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Pod wzgl´dem atrakcyjnoÊci Êrodowiska naturalnego i krajobrazu ziemia ∏ódzka nie mo˝e
konkurowaç z Ma∏opolskà, Mazurami czy Pomorzem. Ma jednak inne walory, jak choçby tras´:
Inow∏ódz - ˚arnów - Sulejów - Stroƒsk, czyli Piastowskà Drog´ Romaƒskà. W porozumieniu ze
stowarzyszeniem Patria Polonorum, polskà cz´Êcià paneuropejskiej organizacji Europa Nostra,
zajmujàcej si´ ochronà i promocjà europejskiego dziedzictwa kulturowego i pomników przyrody,
szlak romaƒski dotar∏ ju˝ do innych województw. To jest nasz wk∏ad w europejskie dziedzictwo.
Czy gorszy od widoku zachodzàcego s∏oƒca nad Ba∏tykiem…? 

A na dok∏adk´ mamy jeszcze 20 ˝ubrów w Smardzewicach, w tym trzy w zagrodzie pokazo-
wej dla turystów.

To ze wzgl´du na por´ roku sporo miejsca poÊwi´camy turystyce, tak˝e w wydaniu agro. 
Z powa˝niejszych tematów zaj´liÊmy si´ kryzysem w s∏u˝bie zdrowia w postaci wyników re-

ferendum za wypowiedzeniem przez szpitale kontraktów z NFZ.
Nasz goÊç, prezes ¸ódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, opowiada, jak rodzi∏y si´ zr´by

polityki regionalnej w naszym województwie i o tym, ˝e w ciàgu trzech lat b´dzie musia∏ rozdy-
sponowaç 173 mln euro z funduszy strukturalnych. Szerzej o tym traktowaç b´dzie towarzyszà-
cy „Ziemi ¸ódzkiej” cykliczny Biuletyn Informacyjny Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. Na stronie „Prezentacje”: Rzeczyca.

Piszemy tak˝e o tym, jak nasi specjaliÊci od promocji zdobywali Berlin na rowerach oraz
o 600-leciu Piotrkowa Trybunalskiego. 

12. numer „Z¸” uka˝e si´ pod koniec sierpnia. PoÊwi´cony b´dzie 85. rocznicy powstania wo-
jewództwa ∏ódzkiego, co ju˝ teraz zapowiadamy na s. 6. Znajdà si´ w nim wiadomoÊci staty-
styczne, historyczne, etnograficzne i fotografie z przesz∏oÊci.

W∏odzimierz Mieczkowski
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WIELOKULTUROWA 
ZIEMIA ¸ÓDZKA

Po raz pierwszy województwo ∏ódzkie
zaprezentowa∏o bogactwo oferty dla tury-
stów w stolicy naszego kraju. Odby∏o si´
to podczas konferencji zorganizowanej
przez Polskà Organizacj´ Turystycznà
i Regionalnà Organizacj´ Turystycznà
Województwa ¸ódzkiego w Centrum
Multimedialnym Foksal w Warszawie.
Do organizacji przedsi´wzi´cia w∏àczy∏y
si´: Biuro Promocji Urz´du Miasta ̧ odzi,
Departament Promocji i Wspó∏pracy Za-
granicznej Urz´du Marsza∏kowskiego,
a tak˝e firma Apsys, g∏ówny inwestor pro-
jektu Manufaktura w ¸odzi. 

Prowadzàcym ca∏oÊç pokazu by∏ Ry-
szard Bonis∏awski, dyrektor Centrum In-
formacji Turystycznej w ¸odzi, który pre-
zentowa∏ atrakcje turystyczne wojewódz-
twa ∏ódzkiego. Szczególne zainteresowa-
nie wzbudzi∏a oferta Kutna, które sku-
tecznie pretenduje do miana stolicy pol-
skiego baseballu. Zw∏aszcza interesujàco
wypad∏o po∏àczenie produktu kutnow-
skiego i… palanta z Grabowa, gdzie od-
bywajà si´ zawody polskiej wersji tej gry.
Zainteresowanie wzbudzi∏a kultura ludo-
wa (¸owicz, Sromów, Maurzyce, ¸´czy-
ca), turniej rycerski na Zamku Królew-
skim w ¸´czycy (koniec sierpnia 2004 ro-
ku), a tak˝e wojewódzka lekcja architek-
tury, miejsca zwiàzane ze s∏ynnymi ludêmi
z obszaru województwa (A. Frycz-Mo-
drzewski, Maria Walewska, W∏adys∏aw
Stanis∏aw Reymont). 

Urzàd Marsza∏kowski wystàpi∏ z pre-
zentacjà programu obchodów 85-lecia
powstania województwa ∏ódzkiego, które
swojà kulminacj´ b´dà mia∏y na poczàtku
wrzeÊnia, kiedy to odb´dzie si´ Jarmark
Wojewódzki. Innym sztandarowym pro-
duktem urz´du jest sieç szlaków rowero-
wych po ca∏ym województwie, które
wzbudzi∏y ˝ywe zainteresowanie zebra-
nych. Na uwag´ zas∏ugujà inicjatywy lo-
kalnych samorzàdów, takich jak Staro-
stwo Powiatowe w Sieradzu, Wieruszowie
czy Kutnie i ¸owiczu, gdzie powsta∏y lub
powstajà projekty kolejnych Êcie˝ek i szla-
ków rowerowych zintegrowanych z syste-
mem wojewódzkim. 

Zamkni´ciem prezentacji by∏ pokaz
przysz∏oÊciowego produktu – Manufak-
tury ¸ódzkiej która – ma wielkà szans´
ju˝ wkrótce staç si´ wa˝nym obiektem
przyciàgajàcym do ¸odzi t∏umy turystów
nie tylko z Polski.

Tomasz Koralewski

Region ∏ódzki to nie tylko XIX-wieczne fa-
bryki z czerwonej ceg∏y przypominajàce Êre-
dniowieczne fortece, ale tak˝e zabytkowe ko-
Êcio∏y, malownicze pa∏ace, ciàgle ˝ywy i pi´kny
folklor oraz wspania∏e tereny do uprawiania
turystyki.

– Jeszcze par´ lat temu region ∏ódzki,
a zw∏aszcza ¸ódê, uchodzi∏ w powszechnej opi-
nii za teren ma∏o ciekawy – mówi Sylwester
Paw∏owski, prezes zarzàdy Regionalnej Orga-
nizacji Turystycznej w ¸odzi. – Nie by∏o bazy
turystycznej ani ch´ci do promowania urody tej
ziemi. Wystarczy∏o par´ lat, by pojawi∏o si´
mnóstwo mniejszych i wi´kszych hotelików
a tak˝e zajazdów, gospodarstw agroturystycz-
nych, pubów, kawiarni i restauracji, które sà ko-
nieczne, ˝eby ˝ycie turystyczne kwit∏o. Odwie-
dzajàcy te miejsca mo˝e skosztowaç tradycyj-
nych potraw i napitków, ale równie˝ wziàç udzia∏
w wielu ciekawych imprezach. Region ∏ódzki to
podró˝e sentymentalne szlakami ˝ycia i dzia∏al-
noÊci Polaków, ˚ydów, Niemców, Rosjan, Cze-
chów, Francuzów, Anglików, a nawet Szwajcarów
– narodowoÊci, które tworzy∏y ten region z jego
stolicà – ¸odzià. Do dziÊ zachowa∏o si´ wiele pa-
miàtek kultury materialnej, ale równie˝ zwycza-
jów i tradycji po wielowyznaniowej i wielokultu-
rowej ró˝norodnoÊci naszego regionu.

Na uwag´ zas∏ugujà obiekty le˝àce na
„∏ódzkiej cz´Êci” szlaku romaƒskiego, z takimi
pere∏kami architektury romaƒskiej jak: Tum,
Inow∏ódz, Sulejów, ˚arnów czy ¸´czyca.

˚ywy i ciàgle zachwycajàcy jest folklor.
Szczególne wra˝enie na przyjezdnych robi
folklor ∏owicki, opoczyƒski i sieradzki. Ale
równie˝ tradycje obchodów Êwiàt religijnych,
muzea regionalne i twórcy ludowi, to bogac-

two ziemi ∏ódzkiej. Je˝eli dodamy do tego
ofert´ gospodarstw agroturystycznych, pi´kne
zalewy (Sulejów, Jeziorsko), malowniczà doli-
na rzeki Pilicy oraz Warty, parki krajobrazowe
(bolimowski, za∏´czaƒski, wzniesieƒ ∏ódzkich),
pi´kne arboretum ko∏o Rogowa, setki kilome-
trów Êcie˝ek rowerowych i wiele innych uro-
czych miejsc na terenie województwa – to z ca-
∏à pewnoÊcià ka˝dy turysta znajdzie tu coÊ dla
siebie.

W ostatnich latach znacznie zmieni∏ si´ tak˝e
wizerunek stolicy regionu – ¸odzi. Polacy ju˝
wiedzà, ˝e jest to miejsce pubów i dobrej zaba-
wy. Ale trzeba jeszcze dodaç do tego par´ in-
nych atrakcji, choçby cieszàce si´ wielkà popu-
larnoÊcià imprezy kulturalne. Camerimage, Fe-
stiwal Dialogu Czterech Kultur, ¸ódzkie Spo-
tkania Baletowe, Explorers Festiwal i wiele in-
nych – to magnes nie tylko dla ludzi m∏odych.
Mamy równie˝, nieistniejàce gdzie indziej
w Polsce, wspania∏e przestrzenie pofabryczne.
Miejsca te tworzà niepowtarzalny, typowo ∏ódz-
ki klimat, który na d∏ugo pozostaje w pami´ci.
W ¸odzi mieÊci si´ wiele muzeów i galerii, z tak
wa˝nymi, jak: Muzeum Sztuki Wspó∏czesnej,
Muzeum W∏ókiennictwa, Muzeum Kinemato-
grafii, Muzeum Historii Miasta ¸odzi. 

– Powoli, ale w sposób ciàg∏y, zmienia si´ wi-
zerunek ¸odzi i regionu. Przyje˝d˝a do nas co-
raz wi´cej turystów z kraju i z zagranicy. To cie-
szy, poniewa˝ turystyka staje si´ wa˝nà cz´Êcià
gospodarki w naszym regionie. Tempo dalszych
zmian zale˝a∏o b´dzie g∏ównie od naszej oferty,
wspólnych dzia∏aƒ promocyjnych i jakoÊci
Êwiadczonych us∏ug – twierdzi Sylwester Paw-
∏owski.

m.m.

PALANT
Z GRABOWA
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PORA NA AGROTURYSTYK¢
Ponad 45 proc. powierzchni naszego kraju

ma walory przyrodnicze i kulturowe, pozwala-
jàce na pe∏nienie funkcji turystycznych. Szacu-
je si´, ˝e w Polsce jest 1368 gmin posiadajàcych
sprzyjajàce warunki do rozwoju turystyki. Roz-
wój turystyki, w tym agroturystyki, jest wi-
doczny zarówno w liczbie us∏ugodawców, jak
te˝ w ró˝norodnoÊci i jakoÊci tego rodzaju
us∏ug. 

Wed∏ug danych Polskiej Federacji Turysty-
ki Wiejskiej, liczba gospodarstw agrotury-
stycznych przekroczy∏a 4.500. Coraz cz´Êciej
rolnicy traktujà dzia∏alnoÊç pozarolniczà jako
g∏ówne êród∏o utrzymania, ograniczajàc przy
tym produkcj´ polowà i hodowlanà.

– Turystyka wiejska w Polsce, choç ma wie-
loletnià tradycj ,́ przez d∏ugi czas obejmowa∏a
swoim zasi´giem niewielki obszar i zakres dzia-
∏ania – mówi Krystyna Ozga, wiceprezes za-
rzàdu Regionalnej Organizacji Turystycznej
w ¸odzi. – Jej gwa∏towny rozwój, podobnie jak
w paƒstwach Unii Europejskiej, przypada na la-
ta 90. Zmiany spo∏eczno-gospodarcze na po-
czàtku lat 90. spowodowa∏y negatywne skutki
na wsi, a wyrazem tych zmian jest zubo˝enie
ludnoÊci wiejskiej. Dochody rodzin rolniczych
zmala∏y ok. 40 proc. w porównaniu z dochoda-
mi ludnoÊci nierolniczej. Stàd wiele osób miesz-
kajàcych na wsi podj´∏o poszukiwania pozarol-
niczych êróde∏ dochodu, a jednym z nich sta∏y
si´ us∏ugi turystyczne. 

SpoÊród wszystkich form turystki szczegól-
nie zgodna z zasadami zrównowa˝onego roz-
woju jest w∏aÊnie agroturystyka, która opiera
si´ na atrakcyjnoÊci Êrodowiska naturalnego.
Z za∏o˝enia wyklucza ona intensywny ruch
turystyczny, w zwiàzku z czym nie pociàga za
sobà nadmiernej presji na Êrodowisko natural-
ne i kulturowe. Trzeba jednak zauwa˝yç, ˝e
agroturystyka staje si´ w miar´ rozwoju pro-
duktem turystycznym, czyli towarem przezna-
czonym na sprzeda˝. Z czasem przekszta∏ca
si´ w zjawisko marketingowe, które dla miesz-
kaƒców wsi staje si´ êród∏em wzrostu ich do-
chodów. Agroturystyka staje si´ wi´c
czynnikiem rozwoju spo∏eczne-
go, wp∏ywa na zmian´
standardu ˝y-

cia, motywuje do podnoszenia poziomu wy-
kszta∏cenia, kwalifikacji, kszta∏tuje osobo-
woÊç cz∏owieka, stymuluje twórczoÊç ludowà,
choç nie tylko. Wreszcie – hamuje procesy mi-
gracji ze wsi do miast. Dlatego te˝ rozwój
agroturystyki wymusza koniecznoÊç podej-
mowania ró˝norodnych przedsi´wzi´ç, inwe-
stowania w infrastruktur´ technicznà chro-
niàcà Êrodowisko – kanalizacje, oczyszczalnie
Êcieków, porzàdkowanie wysypisk. Post´p
staje si´ widoczny wsz´dzie.

Mówiàc j´zykiem ekonomistów, dzia∏al-
noÊç agroturystyczna przynosi efekty w po-
staci dochodu. Dochód ten ∏àcznie z docho-
dem rolniczym tworzy kapita∏ w∏asny w∏aÊci-
ciela gospodarstwa agroturystycznego. Z pro-
wadzenia tej dzia∏alnoÊci wynika jeszcze jed-
na korzyÊç, a mianowicie skrócenie drogi mi´-
dzy producentem ˝ywnoÊci a konsumentem.
Sprawa zbytu produktów rolnych jest bardzo
istotna, poniewa˝ obecnie zdecydowana
wi´kszoÊç rolników narzeka na ma∏y zbyt
swoich produktów. Warto zauwa˝yç, ˝e wstà-
pienie Polski do Unii Europejskiej przynios∏o
ju˝ w pierwszych tygodniach spore zaintere-
sowanie naszà wo∏owinà. Zwi´kszona sprze-
da˝ artyku∏ów rolnych spowoduje przep∏yw
gotówki niezb´dnej w prowadzeniu gospo-
darstwa domowego. Dodatkowym êród∏em
dop∏ywu gotówki jest sprzeda˝ wyrobów re-
gionalnych, produktów naturalnych (zió∏,
ryb, grzybów, jagód). Procentowy udzia∏ do-
chodu z dzia∏alnoÊci pozarolniczej w ∏àcznym
dochodzie gospodarstwa jest bardzo zró˝ni-
cowany. W gospodarstwach Êwiadczàcych
us∏ugi turystyczne udzia∏ ten waha si´ od 20
do 50 proc., a zdarza si ,́ ˝e osiàga 90 proc. 

Aktywizacja wsi przez turystyk´ jest bar-
dzo potrzebna, zw∏aszcza tam, gdzie docho-
dy z gospodarstwa rolnego nie wy-
starczajà ju˝ na utrzyma-
nie rodziny.

W miastach, które zatrudnia∏y ludzi pocho-
dzàcych ze wsi (ch∏oporobotników) ta dwuza-
wodowoÊç za∏ama∏a si .́ Jako pierwszych,
w nowej rzeczywistoÊci gospodarczej, pozwal-
niano w∏aÊnie tych, którzy teoretycznie mogli
utrzymaç si´ z pracy na roli. 

Sprawà przysz∏oÊci jest organizacja czasu
wolnego turysty. Chodzi np. o prowadzenie
wycieczek pieszych, rowerowych, konnych,
organizowanie kuligów, ognisk, imprez folk-
lorystycznych i artystycznych. 

DziÊ na terenie województwa ∏ódzkiego ist-
nieje ok. 180 gospodarstw agroturystycznych
skupionych w Porozumieniu Stowarzyszeƒ
Agroturystycznych Województwa ¸ódzkiego. 

W maju odby∏a si´ w ¸odzi konferencja pn.
„Stan i mo˝liwoÊci rozwoju agroturystyki na
terenie województwa ∏ódzkiego”, w czasie
której informowano o mo˝liwoÊciach i uwa-
runkowaniach ekorozwoju wsi, aktywizacji
obszarów wiejskich, budowy szlaków rowero-
wych, zdobywania Êrodków unijnych. Przed-
stawiciele organizacji turystycznych zgodzili
si ,́ ˝e aby agroturystyka powiod∏a si´ – za-
równo jako rekreacja, jak i biznes – wieÊ musi
zaproponowaç turyÊcie ró˝ne formy wypo-
czynku. A tego nie mogà zrobiç poszczególni
rolnicy; mogà natomiast zrobiç spo∏ecznoÊç
lokalna i samorzàdy terytorialne. 

(m.m.)
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granicà, popularyzacja i rozwój turysty-
ki, integracja Êrodowiska poprzez wspó∏-
prac´ samorzàdów terytorialnych z sek-
torem gospodarki turystycznej, stowarzy-
szeniami i organizacjami zainteresowany-
mi rozwojem turystyki, poprawa dost´pu
do informacji i us∏ug turystycznych, u∏a-
twienie identyfikacji województwa
w kampaniach reklamowo-promocyj-
nych, a najogólniej wzrost liczby tury-
stów.

Dla zrealizowania tych planów 
ROTW¸ stosuje klasyczne narz´dzia
promocyjne. Sà to znane od lat i w efek-
cie stosunkowo ma∏o kapita∏och∏onne
podró˝e poznawcze dla dziennikarzy,
VIP-ów i touroperatorów, warsztaty tury-
styczne i prezentacje walorów regionu,
wydawnictwa promocyjne, których tytu∏y
b´dà zgodne z has∏ami promocyjnymi,
organizacja imprez promocyjnych odby-
wajàcych si´ w kraju i za granicà. Mimo
niewielkich nak∏adów finansowych 
ROTW¸ podejmie równie˝ prace nad
przygotowaniem profesjonalnego filmu
promujàcego walory turystyczne ¸odzi
i województwa ∏ódzkiego. Ma on zostaç

zaprezentowany jesienià w cza-
sie targów turystycznych TO-
UR SALON w Poznaniu. Re-
alizowana jest tak˝e jedna z naj-
bardziej skutecznych form pro-
mocji, jakà jest reklama w me-
diach (cykliczny program w te-
lewizji kablowej, programy ra-
diowe, informacje w prasie).

SpecjaliÊci pracujàcy w ROTW¸
dysponujà przygotowanymi np.
przez ∏ódzkie uczelnie o profilu
turystycznym i krajoznawczym
dok∏adnymi danymi na temat
kszta∏tu turystyki w wojewódz-
twie, i sà w stanie poprowadziç
dobrze ukierunkowanà, d∏ugo-
falowà akcj´ upowszechniania
tej „ga∏´zi gospodarki” w regio-
nie. Jednak aby tego dokonaç,
muszà najpierw rozbudziç po-
trzeb´ poznania ¸odzi i regio-
nu, przekonaç potencjalnych
odwiedzajàcych o potrzebie
cz´stych przyjazdów, przed∏u-
˝aniu pobytu, mo˝liwoÊci od-
wiedzenia nowych miejsc w ¸o-
dzi i regionie oraz pog∏´bianiu
wiedzy o miejscach ju˝ pozna-
nych.

