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Oda do wolnoÊci

Gdy 19 wrzeÊnia 1946 roku, w auli Uniwersytetu w Zurychu, Winston Churchill wzywa∏
paƒstwa Europy do pojednania i zakoƒczy∏ swoje przemówienie s∏ynnymi s∏owami „Niech
powstanie Europa”, znaczna cz´Êç kontynentu le˝a∏a jeszcze w gruzach. Churchill  nie by∏
jednak zbyt sta∏y w dà˝eniu do idei zjednoczonej Europy. Podczas konferencji w Hadze 
w 1948 roku przyzna∏ wprawdzie, ˝e nale˝y pogodziç si´ z utratà suwerennoÊci przez po-
szczególne paƒstwa narodowe, gdyby za sprawà europejskiej wspólnoty  mo˝na by∏o prze-
ciwstawiç si´ si∏om totalitaryzmu. Gdy jednak trzy lata póêniej stanà∏ ponownie na czele
rzàdu, nie widzia∏ powodu ˝eby w∏àczyç Angli´ w rodzàce si´ europejsko-federalistyczne
struktury. Wprawdzie wczeÊniej powiedzia∏ w Zurychu: „Musimy zbudowaç jakiÊ rodzaj
stanów zjednoczonych Europy”, jednak sam nie chcia∏ poÊród tych stanów widzieç w∏asne-
go kraju. Jego wspólnotà by∏ Commonwealth - brytyjska wspólnota narodów. Jak pami´ta-
my, Wielka Brytania przystàpi∏a do EWG dopiero w 1973 roku.

Ale nie dla tych faktów przytaczam dziÊ fragmenty przemówienia brytyjskiego premiera
i s∏owa Hugo Bütlera, redaktora naczelnego „Neue Zürcher Zeitung”, lecz dla innej myÊli
cz∏owieka, którego biograf Sebastian Haffner nazwa∏ w jednym z rozdzia∏ów  swej mono-
grafii „cz∏owiekiem przeznaczenia”. Oto ta w∏aÊnie myÊl: „Wyzwolenie ludzi wszystkich ras
i wszystkich paƒstw z wojny i uwi´zienia musi opieraç si´ na solidnym gruncie i gotowoÊci
wszystkich m´˝czyzn i kobiet do Êmierci, zamiast poddania  si´ tyranii”.

W∏odzimierz Mieczkowski
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ZIEMIA ¸ÓDZKA 
W UNII EUROPEJSKIEJ

m∏odego województwa,  wspó∏pracy po-
wiatów i gmin realizujàcych wspólne in-
westycje. Instrumentem majàcym wes-
przeç Polsk´ w tym procesie sà fundusze
strukturalne. Ich wykorzystanie jest za-
daniem wszystkich szczebli administra-
cji publicznej.

Ârodki finansowe z funduszy struktu-
ralnych b´dà wydatkowane w ramach
kilku programów operacyjnych, z któ-
rych podstawowe znaczenie b´dzie pe∏-
ni∏ Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
W procesie jego wdra˝ania na szczeblu
regionu b´dzie uczestniczy∏ samorzàd
województwa. Administracja regional-
na od dawna przygotowuje si´ do wdra-
˝ania zwiàzanych z tym programem
funkcji. 

Szczególna rola w zakresie wykorzy-
stania funduszy strukturalnych przypa-
da jednostkom samorzàdowym szczebla
lokalnego. Ich doÊwiadczenia, zwiàzane
z wdra˝aniem programów przedakcesyj-
nych na pewno b´dà pomocne w proce-
sie ubiegania si´ o Êrodki  strukturalne.
Wa˝nym elementem przygotowania sa-
morzàdów by∏ internetowy system ewi-
dencji kart projektów, do którego trafi∏o
ponad 450 propozycji. By∏y one przed-
miotem analizy i oceny dokonywanej
przez pracowników Urz´du Marsza∏-
kowskiego.

Wspomniane dzia∏ania mia∏y ogrom-
ne znaczenie, bioràc pod uwag´ to, i˝
województwo ∏ódzkie b´dzie dyspono-
wa∏o w ramach ZPORR kwotà ponad
157 mln euro. Jestem przekonany, ˝e
Êrodki te uda nam si´ w pe∏ni wykorzy-
staç. Wierz ,́ ˝e dzi´ki poprawie stanu
infrastruktury drogowej, ochrony Êrodo-
wiska, informatyki, a tak˝e dzi´ki dzia-
∏aniom skierowanym na rozwój kultury
i turystyki, edukacji i ochrony zdrowia,
województwo ∏ódzkie stanie si´ atrakcyj-
nym miejscem do lokowania dzia∏alno-
Êci gospodarczej.  A to przyczyni si´ do
stworzenia nowych miejsc pracy
i zmniejszenia bezrobocia. Poprawi ja-
koÊç i poziom ˝ycia mieszkaƒców woje-
wództwa ∏ódzkiego. 

Stanis∏aw Witaszczyk
marsza∏ek województwa ∏ódzkiego

W Brukseli trwajà przygotowania do
otwarcia Regionalnego Biura Woje-
wództwa ¸ódzkiego. Zlokalizowana
przy Square Marie-Louise 1 placówka,
z chwilà przystàpienia Polski do Unii
Europejskiej b´dzie gotowa do realizacji
nowych zadaƒ, wià˝àcych si´ z cz∏onko-
stwem w strukturach zjednoczonej Eu-
ropy. WejÊcie do UE to przede wszyst-
kim szansa na szybszy rozwój Polski
i naszego województwa, mi´dzy innymi
poprzez pog∏´bianie wspó∏pracy regio-
nalnej w ramach dost´pnych progra-
mów unijnych. To równie˝  mo˝liwoÊç
∏atwiejszego znalezienia partnerów zain-
teresowanych nawiàzaniem kontaktów
w wielu dziedzinach ˝ycia gospodarcze-
go, spo∏ecznego i kulturalnego. 

SkutecznoÊç realizacji tych zamierzeƒ
uzale˝niona jest jednak od ciàg∏ej obec-
noÊci w Brukseli i prowadzenia zakrojo-
nej na szerokà skal´ akcji promocyjnej
województwa. Dlatego te˝ g∏ównym ce-
lem stawianym przed biurem b´dzie
tworzenie pozytywnego wizerunku na-
szego regionu w Europie, mi´dzy innymi
podczas imprez promocyjnych,  prezen-
tacji regionalnych lub konferencji. Za-
daniem przedstawicielstwa b´dzie rów-
nie˝ pozyskiwanie dost´pnych – cz´sto
jedynie w Brukseli – informacji dotyczà-
cych na przyk∏ad dost´pu do pieni´dzy
oferowanych przez UE samorzàdom, in-
stytucjom i organizacjom regionalnym.
Biuro w Brukseli prowadziç b´dzie ana-
liz´ dzia∏aƒ podejmowanych przez Ko-
misj ,́ Parlament Europejski, Komitet

Regionów oraz inne instytucje europej-
skie w kluczowych dla nas dziedzinach.
B´dzie wizytówkà województwa, miej-
scem spotkaƒ naszych pracowników
z politykami i przedsi´biorcami. B´dzie
te˝ goÊciç nasze delegacje – grupy repre-
zentujàce ca∏y integrujàcy si´ region. Bo
do Brukseli powinniÊmy  jeêdziç jako
jedno województwo o wspólnej to˝sa-
moÊci, a nie jako 177 gmin i 24 powiaty,
ka˝dy z osobna.

Dzia∏ania zmierzajàce do powo∏ania
przez Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi
wspólnie z Urz´dem Miasta ¸odzi Re-
gionalnego Biura Województwa ¸ódz-
kiego w Brukseli napawajà optymi-
zmem. Dzi´ki temu nasz region ma
szans´ skutecznie ubiegaç si´ o korzyÊci
p∏ynàce z cz∏onkostwa, wspó∏pracowaç
z pozosta∏ymi polskim województwami,
z których zdecydowana wi´kszoÊç po-
siada ju˝ swoje placówki w Brukseli.
SpójnoÊç polskiej polityki zagranicznej
i polityki regionów oraz praktyczna
strona wszelkich inicjatyw  powiatów
i gmin muszà zaowocowaç ostatecznym
sukcesem. Pierwsze miesiàce, a mo˝e
i lata w Unii Europejskiej nie b´dà dla
nas ∏atwe. Ale Unia to przecie˝ zwiàzek
paƒstw, które jednoczà si´ po to, ˝eby
sobie wzajemnie pomagaç.

Cz∏onkostwo w Unii Europejskiej jest
szczególnym wyzwaniem dla Polski.
Obok wielu wàtpliwoÊci, wynikajàcych
z doÊwiadczeƒ kilku paƒstw, akcesja sta-
nowi ogromnà szans´ rozwoju spo∏ecz-
no-gospodarczego, integracji naszego
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go przez prof. E. Stawasza. Analiza  po-
trzeb innowacyjnych firm umo˝liwi
identyfikacj´ s∏abych stron obecnego
systemu innowacji i transferu technolo-
gii oraz ograniczeƒ w zakresie dyfuzji in-
nowacji w regionie i oceny stopnia za-
spokojenia potrzeb jednostek gospodar-
czych regionu na  innowacje i nowe tech-
nologie. B´dzie ona prowadzona zarów-
no w uk∏adzie bran˝owym, jak i prze-
strzennym, w tym równie˝ z uwagi na
mo˝liwoÊç formowania i rozwoju ju˝ ist-
niejàcych skupisk bran˝owych i prze-
strzennych skupisk firm.

Program badawczy przewiduje prze-
prowadzenie w okresie luty – kwiecieƒ
2004 r. badaƒ ankietowych obejmujàcych
oko∏o 200 ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorstw województwa ∏ódzkiego, zlokali-
zowanych w aglomeracji ∏ódzkiej i wy-
branych 10 oÊrodkach miejskich  woje-
wództwa, a tak˝e w 10-12 powiatach s∏a-
biej rozwini´tych. Ponadto przeprowa-
dzonych b´dzie oko∏o 60 wywiadów bez-
poÊrednich z wybranymi przedsi´bior-
stwami (40 wysoko innowacyjnymi firmi
technologicznymi reprezentujàcymi naj-
nowoczeÊniejsze  dziedziny województwa,
10 firmi poczàtkujàcymi, 10 du˝ymi firmi
uznanymi za kluczowe dla gospodarki
województwa).

Edward Stawasz

Komitet Badaƒ Naukowych przezna-
czy do 5 mln z∏ na dofinansowanie pro-
jektów celowych, obejmujàcych przygo-
towanie Regionalnych Strategii Innowa-
cyjnych. Ze Êrodków województw zosta-
nà pokryte koszty projektów w kwocie
nie mniejszej ni˝ przekazana przez komi-
tet. Marsza∏ek województwa ∏ódzkiego
przeznaczy∏ na ten cel 240 tys. z∏. Szko∏y
niepubliczne zadeklarowa∏y wyasygno-
waç 400 z∏, aby wspomóc badania s∏u˝à-
ce powstaniu RSI LORIS.

AktywnoÊç innowacyjna przedsi´-
biorstw regionu ∏ódzkiego jest niska
w porównaniu z paƒstwami Unii Euro-
pejskiej, choç nie odbiega w istotny spo-
sób od ogólnego stanu nowatorstwa pol-
skiego przemys∏u. Przyk∏adowo, ma∏e fir-
my (o zatrudnieniu od 10 do 49  osób) sà
ok. pi´ciokrotnie mniej aktywne ni˝ ich
odpowiedniki na Zachodzie. Nale˝y od-
notowaç znaczne zró˝nicowanie mi´dzy
firmami z aglomeracji ∏ódzkiej i pozosta-
∏ymi przedsi´biorstwami województwa,
Êwiadczàce o stopniu nowoczesnoÊci
firm, ich  zapotrzebowaniu na nowe tech-
nologie, zwiàzkach z instytucjami nauko-
wo-badawczymi itp. Prawie po∏owa
przedsi´biorstw przemys∏owych dawnego
województwa ∏ódzkiego wprowadza no-
woÊci technologiczne, podczas gdy
wskaênik dla ca∏ego przemys∏u woje-
wództwa  nie przekracza 1/3 przedsi´-
biorstw. Stosunkowo niski jest udzia∏ na-
k∏adów na innowacje w ogólnych nak∏a-
dach na nowoÊci krajowego przemys∏u
w porównaniu z udzia∏em nak∏adów in-
westycyjnych, czy nak∏adów na dzia∏al-
noÊç B+R (badania i rozwój)  wojewódz-
twa, co Êwiadczyç mo˝e z jednej strony
o charakterze ponoszonych nak∏adów in-
westycyjnych, przeznaczonych raczej na
odtwarzanie majàtku wytwórczego ni˝
jego modernizacj´ i wprowadzanie no-
wych lub ulepszonych wyrobów, a z dru-
giej strony – na  niewykorzystywanie ist-
niejàcego potencja∏u badawczego woje-
wództwa. 

Przyczyny tego stanu sà ogólnie znane.
Nale˝à do nich: ograniczony dost´p lub
brak êróde∏ finansowania przedsi´wzi´ç
modernizacyjnych, ograniczony popyt
rynkowy na nowe produkty lub us∏ugi na
rynku. Firmy wskazujà tak˝e na proble-
my  wynikajàce z braku informacji i wie-
dzy o nowych technologiach, wysokie
koszty wspó∏pracy z instytucjami badaw-
czymi. Dotyczy to zw∏aszcza ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw. K∏opoty z fi-
nansowaniem post´pu oraz zarzàdza-
niem i sprzeda˝à nowych  produktów po-
wodujà, i˝ firmy wymieniajà wÊród ba-
rier wprowadzania innowacji brak sku-
tecznego wsparcia ze strony polityki paƒ-
stwa, jak i ró˝nego rodzaju regionalnych
instytucji biznesu. Oczekujà od polityki
innowacyjnej m.in. usuni´cia wielu  prze-
szkód w prowadzeniu tej dzia∏alnoÊci,

dotyczàcych przede wszystkim wysokich
obcià˝eƒ fiskalnych, ochrony rynku kra-
jowego przed nieuczciwà konkurencjà
i walki z korupcjà.

Stan przedsi´biorczoÊci technologicz-
nej w województwie ∏ódzkim nale˝y
uznaç za niezadowalajàcy. Szacuje si ,́ ˝e
w województwie ∏ódzkim dzia∏a oko∏o
40-50 firm technologicznych, co plasuje
nasz region na 7 miejscu w kraju. Sà one
g∏ównie  skoncentrowane w aglomeracji
∏ódzkiej. Stosunkowo odleg∏e miejsce
województwa ∏ódzkiego na polu przed-
si´biorczoÊci technologicznej wskazuje
na potrzeb´ stworzenia warunków dla
powstawania i rozwoju tego typu dzia∏al-
noÊci techniczno-produkcyjnej.  Niski
poziom nak∏adów na B+R, k∏opoty fi-
nansowe zaplecza naukowo-badawczego
i jego niedopasowanie do wyst´pujàcych
firm technologicznych oraz ograniczony
rozwój sektora wysokich technologii mo-
gà doprowadziç do sytuacji, w której go-
spodarka  województwa ∏ódzkiego ska-
zana b´dzie na technologicznà peryferyj-
noÊç ze znaczàco ograniczonym poten-
cja∏em absorpcji najnowszych osiàgni´ç
ju˝ nie tylko Êwiatowych, ale i krajowych.
Wzmocnienie konkurencyjnoÊci regionu
wymaga zatem o wiele bardziej  dyna-
micznego rozwoju potencja∏u badawcze-
go i rozwoju wysoko technologicznych
firm. Wydaje si ,́ ˝e proces ten powinien
byç stymulowany przez paƒstwo i w∏adze
regionalne, co wià˝e si´ ze zwi´kszonym
wsparciem ze Êrodków publicznych oraz
poprzez partnerstwo publiczno-prywat-
ne do tej grupy przedsi´biorstw. Koniecz-
na jest weryfikacja istniejàcych powiàzaƒ
mi´dzy publicznymi êród∏ami finansowa-
nia badaƒ, zapleczem naukowo-badaw-
czym, a przemys∏em, która pozwoli na
lepsze i efektywniejsze  wykorzystanie
Êrodków publicznych i prywatnych na
badania stosowane, wspieranie rozwoju
instytucjonalnej bazy innowacji i przed-
si´biorczoÊci w postaci inkubatorów
przedsi´biorczoÊci, centrów innowacji,
centrów transferu technologii, parków
naukowych  i technologicznych. 

Jednym z warunków opracowania
skutecznego programu innowacyjnego
województwa ∏ódzkiego jest analiza po-
trzeb innowacyjnych przedsi´biorstw,
przede wszystkim ma∏ych i Êrednich.
Jest to zadanie Zespo∏u nr V kierowane-

ZDOLNOÂC DO
NOWATORSTWA

∂
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a wÊród 100 osób biednych1) a˝ 44 nie ma
jeszcze dowodu osobistego.

– WÊród stu dzieci prawie trzydzie-
Êcioro ˝yje w gospodarstwie domowym
wspieranym przez pomoc spo∏ecznà, gdy
wÊród ogó∏u obywateli tylko szesnaÊcie
osób (Warzywoda-Kruszyƒska, Grotow-
ska-Leder 2002). Z analiz I. Topiƒskiej
(2003) przeprowadzonych na  podstawie
badania bud˝etów gospodarstw domo-
wych wynika, ˝e w latach 1996-2000 sto-
pa biedy wÊród dzieci wynosi∏a 21-26%
i by∏a o kilka punktów procentowych
wy˝sza ni˝ wÊród ludnoÊci doros∏ej2).

– W roku 2001 udzia∏ dzieci i m∏odzie-
˝y (0-19 lat) ˝yjàcych w gospodarstwach
domowych majàcych dochody poni˝ej
minimum egzystencji (umo˝liwiajàcego
zaspokojenie najbardziej elementarnych
potrzeb) wyniós∏ 14 procent, a obywatele
w tym wieku stanowili  blisko po∏ow´ lud-
noÊci ˝yjàcej na takim poziomie (Daszyƒ-
ska 2002). 

Drugà cechà charakterystycznà pol-
skiej biedy jest gettyzacja ludnoÊci bied-
nej, czyli niejednakowe jej rozmieszczenie
na terenie kraju, w rezultacie czego w nie-
których województwach, gminach, mia-
stach udzia∏ ludnoÊci biednej jest szcze-
gólnie du˝y. W roku 2001 w Polsce 16%
obywateli ˝y∏o w biedzie (w gospodar-
stwach domowych wspieranych przez po-
moc spo∏ecznà), ale w województwie war-
miƒsko-mazurskim – 25%, w Êwi´tokrzy-
skim – 24%, w lubuskim i podkarpackim
po 20%. Najmniejszy udzia∏ ludnoÊci
biednej by∏ w województwie Êlàskim
(11%) i ∏ódzkim (14%).  

Zjawisko gettyzacji jest bardziej wi-
doczne, gdy nie rozpatrujemy przestrzen-
nego rozmieszczenia ludnoÊci biednej
ogó∏em, lecz rozmieszczenie przestrzenne

dzieci ˝yjàcych w biedzie. Okazuje si ,́ ˝e
w szeÊciu województwach stopa biedy
wÊród dzieci jest wy˝sza ni˝ Êrednio
w kraju (29,5%). W dwóch (Êwi´tokrzy-
skie i warmiƒsko-mazurskie) stopa biedy
wÊród dzieci przekracza 40% a w pozosta-
∏ych czterech (podkarpackie, kujawsko-
pomorskie, podlaskie i lubuskie) dzieci
z biednych rodzin stanowià 30-39%  ogó-
∏u dzieci z tych województw. Zatem ka˝de
z tych województw nale˝y w ca∏oÊci uznaç
za enklawy dzieci´cej biedy. Jednak˝e
równie˝ w województwach, w których
bieda wÊród dzieci jest mniej nasilona,
znajdujà si´ gminy, które stanowià enkla-
wy  dzieci´cej biedy. Na terenie wojewódz-
twa ∏ódzkiego, gdzie udzia∏ dzieci z rodzin
wspieranych przez pomoc spo∏ecznà nie
przekracza 24%, trzy ca∏e powiaty stano-
wià enklawy dzieci´cej biedy, poniewa˝
wi´cej ni˝ 30% dzieci korzysta ze wsparcia
pomocy  spo∏ecznej. A˝ w jedenastu gmi-
nach województwa – co drugie dziecko
jest biedne, natomiast w co trzeciej gminie
biedne jest prawie co trzecie. 

