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Pierwszomajowe Êwi´to roku 2004 kojarzyç si´ nam b´dzie z wejÊciem Polski do Unii Europejskiej. UroczystoÊci
rozpocz´∏y si´ tu˝ przed pó∏nocà na dziedziƒcu ¸ódzkiego Urz´du Wojewódzkiego z udzia∏em wojewody, 

marsza∏ka województwa i prezydenta  miasta.
W sobot´ – 1 maja o godz. 9 rano – flagi narodowà i unijnà wciàgni´to na maszty przed pa∏acykiem, 

w którym mieÊci si´ siedziba Instytutu Europejskiego w ¸odzi. W uroczystoÊci wzià∏ udzia∏ premier Leszek Miller.
Po po∏udniu, ju˝ we w∏asnym gronie, z udzia∏em przedstawicieli powiatów, bawiliÊmy si´ na Rynku Staromiejskim.
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Domenà zak∏adu jest:
Przeprowadzenie egzaminów dla osób:
– ubiegajàcych si´ o prawo jazdy wszystkich kategorii,
– ubiegajàcych si´ o wymian´ prawa jazdy wydanego za granicà,
– podlegajàcych kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji,

Wojewódzki OÊrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu posiada
bardzo nowoczeÊnie wyposa˝onà pracowni´ badaƒ
psychologicznych.

Szkolenia prowadzone w naszym zak∏adzie umo˝liwiajà
podniesienie kwalifikacji zawodowych, a kierowcom
naruszajàcym przepisy ruchu drogowego zmniejszenie liczby
punktów karnych. Wyk∏ady i zaj´cia praktyczne prowadzà
specjaliÊci z dziedzin obj´tych w/w  programem.

Przeprowadza kursy dla:
– kierowców przewo˝àcych rzeczy

i osoby,
a) szkolenie podstawowe,
b) szkolenie dokszta∏cajàce

– kierowców naruszajàcych
przepisy ruchu drogowego

– nauczycieli uczàcych wychowania
komunikacyjnego

Wspiera szko∏y,
Komendy Powiatowe Policji
oraz instytucje w zakresie:
– edukacji komunikacyjnej,

systematyczne zaj´cia w zakresie
wychowania komunikacyjnego
z udzia∏em miasteczka
ruchu drogowego

– zaj´cia dla m∏odzie˝y na obozach,
biwakach, rajdach i festynach,

– budow´ stacjonarnych miasteczek
ruchu drogowego,

– akcji ogólnokrajowych,
których celem jest poprawa
bezpieczeƒstwa ruchu
drogowego.

Promuje bezpieczeƒstwo
ruchu drogowego poprzez:
– opracowania materia∏ów

informacyjnych na ∏amach prasy,
– audycji radiowych nt. edukacji

komunikacyjnej,
– reklamy

Sieradz

WOJEWÓDZKI OÂRODEK RUCHU DROGOWEGO

Kszta∏ci, wspiera, promuje:

Wojewódzki OÊrodek Ruchu Drogowego
98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7
tel. (043) 822 62 68, 822 62 69, fax (043) 822 62 67
internet: www.wordsieradz.com   poczta: biuro@wordsieradz.com
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Nasza ok∏adka: KroÊniewicka Kolej Dojazdowa

Od 1 maja budujemy ju˝ wspólny, europejski patriotyzm, do którego do∏àczyliÊmy nasz
regionalny: dumny i pi´kny zarazem. UroczystoÊci 85. rocznicy powstania województwa
∏ódzkiego obchodziç b´dziemy w sierpniu i we wrzeÊniu. W styczniowym wydaniu  „Z¸”
nasz goÊç – arcybiskup ∏ódzki ks. W∏adys∏aw Zió∏ek – mówi∏ m.in.: „O obliczu wojewódz-
twa decydujà nie tylko zakreÊlone granice, warunki geograficzne, czy tym bardziej posuni´-
cia administracyjne. Najwa˝niejsi sà ludzie”.

A ci ludzie w∏aÊnie, czyli tak˝e my, chcà wjechaç do tej powi´kszonej europejskiej wspól-
noty… kolejkà wàskotorowà. I mamy nadziej´, ˝e nam si´ uda, choç to tylko mienie schy∏-
ku epoki zaborów.

Sporo miejsca w tym numerze czasopisma samorzàdowego poÊwi´camy sprawom kon-
sumenckim, bo konsumentami jesteÊmy wszyscy, i to w bardzo wielu sytuacjach. Skoro sta-
liÊmy si´ cz∏onkami ogromnego Wspólnego Rynku, to musimy nauczyç si´ na nim poruszaç,
zw∏aszcza ˝e wcià˝ trzeba przeliczaç pieniàdze na walut´. 

Cieszy fakt, ˝e marsza∏ek województwa zawar∏ z ministrem gospodarki kontrakt woje-
wódzki na 2004 rok, i ˝e dzi´ki temu b´dzie mo˝na w tym roku zakoƒczyç realizacj´ ta-
kich wieloletnich inwestycji, jak filharmonia ∏ódzka czy pawilon szpitalny w Brzezinach. 

Wszelkie uroczyste chwile przyçmi∏y nam w tym miesiàcu tragiczne wydarzenia na ∏ódz-
kim osiedlu akademickim. Nie pomijamy tego faktu, ale nie chcielibyÊmy ju˝ nigdy o takich
wydarzeniach pisaç.

W∏odzimierz Mieczkowski
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POLSKI KONSUMENT W UNII

Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
jako organu kreujàcego i koordynujàce-
go ca∏okszta∏t dzia∏aƒ. Wa˝na jest tak˝e
dzia∏alnoÊç centralnych organów admi-
nistracji rzàdowej, zajmujàcych si´ pro-
blematykà kontroli i nadzoru rynku (np.
Urzàd Regulacji Energetyki, Inspekcja
Handlowa, Inspekcja Farmaceutyczna).

Z punktu widzenia indywidualnego
konsumenta najistotniejsze znaczenie
odgrywa jednak˝e instytucja powiato-
wego (miejskiego) rzecznika konsumen-
tów. To rzecznik ma zapewniaç konsu-
mentom pomoc prawnà i reprezentowaç
ich interesy w kontaktach z przedsi´-
biorcami. Dzia∏alnoÊç rzecznika stwarza
obecnie realne podstawy do ochrony
konsumentów na szczeblu lokalnym.

Do kompetencji rzecznika nale˝y
w szczególnoÊci: zapewnienie bezp∏atne-
go poradnictwa konsumenckiego i infor-
macji prawnej; wyst´powanie do przed-
si´biorców w sprawach ochrony praw
i interesów konsumentów; wytaczanie
powództw na rzecz konsumentów oraz
wst´powanie, za ich zgodà, do toczàcego
si´ ju˝ post´powania; wyst´powanie
w charakterze oskar˝yciela publicznego
w sprawach o wykroczenia na szkod´
konsumentów. Rzecznik uprawniony
jest tak˝e do wytaczania powództw
w sprawach o uznanie postanowieƒ
wzorca umowy za niedozwolony; wyst´-
powania przeciwko przedsi´biorcom
w sprawach czynów nieuczciwej konku-
rencji; wnioskowania o wszcz´cie post´-
powania antymonopolowego przed pre-
zesem UOKiK.

Druga grup´ instytucji zajmujàcych
si´ ochronà praw konsumentów na
szczeblu lokalnym stanowià organizacje
konsumenckie. Ich specyficzna rola wy-
nika z tego, i˝ sà oddolnym ruchem in-
dywidualnych osób, niepowiàzanych
z przedsi´biorcami ani z administracjà
publicznà. Powstawanie i dzia∏alnoÊç
tych organizacji jest przejawem swoistej
samoobrony konsumentów przed zagro-
˝eniami ich interesów.

Robert K. Adamczewski

Autor jest doktorantem 
Uniwersytetu ¸ódzkiego, 

pracownikiem Delegatury 
w ¸odzi Urz´du Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów.

W Europie Zachodniej pierwszym im-
pulsem do wprowadzenia kompleksowe-
go systemu ochrony konsumentów by∏a
odbywajàca si´ w Pary˝u w 1972 roku
konferencja szefów paƒstw i rzàdów
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej,
dotyczàca koordynacji dzia∏aƒ na rzecz
ochrony konsumentów. Kroki w celu
stworzenia katalogu praw konsumenta
Wspólnota podj´∏a w rezolucji z 1975 r.,
w sprawie wst´pnego programu EWG
dotyczàcego polityki ochrony i informo-
wania konsumentów. Zawiera∏ on pi´ç
podstawowych praw konsumenta do: bez-
pieczeƒstwa i ochrony zdrowia, ochrony
interesów ekonomicznych, do informacji
i edukacji konsumenckiej, dost´pu do
efektywnego systemu dochodzenia rosz-
czeƒ oraz prawo do reprezentacji.

Nie od poczàtku w dzia∏aniach inte-
gracyjnych Wspólnoty polityka ochrony
konsumentów by∏a priorytetowà; wa˝-
niejsza by∏a integracja gospodarcza.
Uwa˝ano wówczas, ˝e prawid∏owo funk-
cjonujàcy wolny rynek stanowi wystar-
czajàcà gwarancj´ dla ochrony interesów
konsumentów.

Ochrona konsumentów w Unii Euro-
pejskiej, po zmianach wprowadzonych
traktatem z Maastricht, przesta∏a byç
elementem ubocznym wewn´trznej poli-
tyki rynkowej. Odpowiednie regulacje
dotyczàce praw konsumentów znalaz∏y
si´ tak˝e w „Projekcie traktatu ustana-
wiajàcego konstytucj´ dla Europy”.

W Polsce dopiero wraz ze zmianà
ustroju spo∏eczno-gospodarczego sytu-
acja w zakresie ochrony konsumentów
zacz´∏a stopniowo ulegaç poprawie. Po-
czàtkowo dominowa∏o b∏´dne przekona-
nie, ˝e gospodarka wolnorynkowa nie
mo˝e tolerowaç jakichkolwiek przywile-
jów, a wolny rynek i konkurencja same
rozwià˝à problem. Z czasem jednak˝e
zacz´to dostrzegaç potrzeb´ wzmocnie-
nia pozycji konsumenta i nieodzownoÊç
przyj´cia odpowiedniej strategii dzia∏a-
nia w tym zakresie.

Analiza tych regulacji pozwala dziÊ
stwierdziç, ˝e polski system ochrony kon-
sumentów, z punktu widzenia zgodnoÊci
z odnoÊnymi dyrektywami europejskimi,
jest w pe∏ni zadowalajàcy. Przyj´te
w ostatnich latach tzw. ustawy konsu-
menckie doprowadzi∏y do znaczàcej
zmiany w polskim prawodawstwie konsu-

menckim. Przede wszystkim sformu∏o-
wany zosta∏ katalog podstawowych praw
konsumentów oraz stworzone procedury
skutecznego dochodzenia tych praw.

W praktyce ochronà konsumentów
zajmuje si´ szereg organów, instytucji
i podmiotów publicznych. Poczàwszy od
organów w∏adzy ustawodawczej (Sejm
i Senat), przez w∏adz´ wykonawczà (Ra-
da Ministrów i ministrowie resortowi),
w∏adz´ sàdowniczà (sàdy powszechne,
Sàd Najwy˝szy i Trybuna∏ Konstytucyj-
ny), po organy ochrony prawa (rzecznik
praw obywatelskich). Szczególny cha-
rakter ma dzia∏alnoÊç prezesa Urz´du

Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej, po zmianach wprowadzonych traktatem
z Maastricht, przesta∏a byç elementem ubocznym wewn´trznej polityki rynkowej.
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– dzia∏alnoÊç przedsi´biorców Êwiadczà-
cych us∏ugi w ramach tzw. systemów ar-
gentyƒskich, tj. us∏ugi finansowe i para-
bankowe, polegajàce na zawieraniu wyjàt-
kowo niekorzystnych dla konsumentów
umów, których przedmiotem by∏y najcz´-
Êciej: udzielenie kredytu lub po˝yczki, ra-
talna sprzeda˝ samochodów, mieszkaƒ,
drogich maszyn i urzàdzeƒ. Odstàpienie od
takich umów lub wycofanie si´ w inny spo-
sób z udzia∏u w systemie jest niemo˝liwe,
wià˝e si´ ze spe∏nieniem szeregu warunków
i formalnoÊci lub pociàga za sobà znaczne
koszty finansowe;

– nieprawid∏owoÊci w umowach zawie-
ranych poza lokalem przedsi´biorstwa lub
na odleg∏oÊç, polegajàce na wykorzysty-
waniu ∏atwowiernoÊci konsumentów co do
przedstawianej oferty – m.in. prenumeraty
czasopism, umów abonamentu telewizji
satelitarnej. Przedsi´biorcy utrudniajà
konsumentom realizacj´ ich praw,
a zw∏aszcza odstàpienia od umów,
w szczególnoÊci umów wiàzanych. Ponad-
to konsumenci obcià˝ani sà kosztami
przesy∏ki, oferuje si´ im towar za cen´
znacznie przewy˝szajàcà jego wartoÊç lub
towar niskiej jakoÊci, nie sà informowani
o adresie siedziby firmy wysy∏kowej lub
akwizytora;

– zawieszanie albo zaprzestanie wyko-
nywania przez przedsi´biorców dzia∏alno-
Êci gospodarczej, pomimo wczeÊniej za-
wieranych z konsumentami umów, czego
skutkiem jest pozbawienie ich mo˝liwoÊci
dochodzenia swoich praw.

Musz´ przyznaç, ˝e rzecznicy podejmu-
jà wiele dzia∏aƒ wspólnie z innymi instytu-
cjami dzia∏ajàcymi na rzecz konsumentów
np.: UOKiK, Inspekcjà Handlowà, Fede-
racjà Konsumentów. Nast´puje wymiana
doÊwiadczeƒ, ∏atwiej mo˝na dostrzec i za-
reagowaç na nieprawid∏owoÊci, tak˝e na te,
które zaistnia∏y w innej cz´Êci wojewódz-
twa czy kraju, a byç mo˝e w nied∏ugim cza-
sie mogàce pojawiç si´ na lokalnym rynku.
P∏aszczyznà takiej wspó∏pracy w naszym
województwie jest Rada Konsultacyjna ds.
Ochrony Konsumentów przy marsza∏ku
województwa ∏ódzkiego, której zadaniem
jest budowa efektywnego systemu nadzoru
nad bezpieczeƒstwem produktów na ryn-
ku i ochrony interesów konsumentów,
mieszkaƒców województwa ∏ódzkiego.

Urszula D´bowska
powiatowy rzecznik konsumentów

w Tomaszowie Maz.

Przedsi´biorcy uwzgl´dniajà ˝àdania
konsumentów kierowane do nich za na-
szym poÊrednictwem w 70-80 procentach.
Podobny wskaênik dotyczy ca∏ego paƒ-
stwa. W cz´Êci spraw prawo konsumenc-
kie nie zosta∏o naruszone, choç konsu-
menci mieli odczucie pokrzywdzenia. Ale
te˝ niektórzy przedsi´biorcy ignorowali
rzeczników, nie udzielajàc im wyjaÊnieƒ.
To powodowa∏o, ˝e nie mo˝na by∏o rzetel-
nie oceniç faktycznego stanu prawnego,
by móc podjàç decyzj´ co do dalszego do-
chodzenia roszczeƒ. Ale ju˝ od 1 maja
obowiàzuje prawo, które pozwala nak∏a-
daç na przedsi´biorców grzywn´ za nie-
udzielenie rzecznikowi wyjaÊnieƒ.

Problemy, z jakimi w ostatnim czasie
zwracali si´ do rzeczników konsumenci
w województwie ∏ódzkim, ich nasilenie
i rodzaj by∏y i sà bardzo ró˝ne. Najcz´Êciej
dominowa∏y nast´pujàce kategorie spraw: 

1. zwiàzane z wadliwoÊcià sprzedawa-
nych towarów – g∏ównie artyku∏ów gospo-
darstwa domowego, artyku∏ów wyposa˝e-
nia wn´trz, obuwia, odzie˝y, sprz´tu RTV
i AGD. Najcz´stsze przypadki, w których
rzecznicy podejmowali interwencje, doty-
czy∏y odmowy przyj´cia zg∏oszenia rekla-
macyjnego, narzucanie konsumentom
przez przedsi´biorc´ w∏asnego sposobu

za∏atwienia reklamacji, niezale˝nie od ˝à-
daƒ zg∏oszonych przez konsumentów, nie-
przestrzeganie obowiàzku pisemnego po-
wiadomienia konsumentów oraz brak
uzasadnienia w razie odmowy uwzgl´d-
nienia zg∏oszonych reklamacji 

2. w zakresie gwarancji jakoÊci to: nie-
skuteczne usuwanie wad (naprawy), od-
mowa uwzgl´dniania reklamacji, brak
jednoznacznoÊci postanowieƒ karty gwa-
rancyjnej oraz ich interpretacja

3. w wypadku us∏ug telekomunikacyj-
nych – dzia∏alnoÊç i obs∏uga tzw. „b∏´kit-
nej linii”, zawy˝one rachunki telefoniczne,
stwarzanie utrudnieƒ w realizacji roszczeƒ
reklamacyjnych

4. w zakresie spraw budowlanych i re-
montowych – realizacja robót niezgodnie
z projektem, umowà lub zamówieniem,
u˝ywanie materia∏ów nienale˝ytej jakoÊci,
˝àdanie wyp∏aty ceny wy˝szej ni˝ umó-
wiona, nieterminowe realizowanie robót,
trudnoÊci z uwzgl´dnieniem reklamacji

5. w zakresie spraw motoryzacyjnych –
d∏ugotrwa∏e naprawy samochodów, wielo-
krotne, nieskuteczne naprawy, wymiana nie-
sprawnych cz´Êci na inne równie˝ wadliwe.

Niewàtpliwie istotnymi problemami,
wobec których musia∏am podejmowaç
czynnoÊci by∏y:

WADY I REKLAMACJE
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obiektywnie. To nie jest tak, ˝e zawsze
w sporze racj´ ma konsument. Klienci nie
zawsze dok∏adnie czytajà instrukcje obs∏ugi,
czy te˝ umowy, które zawierajà, i w zwiàzku
z tym pope∏niajà b∏´dy przy zakupie, a póê-
niej u˝ytkowaniu produktu. W konsekwen-
cji zdarza si´ tak, ˝e towar nie spe∏nia ocze-
kiwaƒ klientów lub ulega zniszczeniu. 

Jakie nowe zadania na organizacje konsu-
menckie nak∏ada nasze cz∏onkostwo w unii?

Najwa˝niejsze sprawy, które teraz poch∏a-
niajà osoby zatrudnione w Urz´dzie Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów, to infor-
macja i edukacja konsumentów na temat
przys∏ugujàcych im praw. MyÊl ,́ ˝e instytu-
cji chroniàcych te prawa mamy ju˝ wystar-
czajàcà liczb .́ Mamy te˝ sporo praw jako
konsumenci, ale musimy wiedzieç, jak je
skutecznie egzekwowaç. 

Na jakà pomoc mo˝emy liczyç ze strony
unii?

Z cz∏onkostwem w unii wià˝emy nadzieje
na wsparcie finansowe. G∏ównie na dzia∏al-
noÊç informacyjnà i edukacyjnà, ale tak˝e
na badania rynku, które pomogà konsu-
mentowi wybraç najlepszy produkt. Bada-
nia takie sà bardzo popularne na Zachodzie.
Ju˝ w tej chwili wiem, ˝e na te cele Unia Eu-
ropejska w przysz∏ym roku przeznaczy∏a
nam znaczne Êrodki finansowe. 

Rozmawia∏a: 
Anna Szymanek-Juêwin

Rada jednoczy 
i pomaga

Istnieje w Polsce i w województwie ∏ódz-
kim wiele organizacji konsumenckich zajmu-
jàcych si´ ochronà praw konsumentów.
Stworzenie Rady Konsultacyjnej do spraw
ochrony konsumentów przy marsza∏ku woje-
wództwa mia∏o na celu zsynchronizowanie
dzia∏aƒ tych jednostek. Sà wÊród nich orga-
nizacje rzàdowe, takie jak Urzàd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Paƒstwowa In-
spekcja Handlowa, inspekcja sanitarna, wo-
jewódzki lekarz weterynarii, oraz pozarzàdo-
we, jak federacje konsumentów, instytucje sa-
morzàdowe oraz rzecznicy powiatowi. 

– W sumie funkcjonuje kilkadziesiàt ró˝-
nych organizacji rozproszonych na terenie
ca∏ego województwa i dlatego naszym celem
by∏a harmonizacja ich dzia∏aƒ – informuje
Stanis∏aw Olas przewodniczàcy Rady Kon-
sultacyjnej. – Stàd rada zajmuje si´ na swych
posiedzeniach planowaniem dzia∏aƒ, wy-
mianà informacji i ustalaniem hierarchii
spraw i wniosków do za∏atwienia. Wspólnie
planujemy po to, ˝eby nie powielaç inicjatyw
i pomys∏ów. Drugi obszar dzia∏aƒ rady to
inicjatywy legislacyjne. Wiedzàc, w jakich
dziedzinach konsumenta chroniç trzeba naj-
bardziej, staramy si´ wypracowaç wspólne
poglàdy i przekazywaç je tym, którzy odpo-
wiadajà za Êcie˝k´ prawnà. 

