozwiàzaƒ, nie zna-
laz∏y dotychczas odzwierciedlenia
w proponowanych przez rzàd dzia∏a-
niach legislacyjnych.

Projekt ustawy o pomocy publicznej
i restrukturyzacji zak∏adów opieki zdro-
wotnej nie zawiera skutecznych i realnych
rozwiàzaƒ. Przed∏u˝ajàce si´ procedury
legislacyjne oraz dyskusja nad ustawà nie
dajà nadziei na szybkà i skutecznà po-
praw´ sytuacji zad∏u˝onych szpitali. 

Samorzàdy powiatowe sà organem za-
∏o˝ycielskim dla wi´kszoÊci szpitali w Pol-
sce, które nie z winy dyrekcji czy te˝ orga-
nu za∏o˝ycielskiego znalaz∏y si´ w tragicz-
nej sytuacji finansowej. 

Pomimo ciàg∏ej pomocy organizacyj-
nej i finansowej dla swoich placówek, po-
dejmowanej przez organy za∏o˝ycielskie,
szpitale nie poradzà sobie bez oczekiwa-
nych i skutecznych rozwiàzaƒ ze strony
rzàdu i parlamentu. Wobec takiej sytu-
acji wiele zad∏u˝onych szpitali mo˝e nie
doczekaç wejÊcia w ˝ycie przepisów wy-
˝ej wspomnianej ustawy. Do tej pory
brakuje sieci szpitali publicznych, nie sà
te˝ znane ostateczne kryteria i zasady jej
tworzenia. 

Do chwili obecnej nie ma zatwierdzo-
nego wojewódzkiego planu zdrowotne-
go, co stwarza problem w przygotowaniu

O

ciàg dalszy na str. 4
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RÓ˚NICE TKWIÑ 
W ZASZ¸OÂCI

Dlaczego NFZ nie powo∏a∏ (czy jest
taki zamiar?) sta∏ego zespo∏u specjali-
stów do konsultacji nowych aktów praw-
nych ze Êwiadczeniodawcami, co mog∏oby
zapobiec nieporozumieniom, a w konse-
kwencji protestom?

Warunki zwiàzane z przebiegiem
konkursów by∏y opracowywane w poro-
zumieniu z konsultantami krajowymi
i wojewódzkimi – z jednej strony – oraz
z dyrektorami szpitali klinicznych –
z drugiej. Takim sta∏ym zespo∏em spe-
cjalistów sà konsultanci krajowi – spe-
cjaliÊci w poszczególnych dziedzinach
medycyny. Powo∏uje ich minister zdro-
wia. Ich opinie liczà si ,́ kiedy zachodzi
koniecznoÊç opracowania warunków
konkursu ofert na poszczególne rodzaje
Êwiadczeƒ zdrowotnych. W tej sytuacji
wydaje si ,́ ˝e nie ma potrzeby tworzenia
dodatkowych sta∏ych zespo∏ów specjali-
stów. W ka˝dym razie prezes Narodowe-
go Funduszu Zdrowia nie ma takich
uprawnieƒ.

Wprowadzanie nowych rozwiàzaƒ
i uregulowaƒ prawnych bardzo cz´sto
budzi wiele niejasnoÊci, nierzadko nie-
pokoje i protesty. Idzie wi´c o to, by
wszystkie wàtpliwoÊci wyjaÊniç i dysku-
towaç o nich. Dlatego zawsze ch´tnie
siadamy do sto∏u z przedstawicielami
Êrodowiska medycznego, uwzgl´dniajàc
jego postulaty i proÊby.

Dlaczego Êrednia stawka na jednego
ubezpieczonego jest w województwie
∏ódzkim ni˝sza o ponad 40 z∏ od Êredniej
krajowej, co stawia nasze województwo
na 11 miejscu w Polsce? Przecie˝ koszty
leczenia sà nieporównywalne, a podzia∏
Êrodków mia∏ byç sprawiedliwy?

O wielkoÊci Êrodków przypadajà-
cych na dany region decydowa∏y efekty

agregacji umów zawartych jeszcze
w 2003 roku przez kasy chorych. Jak
wiadomo, od kwietnia 2003 roku kasy
zosta∏y zastàpione przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. Agregacja da∏a mo˝-
liwoÊç zbadania dotychczasowej liczby
i kosztów Êwiadczeƒ medycznych wyko-
nanych w regionie, zarówno w ramach
bran˝owej, jak i regionalnej kasy cho-
rych. Umo˝liwi∏o to – po konsultacjach
z dyrektorami oddzia∏ów wojewódzkich
Narodowego Funduszu Zdrowia – usta-
lenie Êrednich stawek na jednego ubez-
pieczonego.

Tak wi´c ró˝nice w wysokoÊci Êrod-
ków w poszczególnych oddzia∏ach Fun-
duszu sà jeszcze zasz∏oÊcià z okresu
funkcjonowania kas chorych. Wynika
ona z obowiàzujàcego wówczas sposobu
finansowania i rozliczania si´ placówek
s∏u˝by zdrowia. Fundusz dà˝y do wy-
równywania tych stawek, ale to wymaga
czasu.

Oczywiste jest jednak, ˝e wi´cej
Êrodków trafia do regionów, w których
funkcjonujà du˝e instytuty medyczne
czy szpitale kliniczne. Cz´sto sà to pla-
cówki, gdzie przyjmowana jest wi´ksza
liczba pacjentów, a leczenie ich wymaga
skomplikowanych i kosztownych proce-
dur medycznych.

Szpitale zawar∏y porozumienia tylko
na pierwsze pó∏rocze 2004 roku. Jaki po-
ziom finansowania Êwiadczeƒ dla szpitali
przewiduje pan prezes na drugie pó∏rocze:
ni˝szy, taki sam, czy mo˝e wy˝szy?

Zgodnie z nowymi zasadami, 
w II pó∏roczu mo˝liwe b´dzie przesuwa-
nie Êrodków finansowych do placówek,
które przyjmà wi´cej pacjentów, z tych
miejsc, gdzie przyj´to ich mniej.

Przewidujemy, ˝e finansowanie
w drugim pó∏roczu 2004 roku b´dzie co
najmniej na tym samym poziomie, co
w pierwszym pó∏roczu. Nie nale˝y jed-
nak zapominaç, ˝e sp∏yw sk∏adki, wzrost
gospodarczy czy Êrodki uzyskane w ra-
mach nowego systemu rozliczania pro-
cedur medycznych mogà przynieÊç wi´k-
sze wp∏ywy do bud˝etu NFZ, a Êrodki
tak uzyskane b´dà w ca∏oÊci przekazane
na Êwiadczenia medyczne.

(mmm)

Rozmowa z Krzysztofem Panasem, 
prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia

Zgodnie z informacjà lekarzy POZ,
zawarte kontrakty nie zabezpieczajà rów-
nie˝ potrzeb zdrowotnych pacjentów w do-
statecznym stopniu, m.in. drastycznie
ograniczono kontrakty na diagnostyk´
i rehabilitacj´.

Stanowisko Konwentu w tej sprawie,
opracowane przez powo∏anà do tego ce-
lu komisj ,́ zostanie przes∏ane do rzàdu
i parlamentu oraz podane do publicznej
wiadomoÊci.

To tyle, jeÊli chodzi o sam Konwent.
Na zakoƒczenie pozwol´ sobie na osobi-
stà refleksj .́ Niestety, nie jest to, bo byç
nie mo˝e, refleksja przyjemna. Ju˝ drugà
kadencj´ sprawuj´ funkcj´ starosty wie-
luƒskiego i jak tylko si´gn´ pami´cià, jest
ona obcià˝ona problemami zwiàzanymi ze
s∏u˝bà zdrowia. Odnosz´ wra˝enie, ˝e my
wszyscy – od w∏adz paƒstwowych poczy-
najàc, a na w∏adzach samorzàdu teryto-
rialnego koƒczàc – poruszamy si´ wzd∏u˝,
pozbawionych wyjÊcia Êcian jakiegoÊ za-
mkni´tego kr´gu niemo˝noÊci, niekompe-
tencji, niezrozumienia. Z tym ˝e my, sa-
morzàdowcy, znaleêliÊmy si´ w jego wn´-
trzu niejako si∏à inercji. Rzàd i Minister-
stwo Zdrowia chcà dobrze – o tym jestem
przekonany – ale na chceniu si´ koƒczy.
Ich decyzje sà nietrafione, nie spe∏niajà
oczekiwaƒ spo∏ecznych, ani tych ze strony
pracowników s∏u˝by zdrowia, ani co naj-
wa˝niejsze – pacjentów, rozmijajàc si´
z nimi praktycznie w ka˝dym punkcie.

Nie wszystko mo˝na i da si´ wyt∏uma-
czyç zapaÊcià bud˝etu paƒstwa. Pani mini-
ster Kralkowska mówi∏a na Konwencie
o finansowaniu s∏u˝by zdrowia przez sa-
morzàdy. Zgoda, ale przecie˝ nie dzia∏a-
my w pró˝ni legislacyjnej. Zapytana prze-
ze mnie o ustawy i rozporzàdzenia, mogà-
ce nam to umo˝liwiç, nie potrafi∏a niestety
ich wskazaç. Czy to wina pani minister?
Na pewno nie w ca∏ej rozciàg∏oÊci tematu.
Mia∏a te˝ powstaç sieç szpitali, wÊród któ-
rych znaleêç si´ mia∏y powiatowe szpitale
szerokoprofilowe. Do dziÊ nie powsta∏a,
natomiast namawia si´ nas, samorzàdow-
ców, abyÊmy to my podj´li decyzj´ o tym,
który szpital zostanie w danym powiecie.
Pomijam ju˝ aspekt polityczny tej sprawy,
ale jak mamy przekonaç mieszkaƒców na-
szych powiatów, ˝e w sytuacji zagro˝enia
zdrowia i ˝ycia b´dà mieli do dyspozycji
kilkuoddzia∏owe szpitaliki bez oddzia∏ów
zabiegowych? To b´dà – prosz´ mi wyba-
czyç ostroÊç sformu∏owania – zwyk∏e
umieralnie. Czy o to chodzi ministerstwu?

Mieczys∏aw M. ¸uczak
Przewodniczàcy Konwentu 

Powiatów Województwa ¸ódzkiego
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przedstawiç kolejny program restruktury-
zacji SPZOZ. Starostwo Powiatowe
w Kutnie w oparciu o istniejàce prawo nie
ma przecie˝ ˝adnej mo˝liwoÊci finanso-
wego wsparcia dzia∏alnoÊci bie˝àcej
SPZOZ w Kutnie. Do dziÊ szpital zosta∏
dofinansowany ze Êrodków w∏asnych po-
wiatu kwotà ponad 1.600.000 z∏otych.
Obecnie Starostwo Powiatowe w Kutnie
kontynuuje sp∏acanie zaciàgni´tego w
2003 roku na rzecz SPZOZ kredytu
w kwocie 6 milionów z∏otych. Ponadto
z inicjatywy powiatowych w∏adz samo-
rzàdowych uruchomione zosta∏o specjal-
ne konto bankowe pod nazwà „Darowi-
zny na leki, Êrodki i sprz´t medyczny”.
Ârodki finansowe gromadzone na tym
koncie b´dà wykorzystywane zgodnie ze
wskazaniem, tj. na zakup lekarstw, Êrod-
ków i sprz´tu medycznego. W porozu-
mieniu z dyrekcjà szpitala starostwo b´-
dzie dokonywa∏o potrzebnych zakupów
i w formie daru rzeczowego przekazywa-
∏o SPZOZ.

– Zwa˝ywszy na bardzo trudnà sytu-
acj´ finansowà szpitala w Kutnie i na
docierajàce do naszego urz´du deklara-
cje pomocy, mamy nadziej ,́ ˝e konto

Ju˝ od wielu miesi´cy spokojnie za-
snàç nie mo˝e Waldemar Matusz,  dy-
rektor SPZOZ w Kutnie, poniewa˝ kie-
rowany przez niego szpital znajduje si´
na skraju bankructwa. Obecnie zad∏u˝e-
nie placówki wynosi ju˝ ponad 40 milio-
nów z∏otych i w ka˝dej chwili grozi jej
zamkni´cie. Tragedià szpitala sà przede
wszystkim stare d∏ugi, których sp∏acanie
powoduje narastanie nowych zobowià-
zaƒ. Komornik przejmuje od 25 do 39%
przychodów, co parali˝uje zarzàdzanie
wydatkami szpitala. Po raz pierwszy
w historii szpitala, w grudniu minionego
roku, jego pracownicy nie otrzymali
pensji. To wynik zablokowania konta
przez komornika,  który rozpoczà∏ pro-
cedur´ Êciàgania nale˝noÊci wynikajà-
cych z tzw. ustawy „203”, która gwaran-
towa∏a podwy˝ki poborów dla pracow-
ników s∏u˝by zdrowia. Podwy˝k´ t´
w 2002 roku wprowadzono jedynie na
papierze, ale jej skutki prawne sà obec-
nie op∏akane. Procedur´ egzekucji nale˝-
noÊci wszcz´∏o 150 pracowników z liczà-
cej 709 osób za∏ogi szpitala. Akcji tej
jednak nie popiera Zwiàzek Zawodowy
Piel´gniarek i Lekarzy, którego prze-
wodniczàca Barbara Rutowicz jest zda-

nia,  ˝e zagroziç to mo˝e w ogóle istnie-
niu szpitala w Kutnie. Optymizmem nie
napawa te˝ podpisany przez SPZOZ
w Kutnie tegoroczny kontrakt z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia (na zada-
nia SP ZOZ w Kutnie NFZ przewiduje
w bie˝àcym roku 26 milionów z∏otych),
który jest ni˝szy ni˝ ubieg∏oroczny. Dla-
tego te˝, zdaniem Matusza, na pytanie,
jak d∏ugo b´dzie jeszcze funkcjonowa∏
szpital w Kutnie, nikt nie jest obecnie
w stanie odpowiedzieç.

– Nie mamy ˝adnych szans na prze-
trwanie w tym stanie. Brakuje pieni´dzy
i dobrej organizacji pracy. Za te pienià-
dze, które w tym roku zakontraktowa∏
dyrektor, b´dziemy w stanie prze˝yç za-
ledwie kilka miesi´cy – mówi Barbara
Mordzak, przewodniczàca szpitalnej
„SolidarnoÊci”.

Natomiast Pawe∏ Wo∏oszyn, wicesta-
rosta kutnowski, jest przekonany, ˝e szpi-
tal przetrwa rok 2004, ale jego funkcjo-
nowanie trzeba dostosowaç do otrzyma-
nych mniejszych pieni´dzy z Narodowe-
go Funduszu Zdrowia, czyli po raz kolej-
ny ograniczyç koszty utrzymania placów-
ki. Nie wiadomo jeszcze, gdzie konkret-
nie, ale ju˝ wkrótce dyrektor szpitala ma

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

w Kutnie i ¸´czycy

Szpital w ¸´czycy
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bankowe nie pozostanie puste, ˝e nasza
inicjatywa spotka si´ z odzewem ze stro-
ny osób prawnych i fizycznych – mówi
Mariola Baranowska, rzecznik prasowy
Starostwa Powiatowego w Kutnie

Mieszkaƒcy powiatu kutnowskiego
nie wyobra˝ajà sobie, aby szpital w Kut-
nie przesta∏ istnieç. Podobnego zdania
sà równie˝ jego pracownicy, którzy de-
klarujà, ˝e b´dà broniç przed upadkiem
swojego miejsca pracy

W kutnowskim szpitalu, który obec-
nie liczy 480 ∏ó˝ek, rocznie leczy si´ oko-
∏o 16 tysi´cy osób i wykonuje si´ ponad
3500 operacji.

Dlatego te˝ by∏oby bardzo êle, gdyby
przesta∏ istnieç. Trudno bez szpitala by∏o-
by nam ˝yç – mówià zatroskani kutnianie.

Natomiast w znacznie lepszej sytuacji
ekonomicznej znajduje si´ oddalony
o kilkanaÊcie kilometrów od Kutna szpi-
tal w ¸´czycy. Powsta∏ on 1973 roku ja-
ko szpital na 365 ∏ó˝ek i zatrudnia∏ wte-
dy oko∏o tysiàca pracowników. DziÊ, po
wielu przekszta∏ceniach, liczy 10 oddzia-
∏ów, dysponuje 260 ∏ó˝kami i zatrudnia
490 pracowników oraz posiada 24 spe-
cjalistyczne poradnie, w tym te˝ porad-
ni´ paliatywnà, zajmujàcà si´ domowà
opiekà hospicyjnà nad pacjentami w ter-
minalnym okresie ˝ycia.

¸´czycki SPZOZ ju˝ od wielu lat na-
le˝y do najlepszych placówek medycz-
nych w Polsce i obecnie jest jedynym
w szpitalem w województwie ∏ódzkim,

który posiada ju˝ po raz drugi z rz´du
pe∏nà akredytacj´ Centrum Monitoro-
wania JakoÊci. Zdaniem Andrzeja Ol-
szewskiego, dyrektora SPZOZ w ¸´czy-
cy, jest to efekt wielu lat pracy ca∏ego ze-
spo∏u, zarówno zarzàdzajàcego szpita-
lem, jak i te˝ szeregowych pracowników.

Miarà sukcesu jest to, ˝e doktorowi
Olszewskiemu, który od 13 lat jest dy-
rektorem szpitala w ¸´czycy, uda∏o si´
skupiç wokó∏ siebie grup´ ludzi podob-
nie myÊlàcych o sprawach s∏u˝by zdro-
wia oraz wytworzyç wÊród nich kole˝eƒ-
skà i przyjacielskà atmosfer´ opartà na
wzajemnym zaufaniu. 