Bieda wÊród dzieci jest ca∏kowicie igno-
rowana przez w∏adze lokalne. Dlatego
z wielkim zadowoleniem nale˝y odnoto-
waç fakt, ˝e Rada Ministrów przygotowa-
∏a w marcu tego roku i skierowa∏a do kon-
sultacji dokument „Narodowy plan dzia-
∏ania na rzecz dzieci 2004-2012. Polska dla
dzieci”, który zobowiàzuje jednostki sa-
morzàdu terytorialnego mi´dzy innymi do
przeciwdzia∏ania biedzie rodzin i dzieci. 
prof. Wielis∏awa Warzywoda-Kruszyƒska

Instytut Socjologii Uniwersytetu ¸ódzkiego

1) Definiowanych jako cz∏onkowie gospodarstw do-
mowych otrzymujàcych zasi∏ki z pomocy spo∏ecznej
2) Ró˝nice wynikajà z stosowania ró˝nych linii biedy.
Istotne jest natomiast to, ˝e tendencja jest taka sama.

Oceniajàc przemiany, jakie dokona∏y si´
w naszym kraju w ciàgu ostatnich pi´tna-
stu lat, nie sposób nie zauwa˝yç, ˝e spo∏e-
czeƒstwo polskie sta∏o si´ bardziej zró˝ni-
cowane, mniej egalitarne. Wa˝ny jest przy
tym nie tylko wzrost nierównoÊci  spo∏ecz-
nych, lecz tak˝e to, ˝e rozwarstwienie spo-
∏eczeƒstwa dokonuje si´ w niezwykle szyb-
kim tempie. To sprawia, ˝e powszechne
jest przekonanie o post´pujàcej paupery-
zacji spo∏eczeƒstwa. Skala nierównoÊci
w dochodach w naszym kraju jest zbli˝ona
do  istniejàcej w krajach OECD, a jednak
poczucie zagro˝enia biedà zdaje si´ byç
wi´ksze ni˝ w rozwini´tych demokracjach
europejskich. Powodem tego stanu rzeczy
sà oczywiÊcie ró˝nice w poziomie ˝ycia
oraz w skutecznoÊci interwencji polityki
spo∏ecznej.  Ludzie biedni w Polsce ˝yjà na
znacznie ni˝szym poziomie ni˝ ludzie bied-
ni w Europie Zachodniej. W Polsce bieda
cz´sto oznacza niemo˝noÊç zaspokojenia
podstawowych potrzeb nawet wtedy, gdy
pomoc spo∏eczna udziela wsparcia finan-
sowego. Bieda jest  rozpowszechniona
i doÊwiadczana przez ludzi w ró˝nym wie-
ku, przez mieszkaƒców wsi i miast, a tak˝e
przez kobiety i przez m´˝czyzn, ˝yjàcych
w rodzinach pe∏nych i niepe∏nych, wielo-
dzietnych i ma∏odzietnych, ale w niejedna-
kowym stopniu. Wbrew  rozpowszechnio-
nej opinii, ˝e biedni sà ludzie starzy, naj-
wi´ksze zagro˝enie biedà wyst´puje wÊród
dzieci i m∏odzie˝y. Dlatego za cech´ cha-
rakterystycznà polskiej biedy uznaje si´ jej
juwenilizacj ,́ wyra˝ajàcà si´ wi´kszym
udzia∏em dzieci wÊród  ludnoÊci biednej
ni˝ wÊród ogó∏u ludnoÊci oraz wy˝szà sto-
pà biedy wÊród dzieci ni˝ wÊród doros∏ych.
Ilustrujà to nast´pujàce dane:

– WÊród 100 Polaków 24 osoby nie
ukoƒczy∏y osiemnastego roku ˝ycia,

BIEDA NA ZIEMI ¸ÓDZKIEJ

Stopa biedy wÊród dzieci w powiatach 
województwa ∏ódzkiego (2000).
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polityka spo∏eczna

Jak pokazujà wyniki badaƒ ogólnopol-
skich, picie alkoholu przez m∏odzie˝ staje
si´ powoli towarzyskà normà. Ponad 
95 procent uczniów trzecich klas ∏ódzkich
gimnazjów pi∏o w swoim ˝yciu alkohol
chocia˝ raz. 

Takie wyniki da∏ przeprowadzony w wo-
jewództwie ∏ódzkim sonda˝ w ramach Eu-
ropejskiego Programu Badaƒ Ankieto-
wych ESPAD. W sonda˝u uczestniczyli
uczniowie trzecich
klas szkó∏ gimnazjal-
nych oraz drugich
klas szkó∏ ponad-
gimnazjalnych. Wy-
niki badaƒ b´dà
przydatne dla po-
trzeb Regionalnego
Centrum Polityki
Spo∏ecznej przy
Urz´dzie Marsza∏-
kowskim w ¸odzi,
zajmujàcego si´ mi´-
dzy innymi proble-
matykà uzale˝nieƒ. 

Celem sonda˝u
by∏o przede wszyst-
kim okreÊlenie skali
zjawiska u˝ywania
przez m∏odzie˝
w naszym regionie substancji psychoak-
tywnych, takich jak alkohol i narkotyki. 

Najbardziej niepokojàce wyniki doty-
czà u˝ywania przez m∏odzie˝ alkoholu.
Napoje alkoholowe chocia˝ raz w swoim
˝yciu pi∏o 95 procent gimnazjalistów i 98
procent uczniów szkó∏ ponadgimnazjal-
nych. Picie alkoholu jest na tyle powszech-
ne, ˝e w czasie  ostatnich 30 dni przed ba-
daniem pi∏o 71 procent pi´tnasto-szesna-
stolatków i 81 procent siedemnasto-osiem-
nastolatków.

Zdaniem Anny Mroczek – dyrektora
Regionalnego Centrum Polityki Spo∏ecz-
nej w ¸odzi, za picie wÊród dzieci w du˝ej
cz´Êci odpowiedzialni sà rodzice, którzy
bagatelizujà pijaƒstwo w∏asnych pociech.
A przecie˝ picie wÊród dzieci to nie jest
problem  rodzin z marginesu. – W Êwiado-
moÊci wi´kszoÊci Polaków pokutuje obraz
pijanego lumpa. Dzisiaj na terapi´ zapisu-
jà si´ nastolatki, cz´sto z normalnych, tzw.
dobrych domów. WÊród doros∏ych jest
przyzwolenie spo∏eczne na picie alkoholu
przez m∏odzie˝.  Uwa˝ajà oni, ˝e alkohol
jest mniej szkodliwy ni˝ np. narkotyki –
mówi Anna Mroczek.

Niepokojàce jest, ˝e przez wiele osób pi-
wo nie jest postrzegane jako alkohol, a to
w∏aÊnie piwo jest najbardziej rozpowszech-

nionym napojem alkoholowym wÊród
m∏odzie˝y. Na drugim miejscu jest wódka,
a na trzecim wino. – Prawda jest jednak ta-
ka, ˝e  piwo jest tak samo niebezpieczne,
jak mocniejsze alkohole. Dzieci bardzo
szybko si´ uzale˝niajà. Ich uk∏ad metabo-
liczny i nerwowy nie jest jeszcze w pe∏ni
rozwini´ty. W tej sytuacji iloÊç, jakà muszà
wypiç dzieci, aby przekroczyç próg nie-
trzeêwoÊci,  jest nieporównywalnie mniej-

sza ni˝ u osoby doros∏ej – zauwa˝a Anna
Mroczek. 

M∏odsza m∏odzie˝ pije najcz´Êciej u ko-
goÊ w domu lub na Êwie˝ym powietrzu,
najrzadziej w restauracji. Uczniowie starsi
najcz´Êciej pijà w barze lub pubie, na Êwie-
˝ym powietrzu, u kogoÊ w domu lub dys-
kotece. Niestety, do rzadkoÊci w Polsce na-
le˝y  sytuacja, ˝e w pubie m∏odzie˝ proszo-
na jest o pokazanie dowodów osobistych,
a przecie˝ od lat obowiàzuje ustawa zaka-
zujàca sprzeda˝y alkoholu nieletnim. W tej
sytuacji zwi´kszenie kontroli w lokalach
i sklepach wydaje si´ koniecznym uzupe∏-
nieniem  dzia∏aƒ profilaktycznych, skiero-
wanych na ograniczenie popytu na napoje
alkoholowe wÊród m∏odzie˝y.

Pomimo ˝e badania ESPAD w woje-
wództwie ∏ódzkim wskazujà na zahamo-
wanie tempa wzrostu u˝ywania narko-
tyków przez m∏odzie˝ szkolnà, nie oznacza
to, ˝e mo˝na byç zwolnionym z dalszych
dzia∏aƒ na rzecz zapobiegania narkomanii.
Dane opublikowane przez  Ann´ Weso-
∏owskà – s´dzi´ Sàdu Okr´gowego w ¸o-
dzi – wskazujà, ˝e liczba aktów oskar˝enia
kierowanych do sàdu w oparciu o ustaw´
o przeciwdzia∏aniu narkomanii w ostat-
nich czterech latach zwi´kszy∏a si´ w ¸odzi
siedmiokrotnie. Nale˝y podkreÊliç, ˝e

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

w przewa˝ajàcej cz´Êci spraw dotyczà one
osób m∏odocianych, w wieku szkolnym.
Coraz cz´Êciej trafiajà na wokandy akty
oskar˝enia przeciwko sprawcom handlujà-
cym narkotykami we w∏asnych mieszka-
niach. Charakterystyczne jest dla tych
spraw to, ˝e osoby  rozprowadzajàce nar-
kotyki same ich nie u˝ywajà, natomiast
sprzeda˝ jest podstawowym êród∏em
utrzymania, cz´sto ca∏ej rodziny. Dealera-

mi sà m∏odzi ludzie
z ró˝nych Êrodowisk,
poczynajàc od ucznia
szko∏y podstawowej,
zawodowej, renomo-
wanego liceum, a koƒ-
czàc  na studencie.

Zwraca uwag´ wy-
soki odsetek uczniów,
którzy kiedykolwiek
u˝ywali leków uspa-
kajajàcych lub nasen-
nych bez przepisu le-
karza. Pod tym wzgl´-
dem polskie pi´tna-
sto-szesnastolatki pla-
sujà si´ na pierwszym
miejscu w Europie.
WÊród substancji nie-
legalnych  relatywnie

najwy˝szym rozpowszechnianiem cechujà
si´ konopie indyjskie. Chocia˝ raz w ciàgu
ca∏ego ˝ycia u˝ywa∏o ich 19 procent m∏od-
szych uczniów i 35 procent licealistów. Na
drugim miejscu plasuje si´ amfetamina –
oko∏o 6 procent wÊród uczniów  gimna-
zjów i 15 procent wÊród uczniów szkó∏
wy˝szego poziomu. 

Wydaje si ,́ ˝e wzrost rozpowszechnia-
nia u˝ywania substancji, a szczególnie na-
silenia picia alkoholu i u˝ywania konopi,
jest efektem g∏´bokiej zmiany obyczajowej,
której dotychczasowe zabiegi profilaktycz-
ne skutecznie nie potrafià si´ przeciwsta-
wiç.  Dla odwrócenia obecnego trendu po-
trzebna jest nie tylko mobilizacja ca∏ego
spo∏eczeƒstwa w walce z tymi niepokojà-
cymi zjawiskami, ale tak˝e pomys∏y nowe-
go podejÊcia do redukcji popytu na te sub-
stancje wÊród m∏odzie˝y. Zastanowienia
wymaga kwestia oferty dla m∏odych ludzi
u˝ywajàcych substancji psychoaktywnych,
pijàcych cz´sto alkohol w iloÊciach prowa-
dzàcych do nietrzeêwoÊci. Wielu z nich nie
uda si´ przekonaç do zmiany tego stylu ̋ y-
cia. W tej sytuacji konieczne wydaje si´ za-
dbanie o minimalizacj´ szkód, do jakich
to mo˝e doprowadziç. 

Anna Szymanek-Juêwin
(wsp. mmm)

ZAMROCZONA M¸ODZIE˚
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S∏ynna praca Stanis∏awa Dró˝d˝a „Alea
iacta est”, którà prezentowano na ubie-
g∏ym Mi´dzynarodowym Biennale Sztuki
w Wenecji, trafi∏a na sta∏e do Muzeum
Sztuki w ¸odzi. Artysta zdecydowa∏ si´ na
przekazanie tego unikatowego i olbrzy-
miego dzie∏a w depozyt, wierzàc, ̋ e zosta-
nie umieszczone na sta∏e w przysz∏ym
wn´trzu muzeum w Manufakturze. 

Pierwszà retrospektywnà wystaw´ po-
nadczterdziestoletniego dorobku Petera
Downsbrough mo˝na oglàdaç do 9 maja
w Muzeum Sztuki w ¸odzi. Przedstawia
ona pe∏ne spektrum twórczoÊci artysty,
który mieszka i pracuje w Brukseli. Po-
dziwiaç mo˝emy: dzie∏a  Êcienne, rzeêby,
grafiki, obiekty, makiety, fotografie, filmy
wideo, ksià˝ki artystyczne, rysunki,
a tak˝e prace wykorzystujàce widokówki.

Artysta w swoich dzie∏ach pokazuje re-
lacje mi´dzy przestrzenià, s∏owem i myÊlà.
Równie wa˝ne dla niego jest samo dzie∏o,
jak i przestrzeƒ, w której b´dzie ono
umieszczone. Dlatego te˝ Peter Downs-
brough sam aran˝uje swoje wystawy
w konkretnej  przestrzeni. Tak te˝ sta∏o si´
i teraz – artysta przyjecha∏ do ¸odzi, bra∏
udzia∏ w organizacji ekspozycji, powsta∏o
te˝ kilka nowych kompozycji tu i teraz,
specjalnie na ∏ódzkà wystaw .́ 

Peter Downsbrough podczas otwarcia
∏ódzkiej wystawy podkreÊla∏, ˝e ¸ódê jest
dla niego wielkà inspiracjà, znajduje tu

Polski pawilon na tym jubileuszowym 50.
biennale jeszcze przed otwarciem wystawy
wywo∏ywa∏ du˝e zaciekawienie. Gazety ar-
tystyczne w Szwajcarii, Niemczech i Polsce
zapowiada∏y pokaz pracy Dró˝d˝a. 

RzeczywiÊcie, by∏o to miejsce magiczne.
Ca∏a powierzchnia Êcian (270 metrów
kwadratowych) zosta∏a wype∏niona kost-
kami do gry, tworzàcymi razem jakiÊ wi-

brujàcy uk∏ad kropek lub olbrzymi raster.
By∏o ich dok∏adnie 279.936. Liczba ta wy-
nika∏a z prostych matematycznych obli-
czeƒ. Uk∏ad szeÊciu koÊci to 46.656 mo˝li-
wych kombinacji, co pomno˝one przez 6
daje w∏aÊnie ten wynik. 

Artysta zaproponowa∏ swojà w∏asnà
gr .́ Na widza wchodzàcego do pawilonu
czeka∏ hazardowy stó∏ pokryty zielonym
suknem. Le˝a∏ na nim zestaw szeÊciu ko-
Êci. Artysta kusi∏, prowokowa∏: „Zagraj,
rzuç koÊçmi, a wyrzucony uk∏ad spróbuj
odnaleêç na  Êcianie; znajdziesz – wygra∏eÊ,
nie znajdziesz – przegra∏eÊ”. Za sprawà tej
b∏ahej gry widzowie uÊwiadamiali sobie,
jak wiele zale˝y od przypadku, od losu, od
drobnego zderzenia atomów. 

Prawie wszystkich to wciàga∏o i reakcje
by∏y znakomite. M. Glazebrook, krytyk ze
s∏ynnego angielskiego „Spectatora”, napi-
sa∏ nawet, ˝e gdyby by∏ cz∏onkiem jury,
przyzna∏by Z∏otego Lwa – g∏ównà nagro-
d´ biennale, w∏aÊnie polskiemu artyÊcie! 

Przez pawilon przetoczy∏y si´ t∏umy (or-
ganizatorzy biennale sprzedali 270 tysi´cy
biletów), a niezamierzonym licznikiem po-
pularnoÊci polskiej wystawy by∏y znikajà-
ce ze sto∏u kostki. Nie wszyscy, na szcz´-
Êcie, brali je na pamiàtk ,́ ale ca∏y czas
trzeba by∏o uzupe∏niaç konieczny do gry
zestaw. Posz∏o na ten cel ponad pó∏tora ty-
siàca koÊci.

Gra˝yna Bo˝yk

kultura

Z WENECJI DO ¸ODZI
Dró˝d˝ w depozycie

DZIE¸O W PRZESTRZENI
Peter Downsbrough w Muzeum Sztuki

bowiem przestrzeƒ, której poszukuje,
która go inspiruje. Artysta nie prezentu-
je swej twórczoÊci w naszym mieÊcie po
raz pierwszy.  Bra∏ udzia∏ w Konstrukcji
w Procesie w 1981, 1990 i 1993 roku. Pre-
zentowa∏ swe prace w salach wystawo-

wych, a tak˝e w przestrzeni miasta. Âla-
dy jego dzia∏alnoÊci widoczne sà do dziÊ
na jednej z ∏ódzkich kamienic. Muzeum
Sztuki ma w swej kolekcji  kilka dzie∏,
w wi´kszoÊci darów, artysty.

Wystawie towarzyszy katalog w j´zyku
angielskim i francuskim, a tak˝e publika-
cja zawierajàca t∏umaczenia w j´zyku pol-
skim. Po zakoƒczeniu prezentacji w ¸odzi
wystawa trafi do genewskiego muzeum.

Gra˝yna Bo˝yk



Jakie nastroje dominujà wÊród miesz-
kaƒców regionu tu˝ przed przystàpieniem
Polski do Unii Europejskiej?

MyÊl ,́ ˝e z nadziejà, ale i z niepokojem
mieszkaƒcy województwa ∏ódzkiego wy-
patrujà dnia wejÊcia Polski do Unii Euro-
pejskiej. Nowe inwestycje, nowe miejsca
pracy mogà wp∏ywaç na popraw´ sytuacji
materialnej wielu rodzin. Z drugiej jednak
strony  wàtpliwoÊci budzi brak odpowiedzi
na pytania, czy posiadamy odpowiednie
kwalifikacje, czy na wspólnym europej-
skim rynku znajdzie si´ dla nas miejsce?

A znajdzie si´?
Dla mieszkaƒców wsi, ale nie tylko,

znalezienie odpowiedzi na te pytania staje
si´ sprawà priorytetowà. Nigdy jeszcze
w powojennej historii nie uzyskali oni
mo˝liwoÊci skorzystania z tak du˝ego za-
strzyku finansowego. Muszà jednak ak-
tywnie w∏àczyç  si´ w restrukturyzacj´
sektora rolno-spo˝ywczego. Stosowanie
dobrych praktyk rolniczych, poprawa
struktury obszarowej gospodarstwa rol-
nego jest celem nadrz´dnym, który musi
znaleêç si´ we wniosku o uzyskanie
wsparcia z funduszy unijnych.