Dobrym przyk∏adem mo˝e tu byç przygo-
towywana ustawa o zakazie stosowania tzw.
systemu argentyƒskiego, zakazanego w paƒ-
stwach UE, poniewa˝ narusza on nasze inte-
resy. Rada Konsultacyjna kilkakrotnie opra-
cowywa∏a stanowisko w tej sprawie i kiero-
wa∏a je do prezesa Urz´du Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów, który uczestniczy∏
w pracach nad przygotowaniem ustawy
o systemie argentyƒskim.

– Z naszego rozpoznania wynika – mówi
Stanis∏aw Olas – ˝e chocia˝ w wielu wypad-
kach istnieje mo˝liwoÊç polubownego roz-
strzygania sporów, takie sàdownictwo jest
ma∏o wykorzystywane. Powodem jest brak
mo˝liwoÊci apelacji od orzeczeƒ sàdu polu-
bownego. Oznacza to, ˝e jego decyzja jest
ostateczna. ZwróciliÊmy si´ do ministra
sprawiedliwoÊci z propozycjami zmian
w tym zakresie. Wiem, ˝e prace trwajà
i uwzgl´dniajà postulaty rady. 

Trzecia bardzo wa˝na dziedzina to infor-
macja i edukacja. Istnieje ogromna potrzeba
szkolenia. Ustawodawstwo w tym zakresie
bardzo szybko si´ zmienia. Dlatego spotyka-
my si´ mi´dzy innymi z przewodniczàcymi
sàdów na naszym terenie. W tej chwili pro-
wadzimy intensywne szkolenia dla rzeczni-
ków konsumentów. 

(ppp)

Kiedy prawa konsumentów b´dà chronione
u nas w takim samym stopniu, jak w innych
paƒstwach Unii Europejskiej?

Nasze ustawodawstwo jest ju˝ w pe∏ni
zharmonizowane z ustawodawstwem UE, to
by∏ warunek wstàpienia. Tak wi´c z punktu
widzenia prawnego, konsumenci w Polsce sà
chronieni równie skutecznie, jak za granicà. 

Ale nie mamy tego poczucia…
Nie mamy. Po pierwsze dlatego, ˝e braku-

je jeszcze odpowiedniej wiedzy o tym, jakie
mamy prawa i w zwiàzku z tym nie zawsze
potrafimy skutecznie dochodziç naszych
roszczeƒ. Po drugie, nie zawsze jeszcze
przedsi´biorcy spotykajà si´ na rynku z tak
intensywnà konkurencjà, ˝eby sam fakt na-
ruszania praw konsumentów i nag∏oÊnienia
go, np. w mediach, by∏ wystarczajàcà prze-
strogà. Po trzecie, niezwykle wa˝na jest pew-
na etyka w biznesie. ̊ eby sami przedsi´bior-
cy chcieli zrozumieç, ˝e ich utrzymanie na
rynku zale˝y w du˝ej mierze od reputacji fir-
my, która w du˝ym stopniu zale˝y od opinii
konsumentów. 

Mówimy o ochronie praw konsumentów,
a co z ochronà praw producentów?

Jest oczywiste, ˝e konsumenci nie zawsze
majà racj .́ System, zarówno sàdownictwa
polubownego, jak i mediacji – do której
uprawnieni sà teraz rzecznicy konsumentów
– oraz wszystkie organizacje pozarzàdowe
majà sprzyjaç temu, ˝eby rozstrzygaç spór

Wyprzeda˝ budzi emocje

KULTURA W BIZNESIE
Rozmowa z Iwonà Bielskà – dyrektorem Delegatury

Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ¸odzi.



Apel
marsza∏ka województwa ∏ódzkiego

do w∏adz i instytucji publicznych oraz mieszkaƒców naszego regionu

Tragiczne w skutkach wydarzenia, które mia∏y miejsce podczas juwenaliów na osiedlu
studenckim w ¸odzi, budzà zdecydowany sprzeciw i oburzenie. 

Chuligaƒskie wybryki i akty brutalnej agresji spowodowa∏y lawinowy i niekontrolowa-
ny ich przebieg, w wyniku czego Êmierç ponios∏o dwoje m∏odych ludzi, a wiele osób zosta-
∏o rannych, w tym kilka powa˝nie.

Jako marsza∏ek województwa zwracam si´ do wszystkich organów administracji pu-
blicznej, odpowiedzialnych bezpoÊrednio za zapewnienie bezpieczeƒstwa publicznego, jak
równie˝ do w∏adz oraz osób odpowiedzialnych za nadzór s∏u˝b policyjnych i porzàdkowych,
o pilne podj´cie niezb´dnych decyzji i dzia∏aƒ skutecznie zapobiegajàcych zagro˝eniom
zdrowia i ˝ycia mieszkaƒców naszego regionu.

Troska o bezpieczeƒstwo naszych obywateli powinna byç zawsze i wsz´dzie stawiana na
pierwszym miejscu. Obowiàzujàcy porzàdek prawny i wynikajàce zeƒ zadania i powinno-
Êci dla organów w∏adz publicznych oraz osób nadzorujàcych dzia∏alnoÊç tych organów
i podleg∏ych im s∏u˝b muszà byç przestrzegane w sposób bezwzgl´dny i odpowiedzialny.

Pot´piam chuliganów i wszelkie akty bandytyzmu. Pragn´ zapewniç, i˝ zarzàd woje-
wództwa wspólnie z wojewodà ∏ódzkim oraz prezydentem miasta ∏odzi podejmie wszelkie
niezb´dne w∏asne i skoordynowane dzia∏ania, zapobiegajàce aktom brutalnego ∏amania
prawa i porzàdku publicznego.

Marsza∏ek Województwa ¸ódzkiego

Stanis∏aw Witaszczyk
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bezpieczeƒstwo
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WYPADKI NADZWYCZAJNE!
O poczuciu bezpieczeƒstwa trudno dys-

kutowaç w obliczu tragicznych wydarzeƒ,
jakie nastàpi∏y w nocy z soboty na niedzie-
l´ (8 na 9 maja) w czasie juwenaliów na
osiedlu studenckim w ¸odzi. Wstrzàsn´∏y
one nie tylko naszym regionem, ale ca∏à
Polskà. Niestety, nie sprawdzi∏a si´ pre-
wencyjna strategia policji, o której infor-
mowano cz∏onków komisji bezpieczeƒstwa

i porzàdku publicznego w ostatnich 
dniach kwietnia. I szkoda wracaç do te-
matu jej posiedzenia, jakim by∏a informa-
cja o stanie bezpieczeƒstwa województwa
∏ódzkiego. 

Fakt, ˝e to nie policja by∏a winna tego
wydarzenia ani te˝ rozp´tania bijatyki
w czasie juwenaliów. Ale pope∏ni∏a b∏´dy
podczas jej uÊmierzania.

W poniedzia∏ek, 10 maja, przewodni-
czàcy Jaros∏aw Berger zwo∏a∏ nadzwyczaj-
ne posiedzenie cz∏onków Komisji Bezpie-
czeƒstwa i Porzàdku Publicznego Sejmiku
Województwa ¸ódzkiego. W spotkaniu
uczestniczy∏ tak˝e marsza∏ek wojewódz-
twa  Stanis∏aw Witaszczyk. 

JednomyÊlnie przyj´to apel o nast´pujà-
cej treÊci:
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Sejmik zatwierdzi∏ program rozwoju woje-
wództwa ∏ódzkiego na lata 2004-2006. Przy-
j´cie tego dokumentu by∏o niezb´dnym warun-
kiem podpisania przez marsza∏ka ze stronà
rzàdowà kontraktu wojewódzkiego na rok
2004. 

Program rozwoju zawiera mi´dzy innymi
analiz´ aktualnej sytuacji spo∏eczno-gospo-
darczej województwa oraz okreÊla priorytety
i cele programu rozwoju naszego regionu dla
kontraktu regionalnego w roku 2004.

WÊród najwa˝niejszych zadaƒ, jakie stojà
przed naszym województwem, znalaz∏y si´:
podniesienie poziomu wykszta∏cenia i roz-
wój kulturowy mieszkaƒców, poprawa jako-
Êci ̋ ycia i stanu zdrowotnoÊci, rozwoju infra-
struktury transportowej i informacyjnej,
tworzenie nowoczesnej bazy gospodarczej
oraz tworzenie w kraju i za granicà wizerun-
ku regionu przyjaznego i atrakcyjnego do
zamieszkania, inwestowania i wspó∏pracy.

Podpisanie kontraktu wojewódzkiego
umo˝liwi udzielenie przez bud˝et paƒstwa
wsparcia dla województwa ∏ódzkiego w 2004
roku w wysokoÊci 68 mln z∏. Po∏owa tej kwo-
ty przeznaczona b´dzie na realizacj´ inwe-
stycji wieloletnich. Najwi´cej pieni´dzy
otrzymajà Filharmonia ¸ódzka – 18 mln z∏
i szpital w Radomsku – 7 mln z∏. Ponad 
5 mln przeznaczonych b´dzie dla szpitala
w Podd´bicach, 2 mln otrzyma szpital
w Brzezinach, milion Grupowa Oczyszczal-
nia Âcieków w ¸odzi.

Z kontraktu wojewódzkiego finansowane
b´dà równie˝ mi´dzy innymi inwestycje
oÊwiatowe – 5 mln, modernizacja bazy i pod-
noszenie standardów pomocy spo∏ecznej – 
4 mln z∏, inwestycje w zakresie regionalnych
przewozów pasa˝erskich – 12,5 mln. Pienià-
dze z kontraktu przeznaczone b´dà tak˝e na

wspó∏finansowanie zintegrowanego progra-
mu operacyjnego rozwoju regionalnego
i INTERREG III. Na ten cel zarezerwowa-
nych jest ponad 11 mln z∏. 

Jakie znaczenie ma podpisanie kontraktu
wojewódzkiego na rok 2004 dla regionu ∏ódz-
kiego? – zapytaliÊmy Marka Ratuszniaka –
wicemarsza∏ka województwa ∏ódzkiego, odpo-
wiedzialnego za polityk´ regionalnà w woje-
wództwie ∏ódzkim.

Sà pewne obszary, jak oÊwiata i pomoc
spo∏eczna, które sà niedofinansowane. Cho-
dzi mi´dzy innymi o modernizacj´ i remonty
tych placówek, które wymagajà du˝ych na-
k∏adów inwestycyjnych, niemo˝liwych do
sfinansowania przez samorzàdy gminne
i powiatowe. Niestety, zadania te nie majà
szans na uzyskanie odpowiedniego wsparcia
z funduszy strukturalnych, dlatego zarzàd
województwa widzi potrzeb´ ich dofinanso-
wania z rezerwy celowej w ramach kontrak-
tu wojewódzkiego.

Jakie inwestycje ma pan na myÊli?
¸ódê, jako stolica regionu, jest silnym

oÊrodkiem naukowo-badawczym, skupiajà-
cym wiele szkó∏ wy˝szych i innych placówek
naukowych, jednak ju˝ poza ¸odzià sytu-
acja jest bardziej skomplikowana. Wskaênik
osób z wy˝szych wykszta∏ceniem w naszym
województwie, w porównaniu z innymi re-
gionami, jest zbyt niski. Szczególny niedobór
ludnoÊci z wykszta∏ceniem Êrednim i wy˝-
szym zawodowym wyst´puje na terenach
wiejskich. Dlatego tak wa˝ne jest wyrówny-
wanie szans i podnoszenie poziomu wy-
kszta∏cenia m∏odzie˝y z mniejszych oÊrod-
ków. Temu s∏u˝yç ma mi´dzy innymi budo-
wa Êwietlic, sal gimnastycznych, komputery-
zacja szkó∏, remonty obiektów kulturalnych,

bazy turystyczno-sporto-
wej. Zadanie to udaje si´
realizowaç mi´dzy inny-
mi dzi´ki kontraktowi
wojewódzkiemu.

Wiele mówi si´ o ko-
niecznoÊci stwarzania do-
brego klimatu dla inwesty-
cji w regionie, jak mo˝emy
pomóc w tworzeniu nowo-
czesnej bazy gospodarczej?

Wiadomo, ˝e dobrze
funkcjonujàca gospodar-
ka jest podstawowà spra-
wà dla ka˝dego paƒstwa.
Jeszcze przed naszym
wstàpieniem do Unii Eu-
ropejskiej mieliÊmy Êwia-
domoÊç, ˝e g∏ównym wy-

zwaniem stojàcym przed polskà gospodarkà
jest poprawa jej konkurencyjnoÊci. Wa˝ne
jest zatem utrzymanie i wzmocnienie istniejà-
cych i nowo powstajàcych przedsi´biorstw
lokalnych poprzez stworzenie im korzyst-
nych warunków rozwoju, bo to ma∏e i Êrednie
firmy w g∏ównej mierze tworzà miejsca pracy
w regionie. ˚eby warunek ten zosta∏ spe∏nio-
ny, musimy stworzyç przedsi´biorcom szans´
dost´pu do informacji, doradztwa, poÊred-
nictwa technologicznego i wyspecjalizowa-
nych instrumentów finansowych w postaci
regionalnych funduszy po˝yczkowych i gwa-
rancji kredytowych. Temu celowi s∏u˝yç b´-
dzie mi´dzy innymi dokapitalizowanie fun-
duszy gwarancyjnych i po˝yczkowych. Na
ten cel w kontrakcie przeznaczony zosta∏
w tym roku ponad milion z∏otych.

Z kontraktu wojewódzkiego finansowanych
jest pi´ç inwestycji wieloletnich, czy ich budo-
wa nie jest zagro˝ona?

Planujemy, ˝e w tym roku zakoƒczy si´ re-
alizacja dwóch inwestycji. Mam na myÊli bu-
dow´ pawilonu szpitalnego w Brzezinach
oraz zakoƒczenie budowy Filharmonii
¸ódzkiej. Zakoƒczenie tych projektów jest
sprawà bardzo wa˝nà, dlatego zarzàd woje-
wództwa podjà∏ decyzj´ o przekazaniu pie-
ni´dzy na te cele jeszcze przed podpisaniem
kontraktu. ¸àcznie na realizacj´ inwestycji
wieloletnich w kontrakcie zarezerwowane sà
34 miliony. Trzeba podkreÊliç, ˝e kontrakt
wojewódzki jest szansà dla inwestycji wielo-
letnich, które w ramach finansowania z fun-
duszy strukturalnych mia∏yby ma∏à szans´
na szybkà realizacj .́ Po pierwsze, w ramach
kontraktu finansowanie tych inwestycji z bu-
d˝etu paƒstwa wynosi sto procent, po dru-
gie, Êcie˝ka finansowania jest krótka. Pienià-
dze z bud˝etu paƒstwa przekazywane sà
bezpoÊrednio do województwa. ¸atwiej jest
równie˝ potencjalnym beneficjentom prze-
brnàç przez procedury zwiàzane z przygoto-
waniem projektu, ni˝ w wypadku ubiegania
si´ o Êrodki z funduszy strukturalnych. 

Anna Szymanek-Juêwin

gospodarka

KRÓTKA ÂCIE˚KA FINANSOWANIA

Nowo budowana Filharmonia ¸ódzka.

wicemarsza∏ek Marek Ratuszniak



A˝ trudno uwierzyç…
Teraz jest ich jeszcze wi´cej, ale te orga-

nizacje skupiajà ma∏o cz∏onków i sà bar-
dzo s∏abe. Szybko rozwijajà si´ organizacje
charytatywne, g∏ównie wÊród m∏odzie˝y.
Mamy wspania∏à m∏odzie˝, która potrafi
si´ anga˝owaç. Jednak wcià˝ jest wiele do
zrobienia dla zbudowania spo∏eczeƒstwa
obywatelskiego; ˝eby Unia i paƒstwo by∏o
jak najbli˝ej obywateli. To jest w∏aÊnie
dba∏oÊç o to˝samoÊç narodowà. Niezale˝-
nie od tego, czy Unia b´dzie mieç struktu-
r´ mieszanà, jak obecnie – jako organiza-
cja mi´dzyrzàdowa, czy te˝ stanie si´ fede-
racjà, bo superpaƒstwem to raczej nie b´-
dzie, to to˝samoÊç zale˝eç b´dzie od nas
samych. 

Rozmawiamy tu˝ przed wyborami do
Parlamentu Europejskiego, którego rola
jest jednak doÊç ograniczona…

Ale stale roÊnie, bo z ka˝dym traktatem
dostaje coraz wi´cej uprawnieƒ, wzmacnia
si´ procedura wspó∏decydowania. Oczy-
wiÊcie trudno go porównaç z parlamen-
tem narodowym, bo interesy narodowe
Êcierajà si´ raczej na forum Rady Unii Eu-
ropejskiej.

Czy nasi pos∏owie b´dà mogli walczyç
o swoje, to znaczy o polskie?

Raczej nie, w parlamencie nie b´dzie na
to miejsca. Polem do popisów, do zabiega-
nia o nasze interesy, b´dà raczej kuluary…
Parlament musi dzia∏aç na rzecz obywate-
li ca∏ej Unii. Jednak nie oszukujmy si ,́
ka˝dy przecie˝ myÊli o swoich sprawach.

Ale o swoich, czyli narodowych, a nie
partyjnych?

Otó˝ nie. Decydujàce uzgodnienia za-
padaç b´dà w∏aÊnie w poszczególnych
frakcjach partyjnych.

Zatem ludowcy b´dà trzymaç z ludowca-
mi, socjaliÊci z socjalistami i libera∏owie z li-
bera∏ami. Czyli „Proletariusze wszystkich
krajów ∏àczcie si´”…

No, nie przesadzajmy, ale partyjnoÊç
w tym gronie odgrywa bardzo du˝à rol .́

Rozmawia∏:
W∏odzimierz Mieczkowski

Jak okreÊli∏by pan wk∏ad instytutu w in-
tegracj´ Polski z Unià Europejskà? 

W tym roku obchodzimy dziesi´ciolecie
swej dzia∏alnoÊci i ta rocznica akurat zbie-
ga si´ z datà wstàpienia Polski do Unii
Europejskiej. W tym czasie Instytut Euro-
pejski w ¸odzi, który jest filià Europej-
skiego Instytutu Administracji Publicznej
w Maastricht, koncentrowa∏ si´ na przy-
gotowaniu kadr administracji do integra-
cji z Unià. Te przygotowania odbywa∏y si´
w ró˝nych dziedzinach. Pierwsza to szko-
lenia administracji centralnej, administra-
cji szczebla wojewódzkiego, powiatowego
i gminnego. PrzeszkoliliÊmy blisko 20 tys.
urz´dników. Spotykam ich teraz w ró˝-
nych urz´dach, w tym tak˝e w Brukseli.
Sàdz ,́ ˝e pod wzgl´dem przygotowania
kadr, wnieÊliÊmy w ten proces ogromny
wk∏ad. Druga dziedzina to sà badania na-
ukowe. Wraz z naszymi partnerami
z paƒstw cz∏onkowskich uczestniczyliÊmy
w kilku projektach badawczych. Mamy
podpisane umowy o wspó∏pracy m.in.
z Instytutem Administracji Publicznej
w Lizbonie, Europejskim Instytutem Ad-
ministracji Publicznej w Maastricht;
umow´ t´ podpisywaliÊmy w ¸odzi,
w obecnoÊci ówczesnego przewodniczàce-
go Komisji Europejskiej Jacques’a De-
lors’a, dalej z Akademià Prawa Europej-
skiego w Trewirze, Instytutem Prawa
Mi´dzynarodowego Asser w Hadze, Cen-
trum Studiów Europejskich w Strasbur-
gu. Instytut jest cz∏onkiem europejskiego
stowarzyszenia studiów politycznych
TEPSA (Trans European Policy Studies
Association). Teraz przyst´pujemy do ko-
lejnego projektu, poÊwi´conego sprawom
przysz∏oÊci Unii Europejskiej w dziedzinie
gospodarczej, ˝ycia spo∏ecznego i kultu-
ralnego. Jest to wyzwanie, przed którym
stoi ca∏a Unia. Kolejny projekt dotyczyç
b´dzie mniejszoÊci narodowych i to˝sa-
moÊci kulturowej Europy, a koordynowa-
ny jest przez uniwersytet w Madrycie.
Z partnerami z W´gier chcemy zajàç si´
problematykà zarzàdzania funduszami
strukturalnymi. Oczekujemy tak˝e za-
twierdzenia projektu w ramach programu
Leonardo, który poÊwi´cony b´dzie za-
rzàdzaniem projektami dla ma∏ych i Êred-
nich przedsi´biorstw. B´dzie on realizo-
wany wspólnie z partnerami z Austrii,
S∏owenii, W´gier i S∏owacji, a rozpocznie
si´ w tym roku. 

Czy Unia Europejska nadal chce si´ roz-
szerzaç i w koƒcu objàç ca∏y kontynent?

Nie, o tym teraz si´ nie mówi. W tej
chwili analizowane b´dà efekty rozszerze-
nia po 1 maja, w oczekiwaniu kolejnego
rozszerzenia o Rumuni´ i Bu∏gari .́ Polska
jest ju˝ równoprawnym partnerem dla
wszystkich paƒstw cz∏onkowskich i myÊle-
nie skupia si´ nad przysz∏oÊcià ca∏ej Unii
pod wzgl´dem to˝samoÊci kulturowej,
spraw gospodarczych, budowaniem spo∏e-
czeƒstwa obywatelskiego i konstytucji eu-
ropejskiej. 

