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„Grüne Woche” znaczy po polsku „Zielony ty-
dzieƒ”. Te mi´dzynarodowe targi ˝ywnoÊci majà ju˝
70-letnià tradycj .́ Sà prawdziwym festiwalem tego,
czym mogà zaimponowaç wszystkie paƒstwa Êwiata.
Jest to jedyne miejsce w Europie, gdzie w ciàgu 10 dni
mo˝na posmakowaç przysmaków ziemi (za 1 euro).

Berlin to prawdziwe handlowe okno na Êwiat ˝yw-
noÊci. W tegorocznych targach wzi´∏o udzia∏ 1636
wystawców z 55 paƒstw. WÊród 500 wystawców za-
granicznych znalaz∏o si´ 34 polskich a wÊród nich, po
raz pierwszy – województwo ∏ódzkie z trzema firma-
mi. Nie by∏o to co prawda „wejÊcie smoka”, ale jak
na poczàtek...

Pod patronatem Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸o-
dzi prezentowa∏y si´: Spó∏dzielnia Dostawców Mleka
z Wielunia ze swoimi znakomitymi serami i mas∏em,
prywatne przedsi´biorstwo „Unikat” z Warty – pro-
ducent wód mineralnych, oraz Spó∏dzielnia Hodow-
ców Przepiórek i Ptactwa Ozdobnego z Radomska. 

Targi to przede wszystkim próba nawiàzywania
nowych kontaktów, a tych trzeba szukaç coraz dalej
i coraz szybciej w globalizujàcym si´ Êwiecie – powta-
rza∏ prezes wieluƒskiej spó∏dzielni B. Woêniak. 

Przy okazji „Zielonego tygodnia” ambasador Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzej Byrt podejmowa∏
przedsi´biorców i w∏adze regionów. Marsza∏ek woje-
wództwa ∏ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk by∏ zado-
wolony z bezpoÊredniej rozmowy z ambasadorem,
której treÊcià by∏o otwarcie rynku niemieckiego na
polskà ˝ywnoÊç. Mamy co sprzedawaç, mamy co po-
kazywaç i warto, abyÊmy czynili to na znacznie wi´k-
szej powierzchni ni˝ 12 metrów. 

Brawo za pomys∏ ubarwienia i udêwi´kowienia na-
szej obecnoÊci w Berlinie, co Êwietnie uczynili cz∏on-
kowie zespo∏u ludowego pieÊni i taƒca z Boczków
Che∏moƒskich. 

(Orzech)
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W corocznym badaniu prowadzonym przez Internet Obywatelski 
„Administracja publiczna w sieci 2004”,

w kategorii urz´dy marsza∏kowskie strona internetowa Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi
www.lodzkie.pl znalaz∏a si´ na pierwszym miejscu zdobywajàc 29 pkt.
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Nasza ok∏adka: 
Z nagrodzonej kolekcji dyplomowej 
Pauliny Borkiewicz „Konstrukcja – dekonstrukcja”.
fot.: ¸ukasz Pabijanek, agencja: Modaforte, 
modelka: Karolina

„Ministerstwo Zdrowia chce zrezygnowaç z karania za posiadanie niewielkiej iloÊci nar-
kotyków na w∏asny u˝ytek. Posiadanie Êrodków odurzajàcych by∏oby nadal zabronione, ale
w razie z∏amania zakazu, nie grozi∏yby ˝adne sankcje” [„Rzeczpospolita nr 26 (7015)]. 

Czy Ministerstwo Zdrowia jest organem wymiaru sprawiedliwoÊci? Skoro nie wolno pro-
dukowaç narkotyków, nie wolno nimi handlowaç, to dlaczego posiadanie ich niewielkiej ilo-
Êci na w∏asny u˝ytek mia∏oby byç dozwolone? 

Po dziesi´ciu dniach gazeta przedstawi∏a wyniki w∏asnego sonda˝u, z którego wynika, ˝e
80 proc. Polaków popiera jednak kary: 39 proc. – w postaci prac spo∏ecznych, 31 proc. –
przymusowego leczenia, 16 proc. wymienia przymusowy program edukacyjny, a 11 proc.
jest za karà wi´zienia. 

Aborcja i narkotyki to dwa najwa˝niejsze problemy spo∏eczne, z którymi Ministerstwo
Zdrowia nie mo˝e sobie poradziç. Raz po raz sztucznie wywo∏uje dyskusj´, ale nie wyciàga
˝adnych wniosków, nie korzysta z wyników sonda˝y, nie proponuje skutecznego programu
po∏o˝enia kresu nielegalnej aborcji ani uzdrowienia spo∏eczeƒstwa od plagi narkotykowej. 