I nic pana nie martwi?
Niepokój budzi fakt, ˝e w przeciwieƒ-

stwie do dop∏at bezpoÊrednich, o uzyska-
nie których wystàpi∏a ju˝ wi´kszoÊç rolni-
ków – do koƒca marca wniosek o nadanie
numeru IACS z∏o˝y∏o pó∏tora miliona
rolników – to jakiekolwiek zainteresowa-
nie Êrodkami z funduszy strukturalnych
wykaza∏ co trzeci producent rolny. Aby
zmieniç t´ sytuacj ,́ wiele jeszcze pracy.

1 maja w tym roku oznacza coÊ zupe∏nie
innego ni˝ na przyk∏ad 20 lat temu. Czym
b´dzie ten dzieƒ dla urz´du marsza∏kow-
skiego?

Dzieƒ wejÊcia do Unii Europejskiej jest
tylko zakoƒczeniem pewnego etapu prac,
który stworzy∏ szans´ przyspieszenia roz-
woju województwa z wykorzystaniem

Êrodków Unii Europejskiej. Pozyskanie
Êrodków z funduszy przedakcesyjnych,
takich jak Phare,  ISPA, SAPARD, z Ban-
ku Âwiatowego, uwarunkowane by∏o
spe∏nieniem wielu zadaƒ formalnych.
Zgodnie z wymogami unijnymi, w urz´-
dzie marsza∏kowskim powsta∏y nowe wy-
dzia∏y merytorycznie odpowiedzialne za
wykorzystanie tych Êrodków. 

A czym zajmowa∏o si´ Êcis∏e kierownic-
two urz´du?

Marsza∏ek województwa i cz∏onkowie
zarzàdu kierowali pracami komitetów ste-
rujàcych, które by∏y niezb´dne dla spe∏-
niania procedur wdro˝eniowych funduszy
przedakcesyjnych, jak równie˝ dawa∏y
gwarancj´ ich jak najlepszego wykorzy-
stania w interesie  województwa. 

Charakter podejmowanych dzia∏aƒ po-
woduje, ˝e nie zakoƒczà si´ one z dniem
wejÊcia Polski do Unii Europejskiej. Fun-
dusze strukturalne, które w wi´kszym
stopniu wesprà polityk´ regionalnà i roz-
wój województwa, wymagajà rozszerze-
nia dzia∏aƒ  podejmowanych przez urzàd.
Wymuszajà one dalsze zmiany organiza-
cyjne, czego przyk∏adem mo˝e byç utwo-
rzenie Regionalnego Biura Województwa
¸ódzkiego w Brukseli, czy te˝ powstanie
nowego Wydzia∏u ds. Wdra˝ania Fundu-
szy Akcesyjnych dla Rozwoju Obszarów
Wiejskich. 

Z podzia∏u zadaƒ mi´dzy cz∏onków za-
rzàdu wynika, ˝e nadzoruje pan rolnictwo,
ochron´ Êrodowiska, sprawy promocji
i wspó∏pracy zagranicznej. Jak ocenia pan
przygotowanie województwa i urz´du do
unijnej akcesji?

Za przygotowania urz´du odpowie-
dzialny by∏ zarzàd, a ca∏ego województwa
– wszyscy pracownicy oraz instytucje
nam podleg∏e. Chcia∏bym jednak podkre-
Êliç szczególnà rol ,́ jaka przypad∏a
w udziale Departamentowi Polityki Re-
gionalnej. W wyniku  realizacji umowy
twinnigowej z partnerem z Wielkiej Bry-
tanii powo∏any zosta∏ komitet podregio-
nów, którego celem jest promocja part-
nerstwa na szczeblu krajowym, regional-
nym i pozarzàdowym. ZorganizowaliÊmy
m.in. szkolenia dla potencjalnych  benefi-
cjentów funduszy akcesyjnych w podre-
gionach. Z powodzeniem funkcjonujà ju˝
instrumenty systemu kart projektów –
formy przygotowania beneficjentów do
wype∏niania wniosków aplikacyjnych.

W ramach Departamentu Rolnictwa
i Ochrony Ârodowiska Urz´du Marsza∏-
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kowskiego powsta∏ nowy Wydzia∏ ds.
Wdra˝ania Funduszy Akcesyjnych dla
Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego
zadaniem jest pozyskiwanie funduszy
strukturalnych w ramach trzech dzia∏aƒ
sektorowego programu operacyjnego:
scalanie gruntów, gospodarowanie rolni-
czymi zasobami wodnymi oraz odnowa
wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowe-
go. Spotkania i konsultacje w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat
zadaƒ urz´dów  marsza∏kowskich nie da-
∏y jednoznacznej odpowiedzi odnoÊnie
schematu organizacyjnego oraz zadaƒ
stojàcych przed jednostkami wdro˝enio-
wymi. Z tego wzgl´du, z naszej inicjaty-
wy, powo∏ano grup´ roboczà, majàcà na
celu rozwiàzywanie tego problemu.

Czy ta grupa robocza ma na swym kon-
cie ju˝ jakieÊ osiàgni´cia?

Dotychczas opracowano i przygotowa-
no materia∏y szkoleniowe na temat: do-
p∏at bezpoÊrednich, planu rozwoju ob-
szarów wiejskich i sektorowego progra-
mu operacyjnego restrukturyzacji i mo-
dernizacji sektora ˝ywnoÊciowego, które
sà wykorzystane w celu  upowszechnia-
nia wiedzy wÊród potencjalnych benefi-
cjentów. 

Wiadomo, ˝e Unia Europejska przywià-
zuje wielka wag´ do ochrony Êrodowiska… 

…Nie widzi pan, ˝e osiàgn´liÊmy ju˝
sporo? Wed∏ug mnie mamy w tej dziedzi-
nie powa˝ne sukcesy – przydomowe
oczyszczalnie Êcieków, elektrofiltry, odga-
zowywanie wysypisk Êmieci, wykorzysta-
nie odnawialnych êróde∏ energii, patronat
marsza∏ka  województwa nad budowà far-
my wiatrowej na górze Kamieƒsk obok
Be∏chatowa, no i Grupowa Oczyszczalnia
Âcieków. Wielka wag´ przywiàzujemy do
nowych inwestycji krajowych i zagranicz-
nych, do rozwoju ma∏ych i Êrednich przed-
si´biorstw, wreszcie do  rozwoju sieci dro-
gowej i do transportu w ogóle. 

Prosz´ nie zapominaç, ˝e ¸ódzkie jest
regionem rolniczo-przemys∏owym, ale
i województwem o ogromnej liczbie uczà-
cej si´ m∏odzie˝y. Te 100 tys. studentów to
jest nasz najwi´kszy kapita∏. Trzeba zro-
biç wszystko, ˝eby zatrzymaç m∏odzie˝
w naszym  regionie. ˚eby skorzystaç z jej
wiedzy i zapa∏u. I ˝eby nie zawieÊç jej en-
tuzjazmu i nadziei. I nie zmarnowaç tej
ogromnej szansy.

Rozmawiali: 
Anna Szymanek-Juêwin

W∏odzimierz Mieczkowski

NIE ZMARNUJEMY TEJ SZANSY
Rozmowa z Stanis∏awem Witaszczykiem, marsza∏kiem województwa ∏ódzkiego
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prezentacje
gramem PHARE. W latach 20. XIX wie-
ku zaprojektowa∏ je Henryk Marconi –
twórca m.in. ∏ódzkiego placu WolnoÊci
z pomnikiem Tadeusza KoÊciuszki oraz
niegdysiejszego otoczenia ba∏uckiej Sta-
rówki, za tzw. parkiem Êledzia. 

Koszt inwestycji zwiàzanej z przebudo-
wà aleksandrowskiego centrum oszacowa-
ny zosta∏ na milion z∏. Gmina poczyni∏a
ju˝ starania o dofinansowanie z funduszy
Unii Europejskiej oraz rozpocz´∏a proce-
dury zwiàzane z uruchomieniem progra-
mu prac  interwencyjnych, co pozwoli –
chocia˝ sezonowo – z∏agodziç skutki miej-
scowego bezrobocia. Co czwarty mieszka-
niec Aleksandrowa w wieku produkcyj-
nym pozostaje bez pracy.

Znajdujàce si´ w centrum skrzy˝owanie
dwóch g∏ównych szlaków komunikacyj-
nych: ¸ódê – Poznaƒ oraz Zgierz – Sza-
dek stanie si´ nowoczesnà i zarazem re-
prezentacyjnà wizytówkà przestrzeni pu-
blicznej miasteczka. Mo˝na jà b´dzie po-
dziwiaç nie tylko zza  szyb autokarów, ale
tak˝e zrobiç choçby krótkà przerw´
w dalszej podro˝y… 

Autorem pomys∏u rewitalizacji placu
jest burmistrz gminy Jacek Lipiƒski, któ-
ry w trakcie swej kampanii wyborczej do
samorzàdu rozpowszechni∏ wizj´ przebu-
dowy placu, i to jego programowe marze-
nie spotka∏o si´ z pe∏nà aprobatà zdecy-
dowanej  wi´kszoÊci elektoratu. 

Pod koniec listopada og∏oszony zosta∏
konkurs dla studentów Instytutu Archi-
tektury i Urbanistyki Politechniki ¸ódz-
kiej. W po∏owie marca konkurs rozstrzy-
gni´to przy udziale ogó∏u mieszkaƒców.
W urz´dzie gminy mo˝na by∏o oglàdaç
konkursowe projekty i g∏osowaç. W re-
zultacie tego plebiscytu jury konkursu
przyzna∏o I nagrod´ zespo∏owi czterech
studentek Politechniki ¸ódzkiej: Ewie
Kudaj, Magdalenie Krakowskiej, Justynie
Swat i Katarzynie Smulskiej. Dziewczyny
zarobi∏y tysiàc z∏otych. Prac´  wyró˝nio-
no za czytelnà form´ prezentacji placu,
zachowujàcà uk∏ad zieleni i funkcje inte-
gracji mieszkaƒców. Propozycja ta pod-
kreÊla wyraêne powiàzanie urz´du gminy
z nowo budowanym centrum dialogu
czterech kultur. Przy okazji te˝ godna
uwagi  okaza∏a si´ mo˝liwoÊç etapowej
rozbudowy pomnika mieszkaƒców oraz
prosta w realizacji proponowana koncep-
cja ogólna. Druga nagroda – 600 z∏, przy-
pad∏a Jaros∏awowi Lalkowi i Tomaszowi
Warackiemu, a równorz´dnà nagrod´ III
uzyska∏a studencka ekipa  mieszana
w sk∏adzie: Anna Awrejcewicz, ¸ukasz
BeÊka, J´drzej Lewandowski i Kamil
Marciniak. 

(jerg)

Aleksandrów ¸ódzki – dawna kolebka
polskiego poƒczosznictwa i nadal nieroze-
rwalny element aglomeracji naszego woje-
wództwa – ju˝ wkrótce radykalnie zmieni
swoje oblicze. 

Centralny plac miasteczka im. Tade-
usza KoÊciuszki, gdzie kiedyÊ by∏a kraƒ-
cówka podmiejskiej linii tramwajowej
i koncentrowa∏o si´ ˝ycie spo∏eczne miesz-
kaƒców – w przysz∏ym roku zostanie
gruntownie zmodernizowany. 

– Wed∏ug wst´pnych za∏o˝eƒ, roboty
potrwajà 12 miesi´cy – mówi Ewa Lefik,
naczelnik Gminnego Centrum Informa-
cji. Odnowione zostanà alejki parku wraz
z tzw. ma∏à architekturà. Rozleg∏y plac
wy∏o˝ony zostanie nowoczesnà kostkà
brukowà. Wewnàtrz  dawnego torowiska
znajdà si´ (tak jak w ¸odzi na ul. Piotr-
kowskiej) cegie∏ki pomnika Aleksandro-
wian Tysiàclecia. Nowymi tynkami ob∏o-
˝one zostanà fasady okolicznych budyn-
ków. W dawnym koÊciele ewangelicko-
augsburskim, jednym z najciekawszych
zabytków  miasteczka, teraz gruntownie
remontowanym, uruchomione b´dzie
centrum dialogu kultur i religii. KoÊció∏
ten, jak w mówià w zaufaniu zorientowa-
ni, zosta∏ ostatnio kupiony za symbolicz-
nà z∏otówk´ przez ks. Jacka Stasiaka,
proboszcza  miejscowej parafii rzym-
skokatolickiej pod wezwaniem Âwi´tych
Archanio∏ów Rafa∏a i Micha∏a. Wiado-
mo bowiem, ˝e na przestrzeni dziejów
Aleksandrów ¸ódzki rozwija∏ si´ oparciu
o wspó∏prac´ Polaków, Niemców i ˚y-

dów, którzy przez dziesi´ciolecia  tworzy-
li ma∏à i wielkà histori´ jego spo∏eczno-
Êci…

Zupe∏nie nowy wizerunek otoczenia
zyska tak˝e klasycystyczny ratusz, zapro-
jektowany na poczàtku XIX w. przez Ja-
kuba Kubickiego – twórc´ warszawskiego
Belwederu.

Nowego blasku nabiorà równie˝ le˝àce
w sàsiedztwie dawne jatki miejskie, gdzie
obecnie jest siedziba banku PKO BP, od-
budowane z pomocà europejskiego pro-
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W ciàgu jednego, piàtkowego posiedze-
nia (26 marca) radni nie wyczerpali po-
rzàdku obrad. XXII sesj´ Sejmiku Woje-
wództwa ¸ódzkiego zakoƒczono dopiero
w poniedzia∏ek 29 marca. Obrady zdomi-

nowa∏y sprawa odwo∏ania dotychczaso-
wego zarzàdu województwa  i wybór no-
wych w∏adz samorzàdowych.

W obliczu utworzenia zupe∏nie nowej

koalicji, sk∏adajàcej si´ z radnych Ligi
Polskich Rodzin (6 radnych), Polskiego
Stronnictwa Ludowego (6 radnych) i Sa-
moobrony (10 radnych), dotychczasowy
zarzàd nie mia∏ szans na przetrwanie. 

W imieniu Komisji Rewizyjnej, jej
przewodniczàcy Micha∏ Kasiƒski przed-
stawi∏ pozytywnà ocen´ wniosku o odwo-
∏anie marsza∏ka z innych przyczyn ni˝

XXII sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

Dwa dni – jedna sesja
nieudzielenie absolutorium, pod którym
podpisa∏o si´ 23 radnych. Za odwo∏a-
niem Mieczys∏awa  Teodorczyka w taj-
nym g∏osowaniu wypowiedzia∏o si´ 22
radnych, 9 by∏o przeciw, a 3 wstrzyma∏o
od g∏osu.  

Jedynym kandydatem na nowego mar-
sza∏ka województwa, zg∏oszonym w imie-
niu nowej koalicji przez przewodniczàce-
go sejmiku Stanis∏awa Olasa (PSL), by∏
Stanis∏aw Witaszczyk (PSL). Wygra∏
w g∏osowaniu tajnym 25 g∏osami, przeciw-
ni byli tylko radni SLD.  Nowo wybrany
marsza∏ek zg∏osi∏ nast´pnie kandydatów
do zarzàdu: Ann´ Pilarskà (Samoobro-
na), Marka Ratuszniaka (LPR), Krystyn´
Ozg´ ( PSL) i Paw∏a Chruszcza (LPR).

Zarzucano nowej koalicji posi∏kowanie
si´ ludêmi z zewnàtrz – Anna Pilarska
i Pawe∏ Chruszcz sà spoza województwa
∏ódzkiego – na co radny Micha∏ Król
(LPR) ripostowa∏, i˝ ka˝dy ma prawo
zg∏osiç kandydata na marsza∏ka bàdê
cz∏onka zarzàdu pod  warunkiem, ˝e
kandydat zostanie pozytywnie zaopinio-

wany przez wi´kszoÊç radnych woje-
wódzkich. „Ludzie z zewnàtrz przycho-
dzà po to, ˝eby po∏o˝yç kres patologiom
i poprzecinaç uk∏ady, po to, aby zaprowa-
dziç dobre rzàdy dla mieszkaƒców woje-
wództwa i ¸odzi, ̋ eby pomóc spo∏eczeƒ-
stwu odsunàç SLD od w∏adzy”.

Tak˝e w drugim dniu najd∏u˝szej do tej
pory sesji, poza wyborem sk∏adu zarzàdu
województwa, przyj´to jednog∏oÊnie bu-
d˝et województwa na 2004 rok.

Poniedzia∏kowe obrady sejmiku zak∏ó-
ci∏ incydent, zwiàzany z przybyciem
przedstawiciela wojewody, który dostar-
czy∏ postanowienie wojewody ∏ódzkiego,
stwierdzajàce niewa˝noÊç uchwa∏y o od-
wo∏aniu Mieczys∏awa Teodorczyka. Od-
wo∏anie marsza∏ka mia∏oby byç niepra-
womocne wskutek niedotrzymania wa-
runku tajnoÊci g∏osowania. Wiceprze-
wodniczàcy Sejmiku Micha∏ Król odpar∏
ten zarzut, a wi´kszoÊç radnych wyrazi∏a
oburzenie z powodu ingerowania w spra-
wy samorzàdu wojewódzkiego.

Radni Jacek Popecki i Marian Kot 
przed wyborem nowego marsza∏ka

Nowo wybrany marsza∏ek – Stanis∏aw Witaszczyk 
i Stanis∏aw Olas, przewodniczàcy sejmiku

Pierwsza konferencja prasowa nowego zarzàdu
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W KOMISJACH 
O PIENIÑDZACH

Radni zasiadajàcy w komisjach sejmi-
ku szczegó∏owo rozpatrywali, przedsta-
wiane przez Jadwig´ Kaweckà, autopo-
prawki do projektu bud˝etu. Z aprobatà
przyjmowano np. fakt zmniejszenia za-
d∏u˝enia kredytowego województwa.
Jeszcze przed up∏ywem marca sp∏acono 
3 mln, czyli pierwszà rat´ kredytu pobra-
nego na odd∏u˝enie Teatru Wielkiego.
Zmala∏y wi´c znacznie odsetki. Tegorocz-
ny bud˝et zwi´kszy∏ si´ o 700.000 z∏,
w zwiàzku z zasileniem go przez gmin´
Rzgów. Pieniàdze te sà przeznaczone na
dokoƒczenie przebudowy ulicy Grodzi-
skiej. Reszt´ kosztów pokry∏ samorzàd
województwa.

Komisja Rozwoju
Regionalnego, Gospodarki
Przestrzennej, Transportu 
i Komunikacji

Dobrà wiadomoÊç przed∏o˝y∏ radnym
Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospo-
darki Przestrzennej, Transportu i Komu-
nikacji dyr. Departamentu Rozwoju Re-
gionalnego W∏odzimierz Mielczarek. Jest
mianowicie rezerwa paƒstwa na realizacj´
kontraktów  wojewódzkich. Priorytety to

modernizacja szkó∏ i domów pomocy
spo∏ecznej, a tak˝e inwestycje wieloletnie.

Zanosi si´ równie˝ na dofinansowanie
inwestycji bie˝àcych, realizowanych w ra-
mach programów strukturalnych. Na re-

gion ∏ódzki przypada kwota oko∏o 
69 mln z∏. Ponadto Europejski Fundusz
Rozwoju b´dzie najpewniej partycypowa∏
w kosztach budowy  drogi z Bia∏ej Raw-
skiej do Rawy Mazowieckiej. Ca∏kowity
koszt budowy to 32 mln, z czego fundusz
ma wy∏o˝yç 22 mln.

Komisja Nauki, Kultury 
i Sportu

W Komisji Nauki, Kultury i Sportu go-
Êcili przedstawiciele organizacji sporto-
wych. Dyrektor klubu ¸KS Tadeusz Ko-
szalski mówi∏ np. o mo˝liwoÊci dofinan-
sowania koniecznych prac modernizacyj-
nych przez Totalizator Sportowy (chodzi
o docieplenie hali,  liczàcej 3.000 m kw.),
jednak˝e aby otrzymaç te Êrodki, trzeba
wykazaç si´ posiadaniem okreÊlonej, w∏a-
snej kwoty. Tymczasem klub zalega elek-
trociep∏owni. W obiektach ¸KS trenuje
oko∏o 800 m∏odych ludzi w wieku od 8 do
15 lat przez ca∏y tydzieƒ.