Jak to b´dzie z tà to˝samoÊcià narodo-
wà? Stracimy jà szybko, czy b´dzie to pro-
ces stopniowy?

Centrum Europejskie w Natolinie spo-
rzàdzi∏o bilans „kosztów i strat” i wypad∏
on korzystnie dla Polski. Nie mieliÊmy in-
nego wyjÊcia, jak staç si´ cz∏onkiem
wspólnej Europy, bo od tego zale˝a∏a na-
sza przysz∏oÊç cywilizacyjna i gospodar-
cza. MyÊl ,́ ̋ e nie stracimy to˝samoÊci, tak
jak nie straci∏y jej do tej pory nawet ma∏e
paƒstwa, a Polska jest du˝ym i silnym kra-
jem. Inna sprawa to promowanie naszego
dorobku kulturowego, który jest czàstkà
ca∏ej europejskiej ÊwiadomoÊci. Znamien-
ne jest, ˝e na pikniku europejskim, który
odby∏ si´ przed referendum w pasa˝u
Schillera w ¸odzi, prezentowa∏y si´ inne
paƒstwa, a teraz – 1 maja – odby∏a si´ ma-
jówka na Starym Rynku, gdzie prezento-
wa∏y si´ ju˝ nasze polskie powiaty. To jest
efekt przemiany naszej ÊwiadomoÊci. My
ju˝ promujemy siebie, pokazujemy swoje
sukcesy, w∏asne zamierzenia. 

Ciàgle mówi si´ o koniecznoÊci zwi´ksze-
nia wydajnoÊci pracy w Polsce, ale czy to
jest nasze jedynie zadanie? Czy nasza przy-
sz∏oÊç zale˝y od szybkoÊci, z jakà przesuwa
si´ taÊma produkcyjna?

Przede wszystkim musimy si´ uczyç, bo
wzrasta zapotrzebowanie na ludzi o wyso-
kich kwalifikacjach, co nie znaczy, ˝e nie
b´dzie „popytu” na osoby niewykwalifi-
kowane. Trzeba przyznaç, ̋ e ju˝ nie mamy
si´ czego wstydziç, bo nasza m∏odzie˝ jest
coraz màdrzejsza. Druga sprawa to ogól-
nie poj´ta aktywnoÊç organizacji spo∏ecz-
nych w tworzeniu spo∏eczeƒstwa obywa-
telskiego. W tej dziedzinie mamy jeszcze
ogromne zaleg∏oÊci, choç kilka lat temu,
kiedy robi∏em takie badania, wynika∏o, ˝e
takich organizacji pozarzàdowych mamy
w Polsce 25 tysi´cy… 
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RADOMSKO 
JAK NIE TOYOTA, TO INNY…

8

prezentacje
jà jednak w rozproszeniu – ka˝dy na w∏a-
snà r´k .́ Istnieje wi´c pilna potrzeba sko-
ordynowania tej dzia∏alnoÊci, tzn. zinte-
growania i wzmocnienia marketingu pro-
wadzonego – co tu ukrywaç – amatorski-
mi sposobami. Przecie˝ fachowe podejÊcie
pozwoli∏oby tak˝e wylansowaç przy oka-
zji macierzyste miasto i jego herb…

Poza tym – szeroko zakrojonym stara-
niom miejscowych w∏adz samorzàdowych
o pozyskanie innego zagranicznego praco-
dawcy – równie znaczàcego jak Toyota –
kibicuje wielu przechodniów, przypadko-
wo zagadni´tych na ulicy. Ludzie nie tracà
nadziei.

O tych poczynaniach mówi tak˝e dr Ja-
ros∏aw Ferenc, wiceprezydent miasta, pod-
kreÊlajàc m.in., ˝e w projekcie zagospoda-
rowania przestrzennego dla rejonu, z któ-
rego zrezygnowa∏a Toyota, jest równie˝
opracowane studium wykonalnoÊci dróg.
Rozpocz´cie budowy wygodnej trasy do-
jazdowej od ul. Brzeênickiej – g∏ównego
wlotu do miasta, planowane jest – wed∏ug
oficjalnych za∏o˝eƒ – jeszcze w roku bie˝à-
cym. W sàsiedztwie tej dzia∏ki ma powstaç
nowoczesny w´ze∏ drogowy Radomsko.
Tereny zosta∏y wykupione. W momencie,
kiedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad b´dzie chcia∏a rozpoczàç
prace – od razu zostanie przekazany front
robót – wyjaÊnia wiceprezydent. Poza tym
sà w tej strefie dwa inne kompleksy prze-
znaczone pod inwestycje – dwie rozleg∏e
i uzbrojone dzia∏ki z bezpoÊrednim dost´-
pem do bocznicy kolejowej na trasie pó∏-
noc – po∏udnie z dojazdem do w´z∏a PKP
Cz´stochowa albo stacji towarowej
w Piotrkowie Tryb. W∏aÊnie w obr´bie obu
tych terenów jest przewidziane utworzenie
radomszczaƒskiej strefy przemys∏owej
z okreÊlonymi preferencjami dla inwesto-
rów. Strefa zajmie oko∏o 300 ha w grani-
cach administracyjnych miasta. W wi´k-
szoÊci sà ju˝ opracowane szczegó∏owe pla-
ny zagospodarowania przestrzennego,
a prace projektowe na pozosta∏ych dzia∏-
kach, przeznaczonych pod inwestycje, do-
biegajà koƒca. W momencie, kiedy tereny
te zostanà zagospodarowane – obecny
wskaênik bezrobocia, si´gajàcy w Radom-
sku 20 proc., powinien spaÊç o po∏ow .́
Wskazujà na to przymiarki dokonane dla
koncernu Toyota. 

W g∏ównym zak∏adzie monta˝owym
mia∏o znaleêç zatrudnienie ok. 3 tys. osób,
zaÊ w innych – przedsi´biorstwach zwiàza-
nych z logistykà monta˝u, dostaw surow-
cowych, czy eksportem wyrobów final-
nych – ok.10 tys. pracowników. Te symula-
cje oznaczajà, ˝e takie sà dziÊ potencjalne
mo˝liwoÊci Radomska. 

Jerzy Gal´ba

Po rezygnacji i odejÊciu na S∏owacj´ kon-
cernu motoryzacyjnego Toyota – nikt ju˝
w Radomsku nie p∏acze, chocia˝ z pewno-
Êcià sporo mieszkaƒców i ludzi z okolicy
nadal ˝a∏uje tak niekorzystnego obrotu
sprawy. 

Za∏amania jednak nie widaç. Wr´cz
przeciwnie: w miar´ up∏ywu czasu coraz
wi´cej osób dochodzi do przekonania, ˝e
„nie ma tego z∏ego…” – wyjaÊnia ogrod-
niczka sprzedajàca na rynku balkonowe
kwiaty w doniczkach… 

– Jak nie Toyota, to z pewnoÊcià b´dzie
inny – mówi lakonicznie spotkany na ulicy
bezrobotny m´˝czyzna w Êrednim wieku,
zbierajàcy puszki po piwie do plastykowej
reklamówki. W podobny sposób uzasad-
nia to stwierdzenie wychodzàcy ze sklepu
Olek, który w przysz∏ym roku robi matur´
w miejscowym liceum. Jego zdaniem roz-
leg∏y teren przeznaczony pod inwestycje
jest przecie˝ przygotowany. Potencjalny
inwestor z zagranicy powinien doceniç
walory tej oferty – tzn. infrastruktur´
i mo˝liwoÊç po∏àczeƒ ze Êwiatem.

Zresztà ju˝ na pierwszy rzut oka widaç,
˝e nikt w tym mieÊcie nie siedzi z za∏o˝o-
nymi r´kami, czekajàc biernie, a˝ manna
spadnie z nieba – dodaje. 

Radomsko to dziÊ tak˝e huta szk∏a
„Rozalia”, wchodzàca w sk∏ad pr´˝nego
koncernu o mi´dzynarodowym zasi´gu.
Jej wyroby – szklanki, kieliszki, dzbanki,
puchary itp. znalaz∏y ostatnio uznanie tak-
˝e niemieckich klientów, zwiedzajàcych
wystaw´ artystycznej galanterii szk∏a
w Offenbach. Jest to jedyny radomszczaƒ-
ski zak∏ad pracy, który zwi´kszy∏ zatrud-
nienie i teraz wzmacnia swój potencja∏
produkcyjny. Podobnie jest w fabryce osi
nap´dowych z udzia∏em kapita∏u w∏oskie-
go. Do 2008 roku jej produkcja ma wzro-
snàç a˝ 4-krotnie. Wprawdzie trudny
okres przechodzi znany szeroko radomsz-
czaƒski „Fameg”, który zredukowa∏ liczb´

swych pracowników, ale nie pad∏. Moder-
nizacj´ przechodzi dawna fabryka gwoê-
dzi – teraz „Metalurgia”, czy fabryka pu-
szek oficjalnie nazywana Ball Packating
Europe – laureatka ubieg∏orocznych
Or∏ów dziennika „Rzeczpospolita”. 

– Radomsko to tak˝e skupisko prawie 
3 tys. rozmaitych firm typu small business
– wyjaÊnia Marlena Dudziƒska, rzecznik
prasowy prezydenta miasta. Wprawdzie
wi´kszoÊç tych firm powsta∏a w po∏owie
lat 90., ale obecnie najlepiej prosperuje
bran˝a stolarsko-meblarska. Wyroby jej
400 zak∏adów znajdujà zbyt w ca∏ym kra-
ju i w warunkach gospodarki rynkowej
Êmia∏o konkurujà z wieloma renomowa-
nymi firmami w kraju i za granicà. Stola-
rze z Radomska opanowali ju˝ tzw. „Êcia-
n´ wschodnià”, Warmi´ i Mazury. Dzia∏a-
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Jeszcze przed przyj´ciem porzàdku ob-
rad radni wnieÊli szereg propozycji. Do
porzàdku wprowadzono problem zaak-
centowany przez radnà Ann´ Adamskà,
która prosi∏a dyrektora Wojewódzkiego
Urz´du Pracy w ¸odzi o informacj´ na te-
mat realizacji programów dla absolwen-
tów szkó∏ Êrednich i wy˝szych, a tak˝e bez-
robotnych. Dyrektor WUP Miros∏aw
Kwiatkowski poinformowa∏, ˝e Êrodki
z Funduszu Pracy na ∏agodzenie skutków
bezrobocia zosta∏y przekazane powiatom.

B´dà one wspó∏pracowaç z Agencjà Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
organizowaç „zielone miejsca pracy” oraz
aktywizowaç w zakresie korzystania ze
Êrodków w ramach wojewódzkiego pro-
gramu pomocy przedsi´biorczoÊci. Dy-
rektor WUP przypomnia∏, ˝e na ∏agodze-
nie skutków bezrobocia wydano w 2003
roku 113 mln. z∏. W tym roku na ten cel
przeznaczonych ma byç 120 mln.

Do porzàdku obrad XXIV sesji wnie-
siono równie˝ sugestie radnej Doroty Bi-

skupskiej-Neidowskiej o przed∏o˝enie
przez Departament Nauki, Kultury
i Sportu informacji na temat inwestycji
sportowo-kulturalnych. Zast´pca dyrek-
tora tego departamentu zapewni∏ rad-
nych, ˝e pieniàdze na ten cel b´dà przy-
dzielane dopiero po konsultacjach z rad-
nymi. 

Radni przychylili si´ te˝ do proÊby
cz∏onka zarzàdu Paw∏a Chruszcza o za-
twierdzenie projektu uchwa∏y w sprawie
podzia∏u Êrodków, przyznanych dla woje-

wództwa ∏ódzkiego z Paƒstwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nospraw-
nych. Pieniàdze te zostanà przeznaczone
na pomoc zak∏adom pracy chronionej,
prace budowlane w obiektach s∏u˝àcych
rehabilitacji, jak równie˝ na organizowa-
nie i dzia∏alnoÊç zak∏adów aktywizacji za-
wodowej.

Radni uchwalili „Program rozwoju wo-
jewództwa ∏ódzkiego w latach 2004-2006
– program dla kontraktu wojewódzkiego
w roku bie˝àcym” (szerzej na ten temat pi-

XXIV sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego
szemy na str. 6). Nast´pnie radni zaj´li si´
ocenà ubieg∏orocznego bud˝etu. Wszyst-
kie komisje pozytywnie zaopiniowa∏y
wykonanie ubieg∏orocznego bud˝etu, acz-
kolwiek przewodniczàcy Komisji Rewizyj-
nej wskaza∏ na pewne uchybienia, podkre-
Êlajàc potrzeb´ bardziej racjonalnych wy-
datków na transport, szkolenia i p∏ace.
Zdaniem W∏odzimierza Fisiaka, cz´Êç
nadwy˝ek bud˝etowych nale˝a∏oby od-
wa˝niej przeznaczyç na zmniejszenie defi-
cytu bud˝etowego oraz pomniejszenie
kwoty zaciàgni´tego kredytu. Radni
udzielili zarzàdowi absolutorium za wyko-
nanie bud˝etu w ubieg∏ym roku. 

Pozytywnie przyj´to projekt uchwa∏y
o zwi´kszenie dochodu województwa
o Êrodki, przekazane z samorzàdów tery-
torialnych i kierowanie ich na budow´
chodników wzd∏u˝ dróg wojewódzkich
w Brzezinach, Tomaszowie Mazowieckim
i Opocznie. Realizacja tych przedsi´wzi´ç
jest mo˝liwa dzi´ki wspó∏finansowaniu
ich przez Bank Âwiatowy. Przekazano do-
datkowe pieniàdze – 3,358 mln z∏ – spó∏ce
PKP Przewozy Regionalne, co zagwaran-
tuje pe∏nà realizacj´ rozk∏adu jazdy do
koƒca br.

Podj´to uchwa∏´ o likwidacji kilku po-
radni specjalistycznych w Samodzielnym
Publicznym Zak∏adzie Opieki Zdrowotnej
„Pabian-Med”. Chodzi o poradnie: diabe-
tologicznà, pulmonologicznà, chirurgii
ogólnej oraz ortopedyczno-urazowà. 

Na wniosek Komisji Nauki, Kultury
i Sportu dokonano zmian mi´dzy innymi
w dofinansowaniu niektórych stowarzy-
szeƒ i zespo∏ów. Dokonano te˝ korekty
w planach inwestycyjnych. Radni zadecy-
dowali o ograniczeniu liczby rozpoczyna-
nych inwestycji z 30 do 20. 

Zg∏aszane zwykle pod koniec sesji inter-
pelacje dotyczy∏y tym razem niezrozumia-
∏ych, jak mówili radni, dzia∏aƒ niedawno
powo∏anego przewodniczàcego Rady
Nadzorczej WFOÂiGW w ¸odzi, który
o zwo∏aniu posiedzenia rady zawiadomi∏
radnych, desygnowanych do niej przez sej-
mik, dopiero w przeddzieƒ posiedzenia,
w godzinach popo∏udniowych. Radni
uznali takie dzia∏anie za naganne i popro-
sili przewodniczàcego sejmiku o szczegó-
∏owe wyjaÊnienie tego zdarzenia.

W komunikatach radna Dorota Bi-
skupska-Neidowska poinformowa∏a
o nowej inicjatywie kilku radnych powo∏a-
nia Klubu Aktywnych Radnych. W jego
sk∏ad wchodzà: Jaros∏aw Berger, Leszek
Konieczny, Andrzej Olszewski i Dorota
Biskupska-Neidowska (przewodniczàca). 

dyrektor W∏odzimierz Mielczarek

radny Jaros∏aw Berger
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z prac komisji
warunków dla poprawy
funkcjonowania gospo-
darki – chodzi g∏ównie
o fundusz po˝yczkowy,
którego utworzenie ma
na celu pomoc nowym
podmiotom gospodar-
czym. W kontrakcie zna-
laz∏y si´ równie˝ pienià-
dze na dokoƒczenie inwe-
stycji wieloletnich – Fil-
harmonii ¸ódzkiej, szpi-
tala w Brzezinach. Wice-
marsza∏ek województwa Anna Pilarska py-
ta∏a o Êrodki na funkcjonowanie filharmo-
nii po zakoƒczeniu budowy. Dyrektor
Mielczarek wyrazi∏ nadziej´ na wsparcie z
europejskich Êrodków strukturalnych.

Nie bojà si´ Unii
Czy Polska stanie si´ „Tygrysem Euro-

py” w poda˝y ˝ywnoÊci? Wiele na to wska-
zuje. A jeÊli tak, to region ∏ódzki b´dzie
mia∏ w tym znaczny udzia∏. Przekonali si´
o tym cz∏onkowie Komisji Rolnictwa
i Ochrony Ârodowiska Sejmiku Wojewódz-
twa ¸ódzkiego, którzy tu˝ przed przystà-
pieniem Polski do „klubu 15” chcieli zapo-
znaç si´ ze stanem przygotowaƒ przemys∏u
rolno-spo˝ywczego w regionie ∏ódzkim do
cz∏onkostwa w Unii. W posiedzeniu komi-
sji uczestniczyli przedstawiciele bran˝y
przetwórstwa mi´snego i mlecznego, in-
spekcji weterynaryjnej, Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz
Agencji Rynku Rolnego.

Ca∏à dyskusj´ mo˝na by∏oby podsumo-
waç stwierdzeniem: jest dobrze. 

W województwie ∏ódzkim dzia∏a 497 za-
k∏adów bran˝y rolno-spo˝ywczej, które
spe∏niajà unijne normy. Kilka lat wstecz
podzielono je na cztery kategorie, tzn. ta-
kie, które mog∏y eksportowaç na Zachód,
takie, które szybko mog∏yby dostosowaç
si´ do wymogów UE, takie, które prosi∏y
o okres przejÊciowy na dostosowanie do
wy˝szych standardów i takie, którym trud-
no b´dzie osiàgnàç wymagany poziom czy-
stoÊci i jakoÊci. We wszystkich tych zak∏a-
dach pracowa∏o ponad 13 tysi´cy osób. 

Tak wi´c weszliÊmy do
Unii ze 159 zak∏adami
przetwórstwa mi´sa, spe∏-
niajàcymi warunki eks-
portowe, i ze 119, które
posiadajà uprawnienia do
handlu w kraju, 58 zak∏a-
dami, prowadzàcymi
sprzeda˝ bezpoÊrednià.
Okres przejÊciowy otrzy-
ma∏o 51 zak∏adów tej
bran˝y, natomiast w 82
przypadkach inspektorzy

weterynaryjni musieli wstrzymaç produk-
cj .́ JednoczeÊnie w regionie powsta∏y 24
nowe zak∏ady.

JeÊli natomiast chodzi o przetwórstwo
mleka, to województwo ∏ódzkie znajduje
si´ w pierwszej szóstce najwi´kszych pro-
ducentów mleka w Polsce. Przetwórstwem
mleka w ¸ódzkiem zajmujà si´ 33 mleczar-
nie, z czego 18 to spó∏dzielnie mleczarskie,
ale tylko jedna nie spe∏nia jeszcze unijnych
norm. 21 zak∏adów przetwórstwa mleczne-
go w województwie ∏ódzkim posiada
uprawnienia eksportowe. Warto podkre-
Êliç, ˝e osiàgni´to ten poziom du˝ym wysi∏-
kiem organizacyjnym i finansowym.
Znacznie podnios∏a si´ równie˝ jakoÊç mle-
ka dostarczanego przez rolników. Jeszcze
kilka lat temu zaledwie 33 procent sprzeda-
wanego mleka mieÊci∏o si´ w klasie ekstra,
dziÊ prawie 90 procent. Jak podkreÊlajà
przetwórcy, bez surowca w najwy˝szej kla-
sie czystoÊci nie uda si´ wyprodukowaç
produktu o najwy˝szej jakoÊci, a tylko taka
polska ˝ywnoÊç mo˝e skutecznie konkuro-
waç na europejskich rynkach. Du˝ym po-
wodzeniem cieszy si´ w Europie mi´dzy in-
nymi nasze mleko w proszku. Prezes wie-
luƒskiej Spó∏dzielni Dostawców Mleka
Stefan Bartela otrzyma∏ w kwietniu ofert´
kupna mleka w proszku po 1700 dol. za to-
n ,́ zaÊ w maju, po wejÊciu do Unii, tak˝e
1700, tyle ˝e ju˝ w euro. Coraz lepszà reno-
mà na Zachodzie cieszà si´ nasze: mas∏o,
Êmietana i sery ̋ ó∏te. Za te produkty polscy
producenci b´dà otrzymywaç lepszà cen´
ni˝ przed wstàpieniem do Unii.

Produkcja mleka jest silnà kartà polskiej
gospodarki. Teraz chodzi o to, ˝eby nasi
rolnicy korzystali z tych samych praw, jakie
posiadajà producenci ˝ywnoÊci w krajach
dawnej pi´tnastki. W tym w∏aÊnie celu
ARiMR uruchomi∏a biura powiatowe
w ka˝dym z 22 powiatów naszego woje-
wództwa. Ponadto w WODR w Bratosze-
wicach powo∏ano nowy wydzia∏, którego
pracownicy b´dà na miejscu u rolnika po-
magaç w wype∏nianiu wniosków o dop∏aty
bezpoÊrednie i wnioski ewidencyjne.