W uzasadnieniu swojego liberalizujàcego stanowiska urz´dnicy ministerstwa napisali,
m.in. „Wprowadzona pi´ç lat temu zmiana ustawy o przeciwdzia∏aniu narkomanii okaza∏a
si´ nieskuteczna. Nie zmniejszy∏a si´ dost´pnoÊç do narkotyków na rynku. Nie zmniejszy∏a
si´ ich konsumpcja”. 

Je˝eli – wed∏ug koncepcji Ministerstwa Zdrowia – ka˝dy b´dzie móg∏ posiadaç niewielkà
iloÊç marihuany na w∏asne potrzeby, to na pewno dost´pnoÊç narkotyków na rynku zwi´k-
szy si´. Dealerzy ju˝ zacierajà r´ce.

W∏odzimierz Mieczkowski
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– G∏ównym tematem pierwszej w tym roku
sesji by∏ bud˝et województwa na 2005 rok,
ostatecznie przyj´ty bez g∏osu sprzeciwu. Jak
pan ocenia ten dokument? 

– Uwa˝am, ˝e tegoroczny bud˝et jest dla
naszego województwa prze∏omowy. Po raz
pierwszy nie ma koniecznoÊci zaciàgania kre-
dytu na pokrycie deficytu.

W zakresie zadaƒ bie˝àcych i majàtko-
wych, realizowanych dotychczas przez woje-
wództwo ∏ódzkie, planowane dochody wynio-
sà ponad 241 milionów z∏. WielkoÊç wydat-
ków i rozchodów to ponad 262 miliony z∏.
Deficyt w wysokoÊci 21 milionów z∏ pokryty
zostanie z nadwy˝ek z lat ubieg∏ych. W po-
równaniu z rokiem 2004 nastàpi∏ wzrost do-
chodów prawie o 30 procent.

– Na jakie zadania samorzàd województwa
przeznaczy najwi´cej pieni´dzy? 

– Priorytet w wydatkach stanowià zadania,
programy i projekty, dla których zostanie
przyznane dofinansowanie z bud˝etu Unii
Europejskiej. Wydatki na rok 2005 zosta∏y za-
planowane g∏ównie w takich dzia∏aniach, jak
transport i ∏àcznoÊç, kultura, oÊwiata, admi-
nistracja publiczna i zdrowie. W dziale kultu-
ra fizyczna i sport nastàpi∏ dwukrotny wzrost
planowanych wydatków w porównaniu z ro-
kiem 2004. 

– Wzrosnà te˝ koszty zwiàzane z administra-
cjà publicznà, co zawsze budzi wàtpliwoÊci...

– Na wzrost wydatków w dziale administra-
cja publiczna wp∏yw ma powierzenie samo-
rzàdowi województwa ∏ódzkiego roli instytu-
cji wdra˝ajàcej dla dwóch programów opera-
cyjnych wspó∏finansowanych z Unii Europej-
skiej: ZPORR oraz Sektorowego Programu
Operacyjnego „Restrukturyzacja i moderni-
zacja sektora ˝ywnoÊciowego” oraz „Rozwój
obszarów wiejskich”. Wydatki poniesione na
te programy zostanà w oko∏o 75 proc. zwróco-
ne z funduszy unijnych. Po naszym wstàpieniu
do UE znacznie wzmocni∏a si´ pozycja regio-
nów, które teraz majà istotny wp∏yw na spo-
sób wydatkowania unijnych pieni´dzy. 

– Co to oznacza dla tego bud˝etu?
– W porównaniu do 2004 roku zaplanowa-

liÊmy wzrost o ponad 60 procent tak zwanych
wydatków majàtkowych. Spowodowane jest
to mo˝liwoÊcià pozyskania na wspó∏finanso-
wanie wielu inwestycji pieni´dzy z funduszy
strukturalnych. My jako województwo musie-
liÊmy jednak zapewniç w naszym bud˝ecie
Êrodki na udzia∏ w∏asny w tych inwestycjach.
Nie musz´ dodawaç, ˝e wzrost inwestycji –
zw∏aszcza w infrastruktur ,́ poprawia naszà
pozycj´ w oczach inwestorów. W utrzymaniu
szybkiego tempa rozwoju wa˝nà rol´ odgry-
wajà w∏aÊnie unijne fundusze strukturalne. 

– Czy ¸ódê i województwo majà szans´
wyjÊç wreszcie z cienia Warszawy?