ROTW¸
(BK)

Wiele miejsc wcale nie bardziej atrakcyj-
nych turystycznie ni˝ ¸ódê i województwo
jest lepiej ocenianych oraz ch´tnie i cz´Êciej
odwiedzanych ni˝ nasze miasto i region. To
g∏ównie efekt w∏aÊciwej reklamy, powta-
rzanych opinii i innych Êrodków promocji.

Nie odwiedzimy miejsc, o których ist-
nieniu po prostu nie wiemy lub nie zosta-
liÊmy do tego skutecznie przekonani. Je-
˝eli nie wywo∏ano w nas potrzeby odwie-
dzenia okreÊlonego miejsca – nigdy tam
dobrowolnie nie pojedziemy. Je˝eli na do-
miar z∏ego dzia∏a jeszcze promocja nega-
tywna, np. mówiàca o tzw. nieprzyja-
znym bàdê niebezpiecznym mieÊcie, za-
nieczyszczonym, nieciekawym, bez pod-
stawowej infrastruktury turystycznej – to
nie mo˝emy si´ dziwiç, ˝e przy-
jezdny, czy to z innego regionu
Polski, czy z zagranicy, jest
w ¸ódzkiem rzadkoÊcià.

Powo∏ana w lipcu 2001 roku
Regionalna Organizacja Tury-
styczna Województwa ¸ódzkie-
go dopiero w tym roku rozpo-
cz´∏a swojà dzia∏alnoÊç organi-
zacyjnà i merytorycznà. W mar-
cu 2003 roku zmieni∏ si´ sk∏ad
zarzàdu organizacji i wówczas
dopiero rozpocz´∏a ona w∏aÊci-
wà prac .́ Prezesem ROTW¸
zosta∏ przewodniczàcy Rady
Miejskiej ¸odzi Sylwester Paw-
∏owski, stanowiska wicepreze-
sów obj´li Krystyna Ozga i An-
drzej Szymanek, a na czele biu-
ra umiejscowionego w willi Flo-
riana Jarischa stanà∏ Zbigniew
Fràczyk.

Poniewa˝ de facto jest to po-
czàtek dzia∏alnoÊci ROTW¸,
g∏ówny nacisk po∏o˝ono do-
tychczas na zorganizowanie
pracy. Biuro umieszczono osta-
tecznie w bezpoÊrednim sàsiedz-
twie Centrum Informacji Tury-
stycznej, co pozwoli∏o na stwo-
rzenie pr´˝nego oÊrodka infor-
macyjno-promocyjnego. Opra-

cowano równie˝ spójnà koncepcj´ pro-
mocyjnà na 2004 rok. Plan dzia∏ania Re-
gionalnej Organizacji Turystycznej Woje-
wództwa ¸ódzkiego uwzgl´dnia za∏o˝e-
nia Strategii Rozwoju Województwa
¸ódzkiego i opiera si´ na planie dzia∏a-
nia Polskiej Organizacji Turystycznej (co
jest zgodne z Narodowym Planem Roz-
woju na lata 2004-2006 i wybranymi pro-
gramami operacyjnymi, okreÊlajàcymi
polityk´ paƒstwa po wstàpieniu do Unii
Europejskiej). W za∏o˝eniu powinien on
staç si´ centralnym programem w woje-
wództwie, wokó∏ którego skupià si´ in-
stytucje, organizacje, firmy, a tak˝e lu-
dzie, którzy pracujà w bran˝y turystycz-
nej w regionie ∏ódzkim i którym zale˝y
na profesjonalnej promocji atrakcji tury-
stycznych i mo˝liwoÊci regionu.

ROTW¸, dzia∏ajàc w oparciu i przy
wspó∏pracy z Polskà Organizacjà Tury-
stycznà, wyznaczy∏a sobie kilka podsta-
wowych celów dzia∏alnoÊci. Nale˝à do
nich przede wszystkim: kreowanie i upo-
wszechnianie wizerunku województwa
∏ódzkiego jako regionu atrakcyjnego tu-
rystycznie, i to zarówno w kraju, jak i za

CO TO JEST ROTW¸?
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rzàdu województwa ∏ódzkiego kierowanych
do prezesa Narodowego Funduszu Zdro-
wia, ministra zdrowia i wojewody.

– Ubieg∏oroczna zapowiedê p∏atnika
o wprowadzeniu w 2004 roku jednolitych
zasad kontraktowania Êwiadczeƒ zdrowot-
nych dawa∏a nadziej´ na zniwelowanie ró˝-
nic w stawkach na ochron´ zdrowia i po-
praw´ sytuacji finansowej placówek woje-
wództwa ∏ódzkiego. Tymczasem przy po-
dziale Êrodków ponownie oparto si´ na bu-
d˝etach historycznych, co po raz kolejny
spowodowa∏o du˝e niedobory w finanso-
waniu us∏ug medycznych i ograniczenie
kontraktów – mówi Stanis∏aw Witaszczyk,
marsza∏ek województwa. – Rezultatem tych
dzia∏aƒ, przy ciàgle wzrastajàcej liczbie
udzielanych Êwiadczeƒ, sà nadwykonania,
których wartoÊç do koƒca maja wynios∏a
ju˝ oko∏o 60 milionów z∏otych. 

Przewidziana w tym roku dla wojewódz-
twa ∏ódzkiego stawka w przeliczeniu na jed-
nego mieszkaƒca wynios∏a 722 z∏ote i jest
mniejsza od Êredniej krajowej o oko∏o 46 z∏,
co sytuuje region ∏ódzki na odleg∏ym jede-
nastym miejscu w kraju. Ró˝nica pomi´dzy
stawkà dla województwa ∏ódzkiego a Êred-
nià krajowà wynosi 119,6 miliona z∏otych
i jest to kwota, o którà samorzàd woje-
wództwa wielokrotnie postulowa∏. Na ko-
niec marca województwo ∏ódzkie posiada∏o
zad∏u˝enie w wysokoÊci 918.223.376 z∏. 

31 maja marsza∏ek województwa Stani-
s∏aw Witaszczyk i wojewoda ∏ódzki Stefan
Krajewski wystosowali do premiera Marka
Belki i prezesa NFZ Les∏awa Abramowicza
list, w którym zwracajà si´ z proÊbà o pilnà
interwencj ,́ dotyczàcà zwi´kszenia pieni´-

dzy dla województwa ∏ódzkiego. W liÊcie
tym czytamy mi´dzy innymi „(…) podj´ta
przez zarzàd Narodowego Funduszu Zdro-
wia uchwa∏a z dnia 29 kwietnia 2004 r.,
umo˝liwiajàca zastosowanie wspó∏czynni-
ka korygujàcego cen´ punktu wybranych
procedur maksymalnie na poziomie 1,2 po-
nownie promuje „bogate” województwa”.

19 kwietnia 2004 roku odby∏o si´ posie-
dzenie Konwentu Powiatów Województwa
¸ódzkiego, na którym starostowie skupieni
w konwencie podj´li decyzje o wypowiedze-
niu umów z NFZ w zakresie lecznictwa sta-
cjonarnego i ambulatoryjnego przez szpita-
le powiatowe naszego województwa.

Zarzàd województwa ∏ódzkiego podjà∏
decyzj´ o przeprowadzeniu referendum
w placówkach lecznictwa zamkni´tego.
Pracownicy majà zajàç stanowisko w spra-
wie niepodpisywania kontraktów na drugie
pó∏rocze, jeÊli NFZ nie zwi´kszy Êrodków
finansowych dla województwa do poziomu
Êredniej krajowej. Pozytywny wynik refe-
rendum i brak zmian w finansowaniu
Êwiadczeƒ w województwie spowoduje, i˝
od dnia 1 lipca szpitale b´dà przyjmowaç
pacjentów tylko w stanie zagro˝enia zdro-
wia lub ˝ycia.

Zwi´kszenie iloÊci Êrodków dla woje-
wództwa ∏ódzkiego poprzez ich przesuni´-
cie z województw, w których kontrakty nie
zosta∏y zrealizowane, w pewnym stopniu
zrównowa˝y niedofinansowanie s∏u˝by
zdrowia w naszym regionie. Niepodj´cie
natychmiastowych dzia∏aƒ grozi drama-
tycznymi skutkami spo∏ecznymi. 

Anna Szymanek-Juêwin 

Ponad 66 proc. pracowników placówek
s∏u˝by zdrowia podleg∏ych samorzàdowi
województwa ∏ódzkiego opowiedzia∏o si´
za niepodpisywaniem kontraktów z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia na drugie pó∏-
rocze. Takie sà wyniki przeprowadzonego
pod koniec maja referendum. W plebiscycie
wzi´li udzia∏ pracownicy 15 szpitali, 2 za-
k∏adów opieki rehabilitacyjnej oraz Woje-
wódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego
w ¸odzi. G∏osowa∏o ponad 51 proc. upraw-
nionych, co oznacza, ˝e referendum jest
wa˝ne. 

Wyniki referendum sà dodatkowym ar-
gumentem dla zarzàdu województwa przy
negocjacjach kontraktów na przysz∏e pó∏ro-
cze, aby postawiç NFZ ostre warunki. Pod-
j´to ju˝ pierwsze dzia∏ania. DwadzieÊcia je-
den szpitali, których organem za∏o˝yciel-
skim jest urzàd marsza∏kowski, 13 powiato-
wych oraz szpital w G∏ownie wspólnie po-
dejmà negocjacje kontraktów na drugie
pó∏rocze. Ich dyrektorzy zapowiadajà , ˝e
je˝eli NFZ zaproponuje ∏ódzkim placów-
kom warunki finansowe na poziomie
pierwszego pó∏rocza, za ka˝dà us∏ug´ wy-
konanà poza limitem b´dà wystawiaç fun-
duszowi faktur ,́ na podstawie której szpi-
tale mog∏yby w przysz∏oÊci dochodziç przed
sàdem roszczeƒ od NFZ. Placówki s∏u˝by
zdrowia zabiegajà o 130 mln z∏ na leczenie
w drugim pó∏roczu. Jak na razie – dzi´ki
staraniom Paw∏a Chruszcza, cz∏onka zarzà-
du województwa odpowiedzialnego za s∏u˝-
b´ zdrowia – uda∏o si´ pod koniec maja wy-
negocjowaç od funduszu dodatkowe 25 mln
z∏, które majà trafiç do ∏ódzkich ZOZ-ów
za tzw. nadwykonania Êwiadczeƒ medycz-
nych w pierwszym kwartale tego roku.
Kwota ta pokryje tylko w cz´Êci wydatki
poniesione przez placówki s∏u˝by zdrowia
na leczenie pacjentów przyj´tych poza limi-
tem. WartoÊç procedur medycznych wyko-
nanych ponad limit osiàgn´∏a do koƒca
kwietnia 58 mln z∏. 

Ju˝ w kwietniu, w zwiàzku z dramatycz-
nà sytuacjà finansowà placówek ochrony
zdrowia w regionie ∏ódzkim, VIII Konwent
Powiatów Województwa ¸ódzkiego podjà∏
decyzj´ o wypowiedzeniu przez szpitale po-
wiatowe kontraktów zawartych z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia. Zdaniem samo-
rzàdowców katastrofalna sytuacja finanso-
wa placówek s∏u˝by zdrowia województwa
∏ódzkiego spowodowana jest przede
wszystkim zbyt niskim poziomem finanso-
wania Êwiadczeƒ medycznych oraz niepra-
wid∏owym podzia∏em Êrodków finanso-
wych, co by∏o tematem wielu wystàpieƒ za-

KONTRAKTY DO POPRAWKI
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historia

UroczystoÊci obchodów 85-lecia województwa ∏ódzkiego majà na celu przypo-
mnienie historii naszego regionu oraz podkreÊlenie potrzeby dzia∏aƒ prorozwo-
jowych i integracyjnych. Po przystàpieniu Polski do Unii Europejskiej wzrasta
rola regionów. AtrakcyjnoÊç naszego województwa w zjednoczonej Europie za-
le˝eç b´dzie w du˝ej mierze od w∏asnej podmiotowoÊci kulturowej i gospodarczej
oraz stopnia spójnoÊci wewn´trznej regionu.

Przypomn´, i˝ województwo ∏ódzkie zosta∏o utworzone 2 sierpnia 1919 r. jako
nowa jednostka terytorialna podzia∏u administracyjnego kraju, a ¸ódê – wówczas
pó∏milionowa metropolia o du˝ym potencjale przemys∏owym – sta∏a si´ siedzibà
w∏adz.

Ta decyzja sta∏a si´ czynnikiem sprzyjajàcym lokowaniu w ¸odzi innych insty-
tucji wa˝nych dla rozwoju miasta i regionu (wojskowych, wyznaniowych, us∏ugowych, kulturalnych, finansowo-banko-
wych). Znaczenie demograficzne i gospodarcze ¸odzi sprzyja∏o tworzeniu si´ wi´zi integrujàcych wewn´trznie nowe wo-
jewództwo.

Status jednostki wojewódzkiej region nasz utrzymuje do dziÊ, choç w latach 1975-1998 obszar województwa pokrywa∏
si´ w∏aÊciwie z aglomeracjà ∏ódzkà, a pozosta∏e terytorium zosta∏o podzielone pomi´dzy trzy nowe obszary wojewódzkie,
utworzone w∏aÊnie w roku 1975 (piotrkowski, sieradzki i skierniewicki).

DziÊ województwo ∏ódzkie, o podobnym zasi´gu terytorialnym do tego sprzed 1975 r., jest jednostkà samorzàdu tery-
torialnego i w tej mierze jest to nowa jakoÊç ustrojowa. W∏adze statutowe województwa (sejmik i zarzàd) ju˝ od poczàt-
ku jego funkcjonowania (1.01.1999 r.), za jeden z podstawowych celów uzna∏y koniecznoÊç zintegrowania spo∏eczno-go-
spodarczego obszaru poprzez przywrócenie dawnych wi´zi i wytworzenie nowych. Wydaje si´, i˝ cel zosta∏ osiàgni´ty, bo-
wiem ˝adna spoÊród jednostek podzia∏u administracyjnego, ani grup spo∏eczno-terytorialnych, nie wykazuje tendencji
odÊrodkowych. Decydujàcà rol´ jednoczàcà ma tu bez wàtpienia funkcja metropolitalna stolicy województwa – ¸odzi.

Stanis∏aw Witaszczyk
marsza∏ek województwa ∏ódzkiego

Szanowni mieszkaƒcy 
województwa ∏ódzkiego

Oto niektóre z zaplanowanych imprez 
towarzyszàcych 85. rocznicy województwa ∏ódzkiego
o 2 sierpnia – Urodziny Województwa: uroczyste z∏o˝enie kwiatów pod grobem nieznanego ˝o∏nie-

rza (przewidywany udzia∏ szwadronu konnego, stylizowany na u∏anów z II wojny Êwiatowej), prze-
marsz i ods∏oni´cie wystawy historycznej województwa na ul. Piotrkowskiej

o 31 sierpnia – 1 wrzeÊnia – planowane sà m.in.: uroczysta sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego
z udzia∏em marsza∏ków innych województw – multimedialna prezentacja historyczna,
wieczór samorzàdowy w Dobieszkowie

o 3-5 wrzeÊnia – Jarmark Wojewódzki, ul. Piotrkowska – prezentacja gmin i powiatów z wojewódz-
twa ∏ódzkiego oraz regionów partnerskich, przewidywany cykl wyst´pów zespo∏ów ludowych
oraz kapel z województwa oraz koncert gwiazdy w sobotni wieczór. Liczne atrakcje, np. pokaz
walk rycerskich oraz pokazy kawalerii powietrznej
Szczegó∏owy program imprez przedstawimy w sierpniowym numerze „Ziemi ¸ódzkiej”
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Czy agencj´ wykreowa∏a spo∏eczna potrzeba?
Stworzy∏y jà warunki. Agencja, która po-

wsta∏a w roku 1992 z kapita∏em za∏o˝ycielskim
1,9 mln z∏, dysponuje dziÊ kwotà ponad 
14 mln z∏ funduszu po˝yczkowego. WÊród jej
akcjonariuszy jest m.in. województwo ∏ódzkie.
Pod koniec 1993 roku ¸ódzkie zosta∏o obj´te
pierwszym programem pilota˝owym Struder,
finansowanym ze Êrodków pomocowych Unii
Europejskiej – rozwój strukturalny w wybra-
nych regionach. Przy wyborze województw,
których by∏o wtedy 49 – kierowano si´ wskaê-
nikami zamo˝noÊci lub bezrobocia. W naszym
wypadku dotyczy∏o to problemów zwiàzanych
z restrukturyzacjà przemys∏u lekkiego. W su-
mie tylko 6 województw obj´tych zosta∏o po-
mocà na restrukturyzacj´ schy∏kowych ga∏´zi
przemys∏u i rolnictwa. OczywiÊcie przemys∏
lekki by∏, jest i b´dzie istnia∏, ale nie w formie
z lat 80. i 90. G∏ównie chodzi∏o wtedy o re-
strukturyzacj´ zatrudnienia w paƒstwowym
przemyÊle lekkim. W jej wyniku, w pierwszej
po∏owie lat 90. nastàpi∏ dynamiczny przyrost
liczby przedsi´biorstw prywatnych.

G∏ównie firm tekstylnych?
Niekoniecznie. JeÊli mówimy o przemyÊle

lekkim, to powstawa∏y przede wszystkim za-
k∏ady konfekcyjne, skupione wokó∏ targowisk
w Rzgowie. Byli wi´c producenci, znaleêli si´
klienci – g∏ównie ze wschodu – i mieliÊmy do
czynienia z tzw. synergià, czyli wspó∏dzia∏a-
niem ró˝nych czynników, skuteczniejszych ni˝
suma ich dzia∏aƒ, gdyby dzia∏ali osobno, jak to
by∏o wczeÊniej. Ta sytuacja by∏a po prostu
efektywniejsza ni˝ ta z lat 80. Szwalnie szyjàce
lub tylko przeszywajàce ubrania, a zaraz obok
kompleks targowy i handlowcy ze wschodu.
Jednego dnia oglàdano katalogi, a drugiego
gotowe wyroby ju˝ by∏y na rynku. I to du˝o
taƒsze ni˝ produkty markowe. 

Agencja powsta∏a w momencie gwa∏townych
zmian gospodarczych w Polsce, czyli trafi∏a na
podatny grunt.

Wtedy powstawa∏y zr´by polityki regional-
nej. To by∏ skutek dzia∏aƒ systemowych w wy-
miarze instytucjonalnym. Na poczàtku lat 90.
zainicjowany zosta∏ proces tworzenia regional-
nych agencji rozwoju regionalnego. W tym
czasie aktywnoÊcià wykaza∏a si´ rzàdowa
Agencja Rozwoju Przemys∏u, której zadaniem
by∏a restrukturyzacja du˝ych przedsi´biorstw.
RównoczeÊnie zaczà∏ formowaç si´ samorzàd
gminny. Byli te˝ wojewodowie, którzy repre-
zentowali skarb paƒstwa, oraz prywatne banki
i prywatni przedsi´biorcy. W pierwszej po∏owie
lat 90. powsta∏o w Polsce blisko 60 takich in-
stytucji. 

I wtedy te˝ zrodzi∏y si´ inkubatory.
W∏aÊnie. Kapita∏ za∏o˝ycielski cz´sto wno-

szony by∏ do agencji lub fundacji w postaci
aportu rzeczowego, a tym aportem zwykle by-
∏y sk∏adniki majàtku zlikwidowanych przed-
si´biorstw – grunt, budynek. W ca∏ej Polsce
powsta∏o kilkadziesiàt inkubatorów przedsi´-
biorczoÊci. W ¸odzi powsta∏a Fundacja Inku-
bator, która przej´∏a od gminy obiekt, otrzy-
mujàc równoczeÊnie wsparcie z programu
Struder i z ¸ARR. Na terenie obecnego woje-

wództwa ∏ódzkiego inkubatory powsta∏y jesz-
cze w Ozorkowie – z inicjatywy burmistrza
i w Zelowie – tak˝e z inicjatywy gminy. Rów-
nolegle powsta∏o w Podd´bicach Stowarzysze-
nie Rozwoju Przedsi´biorczoÊci, Agencja Roz-
woju Regionalnego w Kutnie oraz inkubator
w Tomaszowie. To sà przyk∏ady instytucji oko-
∏obiznesowych o najwi´kszej aktywnoÊci, ofe-
rujàcych nie tylko tzw. pomoc mi´kkà, czyli
doradztwo i szkolenia, lecz tak˝e pomoc w po-
staci po˝yczek czy por´czeƒ kredytowych. 

