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W piątek, 24 września, w teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi odbyła się wojewódzka inauguracja sezonu kulturalnego 2004-2005.

WOJNA MATKA 
scenariusz 
Zdzisław Jaskuła, Remigiusz Brzyk
na motywach „Matki Courage” 
Bertolta Brechta

reżyseria: Remigiusz Brzyk
dekoracje: Mikołaj Malesza
Kostiumy: Elżbieta Wójtowicz-Gularowska
Opracowanie muzyczne: Jacek Grudzień
Reżyseria światła: Krzysztof Sendke

W roli głównej Irena Burawska

Dorota Kiełkowicz, Matylda Paszczenko, 
Jan Hencz, Michał Jarmicki, Paweł Kruk,
Stanisław Kwaśniak, Robert Latusek, 
Maciej Małek, Wojciech Medyński, 
Henryk Staszewski, Bogusław Suszka,
Andrzej Wichrowski, Mariusz Witkowski

Wojna. Ludzkość nie potrafi się bez niej obejść. Nieustająco produkowane są śmiercionośne zabawki dla dużych chłopców, którym znudziła się zabawa we własnej piaskow-
nicy. Powód łatwo znaleźć. Zawsze znajdą się gdzieś okrutni terroryści, niszczący pokój, spokój i ład. Zawsze znajdą się ambitni, pragnący zrobić porządek, decydujący za ma-
luczkich, którzy najwyżej „polegną w słusznej sprawie”. „Selekcja nienaturalna”, nowoczesny sposób oczyszczenia społeczeństwa.

A jednocześnie świetny powód, żeby zarobić. Pole walki jest dzisiaj ekranem telewizyjnym. Za pomocą pilota można włączyć wojnę, wyłączyć i siąść do kolacji. Gwałty
wojny oglądane są jak dobry film. To, co jest prawdziwą zbrodnią w konkretnym  miejscu, w odbiorze świata jest jedynie filmową sekwencją emocjonujących zdarzeń. 

Realizatorzy spektaklu protestują przeciwko realnie istniejącemu niebezpieczeństwu, że wojna stanie się przyzwyczajeniem, a ludzie będą przekonani, że aby zwyczajnie,
pokojowo żyć w wolności – trzeba wciąż prowadzić wojnę. Data premiery nie jest  przypadkowa.

Premiera 11 września 2004 r. na Dużej Scenie

Dyrekcja Teatru zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.
Biuro Obsługi Widzów i Kasa Teatru ul. Jaracza 27, tel. (0-42) 633 15 33, 632 66 18

przyjmują zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 19.00, w soboty i niedziele w godz. 16.00 - 19.00.
Zapraszamy na stronę internetową Teatru: www.teatr-jaracza.lodz.pl

Teatr im. Stefana Jaracza w ¸odzi

PAŹDZIERNIK        Sezon 2004/2005

Posiadacze karty TOP KLIENT Selgros są uprawnieni 
do zakupu biletów z 50% zniżką

DATA DUŻA SCENA MAŁA SCENA SCENA KAMERALNA

1 pt A. Muskaria L. Noren
Podróż do Buenos Aires Miłość - to takie proste 

g. 19.00 g. 19.00

2 so A. Muskaria L. Noren
Podróż do Buenos Aires Miłość - to takie proste 

g. 19.00 g. 19.00

3 nd A. Muskaria L. Noren
Podróż do Buenos Aires Miłość - to takie proste 

g. 19.00 g. 19.00

4 po

5 wt O. von Horvath
Opowieści Lasku Wiedeńskiego 

g. 19.00

6 śr J. Osborne O. von Horvath
Miłość i gniew g.19.00 Opowieści Lasku Wiedeńskiego

g. 19.00

7 cz J. Osborne O. von Horvath
Miłość i gniew g.19.00 Opowieści Lasku Wiedeńskiego

g. 19.00

8 pt J. Osborne E. Bogosian
Miłość i gniew g.19.00 Czołem wbijając gwoździe 

w podłogę g. 19.00

9 so A. Miller E. Bogosian
Czarownice z Salem g.19.00 Czołem wbijając gwoździe 

w podłogę g. 19.00

10 nd A. Miller E. Bogosian
Czarownice z Salem g.19.00 Czołem wbijając gwoździe 

w podłogę g. 19.00

11 po

12 wt N. Kolada K. Bizio
Merylin Mongoł g.19.00 Toksyny g. 19.00

13 śr J. Głowacki
Antygona w Nowym Jorku Merylin Mongoł g.19.00 Toksyny g. 19.00

g. 10.00, 19.00

14 cz Antygona w Nowym Jorku Merylin Mongoł g.19.00 Toksyny g. 19.00
g. 10.00

DATA DUŻA SCENA MAŁA SCENA SCENA KAMERALNA

15 pt Ch. Marlowe M. RAVENHILL
Tragiczna historia doktora Polaroidy g. 19.00

Fausta g.19.00

16 so Ch. Marlowe
Tragiczna historia doktora Polaroidy g. 19.00 

Fausta g.19.00

17 nd Ch. Marlowe
Tragiczna historia doktora Polaroidy g. 19.00 

Fausta g.19.00

18 po

19 wt E. Bogosian
Obudź się i poczuj smak

kawy g.19.00

20 śr Tango Tango g.19.00 Obudź się i poczuj smak 
kawy g.19.00

21 cz Tango Tango g.20.00 Obudź się i poczuj smak
(spektakl zamknięty) kawy g.19.00

22 pt S. DALAGER T. JONIGK
Między jawą a snem g. 19.00 Sprawcy g. 19.00

23 so Wojna matka g. 19.00 Między jawą a snem g. 19.00 Sprawcy g. 19.00

24 nd Wojna matka g. 19.00 Między jawą a snem g. 19.00 Sprawcy g. 19.00

25 po

26 wt F. SCHILLER
Intryga i miłość g. 19.00

27 śr I. BAUERSIMA
norway.today g. 19.00 Intryga i miłość g. 19.00

28 cz norway.today g. 19.00 Intryga i miłość g. 19.00

29 pt norway.today g. 19.00

30 so I. Wyrypajew
Dzień Walentego
Premiera g. 19.00

31 nd I. Wyrypajew
Dzień Walentego
Premiera g. 19.00
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Nasza ok∏adka: F-16 na lotnisku w ¸asku.

Ka˝dy, kto pami´ta jeszcze ∏ódzkie targi tekstylne Interfashion, wie jakà rol´ odgrywa∏y one
w promocji wyrobów takich zak∏adów, jak m.in.: bawe∏niane – Poltex, Polino, Maltex, Alba, Eski-
mo; we∏niane – Lodex, Textilpol; dziewiarskie – Lido, Marko,  Iwona; pasmanteryjne – Zenit, Fe-
niks, Lenora, Lenta; konfekcyjne – Wólczanka, Dandys, Emfor, Telimena, Próchnik, Teofilów,
a tak˝e Dywilan czy Vera. Wyroby tych fabryk projektowane by∏y przez rodzimych specjalistów,
a nast´pnie eksportowane za  poÊrednictwem centrali handlu zagranicznego, jak choçby Confe-
xim czy Textilimpex, na ca∏y Êwiat. Promowa∏y uczelnie, ¸ódê, region i Polsk´. DziÊ nie ma ju˝ tar-
gów Interfashion i nie ma wi´kszoÊci wymienionych przedsi´biorstw. Zrodzili si´  natomiast
przedsi´biorcy, którzy handlujà „na Ptaku”. NowoÊcià sà sklepy z odzie˝à u˝ywanà za pieniàdze
(dawniej obwoêni handlarze wymieniali „garnki za ga∏gany”).

Skoro musia∏a upaÊç „monokultura przemys∏owa”, tym cenniejsza wydaje si´ inicjatywa samo-
rzàdu województwa, który dostrzeg∏ pozytywnà rol´, jakà odgrywa wcià˝ przemys∏ lekki. Promo-
cja ∏ódzkich projektantów i ich kolekcji na renomowanych targach w Düsseldorfie jest pomys∏em
realnym, który trudno zbagatelizowaç. Zamiast na Interfashion, b´dziemy jeêdziç na CPD; wszak
jesteÊmy w Unii Europejskiej. ˚eby tylko ekonomiÊci nie przerazili si´, ˝e zaraz odrodzi im si´
wielkoprzemys∏owa klasa  robotnicza…

W tym numerze sporo miejsca poÊwi´camy te˝ nie tylko planom i nadziejom zwiàzanym z nie-
dalekà tradycjà „polskiego Manchesteru”, ale tak˝e przesz∏oÊci: rocznicy wybuchu II wojny Êwia-
towej i obchodom 85. rocznicy powstania województwa ∏ódzkiego. 

Zawody balonowe w Rawie Mazowieckiej i pokaz nowoczesnego samolotu wojskowego
w ¸asku to tematy nie tylko fotogeniczne. Przecie˝ F-16, oprócz smugi dymu, ciàgnie za sobà
umow´ offsetowà.

W∏odzimierz Mieczkowski



lection z Warszawy nagrodà Mi´dzynarodo-
wego Marketingu Mody Düsseldorf 2004.
Targi sà rozleg∏e i oprócz kilkunastu hal wysta-
wienniczych oferujà miejsca do zjedzenia po-
si∏ku, bibliotek ,́ salon muzyczny i wystaw´
sztuki nowoczesnej. Po terenie targowym je˝-
d˝à busiki, przewo˝àce bezp∏atnie widzów
i handlowców. W tym roku dodatkowo ∏àczy∏y
tereny targów z centrum Düsseldorfu, ze s∏yn-
nymi Koenigsallee i Kaiserwerther Strasse, pe∏-
nymi sklepów najs∏awniejszych domów odzie-
˝owych Êwiata i awangardowych butików. 

Specjalnym sektorem targów jest Fashion
Gallery – hala dla projektantów mody wcho-
dzàcych na rynek z kolekcjami autorskimi,
i pod w∏asnymi nazwiskami. To najbardziej
„zakr´cone” miejsce targów, przez organiza-
torów nazwane „kreatywnym sercem” tej  im-
prezy. Galeria wype∏niona kolekcjami awan-
gardowych projektantów, proponujàcych no-
watorskie pomys∏y na mod ,́ stale wype∏nio-
na t∏umami widzów i ludzi z bran˝y, robi wra-
˝enie ca∏kowitego pomieszania konwencji
i stylów. Podzielona jest na sekcje,  takie jak
„Wewn´trzny kràg” niekonwencjonalnych
kreacji, „Klub pracy twórczej” prezentujàcy
mod´ awangardowà, czy „Wioska” – prezen-
tujàca kolekcje ∏àczàce nowe trendy z wzora-
mi tradycyjnymi i folkowymi, z pokazami
mody powtarzanymi co kilka godzin. Galeria
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MODNE, BO ¸ÓDZKIE

Mo˝e trudno w to uwierzyç, ale po drama-
tycznych wydarzeniach z poczàtku lat 90., prze-
mys∏ odzie˝owy i tekstylny naszego regionu na-
dal jest silnà ga∏´zià regionalnej gospodarki.
Tworzymy ponad 50 proc. dochodów z ekspor-
tu odzie˝owego w skali ca∏ego  kraju, tak˝e
w strukturze dochodów eksportowych woje-
wództwa. Te bran˝e nadal sà najwa˝niejsze.
Ciàgle jesteÊmy g∏ównym oÊrodkiem projekto-
wania odzie˝y i tkanin w kraju, mamy przy tym
silne zaplecze naukowe ASP i Politechniki
¸ódzkiej. 

Po∏àczenie tych dwóch Êwiatów – kreacji
i technologii z si∏à wytwórczà – jest mocnà
stronà regionu i daje nam znakomità szans´
na wykreowanie marki na wzór tych europej-

skich regionów, które kojarzà si´ na ca∏ym
Êwiecie ze stylem, wzornictwem i dobrà jako-
Êcià produkcji.

Majàc taki zamys∏, delegacja województwa
pod przewodnictwem wicemarsza∏ka Marka
Ratuszniaka wyjecha∏a na targi odzie˝y i tek-
styliów w Europie – Êwiatowe targi mody
CPD Women-Men w Düsseldorfie. 

Te najwi´ksze w bran˝y odzie˝owej targi
w Europie prezentujà kolekcje na kolejne se-
zony w formie pokazów mody, seminariów
i stoisk wystawców z ca∏ego Êwiata. NowoÊcià
tegorocznych targów by∏o w∏àczenie mody
Êlubnej i wizytowej oraz mody dzieci´cej  i dla
matek. Dominowa∏y jednak, jak w ka˝dej
edycji tych targów, kolekcje mody m´skiej
i damskiej, a tak˝e odzie˝ sportowa. Charak-
terystycznà cechà CPD jest silne skoncentro-
wanie mediów bran˝owych w jednym miejscu
i czasie; w tym roku blisko 1300  dziennikarzy,
informujàcych w setkach programów telewi-
zyjnych i tysiàcach artyku∏ów prasowych na
ca∏ym Êwiecie o nowoÊciach pokazywanych na
targach. To daje wystawcom dodatkowà, zna-
czàcà reklam´ i promocj´ kolekcji. Nic wi´c
dziwnego, ˝e targi  przyciàgn´∏y prawie dwa
tysiàce firm z bran˝y odzie˝owej z ponad pi´ç-
dziesi´ciu krajów i blisko trzydzieÊci pi´ç ty-
si´cy zwiedzajàcych z osiemdziesi´ciu krajów.
Te liczby pokazujà skal´ zjawiska, jakim sta∏y
si´ targi CPD.

Targi rozwijajà si´ przez 55 lat i osiàgn´∏y
pozycj´ Êwiatowego lidera w bran˝y imprez
odzie˝owych. Jest wi´c dla nas, Polaków, zna-
czàcym faktem, i˝ organizator targów, firma
IGEDO, nagrodzi∏a polskà firm´ Royal Col-

Na targach CPD w Düsseldorfie
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jest idealnym miejscem do prezentowania
twórczoÊci m∏odych projektantów, wchodzà-
cych w Êwiat biznesu odzie˝owego, i to w∏a-
Ênie tutaj mo˝emy rozpoczàç naszà ∏ódzkà
akcj´ promocyjnà m∏odych projektantów
i firm szyjàcych kolekcje dyplomowe (opis
projektu w ramce obok).

Marsza∏kowi Markowi Ratuszniakowi to-
warzyszy∏ przedstawiciel Êrodowiska przedsi´-
biorców W∏odzimierz Podstawa, przewodni-
czàcy Porozumienia Izb Gospodarczych Wo-
jewództwa ¸ódzkiego. Jednak to nie oglàda-
nie kolekcji najnowszych propozycji na przy-
sz∏y  sezon letni, lecz d∏ugie rozmowy zdomi-
nowa∏y program tej wizyty. 

Kilka rozmów z przedstawicielami Konsu-
latu RP w Kolonii dotyczy∏o wspó∏pracy
w dziedzinie promocji gospodarczej i han-
dlowej w ramach imprez targowych i misji
odbywajàcych si´ w Niemczech, a zw∏aszcza
w okolicach Kolonii, miejsca wielu znaczà-
cych  imprez targowych. Rozmowy zakoƒ-
czy∏y si´ ustaleniem programu dzia∏aƒ, które
pomogà nam w zaprezentowaniu oferty wo-
jewództwa ∏ódzkiego na targach odzie˝o-
wych CPD i ˝ywnoÊciowych ANUGA
w 2005 roku. 

Równie ciekawe rozmowy z przedstawiciel-
kà organizatorów CPD Elke Soutteer – odpo-
wiedzialnà za Fashion Gallery, pomog∏y
w ustaleniu zasad organizacyjnych i szczegó-
∏ów naszego programu promocji projektan-
tów – dyplomantów ∏ódzkich uczelni i ich
pierwszych kolekcji na tych targach. Wspó∏-
praca dotyczyç b´dzie organizacji stoiska,
prezentacji kolekcji i wspó∏pracy z mediami.
Stoimy wi´c przed szansà na zaprezentowanie
najlepszych dyplomów m∏odych projektan-
tów z naszego województwa. 

Na zakoƒczenie spotkaƒ marsza∏ek Ra-
tuszniak udzieli∏ wywiadu dla rozg∏oÊni radio-
wej Deutsche Welle, przedstawiajàc profil go-
spodarczy naszego regionu i jego najmocniej-
sze strony oraz cele wizyty naszej delegacji na
targach w Düsseldorfie.

OczywiÊcie nie zabrak∏o spotkaƒ naszej de-
legacji z przedstawicielami firm polskich,
a tym ∏ódzkiej firmy „Agma”. Ich oceny i do-
Êwiadczenia pomogà w przygotowaniu sku-
tecznego programu dzia∏aƒ promocyjnych na
nadchodzàce lata. 

W ocenie marsza∏ka Ratuszniaka, idea pro-
mocji m∏odych projektantów przy Êcis∏ej
wspó∏pracy z ich promotorami i sponsorami
kolekcji stwarza nam mo˝liwoÊci wspierania
rodzimych producentów odzie˝y, walczàcych
o swoje miejsce na rynku. W obliczu silnej
konkurencji zagranicznej, nasze dzia∏ania mu-
szà doprowadziç do przetarcia nowych szla-
ków na europejskie wystawy i targi dla projek-
tantów i producentów odzie˝y. Jak podkreÊli∏
marsza∏ek, zaanga˝owanie Konsulatu RP
w Kolonii i polskiego  rzàdu mo˝e znaczàco
wzmocniç dzia∏ania naszego samorzàdu i wy-

„Modne, bo ∏ódzkie” to tytu∏ roboczy projektu, inspirowanego przez Departament Promocji
i Wspó∏pracy Zagranicznej Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi, którego celem jest promocja kil-
ku naszych mocnych stron jednoczeÊnie. Bez wàtpienia jako województwo,  które wytwarza po-
nad 50 proc. dochodu paƒstwa z eksportu odzie˝y i tekstyliów i samo zyskuje po∏ow´ swych eks-
portowych dochodów z dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw przemys∏u lekkiego, musimy skupiç swojà
uwag´ na promocji przemys∏u odzie˝owego i tekstylnego.

Nasz projekt dotyczy promocji m∏odych projektantów odzie˝y, prezentujàcych swoje kolekcje
dyplomowe na corocznych galach. Naszym zamys∏em jest przyznanie specjalnej nagrody dla naj-
lepszego projektanta – nagrody w postaci prezentacji nagrodzonej  kolekcji na targach CPD
w Düsseldorfie przynajmniej dwa razy z rz´du. Pierwsza prezentacja dotyczy∏aby kolekcji dyplo-
mowej, nagrodzonej przez jurorów podczas gali dyplomowej, druga by∏aby kolekcjà przygoto-
wanà samodzielnie we wspó∏pracy z firmà odzie˝owà –  sponsorem kolekcji. W obu prezenta-
cjach firma wspierajàca m∏odego projektanta b´dzie mia∏a mo˝liwoÊç prezentowania swoich ma-
teria∏ów promocyjnych. 