– Najlepszym dowodem na to, ˝e wizeru-
nek naszego województwa ulega pozytywnym
zmianom, jest analiza Center for Economic
Business Research (CEBR), jednego z naj-
wa˝niejszych oÊrodków badawczych w Wiel-
kiej Brytanii. UmieÊci∏ on nasz region pod
wzgl´dem atrakcyjnoÊci inwestycyjnej na 24.
miejscu wÊród 223 regionów Europy. W kraju
∏ódzkie zajmuje trzecià pozycj´ za Mazow-
szem i Wielkopolskà. W badaniu brano m.in.
pod uwag´ wysokie kwalifikacje naszych pra-
cowników, stosunkowo niskie koszty zatrud-
nienia, dotychczasowy i spodziewany wzrost
gospodarczy. Ranking CEBR nie jest jeszcze
powodem do hurraoptymizmu, ale wynik wo-
jewództwa ∏ódzkiego jest godny podkreÊlenia.
Szanse na dynamiczny rozwój gospodarczy
naszego regionu potwierdzi∏ w rozmowie ze
mnà ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce
Charles Crawford, podkreÊlajàc przy tym, ˝e
¸ódê jest na piàtym miejscu w Polsce pod
wzgl´dem inwestycji zagranicznych. Najwa˝-
niejsze, ˝ebyÊmy skutecznie wykorzystywali
fundusze unijne i kierowali je na najpilniejsze
inwestycje.

– Przy budowaniu i realizacji spójnej strate-
gii rozwoju województwa, zw∏aszcza kiedy
mówimy o szansach na inwestycje zagraniczne
w ¸odzi i regionie, potrzebna jest dobra
wspó∏praca w∏adz samorzàdowych z wojewo-
dà i rzàdem. 

– I temu s∏u˝à systematyczne spotkania
z wojewodà ∏ódzkim i premierem RP prof.
Markiem Belkà, który goÊci∏ 31 stycznia
w urz´dzie marsza∏kowskim. Jednym z tema-
tów rozmowy by∏ bud˝et województwa i jego
priorytety, czyli wydatki na zadania, progra-
my i projekty, dla których zostanie przyznane

dofinansowanie z bud˝etu Unii oraz wzrost
wydatków na inwestycje drogowe. MówiliÊmy
równie˝ o mo˝liwoÊciach wsparcia przez rzàd
idei budowy mi´dzynarodowego portu lotni-
czego w Babsku. 

– Czy˝by nabiera∏o wreszcie materialnego
znaczenia stwierdzenie o strategicznym po∏o˝e-
niu ¸odzi w centrum Europy, na skrzy˝owaniu
wa˝nych szlaków komunikacyjnych?

– Wróc´ jeszcze raz do analizy przeprowa-
dzonej przez CEBR. Zdaniem brytyjskich
ekspertów, wysoka pozycja naszego regionu
to przede wszystkim efekt strategicznego po-
∏o˝enia woj. ∏ódzkiego – w centrum Polski
i Europy, rozbudowa infrastruktury drogowej
i kolejowej, rozbudowa lotniska Lublinek
i starania o lokalizacj´ lotniska w Babsku. Bu-
dowa odcinka autostrady A2 z Emilii do Stry-
kowa idzie pe∏nà parà. Od˝y∏y dyskusje na te-
mat budowy szybkiej kolei Warszawa – ¸ódê. 

– Jakie znaczenie dla województwa mia∏y tar-
gi rolno-spo˝ywcze „Grüne Woche” w Berlinie?

– By∏a to okazja do zaprezentowania si´
naszych producentów na targach o znaczeniu
mi´dzynarodowym. Polska ˝ywnoÊç podbija
rynki europejskie. Niemniej jednak, potrzeb-
ne jest podj´cie dzia∏aƒ organizacyjnych, któ-
re poprawià efektywnoÊç naszego udzia∏u
w tej imprezie. 

– Mo˝e dobrym rozwiàzaniem by∏oby jedno
narodowe stoisko? 

– W trakcie pobytu w Berlinie rozmawia-
∏em z ambasadorem RP w Niemczech An-
drzejem Byrtem. ByliÊmy zgodni, ˝e w przy-
sz∏oÊci by∏oby w∏aÊciwym rozwiàzaniem, ̋ eby
koordynacj´ ze strony polskiej nad targami
przyj´∏o Ministerstwo Rolnictwa. Dobrze by-
∏oby, ˝eby w kolejnych targach stoiska pre-
zentujàce potencja∏ polskich regionów by∏y
skoncentrowane. Rozmowy z ambasadorem
dotyczy∏y równie˝ zbli˝ajàcych si´ obchodów
roku Polski w Niemczech i uczestnictwa wo-
jewództwa ∏ódzkiego w imprezach zwiàza-
nych z tymi obchodami. 