A teraz przedsi´biorcy czekajà na pomoc
w postaci funduszy strukturalnych. Trzeba b´-
dzie rozdzieliç 157 mln euro w ciàgu trzech lat.

¸ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
SA ma w tym zakresie doÊwiadczenia, bo od
wielu lat jesteÊmy elementem redystrybucji
funduszy europejskich i dlatego nadal b´dzie-
my pe∏niç konkretnà rol´ w systemie absorpcji
funduszy strukturalnych. I to zarówno w pro-
gramie operacyjnym pn. Wzrost Konkuren-
cyjnoÊci Przedsi´biorstw, gdzie jest najwi´cej
pieni´dzy dla przedsi´biorców, jak i w realiza-
cji Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Rozwoju Regionalnego (ZPORR), gdzie te˝
sà Êrodki dla przedsi´biorców. W przypadku
ZPORR, b´dziemy oferowaç pomoc osobom,
które podejmujà dzia∏alnoÊç gospodarczà –
na doradztwo i pomoc w finansowaniu
kosztów dzia∏alnoÊci operacyjnych w pierw-
szym roku funkcjonowania firmy oraz dotacj´
inwestycyjnà. Ponadto b´dziemy mieç do czy-
nienia ze Êrodkami dla „mikroprzedsi´-
biorców”, czyli tych, którzy zatrudniajà Êred-
nio do 10 pe∏noetatowych pracowników
w ciàgu roku i prowadzà dzia∏alnoÊç nie d∏u-
˝ej ni˝ 3 lata. B´dà to pieniàdze na doradztwo,
zarzàdzanie jakoÊcià, nowe technologie, inno-
wacyjnoÊç i pozyskiwanie zewn´trznych êró-
de∏ finansowania. Drugi obszar pomocy to
b´dà dotacje inwestycyjne na zakup Êrodków
trwa∏ych. Dla tych wi´kszych ni˝ „mikro” lub

prowadzàcych dzia∏alnoÊç d∏u˝ej ni˝ 3 lata
oferowaç b´dziemy Êrodki w ramach sektoro-
wego programu operacyjnego Wzrost Konku-
rencyjnoÊci Przedsi´biorstw – zarówno na do-
radztwo, jak i wzrost konkurencyjnoÊci po-
przez inwestycje. 

B´dziecie regionalnym partnerem Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci? 

Nasze doÊwiadczenia z lat 90., kiedy realizo-
waliÊmy programy Struder, Phare i Rapid, za-
decydowa∏y o tym, ˝e w 2002 r. komisja powo-
∏ana przez marsza∏ka województwa wybra∏a
¸ódzkà Agencj´ Rozwoju Regionalnego SA na
regionalnego partnera instytucji paƒstwowej.
W ten sposób staliÊmy si´ formalnym ogniwem
systemu instytucjonalnego do absorpcji fundu-
szy przedakcesyjnych i strukturalnych. Dlatego
mamy te˝ uczestniczyç w obs∏udze dzia∏aƒ
w ramach ZPORR. To jest nasz sukces. Mam
nadziej ,́ ˝e wywià˝emy si´ z tej roli dobrze
i przedsi´biorcy z województwa ∏ódzkiego
efektywnie wykorzystajà unijnà pomoc.

Rozmawia∏: 
W∏odzimierz Mieczkowski

EURO NADCIÑGA
Nasz goÊç: Pawe∏ ˚uromski 

– prezes ¸ódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego



Blisko 700-letnia Rzeczyca w powiecie tomaszowskim, na styku
województw ∏ódzkiego i mazowieckiego, b∏yszczy zadbaniem
i nowoczesnoÊcià. Chocia˝ starsi mieszkaƒcy wcià˝ od nowa snu-
jà swoje wyobra˝enia o wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej
i w∏asnej przysz∏oÊci w ramach rozszerzonej Europy bez granic,
to m∏odsze pokolenie wcale nie zapomina miejscowych tradycji
ani dawnych, tutejszych VIP-ów.
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prezentacje

GOK Antoni Socha. Organizujemy tutaj np.
konkursy darcia pierza, doroczne pokazy sztu-
ki hafciarskiej i wycinankarskiej, Dzieƒ Pomi-
dora, wspó∏zawodnictwo o tytu∏ Hodowcy Ro-
ku itp. Szkoda tylko, ˝e nie ma ˝adnej specy-
ficznej potrawy regionalnej, mogàcej uzyskaç
patent europejski…

Pozarolniczà dzia∏alnoÊç gospodarczà w gmi-
nie prowadzi 165 firm – najwi´cej w us∏ugach,
handlu i gastronomii. Najwi´ksze z nich to m.in.
wspomniane ju˝ Zak∏ady Odzie˝owe ALTAR,
Centrum Meblowe TADEX, Centrum Ogrod-
nicze EGZO oraz zak∏ady mi´sne POLIAN-2,
a tak˝e 2 stacje benzynowe, autokomis i nowo-
czesna piekarnia.

– W atrakcyjnych widokowo nadpilickich
miejscowoÊciach gminy dominujà ostatnio
dwa aspekty agroturystyki – t∏umaczy wójt
Marek Pa∏asz. Jeden wynika z dzia∏alnoÊci po-
zarolniczej, której tak na dobrà spraw´ jeszcze
nie ma, bo nikt do tej pory profesjonalnie nie
zorganizowa∏ miejsc noclegowych w swoim
gospodarstwie, ale drugi – wyraênie Êwiadczy
o rosnàcym zainteresowaniu wypoczynkiem
na w∏asnej dzia∏ce. Jak grzyby po deszczu po-
jawiajà si´ w okolicy ma∏e obiekty mieszkalne.
To ju˝ prawdziwy boom budowlany. Przewa-
˝ajà na ogó∏ domki sezonowe, a niektóre sà ju˝
przystosowane do ca∏orocznego pobytu. Wy-
chodzàc naprzeciw takim zainteresowaniom,
miejscowy samorzàd wyznaczy∏ do podzia∏u
kolejne 12 hektarów i lada dzieƒ zostanà uru-
chomione procedury przetargowe. Obok ∏o-
dzian, kupnem takich dzia∏ek sà zainteresowa-
ni mieszkaƒcy Warszawy, Gdaƒska, Poznania
Bydgoszczy i Krakowa. Ka˝dego roku wÊród
licznych imprez regionalnych jest coraz wi´cej
gminnych.

– W kredytowaniu rolnictwa nie ma ostat-
nio powa˝niejszych zmian – mówi Joanna
Dziuba, kierowniczka miejscowej filii Powiato-
wego Banku Spó∏dzielczego w Tomaszowie
Mazowieckim. – Do koƒca czerwca udzielamy
kredytów obrotowych na likwidacj´ skutków
ubieg∏orocznej suszy. Jeszcze jakieÊ 7 proc. go-
spodarzy, którzy z∏o˝yli protoko∏y strat – musi
dope∏niç formalnoÊci. Z naszego ostatniego
zestawienia wynika, ˝e jeden rolnik wystàpi∏
o kredyt preferencyjny na budow´ budynku
gospodarczego, jeden – na zakup ziemi i jeden
– na kupno ciàgnika – mówi kierowniczka
banku.

Jednak mimo najrozmaitszych obaw, wi´k-
szoÊç gospodarzy pozak∏ada∏a ju˝ sobie konta
na bezpoÊrednie dop∏aty ze Êrodków unijnych.

Jerzy Gal´ba

Sta˝ystka z urz´du gminy z wyraênà satys-
fakcjà informuje, ˝e proboszczem rzeczyckiej
parafii by∏ na prze∏omie XVI i XVII w. znany
historyk i pami´tnikarz – ks. J´drzej Kitowicz,
autor m.in. „Opisu obyczajów za panowania
Augusta III”, a tak˝e „Historii Polski”. Jego
portret wisi w zabytkowym zespole neorene-
sansowego koÊcio∏a Êw. Katarzyny. 

S∏abo zaludniona gmina Rzeczyca zajmuje
∏àcznie 10.813 ha. Liczy prawie 5,5 tysiàca
mieszkaƒców. Skupia 19 miejscowoÊci. Na ka˝-
dy hektar przypada wi´c 2 mieszkaƒców.
W wieku produkcyjnym jest bez ma∏a 1600 m´˝-
czyzn i prawie 1200 kobiet. Wskaênik bezrobo-
cia waha si´ w granicach 8 proc. 

– Ka˝dy, kto chcia∏ pracowaç – ten pracuje,
ale „zawodowy” bezrobotny zawsze b´dzie
kr´ciç nosem – mówi S∏awomir Andrysiak,
wspó∏w∏aÊciciel firmy konfekcyjnej ALTAR,
szyjàcej wy∏àcznie m´skie garnitury i zatrud-
niajàcej 53 osoby… 

– WyznaczyliÊmy ju˝ tereny pod stref´ prze-
mys∏owà i b´dà nowe miejsca pracy – mówi
wójt gminy Marek Pa∏asz. – Mamy 165 km
sieci wodociàgowej i trzy w pe∏ni zautomatyzo-
wane hydrofornie. W ka˝dym gospodarstwie
z kranów p∏ynie uzdatniona woda. Nasze sk∏a-
dowisko odpadów sta∏ych zosta∏o niedawno
wyró˝nione nagrodà krajowà. Nadzoruje je
miejscowy Zak∏ad Us∏ug Komunalnych.

Czynne sà biologiczna oczyszczalnia Êcieków
i schronisko dla psów. Najbli˝sze plany to bu-
dowa hali sportowej o wymiarach olimpij-
skich, ale oczkiem w g∏owie samorzàdu gminy
jest troska o ochron´ nieska˝onego Êrodowi-
ska – podkreÊla wójt.

W obiektach u˝ytecznoÊci publicznej i pla-
cówkach oÊwiatowych rzucajà si´ w oczy este-
tycznie odnowione elewacje i b∏yszczàce,
dêwi´koszczelne okna PCV oraz zaplecza – na
europejskim poziomie. Wszystkie remonty
przeprowadzone zosta∏y przy wsparciu Êrod-
ków unijnych. Ka˝da szko∏a ma pracowni´
komputerowà z dost´pem do sieci interneto-
wej. 

W odnowionej siedzibie Gminnego OÊrod-
ka Kultury dzia∏a Gminne Centrum Informa-
cji. – Mo˝na tu uzyskiwaç pomoc przy wype∏-
nianiu kompletu wniosków na dop∏aty bezpo-
Êrednie ze Êrodków unijnych – wyjaÊniajà kon-
sultanci – Renata Sus i Rafa∏ Dobrowowski.
Mo˝na tak˝e otrzymaç wiadomoÊç o wolnych
miejscach pracy lub swobodnie pobuszowaç
w Internecie. Obok sàsiadujàcej z oÊrodkiem
biblioteki z pokaênym ksi´gozbiorem, jest te˝
wygodna sala konferencyjna z kominkiem,
a na zewnàtrz – muszla koncertowa, ogólnie
dost´pny grill i boisko do pi∏ki pla˝owej. 

– Tradycjà gminy sà imprezy plenerowe
o zasi´gu powiatowym – wyjaÊnia dyrektor

PIERWSZE TYGODNIE 
W UNII EUROPEJSKIEJ

Nadpilicki plener plastyczny rzeczyckich gimnazjalistów



O bezpieczeƒstwie, ochronie
Êrodowiska i kontrakcie 
dla województwa

Minutà ciszy uczcili radni Sejmiku Wo-
jewództwa ¸ódzkiego pami´ç dwojga m∏o-
dych ludzi, którzy zmarli wskutek postrza-
∏ów w czasie juwenaliów na osiedlu Lu-
mumby. 

* * *
W pierwszej cz´Êci XXV sesji uczestniczy∏
wojewoda ∏ódzki Stefan Krajewski. 

-To historyczna chwila. Zdarzy∏o si´ bo-
wiem po raz pierwszy, ˝e wojewoda, urz´d-
nik paƒstwowy wysokiej rangi, przyby∏ na
sesj´ Sejmiku Województwa ¸ódzkiego –
powiedzia∏ Stanis∏aw Olas, przewodniczà-
cy sejmiku. – Nie zdawa∏em sobie sprawy, ̋ e
tak ∏atwo mo˝na przejÊç do historii woje-
wództwa – za˝artowa∏ na wst´pie swojego
wystàpienia wojewoda, po czym przedsta-
wi∏ zadania, nad którymi ¸ódzki Urzàd
Wojewódzki b´dzie pracowaç wspólnie
z wojewódzkim samorzàdem. Chodzi
m.in. o budow´ mi´dzynarodowego lotni-
ska pod Rawà Mazowieckà, o promocj´
regionu, której celem jest przyciàgni´cie
jak najwi´kszej liczby inwestorów i tury-
stów, ustabilizowanie sytuacji w s∏u˝bie
zdrowia, rozwój oÊrodków akademickich
w województwie, popraw´ bezpieczeƒstwa
mieszkaƒców ̧ odzi i województwa; tu wo-
jewoda Stefan Krajewski wspomnia∏ o idei
strategii „Bezpieczne województwo”.

Radny Jan Darnowski wystàpi∏ z wnio-
skiem o wykreÊlenie z porzàdku punktu:
zmiany na stanowisku przewodniczàcego
sejmiku oraz zmiany w komisjach.

Z wielowàtkowego sprawozdania mar-
sza∏ka Stanis∏awa Witaszczyka, na szcze-
gólne podkreÊlenie zas∏uguje wizyta w ¸o-
dzi radców handlowych ambasad krajów
unijnych. Drugim tematem by∏o poszuki-
wanie sposobów na uzdrowienie sytuacji
w lecznictwie. Na to jednak potrzeba oko-
∏o 130 mln z∏, a na razie wynegocjowano
25 mln z∏. Marsza∏ek Witaszczyk poinfor-
mowa∏ radnych o wspólnych z prezyden-
tem Jerzym Kropiwnickim dzia∏aniach na
rzecz budowy lotniska w rejonie Rawy
Mazowieckiej.

Informacje o stanie bezpieczeƒstwa i po-
rzàdku publicznego, przedstawione przez
Janusza Serafinowicza, pe∏nomocnika
marsza∏ka ds. ochrony informacji niejaw-

nych, poprzedzi∏o wystàpienie Jacka Po-
peckiego, wiceprzewodniczàcego Komisji
Bezpieczeƒstwa i Porzàdku Publicznego, w
sprawie stanowiska komisji wobec wyda-
rzeƒ zwiàzanych z juwenaliami, wyra˝ajà-
ce poczucie zagro˝enia bezpieczeƒstwa
przez mieszkaƒców. 

Tymczasem szefowie paƒstwowej
i ochotniczej stra˝y po˝arnej w wojewódz-
twie mówili o dokonaniach w roku 2003.
O ile w przypadku paƒstwowej stra˝y
mo˝na mówiç o lepszym wyposa˝eniu,
o tyle wi´kszoÊç z 1557 jednostek OSP
cierpi wcià˝ na niedostatek sprz´tu. 

Prokurator Alfred Tuczek, kierujàcy
Okr´gowà Prokuraturà Apelacyjnà w ¸o-
dzi, nie mia∏ dla radnych dobrych wiado-
moÊci, bowiem przest´pczoÊç wzros∏a
w 2003 roku o 10 proc. WykrywalnoÊç jest
poni˝ej Êredniej w kraju. Zmniejszy∏a si´
liczba zabójstw i zgwa∏ceƒ. 

Radny Jacek Popecki pyta∏ o przest´p-
czoÊç zorganizowanà wÊród ludzi b´dà-
cych na szczytach w∏adzy. Prokurator nie
ustosunkowa∏ si´ do tego pytania.

Dyrektor sanepidu zapewni∏a radnych,
˝e nad sanitarnym stanem wody czuwa
1300 pracowników stacji i akredytowane
laboratorium. Zlikwidowano ma∏e, powia-
towe laboratoria, które nie spe∏nia∏y stan-
dardów.

Radni przyj´li sprawozdanie z dzia∏al-
noÊci WFOÂiGW za rok miniony, które
przedstawi∏ dyrektor Departamentu Rol-
nictwa i Ochrony Ârodowiska Stanis∏aw
Fontaƒski. Zrealizowano wiele po˝ytecz-
nych inwestycji w dziedzinie ochrony at-
mosfery, ochrony wód i gospodarki wod-

9

z prac sejmiku
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XXV sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

W sesji uczestniczyli m.in. przedstawiciele paƒstwowej 
i ochotniczej stra˝y po˝arnej, prokuratury

Stefan Krajewski – wojewoda ∏ódzki podkreÊla∏ 
koniecznoÊç wspó∏pracy z samorzàdem województwa
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z prac komisji
szystkie komisje Sejmiku Wojewódz-
twa ¸ódzkiego opiniowa∏y za∏o˝enia

projektu uchwa∏y w sprawie kontraktu woje-
wódzkiego na rok 2004. Prezentowa∏ je rad-
nym dyrektor Departamentu Rozwoju Re-
gionalnego W∏odzimierz Mielczarek. Zgod-
nie z zarzàdzeniem ministerstwa gospodarki,
z kwoty 44,2 mln z∏ przyznanej województwu

∏ódzkiemu wydzielono 12,5 mln na przewozy
regionalne. Pozosta∏à cz´Êç mo˝na skierowaç
na inwestycje d∏ugoletnie, domy pomocy,
Êwietlice szkolne oraz fundusze po˝yczkowe.
Zdecydowano zatem, ˝e wi´ksze kwoty skie-
rowane b´dà na filharmoni´ ∏ódzkà i trzy
szpitale – w Brzezinach, Podd´bicach i Ra-
domsku. Mniejsze kwoty wesprà domy spo-
∏eczne, Êwietlice szkolne oraz zasilà kas´ fun-
duszu po˝yczkowego.

Porzàdki w inwestycjach
Cz∏onkowie Komisji Nauki, Kultury

i Sportu zdecydowali, ˝e w roku bie˝àcym
b´dzie realizowanych nie wi´cej ni˝ 25 inwe-
stycji sportowych w ca∏ym województwie.
Z bud˝etu województwa wspierane b´dà te,
których stan zaawansowania pozwala prze-

widzieç termin ich ukoƒczenia w roku przy-
sz∏ym. Z zadowoleniem przyj´to informacj´
dyr. Ma∏gorzaty Kowalskiej, ˝e Teatr Wielki
wychodzi na prostà, a filharmonia ma byç
ukoƒczona w tym roku. Radni wyrazili za-
niepokojenie, ˝e wszystkim instytucjom kul-
turalnym braknie Êrodków na dzia∏alnoÊç
w grudniu.

Dro˝ej za drogi
Radni muszà ustaliç stawki za wy∏àczenia

odcinków dróg i chodników z powodu inwe-
stycji innych firm, np. telekomunikacyjnych.
Ma to wp∏ynàç na przyspieszenie robót. Rad-
ni uznali, ̋ e stawki ustalone przez Wojewódz-
ki Zarzàd Dróg i Mostów sà zbyt wysokie
i zmniejszyli op∏aty. Wysokie koszty mog∏yby
spowodowaç powolne wprowadzanie no-
wych technologii, opóênianie koniecznych
napraw itp. Wojewódzki Zarzàd Dróg prze-
widuje, ˝e z tytu∏u op∏at do samorzàdowej
kasy powinno wp∏ynàç oko∏o 300 000 z∏.

Chore zdrowie
Cz∏onkowie Komisji Zdrowia i Polityki

Spo∏ecznej niech´tnie przyj´li propozycj´ li-
kwidacji wiejskich oÊrodków zdrowia

nej, leÊnej, ochrony powierzchni ziemi,
wspierano inicjatywy zwiàzane z edukacjà
ekologicznà. Po raz pierwszy w 2003 roku
przyznawano po˝yczki pomostowe na za-
dania realizowane w ramach programu
SAPARD. W dyskusji radny W∏odzimierz
Fisiak postulowa∏ likwidacj´ wszystkich
spó∏ek-córek, dzia∏ajàcych przy funduszu,
których dzia∏alnoÊç budzi wàtpliwoÊci i na-
ra˝a, jego zdaniem, na marnotrawstwo
pieniàdze podatników.