Komisja Rolnictwa 
i Ochrony Ârodowiska

Przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa S∏awomir Mali-
nowski przekaza∏ radnym z Komisji Rol-

nictwa i Ochrony Ârodowiska informacj´
o przygotowaniach do pe∏nienia przez
agencj´ funkcji p∏atnika unijnych pieni´-
dzy. Musi ona  wywiàzaç si´ z zadania kol-
czykowania zwierzàt gospodarskich. Za-

Z uwagi na koniecznoÊç zatwierdze-
nia „Wojewódzkiego planu zdrowotne-
go na rok 2005” przewodniczàcy sejmi-
ku w krótkim odst´pie czasu zwo∏a∏ ko-
lejnà sesj´. Wszystkie sejmiki woje-
wódzkie zobowiàzane by∏y to uczyniç
do 15 kwietnia. Przyj´cie programu  po-
przedzi∏a rzeczowa informacja o stanie
zdrowia mieszkaƒców województwa
oraz diagnoza infrastruktury medycz-
nej, którà przedstawi∏ dyrektor Depar-
tamentu Polityki Zdrowotnej Waldemar
Podhalicz. Pod wieloma wzgl´dami
w krajowej statystyce nie  wyglàdamy
niestety najlepiej. Mamy, np. zdecydo-
wanie wy˝szy wspó∏czynnik zgonów ni˝
Êrednia krajowa, przodujemy pod
wzgl´dem liczby udzielanej pomocy do-
raênej, co w praktyce oznacza, ˝e cz´-
Êciej ni˝ mieszkaƒcy innych regionów
korzystamy z pomocy  pogotowia ra-
tunkowego. Statystycznie oko∏o 25 pro-
cent ∏ó˝ek szpitalnych jest niewykorzy-
stanych, chocia˝ ich liczba w placów-
kach samorzàdowych zmniejszy∏a si´
w ostatnich latach o 400. JednoczeÊnie
ponad 400 ∏ó˝ek przyby∏o w placów-
kach  niepublicznych. Brakuje ∏ó˝ek dla
przewlekle chorych oraz z chorobami
psychicznymi. Do pewnego stopnia z∏a-
godzenie tych niedostatków ma nastà-
piç poprzez opracowanie regionalnego
systemu informacji medycznej oraz sieci
szpitali z oddzia∏ami  ratunkowymi.

Radni wys∏uchali informacji dyrektora
∏ódzkiego oddzia∏u NFZ W∏odzimierza
Stelmacha. Przyj´li szereg uchwa∏, wa˝-
nych dla kontynuowania przedsi´wzi´ç
inwestycyjnych (budowa chodników
w Tomaszowie Mazowieckim, moderni-
zacja przelotowej ulicy w Rzgowie).

Emocje wzbudzi∏ wybór przedstawi-
cieli sejmiku do rady nadzorczej 
WFOÂiGW. Radni prosili kandydatów
o zaprezentowanie swoich doÊwiadczeƒ
i wykszta∏cenia, co upowa˝nia∏oby 
do zajmowania stanowiska w radzie.
Ostatecznie zaakceptowano kandydatu-
ry zg∏oszone przez nowà koalicj´. 
Tak wi´c sejmik reprezentowaç b´dà
w WFOÂiGW: Stanis∏aw Olas (PSL),
Jolanta Mitka (Samoobrona), Jacek Po-
pecki (Samoobrona), W∏odzimierz Fi-
siak (PO), Bogus∏aw Olejniczak (Samo-
obrona).

XXIII sesja 
Sejmiku 
Województwa 
¸ódzkiego

Komisja Rolnictwa 
i Ochrony Ârodowiska
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wy sprz´t za oko∏o 50 mln z∏. Âwiadczy
to o ch´ci  gospodarowania i odm∏odze-
nia zaplecza technicznego gospodarstw.
Du˝y udzia∏ ma w tym program 
SAPARD.

Komisja Doraêna
Doraêna nie daruje „Pilicy”. Taki

wniosek mo˝na wysnuç z dyskusji cz∏on-
ków Komisji Doraênej, którzy podsumo-
wali swojà prac .́ Nie wyobra˝ajà sobie
oni pogodzenia si´ z marnotrawstwem, ja-
kie dokona∏o si´ w toku realizacji progra-
mu „Pilica”.  Jadwiga Beda zauwa˝y∏a, ˝e
w gruncie rzeczy by∏a to tylko idea, która
da∏a pretekst WFOÂiGW do wydawania
pieni´dzy i zatrudniania osób wygodnych
dla polityków. Pyta∏a, co w zwiàzku z tym
robili przedstawiciele sejmiku, zasiadajà-
cy w sk∏adzie w∏adz  funduszu? Jakie sk∏a-
dali oÊwiadczenia i wnioski? Jak by∏a
podstawa prawna przekazywania tak
ogromnych pieni´dzy?

Jacek Popecki podkreÊli∏, ˝e zadaniem
komisji jest nie tylko wskazywanie b∏´dów
i zaniedbaƒ, a tak˝e nieskutecznych dzia-
∏aƒ kontrolnych by∏ego zarzàdu woje-
wództwa, ale przede wszystkim opracowa-
nie wniosków uwzgl´dniajàcych te ele-
menty programu,  które mo˝na jeszcze
wykorzystaç. 

W tym celu komisja opowiedzia∏a si´ za
powo∏aniem merytorycznego zespo∏u ko-
ordynujàcego.

koƒczono praktycznie t´ czynnoÊç w od-
niesieniu do byd∏a (470.000 sztuk). W dal-
szej kolejnoÊci zabiegowi poddawana jest
trzoda chlewna, owce i kozy. Zwrócono
uwag ,́ i˝ od  kwietnia ubojnie nie mogà
przyjmowaç do uboju zwierzàt nie kolczy-
kowanych. W ciàgu 7 dni od narodzin na-
le˝y bezwzgl´dnie zg∏osiç byd∏o do zakol-
czykowania. 

Z kolei przedstawiciele KRUS poin-
formowali o tym, ˝e rolnicy najsumien-
niej ze wszystkich grup spo∏ecznych p∏a-
cà sk∏adki obowiàzkowego ubezpiecze-

nia. W województwie ∏ódzkim funkcjo-
nuje 8 oddzia∏ów regionalnych KRUS,
zanotowa∏y one w ub.r. 1500  wypadków
rolników przy pracy, w tym 20 Êmiertel-
nych. Radni stanowczo odrzucili propo-
nowanà przez ministra Jerzego Hausne-
ra wersj´ reformy ubezpieczeniowej rol-
ników.

Krzysztof D´bski, dyrektor kutnow-
skiej „Agromy”, która obs∏uguje rolni-
ków w ca∏ym województwie ∏ódzkim,
podkreÊli∏, i˝ pomimo trudnej sytuacji
na wsi, rolnicy zakupili w roku 2003 no-
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Komisja Bud˝etu

HISZPA¡SKI WEEKEND W ¸ODZI
W sobotnie popo∏udnie do Instytutu

Europejskiego przyby∏ ambasador Hisz-
panii w Polsce JE Miguel Angel Navarro

Portera, który spotka∏ si´ z przedstawicie-
lami samorzàdu województwa i miasta
¸odzi oraz s∏uchaczami podyplomowych

studiów europejskich.  Przekazywa∏ infor-
macje o sposobach wdra˝ania unijnych
programów, wybierajàc te, które mogà si´
okazaç przydatne w „konsumowaniu” eu-
ropejskich pieni´dzy przez polskie regio-
ny. Nie ukrywa∏ b∏´dów, jakie Hiszpania
pope∏nia∏a na poczàtku drogi,  wykorzy-
stujàc np. przyznane jej Êrodki tylko w kil-
ku procentach. Nie potrafiono bowiem
wdro˝yç dwóch podstawowych zasad
dzia∏ania tych programów, a mianowicie
programowania i kontroli. 

Nazajutrz ¸ódê odwiedzi∏a grupa
przedsi´biorców z regionu Murcia, z któ-
rym województwo ∏ódzkie nawiàza∏o
partnerskie kontakty. Reprezentowali oni
przede wszystkim bran˝´ spo˝ywczà i rol-
nà. Spotkali si´ z grupà producentów
z naszego regionu.  Jednych i drugich
podjà∏ obiadem marsza∏ek województwa
¸ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk. 

Dzia∏ „Z prac sejmiku” 
redaguje Anna Orzechowska 
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TRUSKAWKA 
NADZIEWANA JAB¸KIEM
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
w Skierniewicach ma osiàgni´cia, któ-
rych nie powstydziliby si´ nawet Amery-
kanie. Unijne owoce ju˝ czekajà na inte-
gracj´ z naszymi.

W Nowej Zelandii wprowadzono gen
gruszy do pomidorów, a w Polsce, czyli
w Skierniewicach, truskawki zostanà
wzbogacone o gen jab∏oni. Wszystko po
to, ˝eby pozbyç si´ szarej pleÊni na owo-
cach. Efekt b´dzie widoczny za dwa lata,
a póêniej – po  wnikliwej analizie skut-
ków – wprowadzi si´ takie zmodyfiko-
wane odmiany truskawek na pola. Z ko-
lei ogórki otrzymajà minimalnà dawk´
specjalnego bia∏ka, co spowoduje, ˝e b´-
dà s∏odkawe, ale nie z powodu zawarto-
Êci cukru, co uspokoi diabetyków. Te
wszystkie cuda, czyli modyfikacje gene-
tyczne, robi si´ po to, ˝ebyÊmy mogli jeÊç
owoce niezawierajàce groênych dla na-
szego zdrowia wirusów. 

Wirus jest groêniejszy od bakterii, bo
chowa si´ wewnàtrz komórki i nie boi si´
antybiotyków. Najniebezpieczniejszy
jest HIV, wywo∏ujàcy chorob´ AIDS.
Najnowsze wyniki badaƒ wskazujà, ˝e
wirusy sà odpowiedzialne nawet za cho-
roby psychiczne i nowotworowe. Mniej
groêne, ale równie perfidne, sà wirusy,
których skutkiem sà popularna
opryszczka czy biegunka niemowlàt.
Od dawien dawna znane sà wirusy two-
rzàce szarà pleÊƒ na owocach mi´kkich
(truskawki), wywo∏ujàca powa˝ne cho-
roby nerek i niszczàca os∏onki komórek
nerwowych. Innym „wcieleniem” tych
wirusów jest tzw. ospowatoÊç na Êliwach.
Grzyby i wirusy to najwi´ksi wrogowie
owoców.

Dr Ma∏gorzata Korwin z Instytutu
Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skiernie-
wicach mówi, ˝e Europa Zachodnia
przyj´∏a wreszcie amerykaƒskà strategi´
zwalczania wirusów, powodujàcych cho-
roby owoców i roÊlin, a w konsekwencji
konsumentów. Ta strategia  zosta∏a za-
szczepiona Zachodowi w∏aÊciwie za po-
Êrednictwem Polski. Dzi´ki osiàgni´-
ciom w dziedzinie biotechnologii oraz
in˝ynierii genetycznej, uzyskanym w In-
stytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa
w Skierniewicach oraz SGGW w War-
szawie, nikt ju˝ nie boi  si´ skutków in˝y-
nierii genetycznej, bo jest ona skuteczna
i zdrowsza od opryskiwania Êrodkami
chemicznymi. 

– Paƒstwa Unii zdecydowa∏y si´ przy-
jàç trzy sposoby hodowli, a zarazem
ochrony roÊlin przed grzybami i wirusa-
mi – mówi dr Ma∏gorzata Korwin – pro-
ekologicznà, opartà na naturalnych, tra-
dycyjnych metodach, nast´pnie t´ z za-
chowaniem umiarkowanego  stosowania
ochronnych Êrodków chemicznych oraz
najnowszà, polegajàcà na modyfika-
cjach genetycznych. 

Genialny pomys∏ 
profesora Pienià˝ka

Program walki z wirusami owoców
mi´kkich prowadzony jest w Polsce od

czterech lat i jego skutki ju˝ sà widocz-
ne. Âliwy sà bardziej odporne na wirus
szarki, a tzw. ospowatoÊç jest coraz
rzadszym zjawiskiem na Êliwach. Po-
dobnie jest z tzw.  wielkop´kowcem po-
rzeczek, który straszy∏ sadowników
krzewami o ma∏ej liczbie „spuchni´-
tych” liÊci i s∏abych owocach. Program
walki z wirusami drzew i krzewów owo-
cowych prowadzony jest od czterech lat
wspólnie z naukowcami z USA, Holan-
dii, Anglii,  Niemiec. W Stanach Zjed-
noczonych do kukurydzy wprowadzono
specjalne bia∏ko, które smakuje szkodni-
kom, ale jest dla nich Êmiertelne.

Ale nie chodzi tylko o walk´ z groêny-
mi grzybami i wirusami. Dzi´ki in˝ynie-
rii genetycznej i wyodr´bnieniu kodu
DNA, ze stuprocentowà pewnoÊcià b´-
dzie mo˝na odró˝niaç poszczególne ga-
tunki roÊlin ju˝ na wst´pnym etapie ich
rozwoju. 

Instytut Sadownictwa w Skierniewi-
cach ma 53 lata. Za∏o˝y∏ go genialny
uczony prof. Szczepan A. Pienià˝ek
W 1978 roku przekszta∏cono nazw´ na
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa.
Obecnie kieruje nim prof. Danuta M.
Goszczyƒska. Dzia∏alnoÊç placówki
skupia si´ na badaniach naukowych
i upowszechnianiu wiedzy w dziedzi-
nach sadownictwa, roÊlin ozdobnych

Dyrektor Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach prof. Danuta Goszczyƒska i za∏o˝yciel
instytutu prof. Szczepan Pienià˝ek
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wi´kszym w Êwiecie producentem czar-
nych porzeczek i wiÊni.  Kombajny do
zbiorów porzeczek sà dzie∏em naszych
technologów. Pracujemy nad kombajnem
do zbioru wiÊni. OpracowaliÊmy specjalne
tunele do opryskiwania, gdzie ciecz nie
wsiàka w ziemi´ i jest ponownie wykorzy-
stywana. Europa Zachodnia boi si´ na-
szego  sadownictwa, bo nasze produkty sà
po prostu doskona∏e. Owoce z krajów cie-
p∏ych nie sà takie dobre, jak nasze. Insty-
tut mo˝e pochwaliç si´ wieloÊcià wyhodo-
wanych odmian. 

– Rozwijamy hodowl´ w∏asnych od-
mian i stanowimy pod tym wzgl´dem
Êwiatowà czo∏ówk .́ Sprzedajemy licencje
na ca∏y Êwiat. Jab∏ka, truskawki, maliny,
wiÊnie to sà nasze przeboje. OczywiÊcie
tak˝e czarne porzeczki sà chronione pra-
wem europejskim. Osobnà  sprawà sà tzw.
podk∏adki, czyli szczepienia. JakoÊç owo-
ców, ich odpornoÊç, smak i trwa∏oÊç oraz
wysokoÊç drzew i krzewów, si∏a wzrostu
zale˝à od wielu czynników, z którymi in-
stytut te˝ sobie poradzi∏. To te˝ sà nasze
sukcesy w postaci wielu licencji  naszego
instytutu – opowiadajà bez fa∏szywej
skromnoÊci profesorowie Danuta Gosz-
czyƒska i Edward ˚urawicz.

Jak to b´dzie po 1 maja?
Dyrektor Danuta Goszczyƒska twier-

dzi, ˝e na integracji wyjdziemy dobrze.
Unia przeznacza na nauk´ 1,5 proc. PKB,

a Polska 0,3 proc.
W planach rozwoju na-
rodowego do 2006 ten
udzia∏ wzroÊnie do 1,5
proc. Jak b´dziemy
w Unii, to wzrost na-
k∏adów na  nauk´ na-
stàpi do 2010 roku z 1,5
do 3,0 proc. PKB. Nie
nale˝y te˝ baç si´ rent
strukturalnych i tego,
co Unia wniesie dla sa-
downictwa i rolnictwa.
Uboga wieÊ z ogrom-
nym bezrobociem
przejdzie do historii. 

– Ludzie nie b´dà
upodleni. B´dà godnie
˝yç – przekonuje prof.
Danuta Goszczyƒska.

Potwierdza t´ opini´
prof. Edward ˚ura-

wicz. – Miesiàc temu wróci∏em z Hiszpa-
nii, która by∏a w gorszej sytuacji ni˝ dziÊ
jest Polska. Teraz Hiszpania jest pot´gà.
Po okresie przejÊciowym i my b´dziemy
pot´gà w sadownictwie, kwiaciarstwie i
rolnictwie. JesteÊmy tego pewni.

W∏odzimierz Mieczkowski

i pszczelarstwa. Przez te wszystkie lata
instytut zdoby∏ sobie s∏aw´ w Polsce, Eu-
ropie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce
Po∏udniowej i w Azji. Jest  chlubà nasze-
go sadownictwa i kwiaciarstwa. W la-
tach 90. opar∏ si´ ekspansji kwiatów ho-
lenderskich, a nasze owoce wygra∏y kon-
kurencj´ w Rosji i w Skandynawii.

Zmowa uczonych
– Polska p∏aci sk∏adk´ do Brukseli na

wspólne badania naukowe i dlatego na-
uka polska nie boi si´ Unii Europejskiej –
mówi dyr. Goszczyƒska. – Ale istnieje coÊ
takiego, jak konkurencja, której musimy
sprostaç. W ramach 5. i 6. programu ra-
mowego UE  realizujemy cztery projekty
z partnerami zachodnimi. Unijnym koor-
dynatorem jednego z tych projektów jest
nasz wyk∏adowca – prof. Edward ˚ura-
wicz. Instytut otrzyma∏ w Brukseli status
Centrum Doskona∏oÊci w dziedzinie sa-
downictwa zrównowa˝onego. Na  200
zg∏oszonych z ca∏ej Europy projektów za-
j´liÊmy trzecie miejsce. Najwi´kszym suk-
cesem ostatnich tygodni jest pierwsze
miejsce w ogólnopolskim konkursie na
Centrum Zaawansowanych Technologii
Agro-Tech. Wsparcie finansowe mamy
otrzymaç z europejskich funduszy struk-
turalnych. W zwiàzku z tym utworzyliÊmy
konsorcjum naukowe, w sk∏ad którego,
oprócz naszego instytutu, wchodzi jeszcze
Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach,
Politechnika ¸ódzka, Uniwersytet ¸ódzki
i Uniwersytet Medyczny w ¸odzi oraz
trzej partnerzy przemys∏owi m.in. Hortex.
Chodzi o podniesienie poziomu gospo-
darczego np. poprzez transfer nowocze-
snych technologii lub stworzenie w∏asnych
unikalnych technologii. Nie jest nam obcy
program LORIS, wspierany przez  samo-

rzàd województwa ∏ódzkiego, który stawia
w∏aÊnie na innowacyjnoÊç.

Prof. Edward ˚urawicz mówi, ˝e kwia-
ciarski zak∏ad doÊwiadczalny w Nowym
Dworze eksportuje od lat na rynek rosyj-
ski. Jest to obszar, z którego nie damy si´
wyprzeç, dlatego ˝e nasz produkt dosko-
nale si´ tam sprawdza. Wprawdzie owoce
i kwiaty  holenderskie sà wspania∏e, ale
nie wytrzymujà niskich temperatur skan-
dynawskich czy rosyjskich; nasze produk-
ty sprawdzajà si´ tam zarówno pod wzgl´-
dem jakoÊci, jak i wytrzyma∏oÊci, ponie-
wa˝ sà zahartowane. 