– To nie dzieje si´ z dnia na dzieƒ.
Akredytacja i certyfikat jakoÊci, jaki po-
siadamy, jest wynikiem tak˝e d∏ugoter-
minowego planu dzia∏aƒ. Ju˝ od wielu
lat opracowujemy plany strategiczne
rozwoju szpitala i staramy si´ realizowaç
pewne za∏o˝enia,  które w tych planach
formu∏ujemy. Pierwszy taki plan,
uwzgl´dniajàcy epidemiologi ,́ zachoro-
walnoÊç, ruchy migracyjne oraz demo-
grafie opracowaliÊmy ju˝ w 1994 roku
przy udziale Collegium Medicum
w Krakowie. Ponadto w po∏owie lat 90.
szpital w ¸´czycy w∏àczony by∏ do pro-
gramu, który realizowany by∏ wspólnie
przez Uniwersytet Harvarda i Colle-
gium Medicum. Staramy si´ myÊleç
przede wszystkim o pacjencie i realizo-
waç w∏asne pomys∏y, jak i szukaç inspi-
racji na zewnàtrz. W Êrodowisku panuje
taka opinia, ˝e jeÊli coÊ si´ w medycynie

dzieje, to szpital w ¸´czycy stara si´ byç
pierwszy, np. byliÊmy jednà z pierwszych
lecznic w Polsce,  które zg∏osi∏y akces
stworzenia szpitalnego oddzia∏u ratun-
kowego – mówi Andrzej Olszewski.

Ju˝ od kilku lat z roku na rok coraz
wi´cej osób korzysta z us∏ug szpitala, nie
tylko z regionu ∏´czyckiego, ale równie˝
powiatów oÊciennych. Pi´ç lat temu le-
czy∏o si´ tutaj oko∏o 8 tysi´cy pacjentów.
DziÊ jest ich ju˝ ponad 12 tysi´cy. Taki
efekt mo˝na osiàgnàç przy doskona∏ej
organizacji i skróceniu czasu pobytu pa-
cjenta w naszej placówce. Dzisiaj okres
pobytu chorego w szpitalu w ¸´czycy
trwa oko∏o 5 dni. – Staramy si´ pacjenta
szybko zdiagnozowaç i jak najlepiej le-
czyç zapewnia – jeden z zatrudnionych
tutaj lekarzy

Zdaniem Andrzeja Olszewskiego,
g∏ównym atutem ∏´czyckiego szpitala sà
jego pracownicy, a szczególnie Êredni
personel medyczny, który stara si ,́ by
pacjent by∏ zadowolony i mia∏ poczucie,
˝e s∏u˝ba zdrowia stara si´ czyniç
wszystko wokó∏ niego, co jest mo˝liwe,
aby poprawiç jego stan.

Dlatego te˝ od kilku lat ∏´czycki
SPZOZ prowadzi dok∏adnà analiz´
przyczyn niezadowolenia pacjentów, ich
zgonów oraz niepowodzeƒ w leczeniu.

– Pope∏niamy przecie˝ równie˝
w swojej pracy b∏´dy,  ale robimy wszyst-
ko, aby by∏o ich najmniej – dodaje Ol-
szewski.

¸´czycki SPZOZ ma równie˝ takie
same problemy, jak i inne szpitale, wyni-
kajàce przede wszystkim z niewystarcza-
jàcego finansowania ca∏ej naszej s∏u˝by
zdrowia. Zad∏u˝enie szpitala z grodu
Boruty wynosi obecnie oko∏o 7 milio-
nów z∏otych. Sà to g∏ównie zobowiàza-
nia wobec dostawców. Natomiast zobo-
wiàzania wobec pracowników sà nie-
wielkie, poniewa˝ w ∏´czyckim szpitalu
tylko z ma∏ym poÊlizgiem realizowana
jest ustawa 203. Wyp∏acany jest równie˝
na bie˝àco fundusz socjalny. Ponadto
pracownicy informowani sà o proble-
mach szpitala. 

– Rozumiejà je i sà odpowiedzialni
oraz pracowici. Za to ich podziwiam
i szanuj´ bo przecie˝ wszyscy razem
tworzymy wielkà rodzin´, dla której
szpital jest drugim domem. W tym te˝
tkwi tajemnica naszego sukcesu – doda∏
koƒczàc rozmow´ Andrzej Olszewski,
który oprócz sprawowania funkcji dy-
rektora szpitala w ¸´czycy, dzia∏a rów-
nie˝ na niwie samorzàdowej, reprezen-
tujàc powiat ∏´czycki w Sejmiku Woje-
wództwa ¸ódzkiego.

Wojciech PeteraSzpital w ¸´czycy
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STRATEGIA ROZWOJU 
WOJEWÓDZTWA 

JEST REALIZOWANA 

opieki zdrowotnej, zwi´kszenie dost´pno-
Êci Êwiadczeƒ zdrowotnych oraz zapew-
nienie wysokiej jakoÊci opieki zdrowotnej
i profilaktyki.

Czego w naszym regionie mo˝emy si´
spodziewaç po przystàpieniu Polski do
Unii Europejskiej?

Integracja z Unià Europejskà ozna-
cza swobodny przep∏yw kapita∏u i nowo-
czesnych technologii, a wi´c tak˝e
i wzrost liczby nowych inwestycji. Przy-
najmniej niektóre kraje Unii od zaraz,
a inne po up∏ywie pewnego okresu,
otworzà swoje rynki pracy dla obywateli
krajów wst´pujàcych do wspólnoty.
W kwietniu, jako pierwsi w kraju, zorga-
nizujemy spotkanie z pracodawcami
z krajów UE, którzy przyjadà do nas
z ofertami pracy. Tak˝e jako pierwsi
uruchomiliÊmy w styczniu tego roku
program „Job Rotation” – wsparcie ma-
∏ych i Êrednich firm daje nadziej´ na no-
we miejsca pracy. 

Obecnie pracujemy w województwie
nad regionalnà strategià innowacji zna-
nà jako LORIS, co warunkuje uzyskanie
znaczàcych Êrodków finansowych na
wsparcie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej i spo∏ecznej, realizowa-
nej przez samorzàdy terytorialne gmin,
powiatów i województwa. 

W ramach programu spójnoÊç spo-
∏eczno-gospodarcza dla naszego woje-
wództwa przewidywana jest w latach
2004-2006 kwota wsparcia w wysokoÊci
158 mln euro. Samorzàdy terytorialne
mogà ponadto uzyskaç Êrodki z sektoro-
wych programów operacyjnych. Kwoty
z tych programów nie sà limitowane,
a przyznanie tych Êrodków zale˝y od ja-
koÊci sk∏adanych projektów, których jest
ju˝ blisko 500. 

Rozmawia∏: Marian Strzelecki

Czy trudnoÊci w finansach publicznych
parali˝ujà realizacj´ strategii rozwoju wo-
jewództwa ∏ódzkiego?

Z pewnoÊcià nie u∏atwiajà. Dotych-
czas nasz bud˝et w 98 proc. zale˝ny by∏
od bud˝etu paƒstwa. Rok 2004 przy-
niós∏ w tym wzgl´dzie zmiany. Teraz po-
nad po∏ow´ bud˝etu województwa sta-
nowià dochody z PIT i CIT. Jest wi´c
szansa na rozwój. Przypomn ,́ ˝e strate-
gia koncentruje si´ na sprawach najistot-
niejszych i stanowi wytycznà do podej-
mowania dzia∏aƒ przez w∏adze woje-
wództwa. Rozwini´ciem strategii sà
szczegó∏owe programy sektorowe w sfe-
rze spo∏ecznej, ekonomicznej oraz funk-
cjonalno-przestrzennej. Opracowano
i przyj´to do realizacji m.in. programy:
ochrony Êrodowiska, gospodarki odpa-
dami, aktywizacji obszarów wiejskich,
profilaktyki gruêlicy p∏uc, regionalny
system informacji przestrzennej, plan
inwestycji sportowych, regionalnà stra-
tegi´ zatrudnienia, plan zagospodarowa-
nia przestrzennego.

Dokumenty majà charakter ramowy
i sà podstawà do przyj´cia odpowied-
nich strategii lokalnych. Sà one gwaran-
tem trwa∏ego i zrównowa˝onego rozwo-
ju województwa. ¸ódzkie obj´te zosta∏o
tak˝e programami pomocowymi UE.
Wiele przedsi´wzi´ç drogowych, ekolo-
gicznych i dotyczàcych zasobów ludz-
kich jest realizowanych w ramach pro-
gramów PHARE, PAOW czy wczeÊniej
ISPA, SAPARD. 

Zwi´kszenie atrakcyjnoÊci regionu
w du˝ym stopniu warunkowane jest do-
st´pnoÊcià komunikacyjnà.

To naturalne. W maju 2000 r. przyj´to
„Koncepcj´ programu rozwoju sieci dro-
gowej do 2015 r.”, dotyczàcà zarówno
dróg krajowych, jak i wojewódzkich.
Oznacza to dostosowanie dróg do stan-
dardów unijnych, np. poprzez przebudo-
w´ skrzy˝owaƒ, budow´ i remonty mo-
stów, tak˝e chodników. W latach 2000-
-2005 zaplanowano realizacj´ inwestycji,
których wartoÊç wynosi 164 mln z∏. Istnie-
je równie˝ mo˝liwoÊç pozyskania na ten

cel Êrodków z Banku Âwiatowego i fundu-
szy w ramach zintegrowanego programu
operacyjnego rozwoju regionalnego.

Zaawansowane sà prace przygoto-
wawcze do budowy odcinków autostrad
przechodzàcych przez nasze wojewódz-
two. Wspólnie z wojewodà ∏ódzkim,
parlamentarzystami, w∏adzami samo-
rzàdów ¸odzi, Rawy Mazowieckiej
i Skierniewic zabiegamy o budow´ lotni-
ska w okolicach Rawy Mazowieckiej,
rozwój Lublinka oraz uruchomienie
szybkiej kolei ¸ódê – Warszawa. 

Zrównowa˝ony rozwój województwa
to tak˝e sfera kultury. 

WczeÊniej zaplanowane zadania sà
realizowane. Dotyczà one m.in. prac in-
westycyjnych w zakresie poprawy stanu
bazy ¸ódzkiego Domu Kultury, Teatru
im. S. Jaracza, Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej, Muzeum Arche-
ologicznego i Etnograficznego, Muzeum
Sztuki oraz budowy filharmonii. Na po-
wy˝sze zadania w latach 2002-2003 wy-
dano ponad 50 mln z∏. 

Samorzàd województwa partycypuje
w ambitnych przedsi´wzi´ciach arty-
stycznych o wydêwi´ku mi´dzynarodo-
wym, jak ¸ódzkie Spotkania Baletowe
i Festiwal Filmowy Sztuki Operatorskiej
„Camerimage”.

Pragn´ podkreÊliç, i˝ w projekcie bu-
d˝etu na 2004 r. zaplanowaliÊmy wzrost
wydatków na kultur´ o 4 mln z∏. 

S∏u˝ba zdrowia jest tà dziedzinà, o któ-
rej kondycj´ niepokoimy si´ wszyscy.

W czerwcu 2001 sejmik przyjà∏ pro-
gram polityki zdrowotnej na lata 2001-
-2005, który okreÊli∏ priorytety w podsta-
wowej i specjalistycznej opiece zdrowot-
nej, lecznictwie zamkni´tym oraz promo-
cji zdrowia i profilaktyce. Warto pami´-
taç, i˝ prawie po∏owa pacjentów woje-
wództwa jest hospitalizowana w woje-
wódzkich samorzàdowych jednostkach
organizacyjnych s∏u˝by zdrowia. 

Niestety, sejmik nie przyjà∏ wojewódz-
kiego planu zdrowotnego na 2004 r., któ-
ry przewidywa∏ usprawnienie systemu ra-
townictwa medycznego, reorganizacj´

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

– mówi Mieczys∏aw Teodorczyk, 
marsza∏ek województwa ∏ódzkiego

2004-02  2/03/2004  10:39  Page 7



Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego www.lodzkie.pl

RYZYKO W OCHRONIE
ZDROWIA
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temat numeru

mane w gestii systemu sàdownictwa, i nie
nale˝y ich stamtàd usuwaç. System powi-
nien byç jednak zdecydowanie uspraw-
niony. Najcz´Êciej wskazywano koniecz-
noÊç wprowadzenia specjalistycznych sà-
dów medycznych, które zajmowa∏yby si´
wy∏àcznie kwestiami zaniedbaƒ medycz-
nych. Przyspieszenie rozpatrywania
spraw w sàdach powszechnych jako spo-
sób na popraw´ sytuacji w zakresie spraw
o zaniedbanie medyczne ma mniejszà
grup´ zwolenników. 

Przeprowadzone badanie przyczyni∏o
si´ do o˝ywienia dyskusji na temat proble-
mów, które sà zawsze obecne w medycynie
– b∏´dów w sztuce lekarskiej, systemów
odszkodowaƒ, minimalizacji skutków nie-
korzystnych przypadków i ogólnej popra-
wy bezpieczeƒstwa.

Projekt MORPH by∏ prowadzony w ra-
mach Programu Leonardo da Vinci. Jego re-
alizacja zakoƒczy∏a sí  pod koniec 2003 r.

Fundacja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci
zorganizowa∏a równie˝ seminarium „Pry-
watyzacja s∏u˝by zdrowia – wybór czy ko-
niecznoÊç”. Prowadzi szkolenia w zakresie
wdra˝ania systemu zarzàdzania jakoÊcià
w jednostkach s∏u˝by zdrowia (ISO) i la-
boratoriach medycznych.

(mmm)

MORPH (Management of Risks &
Practices in Healthcare) to mi´dzynaro-
dowy projekt, realizowany jest przez pi´ç
instytucji z czterech paƒstw europejskich:
Bu∏garii, Irlandii, Polski i Wielkiej Bryta-
nii. Inicjatorem i liderem projektu jest In-
teresource Group Limited (Irlandia).
Drugim partnerem jest Instytut Medycy-
ny Sàdowej Uniwersytetu w Dublinie.
Kolejni partnerzy projektu to Wydzia∏
Fizyki Medycznej Uniwersytetu w Dun-
dee, Szkocja/Wielka Brytania oraz Sto-
warzyszenie Opieki Zdrowotnej, Bu∏ga-
ria. Fundacja Rozwoju Przedsi´biorczo-
Êci w ¸odzi jest realizatorem polskiej cz´-
Êci projektu. 

Termin zarzàdzanie ryzykiem pojawi∏
si´ dla opisania polityki, praktyki i proce-
dur, których celem jest okreÊlenie, kwan-
tyfikacja i obni˝enie ryzyka, wobec jakie-
go stajà placówki s∏u˝by zdrowia i po-
szczególni lekarze – informuje dr Ewa
Sadowska-Kowalska, prezes FRP w ¸o-
dzi. – Brak zarzàdzania ryzykiem, proto-
ko∏u medyczno-prawnego oraz procedur
mogà prowadziç do kosztownych spraw
sàdowych, które naruszajà ograniczone
zasoby i powodujà powa˝ny stres specjali-
stów od ochrony zdrowia i pacjentów.
W realiach polskich jest to problematyka
nowa. Nale˝y si´ spodziewaç, ˝e rozwój
uregulowaƒ i praktyk w tej dziedzinie na-
stàpi za 2-3 lata. Projekt MORPH ma na
celu okreÊlenie tendencji i praktyk leczni-
czych w instytucjach ochrony zdrowia
w zakresie zarzàdzania ryzykiem oraz
podniesienie i rozwój ÊwiadomoÊci oraz
stosowanych standardów w tym zakresie.

Projekt MORPH dokona∏ porówna-
nia zarzàdzania ryzykiem i praktykami
leczniczymi w ochronie zdrowia w dwóch
krajach Irlandii i Wielkiej Brytanii oraz
w dwóch krajach kandydujàcych – Polsce
i Bu∏garii. Mia∏ zatem wyraêne zadanie –
dostarczenie ró˝norodnych narz´dzi edu-
kacyjnych, które pomogà zapewniç sto-
sowanie „dobrych praktyk” w ochronie
zdrowia w Europie i poza nià. 

I dostarczy∏. Reformy polskiego syste-
mu opieki zdrowotnej ujawni∏y wiele no-
wych problemów. Ich sprecyzowanie wy-
maga nie tylko ca∏kowicie nowego podej-
Êcia prawnego i organizacyjnego, ale wy-
pracowania efektywnych instrumentów
∏agodzàcych coraz bardziej dokuczliwy
problem elementów ryzyka, towarzyszà-
cych dzia∏alnoÊci lekarzy i piel´gniarek
oraz zak∏adów opieki zdrowotnej. Ryzy-
ko to przybiera coraz wyraêniejszy wy-
miar finansowy, zagra˝a podmiotom
Êwiadczàcym us∏ugi medyczne, ale jego
ofiarà stajà si´ korzystajàcy z us∏ug me-
dycznych pacjenci. 

Ankieta rozes∏ana zosta∏a do 2001 loso-
wo wybranych organizacji. Kwestionariusz
skierowano do 523 szpitali publicznych
i prywatnych, do 808 jednostek prowadzà-
cych praktyki lekarsko-piel´gniarskie,
do 670 poradni stomatologicznych, no i do-
st´pna by∏a na naszej stronie internetowej
– mówi dr Ma∏gorzata Kurzyniec-Sikor-
ska, wiceprezes FRP w ¸odzi. 

– Na pytanie, czy w firmie istnieje poli-
tyka zarzàdzania ryzykiem w postaci ce-
lów, misji, zasad regulaminów rzàdzàcych
procedurami, twierdzàco odpowiedzia∏o 40
proc. respondentów. Mo˝na przypuszczaç,
˝e niski odsetek pozytywnych odpowiedzi
jest wynikiem braku wymogów formalnych
w wi´kszoÊci tych instytucji.