Radni przyj´li projekt uchwa∏y precyzu-
jàcej za∏o˝enia do kontraktu wojewódzkie-
go na 2004 rok. Przedstawi∏ je dyrektor
Departamentu Rozwoju Regionalnego
W∏odzimierz Mielczarek. Radni b´dà
bacznie przyglàdaç si´ rozdysponowywa-
niu pieni´dzy, kierowanych na kontynuacj´
budowy szpitali w Podd´bicach i Radom-
sku. Obydwie budowy uznali za nonsza-
lancj´ ówczesnych w∏adz, a w przypadku
Radomska domagano si´ ujawnienia osób,
odpowiedzialnych za nadzór nad przebie-
giem tej inwestycji.

Wyraênie zaskoczy∏a radnych informa-
cja o mo˝liwoÊci stopniowego odd∏u˝ania
szpitali, przed∏o˝ona podczas sesji przez
przedstawicieli firmy PGF URTICA. D∏u-
gi szpitali, b´dàcych w gestii samorzàdu
wojewódzkiego, si´gajà ju˝ 900 mln z∏o-
tych, roszczenia sk∏adajà wierzyciele, a zy-
skujà na tym… komornicy. Ten zakl´ty
kràg nale˝a∏oby przerwaç. PGF URTICA,
zajmujàca si´ dostarczaniem leków do
szpitali, dzia∏a∏aby w imieniu wierzycieli,
za ich zgodà zamieniano by cz´Êç zobowià-
zaƒ na papiery d∏u˝ne. Do realizacji zada-
nia firma ta potrzebuje gwarancji samo-
rzàdu województwa (na kwot´ 40 mln z∏).

Radni stanowczo odrzucili t´ propozycj´
ratowania szpitali. Wies∏aw Stasiak dopy-
tywa∏: – Z czyjej inicjatywy pojawili si´ ci
panowie? Leszek Konieczny uzasadnia∏
obecnoÊç przedstawicieli grupy PGF opra-
cowywaniem ró˝nych programów pod ha-
s∏em: „Partnerski program wsparcia szpi-
tali”. – Jest to jedna z propozycji – mówi∏.
Pawe∏ Chruszcz, cz∏onek zarzàdu woje-
wództwa, stwierdzi∏, ̋ e konieczne sà nowo-
czesne formy odd∏u˝ania szpitali. Byç mo-
˝e jest to jedna z nich, niemniej poprzedziç
jà musi spo∏eczna dyskusja.

W koƒcowej cz´Êci XXV sesji radny
Wies∏aw Garstka, w imieniu klubu SLD,
zg∏osi∏ wniosek o przedstawienie na naj-
bli˝szej sesji wyników pracy komisji doraê-
nej, powo∏anej do zbadania przebiegu
i przydatnoÊci programu „Pilica”. Z kolei
radny J. Popecki poprosi∏ o informacj´
o osobach, kierujàcych placówkami lecz-
nictwa, które doprowadzi∏y do katastrofal-
nego zad∏u˝enia: gdzie obecnie pracujà
i jakie sprawujà funkcje.

Micha∏ Kasiƒski i Jadwiga Beda z Komisji Nauki, Kultury i Sportu

Komisja Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji
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Szpital Chorób P∏uc i Rehabilitacji w Tu-
szynie ma ju˝ swojà 75-letnià histori´ i osià-
gni´cia.

Dlaczego ci, którzy tu pracujà, majà zo-
staç ukarani za b∏´dy kierowników placówki?
„Dyskusje o d∏ugach nas demobilizujà, my
po prostu chcemy leczyç chorych” – twierdzi
chirurg urolog z d∏ugoletnià praktykà.

D∏ugi szpitala w Tuszynie generujà m.in.
90 ha ziemi i 34 budowle znajdujàce si´ naj-
cz´Êciej w op∏akanym stanie. Ju˝ dawno mo˝-
na by∏o pozbyç si´ tego „garba”, ale samo-
rzàd województwa nie zrobi∏ nic w celu prze-
kazania gruntu gminie Tuszyn. Burmistrz
Tuszyna Tadeusz Walas chcia∏by uratowaç to
najwi´ksze miejsce pracy w gminie.

Personel pyta, kto pozwoli∏ na uruchomie-
nie na terenie szpitalnym konkurencyjnej,
prywatnej placówki o tajemniczym kryptoni-
mie S1. Paƒstwowy szpital wykonuje us∏ugi
dla prywatnego, za które ten zalega na kwo-
t´ ponad 302 000 z∏. Mimo to przed∏u˝ono
umow´ na 10 lat. Kto do tego dopuÊci∏? Te-
go nie wiadomo, ale wiadomo, ˝e jeden z po-
przednich dyrektorów nie chcia∏ przed∏u˝e-
nia umowy, ale ju˝ tam nie pracuje…

Jak to si´ dzieje, ˝e du˝y szpital dostaje
maleƒkie kontrakty, a ma∏y, ale prywatny, na
NFZ nie narzeka? Lekarze specjaliÊci twier-
dzà, ˝e jeÊli du˝y szpital otrzymywa∏by to, co
mu si´ nale˝y, to prywatny S1 nie mia∏by
przy nim szans. 

Cz∏onkowie komisji zdrowia obiecali, ˝e
zapoznajà si´ z warunkami umowy z S1, po-
mogà w przekazaniu samorzàdowi gminne-
mu zb´dnych nieruchomoÊci. „Dowiemy si ,́
co robià byli dyrektorzy szpitala w Tuszynie.
Byç mo˝e znów zarzàdzajà kolejnymi pla-
cówkami s∏u˝by zdrowia i zamierzajà je re-
strukturyzowaç poprzez zamkni´cie. Ludzie
powinni byç odpowiedzialni za to, co robià,
zw∏aszcza jeÊli w gr´ wchodzi bud˝etowy pie-
niàdz” – konkludowa∏ Jacek Popecki, wice-
przewodniczàcy komisji.

Dzia∏ „Z prac sejmiku” redaguje 
Anna Orzechowska

Consultingu 7 mln z∏, co pozwoli∏o przez ja-
kiÊ czas ˝yç spó∏ce z odsetek, wzburzy∏o rad-
nych. Czy przynajmniej czàstk´ z wydanych
na „Pilic´” 21 milionów z∏ uda si´ wykorzy-
staç w projektach gminnych? Niektóre frag-
menty programu sà wa˝ne do paêdziernika;
wi´kszoÊç ju˝ straci∏a na aktualnoÊci. 

Komisja doraêna powo∏ana zosta∏a nie
tylko do wyjaÊnienia ewidentnych zaniedbaƒ
przez konkretne osoby, ale równie˝ wska-
zania tych elementów programu, które mo-
g∏yby pomóc gminom w planach ich zrów-
nowa˝onego rozwoju.

Szansa dla Tuszyna?
Cz∏onkowie Komisji Zdrowia i Polityki

Spo∏ecznej sejmiku, na proÊb´ cz∏onków
zwiàzków zawodowych, pojechali do szpitala
w Tuszynie. Zwiàzkowcy nie mogà zrozu-
mieç, ˝e ktoÊ chce doprowadziç do likwidacji
placówki. Funkcje szpitala w Tuszynie mia-
∏yby byç podzielone mi´dzy szpital w ¸a-
giewnikach i ∏ódzki im. Kopernika. Pada∏y
zarzuty, ̋ e pomimo sprzeciwu zwiàzków i sa-
morzàdów lokalnych, sejmik wyrazi∏ zgod´
na po∏àczenie Tuszyna z ¸agiewnikami. Pra-
cownicy winià te˝ m.in. cz∏onków dawnego
zarzàdu województwa.

11

z prac komisji
w Goszczanowie i Kalinowej. Argumenty sà
jasne, ale problem polega na zbyt póênym
przedstawieniu sprawy; radni poczuli si´
przyparci do muru. Tak jak to by∏o w przy-
padku przy∏àczenia szpitala w Tuszynie do
szpitala w ¸agiewnikach. Wkrótce cz∏onko-
wie komisji udadzà si´ do Tuszyna, aby spo-
tkaç si´ z pracownikami.

W Tomaszowie i WFOÂiGW
Komisja doraêna sejmiku kontroluje pro-

gram „Pilica” – zarówno podczas spotkania
z gospodarzami terenów nadpilickich, jak
równie˝ w czasie spotkania z zarzàdem
WFOÂiGW w ¸odzi. Wiadomo, ˝e w latach
1996-1997 opracowano w dawnym woje-
wództwie piotrkowskim za∏o˝enia oczyszcze-
nia zbiornika sulejowskiego oraz ochrony je-
go dorzecza. Prace projektowo-konsultacyj-
ne scedowano na spó∏k´ Eko-Consulting.
W paêdzierniku 2000 roku spó∏ka zosta∏a
dokapitalizowana kwotà 7 mln z∏otych. Ro-
boty ruszy∏y… ale tylko na deskach kreÊlar-
skich. Spó∏ka ˝y∏a z odsetek. Raz po raz pre-
zentowano jakieÊ nowe rozwiàzania, ale np.
decyzji czy budowaç oczyszczalni´ Êcieków
w Kolonii Zawadzie, czy modernizowaç ju˝
istniejàcà w Tomaszowie, nie podejmowano.
W efekcie Tomaszów wcià˝ nie posiada no-
woczesnej oczyszczalni. Pomimo to jesienià

2001 roku sejmik pierwszej kadencji przejà∏
i zatwierdzi∏ program „Pilica” z ca∏ym do-
brodziejstwem inwentarza.

Zwiàzek Komunalnych Gmin Nadpi-
lickich, który uczyniono beneficjentem pro-
gramu, zrezygnowa∏ z udzia∏u Eko-Consul-
tingu w tym przedsi´wzi´ciu. Spó∏ka jest
w trakcie likwidacji. Ostatnio ministerstwo
rolnictwa wyrazi∏o zgod´ na przekazanie pro-
gramu „Pilica”zarzàdowi województwa ∏ódz-
kiego. Niestety, nie dokonano analizy pod kà-
tem wykorzystania programu w dzisiejszych
realiach. To, ˝e lekkà r´kà by∏y zarzàd
WFOÂiGW przekaza∏ na rachunek Eko-

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

Cz∏onkowie komisji doraênej rozmawiali w Tomaszowie Mazowiecki z samorzàdowcami 
gmin nadpilickich o przysz∏oÊci programu „Pilica”

Komisja Zdrowia i Polityki Spo∏ecznej
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¸ódê - Berlin, czyli rowerem po Europie

Grupa zapaleƒców rowerowych postano-
wi∏a przejechaç szlak z ¸odzi do Berlina.
WÊród kolarzy amatorów znaleêli si´ przed-
stawiciele Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸o-
dzi. Postanowili oni zmierzyç si´ z w∏asnymi
s∏aboÊciami, deszczem, wiatrem i wszelkimi
przeciwnoÊciami. Oto zapiski jednego z nich
– Krzysztofa Suszka. 

8 – 9 maja. W sobot´ o godz. 8 ruszy∏ pro-
mocyjny rajd rowerowy ̧ ódê – Berlin. Nasza
grupa liczy∏a 20 rowerzystów, ubranych
w identyczne polary oraz czapki z napisem:
województwo ∏ódzkie. WyjechaliÊmy z Cho-
cianowic na czerwony szlak rowerowy pro-
wadzàcy z ¸odzi do Stawu na granicy woje-
wództw ∏ódzkiego i wielkopolskiego. 

Pierwszy etap podró˝y prowadzi∏ do Siera-
dza, gdzie odby∏o si´ uroczyste otwarcie szla-
ków ∏ódzkiej magistrali rowerowej oraz sie-
radzkiej eSki – „Sieradzka eskapada”.
Otwarcia szlaków dokonali starosta sieradzki
Kazimierz KoÊcielny, prezydent Sieradza
Barbara Mrozowska-Nieradko oraz w imie-
niu marsza∏ka – dyrektor departamentu pro-
mocji i wspó∏pracy zagranicznej Urz´du
Marsza∏kowskiego w ¸odzi Rados∏aw St´-
pieƒ. Prezes PTTK w ¸asku wr´czy∏ wszyst-
kim uczestnikom rajdu pamiàtkowe tabliczki
– takie, jakimi znakowana jest ∏ódzka magi-
strala rowerowa.

Niedziela przywita∏a nas deszczem. Jed-
nak po godz. 8 grupa „berliƒska” wraz z to-
warzyszàcymi rowerzystami z Sieradza i oko-
lic wyruszy∏a szlakiem sieradzkiej eSki do
KoÊcierzyna, a nast´pnie do Tubàdzina,
gdzie mieliÊmy okazj´ zwiedziç Muzeum
Wn´trz Dworskich. Mo˝na tam obejrzeç
zbiór pamiàtek zwiàzanych z w∏aÊcicielami
dworku w Tubàdzinie. Jest wÊród nich por-
tret Marii Walewskiej, w której kocha∏ si´

Napoleon Bonaparte. Dalej czeka∏ nas etap
do Warty. W miejscowym centrum kultury
burmistrz miasta i gminy Jan Serafiƒski,
wraz z przedstawicielami PTTK z Sieradza,
ugoÊci∏ naszà grup´ obiadem; towarzyszy∏
nam koncert m∏odych Êpiewaków. W ten spo-
sób po˝egnaliÊmy województwo ∏ódzkie. Po-
po∏udnie i wieczór sp´dziliÊmy na ziemi kali-
skiej. W Opatówku naszà grup´ odebrali i pi-
lotowali do Kalisza cz∏onkowie Klubu Tury-
styki Kolarskiej z Kalisza. Wieczorem po
starym mieÊcie oprowadzi∏ nas miejscowy
przewodnik.

10 maja. 6.30 – Kalisz. Trzeci dzieƒ wy-
prawy. Pada. Po porannej odprawie ustalo-
no, ˝e godzina wyjazdu zostaje przesuni´ta
z 9 na 10. Na szcz´Êcie „g∏ówny wy∏àcznik
deszczu” zosta∏ przesuni´ty na pozycj´ off.
Dzi´ki temu uda∏o si´ nam przejechaç d∏ugi
odcinek prawie w idealnych warunkach. Po
drodze mijaliÊmy wspania∏e miejsca, takie

jak park narodowy z najwi´kszà hodowlà ̋ u-
brów w Polsce oraz wspania∏à, nowo otwar-
tà wystawà edukacyjnà, poÊwi´conà polskim
lasom. Szczegó∏y mo˝na obejrzeç na stronie
www.okl.pl. 

Z Go∏uchowa kr´tymi drogami, omijajàc
deszczowe chmury, zmierzaliÊmy do Berlina.
Po drodze min´liÊmy Pleszew i zatrzymali-
Êmy si´ 30 km od ˚erkowa, który by∏ celem
trzeciego etapu podró˝y. 

Kolejna ulewa, kolejna burza z pioruna-
mi… Nie wszyscy to wytrzymali, ale na wy-
trwa∏ych cyklistów czeka∏a nagroda – wspa-
nia∏e 20 km lasem, po asfalcie, w kilka chwil
po prawdziwie wiosennej ulewie i burzy
z piorunami. Czy pami´tacie zapach powie-
trza wype∏nionego ozonem, bzem i leÊnymi
konwaliami…? 

Wreszcie ˚erków – miasteczko z wie˝à,
której w deszczu wszyscy wypatrywali jak ̋ e-
glarze latarni morskiej. To kilkutysi´czne
miasteczko powita∏o nas pi´knym zachodem
s∏oƒca i wspania∏ym ciep∏ym wieczorem.

Podsumowanie w liczbach: jeden kontu-
zjowany – otarte kolano i cz´Êç roweru, jedna
„guma” i 232 kilometry na liczniku.

11 maja. Dzieƒ powita∏ nas w ˚erkowie
pi´knym s∏oƒcem. Po ostatnich porannych
deszczach a˝ si´ chcia∏o jechaç…

Przejazd do Ârody Wielkopolskiej przez
malownicze tereny ˚erkowsko-Czeszewskie-
go Parku Krajobrazowego odby∏ si´ – ku za-
dowoleniu wszystkich – w pe∏nym s∏oƒcu
i niemal letniej temperaturze. Dziewczyny je-
cha∏y w kolarkach, a ch∏opcy w koszulkach.
WÊród wielu atrakcji czeka∏a na nas przepra-
wa promowa przez Wart´ w miejscowoÊci
Pogorzelice. 

W ciàgu tego jednego dnia cztery razy z∏a-
pa∏ nas deszcz, nie omin´∏a ulewa i gradobi-
cie. Zm´czeni i przemokni´ci dotarliÊmy wie-

Przeprawa promowa przez Wart´ w miejscowoÊci Pogorzelice
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wodnicy po trasie R1 w Niemczech – Steffen
Raddatz z ADFC w Strausbergu, Andreas
Fuchs – radny Strausbergu i Katherina – za-
palona rowerzystka z Berlina, która o na-
szym rajdzie dowiedzia∏a si´ z Internetu.

ZajrzeliÊmy po drodze do fortu Gorast,
XIX-wiecznej, najlepiej zachowanej cz´Êci
twierdzy Kostrzyn i pojechaliÊmy szybkim
tempem w kierunku Seelow i Buckow. Pagór-
kowaty teren Markische Oderland oraz coraz
mocniej padajàcy deszcz da∏y si´ wszystkim
mocno we znaki. Dopiero smakowita i po-
˝ywna zupa z kie∏basà w Buckow – urokli-
wym kurorcie – postawi∏a wszystkich na no-
gi i pozwoli∏a na przejechanie ostatniego eta-
pu do Strausbergu. 

Wieczorem kolacja w „Niebieskiej Lagu-
nie” na miejskiej p∏ywalni, z udzia∏em obec-
nego przedstawiciela partii Zielonych, kie-
rownika oÊrodka sportu i wypoczynku oraz
naszego przewodnika Steffena. 

16 maja. Ostatni dzieƒ rajdu. Po siedmio-
godzinnej ulewie wreszcie wysz∏o s∏oƒce
i zrobi∏a si´ wspania∏a pogoda. 

Przed nami by∏ Berlin – cel naszej podró-
˝y. Krótkie objazdowe zwiedzanie miasta –
Alexanderplatz, Potsdamerplatz, dzielnica
rzàdowa i obowiàzkowo – Brama Branden-
burska oraz Reichstag. Wa˝nym punktem
programu by∏o spotkanie z dyrektorem
oÊrodka Polskiej Organizacji Turystycznej
w Berlinie. Podczas drugiego Êniadania
omówiono mo˝liwoÊci promocji szlaków ro-
werowych przy udziale Polskiej Organizacji
Turystycznej oraz organizacji rowerowych
study tourów dla niemieckich dziennikarzy.
Zastanawiano si´ równie˝, jak przy wspó∏-
pracy z ADFC oraz POT wprowadziç do
oferty biur podró˝y wyprawy rowerowe na
trasie ¸ódê – Berlin. 

Misja promocyjna zakoƒczy∏a si´ sukce-
sem. Ze spotkaƒ z lokalnymi samorzàdami
od Sieradza przez Wielkopolsk´ a˝ po
Strausberg wynika prosty wniosek: promocj´
aktywnego wypoczynku nale˝a∏o rozpoczàç!
Wbrew sceptykom i niedowiarkom. 

czorem do Puszczykowa, gdzie czeka∏ na na-
szà grup´ Andrzej Kaleniewicz – przedstawi-
ciel departamentu kultury fizycznej i turysty-
ki wielkopolskiego urz´du marsza∏kowskie-
go. Po kolacji odby∏o si´ spotkanie poÊwi´co-
ne roli samorzàdów w tworzeniu sieci szla-
ków rowerowych w Polsce oraz wspó∏pracy
sàsiednich województw w promocji i rozwoju
ju˝ istniejàcych, mi´dzy innymi szlaku, który
tworzà: ∏ódzka magistrala rowerowa, trans-
wielkopolska trasa rowerowa oraz szlaki na
terenie województwa lubuskiego, w tym eu-
ropejska trasa rowerowa R1. Pad∏a te˝ pro-
pozycja zorganizowania we wrzeÊniu, na gra-
nicy naszych województw, spotkania grup
rowerowych oraz samorzàdowców z woje-
wództw ∏ódzkiego i wielkopolskiego.