Polska ˝ywnoÊç uchodzi za smacznà
i zdrowà. Wojewódzki lekarz weterynarii

Wójt przyszed∏ po swoje
Radnym z Komisji Nauki, Kultury

i Sportu uda∏o si´ zapanowaç nas Êrodka-
mi, skierowanymi na inwestycje w kulturze
i w sporcie. Za marnotrawstwo uznano roz-
praszanie pieni´dzy i powolnà, trwajàcà
kilka lat budow´ obiektów. Radni sà zda-
nia, ˝e pieni´dzy jest ma∏o, wi´c muszà byç
priorytety. Nie mo˝na odmawiaç dofinan-
sowania „Camerimage”, konkursowi im.
A. Tansmana, czy reprezentacyjnemu ze-
spo∏owi „Harnama”, gdy˝ w tych przypad-
kach mamy do czynienia z dobrà promocjà
województwa. Nie mo˝na nie wesprzeç ini-
cjatyw Stowarzyszenia „Mocni w Duchu”,
które w ca∏ym województwie prowadzi
Êwietlice Êrodowiskowe dla dzieci z bied-
nych rodzin. 

Radni postanowili zmniejszyç liczb´ roz-
poczynanych inwestycji sportowych i skie-
rowaç Êrodki tam, gdzie jest szansa na za-
koƒczenie inwestycji jeszcze w tym roku,
a najpóêniej w przysz∏ym. Dobrym przy-
k∏adem szybkiej budowy obiektów sporto-
wych jest Parz´czew, gdzie hal´ sportowà
wybudowano w ciàgu roku. Sprawozdanie
z post´pu prac zda∏ radnym osobiÊcie wójt
gminy Parz´czew, proszàc jednoczeÊnie
o rozliczenie inwestycji. 

W obradach komisji uczestniczy∏ rów-
nie˝ przedstawiciel Szko∏y Mistrzostwa
Sportowego w ¸odzi. Jest to prywatna pla-
cówka, za∏o˝ona pi´ç lat temu. Szko∏a sta-
∏a si´ prawdziwà kuênià m∏odych talentów.
Placówka liczy na wsparcie finansowe ze
strony samorzàdu województwa, zwiàzane
z inwestycjami sportowymi.

Inwestycje infrastrukturalne
W∏odzimierz Mielczarek – dyrektor De-

partamentu Rozwoju Regionalnego przed-
stawi∏ radnym z Komisji Gospodarki prio-
rytety, które uwzgl´dnia program rozwoju
województwa ∏ódzkiego na lata 2004-2006.
Ârodki, które w ramach kontraktu otrzyma
nasze województwo, przekazane zostanà
mi´dzy innymi na popraw´ infrastruktury
spo∏eczno-technicznej (domy pomocy spo-
∏ecznej, Êwietlice szkolne) oraz na tworzenie

Komisja Rolnictwa
i Ochrony Ârodowiska

Komisja Gospodarki
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z prac komisji
Jaros∏aw Naze, który do niedawna sprawo-
wa∏ funkcj´ inspektora ds. higieny Êrodków
spo˝ywczych pochodzenia zwierz´cego,
gwarantuje jakoÊç polskich wyrobów. Do-
tyczy to nie tylko ˝ywnoÊci produkowanej
w zak∏adach z rozpoznawanà markà, ale
równie˝ ma∏ych, rzemieÊlniczych. 

Co dalej z „Pilicà”
Cz∏onkowie Komisji Rolnictwa i Ochro-

ny Ârodowiska krytycznie oceniajà pro-
gram „Pilica”. Ich zdaniem, nawet samo-
rzàdy miast i gmin zaanga˝owane w pro-
gram, jak Piotrków Trybunalski, nie uto˝-
samiajà si´ z tym projektem. Radni Samo-
obrony zauwa˝yli, ˝e we wnioskach o Êrod-
ki unijne, jakie sk∏ada Piotrków, nie ma Êla-
du po „Pilicy”. Pad∏o wiele gorzkich s∏ów
pod adresem cz∏onków Komitetu Sterujà-
cego za brak spójnoÊci ich dzia∏aƒ.

Naczelnik Wydzia∏u Ochrony Ârodowi-
ska Ewa Kuchowicz zapozna∏a radnych
z realizacjà zadaƒ w zakresie gospodarki
odpadami, jakie zosta∏y na∏o˝one na po-
wiaty i gminy. Plany gospodarki odpadami
z∏o˝y∏o na razie 19 powiatów, spoÊród któ-
rych 13 otrzyma∏o pozytywnà opini .́ Pla-
ny z∏o˝y∏y równie˝ dwie gminy – Be∏chatów
i Podd´bice. Wszystkie gminy muszà z∏o˝yç
takie plany do 30 czerwca tego roku. 

Niepe∏nosprawni 
pod specjalnà opiekà

Dyrektor Regionalnego Centrum Polity-
ki Spo∏ecznej przy Urz´dzie Marsza∏kow-
skim Anna Mroczek zapozna∏a radnych,
cz∏onków Komisji Zdrowia i Polityki Spo-
∏ecznej, z nowymi zasadami przyznawania
Êrodków z Paƒstwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepe∏nosprawnych. Nie b´-
dzie mo˝na ju˝ uzyskaç dotacji na funkcjo-
nowanie organizacji i stowarzyszeƒ, jak by-
∏o to dawniej. Teraz finansowane mogà byç
jedynie konkretne zadania, umieszczone
w bud˝ecie wojewódzkim. Ponadto, pienià-
dze mogà byç przyznane konkretnej orga-
nizacji tylko na jeden projekt. Jadwiga B´-
da sugerowa∏a, aby przy wyborze projek-
tów decydowa∏y takie kryteria, jak pomoc
rodzinom wielodzietnym oraz bezrobot-
nym. Radni b´dà wspó∏pracowali z Woje-
wódzkà Spo∏ecznà Radà do spraw Osób
Niepe∏nosprawnych.

Q Q Q
Radni Samoobrony W∏odzimierz Janik

i Zbigniew ¸uczak zrezygnowali z prac
w klubie. Jak nas poinformowali, ich za-
miarem jest utworzenie nowego ko∏a rad-
nych sejmiku o nazwie Inicjatywa.

Dzia∏ „Z prac sejmiku” redaguje 
Anna Orzechowska

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

DO WÓD DO… UNIEJOWA

Ciekawe, ilu mieszkaƒców województwa
∏ódzkiego wie o mo˝liwoÊci korzystania
z kàpieli leczniczych w Uniejowie? Owszem,
Ciechocinek, Busko Zdrój, ale... Uniejów?

Tymczasem jest to jedno z czterech miejsc
na mapie Polski, gdzie sà czynne êród∏a wód
geotermalnych. Dzi´ki geotermii podhalaƒ-
skiej (uj´cie w Szaflarach), Zakopane po-
zbawione zosta∏o smogu; ogrzewane jest cie-
p∏em podziemnych wód. Znakomite rezulta-
ty w wykorzystaniu tego niekonwencjonal-
nego êród∏a energii cieplnej posiada miasto
Mszczonów. Woda z tamtejszych êróde∏ cie-
p∏ych ma t´ dodatkowà zalet ,́ ˝e nadaje si´
do celów spo˝ywczych. Najmniej sk∏adnie,
jak do tej pory, wykorzystujà swoje natural-
ne bogactwo Pyrzyce w województwie za-
chodniopomorskim. Natomiast Uniejów
robi to dobrze, na miar´ jednak bardzo
ograniczonych finansów. Z∏o˝a sà tam bo-
wiem bardzo bogate. Z trzech odwiertów
uruchomiono tylko dwa, a koszty pokry∏
Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska.
W spó∏ce „Geotermia Uniejów” wi´kszo-
Êciowym udzia∏owcem jest WFOÂiGW

w ¸odzi. Za jego sprawà wybudowano ko-
t∏owni ,́ odnowiono stary budynek, który
przysposobiono do celów administracyj-
nych i leczniczych, doprowadzono instala-
cj´ do wszystkich budynków u˝ytecznoÊci
publicznej na terenie miasta, a tak˝e do cz´-
Êci bloków mieszkalnych. Ciep∏o w kalory-
ferach p∏ynie tam bezpoÊrednio z ziemi. 

Warto zatem wybraç si´ do Uniejowa
i spóbowaç… pole˝eç w wannie, do której
woda p∏ynie prosto z podziemia i korzystaç
jednoczeÊnie z wodnego masa˝u. Mo˝na
moczyç cia∏o lub korzystaç tylko z inhalacji.

Dwa razy w tygodniu, pod opiekà doktor
Agaty Fater, na zabiegi przywo˝eni sà do
Uniejowa pacjenci ze szpitala im. Miko∏aja
Kopernika w ¸odzi. Po raz pierwszy przy-
glàda∏ si´ zabiegom marsza∏ek wojewódz-
twa Stanis∏aw Witaszczyk i ze zdumieniem
s∏ucha∏ tego, co mówili pacjenci z choro-
bami krà˝enia, tarczycy, reumatyzmem.
Z problemami uniejowskiej „Geotermii”
zapoznawa∏ marsza∏ka Stanis∏aw Olas,
przewodniczàcy Sejmiku Województwa
¸ódzkiego i przewodniczàcy rady spó∏ki.

Spó∏ka „Geotermia Uniejów” ma ponad
3,5 mln zad∏u˝enia i nie posiada takich
wp∏ywów, które zrównowa˝y∏yby chocia˝
amortyzacj .́ A zatem, wypada∏oby jà za-
mknàç na klucz. A to oznacza powrót do
zadymionego miasta. 

Z „Geotermià” w Uniejowie zapozna∏ si´
po raz pierwszy pewien potencjalny inwe-
stor, z dobrymi koneksjami wÊród amery-
kaƒskich przedsi´biorców. Czy uda mu si´
znaleêç Êrodki na pe∏niejsze wykorzystanie
uzdrowieƒczej mocy Uniejowa? Pan Broni-
s∏aw Radzik, Amerykanin z polskim rodo-
wodem, pozostawi∏ nadziej .́

Anna Orzechowska 

Pod patronatem „Ziemi ¸ódzkiej”

II Ogólnopolskie Âwi´to Wody w Uniejowie
– Samorzàd Uniejowa zwraca si´ z proÊbà o obj´cie patronatem medialnym obchodów 

II Ogólnopolskiego Âwi´ta Wody. Patronat nad obchodami II Ogólnopolskiego Âwi´ta Wody
objà∏ Jerzy Ma∏achowski – zast´pca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej. Jest to kontynuacja ubieg∏orocznego Âwi´ta, które by∏o wyrazem ho∏du
wobec ˝ywio∏u oraz aktywnym udzia∏em w krucjacie na rzecz prawid∏owego wykorzystania
i zagospodarowania wody w najró˝niejszej postaci – napisa∏ do redakcji  „Ziemi ¸ódzkiej”
burmistrz Uniejowa Jerzy Kaczmarek.

Z przyjemnoÊcià przyj´liÊmy zaproszenie pana burmistrza Jerzego Kaczmarka i zapew-
niamy, ˝e idea Êwi´ta jest nam bardzo bliska, a tematyka zwiàzana z ekologià poruszana jest
w ka˝dym numerze naszego czasopisma. 

Ogólnopolskie Âwi´to Wody odb´dzie si´ w dniach od 23 do 25 czerwca w Uniejowie, mie-
Êcie, które wodzie zawdzi´cza swój najwi´kszy rozwój. Chodzi zarówno o walory krajobra-
zowe okolic Êrodkowej Warty, jak i o wykorzystanie wód geotermalnych. 

Redakcja „Ziemi ¸ódzkiej”
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STOLICA NA SZYNACH
Czteroipó∏tysi´czne miasteczko KroÊnie-

wice w powiecie kutnowskim w Êwiadomo-
Êci ∏odzian istnieje pewnie jako punkt tran-
zytowy wypraw na pó∏noc Polski – nad
morze, pomorskie jeziora, na grzyby. O ty-
le charakterystyczny, ˝e ucià˝liwy, z trud-
nym, uskokowym skrzy˝owaniem dwu naj-
wa˝niejszych magistral drogowych kraju:
Trójmiasto – Cieszyn i Terespol – Âwiecko. 

Choç byç mo˝e nieliczni po∏àczà KroÊnie-
wice z dzia∏alnoÊcià Jerzego Dunin-Bor-
kowskiego, lokalnego Sarmaty i erudyty,
hetmana kolekcjonerów polskich, animato-

ra Klubu Mi∏oÊników Ksià˝ki, w∏aÊciciela
jedynego w Polsce komunistycznej prywat-
nego muzeum. Warto wiedzieç, ˝e zbiory
pana Jerzego stanowià kroÊniewicki oddzia∏
Muzeum Narodowego w Warszawie. 

Doprawdy jednak ma∏o kto wie, ˝e od
odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci, na
prze∏omie lat 1918/1919, w zasadzie do
dziÊ, KroÊniewice sà stolicà nie tylko Êred-
niej wielkoÊci gminy (z prawami miejskimi
od 560 lat). KroÊniewice sà bowiem stolicà
najwi´kszego na Êwiecie systemu autono-
micznej kolei, noszàcego – tradycyjnà ju˝
dziÊ – nazw´ Kolei Wàskotorowych Kujaw-
skich. Odró˝nia jà od sieci krajowej prze-
Êwit toru (obecnie w ca∏oÊci 750 mm – mie-
rzone od wewnàtrz, 4 mm poni˝ej po-
wierzchni g∏ówki szyny), tworzàc samo-
dzielny, skomunikowany z systemem ogól-
nopaƒstwowym przez tzw. stacje styczne,
uk∏ad komunikacyjny o rozleg∏oÊci i rozga-
∏´zieniu niespotykanym nigdzie tam, gdzie
dotar∏ wynalazek Stephensona. Wystarczy
uÊwiadomiç sobie, ˝e do dziÊ liniami kolei
kujawskich dojechaç mo˝na m.in. po∏udni-

kowo z Ozorkowa pod ̧ odzià do Nieszawy
pod Toruniem, a równole˝nikowo z Brze-
Êcia Kujawskiego pod W∏oc∏awkiem do
Gniezna pod Poznaniem.

Koleje Wàskotorowe Kujawskie nie po-
wsta∏y jako system spójny i zaplanowany.
Na prze∏omie XIX i XX stulecia transport
wàskotorowy powo∏a∏a do ˝ycia na tych te-
renach intensywna industrializacja – g∏ów-
nie cukrownictwo, inicjatywa samorzàdów
powiatowych – potrzebujàcych sprawnej
i taniej komunikacji oraz, co paradoksalne,
dzia∏ania pierwszej wojny Êwiatowej, wy-

magajàce b∏yskawicznej obs∏ugi zaopatrze-
nia frontu. Nowo powsta∏e paƒstwo pol-
skie nie tylko nie wzgardzi∏o obfità pozo-
sta∏oÊcià schy∏ku epoki zaborów, lecz uczy-
ni∏o wszelkie kroki, by z rozsianych po Ku-
jawach, wschodniej Wielkopolsce i ziemi
kutnowsko-∏´czyckiej, przedstawiajàcych
przeró˝nà kondycj´ techniczno-ekono-
micznà kolejek, uczyniç scalony system
transportowy. W∏àczenie kolei kujawskich
pod nadzór Paƒstwowego Zarzàdu Kolejo-
wego (póêniejsze PKP) nastàpi∏o ju˝
w 1919 r. Decyzja ta po∏àczona by∏a
z utworzeniem ich zarzàdu, podleg∏ego
Dyrekcji Kolei Paƒstwowych w Warszawie,
w∏aÊnie w KroÊniewicach.

Nieprzerwany dotàd status KroÊniewic,
jako wspomnianej stolicy centrum admini-
stracyjno-eksploatacyjnego kolei wàskoto-
rowych, zaskutkowa∏ powstaniem przy tym
w´êle szeregu, jedynych w swoim rodzaju,
instytucji i obiektów kolejowych (jak choç-
by najwi´ksze w Polsce warsztaty napraw-
cze taboru wàskotorowego), do dziÊ stano-
wiàcych de facto „miasto w mieÊcie”. To

KroÊniewice by∏y oÊrodkiem wiodàcym dla
tego typu transportu. Specyfik´ miejsca
doceni∏ w 1998 roku wojewoda p∏ocki, wpi-
sujàc uk∏ad komunikacyjny KroÊniewickiej
Kolei Dojazdowej, w granicach swego wo-
jewództwa – tj. w´ze∏ kroÊniewicki z naj-
wa˝niejszymi liniami, do rejestru zabyt-
ków; dziÊ pod auspicjami wojewódzkiego
konserwatora zabytków w ¸odzi procedura
w tej sprawie podlega uzupe∏nieniu.

Rok 2000 dla kolei wàskotorowych eks-
ploatowanych przez PKP sta∏ si´ prze∏o-
mowym w pe∏nym tego s∏owa znaczeniu –
podj´to strategicznà decyzj´ o ca∏kowitym
i ostatecznym wy∏àczeniu s∏u˝by kolei do-
jazdowych ze struktur modernizowanego
przedsi´biorstwa, wyznaczajàc, generalnà
tym razem, dat´ egzekucji na 31 grudnia
2001 r. Kolejnictwo wàskotorowe przynaj-
mniej przez dwadzieÊcia ostatnich lat egzy-
stowa∏o w poczuciu bycia z∏em koniecznym
dla „europeizujàcego” si´ przewoênika na-
rodowego. Dla kolei zarzàdzanych z Kro-
Êniewic, ka˝dy kolejny rok eksploatacji
up∏ywa∏ w nastroju „uciekni´cia spod ∏opa-
ty”. To ostatnie, „gordyjskie” rozwiàzanie
by∏o jednak o tyle wa˝ne, ˝e po raz pierw-
szy linii wàskotorowych nie skazano na
ekonomiczne up∏ynnienie, jako materia∏u
wsadowego dla hutnictwa, lecz w decyzji
zawarto s∏owa o woli przekazania kolejek
samorzàdom. Wiele sieci, np. wroc∏awska,
bydgoska, hrubieszowska, nie doczeka∏y
tej chwili. KroÊniewicka doczeka∏a i dlate-
go dziÊ mo˝na pisaç o niej w czasie teraê-
niejszym.

Historia zatoczy∏a ko∏o. Sto lat wczeÊniej
szereg pozornie niepowiàzanych okolicz-
noÊci powo∏a∏ do ˝ycia ten monstrualny
swà rozleg∏oÊcià system „kolejkowy”. Te-
raz, podobny w swej istocie splot zdarzeƒ,
pozwoli∏ jego trzon uratowaç. 

Egzystencja pod szafotem nie pozosta∏a
bez wp∏ywu na Êrodowisko pracownicze
i otoczenie spo∏eczne kolejek. Koleje dojaz-
dowe, kroÊniewickiej nie wy∏àczajàc, z re-
gu∏y funkcjonowa∏y w oÊrodkach ma∏ych,
ekonomicznie pobocznych, o silnie zrutyni-
zowanych mechanizmach spo∏eczno-go-
spodarczych. Spe∏nia∏y w nich, obok zadaƒ
przewozowych, bardzo istotne funkcje: jed-
nego z g∏ównych pracodawców, a przy tym
pewnego – paƒstwowego, dysponujàcego
szerokim „socjalem”, gospodarza sporego
majàtku, administratora ró˝nych zadaƒ
publicznych, choçby mieszkaniowych. 

Jednà z nielicznych w kraju skutecznych
reakcji na niesprzyjajàcy zespó∏ okoliczno-
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gów. Tak˝e poza czwartkiem wiele osób
ch´tnie korzysta z kolejki, by dojechaç do
miasta na zakupy, na poczt ,́ do urz´du, le-
karza, a nawet do… fryzjera. Nierentow-
noÊç ruchu osobowego jest oczywista i pr´-
dzej nale˝y oczekiwaç usuni´cia ruchu ni˝
wykszta∏towania jego op∏acalnoÊci. Stàd
w∏aÊnie wobec przewozów regionalnych no-
wa ustawa o transporcie kolejowym u˝ywa
okreÊlenia „obowiàzek s∏u˝by publicznej”.
Problem racji ekonomicznej dotyczy go tak
samo jak szkolnictwa powszechnego, me-
dycyny ratunkowej, czy instytucji kultury.
Zdaje si ,́ ˝e standardem cywilizacyjnym
jest wykonywanie nie tylko us∏ug pop∏at-
nych, lecz tak˝e inwestowanie w przedsi´-
wzi´cia tworzàce ∏ad spo∏eczny, bez podno-
szenia tzw. wartoÊci dodanej. Szefowie za-
rzàdów zainteresowanych gmin – Tadeusz
Woêniak (Dàbrowice), Jakub Âwitkiewicz
(Nowe Ostrowy) i Bogumi∏ Marciniak
(KroÊniewice), funkcj´ publicznà kroÊnie-
wickiej KD oceniajà jednoznacznie pozy-
tywnie. Zauwa˝ajàc niezbywalne zadanie
publiczne, wnoszà o minimalizacj´ kosztów,
wobec dotkliwego zubo˝enia mieszkaƒców.
Organy tych gmin niewàtpliwie starajà si´
pomóc na miar´ swoich mo˝liwoÊci, pami´-
taç jednak trzeba, ˝e nowa ustawa o trans-
porcie kolejowym g∏ównà trosk´ o finanso-
wanie przewozów powierza samorzàdowi
wojewódzkiemu, i to w∏aÊnie od marsza∏ka
województwa ∏ódzkiego i jego s∏u˝b w naj-
wi´kszej mierze zale˝eç b´dzie przysz∏oÊç
ruchu osobowego na kolejce.