Trudno o lepszy czas i miejsce dla takich prezentacji ni˝ CPD w Düsseldorfie. W ramach „Fa-
shion Gallery”m∏ody projektant mo˝e prezentowaç kolekcj´ dyplomowà, a póêniej autorskà, na
stoisku i podczas pokazów pod swoim nazwiskiem. OczywiÊcie mo˝e  zawieraç kontrakty han-
dlowe z udzia∏em firmy sponsorujàcej kolekcj´; w ten sposób b´dziemy promowaç nie tylko no-
we pomys∏y, lecz tak˝e produkcj´ odzie˝y, gdy˝ mamy nadziej ,́ ˝e kolekcje znajdà nabywców.

Promujàc dyplomy b´dziemy promowaç ludzi, uczelnie, producentów i region. Jeden projekt,
lecz wiele korzyÊci, jednak warunkiem sukcesu jest wytrwa∏oÊç i dobra wspó∏praca wszystkich
zainteresowanych stron przez wiele miesi´cy. Dzi´ki niej „Modne, bo ∏ódzkie” stanie si´ naszym
regionalnym przebojem!

si∏ki przedsi´biorców. Czas teraz na spotka-
nia ze Êrodowiskiem projektantów i produ-
centów odzie˝y w naszym województwie
oraz z izbami gospodarczymi, uzgodnienie
zasad wspó∏pracy na  naszym podwórku. 

W ciàgu najbli˝szych kilku tygodni regu∏y
promocji wzornictwa i produkcji odzie˝y b´-
dà dopowiedziane do koƒca i w przysz∏ym ro-
ku rozpoczniemy program promocji, który
nawet dla doÊwiadczonych organizatorów
targów CPD jest programem nowatorskim,
czy  wr´cz pionierskim. Jednak nie jest jedy-
nym, jaki mo˝na tam zrealizowaç. Hiszpaƒ-
skie regiony, z pomocà swojej izby tekstylnej
i dotacji hiszpaƒskiego rzàdu, stworzy∏y zna-
komità prezentacj´ swoich mo˝liwoÊci pro-
dukcyjnych w sektorze odzie˝owym, z udzia-
∏em swoich firm. I nic nie stoi na przeszko-

dzie, aby i takie pomys∏y by∏y realizowane
przez izby naszego województwa. 

Pracowita wizyta na targach nie da∏a nam
okazji do przyjrzenia si´ kolekcjom, lecz
obecnoÊç polskich dziennikarzy, tak˝e z na-
szego regionu, gwarantuje ciekawe relacje o
tym, co dzieje si´ w bran˝y. W naszej relacji
prezentujemy zaledwie krótki  kalejdoskop
strojów i trendów, pokazywanych na targach,
i zach´camy ∏ódzkich producentów do wspó∏-
pracy z samorzàdami gospodarczymi i teryto-
rialnymi. Jako najsilniejszy oÊrodek produkcji
odzie˝owej w Polsce musimy znaleêç wspólny
j´zyk i sposoby  skutecznego promowania na-
szych najmocniejszych stron, w tym tradycji
produkcji odzie˝y i tekstyliów.

Marek Makowski
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gospodarka
wspó∏pracowaç z mieszkaƒcami gminy, za-
ch´caç do wype∏niania wniosków o pieniàdze.

Gmina Dmosin w ca∏oÊci zakwalifikowana
zosta∏a do terenów o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania. Wszyscy w∏aÊciciele
gospodarstw majà zatem prawo do ubiegania
si´ o dodatkowe 33 euro za hektar, niezale˝nie
od 55 euro dop∏aty bezpoÊredniej.

Gmina wzbogaci∏a si´ ostatnio o wspania-
∏y, iÊcie Êwiatowej rangi, zak∏ad przetwórstwa
spo˝ywczego – ubojni´ drobiu w Woli Cyru-
sowej, wybudowanà przez paƒstwa Teres´
i Jerzego Piórkowskich. Inwestycja ta poch∏o-
n´∏a miliony z∏otych i praktycznie nie mog∏a-
by byç realizowana bez wsparcia pieni´dzmi
z programu SAPARD. W pi´tnaÊcie miesi´cy
powsta∏ zak∏ad, w którym zatrudniono oko∏o
100 osób (sieç w∏asnych sklepów i hurtowni),
wspó∏pracujàcy ze stu hodowcami, producen-
tami ˝ywca drobiowego, gwarantujàc im
zbyt. Jest to rodzinny zak∏ad. Synowie paƒ-
stwa  Piórkowskich nie szukajà nigdzie in-
dziej pracy, b´dà doskonalili to, co osiàgn´li
ich rodzice. A przedsi´biorstwo ma szans´
rozwijaç si ,́ gdy˝ Jerzy Piórkowski myÊli ju˝
o uruchomieniu wytwórni karmy dla zwie-
rzàt. W ten sposób zagospodaruje odpady
mi´sne. B´dà zatem kolejne miejsca pracy. 

Z kolei Anna i Wojciech W´grzynowscy za-
domowili si´ w Ko∏acinku, gdzie pani Anna
prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Po-
siad∏oÊç, którà kupili par´ lat temu, nazwali
„Cichy Zakàtek”. Po skoƒczeniu SGGW 
w Warszawie widzieli swà przysz∏oÊç tylko na
wsi. Powoli, pod nadzorem konserwatora, re-
staurujà dworek, który nabyli w Ko∏acinku.
W budynku, który kupili od sàsiada, mogà
przyjàç kilkanaÊcie osób. Do tej pory W´-
grzynowscy nie wyst´powali o unijne  Êrodki,
choç rodzaj dzia∏alnoÊci, którà prowadzà
w terenie wiejskim, ma szans´ na europejskie
wsparcie. Czy za W´grzynowskimi pójdà inni
mieszkaƒcy malowniczej gminy Dmosin?

Anna Orzechowska 

Podobno ma na Polsk´ spaÊç deszcz euro-
pejskich pieni´dzy. Czas poka˝e, czy b´dzie
to kapuÊniaczek, czy te˝ bardziej ˝yciodajne
krople. Jedno jest pewne: pieniàdze nie pop∏y-
nà, jeÊli nie b´dzie si´ po nie wyciàgaç ràk.

Wszak dziesiàtki zak∏adów  wzbogaci∏y si´
ju˝ o nowe urzàdzenia, technologie. W sumie
oko∏o 300 mln euro wp∏yn´∏o do wojewódz-
twa ∏ódzkiego poprzez brukselskie programy.
Dzi´ki unijnym pieniàdzom najbardziej zmie-
ni∏y si´ zak∏ady przetwórstwa spo˝ywczego –
mleczarnie,  rzeênie, masarnie. 

˚eby przekonaç si ,́ ile z∏otówek przekaza-
no do tej pory z unijnego bud˝etu na konto
konkretnej gminy, wybralismy si´ do Dmosi-
na, gdzie funkcj´ wójta sprawuje ju˝ trzecià
kadencj´ Danuta Supera. Pani wójt podkre-
Êla, ˝e „nawet unia pieni´dzy nie daje  za nic,
ani te˝ listonosz nie przynosi ich do domu;
wnioski trzeba dobrze umotywowaç”. 

W ramach programu SAPARD gmina
otrzyma∏a 400000 z∏, do∏o˝y∏a drugie tyle
i drog´ w Dmosinie II wybudowano. Tak˝e
wodociàg w Kozio∏kach, gdzie wsparcie unii
si´ga∏o 100000 z∏ . Z kolei w ramach progra-
mu Aktywizacja Obszarów Wiejskich koƒczy
si´  remont Êwietlicy w szkole podstawowej.
Nale˝y pami´taç, ˝e inwestycje prowadzone
w ramach programów unijnych by∏y do tej
pory finansowane w po∏owie z bud˝etu euro-
pejskiego. O drugà cz´Êç gmina musia∏a wy-
staraç si´ sama. 

Teraz nadchodzi era programów struktu-
ralnych. W Urz´dzie Marsza∏kowskim z∏o˝o-
no wnioski na dofinansowanie czterech pro-
jektów. Przyznane Êrodki  przyÊpieszy∏yby
planowane termoocieplenie szko∏y i jej mo-

dernizacj .́ Ca∏oÊç ma kosztowaç 1,2 mln z∏.
Trzy kolejne projekty dotyczà budowy dróg.
Jedna droga, o d∏ugoÊci 5,5 km, z mostem na
rzece Mrodze, wije si´ po obrze˝ach parku
krajobrazowego.  Pani wójt wià˝e z nià na-

dzieje na wyraêny wzrost zainteresowania
walorami turystycznymi, jakie niewàtpliwie
posiada gmina Dmosin. Budowa tej drogi to
koszt 3,5 mln z∏otych i bez wsparcia z ze-
wnàtrz wydatek ten musia∏by byç od∏o˝ony.
Kolejne dwa  odcinki dróg: Kraszew, Nadol-
na i Ka∏´cze, w sumie 4,5 km, wymaga∏yby
zewn´trznego finansowania w kwocie 1,7 mln
z∏. Gmina bardzo liczy na te pieniàdze.

W siedzibie gminy uruchomiono punkt in-
formacyjny, w którym doraênie zatrudniono
cztery osoby, a ponadto przeszkolono dwóch
pracowników urz´du, tak by mogli stale

Pieniàdze sà, ale listonosz
ich nie przyniesie…

Anna W´grzynowska w Ko∏acinku stworzy∏a 
przystaƒ dla tych, którzy lubià wypoczywaç w ciszy, 
na ∏onie natury.

Podczas Rol–Szansy, imprezy wystawienniczo-promocyjnej, którà rokrocznie organizuje oddzia∏
ODR w Piotrkowie Trybunalskim, Piórkowscy otrzymali tytu∏ wojewódzkiego mistrza AGROLIGI.



85 lat województwa ∏ódzkiego

www.lodzkie.pl

Z jednej strony pojawi∏ si´ poglàd, ˝e wo-
jewództwo ∏ódzkie nie jest regionem histo-
rycznym, lecz zupe∏nie nowym regionem
o dziewi´tnastowiecznej przemys∏owej gene-
zie, obejmujàcym peryferyjne tereny trzech
dzielnic: Wielkopolski, Mazowsza i Ma∏o-
polski. „Si∏à, która spaja wewn´trzne two-
rzàce go dawne, przejÊciowe pograniczne ob-
szary jest wielka metropolia, do jakiej uros∏a
¸ódê w XIX w.” (M. Koter, S. Liszewski, A.
Suliborski).

Z drugiej strony pojawi∏ si´ poglàd, ˝e za-
sadniczy trzon województwa ∏ódzkiego to
kraina od wieków odr´bna, nieprzynale˝àca
terytorialnie do ˝adnej innej z historycznych
dzielnic Polski. Archeolodzy dowodzili, ˝e
jeszcze przed powstaniem paƒstwa polskiego
˝y∏o tu kilka s∏owiaƒskich plemion, wyró˝-
niajàcych si´ poziomem rozwoju gospodar-
czego i spo∏ecznego od innych ziem polskich.
Historycy twierdzili, i˝ w okresie wczesno-
piastowskim istnia∏o jedno du˝e namiestnic-
two z siedzibà w ¸´czycy, potem rozleg∏e
ksi´stwo dzielnicowe, które dopiero w XIII
w. rozpad∏o si´ na mniejsze. Sta∏o si´ to pra-
przyczynà póêniejszych podzia∏ów teryto-
rialno-administracyjnych, czemu kres po∏o-
˝y∏ dopiero rok 1919 r.

Drugim problemem sta∏a si´ dyskusja
w sprawie nazwy obszaru naszego wojewódz-
twa, na wzór nazw innych krain Polski. Przy-
pomniano nazwy dawnych ziem ∏´czyckiej,
sieradzkiej i rudzkiej (wieluƒskiej), z czasem
zast´pujàc je okreÊleniem „region ∏´czycko-
sieradzki”. Ju˝ w latach II Rzeczpospolitej
pojawi∏ si´ taki termin jak „Polska Êrodkowa”
co ma oznaczaç zarówno po∏o˝enie w Êrodku
etnicznych ziem polskich, jak równie˝ pomi´-
dzy dwiema innymi Polskami: Wielkopolskà
i Ma∏opolskà. Bioràc pod uwag´ si∏´ przycià-
gania ̧ odzi w czasach obecnych jako wielkiej
metropolii, oÊrodka przemys∏u, handlu, na-
uki, kultury, us∏ug socjalnych od lat 50.,

a zw∏aszcza 60. XX w., zacz´to te˝ u˝ywaç
okreÊleƒ „region ∏ódzki lub „ziemia ∏ódzka”.
Jednak pochodzenie nazwy krainy od nazwy
miasta sprowadza jà do rangi dawnych jedno-
stek administracyjnych ni˝szego szczebla,
których w przedrozbiorowej Polsce by∏o a˝
kilkadziesiàt. Nie jest wi´c nazwa ziemia
∏ódzka równorz´dna wobec takich nazw, jak
Pomorze, Âlàsk czy innych g∏ównych dzielnic
naszego kraju. Wzgl´dy ekonomiczne powo-
dujà i˝ zmiana nazwy województwa nie jest
obecnie mo˝liwa. Zdaniem wielu, warto jed-
nak o tym pomyÊleç w bardziej odleg∏ej przy-
sz∏oÊci. Region nasz zas∏uguje bowiem na na-
zw ,́ która nobilituje. Dobrze by∏oby równie˝,
aby wywodzi∏a si´ ona z okresu plemiennego. 

Niezale˝nie od powy˝ej omówionych kon-
trowersji, obecnie wskazuje si´ na wspó∏cze-
snà odr´bnoÊç ziem po∏o˝onych w Êrodku
dzisiejszej Polski, które od 1999 r. znów zna-
laz∏y si´ w granicach województwa ∏ódzkiego.
Ju˝ od okresu plemiennego ziemie te wykazy-
wa∏y du˝à swoistoÊç rozwoju na tle innych
obszarów naszego kraju. Od zarania naszej
paƒstwowoÊci cechà charakterystycznà na-
szego obszaru by∏a ÊrodkowoÊç w stosunku
do ca∏oÊci polskiego terytorium, a równocze-
Ênie peryferyjnoÊç w stosunku do wszystkich
g∏ównych oÊrodków tworzàcego si´ piastow-
skiego paƒstwa. Ziemie Êrodkowopolskie od
wieków i nadal wspó∏czeÊnie wyró˝niajà swo-
istoÊci gwarowe i kulturowe, odmienne zasa-
dy wspó∏˝ycia spo∏ecznego i poziom rozwoju
gospodarczego. W ramach naszego woje-
wództwa narasta te˝ u mieszkaƒców poczucie
regionalnej identyfikacji, poczucie bycia
wspólnotà. Zas∏uguje te˝, by by∏o na mapie
kraju traktowane jako odr´bna dzielnica
w Êrodku Polski.

Zbigniew Wojtkowiak

W 1919 r. w∏adze niepodleg∏ej od niedaw-
na Polski dokona∏y podzia∏u jej centralnych
obszarów na województwa, w tym równie˝
utworzono województwo ∏ódzkie. Bieg dzie-
jów spowodowa∏, ̋ e od okresu rozdrobnienia
dzielnicowego a˝ do tego czasu obszary po-
wsta∏ego w∏aÊnie wtedy województwa ∏ódz-
kiego, nazywane dzisiaj przez wielu arche-
ologów, historyków, geografów, j´zykoznaw-
ców i etnografów Polskà Êrodkowà, wchodzi-
∏y w sk∏ad ró˝nych jednostek administracyj-
nych, nie stanowiàc nigdy jednolitej ca∏oÊci.
Istnia∏y tu kolejno doÊç liczne ksi´stwa, zie-
mie, województwa, departamenty i gubernie.
Spowodowa∏o to zanik wÊród mieszkaƒców
w∏asnej ca∏oÊciowej historycznej Êwiadomo-
Êci regionalnej.

Procesy ekonomiczne spowodowa∏y jed-
nak, ˝e na obszarze Êrodkowopolskim od
XIX w. pod wzgl´dem gospodarczym zacz´∏a
dominowaç ̧ ódê, integrujàca rozleg∏y obszar
ziem polskich. Stopniowo te˝ ¸ódê uzyska∏a
pozycj´ autentycznej metropolii, równorz´d-
nej wobec tych miast, które uwa˝amy za me-
tropolie polskich dzielnic (krain historyczno-
geograficznych).

Powstanie województwa z czasem wywo∏a-
∏o dyskusj´ o odr´bnoÊci terytorium po∏o˝o-
nego nad górnà Wartà, Bzurà i Êrodkowà Pili-
cà. Bowiem region ten w ciàgu dziejów nie wy-
kazywa∏ wyraênej przynale˝noÊci do ˝adnej
z g∏ównych krain historyczno-geograficznych
Polski. Tote˝ stopniowo, lecz w miar´ szybko,
obok ró˝norakich powiàzaƒ, zacz´∏y narastaç
sentymenty i próby okreÊlenia wspólnych tra-
dycji historycznych. Zasadnicze znaczenie
mia∏ zw∏aszcza okres po II wojnie Êwiatowej,
gdy ¸ódê sta∏a si´ metropolià wyposa˝onà we
wszelkiego rodzaju instytucje i urz´dy, odpo-
wiadajàce miastu tej skali wielkoÊci. Powsta∏o
tu bowiem siedem wy˝szych uczelni paƒstwo-
wych oraz szereg placówek kulturalnych, me-
dycznych i innych. W latach 1945-47 ¸ódê by-
∏a nieoficjalnà stolicà Polski. Pojawi∏o si´ jed-
nak kilka problemów dyskusyjnych.
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historia

cy brutalnie z∏amali konwencje genewskie.
Zbombardowali otwarte miasto, nie oszcz´-

dzajàc równie˝ szpitala oznaczonego czerwo-
nym krzy˝em. Âmierç ponios∏o blisko  1200

mieszkaƒców, a miasto zosta∏o zniszczone
w 75 procentach – doda∏.

Polska by∏a pierwszà ofiarà hitlerowskiej
agresji, poniewa˝ – jak powiedzia∏ prezydent
– pierwsi stawiliÊmy tak zdecydowany opór
ekspansji faszyzmu.

Aleksander KwaÊniewski przypomnia∏, ˝e
na kilka miesi´cy przed wybuchem dzia∏aƒ
wojennych polski minister spraw zagranicz-
nych, pu∏kownik Józef Beck, wypowiedzia∏
w Sejmie pami´tne s∏owa: „W ˝yciu paƒstw
i narodów jest tylko jedna rzecz bezcenna. Tà
rzeczà jest honor”.