12 maja. Puszczykowo, poranek bez desz-

czu. Po póênym Êniadaniu – przed nami tyl-
ko 50 km. Po codziennej odprawie pojechali-
Êmy do muzeum Arkadego Fiedlera. Opro-
wadza∏ nas syn pisarza i podró˝nika. W pira-
midzie, b´dàcej kopià w skali 1:23 piramidy
Cheopsa, mo˝na by∏o zatankowaç pozytyw-
nà energi´ na kolejne dni jazdy. B´dzie nam
bardzo potrzebna, bo niestety pogoda nas
nie rozpieszcza∏a. Ale koniec narzekania. Po
przejechaniu przez Wielkopolski Park Naro-
dowy wróciliÊmy do… ¸odzi. Imienniczka
naszego miasta okaza∏a si´ ma∏à, uroczà
wsià, po∏o˝onà nad Jeziorem ¸ódzkim,
z pi´knym drewniano-murowanym koÊció∏-
kiem na wzgórzu.

Niestety, w pobli˝u Buku, naszego nast´p-
nego postoju, znowu zaczà∏ padaç deszcz.
Tak wi´c pod wzgl´dem pogody Wielkopol-
ska nie by∏a zbyt goÊcinna dla ∏ódzkich rowe-
rzystów…

13 maja. Szósty dzieƒ rajdu. Zimny
i d˝d˝ysty poranek opóêni∏ znacznie wyjazd
na kolejny etap.

Przez malownicze leÊne tereny nasza gru-
pa dojecha∏a do Zbàszynia. 

Ch∏ód  da∏ si´ wszystkim we znaki, dlate-
go staraliÊmy si´ jak najszybciej dotrzeç do
Mi´dzyrzecza, gdzie czeka∏a na nas kolejna

atrakcja – zwiedzanie mi´dzyrzeckiego rejo-
nu umocnieƒ, pozosta∏oÊci po kompleksie
obronnym, który w latach 30. ubieg∏ego wie-
ku wybudowali Niemcy dla obrony przed
wojskami polskimi. Po latach schrony, labi-
rynty korytarzy i tuneli sta∏y si´ siedliskiem
dziesiàtków tysi´cy nietoperzy. Ciàgle jest
równie˝ ˝ywa legenda o rzekomych skar-
bach, które ukryli w mi´dzyrzeckich bun-
krach hitlerowcy. Nam niestety nie uda∏o si´
natrafiç na skarb, ale i tak wycieczka podzia-
∏a∏a na naszà wyobraêni ,́ przynajmniej m´-
skiej cz´Êci grupy. Dzieƒ zakoƒczyliÊmy sta-
rym zwyczajem – d∏ugimi, nocnymi Polaków
rozmowami… 

14 maja. Poranek powita∏ nas pi´knym
s∏oƒcem i… przymrozkiem, wszak to dzieƒ
trzeciego „ogrodnika” – Bonifacego…

Przez pagórkowaty teren ruszyliÊmy euro-
pejskà trasà rowerowà R1 do ¸ubniewic, ko-
lejnego urokliwego miasteczka na trasie na-
szego rajdu.

Powiat sul´ciƒski to 500 km szlaków pie-
szych i rowerowych, kilka du˝ych imprez ro-
werowych oraz aktywnie dzia∏ajàce Êrodowi-
sko rowerowe. Szef sul´ciƒskiego klubu ko-
larskiego przy PTTK osobiÊcie poprowadzi∏
naszà grup´ do OÊna Lubuskiego.

Kilka kilometrów przed Kostrzynem,
z wie˝y widokowej rozciàga si´ wspania∏y wi-
dok na zielone pola, ∏àki, rozlewiska rzeki
Warty, które tworzà najm∏odszy w Polsce
park narodowy. To ju˝ ostatnie kilometry
rajdu i ostatni nocleg w Polsce. Jutro b´dzie-
my ju˝ w Brandenburgii…

15 maja. Po 110 kilometrach, przeje-
chanych poprzedniego dnia, z samego rana
zm´czenie da∏o na si´ we znaki. Z wielkim
oporem i bólem w mi´Êniach ruszyliÊmy
w kierunku przejÊcia granicznego. Przejazd
przez miasto jednakowo ubranej grupy –
w szare polary i czapeczki z logo wojewódz-
twa ∏ódzkiego – budzi∏ wÊród mieszkaƒców
niema∏à sensacj ,́ podobnie wÊród polskich
i niemieckich pograniczników… 

Po drugiej stronie czekali na nas nasi prze-
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z prac zarzàdu
Wizyta radców handlowych 

Na zaproszenie Stanis∏awa Witaszczyka,
marsza∏ka województwa ∏ódzkiego, 13 maja
w naszym regionie goÊcili wspólnie z ma∏˝on-

kami radcy handlowi ambasad paƒstw Unii
Europejskiej. Wizyta dyplomatów z: Nie-
miec, Austrii, Belgii, Hiszpanii, Portugalii,
Holandii, Szwecji, Grecji, Anglii i Danii sta-
∏a si´ doskona∏à okazjà do zaprezentowania
na arenie mi´dzynarodowej potencja∏u woje-
wództwa ∏ódzkiego.

Marsza∏ek przywita∏ zagranicznych goÊci
na ∏ódzkim lotnisku Lublinek. Podczas po-
witania podkreÊli∏, ˝e to spotkanie jest naj-
wa˝niejszym wydarzeniem na ∏ódzkiej ziemi
od chwili przystàpienia naszego paƒstwa do
Unii Europejskiej. Mi´dzynarodowa wspó∏-
praca, jakà prowadzi Urzàd Marsza∏kowski
w ¸odzi, jest szansà na efektywnà promocj´
i rozwój ¸odzi i województwa. 

Pierwszego dnia wizyty radcy mieli okazj´
obejrzeç prezentacj´ walorów gospodar-
czych, kulturalnych i turystycznych woje-
wództwa ∏ódzkiego. Zapoznali si´ równie˝
z mo˝liwoÊciami inwestycyjnymi i potencja-
∏em ekonomicznym dzia∏ajàcych na naszym
terenie firm. W Urz´dzie Miasta ¸odzi spo-
tkali si´ mi´dzy innymi z prezydentem ¸odzi,
a w Pa∏acu Herbsta z konsulami i inwestora-
mi zagranicznymi. W siedzibie ¸ódzkiej Izby
Przemys∏owo-Handlowej obejrzeli prezenta-
cj´ przygotowanà przez samorzàd gospodar-
czy. 

Ma∏˝onkowie radców zapoznali si´ z pro-
gramami realizowanymi przez Regionalne
Centrum Polityki Spo∏ecznej przy Urz´dzie
Marsza∏kowskim w ¸odzi, a tak˝e z∏o˝yli wi-
zyt´ w Akademii Muzycznej, gdzie wys∏u-
chali koncertu utworów pochodzàcych z kra-
jów ojczystych przyby∏ych do ¸odzi goÊci.

¸ódzkie firmy odzie˝owe: Hexeline i Olim-
pia przygotowa∏y specjalnie dla zagranicz-
nych goÊci pokaz najnowszych kolekcji.

Drugiego dnia pobytu delegacja zwiedzi∏a
¸ódzkà Specjalnà Stref´ Ekonomicznà oraz
wybrane firmy dzia∏ajàce na jej terenie: Cera-
mik´ Tubàdzin II i Interprint.

Dyplomaci zgodnie przyznali, ˝e woje-
wództwo ∏ódzkie jest dobrym miejscem do
inwestowania. Z∏o˝yli równie˝ zapewnienie,
i˝ b´dà zach´caç przedsi´biorców ze swoich
krajów do podejmowania dzia∏alnoÊci go-
spodarczej w ¸ódzkiem. Efektem wizyty jest
ch´ç budowy w naszym regionie kolejnej fa-
bryki przez greckiego inwestora. Ponadto za-
rzàd województwa ∏ódzkiego rozwa˝a podj´-
cie mi´dzynarodowej wspó∏pracy w celu
sprowadzenia z Anglii szynobusów, które za-
stàpi∏yby tradycyjne pociàgi. 

Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe na Lublinku

17 maja na ∏ódzkim lotnisku Lublinek za-
inaugurowano dzia∏alnoÊç stacji Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego, obs∏ugujàcego pa-
cjentów z regionu ∏ódzkiego. W uroczystoÊci
otwarcia uczestniczyli mi´dzy innymi sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa
Kralkowska, cz∏onek zarzàdu województwa

∏ódzkiego Pawe∏ Chruszcz oraz wojewoda
∏ódzki Stefan Krajewski. 

W ∏ódzkiej stacji latajàcego pogotowia
sta∏e dy˝ury pe∏niç b´dà za∏ogi sk∏adajàce si´
z lekarza, ratownika medycznego oraz pilo-
ta. Âmig∏owiec Mi-2 Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego posiada nowoczesne wyposa-
˝enie do intensywnej terapii i nosze pró˝nio-
we. Wykorzystywany b´dzie jako erka do
transportu m.in. osób z zawa∏em serca oraz
ofiar wypadków komunikacyjnych. Infor-
macje o wszystkich wypadkach przyjmowa-
ne b´dà, tak jak dotychczas, pod numerem
telefonu 999, a dyspozytorzy pogotowia na-
ziemnego zadecydujà, czy potrzebny b´dzie
Êmig∏owiec, czy zwyk∏y ambulans.

Uruchomienie Lotniczego Pogotowia
Lotniczego ma zasadnicze znaczenie dla
bezpieczeƒstwa medycznego mieszkaƒców
regionu ∏ódzkiego. Szybkie przetransporto-
wanie pacjenta do Szpitalnego Oddzia∏u Ra-
tunkowego w ramach tzw. „z∏otej godziny”
mo˝e decydowaç o szansach prze˝ycia cz∏o-
wieka. 

Moneta z herbem 
województwa

17 maja w Instytucie Europejskim w ¸o-
dzi prezes NBP Leszek Balcerowicz dokona∏
uroczystej prezentacji nowej monety o no-
minale 2 z∏otych, na rewersie której znajduje
si´ herb województwa ∏ódzkiego, na awersie
monety natomiast jest wizerunek or∏a na tle
mapy Polski, otoczony napisem „Rzeczpo-
spolita Polska” oraz nomina∏. 

„¸ódzka” dwuz∏otówka ma Êrednic´ 27
mm, wa˝y 8,15 g, wykonano jà ze stopu
nordic-gold, stemplem zwyk∏ym – wed∏ug
projektu ∏odzianki Ewy Tyc-Karpiƒskiej.
Moneta jest kolejnà z serii prezentujàcej
herby polskich województw. WÊród osób,
które pierwsze otrzyma∏y egzemplarz no-
wej monety od prezesa NBP by∏ wicemar-
sza∏ek województwa ∏ódzkiego Marek Ra-
tuszniak. 

Na zakoƒczenie uroczystoÊci odby∏a si´
krótka konferencja prasowa, w trakcie któ-

rej prezes Leszek Balce-
rowicz przedstawi∏ swojà
ocen´ sytuacji ekono-
micznej w Polsce oraz
szanse, jakie dla naszej
gospodarki stwarza wej-
Êcie do Unii Europej-
skiej. Wicemarsza∏ek
Marek Ratuszniak
przedstawi∏ stopieƒ reali-
zacji Zintegrowanego
Programu Rozwoju Re-
gionalnego wojewódz-
twa ∏ódzkiego i stopieƒ
przygotowania woje-
wództwa do absorpcji
Êrodków z UE.

Spotkanie z dyplomatami

Pawe∏ Chruszcz – cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódzkiego



torzy naczelni miesi´cznika oraz ludzie od-
dani ∏ódzkiej kulturze, którzy przez lata
wspó∏pracowali z pismem.

Benefis by∏ okazjà do spotkania dawnych
i obecnych twórców sukcesu czasopisma,
dyskusji na temat przesz∏oÊci i przysz∏oÊci
szacownego jubilata.

Na ∏amach redagowanego przez Ma∏go-
rzat´ Karbowiak i Mari´ Sondej „Kalejdo-

skopu” poruszane sà aktualne tematy zwià-
zane z kulturà ¸odzi i regionu. Nie brakuje
równie˝ felietonów, wywiadów z twórcami
kultury, tekstów polemicznych. 

Jubileusz 30-lecia „Kalejdoskopu” uÊwiet-
ni∏ wyst´p wybitnej wokalistki jazzowej Ur-
szuli Dudziak.

Podsumowanie wizyty
na W´grzech 

26 maja w Urz´dzie Marsza∏kowskim od-
by∏a si´ konferencja prasowa podsumowujà-
ca pobyt delegacji województwa ∏ódzkiego,
w dniach 21-23 maja br., w Szeged na W´-
grzech. Wicemarsza∏ek Anna Pilarska pod-
kreÊli∏a, ˝e g∏ównym celem wizyty u naszych
po∏udniowych sàsiadów by∏a promocja wo-
jewództwa ∏ódzkiego podczas trwajàcego
wówczas Festynu Europejskiego. Impreza
zorganizowana zosta∏a dla uczczenia przy-
stàpienia W´gier do Wspólnoty Europej-
skiej. Zaprezentowano histori ,́ kultur´ oraz
walory turystyczne i potencja∏ gospodarczy
regionu ∏ódzkiego.
Województwo ∏ódzkie uzyska∏o od regionu
Csongrad upowa˝nienie do nawiàzania
trójstronnej wspó∏pracy mi´dzynarodowej,
do której w∏àczone zostanà po∏udniowe
Morawy w Czechach. JednoczeÊnie delega-
cja naszego regionu zaprosi∏a W´grów na
obchody 85-lecia województwa ∏ódzkiego. 
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z prac zarzàdu

Wizyta Davida Lyncha
18 maja w Urz´dzie Marsza∏kowskim

w ¸odzi goÊci∏ David Lynch. Âwiatowej s∏a-
wy re˝yser filmowy spotka∏ si´ z przedstawi-
cielami sejmiku, zarzàdu województwa ∏ódz-
kiego oraz z zaproszonymi goÊçmi.

David Lynch zaprezentowa∏ swoje zamie-
rzenia dotyczàce stworzenia w ¸odzi studia fil-
mowego i Centrum Sztuki dla Pokoju. Mówi∏
tak˝e o swoich planach realizacji filmu, który
opowiada∏by histori´ Polaków przesiedleƒców.
Rozmawiano o kolejnej edycji festiwalu Ca-
merimage. Zarzàd województwa ∏ódzkiego
równie˝ w tym roku planuje wspieraç organi-

zatorów i wspó∏pracowaç przy realizacji festi-
walu. W trakcie wizyty Lynch przestawi∏ pro-
jekt inwestycji zwiàzanych z rolnictwem ekolo-
gicznym oraz budowy w gminie Nowosolna
osiedla domów drewnianych.

Wojewódzki fina∏ wiedzy 
o ratownictwie medycznym 

21 maja w Policealnym Studium Medycz-
nym im. Tytusa Cha∏ubiƒskiego w ¸odzi

odby∏ si´ III wojewódzki
fina∏ wiedzy na temat
spraw obronnych, bez-
pieczeƒstwa publicznego
i ratownictwa medyczne-
go m∏odzie˝y szkó∏ me-
dycznych, podleg∏ych sa-
morzàdowi wojewódz-
twa ∏ódzkiego. Organi-
zatorami imprezy by∏
Urzàd Marsza∏kowski
w ¸odzi oraz Komisja
Bezpieczeƒstwa i Po-
rzàdku Publicznego Sej-
miku Województwa
¸ódzkiego.

Zwyci´zcà fina∏u zo-
sta∏a dru˝yna Policealne-

go Studium Medycznego im. T. Cha∏ubiƒ-
skiego z ¸odzi. Na drugim miejscu uplaso-
wa∏o si´ Policealne Studium Medyczne im.
M. Kopernika z ¸owicza, a na trzecim Me-
dyczne Studium Zawodowe nr 3 im. M. Sten-
cel z ¸odzi.

Celem konkursu jest propagowanie wie-
dzy na temat obronnoÊci i bezpieczeƒstwa
publicznego, przygotowanie m∏odzie˝y do
racjonalnego zachowania w obliczu wspó∏-
czesnych zagro˝eƒ, a tak˝e uÊwiadomienie
zagro˝eƒ dla Êrodowiska naturalnego, po-
wodowanych dzia∏alnoÊcià cz∏owieka i si∏
przyrody. 

Kalejdoskop ma 30 lat 
24 maja w ¸ódzkim Domu Kultury odby∏

si´ benefis z okazji jubileuszu 30-lecia istnie-
nia informatora kulturalnego i turystycznego
¸odzi i województwa ∏ódzkiego „Kalejdo-
skop”. WÊród zaproszonych goÊci byli przed-
stawiciele w∏adz samorzàdu województwa
z wicemarsza∏ek Annà Pilarskà, przedstawi-
ciele w∏adz miasta i instytucji kultury, redak-
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W Instytucie Europejskim 
wicemarsza∏ek Marek Ratuszniak 
mówi∏ m.in. o funduszach 
strukturalnych

David Lynch i Krystyna Ozga

Anna Pilarska otrzyma∏a od Zbigniewa
O∏ubka, dyrektora ¸DK, „z∏otà rybk´”



nego partnera  do wspó∏pracy dla innych euro-
pejskich regionów i instytucji unijnych. 

Piotr Szymaƒski

Fragment wystàpienia marsza∏ka wojewódz-
twa Stanis∏awa Witaszczyka na forum Komi-
tetu Regionów UE 17 czerwca w Brukseli.

– Umo˝liwienie uczestniczenia reprezen-
tantów spo∏ecznoÊci regionalnych i lokalnych
w realizacji polityki Unii Europejskiej jest
czynnikiem znaczàcym dla rozwoju demokra-
cji lokalnej i samorzàdnoÊci oraz idei partner-
stwa. Obowiàzek konsultowania si´  w∏adz
wspólnoty z komitetem w sprawach miast
oraz regionów, dotyczàcych takich proble-
mów, jak sieci transeuropejskie, zdrowie pu-
bliczne, edukacja, kultura oraz spójnoÊç eko-
nomiczna i socjalna, stwarza warunki realne-
go oddzia∏ywania przedstawicieli  regionów
na decyzje w∏adz unii. W takich sprawach jak
np. wymiana uczniów i nauczycieli, ochrona
dziedzictwa kulturowego, system ochrony
zdrowia, planowanie przestrzenne, u˝ytkowa-
nie ziemi, gospodarka odpadami najlepiej zo-
rientowane i zainteresowane  sà w∏adze samo-
rzàdowe, a nie centralne.

W∏adze samorzàdowe województwa ∏ódz-
kiego opowiadajà si´ za utrzymaniem w∏aÊnie
takiego kierunku rozwoju integracji europej-
skiej, który zapewni regionom oraz spo∏eczno-
Êciom lokalnym zachowanie swej to˝samoÊci
oraz udzia∏ w procesie decyzyjnym UE. 

JesteÊmy przekonani, ˝e dzi´ki uczestnictwu
w pracach Komitetu Regionów b´dziemy mogli
uzyskaç wp∏yw na kszta∏towanie polityki spój-
noÊci i polityki regionalnej. Wa˝nà sprawà jest
te˝ mo˝liwoÊç wp∏ywania na decyzje decentrali-
zacyjne w Polsce za  poÊrednictwem forum mi´-
dzynarodowego. Nie bez znaczenia jest fakt, ˝e
Komitet Regionów jest miejscem bezpoÊred-
nich kontaktów regionalnych przedstawicieli
wysokiego szczebla, co sprzyja tworzeniu mi´-
dzynarodowych grup nacisku, upominajàcych
si´ o wspólne interesy regionów z ró˝nych
paƒstw. 

i Rady Miasta ¸odzi, przedstawiciele w∏adz sa-
morzàdowych i rzàdowych oraz reprezentanci
izb i instytucji gospodarczych. 

18 czerwca, w nowo otwartej siedzibie Re-
gionalnego Biura Województwa ¸ódzkiego
przy Square Marie-Louise 1, odby∏o si´
spotkanie ∏ódzkiej delegacji z przedstawiciela-
mi instytucji UE oraz dziennikarzami. By∏o
ono okazjà do uroczystego zainaugurowania
pracy przez naszà placówk´ przy Unii Europej-
skiej, jak równie˝ zaprezentowania przyby∏ym
goÊciom potencja∏u gospodarczego i naukowe-
go oraz walorów kulturalnych i turystycznych
województwa.

W ostatnim dniu imprezy delegacja woje-
wództwa ∏ódzkiego wzi´∏a udzia∏ w zorganizo-
wanym przez Polskà Organizacj´ Turystycznà
na g∏ównym rynku w Brukseli Dniu Polskim. 