Ogó∏em polityka zarzàdzania ryzy-
kiem wystàpi∏a w 49 jednostkach i w jed-
nej trzeciej zawiera system szkoleƒ. Nale-
˝y zatem przypuszczaç, ˝e tylko w nie-
spe∏na po∏owie firm, które zdefiniowa∏y
polityk´ zarzàdzania ryzykiem, wprowa-
dzono obowiàzkowy system szkolenia
osób odpowiedzialnych za t´ dzia∏alnoÊç.
Ponad po∏owa ankietowanych uzna∏a, ˝e
rzàd powinien wziàç udzia∏ w uregulowa-
niu procesu zarzàdzania ryzykiem. We-
d∏ug ponad 90 proc. ankietowanych za-
niedbania medyczne powinny byç utrzy-

Podczas szkolenia dotyczàcego zarzàdzania ryzykiem i praktykami w sektorze ochrony zdrowia, 
w siedzibie FRP w ¸odzi

Fundacja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci w ¸odzi przeprowadzi∏a
badania, z których wynika m.in., ˝e kwestia osàdzania 
zaniedbaƒ medycznych powinna pozostaç w gestii
sàdownictwa i nie nale˝y jej stamtàd usuwaç.
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BUD˚ET 
PE¸EN DYLEMATÓW
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Tematem, który zdominowa∏ obrady
XX Sesji Sejmiku Województwa ¸ódzkie-
go by∏a sprawa przyj´cia bud˝etu na 2004
rok. Koalicji SLD-PSL nie uda∏o si´ prze-
forsowaç bud˝etu. Za jego przyj´ciem g∏o-
sowali wszyscy radni SLD I PSL. Przeciw
by∏o 18 radnych, z Samoobrony – 9, Ligi
Polskich Rodzin – 6, W∏odzimierz Fisiak –
z Platformy Obywatelskej oraz dwoje rad-
nych niezale˝nych – Dorota Biskupska-
-Neidowska i Micha∏ Kasiƒski. Od g∏osu
wstrzyma∏ si´ Jaros∏aw Berger – radny nie-
zale˝ny. 

Zastanawiajàce, jak mog∏o dojÊç do
nieprzyj´cia projektu bud˝etu wojewódz-
twa, skoro w trakcie opiniowania go przez
poszczególne komisje nie by∏o wielu g∏o-
sów przeciwnych (z wyjàtkiem Komisji
Rolnictwa). Co zatem zadecydowa∏o o od-
rzuceniu pozytywnie zaopiniowanego
przez Regionalnà Izb´ Obrachunkowà
projektu bud˝etu, do którego w dodatku
skarbnik województwa Jadwiga Kawecka
skrz´tnie nanios∏a sugestie radnych z po-
szczególnych komisji? Do rezerwy bud˝e-
towej przesuni´to np. kwot´ 200 tys. z∏,
którà uprzednio zapisano pod has∏em:
program „Pilica”.

Radny Micha∏ Król (LPR) mia∏ za z∏e
zarzàdowi województwa brak strategii,
z której powinny wynikaç wydatki. 

Radna Jolanta Mitka (Samoobrona)
skrytykowa∏a bud˝et i obwini∏a zarzàd za
brak pomys∏u na poszukiwanie pieni´dzy.
Zbigniew ¸uczak (Samoobrona) pyta∏,
dlaczego radni majà przyjmowaç do reali-
zacji bud˝et, z którego nikt nie jest zado-
wolony, który niczego nie za∏atwia, ani
gminom, ani powiatom. Jan Darnowski
(SLD) ripostowa∏, ˝e w ustawie o samo-
rzàdach wyraênie zapisano, ˝e nie nale˝y
ingerowaç w dzia∏ania lokalnych samorzà-
dów. Anna Strzechowska (SLD), prze-
wodniczàca w Komisji Bud˝etu, stwierdzi-
∏a, ˝e wi´kszoÊcià g∏osów komisja pozy-
tywnie zaopiniowa∏a plan finansowy, li-
czàc na dop∏yw Êrodków z zewnàtrz. Kon-
strukcji bud˝etu w którym dochody sà
mniejsze o ponad 7 mln z∏, zaÊ deficyt
wi´kszy o 3,2 mln stanowczo przeciwsta-
wi∏ si´ W∏odzimierz Fisiak (PO). „Rok te-
mu zarzàd deklarowa∏ zgo∏a inny kierunek
– ograniczenie deficytu i wzrost inwestycji.
DziÊ stawia si´ radnych pomi´dzy stra-
chem i przetrwaniem, a powinno nam,
radnym, zale˝eç na odwa˝nych decyzjach”
– uwa˝a W. Fisiak.

Marsza∏ek Teodorczyk odpiera∏ zarzu-
ty, wyjaÊniajàc, ˝e po raz pierwszy bud˝et
województwa ma znamiona rozwojowego,
ale to nie znaczy, ˝e wi´cej pieni´dzy le˝y
w kasie, tylko ˝e te pieniàdze trzeba wy-

pracowaç, ˝e krojono bud˝et na miar´ za-
daƒ, które s∏u˝à ca∏emu województwu,
a nie pojedynczym, lokalnym samorzà-
dom. „Czy znajdzie si´ wÊród radnych
ktoÊ, kto zaneguje potrzeb´ budowy mo-
stu w ¸´czycy, drogi w Rzgowie, chodni-
ków, podnoszàcych bezpieczeƒstwo pie-
szych albo biblioteki pedagogicznej w Sie-
radzu?” – pyta∏ marsza∏ek.

Jako ostatni w debacie nad bud˝etem
wszed∏ na mównic´ radny Jacek Popecki
(Samoobrona). Zapyta∏ przewodniczàce-
go sejmiku o czas, dany mu w dyskusji, po
czym d∏ugo milcza∏ i zakoƒczy∏ to swoje
milczenie przytoczeniem fragmentu usta-
wy, mówiàcym o obowiàzkach radnego.
Ten nietypowy „g∏os w dyskusji” ka˝dy in-
terpretowa∏ na swój sposób.

W tej sytuacji bud˝et b´dzie g∏osowany
jeszcze raz. Przyj´to natomiast dwie
uchwa∏y bardzo istotne z punktu widzenia
dalszego funkcjonowania wa˝nych placó-
wek medycznych – Stacji Ratownictwa
Medycznego oraz szpitala im. M. Koper-
nika. Radni wyrazili zgod´ na ustanowie-
nie hipotek na obydwu nieruchomoÊciach,
co umo˝liwi zaciàgni´cie kredytu, pozwa-
lajàcego na odd∏u˝enie obydwu instytucji.
Kredyty b´dà sp∏acane przez stacj´ i szpi-
tal. Przyj´to plan pracy sejmiku na 2004 r.

Anna Orzechowska

Dy˝ury radnych
wojewódzkich

Wies∏aw Garstka (SLD) – ka˝da pierw-
sza i trzecia Êroda miesiàca godz. 16.00-
17.00. Starostwo w Kutnie.
Kazimierz Maruszewski (SLD) – ka˝dy
poniedzia∏ek godz. 12.00 – 15.00. Regio-
nalne Biuro Samorzàdowe w Sieradzu
(ul. KoÊciuszki 5), ka˝dy piàtek 11.00 –
13.00,  Delegatura ¸ódzkiego Urz´du
Wojewódzkiego w Sieradzu (plac Wolno-
Êci 3 I p. pok.112), pierwszy wtorek ka˝-
dego miesiàca 13.00 – 15.00, Urzàd Mar-
sza∏kowski w ¸odzi I p. pok. 106 ul. Sien-
kiewicza 3, drugi wtorek ka˝dego miesià-
ca 11.00– 13.00 Wieluƒ, biuro SLD (ul.
Królewska 1 I p.), drugi wtorek ka˝dego

XX Sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

miesiàca 14.00 – 16.00 Paj´czno Biuro
Parlamentarno-Samorzàdowe SLD (ul. 
1 Maja 8), trzeci wtorek miesiàca 13.00 –
15.00 Wieruszów, Biuro Parlamentarno-
-Samorzàdowe SLD (Rynek 10. I p.).
Krystyna Ozga (PSL) – pierwsza Êroda
ka˝dego miesiàca 15.00 -17.00 Skiernie-
wice ul. Jagielloƒska 34.
Aneta Krawczyk (Samoobrona) – ka˝dy
czwartek 11.00 – 13.00 Radomsko,  Staro-
stwo Powiatowe w Radomsku,  pok. 108.
Artur Bagieƒski (PSL) – ka˝da druga
i czwarta Êroda miesiàca,  godz. 16.00 –
17.00, Opoczno, redakcja tygodnika
TOP (ul. Westerplatte)
Marek Wojtera (Samoobrona) – pierwszy
i trzeci wtorek miesiàca godz. 15.00 –
16.00. Starostwo Powiatowe w ¸´czycy.
Stanis∏aw Boczek (SLD) – ka˝da pier-
wsza i trzecia Êroda miesiàca, godz.

13.00 – 15.30, Starostwo Powiatowe
w Piotrkowie Trybunalskim.
Micha∏ Kasiƒski (niezale˝ny) – ka˝dy
wtorek po godz. 15.00,  siedziba Sejmi-
ku Województwa ¸ódzkiego, (¸ódê, ul.
Sienkiewicza 3)
W∏odzimierz Fisiak (Platforma Obywa-
telska) – pierwszy poniedzia∏ek miesiàca
godz. 15.00 – 16.30 w siedzibie PO w ¸o-
dzi przy ul. Moniuszki 4.
Anna Strzechowska (SLD) – pierwsza
i trzecia Êroda miesiàca, godz. 15.00 –
16.30 w siedzibie Sejmiku Województwa
¸ódzkiego (Sienkiewicza 3).
Stanis∏aw Olas (PSL) – ka˝dy czwartek po
godz. 15.00,  w siedzibie Sejmiku Woje-
wództwa ¸ódzkiego (ul. Sienkiewicza 3).
Jaros∏aw Berger (niezale˝ny) – drugi 
i czwarty czwartek miesiàca godz. 15.00 –
16.00 – Urzàd Miasta ¸odzi – sala 106.
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Z PRAC KOMISJI cjalistycznego Szpitala im. M. Kopernika.
WyjaÊniono radnym powody du˝ego za-
d∏u˝enia tych placówek, a tak˝e nie za-
wsze wykorzystanego w pe∏ni ich poten-
cja∏u. Dzi´ki restrukturyzacji placówki te
b´dà w stanie same sp∏acaç kredyt.

TYM RAZEM W NIK-u 

Wydaje si ,́ ˝e cz∏onkowie komisji do-
raênej, powo∏anej specjalnie do zbadania
prawid∏owoÊci w realizacji programu „Pi-
lica”, nie byli ukontentowani informacja-
mi, jakie otrzymali w trakcie spotkania
w siedzibie ∏ódzkiej delegatury NIK.
Kontrolerzy izby nie badali bowiem
szczegó∏ów pracy nad programem
w pierwszej kadencji Sejmiku Wojewódz-
twa ¸ódzkiego (1999-2003), a tylko
z okresu jego powstania jako programu

regionalnego „Pilica”,
jeszcze w dawnym wo-
jewództwie piotrkow-
skim. W tym okresie
nie stwierdzono nie-
prawid∏owoÊci, które
skutkowa∏yby doniesie-
niem do prokuratury. 

„Pilic´”, jako pro-
gram wojewódzki, sej-
mik przyjà∏ w 2001 ro-
ku, ale z bud˝etu woje-
wódzkiego nie wydano
na ten cel z∏otówki.
Komisja doraêna kry-
tycznie ocenia sejmik
i zarzàd województwa

za niedostatecznà kontrol´ nad wydawa-
niem publicznych pieni´dzy, przekazywa-
nych z WFOÂ do spó∏ki Eko-Consulting.

PODZI¢KOWANIE

Dyrekcja Gimnazjum nr 40 w ¸odzi
sk∏ada podzi´kowanie radnym Sejmiku
Województwa ¸ódzkiego, a w szczegól-
noÊci radnym Klubu Samoobrony, za
udzielonà pomoc finansowà oraz ˝yw-
noÊç. Dary te zosta∏y przeznaczone na
do˝ywianie uczniów. 

W imieniu szko∏y podzi´kowanie sk∏a-
da radna Jadwiga Beda – pedagog szkolny. 

DYSKUSJA 
NAD BUD˚ETEM 

Przyj´to program pracy Komisji Bez-
pieczeƒstwa, przed∏o˝ony przez przewod-
niczàcego Jaros∏awa Bergera. Radnym
z komisji uda∏o si´ powi´kszyç bud˝et na
realizacj´ swoich planów o 19500 z∏
(w sumie b´dzie to 50000 z∏). Krytyk´
i zdumienie wywo∏ywa∏ wÊród radnych
fakt, ˝e coraz wi´cej pieni´dzy kieruje si´
w Urz´dzie Marsza∏kowskim na admini-
stracj .́ Leszek Konieczny, cz∏onek zarzà-
du, próbowa∏ t∏umaczyç to zjawisko
przejmowaniem zadaƒ przez samorzàd
od wojewody. Radni chcieli wiedzieç, ja-
kich konkretnie zadaƒ to dotyczy. Jacek
Popecki z Samoobrony udowadnia∏, ˝e
znacznie wi´ksze Êrodki powinny byç kie-
rowane na budow´ i remonty dróg, co
podnios∏oby bezpieczeƒstwo ich u˝yt-
kowników. Andrzej Urbaniak z Samo-
obrony upomina∏ si´ o most na Warcie
w gminie Pàtnów (dojazd do oÊrodka
harcerskiego w Za∏´czu Wielkim).
Odnoszàc si´ do projektu bud˝etu,
Jaros∏aw Berger uzna∏ te˝ za konieczne
zwi´kszenie nak∏adów na promocj´
województwa, w kraju i poza jego grani-
cami. Ostatecznie komisja popar∏a pro-
jekt bud˝etu.

CO ROBI SI¢ 
W DEPARTAMENTACH?

Cz∏onkowie Komisji Rewizyjnej kry-
tycznie ocenili bud˝et z punktu widzenia
Êrodków, przeznaczanych na administra-
cj .́ Radni chcieliby wiedzieç, czy pienià-
dze przek∏adajà si´ na jakoÊç pracy. W ja-
kim stopniu marsza∏kowskie departa-
menty wywiàzujà si´ z powierzonej im
roli? Zasugerowano, aby zarzàd woje-
wództwa przed∏o˝y∏ radnym z Komisji

Rewizyjnej finansowe aspekty pracy de-
partamentów. Negatywnie oceniono
uprzywilejowanie programu „Pilica”
w bud˝ecie wojewódzkim wobec progra-
mu „Warta” który, jak uznano, by∏ od
poczàtku lepiej przygotowany i mniej
kosztowny. Przewodniczàcy komisji Mi-
cha∏ Kasiƒski sugerowa∏, aby kancelaria
sejmiku dysponowa∏a niezale˝nym od
urz´du marsza∏kowskiego doradztwem
prawnym. Wszak sejmik jest organem
uchwa∏odawczym, zaÊ zarzàd wykonaw-
czym, co niekiedy, z punktu widzenia ob-
s∏ugi prawnej, jest nie doÊç widoczne.

CHCIELI WIEDZIEC

Wydaje si ,́ ˝e zainicjowane przez rad-
nych Samoobrony spotkanie z przedsta-
wicielami placówek lecznictwa, które sta-
n´∏y przed koniecznoÊcià wzi´cia kredytu
na sp∏at´ swoich zobowiàzaƒ, mia∏o g∏´-
boki sens. WyjaÊniono bowiem przy tej
okazji problemy zwiàzane z mo˝liwoÊcià
odd∏u˝enia tych jednostek. W programie
restrukturyzacji zostanie uwzgl´dnionych
szeÊç, siedem placówek, które sà najbar-
dziej zad∏u˝one. Umorzenie znacznej cz´-
Êci zaleg∏oÊci, np. wobec ZUS, wymaga

sp∏acenia du˝ej cz´Êci d∏u-
gu, co te˝ zostanie uczy-
nione w momencie przy-
znania zad∏u˝onym pla-
cówkom kredytu. Bez po-
r´czenia samorzàdu woje-
wództwa by∏oby to nie-
mo˝liwe.W pierwszej ko-
lejnoÊci samorzàd woje-
wództwa por´czy kredyt
dla Wojewódzkiej Stacji
Ratownictwa Medycznego
oraz Wojewódzkiego Spe-

∂
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komentarze

JAKIE FUNDAMENTY, 
TAKA BAZA

plan na 2004 r. przewiduje – 400 tys. z∏.
Gmina stara si´ o przyÊpieszenie przy-
znanych Êrodków z roku 2004 jeszcze
w 2003 roku i obni˝enie Êrodków w∏a-
snych do 50%. 
6. Rozmieszczenie budowanych obiek-
tów i ich wielkoÊç nie zawsze znajduje
racjonalne uzasadnienie, np. budowa ha-
li sportowej w Waszkowskich – niewiel-
kiej miejscowoÊci oddalonej 12 km od
Burzenina, wyposa˝onego w obiekty
sportowe, budowa hali i stadionu przy
ZSIntegr. w Skierniewicach, gdzie bie˝nie
tartanowe sà niewymiarowe (330 m za-
miast 400 m), czy te˝ budowa p∏ywalni
w Paj´cznie na miejscu starego, zagrzy-
bia∏ego obiektu (du˝e koszty).

Jak nietrudno przewidzieç, odpowie-
dzi od Zarzàdu komisja nie otrzyma∏a.
Nie otrzymaliÊmy równie˝ do zaopinio-
wania projektu podzia∏u niewykorzysta-
nych Êrodków na inwestycje w kwocie
686 tys. Stàd te˝ na posiedzeniu komisji
19 grudnia 2003 roku, przy omawianiu
realizacji „Programu rozwoju bazy spor-
towej za lata 2001-2003” oraz stanu ba-
zy sportowej, w którym równie˝ nie
uczestniczy∏ przedstawiciel Zarzàdu,
cz∏onkowie komisji skierowali szereg py-
taƒ do Zarzàdu. Oto niektóre:
1. Dlaczego nie przedstawiono Komisji
do zaopiniowania propozycji podzia∏u
niewykorzystanych Êrodków w kwocie
686 tys. z∏?
2. Kto konkretnie jest autorem planu in-
westycji na rok 2003?