Profesor ˚urawicz podkreÊla ogromnà
rol´ za∏o˝yciela instytutu prof. Szczepana
Pienià˝ka, dzi´ki któremu Polska jest dziÊ
trzecim na Êwiecie – po Stanach Zjedno-
czonych i Chinach – producentem owo-
ców strefy klimatu umiarkowanego. Pro-
dukujemy 80 kg  owoców rocznie na jed-
nego mieszkaƒca, czyli tyle, co Francja,
W∏ochy czy Niemcy. Ponad 60 proc. kra-
jowych owoców idzie na eksport. I to na
Zachód. 

– Jaki inny dzia∏ produkcji mo˝e po-
chwaliç si´ takimi wynikami? – pyta prof.
Edward ˚urawicz. Nie patrzylibyÊmy dziÊ
z takim optymizmem na integracj´ z Unià
Europejskà, gdyby nie wieloletnie kontak-
ty naukowe i gospodarcze naszego insty-
tutu z licznymi placówkami naukowo-ba-
dawczymi na Êwiecie. Ubiegamy si´ o no-
we projekty, kierujemy nimi i zachodni

naukowcy podziwiajà nas. „Musimy si´
was baç” – mówià za granicà… 

– OpracowaliÊmy technologie mecha-
nicznej uprawy i zbioru porzeczek czar-
nych. Mamy gospodarstwa o powierzchni
500 hektarów, gdzie uprawa i zbiór sà ca∏-
kowicie zmechanizowane. JesteÊmy naj-

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl
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z prac zarzàdu

Stanis∏aw Witaszczyk 
– marsza∏ek 
województwa ∏ódzkiego

Lat 50. Wykszta∏cenie wy˝sze –
SGGW oraz studia podyplomowe
w Studium Biznesu i Marketingu na
Uniwersytecie ¸ódzkim. Ukoƒczy∏ szko-
lenie z zakresu obronnoÊci w ramach
struktur NATO w Akademii Sztabu Ge-
neralnego. Wojewoda piotrkowski w la-
tach 1994-1997, cz∏onek zarzàdu Regio-
nalnej Kasy Chorych, cz∏onek zarzàdu
województwa ∏ódzkiego. Hobby: kino,
sport, muzyka – Natalie Cole, Diana
Krall, Ella Fitzgerald, Smoth Jazz
Caff¯.

Do jego obowiàzków nale˝y nadzór
nad pracà:

– Departamentu Finansów
– Departamentu Kontroli, Monitorin-

gu i Audytu Wewn´trznego
– Departamentu Promocji i Wspó∏-

pracy Zagranicznej
– Biura Prawnego
– Wydzia∏u Informacyjno-Prasowego
– Pe∏nomocnika ds. Ochrony Infor-

macji Niejawnych 
oraz realizacjà zadaƒ z zakresu rolnictwa.

Anna Pilarska 
– wicemarsza∏ek 
województwa ∏ódzkiego

Absolwentka Wydzia∏u Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Warszawskiego
oraz podyplomowych studiów na kierun-
ku handel zagraniczny w SGPiS. Pracowa-
∏a w handlu zagranicznym, w firmach po-
lonijnych, przedstawicielstwach firm za-
granicznych na stanowiskach  mened˝er-
skich i dyrektorskich. Biegle w∏ada j´zy-
kiem angielskim, zna j´zyk rosyjski. 
54 lata. M´˝atka. Ma doros∏ego syna.

Do jej obowiàzków nale˝y nadzór nad pracà:
– Departamentu Gospodarki,
– Departamentu Geodezji i Kartografii,
– Wojewódzkiego Urz´du Pracy
oraz samodzielnego stanowiska pracy

ds. bhp oraz ppo˝.
– Kilka tygodni po obj´ciu przeze mnie

funkcji wicemarsza∏ka województwa ∏ódz-
kiego za priorytetowe sprawy uwa˝am mi´-
dzy innymi rozwiàzywanie problemów re-
gionalnych przewozów pasa˝erskich, po-
praw´ bezpieczeƒstwa ruchu drogowego
w ma∏ych  miejscowoÊciach, przy wspó∏pra-
cy z Bankiem Âwiatowym. Chodzi o budo-
w´ chodników przed szko∏ami, szpitalami
i innymi budynkami u˝ytecznoÊci publicz-
nej. Trzeba dokoƒczyç budow´ Filharmonii
¸ódzkiej. Za bardzo wa˝ne uwa˝am rów-
nie˝ zakoƒczenie  modernizacji drogi woje-
wódzkiej nr 713 (Andrespol), wspó∏finan-
sowanej z programu Phare 2001, oraz roz-

pocz´cie remontu wiaduktu i budowy ob-
wodnicy w ¸´czycy. JesteÊmy na etapie po-
zyskiwania Êrodków pomocowych na te za-
dania, przy czym zapewniliÊmy ju˝  sobie
udzia∏ w∏asny w tej inwestycji. 

Wykorzystujàc dodatkowy atut, jakim
jest po∏o˝enie geograficzne województwa,
przy równoczesnym wzmocnieniu infra-
struktury transportowo-logistycznej, trans-
portu drogowego i kolejowego, jesteÊmy
w stanie poprawiç sytuacj´ gospodarczà
naszego regionu.  Rozwój ten pozwoli na
utworzenie nowych miejsc pracy szczegól-
nie na obszarach wiejskich. Za najwa˝niej-
szà spraw´ uwa˝am sukcesywne pozyski-
wanie dotacji z funduszy europejskich. 

Marek Jaros∏aw Ratuszniak 
– wicemarsza∏ek 
województwa ∏ódzkiego

Ma 41 lat. Absolwent Politechniki
Warszawskiej, skoƒczy∏ studia podyplo-
mowe w Wy˝szej Szkole Ubezpieczeƒ
i BankowoÊci w Warszawie w roku 1996.
W∏asna dzia∏alnoÊç gospodarcza od 1990
roku. Radny Sejmiku Województwa
¸ódzkiego od 2002 roku. Cz∏onek Komi-
sji  Bud˝etu i Finansów oraz Gospodarki
Przestrzennej, Rozwoju Regionalnego
i Przedsi´biorczoÊci. Zainteresowania:
polityka, literatura faktu i historyczna,
turystyka. ˚onaty, syn uczeƒ liceum.

Do jego obowiàzków nale˝y nadzór
nad pracà:

Cz∏onkowie nowego
zarzàdu województwa ∏ódzkiego
W ostatnich dniach marca 2004 roku Sej-
mik Województwa ̧ ódzkiego w tajnym g∏o-
sowaniu zdecydowa∏ o wyborze nowego za-
rzàdu województwa. W jego sk∏ad wchodzà:



tywnoÊç oraz na wi´kszà trosk´ paƒstwa
o narodowe dziedzictwo kultury, rozwój
sportu i oÊwiat .́ 

Pawe∏ Zbigniew Chruszcz – cz∏onek
zarzàdu  województwa ∏ódzkiego 

Absolwent Wydzia∏u Politologii Uniwer-
sytetu Szczeciƒskiego. Obecnie kontynuuje
nauk´ na podyplomowych studiach Aka-
demii Obrony Narodowej w Warszawie.

Pracowa∏ w Mazowieckim Urz´dzie
Marsza∏kowskim, gdzie zajmowa∏ si´
m.in. pozyskiwaniem funduszy struktu-
ralnych z Unii Europejskiej. Cz∏onek gru-
py ekspertów z zakresu spo∏eczeƒstwa in-
formacyjnego. Zainteresowania – sztuka
wspó∏czesna, film,  literatura historyczna
i politologiczna. Ma 28 lat. Kawaler.

Do jego obowiàzków nale˝y nadzór
nad pracà:

– Departamentu Polityki Zdrowotnej, 
– Departamentu organizacyjnego,
– Regionalnego    Centrum    Polityki

Zdrowotnej
oraz samodzielnego stanowiska pracy

ds. obronnoÊci i bezpieczeƒstwa publicz-
nego. 

– Stan s∏u˝by zdrowia jest katastrofalny.
Trzeba b´dzie przeprowadziç szeroko za-
krojonà restrukturyzacj ,́ która b´dzie mia-
∏a na celu zahamowanie wzrostu zad∏u˝enia
placówek s∏u˝by zdrowia. Jest to temat
dra˝liwy. B´dziemy si´ jednak staraç, aby te
zmiany w jak  najmniejszym stopniu si´gn´-
∏y personelu medycznego. W tej trudnej sy-
tuacji finansowej nie ma innej drogi ni˝ ∏à-
czenie szpitali w wi´ksze jednostki, które
b´dà Êwiadczyç kompleksowe us∏ugi me-
dyczne przy jednoczesnym zmniejszaniu ob-
cià˝eƒ zwiàzanych z utrzymywaniem rozbu-
dowanej administracji. 
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z prac zarzàdu
– Departamentu Polityki Regionalnej
oraz zadania z zakresu ochrony Êrodowiska. 
– Za moment znajdziemy si´ w Unii Eu-

ropejskiej. Ca∏y czas trwajà prace nad pro-
gramami przystosowawczymi. Nadal jest
wiele niejasnoÊci. Trzeba si´ jednak po-
chwaliç, ˝e pomimo wielu trudnoÊci – nie-
doborów kadrowych, braku dobrego sprz´-
tu  informatycznego, Departament Polityki
Regionalnej radzi sobie bardzo dobrze, su-
gerujàc nawet ministerstwu gospodarki
wiele w∏asnych rozwiàzaƒ, usprawniajàcych
proces ubiegania si´ o fundusze akcesyjne.
B´d´ dalej stara∏ si´ kierowaç pracami tego
departamentu i jego zespo∏u w taki sposób,
aby ich wysi∏ek by∏ najlepiej wykorzystany
dla potrzeb województwa. W ramach dzia-
∏aƒ, które zamierzam inicjowaç, znajdà si´
mi´dzy innymi szkolenia dla g∏ównych be-
neficjantów Êrodków unijnych, gmin i po-
wiatów. Wzmocniona powinna byç równie˝
rola podregionów. Nale˝y zadbaç o równo-
mierny i sprawiedliwy rozdzia∏ tych Êrod-
ków na wszystkie powiaty naszego woje-
wództwa. Szczególnà rol´ b´dzie tu pe∏ni∏
Komitet Sterujàcy, w którym zamierzam
braç czynny  udzia∏. 

Je˝eli chodzi o dzia∏ania z zakresu ochro-
ny Êrodowiska, to w strukturach naszego
urz´du powstanie odr´bny departament
ochrony Êrodowiska, który zostanie wyod-
r´bniony z obecnego Departamentu Rolnic-
twa i Ochrony Ârodowiska. Nie zapominaj-
my, ˝e Unia  przywiàzuje ogromne znacze-
nie do spraw zwiàzanych z ochronà Êrodo-
wiska. Nowy departament skupi równie˝
wi´kszà uwag´ na redystrybucji Êrodków 
z WFOÂiGW w ¸odzi. 

Krystyna Ozga – cz∏onek zarzàdu 
województwa ∏ódzkiego

Absolwentka wydzia∏u rolniczego
SGGW w Warszawie oraz podyplomowe-
go Studium Ekonomiki i Polityki Rolnej
SGPiS. Cz∏onek prezydium zarzàdu woje-
wódzkiego PSL w ¸odzi oraz Rady Na-
czelnej PSL w Warszawie. Przez 18 lat pe∏-
ni∏a funkcj´ naczelnika, a póêniej wójta
w gminach Nowy Kaw´czyn i Je˝ów. Pose∏
na Sejm RP drugiej kadencji (w latach
1993-97). Pracowa∏a w komisjach – Kultu-
ry i Ârodków Masowego Przekazu oraz
Administracji i Spraw Wewn´trznych. Za-
∏o˝ycielka Krajowego Forum Kobiet i Ze-
spo∏u Poselskiego Stra˝aków. Obecnie jest
cz∏onkiem Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku
OSP RP. Radna Sejmiku Województwa
¸ódzkiego pierwszej i drugiej kadencji,
z wynikami wyborczymi 8700 i 23700 g∏o-
sów. Od stycznia 1999 roku pe∏ni∏a funkcj´
cz∏onka zarzàdu  województwa ∏ódzkiego,
a od listopada 2002 roku wicemarsza∏ka
województwa ∏ódzkiego. Obecnie nadzo-

ruje zadania z obszarów kultury, edukacji
i sportu. Córka i syn sà absolwentami
Akademii Rolniczo-Technicznej w Olszty-
nie. Hobby: uprawa kwiatów i krzewów
ozdobnych, gra w szachy i bryd˝a.

W∏àczenie Polski do struktur Unii Eu-
ropejskiej jest ogromnym wyzwaniem nie
tylko w sferze gospodarczej i politycznej,
ale równie˝ w tak wa˝nych dziedzinach,
jak kultura, edukacja i sport.

Kultura, sport sà dziedzinami, które pro-
mujà województwo ∏ódzkie. Jednak general-
nie na te sfery ˝ycia, jak równie˝ na oÊwiat´
bud˝et centralny nie zapewnia oczeki-
wanych Êrodków. Chcia∏abym podkreÊliç, ˝e
mimo zwi´kszenia dotacji samorzàdu woje-
wództwa ∏ódzkiego dla instytucji kultury na
2004 rok oko∏o 4 milionów z∏, kwota ta nie
zabezpiecza w dalszym ciàgu kosztów sta-
∏ych prowadzenia niektórych placówek, co
mo˝e ujawniç si´ w III kwartale tego roku
i wp∏ynàç w istotny sposób na funkcjonowa-
nie tych instytucji. Powodem tej sytuacji jest
brak funduszy z bud˝etu paƒstwa, które
w formie dotacji wspiera∏y do 2003 roku
dzia∏alnoÊç instytucji kultury.

Dlatego za priorytetowe zadanie uzna-
j´ pozyskanie dodatkowych Êrodków fi-
nansowych dla instytucji kultury w takich
wysokoÊciach, które pokry∏yby w ca∏oÊci
koszty sta∏e tych placówek. 

Wa˝nym zadaniem jest doprowadzenie
do ca∏kowitego odd∏u˝enia Teatru Wiel-
kiego w ¸odzi. W tej sytuacji zaapelowa-
∏am do dyrektorów instytucji podleg∏ych
samorzàdowi województwa ∏ódzkiego
o podejmowanie staraƒ w celu  pozyski-
wania Êrodków finansowych z zewnàtrz,
szczególnie przy otwierajàcych si´ nowych
mo˝liwoÊciach w zwiàzku z wejÊciem Pol-
ski do Unii Europejskiej. Licz´ na ich ak-
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kronika zarzàdu
morzàdu województwa ∏ódzkiego i regio-
nu Csongrad Krystynà Ozga – cz∏onek za-
rzàdu województwa ∏ódzkiego – podkre-
Êla∏a wieloletnie tradycje kontaktów mi´-
dzy naszymi regionami.  Ambasador W´-

gier z zainteresowaniem wys∏ucha∏ propo-
zycji dalszej wspó∏pracy mi´dzyregional-
nej i obieca∏ wspieraç wysi∏ki w∏adz oby-
dwu regionów w tym zakresie. Przedstawi-
ciele samorzàdu województwa zaprosili
ambasadora na obchody 85-lecia woje-
wództwa  ∏ódzkiego. GoÊciom przedsta-
wiono plan imprez jubileuszowych.

Niemiecki biznes w ¸ódzkiem
Na zaproszenie Polskiej Izby Przemy-

s∏owo-Handlowej Budownictwa 2 kwiet-
nia goÊci∏a w ¸odzi 30-osobowa delegacja

niemieckich przedsi´biorców z bran˝y bu-
dowlano-handlowej z Berlina, Cottbus
i Drezna. Celem spotkania by∏o przedsta-
wienie potencja∏u  spo∏eczno-naukowego
i ekonomicznego naszego regionu oraz
mo˝liwoÊci inwestycyjnych województwa.

Prezentacji towarzyszy∏o nawiàzanie kon-
taktów umo˝liwiajàcych podejmowanie
przysz∏ej mi´dzynarodowej wspó∏pracy.
W spotkaniu, którego gospodarzem by∏
marsza∏ek województwa Stanis∏aw Wi-
taszczyk, uczestniczy∏ przedstawiciel
w∏adz ̧ odzi oraz biznesmeni i przedstawi-
ciele organizacji gospodarczych dzia∏ajà-
cych w naszym regionie.

Prezentacja przygotowana przez De-
partament Promocji i Wspó∏pracy Zagra-
nicznej Urz´du Marsza∏kowskiego obej-
mowa∏a m.in. informacje dotyczàce po∏o-
˝enia geograficznego, struktury admini-
stracyjnej, g´stoÊci zaludnienia oraz sieci
transportowej.  Ponadto goÊcie z Niemiec
zapoznali si´ z ogólnà charakterystykà go-
spodarczà regionu oraz ofertà przedsi´-
biorstw dzia∏ajàcych w województwie oraz
¸ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Szkolenie w ramach ZPORR
2 kwietnia w Wy˝szej Szkole Humani-

styczno-Ekonomicznej w ¸odzi odby∏o si´
szkolenie dla cz∏onków grupy ekspertów
regionalnego komitetu sterujàcego i ∏ódz-
kiego komitetu monitorujàcego, zaanga-
˝owanych w proces wdra˝ania funduszy
strukturalnych, w ramach Zintegrowane-
go Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego. Szkolenie otworzy∏ Stanis∏aw
Witaszczyk – marsza∏ek województwa
∏ódzkiego, który podkreÊli∏, jak wa˝ne jest
dobre przygotowanie samorzàdów do po-
zyskiwania funduszy akcesyjnych.  Stwo-
rzona zosta∏a szansa i mo˝liwoÊç korzy-
stania z funduszy poprzez ró˝nego rodza-

ju programy. Jednym z nich jest w∏aÊnie
ZPORR. Przedstawiciele Ministerstwa
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
zaprezentowali zakresy dzia∏aƒ poszcze-
gólnych ogniw  systemu oceny projektów
w ramach ZPORR.

Forum Mediów Lokalnych 
Od 25 do 27 marca odbywa∏ si´ w Be∏-

chatowie X Ogólnopolski Sejmik Mediów
Lokalnych. Organizatorem sympozjum
by∏o Ma∏opolskie Forum Wspó∏pracy

z Polonià przy wspó∏pracy Starostwa Po-
wiatowego w Be∏chatowie i Urz´du Gmi-
ny w Kleszczowie.

Tematem wiodàcym Sejmiku by∏a rola
mediów lokalnych w promocji przedsi´-
biorczoÊci i budowie dobrych praktyk ak-
tywnoÊci obywatelskiej w Polsce. W Sejmi-
ku uczestniczyli dziennikarze mediów lo-
kalnych i regionalnych z ca∏ego kraju,
przedstawiciele samorzàdów terytorial-
nych i organizacji pozarzàdowych dzia∏a-
jàcych na rzecz rozwoju regionalnego.

Celem zjazdu by∏a wymiana doÊwiad-
czeƒ pomi´dzy dziennikarzami mediów
lokalnych i regionalnych, dotyczàcych roli
i mo˝liwoÊci tych mediów w promocji
przedsi´biorczoÊci i budowie dobrych
praktyk aktywnoÊci obywatelskiej.
W trakcie sympozjum  zaprezentowano
êród∏a pozyskiwania funduszy (równie˝
z Unii Europejskiej) na finansowanie
przedsi´wzi´ç w zakresie rozwoju regio-
nalnego, ochrony Êrodowiska, turystyki,
kultury oraz mediów lokalnych. Patronat
honorowy nad imprezà obj´li m.in.:  Mini-
sterstwo Kultury, Ministerstwo Gospo-
darki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej, marsza-
∏ek województwa ∏ódzkiego oraz starosta
be∏chatowski i wójt gminy Kleszczów.