Ostateczne otwarcie Regionalnego Biura
Województwa ¸ódzkiego w Brukseli zamyka
pewien etap prac zwiàzanych z przygotowa-
niem naszego regionu do pe∏nego i efektywne-
go cz∏onkostwa w Unii Europejskiej. Bogata
oprawa towarzyszàca oficjalnej inauguracji
dzia∏alnoÊci przez naszà placówk´ umo˝liwi∏a
zaprezentowanie województwa ∏ódzkiego jako
interesujàcego, a co najwa˝niejsze pe∏nopraw-
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II konferencja 
„Bezpieczne województwo” 

Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi by∏ wspó∏or-
ganizatorem konferencji „Bezpieczne woje-
wództwo”, która po raz drugi odby∏a si´ 26 ma-
ja w Dobieszkowie ko∏o ¸odzi. 

Celem konferencji by∏a wymiana poglàdów
i doÊwiadczeƒ dotyczàcych zapewnienia miesz-
kaƒcom województwa odpowiedniego stanu
bezpieczeƒstwa. Uczestnicy spotkania podkre-
Êlali koniecznoÊç koordynacji dzia∏aƒ wszyst-
kich s∏u˝b oraz doskonalenia metod i form
wspó∏pracy z lokalnymi spo∏ecznoÊciami i sa-
morzàdami. 

Marsza∏ek Witaszczyk przypomnia∏, i˝ sa-
morzàd województwa od wielu lat realizuje pro-
gramy s∏u˝àce poprawie bezpieczeƒstwa miesz-
kaƒców. Sà to wojewódzki program profilakty-
ki i rozwiàzywania problemów alkoholowych
oraz wojewódzki program zapobiegania narko-
manii. PodkreÊli∏ równie˝, ̋ e obowiàzek zapew-
nienia odpowiedniego stanu bezpieczeƒstwa
publicznego spoczywa nie tylko na policji, stra-
˝y po˝arnej i innych s∏u˝bach ratowniczych, ale
równie˝ na spo∏ecznoÊci lokalnej. 

W ubieg∏ym roku na podstawie porozumie-
nia zawartego w 2002 r. pomi´dzy wojewódz-
twem ∏ódzkim a Komendà Wojewódzkà Policji
w ¸odzi przekazano sprz´t komputerowy war-
toÊci 20 tys. z∏ komendom powiatowym policji
w Pabianicach, Radomsku, Sieradzu i Zgierzu. 

Placówka z nadziejà
W dniach 18 - 19 czerwca Urzàd Marsza∏-

kowski w ¸odzi wspólnie z Urz´dem Miasta
¸odzi zorganizowa∏ w Brukseli imprez´ pro-
mocyjnà zwiàzanà z oficjalnym otwarciem Re-
gionalnego Biura Województwa ¸ódzkiego.
WÊród cz∏onków delegacji z naszego regionu
znaleêli si´: marsza∏ek województwa ∏ódzkiego
– Stanis∏aw Witaszczyk, prezydent ¸odzi – Je-
rzy Kropiwnicki, przewodniczàcy sejmiku wo-
jewództwa – Stanis∏aw Olas, radni sejmiku

W konferencji uczestniczyli: marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk i wojewoda ∏ódzki Stefan Krajewski

Podczas forum Komitetu Regionów UE
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praca

EKSPORT ZASI¸KÓW
przed utratà pracy dana osoba Êwiadczy∏a
prac´ w kraju, w którym jako bezrobotna
ubiega si´ o zasi∏ek. Warunki, jakie nale˝y
spe∏niç, wynikajà z ustawodawstwa krajo-
wego. Dzi´ki postanowieniom, osoby
przenoszàce si´ do innych krajów lub
mieszkajàce i pracujàce w dwóch ró˝nych
krajach majà ochron´ na wypadek bezro-
bocia, której nie mia∏yby, gdyby stosowane
by∏y wy∏àcznie przepisy krajowe. 

Formularz E 302 jest stosowany przez te
paƒstwa cz∏onkowskie, których ustawo-
dawstwo uzale˝nia wysokoÊç Êwiadczeƒ
z tytu∏u bezrobocia od liczby cz∏onków ro-
dziny b´dàcych na utrzymaniu bezrobot-
nego. 

Formularzem najcz´Êciej wydawanym
obecnie przez wojewódzkie urz´dy pracy
jest formularz E 303. Dotyczy on bezro-
botnych z prawem do zasi∏ku, zarejestro-
wanych w powiatowych urz´dach pracy.
Formularz ten potwierdza prawo do trans-
feru zasi∏ku osoby bezrobotnej do kraju,
w którym ta osoba b´dzie poszukiwa∏a
prac .́ Aby otrzymaç formularz E 303, bez-
robotny sk∏ada do w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania wojewódzkiego
urz´du pracy wniosek wraz z zaÊwiadcze-
niem powiatowego urz´du pracy, w któ-
rym jest zarejestrowany.

Nale˝y zaznaczyç, i˝ osoba ubiegajàca
si´ o prawo transferu zasi∏ku musi spe∏niaç
okreÊlone warunki tj. pozostawaç w dys-
pozycji s∏u˝b zatrudnienia cztery tygodnie
przed wyjazdem, zarejestrowaç si´ w urz´-
dzie pracy w kraju poszukiwania pracy
w ciàgu siedmiu dni od daty wyjazdu oraz
pozostawaç w dyspozycji tych s∏u˝b. 

W województwie ∏ódzkim instytucjà
w∏aÊciwà jest Wojewódzki Urzàd Pracy
w ¸odzi, ul. Wólczaƒska 49, 

tel.(42) 632-01-12 lub (42) 633-49-09.
Wype∏nione wnioski przyjmuje referat

zaÊwiadczeƒ i decyzji, budynek A, parter,
okienko nr 2. 

Formularze, zgodnie z kodeksem post´-
powania administracyjnego, sà wydawane
w ciàgu siedmiu dni od daty z∏o˝enia wnio-
sku. 

Na stronie www.wup.mm.com.pl Woje-
wódzki Urzàd Pracy w ¸odzi zamieÊci∏
krótkà informacj´ o formularzach z serii
E 300. Ponadto jest mo˝liwoÊç pobierania
stosownych wniosków w celu wydania for-
mularzy.

W zwiàzku z przystàpieniem Polski do
Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku Po-
lacy mogà korzystaç z prawa swobodnego
przep∏ywu osób. Jest to jedno z podstawo-
wych praw obowiàzujàcych we wspólnocie
europejskiej. W praktyce oznacza ono, ˝e
ka˝dy obywatel unii ma mo˝liwoÊç podj´-
cia zatrudnienia w ka˝dym paƒstwie
wspólnoty. Regulujà to przepisy wspólno-
towe, które majà na celu skoordynowanie
systemów zabezpieczenia spo∏ecznego na
wypadek bezrobocia. Tymi przepisami sà

dwa rozporzàdzenia rady (EWG) nr
1408/71 z 14 czerwca 1971 r. oraz nr 574/72
z 21 marca 1972 r. Wskazane przepisy roz-
porzàdzeƒ dotyczà zasad przyznawania
Êwiadczeƒ z tytu∏u zabezpieczenia spo∏ecz-
nego pracownikom, osobom pracujàcym
na w∏asny rachunek i cz∏onkom ich rodzin,
przemieszczajàcym si´ mi´dzy paƒstwami
wspólnoty. Pierwsza zasada przewiduje
mo˝liwoÊç sumowania okresów zatrudnie-
nia i okresów ubezpieczenia uzyskanego
w ró˝nych paƒstwach Unii Europejskiej
po to, aby w razie utraty pracy mo˝na by-
∏o pobieraç odpowiednie Êwiadczenie z ty-
tu∏u bezrobocia. Sumowanie okresów pra-
cy w krajach UE to nie jedyna mo˝liwoÊç
wynikajàca ze wspólnotowych przepisów
koordynacji systemów zabezpieczenia spo-
∏ecznego. W ramach tego systemu jest sto-
sowana zasada eksportu Êwiadczeƒ z tytu-

∏u bezrobocia, co oznacza, ˝e ka˝da osoba
bezrobotna zamieszkujàca w jednym
z paƒstw cz∏onkowskich ma prawo szukaç
pracy w innym kraju unijnym, zachowujàc
prawo do zasi∏ku przez okres trzech mie-
si´cy. Kwota Êwiadczenia jest wyp∏acana
w przeliczeniu na walut´ kraju, w którym
taka osoba poszukuje pracy. 

Do realizacji rozporzàdzeƒ nr 1408/71
i nr 574/72 s∏u˝à formularze typu E. Wy-
mieniajà one informacje pomi´dzy instytu-
cjami ubezpieczeniowymi paƒstw cz∏on-

kowskich. Formularze z serii E 300 doty-
czà Êwiadczeƒ z tytu∏u bezrobocia i sà sto-
sowane przez instytucje w∏aÊciwe, rozpa-
trujàce uprawnienia do Êwiadczeƒ z tytu∏u
bezrobocia. Instytucjà w∏aÊciwà zaanga˝o-
wanà w koordynacj´ systemów zabezpie-
czenia spo∏ecznego w cz´Êci dotyczàcej
bezrobocia jest wojewódzki urzàd pracy.
To w∏aÊnie w tych urz´dach, jak równie˝
w powiatowych urz´dach pracy sà dost´p-
ne wnioski, na podstawie których wyda-
wane sà odpowiednie formularze z grupy
E 300. Je˝eli Polak by∏ zatrudniony w Pol-
sce, a nast´pnie utraci∏ prac´ w innym paƒ-
stwie cz∏onkowskim, to na wniosek pra-
cownika lub instytucji w∏aÊciwej paƒstwu,
w którym t´ prac´ utraci∏, wojewódzki
urzàd pracy w Polsce wystawi formularz
E 301. Aby ta zasada mog∏a byç realizowa-
na, wymagane jest, ˝eby bezpoÊrednio
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kie znaczenie majà te katalogi? Otwierajà
mo˝liwoÊç dyskusji nad prezentowanymi ob-
razami, grafikami, rysunkami, wprowadzajà
je do obiegu nauki. MyÊl ,́ ˝e w pewien spo-
sób przyczyniajà si´ do pe∏niejszego rozezna-
nia ∏ódzkiego dziedzictwa. Wiele dzie∏ stano-
wi egzemplifikacj´ smaku artystycznego
∏ódzkich przemys∏owców, wpisuje si´ w hi-
stori´ naszego miasta. A nagroda? Có˝, cie-
sz´ si ,́ ˝e Muzeum Sztuki otrzyma∏o t´ pre-
sti˝owà nagrod .́ Ja mam satysfakcj´ przy-
zwoicie wykonanej pracy. Mam tak˝e nadzie-
j ,́ ˝e ta nagroda przyczyni si´ do promocji,
popularyzacji zbiorów Muzeum Sztuki. Byç
mo˝e za sprawà tej nagrody w przysz∏oÊci,
przy realizacji kolejnego przedsi´wzi´cia mu-
zealnego, wystawy uda mi si´ pozyskaç so-
juszników – tak˝e takich, którzy finansowo
wesprà ów projekt. Jestem przekonany, ˝e
William Flower mia∏ racj ,́ twierdzàc w 1898
roku, ˝e „muzeum jest jak ˝ywy organizm,
wymaga sta∏ej czu∏ej troski; musi rosnàç,
gdy˝ inaczej ginie”. 

Przypomnijmy, ˝e wczeÊniej placówce
przyznana zosta∏a Sybilla za organizacj´ wy-
stawy „Katarzyna Kobro 1898-1951. W setnà
rocznic´ urodzin”. Rok temu Muzeum Sztuki
zdoby∏o pierwszà nagrod´ – Sybill´ 2002 –
w kategorii programy edukacyjne, oÊwiato-
wo-wychowawcze i promocja za jedyny w Pol-
sce program „Galeria Dotyku”.

(pj)
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SYBILLE DLA MUZEUM SZTUKI

Festiwal, którego pomys∏odawcà, organiza-
torem, a obecnie dyrektorem jest Tomasz B´-
ben, swojà pierwszà edycj´ mia∏ w 1999 r. pod
nazwà „Sieradzkie lato muzyczne”. Sk∏ada∏
si´ on wówczas z koncertów w klasztorze
sióstr Urszulanek w Sieradzu.

Impreza okaza∏a si´ sukcesem, co sk∏oni∏o
organizatorów do poszerzenia zasi´gu festi-
walu o nowe miejscowoÊci (Warta, Stroƒsk,
Zduƒska Wola, Lutomiersk). W zwiàzku
z tym, zmieni∏a si´ tak˝e nazwa na „Kolory
Polski”.

Od 2003 r. imprez´ firmuje Filharmonia
¸ódzka. Dzi´ki temu wzros∏a ranga festiwalu,
mo˝liwoÊci anga˝owania uznanych artystów,
a tak˝e pozyskiwania Êrodków finansowych.
Program koncertów zawiera utwory dobrane
tak, aby nawet przygodni s∏uchacze mogli
w nich znaleêç dla siebie coÊ interesujàcego.
Nale˝y równie˝ dodaç, i˝ na wszystkie koncer-
ty wst´p jest wolny.

Na Zamku Królewskimw Warszawie odby-
∏o si´ spotkanie przedstawicieli Êrodowiska
muzealników polskich, podczas którego og∏o-
szono wyniki 24. ju˝ konkursu na wydarzenie
muzealne roku, organizowanego przez Mini-
sterstwo Kultury. Na konkurs wp∏yn´∏o 218
zg∏oszeƒ. Jury pod przewodnictwem Francisz-
ka Cemkki, dyrektora Departamentu Ochro-
ny Dziedzictwa Narodowego, uhonorowa∏o
48 laureatów w 11 kategoriach. 

W kategorii dokonania z zakresu dzia∏al-
noÊci naukowej pierwsza nagrod´ – Sybill´
2003 – otrzyma∏o Muzeum Sztuki w ¸odzi za
wydanie katalogu zbiorów „Sztuka europej-
ska XV-XVII wieku. Ze zbiorów Muzeum
Sztuki”. Autorem nagrodzonego katalogu jest
Dariusz Kacprzak, adiunkt w dziale dawnej
sztuki obcej Muzeum Sztuki w ¸odzi. Zapy-
taliÊmy autora, jakà wartoÊç ma dla niego i je-
go pracy przyznana nagroda. 

– Katalog towarzyszàcy wystawie „Sztuka
europejska XV-XVIII wieku” wraz z przygo-
towanà przeze mnie trzy lata temu publikacjà
„Sztuka europejska XIX i poczàtku XX wie-
ku” sk∏adajà si´ na pewnà ca∏oÊç – prezentu-
jà dzie∏a dawnych mistrzów ze zbiorów ∏ódz-
kiego Muzeum Sztuki, potocznie uto˝samia-
nego tylko ze sztukà nowoczesnà i wspó∏cze-
snà. Jak wiadomo, gromadzenie muzealiów,
ich naukowe opracowywanie i udost´pnianie
publicznoÊci nale˝y do podstawowych obo-
wiàzków ka˝dego muzeum i muzealników.
Z gromadzeniem – nabywaniem nowych mu-
zealiów – jest nies∏ychanie trudno, jednak po-
zosta∏e dwa elementy wspomnianej triady
trzeba realizowaç. Jest to praca niewàtpliwie
trudna – wÊród wszelakich ograniczeƒ, spo-
wodowanych ˝enujàcà biedà w kulturze,
rzadko bywa spektakularna i zauwa˝ana. Ja-

Dzi´ki festiwalowi stworzy∏a si´ tradycja
wakacyjnego s∏uchania muzyki w zabytko-
wych Êwiàtyniach oraz obiektach muzealnych
regionu ∏ódzkiego. Festiwal dopracowa∏ si´ ju˝
sta∏ego, w´drujàcego za nim, grona s∏uchaczy.
W tym roku, podobnie jak w latach poprzed-
nich, koncerty b´dà odbywaç si´ w zabytko-
wych salach, atmosfera których sk∏ania do re-
fleksji, zadumy i jest korzystna dla pe∏nego
prze˝ywania muzyki. W tym roku, równie˝ po
raz pierwszy, honorowy patronat nad festiwa-
lem objà∏ minister kultury. 

Koncert inauguracyjny tegorocznej, piàtej
ju˝ edycji odby∏ si´ w kolebce festiwalu – Sie-
radzu, w klasztorze sióstr Urszulanek 27
czerwca, a wystàpili w nim Jadwiga Rappe –
alt oraz Jaros∏aw Malanowicz – organy. Ko-
lejne koncerty odb´dà si´ w ¸´czycy, Tumie,
Warcie, Zduƒskiej Woli, Lutomiersku i Sule-
jowie.

Z pewnoÊcià w szczególny sposób nale˝a∏o-

by odnotowaç czekajàce melomanów najwa˝-
niejsze wydarzenia. W sierpniu nastàpi
w pewnym sensie historyczny, wa˝ny dla kul-
tury muzycznej naszego regionu moment.
W niedziel ,́ 15 sierpnia, w klasztorze Cyster-
sów w Sulejowie, odb´dzie si´ koncert inau-
guracyjny XVII-wiecznych cysterskich orga-
nów. Do ca∏kowitego ukoƒczenia ich remon-
tu brakuje jeszcze kilku, bardzo kosztownych
g∏osów organowych. Dlatego te˝ koncert ten
stawia sobie za cel wsparcie medialne i nag∏o-
Ênienie problemu. Podczas tego d∏ugo oczeki-
wanego wydarzenia, wystàpià: Miros∏aw
Pietkiewicz – organy, Tomasz Guz oraz To-
masz Bartosiak – skrzypce.

Kolejnym wydarzeniem, z pewnoÊcià rów-
nie˝ zaliczanym do ciekawych, b´dzie wy-
st´p Êwiatowej s∏awy skrzypka – Konstante-
go Andrzeja Kulki z towarzyszeniem Jana
Bart∏omieja Bokszczanina (organy),
w klasztorze ojców Bernardynów w ¸´czycy
– 17 lipca (sobota). Koncertów w sumie od-
b´dzie si´ szesnaÊcie, a ca∏oÊç festiwalowych
doznaƒ zakoƒczy bardzo ciekawa, nowa
propozycja muzyczna, zatytu∏owana „Deka-
log”, którà wykonajà Rubinstein Quartet,
Pawe∏ Serafiƒski – organy Hammonda oraz
Iwona Hossa – Êpiew, w klasztorze Salezja-
nów w Lutomiersku.

Marek Chudobiƒski



Powiat zgierski ma szans´ staç si´ wa˝nym
oÊrodkiem turystycznym w centralnej Polsce.
Rozwojowi turystyki i rekreacji sprzyja bli-
skoÊç Parku Krajobrazowego Wzniesieƒ
¸ódzkich, zalewy na rzece Moszczenicy
w Strykowie i na rzece Mrodze w G∏ownie.
Powiat mo˝e pochwaliç si´ równie˝ jedynym
w Êrodkowej Polsce sztucznie naÊnie˝anym
stokiem naciarskim. Dzia∏a tutaj kilkadziesiàt
gospodarstw agroturystycznych, liczne stad-

W trakcie robót budowlanych zwiàzanych
z budowà autostrady pracownicy Przedsi´-
biorstwa Mosty – ¸ódê trafili na wyjàtkowo
wartoÊciowe znalezisko. W okolicy
Parz´czewa odkopano dzban
pe∏en srebrnych monet, ozdób
oraz bry∏ek z zawartoÊcià tego
kruszcu. Monety wybite zosta-
∏y w Saksonii, Czechach, Kró-
lestwie W´gierskim oraz w Pol-
sce. W dzbanie znalaz∏o si´ oko-
∏o 1100 monet (de-
narów) oraz
ich cz´Êci
( c z ´ s t o
p∏aci∏o si´
p o ∏ o w à
monety).
W sumie
to ponad kilo-
gram srebra. Co
ciekawe, za 9 denarów
w X wieku mo˝na by∏o kupiç krow ,́ a za 150
zdrowego… cz∏owieka. Znalezisko odkryto
w pobli˝u przechodzàcego w Êredniowiecznej
Polsce traktu handlowego z pó∏nocy na po∏u-
dnie Europy. Zastanawiajàce jest równie˝ to,
dlaczego skarb zakopano. Cz´Êç obecnych na
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niny koni, baseny, kàpieli-
ska oraz pole golfowe i kil-
ka oÊrodków wypoczynko-
wych. Zdaniem Les∏awa
Jarz´bowskiego, starosty
zgierskiego, walory tury-
styczne powiatu zgierskie-
go doceniane sà ju˝ nie tyl-
ko przez jego mieszkaƒcow
i posiadaczy dzia∏ek rekre-
acyjnych, ale tak˝e przez
coraz liczniej odwiedzajà-
cych ten region wojewódz-
twa ∏ódzkiego goÊci. 