Ze zdumieniem przeczyta∏am
w styczniowym numerze „Ziemi ¸ódz-
kiej” komentarz „Na miar´ mo˝liwoÊci”
autorstwa pani Krystyny Ozgi – wice-
marsza∏ka województwa ∏ódzkiego.
Rzecz dotyczy inwestycji sportowych
dofinansowywanych corocznie ze Êrod-
ków Totalizatora Sportowego na nieba-
gatelnà kwot´ oko∏o 14 mln z∏otych.
W roku 2003 Komisja Nauki, Kultury
i Sportu SW¸ kilkakrotnie omawia∏a
spraw´ realizacji „Programu rozwoju
bazy sportowej na lata 2001-2005”. Pi´-
cioosobowy zespó∏ radnych zwizytowa∏
59 inwestycji sportowych w wojewódz-
twie. Nast´pnie przedstawi∏ stan za-
awansowania realizacji tych inwestycji
na kilku zebraniach, a wnioski – na po-
siedzeniu komisji 23 wrzeÊnia 2003 ro-
ku. Nast´pnie Komisja oceni∏a realiza-
cj´ „Programu rozwoju bazy sportowej
za lata 2001-2003”. Z przykroÊcià
stwierdziç trzeba, ˝e pani wicemarsza∏ek
Krystyna Ozga nie uczestniczy∏a w tych
posiedzeniach. Komisja nie doczeka∏a
si´ równie˝ odpowiedzi na konkretne za-
pytania i wnioski. 

W pe∏ni identyfikuj´ si´ ze spostrze-
˝eniami Jaros∏awa Bergera, cz∏onka Ko-
misji Nauki, Kultury i Sportu na temat
realizacji inwestycji sportowych, poda-
nymi w notatce pt. „Fitzcarraldo”
i „MiÊ”. Notatka zawiera∏a komentarz
do wniosków komisji z posiedzenia z 29
wrzeÊnia 2003 roku, których kilka warto
przytoczyç. 
1. Podstawà do planowania wysokoÊci
dofinansowania poszczególnych inwe-
stycji na rok 2004 w ramach nowo roz-
pocz´tych 29 inwestycji w roku 2003 –
powinien byç stopieƒ wykorzystania
przyznanych Êrodków w roku bie˝àcym
i wielkoÊci udzia∏u Êrodków w∏asnych. 
2. W ramach inwestycji nowo wprowa-
dzonych do planu na 2004 rok, przyjmu-
jàc limit na dofinansowanie na poziomie
7 mln z∏, nale˝y umieÊciç w tym˝e planie
(2001-2005) inwestycje zg∏oszone przez
lokalne samorzàdy z ca∏ego wojewódz-
twa, bioràc pod uwag´ w∏aÊciwe, zgodne
z oczekiwaniami mieszkaƒców i lokalny-
mi potrzebami rozmieszczenie obiektów.
3. Stopieƒ zaawansowania zaplanowa-
nych inwestycji jest niewystarczajàcy i nie

gwarantuje zakoƒczenia robót przewi-
dzianych na rok 2003. Sà to m.in. inwe-
stycje w miejscowoÊciach: Szczawin gm.
Zgierz (sala gimnastyczna – tylko funda-
menty – na zdj´ciu), Waszkowskie, Gosz-
czanów, Sieradz, Lututów. Du˝e opóê-
nienia mogà nastàpiç w realizacji niektó-
rych inwestycji, np. w Ga∏kowie Du˝ym.

Problemy z rozpocz´ciem majà m.in. Ra-
wa Mazowiecka (inwestycja na etapie
przygotowaƒ do przetargu), Ostrówek,
P´czniew (tylko fundamenty). 
4. Dofinansowanie w roku 2003 otrzyma-
∏y du˝e inwestycje, w ogóle nie uj´te
w planie pi´cioletnim. Sà to gminy: Krzy-
˝anów, ¸adzice, Ga∏ków Du˝y, Grabica.
Kilka inwestycji wykonuje firma, wed∏ug
opinii mieszkaƒców, znana z wysokich
kosztów i nierzetelnoÊci. Ta sprawa, zda-
niem zespo∏u, wymaga wnikliwej analizy. 
5. Cz´Êç inwestycji zosta∏a ukoƒczona
w roku 2003, mimo ˝e zaplanowano ich
budow´ w cyklu dwuletnim, tzn.
2003/2004 r. Do nich nale˝y m.in. budo-
wa hali sportowej w Parz´czewie, której
otwarcie nastàpi∏o we wrzeÊniu 2003 r.
Gmina otrzyma∏a dofinansowanie
w wysokoÊci 100 tys. z∏ w roku 2003,

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl
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„Obiekt” w Szczawinie, gmina Zgierz – jesieƒ 2003
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ACH, CO TO BY¸ 
ZA BAL!

wyczaj zabaw karnawa∏owych w ¸o-
dzi si´ga lat czterdziestych XIX wieku.
Ju˝ wtedy w zajeêdzie „Parady˝” i Domu
Majstrów Tkackich odbywa∏y si´ bale
mieszczaƒskie. Robotnicy zabawiali si´
w Domu Zabaw, istniejàcym przy fabryce
Ludwika Gayera. 

Póêniej organizacjà zabaw karnawa∏o-
wych zaj´∏y si´ tak˝e w∏adze samorzàdo-
we. Prezydent ¸odzi Franciszek Traeger
w swoim zaproszeniu ∏odzian na wieczór

sylwestrowy 1860 roku pisa∏: „Zgodnie
z ˝yczeniem wszechstronnie mi objawio-
nym, zamówi∏em w Hotelu Polskim lokal
i potrzebne przysposobienie na zabaw´
taƒczàca daç si´ majàcà w dniu 31 bm.”.

MnogoÊç balów i zabaw karnawa∏o-
wych uwidoczni∏a si´ w ¸odzi szczególnie
po burzy rewolucyjnej 1905 roku. Mo˝na
sàdziç, ˝e w taki to sposób ∏odzianie wy-
równali rachunek za lata postu, spowodo-
wanego wydarzeniami rewolucji. Bawio-
no si´ wsz´dzie i do upad∏ego. 

Szczególnà renomà cieszy∏y si´ impre-
zy w Teatrze Wielkim przy ul. Konstanty-
nowskiej (Legionów). Zw∏aszcza okazale
wypad∏ bal maskowy, urzàdzony na zasi-
lenie funduszu pogotowia ratunkowego.
Zgromadzi∏ on kilka tysi´cy osób. Panów
obowiàzywa∏y fraki lub kostiumy, panie
musia∏y byç zamaskowane. „Nie wolno si´
demaskowaç” – uprzedza∏y gazety. 

Na obu salach, teatralnej i koncerto-
wej, rozbrzmiewa∏y dêwi´ki orkiestr, roz-
mieszczonych na galeriach. Bawiono si´
wspaniale. „Prowadzona lekko i swobod-
nie intryga trwa∏a kilka godzin – odnoto-
wa∏ pewien dziennikarz. – W chwilach
wolnych od intrygi pokrzepiano swoje si-
∏y w bufecie”. Organizatorzy balu zadba-
li o ˝o∏àdki jego uczestników. Tu i ówdzie
rozbito namioty z wyrobami cukierni-
czymi, szampanem, napojami ch∏odzà-
cymi i przekàskami. W roli sprzedaw-
czyƒ zasiada∏y za ladami zaproszone
przez komitet organizacyjny artystki
∏ódzkiego teatru. 

W kr´gach ∏ódzkiego mieszczaƒstwa
szczególnym powodzeniem cieszy∏y si´
maskarady w Sali Koncertowej przy ul.
Dzielnej 18 (Narutowicza). Miesza∏y si´
tu ró˝ne warstwy spo∏eczne: obok zamo˝-
nych fabrykantów i kupców napotyka∏o

si´ zazwyczaj kantorowiczów i subiektów
sklepowych, obok wytwornych paƒ z to-
warzystwa – bony i modystki, a nawet po-
kojówki. Maski równa∏y wszystkich. 

„Wst´p otwarty jest dla wszystkich
bez ró˝nicy stanu, narodowoÊci i stroju –
relacjonowa∏ korespondent pism war-
szawskich. – W jednej z ló˝ pi´trowych
gra ha∏aÊliwa orkiestra. W sàsiedniej salce
p∏ynà strumienie wódki i piwa, w lo˝ach
pi´trowych gruchajà zakochane pary. Na
dole, w olbrzymiej sali wre ochoczy ta-
niec. Orkiestra r˝nie marsza, kilkadziesiàt
par odwa˝nych, bez ∏adu i porzàdku, su-
nie po olbrzymiej sali, huczà okrzyki,
brzmi tupanie i szeleszczà suknie, zm´-
czone piersi tancerek falujà, twarze p∏onà,
oczy b∏yszczà, jakiÊ sza∏ ogarnia t∏um
podochocony, który porwany taƒcem za-
pomina o troskach, o jutrzejszej pracy
i na pó∏pijany szaleje”. 

24 lutego – ostatki. Jaki by∏ tegoroczny karnawa∏, 
a jak bawiono si´ w ¸odzi w czasach, 
kiedy by∏a ziemià obiecanà?

Z

Pa∏ac Poznaƒskiego w ¸odzi
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niach Sali Koncertowej Maskowy Bal
Sztuki imponowa∏ dekoracjami. Sal´
taƒca upi´ksza∏o kilkadziesiàt ró˝nego
kszta∏tu kolorowych witra˝y. Âciany
przyozdobiono uciesznymi karykatura-
mi popularnych w ¸odzi osobistoÊci.
W ró˝nych miejscach ustawiono udeko-
rowane pomys∏owo kioski, w których
pe∏ne urody i wdzi´ku aktorki sprzeda-
wa∏y piwo i s∏odycze. Bal Sztuki zgroma-
dzi∏ oko∏o tysiàca osób. Do taƒca przy-
grywa∏y na przemian dwie orkiestry. Pa-
nie w najbardziej oryginalnych maskach
wyró˝nione zosta∏y nagrodami w postaci
olejnych obrazów. 

Kameralny charakter mia∏y zabawy
urzàdzane przez Stowarzyszenie Âpiewa-
cze „Lutnia” w lokalu w∏asnym przy ul.
Piotrkowskiej 108. Gromadzi∏y one inteli-
gencj ,́ kupców i rzemieÊlników polskich.
Bale maskowe w „Lutni” wyró˝nia∏a nie
tylko prawdziwie rodzinna atmosfera, ale
i staranna oprawa plastyczna pomiesz-
czeƒ, w których si´ odbywa∏y. Przyk∏a-
dem tego by∏a maskarada, na której czy-
telnia „Lutni” i sàsiadujàca z nià alkowa
przekszta∏cone zosta∏y w dwie pi´kne gro-
ty. Sal´ prób chóru zmieniono w ogród
i przyozdobiono dekoracjami wypo˝yczo-
nymi z Teatru Polskiego. Na schodach
wiodàcych na drugie pi´tro urzàdzono
karczm´ „Pod kogutkiem”, gdzie pod s∏o-
mianym dachem raczono goÊci miodem
i piwem. 

Urzàdzaniem zabaw karnawa∏owych
w ¸odzi zajmowa∏o si´ wiele stowarzy-
szeƒ spo∏ecznych i zawodowych. Organi-
zatorzy tych imprez przeÊcigali si´ w po-
mys∏owoÊci. Na przyk∏ad na Balu Maj-
strów Przemys∏u W∏óknistego wyznacza-
no nagrody za najoryginalniejsze kostiu-
my. Pierwsza nagrod´ – z∏oty zegarek –
otrzyma∏a w∏aÊcicielka kostiumu symbo-
lizujàcego przemys∏ ∏ódzki.

W skromnych warunkach bawili si´
ubo˝si mieszkaƒcy ¸odzi – w salach taƒ-
ca, zwanych z niemiecka „tancbudami”.
Sal´ taƒca stanowi∏a zazwyczaj obszerna
szopa, w której zbiera∏a si´ m∏odzie˝ fa-
bryczna. W pomieszczeniu tym, przy lam-
pach naftowych przygrywali do taƒca
skrzypek i harmonista. Zazwyczaj tance-
rzy by∏o mniej ni˝ tancerek, tote˝ gdy nie
starcza∏o partnerów, wówczas:

Dama dam´ chwyta z braku kawalera,
Wywijajà z sobà wÊciek∏ego sztajera.
Zabaw´ cz´sto przerywano, gdy˝ pod-

chmieleni m∏odzieƒcy wszczynali bijatyki
o wzgl´dy tancerek. Po usuni´ciu z sali
krewkich amantów taƒce kontynuowano.
Bawiono by si´ tak do rana, gdyby nie
nieub∏agane gaszenie Êwiate∏. 

Wac∏aw Pawlak

Znany na gruncie ∏ódzkim poeta i sa-
tyryk Artur Glisczyƒski upami´tni∏ za-
baw´ w Sali Koncertowej takim poema-
cikiem:

W „koncertówce” gwar nie lada,
Z g∏ów rozgrzanych para bucha.
Par tanecznych mknie gromada

I muzyka r˝nie do ucha.
– Chodê do polki! – Kiej nie umiem!
– Nic nie szkodzi! – Dryg pogubi ,́

Wiedz pan, ˝em poczàtkujàca.
– A ja w∏aÊnie takie lubi .́

Milknà dêwi´ki galopady, 
Taƒców pryska ju˝ ogniwo
I tanecznych par gromady
Do bufetu mknà po piwo. 

– Co panienka wsuwa tyle?
˚o∏àdeczek si´ obarczy.

– By∏o golcze w domu siedzieç,
– Kiej kopiejków nie wystarczy.

Bale w „koncertówce” nie zawsze po-
zostawia∏y po sobie przyjemne wspo-
mnienia. Jak podawa∏ „Rozwój”, pod-
czas jednej z zabaw jakiÊ z∏odziej skrad∏
znanemu przemys∏owcowi z∏otà papiero-
Ênic´ wartoÊci 300 rubli. Na tej˝e zaba-
wie zgrabna „maseczka” Êciàgn´∏a jedne-
mu z kupców portfel ze sporà zawarto-
Êcià gotówki. Zapewne nazbyt swà tan-
cerk´ do siebie przytula∏.

Swoiste obyczaje, panujàce na balach
w Sali Koncertowej, doskonale oddaje
popularna wówczas anegdota. Pewna da-
ma spostrzeg∏a, ˝e jej pokojówka nie mo-
˝e usiàÊç. Zapytana, co jej dolega, odpar-
∏a: – A to, prosz´ pani, wymkn´∏am si´
wczoraj na maskarad ,́ zaraz po wyjÊciu
pani. W czasie zabawy panowie tak mnie
podszczypywali, ze siedzieç nie mog .́ Da-
ma spojrza∏a na pokojówk´ spod oka,
wróci∏a do salonu, chcia∏a usiàÊç, ale…
równie˝ nie mog∏a.

Bal „Na pla˝y”, zorganizowany
przez komitet opiekuƒczy Szko∏y Rze-
mios∏a przy ul. Wodnej, zgromadzi∏
w gmachu szkolnym kilkaset osób z ró˝-
nych warstw spo∏ecznych. Sala balowa
przedstawia∏a wybrze˝e morskie z wyso-
kà latarnià, w okienku której migota∏y
ró˝norodne Êwiat∏a. Wi´kszoÊç goÊci
przyby∏a na bal w kostiumach u˝ywa-
nych na pla˝y w kàpieliskach morskich,
zatem panie w bia∏ych lub kolorowych
sukienkach, panowie zaÊ w bia∏ych let-
nich ubraniach. Niektórzy panowie zbyt
dos∏ownie zrozumieli intencje organiza-
torów zabawy i pojawili si´ w strojach
bardzo swobodnych. 

Zorganizowany przez grup´ miejsco-
wych artystów malarzy w pomieszcze-
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POKAZ PRAC 
DYPLOMOWYCH 

8 stycznia 2004 r. w Centralnym Mu-
zeum W∏ókiennictwa w ¸odzi odby∏a si´
IX edycja pokazu najlepszych kolekcji
dyplomowych GALA DYPLOMOWA
2003 pod patronatem marsza∏ka woje-
wództwa ∏ódzkiego Mieczys∏awa Teo-
dorczyka. Swoje kolekcje zaprezentowa-
∏o 21 autorów – absolwentów Katedry
Ubioru i Kolegium Mody Akademii
Sztuk Pi´knych im. W∏adys∏awa Strze-
miƒskiego w ¸odzi. Nagrod´ Marsza∏ka
Województwa ¸ódzkiego otrzyma∏a An-
na Koschmider za kolekcj´ ubiorów
damskich „Kolor nie kolor, forma nie
forma”.

TARGI TURYSTYCZNE
W CHEMNITZ

W dniach 9 - 11 stycznia 2004 roku
w Chemnitz (Niemcy) odby∏y si´ Mi´-
dzynarodowe Targi Turystyczne –
Chemnitzer Reisemarkt 2004. W impre-

zie wzi´∏o udzia∏ oko∏o 200 wystawców.
Podczas targów ofert´ turystycznà woje-
wództwa ∏ódzkiego prezentowali wspól-
nie przedstawiciele Urz´du Marsza∏kow-
skiego oraz Urz´du Miasta ¸odzi.

Prezentacja naszego województwa
odbywa∏a si´ w ramach wspólnego sto-
iska regionów partnerskich miasta
Chemnitz: Usti nad ¸abà (Czechy),
Tampere (Finlandia), Lublana (S∏owe-
nia) oraz Moulhouse (Francja). Szcze-
gólne zainteresowanie wzbudzi∏a ofer-
ta bazy noclegowej w województwie
oraz informacje o historii miasta i re-
gionu.