Z roku na rok roÊnie atrakcyjnoÊç kolei
wàskotorowej jako podmiotu uczestniczà-
cego w obs∏udze szeroko rozumianej tury-
styki i rekreacji. Nie chodzi tu tylko o „mi-
∏oÊników kolei”, lecz o liczne grono osób
zainteresowanych niecodziennym sp´dza-
niem wolnego czasu. Najwi´kszy na Êwiecie
czynny system historycznej kolei dojazdo-
wej tworzy tu niepowtarzalne mo˝liwoÊci.

Szymon Ró˝ycki

Êci okaza∏o si´ powo∏anie Stowarzyszenia
Kolejowych Przewozów Lokalnych
(SKPL) z siedzibà w rodzinnym mieÊcie za-
∏o˝ycieli, tj. w Kaliszu. Organizacja ta za∏o-
˝ona zosta∏a w 2000 roku. 

Kolej kroÊniewicka sta∏a si´ przedmio-
tem obrad zarzàdu PKP SA w sierpniu
2001 r., podj´to wtedy historycznà uchwa∏´
wyra˝ajàcà wol´ przekazania ca∏ej, liczàcej
niemal 180 km sieci wàskotorowej samo-
rzàdowi miasta i gminy KroÊniewice. Cho-
dzi tu o wschodnià cz´Êç dawnych kolei ku-
jawskich: od Ozorkowa i Ko∏a do BrzeÊcia
i Lubraƒca na Kujawach. Eksploatacjà
cz´Êci zachodniej zajà∏ si´ podmiot z siedzi-
bà w Gnieênie, natomiast cz´Êç pó∏nocna,
wokó∏ w´z∏a w Dobrem Kujawskim,
w zwiàzku z brakiem zainteresowania prze-
wozami tamtejszej cukrowni, ma k∏opoty
ze znalezieniem gospodarza. 

Samorzàd kroÊniewicki zosta∏ do tak po-
stawionej woli PKP odpowiednio przygoto-
wany, zawa˝y∏a na tym nie tylko wspó∏praca
konsultacyjna z SKPL, lecz przede wszyst-
kim przedstawienie przez organizacj´ wyni-
ków jej dzia∏alnoÊci, po∏àczonej z aktywno-
Êcià podmiotów komunalnych. Na pozy-
tywne rozpatrzenie decyzji o obj´ciu kolejki
przez w∏adze municypalne z KroÊniewic
mia∏o te˝ wp∏yw poczucie ich odpowiedzial-
noÊci za ca∏oÊç miejscowej problematyki.
Radni i zarzàd szcz´Êliwie nie pozwolili na
kolejny, beznadziejny upadek zak∏adu
w gminie – bezrobocie, zniszczenie mienia,
stworzenie potencjalnej oazy dla z∏odziei
i chuliganów. Oto 9 paêdziernika 2002 r. za-
rzàd miejski w KroÊniewicach, reprezento-
wany przez burmistrzów: Bogumi∏a Marci-
niaka i Lecha Gmerka, przejà∏ umowà
w posiadanie ca∏oÊci KroÊniewickiej Kolei
Dojazdowej, stajàc si ,́ mówiàc j´zykiem

ustawy – zarzàdem tej kolei. W tym samym
dniu, na mocy stosownej uchwa∏y Rady
Miejskiej, ten˝e zarzàd powierzy∏ wykony-
wanie, z wykorzystaniem infrastruktury,
gminnej ju˝ kolejki, samorzàdowych zadaƒ
publicznych z zakresu transportu Stowarzy-
szeniu Kolejowych Przewozów Lokalnych
z Kalisza, kierowanemu przez prezesa To-
masza Strapagiela, tj. koncesjonowanemu
przewoênikowi kolejowemu, jedynemu
w województwie ∏ódzkim autonomicznemu
wzgl´dem spó∏ek PKP SA. Stowarzyszenie
w oparciu o tak powsta∏e umocowanie
utworzy∏o swà terenowà jednostk´ organi-
zacyjnà pod nazwà SKPL – KroÊniewicka
Kolej Dojazdowa, na której czele stanà∏
W∏adys∏aw Kacprzak.

Twórcze zainteresowanie, obok radnych
miasta KroÊniewice i okolicznych gmin, wy-
kazali wówczas szczególnie dyrektorzy miej-
scowych szkó∏ Anna Banasiak i Magdalena
Konczarek. Nie sposób nie spostrzec ca∏ko-
wicie nieodp∏atnego wk∏adu w ten pionier-
ski okres, który po∏o˝yli przedstawiciele wy-
specjalizowanych jednostek doradczo-
-wdro˝eniowych Andrzej Gibek z Centrum
Naukowo-Technicznego Kolejnictwa oraz
Jakub Majewski z Instytutu Rozwoju i Pro-
mocji Kolei, obaj z Warszawy. 

1 listopada 2002 r. rozpoczà∏ si´ na od-
nowionej organizacyjnie KroÊniewickiej
Kolei Dojazdowej, trwajàcy nieprzerwanie,
rozk∏adowy ruch publiczny – jedyny w wo-
jewództwie, wykonywany si∏ami spo∏eczny-
mi, niezale˝nie od faktycznego monopoli-
sty ogólnokrajowego.

Podstawà merytorycznà przewozów jest
regionalny ruch pasa˝erski, w relacjach
KroÊniewice – Ostrowy, Krzewie i Wielka
WieÊ Kujawska przez Dàbrowice, a wi´c
wszystkich, z których zrezygnowa∏o PKP
w czerwcu 2001r. Priorytetem jest przewóz
m∏odzie˝y szkolnej, dla której uruchomio-
no dodatkowy przystanek KroÊniewice 
Polna, niemal na progu liceum; nie mo˝na
pominàç tak˝e
„charytatywnego”
przewo˝enia dzieci
ucz´szczajàcych
do Szko∏y Podsta-
wowej z popege-
erowskiego osiedla
B∏onie. „Od za-
wsze” w KroÊnie-
wicach wa˝nym
wydarzeniem by∏
czwartkowy jar-
mark; szczególna
frekwencja w ten
dzieƒ uzasadnia
wyd∏u˝enie relacji
i kursowanie do-
datkowych pocià-
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Polski Producent ˚ywnoÊci

15 kwietnia 2004 r. w Centrum Handlo-
wym „Zjazdowa” odby∏ si´ VIII fina∏ wo-
jewódzkiego etapu konkursu Ogólnopol-
skiej Inicjatywy Pozytywistycznej „Polski

Producent ˚ywnoÊci”. Gospodarzem by∏
marsza∏ek województwa ∏ódzkiego Stani-
s∏aw Witaszczyk. Konkurs by∏ okazjà do
prezentacji i promocji przedsi´biorców
oraz wyrobów bran˝y spo˝ywczej, produ-
kowanych w naszym regionie.

W konkursie wzi´∏y udzia∏ 22 firmy,
które zaprezentowa∏y 76 produktów.

Kapitu∏a wojewódzka, której przewod-
niczy∏a Krystyna Ozga, cz∏onek zarzàdu
województwa ∏ódzkiego, wy∏oni∏a 9 laure-
atów. Jury ocenia∏o mi´dzy innymi walory
smakowo-˝ywieniowe, oryginalnoÊç pre-
zentowanego produktu, umiej´tnoÊç pro-
mocji i prezentacji produktu, opakowanie
i jego funkcjonalnoÊç.

Kapitu∏a uhonorowa∏a wszystkie firmy
dyplomami uznania. Dziewi´ç najlepszych
firm, nominowanych do udzia∏u w targach
Polagra 2004 w Poznaniu, otrzyma∏o pu-
chary ufundowane przez zarzàd woje-
wództwa ∏ódzkiego.

Najwy˝ej oceniono Okr´gowà Spó∏-
dzielni´ Mleczarskà w Pabianicach za bio-
jogurt „Tiramisu”. Tadeusz Wlaêlak,
przedstawiciel nagrodzonej firmy, powie-
dzia∏, ˝e jest to nowy produkt, który dzi´-
ki przyznanemu wyró˝nieniu zyska sku-
tecznà promocj´ i wejdzie do sprzeda˝y na
terenie ca∏ego kraju.

Pozostali laureaci konkursu to:
– Zak∏ad Piekarniczy Henryka Olszyƒ-

skiego – za chleb trójziarnisty z miodem,
– Zak∏ady Przetwórstwa Mi´snego

„Grot” – za szynk´ staropolskà,

– Spó∏dzielnia Ogrodniczo-Pszczelar-
ska „Pszczó∏ka” w ¸owiczu – za powid∏a
Êliwkowe,

– Zak∏ad Produkcyjny „Victus” – za pa-
tisony konserwowe,

– Firma „Bracia Urbanek” – za chrzan
∏owicki,

– Spó∏dzielnia Dostawców Mleka
w Wieluniu – za ser twarogowy Basta,

– PPH „Klimeko” – za serek w´dzony,
– Zak∏ad Przetwórstwa Mi´snego Grze-

gorza Nowakowskiego – za pasztetowà.

Wizyta przedstawiciela
Parlamentu Europejskiego
w ¸odzi

17 kwietnia 2004 r. goÊci∏ w ¸odzi
Hans-Gert Poettering, przewodniczàcy
Klubu Europejskiej Partii Ludowej i Eu-
ropejskich Demokratów, najwi´kszego
klubu w Parlamencie Europejskim. Hans-

-Gert Poettering wyg∏osi∏ w Instytucie Eu-
ropejskim w ¸odzi odczyt pt. „Wizje po-
szerzonej Unii Europejskiej”. GoÊç z Nie-
miec przedstawi∏ w∏asne wnioski i spo-
strze˝enia dotyczàce szans i zagro˝eƒ wy-
nikajàcych z rozszerzenia Wspólnoty Eu-
ropejskiej o nowe kraje.

Na zaproszenie marsza∏ka, deputowany
do europarlamentu z∏o˝y∏ wizyt´ w nowej
siedzibie Sejmiku Województwa ¸ódzkie-
go. W spotkaniu uczestniczyli mi´dzy in-
nymi wicemarsza∏ek Sejmu RP Janusz
Wojciechowski, marsza∏ek województwa
∏ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk, prezy-
dent ¸odzi Jerzy Kropiwnicki oraz przed-
stawiciele parlamentu RP.

Hans-Gert Poettering zapozna∏ si´ z da-
nymi dotyczàcymi infrastruktury, gospo-
darki i walorów turystycznych wojewódz-
twa oraz planami rozwoju i promocji regio-
nu ∏ódzkiego w UE, przygotowanymi przez
Departament Promocji i Wspó∏pracy Za-
granicznej Urz´du Marsza∏kowskiego.

Konkurs recytatorski 
„Strofy o Ojczyênie”

18 kwietnia 2004 r. w Pa∏acu M∏odzie˝y
im. Juliana Tuwima w ¸odzi odby∏ si´
koncert galowy XII Harcerskiego Ogól-
nopolskiego Konkursu Recytatorskiego
„Strofy o Ojczyênie”. Konkurs pod hono-
rowym patronatem marsza∏ka wojewódz-
twa ∏ódzkiego i finansowym wsparciu Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowi-
ska i Gospodarki Wodnej zorganizowany
zosta∏ przez Komend´ Choràgwi ¸ódzkiej
ZHP im. Aleksandra Kamiƒskiego oraz
Pa∏ac M∏odzie˝y w ¸odzi.

Laureaci konkursu otrzymali od Stani-
s∏awa Witaszczyka – marsza∏ka woje-
wództwa – okolicznoÊciowe dyplomy
z gratulacjami oraz albumy i wydawnic-
twa o regionie ∏ódzkim.



Polska w Unii Europejskiej 
1 maja 2004 roku, z okazji wejÊcia Pol-

ski do UE, w Instytucie Europejskim
w ¸odzi uroczyÊcie wciàgni´to na masz
flag´ Unii Europejskiej. W uroczystoÊci
uczestniczyli mi´dzy innymi premier RP
Leszek Miller, wicepremier Marek Pol,
marsza∏ek województwa ∏ódzkiego Stani-
s∏aw Witaszczyk, wojewoda ∏ódzki
Krzysztof Makowski oraz prezydent ¸o-
dzi Jerzy Kropiwnicki. 

Premier Miller podkreÊli∏ w swoim wy-
stàpieniu historyczne znaczenie wejÊcia
Polski do struktur zjednoczonej Europy
oraz zas∏ugi wszystkich si∏ politycznych
i spo∏ecznych, które to umo˝liwi∏y. Uro-
czystego wciàgni´cia flagi Unii Europej-
skiej na masz dokonali ̋ o∏nierze kompanii
honorowej 25 Brygady Kawalerii Po-
wietrznej. Po odegraniu hymnu Unii, na
zakoƒczenie uroczystoÊci, wszyscy goÊcie
honorowi dokonali wpisów w ksi´dze pa-
miàtkowej Instytutu.

¸ódzkie na festynie 
w Brukseli

1 maja 2004 roku w Brukseli odby∏ si´
festyn z okazji wejÊcia Polski do Unii Euro-
pejskiej. Województwo ∏ódzkie oraz miasto
¸ódê aktywnie uczestniczy∏y w tych wyda-
rzeniach. ZaprezentowaliÊmy si´ na wspól-
nym regionalnym stoisku przed Parlamen-
tem Europejskim oraz na stoisku Polski,
w siedzibie Komisji Europejskiej. Jednà
z atrakcji ∏ódzkiego stoiska by∏y wyroby lo-
kalnych twórców ludowych, zaproszonych
do udzia∏u w uroczystoÊciach przez Urzàd
Marsza∏kowski w ¸odzi.

Region ∏ódzki reprezentowa∏y w Bruk-
seli mi´dzy innymi Zespó∏ Muzyki Daw-
nej i Kwartet Saksofonowy z Akademii
Muzycznej w ¸odzi. Koncerty ∏ódzkich
muzyków zosta∏y entuzjastycznie przyj´te
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15 lat WODN w ¸odzi
21 kwietnia 2004 r. Wojewódzki OÊro-

dek Doskonalenia Nauczycieli w ¸odzi
obchodzi∏ jubileusz 15-lecia dzia∏alnoÊci.
W uroczystym spotkaniu uczestniczyli sa-
morzàdowcy z terenu naszego wojewódz-
twa, Urz´du Marsza∏kowskiego, przedsta-
wiciele kuratorium oÊwiaty w ¸odzi oraz
Êrodowiska nauczycielskiego.

WODN, podleg∏y Departamentowi
Kultury, Edukacji i Sportu Urz´du Mar-
sza∏kowskiego, Êwiadczy us∏ugi doradcze,
organizuje szkolenia, promuje osiàgni´cia
placówek oÊwiatowych i zapewnia im ak-
tualnà informacj´ pedagogicznà. 

OÊrodek prowadzi kursy, warsztaty i se-
minaria.W roku szkolnym 2002/2003 zre-
alizowano tutaj ponad 180 kursów, w któ-
rych uczestniczy∏o oko∏o 7000 nauczycieli.
W trakcie szkoleƒ s∏uchacze rozwijajà
umiej´tnoÊci zarzàdzania kadrà oÊwiato-
wà, stosowania metod aktywizujàcych,
udzielania pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej oraz obs∏ugi komputera i korzy-
stania z Internetu. Ponadto placówka pro-
wadzi dzia∏alnoÊç wydawniczà w zakresie
metodyki oraz publikacji b´dàcych efek-
tem pracy warsztatowej podczas zaj´ç
w oÊrodku.

Od 10 lat ukazuje si´ równie˝ czasopi-
smo „Przeglàd Edukacyjny”. Potwierdze-
niem dba∏oÊci w∏adz oÊrodka o ciàg∏y roz-
wój kadry i wysokie kompetencje nauczy-
cieli konsultantów jest dwukrotne (w la-
tach 2001 i 2002) przyznanie Wojewódz-
kiemu OÊrodkowi Doskonalenia Nauczy-
cieli w ¸odzi – god∏a „Inwestor w kapita∏
ludzki”.

Przedszkolaki w operze
27 kwietnia 2004 r. na deskach Teatru

Wielkiego w ¸odzi odby∏ si´ fina∏ konkur-
su muzycznego pt. „Przedszkolaki Êpiewa-

jà znane arie operowe i operetkowe”. Ce-
lem konkursu, zorganizowanego pod pa-
tronatem honorowym ministra kultury
oraz marsza∏ka województwa ∏ódzkiego,
jest upowszechnianie sztuki oraz popula-
ryzacja muzyki powa˝nej wÊród naj-
m∏odszych. Do tegorocznej III edycji
konkursu zg∏osi∏o si´ ponad 80 dzieci
z 30 przedszkoli z ¸odzi i okolic.

PublicznoÊç owacyjnie przyjmowa∏a
oryginalnie wykonywane przez m∏odych
artystów arie ze znanych oper, m.in.:
„Carmen” G. Bizeta, „Strasznego dworu”
i „Halki” S. Moniuszki.

Konkurs muzyczny zaplanowany jako
impreza edukacyjna o charakterze mu-
zyczno-teatralnym, by∏ równie˝ okazjà
do dobrej zabawy dla dzieci wyst´pujà-
cych na scenie oraz licznie przyby∏ych do
∏ódzkiej opery widzów.

Najm∏odsi finaliÊci ubieg∏orocznej
edycji zostali zaproszeni do udzia∏u
w Festiwalu M∏odych Talentów w Paca-
nowie.
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administracji samorzàdowej z wojewódz-
twa ∏ódzkiego. Strony internetowe mo˝na
zg∏aszaç do 15 wrzeÊnia 2004 r. Ich ocena
odb´dzie si´ w dniach 16 – 30 wrzeÊnia
2004 r. Inicjatorem i organizatorem kon-
kursu sà: Wydzia∏ Informacyjno-Praso-
wy i Departament Promocji i Wspó∏pra-
cy Zagranicznej Urz´du Marsza∏kow-
skiego w ¸odzi.

– To przedsi´wzi´cie ma na celu zmobi-
lizowanie urz´dów administracji samorzà-
dowej do bardziej ekspansywnego wyko-
rzystywania stron internetowych, do pre-
zentacji i promocji atrakcyjnoÊci oraz po-
tencja∏u spo∏eczno-gospodarczego, kultu-
ralnego i turystycznego gmin, powiatów
i ca∏ego regionu. AtrakcyjnoÊç gminy, mia-
sta i powiatu to tak˝e sprawnoÊç i efektyw-

noÊç funkcjonowania administracji samo-
rzàdowej i podleg∏ych jej struktur organi-
zacyjnych. Nie bez znaczenia jest tu tak˝e
przejrzystoÊç i jawnoÊç procedur post´po-
wania oraz dost´pnoÊç informacyjna – na-
pisa∏ do w∏adz samorzàdów lokalnych
marsza∏ek województwa Stanis∏aw Wi-
taszczyk.

(Regulamin konkursu dost´pny jest na
stronie: www.lodzkie.pl)
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kronika zarzàdu
Praktycznie o funduszach
strukturalnych 

Od 13 do 15 kwietnia pracownicy Urz´-
du Marsza∏kowskiego w ¸odzi goÊcili
w Grazu w Austrii. Kraj zwiàzkowy Styria
pozostaje jednym z najwa˝niejszych part-
nerów regionalnych naszego województwa. 

G∏ównym celem wizyty w Grazu by∏o
praktyczne zapoznanie si´ z obs∏ugà fun-
duszy strukturalnych, funkcjonowaniem
utworzonych w celu instytucji oraz we-
wn´trznymi dokumentami urz´dowymi. 

Wyjazd do Grazu pozwoli∏ na poznanie
struktury, zadaƒ, programu planowania
przestrzennego i rozwoju regionalnego
Styrii oraz sposobów finansowania pro-
jektów realizowanych przy wspó∏udziale
Êrodków z funduszy strukturalnych. Go-
Êcie z ¸odzi mieli okazj´ obejrzeç prezen-
tacj´ zintegrowanego programu operacyj-
nego Austrii i porozmawiaç na temat do-
Êwiadczeƒ zwiàzanych z jego przygotowa-
niem i funkcjonowaniem. 

Podczas pobytu w Grazu dosz∏o do spo-
tkania z nowo wybranym wicemarsza∏-
kiem kraju zwiàzkowego Styrii Geraldem
Schoepferem, do którego kompetencji na-
le˝y mi´dzy innymi wspó∏praca zagranicz-
na oraz podpisywanie umów o wspó∏pra-
cy mi´dzyregionalnej. Spotkanie by∏o
okazjà do poinformowania o planowa-
nym podpisaniu umowy pomi´dzy woje-
wództwem ∏ódzkim a krajem zwiàzkowym
Styria w paêdzierniku 2004 r. oraz do
wst´pnego zaproszenia wicemarsza∏ka do
odwiedzenia województwa ∏ódzkiego. 

¸odzianie spotkali si´ równie˝ z rekto-
rem Uniwersytetu Muzycznego w Grazu,
gdzie rozmawiano o mo˝liwoÊciach wspó∏-
pracy z ∏ódzkà Akademià Muzycznà.
Rektor prof. Otto Kolleritsch wyrazi∏ wol´
wspó∏pracy i przekaza∏ komplet materia-
∏ów informacyjnych o uczelni dla rektor
Anny Weso∏owskiej-Firlej. 

zarówno przez mieszkaƒców Brukseli, jak
i goÊci uczestniczàcych w obchodach
przystàpienia 10 nowych paƒstw do Unii
Europejskiej.