Wspó∏praca z Csongrad
Od 31 marca do 1 kwietnia goÊci∏a

w ¸odzi delegacja przedstawicieli w´gier-
skiego regionu Csongrad. Wizyta odby∏a
si´ w ramach zjazdu prezesów stowarzy-
szeƒ polsko-w´gierskich, czyli corocznego
spotkania wszystkich polskich stowarzy-
szeƒ  polsko-w´gierskich. Podczas spotka-
nia z udzia∏em przedstawicieli w∏adz sa-

Spotkanie z niemieckimi biznesmenami 
w siedzibie urz´du marsza∏kowskiego.
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praca

PRACA W S¸U˚BIE KRÓLOWEJ
∏odzianie jadà do pracy w Anglii

wspólnych projektów rekrutacyjnych, to
prawdopodobnie targi b´dà stanowi∏y
pierwszy krok na drodze d∏ugotrwa∏ego
partnerstwa. Nawiàzanie sta∏ej wspó∏-
pracy w zakresie  rekrutacji pracowni-
ków by∏o jednym z tematów roboczego
spotkania przedstawicieli WUP (wicedy-
rektor Ewy Rokickiej i doradcy EURES
Marcina Lewandowskiego) pod koniec
marca w Londynie. 

Nie by∏a to jedyna impreza towarzy-
szàca organizacji targów. Wspó∏praca
krajów unijnych w ramach EURES nie
zak∏ada jedynie organizowania wspól-
nych projektów rekrutacyjnych. Rolà
EURES jest przede wszystkim infor-
mowanie ludzi o mo˝liwoÊciach, jakie
daje UE w dziedzinie zatrudnienia.
W marcu odby∏o si´ w siedzibie WSHE
w ¸odzi jednodniowe seminarium, na
którym doradcy EURES z Wielkiej
Brytanii dokonali prezentacji warun-
ków ˝ycia i pracy w ich kraju. W spo-
tkaniu wzi´∏o udzia∏ ponad 70  osób –
pracowników urz´dów pracy z woje-
wództwa ∏ódzkiego i osób zaintereso-
wanych tym zagadnieniem. Zarówno
Brytyjczycy, jak i polscy uczestnicy,
ocenili seminarium bardzo pozytywnie
i podkreÊlili potrzeb´ organizowania te-
go typu spotkaƒ w przysz∏oÊci.  „Na
brytyjskim rynku pracy jest oko∏o 
200 tysi´cy stanowisk pracy do obj´cia
– powiedzia∏a Ann Marie Pickles, do-
radca EURES z Leeds – oczekujemy na
pracowników z Polski, gdy˝ z tym kra-
jem ∏àczà nas wi´zy historyczne, zaÊ Po-
lacy mieszkajàcy w Anglii sà  bardzo
dobrze zintegrowani z naszym spo∏e-
czeƒstwem. Sà postrzegani jako odpo-
wiedzialni i pracowici”.

W obecnym numerze „Ziemi ¸ódz-
kiej” przedstawiamy jedynie przygoto-
wania do Polsko-Brytyjskich Targów
Rekrutacyjnych. W kolejnym numerze
opiszemy przebieg imprezy. Ju˝ dzisiaj
dzi´kujemy tym wszystkim,  którzy oso-
biÊcie zaanga˝owali si´ w organizacj´ te-
go przedsi´wzi´cia.

W dniach 19 i 20 kwietnia br. odby∏y si´
w ¸odzi Polsko-Brytyjskie Targi Rekru-
tacyjne. By∏a to pierwsza tego typu im-
preza w Polsce, zwiàzana z przystàpie-
niem naszego kraju do Unii Europejskiej.

Kiedy obecny numer „Ziemi ¸ódz-
kiej” trafi do Paƒstwa ràk, w naszym
mieÊcie odb´dà si´ ju˝ pierwsze Polsko-
Brytyjskie Targi Rekrutacyjne. Plano-
wane na 19 i 20 kwietnia, b´dà prawdo-
podobnie jednym z ciekawszych wyda-
rzeƒ na lokalnym rynku pracy w tym
roku. Wydarzenie to zwiàzane jest bez-
poÊrednio otwarciem si´ brytyjskiego
rynku na pracowników z naszego kraju.

Targi rekrutacyjne to wspólna inicja-
tywa polskich i brytyjskich s∏u˝b za-
trudnienia.  Ju˝ pod koniec ubieg∏ego
roku Ministerstwo Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej wraz z brytyjskim
partnerem Jobcentre Plus zastanawia∏o
si´ nad w∏aÊciwym miejscem dla tego
typu przedsi´wzi´cia. Ostatecznie orga-
nizacj´ targów rekrutacyjnych zapropo-
nowano ¸odzi. Za tà decyzjà sta∏o kil-
ka istotnych przes∏anek. Nie tylko wy-
soka stopa bezrobocia zadecydowa∏a
o lokalizacji Polsko-Brytyjskich Tar-
gów Rekrutacyjnych w naszym mieÊcie.
Przede wszystkim zwrócono uwag´ na
potencja∏ naszego województwa, wyni-
kajàcy z faktu, ˝e ¸ódê jest du˝ym
oÊrodkiem akademickim, zdolnym do-
starczyç du˝ej liczby wykwalifikowa-
nych pracowników, znajàcych j´zyki
obce. Istotnà rol´ odegra∏y równie˝
przyczyny finansowe – ¸ódê ma dogod-
ne po∏o˝enie w centrum Polski, a kosz-
ty organizacji tego typu przedsi´wzi´-
cia sà zdecydowanie ni˝sze ni˝ w sto-
∏ecznej Warszawie. Organizatorem
przedsi´wzi´cia jest Urzàd Marsza∏-
kowski w ¸odzi. Za merytorycznà stro-
n´ organizacji imprezy odpowiada Wo-
jewódzki Urzàd Pracy w ¸odzi.
W przedsi´wzi´cie zaanga˝owali si´ ja-
ko partnerzy ¸ódzki Urzàd Wojewódz-
ki oraz Urzàd Miasta ¸odzi.

Polsko-Brytyjskie Targi Rekrutacyjne
stanowià pierwszà imprez´ organizowa-
nà w Polsce w ramach europejskiej sieci
poÊrednictwa pracy EURES. „G∏ówne
za∏o˝enie systemu EURES opiera si´ na
przekonaniu, ˝e granice nie mogà stano-
wiç  bariery w równowa˝eniu nadwy˝ek
i niedoborów na unijnym rynku pracy –

powiedzia∏a Ewa Rokicka, wicedyrektor
WUP w ¸odzi.  Dzi´ki wsparciu pol-
skiej i brytyjskiej kadry EURES, praco-
dawcy z Wielkiej Brytanii mogà rekru-
towaç  pracowników z Polski bez ko-
niecznoÊci ponoszenia przez nich nak∏a-
dów finansowych, zwiàzanych chocia˝-
by z dojazdem do Anglii.

Wojewódzki Urzàd Pracy otrzyma∏
ponad 40 ofert pracy na ∏àcznà liczb´
900 wakatów. Pracodawcy brytyjscy za-
interesowani sà rekrutacjà pracowników
w bran˝ach: hotelarskiej, gastronomicz-
nej, ochroniarskiej, przetwórczej i us∏u-
gowej. Wymagania i stanowiska pracy
sà bardzo zró˝nicowane: od pracowni-
ków produkcji, z angielskim na pozio-
mie podstawowym, do konsultantów
w biurze obs∏ugi klienta z bardzo dobrà
znajomoÊcià dwóch j´zyków zachodnio-
europejskich.  Nabór do pracy w Wiel-
kiej Brytanii prowadzony by∏ od poczàt-
ku marca. Wojewódzkiemu Urz´dowi
Pracy uda∏o si´ zebraç i przes∏aç stronie
brytyjskiej trzykrotnie wi´cej zg∏oszeƒ
kandydatów spe∏niajàcych wymagania,
ni˝ by∏o wakatów do wykorzystania.
„Uda∏o si´ nam zebraç kilka tysi´cy po-
daƒ osób zainteresowanych pracà w An-
glii – mówi wicedyrektor Rokicka – sta-
∏o si´ tak dzi´ki wspó∏pracy ponad 100
organizacji w terenie: centrów informa-
cji i planowania kariery zawodowej, po-
wiatowych urz´dów  pracy, gminnych
centrów informacji, akademickich biur
karier i wielu innych, z którymi wspó∏-
dzia∏a WUP w ¸odzi”.

Kandydaci, którzy zostanà zaproszeni
przez pracodawców brytyjskich, odb´dà
w dniach 19 i 20 kwietnia rozmowy kwa-
lifikacyjne w hali EXPO bis przy ul. Ste-
fanowskiego w ¸odzi. Osoby, które sà
zainteresowane pracà w Wielkiej Bryta-
nii, a nie b´dà  uczestniczy∏y w tych 
dniach w rozmowach kwalifikacyjnych,
mogà si´ spotkaç z pracodawcami bry-
tyjskimi i urz´dnikami Jobcentre Plus
w pawilonie A Mi´dzynarodowych Tar-
gów ¸ódzkich w celu zasi´gni´cia infor-
macji na temat warunków ˝ycia i pracy
na  Wyspach. B´dzie równie˝ mo˝liwoÊç
zostawienia swojego ˝yciorysu zawodo-
wego u pracodawcy, aby móg∏ znaleêç
si´ w bazie danych.

Poniewa˝ ze strony polskiej i brytyj-
skiej jest zainteresowanie organizacjà
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podró˝e

NA WYSPIE KRÓLA JERZEGO

Na wyspie jest czynnych 10 stacji: pol-
ska, brazylijska, amerykaƒska, argentyƒ-
ska, urugwajska, koreaƒska, chiƒska, chi-
lijska, ekwadorska i peruwiaƒska. Bardzo
cz´sto, jeÊli tylko pozwalajà na to warunki
atmosferyczne, polarnicy odwiedzajà si´
nawzajem.

– Mam tam wielu przyjació∏, których
pozna∏em jeszcze podczas pierwszej wy-
prawy. Sà to bardzo mi∏e spotkania ludzi
zafascynowanych Antarktydà. Ponadto
coraz cz´Êciej organizowane sà, choç jesz-
cze bardzo kosztowne, wyjazdy turystycz-
ne. Wówczas to  najcz´Êciej przyp∏ywajà
na stacje bogaci turyÊci z USA czy Nie-
miec – mówi Wies∏aw Ko∏odziejski.

W ka˝dej chwili mieszkaƒcy ,,Arctow-
skiego” mogà równie˝ kontaktowaç si´ ze
swoimi rodzinami w Polsce, poniewa˝ w
wyposa˝eniu stacji jest telefon satelitarny,
z którego o ka˝dej porze dnia i nocy mo˝-
na zadzwoniç do domu. Drugà mo˝liwo-
Êcià jest  kontakt drogà radiowà za pomo-
cà radiotelefonu.

Pan Wies∏aw, poza zawodowà pracà na
stacji, w wolnym czasie zbiera tak˝e ró˝ne
skamieliny, których ju˝ wiele przywióz∏ do
Kutna. Chcia∏by, ˝eby w miejscowym mu-
zeum powsta∏a sta∏a ekspozycja poÊwi´co-
na Antarktydzie i jej tajemnicom. Dlatego
te˝  chce wszystkie pamiàtki z wyspy, mi´-
dzy innymi skamienia∏oÊci, preparowane
ptaki oraz zdj´cia, podarowaç kutnow-
skiemu muzeum, ˝eby ludzie mogli bli˝ej
poznaç krain´ wiecznego Êniegu i tak jak
on jà pokochaç.

Wojciech Petera

Czy mo˝na pokochaç ˝ycie wÊród
Êniegu i lodu? Chyba tak, poniewa˝ Wie-
s∏aw Ko∏odziejski z Kutna, odkàd po raz
pierwszy jako cz∏onek polskiej ekspedy-
cji polarnej zobaczy∏ Antarktyd ,́ zawsze
ch´tnie tam powraca. Teraz na zlokali-
zowanej na wolnym od  lodu fragmencie
wybrze˝a Wyspy Króla Jerzego stacji
Polskiej Akademii Nauk im. Henryka
Arctowskiego jest ju˝ po raz trzeci. Do
rodzinnego domu wróci dopiero w grud-
niu. Podobnie jak na poprzednich wy-
prawach, zajmowaç si´ b´dzie przede
wszystkim zaopatrywaniem stacji
w energi´ elektrycznà, a pomagaç b´dzie
mu w tym po raz pierwszy syn ¸ukasz,
który po ojcu odziedziczy∏ pasj´ do egzo-
tycznych w´drówek. 

Liczàca 12 osób za∏oga dwudziestej
ósmej polskiej ekspedycji, a organizato-
rami wypraw od samego poczàtku sà Pol-
ska Akademia Nauk oraz Zak∏ad Biologii
Polarnej i Oceanobiologii Uniwersytetu
¸ódzkiego, dotar∏a na Antarktyd´ w listo-
padzie 2003 roku, a do Polski powróci
w grudniu.

O tym, ze Wies∏aw Ko∏odziejski zosta∏
polarnikiem, zdecydowa∏, jak to cz´sto
bywa, przypadek.

– Na kolejnà siedemnastà ju˝ wypraw´
szukano energetyka. W zwiàzku z tym, ˝e
ja pracowa∏em na kolei i zajmowa∏em si´
agregatami pràdotwórczymi, Wojciech
Kittel, kierownik wyprawy, z którym zna-
∏em si´ ju˝ wczeÊniej, zaproponowa∏ mi
w niej udzia∏. Z propozycji  tej skorzysta-

∏em i tak zacz´∏a si´ moja przygoda z bia-
∏ym làdem – wspomina Ko∏odziejski

Nie jest on jednak jedynym mieszkaƒ-
cem ¸ódzkiego, który sp´dzi∏ ju˝ rok po-
wy˝ej 60. równole˝nika nad pi´knym an-
tarktycznym fiordem, gdzie nieprzerwanie
od lutego 1977 roku dzia∏a polska stacja
badawcza. W 1995 roku pracowa∏ na sta-
cji równie˝ jako  specjalista od energetyki
brat pana Wies∏awa, a w 2002 roku razem
ze mim pojecha∏ tam tak˝e w charakterze
elektryka Andrzej Âwiàtkowski.  Nato-
miast cz∏onkami ekipy naukowej byli pra-
cownicy naukowi Uniwersytetu ¸ódzkie-
go, mi´dzy innymi profesor  Wojciech Kit-
tel i jego syn Piotr. By∏ tam równie˝ ju˝
dwa razy chirurg Micha∏ Offierski.

Oprócz Polaków na stacji pracowali
tak˝e naukowcy z kilkunastu paƒstw
Êwiata. Tematyka zainteresowaƒ badaczy
obejmuje wiele dziedzin nauki, mi´dzy
innymi z zakresu biologii, ekologii, geo-
morfologii, glacjologii, sejsmologii, mete-
orologii i klimatologii. W zasadzie ka˝da
wyprawa poÊwi´cona jest innej dziedzinie
nauki. 

Po∏o˝ona nad Zatokà Admiralicji pol-
ska stacja badawcza, która nale˝y do naj-
starszych na Antarktydzie, sk∏ada si´ z bu-
dynku socjalnego, domków letnich, hal na
sprz´t techniczny i laboratorium. Jest rów-
nie˝ elektrownia oraz warsztaty mecha-
niczne i ca∏e zaplecze socjalne, a tak˝e
miejsce pod budow´ kolejnych pracowni
badawczych, gdzie obecnie stojà nasze
przyczepy campingowe.

Fot.: Wies∏aw Ko∏odziejski
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Takim po˝ytecznym narz´dziem b´-
dzie szczegó∏owa baza danych o regionie
∏ódzkim, przygotowana przez Departa-
ment Geodezji i Kartografii Urz´du
Marsza∏kowskiego pod kierunkiem wo-
jewódzkiego geodety Aleksandra Bielic-
kiego. Opracowano ju˝ Regionalny  Sys-
tem Informacji Przestrzennych, który
s∏u˝yç b´dzie nie tylko samorzàdom, ale
równie˝ jednostkom gospodarczym, in-

westorom i przede wszystkim instytu-
cjom, odpowiedzialnym za szeroko poj´-
te bezpieczeƒstwo.

Z ideà tworzenia Regionalnego Syste-
mu Informacji Przestrzennej (RISP) za-
poznali si´ wojewódzcy radni w czasie
posiedzenia Komisji Bezpieczeƒstwa
i Porzàdku Publicznego.

W ca∏ym przedsi´wzi´ciu chodzi
o utworzenie bazy danych, przydatnych
nie tylko w sytuacji kl´ski ˝ywio∏owej,
pomocnych w planach rozwoju regionu,
ale tak˝e momencie zagro˝eƒ terrory-
stycznych, które stajà si´ coraz bardziej
realnym problemem. Do  bazy danych
wprowadza si´ zatem ró˝ne informacje,
tak aby stworzyç szczegó∏owy obraz

konkretnego obszaru, przydatny np. dla
leÊników, stra˝aków, policjantów, czy te˝
dla inwestorów z ró˝nych bran˝. 

Dane takie u∏atwià np. lokalizacj´ po-
˝aru na du˝ych obszarach leÊnych. In-
formacje te pomocne b´dà równie˝ gdy
na okreÊlonym obszarze wybuchnie cy-
sterna z niebezpiecznym, ulatniajàcym
si´ zwiàzkiem chemicznym. Na podsta-
wie danych, zawartych w serwerze, mo˝-

na okreÊliç, ilu osobom zagra˝a niebez-
pieczeƒstwo i w jaki sposób zorganizo-
waç akcj´ ratunkowà. 

W operacji tworzenia bazy danych
znaczàcà rol´ odgrywa Uniwersytet
¸ódzki. Samorzàd województwa sfinan-
sowa∏ powstanie w 1999 roku na Wy-
dziale Geografii U¸ pracowni systemów
informacji przestrzennej. 

Warto te˝ wspomnieç, ˝e baza danych
wykorzystana zostanie w mi´dzynarodo-
wej sieci informatycznej – na Politechnice
¸ódzkiej uruchomiono jednostk´ po-
mocniczà LODMAN, która zarzàdza
naukowà, akademickà siecià komputero-
wà o zasi´gu mi´dzynarodowym. 

Anna Orzechowska 

PO˚YTECZNE NARZ¢DZIE

Ksià˝ka Roku 
bezkonkurencyjne „Roczniki ∏owickie”

Pod honorowym patronatem Ryszarda
Budza∏ka, burmistrza ¸owicza, odbywa∏a
si´ II ju˝ edycja konkursu im. Jana We-
gnera „Ksià˝ka Roku – ¸owicz i Ziemia
¸owicka”, którego organizatorem jest
¸owicki OÊrodek Kultury. Nagrod´
g∏ównà – tytu∏ „Ksià˝kà  Roku 2003 – ¸o-
wicz i Ziemia ¸owicka” oraz nagrod´ fi-
nansowà w wysokoÊci 1.400 z∏ otrzyma-
∏a publikacja „Roczniki ∏owickie” t. I.
Wydawanie „Roczników ∏owickich”
wznowiono po trzydziestu latach z ini-
cjatywy ¸owickiego Towarzystwa Przyja-
ció∏ Nauk. Rocznik uwzgl´dnia panora-
m´ dziejów ¸owicza i okolic od schy∏ku
Êredniowiecza po czasy najnowsze. Inte-
resujàcy jest równie˝ dzia∏  kronikarsko-
-informacyjny. – Nale˝y ˝ywiç przekona-
nie, i˝ „Roczniki” doczekajà si´ kontynu-
acji w najbli˝szych latach. Tom ten wy-
ró˝nia si´ jednolitoÊcià opracowania re-
dakcyjnego, jak i wyraênie zarysowanà
koncepcjà wydawniczà. Najcenniejsze sà
prace,  podejmujàce badania nieznanych
êróde∏ i szeroko uwzgl´dniajàce literatu-
r´ przedmiotu – mówi Ziemowit Skibiƒ-
ski, zasiadajàcy w komisji konkursowej
pisarz i krytyk literacki. 
Jury ocenia∏o przede wszystkim poziom
merytoryczny i edytorski zg∏oszonych do
konkursu wydawnictw. Celem konkursu
jest zwi´kszenie zainteresowania Êrodo-
wisk twórczych i czytelniczych ksià˝kà
o tematyce  ∏owickiej, odkrywanie i po-
znawanie historii i wspó∏czesnoÊci miasta
oraz regionu. Do oceny jury zg∏oszono
jeszcze „Ârodek Polski” Stanis∏awa Cisa-
ka, „˚o∏nierze Polski Podziemnej w po-
wiecie ∏owickim” autorstwa uczniów
I LO w ¸owiczu: Piotra Budzyƒskiego,
Katarzyny  Modrak, Pauliny Niebudek,
Karola Wieteski oraz „Biuletyn informa-
cyjny nr 24” Ko∏a Wychowanków Szkó∏
Ârednich Ogólnokszta∏càcych w ¸owiczu. 