JOB ROTATION 
15 stycznia 2004 r. w siedzibie Wy˝-

szej Szko∏y Humanistyczno-Ekonomicz-
nej w ¸odzi odby∏a si´ konferencja pra-
sowa poÊwi´cona wdra˝aniu programu
Job Rotation w województwie ∏ódzkim.
W spotkaniu z dziennikarzami wzià∏
udzia∏ marsza∏ek województwa ∏ódzkie-
go Mieczys∏aw Teodorczyk, dyrektor
Wojewódzkiego Urz´du Pracy Miros∏aw
Kwiatkowski oraz przedstawiciele kon-
sorcjum Job Rotation ¸ódzkie.

Projekt Job Rotation ¸ódzkie jest fi-
nansowany z programu Unii Europejskiej
PHARE 2001 oraz bud˝etu paƒstwa,
a wdra˝any pod nadzorem Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci, a tak˝e
Wojewódzkiego Urz´du Pracy w ¸odzi.

Job Rotation to uznana europejska
metoda wspierania kszta∏cenia usta-
wicznego, konkurencyjnoÊci przedsi´-
biorstw oraz reintegracji zawodowej
osób bezrobotnych na rynku pracy. Pro-
jekt ten ∏àczy ide´ przeprowadzenia
szkoleƒ dla pracowników z jednocze-

snym zapewnieniem odbycia sta˝u pra-
cy bezrobotnym i zdobywaniem do-
Êwiadczeƒ zawodowych.

G∏ówne cele programu Job Rotation:
– rozwój potencja∏u i zwi´kszenie kon-
kurencyjnoÊci ma∏ych i Êrednich przed-
si´biorstw z województwa ∏ódzkiego,
– szkolenie zawodowe i wzrost kompe-
tencji pracowników ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw,
– zwi´kszenie szansy na zatrudnienie dla
bezrobotnych.

Job Rotation jest ∏àcznikiem pomi´-
dzy tymi trzema celami. Podczas gdy
pracownicy uczestniczà w szkoleniu,

bezrobotni zostajà czasowo zatrudnieni
w firmach jako „zast´pcy”. Po szkoleniu
pracownicy wracajà na swoje miejsce
pracy z nowymi umiej´tnoÊciami i wie-
dzà, a „zast´pcy” mogà byç zatrudnieni
na czas d∏u˝szy w tej samej firmie lub
dzi´ki nowym doÊwiadczeniom zawodo-
wym zwi´kszyç swoje szanse na zdoby-
cie nowej pracy. 

Rotacja pracy wdra˝ana jest na po-
ziomie firm. W ramach projektu przed-
si´biorstwo otrzymuje refundacj´ kosz-
tów szkolenia (do 80 %) i refundacj´ wy-
nagrodzenia dla „zast´pców”. Us∏ugi
konsultacyjne sà dla przedsi´biorców
bezp∏atne.

IKONKA W ¸ÓDZKIEM
16 stycznia 2004 roku w Urz´dzie

Marsza∏kowskim w ¸odzi odby∏a si´
konferencja prasowa poÊwi´cona reali-
zacji programu „Ikonka” w wojewódz-
twie ∏ódzkim. Program realizowany
przez Ministerstwo Nauki i Informaty-
zacji zak∏ada powstanie w ponad 160
gminach województwa ∏ódzkiego pu-
blicznych punktów bezp∏atnego dost´pu
do Internetu. Punkty, które g∏ównie
mieÊciç si´ b´dà w bibliotekach publicz-
nych, otrzymajà zakupione przez mini-
sterstwo co najmniej 3 zestawy kompu-
terowe PC wraz z systemem operacyj-
nym, pakietem Office oraz oprogramo-
waniem antywirusowym, bezprzewodo-
wà sieç typu wi-fi, router zarzàdzalny.
Gminy ponoszà koszty pracowników
obs∏ugi punktu oraz koszty przy∏àczenia
do Internetu. Uruchomienie publicz-
nych punktów dost´pu do Internetu
w województwie ∏ódzkim musi nastàpiç
do 31 marca 2004 r. Minister Wojciech
Szewko – podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Nauki i Informatyzacji pod-
kreÊli∏, ˝e uj´cie województwa ∏ódzkiego
w grupie pierwszych województw,
w których realizowany jest program
„Ikonka”, sta∏o si´ mo˝liwe dzi´ki ak-
tywnoÊci i osobistemu zaanga˝owaniu
marsza∏ka województwa ∏ódzkiego Mie-
czys∏awa Teodorczyka i pos∏a ziemi
∏ódzkiej Andrzeja P´czaka.

TARGI CMT 
STUTTGART 2004

Województwo ∏ódzkie reprezentowa-
ne by∏o na trwajàcej od 17 stycznia 
2004 r. Mi´dzynarodowej Wystawie Ca-
ravaningu i Turystyki CMT STUTT-
GART. Przedsi´wzi´cie zosta∏o zrealizo-
wane we wspó∏pracy z Polskà Organiza-
cjà Turystycznà oraz Polskim OÊrod-
kiem Informacji Turystycznej w Berlinie,
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POSIEDZENIE 
KOMITETU 
STERUJÑCEGO 

26 stycznia 2004 r. w siedzibie Urz´-
du Marsza∏kowskiego w ¸odzi odby∏o
si´ kolejne posiedzenie Regionalnego
Komitetu Sterujàcego ds. Programu Ak-
tywizacji Obszarów Wiejskich oraz Pro-
gramu SAPARD. W trakcie obrad opra-
cowano m.in. zasady podzia∏u Êrodków
na dofinansowanie placówek oÊwiato-
wych w województwie ∏ódzkim.

W spotkaniu samorzàd województwa
reprezentowa∏a wicemarsza∏ek Krystyna
Ozga, zaÊ administracj´ centralnà wice-
wojewoda ∏ódzki Renata Nowak.

GAZELE BIZNESU 
28 stycznia 2004 roku w Sali Kame-

ralnej Pa∏acu Poznaƒskiego wr´czono
nagrody i wyró˝nienia w organizowa-
nym przez „Puls Biznesu” rankingu dla
firm z sektora MSP – „Gazele Biznesu
2003”. Z ponad 1400 firm, które zg∏osi-
∏y si´ do tegorocznej IV ju˝ edycji kon-
kursu, z województwa ∏ódzkiego wyró˝-
niono ponad 90 firm. Wyró˝nione firmy
musia∏y si´ wykazaç obecnoÊcià na ryn-

które sà organizatorami polskiego sto-
iska narodowego. Wyjàtkowy charakter
tegorocznych targów podkreÊli∏ mi´dzy
innymi udzia∏ i prezentacja dziesi´ciu no-
wych krajów cz∏onkowskich UE.

Impreza wpisana by∏a w plan dzia∏aƒ
promocyjnych województwa ∏ódzkiego
na rok 2004, w ramach aktywacji wspó∏-
pracy zagranicznej z landem Badenia–
–Wirtembergia. W czasie targów odby∏y
si´ tak˝e spotkania z przedstawicielami
niemieckiej Izby Przemys∏owo-Handlo-
wej DIHK w Stuttgarcie oraz niemiec-
kiego Stowarzyszenia Mi´dzynarodowej
Wspó∏pracy Zagranicznej. Targi trwa∏y
do 25 stycznia.

PORT LOTNICZY BABSK? 
19 stycznia 2004 roku w Ma∏ej Sali

Obrad UM¸ odby∏o si´ spotkanie w∏adz
samorzàdowych województwa ∏ódzkie-
go z marsza∏kiem Mieczys∏awem Teo-
dorczykiem, z w∏adzami ¸odzi i parla-
mentarzystam i ziemi ∏ódzkiej. Spotka-
nie poÊwi´cono wypracowaniu wspólne-
go stanowiska w sprawie powo∏ania do
˝ycia mi´dzynarodowego portu lotni-
czego Skierniewice/Rawa Mazowiecka
(zlokalizowanego w okolicach Babska).
Uznano, ˝e komisja kwalifikacyjna,
przeglàdajàca wszystkie propozycje lo-
kalizacji nowego lotniska, nie uwzgl´d-
ni∏a wszystkich walorów lotniska w Bab-
sku. Korzystna lokalizacja lotniska sta-
nowiç mo˝e olbrzymi impuls rozwojowy
dla województwa ∏ódzkiego.

50 LAT ¸ÓDZKIEGO 
DOMU KULTURY 

Uroczystà akademià 23 stycznia 2004
roku zainaugurowano obchody 50-lecia
istnienia ¸ódzkiego Domu Kultury.
Gratulacje z okazji jubileuszu z∏o˝y∏
marsza∏ek województwa ∏ódzkiego Mie-
czys∏aw Teodorczyk. Odczytano list gra-
tulacyjny od ministra kultury Waldema-
ra Dàbrowskiego.

Od chwili powstania w roku 1954
¸ódzki Dom Kultury jest instytucjà
o funkcjach ponadregionalnych. Pra-
cownicy ¸DK uczestniczà w organizacji
wielu imprez artystycznych, projektów
majàcych na celu zachowanie naszego
dziedzictwa kulturowego, opiekujà si´
ponad 200 twórcami ludowymi. ¸DK
jest siedzibà wielu grup mi∏oÊniczych
i hobbystycznych, które tworzà wielo-
barwny obraz tej instytucji.

W imieniu prezydenta RP wicewoje-
woda ∏ódzki Renata Nowak udekorowa-
∏a zas∏u˝onych pracowników ¸DK od-
znaczeniami paƒstwowymi.

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl
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MULTIMEDIALNIE 
O GOSPODARCE

ku przynajmniej od 2000 roku, sta∏ym
wzrostem sprzeda˝y i dodatnim wyni-
kiem finansowym. Specjalistyczna firma
sprawdza∏a równie˝ wiarygodnoÊç p∏at-
niczà i kredytowà wyró˝nionych firm.
I miejsce zaj´∏a Lucky Star Polska Sp.
z o.o., drugie Gambit Humaƒski Jani-
szewski Sp.j., a trzecie Rex-Bud Sp.
z o.o. Pozosta∏e 88 firm otrzyma∏o wy-
ró˝nienia. Zwyci´skie firmy oprócz sta-
tuetek Gazel otrzyma∏y listy gratulacyj-
ne od marsza∏ka województwa ∏ódzkie-
go Mieczys∏awa Teodorczyka oraz od
prezydenta Miasta ¸odzi.

¸ÓDZKI TRAMWAJ 
REGIONALNY

6 lutego 2004 roku w siedzibie Urz´-
du Marsza∏kowskiego w ¸odzi odby∏a
si´ konferencja poÊwi´cona przysz∏oÊci

∏ódzkiego tramwaju regionalnego
(¸TR). Przedstawiciele zainteresowa-
nych samorzàdów wys∏uchali analiz
i opracowaƒ przygotowanych przez na-
ukowców i specjalistów od transportu
publicznego. Projekt ŢR zosta∏ uj´ty
w zintegrowanym programie operacyj-
nym rozwoju regionu ∏ódzkiego. Linia
przebiegajàca na trasie Pabianice – ¸ódê
– Zgierz powinna w znacznym stopniu
ograniczyç problemy komunikacyjne na
„∏ódzkim” odcinku trasy A1.

Problem zwi´kszenia przepustowo-
Êci i jakoÊci dzia∏ania transportu pu-
blicznego w regionie ∏ódzkim stanowi
olbrzymie wyzwanie dla w∏adz samo-
rzàdowych. Ze wzgl´du na konieczne
nak∏ady finansowe prace budowlane
rozpocznà si´ w 2006 roku po opraco-
waniu dokumentacji technicznej i wy-
znaczeniu jednostki sterujàcej, która
b´dzie w imieniu zainteresowanych
gmin wyst´powaç o Êrodki z Unii Euro-
pejskiej.

W odpowiedzi na wysokie zapotrzebo-
wanie na informacj´ gospodarczà doty-
czàcà poszczególnych regionów, Urzàd
Marsza∏kowski wyda∏ premierowà edycj´
multimedialnej „Mapy gospodarczej wo-
jewództwa ∏ódzkiego 2003”. 

– Gospodarka regionu potrzebuje sil-
nego wsparcia w wielu obszarach, jednym
z nich jest ∏atwy, szybki i rzetelny dost´p
do informacji statystycznych, opracowaƒ
specjalistycznych oraz wyników np. audy-
tu eksportowego. Odpowiednie poszere-
gowanie oraz zaprezentowanie takich in-
formacji gwarantuje wysokà u˝ytecznoÊç
i szybkà przyswajalnoÊç, niejednokrotnie
bardzo istotnych informacji gospodar-
czych – uwa˝ajà twórcy mapy.

Realizacja tego projektu jest zgodna
z za∏o˝eniami Strategii Rozwoju Woje-
wództwa ¸ódzkiego, a w szczególnoÊci
z jej priorytetami, do których nale˝à mi´-
dzy innymi poprawa pozycji konkurencyj-
nej gospodarki województwa oraz two-
rzenia w kraju i za granicà wizerunku re-
gionu przyjaznego i atrakcyjnego do za-
mieszkania, inwestowania i wspó∏pracy.

Wydajàc map´ gospodarczà Departa-
ment Promocji i Wspó∏pracy Zagranicz-
nej Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi

chcia∏ uzupe∏niç luk´ wynikajàcà z nie∏a-
du informacyjnego, dotyczàcego poten-
cja∏u gospodarczego regionu. Jej autorzy
liczà na ˝ywe zainteresowanie naszym re-
gionem potencjalnych Êrodowisk inwesto-
rów, majàc nadziej ,́ ˝e w∏aÊnie to wydaw-
nictwo multimedialne b´dzie dobrym na-
rz´dziem promowania walorów gospo-
darczych naszej ma∏ej ojczyzny. 

Mapa gospodarcza zawiera informacje
dotyczàce podzia∏u administracyjnego,
przemys∏u, rolnictwa, turystyki, transpor-
tu, wspierania przedsi´biorczoÊci i istnie-
jàcych stref ekonomicznych. Dodatkowo
na p∏ycie znalaz∏y si´: audyt eksportowy
województwa ∏ódzkiego, plan zagospoda-
rowania przestrzennego województwa
oraz „portret regionu”, udost´pniony
przez G∏ówny Urzàd Statystyczny.

W przygotowaniu jest kolejna edycja
mapy, jeszcze bardziej szczegó∏owa.
O ogromnym zainteresowaniu wydawnic-
twem Êwiadczy zwi´kszajàca si´ oglàdal-
noÊç internetowej strony województwa
∏ódzkiego, na której umieszczone zosta∏y
wskazówki, jak zdobyç egzemplarz tego
wydawnictwa multimedialnego. 

Zapraszamy na 
www.lodzkie.pl 
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CZ¸OWIEK AKTYWNY zainteresowaƒ i potencja∏u uzdolnieƒ
klientów.

Zatrudnieni w centrach doradcy zawo-
dowi udzielajà porad indywidualnych
i grupowych oraz prowadzà warsztaty te-
matyczne dla zainteresowanych wejÊciem
na rynek pracy.

Wszystkie us∏ugi sà bezp∏atne. A klien-
tem centrów mo˝e byç ka˝dy: osoby bez-
robotne i szukajàce pracy, uczàce si´ i pra-
cujàce.

SpoÊród cyklu artyku∏ów opisujàcych
dzia∏alnoÊç Wojewódzkiego Urz´du Pracy
w ¸odzi, powy˝szy tekst jest pierwszym
koncentrujàcym si´ na problematyce po-
radnictwa zawodowego. W kolejnych nu-
merach b´dziemy informowaç o progra-
mach realizowanych przez centra i plano-
wanych dzia∏aniach w roku 2004.

TROCH¢ STATYSTYKI
Wed∏ug stanu na 30 listopada 2003 ro-

ku w rejestrach powiatowych urz´dów pra-
cy województwa ∏ódzkiego pozostawa∏o
226.429 osób bezrobotnych, w tym:
112.729 kobiet, tj. 49,8%.

Stopa bezrobocia w województwie
∏ódzkim kszta∏towa∏a si´ pod koniec paê-
dziernika 2003 roku na poziomie 17,7%,
(w Polsce 17,4%).

Najwy˝sze wartoÊci stopy bezrobocia
odnotowano w powiatach:
– zgierskim – 24,3%,
– kutnowskim – 23,3%,
– tomaszowskim – 22,4%,

Natomiast powiaty, w których stopa
bezrobocia osiàgn´∏a wartoÊci najni˝sze to:
– skierniewicki – 8,7%,
– wieluƒski – 11,9%,
– wieruszowski – 12,5%.

Pracodawcy z terenu województwa
zg∏osili w listopadzie do urz´dów pracy
3.741 ofert zatrudnienia, z których 1.540
dotyczy∏o pracy na miejscach subsydio-
wanych. 

WÊród zg∏oszonych ofert 470 skiero-
wanych by∏o do absolwentów szkó∏ po-
nadpodstawowych, a 192 do osób nie-
pe∏nosprawnych. 

Poradnictwo zawodowe jest procesem,
w którym doradca zawodowy pomaga
klientowi w osiàgni´ciu lepszego zrozu-
mienia siebie samego w odniesieniu do
Êrodowiska pracy po to, aby umo˝liwiç
mu realistyczny wybór lub zmian´ za-
trudnienia albo te˝ osiàgni´cie w∏aÊciwe-
go dostosowania zawodowego. Polega na

udzielaniu osobom bezrobotnym i innym
osobom poszukujàcym pracy pomocy
w wyborze odpowiedniego zawodu
i miejsca zatrudnienia. 

Wraz z pojawieniem si´ zjawiska bez-
robocia problematyka poradnictwa na-
bra∏a szczególnego znaczenia. Obserwuje
si´ bowiem niedostosowanie kwalifikacji
zawodowych i aspiracji bezrobotnych do
potrzeb wolnego rynku pracy oraz brak
odpowiednich wzorców zachowaƒ.