Ka˝de nowe paƒstwo w zjednoczonej
Europie mia∏o mo˝liwoÊç zaprezentowa-
nia na Grand Place, g∏ównym rynku
w Brukseli, tego, co najciekawsze z jego
narodowej oferty. Gwiazdà wieczoru by∏
∏ódzki zespó∏ „Blue Cafe”.

Rocznica 
uchwalenia konstytucji 

Mszà w archikatedrze ∏ódzkiej rozpo-
cz´∏y si´ uroczyste obchody Âwi´ta Kon-
stytucji 3 maja w województwie ∏ódzkim.
Kwiaty przed Grobem Nieznanego ˚o∏-
nierza z∏o˝yli przedstawiciele w∏adz samo-
rzàdowych i paƒstwowych, organizacji
spo∏ecznych, politycznych oraz licznie
zgromadzeni mieszkaƒcy ¸odzi. W imie-
niu samorzàdu województwa ∏ódzkiego
wieniec z∏o˝y∏ marsza∏ek Stanis∏aw Wi-
taszczyk. UroczystoÊç zakoƒczy∏a defilada
kompanii honorowych – 25 Brygady Ka-
walerii Powietrznej, Komendy Wojewódz-
kiej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w ¸odzi.

Âwi´to narodowe 3 Maja ustanowiono
dla uczczenia jednego z najwa˝niejszych
wydarzeƒ w historii Rzeczpospolitej. Og∏o-

szona w 1791 r. ustawa rzàdowa by∏a pierw-
szym takim aktem w Europie, a drugim
w Êwiecie, po konstytucji amerykaƒskiej.

Strona na medal
6 maja rozpoczà∏ si´ konkurs na naj-

lepszà stron´ internetowà jednostki sa-
morzàdowej o nagrod´ marsza∏ka woje-
wództwa ∏ódzkiego. Przedmiotem kon-
kursu sà strony internetowe jednostek

Obchody 3 Maja w ¸odzi
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BIEGLI W MOWIE I PRACY
Do Anglii ju˝ nie na czarno

Istotne znaczenie podczas targów mia∏
te˝ udzia∏ brytyjskiej i polskiej kadry
Eures (europejska sieç poÊrednictwa pra-
cy), która polega∏a na informowaniu na
temat warunków ˝ycia i pracy w Wielkiej
Brytanii oraz promowaniu systemu Eures.
Ka˝dy zainteresowany móg∏ otrzymaç
odpowiedni skrypt zawierajàcy potrzebne
informacje dla osób podejmujàcych prac´
w Wielkiej Brytanii.

Wed∏ug informacji MT¸, w ciàgu
dwóch dni (19 i 20 kwietnia) pawilon wy-
stawienniczy odwiedzi∏o 7000 osób,

a w rozmowach wzi´∏o udzia∏ 1100
osób (450 zakwalifikowanych na
podstawie przes∏anych ankiet,
a reszta w trakcie targów).

Wspó∏prac´ podj´∏o 23 asysten-
tów powiatowych Eures oraz po-
nad 25 wolontariuszy – studentów
∏ódzkich uczelni. Wszystkie osoby
pos∏ugiwa∏y si´ biegle j´zykiem an-
gielskim i zaanga˝owane by∏y m.in.
do obs∏ugi stoisk wystawienni-
czych.

Targi rekrutacyjne mia∏y szeroki
oddêwi´k w mediach regionalnych
i ogólnopolskich. Zarówno lokal-
na, jak i ogólnopolska telewizja in-
formowa∏y o wydarzeniu, a w lo-
kalnej prasie ukaza∏y si´ informacje
na temat targów, nale˝àce do wa˝-
niejszych w tych dniach. Opinie na
temat targów by∏y jednoznacznie
pozytywne. 

Polsko-Brytyjskie Targi Rekruta-
cyjne w ¸odzi by∏y pierwszym tego typu
przedsi´wzi´ciem w Polsce. Zadania stra-
tegiczne postawione w programie targów
zosta∏y zrealizowane. Przy okazji wspó∏-
pracy z instytucjami w regionie i w kraju,
WUP w ¸odzi nawiàza∏ kontakty, które
mogà byç przydatne w realizacji innych
zadaƒ.

Wojewódzki Urzàd Pracy w ¸odzi jako
pierwszy w kraju przetestowa∏ wspó∏pra-
c´ w ramach systemu Eures, co daje prze-
wag´ nad pozosta∏ymi urz´dami w Polsce.
Nawiàza∏ równie˝ kontakty z pracodaw-
cami brytyjskimi, które mogà zaowoco-
waç dalszymi ofertami pracy z ich strony.

Rzetelna organizacja targów, co nale˝y
podkreÊliç, by∏a wynikiem wspó∏pracy or-
ganizatorów i partnerów przedsi´wzi´cia,
stanowi równie˝ element promocji nasze-
go miasta i regionu.

(oprac. J.M.)

Gospodarka brytyjska prze˝ywa okres
prosperity. Dziennie w Wielkiej Brytanii
pojawia si´ ok. 8 tys. nowych miejsc pra-
cy, których tamtejszy rynek nie jest w sta-
nie zape∏niç rodzimymi pracownikami.
W sumie na brytyjskim rynku pracy po-
zostaje ok. 500 tys. wakatów. Otwarcie
si´ Wielkiej Brytanii na pracowników
z Polski ma stanowiç szans´ na zrówno-
wa˝enie popytu brytyjskich pracodawców
na nadwy˝k´ polskiej si∏y roboczej. 

Zgodnie z zapowiedzià w poprzednim
numerze „Ziemi ¸ódzkiej”, opiszemy po-
krótce przebieg Polsko-Brytyj-
skich Targów Rekrutacyjnych.
Ostatecznie w przedsi´wzi´cie zo-
stali zaanga˝owani jako organiza-
torzy za strony polskiej: Minister-
stwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej, Urzàd Marsza∏kow-
ski w ¸odzi, Wojewódzki Urzàd
Pracy w ¸odzi. Partnerami pro-
jektu zostali: ¸ódzki Urzàd Woje-
wódzki w ¸odzi oraz Urzàd Mia-
sta ¸odzi. Ze strony brytyjskiej
organizatorem by∏ Jobcentre Plus. 

Polsko-Brytyjskie Targi Rekru-
tacyjne zosta∏y zaplanowane jako
przedsi´wzi´cie nastawione na
bezpoÊredni kontakt brytyjskich
pracodawców z polskimi praco-
biorcami, w efekcie którego mia∏
nastàpiç ostateczny dobór kandy-
datów do zatrudnienia w Wielkiej
Brytanii. W trakcie przygotowaƒ
do targów odby∏y si´ dwa ciekawe
wydarzenia: seminarium na temat warun-
ków ˝ycia i pracy w Wielkiej Brytanii 9
marca 2004 roku oraz wizyta przedstawi-
cieli Wojewódzkiego Urz´du Pracy w ¸o-
dzi w Londynie 23 marca 2004 r.

Na poczàtku marca 2004 roku Wydzia∏
PoÊrednictwa Pracy otrzyma∏ pierwsze
oferty ze strony pracodawców brytyjskich,
deklarujàcych przyjazd na targi. Praco-
dawcy reprezentowali nast´pujàce bran˝e:
hotelarskà, gastronomicznà, ochroniar-
skà, przetwórstwa i przemys∏u spo˝ywcze-
go, medycznà, technicznà i us∏ugowà.
¸àcznie zaoferowano 960 miejsc.

W celu dotarcia z ofertami pracy do
zainteresowanych podj´to m.in. nast´pu-
jàce dzia∏ania: oferty zosta∏y umieszczo-
ne na tablicach informacyjnych w siedzi-
bie WUP, na stronie internetowej WUP
w ¸odzi, wykorzystano posiadane zaso-
by w celu dotarcia do zainteresowanych

osób, informacj´ o ofertach przes∏ano do
ponad stu instytucji publicznych i pry-
watnych w województwie ∏ódzkim, na-
wiàzano wspó∏prac´ z urz´dami pracy
w kraju.

Jedynà formà przyjmowania zg∏oszeƒ
by∏o przesy∏anie formularzy dost´pnych
na stronie internetowej pocztà elektro-
nicznà. Jedna osoba mog∏a kandydowaç
do 3 stanowisk pracy. W ciàgu miesiàca
WUP w ¸odzi otrzyma∏ ponad 3000 zg∏o-
szeƒ do pracy w Wielkiej Brytanii. Stronie
brytyjskiej przes∏ano ponad 1200 aplikacji

spe∏niajàcych wymogi ofert. Promocja
Polsko-Brytyjskich Targów Rekrutacyj-
nych pozostawa∏a w Êcis∏ym zwiàzku
z prowadzonym naborem. 

Polsko-Brytyjskie Targi Rekrutacyjne
stanowi∏y po∏àczenie targów pracy z tar-
gami rekrutacyjnymi. W Pawilonie „A”
MT¸ wystawili si´ pracodawcy brytyjscy
w celu nawiàzania kontaktu z potencjal-
nymi pracownikami oraz w celu informo-
wania o swojej firmie, a w hali EXPO Bis
odbywa∏y si´ równolegle rozmowy kwali-
fikacyjne z osobami zaproszonymi przez
pracodawców na podstawie ankiet prze-
s∏anych przez WUP w ¸odzi. 

W targach wzi´∏o udzia∏ 28 firm, a 25
prowadzi∏o rekrutacj .́ Rekrutacji nie pro-
wadzi∏y firmy z bran˝y medycznej, które
nastawi∏y si´ na informowanie o mo˝liwo-
Êci podj´cia pracy w Wielkiej Brytanii
przez polski personel medyczny.

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl
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SKUTECZNE 
PRZEDSI¢BIORSTWO SPO¸ECZNE

Krakowa, TPN podjà∏ decyzj´ o utwo-
rzeniu hotelu na terenie pod∏ódzkiego
oÊrodka „Zacisze”. W ramach projektu
powstanie hotel (w zmodernizowanym,
jednym z dwóch istniejàcych budynków),
kryta uje˝d˝alnia koni (która poszerzy
zakres us∏ug istniejàcej stajni) oraz basen
wraz z ca∏ym zapleczem rekreacyjno-re-
habilitacyjnym. W planach jest sauna,
solarium, sala do rehabilitacji, si∏ownia.

Jak mówi kierownik oÊrodka „Zacisze”
Agnieszka Niedêwiedzka, kompleks ten
b´dzie ukierunkowany na aktywny wypo-
czynek. Firma socjalna dostosowana jest
do lokalnych warunków i nastawiona jest
na rekreacj ,́ podczas gdy krakowska ofer-
ta jest skierowana do klientów bizneso-
wych, turystów. Te dwa modele majà byç
wzorcem dla innych oÊrodków i organiza-
cji, a tak˝e miejscem szkoleƒ dla stowarzy-
szeƒ pomagajàcym niepe∏nosprawnym.

W OÊrodku Rehabilitacyjno-Wypo-
czynkowym „Zacisze” projekt firmy so-
cjalnej wdra˝any b´dzie przez 4 lata.
Przeprowadzono ju˝ cz´Êciowy remont
bazy hotelowej, rozpocz´to proces
wst´pnego naboru i szkolenia osób nie-
pe∏nosprawnych psychicznie. Oprócz
stworzenia miejsc pracy w∏aÊnie dla nich
(b´dà pe∏niç tam rozmaite funkcje, np.
recepcjonistki, sprzàtaczki, pokojówki,
pracownika gospodarczego, sprzedaw-

Prze∏amanie stereotypów, przeciwsta-
wienie si´ dyskryminacji osób chorych
na schizofreni´ – to g∏ówne cele Towa-
rzystwa Przyjació∏ Niepe∏nosprawnych.
Organizacja pozarzàdowa, dzia∏ajàca na
terenie województwa ∏ódzkiego, wyró˝-
nia si´ nie tylko aktywnoÊcià, ale i niety-
powym pomys∏em na pomoc osobom
chorujàcym na schizofreni .́

SKUTECZNA REHABILITACJA
TPN pomaga osobom przewlekle cho-

rujàcym psychicznie i ich rodzinom.
W swej ponaddziesi´cioletniej historii
Towarzystwo, poszerzajàc swà dzia∏al-
noÊç, organizuje kluby wsparcia, turnusy
rehabilitacyjne, zak∏ada oÊrodki rehabili-
tacyjno-opiekuƒcze. Pod koniec 1995 ro-
ku, przy wsparciu PFRON, TPN wyku-
pi∏o oÊrodek w Jedliczu A (okolice pod-
∏ódzkich Grotnik), gdzie powsta∏ OÊro-
dek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
„Zacisze”. 

G∏ównym celem dzia∏alnoÊci „Zaci-
sza” jest adaptacja spo∏eczna osób cho-
rych na schizofreni ,́ które nie wymagajà
leczenia szpitalnego, ale te˝ nie dajà so-
bie rady z samodzielnym funkcjonowa-
niem. W Jedliczu oprócz mieszkaƒ chro-
nionych dzia∏a tak˝e Zak∏ad Opiekuƒ-
czo-Leczniczy. Z ka˝dym podopiecznym
ustalany jest indywidualnie program re-
habilitacji, dostosowany do potrzeb
i mo˝liwoÊci niepe∏nosprawnych. Jest to
miejsce przywracania chorych spo∏e-
czeƒstwu i przede wszystkim Êwiata –
chorym. Pobyt tutaj nie s∏u˝y izolacji,
a przygotowaniu do ˝ycia poÊród innych,
we wspólnocie. Przez rozmaite dzia∏ania
chorych nie zwalnia si´ z ˝ycia, a oswaja
z codziennoÊcià. W ramach opieki za-
gwarantowane sà specjalne zaj´cia: na-
uka prowadzenia gospodarstwa domo-
wego, spraw bud˝etowych, higieny, hipo-
terapia, arteterapia, muzykoterapia.

TPN, oprócz opieki ca∏odobowej, po-
siada w swej strukturze tak˝e dwa oÊrod-
ki dzienne, gdzie wa˝nym kierunkiem
dzia∏aƒ jest aktywizacja zawodowa pod-
opiecznych. Organizacja ta oferuje zró˝-
nicowane formy terapii, najwi´kszy na-
cisk k∏adzie jednak na aktywizacj´ zawo-
dowà niepe∏nosprawnych. Od 5 lat
w swoich placówkach zatrudnia 56 osób
chorych psychicznie. Kilkuletnie do-
Êwiadczenia doprowadzi∏y do wniosku,

˝e to praca jest najbardziej skutecznà
formà rehabilitacji.

FIRMA SOCJALNA
Efektem wspó∏pracy TPN ze szkockà

organizacjà Community Enterprise Limi-
ted oraz krakowskim stowarzyszeniem
„Zdrowie Psychiczne” jest projekt (wdra-
˝any od 2000 r.), którego celem jest wy-
pracowanie w Polsce formu∏y firmy socjal-
nej. W∏aÊnie te dwie polskie organizacje
wybrane zosta∏y do stworzenia wzorcowej
rehabilitacji osób chorych psychicznie. 

Firma spo∏eczna to dzia∏alnoÊç gospo-
darcza, która ∏àczy zasady dzia∏ania
podmiotów gospodarczych, potrzeb´
konkurencyjnoÊci i osiàgania zysków
z celami spo∏ecznymi. Wa˝ne sà tutaj ko-
rzyÊci do zatrudnionych, klientów i spo-
∏eczeƒstwa. Firma socjalna jest stworzo-
na dla zatrudnienia osób niepe∏nospraw-
nych i nieradzàcych sobie na rynku pra-
cy. Obydwie organizacje otwierajà hote-
le, w których pracowaç b´dà przede
wszystkim osoby chore na schizofreni ,́
szczególnie nara˝one na marginalizacj´
spo∏ecznà. 

Tereny, na których dzia∏ajà obydwa sto-
warzyszenia, pociàgajà za sobà koniecz-
noÊç zró˝nicowania profilów firm socjal-
nych. Stowarzyszenie „Zdrowie Psy-
chiczne” otworzy∏o hotel w centrum

OÊrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Zacisze”
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Polska nale˝y do nielicznych paƒstw, któ-
re w spisach powszechnych uwzgl´dniajà
zagadnienia niepe∏nosprawnoÊci. 

Zgodnie z metodologià Narodowego
Spisu Powszechnego LudnoÊci i Mieszkaƒ
2002 osoba niepe∏nosprawna to ta, która
posiada∏a w momencie jego przeprowa-
dzenia odpowiednie orzeczenie wydane
przez upowa˝niony organ, lub osoba, któ-
ra takiego orzeczenia nie posiada∏a, ale
odczuwa∏a ograniczenie sprawnoÊci w wy-
konywaniu czynnoÊci podstawowych dla
swojego wieku. CzynnoÊci podstawowe
rozumiane sà nast´pujàco: dla niemowlàt
– prawid∏owa reakcja na bodêce zewn´trz-
ne, dla dzieci w wieku przedszkolnym –
zdolnoÊç uczestniczenia w grach i zaba-
wach w grupie rówieÊników, dla dzieci
w wieku szkolnym – nauka i uczestnictwo
we wszystkich rodzajach obowiàzkowych
zaj´ç, dla osób w wieku aktywnoÊci zawo-
dowej – praca, nauka bàdê prowadzenie
gospodarstwa domowego, natomiast dla
osób w wieku starszym – samoobs∏uga
w ˝yciu codziennym. 

ZbiorowoÊç osób niepe∏nosprawnych
podzielona zosta∏a na dwie grupy: osoby
niepe∏nosprawne prawnie, czyli takie, któ-
re posiada∏y aktualne orzeczenie potwier-
dzajàce niepe∏nosprawnoÊç (znacznà,
umiarkowanà bàdê lekkà) oraz osoby nie-
pe∏nosprawne tylko biologicznie, czyli ta-
kie, które nie posiada∏y orzeczenia, ale od-
czuwa∏y ca∏kowite bàdê powa˝ne ograni-
czenie zdolnoÊci do wykonywania czynno-
Êci podstawowych. Tak wi´c druga grupa
niepe∏nosprawnych zosta∏a wydzielona na
podstawie samooceny respondentów.
Warto przy tym zauwa˝yç, ˝e skal´ zjawi-
ska niepe∏nosprawnoÊci okreÊlonej jako
„prawna” mo˝na oceniç na podstawie ist-
niejàcych rejestrów, natomiast êród∏em
wiedzy o rozmiarach niepe∏nosprawnoÊci
biologicznej, Êwiadczàcych o kondycji
zdrowotnej spo∏eczeƒstwa, sà w∏aÊnie wy-
niki spisu powszechnego.

W maju 2002 r. liczba niepe∏nospraw-
nych (prawnie i biologicznie) w wojewódz-
twie ∏ódzkim wynios∏a 365,1 tys. osób, to
jest 14% ogó∏u ludnoÊci. Przeci´tnie w Pol-
sce wskaênik ten by∏ nieco wy˝szy. W dzie-
wi´ciu województwach odsetek niepe∏no-
sprawnych wÊród ogó∏u ludnoÊci by∏ wy˝-
szy ni˝ w ∏ódzkim, a najwy˝szy poziom
osiàgnà∏ w lubelskim – 18,5%. 

W naszym regionie odsetek osób niepe∏-
nosprawnych by∏ wy˝szy wÊród kobiet
(14,2% wobec 13,7% dla m´˝czyzn), a tak-
˝e wy˝szy na wsi (14,8%) ni˝ w miastach
(13,5%).

Ponad trzy czwarte zbiorowoÊci niepe∏-
nosprawnych to osoby niepe∏nosprawne
prawnie, a wi´c posiadajàce stosowne
orzeczenie; pozostali to niepe∏nosprawni
wy∏àcznie biologicznie. 

WÊród niepe∏nosprawnych prawnie naj-
wi´cej osób – zarówno wÊród m´˝czyzn,
jak i kobiet, w miastach i na wsi – posia-
da∏o lekki stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci.
Natomiast wÊród niepe∏nosprawnych tyl-
ko biologicznie dominowa∏y osoby odczu-
wajàce powa˝ne ograniczenie sprawnoÊci.

Warto zwróciç uwag´ na grup´ osób
o najwi´kszym stopniu niepe∏nosprawno-
Êci, do której zaliczyç mo˝na niepe∏no-
sprawnych prawnie o znacznym stopniu
niepe∏nosprawnoÊci oraz niepe∏nospraw-
nych tylko biologicznie, którzy zadeklaro-
wali w spisie, ˝e odczuwajà ca∏kowite
ograniczenie sprawnoÊci. Grupa ta liczy∏a
76,5 tys. osób, a wi´c nale˝a∏ do niej co
piàty niepe∏nosprawny w woj. ∏ódzkim.
By∏o w niej 33,7 tys. m´˝czyzn i 42,8 tys.
kobiet, wobec tego na 100 m´˝czyzn przy-
pada∏o 127 kobiet. JednoczeÊnie wÊród
niepe∏nosprawnych prawnie by∏o 89,0 tys.
osób (32,3% tej zbiorowoÊci), które nie
odczuwa∏y ˝adnego ograniczenia spraw-
noÊci w wykonywaniu podstawowych
czynnoÊci. Tak wi´c zalicza∏y si´ do nie-
pe∏nosprawnych tylko prawnie, nie by∏y
natomiast nimi w sensie biologicznym. 