Wojciech Petera

Inny Bolimowski Park
– W styczniowym numerze „Ziemi ¸ódzkiej”, w dziale „ekologia” (s.22) ukaza∏ si´ artyku∏ autorstwa
Jacka Miroƒczuka pt. „Bolimowski Park Krajobrazowy” – napisa∏ do redakcji dyrektor Bolimowskiego
Parku Krajobrazowego Stanis∏aw Pytliƒski. Pan dyrektor wymienia przynajmniej szeÊç b∏´dów i nieÊ-
cis∏oÊci, jakie znalaz∏y si´ w tej publikacji, i wyra˝a ubolewanie z tego powodu.
Szanowny Panie Dyrektorze, to redakcja wyra˝a ubolewanie z powodu opublikowania tego tekstu. Doty-
chczas temu autorowi takie wpadki nie zdarza∏y si .́ Przepraszamy i – mimo wszystko – zapraszamy naszych
Czytelników do odwiedzania przepi´knego  Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Z ideà RISP zapoznali si´ radni z Komisji Bezpieczeƒstwa



Zgierz 
– malowane 
miasto

Pod koniec lutego prezydent Zgierza
Karol MaÊliƒski podpisa∏ porozumienie
ze Zwiàzkiem Polskich Artystów Polska
Sztuka U˝ytkowa, który reprezentowali
prezes Bogdan Skopiƒski i wiceprezes
prof. Andrzej Rajch, w celu realizacji
programu  „uplastycznienia miasta”.

Gmina miejska Zgierz udost´pni do
realizacji projektu niektóre elewacje bu-
dynków oraz otwarte przestrzenie
wzd∏u˝ ciàgów komunikacyjnych,
a zwiàzek zagwarantuje profesjonalne
opracowanie projektów i wykonawstwo.
Projekty majà byç finansowane poza
bud˝etem miasta. Porozumienie ma
stworzyç na terenie Zgierza mo˝liwoÊç
wykonywania profesjonalnych reklam
malowanych i reklam w formie budowli
przestrzennych.

Miasto zaprasza przedsi´biorstwa
i instytucje do wspó∏pracy przy projek-
cie. W wyniku jego realizacji, zdaniem
zgierskich samorzàdowców, powinny
zniknàç z krajobrazu miasta szpecàce,
obskrobane elewacje i p∏oty z elemen-
tów prefabrykowanych. 

(pj)
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Mieszkaƒcy centrum Kutna odetchn´li
z ulgà, bo wreszcie po kilku latach oczeki-
waƒ rozpocz´∏a si´ budowà obwodnicy,
która wyprowadzi ruch ci´˝kich samocho-
dów ci´˝arowych z centrum miasta. 

Inwestycja ma byç zakoƒczona do koƒ-
ca paêdziernika tego roku. Budowa roz-
pocz´∏a si´ z kilkumiesi´cznym opóênie-
niem, które wynikn´∏o przede wszystkim
z przeciàgajàcych si´ procedur unijnych,
zwiàzanycg mi´dzy innymi z zatwierdza-
niem dokumentów  przetargowych. Jed-
nak, jak zapewnia wykonawca – austriac-
ka firma Strabag – obwodnica b´dzie bu-
dowana w ekspresowym tempie i termin
jej oddania do u˝ytku zostanie dotrzy-
many. Prace majà toczyç si´ równolegle:
na obiektach in˝ynieryjnych i przy budo-
wie obwodnicy. W tym samym czasie
prowadzona b´dzie równie˝ moderniza-
cja kilkukilometrowego odcinka drogi
krajowej nr 60. Oprócz obwodnicy po-
wstaç majà równie˝ dwa wiadukty, tunel
pod magistralà kolejowà wschód-zachód
oraz kilka bezkolizyjnych skrzy˝owaƒ.
W∏adze samorzàdowe Kutna zadeklaro-
wa∏y pomoc firmie Strabag w sprawnej

Rok 2004 up∏ynie w ¸owiczu pod zna-
kiem inwestycji drogowych, których
efektem ma byç poprawa bezpieczeƒ-

stwa i komfortu jazdy. Przewidziany jest
przede wszystkim remont mostu war-
szawskiego, b´dàcego cz´Êcià drogi kra-
jowej nr 70 ¸owicz – Skierniewice.  Na
czas remontu Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddzia∏ w ¸odzi
planuje uruchomienie tymczasowej prze-

realizacji inwestycji. Wymiernym tego
przyk∏adem jest zatrudnienie przez urzàd
miasta koordynatora, którego rola ma
polegaç na pomaganiu wykonawcy
w kontaktach z firmami komunalnymi
i wydzia∏ami urz´du. 

Budowa wschodniej obwodnicy Kutna,
która jest w tym roku jednà z najwi´k-
szych inwestycji drogowych w ¸ódzkiem,
ma kosztowaç oko∏o 8.900.000 euro –
o kilka milionów mniej ni˝ wczeÊniej za-
k∏adano. Najwi´cej pieni´dzy – 5.400.000
euro wy∏o˝y∏ g∏ówny  inwestor – ∏ódzki
oddzia∏ Generalnej Dyrekcji Dróg i Auto-
strad. Unia Europejska przeznaczy∏a na
ten cel 3.300.000 euro, które pochodziç b´-
dà z funduszu PHARE. Natomiast kut-
nowski samorzàd przeznaczy∏ na t´ inwe-
stycj´ 300.000 euro.

Szkoda tylko, ˝e przy budowie drogi nie
b´dà pracowaç mieszkaƒcy Kutna, ponie-
wa˝ ˝adna z miejscowych firm budowla-
nych nie potrafi∏a dogadaç si´ z general-
nym wykonawcà. Nawet do karczowania
drzew i równania terenu robotnicy dowo-
˝eni sà ze  Skierniewic. 

Wojciech Petera

W Kutnie budujà obwodnic´
w ekspresowym tempie

prawy. Zakoƒczenie inwestycji planuje
si´ na po∏ow´ przysz∏ego roku. 
GDDKiA planuje równie˝ w tym roku

rozpocz´cie kapitalnego  re-
montu trasy nr 2, mi´dzy inny-
mi na odcinku przebiegajàcym
przez ¸owicz.

Rozpoczà∏ si´ ju˝ generalny
remont trasy kolejowej na od-
cinku od Jackowic do ¸owicza,
b´dàcej cz´Êcià magistrali PKP
E-20 ∏àczàcej Poznaƒ z Warsza-
wà, a dalej Berlin z Moskwà.
Planowana modernizacja ma
umo˝liwiç jazd´ pociàgów po
nowych torach z pr´dkoÊcià 160
km/h. Wkrótce ma ruszyç tak˝e
budowa pierwszego w ¸owiczu

ronda, które powstanie u zbiegu ulic Sien-
kiewicza, Koƒskiego Targu i 11 Listopa-
da. Obecnie jest to jedno z niebezpiecz-
niejszych skrzy˝owaƒ w stolicy powiatu
∏owickiego i cz´sto  dochodzi tam do ko-
lizji drogowych.

Wojciech Petera

Drogowy ¸owicz
– boom inwestycyjny
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Kino niezale˝ne, ale wa˝ne
W ¸owiczu od kilku miesi´cy nie ma

nowoczesnej sali kinowej. Obecnie kino
¸owickiego OÊrodka Kultury mieÊci si´
przy ul. Podrzecznej, w zaadaptowanej
tymczasowo sali widowiskowej ¸OK. Jed-
nak nie przeszkodzi∏o to, aby stolica po-
wiatu ∏owickiego  znalaz∏a si´ w grupie ini-
cjatywnej 20 miast w Polsce, które uczest-
niczà w programie „KinOffala”. ¸owicz
jest jednoczeÊnie najmniejszym oÊrod-
kiem, który zosta∏ nim obj´ty. To szansa
dla miejscowych ∏owickich mi∏oÊników
X muzy i wskazówka dla  decydentów, ˝e
potrzebna jest budowa nowoczesnego ki-
na na miar´ XXI wieku

Program „KinOffala” Stowarzyszenia
Grupy Inicjatyw Filmowych (GIF) zmie-
rza do stworzenia sieci dystrybucji filmów
niezale˝nych, we wspó∏pracy z kinami
w miejscowoÊciach i miastach ca∏ej Polski.
Zosta∏o ono za∏o˝one przez twórców
i sympatyków kina  niezale˝nego, a wi´c

pozostajàcego poza oficjalnymi struktura-
mi polskiej kinematografii. 

,,KinOffala”, poza zapewnieniem wi-
dzom nowego ciekawego repertuaru,
umo˝liwi m∏odym twórcom konfrontacj´
z szerszà publicznoÊcià, istotnie przyczy-
niajàc si´ do rozwoju kina niezale˝nego
w Polsce, w tym gatunków eksperymental-
nych i niekomercyjnych. 

Do po∏owy czerwca twórcy programu
prezentujàcego nurt kina niezale˝nego
planujà zorganizowaç kilka premier. Od-
bywaç si´ b´dà we wszystkich kinach bio-
ràcych udzia∏ w programie jednoczeÊnie. 

Znalezienie si´ ¸owicza w grupie takich
miast, jak Warszawa, ¸ódê, Kraków czy
Poznaƒ, to nobilitacja. Z drugiej strony
¸owicz uczestniczy∏ ju˝ w takich przedsi´-
wzi´ciach, jak „Filmostrada”, „Nowe Ho-
ryzonty”, prezentujàcych repertuar  poza-
komercyjny tzw. kina niezale˝nego. Ma

te˝ swojà imprez´ „Och! Film Festiwal”,
którego piàta edycja odbywa∏a si´ w lu-
tym. Wszystko to Êwiadczy o potrzebie
powstania w ¸owiczu kina nowoczesnego
– mówi Robert St´pniewski, rzecznik pra-
sowy Urz´du  Miejskiego w ¸owiczu.

Opini´ t´ podzielajà równie˝ w∏odarze
miasta, którzy planujà w najbli˝szych la-
tach budow´ nowoczesnego przybytku
X muzy. 

Wojciech Petera

Poszukiwanie 
remedium na chory NFZ

Na nowe, lepsze rozwiàzania legislacyj-
ne, które zastàpià ustaw´ o Narodowym
Funduszu Zdrowia, liczy personel Rejo-
nowego Szpitala ZOZ w Tomaszowie
Mazowieckim. Szpital Êwiadczy us∏ugi
medyczne dla 130 tys. potencjalnych pa-
cjentów.  Przez cztery lata nie by∏ zad∏u˝o-
ny, a po restrukturyzacyjnych zabiegach,
w wyniku których m.in. zmniejszono za-

trudnienie do niebezpiecznych granic –
z 1700 do oko∏o 1600 osób – saldo ujem-
ne wynosi oko∏o 40 mln z∏ i powi´ksza si´
o ponad 100 tys. z∏otych miesi´cznie.  Oto
g∏os w tej sprawie dr. Cezarego Malickie-
go, zast´pcy dyrektora ds. medycznych
szpitala w Tomaszowie Mazowieckim. 

– Na nowà ustaw ,́ zawierajàcà w∏aÊciwe
zasady finansowania us∏ug medycznych,
nie godzi si´ czekaç z za∏o˝onymi r´kami
i dlatego opracowaliÊmy kompleksowy
program naprawczy, zapobiegajàcy po-
wstawaniu strat i umo˝liwiajàcy zwi´ksze-
nie przychodów i ograniczenie wydatków,
ale nie kosztem pacjentów, którym ju˝ wi´-
cej nie mo˝na zabraç, no i bez zmniejsza-
nia stanu za∏ogi. Racjonalnym przedsi´-
wzi´ciem naprawczym by∏o zlikwidowanie
nierentownych oddzia∏ów: okulistyki i der-
matologii, a tak˝e  przyszpitalnego ambu-
latorium – po przej´ciu ca∏odobowej opie-

ki przez Niepubliczny Zak∏ad Opieki
Zdrowotnej. JednoczeÊnie utworzono od-
dzia∏y psychiatryczny i piel´gnacyjno-opie-
kuƒczy. Ponadto powstaje oddzia∏ ratun-
kowy, który b´dzie wa˝nym ogniwem  to-
maszowskiego centrum powiadamiania ra-
tunkowego.  PostawiliÊmy równie˝ na po-
praw´ i rozwój diagnostyki, aby mo˝na by-
∏o u nas na miejscu w szpitalu wykonywaç
kompleksowe badania, np. ostatnio prze-
kazano do u˝ytku tomograf komputerowy. 

ZawarliÊmy te˝ porozumienie z za∏ogà
w sprawie rezygnacji z odpisów na fun-
dusz socjalny, z wyjàtkiem zapomóg loso-
wych i po˝yczek mieszkaniowych. D∏ugi
z tytu∏u odpisów wynoszà oko∏o 3.200 tys.
z∏. Z dezaprobatà za∏ogi spotka∏y si´ jedy-
nie  wypowiedzenia ustawowych podwy-
˝ek p∏ac o 203 z∏, na które szpital do tej
pory nie otrzyma∏ pieni´dzy z funduszy
publicznych.  Mimo to wartoÊç szpital-
nych zobowiàzaƒ zaczyna maleç, a wyniki
bie˝àcej dzia∏alnoÊci sà tak˝e lepsze, acz-
kolwiek bilans  jest nadal ujemny. 

Krótko mówiàc, dzia∏ania naprawcze
umo˝liwiajà funkcjonowanie szpitala
w oczekiwaniu na nowe rozwiàzania
prawne, systemowo odd∏u˝ajàce szpitale. 

– Uwa˝am, ˝e doprowadzanie do sytu-
acji, w której szpitale stojà przed widmem
likwidacji, jest wariantem  irracjonalnym,
szkodliwym dla ogó∏u spo∏eczeƒstwa, cha-
rakteryzujàcego si´ niepokojàco z∏ym sta-
nem zdrowia – dodaje dr Cezary Malicki.

Jan Maruszak

Czytelnicze karty 
z kodem kreskowym

Dzia∏ zbiorów audiowizualnych w Miej-
skiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Kutnie zosta∏ jako jeden z pierwszych
w ¸ódzkiem w pe∏ni skomputeryzowany.
Stworzono wirtualnà baz´ danych, w któ-
rej znajdujà si´ informacje dotyczàce zbio-
rów audiowizualnego dzia∏u kutnowskiej
ksià˝nicy – g∏ównie p∏yt CD, DVD i kaset
wideo. Nie wychodzàc z domu, na stronie
internetowej kutnowskiej biblioteki mo˝-
na sprawdziç, czy jakaÊ p∏yta lub ksià˝ka
znajduje si´ obecnie na pó∏ce, czy te˝ zo-
sta∏a  wypo˝yczona. Powsta∏a te˝ specjal-
na baza, w której znajdujà si´ dane doty-
czàce u˝ytkowników. Obecnie zarejestro-
wanych jest w niej 1700 mi∏oÊników muzy-
ki i kina. 

Obie bazy zosta∏y tak skonfigurowane,
aby klienci biblioteki mogli korzystaç z jej
zbiorów pos∏ugujàc si´ kartà bibliotecznà
zaopatrzonà w kod kreskowy. Ju˝ wkrótce
osoby korzystajàce z us∏ug biblioteki b´dà
mog∏y zamawiaç ksià˝ki i p∏yty równie˝ za
pomocà internetowych ∏àczy. 

Wojciech Petera

W kutnowskiej bibliotece publicznej
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WARTO ˚Yå NAD WARTÑ
Osobom, które poszukujà miejsc do

dzia∏aƒ edukacyjnych, turystycznych i re-
kreacyjnych polecamy „Nadwarciaƒski
Gród” – OÊrodek Szkoleniowo-Wypo-
czynkowy w Za∏´czu Wielkim, zlokalizo-
wany na terenie Za∏´czaƒskiego Parku
Krajobrazowego. 

„Nadwarciaƒski Gród” po∏o˝ony jest
w malowniczym zakàtku Wielkiego ¸uku
Warty, przy zabytkowym m∏ynie wodnym,
otoczony ciszà i pi´knem Za∏´czaƒskiego
Parku Krajobrazowego. Historia oÊrodka
si´ga 1975 r. Inicjatorem jego budowy by-
∏a Komenda  Sieradzkiej Choràgwi ZHP.
Pierwotnie „Nadwarciaƒski Gród” stano-
wi∏ oÊrodek szkoleniowo-wypoczynkowy
zuchów i harcerzy województwa sieradz-
kiego, a nast´pnie sta∏ si´ tak˝e Centralnà
Szko∏à Instruktorów Harcerskich ZHP.  

Przyroda i ekologia zawsze towarzyszy-
∏y dzia∏alnoÊci oÊrodka. Tu powsta∏ ogól-
nopolski program „Woda jest ˝yciem”
(1992). Od 1997 r. decyzjà Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie „Nadwarciaƒ-
ski Gród” w∏àczono do  ogólnopolskiej
sieci terenowych baz edukacji ekologicz-
nej „Zielona Szko∏a”. W ramach edukacji
ekologicznej realizowany jest program
„Warto ˝yç nad Wartà”. Zaj´cia prowa-
dzone sà najcz´Êciej w formie çwiczeƒ la-
boratoryjnych i warsztatów terenowych.
Organizowane sà tu gry i warsztaty ekolo-
giczne oraz wycieczki Êcie˝kami dydak-
tycznymi po terenie ZPK. – Nasza dzia-
∏alnoÊç w du˝ej mierze zmierza do zapew-
nienia wyrównania szans dzieciom i m∏o-
dzie˝y zamieszka∏ej na wsi i ma∏ych mia-

steczkach. Mimo  trudnej sytuacji mate-
rialnej rodziców, istnieje coraz wi´ksze za-
interesowanie wyjazdami do zielonych
szkó∏ i do naszego oÊrodka. Ju˝ dziÊ goto-
woÊç przyjazdu i skorzystania z zaj´ç dy-
daktycznych i terenowych w 2004 roku
zg∏osi∏o ponad 60 placówek  oÊwiatowych
dla czterech tysi´cy dzieci i m∏odzie˝y –
mówi Józefa Krystyna Mikita, komen-
dant oÊrodka. 

Elementem przyrody, który z Za∏´czaƒ-
skim Parkiem Krajobrazowym wià˝e si´
w sposób szczególny, jest ciekawa budowa
geologiczna. Wystarczy rzuciç okiem na
map ,́ aby zauwa˝yç, ˝e geologiczna gene-
za tego terenu jest niezwyk∏a. Mo˝na za-
daç  pytanie, jakie˝ to pot´˝ne si∏y przyro-
dy zmusi∏y du˝à rzek ,́ jak Warta, do tak
dziwnego biegu? Co spowodowa∏o, ˝e rze-
ka, dop∏ywajàc do miejsca, w którym dziÊ
po∏o˝ony jest Dzia∏oszyn, gwa∏townie
zwraca swój bieg w lewo i nast´pnie przez
kilkadziesiàt  kilometrów zatacza wielki
∏uk, przeciskajàc si´ w g∏´boko wci´tej
w wapienie, wàskiej dolinie?