Prezydent zaznaczy∏, ˝e Polska ma wielki
d∏ug wdzi´cznoÊci zaciàgni´ty wobec obroƒ-
ców kraju, który – jak mówi∏ – trudno sp∏a-
ciç, „bo nie mo˝na zwróciç utraconych lat,
nie da si´ wskrzesiç najbli˝szych ani te˝ zmie-
niç biegu ludzkich losów”.

Zgromadzonym na uroczystoÊci komba-
tantom Aleksander KwaÊniewski wyrazi∏
wielkie uznanie za „chwa∏ ,́ jakà na zawsze
okryli mundur ˝o∏nierza polskiego”.

M.M.

1 wrzeÊnia w Wieluniu odby∏y si´ ogólno-
polskie uroczystoÊci upami´tniajàce 65. rocz-
nic´ wybuchu II wojny Êwiatowej. W uroczy-
stoÊciach uczestniczyli prezydent RP Alek-
sander KwaÊniewski, wicemarsza∏ek Sejmu
Józef Zych, przedstawiciele w∏adz  samorzà-
dowych województwa ∏ódzkiego z marsza∏-
kiem Stanis∏awem Witaszczykiem oraz setki
mieszkaƒców ziemi wieluƒskiej.

1 wrzeÊnia 1939 roku o godzinie 4.40,
a wi´c pi´ç minut wczeÊniej ni˝ na Wester-
platte, niemieckie bombowce z lotniska
w pobliskiej Praszce zaatakowa∏y bezbronny
Wieluƒ. Bombardowania trwa∏y nieprze-
rwanie do godziny 15. Zniszczeniu uleg∏o
ok. 75 proc.  zabudowy miasta, w tym wpi-
sana w 1934 roku na list´ dziedzictwa kultu-
rowego Europy zabytkowa Starówka oraz
szpital miejski. Zgin´∏o oko∏o 1200 osób.

Prezydent KwaÊniewski ods∏oni∏ tablic´

upami´tniajàcà ten bestialski atak terrory-
styczny. Nast´pnie w obecnoÊci zaproszonych
goÊci i licznie zgromadzonych mieszkaƒców
miasta wr´czy∏ odznaczenia i nominacje ofi-
cerskie kombatantom II wojny Êwiatowej.

Oficjalne uroczystoÊci zakoƒczy∏a defilada
kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego
oraz pocztów sztandarowych.

– Wojna totalna, nierozró˝niajàca mi´dzy
cywilami i wojskowymi, majàca na celu ma-
sowà eksterminacj ,́ 1 wrzeÊnia 1939 r. sta∏a
si´ faktem – powiedzia∏ w Wieluniu prezy-
dent Aleksander KwaÊniewski.

Jak podkreÊli∏ prezydent, ju˝ pierwszego
dnia wojny w∏aÊnie tu, w Wieluniu, hitlerow-

65. ROCZNICA WYBUCHU
II WOJNY ÂWIATOWEJ
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dawno przesta∏by istnieç, jak to
si´ sta∏o chocia˝by w Lyonie czy
Manchesterze. Gdy pojawi∏ si´
wolny rynek i konkurencja, prze-
mys∏ w∏ókienniczy musia∏ upaÊç.
Choç by∏y próby zmiany tej mo-
nokultury, nie uda∏o si´ general-
nie zmieniç obrazu miasta. Skut-
ki tego sà dziÊ tragiczne. Manka-
mentem ̧ odzi jest te˝ brak auto-
strad i dróg ekspresowych, co
pogarsza i tak z∏à sytuacj´ prze-
targowà.

– W jakim kierunku powinny

zmierzaç zmiany w tym woje-

wództwie?

– Gdy wa˝y∏y si´ losy aktual-
nego podzia∏u administracyjne-
go kraju, by∏em zwolennikiem
wi´kszych regionów, ale wybra-
no inny wariant. Moim zdaniem
kilka województw w kraju jest
tworami sztucznymi i s∏abymi.
Teraz obserwujemy nacisk na
stworzenie woj. koszaliƒskiego.
Chyba trzeba by∏o byç konse-
kwentnym i stworzyç 17 woje-
wództw. JeÊli zaÊ idzie o region
∏ódzki, mieÊci si´ on znakomicie
w standardach Europy. Brakuje
oczywiÊcie lotniska z prawdziwe-
go zdarzenia i autostrad. Nie
przewiduj´ zatem zbyt wielu
zmian terytorialnych, natomiast
bardzo dyskusyjna jest dzisiejsza
struktura s∏abych powiatów, nie

dysponujàcych w∏asnymi dochodami.
Z powodzeniem moglibyÊmy zmniejszyç
liczb´ powiatów nawet o po∏ow .́

– Jakie perspektywy widzi pan dla te-

go regionu?

– DziÊ najwa˝niejsze miasto regionu
prze˝ywa wielki kryzys, podobne procesy
wyst´pujà w mniejszych oÊrodkach woje-
wództwa. JeÊli nie dokona si´ rewizji ró˝-
norodnych programów, choçby budowy
autostrad w Polsce, i nie stworzy znaczà-
cej infrastruktury, jeÊli nie nastàpi odro-
dzenie przemys∏u – przegramy przysz∏oÊç
¸odzi i ca∏ego regionu. Autostrady i prze-
mys∏ mogà przecie˝ przyciàgnàç inwesto-
rów. Mamy ju˝ znaczàcy potencja∏ nauko-
wy i inne atuty, teraz potrzebne jest odro-
dzenie ¸odzi. To paradoks, ˝e ten prze-
mys∏owy region przekszta∏ca si´ powoli
w rolniczy.

Rozmawia∏: Ryszard Poradowski

– Dlaczego w 1919 roku,

gdy rodzi∏o si´ województwo

∏ódzkie, na jego stolic´ wy-

brano ¸ódê, a nie np. Piotr-

ków czy Kalisz?

– ¸odzianie ju˝ wczeÊniej
starali si´ o to, by ich miasto
zosta∏o stolicà guberni, jednak
nic z tego nie wysz∏o. A prze-
cie˝ ¸ódê przygotowywa∏a si´
do nowej roli, tworzàc np. za-
plecze biurowo-urz´dnicze.
Gdy dotar∏a tu kolej, ¸ódê
uzyska∏a status miasta guber-
nialnego, choç siedziba w∏adz
gubernialnych nadal znajdo-
wa∏a si´ w Piotrkowie. Niewàt-
pliwie ¸ódê by∏a w tym czasie
miastem przemys∏owym, szyb-
ko rozwijajàcym si ,́ i brak
w∏adz gubernialnych odbiera-
no tu jako swoistà dyskrymi-
nacj .́ Dlaczego zwlekano
z przeniesieniem siedziby gu-
bernatora do ¸odzi? Mo˝e ba-
no si´ ˝ywio∏u robotniczego…

– Czy patrzàc z perspekty-

wy 85 lat mo˝na powiedzieç,

˝e wybór ¸odzi na centrum

nowego województwa by∏ do-

brà decyzjà u progu odzyska-

nia przez Polsk´ niepodleg∏o-

Êci?

– JeÊli spojrzymy na ¸ódê
przez pryzmat 85 lat i zadaƒ,
jakie stawia przysz∏oÊç
w zwiàzku z przystàpieniem Polski do
Unii Europejskiej – uwa˝am, ˝e by∏a to
dobra decyzja. Kszta∏t województwa
z 1919 roku nawiàzywa∏ do starych po-
dzia∏ów dzielnicowych w Polsce. Tzw.
prowincja ∏´czycka nale˝a∏a kiedyÊ do
najwi´kszych, choç jej oÊ w przeciwieƒ-
stwie do innych dzielnic stanowi∏a nie rze-
ka, a dzia∏ wodny. Poczucie jednoÊci tego
obszaru funkcjonowa∏o bardzo d∏ugo.
Niestety, ¸´czyca z czasem zosta∏a zde-
gradowana, a na plan pierwszy wysun´∏a
si´ ¸ódê. Dzisiejszy kszta∏t województwa
w du˝ej cz´Êci nawiàzuje do tej koncepcji.

– Ale podzia∏ z 1919 roku nie prze-

trwa∏ próby czasu…

– Po 1938 roku województwo zmieni∏o
kszta∏t, przesuni´to je z cz´Êci wielkopol-
skiej ku mazowieckiej, tracàc m.in. Ka-
lisz, Konin i Turek. To rozwiàzanie by∏o
korzystniejsze.

– Czy nasz region mo˝na wcià˝ nazy-

waç za prof. Dylikiem owym wojewódz-

twem bez antenatów, czyli bez przesz∏o-

Êci? 

– Tak. Niedawno Ossolineum we Wro-
c∏awiu zorganizowa∏o wystaw´ map Pol-
ski od XV wieku. Zaskocz´ pana, na
XVIII-wiecznych mapach by∏y ¸agiewni-
ki, Chojny, ale nie by∏o ¸odzi. Nikt o niej
nie wiedzia∏, znajdowa∏a si´ daleko od
wa˝nych szlaków, nikt do niej nie przyje˝-
d˝a∏. Tak by∏o do czasów Rembieliƒskie-
go i Staszica.

– Co dziÊ jest mankamentem tego wo-

jewództwa?

– Najwa˝niejszym problemem jest te-
raz kryzys przemys∏u. Ukszta∏towa∏a si´
tu monokultura z przemys∏em lekkim,
która okaza∏a si´ balastem nie do prze-
zwyci´˝enia przez wiele lat. Gdyby nie
centralizm w gospodarce powojennej, ten
przemys∏ sztucznie podtrzymywany ju˝

POWRÓT DO ¸ODZI
Rozmowa z profesorem Uniwersytetu ¸ódzkiego Markiem Koterem



ku powstanà w 2008 r. parki kontenerowe,
które b´dà wprowadzaç akcj´ selektywnej
zbiórki Êmieci. Uruchomienie i ca∏oÊciowe
wdro˝enie systemu gospodarki  odpadami
powinno zakoƒczyç si´ do 2010 r. Wtedy na-
stàpi ostateczne zamkni´cie i rekultywacja
wszystkich dotychczasowych wysypisk. 

Przy okazji warto te˝ podkreÊliç, ˝e na
prze∏omie 1999/2000 roku radni przyj´li dwa
bardzo istotne dokumenty: „Strategi´ roz-
woju Sieradza do 2010 roku” oraz „Studium
uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego”, które wyznaczajà
priorytety na najbli˝sze lata. W przekonaniu
samorzàdowców – w∏aÊnie poprzez konkret-
ne zadania i jasno sprecyzowane potrzeby
∏atwiej ubiegaç si´ o finansowà pomoc z fun-
duszy akcesyjnych Unii Europejskiej. 

Prezydent miasta Barbara Mrozowska-
-Nieradko przytacza list intencyjny, który
podpisali tak˝e prezydenci: Kutna, Piotrkowa
Tryb., Skierniewic i dyrektor Teatru im. Stefa-

na Jaracza w ¸odzi. Sy-
gnatariusze tego listu wy-
razili gotowoÊç wspó∏pra-
cy w ramach projektu
pod nazwà „Europejskie
sceny regionu ∏ódzkiego”,
który ma byç finansowany
ze Êrodków Zintegrowane-
go Programu Operacyjne-
go Rozwoju Regionalne-
go. Pozwoli to na urucho-
mienie w tych miastach fi-
lii  ∏ódzkiego teatru, za-
równo dla okolicznych
mieszkaƒców, jak i przy-
sz∏ych aktorów, wywodzà-
cych si´ z pobliskich miej-
scowoÊci.

Równie istotnym
przedsi´wzi´ciem sie-
radzkich samorzàdow-
ców jest umowa o wspó∏-
pracy w ramach regional-

nej platformy cyfrowej, zawarta 31 maja
2004 r. przez trzy sàsiadujàce powiaty: wie-
luƒski, sieradzki i wieruszowski oraz pi´ç
gmin wchodzàcych w sk∏ad tych powiatów.
W tym wypadku – podkreÊla prezydent Bar-
bara  Mrozowska-Nieradko – chodzi o przy-
gotowanie do realizacji, a nast´pnie – po
uzyskaniu Êrodków z kasy Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego – wspólne
wdro˝enie elektronicznego obiegu i wymia-
ny dokumentów oraz ich archiwizacji i
Êwiadczenie dla ludnoÊci us∏ug  elektronicz-
nych, ∏àcznie z wykorzystywaniem podpisu
elektronicznego. Pozwoli to na za∏atwianie
bie˝àcych spraw urz´dowych przez Internet
i likwidacj´ t∏oku w korytarzach biur samo-
rzàdowej administracji.  

Jerzy Gal´ba
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kierunku ¸odzi, Poznania, Wroc∏awia, Tur-
ku – swoje miejsce znalaz∏y cztery miejskie
strefy gospodarcze. Dla dwóch z nich sporzà-
dzony ju˝ zosta∏ kompletny plan zagospoda-
rowania przestrzennego. 

– Lokalna gospodarka odpadami b´dzie
wkrótce usprawniona i zracjonalizowana –
informuje Mariusz Wróbel, rzecznik praso-
wy prezydenta Sieradza. Szczegó∏owy plan
zarzàdzania zosta∏ przyj´ty przez Zgroma-
dzenie Wspólników Zwiàzku Komunalnego
Gmin „Czyste  miasta, czysta gmina”. Zwià-
zek grupuje 19 gmin miejskich oraz wiejskich
z 5 powiatów. Do najwi´kszych nale˝à: Ka-

lisz, Sieradz i Turek. Cel, jaki stawia przed
sobà ta organizacja, to dzia∏anie na rzecz po-
prawy Êrodowiska oraz upowszechnianie
wiedzy  ekologicznej. Dotychczasowe sk∏a-
dowiska zostanà zamkni´te. Ich zadania
przejmie „Orli Staw” – zak∏ad unieszkodli-
wiania i utylizacji odpadów komunalnych
w Pra˝uchach Nowych (gm. Ceków Kolo-
nia) oraz stacja prze∏adunkowa w Sieradzu.
Obydwa obiekty  majà powstaç i rozpoczàç
dzia∏alnoÊç w 2006 r.  Pieniàdze na ten cel,
w wysokoÊci ponad 15,5 miliona euro, po-
chodziç b´dà z funduszu ISPA, Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodar-
ki Wodnej oraz Êrodków w∏asnych gmin. Za-
k∏ad ten ma zapewniç  kompleksowà segre-
gacj´ odpadów komunalnych w systemie
„suche–mokre”. W Kaliszu, Sieradzu i Tur-

Dzisiaj mamy dwa Sieradze: stary i nowy,
napisa∏ Ziemowit Skibiƒski we wst´pie do
autorskiego albumu Ryszarda Sierociƒskie-
go, prezesa Sieradzkiego Towarzystwa Foto-
graficznego, z reprodukcjami dawnych pocz-
tówek i zdj´ciami wspó∏czesnej zabudowy,
przytaczajàc spostrze˝enie miejscowego po-
ety, ˝e w wie˝owcach z wielkiej p∏yty ludzie
zawieszajà nastrojowe pejza˝e dawnych zau∏-
ków miasta, zaÊ w starym budownictwie nie
ma zachwytów nad nowoczesnoÊcià okolicz-
nej architektury…

Dzisiejszy, prawie 50-tysi´czny Sieradz 
z 14-procentowà stopà bezrobocia, ∏apie swój
„drugi oddech”. Na Êrod-
ku ulicy przewodniczka
harcerskiej grupy wyciecz-
kowej opowiada, ˝e tu
urodzi∏ si´ pionier Êwiato-
wej kosmonautyki Ary
Sternfeld oraz Antoine –
s∏ynny paryski fryzjer fil-
mowych gwiazd, który
czesa∏ tak˝e koronowane
g∏owy wspó∏czesnej Euro-
py. WyjaÊnia te˝, ˝e Sie-
radz to jedna z najstar-
szych osad s∏owiaƒskich,
znana od czasów prehisto-
rycznych. W XII wieku
arabski geograf Al Idrisi
wymieni∏ t´ nazw´ w zapi-
skach swoich podró˝y
obok Gniezna, Krakowa
i Wroc∏awia… 

Na gospodarczej ma-
pie miasta znalaz∏o swe
miejsce ponad 3700 podmiotów gospodar-
czych. Tu mieszczà si´ filie wy˝szych uczelni
paƒstwowych i prywatnych, specjalistyczne
zak∏ady budowlane, elektroniczne, farmaceu-
tyczne, spo˝ywcze i tekstylne – nie  wspomi-
najàc przedsi´biorstw komunalnych ani
drobniejszych firm, dzia∏ajàcych w handlu,
us∏ugach, gastronomii czy w transporcie. Po-
tencjalnym mo˝liwoÊciom Sieradza zaufa∏o
ju˝ wielu przedstawicieli uznanych koncer-
nów zagranicznych: niemieckich,  francu-
skich, szwedzkich, w∏oskich i amerykaƒskich. 

Do atutów zaliczany jest dobrze rozwini´-
ty system telekomunikacji, podziemna sieç
instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej,
ciep∏owniczej – obejmujàca niemal ca∏à za-
budow .́ Obok ¸ódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej – przy trasach wylotowych w

SAMORZÑDOWE 
JUTRO SIERADZA



Taka w∏aÊnie sesja nale˝a∏a si´ woje-
wództwu ∏ódzkiemu w 85. rocznic´ jego
narodzin. (Szerzej o uroczystej sesji i ob-
chodach 85. rocznicy powo∏ania woje-
wództwa ∏ódzkiego piszemy na s. 12-13). 

Przewodniczàcy sejmiku wyrazi∏ radoÊç
z tak licznego przybycia goÊci, podkreÊli∏
w swoim wystàpieniu ogromnà wag´ to˝-
samoÊci mieszkaƒców województwa, iden-
tyfikowania si´ ze swoim regionem. Jest to
bardzo istotne w dobie obecnoÊci Polski
w zjednoczonej Europie, w której regiony
b´dà mia∏y coraz wi´ksze znaczenie.
Wspólna to˝samoÊç powoduje przyjazny
klimat dla inwestorów, zarówno krajo-
wych, jak i zagranicznych. Odgrywajà oni
ogromnà rol´ w gospodarczym i spo∏ecz-
nym rozwoju  województwa.