Dlatego tak wa˝ne staje si´ rozumienie
idei poradnictwa zawodowego, u podstaw
której le˝à nast´pujàce za∏o˝enia:
l cechà cz∏owieka jest aktywnoÊç,
zw∏aszcza intelektualna, wyra˝ajàca si´
w podejmowaniu dzia∏aƒ zmierzajàcych
do ustawicznego samokszta∏cenia, co
umo˝liwia dostosowanie si´ do zmian,
jakie zachodzà w otaczajàcym Êwiecie,
l racjonalne i prawid∏owe decyzje jednost-
ki muszà byç oparte na znajomoÊci same-
go siebie, swoich mocnych i s∏abych stron,
l nale˝y weryfikowaç poglàd jednostki
na temat w∏asnych wad i zalet, gdy˝ nie
jest on ostateczny,
l podczas podejmowania decyzji zawo-
dowej nale˝y uwzgl´dniç warunki ze-
wn´trzne, m.in. konkurencj´ na rynku
pracy czy wybór szko∏y.

Problematyk´ poradnictwa zawodo-
wego w Wojewódzkim Urz´dzie Pracy
w ¸odzi realizujà centra informacji
i planowania kariery zawodowej, zloka-
lizowane w: ¸odzi, Piotrkowie Trybu-
nalskim, Sieradzu, Skierniewicach i ¸o-
wiczu. Swoim klientom oferujà m.in.:
l teczki zawierajàce informacje o zawo-

dach, przewodnik po zawodach (charak-
teryzujàcy 570 zawodów),
l komplet ulotek o zawodach wyst´pujà-
cych aktualnie na rynku pracy,
l krótkometra˝owe filmy ilustrujàce wy-
konywanie pracy w poszczególnych za-
wodach,
l program komputerowy „DORADCA
2000”, umo˝liwiajàcy klientowi uzyskanie
informacji o zawodach najbardziej dla nie-
go odpowiednich oraz wskazujàcy drog´
do wybranego zawodu – poprzez samo-
dzielne okreÊlenie preferencji co do zawo-
du i warunków jego wykonywania, 
l materia∏y dotyczàce rynku pracy, 
l testy psychologiczne s∏u˝àce do oceny

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w ¸odzi, ul. Milionowa 91

PORADNICTWO ZAWODOWE 
REALIZOWANE POPRZEZ WOJEWÓDZKI

URZÑD PRACY W ¸ODZI

A oto adresy centrów informacji i planowania kariery zawodowej funkcjonujàce 
w województwie ∏ódzkim, do których serdecznie zapraszamy codziennie od 8.00 do 16.00.

l Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w ¸odzi ul. Milionowa 91, I pi´tro,
pok. 120 i 121, tel. 0-42 251-66-81, 251-66-82, fax 251-66-80; e-mail: lowuciz@praca.gov.pl

l Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Starowarszawska 4, tel. 0-44 649-60-87, fax 647-74-01;  e-mail: cizpt@poczta.onet.pl

l Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Sieradzu
ul. Wojska Polskiego 73, tel. 0-43 822-81-86; e-mail: llowusi@praca.gov.pl

l Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach
ul. Jagielloƒska 28, tel. 0-46 833-36-50, fax 822-67-90; e-mail: lowusk@praca.gov.pl

l Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w ¸owiczu, ul. Stanis∏awskiego 28
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komentarze

RODZINA 
TO PODSTAWA

3. Dlaczego do dnia dzisiejszego nie
otrzymaliÊmy propozycji podzia∏u Êrod-
ków na inwestycje na 2004 rok? Po-
przednio komisja otrzyma∏a projekt po
terminie i nie mia∏a nic do powiedzenia.
Komisja domaga si´ przedstawienia pro-
jektu w styczniu 2004.
4. Czy przed wydaniem decyzji, oczywi-
Êcie bez opinii komisji, w sprawie prze-
znaczenia 686 tys. na dofinansowanie in-
westycji sportowych, ktokolwiek z de-
partamentu kontrolowa∏ to, co si´ dzieje
na tych budowach?
5. Ile mamy normalnych oÊmiotoro-
wych tartanowych bie˝ni w wojewódz-
twie, je˝eli pozwalamy sobie na to, aby
budowaç bie˝ni´ krótszà, jak w Skier-
niewicach?.
6. Ile mamy sekcji wioÊlarskich i kaja-
karskich w województwie ∏ódzkim, sko-
ro ma si´ budowaç tor regatowy?
7. Kto ustala list´ rezerwowà inwestycji
dofinansowywanych ze Êrodków totolot-
ka, jakim prawem wprowadza si´ kilka-
dziesiàt inwestycji poza programem.
Kto konkretnie za to odpowiada, czyja
to by∏a decyzja?

Komisja skierowa∏a do Zarzàdu Woje-
wództwa wnioski w sprawie „Oceny reali-
zacji programu rozwoju bazy sportowej
za lata 2001-2003”. Oto niektóre z nich:
1. Omówienie zrealizowanych inwestycji
jest niezgodne z za∏àczonym wykazem
tabelarycznym, tzn. iloÊç zrealizowanych
inwestycji w liczbie 62 jest zawy˝ona,
gdy˝ wiele z podanych inwestycji jest
kontynuowanych w latach nast´pnych,
np. w wykazie 36 inwestycji zrealizowa-
nych w roku 2001 – 11 znalaz∏o si´ w wy-
kazie w latach 2002 i 2003. Tak wi´c po-
jawia si´ pytanie – ile w koƒcu inwestycji
zrealizowano spoÊród zg∏oszonych do
planu 192 (a nie jak podano – 188).
2. W roku 2003 wprowadzono do rocz-
nego planu operacyjnego 9 inwestycji
spoza „Programu…” rzekomo ze wzgl´-
du na du˝e zaawansowanie prac (z w∏a-
snych Êrodków) i mo˝liwoÊç ich ukoƒ-
czenia w roku 2003. Tymczasem okaza-
∏o si ,́ ˝e dofinansowanie jest roz∏o˝one
na lata 2003 i 2004 (Sulmierzyce, Go-
dzianów), a dofinansowaniem nie obj´to
planowanych inwestycji, które mog∏yby
byç ukoƒczone w roku 2003, np. Z∏o-
czew, Radoszewice, Orzechów, ¸adzice. 
3. Nie jest przestrzegana zasada dofi-
nansowywania inwestycji w koƒcowym

okresie ich realizacji, tzn. w okresie
ostatnich 24 miesi´cy realizacji, np.
w roku 2003 wiele inwestycji ma 36-mie-
si´czny okres dofinansowania. 

WyjaÊnienia przes∏ane komisji przez
panià wicemarsza∏ek K. Ozg´ z datà 22
stycznia br. sà ogólnikowe i niewiele
wnoszà do sprawy. Pani wicemarsza∏ek
ograniczy∏a si´ do wskazania jedynej
osoby odpowiedzialnej za plany inwe-
stycji i propozycje podzia∏u niewyko-
rzystanych Êrodków.

Planem 2003 roku obj´to 11 inwe-
stycji spoza „Programu rozwoju bazy
sportowej na lata 2001-2005”, 18 inwe-
stycji obj´to dofinansowaniem w cyklu
dwu-, a nawet trzyletnim. I nie by∏oby
w tym nic z∏ego, gdyby jednoczeÊnie
obj´to dofinansowaniem oko∏o 10 in-
westycji z wymienionego programu,
które zosta∏yby zakoƒczone w 2003 r.
Tu˝ po przyznaniu dofinansowania in-
westorzy zwracali si´ do komisji o jego
zwi´kszenie z uwagi na brak Êrodków
na realizacj´ inwestycji. W trakcie roku
w trybie nag∏ym, bez udzia∏u Komisji,
dokonano przesuni´cia Êrodków w wy-
sokoÊci 686 tys. z∏, bo grozi∏o ich nie-
wykorzystanie. W ubieg∏ym roku Êrod-
ki na inwestycje kontynuowane prze-
kroczy∏y 60%. Pe∏ne rozliczenie roku
2003 da nam odpowiedê, czy tych Êrod-
ków nie b´dzie wi´cej. 

Podane przez nas przyk∏ady nie wy-
czerpujà listy braku profesjonalizmu
w dzia∏aniach inwestycyjnych. Ch´ç roz-
dawnictwa Êrodków publicznych niesie
za sobà fatalne skutki dla obu stron
w postaci ciàgnàcych si´ latami budów
oraz niewykorzystania i tak niewystar-
czajàcych Êrodków inwestycyjnych. Naj-
wy˝szy czas, a˝eby decyzje podejmowa-
ne w tym zakresie by∏y przemyÊlane, in-
westycje w sposób nale˝yty przygotowa-
ne i koƒczone w jak najszybszym czasie.
Zas∏anianie si´ potrzebami spo∏ecznymi
nie ma tu nic do rzeczy, a wr´cz przeciw-
nie, to w∏aÊnie spo∏ecznoÊç lokalna po-
nosiç b´dzie skutki takiej polityki. Czy
mamy na te fakty przymykaç oko
i brnàç w niebezpiecznà pu∏apk´ w imi´
doraênych korzyÊci wyborczych?

Artyku∏ „Fitzcarraldo i MiÊ” mia∏
pobudziç do refleksji i zmiany mental-
noÊci. Listy rzeczniczki prezydenta
Skierniewic i wójta gminy P´czniew, któ-
rych nie sposób nawet komentowaç,
wskazujà, ˝e sta∏o si´ inaczej. Przyst´pu-
jemy do Unii Europejskiej, czekajà na
nas fundusze strukturalne, a my nie po-
trafimy, bàdê nie chcemy, uporzàdkowaç
nawet w∏asnych spraw. 

Dorota Biskupska – Neidowska
przewodniczàca 

Komisji Nauki, Kultury i Sportu
Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

dokoƒczenie ze str. 11

W tekÊcie „Rodzina to podstawa”
(„Z¸” nr 5/32/2004, s. 6) wskutek skró-
tów dokonanych przez redakcj´ zatarciu
uleg∏y ró˝nice mi´dzy poj´ciami „rodzi-
ny” i „gospodarstwa domowego”, za co
przepraszamy autork´ tekstu – p. Ann´
Jaeschke. Redakcja

Poni˝ej przytaczamy fragment publi-
kacji bez skrótów.

* * *
Rodzina to podstawa. Tak twierdzili

Starsi Panowie w piosence „Rodzina,
ach, rodzina…” i taki wydêwi´k majà
powa˝niejsze wypowiedzi specjalistów
ró˝nych dyscyplin wiedzy. 

Ile jest rodzin w naszym regionie i ja-
ki jest ich sk∏ad ustalono na podstawie
wyników Narodowego Spisu Powszech-
nego LudnoÊci i Mieszkaƒ 2002.

Rodziny w spisie wyodr´bniono
w oparciu o przes∏anki biologiczne spo-
Êród osób, wchodzàcych w sk∏ad gospo-
darstwa domowego, a wi´c zespo∏u osób
mieszkajàcych wspólnie i wspólnie
utrzymujàcych si .́ Rodzina biologiczna
zdefiniowana zosta∏a jako dwie osoby
lub wi´ksza liczba osób, które sà zwià-
zane jako mà˝ i ˝ona, wspólnie ˝yjàcy
partnerzy – osoby p∏ci przeciwnej, lub
jako rodzic i dziecko. Tak wi´c rodzin´
stanowi para bez dzieci lub z dzieçmi,
albo rodzic z jednym bàdê wi´kszà licz-
bà dzieci. Dla potrzeb pog∏´bionej cha-
rakterystyki sk∏adu rodzin wyró˝niono
kilka ich typów: ma∏˝eƒstwo bez dzieci,
ma∏˝eƒstwo z dzieçmi, partnerzy bez
dzieci, partnerzy z dzieçmi, matka
z dzieçmi oraz ojciec z dzieçmi.

JAKIE FUNDAMENTY,
TAKA BAZA
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zdrowie

SKRZYD¸A I DOGI niesprawnoÊci ruchowe, zaburzenia wzro-
ku i s∏uchu, autyzm, urazy neurologiczne,
urazy psychiczne i zaburzenia emocjonal-
ne przez nie wywo∏ane, pora˝enie mózgo-
we, stwardnienie rozsiane, zawa∏y mi´Ênia
sercowego, cukrzyca, epilepsja, choroba
Parkinsona i Alzheimera.

– Pies od zawsze towarzyszy∏ cz∏owie-
kowi. Cz´sto jest naszym jedynym i najlep-
szym przyjacielem. Celnie oddajà to s∏owa
Konrada Lorenza: „Nie ma na Êwiecie
przyjaêni, która trwa wiecznie. Jedynym
wyjàtkiem jest ta, którà obdarza nas pies”. 

Jednak nie ka˝dy pies nadaje si´ do do-
goterapii. Kandydaci muszà spe∏niaç bar-
dzo rygorystyczne warunki: nie mogà
przejawiaç najmniejszej agresji, byç przy-
jazne i ufne wobec ludzi, ca∏kowicie po-
s∏uszne swojemu opiekunowi, byç cierpli-
we i akceptowaç zachowania chorego, nie
baç si´ obcych miejsc. Muszà mieç zapew-
nionà odpowiednià iloÊç snu, wypoczyn-
ku, ruchu, zabawy, jedzenia. Tylko weso-
∏y, ch´tny do pracy, wypocz´ty pies b´dzie
êród∏em radoÊci i pomocy dla chorych. 

Zaj´cia w ramach dogoterapii prowa-
dzone sà w ¸odzi od paêdziernika 2002 r.
Uczestniczy w nich oko∏o dwustu dzieci.
Od sierpnia ubieg∏ego roku grupy 15 - 20
pacjentów Szpitala Klinicznego nr 4
w ¸odzi biorà udzia∏ w zaj´ciach na tere-
nie szpitala. Zaj´cia odbywajà si´ raz
w tygodniu i trwajà 30-45 min. Prowadzo-
ne sà przez wykwalifikowanych terapeu-
tów – wolontariuszy Fundacji „Ama Ca-
nem” z udzia∏em psów ras golden retrie-
ver, flat coated retriever, labrador retriever
i nowofundland. 

Doktor Robert Santorek czeka na
zg∏oszenia w∏aÊcicieli psów, którzy po-
dobnie jak wolontariusze fundacji, chcie-
liby pomagaç dzieciom. Telefon 
0-605-448-212, czynny prawie ca∏à dob .́

Jaros∏aw Berger

Robert Krzysztof Santorek, 36 lat, le-
karz ortopeda. Dom, który niedawno wy-
budowa∏, jest jego czternastym miejscem
zamieszkania. W styczniu wraz z przyja-
ció∏mi z Fundacji „Ama Canem” – Jolan-
tà i Andrzejem Niedzielskimi, Beatà Mro-
czek i Semko Korozà otrzyma∏ presti˝owe
„Skrzyd∏a” w dorocznym plebiscycie Su-
per Expressu „Skrzyd∏a i rogi”.

SiedemnaÊcie lat temu wyjecha∏ na
W´gry. Jako jeden z pi´ciu Polaków stu-
diowa∏ na wydziale lekarskim Uniwersy-
tetu w Szegedzie. Przez pierwszy rok uczy∏
si´ j´zyka w´gierskiego w Mi´dzynarodo-
wym Instytucie w Budapeszcie. Ale na
wyk∏adzie inauguracyjnym zrozumia∏ tyl-
ko to, ˝e jest z biofizyki. 

Po trzech latach wróci∏ do ¸odzi, gdzie
w 1994 roku ukoƒczy∏ Akademi´ Me-
dycznà. Po odbyciu sta˝u podyplomowe-
go w szpitalu w ¸owiczu Santorkowie
mieszkali kilka lat w pobliskiej Kiernozi –
trafili w do Prabut. Tam przeszli prawdzi-
wà szko∏´ ˝ycia. Bardzo ci´˝ko pracowali.
Leczyli ludzi, zdobywali kolejne specjali-
zacje, wieczorami snuli plany na przy-
sz∏oÊç. Santorkowie nie kryjà, ˝e oprócz
osiàgni´ç zawodowych „okres prabucki”
dostarczy∏ im satysfakcji finansowej. Na
tyle, ˝e staç ich by∏o na powrót do ¸odzi. 

– Idàc na studia medyczne poszed∏em
drogà rodzinnej tradycji. Mój ojciec jest
równie˝ lekarzem. Ale to tylko po∏owa de-
cyzji, reszta to jednak moja w∏asna, we-
wn´trzna ch´ç bycia lekarzem. Wybór ta-
kich,  a nie innych studiów nie oznacza
w moim wypadku,  ˝e poza medycynà o ni-
czym innym nie marzy∏em. Sàdz ,́ ˝e móg∏-
bym realizowaç si´ równie dobrze w innej

profesji – mówi Robert. Na razie jednak
robi doktorat i…promuje w ¸odzi dogo-
terapi .́ 

Dogoterapia to metoda wykorzystujà-
ca psy w rehabilitacji osób niepe∏no-
sprawnych, ale równie˝ dajàca wspania∏e
efekty w terapii osób samotnych, star-
szych. G∏ównie dzia∏anie tego rodzaju te-
rapii kontaktowej polega na nawiàzaniu
psychicznej wi´zi ze zwierz´ciem, co przy-
spiesza leczenie lub u∏atwia przejÊcie cho-
roby. W Polsce dogoterapia nie jest jesz-
cze popularnà formà wspomagania kon-
wencjonalnych metod leczenia. Dlatego
w ¸odzi powsta∏a Fundacja „Ama Ca-
nem”. G∏ównymi celami dzia∏ania funda-
cji sà: praca terapeutyczna z udzia∏em
zwierzàt w oÊrodkach rehabilitacyjnych,
hospicjach, szko∏ach i przedszkolach spe-
cjalnych, prowadzenie kampanii informa-
cyjnej na temat terapii, zapobieganie pa-
tologiom spo∏ecznym, chorobom, po-
przez prowadzenie zaj´ç terapeutycznych
z udzia∏em psów, szkolenie i przygoto-
wywanie psów do terapeutycznej pracy
z niepe∏nosprawnymi, chorymi, umierajà-
cymi, samotnymi i osobami z zaburzenia-
mi psychicznymi. 