– Nadszed∏ czas dla ¸odzi? 
– Region ∏ódzki posiada wszystkie atuty,

aby w niedalekiej przysz∏oÊci staç si´ jednym
z najszybciej rozwijajàcych regionów w Euro-
pie. Mamy dobry klimat dla inwestycji, dyna-
miczne strefy ekonomiczne, ulgi dla inwesto-
rów zagranicznych oraz wsparcie w∏adz lokal-
nych. To musi przynieÊç oczekiwane efekty,
a w perspektywie szybki wzrost gospodarczy. 

Rozmawia∏a: Anna Szymanek-Juêwin

numerutemat

2 www.lodzkie.plPismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

numerutemat

Spojrzenie w przysz∏oÊç
Rozmowa z marsza∏kiem województwa 
∏ódzkiego Stanis∏awem Witaszczykiem
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Zintegrowany Program Operacyjny Roz-
woju Regionalnego (ZPORR) zosta∏ przy-
gotowany przez Ministerstwo Gospodarki i
Pracy w Êcis∏ej wspó∏pracy z samorzàdami
wszystkich województw. Proponowane cele,
priorytety i dzia∏ania obejmujà terytorium
ca∏ego kraju, jednak wielkoÊç Êrodków fi-
nansowych przeznaczonych na ich realizacj´
jest zró˝nicowana przestrzennie i zale˝y od
sytuacji oraz struktury spo∏eczno-gospodar-
czej województw. Program zarzàdzany jest
na poziomie krajowym, ale jego wdra˝anie
odbywa si´ na szczeblu regionalnym.

ZPORR jest te˝ wa˝nym instrumentem
realizacyjnym strategii gospodarczej rzàdu
„Przedsi´biorczoÊç – rozwój – praca”,
w której polityka regionalna jest jednym
z g∏ównych obszarów oddzia∏ywania paƒ-
stwa, zarówno w sferze inwestycyjnej, jak
i dalszego umacniania na drodze prawnej
i finansowej procesów decentralizacji zarzà-
dzania paƒstwem. ZPORR okreÊla równie˝
spodziewane efekty realizacji programu
w przebiegu procesów rozwojowych oraz
okreÊla sposób koordynacji i wdra˝ania po-
mocy strukturalnej w ca∏ym okresie realiza-
cji programu.

W województwie ∏ódzkim odby∏y si´ ju˝
dwa nabory wniosków z∏o˝onych w ramach
ZPORR. Finalizacja I naboru nastàpi, gdy
wojewoda podpisze ostatnie umowy finan-
sowanych projektów. 

Sk∏adanie wniosków do drugiego naboru
odby∏o si´ na prze∏omie wrzeÊnia i paêdzier-
nika. Teraz znajdujà si´ one w r´kach eks-
pertów. Ostateczna ocena merytoryczna za-
koƒczona b´dzie w marcu, po czym stanà
si´ one przedmiotem analizy komitetu steru-
jàcego, nast´pnie zarzàdu województwa,
który uchwali list´ priorytetów do realizacji.

Warto wiedzieç, ˝e na realizacj´ progra-
mu ZPORR w latach 2004-2006 Polska

otrzyma∏a 13 mld euro, a na realizacj´ 16
zintegrowanych programów operacyjnych
na lata 2007-2013 nasze paƒstwo spodziewa
si´ dostaç ok. 70 mld euro. 

Przeznaczona dla regionu ∏ódzkiego na
lata 2004-2006 kwota 158 mln euro w ra-
mach ZPORR na pewno oka˝e si´ niewy-
starczajàca. W niektórych dzia∏aniach war-
toÊç zg∏aszanych wniosków przekracza
przyznanà na te cele wielkoÊç. Chodzi m.in.
o projekt: rozwój lokalny. Rezerwy znajdujà
si´ natomiast w dzia∏aniu: zdegradowane
obszary miejskie poprzemys∏owe i powoj-
skowe. O ostatecznym wykorzystaniu Êrod-
ków zadecyduje zarzàd województwa.

W samorzàdzie województwa ∏ódzkiego
przystàpiono do prac nad nowà strategià
rozwoju regionu, w oparciu o którà budo-
wany b´dzie program operacyjny na lata
2007-2013. Obydwa dokumenty konstru-
owane b´dà w ramach Êcis∏ej konsultacji
z samorzàdami lokalnymi.