– Oferta gospodarstw
agroturystycznych jest bar-
dzo zró˝nicowana, sà to po-

koje do wynaj´cia, wy˝ywienie, przeja˝d˝ki
bryczkami i saniami, nauka jazdy konnej, obo-
zy szkoleniowe i jeêdzieckie. Znakomite warun-
ki przyrodnicze powiatu, dogodne po∏àczenia
drogowe i kolejowe oraz starania rolników
w najbli˝szym czasie doprowadzà do zwi´ksze-
nia ruchu turystycznego na terenie powiatu –
mówi Les∏aw Jarz´bowski.

Wojciech Petera

WCZASY W SIODLE

Po zdrowie 
do Uniejowa

Uniejów posiada ogromne zasoby wysoko-
zmineralizowanej (solankowej) wody geoter-
malnej, której temperatura si´ga 70ºC; pobiera-
na jest z g∏´bokoÊci 2000 m. Woda, zwana „bia-
∏à damà” cechuje si´ unikatowym sk∏adem che-
micznym i wykazuje specyficznà aktywnoÊç
biologicznà. Ten rodzaj wody jest stosowany
m.in. w formie kàpieli w uzdrowiskach.

Jednà z form spo∏ecznej dzia∏alnoÊci studen-
tów Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi sà
obozy naukowo-badawcze, majàce na celu za-
poznanie si´ z problemami zdrowotnymi miesz-
kaƒców regionu. Przy Pracowni Immunologii
Kardiologicznej i Balneologii Kliniki Kardiolo-
gii UM pod opiekà dr Micha∏a R. ˚ebrowskie-
go dzia∏a studenckie, balneologiczne ko∏o na-
ukowe, zajmujàce si´ badaniem dobroczynnego
wp∏ywu kàpieli w leczeniu zw∏aszcza chorób
kardiologicznych i dermatologicznych.
W Uniejowie znajduje si´ OÊrodek Naukowo-
Badawczy Polskiego Towarzystwa Balneologii
i Medycyny Fizykalnej, gdzie od kilku lat pro-
wadzi si´ badania nad leczniczym wp∏ywem go-
ràcej solanki. Wykonuje si´ tam równie˝ masa-
˝e podwodne, inhalacje, kàpiele w wodzie
wzbogaconej p´cherzykami powietrza lub tle-
nu. Masa˝ podwodny rozluênia mi´Ênie i pobu-
dza krà˝enie. Wskazany jest w chorobach reu-
matycznych, neurologicznych, alergicznych
oraz nadciÊnieniu t´tniczym. Kàpiele „pere∏ko-
we”majà dzia∏anie relaksujàce i odpr´˝ajàce, co
znajduje zastosowanie w bezsennoÊci i nerwi-
cach. Inhalacje zwalczajà stany zapalne dróg
oddechowych i majà zbawienny wp∏yw w sta-
nach wyczerpania g∏osowego, w dychawicy
oskrzelowej, alergiach, rozedmie p∏uc oraz
przewlek∏ym nie˝ycie nosa, gard∏a i krtani.

Ju˝ latem 2002 roku studenci analizowali od-
dzia∏ywanie kuracji solankowej na wiele cho-
rób, m.in. nadciÊnienie t´tnicze, przewlek∏à cho-
rob´ p∏uc i skórne zmiany ∏uszczycowe. Spraw-
dzano równie˝ efektywnoÊç takich kàpieli, jako
przygotowania podnoszàcego efektywnoÊç ma-
sa˝u leczniczego i relaksacyjnego. W 2003 roku
odby∏y si´ dwa obozy naukowe, których celem
by∏o wykrycie wÊród mieszkaƒców Uniejowa
grupy osób chorych na zespó∏ polimetabolicz-
ny, zagra˝ajàcy zawa∏em serca, czy te˝ udarem
mózgu. Przebadano 900 osób, spoÊród których
wybrano 40 pacjentów, u których podejrzewa-
no chorob .́ Po przeprowadzeniu dok∏adniej-
szej diagnostyki wy∏oniono chorych, zagro˝o-
nych niedokrwieniem serca. Od tamtej pory zo-
stali obj´ci ukierunkowanà opiekà lekarskà.

Warto dodaç, ˝e obozy studenckie nie odby-
∏yby si´ bez pomocy i ˝yczliwoÊci miejscowych
w∏adz.

Agnieszka Krucka

SKARBY POLSKI ÂRODKOWEJ
zorganizowanej przez Muzeum Archeologicz-
ne i Etnograficzne konferencji naukowców
twierdzi, ˝e skarb ukryto w wyniku dzia∏aƒ

zbrojnych, czy te˝ ze wzgl´du na nie-
bezpieczeƒstwo rabunku. Inni do-

szukujà si´ bardziej mistycznych
pobudek, takich jak forma
dzi´kczynienia Bogu za przy-
chylnoÊç. To, ˝e skarb umiesz-
czono w pobli˝u traktu, sk∏ania
do przypuszczenia, i˝ posiadacz

skarbu czu∏ si´ zagro˝ony. Na-
ukowcy sà zgodni

co do czasu
ukrycia skar-
bu: chodzi
o prze∏om XI
i XII wieku.

Z d a n i e m
dyrektora mu-

zeum prof. Ryszar-
da Grygla znalezisko to

znacznie wzbogaci zbiory placówki. – To du˝a
rzadkoÊç numizmatyczna – twierdzi profesor.
Ostatnie, jak i wczeÊniejsze odkrycia na terenie
naszego regionu, potwierdzajà fakt, ˝e nasza
ojczyzna ju˝ u zarania swojej paƒstwowoÊci sil-
nie zwiàzana by∏a z ∏aciƒskà cz´Êcià Europy. 
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Zaprezentowanie orygina∏u królewskiego
przywileju z 1404 roku by∏o najwi´kszym wy-
darzeniem piotrkowskich obchodów 600-lecia
ponowienia prawa miejskiego. Pergamin ze
zbiorów Biblioteki Naukowej Polskiej Akade-
mii Umiej´tnoÊci i Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie zosta∏ wypo˝yczony do Piotrko-
wa tylko na dwa dni. Na mocy tego dokumen-
tu 600 lat temu król W∏adys∏aw Jagie∏∏o pono-
wi∏ prawo miejskie i przeniós∏ miasto z prawa

polskiego na magdeburskie. Tym samym ów-
czeÊni piotrkowianie stali si´ spo∏eczeƒstwem
niezale˝nym. 

600-lecie ponowienia prawa miejskiego to
dla w∏adz miasta i historyków, oprócz pre-
zentacji dokumentu, pretekst do zorganizo-
wania imprez towarzyszàcych. UroczystoÊci
rozpocz´li cz∏onkowie Studenckiego Ko∏a
Naukowego Akademii Âwi´tokrzyskiej, któ-

Widaç efekty programu „Woda”, realizo-
wanego w powiecie podd´bickim – 71 osób
d∏ugotrwale bezrobotnych znalaz∏o zatrud-
nienie. Do realizacji projektu w∏àczy∏y si´
gminy Podd´bice, Zadzim, Dalików i Unie-
jów. 

Program „Woda” realizowany jest przez
Wojewódzki Zarzàd Melioracji i Urzàdzeƒ
Wodnych w ¸odzi, Wojewódzki Urzàd Pracy
w ¸odzi, powiatowe urz´dy pracy oraz jed-
nostki samorzàdu terytorialnego. Jego celem
jest przede wszystkim utrzymanie urzàdzeƒ
melioracji wodnych oraz wa∏ów przeciwpo-
wodziowych w dobrym stanie technicznym
oraz zmniejszenie negatywnych skutków bez-
robocia. Na ten ostatni cel najwi´kszy nacisk
po∏o˝y∏y samorzàdy z powiatu podd´bickie-
go.

– Choçby nawet krótkie zatrudnienie osoby
d∏ugotrwale bezrobotnej jest pomocà dla niej
i jej rodziny – mówi Ryszard Rytter, starosta
powiatu podd´bickiego – dlatego namawiali-
Êmy samorzàdy gmin do podj´cia tego zada-
nia wspólnie z nami. Nie mo˝na tak˝e pomi-
nàç wymiernych efektów tego przedsi´wzi´-
cia. Dzi´ki konserwacji urzàdzeƒ i oczyszcze-
niu rowów melioracyjnych zmniejszy si´ nie-
bezpieczeƒstwo podtopienia upraw, a tak˝e
zagro˝enie powodziowe. 

W ramach programu na cztery miesiàce za-
trudnienie w okresie wiosennym znalaz∏o 71
bezrobotnych z czterech gmin. Majà oni za
zadanie uporzàdkowaç 443 km rowów melio-
racyjnych na terenie tych gmin. Koszty reali-
zacji programu pokrywane sà ze Êrodków
w∏asnych samorzàdów powiatowych i gmin-
nych. 52% pochodzi z rezerwy ministra go-
spodarki i pracy. Program podzielony zosta∏
na dwa etapy. Etap wiosenny, który jest obec-
nie realizowany, oraz jesienny – podczas któ-
rego zatrudnienie znajdzie kolejnych 71 bez-
robotnych.

Realizacja programu w widoczny sposób
pomog∏a zmniejszyç bezrobocie w powiecie
podd´bickim, w którym bez pracy pozostajà
3 364 osoby, z czego niewielki odsetek to oso-
by z najni˝szymi kwalifikacjami. Program
„Woda” to kolejny sposób na pomoc bezro-
botnym, którym najtrudniej znaleêç zatrud-
nienie z powodu niskich kwalifikacji, na tere-
nie, gdzie jest niewiele firm mogàcych zatrud-
niç m´˝czyzn – w powiecie typowo rolniczym. 

Kwiecieƒ i maj by∏y dobrymi miesiàcami
dla ch´tnych do podj´cia pracy w powiecie
podd´bickim. W tym czasie zatrudnienie przy
robotach publicznych i pracach interwencyj-
nych znalaz∏o 243 bezrobotnych, a bezrobocie
zmala∏o ponad 2 procent. 

Agnieszka Pi´got

rzy w przebraniu króla i dworskiej Êwity za-
prezentowali dokument, na mocy którego
Piotrków w 1404 roku otrzyma∏ specjalne
przywileje. Temat dotyczàcy, podpisanego
przez króla W∏adys∏awa Jagie∏∏ ,́ Êrednio-
wiecznego aktu prawnego, zosta∏ przeniesio-
ny na wspólnà sesj´ studentów historii. Uro-
czystoÊci odby∏y si´ 5 czerwca w jednej z sal
zamku królewskiego. Oprócz studentów,
w uroczystoÊciach udzia∏ wzi´li uczniowie

piotrkowskich szkó∏ –
cz∏onkowie kó∏ przyja-
ció∏ Piotrkowa.

Dzieƒ póêniej, 6
czerwca, odby∏a si´ uro-
czysta sesja Rady Mia-
sta, Muzeum i Archi-
wum oraz Instytutu Hi-
storii Akademii Âwi´to-
krzyskiej. W trakcie po-
siedzenia zorganizowa-
na zosta∏a sesja nauko-
wa, którà poprowadzi∏
profesor Edward Mierz-
wa. Wszyscy zaintereso-
wani mogli wys∏uchaç
referatów dotyczàcych

m.in. lokacji Piotrkowa Trybunalskiego oraz
jego dokumentów. 

Póêniej uczestnicy obchodów 600-lecia po-
nowienia prawa miejskiego Piotrkowa prze-
nieÊli si´ w Rynek Trybunalski, gdzie odby∏y
si´ wyst´py bractw rycerskich. Mieszkaƒcom
Piotrkowa zosta∏y przedstawione sceny rodza-
jowe z ˝ycia dawnego miasta. 

pj

600-LECIE PONOWIENIA 
PRAW MIEJSKICH

„Woda” szansà 
dla bezrobotnych

W ciàgu trzech lat (choç dopiero w trzeciej
próbie realizacji) wykonany zosta∏ w czerwcu
retencyjny zbiornik wodny Joachimów – Zie-
miary w gminie Bolimów. Zbiornik o po-
wierzchni 33 ha, d∏ugoÊci 1100 m i Êredniej
szerokoÊci 450 m jest atrakcjà turystycznà
dla aglomeracji skierniewickiej. Spe∏nia in-
tencje ekologów i wymogi doktryny wodnej
UE, bo rzeka p∏ynie w stanie naturalnym,
a po∏o˝ony z boku jej nurtu zbiornik nie
wp∏ywa ujemnie na ˝ycie biologiczne Rawki.
Ca∏kowity koszt budowy wyniós∏ 4,24 mln z∏,
a bezpoÊrednim dysponentem Êrodków bu-
d˝etowych by∏ Wojewódzki Zarzàd Meliora-
cji i Urzàdzeƒ Wodnych w ¸odzi, podleg∏y
zarzàdowi województwa. 

NIE TYLKO DLA KACZEK



Po Êmierci prof. Henryka Blachy, w 1993 r.,
stanowisko dyrygenta otrzyma∏ Marek Jan
Kuciapiƒski. 

Zespó∏ nawiàza∏ wspó∏prac´ z holender-
skim Królewskim Chórem M´skim „Or-
pheus” z zaprzyjaênionego z Piotrkowem
miasta Schiedam. Pr´˝nie rozwijajàcà si´

dzia∏alnoÊç zespo∏u
wspomaga Stowa-
rzyszenie Âpiewacze
„Chorus Akademi-
cus”, kierowane
przez prezesa Sto-
warzyszenia, a jed-
noczeÊnie dyrygenta
zespo∏u, Marka Ja-
na Kuciapiƒskiego.

Rok 2002 by∏ ro-
kiem jubileuszu ist-
nienia zespo∏u, co
sta∏o si´ okazjà do
liczniejszych wyst´-
pów, a jego obchody

zapoczàtkowa∏ koncert w koÊciele pw. NSJ
w Piotrkowie. Po tym wydarzeniu, w roku
2003, zosta∏a wydana druga p∏yta zespo∏u,
a znalaz∏y si´ na niej m.in. „La Parteza”

Piotrków Trybunalski obra∏a na siedzib´
swojej filii Akademia Âwi´tokrzyska im. Jana
Kochanowskiego w Kielcach. Ponad 20 lat
istnieje tu chór, za∏o˝ony z inicjatywy L. Ol-
szewskiego i J. Dudkiewicza. W paêdzierniku
1987 r. kierownictwo chóru objà∏ prof. Hen-
ryk Blacha. W ciàgu 5 lat jego dzia∏alnoÊci

znacznie wzrós∏ poziom wykonawczy, liczeb-
noÊç chóru i zainteresowanie studentów wy-
st´pami zespo∏u. Chór zaczà∏ wyst´powaç
poza murami uczelni. 
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KOLOROWE SCHODY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Be∏chatowie jest koordynatorem akcji ozna-
kowania schodów, która trwa na terenie Be∏-

chatowa. Podczas akcji na ˝ó∏to malowane sà
pierwsze i ostatnie stopnie schodów ka˝dej
kondygnacji bloku oraz stopnie przed klatka-
mi. W przypadku gdy blok posiada wind ,́ ma-
lowana jest kondygnacja schodów do windy. 

– Malowanie ma pomóc osobom s∏abowi-
dzàcym i niepe∏nosprawnym w poruszaniu si´

w klatkach schodowych, jak równie˝ osobom
zdrowym, gdy na przyk∏ad w klatce nie b´dzie
dzia∏a∏o Êwiat∏o – mówi El˝bieta Zbonikow-
ska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Be∏chatowie. – Prawdopodobnie

jest to pierwsza tego ty-
pu akcja w Polsce – do-
daje.

Schody malujà wo-
lontariusze z be∏chatow-
skich szkó∏. Do akcji
przy∏àczy∏a si´ równie˝
cz´Êç spó∏dzielni miesz-
kaniowych w mieÊcie
oraz spó∏dzielnia z Zelo-
wa. Zakupi∏y one wspól-
nie z PCPR farb´ i r´ka-
wice ochronne. P´dzle
przynieÊli uczniowie.

– Z wielkà ch´cià od-
powiedzieliÊmy na apel
PCPR i przy∏àczyliÊmy
si´ do akcji malowania
schodów – powiedzia∏a

Hanna P∏ocica, nauczycielka z Gimnazjum
nr 1 w Be∏chatowie, którego uczniowie jako
pierwsi uczestniczyli w przedsi´wzi´ciu. 

Do tej pory pomalowano ju˝ schody w kil-
kunastu klatkach schodowych. Akcja b´dzie
kontynuowana.

Krzysztof Borowski

KLASYK IM. WITOSA
Marcin Sapa, zawodnik ∏ódzkiej grupy

Knauf Mikomax, po raz drugi z rz´du zwyci´-
˝y∏ w klasyku kolarskim im. Wincentego Wito-
sa, rozegranym 22 maja na trasie z W∏oszczo-
wej do Skierniewic. W pierwszej dziesiàtce zna-
laz∏o si´ czterech zawodników Mikomaksu.

Pomys∏ organizacji wyÊcigu powsta∏
w 1999 roku dla uczczenia setnej rocznicy
urodzin wybitnego dzia∏acza PSL Wincente-
go Witosa. Z ka˝dym rokiem wyÊcig zyskiwa∏
na popularnoÊci, w tym roku zg∏oszony zosta∏
do kalendarzyka Mi´dzynarodowej Europej-
skiej Unii Kolarskiej. 

Chór piotrkowskiej akademii Wolfganga Amadeusa Mozarta, „Missa Bre-
vis” Romualda Maciejowskiego i „Summer-
time” George’a Gershwina. Utwory nagry-
wane by∏y w ciàgu dwóch lat, a rejestrowane
w dwóch koÊcio∏ach: Êw. Floriana w Sulejo-
wie (chór ˝eƒski) oraz w koÊciele pw. NSJ
w Piotrkowie (chór mieszany), z towarzysze-
niem organów (Anastazja Wilczkowska)
oraz solistki – Magdaleny Hudziaczek-Cie-
Êlar. 

I w∏aÊnie w piotrkowskim koÊciele, 29
kwietnia 2004 r., nastàpi∏ niezwykle wa˝ny
dla dziejów zespo∏u moment. Akademicki
Chór filii w Piotrkowie, prowadzony przez
Marka Jana Kuciapiƒskiego, w towarzystwie
chórów: Akademii Âwi´tokrzyskiej w Kiel-
cach, Kieleckiej Filharmonii oraz zespo∏u
z Radomia, wraz z orkiestrà Filharmonii
Kieleckiej im. Oskara Kolberga, wzià∏ udzia∏
w wykonaniu IX Symfonii L. van Beethove-
na pod batutà Jacka Rogackiego, i to a˝ trzy-
krotnie. I wreszcie 2 maja, na koncercie zor-
ganizowanym z okazji wejÊcia do Unii Euro-
pejskiej, w amfiteatrze w Piotrkowie Trybu-
nalskim chór wystàpi∏ wraz z orkiestrà Paƒ-
stwowej Szko∏y Muzycznej I i II stopnia, wy-
konujàc hymn Unii Europejskiej.

Marek Chudobiƒski



lejne planowane sà w Kazimierskim Parku
Krajobrazowym. Efektem zaj´ç kursowych
i warsztatowych sà opracowane przez uczest-
ników materia∏y dydaktyczne, w tym scena-
riusze zaj´ç, Êcie˝ki dydaktyczne i przyrodni-
cze. Wi´kszoÊç przygotowanych materia∏ów
dydaktycznych wydano w formie publikacji. 

Innà formà doskonalenia, prowadzonà
przez oÊrodek, to wyjazdowe konferencje
ekologiczne. Spotkania te sà organizowane
na terenach parków krajobrazowych lub na-
rodowych. Ich celem jest poznawanie walo-
rów krajobrazowo-przyrodniczych oraz
umiej´tne wykorzystanie naturalnego Êrodo-
wiska w realizacji edukacji ekologicznej.