Na potrzeb´ integracji wszystkich
mieszkaƒców województwa zwróci∏ te˝

uwag´ marsza∏ek województwa Stanis∏aw
Witaszczyk. PodkreÊla∏ walory regionu,
mówi∏ o przemia-
nach, które nie za-
wsze sà dostrzegane
przez mieszkaƒców.
Województwo rozwi-
ja  si´ mi´dzy innymi
dzi´ki Êrodkom fi-
nansowym z progra-
mów Phare, Sapard,
z Zintegrowanego
Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich,
z programów struk-
turalnych. Dzi´ki
nim województwo
staje si´ coraz bar-
dziej przyjazne dla
inwestorów. Z tym

faktem samorzàd  województwa wià˝e
nadzieje na nowe miejsca pracy, na ogra-
niczanie bezrobocia.

Zabierajàc g∏os, prezydent ¸odzi Jerzy
Kropiwnicki z naciskiem podkreÊli∏ ko-
niecznoÊç doskonalenia ∏àcznoÊci ¸odzi
ze stolicà Polski, jak równie˝ ze Êwiatem.
Nie mo˝e byç tak, ˝eby 130 km pomi´dzy
najwi´kszymi miastami w naszym kraju
pokonywaç  samochodem w dwie i pó∏
godziny albo jeszcze d∏u˝ej. Konieczne sà
autostrady i drogi szybkiego ruchu. Ze
Êwiatem powinno po∏àczyç ¸ódê lotni-
sko, wybudowane w okolicy Rawy Mazo-
wieckiej, czyli w samym centrum Polski.
Autostrada i lotnisko majà byç dla  ¸odzi
bramà wjazdowà do Europy i Êwiata.

Sk∏adajàc ̋ yczenia gospodarzom 85-let-
niego jubilata, Jacek Saryusz-Wolski wy-
razi∏ nadziej ,́ ˝e w nied∏ugim czasie samo-
rzàd województwa podpisze umowy

o wspó∏pracy z wieloma innymi regionami
w Europie. Przyczyni∏oby si´ to do zdyna-
mizowania rozwoju  ¸odzi i województwa.  

O kszta∏towaniu si´ województwa ∏ódz-
kiego na przestrzeni dziesi´cioleci mówi∏
rektor Uniwersytetu ¸ódzkiego prof.
Wies∏aw PuÊ.

Przewodniczàcy delegacji, przybyli do
¸odzi na 85-lecie województwa, zapre-
zentowali walory swoich regionów. Multi-
medialne treÊci wzbudza∏y zainteresowa-
nie obecnych, co dobrze wró˝y wzajem-
nym kontaktom.

Kulminacyjnym momentem uroczystej
sesji by∏a umowa o wspó∏pracy pomi´dzy
województwem ∏ódzkim i regionem
Csongrad, którà podpisali marsza∏kowie
obydwu regionów Stanis∏aw Witaszczyk
i Jozef Otto.
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GoÊcie ze Styrii 
u przewodniczàcego sejmiku 

Cz∏onkowie delegacji austriackiej, którzy
przybyli na uroczystoÊci zwiàzane z 85-le-
ciem województwa, spotkali si´ z przewod-
niczàcym Sejmiku Województwa ¸ódzkie-
go dr. Micha∏em Kasiƒskim. Wyrazili wol´

nawiàzania bli˝szych kontaktów pomi´dzy
Styrià i województwem ∏ódzkim, co ma byç
potwierdzone podpisaniem umowy
o wspó∏pracy, która zostanie podpisana
podczas obchodów Dni Austrii w ¸odzi.
Jest du˝a przestrzeƒ do wype∏nienia zarów-
no w dziedzinie gospodarczej, jak i kultu-
ralnej czy spo∏ecznej.  Cz∏onkowie delegacji
sà radnymi regionalnego parlamentu,
w którym zgodnie wspó∏pracujà wszystkie
trzy prawicowe partie z partià ludowà.

Rozmowy toczy∏y si´ tak˝e wokó∏ prawa
europejskiego i jego transmisji do poszcze-

gólnych regionów zjednoczonej Europy.
Regionalni parlamentarzyÊci podkreÊlali,
˝e do tej pory, choç min´∏o ju˝ 10 lat od
wejÊcia do wspólnoty europejskiej, sà  za-
skakiwani prawnymi detalami. Najwi´k-
sza ich cz´Êç dotyczy ochrony Êrodowiska.
Sà zobowiàzani co kwarta∏ dokonywaç
przeglàdu i porównania prawa europej-

skiego z prawem regionalnym. Wyniki te
przedk∏ada nast´pnie rzàd federalny Styrii
w Brukseli.

Przewodniczàcy delegacji austriackiej
Franc Macjen zaprosi∏ dr. Micha∏a Kasiƒ-
skiego do z∏o˝enia wizyty w Styrii.

Oddaç czy zatrzymaç?
Wyjàtkowo pracowity sierpieƒ mieli

cz∏onkowie Komisji Rozwoju Gospodar-
ki. Odwiedzili oni wszystkich szeÊç gmin,
których wójtowie zwrócili si´ do samorzà-
du województwa z proÊbà o przekazanie
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z prac komisji
gminom za symbolicznà z∏otówk´ budyn-
ków, gdzie mieszczà si´ bàdê mieÊci∏y kie-
dyÊ gminne oÊrodki zdrowia. Chodzi o nie-
ruchomoÊci w Lipcach Reymontowskich,
S∏upi, D∏utowie, Dru˝bicach, Klukach
i RzàÊni. Radni pragn´li zapoznaç si´
szczegó∏owo z tym problemem, albowiem
na nich spocznie  niebawem ewentualne
poparcie proÊby wójtów bàdê jej odrzuce-
nie. Stan faktyczny b´dà prezentowaç pod-
czas sesji. Spotkali si´ dlatego w ka˝dej
gminie z wójtem i cz∏onkami rady.

Niemal w ka˝dym wypadku sytuacja ry-
suje si´ inaczej. W jednej gminie drzwi
oÊrodka zdrowia zamkni´te sà na cztery
spusty, tak jak w D∏utowie, natomiast w in-
nej, tak jak w Dru˝bicach, ca∏y parter
oÊrodka funkcjonuje, wymieniono  ogrze-
wanie na olejowe, teren wokó∏ oÊrodka jest
zadbany. Wójt Szczepan Chrz´st nosi∏ si´
z zamiarem zorganizowania tam centrum
leczniczo-rehabilitacyjnego. Gmina mia∏a
nawet na ten cel Êrodki, ale, nie b´dàc w∏a-
Êcicielem, nie zdecydowano o inwestowa-
niu. Tymczasem nieruchomoÊç jest we w∏a-
daniu szpitala w Be∏chatowie (to tak˝e jed-
nostka podleg∏a samorzàdowi wojewódz-
twa). Szpital nie ma pieni´dzy ani na re-
mont, ani na unowoczeÊnienie oÊrodka.

Do budynku, w którym mieÊci∏ si´ kie-
dyÊ oÊrodek zdrowia w D∏utowie, wójt Bar-
bara Szymaƒska przenios∏aby Urzàd Gmi-
ny, natomiast zwolnione pomieszczenia
dobrze spe∏nia∏yby rol´ przychodni zdro-
wia ze specjalistycznymi poradniami
i opiekà spo∏ecznà.  Pani wójt czeka na
uw∏aszczenie majàtku. W Lipcach Rey-
montowskich i S∏upi wójtowie nie wydajà
pieni´dzy na remonty nieswoich nierucho-
moÊci, mury budynków straszà zatem wy-
glàdem. Podobnie jest w RzàÊni. Z kolei
w Klukach sytuacja jest  bardziej z∏o˝ona,
bowiem o kupno oÊrodka ubiega si´ osoba,
która jest tam lekarzem. W dobie prywaty-
zacji nie wydaje si´ to niczym dziwnym,
budzi jednak kontrowersje wÊród radnych.
Wi´kszoÊç radnych podziela opini ,́ ˝e nie-
ruchomoÊci, b´dàce  oÊrodkami zdrowia,
bàdê te, które nimi by∏y w przesz∏oÊci, na-
le˝y zwróciç samorzàdom gminnym,
a gminom nale˝y si´ zwrot tego, co tam
wybudowano wiele lat temu, w dodatku
przy du˝ym udziale spo∏ecznym mieszkaƒ-
ców gminy. Podobnego zdania jest  wice-
marsza∏ek województwa Anna Pilarska,
która uczestniczy∏a we wszystkich wyjaz-
dowych posiedzeniach komisji.

OczywiÊcie, w akcie notarialnym nale˝y
zaznaczyç, ˝e obiekt ma s∏u˝yç mieszkaƒ-
com gminy zgodnie z jego pierwotnym
przeznaczeniem. Problem zwiàzany z nie-
ruchomoÊciami, które stanowià w∏asnoÊç
województwa ∏ódzkiego, ma ró˝ne odcie-

GoÊcie ze Styrii u Micha∏a Kasiƒskiego

Komisja Rozwoju Gospodarki



Warto wspomnieç o inicjatywie Hufca
¸ódê-Widzew, który w czasie wakacji bar-
dzo owocnie wykorzysta∏ wszystkie swoje

fikacji dzia∏aƒ w ramach Krajowego Syste-
mu Ratownictwa. Nale˝y mieç Êwiado-
moÊç, ˝e np. w Warszawie pomoc poszko-
dowanym w wypadku nadchodzi w ciàgu 8
minut, natomiast najd∏u˝szy, Êredni czas
w kraju wynosi 3 godziny! Wy∏ania si´ po-
trzeba organizowania gminnych centrów
reagowania.

Cz∏onkowie komisji uczestniczyli
w praktycznych zaj´ciach policjantów
i stra˝aków z m∏odzie˝à na temat zasad ru-
chu drogowego, bezpiecznego poruszania
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z prac komisji
nie. Z pewnoÊcià b´dzie szczegó∏owo dys-
kutowany podczas sesji sejmiku.  

W ¸asku bezpieczniej
U progu nowego roku szkolnego prze-

wodniczàcy Komisji Bezpieczeƒstwa i Po-
rzàdku Publicznego Jaros∏aw Berger zarzà-
dzi∏ wyjazdowe posiedzenie komisji w ¸a-
sku. Nic nie dzieje si´ bez przyczyny. W∏a-
Ênie w ¸asku, mieÊcie i powiecie, uk∏ada si´
wr´cz  modelowo wspó∏praca tych, którzy
zawodowo odpowiadajà za bezpieczeƒ-
stwo, czyli w∏adz samorzàdowych, policji,
stra˝y z nauczycielami, a tak˝e ksi´˝mi.
Komendant powiatowy policji Krzysztof
Woskowski nie zmieÊci∏ si´ nawet w danym
mu na posiedzeniu czasie, ˝eby opowie-
dzieç o wszystkich przedsi´wzi´ciach. Sku-
pi∏ si´ na dzia∏aniach eliminujàcych zagro-
˝enia, a tak˝e inicjatywach, majàcych s∏u-
˝yç bezpieczeƒstwu dzieci i m∏odzie˝y. 

Z powodzeniem realizowane sà w ¸asku
programy „Bezpieczna szko∏a” oraz „Poli-
cja na wsi”. Funkcjonariusze policji na co
dzieƒ wspó∏pracujà z nauczycielami
w dziedzinie zapobiegania narkomanii,
uczà m∏odzie˝ zachowania nad wodà, mó-
wià o zagro˝eniach, wynikajàcych z uczest-
nictwa dzieci w pracach polowych. Wspó∏-
pracujà równie˝ z Poradnià Psychologicz-
no-Zawodowà, co przynosi bardzo dobre
rezultaty w zakresie likwidacji przemocy,
agresji i narkomanii.

W czasie posiedzenia komisji w ¸asku
wiele uwagi poÊwi´cono potrzebie intensy-
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Dzia∏ „Z prac sejmiku” redaguje 
Anna Orzechowska

si´ na drogach i zachowania w sytuacjach
zagro˝enia. Zaj´cia odbywa∏y si´ najpierw
na boisku  szkolnym, a potem w domu kul-
tury, gdzie Tadeusz Zagajewski z Fundacji
„Europa 2010” w formie fantastycznej za-
bawy naucza∏ dzieci zasad, których bez-
wzgl´dnie muszà przestrzegaç jako piesi.
Taka lekcja przyda∏aby si´ w ka˝dej gmi-
nie, w ka˝dej szkole.

Integracja i rehabilitacja z harcerzami
trzy bazy – w Bia∏ym Borze, Zarz´cinie
i Jaros∏awcu. Z wypoczynku w nich sko-
rzysta∏o tego lata 2000 harcerzy. Godna

uwagi jest  inicjatywa hufca dotyczàca
zorganizowania prawdziwie integracyjne-
go obozu w Jaros∏awcu nad morzem.
Obok harcerzy uczestniczy∏a w nim m∏o-
dzie˝ z oÊrodków szkolno-wychowaw-
czych, a tak˝e 100-osobowa grupa dzieci
z Bia∏orusi, Litwy, Rumunii, Hiszpanii,
40-osobowa  grupa dzieci z ∏ódzkiego ho-
spicjum oraz dzieci niesprawne ruchowo. 

Dla wszystkich dzieci by∏a to prawdziwa
frajda, natomiast doros∏ym ów obóz inte-
gracyjny uÊwiadomi∏ wiele braków w wy-
posa˝eniu zaplecza i koniecznoÊç jego mo-
dernizacji. Normy unijne przewidujà mia-
nowicie koniecznoÊç utrzymania okreÊlo-
nych standardów  w przygotowywaniu po-
si∏ków. Ale trzeba wy∏o˝yç na to Êrodki.
Druhna Jolanta Waszkowska ocenia ten
wydatek na 170 000 z∏otych. Poniewa˝ jed-
nak uczestnictwo w takim zintegrowanym
obozie daje znakomite efekty w rehabilita-
cji i resocjalizacji dzieci, pieniàdze na wy-
posa˝enie harcerskiej bazy mogliby wyasy-
gnowaç zarówno w∏odarze miasta, woje-
wództwa, jak i sponsorzy.

A.O.

Komisja Bezpieczeƒstwa i Porzàdku Publicznego.
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85 lat województwa

Obchody jubileuszu 85-lecia 
województwa ∏ódzkiego

Uroczystà mszà w bazylice archikatedralnej
3 wrzeÊnia 2004 r. rozpocz´∏y si´ obchody 
85-lecia istnienia województwa ∏ódzkiego.
W mszy uczestniczyli cz∏onkowie zarzàdu wo-
jewództwa z marsza∏kiem Stanis∏awem Witasz-

czykiem, radni sejmiku z przewodniczàcym
Micha∏em Kasiƒskim, w∏adze ¸odzi z prezy-
dentem miasta Jerzym Kropiwnickim, wicewo-
jewoda Artur Ostrowski oraz przedstawiciele
wojska, policji, kombatantów i harcerzy. Po
mszy odby∏a si´ uroczystoÊç z∏o˝enia kwiatów
na Grobie  Nieznanego ˚o∏nierza. Marsza∏ek
w wystàpieniu skierowanym do kombatantów
walk o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç podkreÊli∏, ˝e:
„czujemy si´ w obowiàzku oddawaç czeÊç tym

wszystkim, dzi´ki którym mo˝emy cieszyç si´
wolnoÊcià, dzi´ki którym przetrwa∏ nasz  j´zyk
i nasza kultura. (…) Dzisiaj pragniemy, byÊcie
przy∏àczyli si´ do nas, pracujàc na rzecz rozwo-
ju ziemi ∏ódzkiej. Wspólna i ci´˝ka praca

mieszkaƒców naszego województwa musi
przynieÊç owoce w przysz∏oÊci. W dobie wol-
noÊci, kiedy bez kompleksów  mo˝emy jako
mieszkaƒcy województwa ∏ódzkiego powie-
dzieç, ̋ e jesteÊmy cz´Êcià Europy regionów, pa-
trzymy z nadziejà w przysz∏oÊç, chcàc budowaç
jà wszystkimi dost´pnymi nam si∏ami”.

Nast´pnie odby∏ si´ przemarsz kompanii re-
prezentacyjnej 25. Brygady Kawalerii Po-
wietrznej oraz szwadronu jazdy Stowarzysze-

nia Mi∏oÊników Kawalerii im. 1. Pu∏ku U∏a-
nów Krechowieckich. Na zakoƒczenie z∏o˝ono
kwiaty pod pomnikiem marsza∏ka Józefa  Pi∏-
sudskiego. W sali lustrzanej Pa∏acu Poznaƒ-
skiego w ¸odzi odby∏a si´ uroczysta sesja Sej-
miku Województwa ¸ódzkiego, b´dàca g∏ów-
nym punktem obchodów 85-lecia wojewódz-
twa ∏ódzkiego. Na zaproszenie w∏adz samorzà-
du województwa w obradach  uczestniczyli:
profesor Katarzyna Duczkowska-Ma∏ysz,
przedstawiciel prezydenta RP, europarlamen-
tarzyÊci: Jacek Saryusz-Wolski i Bogdan Golik,
Tadeusz Matusiak, podsekretarz stanu
w MSWiA, Michaly Gyˆr, ambasador nad-
zwyczajny i pe∏nomocny Republiki  W´gier-
skiej w Polsce, ksiàdz biskup Ireneusz P´kalski,
parlamentarzyÊci ziemi ∏ódzkiej, radni sejmiku,
rektorzy ∏ódzkich szkó∏ wy˝szych, samorzà-
dowcy i przedstawiciele regionów. 

Zwieƒczeniem uroczystej sesji sejmiku by∏o
podpisanie umowy partnerskiej pomi´dzy wo-
jewództwem ∏ódzkim, reprezentowanym przez
marsza∏ka Stanis∏awa Witaszczyka, a w´gier-
skim regionem Csongrad, reprezentowanym
przez Józsefa Otto, wiceprzewodniczàcego
Zgromadzenia Ogólnego Województwa. Poro-
zumienie dotyczy wspó∏pracy w zakresie pro-
mocji gospodarczej i wymiany handlowej, mo-
dernizacji obszarów wiejskich oraz u∏atwiania
nawiàzywania bezpoÊrednich kontaktów po-
mi´dzy ma∏ymi i Êrednimi  przedsi´biorstwami.
Ponadto umowa obejmuje inicjowanie wspól-
nych dzia∏aƒ na rzecz rozwoju wi´zi mi´dzy
szko∏ami wy˝szymi i instytucjami kulturalny-
mi, a tak˝e ochrony zdrowia i opieki medycznej
oraz realizacji wspólnych przedsi´wzi´ç w ra-
mach projektów  Unii Europejskiej. 

Z okazji jubileuszu województwa ∏ódzkiego
w Teatrze Wielkim w ¸odzi odby∏a si´ uroczy-
sta gala. Na deskach opery wystàpili ∏ódzcy ar-
tyÊci: Reprezentacyjny Zespó∏ Województwa
¸ódzkiego „Harnam”, chór i orkiestra Teatru
Wielkiego, a przede wszystkim  doskonali soli-
Êci: Joanna WoÊ, Dariusz Stachura i Andrzej
Niemierowicz.