Dogoterapia jest powszechnie wyko-
rzystywana na Êwiecie jako program „Vi-
siting pets”. Terapia kontaktowa z udzia-
∏em zwierzàt to w USA i Kanadzie od po-
nad 20 lat normalny sposób wspomagajà-
cy proces leczenia. W krajach wysoko
rozwini´tych, takich jak: Wielka Bryta-
nia, Francja, Niemcy, Szwajcaria czy Sta-
ny Zjednoczone ju˝ dawno zdoby∏a uzna-
nie i zajmuje znaczàcà pozycj´ w leczeniu
takich schorzeƒ, jak wszelkiego rodzaju
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gospodarka

METROPOLIA
M¸ODYCH

Nie od razu Kraków zbudowano, ale
za to Be∏chatów – stolica brunatnego za-
g∏´bia ziemi ∏ódzkiej – powsta∏a bardzo
szybko. Organizacja pracy by∏a wzorowa.
Tempo realizacji poszczególnych zadaƒ 
– fenomenalne. Przemys∏owa metropolia
ros∏a jak dro˝d˝owe ciasto w dzie˝y…

DziÊ w tym mieÊcie nadal dominuje
m∏odoÊç i dojrza∏e pokolenia czynnych
zawodowo pracowników. Tu jest naj-
mniejsza w kraju liczba emerytów. Tu
po ulicach jeêdzi najwi´cej taksówek
w Polsce. 

Wskaênik bezrobocia waha si´
w granicach 16 proc. Jest ni˝szy ni˝
Êrednia wojewódzka. Egzystuje blisko
pi´ç i pó∏ tysiàca firm typu small busi-
ness – przewa˝nie w transporcie, han-
dlu i us∏ugach. Bezdomnych mo˝na po-
liczyç na palcach obu ràk. Opiekujà si´
nimi: MONAR, MOPS oraz OPiR –
OÊrodek Pomocy i Resocjalizacji – wy-
jaÊnia Beata Kwieciƒska, rzecznik pra-
sowy prezydenta miasta. 

Liczba urodzeƒ jest od lat mniej wi´-
cej taka sama i wyraênie przewy˝sza
wskaênik zgonów – podkreÊla w rozmo-
wie z „Z¸” Barbara Przywoƒska, kie-
rowniczka USC.

Niektóre szko∏y podstawowe pracujà
na dwie zmiany, bo tak chcieli rodzice 
–  informuje Elwira Zawodziƒska, dyrek-
tor Wydzia∏u OÊwiaty, Kultury i Sportu
Urz´du Miasta. Sà gimnazja, szko∏y
Êrednie i policealne ze swobodnym do-
st´pem do Internetu. Dzia∏ajà filie Uni-
wersytetu ¸ódzkiego, Politechniki
¸ódzkiej i prywatnych szkó∏ wy˝szych… 

Brakuje tylko polskiej West Point –
dodaje przeÊmiewczo nastolatek z pleca-
kiem, zagadni´ty póênym popo∏udniem
na przystanku PKS.

Ka˝dy, kto tu wraca po kilku latach
nieobecnoÊci, czuje si´ zaskoczony. Ra-
dykalnie zmieni∏o si´ otoczenie. Rozbu-
dowany zosta∏ uk∏ad ulic. W centrum
pojawi∏y si´ kolejne, wielopi´trowe bloki
mieszkalne. Wi´kszoÊç budynków jest
odnowiona, ale niektóre elewacje wyma-
gajà ju˝ p´dzla. Dzielnice peryferyjne
wch∏on´∏y pobliskie wioski – mniej wi´-
cej w promieniu 3 km, rozszerzajàc tym
samym granice administracyjne miasta.
Powsta∏y szerokie, nowoczesne trasy wy-
lotowe i okaza∏e ronda  –  zgodne z wy-
maganiami Unii Europejskiej 

Tylko najstarsi pami´tajà, ˝e obecny
Be∏chatów rozwija∏ si´ w tempie miast
amerykaƒskich z prze∏omu XIX i XX
stulecia. Na miejscu peryferyjnej osady,
w g∏´bi ja∏owych równin mi´dzy Piotrko-
wem Trybunalskim i Zelowem, z jedyny-
mi paƒstwowymi zak∏adami przemys∏u

bawe∏nianego i nieistniejàcà ju˝ fabrykà
cukierków, w latach wczesnego Gierka
zacz´∏o si´ nagle wy∏aniaç pr´˝ne skupi-
sko, liczàce teraz 63,5 tys. mieszkaƒców.
Zadecydowa∏ o tym lawinowy nap∏yw
kadry fachowców z ca∏ej Polski. Zatrud-

niano ich przy budowie pobliskiej elek-
trowni oraz kopalni w´gla brunatnego  –
albo w Stomilu, produkujàcym górnicze
taÊmociàgi. Wielu znalaz∏o prac´ w za-
k∏adach przerobu surowców mineral-
nych, wydobywanych z odkrywki.

Najpierw powsta∏ hotel robotniczy  –
w budynku, gdzie mieÊci si´ teraz Sàd
Rejonowy, wspomina dyrektor Muzeum
Regionalnego Jacek Niewieczerza∏. Po-
tem oddano do u˝ytku bloki osiedla im.
1 Maja oraz im. S. Okrzei. Równolegle
wznoszone by∏y pierwsze w parterowej
okolicy, 11-kondygnacyjne wysoko-
Êciowce wzd∏u˝ ul. Wojska Polskiego,
zwane osiedlem „DolnoÊlàska”. Pojawi-
∏y si´ kolejne sklepy spo˝ywcze, piekar-
nie, masarnie, kawiarnie i restauracje  –
nie tylko z obiadami domowymi, lecz
równie˝  –  co tu ukrywaç  –  z suto za-
krapianymi bankietami oraz dansinga-
mi dla bez˝ennych, znudzonych mono-
tonià kulturalno-oÊwiatowych ofert

w hotelowych Êwietlicach. ˚ycie po pra-
cy up∏ywa∏o w oczekiwaniu przydzia∏u
nowego mieszkania, na przeprowadzk´
˝ony z dzieçmi z drugiego kraƒca Polski,
albo te˝ wype∏nione by∏o rozglàdaniem
si´ za odpowiednià partià do Êlubu… 

Teraz najwi´kszà atrakcjà Be∏chato-
wa sà dla jednych zaj´cia w MOK i je-
go filiach, dla innych  –  ligowe mecze
GKS Be∏chatów, imprezy organizowa-
ne w Piwnicy i Gwarku albo ciekawe
wystawy Muzeum Regionalnego, gdzie
ju˝ wkrótce zostanie otwarta Sala
Trzech Religii: rzymskokatolickiej (Po-
laków), protestanckiej (Niemców) i ju-
daizmu (˚ydów) oraz Sala Rodzin 
–  dawnych w∏aÊcicieli dóbr be∏chatow-
skich: Rych∏owskich, Kaczkowskich
i Olszewskich…

Panie szanowny! To miasto umiera 
– mówi szczup∏a kobieta, sprzàtajàca
b∏oto poÊniegowe z chodnika. M∏odzi,
wykszta∏ceni ludzie emigrujà. Szukajà
pracy gdzie indziej. Tu szerzy si´ z∏o-
dziejstwo i bandytyzm. Kwitnà agencje
towarzyskie, narkobiznes i znieczulica.
Stra˝ Miejska i policja ledwo sobie ra-
dzà z tymi wszystkimi patologiami…

Jerzy Gal´ba 
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region

ka zaprasza na koncert poÊwi´cony mu-
zyce barokowej. Od 4 do 6 czerwca
w muzeum odbywaç si´ b´dà wystawa
i sesja naukowa „Najstarsze dokumenty
miasta Piotrkowa”. W sierpniu placów-
ka organizuje wystaw´ „Wymarsz – Le-
giony w Piotrkowie”. Tradycyjnie
w organizacj´ obchodów jubileuszo-
wych bardzo mocno zaanga˝owany jest
Miejski OÊrodek Kultury. Przez ca∏y rok
b´dà w nim organizowane przeglàdy,
konkursy, koncerty. W grudniu obchody
jubileuszowe zakoƒczy Piotrkowski Fe-
stiwal Muzyki Dawnej, organizowany
przez MOK we wspó∏pracy z Paƒstwo-
wà Szko∏à Muzycznà II stopnia w Piotr-
kowie Trybunalskim. 

(mmm)

WCZORAJ MIASTO
DZIÂ WIEÂ

Trudno dziÊ w to uwierzyç, ˝e niewiel-
ka wieÊ Dàbrowice, le˝àca na granicy Ma-
zowsza i Kujaw, by∏a kiedyÊ pr´˝nym
oÊrodkiem miejskim, znanym w okolicy
z jarmarków, w których udzia∏ brali kup-
cy z ca∏ej Polski. Pierwsze êród∏owe wia-
domoÊci dotyczàce Dàbrowic pochodzà
z I po∏owy XV wieku i stwierdzajà istnie-
nie miasta przed rokiem 1455. Korzystny
wp∏yw na rozwój osady mia∏o przede
wszystkim dogodne po∏o˝enie przy szlaku
drogowym z ¸´czycy do W∏oc∏awka.
Miejski ˝ywot Dàbrowic zakoƒczy∏ si´
w 1869 roku w wyniku regulacji przepro-
wadzonej przez ówczesnà administracj´
Królestwa Polskiego. Obecnie pamiàtk´
z czasów ÊwietnoÊci osady stanowi zacho-
wany prostokàtny ryneczek, okolony par-
terowà, drewnianà i kalenicowà zabudo-
wà z II po∏owy XIX wieku oraz po∏o˝ony
w centralnym punkcie wsi budynek daw-
nego ratusza miejskiego i w∏asny herb.
Prawo u˝ywania gminnego god∏a zosta∏o
z inicjatywy lokalnych w∏adz samorzàdo-
wych przywrócone w tym roku wiejskiej
spo∏ecznoÊci. Herb gminy Dàbrowice
przedstawia w polu czerwonym bia∏à bra-
m ,́ zwieƒczonà trzema oblankowanymi
wie˝ami. Wzór ten jest w∏aÊnie rekon-
strukcjà dawnego herbu miasta Dàbrowi-
ce. Takie rozwiàzanie, zdaniem Komisji
Heraldycznej, pozwala nawiàzaç do prze-
sz∏oÊci i stanowi wyraz dziejowej kontynu-
acji w dzisiejszych czasach. Obecnie wi´k-
szoÊç mieszkaƒców tej jednej z najmniej-
szych i najbiedniejszych gmin w powiecie
kutnowskim, zaj´ta codziennà pracà
w rolnictwie, ma∏o pami´ta o miejskim ro-
dowodzie gminnej stolicy. 

Wojciech Petera

NAJPIERW 
NOCLEGOWNIA

Na pó∏metku zimy w Tomaszowie
Mazowieckim rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç
noclegownia dla bezdomnych, której
prowadzenie Urzàd Miasta powierzy∏
∏ódzkiemu oddzia∏owi Towarzystwa Po-
mocy im. Êw. Brata Alberta. Placówka
ta funkcjonuje w okaza∏ym, pi´trowym
budynku, po dawnym oÊrodku zdrowia
przy ul. Cekanowskiej, wydzier˝awio-
nym towarzystwu za symbolicznà z∏o-
tówk´. Koszty us∏ug Êwiadczonych
przez noclegowni´
(320 z∏ miesi´cznie za
osob´) obcià˝aç b´dà
bud˝et miejski. Wy-
datki zwiàzane z za-
pewnieniem pomocy
bezdomnym – nocle-
gu, kàpieli, czystej
odzie˝y i dwóch gorà-
cych posi∏ków – b´dà
wymagaç dodatkowe-
go wsparcia organiza-
cji rzàdowych i spo-
∏ecznych. 

Placówka ta zamie-
rza Êwiadczyç us∏ugi
dla dwudziestu bez-
domnych. Niewàtpli-
wie liczba ubogich,
stukajàcych do drzwi
przytuliska b´dzie po-
mna˝aç si´ w miar´
rosnàcej sfery ubó-
stwa i grona bezdom-
nych w mieÊcie i oko-
licznych gminach.
Dlatego te˝ – wed∏ug
zapewnienia kierowni-
ka noclegowni Leszka
Pietrzaka – wiosnà
powstanie tu schroni-
sko, w którym bezdomni zamieszkiwaç
b´dà ca∏y rok. Pensjonariusze korzystaç
b´dà z powsta∏ej tu sto∏ówki, a tak˝e
sta∏ej pomocy lekarskiej, obejmujàcej
m.in. terapi´ antyalkoholowo antynar-
kotykowà. 

W nast´pnej kolejnoÊci w obiekcie
tym (o powierzchni ponad 6.500 m) po-
wstanie równie˝ pensjonat socjalny dla
dwudziestu osób przewlekle i somatycz-
nie chorych oraz punkt Êwiadczenia po-
mocy dla osób i rodzin dotkni´tych uza-
le˝nieniami. 

Uwieƒczeniem planów ma byç utwo-
rzenie forum organizacji pozarzàdo-
wych i zorganizowanie jadalni dla osób
korzystajàcych ze Êwiadczeƒ socjalnych

Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo∏ecz-
nej. Teraz darmowe obiady przygotowy-
wane w innym obiekcie otrzymuje 390
osób. 

Jan Maruszak

600-LECIE PIOTRKOWA

W tym roku Piotrków Trybunalski
obchodzi 600-lecie ponowienia praw
miejskich. Ponowione prawa nadane zo-
sta∏y miastu w 1404 roku przez króla
W∏adys∏awa Jagie∏∏ .́ W tym samym cza-
sie miasto otrzyma∏o tak˝e prawa mag-
deburskie. 

W ramach obchodów 600-lecia,
w Piotrkowie odb´dzie si´ cykl wydarzeƒ
promujàcych t´ historycznà dla miasta
dat .́ Zainaugurowa∏a je wystawa prac
plastycznych w piotrkowskim BWA pod
has∏em „Motywy piotrkowskie”. W lipcu
i sierpniu zorganizowany zostanie plener
malarski pod tym samym tytu∏em. 

W marcu Miejska Biblioteka Pu-
bliczna zaprasza do oglàdania wystawy
„Piotrkowianki wczoraj i dziÊ”, a od lip-
ca do wrzeÊnia czynna tam b´dzie wy-
stawa „Piotrcoviana w zbiorach MBP
w Piotrkowie Trybunalskim”. Ciekawy
program imprez przygotowa∏o piotr-
kowskie muzeum. W kwietniu, w ra-
mach Dni Muzyki Kameralnej, placów-
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ekologia

SPALSKI 
PARK KRAJOBRAZOWY

palski Park Krajobrazowy zosta∏
utworzony w paêdzierniku 1995 r. Obej-
muje on dolin´ rzeki Pilicy wraz z najbar-
dziej wartoÊciowymi przyrodniczo tere-
nami przyleg∏ymi. Park zajmuje obszar
o powierzchni 12875 ha. Ca∏kowita po-
wierzchnia otuliny parku stanowi 23192
ha. Spalski Park Krajobrazowy i jego
strefa ochronna po∏o˝one sà w makrore-
gionie Wzniesieƒ Po∏udniowo-Mazo-
wieckich. Obejmuje on wschodnià cz´Êç
mezoregionu Równiny Piotrkowskiej
oraz po∏udniowo-zachodni fragment
Równiny Radomskiej. Park krajobrazo-
wy rozciàga si´ na terenie gmin: Ino-
w∏ódz, PoÊwi´tne, Rzeczyca, Tomaszów
Mazowiecki, Lubochnia, Czerniewice,
Opoczno i S∏awno. Lasy zajmujà oko∏o 
7442 ha powierzchni parku. Oprócz tego
w jego otulinie znajduje si´ 14613 ha tere-
nów leÊnych. ¸àczny wskaênik lesistoÊci
w Spalskim Parku Krajobrazowym wy-
nosi oko∏o 61%. Pozosta∏a cz´Êç parku to
w wi´kszoÊci u˝ytki rolne.

Na tle równinnego, ma∏o lesistego
krajobrazu Polski centralnej, na szczegól-
nà uwag´ zas∏uguje dolina Pilicy z jej ró˝-
norodnoÊcià krajobrazów, licznymi do-
p∏ywami oraz przyleg∏ymi, lesistymi tere-
nami wypoczynkowymi. Najbardziej wi-
dowiskowy fragment doliny to prze∏omo-
wy odcinek rzeki w okolicy Inow∏odza.
Lasy w Êrodkowym biegu rzeki Pilicy
przez wielu nazywane sà puszczà pilickà,
mimo ˝e tak naprawd´ nie majà one cha-
rakteru historycznej puszczy. Obecnie
Lasy Spalskie zajmujà obszar oko∏o 9000
ha. Mo˝na tutaj spotkaç g∏ównie m∏ode
drzewostany sosnowe, w paru miejscach
przeplatane starodrzewem sosnowym czy
d´bowym. Na terenie Spalskiego Parku
Krajobrazowego utworzono trzy rezer-
waty przyrody w miejscowoÊciach Ko-
newka, Spa∏a oraz ˚àd∏owice. Planowane
jest powstanie czwartego w Dolinie M∏y-
nów. W strefie ochronnej parku umiej-
scowiono kolejne dwa rezerwaty: S∏ugoci-
ce oraz Jeleƒ. Rezerwat Konewka o po-
wierzchni 99,11 ha chroni las d´bowy.
Rezerwat Spa∏a zajmuje powierzchni´
100,32 ha i znajdujà si´ w nim g∏ównie
gràdy ze starymi d´bami i sosnami. Re-
zerwat ˚àd∏owice to rozpoÊcierajàca si´
na obszarze 241,92 ha mozaika lasów
i borów sosnowych. Ostatnie dwa rezer-
waty przyrody zlokalizowane w miejsco-
woÊciach Jeleƒ i S∏ugocice zajmujà obszar
47,19 ha oraz 8,57 ha.