Od 1998 roku oÊrodek organizuje plenery
malarskie dla nauczycieli plastyki. Ostatni
odby∏ si´ na terenie Spalskiego i Sulejowskie-
go Parku Krajobrazowego. Poza zaj´ciami
plastycznymi odbywajà si´ zaj´cia z zakresu
dydaktyki plastyki, uwzgl´dniajàce tematyk´
ekologicznà. Swoje prace malarskie uczestni-
cy plenerów prezentujà na wystawach pople-
nerowych. W ten sposób promujà tak˝e tere-
ny chronione parków krajobrazowych nasze-
go województwa.

Formà edukacji ekologicznej uczniów sà
konkursy. SpoÊród nich nale˝y wymieniç
mi´dzyprzedmiotowy konkurs ekologiczno-
-turystyczny. Zyska∏ on uznanie wÊród spo-
∏ecznoÊci szkolnej i lokalnych Êrodowisk.
W tym roku szkolnym odby∏a si´ 8. edycja.
Przez te wszystkie lata uczestniczy∏o w nim
oko∏o 6000 uczniów. 

Uczniowie wyró˝niajàcy si´ w dzia∏alnoÊci
ekologicznej biorà udzia∏ w warsztatach tere-
nowych na obszarach chronionych. Kolejne
– planowane we wrzeÊniu – odb´dà si´
w Przedborskim Parku Krajobrazowym. Ich
tematem b´dzie rola parków krajobrazowych
w zachowaniu ró˝norodnoÊci biologicznej. 

W roku szkolnym 2003/2004 zorganizo-
wano sesj´ popularnonaukowà dla uczniów
szkó∏ ponadgimnazjalnych: „Zagro˝enia Êro-

Szeroko poj´ta edukacja nauczycieli
i uczniów to g∏ówne zadanie, jakie stawia so-
bie w zakresie ekologii Wojewódzki OÊrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Try-
bunalskim. Chodzi mi´dzy innymi o zdoby-
cie wiedzy i umiej´tnoÊci oraz doskonalenie
dydaktyczne w zakresie edukacji ekologicz-
nej na ró˝nych poziomach kszta∏cenia, opra-
cowanie materia∏ów edukacyjnych i ich pu-
blikacja. Edukacja uczniów, poza wzbogace-
niem wiedzy, kszta∏tuje ich postawy ekolo-
giczne i przygotowuje do dzia∏aƒ w Êrodowi-
sku lokalnym. Celom tym s∏u˝y mi´dzy inny-
mi organizacja kursów, warsztatów, wyjazdo-
wych konferencji ekologicznych, konkursów,
plenerów malarskich. 

W ciàgu ostatnich trzech lat oÊrodek zor-
ganizowa∏ kilkanaÊcie kursów o tematyce
ekologicznej dla nauczycieli. W tym roku od-
by∏o si´ ju˝ pi´ç. Obejmowa∏y one wiadomo-
Êci z zakresu ogólnej wiedzy ekologiczno-so-
zologicznej i uwzgl´dnia∏y jednoczeÊnie te-
matyk´ regionalnà, ochrony przyrody w Pol-
sce i Unii Europejskiej. 

Kolejnà formà pracy z nauczycielami sà
warsztaty. Ponadto doradcy metodyczni geo-
grafii organizujà od kilku lat warsztaty dla
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.
Zaj´cia odbywajà si´ na terenach prawnie
chronionych i zagro˝onych ekologicznie.
W roku szkolnym 2003/2004 odby∏y si´ na te-
renie Wy˝yny i Kotliny Sandomierskiej, ko-

dowiska i formy ochrony przyrody w regio-
nie”. Uczestnikami sesji byli uczniowie z po-
wiatów: piotrkowskiego, be∏chatowskiego,
radomszczaƒskiego, opoczyƒskiego i toma-
szowskiego. Na spotkaniu prezentowali w∏a-
sne, bardzo ciekawe materia∏y, uwzgl´dniajà-
ce tematyk´ sesji. Niektóre z nich oÊrodek
wyda w swoich publikacjach. 

Wojewódzki OÊrodek Doskonalenia Na-
uczycieli poprzez nauczycieli doradców
wspó∏organizuje wiele akcji, imprez ekolo-
gicznych, takich jak: Sprzàtanie Âwiata,
Dzieƒ Ziemi, zbiórka surowców wtórnych.
Jest propagatorem wycieczek, obozów, zielo-
nych szkó∏. Wspó∏pracuje ze szko∏ami, wspo-
magajàc je w organizowaniu dzia∏aƒ proeko-
logicznych, przygotowaniu materia∏ów dy-
daktycznych. Upowszechnia atrakcyjne
i efektywne metody i formy realizacji treÊci
ekologiczno-sozologicznych. OÊrodek dyspo-
nuje pokaênà wideotekà. 

Zadania zwiàzane z edukacjà ekologicznà
realizowane sà we wspó∏pracy ze starostwa-
mi i urz´dami miast: Piotrkowa Trybunal-
skiego, Be∏chatowa, Radomska, Tomaszowa
Mazowieckiego, Opoczna oraz Regionalne-
go Centrum Edukacji Ekologicznej w Be∏-
chatowie. Na szczególnà uwag´ zas∏uguje
wspó∏praca z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w ¸odzi, który dofinansowuje realizacj´ wie-
lu przedsi´wzi´ç, takich jak: konkursy ekolo-
giczne, konferencje wyjazdowe, warsztaty te-
renowe dla nauczycieli i uczniów, publikowa-
nie materia∏ów, prezentacja parków krajo-
brazowych poprzez plenery i szkolenia.

(mmj)
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znane, a jednak nieznane

SZLAKIEM DREWNIANYCH
KOÂCIÓ¸KÓW WIELU¡SKICH

ski po wygranej bitwie pod Byczynà w 1588
roku. W Naramicach zaÊ mo˝emy obejrzeç
obraz z 1480 roku przedstawiajàcy ZaÊni´-
cie Matki Bo˝ej; natomiast w Wiktorowie
trzy obrazy: Matki Bo˝ej z Dzieciàtkiem,
namalowany oko∏o 1470 roku, Zwiastowa-
nie NajÊwi´tszej Marii Panny oraz Matki
Bo˝ej Bolesnej.

W koÊcio∏ach w Popowicach i w Gaszy-
nie interesujàce sà renesansowe o∏tarze.
W tej ostatniej miejscowoÊci oglàdaç mo˝e-
my równie˝ blach´ trumiennà z 1672 roku
Jakuba Gaszyƒskiego, w∏aÊciciela wsi. War-
to zaznaczyç, i˝ Êwiàtynia w Popowicach
zosta∏a wybudowana bez u˝ycia gwoêdzi. 

Ponadto wyposa˝enie wn´trza utrzyma-

ne w stylu barokowym odnajdziemy w Ga-
szynie, Kad∏ubie, ¸aszewie, Wiktorowie
oraz Naramicach.

Do koÊció∏ków wieluƒskich nale˝y rów-
nie˝ Êwiàtynia pod wezwaniem Âwi´tej Bar-
bary w Wieluniu, usytuowana na terenie
dawnego cmentarza cholerycznego. Nieste-
ty, z dawnego drewnianego koÊcio∏a pozo-
sta∏o jedynie prezbiterium, naw´ wybudo-
wano na nowo w XIX wieku, u˝ywajàc ja-
ko budulca kamienia.

W okolicy Wielunia zachowane sà rów-
nie˝ inne drewniane Êwiàtynie. Pochodzà
one jednak z okresu póêniejszego i prezen-
tujà odmienny styl architektury. Cz´sto jed-
nak mylone sà z koÊció∏kami wieluƒskimi.
KoÊcio∏y te znajdujà si´ w ¸agiewnikach,
Skomlinie, Bia∏ej, ¸yskorni i Raczynie. 

BliskoÊç opisywanych koÊció∏ków wp∏y-
n´∏a na utworzenie turystycznego szlaku te-
matycznego, noszàcego miano „szlaku
drewnianych koÊció∏ków wieluƒskich”. Za-
ch´cam do zorganizowania wyprawy opisa-
nym szlakiem i poznania pi´kna zakl´tego
w drewnie. 

Piotr Machlaƒski

Okolice Wielunia nale˝à do najstarszych
terenów osadniczych w naszym kraju. Jak
podaje bulla papie˝a Innocentego II z 1136,
roku, w miejscowoÊci Ruda, oddalonej
o trzy kilometry od dzisiejszego Wielunia,
istnia∏a ju˝ w tamtym okresie kasztelania –
jeden z najwa˝niejszych oÊrodków admini-
stracji monarszej w paƒstwie piastowskim.
Od XIII wieku rol´ t´ przejà∏ pobliski Wie-
luƒ. Fakt ten nie by∏ bez znaczenia dla roz-
woju i bogacenia si´ ziemi wieluƒskiej.

Na tle wielu obiektów historycznych, b´-
dàcych reliktami ÊwietnoÊci dawnych cza-
sów regionu wieluƒskiego, zupe∏nie wyjàt-
kowo prezentujà si´ niewielkie, drewniane,
wiejskie koÊció∏ki, przedstawiajàce jednoli-
ty styl architektoniczny. Fenomen wytwo-
rzenia na tym obszarze swoistego stylu
w architekturze drewnianej wp∏ynà∏ na
okreÊlenie go mianem „stylu wieluƒskie-
go”. Âwiàtynie nale˝àce do tego stylu to:
koÊció∏ pod wezwaniem Âwi´tej Trójcy
w Gr´bieniu, pod wezwaniem Âwi´tego An-
drzeja Aposto∏a w Kad∏ubie, pod wezwa-
niem Wszystkich Âwi´tych w Popowicach
i Naramicach, pod wezwaniem Âwi´tych
Zygmunta i Walentego w Wiktorowie, pod
wezwaniem Âwi´tego Jana Chrzciciela
w ¸aszewie, pod wezwaniem NajÊwi´tszej
Marii Panny w Gaszynie oraz pod wezwa-
niem Âwi´tego Leonarda w Wierzbiu.

Wspomniane budowle posiadajà niepo-
wtarzalny urok, na który sk∏adajà si´ war-
toÊç architektoniczna, wyglàd zewn´trzny
i bogaty wystrój wn´trza. Wszystkie Êwiàty-
nie powsta∏y na poczàtku XVI wieku. Bu-
dowle te sà orientowane, czyli zwrócone
prezbiterium w kierunku wschodnim; nawa
i prezbiterium posiadajà konstrukcj´ zr´bo-
wà, kilka Êwiàtyƒ jest równie˝ obecnie osza-
lowanych; prezbiterium jest w´˝sze od na-
wy, zamkni´te wielobocznie lub Êcianà pro-
stà; do nawy dostawiona jest od strony za-
chodniej wie˝a konstrukcji s∏upowej, roz-
szerzajàca si´ ku do∏owi, z kruchtà w przy-
ziemiu; korpus Êwiàtyni przykrywa wspólny
nad prezbiterium i nawà dach kryty gon-
tem, nad prezbiterium z szerokim okapem
wspartym kroksztynami, na wie˝y namio-
towy; do nawy prowadzà dwa wejÊcia: jed-
no od zachodu przez wie˝´ i drugie od stro-
ny po∏udniowej.

Najbardziej interesujàcà budowlà jest ko-
Êció∏ pochodzàcy z oko∏o 1500 roku w Gr´-
bieniu. Wybudowany staraniem kapitu∏y
gnieênieƒskiej, mimo up∏ywu ponad pi´ciu
wieków zachwyca swym pi´knem. Naj-
wspanialszym elementem wn´trza jest uni-
katowa gotycko-renesansowa polichromia

fundacji prymasa Jana ¸askiego z lat 1520-
-1530, widoczna na Êcianach nawy i prezbi-
terium oraz na stropie. Poza przedstawie-
niami scen biblijnych oraz Êwi´tych: Jadwi-
gi Âlàskiej i Anny Samotrzeç, przedstawio-
no motywy Êwieckie: or∏a jagielloƒskiego,
herby Korab i Jastrz´biec, grajków dwor-
skiego i plebejskiego, co zas∏uguje na szcze-
gólnà uwag´ ze wzgl´du na wyjàtkowe jak
na czas powstania nowatorstwo. Smaku
przedstawionym scenom dodaje ornamen-

tyka roÊlinna. Wyjàtkowym dzie∏em sztuki
sakralnej jest równie˝ tryptyk, przedstawia-
jàcy w cz´Êci centralnej rzeêby Madonny
z Dzieciàtkiem oraz Êwi´tych Jadwig´ Âlà-
skà i Miko∏aja, w skrzyd∏ach natomiast ob-
razy równie˝ Êwi´tej Jadwigi i po przeciwnej
stronie Êwi´tego Jana Chrzciciela. O wyjàt-
kowym kunszcie budowniczych koÊció∏ka
Êwiadczà równie˝ odrzwia mi´dzy kruchtà
a nawà oraz mi´dzy prezbiterium a zakry-
stià o wykroju „oÊlego grzbietu”.

Interesujàce sà równie˝ pozosta∏e Êwiàty-
nie. W koÊciele w ¸aszewie zachowa∏ si´ do
naszych czasów strop z polichromià rene-
sansowà z po∏owy XVI wieku, przedstawia-
jàcà motyw kasetonów z rozetami, oraz za-
bytek sztuki gotyckiej – wspania∏a pieta
z oko∏o 1430 roku.

Zabytki pami´tajàce epok´ Êredniowie-
cza mo˝emy podziwiaç równie˝ w koÊció∏-
ku w Wierzbiu, nale˝àcym niegdyÊ do dóbr
królewskich. Tam znajduje si´ tryptyk
przedstawiajàcy Madonn´ z Dzieciàtkiem
oraz Êwi´tych Leonarda i Ma∏gorzat ,́
w skrzyd∏ach zaÊ Êwi´tych Katarzyn´ i Mi-
ko∏aja. Dzie∏o to prawdopodobnie podaro-
wa∏ miejscowej parafii hetman Jan Zamoj-
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T¸O JEST PUSTE
Na pogrzeb Widzewa zapraszano ju˝

wielokrotnie, ale zas∏u˝ona firma pomyÊl-
nie przechodzi∏a kolejne reanimacje. Tym
razem jednak grabarz nie ˝artuje. Agonia
czterokrotnego mistrza Polski i niegdysiej-
szego pogromcy Manchesteru City, Man-
chesteru United, Liverpoolu, Juventusu Tu-
ryn, Borussii Moenchengladbach i kilku in-
nych znakomitych zespo∏ów wydaje si´ byç
nieuchronna.

Brak sta∏ych êróde∏ finansowania, p´tla
niebotycznie wysokich d∏ugów, utrata
pierwszoligowej licencji, napr´dce sklecony
sk∏ad z najtaƒszych zawodników, mgliste in-
tencje w∏aÊcicieli i ich niejasne powiàzania z
klubem tworzà paj´czyn ,́ z której wyplàtaç
si´ ju˝ chyba nie sposób.

Przez lata Widzew by∏ klubem marko-
wym. OkreÊlenie „widzewski charakter”
wesz∏o na sta∏e do j´zyka sportowego
i nadawa∏o to˝samoÊç kilku pi∏karskim po-
koleniom przy al. Pi∏sudskiego. DziÊ Wi-
dzew p∏aci swojà markà, bez ryzyka pomy∏-
ki mo˝na dodaç europejskà, za rozhuÊtane
aspiracje w∏aÊcicieli, ˝ycie ponad stan, kon-
trakty „z sufitu”, ∏amanie elementarnych
regu∏ ekonomii i gospodarowania.

CzternaÊcie lat temu widzewskà spó∏k´
pi∏karskà tworzy∏a grupa ∏ódzkich biznes-
menów. Z czasem zdominowali jà dwaj An-
drzejowie: Grajewski i Pawelec. Inni trafili
do wi´zieƒ bàdê na aut pi∏karskiego bizne-
su. Panowie G. i P. stworzyli swego rodzaju
przeplatank ,́ bo raz jeden, raz drugi dzier-
˝y∏ ster Widzewa, stawiajàc wspólnika
w cieniu. Raz na wozie, raz pod wozem.

Ten maria˝ jest jednym z najdziwniej-
szych w polskim sporcie. Przypomina zwià-
zek wytrawnych graczy, którzy wspó∏pracu-
jàc rywalizujà. Niby cel majà wspólny,
a jednak ciàgnà wóz w ró˝ne strony. Przej-
dà do historii sportowych spó∏ek jako twór-
cy kuriozalnego rozwiàzania: sà w∏aÊcicie-
lami i jednoczeÊnie… g∏ównymi wierzycie-
lami swojego interesu. Jak to mo˝liwe?
A jednak trwa.

Najwi´kszym zaskoczeniem jest to, ˝e
obaj sà doÊwiadczonymi biznesmenami,
majàcymi niekwestionowane osiàgni´cia
w interesach. Jak to si´ sta∏o, ˝e ten jeden
potrafili po∏o˝yç? Przez tyle lat nawet igno-
rant nauczy∏by si´ realiów polskiego futbo-
lu. Trudno wi´c podejrzewaç widzewskich
Andrzejów, ˝e tonà na nieznanej wodzie.
Znajà si´ na pi∏ce, umiejà „graç w lig´”, nie
ma dla nich tajemnic w meandrach pi∏kar-
skich przepisów i w gabinetach PZPN. I ta-
cy ludzie wp´dzili ukochany klub w d∏ugi,

si´gajàce, wed∏ug Êwietnie zorientowanego
w tej materii Zbigniewa Boƒka, 5 milionów
euro! Zaiste, wyczyn niemajàcy precedensu.

Ta historia jeszcze si´ nie skoƒczy∏a i ma
równie˝ optymistyczny scenariusz. A mo˝e
grabarz znów si´ pospieszy∏? Oto na hory-
zoncie pojawi∏ si´ Boniek, pi∏karz legendar-
ny, którego nazwisko jest na wieki zroÊni´te
z nazwà Widzew. Rzutki biznesmen i nie-
fortunny trener zapali∏ Êwiate∏ko w d∏ugim
i ciemnym tunelu. Mo˝e byç wi´c tak, ˝e
niemajàcy pierwszoligowej licencji Widzew
spada, ale szcz´Êliwym zrzàdzeniem losu
ma szans´ spaÊç na… trampolin .́ JeÊli Bo-
niek jà podstawi, to skok w gór´ mo˝e byç
efektowny. Tylko czy nie za wiele warun-
ków musi zostaç spe∏nionych, aby Boniek
znów zaistnia∏ w firmie RTS?

T∏em dla losów Widzewa jest panorama
∏ódzkiego sportu. Trudno uciec od smutnej
refleksji. W wielu oÊrodkach upada∏a ligo-
wa pi∏ka. Nie ma dziÊ nawet w poczekalni
do ekstraklasy takich firm, jak Âlàsk Wro-
c∏aw, Polonia Bytom, Stal Mielec, Zag∏´bie

Sosnowiec, Lechia Gdaƒsk, a drugoligowy
margines okupujà Pogoƒ Szczecin, ¸KS
i Ruch Chorzów. Uderza jednak to, ˝e
w wielu oÊrodkach, gdzie brakuje pierwszo-
ligowego futbolu, kibice dostali „coÊ w za-
mian”. W TrójmieÊcie pasjonujà si´ wyczy-
nami czo∏owej dru˝yny Europy koszykarek
i mistrza kraju koszykarzy, sposobiàcego
si´ do debiutu w Eurolidze. We Wroc∏awiu
te˝ dominuje basket, a pe∏ne trybuny towa-
rzyszà wyst´pom ˝u˝lowców. Lublin przez
kilka lat ˝y∏ sukcesami szczypiornistek,
które dominowa∏y w kraju i liczy∏y si´ w
Europie. Odrodzi∏a si´ siatkówka ˝eƒska
w Bydgoszczy, gdzie tradycyjnie króluje ˝u-
˝el.

A ¸ódê? Co pozostanie kibicom, jeÊli
Widzew stoczy si´ do drugiej ligi? Amator-
ki w sekcji koszykarek ¸KS, waterpoliÊci,
drugo- i trzecioligowe dru˝yny w innych
dyscyplinach. Âladowe sporty indywidual-
ne, wspomnienia po dawnych mistrzach i…
dwoje klasowych sportowców: p∏ywaczka
Aleksandra Urbaƒczyk i zapaÊnik Bart∏o-
miej Bartnicki.

Marek Kondraciuk 
„Dziennik ¸ódzki”

Czy Adam Cichoƒ i jego koledzy z Widzewa odnajdà si´ w drugiej lidze? 
Fot. Krzysztof Szymczak „Dziennik ¸ódzki”