Drugiego dnia obchodów w sali posiedzeƒ
sejmiku odby∏o si´ sympozjum, przygotowane
przez Regionalne Biuro Województwa ¸ódz-
kiego w Brukseli, poÊwi´cone polityce regio-
nalnej i pozyskiwaniu funduszy z Unii Euro-
pejskiej.

Cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódzkiego
Stanis∏aw Olas przyjà∏ delegacj´ w∏adz obwodu
witebskiego na Bia∏orusi. W trakcie spotkania
dyskutowano o dotychczasowej wspó∏pracy
pomi´dzy naszymi zaprzyjaênionymi regiona-
mi oraz o perspektywach dalszego  rozwijania
kontaktów. GoÊcie z zainteresowaniem odnieÊli
si´ do oferty gospodarczej naszego wojewódz-
twa oraz mo˝liwoÊci wymiany kulturalnej
i sportowej.

4 i 5 wrzeÊnia 2004 r. na ulicy Piotrkowskiej
w ¸odzi odby∏ si´ Jarmark Wojewódzki, im-
preza towarzyszàca obchodom 85-lecia woje-

Z∏o˝enie wieƒców na Grobie Nieznanego ˚o∏nierza w ¸odzi. 

Uroczysta sesja sejmiku.
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W pasa˝u Schillera przedstawiano broƒ i mili-
taria, na specjalnie przygotowanej Êcianie
wszyscy ch´tni mieli okazj´ spróbowaç swych
si∏  we wspinaczce górskiej. Na budynku Domu
Technika policja i stra˝ po˝arna zaprezentowa-
∏y pokaz sprawnoÊci ratowników przy ewaku-
acji osób zagro˝onych. Mieszkaƒcy ¸odzi i re-
gionu mieli okazj´ obejrzeç pokazy kawalerii
powietrznej, walki rycerskie oraz wys∏uchaç
koncertu orkiestry szko∏y muzycznej.

wództwa ∏ódzkiego. Po raz pierwszy organiza-
torem przedsi´wzi´cia, w którym wzi´∏o udzia∏
ponad 60 wystawców z regionu  ∏ódzkiego, by∏
Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi. WÊród wys-
tawców znalaz∏y si´ samorzàdy powiatowe
i gminne oraz wiodàce firmy z ¸ódzkiego.
Nadrz´dnà ideà Jarmarku Wojewódzkiego

by∏a integracja mieszkaƒców regionu poprzez
wzajemne poznanie i propagowanie  osiàgni´ç
oraz promocja dorobku kulturalnego, spo∏ecz-
nego i ekonomicznego powiatów i gmin. Wy-
stawom na reprezentacyjnej ulicy ¸odzi towa-
rzyszy∏y wyst´py zespo∏ów ludowych, kapel
podwórkowych i orkiestr d´tych. Twórcy ludo-
wi sprzedawali wyroby  r´kodzie∏a artystyczne-
go, przedstawiciele regionów partnerskich pre-
zentowali potrawy, taƒce i stroje regionalne.

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

24 sierpnia 2004 r. w Urz´dzie Marsza∏kow-
skim w ¸odzi odby∏y si´ rozmowy dotyczàce
finansowania w roku 2005 odcinka linii kole-
jowej nr 181, przebiegajàcej przez nasze woje-
wództwo. Zarzàd województwa ∏ódzkiego  re-
prezentowa∏a wicemarsza∏ek Anna Pilarska,
która spotka∏a si´ z delegacjà kolejarzy z Wie-
lunia oraz przedstawicielami Regionalnej Sek-
cji Kolejarzy NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemi
¸ódzkiej.

Po wys∏uchaniu postulatów i przeanalizo-
waniu wszystkich kwestii prawnych, dotyczà-
cych finansowania w roku 2005 linii kolejo-
wej, wicemarsza∏ek Anna Pilarska przedsta-
wi∏a propozycj´ zarzàdu województwa, zak∏a-
dajàcà uruchomienie na odcinku Janinów-
-Wieluƒ-Dàbrowa, dwóch par pociàgów.
Przedstawiciele Zwiàzku Zawodowego Kole-
jarzy „SolidarnoÊç” wyrazili potrzeb´ urucho-
mienia minimum czterech par pociàgów na tej
linii. Ponadto zwiàzkowcy mówili o gotowoÊci
do podj´cia prac nad przygotowaniem  planu
oszcz´dnoÊciowego.

Przedstawiciele zarzàdu województwa
∏ódzkiego zapewnili, i˝ podejmà starania
zmierzajàce do racjonalizacji nak∏adów oraz
kosztów przewozów, w celu zwi´kszenia efek-
tywnoÊci tej linii kolejowej. Chodzi o udziele-
nie mo˝liwie  maksymalnej pomocy przedsta-
wicielom zwiàzków zawodowych w zakresie
utrzymania linii 181. 

Przygotowania do negocjacji 
24 sierpnia 2004 r. w Urz´dzie Marsza∏kow-

skim w ¸odzi odby∏o si´ spotkanie robocze
marsza∏ka Stanis∏awa Witaszczyka z zespo∏em
powo∏anym do negocjacji kontraktu z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia. W spotkaniu wzi´-
li równie˝ udzia∏: cz∏onek zarzàdu  wojewódz-
twa odpowiedzialny za s∏u˝b´ zdrowia Jadwiga
Beda oraz dyrektor Departamentu Polityki
Zdrowotnej Waldemar Podhalicz. W zwiàzku
ze zbli˝ajàcym si´ terminem rozpocz´cia nego-
cjacji kontraktu na IV kwarta∏ roku 2004
uczestnicy spotkania  zapoznali si´ z dotych-
czasowym stanem wykonania kontraktu. Ze-
branie szczegó∏owych danych pozwoli na po-
znanie rzeczywistych kosztów pracy placówek
s∏u˝by zdrowia, podleg∏ych samorzàdowi woje-
wództwa, i negocjowanie kwot kontraktu, po-
zwalajàcych na zapewnienie bezpieczeƒstwa
zdrowotnego mieszkaƒców regionu.

W trakcie spotkania dyrektorzy placówek
s∏u˝by zdrowia zapoznali marsza∏ka Witasz-
czyka z opiniami nt. Partnerskiego Programu
Wsparcia Szpitali, który polegaç ma na wspó∏-
dzia∏aniu wierzycieli pierwotnych i szpitali
w celu wzrostu poziomu p∏ynnoÊci  finansowej
placówek s∏u˝by zdrowia poprzez zamian´ zo-
bowiàzaƒ na papiery d∏u˝ne sp∏acane w d∏ugim
horyzoncie czasowym. W opinii dyrektorów,

takie rozwiàzanie pozwoli na zapewnienie cza-
su potrzebnego na przeprowadzenie niezb´d-
nych przekszta∏ceƒ w szpitalach wojewódz-
kich.

Brytyjskie inwestycje 
w ¸ódzkiem?  

27 sierpnia 2004 r. w Urz´dzie Marsza∏kow-
skim w ¸odzi dyskutowano o potencjalnych
inwestycjach brytyjskiego biznesu w woje-
wództwie ∏ódzkim. Cz∏onek zarzàdu Stanis∏aw
Olas oraz dyrektorzy departamentów przed-
stawili Jeffowi Mardonowi,  reprezentujàcemu
mi´dzynarodowy koncern Mott MacDonald
p∏aszczyzny, na których w przysz∏oÊci mo˝liwa
jest wspó∏praca ekonomiczna. Brytyjczycy
uznali nasz region za bardzo atrakcyjny pod
wzgl´dem inwestycyjnym.

W dziedzinie gospodarki najpilniejsze spra-
wy to zakup taboru dla kolei regionalnych, bu-
dowa obwodnicy Pabianic, ¸odzi i Zgierza
(trasa S-14) oraz przygotowanie infrastruktury
dla tramwaju regionalnego. W obszarze edu-

kacji i sportu interesujàce  jest nawiàzanie
wspó∏pracy przy rozwijaniu bazy sportowo-re-
kreacyjnej na terenie województwa. Dotyczy
to w szczególnoÊci budowy i modernizacji bi-

bliotek, hal sportowych, boisk i basenów.
Ze strony samorzàdu województwa ∏ódzkie-

go zadeklarowano wszelkà pomoc w nawiàzy-
waniu wspó∏pracy z instytucjami i samorzàda-
mi lokalnymi.

Markowy produkt turystyczny 
26 sierpnia 2004 r.  w Nadwarciaƒskim

Grodzie w Za∏´czu Wielkim odby∏o si´ spo-
tkanie cz∏onka zarzàdu województwa Stani-
s∏awa Olasa z samorzàdowcami z gmin i po-
wiatów, po∏o˝onych w górnym biegu Warty.
W trakcie spotkania przygotowano i podpi-
sano list intencyjny w sprawie stworzenia
markowego produktu turystycznego woje-
wództwa ∏ódzkiego „Sp∏yw kajakowy rzekà
Wartà”. Projekt obejmowaç b´dzie tworze-
nie oferty turystycznej w oparciu o walory

Czy Brytyjczycy zainwestujà w ¸ódzkiem?

Jak wynegocjowaç najlepszy kontrakt z NFZ?



Konsulat Republiki W´gierskiej 
2 wrzeÊnia 2004 r. w obecnoÊci marsza∏ka

województwa ∏ódzkiego Stanis∏awa Witaszczy-
ka, przewodniczàcego Sejmiku Województwa
¸ódzkiego Micha∏a Kasiƒskiego, wicewojewo-
dy Artura Ostrowskiego, prezydenta miasta
¸odzi Jerzego Kropiwnickiego oraz  przedsta-
wicieli ambasady w´gierskiej, zainaugurowano
dzia∏alnoÊç konsulatu Republiki W´gierskiej
w ¸odzi.

Funkcj´ konsula Ministerstwo Spraw Za-
granicznych Republiki W´gierskiej powierzy∏o
Tadeuszowi Kaczorowi, wieloletniemu dzia∏a-
czowi Towarzystwa Przyjaêni Polsko-W´gier-
skiej, pierwszemu polskiemu kawalerowi Orde-
ru Zakonu Êw. Jerzego, rycerzowi  Zakonu Sze-
kesfehervar.

Konsulat pracuje od poniedzia∏ku do piàtku
przy ul. Widzewskiej 14.

Jubileusz rzemieÊlników
10 wrzeÊnia 2004 r. w Teatrze Nowym odby-

∏a si´ gala z okazji 75-lecia istnienia Izby Rze-
mieÊlniczej w ¸odzi. W uroczystoÊci wzi´li
udzia∏ parlamentarzyÊci ziemi ∏ódzkiej, przed-
stawiciele w∏adz paƒstwowych i samorzàdo-
wych województwa i miasta. 

RzemieÊlnicy szczególnie zas∏u˝eni dla roz-
woju ∏ódzkiego rzemios∏a otrzymali odznacze-
nia paƒstwowe od prezydenta RP oraz bran˝o-
we odznaki Jana Kiliƒskiego.

Marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk przekaza∏
ca∏emu Êrodowisku rzemieÊlniczemu ziemi
∏ódzkiej podzi´kowania za wieloletnie zaanga-
˝owanie w rozwijanie i kszta∏towanie ˝ycia go-
spodarczego naszego regionu oraz ˝yczenia
pomyÊlnoÊci na lata nast´pne dla  wszystkich
zrzeszonych w Izbie. 

Transwojewódzki szlak rowerowy 
11 wrzeÊnia 2004 r. w Tubàdzinie nastàpi∏o

oficjalne podpisanie porozumienia przez sa-
morzàdy województw: ∏ódzkiego, lubuskiego,
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rzeki Warty i jej dorzecza. Naturalne  walory
krajoznawcze, rekreacyjne i edukacyjne oraz
kultura regionu stanowià podstaw´ do stwo-
rzenia warunków turystycznych, ukierunko-
wanych na uprawianie turystyki rekreacyjnej
oraz kwalifikowanej – podkreÊlili w liÊcie sy-
gnatariusze. Wi´ksza cz´Êç  kosztów realizacji
przedsi´wzi´cia pokryta b´dzie z funduszy
celowych Unii Europejskiej.

60. rocznica likwidacji 
Litzmannstadt Getto 

29 sierpnia 2004 r. na cmentarzu ˝ydowskim
przy ul. Brackiej w ¸odzi odby∏a si´ uroczy-
stoÊç upami´tniajàca 60. rocznic´ likwidacji
Litzmannstadt Getto. Za ponad 200000 ˚y-
dów m´czonych w ∏ódzkim getcie, a nast´pnie
pomordowanych w masowych  egzekucjach
oraz obozach koncentracyjnych w Che∏mnie,
OÊwi´cimiu, Sztutowie i Ravensbrück zmówio-
no kadisz – modlitw´ o pokój umar∏ych. W uro-
czystoÊci wzi´li udzia∏ ocaleni z ∏ódzkiego getta
wraz z rodzinami, goÊcie z ca∏ego Êwiata, przed-
stawiciele  w∏adz paƒstwowych, w∏adz samorzà-
dowych ¸odzi oraz mieszkaƒcy miasta. Samo-
rzàd województwa ∏ódzkiego reprezentowali
marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk oraz przewod-
niczàcy sejmiku Micha∏ Kasiƒski.

Po uroczystoÊci uczestnicy przeszli w Marszu
Pami´ci na stacj´ kolejowà Radegast – miejsce,
z którego odchodzi∏y transporty Êmierci. Na te-
renie stacji powsta∏ pomnik upami´tniajàcy za-
g∏ad´ ∏ódzkich ˚ydów. W oficjalnej cz´Êci uro-
czystoÊci, która  odby∏a si´ przed budynkiem
stacji, wzi´li tak˝e udzia∏ premier Marek Belka,
byli premierzy Leszek Miller i Jerzy Buzek, wi-
ceprzewodniczàcy Parlamentu Europejskiego
Jacek Saryusz-Wolski, pos∏owie ziemi ∏ódzkiej
oraz przedstawiciele korpusu  dyplomatyczne-
go. W przemówieniach zaproszeni goÊcie pod-
kreÊlali koniecznoÊç przypominania tragedii
∏ódzkiego getta – nie w celu namawiania do ze-

msty bàdê nienawiÊci, tylko jako przestrog´ dla
przysz∏ych pokoleƒ, przestrog ,́ do czego mo˝e
doprowadziç  rasizm.

Nominacja dyrektora 
w Teatrze Wielkim 

Uchwa∏à zarzàdu województwa ∏ódzkiego,
od 1 wrzeÊnia 2004 r. funkcj´ dyrektora Teatru
Wielkiego w ¸odzi objà∏ Wojciech Skupieƒski.
– Dzi´ki staraniom zarzàdu województwa pod
przewodnictwem Stanis∏awa Witaszczyka,
przewodniczàcego Sejmiku  Województwa Mi-
cha∏a Kasiƒskiego, radnych oraz pana dyrek-
tora czarne dni Teatru Wielkiego w ¸odzi ni-
gdy ju˝ si´ nie powtórzà. Jestem przekonany, ̋ e
pod pana kierownictwem nasz najwi´kszy teatr
zajmie nale˝nà mu pozycj´ w Polsce i Europie
–  podkreÊli∏ cz∏onek zarzàdu województwa
Stanis∏aw Olas, wr´czajàc nominacj .́

Wojciech Skupieƒski – ∏odzianin, prawnik,
od pi´ciu lat zwiàzany jest z ∏ódzkim Teatrem
Wielkim. Przez ostatnich pi´ç miesi´cy pe∏ni∏
obowiàzki dyrektora teatru.
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Wizyta marsza∏ka Stanis∏awa Witaszczyka 
w konsulacie W´gier.



skich do˝ynek pod patronatem prezydenta RP
si´ga II Rzeczypospolitej i zosta∏a zapoczàtko-
wana przez prezydenta Ignacego MoÊcickiego.
Do˝ynki Prezydenckie zosta∏y reaktywowane
w Spale z inicjatywy prezydenta  Aleksandra
KwaÊniewskiego w 2000 roku.

Konferencja dla przedsi´biorców
15 wrzeÊnia 2004 r. w ¸DK odby∏a si´ kon-

ferencja pod nazwà „Dotacje Unii Europej-
skiej dla przedsi´biorców”. Jej wspó∏organi-
zatorem by∏ Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi. 

W trakcie spotkania seminaryjnego wice-
marsza∏ek Anna Pilarska wr´czy∏a nomina-
cje wojewódzkie w konkursie „Kupiec Roku
2004”. Z regionu nominowane zosta∏y dwie
firmy sektora budowlanego – ¸ódzka Cen-
trala Materia∏ów Budowlanych „Budo-
-Hurt” oraz  Materia∏y Budowlane SA. Ple-
biscyt na najlepszego „Kupca Roku” organi-
zowany jest przez poznaƒskie Stowarzysze-
nie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego od 1997
roku. Konkurs stanowi kontynuacj´ inicjaty-
wy wicepremiera i ministra skarbu z czasów
II Rzeczpospolitej – Eugeniusza  Kwiatkow-
skiego, który podczas pobytu w Poznaniu
w 1937 roku, w uznaniu dla wysokiego 
poziomu wielkopolskiego handlu, ufundo-
wa∏ prywatnà nagrod´ dla najlepszego po-
znaƒskiego kupca. Laureat tegorocznej edy-
cji konkursu zostanie wy∏oniony i nagrodzo-
ny w styczniu na targach budowlanych 
BUDMA 2005 w Poznaniu.

W dalszej cz´Êci konferencji przedstawiono
ofert´ banków w zakresie kredytowania MÂP
w ramach dotacji z Unii Europejskiej. Rozma-

wiano te˝ o przeznaczeniu funduszy struktu-
ralnych w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego na realizacj´  nast´pujàcych
priorytetów: wzrostu konkurencyjnoÊci przed-
si´biorstw, rozwoju zasobów ludzkich i pomoc
technicznà. 

Do˝ynki Prezydenckie w Spale
12 wrzeÊnia 2004 r. w Centralnym OÊrodku

Sportowym w Spale z udzia∏em prezydenta
RP Aleksandra KwaÊniewskiego odby∏y si´
Do˝ynki Prezydenckie, pierwsze po przystà-
pieniu Polski do UE. W uroczystych obcho-
dach Êwi´ta plonów  uczestniczyli równie˝:
Danuta Hübner, komisarz Unii Europejskiej
ds. polityki regionalnej, Wojciech Olejniczak,
minister rolnictwa, pos∏owie, samorzàdowcy,
rolnicy, reprezentanci organizacji i Êrodowisk
rolniczych i mieszkaƒcy polskiej wsi.
Samorzàd województwa reprezentowa∏ mar-
sza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk. 