Na terenie Spalskiego Parku Krajo-
brazowego udokumentowano wyst´po-
wanie ponad 800 gatunków roÊlin naczy-
niowych. Spacerujàc po parku mo˝na na-

tknàç si´ na 19 gatunków roÊlin obj´tych
ca∏kowita ochronà, 11 gatunków obj´-
tych ochronà cz´Êciowà, jak równie˝ na
42 gatunki, które w Polsce centralnej sà

rzadko spotykane. Spalski Park Krajo-
brazowy to tak˝e miejsce wyst´powania
licznych pomników przyrody. Te stare,
okaza∏e drzewa mo˝na napotkaç zarów-
no przy polach i zagrodach, jak równie˝
w starych parkach i lasach. WÊród po-
mnikowych drzew najwi´cej jest d´bów
i lip. Status pomnika przyrody, potwier-
dzony umieszczonà na nich tabliczkà
z god∏em paƒstwa, zyska∏y tak˝e liczne
okazy buków, sosen i innych gatunków.
Ogó∏em na terenie Spalskiego Parku
Krajobrazowego za pomniki przyrody
uznawanych jest oko∏o 295 okazów poje-
dynczych drzew, 30 grup drzew (razem
465 okazów), 4 aleje, 1 g∏az narzutowy
oraz kompleks grot w Nagórzycach.
Cz´Êç z nich wyst´puje w zabytkowych
parkach wiejskich w Rzeczycy i Grotowi-
cach oraz na cmentarzach w Rzeczycy
i PoÊwi´tnem. Na terenie parku mo˝na
spotkaç sosny w wieku 150  – 180 lat,
które osiàgajà wysokoÊç 35 m.

Na faun´ Spalskiego Parku Krajobra-
zowego sk∏ada si´ g∏ównie 205 gatunków
ptaków, w tym 140 l´gowych. Oprócz
ptaków na terenie parku mo˝na si´ na-
tknàç na sarny, jelenie, daniele, dziki czy
te˝ lisy. To bogactwo zwierzyny ∏ownej
po∏àczone zmalowniczà okolicà, sprawi-
∏o, i˝ tereny te od dawien dawna przycià-
ga∏y na polowania polskich w∏adców.

W spalskich lasach wielokrotnie polowa-
li: W∏adys∏aw Jagie∏∏o, Kazimierz Jagie-
lloƒczyk czy te˝ W∏adys∏aw Herman. 
Na ∏owach goÊci∏ tutaj tak˝e car Alek-

sander III oraz jego syn car Miko∏aj II.
Okolice Konewki i Inow∏odza sà ostojà
bardzo wielu rzadko wyst´pujàcych owa-
dów. W Pilicy i jej starorzeczach stwier-
dzono wyst´powanie ponad 28 gatunków
ryb. Ponadto odnotowano tutaj 9 gatun-
ków p∏azów (w tym 6 chronionych) i 5 ga-
tunków gadów, z których wszystkie znaj-
dujà si´ pod ochronà.

Niewàtpliwà atrakcjà Spalskiego Par-
ku Krajobrazowego jest utworzony
w 1934 r. oÊrodek hodowli ˝ubrów, zwie-
rzàt  – symbolu Spa∏y. Zajmuje on obszar
32 ha i zlokalizowany zosta∏ w leÊnictwie
Ksià˝ ko∏o Smardzewic. Jest to oÊrodek
zamkni´ty, a jego zwiedzanie mo˝e si´
odbywaç jedynie za specjalnà zgodà.

Jacek Miroƒczuk
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BOHATEROWIE
SPOD DOBREJ

gach „Êlady za wozami od poczàtku a˝
do kresu podró˝y krwià polskà by∏y zna-
czone”, jak wspominali Êwiadkowie wy-
darzeƒ. Do niewoli dosta∏o si´ 80 ˝o∏nie-
rzy, których nast´pnie wcielono do armii
carskiej i wys∏ano w g∏àb Rosji. Rosjanie
zdobyli wyposa˝enie obozu  – broƒ, 2
ma∏e armaty i moêdzierz. Powstaƒcy,
którzy uszli z ˝yciem z tej jednej z naj-
krwawszych bitew powstania stycznio-
wego, przy∏àczyli si´ do innych walczà-
cych na terenie naszego regionu oddzia-
∏ów polskich. Dworaczek zosta∏ zatrzy-
many w Nowosolnej przez mieszkajà-
cych tam kolonistów niemieckich i prze-
kazany do aresztu w ¸odzi, skàd zes∏ano
go na Syberi .́

Wi´kszoÊç zmar∏ych bohatersko
˝o∏nierzy pochowano w zbiorowej mogi-
le na miejscowym katolickim cmentarzu
w Dobrej. Dzisiaj jest to jedno z najwa˝-
niejszych miejsc pami´ci narodowej
w naszym regionie. Ponad mogi∏à góruje
obelisk z or∏em, rozpoÊcierajàcym swoje
skrzyd∏a nad poleg∏ymi za Ojczyzn´ po-
wstaƒcami, b´dàcy symbolem niepodle-
g∏ej Polski. 

Jak˝e ró˝ni si´ „przystanàç i spoj-
rzeç” od „przystanàç, spojrzeç i zamyÊliç
si´”. A jest nad czym. 

Piotr Machlaƒski

Jak co roku, pod koniec lutego,
mieszkaƒcy ¸odzi i okolicznych miej-
scowoÊci le˝àcych na pó∏noc od miasta
kierujà swoje kroki, bàdê choçby myÊli,
w kierunku wsi Dobra, po∏o˝onej po-
mi´dzy ¸odzià a Strykowem. Pragnà
w ten sposób oddaç ho∏d bohaterom,
walczàcym o niepodleg∏à Polsk .́ Tam
bowiem, 141 lat temu, na polach otacza-
jàcych osad ,́ toczy∏a si´ najwi´ksza bi-
twa powstania styczniowego w okoli-
cach ¸odzi, zwana bitwà pod Dobrà.
Walczy∏y w niej przeciw zaborczym woj-
skom rosyjskim polskie oddzia∏y po-
wstaƒcze. 

Bohaterski oddzia∏ zacz´to formo-
waç ju˝ w styczniu 1863 roku. Odpowie-
dzialnym za to przedsi´wzi´cie by∏, wal-
czàcy niegdyÊ w szeregach armii pru-
skiej, kleryk franciszkaƒski z ¸agiewnik
Józef Sawicki, cz∏owiek na wskroÊ odda-
ny sprawie powstania. Obóz powstaƒczy
poczàtkowo znajdowa∏ si´ w Lesie ¸a-
giewnickim, prawdopodobnie w dzisiej-
szym uroczysku Smolarnia, a nast´pnie
przeniesiono go w okolic´ Dobrej. Po-
wstajàca grupa dzia∏a∏a na terenie ca∏e-
go powiatu ∏´czyckiego, obejmujàcego
zasi´giem m.in. ¸ódê, Aleksandrów,
Zgierz i okoliczne miejscowoÊci. Do od-
dzia∏u zg∏aszali si´ wszyscy ci, dla któ-
rych dobro Polski by∏o sprawà najwa˝-
niejszà. W dzieƒ bitwy oddzia∏ liczàcy
oko∏o 400 ˝o∏nierzy tworzyli robotnicy,
czeladnicy, majstrowie reprezentujàcy
ró˝ne grupy rzemios∏a, urz´dnicy, ch∏opi
oraz m∏odzie˝ polska, niemiecka i ˝y-
dowska, której ta sprawa by∏a równie
bliska. Powstaƒcom towarzyszy∏ tak˝e
kapelan. Oddzia∏ uzbrojony by∏ w broƒ
palnà w liczbie 120 strzelb i 40 dubeltó-
wek, kosy, siekiery i pa∏asze.

W trakcie organizacji wojska dosz∏o
niespodziewanie do odwo∏ania dowód-
cy, gdy˝ ten rzekomo mia∏ zezwalaç ˝o∏-
nierzom na rekwirowanie ˝ywnoÊci
i mienia z majàtków szlacheckich w oko-
licy. Nad osieroconym wojskiem do-
wództwo objà∏ cz∏owiek, który podjà∏
wspomnianà decyzj´  – Józef Dwora-
czek  – naczelnik cywilny powstania na
obszarze powiatu ∏´czyckiego, z wy-
kszta∏cenia lekarz. Niestety, nie zaznajo-
miony z arkanami sztuki wojskowej. De-

cyzja ta os∏abi∏a zdolnoÊç bojowà od-
dzia∏u, którego dzia∏ania sprowadza∏y
si´ na ogó∏ do przeprowadzania akcji
partyzanckich. Jednà z nich, choç bar-
dzo nietypowà, by∏ przemarsz wojsk uli-
cami ¸odzi 22 lutego 1863 roku, pod-
czas którego zebranym na Starym Ryn-
ku ∏odzianom og∏oszono, ˝e jedynym le-
galnym organem w∏adzy w kraju jest
Rzàd Narodowy. Wy˝ej wspomniane
zajÊcie zaktywizowa∏o wojska rosyjskie,
które w liczbie 2 rot piechoty i 1 sotni
kozaków podà˝y∏y pod dowództwem
sztabskapitana Nawrockiego-Opoczyƒ-
skiego z Piotrkowa w okolice nowego
obozu powstaƒców. 

24 lutego 1863 roku by∏ ciep∏ym, zi-
mowym dniem. Rosjanie rozpocz´li bi-
tw´ niespodziewanie. Ostrzeliwali prze-
bywajàcych w obozie powstaƒców, wy-
wo∏ujàc tym samym ogromny pop∏och
i panik ,́ której uleg∏ nawet sam dowód-
ca, uchodzàc z pola bitwy.
Rosjanie ruszyli do ataku
i rozpocz´∏a si´ najkrwaw-
sza faza bitwy. Kiedy
Dworaczek powróci∏ na
stanowisko, by∏o ju˝ za
póêno na przegrupowa-
nia. Broniàcy zacz´li wy-
cofywaç si .́ Jedynie cz´Êç
kosynierów przygotowa∏a
kontratak. Stoczono za-
ci´tà walk´. Niestety,
w tych warunkach zwyci´-
stwo powstaƒców by∏o
niemo˝liwe. Pozosta∏e
wojsko: kawaleria, kosy-
nierzy, strzelcy wraz z do-
wódcà zacz´∏o uciekaç. 

Bitwa trwa∏a kilka
godzin, a w koƒcowej fazie
przekszta∏ci∏a si´ w rzeê.
Pijani Rosjanie rannych,
broniàcych si´ ostatkiem
si∏ powstaƒców, k∏uli bez-
litoÊnie bagnetami. 

W boju poleg∏o 70
powstaƒców i tyle samo
zosta∏o rannych, których
nast´pnie przewieziono do
polowych szpitali, znajdu-
jàcych si´ w okolicznych
miejscowoÊciach. Na dro-

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

Znane, a jednak nieznane

2004-02  2/03/2004  10:39  Page 23



24 Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego www.lodzkie.pl

sport

ZE SPORTEM W ÂWIATW 1984 roku na pierwszej stronie
amerykaƒskiej „Herald Tribune” wspo-
mniano o Kutnie. Pewnie pierwszy raz
w historii 650-letniego miasta nad Och-
nià. Wzmiank´ w renomowanej gazecie
Kutno zawdzi´cza∏o turniejowi base-
ballowemu, na który przyby∏ do ojczy-
zny przodków legendarny Stan Musial,
pierwszy amerykaƒski sportowiec, któ-
remu postawiono za ˝ycia pomnik
(w Saint Louis). Tak to za sprawà base-
ballowego kija i „palantowej” pi∏eczki
Amerykanie dowiedzieli si´, ˝e daleko
za oceanem jest miasto Kutno, w któ-
rym tak˝e uprawia si´ ich narodowy
sport.

27 lutego we wszystkich gazetach
Êwiata mia∏a szans´ zaistnieç ¸ódê. Sta-
∏oby si´ tak po pierwszym od obalenia
Saddama Husajna meczu pi∏karskim,
rozegranym w Iraku z udzia∏em zagra-
nicznej dru˝yny. Mia∏ nià byç ¸ódzki
Klub Sportowy. 

Oczywiste, ˝e sportowy wymiar tego
wydarzenia znalaz∏by si´ na drugim pla-
nie. Dla ¸odzi – nawet bardziej ni˝ dla
samego ¸KS – by∏a to niecodzienna
szansa promowania si´ przez sport.
Dzi´ki pi∏ce no˝nej nazwa ¸ódê sta∏aby
si´ rozpoznawalna w Iraku. Pierwsze
próby w∏àczenia si´ polskich firm
w dzie∏o odbudowy Iraku i, nie ukrywaj-
my, „podzia∏ tortu” okaza∏y si´ nieuda-
ne. Byç mo˝e w∏aÊnie futbol móg∏ byç
pomostem, po którym iraccy biznesme-
ni ch´tnie przeszliby pod r´k´ z ∏ódzki-
mi. Analitycy nie ukrywajà przecie˝, ˝e
samodzielnie majà szans´ zaistnieç
w Bagdadzie i na prowincji tylko przed-
si´biorcy amerykaƒscy i miejscowi, na-
tomiast nasze firmy mogà dostaç si´ na
place budowy tylko w zwiàzkach bizne-
sowych z irackimi. 

Promowanie miasta poprzez sport
nie jest niestety specjalnoÊcià ∏ódzkich
elit, poczynajàc od transformacji ustro-
ju. Odnosz´ wra˝enie, ˝e w naszym mie-
Êcie nikt nie wie, jak si´ do tego zabraç
i co to ma oznaczaç.

Przyk∏adów inicjatyw, które nie zosta-
∏y podchwycone, jest wiele. Olbrzymia
szansa zosta∏a zaprzepaszczona ju˝
w po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych. Dru-
˝yny pi∏karskie ¸KS i Widzewa by∏y
wówczas w czubie tabeli, a nawet wr´cz
dzieli∏y mi´dzy sobà tytu∏ mistrza Polski.

Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e w czo∏ówkach
swoich lig by∏y wówczas tak˝e zespo∏y,
reprezentujàce miasta partnerskie ¸o-
dzi, a wi´c Lyon i Stuttgart.

ZaproponowaliÊmy wówczas wraz
z red. Bogus∏awem Kukuciem zorgani-
zowanie w letnim okresie przygotowaw-

czym turnieju towarzyskiego z udzia∏em
w∏aÊnie Olympique Lyon, VfB Stuttgart,
¸KS i Widzewa. Pozosta∏ on jednak bez
echa. Odezwa∏o si´ ono kilka lat póêniej
a˝ z Poznania, gdzie ktoÊ wpad∏ na po-
dobny pomys∏. Jednodniowe turnieje
(gra si´ tylko po 45 minut) z udzia∏em
markowych dru˝yn przyciàgajà na try-
buny po kilka tysi´cy kibiców i stajà si´

tradycyjnymi imprezami nie tylko po-
znaƒskiego, ale i wielkopolskiego Êrodo-
wiska pi∏karskiego.

Od lat ¸ódê liczy si´ w rozgrywkach
juniorskich. By∏a i pewnie jest nadal
okazja do zorganizowania turnieju
z udzia∏em m∏odzie˝y z Juventusu Turyn
i Górnika Zabrze oraz zespo∏ów z ¸o-
dzi. Co ∏àczy ¸ódê, Zabrze i Turyn? Wy-
darzenie tyle˝ tragiczne, co znaczàce dla
futbolu. W dniu 3 wrzeÊnia 1989 roku
na „gierkówce” pod Babskiem (mi´dzy
Rawà Mazowieckà a Mszczonowem)
zginà∏ w wypadku samochodowym le-
gendarny w∏oski pi∏karz Gaetano Sci-
rea, mistrz Êwiata z Espania ’82, zda-
niem Zbigniewa Boƒka najwybitniejszy
pi∏karz W∏och w tamtej epoce. Scirea je-
cha∏ na Ok´cie z ¸odzi, gdzie obserwo-
wa∏ mecz ¸KS z Górnikim Zabrze  – pu-
charowym przeciwnikiem Juventusu.
Samochód u˝yczony w∏oskiemu goÊcio-
wi przez zabrzan doszcz´tnie sp∏onà∏,
a ˝adnej z czterech osób nie uda∏o si´
opuÊciç fotela. Czy˝ turniej z udzia∏em
Juventusu o memoria∏ im. Gaetano Sci-
rei nie by∏by znakomità promocjà ¸o-
dzi? Nie odmówi∏by z pewnoÊcià wspó∏-
pracy Boniek, kolega klubowy Scirei,
a co roku goÊciem imprezy móg∏by byç
któryÊ z innych wybitnych pi∏karzy Juve

– Zoff, Gentile, Cabrini, Rossi, Bettega,
Platini.

W 2008 roku stulecie obchodziç b´-
dzie ¸KS – klub wroÊni´ty w ¸ódê jak
ulica Piotrkowska, Dworzec Kaliski
i park na Zdrowiu. W tym samym roku
setnà rocznic´ Êwi´towaç b´dzie dziesi´ç
innych znanych klubów, m.in.: Inter
Mediolan, Feyenoord Rotterdam, An-

derlecht Bruksela, Panathinaikos Ateny,
Independiente Buenos Aires, Atletico
Mineiro Belo Horizonte.

Marzy mi si´ turniej stulatków
z udzia∏em choçby dwóch rówieÊników
¸KS, albo nawet pojedyncze spotkanie.
S∏owo „¸ódê” by∏oby najcz´Êciej odmie-
niane przy tej okazji. Tylko czy ta inicja-
tywa nie podzieli losu poprzednich…?

Mecze ¸KS w Iraku mia∏ byç testem,
czy Êrodowisko ∏ódzkie potrafi wykorzy-
staç wielkà promocyjnà szans .́ Jak ju˝
wiemy, ¸KS do Iraku nie pojecha∏...

Marek Kondraciuk 
„Dziennik ¸ódzki”

Al-Zawraa

Nad˝af
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