Syntetyczny obraz struktury wed∏ug
wieku osób niepe∏nosprawnych by∏ nast´-
pujàcy: 3,2% ogó∏u stanowi∏y dzieci
w wieku do 15 lat, 49% – doroÊli w wieku
16-59 lat i 47,8% osoby starsze w wieku 60
lat i wi´cej. W Êwietle tych wyników mo˝-
na stwierdziç, ˝e niepe∏nosprawni w woj.
∏ódzkim to niemal w po∏owie osoby star-
sze.

Wi´cej informacji na temat zbiorowoÊci
niepe∏nosprawnych w regionie, ich êró-
d∏ach utrzymania, strukturze spo∏eczno-
zawodowej i warunkach, w jakich miesz-
kajà, znajdà paƒstwo w publikacji Urz´du
Statystycznego w ¸odzi pt. „Osoby nie-
pe∏nosprawne w województwie ∏ódzkim”,
która uka˝e si´ niebawem. 

Anna Jaeschke

Problem nie zawsze widocznycy), powstanà tak˝e nowe miejsca pracy
dla pe∏nosprawnych, zw∏aszcza dla osób
zagro˝onych trwa∏ym bezrobociem. Wa-
ga tego projektu wzrasta, przy zwróceniu
uwagi na realia ma∏ych, pod∏ódzkich
miejscowoÊci, gdzie rynek pracy w∏aÊci-
wie nie istnieje. To tereny typowo rekre-
acyjne, ale martwe poza sezonem letnim. 

NOWA JAKOÂC
Firma socjalna w Jedliczu to nie tylko

nowe miejsca pracy, ale i nowa jakoÊç na
rynku zatrudnienia – do tej pory nie do-
puszczano mo˝liwoÊci zatrudnienia osób
niepe∏nosprawnych psychicznie na sta-
nowiskach, gdzie wymagany by∏ bezpo-
Êredni kontakt z klientem. W powstajà-
cym przedsi´biorstwie spo∏ecznym kon-
takt taki jest podstawowym warunkiem
wykonywania powierzonych obowiàz-
ków. Jest to najskuteczniejsza forma re-
habilitacji, która nie tylko dowarto-
Êciowuje osoby niepe∏nosprawne, ale
i przygotowuje je do poszukiwania pracy
na wolnym rynku. To naczelna zasada –
hotel przy oÊrodku „Zacisze” nie b´dzie
miejscem, gdzie podopieczni b´dà praco-
waç na sta∏e. B´dzie to rehabilitacja,
praktyczne przygotowanie, szkolenie,
mo˝liwoÊç zdobycia praktyki zawodo-
wej. To tak˝e sposób na prze∏amanie
spo∏ecznych stereotypów – przekonanie
pracodawców, ˝e osoby chore na schizo-
freni´ sà dobrymi pracownikami. Wa˝nà
cz´Êcià projektu jest wspó∏praca z firma-
mi komercyjnymi, przygotowanie praco-
dawców do prze∏amania barier. OÊrodek
„Zacisze” pierwsze sukcesy na tym polu
ma ju˝ za sobà – jego podopieczni zna-
leêli prac´ w pobliskim oÊrodku rekre-
acyjnym „Jedliczanka”. 

Jak t∏umaczy kierownik „Zacisza”
Agnieszka Niedêwiedzka, w przedsi´-
biorstwie socjalnym potrzeb´ udanej fir-
my ∏àczy si´ z celami spo∏ecznymi. Takie
przedsi´biorstwa majà szans´ pe∏niç
wa˝nà rol´ w gospodarce w XXI wieku.
Konieczne jest jednak ich wspomo˝enie,
chocia˝by poprzez uchwalenie pozosta-
jàcej ciàgle w sferze projektu ustawy
o zatrudnieniu socjalnym. Priorytetem
firmy jest przecie˝ misja spo∏eczna, wy-
pe∏niana w reakcji na socjalne i ekono-
miczne problemy. Jak na razie TPN, po
remontach przeprowadzonych w 2002 r.,
stara si´ o Êrodki konieczne do zakoƒ-
czenia inwestycji. Stowarzyszenie sko-
rzysta∏o z programu Komitetu Unii Eu-
ropejskiej Akces 2001, liczy na dodatko-
we Êrodki na inwestycje z PFRON. Jest
tak˝e szansa na uzyskanie Êrodków z lo-
terii szkockiej – Community Found. 

Anna Mroziƒska

∑



W szczególny sposób wejÊcie Polski do
Unii Europejskiej Êwi´towali mieszkaƒcy
Piotrkowa Trybunalskiego.

1 maja na godzin´ zamkni´to dla ruchu
ko∏owego ul. S∏owackiego. By∏o to miej-
sce prezentacji najd∏u˝szej flagi narodo-
wej w Polsce. Flaga o d∏ugoÊci 50 i szero-
koÊci 4 metrów wykonana zosta∏a przez
uczennice Centrum Kszta∏cenia Usta-
wicznego w Piotrkowie Trybunalskim.

Piotrkowianie mogli podziwiaç flag´
równie˝ nast´pnego dnia – 2 maja z oka-
zji narodowego Âwi´ta Flagi. W trakcie
festynu w amfiteatrze miejskim, wa˝àcà
ponad 30 kilogramów flag´ uniós∏ nad
ziemi´ balon na ogrzane powietrze. 

(mj)
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Powiat be∏chatowski od grudnia ubieg∏ego
roku jest w∏aÊcicielem dziewi´tnasto-
wiecznego zespo∏u dworsko-parkowego, po-
∏o˝onego w S∏upi (gmina Kluki). WczeÊniej
jego w∏aÊcicielem by∏ skarb paƒstwa. Samo-
rzàd powiatowy planuje w zabytkowym
obiekcie utworzyç Dom Przyjació∏ Natury –
Dom Spotkaƒ Europejskich.

Po wyremontowaniu obiekt ma s∏u˝yç
edukacji ekologicznej, oÊwiatowo-kultural-
nej, sportowej i europejskiej. B´dzie miej-
scem spotkaƒ m∏odzie˝y z ró˝nych krajów. 

– Remont dworku oraz przywrócenie Êwiet-
noÊci otaczajàcemu go parkowi potrwa kilka
lat – mówi Jacek Zatorski, starosta be∏cha-
towski. – Jedynie samorzàd powiatowy jest
w stanie udêwignàç koszty prac remontowych.
Gdyby nie pozytywna decyzja Rady Powiatu
w Be∏chatowie, która w zesz∏ym roku zgodzi∏a
si´ na nabycie w drodze darowizny zespo∏u,
dworek i park dalej by niszcza∏y w zastraszajà-
cym tempie, nie przynoszàc nikomu po˝ytku
– dodaje starosta.

SzesnaÊcie osób niepe∏nosprawnych
z powiatu podd´bickiego otrzyma∏o prac´
w ramach pierwszej edycji programu wy-
równywania ró˝nic mi´dzy regionami, ko-
lejnych 15 osób znajdzie zatrudnienie na
poczàtku drugiego pó∏rocza. 

Program przygotowany przez Paƒstwo-
wy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏no-
sprawnych ma na celu wyrównywanie
szans osób niepe∏nosprawnych zamiesz-
kujàcych s∏abo rozwini´te gospodarczo
i spo∏ecznie regiony w dost´pie do rehabi-
litacji zawodowej i spo∏ecznej. Program
ten skierowany jest mi´dzy innymi do
przedsi´biorców, którzy chcà stworzyç
nowe miejsca pracy dla osób niepe∏no-
sprawnych, ale nie sà w stanie ponieÊç
kosztów zwiàzanych z przystosowaniem
i wyposa˝eniem stanowiska pracy. 

– Chcemy wspomóc osoby niepe∏no-
sprawne w rehabilitacji spo∏ecznej – mówi
Ryszard Rytter, starosta powiatu podd´-
bickiego – dlatego tak aktywnie przystàpi-
liÊmy do realizacji tego programu. W po-
przedniej edycji uzyskaliÊmy pomoc w wy-
sokoÊci blisko pó∏ miliona z∏otych, które
zasili∏o przedsi´biorców i instytucje powia-
tu podd´bickiego, ale najbardziej cieszy
nas utworzenie 16 nowych miejsc pracy. 

W marcu zakoƒczono przyjmowanie
kolejnych wniosków do drugiej edycji pro-
gramu. Z∏o˝ono ich jedenaÊcie. Przedsi´-
biorcy liczà na pieniàdze potrzebne na
wyposa˝enie pi´tnastu stanowisk pracy
dla osób niepe∏nosprawnych. Wniosek
przygotowany przez starostwo powiatowe
przewiduje wsparcie w wysokoÊci ponad
pó∏ miliona z∏otych, z czego na same miej-
sca pracy prawie 350 tys. z∏. Dofinansowa-
nie na ka˝de nowe miejsce pracy mo˝e
wynieÊç do 23 tys. z∏. 

Z pierwszej edycji programu skorzysta-
∏a mi´dzy innymi Henryka Supe∏ – w∏aÊci-
cielka PPH „Hers”. W ramach programu
utworzy∏a trzy miejsca pracy. Za pienià-
dze z programu wyposa˝y∏a firm´ w spe-
cjalistyczne maszyny.

– Gdyby nie dofinansowanie w ramach
programu wyrównywania ró˝nic mi´dzy
regionami, nie utworzy∏abym nowych
miejsc pracy ani nie wyposa˝y∏a swojego
przedsi´biorstwa w nowe maszyny, które
sà bardzo potrzebne w mojej produkcji –
mówi Henryka Supe∏. Zak∏ad funkcjonu-
je od 17 lat i od pi´ciu jest zak∏adem pra-
cy chronionej, zatrudnia 57 pracowników,
z czego dwudziestu dwóch to osoby nie-
pe∏nosprawne.

Agnieszka Pi´got

Do roku 1944, kiedy obiekt zosta∏ znacjo-
nalizowany, by∏ w∏asnoÊcià kilku rodzin.
W latach osiemdziesiàtych dworek u˝ytko-
wa∏ ZOZ w Be∏chatowie. 

Przez Êrodek stuletniego parku przep∏ywa
ciek wodny, b´dàcy starym korytem Widawki.
Zespó∏ dworsko-parkowy znajduje si´ kilkana-
Êcie kilometrów od miasta, w otoczeniu urokli-

wych stawów i pi´knych lasów sosnowych. 
Dwór nie by∏ u˝ytkowany od 16 lat,

a ostatni remont przeprowadzono 20 lat te-
mu. Cz´Êç funduszy potrzebnych do renowa-
cji ma byç uzyskana z dotacji UE i z Mini-
sterstwa Kultury. Zarzàd powiatu na remon-
ty w tym roku przeznaczy 200 tysi´cy z∏. Pra-
ce b´dzie nadzorowa∏ konserwator zabytków. 

W ostatnim czasie powiat be∏chatowski
przejà∏ nieodp∏atnie od Agencji Nierucho-
moÊci Rolnych teren w bezpoÊrednim sà-
siedztwie zespo∏u. Na obszarze prawie czte-
rech hektarów powstanà mi´dzy innymi par-
king, oczyszczalnia Êcieków i kot∏ownia. 

Krzysztof Borowski 

Dom przyjació∏ natury Miejsca pracy dla
niepe∏nosprawnych

Prezentacja najd∏u˝szej flagi w Polsce
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I „CANTICUM 
POETICUM”

Nie podlega dyskusji, i˝ musi byç spe∏-
niony warunek pe∏nej spójnoÊci tekstu
z muzykà, ˝eby Êpiewana poezja cieszy∏a
si´ aprobatà s∏uchaczy. I „CANTI-
CUM…” w zamyÊle organizatorów mia∏o
na celu wy∏onienie osób, czy te˝ zespo∏ów,
które w swoich prezentacjach spe∏nia∏yby
te kryteria. Sam pomys∏ organizowania
przeglàdu poezji Êpiewanej nie jest w isto-
cie niczym nowatorskim. Nowa okaza∏a
si´ natomiast przyÊwiecajàca organizato-
rom idea promocji ∏ódzkich twórców.
Mianowicie tekst lub muzyka jednego
z dwu prezentowanych przez uczestników
utworów musia∏a byç „pochodzenia”
∏ódzkiego.

Pierwszy dzieƒ przeglàdu 23 kwietnia,
adresowany do m∏odzie˝y szkolnej, odby∏
si´ w Centrum Zaj´ç Pozaszkolnych nr 1
w ¸odzi przy ulicy Zawiszy Czarnego.
W konkursie wzi´li udzia∏ zarówno soliÊci,
jak i zespo∏y z ¸odzi i województwa. 

I nagroda – zespó∏ KALINKA-
-JAZZ-junior 

II nagroda – Paulina ZaleÊ, przyg.
Krzysztof Cwynar

III nagroda – Paulina Lewandowska,
przyg. i akomp. Zbigniew Jan Piasecki.

Przes∏uchania drugiego dnia „CANTI-
CUM…” odby∏y si´ w Akademickim
OÊrodku Kultury, w sali klubu „Siódem-
ki” w ¸odzi. Konkurs ten adresowany by∏
do m∏odzie˝y akademickiej i profesjonali-
stów. Jury przyzna∏o nagrody w dwóch ka-
tegoriach: solistów oraz zespo∏ów:

I nagroda – Agnieszka Kowalska 
II – Paulina Lewandowska, akomp. Ju-

lita Górecka
dwie III – Aleksandra Agaciak , akomp.

Margerita Szymczyk i Micha∏ Adryjaƒ-
czyk, akomp. Jan Mucha

I nagroda w kategorii zespo∏ów – THE
COMMON GROUND 

II nagroda – KALINKA-JAZZ-senior. 
(M.Ch.)

W BI¸GORAJSKIM 
ZACISZU

Âwi´towanie tradycyjnego Dnia Matki
jest tak˝e okazjà do zadumy nad niedolà
kobiet samotnie wychowujàcych swoje
pociechy. Matek, które cz´sto mimo m∏o-
dego wieku doÊwiad-
czy∏y wiele z∏ego od
swoich bliskich, bàdê
sta∏y si´ ofiarami prze-
mocy w niezgodnym
ma∏˝eƒstwie. Nierzadko
ich ˝yciowymi przysta-
niami sà domy samot-
nych matek, jak choçby
ten w malowniczo po∏o-
˝onym Bi∏goraju ko∏o
Be∏chatowa. Placówka
prowadzona jest przez
Fundacj´ Pomocy Lu-
dzie Ludziom, powo∏a-
nà przed dziesi´ciu laty
pod patronatem be∏cha-
towskiego PCK przez Jadwig´ Simkow-
skà, Ma∏gorzat´ i Henryka Lejczaków
oraz S∏awomira Stemplewskiego i Stani-
s∏awa KuÊnierka. Lokum dla samotnych
matek przekaza∏ nieodp∏atnie Urzàd
Miasta w Be∏chatowie. Pierwszà pod-
opiecznà by∏a piel´gniarka z dwojgiem
ma∏ych dzieci, dotkliwie pobita przez m´-
˝a. Po roku powróci∏a ju˝ do swojego w∏a-
snego, ale spokojnego domu. 

Warto dodaç, ˝e oÊrodek zapewnia po-
moc prawnà, psychologicznà, pedago-
gicznà i – w miar´ potrzeb – lekarskà. Ko-
rzystajà z niej zarówno niepe∏noletnie
matki, skazane przez rodzin´ na ∏ask´ lo-
su, jak i dojrza∏e kobiety powracajàce tam
wielokrotnie… 

Samotne matki kierowane sà do Bi∏go-
raju przez oÊrodki pomocy spo∏ecznej,
kuratorów, sàdy, szpitale i koÊcio∏y, ale de-
cyzje o pozostaniu w oÊrodku panie po-
dejmujà samodzielnie. Teraz w bi∏goraj-
skim oÊrodku mieszka 20 matek z 30
dzieci oraz… by∏y pracownik kopalni,
którego wyrzek∏a si´ rodzina. 

Pomoc rzeczowà i finansowà zapewnia-
jà fundacji zak∏ady pracy, organizacje
spo∏eczne i samorzàdowe, Urzàd Miasta
w Be∏chatowie i Urzàd Gminy w Klesz-
czowie, bez których ˝yczliwoÊci nie by∏o-
by w Bi∏goraju, jak w drugim domu.

Jan Maruszak

SPOTKANIE NIE 
TYLKO Z FOLKLOREM

W czerwcu, zgodnie ju˝ z kilkuletnià
tradycjà, ¸owicz zaprasza na jarmark ∏o-
wicki. W tegorocznym programie przewi-
dziane sà: biennale folklorystyczne, ob-

chody nocy Êwi´tojaƒskiej oraz Ogólno-
polski Festiwal Folklorystyczny „O ∏owic-
ki pasiak”.

– Historia jarmarków ∏owickich si´ga
XIII wieku. Wraz z nastaniem Rzeczpo-
spolitej Obojga Narodów miasto znalaz∏o

si´ na szlaku handlowym z Wilna do Po-
znania. Póêniej rozwija∏o si´ dzi´ki przywi-
lejom celnym uzyskiwanym od królów pol-
skich. Znaczenie jarmarków ∏owickich za-
cz´∏o maleç wraz z upadkiem Rzeczpospo-
litej. Powrót do tradycji organizowania
w naszym mieÊcie jarmarków zrodzi∏ si´
w po∏owie lat 90. ubieg∏ego stulecia. Jar-
marki skomercjalizowa∏y si ,́ a ich charak-
ter nawiàzywa∏ do obchodów Êwiàt, jakich
wiele niemal w ka˝dym powiecie. Jednak
to, co odró˝nia jarmark ∏owicki to folklor,
z którego ¸owicz s∏ynie. I to w∏aÊnie z my-
Êlà o turystach tegoroczny program Êwi´ta
¸owicza b´dzie zawieraç wi´cej akcentów
ludowych ni˝ zazwyczaj – mówi Rober
St´pniewski, rzecznik prasowy Urz´du
Miejskiego w ¸owiczu.

Na goÊci czeka wi´c wiele atrakcji.
Dwudniowe obchody Êwi´ta miasta roz-
pocznà si´ nocà Êwi´tojaƒskà. Ten znany
obrz´d ludowy przedstawi Stowarzyszenie
Regionalne Wsi Urzecze „¸owiczanie”.
Nad brzegiem Bzury na ∏owickich b∏o-
niach rozpalone zostanà trzy gigantyczne
ogniska, przy których b´dzie trwa∏a zaba-
wa ludowa. Ciekawie zapowiada si´ rów-
nie˝ biennale folklorystyczne, w którym
udzia∏ zapowiedzia∏o ju˝ ponad 30 rze-
mieÊlników i twórców ludowych. B´dà oni
pokazywaç, jak lepi si´ gliniane garnki i
wycina wycinanki. Przyjazd zapowiedzieli
równie˝ goÊcie z zagranicy, mi´dzy innymi
z Litwy i Francji. 

Przewidziane sà tak˝e wyst´py zespo-
∏ów ludowych, reprezentujàcych najbar-
dziej charakterystyczne regiony folklory-
styczne w Polsce. 

Wojciech Petera

I nagroda w kategorii zespo∏ów
THE COMMON GROUND



Europa jest zm´czona i stara. Zapraco-
wa∏a sobie ju˝ na pogodnà jesieƒ w cieniu
zabytków, ciszy muzeów, poÊród sielanko-
wych pól i zieleni lasów.

Przysz∏oÊç Europy to turystyka! Nie
przemys∏ samochodowy, nie informatyka,
ani górnictwo czy hutnictwo – to wszystko
wed∏ug bardzo powa˝nych prognoz go-
spodarczych odejdzie na wschód – do
Azji. Europa jest jedynym miejscem na
Êwiecie, gdzie wielkoÊç obszarów leÊnych
roÊnie. Przysz∏oÊç turystyczna Europy to
nie drogie pi´ciogwiazdkowe hotele, choç
one na pewno nie zniknà, ale kempingi,
schroniska m∏odzie˝owe, ober˝e, zajazdy,
pola namiotowe i… rower!

Europa jest bowiem stara, ale jara! D∏u-
goÊç ˝ycia przeci´tnego mieszkaƒca nasze-
go kontynentu nieustannie roÊnie, a wraz
z nià jego kondycja i zdrowie. I choç na
ogó∏ ma on dobry samochód – czasami lu-
bi przesiàÊç si´ na rower. Dlaczego? Rower
wyszczupla, rozjaÊnia umys∏, poprawia hu-
mor i pomaga zawrzeç nowe znajomoÊci. 

„Podró˝owanie rowerem sprzyja myÊle-
niu. SzybkoÊç poruszania si´ rowerem
mieÊci si´ w granicach ruchu fizjologiczne-
go. Napór powietrza ∏agodnie masuje skó-
r ,́ odÊwie˝a szare komórki mózgu” –
twierdzi W∏odzimierz Fija∏kowski, 80-let-
ni ∏odzianin, profesor medycyny1.

Rower – wynalazek genialny, zwany
dawniej welocypedem – od francuskiego

velocité – szybkoÊç, albo bicyklem, czyli
pojazdem dwucyklicznym, binarnym, ja-
ko ˝e jest doskona∏ym przyk∏adem prak-
tycznego zastosowania systemu dwójko-
wego. Sà dwa ko∏a, dwa peda∏y, nap´d
przenoszà dwie nogi, a sam motor, czyli
ludzki organizm, pracuje niczym silnik
dwusuwowy w rytmie: wdech – wydech.