Podczas g∏ównej ceremonii  delegacje re-
gionów zaprezentowa∏y do˝ynkowe wieƒce.
Zwyci´˝y∏a kompozycja z gminy Drelów
z województwa lubelskiego. Starostowie do-

˝ynek Bo˝ena Kurowska z Koƒskowoli i Ka-
rol Marciniak z Jerka przekazali Aleksandro-
wi KwaÊniewskiemu bochen chleba z tego-
rocznych zbiorów. UroczystoÊç zakoƒczy∏y
wyst´py zespo∏ów i kapel ludowych. 

Tradycja organizacji w Spale ogólnopol-
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z prac zarzàdu

wielkopolskiego i Êwi´tokrzyskiego o wspó∏-
pracy w zakresie promocji i rozwoju szlaków
rowerowych, ze szczególnym  uwzgl´dnieniem
transwojewódzkiego szlaku rowerowego „Ber-
lin – Lwów”. Trasa przebiegaç b´dzie przez
wymienione województwa oraz przez woj.
podkarpackie, land Brandenburgia w Niem-
czech i – na terenie Ukrainy – do Lwowa.

Ze strony woj. ∏ódzkiego porozumienie pod-
pisa∏ marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk, z lubu-
skiego Maciej Ka∏uski, cz∏onek zarzàdu, ze
Êwi´tokrzyskiego Jacek Kowalczyk, cz∏onek
zarzàdu. W uroczystoÊci wzi´li tak˝e udzia∏ dy-
rektor Departamentu Kultury  Fizycznej i Tu-
rystyki Urz´du Marsza∏kowskiego wojewódz-
twa wielkopolskiego, przedstawiciele Polskiej
Organizacji Turystycznej, Departamentu Tury-
styki w Ministerstwie Gospodarki i Pracy oraz
w∏adz lokalnych.

Uczestnicy porozumienia zadeklarowali
wspó∏prac´ w zakresie m.in.:
– promowania szlaku poprzez serwisy interne-
towe uczestników porozumienia, wspólne wy-
dawnictwa oraz udzia∏ w imprezach wysta-
wienniczo-targowych w kraju i za granicà
– organizacji wspólnych rajdów promocyjnych
na trasie Lwów – Berlin 
– tworzenia szlaków umo˝liwiajàcych komuni-
kacj´ ze szlakiem
– promowania turystyki rowerowej poprzez
wspólne wydawnictwa oraz udzia∏ w impre-
zach wystawienniczo-targowych w kraju i za
granicà
– konsolidacji Êrodowisk turystycznych i rowe-
rowych do opracowania wspólnych projektów
promocyjnych 
– wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi,
stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami
i instytucjami, wspierajàcymi rozwój turystyki
w zakresie promocji poszczególnych regionów 
– wykorzystania istniejàcych kana∏ów promo-
cji oraz istniejàcej sieci partnerów 
– organizowania spotkaƒ formalnych i niefor-
malnych grup rowerowych. 

Podpisanie porozumienia w sprawie 
rozbudowy szlaków rowerowych.

Wicemarsza∏ek Anna Pilarska i dyrektor
Departamentu Gospodarki Urz´du
Marsza∏kowskiego w ¸odzi 
– Andrzej Dzierbicki.
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PRESPEKTYWY NA PRAC¢
Szansa na prac´

Z myÊlà o osobach, które ju˝ przekroczy∏y
25 rok ̋ ycia i sà bezrobotne przez okres do 24
miesi´cy (z wy∏àczeniem bezrobotnych absol-
wentów) stworzony zosta∏ drugi projekt –
„Aktywizacja szansà na prac´”. Ma on na ce-
lu ograniczenie zjawiska  d∏ugotrwa∏ego bez-
robocia, jak równie˝ zwalczanie jego przy-
czyn. Tak˝e i ten projekt proponuje aktywne
formy przeciwdzia∏ania bezrobociu, m.in.
subsydiowanie zatrudnienia i szkolenia zawo-
dowe. Ma to u∏atwiç osobom bezrobotnym
ponowne wejÊcie na rynek  pracy, m.in. po-
przez uaktualnienie i podniesienie ich kwalifi-
kacji zawodowych. 

Aktywizacja osób bezrobotnych i d∏ugo-
trwale bezrobotnych jest szczególnie istotna,
poniewa˝ pozostajàc bez pracy przez d∏ugi
okres czasu tracà oni stopniowo gotowoÊç do
podj´cia pracy i motywacj´ do jej szukania.
Ponadto nieobecnoÊç na rynku pracy  powo-
duje obni˝enie ich kwalifikacji zawodowych. 

Zak∏ada si ,́ ̋ e z pomocy w ramach projek-
tu skorzysta 4180 bezrobotnych osób z terenu
województwa ∏ódzkiego.Ca∏kowity koszt pro-
jektu w 2004 r. oszacowano na kwot´ 17
882,90 tys. z∏.

Zrób pierwszy krok – zg∏oÊ si´!
Osoby, które chcà skorzystaç ze wsparcia

w ramach projektów, muszà byç zarejestro-
wane w powiatowym urz´dzie pracy oraz
zg∏osiç ch´ç uczestnictwa w projekcie. 

Powiatowe urz´dy pracy zajmowaç si´ b´-
dà rekrutacjà uczestników oraz organizowa-
niem szkoleƒ, sta˝ów i zatrudnienia subsydio-
wanego. Przez ca∏y czas realizacji projektu b´-
dà one równie˝ Êwiadczy∏y us∏ugi poradnic-
twa zawodowego i poÊrednictwa pracy. 

Do powiatowych urz´dów pracy nale˝y
równie˝ ostateczna decyzja, które z form po-
mocy dost´pnych w ramach tych projektów
zostanà zastosowane w danym powiecie. Za-
planowano, i˝ zakoƒczenie realizacji obu pro-
jektów nastàpi w marcu 2005 roku. 

Szczegó∏owe informacje na temat projek-
tów uzyskaç mo˝na w powiatowych urz´dach
pracy oraz na stronie internetowej Wojewódz-
kiego Urz´du Pracy w ¸odzi: 

http://efs.wup.mm.com.pl/ 

Ruszy∏a realizacja projektów Wojewódz-
kiego Urz´du Pracy w ¸odzi. Ponad 5,6 ty-
siàca bezrobotnych osób mo˝e skorzystaç
z pomocy w 2004 r.

WUP w ¸odzi, podobnie jak wszystkie
wojewódzkie urz´dy pracy w Polsce, zosta∏
wyznaczony do realizacji zadaƒ wynikajà-
cych z wdra˝ania Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego w okresie programowania
2004-2006. 

W województwie ∏ódzkim WUP pe∏ni
funkcj´ instytucji wdra˝ajàcej dla dwóch
dzia∏aƒ w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich;

– dzia∏anie 1.2 „Perspektywy dla m∏odzie-
˝y”,

– dzia∏anie 1.3 „Przeciwdzia∏anie i zwal-
czanie d∏ugotrwa∏ego bezrobocia”
oraz trzech dzia∏aƒ w ramach Zintegrowane-
go Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego;

– dzia∏anie 2.1 „Rozwój umiej´tnoÊci po-
wiàzany z potrzebami regionalnego rynku
pracy i mo˝liwoÊci kszta∏cenia ustawicznego
w regionie”,

– dzia∏anie 2.3 „Reorientacja zawodowa
osób odchodzàcych z rolnictwa”,

– dzia∏anie 2.4 „Reorientacja zawodowa
osób dotkni´tych procesami restrukturyza-
cyjnymi”.

Wszystkie te programy, jeÊli tylko uda si´
w pe∏ni zrealizowaç ich za∏o˝enia, zwi´kszà
szanse mieszkaƒców regionu do znalezienia
bàdê utrzymania miejsca pracy.

Perspektywy na prac´
Wojewódzki Urzàd Pracy w ¸odzi, we

wspó∏pracy z powiatowymi urz´dami pracy
z województwa ∏ódzkiego rozpoczà∏ realiza-
cj´ dwóch projektów, które majà na celu po-

praw´ sytuacji m∏odych osób wchodzàcych
po raz pierwszy na rynek pracy oraz ograni-
czenie  negatywnych skutków d∏ugotrwa∏ego
bezrobocia.

Projekty sà realizowane w ramach Sekto-
rowego Programu Operacyjnego Rozwój Za-
sobów Ludzkich. Wspó∏finansowane b´dà
przez Uni´ Europejskà ze Êrodków Europej-
skiego Funduszu Spo∏ecznego.

M∏odzi na start
Projekt „Nowe perspektywy dla m∏odych”

ma pomóc m∏odym ludziom w wejÊciu na ry-
nek pracy. Adresowany jest do osób w wieku
do 25 lat, które sà bezrobotne przez okres do
24 miesi´cy oraz do bezrobotnych absolwen-
tów wszystkich typów szkó∏ z naszego
regionu. Z uwagi na brak praktycznych umie-
j´tnoÊci w poruszaniu si´ po rynku pracy
oraz brak praktyki zawodowej, której najcz´-
Êciej oczekujà pracodawcy, ta grupa bezro-
botnych jest w szczególnie trudnym po∏o˝e-
niu. Dlatego tak wa˝ne jest umo˝liwienie
m∏odym ludziom zdobycia doÊwiadczenia za-
wodowego i poznania specyfiki przysz∏ego
zawodu.

Projekt stawia na aktywne formy przeciw-
dzia∏ania bezrobociu – subsydiowanie za-
trudnienia osób uczestniczàcych w projekcie
(zw∏aszcza w ma∏ych i Êrednich przedsi´bior-
stwach oraz organizacjach pozarzàdowych),
sta˝e i szkolenia, które pomóc majà w dosto-
sowaniu kwalifikacji zawodowych do potrzeb
rynku pracy oraz zdobyciu doÊwiadczenia za-
wodowego.

Zak∏ada si ,́ ˝e z pomocy w ramach pro-
jektu skorzysta 1488 m∏odych osób z terenu
województwa ∏ódzkiego. Ca∏kowity koszt
projektu w 2004 r. oszacowano na kwot´ 6
038,30 tys. z∏.  

Projekty stwarzaja m∏odzie˝y szanse 
na odnalezienie si´ na rynku pracy.  Foto: WUP



raƒ, aby w chwili og∏oszenia konkursu
posiadaç wszystkie niezb´dne dokumen-
ty do aplikowania o Êrodki europejskie. 

Fundacja zaanga˝owana jest w reali-
zacj´ projektu FOSTER (firma przyja-
zna ludziom – grupy szczególnego ryzy-
ka na rynku pracy), który dotyczy stra-
tegii personalnej w przedsi´biorstwach,
w tym w ma∏ych i Êrednich. W ramach
projektu dokonuje si´ porównania syste-
mów rekrutacji, polityki szkoleniowej
i rozwoju kariery pracowników, ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem: osób d∏ugo-
trwale bezrobotnych, kobiet chcàcych
wróciç do pracy, starszych pracowników,
osób niepe∏nosprawnych, osób zagro˝o-
nych marginalizacjà, cz∏onków spo∏ecz-
noÊci w´drownej. 

Liderem projektu FOSTER, realizo-
wanego w ramach programu Leonardo
da Vinci, jest Interesource Group Limi-
ted (Irlandia). Natomiast partnerami sà
Fundacja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci,
Inforempresa (Hiszpania), WEGRE –
The Western Greece Development Cen-
ter (Grecja), FiaTest (Rumunia). 

W tych krajach prowadzone sà bada-
nia, opracowywane raporty i analizy.
Projekt zak∏ada identyfikacj´ najlepiej
dzia∏ajàcych organizacji oraz przygoto-
wanie pakietów szkoleniowych, których
celem b´dzie zach´canie urz´dów pracy
do sformu∏owania polityki sprzyjajàcej
równoÊci w zakresie szkoleƒ i mo˝liwoÊci
rozwoju zawodowego grup szczególnego
ryzyka. Realizacja projektu zakoƒczy si´
we wrzeÊniu 2005 roku. 
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EUROPEJSKIE 
NAUCZANIE

Nowe mo˝liwoÊci zwiàzane z pozyska-
niem Êrodków finansowych (g∏ównie
Unii Europejskiej), majàcych na celu po-
praw´ sytuacji gospodarczej i wzmocnie-
nie konkurencyjnoÊci gmin i powiatów,
wymagajà zaanga˝owania profesjonal-
nych instytucji doradczych, wspierajà-
cych proces aplikacji o fundusze. PoÊwi´-
camy temu tematowi sporo miejsca na
∏amach „Ziemi ¸ódzkiej”, a Departa-
ment Polityki Regionalnej Urz´du Mar-
sza∏kowskiego w ¸odzi wydaje specjalny
„Biuletyn ZPORR”, którego edukacyj-
nà rol´ trudno przeceniç. Jednà z insty-
tucji wspó∏pracujàcych w tej dziedzinie
z samorzàdami naszego regionu jest
Fundacja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci
w ¸odzi.

FRP wspó∏pracuje zarówno z przed-
si´biorcami, jak i jednostkami samorzà-
dowymi – udzielajàc wsparcia w zakresie
pozyskiwania Êrodków przedakcesyj-
nych Phare oraz dost´pnych ju˝ fundu-
szy strukturalnych (w tym przede
wszystkim: Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz Europej-
skiego Funduszu Spo∏ecznego). W ostat-
nim czasie, w zakresie pozyskiwania
przez samorzàdy Êrodków na rozwój
gmin i powiatów, FRP wspó∏pracowa∏a
m.in.: ze starostwami powiatowymi
w Skierniewicach, Tomaszowie Mazo-
wieckim, Radomsku, Sieradzu; urz´da-
mi gmin – ¸ubnice, Parz´czew, Zduƒska
Wola, Zgierz, Rzeczyca oraz urz´dami
miejskimi w Koluszkach, Opocznie
i G∏ownie.

Przedsi´biorcom zg∏aszajàcym si´ do
Fundacji oferowane jest doradztwo
w zakresie wyboru programu, analizy
mo˝liwoÊci ubiegania si´ o Êrodki, opra-
cowania wniosku, przygotowania stu-
dium wykonalnoÊci projektu i biznespla-
nu oraz monitorowania i zarzàdzania
projektem. 

Wiadomo, i˝ w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Wzrost Konku-
rencyjnoÊci Przedsi´biorstw (w tym
m.in. dzia∏ania 2.2.1 – Wsparcie dla
przedsi´biorstw dokonujàcych nowych
inwestycji, dzia∏ania 2.2.2 – Wsparcie
w zakresie internacjonalizacji przedsi´-

biorstw, dzia∏ania 2.3 – Wzrost konku-
rencyjnoÊci MÂP poprzez inwestycje)
mo˝liwe jest dofinansowanie np. zakupu
gruntów, maszyn i urzàdzeƒ, linii tech-
nologicznych, nieruchomoÊci, robót
i materia∏ów budowlanych, udzia∏u
w misjach gospodarczych, targach i wy-
stawach mi´dzynarodowych. 

Ponadto firmom zainteresowanym
wsparciem rozwoju swoich pracowni-
ków, FRP sporzàdzi wnioski do Sektoro-
wego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich (dzia∏anie 2.3 – Roz-
wój kadr nowoczesnej gospodarki) na
dofinansowanie szkoleƒ i kursów. 

W sierpniu 2004 roku Fundacja wraz
z 9 partnerami z powiatu zgierskiego, sie-
radzkiego i brzeziƒskiego wystàpi∏a
(w ramach inicjatywy wspólnotowej
EQUAL) z projektem „Szansa na lepsze
˝ycie”. W partnerstwie (oprócz FRP)
uczestniczà starostwa powiatowe w Zgie-
rzu, Sieradzu i Brzezinach, powiatowe
urz´dy pracy, urz´dy gmin z terenów ww.
powiatów oraz Uniwersytet ¸ódzki. Re-
alizacja projektu ma na celu rozwiàzanie
problemów zwiàzanych ze strukturalnà
nierównoÊcià, popraw´ niekorzystnej sy-
tuacji w znalezieniu zatrudnienia po-
przez okreÊlenie barier strukturalnych
i spo∏ecznych i ich eliminowanie przez
samych uczestników w ramach pomocy
solidarnoÊciowej, wypracowanie metod
i narz´dzi w zakresie niwelowania dost´-
pu do rynku pracy oraz ukierunkowanie
instrumentów prawno-administracyj-
nych, aby zapewni∏y wzrost konkurencyj-
noÊci gospodarki regionu. 

W zakresie projektów w ramach Zin-
tegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego zajmuje si´ opra-
cowywaniem studium wykonalnoÊci
przedsi´wzi´ç, wp∏ywu przedsi´wzi´ç na
Êrodowisko naturalne, przygotowywa-
niem strategii rozwoju gminy oraz planu
rozwoju lokalnego, opracowywaniem
programów ochrony Êrodowiska oraz
programów gospodarki odpadami. Prze-
widuje si ,́ ˝e terminy og∏oszenia kon-
kursów w ramach poszczególnych pro-
gramów operacyjnych b´dà bardzo krót-
kie. Zatem nale˝y do∏o˝yç wszelkich sta-



Dni Rawy Mazowieckiej ju˝ na dobre wpi-
sa∏y si´ w kalendarz sierpniowych imprez
w regionie ∏ódzkim. Samorzàd miejski, który
jest organizatorem Êwi´ta, przygotowa∏ ró˝no-
rodnà ofert ,́ w∏aÊciwie dla ka˝dego. By∏y wi´c
koncerty, wystawy, pokazy, zawody sportowe,
rodzinny rajd rowerowy. Malowniczà tras´
o d∏ugoÊci 25 km pokona∏o prawie 300 uczest-
ników, w wieku od 4 do 84 lat. Od 26 do 29
sierpnia w Rawie Mazowieckiej bawi∏o si´ po-
nad 20 tysi´cy ludzi. 

W ramach obchodów od wielu ju˝ lat orga-
nizowane sà zawody balonowe, od ubieg∏ego

Dni Rawy Mazowieckiej 2004

roku rozgrywane w po∏àczeniu ze skokami
spadochronowymi. Mieszkaƒcy miasta i oko-
lic zdà˝yli si´ ju˝ przyzwyczaiç do szumu pal-
ników i widoku ogromnych czasz balonów.
Rawska fiesta balonowo-spadochronowa
i tym razem dostarczy∏a mnóstwa niesamowi-
tych wra˝eƒ publicznoÊci. Nawet kapryÊna te-
go lata pogoda by∏a na tyle ∏askawa, ˝e co-
dziennie piloci mogli odbyç zaplanowane loty,
a skoczkowie wykonaç skoki z balonu z wyso-
koÊci oko∏o 1000 m i wylàdowaç w samym
centrum rawskiego stadionu RKS Mazovia.
Niecodziennà atrakcjà by∏ równie˝ pokazowy

lot jedynego w Polsce sterowca. Widzowie
i mieszkaƒcy Rawy Mazowieckiej mogli w so-
botnie popo∏udnie podziwiaç  czterdziestome-
trowego rekina w towarzystwie motoparalot-
niarzy. Du˝e emocje wywo∏a∏ nocny pokaz
balonów, przeprowadzony na p∏ycie stadionu
RKS Mazovia. Sporym zainteresowaniem
cieszy∏y si´ równie˝ eliminacje do czempiona-
tu ogólnopolskiego koni huculskich, które
odby∏y si´ w regionie ∏ódzkim po raz pierwszy.
Do Rawy Mazowieckiej przyjechali hodowcy
koni huculskich z ca∏ej Polski. 