WÊród wielu propozycji programo-
wych, oferowanych przez oÊrodek, wi´k-
szoÊç wià˝e si´ z aktywnym wypoczyn-
kiem i edukacjà w terenie, przy wykorzy-
staniu bogatego zaplecza dydaktycznego.
Unikatowe warunki przyrodnicze, przeja-
wiajàce si´ interesujàcà budowà  geolo-
gicznà oraz osobliwà florà i faunà, ˝yjàcà
prawie w naturalnych siedliskach, pozwa-
lajà na bezpoÊrednie zapoznanie si´ z licz-
nymi organizmami oraz uchwycenie po-
wiàzaƒ ze Êrodowiskiem i innymi organi-
zmami.

W ramach wydanej w 2003 r. geologicz-
nej Êcie˝ki dydaktycznej oÊrodek propo-
nuje cztery atrakcyjne trasy, sà to: Êcie˝ki
dydaktyczno-przyrodnicze „èróde∏ko”,
„OÊrodek”, „Za∏´czaƒski ¸uk Warty”
i Êcie˝ka geologiczna „Wielki ̧ uk Warty”.
Wiodà one  po uroczych zakàtkach Za∏´-
czaƒskiego Parku Krajobrazowego. Ich
trasa zosta∏a tak u∏o˝ona, aby pomóc po-
znaç zwiedzajàcym geologicznà genez´
Wielkiego ¸uku Warty oraz zrozumieç
szereg przyrodniczych procesów i zjawisk,
które kszta∏towa∏y ziemskà  skorup´ przez
ostatnie 100 milionów lat. Od procesu
tworzenia si´ skalnego wapiennego pod∏o-
˝a, przez dzia∏alnoÊç tektonicznà, procesy
krasowe, niszczàcà i twórczà dzia∏alnoÊç
lodowców, erozj ,́ a˝ po wspó∏czesnà rzeê-
b ,́ b´dàcà wynikiem  wszystkich tych pro-
cesów i zjawisk.

Niedawno oÊrodek rozszerzy∏ swojà
ofert´ programowà o blok zaj´ç z astro-
nomii. W tym celu stworzono tutaj obser-
watorium astronomiczne. Na dachu naj-
wy˝szego budynku zamontowana zosta∏a
obrotowa kopu∏a z teleskopem, który ma
zwierciad∏o o Êrednicy  270 milimetrów.
Kopu∏a w cz´Êci zosta∏a sfinansowana ze
Êrodków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wod-
nej w ¸odzi. Teleskop wyposa˝ony jest
w sterowanie elektroniczne w dwóch 
osiach, co pozwala na obserwacj´ np.
plam na S∏oƒcu,  dysków Saturna, pasa
chmur na Jowiszu czy kana∏ów na Mar-
sie, a tak˝e tak odleg∏ych obiektów, jak
mg∏awice i galaktyki. 

Programy zaj´ç, które sà realizowane
w ramach zielonych szkó∏, uczà szacunku
do przyrody oraz rozumienia konieczno-
Êci jej ochrony. – Naszà misjà jest budo-
wanie pomostów pomi´dzy ochronà Êro-
dowiska, gospodarkà i spo∏ecznoÊcià
oraz przenoszenie do  naszych warunków
doÊwiadczeƒ w dziedzinie ekorozwoju.
Tematyka ekorozwoju stanowi obecnie
jeden z tematów realizowanego progra-
mu z zakresu edukacji ekologicznej dla
m∏odzie˝y szkó∏ gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych – mówi Józefa Krystyna
Mikita. 

Po kilkunastu latach dzia∏alnoÊci i zbie-
rania doÊwiadczeƒ oÊrodek, jako terenowa
baza edukacji ekologicznej, jest jednà
z najwi´kszych tego rodzaju placówek
w Polsce. Tylko w ubieg∏ym roku do Za∏´-
cza Wielkiego przyjecha∏o w ramach zie-
lonych szkó∏  prawie 10 tysi´cy dzieci. 

Micha∏ MieÊcicki
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znane, a jednak nieznane

NAPOLEO¡SKA
REZYDENCJA POD SIERADZEM

dys∏aw Stanis∏aw Reymont. Panie Pstro-
koƒskie pozna∏ podczas pobytu w 1896
roku w Pary˝u, na spotkaniu w salonie
u W∏adys∏awa Mickiewicza. Pisarz przy-
je˝d˝a∏ zawsze w okresie  letnim na kil-
kutygodniowy wypoczynek. Mieszka∏
w ma∏ym pokoiku na poddaszu. Mia∏ on
tutaj do dyspozycji bogaty ksi´gozbiór
oraz przede wszystkim spokój, tak po-
trzebny w pracy twórczej. Reymont
upodoba∏ sobie szczególnie pó∏nocno-
-zachodni fragment  parku, po którym
odbywa∏ codzienne spacery. Jak mawia∏:
„najpi´kniej Êpiewa∏y tam s∏owiki”. Tu-
taj powsta∏o kilka rozdzia∏ów epokowe-
go dzie∏a „Ch∏opi”, za które otrzyma∏
w 1924 roku literackà Nagrod´ Nobla.
Po Êmierci Reymonta w∏aÊcicielki dworu
ufundowa∏y nobliÊcie pierwszy w historii
pomnik, sytuujàc go w ulubionym przez
pisarza zakàtku parku. W stulecie uro-
dzin noblisty – 28 maja 1967 roku, ods∏o-
ni´to kolejny monument, odlany z bràzu
przez artyst´ rzeêbiarza Kazimierza
Moczkowskiego. W uroczystoÊci wzi´∏o
udzia∏ oko∏o pi´ciu tysi´cy mi∏oÊników
dzie∏ Reymonta. Obchodom towarzyszy∏
ogólnopolski zlot m∏odzie˝y. Wtedy rów-
nie˝ oddano do zwiedzania „Kàcik Rey-
monta”, urzàdzony w pokoju pisarza. Po
dwóch latach przekszta∏cono go w izb´
regionalnà, w której znalaz∏y si´ równie˝
pamiàtki zwiàzane z pilotem Stanis∏a-
wem Skar˝yƒskim, który urodzi∏ si´
w niedaleko po∏o˝onej Warcie. Skar˝yƒ-
ski ws∏awi∏ si´ pierwszym przelotem
przez Atlantyk w 1933 roku, którego do-
kona∏ samolotem RWD-5.  Izb´ poÊwi´-
cono tak˝e Józefowi Oxiƒskiemu, do-
wódcy oddzia∏u powstaƒców 1863 roku.
Obecnie ekspozycj´ t ,́ choç w zmienio-
nej formie, mo˝na oglàdaç w Muzeum
Miasta i Rzeki Warty w Warcie. W 2000
roku, podczas obchodów „Roku Rey-
montowskiego” na  terenach, które zwià-
zane by∏y z ˝yciorysem pisarza, utworzo-
no zielony szlak turystyczny. Biegnie on
mi´dzy innymi przez Wart ,́ Ma∏ków,
Tubàdzin, Char∏upi´ Wielkà, a koƒczy
si´ w Sieradzu. 

Ma∏ków zaciekawia równie˝ mi∏oÊni-
ków archeologii. Znajdujà si´ tutaj relikty
XIII- lub XIV-wiecznego grodu rycerskie-
go, ukrytego na nadwarciaƒskich ∏´gach.

Okolice Sieradza to jeden z najciekaw-
szych zakàtków naszego województwa.
AtrakcyjnoÊci dodaje bliskoÊç rzeki War-
ty, wspania∏a przyroda, liczne dwory, i ko-
Êcio∏y o niepowtarzalnym klimacie. Za-
ch´camy do rodzinnego majowego wypo-
czynku w tym  pi´knym rejonie naszego
województwa. 

Piotr Machlaƒski

Przy lokalnym XIII-wiecznym szlaku
handlowym, prowadzàcym z Sieradza
przez Wart´ do Kalisza, na górujàcej nad
okolicà nadwarciaƒskiej skarpie, po∏o˝o-
na jest wieÊ Ma∏ków. Kolejna ze „zna-
nych, a jednak nieznanych” miejscowoÊci,
rozsianych po ziemi ∏ódzkiej.

Skarbem wsi jest pieczo∏owicie odre-
staurowana rezydencja szlachecka. Wy-
budowa∏ jà w latach 1810-1820 w∏aÊciciel
wsi Ma∏ków i Bartochów – Pawe∏ Bier-
nacki herbu Poraj (1740-1826), ostatni
kasztelan sieradzki i brygadier kawalerii
narodowej, b´dàcy  równie˝ adiutantem
Napoleona Bonaparte. W∏aÊnie ten fakt
wp∏ynà∏ na architektur´ dworu, który
wzorowany jest na po∏o˝onej na wyspie
Elbie rezydencji cesarza Francuzów.

Kompleks dworski projektowa∏ praw-
dopodobnie jeden z najznamienitszych
budowniczych doby klasycyzmu, g∏ówny
architekt Warszawy – Fryderyk Albert
Lessel. Jak êród∏a podajà, w 1863 roku
folwark ma∏kowski by∏ jednym z najoka-
zalszych na ziemi sieradzkiej,  zajmowa∏
powierzchni´ 4926 hektarów. 

Jednokondygnacyjny, wysoko podpiw-
niczony dwór zdobi wschodnia fasada
z trzema doryckimi, czterokolumnowymi
portykami, o trójkàtnych szczytach, co
czyni rezydencj´ bardziej monumentalnà.
Od strony ogrodu lekkoÊci budowli doda-
je ryzalit zwieƒczony  tympanonem,
z portykiem dwukolumnowym. Obok

dworu znajduje si´ okaza∏a brama wjaz-
dowa, pawilon parkowy oraz zabudowa-
nia folwarczne. Ca∏oÊç otoczona jest pi´k-
nym 3-hektarowym parkiem o charakte-
rze angielskim, nadajàcym rezydencji ta-
jemniczoÊci. Alejki parkowe prowadzà
przez wysokie, jak na t´ okolic ,́ kilkuna-
stometrowe pagórki morenowe. Imponu-
jàcy jest doÊç dobrze zachowany drzewo-
stan, wÊród którego odnajdziemy rzadkie
gatunki drzew, mi´dzy innymi kilkusetlet-
nie d´by szypu∏kowe (jeden z nich o ob-
wodzie powy˝ej pi´ciu metrów), jesion
wynios∏y zwisajàcy, klon srebrzysty, mo-
drzew europejski, topola w∏oska, buksz-
pan, choina kanadyjska, glediczia trójcie-
niowa.

Progi dworu ma∏kowskiego zawsze by∏y
otwarte dla przedstawicieli kultury i sztu-
ki. Cz´stymi goÊçmi kolejnych w∏aÊcicieli
– rodziny Pstrokoƒskich – znanych mece-
nasów sztuki, byli mi´dzy innymi: rysow-
nik „Tygodnika Ilustrowanego” Antoni
Kanieƒski, rzeêbiarz Stanis∏aw Jagmin,
malarze: Czes∏aw Taƒski, Józef Rapacki,
Melania Mutermilch i Zygmunt Andry-
chiewicz, b´dàcy nauczycielem malarstwa
Marii Pstrokoƒskiej, córki Walentyny,
ostatniej w∏aÊcicielki dóbr przed II wojnà
Êwiatowà. Andrychiewicz  nawet od 1921
roku przez kilkanaÊcie lat mieszka∏ we
dworze. 

W Ma∏kowie bywa∏ równie˝ w latach
1912-1913 autor „Ziemi obiecanej” W∏a-
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WIELOBOJE
Wszystko wskazuje na to, ˝e ju˝ na na-

st´pnych po Atenach 2004 igrzyskach
olimpijskich Pekin 2008 województwo
∏ódzkie mo˝e mieç olimpijczyków w zu-
pe∏nie nowej w naszym regionie dyscypli-
nie – pi´cioboju nowoczesnym. Po trans-
formacji ustroju w ¸odzi  upad∏o wiele
dziedzin sportu. Nie ma ju˝ na poziomie
ligowym siatkówki, m´skiej koszykówki,
hokeja na lodzie i hokeja na trawie, ˝eƒ-
skiej pi∏ki r´cznej i pi∏ki no˝nej, przed∏u˝a
si´ reanimacja m´skiego szczypiorniaka.
Na dalekim planie egzystujà judo i boks,
z trudem bronià si´ zapasy i szermierka,
cicho o tenisie sto∏owym, marnie dzieje si´
w lekkoatletyce. Nie uda∏a si´ próba od-
budowy dru˝yny ˝u˝lowej. èle dzieje si´
nawet w futbolu, czego symbolem sà k∏o-
poty Widzewa w pierwszej lidze i ¸KS
w drugiej. Dopiero w piàtej lidze mo˝na
odnaleêç niegdysiejszà drugà si∏´ ∏ódzkiej
pi∏ki no˝nej  Start. Nie lepiej jest w innych
oÊrodkach województwa. Tylko w ostat-
nim roku Piotrcovia zosta∏a wyprowadzo-
na z Piotrkowa do Szczecina, a Ceramika
z Opoczna do Ostrowca. W tym przygn´-
biajàcym obrazie nieÊmia∏o pojawiajà si´
nowe dyscypliny, niemajàce w ¸odzi i wo-
jewództwie tradycji. W ∏ódzkim Sporto-
wym Towarzystwie Waterpolowym od kil-
ku miesi´cy dzia∏a sekcja p∏ywania syn-
chronicznego, a w Starcie ¸ódê i UKS
Piàtka Konstantynów w∏aÊnie wielobój
nowoczesny. Piszemy wielobój, a nie pi´-
ciobój, bo w najm∏odszych kategoriach
wiekowych uprawia si´ najpierw dwubój
(bieg i p∏ywanie). Juniorzy m∏odsi startujà
ju˝ w trójboju nowoczesnym (dochodzi
strzelanie), juniorzy w czwórboju (jeszcze
szermierka), a dopiero seniorzy w pi´cio-
boju nowoczesnym (bieg, p∏ywanie, strze-
lanie, szermierka, jazda konna). Ju˝ w ro-
ku 1912 pi´ciobój znalaz∏ si´ w programie
igrzysk olimpijskich jako  pi´ciobój oficer-
ski (do olimpiady w Londynie ’48 uczest-
nicy musieli mieç status oficera). Polska
ma pi´kne tradycje w tej dziedzinie. Mi-
strzami olimpijskimi byli Janusz Peciak
(Montreal ’76) i Arkadiusz Skrzypaszek
(Barcelona ’92), a w stolicy  Katalonii Pol-
ska triumfowa∏a tak˝e dru˝ynowo. Sporo
medali przywozili nasi reprezentanci z mi-
strzostw Êwiata. Byç mo˝e ma∏o kto pa-
mi´ta, ˝e mistrzem Êwiata w dru˝ynie by∏
m.in. jeden ze sterników polskiego sportu
Zbigniew Pacelt. W ¸ódzkiem  pi´ciobój
nowoczesny nie by∏ jednak uprawiany.
G∏ównymi oÊrodkami by∏y Drzonków,
Warszawa i Lublin. Teraz geografia tej
trudnej, ale widowiskowej dyscypliny
zmienia si .́ Wieloboje zaszczepi∏ na ∏ódz-
kim gruncie znany dzia∏acz Witold Woê-
niak,  zajmujàcy si´ tak˝e opisywaniem hi-

storii sportu. Stworzy∏ podstawy dyscypli-
ny. Znakomicie rozwija si´ praca z m∏o-
dzie˝à. W ∏ódzkiej Szkole Podstawowej 
nr 55 im. Eugeniusza Lokajskiego
(oszczepnika i wieloboisty, olimpijczyka
z Berlina ’36) powsta∏y  klasy sportowe ze
specjalizacjà pi´ciobój nowoczesny, do
których jesienià b´dà prowadzone zapisy.
Nastolatki z ∏odzi i województwa odnoszà
ju˝ pierwsze sukcesy, a a˝ dwanaÊcioro
z nich jest w kadrze narodowej w katego-
rii 15-17 lat. Nadzieje wià˝à  trenerzy
m.in. z ros∏ym Witoldem Welflem (Start,
Gimnazjum nr 12), reprezentantem Polski
juniorów w p∏ywaniu, Êwietnie biegajàcym
i robiàcym ostatnio post´py w strzelaniu.
W czo∏ówce krajowej sà te˝: Krzysztof
Staszak (UKS Piàtka Konstantynów 
i Gimnazjum nr 1 w Konstantynowie),
Antoni Zalewski (Start, Gimnazjum 
nr 12) oraz dziewcz´ta: Magda Iciachow-
ska (UKS Piàtka Konstantynów i Gimna-
zjum Salezjaƒskie w ¸odzi), czo∏owa ju-
niorka kraju w strzelaniu, Ola Chrzuszcz
(Start i XII LO), Emilia  Druse (UKS
Piàtka Konstantynów i Gimnazjum nr 1
w Konstantynowie) oraz Katarzyna Za-
lewska (Start). Pi´ciobój to bardzo trudna
dyscyplina, nie tylko dlatego, ˝e wymaga
wszechstronnoÊci. W ∏ódzkich warunkach
nie mo˝na jej uprawiaç w jednym oÊrod-
ku. Na  przyk∏ad Magda Iciachowska do-
je˝d˝a z Konstantynowa na strzelnic´

Waltera do Pabianic, a uczy si´ w gimna-
zjum w ¸odzi. W podobnej sytuacji sà jej
kole˝anki i koledzy. Zwraca uwag´ to, ˝e
wieloboiÊci zostali przygarni´ci przez
∏ódzki Start. Klub z Ba∏ut s∏ynà∏ niegdyÊ
z mistrzowskiej dru˝yny siatkarek, z której
wywodzi∏y si´ nawet olimpijki, mia∏ repre-
zentantów Polski w p∏ywaniu i lekkoatle-
tyce, a pi∏karze nale˝eli w latach szeÊçdzie-
siàtych do czo∏ówki drugoligowców.
W ostatnich latach pi´knie  po∏o˝ony
oÊrodek podupad∏, a klub nie mo˝e na-
wiàzaç do dawnej ÊwietnoÊci. Byç mo˝e
w przysz∏oÊci w∏aÊnie sekcja wieloboju b´-
dzie „pomys∏em na Start”, a w szczegól-
noÊci wykorzystanie jego zaniedbanej ba-
zy. Utrzymanie obiektu jest problemem
zas∏u˝onego klubu. JeÊli nie udaje si´ od-
budowaç dyscyplin tradycyjnych, wyma-
gajàcych olbrzymich nak∏adów finanso-
wych, np. koszykówki, siatkówki i pi∏ki
no˝nej, to mo˝e w∏aÊnie nowa dziedzina,
tworzona od podstaw, wpisze si´ w ba∏uc-
ki krajobraz sportu. Cieszy, ˝e impuls do
tworzenia nowego wyp∏ywa z uczniow-
skiego klubu, co broni ide´ UKS-ów. War-
to przypomnieç, ˝e dwie nasze kandydatki
na olimpiad´ Ateny 2004 reprezentujà
równie˝ kluby m∏odzie˝owe: ∏uczniczka
Justyna Mospinek z Piàtki Zgierz i Ola
Urbaƒczyk z Trójki ¸ódê. Kochajmy ma-
∏e kluby.

Marek Kondraciuk  „Dziennik ¸ódzki”

Witold Woêniak – animator ∏ódzkiego pi´cioboju oraz czo∏owe wieloboistki, od lewej: 
Katarzyna Zalewska, Magda Iciachowska i Ola Chrzuszcz. Fot. Grzegorz Ga∏asiƒski „Dziennik ¸ódzki”