Województwo ∏ódzkie jest terenem jak-

by specjalnie stworzonym przez natur´ do
uprawiania turystyki rowerowej. Rozleg∏e
równiny Mazowsza Zachodniego, pagórki
Wy˝yny ¸ódzkiej, pofa∏dowany skraj Jury
Krakowsko-Wieluƒskiej, malownicze doli-
ny Warty, Pilicy, Bzury czy Rawki dosko-
nale nadajà si´ do rowerowych eksploracji. 

Siedem parków krajobrazowych o wy-
bitnych walorach kulturowych, historycz-
nych i przyrodniczych zach´ca do wypraw.
Park krajobrazowy to doskona∏e miejsce
do aktywnego sobotnio-niedzielnego wy-
poczynku, zorganizowania obozu w´-
drownego, mo˝na tam wys∏aç babci´
z wnuczkami na wakacje.

Ziemia ∏ódzka nie posiada co prawda
spektakularnych atrakcji turystycznych na
miar´ Tatr, Beskidów, mazurskich jezior
czy Ba∏tyku, nie oznacza to jednak, i˝ nie
mamy niczego do zaoferowania! Ka˝dy
turysta znajdzie tu coÊ dla siebie, musi si´
tylko dobrze rozglàdaç i mieç dost´p do
informacji, gdzie szukaç urokliwych ko-
Êció∏ków, skromnych kapliczek, starych
cmentarzy, zapomnianych dworków, gdzie
le˝à niewielkie wioski rozrzucone na Êród-
leÊnych polach, stare cha∏upy, jak wyj´te
z reymontowskich opisów polskiej wsi. 

Na mi∏oÊników przyrody czeka prze-
strzeƒ, dalekie perspektywy, d∏ugie trasy tu-
rystyczne i rowerowe, mogàce skutecznie
zm´czyç nawet najwytrwalszego rowerzyst .́ 

W Europie w XXI wieku atuty tury-
styczne, jakimi dysponuje region ∏ódzki, sà
ju˝ rzadkie. Status parku krajobrazowego
jest dodatkowà urz´dowà gwarancjà, ˝e
okolica jest wyjàtkowo ∏adna, warta od-
wiedzenia i poznania. ˚eby jednak wspó∏-
czesnego turyst´ zainteresowaç jego w∏a-
snym regionem i zach´ciç do odwiedzenia
ciekawych zakàtków, które znajdujà si´

w zasi´gu r´ki, trzeba mu stworzyç odpo-
wiednie warunki do wypoczynku.

Dyrekcje parków krajobrazowych woje-
wództwa ∏ódzkiego przygotowujà kom-
pleksowy program rozwoju sieci infra-
struktury turystycznej, oparty na parkach
i innych atrakcyjnych, a wcià˝ za ma∏o
znanych miejscach w regionie. I choç z za-
∏o˝enia g∏ównym odbiorcà tego projektu
b´dzie turysta rowerowy, w sieci znajdà si´
tak˝e szlaki i trasy piesze, konne, samo-
chodowe, a nawet kolejowe.

Program jest bardzo obszerny i bogaty.
Zapoznaç si´ z nim mo˝na na stronie inter-
netowej dyrekcji Bolimowskiego Parku Kra-
jobrazowego – www.bolimowski.pk.prv.pl. –
w dziale „aktualnoÊci”.

Zach´camy wszystkich czytelników do
przejrzenia tej strony i zg∏aszania wszel-
kich uwag i w∏asnych pomys∏ów. Propozy-
cj´ t´ kierujemy zw∏aszcza do przedstawi-
cieli samorzàdów lokalnych, rzemieÊlni-
ków wiejskich, w∏aÊcicieli kwater, punk-
tów gastronomicznych, bryczek, wozów
drabiniastych, czy pieców do wypieku
chleba – s∏owem wszystkich, którzy majà
coÊ do zaoferowania i którym zale˝y na
tym, ˝eby oferta turystyczna wojewódz-
twa ∏ódzkiego by∏a jak najatrakcyjniejsza. 

Stanis∏aw Pytliƒski 
dyrekcja Bolimowskiego Parku 

Krajobrazowego w Skierniewicach
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1Cytat zaczerpni´ty z „Du˝ego Formatu” – magazynu „Gazety Wyborczej” nr 44/555 z 27 X 2003 r. str. 26.
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znane, a jednak nieznane

INOW¸ÓDZ
NADPILICKA PER¸A NASZEGO REGIONU

przez opuszczajàcych jà w poÊpiechu
okupantów. 

Zrodzi∏a si´ niedawno koncepcja „o˝y-
wienia” ruin kazimierzowskiego zamku.
W cz´Êciowo odbudowanej warowni zna-
laz∏aby miejsce wystawa, przedstawiajàca
histori´ zamku, ilustrowana eksponatami
wydobytymi z ruin, gminna biblioteka
wraz z czytelnià, punkt informacji tury-
stycznej oraz sala widowiskowa o po-
wierzchni 100 m2. Realizacja planów do-
da∏aby niewàtpliwie atrakcyjnoÊci okolicy. 

Nad Pilicà zlokalizowana jest równie˝
XIX-wieczna dawna synagoga, w której
do niedawna mieÊci∏a si´ biblioteka.
Obecnie trwajà prace przystosowujàce
obiekt dla celów handlowych. 

Warto wspomnieç równie˝, ˝e cz´stym
goÊciem w Inow∏odzu by∏ Julian Tuwim, 
a 110. rocznic´ jego urodzin obchodzimy
w tym roku. 

Inow∏ódz jest tà miejscowoÊcià, której
nie powstydzimy si´ przed turystami, rów-
nie˝ tymi zagranicznymi. Doskona∏e po-
∏o˝enie wÊród nadpilickich lasów sprzyja
rekreacji i wypoczynkowi, a bogata histo-
ria i jej relikty usatysfakcjonujà najbar-
dziej wymagajàcego goÊcia. 

Piotr Machlaƒski

Urokliwym elementem krajobrazu zie-
mi ∏ódzkiej sà ma∏e miasteczka, z których
ka˝de posiada niepowtarzalny klimat
i swojà w∏asnà histori .́ Na najpi´kniej-
szym odcinku rzeki Pilicy usytuowany
jest Inow∏ódz. Poczàtki osady, którà za∏o-
˝ono przy pilickim brodzie na szlaku han-
dlowym ∏àczàcym Pomorze i Wielkopol-
sk´ z Ma∏opolskà, si´gajà X wieku.
W wieku XII Inow∏ódz nale˝a∏ do znacz-
niejszych miejscowoÊci w regionie. Wyni-
ka∏o to zapewne z polityki protekcyjnej
monarchów – w∏aÊcicieli wsi. Ju˝ w 1145
roku ksià˝´ Mieszko III Stary nada∏ pra-
wo organizowania targów oraz pobiera-
nia c∏a przewozowego przy przeprawie
przez Pilic ,́ natomiast w po∏owie XIV
wieku Inow∏ódz otrzyma∏ prawa miejskie.
Niestety, utraci∏ je podczas zaborów
w 1870 roku. Miasto w Êredniowieczu na-
le˝a∏o do grupy Êrednich miast Korony
Królestwa Polskiego, co poÊwiadcza fakt
wystawienia na wojn´ z Krzy˝akami
w 1459 roku 12 zbrojnych, a by∏o to nie-
zwykle kosztownym przedsi´wzi´ciem. 

Dzisiaj o dawnej ÊwietnoÊci Êwiadczà
wspania∏e budowle. Wyjàtkowym i bez-
spornie jednym z najwartoÊciowszych
pod kàtem historycznym obiektów w kra-
ju jest pochodzàcy z XI wieku koÊció∏ pod
wezwaniem Êwi´tego Idziego – najstarszy
na ziemi ∏ódzkiej. Górujàca z nadpilickiej
skarpy nad ca∏à okolicà Êwiàtynia jest jed-
nà z „wizytówek” naszego województwa.

Z fundacjà Êwiàtyni zwiàzana jest pew-
na historia. Obiekt wybudowany zosta∏
z polecenia ksi´cia W∏adys∏awa Hermana
jako wotum dzi´kczynne za urodzenie sy-
na. Podanie mówi, ˝e ksià˝´ W∏adys∏aw,
nie mogàc przez d∏ugie lata doczekaç si´
dziedzica, pos∏yszawszy, ˝e w dalekiej
Prowansji kultem cieszy si´ Êwi´ty Idzi –
or´downik w podobnych sprawach, wy-
s∏a∏ poselstwo do klasztoru w Saint Gilles
z proÊbà o wstawiennictwo. S∏ugi uposa-
˝y∏ w dary b∏agalne i zleci∏ goràce mod∏y
o nast´pc´ tronu. WÊród podarków by∏
odlany ze z∏ota posà˝ek ch∏opca z do∏à-
czonym listem do przeora Odilona nast´-
pujàcej treÊci: „Za ch∏opca daj ch∏opca, za
fa∏szywego daj prawdziwego, stwórz ciele-
snego, zachowujàc sobie z∏otego”. Modli-
twy poskutkowa∏y i w nied∏ugim czasie
urodzi∏ si´ nast´pca tronu – ksià˝´ Bole-
s∏aw Krzywousty. Jako dzi´kczynienie
szcz´Êliwy rodzic ufundowa∏ w ca∏ym kra-

ju kilkanaÊcie koÊcio∏ów pod wezwaniem
Êw. Idziego, m.in. w Inow∏odzu.

Âwiàtynia majàca charakter budowli
obronnej, reprezentuje styl romaƒski. Jed-
nonawowa, orientowana budowla po-
wsta∏a z miejscowego piaskowca, na pla-
nie wyd∏u˝onego prostokàta z pó∏kolistà
absydà oraz z okràg∏à trzykondygnacyjnà
wie˝à ze wspania∏ymi biforiami, nadajà-
cymi jej niepowtarzalnego wdzi´ku. Mu-
ry wieƒczy pod okapem dachu fryz ar-
kadkowy. 

Kolejnym znaczàcym obiektem Ino-
w∏odza by∏ wybudowany w latach 1352-
-1370 przez Kazimierza Wielkiego za-
mek, po∏o˝ony wÊród meandrów Pilicy na
podmok∏ych, bagiennych ∏àkach.

Warownia za∏o˝ona na planie kwadra-
tu z naro˝nymi basztami, otoczona by∏a
murem gruboÊci 2,5 metra oraz fosà
o szerokoÊci 20 metrów. Od strony miasta
do zamku prowadzi∏ zwodzony most. By-
∏a to jedna z lepiej ufortyfikowanych bu-
dowli w tej cz´Êci kraju. Lochy twierdzy
by∏y „goÊcinnymi progami” dla komtu-
rów krzy˝ackich – jeƒców wojny trzyna-
stoletniej. 

Miasto swojà ÊwietnoÊç prze˝ywa∏o za
czasów panowania ostatnich Jagiellonów.
Wtedy to staraniem królowej Bony prze-
budowano ów zamek, nadajàc mu cechy
renesansowe. Wybudowano te˝ koÊció∏
parafialny pod wezwaniem Êwi´tego Mi-
cha∏a Archanio∏a. Data budowy tej Êwià-
tyni byç mo˝e równie˝ nie by∏a przypad-
kowa. Obiekt powsta∏ w 1520 roku, czyli
w momencie urodzenia dziedzica korony
Jagiellonów – Zygmunta Augusta. We
wn´trzu znajduje si´ obraz Matki Boskiej
Inow∏odzkiej, b´dàcy obiektem lokalnego
kultu maryjnego. 

Wed∏ug przekazów królowa Bona by∏a
cz´stym goÊciem w Inow∏odzu i to w∏a-
Ênie tutaj u podnó˝a zamku za∏o˝y∏a je-
den z pierwszych w kraju nowoczesnych
ogrodów. Dzie∏a doglàda∏ sprowadzony
z W∏och ogrodnik o imieniu Francesco.
Zapewne w rabatach znalaz∏o si´ miejsce
na nieznane dotychczas w Polsce uprawy
warzyw, takich jak kapusta, seler czy por. 

Kres ÊwietnoÊci miasta przyniós∏ potop
szwedzki. Wtedy to w zamku Szwedzi
urzàdzili wojskowy szpital polowy i pomi-
mo przegranej bitwy na nadpilickich ∏à-
kach z polskimi oddzia∏ami Stefana Czar-
nieckiego warownia zosta∏a zniszczona
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SIÓDMA MATURA W SZKOLE 
KAZIMIERZA GÓRSKIEGO

Maj jest miesiàcem matur. W szko∏ach
województwa ∏ódzkiego, majàcych bliski
zwiàzek ze sportem, szczególne miejsce zaj-
muje ∏ódzka Szko∏a Mistrzostwa Sportowego
im. Kazimierza Górskiego. W placówce, któ-
rej siedziba znajduje si´ na dawnym obiekcie
W∏ókniarza u zbiegu ulic Kiliƒskiego i Milio-
nowej, egzamin dojrza∏oÊci odby∏ si´ ju˝ po
raz siódmy.

Wyjàtkowy charakter ∏ódzkiej SMS
zwiàzany jest z tym, ˝e jest ona jedynà takà
szko∏à w kraju. Jeszcze pi´ç lat temu istnia∏o
szeÊç pi∏karskich SMS. DziÊ pozosta∏a jed-
na, ma si´ dobrze i rozbudowuje baz ,́ co
w obecnych czasach jest ewenementem.
U schy∏ku lat dziewi´çdziesiàtych obiekt
W∏ókniarza przedstawia∏ ˝a∏osny widok.
W klubie nie by∏o Êrodków i pomys∏u na
modernizacj .́ Jedno boisko trawiaste, jedno
ziemne, dwie niszczejàce hale, zrujnowany,
od lat nieczynny basen oraz dawne tory, na
których od dwudziestu lat nikt ju˝ nie strze-
la∏ z ∏uku, stanowi∏y otoczenie pawilonu klu-
bowego, którego wi´kszoÊç pomieszczeƒ
wynaj´to na szwalnie i siedziby ma∏ych firm.
Takie by∏o oblicze klubu, który wychowa∏
wielu ligowych pi∏karzy, znakomitych ping-
pongistów z braçmi Zbigniewem i Stanis∏a-
wem Fràczykami oraz Tomaszem Krze-
szewskim na czele, oraz plejad´ kolarzy,
z medalistà olimpijskim z Montrealu
w 1976, a dziÊ szefem ∏ódzkiego sportu Mie-
czys∏awem Nowickim. 

Kiedy SMS wygra∏a przetarg na obiekt
przy Milionowej, zmiany na W∏ókniarzu
nastàpi∏y bardzo szybko. Powsta∏y boiska
trawiaste. Na ziemnym boisku u∏o˝ono
sztucznà nawierzchni ,́ z której przez ca∏y
rok korzystajà równie˝ zespo∏y ligowe. To je-
dyne w ¸odzi takie boisko. Wyremontowa-
no du˝à hal ,́ powsta∏a restauracja, a nie-
dawno ukoƒczono modernizacj´ ma∏ej hali,
s∏u˝àcej niegdyÊ szermierzom i pingpongi-
stom. W budynku klubowym utworzono
cz´Êç dydaktycznà. W najbli˝szych planach
sà dalsze inwestycje, m.in. budowa hotelu
i internatu oraz podniesienie z ruiny kàpieli-
ska. W mijajàcym roku szkolnym do SMS
ucz´szcza∏o 342 uczniów z ca∏ej Polski, wie-
lu z odleg∏ych zakàtków. Sport uprawia tu
jednak wi´cej dzieci i m∏odzie˝y. 

– ¸ódzka Szko∏a Mistrzostwa Sportowe-
go pierwsza rozpocz´∏a pi∏karskà edukacj´…
przedszkolaków – mówi wicedyrektor do
spraw organizacyjnych Janusz Matusiak. –
W ró˝nych formach zabawy pi´cio- i szeÊcio-
latki poznajà futbolowy elementarz i podno-
szà sprawnoÊç fizycznà. W dzia∏ajàcym przy
szkole Uczniowskim Klubie Sportowym SMS

trenuje ∏àcznie 260 dzieci z przedszkoli i pod-
stawówek. Szko∏a ma 13 dru˝yn w ró˝nych
klasach rozgrywkowych i wszystkie plasujà
si´ na czele tabel. Przed rokiem dru˝yna

SMS pod wodzà trenera Miros∏awa Westfala
zdoby∏a bràzowy medal mistrzostw Polski ju-
niorów.

Jeden z wychowanków SMS – ¸ukasz
Madej – zadebiutowa∏ ju˝ w pierwszej repre-
zentacji Polski, a kilku innych gra∏o w m∏o-
dzie˝ówce. W kadrach narodowych junio-
rów, kadetów i m∏odszych jest obecnie 30
uczniów SMS. Trzy lata temu w Finlandii
pi´ciu uczniów ∏ódzkiej SMS – Pawe∏ Gola-
ƒski, Rafa∏ Grzelak, Przemys∏aw Kaêmier-
czak, ¸ukasz Madej, Robert Sierant – gra∏o
w reprezentacji Polski do lat 19, która zdo-
by∏a historyczny z∏oty medal mistrzostw
Europy. Dwa lata wczeÊniej Grzelak, Ma-
dej, Sierant oraz dwaj inni uczniowie SMS
Rados∏aw Matusiak i Pawe∏ Hajduczek zdo-
byli srebrny medal ME kadetów do lat 17.
Obie te reprezentacje prowadzi∏ wraz z Mi-
cha∏em Globiszem z Gdaƒska ∏ódzki trener
Miros∏aw Dawidowski, wicedyrektor SMS
do spraw sportowych. Dzi´ki staraniom dy-
rektora szko∏y dr. Romana St´pnia i jego za-
st´pcy Ma∏gorzaty Hoffmann patronat nad
szko∏à objà∏ 3 lata temu legendarny trener
naszej reprezentacji Kazimierz Górski.
Ch´tnie odwiedza „swojà” szko∏ ,́ uczestni-
czàc we wszystkich imprezach okoliczno-
Êciowych. – Waha∏em si ,́ czy objàç patronat
– mówi Kazimierz Górski – bo ¸ódê ma
przecie˝ swoje wielkie postacie futbolu, zna-
nych trenerów i pi∏karzy. Zgodzi∏em si´ jed-
nak i dziÊ jestem dumny, ˝e szko∏a rozwija si ,́
a oko cieszy, ˝e na ∏adnych boiskach trenuje
wielu ch∏opaków. ¸ódzka szko∏a stara si´ ko-

rzystaç z wzorców zagranicznych. Nawiàza-
∏a wi´c wspó∏prac´ z Francuskà Federacjà
Pi∏karskà, klubem angielskiej ekstraklasy
Bolton Wanderers i s∏ynnym holenderskim
Feyenoordem. Trener Dawidowski odby∏
tam sta˝e. 

– Staram si´ przenieÊç niektóre doÊwiad-
czenia na nasz grunt – mówi Dawidowski. –
Mam nadziej ,́ ˝e zaowocuje to ju˝ w niedale-

kiej przysz∏oÊci. KilkanaÊcie dni temu
w obecnoÊci patrona Kazimierza Górskiego
sternicy SMS podpisali umow´ o wspó∏pra-
cy z Feyenoordem, reprezentowanym przez
mened˝era Hansa Hagelsteina i… W∏odzi-
mierza Smolarka, dobrze znanego w ¸odzi
by∏ego zawodnika Widzewa z lat osiemdzie-
siàtych, medalisty Espania 1982, a póêniej
zawodnika Eintrachtu i Feyenoordu. „Smo-
li” jest w Feyenoordzie trenerem m∏odzie˝y,
a do ¸odzi przyjecha∏ wraz z synem Euze-
biuszem, kadrowiczem reprezentacji Paw∏a
Janasa i czo∏owym ostatnio strzelcem Fey-
enoordu.

– Mam nadziej ,́ ˝e skorzysta na tym wie-
lu zdolnych ch∏opaków, ale muszà pami´taç,
˝e najwi´cej zale˝y od nich, od ich pracowito-
Êci, od ich mentalnoÊci, a nie od takiej czy in-
nej umowy ze znanym klubem – mówi W∏o-
dzimierz Smolarek, g∏ówny animator przed-
si´wzi´cia, dzi´ki któremu szans´ na promo-
cj´ uzyska∏a nie tylko SMS, ale i miasto
¸ódê. Umowa z Feyenoordem stwarza
szkole i ca∏emu ∏ódzkiemu pi∏karstwu nowe
perspektywy. Podpisanie jej zbieg∏o si´ z de-
cyzjà PZPN o utworzeniu w kraju szesnastu
oÊrodków szkolenia m∏odzie˝y. W ¸ódz-
kiem b´dzie on umiejscowiony w∏aÊnie
w SMS im. Górskiego. Droga do wydêwi-
gni´cia ∏ódzkiego futbolu z zapaÊci wiedzie
przez SMS. Szko∏a rozszerza jednak swój
profil. Od niedawna dzia∏a w niej sekcja taƒ-
ca towarzyskiego, rozpocz´to nabór do sek-
cji siatkówki dziewczàt.

Marek Kondraciuk „Dziennik ¸ódzki”

Dyrektorzy SMS Roman St´pieƒ (w Êrodku) i Miros∏aw Dawidowski (od lewej) oraz mened˝er Feyenoordu Hans
Hagelstein z optymizmem patrzà w przysz∏oÊç. Fot. Krzysztof Szymczak „Dziennik ∏ódzki”