M.M.

W powietrzu, na ziemi i w wodzie W powietrzu, na ziemi i w wodzie 
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Przyby∏ województwu pi´kny zak∏ad produk-
cyjny. Gdyby nie Êmia∏a decyzja pani prezes Te-
resy J´draszek (poparta przez rad´ nadzorczà
i walne zgromadzenie), gdyby nie jej desperacja,
mo˝na by∏oby mówiç o powolnym umieraniu
mleczarni w G∏uchowie w powiecie skierniewic-
kim. To, co na poczàtku minionego wieku, a po-

tem na prze∏omie dwudziestych i trzydziestych
lat budowali rolnicy spó∏dzielcy, w ˝aden sposób
nie wytrzymywa∏o wspó∏czesnych wymagaƒ,
zwiàzanych z normami europejskimi, którym
muszà  podporzàdkowaç si´ wszystkie przedsi´-
biorstwa. Pod wyjàtkowo grubym szk∏em po-
wi´kszajàcym sà zak∏ady przetwórstwa spo˝yw-
czego.

Decyzja by∏a wi´c szybka, plan precyzyjny.

Ju˝ po raz jedenasty w Grabowie w powiecie
∏´czyckim odby∏ si´ ogólnopolski Dzieƒ Cebuli.
Zwyci´zcà tegorocznego konkursu na najwi´k-
szà cebul´ zosta∏ Zdzis∏aw Cybulski z Wygano-
wa, któremu uda∏o si´ wyhodowaç warzywo
o wadze 1,1 kilograma.  Cybulski okaza∏ si´ te˝
bezkonkurencyjny w konkursie na 10-kilogra-
mowy worek z najmniejszà liczbà cebul. Tytu∏
cebulowej miss komisja konkursowa przyzna∏a
cebuli, która wyros∏a na dzia∏ce Czes∏awy Bart-
niak ze wsi Pilichy, gmina ¸´czyca.

Prof. dr hab. Józef Robak z Instytutu Wa-
rzywnictwa w Skierniewicach zapozna∏ produ-
centów z najnowszymi metodami walki z choro-
bami cebuli.  Swoje stoiska mia∏y firmy nasien-
ne, producenci maszyn i urzàdzeƒ rolniczych.
Mo˝na by∏o równie˝  skosztowaç zupy cebulo-
wej, przygotowanej przez lokalnego mistrza
kuchni z Grabowa. 

Wojciech Petera

W drugim kwartale ubieg∏ego roku zarzàd spó∏-
dzielni z∏o˝y∏ w ARiMR wniosek o dofinanso-
wanie przedsi´wzi´cia w ramach programu 
SAPARD. W styczniu 2004 roku uzyskano pro-
mes ,́ wystàpiono o kredyt w banku  spó∏dziel-
czym, szczegó∏owo uzgodniono warunki budo-
wy hali i po∏àczenia jej ze starym, ma∏ym zak∏a-

dem. Teresa J´draszek za∏o˝y∏a, ˝e wykonawca-
mi b´dà wy∏àcznie polskie firmy. Z pomocà
przyszli naukowcy z Uniwersytetu Warmiƒsko-
-Mazurskiego,  wyspecjalizowani w projektach
zwiàzanych z przetwórstwem mleka.

W marcu rozpocz´to realizacj´ inwestycji, 10
wrzeÊnia dokonano uroczystego otwarcia hali,
która wype∏ni∏a ca∏à wolnà przestrzeƒ pomi´-
dzy starym zak∏adem, maszynownià i budyn-

Brawo G∏uchów kiem administracyjnym (1048 mkw.). Po starym
zak∏adzie nie ma ani Êladu.  Nowe ze starym
zla∏o si´ w ca∏oÊç.

Niewiele osób wierzy∏o w powodzenie przed-
si´wzi´cia, i w dodatku w tak krótkim czasie.
Du˝e brawa nale˝à si´ pani prezes Teresie J´-
draszek! Dwa kwarta∏y wystarczy∏y, ˝eby mle-
czarnia w G∏uchowie, która w dawnym stanie
nie mia∏a szans na przetrwanie,  znalaz∏a si´
w grupie zak∏adów o parametrach unijnych.
1500 dostawców mleka mo˝e byç spokojnych
o zbyt surowca, co daje utrzymanie ich rodzi-
nom i stabilizacj´ gospodarstwom, a 85 pracow-
ników nie straci zatrudnienia.

Wszystko to by∏o mo˝liwe dzi´ki wykorzysta-
niu Êrodków unijnych, które w po∏owie pokry∏y
wartoÊç inwestycji. Bank spó∏dzielczy skredyto-
wa∏ reszt ,́ wierzàc, ˝e ze sp∏atà nie b´dzie pro-
blemu. Twarogi z g∏uchowskiej spó∏dzielni zna-
ne sà bowiem na  polskim rynku, mi´dzy innymi
przez cukierników. A kierownictwo mleczarni
ma nadziej´ wyruszyç z nimi na podbój Europy.
Ma ku temu dziÊ wszelkie prawa. 

Anna Orzechowska 

Cebulowe Êwi´to,
miss Grabowa

KRZYSZTOF 
PENDERECKI 
W ZELOWIE

Amatorów muzyki w naszym województwie
czeka w najbli˝szym czasie kolejne wydarzenie
artystyczne, którego wspó∏twórcami b´dà
∏ódzcy filharmonicy. Po niezwykle udanym cy-
klu wakacyjnych koncertów festiwalu „Kolory
Polski” i po uroczystym koncercie w Wieluniu 
1 wrzeÊnia, podczas którego wystàpi∏a orkie-
stra symfoniczna oraz chór Filharmonii ¸ódz-
kiej pod batutà dyrygenta, a jednoczeÊnie dy-
rektora artystycznego Filharmonii im. Artura
Rubinsteina – Marka Pijarowskiego, przycho-
dzi czas na dwa  koncerty, które jako dyrygent
poprowadzi sam Krzysztof Penderecki.
Oprócz orkiestry symfonicznej Filharmonii
¸ódzkiej wystàpià: Georgij Agratina – fletnia
Pana oraz Robert Grudzieƒ – organy. 

Pierwszy koncert odb´dzie si´ 25 paêdzierni-
ka (poniedzia∏ek) o godz. 19 w koÊciele MB
Cz´stochowskiej w Zelowie, kolejny – 26 paê-
dziernika równie˝ o godz. 19 w koÊciele oo. Je-
zuitów w ¸odzi przy ulicy Sienkiewicza 60.  

W programie znajdà si´ m.in. aria z III su-
ity D-dur Jana Sebastiana Bacha, De Profun-
dis Krzysztofa Pendereckiego oraz VII Symfo-
nia A-dur Ludwiga van Beethovena.  Organi-
zatorem jest Fundacja im. Miko∏aja z Rado-
mia, a koncerty organizowane sà na rzecz
renowacji koÊcio∏a o.o. Jezuitów w ¸odzi przy
ulicy Sienkiewicza 60.

MCH

Prezes Teresa J´draszek podczas otwarcia
nowej hali mleczarni w G∏uchowie.

Najwi´kszà cebul´ wyhodowa∏ Zdzis∏aw Cybulski.



skie oficjalnie z∏o˝y∏o przysi´g´ lennà bractwu
∏´czyckiemu. W ten sposób gospodarze ∏´czyc-
kiego zamku stali si´ pierwszym w Polsce brac-
twem senioralnym. Widzowie dopingowali za-
wodników m.in. w turniejach ∏uczniczym, bojo-
wym o miecz  Kazimierza Wielkiego, konnym.
Z myÊlà o sympatykach konkurencji si∏owych
przygotowano rozgrywki w rzucie w∏ócznià
i strzelaniu z ∏uku. Rozgrywki uzupe∏ni∏y walki
pokazowe oraz inscenizacje przygotowane
przez przyby∏e bractwa. 

Wojciech Petera

Zgodnie z kilkuletnià tradycjà ¸´czyca za
sprawà VII ju˝ edycji Turnieju Rycerskiego
w ostatni weekend sierpnia zmieni∏a si´ w Êre-
dniowieczny gród, do którego zjechali rycerze
uzbrojeni w miecze, dzidy i topory. Na podgro-
dziu swoje kramy  roz∏o˝yli p∏atnerze, krawcy,
zielarze i z∏otnicy. 

Z myÊlà o turystach i mieszkaƒcach grodu
Boruty Bractwo Rycerskie Królewskiego Zam-
ku w ¸´czycy i lokalne w∏adze samorzàdowe
przygotowa∏y wiele niespodzianek. Jednà z nich
by∏a inscenizacja historyczna pt. „Ho∏d lenny”,
podczas której Be∏chatowskie  Bractwo Rycer-
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Czar Êredniowiecza 
– na zamku królewskim w ¸´czycy

Rozbudowa DPS
Samorzàd powiatu be∏chatowskiego pro-

wadzi rozbudow´ Domu Pomocy Spo∏ecznej
w Zab∏otach. Obecnie do g∏ównego budynku
dobudowywany jest dwukondygnacyjny pa-
wilon rehabilitacyjny oraz nadbudowywane
jest pi´tro w stanie zamkni´tym surowym. 

– G∏ównym celem jest podniesienie stan-
dardu domu pomocy spo∏ecznej oraz zwi´k-
szenie liczby miejsc – mówi Krzysztof Gajda,
cz∏onek zarzàdu powiatu, nadzorujàcy mi´-
dzy innymi opiek´ spo∏ecznà. – Ponadto
chcemy obni˝yç koszty eksploatacji budynku.

Pieniàdze na rozbudow´ obiektu pochodzà
z Paƒstwowego Funduszy Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych, bud˝etu powiatu, kon-
traktu województwa.

Obecnie w domu przebywa 70 m´˝czyzn
z terenu województwa. 

Krzysztof Borowski

Podniebny piknik
Kilkadziesiàt tysi´cy osób goÊci∏o w przed-

ostatni weekend wrzeÊnia na I Mi´dzynaro-
dowym Pikniku Lotniczym ¸ask-Buczek
2004. W festynie uczestniczyli przedstawicie-
le w∏adz cywilnych i wojskowych, a tak˝e pi-
loci z kraju i zagranicy. Mo˝na by∏o  obejrzeç
samoloty F-16, Tornado, Hawk, SU-22,
MIG-29, MIG-21. W sobotni wieczór na sce-
nie przy pasie startowym ∏askiego lotniska
wystàpi∏ kabaret OTTO i Ma∏gorzata
Ostrowska.

Starostwo Powiatowe w Be∏chatowie jest
organizatorem konkursu fotograficznego
„Powiatowe fotoprezentacje – znane i nie-
znane”. – ChcielibyÊmy promowaç ma∏o
znane miejsca w regionie – mówi Ma∏go-
rzata Nowak, naczelnik wydzia∏u promocji
i rozwoju  przedsi´biorczoÊci starostwa. 
– Do udzia∏u w konkursie zapraszamy
wszystkich ch´tnych, którzy lubià fotogra-
fi´ i znajà ciekawe miejsca na terenie po-
wiatu be∏chatowskiego. Naj∏adniejsze zdj´-
cia wykorzystamy do przygotowywania
materia∏ów promocyjnych o powiecie.

Konkurs podzielony jest na cztery kate-
gorie tematyczne: zabytki, przyroda, rekre-
acja, wydarzenia (sportowe, kulturalne). 

– Najwa˝niejszym kryterium oceny prac
b´dzie charakter pracy, odpowiadajàcy ce-

lom promocyjnym powiatu, oraz zgodnoÊç
z kategoriami tematycznymi. Ponadto ko-
misja b´dzie zwracaç uwag´ na poprawnoÊç
technicznà i nowatorstwo uj´cia – podkre-
Êla Ma∏gorzata  Nowak.

Technika zdj´ç jest dowolna. Format
zdj´ç powinien wynosiç przynajmniej
15x21 centymetrów. Zdj´cia wykonane cy-
frowo nale˝y dostarczyç równie˝ na noÊni-
ku elektronicznym. Prace nale˝y przys∏aç
do starostwa w Be∏chatowie (ul. Pabianicka
17/19, pokój  nr 12) do 15 paêdziernika
2004 roku. Regulamin konkursu dost´pny
jest w wydziale promocji starostwa oraz na
stronie internetowej:

www.powiat-belchatowski.pl 

Krzysztof Borowski

Powiat w najlepszym uj´ciu



woÊci i zadania w ca∏oÊci okreÊla dla ka˝dego
nadleÊnictwa 10-letni plan zatwierdzany przez
ministra Êrodowiska. W∏aÊnie opracowane zo-
sta∏y wspólnie z administracjà paƒstwowà i sa-
morzàdowà na szczeblach wojewódzkich re-
gionalne programy operacyjne polityki leÊnej,
sk∏adajàce si´ na program polityki leÊnej paƒ-
stwa. Zawarte tam informacje pozwalajà pla-
nowaç mo˝liwoÊci i zakres dzia∏aƒ dla firm
zwiàzanych z lasem i drewnem. Drewno jest
odnawialnym, najbardziej ekologicznym, uni-
wersalnym surowcem, lecz jest ono tylko jed-
nym z celów nowoczesnej, wielofunkcyjnej go-
spodarki leÊnej. Faktyczne pozyskanie drewna
na terenie RDLP w ¸odzi osiàga wyjàtkowo
w tym roku – po zwi´kszeniu planów, poziom
oko∏o 80% masy, jaka w tym czasie przyrasta.
W innych latach by∏a ni˝sza, zgodnie z polity-
kà paƒstwa, a nie widzimisi´ ludzi w PGL LP.
Manewr pozyskiwanymi masami leÊnicy mogà
próbowaç czyniç wy∏àcznie w ramach mas
przewidzianych w 10-letnich planach, pomi´-
dzy kolejnymi latami i to tak, by nie straciç
mo˝liwoÊci systematycznej realizacji niezb´d-
nych dzia∏aƒ. Regionalny program operacyjny
polityki leÊnej dla Regionalnej Dyrekcji Lasów
Paƒstwowych w ¸odzi znajduje si´ w Urz´dzie
Wojewódzkim, Urz´dzie Marsza∏kowskim
i mo˝e byç w ka˝dej zainteresowanej jednostce
samorzàdu terytorialnego.

Warto, wobec oczywistych ró˝nic zdaƒ na
temat lasów i leÊnictwa zwiàzanych z punktem

Las to skarb, szczególnie odczuwamy to
w naszym województwie, gdzie mamy lasów
najmniej w kraju. Tak zwana lesistoÊç naszego
województwa (pokrycie lasem) wynosi 20,6%
co daje wÊród województw 16 pozycj .́ Mamy
razem 381,7 tys. ha z tym cennym dobrem,
a 250,9 tys. ha to lasy skarbu paƒstwa. Lasami
tymi gospodarujà leÊnicy z Paƒstwowego Go-
spodarstwa LeÊnego „Lasy Paƒstwowe” – paƒ-
stwowej jednostki organizacyjnej, nieposiada-
jàcej osobowoÊci prawnej, funkcjonujàcej
w oparciu o ustaw´ o lasach. Gospodarujà ty-
mi lasami nadleÊnictwa nadzorowane przez
Regionalnà Dyrekcj´ Lasów Paƒstwowych
w ¸odzi (RDLP). Obejmuje ona swoim zasi´-
giem lasy znajdujàce si´ w województwie ∏ódz-
kim (77,9%) i w niewielkich cz´Êciach w woje-
wództwach mazowieckim (17,6%), kujawsko-
-pomorskim (1,3%), Êwi´tokrzyskim (2,4%),
Êlàskim (0,1%) i opolskim (0,7%).

Ogólna powierzchnia lasów na terenie
RDLP wynosi oko∏o 430 tys. ha, z czego ponad
298 tys. ha to lasy skarbu paƒstwa, a pozosta∏e
to lasy innej w∏asnoÊci. W sk∏ad regionalnej dy-
rekcji wchodzi 19 nadleÊnictw i 1 zak∏ad us∏u-
gowo-produkcyjny. ¸àczne zatrudnienie
wynosi 1020 pracowników. Te 19 nadleÊnictw
podzielonych jest na 261 leÊnictw. Ârednia po-
wierzchnia nadleÊnictwa wynosi 15697 ha,
a Êrednia powierzchnia leÊnictwa lasów paƒ-
stwowych 1 143 ha.

Lasy Paƒstwowe przechodzà trudnà re-
strukturyzacj ,́ dostosowujàcà do obecnej sy-
tuacji w kraju i funkcjonowania w ramach Unii
Europejskiej. 

Dzieƒ dzisiejszy niesie kolejne, kontrowersyj-
ne wypowiedzi. Niektóre Êrodowiska ekolo-
giczne mówià, ˝e w lasach paƒstwowych wyci-
na si´ zbyt du˝o drewna, nieznaczne zwi´ksze-
nie planu pozyskania drewna nazywa drama-
tem i niszczeniem lasu. Ârodowiska przemys∏u
drzewnego, wobec wyjàtkowej w tej chwili ko-
niunktury na wyroby drzewne zarzucajà nam
zbyt ma∏à poda˝ drewna na rynek, mówiàc
o zbytniej konkurencji w tej bran˝y i nara˝eniu
s∏abszych na upad∏oÊç. A przecie˝ lasy nie sà
z gumy istniejà okreÊlone mo˝liwoÊci. Mo˝li-
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widzenia, si´gaç do danych êród∏owych, do
statystyk, informatorów i ró˝norodnych publi-
katorów. ˚yjemy w czasach b∏yskawicznie na-
rastajàcego znaczenia informacji, w czasach in-
formatyzacji, si´gajmy wi´c po konkrety i wy-
rabiajmy sobie w∏asne zdanie. Goràco nama-
wiam do tego szczególnie samorzàdowców.
Od dobrej informacji zale˝y znaczna cz´Êç suk-
cesu. Regionalna Dyrekcja Lasów Paƒstwo-
wych w ¸odzi prezentuje stale aktualizowane
informacje na temat dzia∏alnoÊci w interneto-
wym serwisie RDLP i jej jednostek 
– www.lasy.com.pl. To te˝ jest êród∏o, do które-
go warto si´gaç.

Na to, co udaje si´ osiàgaç naszym Lasom
Paƒstwowym – stan lasu, jego rozwój, zapew-
nianie tak wielu ró˝norodnych funkcji – patrzà
„stare” paƒstwa Unii Europejskiej z zazdro-
Êcià. Ich droga rozwoju na dziÊ nie da∏a takich
efektów i bez zmian nie da takich mo˝liwoÊci.
W∏aÊnie w Êwietle tego Polska zosta∏a popro-
szona o przewodnictwo w kolejnej kadencji
tzw. Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów
w Europie (MPOLE). Od stycznia 2004 roku
w Warszawie dzia∏a sekretariat MPOLE, pro-
wadzàcy prace okresu mi´dzykonferencyjnego,
zamykajàce si´ przygotowaniem na 2007 rok
kolejnej konferencji Procesu, tym razem
w Warszawie.

Jacek Wizimirski
Regionalna Dyrekcja Lasów Paƒstwowych

w ¸odzi



23

znane, a jednak nieznane

BOLIMÓW 
– TAM, GDZIE GARNKI LEPIÑ

mioty u˝ytkowe, takie jak: wazony, kubki, dzba-
ny, misy, garnczki. Posiadajà jednak walory ar-
tystyczne – rozmaite, barwne zdobienia. Naczy-
nia wykonuje si´ przy  u˝yciu ko∏a garncarskie-
go, z rodzimej gliny, wypalanej na kolor czerwo-
ny. Nast´pnie pokrywa si´ je bia∏à glinà i wypa-
la w temperaturze 700 ºC. Na przygotowanym
czerepie (naczynie utoczone i utrwalone) malo-
wany jest kolorowy ornament – z regu∏y barwny

motyw kwiatowy oraz charakterystyczny
znak wyobra˝ajàcy ptaka, stanowiàcy go-
d∏o zak∏adu. Nast´pnie naczynia sà po-
krywane szkliwem i ponownie wypalane.
Ca∏y proces wytwarzania naczynia trwa
oko∏o 3 tygodni. 

Z symbolem pracowni – ptakiem –
zwiàzana jest przekazywana od XIX wie-
ku legenda. Pewnego razu garncarz uto-
czy∏ na kole kilkanaÊcie ró˝nego rodzaju
i rozmiaru naczyƒ, a ˝e zbli˝a∏o si´ po∏u-
dnie, zm´czony ci´˝kà pracà, wystawi∏ na
powietrze garnki,  aby przesch∏y i sam
uda∏ si´ do domu na odpoczynek. Po po-
wrocie zobaczy∏, ˝e naczynia sà uszkodzo-
ne. A na glinie widnia∏y odciski ∏apek
i dzioba jakiegoÊ ptaka. Garncarz bardzo
si´ rozgniewa∏ i krzyknà∏: „Skoro ty ptasz-
ku taki jesteÊ, to za kar´ ci´  b´d´ na na-
czyniach malowa∏”. I od tej pory wszystkie
garnki z pracowni Konopczyƒskich zdobi
ptak. 

Ciekawostkà jest, ˝e w warsztacie po-
wstajà równie˝ naczynia dla polskiej kine-
matografii. Podziwiaç je mo˝emy mi´dzy
innymi w filmach „Faraon”, „Wiedêmin”,

„Zemsta”, „Pan Tadeusz”, „Krzy˝acy” oraz we
wszystkich cz´Êciach Trylogii. 

Wytwarzana wspó∏czeÊnie w Bolimowie pó∏-
majolika nawiàzuje do kilkusetletniej tradycji
produkcji wyrobów garncarskich okolic ¸owi-
cza. W∏aÊciciel pracowni garncarskiej Jan Ko-
nopczyƒski zapewnia, ˝e warsztat b´dzie istnia∏,
a umiej´tnoÊç toczenia  naczyƒ glinianych prze-
ka˝e nast´pnym pokoleniom. 

Oprócz jedynego w województwie ∏ódzkim
warsztatu garncarskiego Bolimów mo˝e po-
szczyciç si´ wspania∏ymi póênorenesansowymi
koÊcio∏ami. WÊród nich jest koÊció∏ parafialny
pod wezwaniem Âwi´tej Trójcy z lat 1660-1667,
wzniesiony na miejscu  wczeÊniejszej, drewnia-
nej Êwiàtyni, która sp∏on´∏a podczas walk ze
Szwedami, oraz koÊció∏ filialny pod wezwaniem
Âwi´tej Anny z 1635 roku fundacji mieszczan
bolimowskich. 

Piotr Machlaƒski

Za wyjàtkowà atrakcj´ naszego województwa
z pewnoÊcià mo˝na uznaç, jedynà w regionie,
pracowni´ garncarskà w Bolimowie ko∏o ¸owi-
cza. Miasteczko to, oddalone od ¸odzi niespe∏-
na 70 kilometrów, po∏o˝one jest nad rzekà Raw-
kà na skraju Puszczy  Bolimowskiej i mo˝e sta-
nowiç doskona∏y cel jesiennych weekendowych
wyjazdów. 

Bolimów ju˝ w Êredniowieczu by∏ wa˝nym
grodem. Ze wzgl´du na doskona∏e po∏o-
˝enie – bliskoÊç puszczy i obszarów rolni-
czych. U jego podnó˝a rozwija∏a si´ osa-
da o charakterze rzemieÊlniczo-rolniczo-
handlowym. 

Bolimów zawdzi´cza swà nazw´ praw-
dopodobnie dawnemu imieniu s∏owiaƒ-
skiemu Bolim lub Bolmo. Imi´ takie
móg∏ nosiç pierwszy osadnik, czy te˝ w∏a-
Êciciel, bàdê, jak g∏osi miejscowa legenda,
nieznany nam bli˝ej wódz Bolin. 

Jak podajà êród∏a, Bolimów otrzyma∏
prawa miejskie z ràk ksi´cia mazowiec-
kiego Siemowita III przed rokiem 1370
(utraci∏ je 1 kwietnia 1870 roku z rozka-
zu cara Aleksandra II). Od XVII wieku
miasto by∏o siedzibà starostwa niegrodo-
wego. Uzyskanie praw  miejskich i stop-
niowy rozwój gospodarczy, spowodowa-
∏y wzrost znaczenia tego oÊrodka. Boli-
mów sta∏ si´ miejscem odpoczynku kró-
lów Polski i ksià˝àt mazowieckich, polu-
jàcych w okalajàcej miasto puszczy na
dzikà zwierzyn ,́ w tym równie˝ tura. W
Bolimowie goÊcili: trzykrotnie W∏ady-
s∏aw Jagie∏∏o w latach: 1410, 1422 i 1433,
Kazimierz Jagielloƒczyk w 1494 roku, Jan Ol-
bracht w 1495 roku, Zygmunt Stary w 1519 ro-
ku, Zygmunt August w 1556 roku oraz Stefan
Batory. 

Podczas powstania listopadowego w Bolimo-
wie, gdzie przejÊciowo znajdowa∏a si´ kwatera
g∏ówna wojsk powstaƒczych, specjalna deputacja
sejmowa 11 sierpnia 1831 roku pozbawi∏a naczel-
nego dowództwa genera∏a Skrzyneckiego, powie-
rzajàc ten urzàd  genera∏owi Dembiƒskiemu.

Tutaj równie˝, podczas I wojny Êwiatowej –
po raz pierwszy na ziemiach polskich – wojska
niemieckie 31 maja 1915 roku oko∏o godziny 4
rano u˝y∏y bojowych gazów trujàcych, zadajàc
olbrzymi cios armii rosyjskiej. W Bolimowie po
raz pierwszy na  Êwiecie jako broni chemicznej
u˝yto chloru. Warto pami´taç, ˝e wÊród wal-
czàcych ze sobà stron znajdowa∏a si´ znaczna
liczba Polaków przymusowo wcielonych do ar-
mii paƒstw zaborczych. 

Bolimów niegdyÊ uwa˝any by∏ za centrum
garncarstwa okolic ¸owicza.

Poczàtki produkcji pó∏majoliki bolimowskiej
si´gajà XVII wieku. W XVIII wieku w mieÊcie
dzia∏a∏ jedyny w okolicy cech rzemieÊlniczy
garncarzy. Dynamiczny rozwój rzemios∏a arty-
stycznego zosta∏ zahamowany przez wybuch
pierwszej wojny Êwiatowej. W dwudziestoleciu
mi´dzywojennym w Bolimowie dzia∏a∏o ju˝ tyl-

ko kilka warsztatów, a po drugiej wojnie Êwiato-
wej funkcjonowa∏y zaledwie dwie pracownie.
W po∏owie lat 90. ubieg∏ego stulecia pozosta∏ je-
dyny warsztat garncarski rodziny Konopczyƒ-
skich. 

Pracownia ta podtrzymuje tradycje rodzinne
i r´kodzielnicze Bolimowa. 

Poczàtki rodzinnej pracowni si´gajà 1839 ro-
ku. Wtedy to Franciszek Konopczyƒski, po-
przez ma∏˝eƒstwo z Mariannà Walickà – córkà
garncarza, przejà∏ warsztat. Nast´pnie przeka-
zywany w r´ce synów z pokolenia na pokolenie
nale˝a∏ do Franciszka, Jana, Walentego, Stefana
i od kilku lat Jana Konopczyƒskiego.

W warsztacie domowników obowiàzywa∏ po-
dzia∏ obowiàzków. M´˝czyêni zajmowali si´ to-
czeniem naczyƒ, kobiety zaÊ zdobieniem oraz
l˝ejszymi pracami wykoƒczeniowymi. 

W warsztacie Konopczyƒskich wytwarzana
jest ceramika ludowa i artystyczna. Sà to przed-
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sport

Bez wielkich uniesieƒ i ∏ez odby∏ si´ 6 wrze-
Ênia 2004 roku „pogrzeb” RTS Widzew. Nikt nie
rwa∏ szat. DoÊç ch∏odno odnotowa∏y te˝ to wy-
darzenie media. Sposobiàce si´ do przysz∏orocz-
nego jubileuszu 95 lat istnienia stowarzyszenie

po˝egnano bez ˝alu, bo przecie˝ jego esencja,
dru˝yna pi∏karska, pozosta∏a, choç tylko w dru-
giej lidze, pod firmà Widzew. Nazwisko „Bo-
niek” rozbudza nadzieje na sukces i postrzegane
jest jako gwarancja powrotu t∏ustych lat.

Ostatni gol zdobyty przez RTS by∏ samobój-
czy, bo cz∏onkowie stowarzyszenia podj´li
uchwa∏´ o samorozwiàzaniu Widzewa. Nawet
antagoniÊci nie wypominajà ju˝, ˝e data powsta-
nia klubu by∏a bardzo wàtpliwa. Wprawdzie To-
warzystwo Mi∏oÊników Rozwoju Fizycznego na-
rodzi∏o si´ w roku 1910, ale za∏o˝ony 12 lat póê-
niej RTS Widzew niezupe∏nie by∏ kontynuato-
rem jego tradycji.

RTS nie jest pierwszym klubem sportowym
w ¸odzi, który w nowych czasach zosta∏ ze-
pchni´ty w niebyt. Ten sam los spotka∏ m.in.
Anilan ,́ W∏ókniarza ¸ódê, a kilka innych sto-
warzyszeƒ wegetuje. UznalibyÊmy to za znak
czasu, gdyby nie to, ˝e w wielu krajach, w któ-
rych kapitalistyczna gospodarka ma znacznie
d∏u˝sze tradycje ni˝ u nas, stowarzyszenia spor-
towe majà si´ dobrze i dzia∏ajà pr´˝nie.

Rozwiàzanie Widzewa jest jednak okazjà do
refleksji i przypomnienia kilku kart z bogatej hi-
storii. Wszak trenerzy i dzia∏acze Robotniczego
Towarzystwa Sportowego tak˝e nadawali to˝sa-
moÊç sportowej ¸odzi.

Przez kilkadziesiàt lat Widzew by∏ skrom-

nym klubem dzielnicowym, jakich dawniej by∏o
w ¸odzi wiele. Skupia∏ m∏odzie˝ z okolic ulicy
Rokiciƒskiej, z Grembacha, z „Niciarki”. Na-
wet awans do pi∏karskiej ekstraklasy w 1948 ro-
ku nie wyrwa∏ klubu z zaÊcianka, bo po tym

epizodzie przez 24 lata futboliÊci RTS tu∏ali si´
po ni˝szych ligach.

Na dobre Widzew dopiero w 1975 roku wy-
rwa∏ si´ ze schematu, w jakim funkcjonowa∏y po-
dobne mu ∏ódzkie kluby. Trzej g∏ówni architekci
awansu do I ligi: legendarny prezes Ludwik So-
bolewski, kierownik zespo∏u i widzewski „cz∏o-
wiek orkiestra” Stefan Wroƒski oraz trener Le-
szek Jezierski nie zadowolili si´ wejÊciem do eli-
ty, ale postanowili w niej troch´ „namieszaç”.

W 1981 i 1982 roku RTS zosta∏ mistrzem
kraju, w 1985 zdoby∏ Puchar Polski. Z imponu-
jàcà hardoÊcià Zbigniew Boniek, Pawe∏ Janas,
Józef M∏ynarczyk, W∏odzimierz Smolarek, W∏a-
dys∏aw Smuda (medaliÊci mistrzostw Êwiata
Hiszpania ’82) i ich koledzy walczyli w europej-
skich pucharach, eliminujàc z nich m.in. wielkie
firmy: Manchester City, Manchester United, Li-
verpool, Juventus Turyn, Rapid Wiedeƒ i Borus-
si´ Moenchengladbach. W 1983 roku widzewia-
cy dotarli do pó∏fina∏u Pucharu Europy i sta∏o
si´ o nich g∏oÊno na kontynencie. Furor´ zrobi∏o
okreÊlenie „widzewski charakter”, jak ula∏ pasu-
jàce do specyficznego stylu dru˝yny i jej zbioro-
wej mentalnoÊci. RTS zjednywa∏ sobie sympati´
kibiców w ca∏ym kraju, zw∏aszcza w mniejszych
oÊrodkach, bo potrafi∏ utrzeç nosa potentatom,
m.in. Legii Warszawa, Górnikowi Zabrze, Ru-
chowi Chorzów.

Widzew to by∏a przede wszystkim pi∏ka no˝-
na, ale nie tylko. Silna by∏a dru˝yna bokserska,
m.in. z olimpijczykiem z Monachium ’72 Józe-
fem Reszpondkiem, mistrzami Polski: Józefem
Dro˝d˝alem, Zdzis∏awem Filipiakiem, Andrze-
jem Krysiakiem, Janem Prochoniem, Bogdanem
Tadzikowskim, Romanem Ro˝kiem. Ma∏o kto
mo˝e dziÊ pami´ta, ˝e w∏aÊnie z Widzewa trafi∏
do reprezentacji Polski Wies∏aw Rudkowski, wy-
chowanek RKS Ruda i póêniejszy wicemistrz
olimpijski z 1972 roku. Trenerem w RTS by∏
dwukrotny z∏oty medalista igrzysk Jerzy Kulej.

Widzewskie epizody w karierze mieli olimpij-
czycy w kolarstwie, m.in. Pawe∏ Kaczorowski,
Andrzej Bek i Janusz Kotliƒski. W RTS gra∏o
wiele ligowych koszykarek, które póêniej zdoby-
wa∏y mistrzostwo Polski z ¸KS i W∏ókniarzem
Pabianice (najwi´kszà karier´ zrobi∏a Marzena
Jarzyna-G∏aszcz), a tak˝e znani koszykarze.
Ostatnià widzewskà olimpijkà (w Sydney 2000)
by∏a gimnastyczka Agnieszka Brandebura.

Na prze∏omie epok, kiedy rozpocz´∏a si´
transformacja ustroju, zespó∏ pi∏karski przecho-
dzi∏ kryzys, na rok spad∏ do drugiej ligi, ale odro-
dzi∏ si´ w strukturach sportowej spó∏ki akcyjnej,
w której najd∏u˝ej, bo a˝ do tego roku „pierwsze
skrzypce” grali Andrzej Pawelec i Andrzej Gra-
jewski. Szybko przysz∏y sukcesy: mistrzostwo
kraju 1996 i 1997, awans do Ligi Mistrzów 1996.
O˝y∏a legenda Widzewa, znów zacz´to mówiç
o „widzewskim charakterze”.

Niestety, najbardziej zabrak∏o go sternikom
klubu. Widzew zaczà∏ wspania∏e, pe∏ne wzlotów,
w promykach popularnoÊci prominentnych poli-
tyków, ˝ycie ponad stan. Karier´ wÊród pi∏karzy
zrobi∏o powiedzenie: „˝aden klub nie da ci tyle,
ile obieca ci Widzew”.

Wierzyciele nie byli czuli na sentymenty. Wo-
kó∏ spó∏ki dwóch Andrzejów zacz´∏a zaciskaç
si´ p´tla d∏ugów, które si´gn´∏y ponoç 6 milio-
nów euro.

Widzew ju˝ si´ z niej nie wyrwa∏ i w tym ro-
ku spad∏ do drugiej ligi, z hukiem zamykajàc
rozdzia∏ swojej historii napisany przez Grajew-
skiego i Pawelca.

Za ster z∏apali Zbigniew Boniek i Wojciech
Szymaƒski, a stowarzyszenie RTS z prezesem
Witoldem Skrzydlewskim pomog∏o wyjÊç dru˝y-
nie z labiryntu licencji, przekszta∏ceƒ i skompli-
kowanych uk∏adów w∏asnoÊciowych.

Co dalej? Byç mo˝e futbol w nowej spó∏ce
Widzew ̧ ódê pod skrzyd∏ami Boƒka odrodzi si ,́
dru˝yna odzyska widzewski charakter i si´gnie
po sukcesy, które pozwolà zapomnieç o RTS. Ro-
dzàcy si´ Uczniowski Klub Sportowy Widzew
b´dzie sobie prowadzi∏ amatorskà dzia∏alnoÊç
w boksie, gimnastyce i koszykówce, korzystajàc
ze skromnego wsparcia gospodarzy miasta.

Mo˝e jednak byç i tak, ˝e zwiàzani z ¸odzià
niewiele wartà w dzisiejszych czasach nitkà sen-
tymentu szefowie dru˝yny drugoligowej posta-
nowià przenieÊç jà gdzieÊ indziej…

Marek Kondraciuk „Dziennik ¸ódzki”

Ostatni gol by∏ 
samobójczy