Wicemarsza∏ek województwa ∏ódzkiego
Zbigniew ¸uczak odby∏ ju˝ pierwsze infor-
macyjne spotkania z przedstawicielami pod-
regionów. 

– RoÊnie znaczenie regionu ∏ódzkiego nie
tylko w Polsce, ale i w ca∏ej Europie – twier-
dzi wicemarsza∏ek Zbigniew ¸uczak. – Budo-
wane ju˝ autostrady, które przetnà si´ pod
Strykowem, oraz planowane dwie równie po-
t´˝ne inwestycje: lotnisko w Babsku i budowa
szybkiej kolei do stolicy uczynià z naszego
województwa region niezwykle atrakcyjny,
o czym Êwiadczy ju˝ analiza przeprowadzona
przez CEBR – jeden z najwa˝niejszych oÊrod-
ków analitycznych w Wielkiej Brytanii – któ-
ry umieÊci∏ województwo ∏ódzkie na 3 miejscu
w Polsce, wÊród najszybciej rozwijajàcych si´
regionów w Unii Europejskiej. Lepiej zago-
spodarujemy zbiorniki wodne Jeziorsko i su-
lejowski, ˝eby uatrakcyjniç region pod wzgl´-

dem turystycznym i wypoczynkowym. Przed
nami sporo wyzwaƒ i jeszcze wi´cej pracy,
a przecie˝ cz∏owiek jest tyle wart, ile mo˝e
daç z siebie innym – przekonuje wicemarsza-
∏ek Zbigniew ¸uczak (na zdj´ciu).

W podregionach uzgodniono, ˝e zarówno
zarzàd województwa, jak i pracownicy De-
partamentu Polityki Regionalnej b´dà syste-
matycznie spotykaç si´ z przedstawicielami
podregionów, zdawaç relacje i konsultowaç
przedsi´wzi´cia. 

– Nie ma najmniejszych powodów, ˝eby
spotkania przedstawicieli Departamentu
Polityki Regionalnej nie by∏y organizowane
z poszczególnymi samorzàdami powiatowy-
mi – twierdzi Zbigniew Bursa, zast´pca dy-
rektora tego departamentu. Tak by∏o 2 lute-
go w Lipcach Reymontowskich na spotka-
niu pod przewodnictwem marsza∏ka Stani-
s∏awa Witaszczyka z samorzàdowcami po-
wiatu skierniewickiego i 3 lutego w Bia∏ej
z samorzàdowcami powiatu wieluƒskiego
pod kierunkiem wicemarsza∏ka Zbigniewa
¸uczaka. 

W∏odzimierz Mieczkowski

Po˝àdany rozwój

Pismo Samorzàdowe wójedztwa ¸ódzkiego

Na lata 2004-2006 dla województwa ∏ódzkiego w ramach programu ZPORR w dzia∏a-
niu 1.5 „Infrastruktura spo∏eczeƒstwa informacyjnego” przewidziano 31.680.726,75 z∏.
Do realizacji po pierwszym naborze zaakceptowano 6 projektów na kwot´
21.401.728,01 z∏:
1. Miasto ¸ódê – „e-¸ódê – zakup i wdro˝enie elektronicznego urz´du w Urz´dzie
Miasta ¸odzi”.
2. Gmina Parz´czew – „Rozwój i upowszechnienie infrastruktury spo∏eczeƒstwa infor-
macyjnego w wiejskiej gminie Parz´czew”.
3. Powiat wieluƒski, sieradzki i wieruszowski – „Regionalna Platforma Cyfrowa – Po-
wiaty: wieluƒski, sieradzki i wieruszowski”.
4. Gmina Nowosolna – „Elektroniczny system us∏ug dla ludnoÊci gminy Nowosolna”.
5. Powiat podd´bicki – „Przyjazna administracja – informatyzacja urz´dów powiatu
podd´bickiego”.
6. Miasto ¸ódê – „Baza us∏ug medycznych udzielanych mieszkaƒcom m. ¸odzi –
BUM”.
W drugim naborze zg∏oszono 21 projektów na kwot´ 36.594.181,18 z∏. 

Skrzy˝owanie drogi krajowej S8 
(Warszawa-Wroc∏aw) z drogà 726 
w kierunku Opoczna



4 www.lodzkie.plPismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

do dyskusjiproblem

Czy posiadanie niewielkiej iloÊci marihu-
any, kokainy a nawet heroiny nie b´dzie
w Polsce karalne? W resorcie zdrowia po-
wsta∏ projekt zmian w ustawie o przeciwdzia-
∏aniu narkomanii, który dopuszcza posiada-
nie takich narkotyków na w∏asny u˝ytek. Co
prawda jest to tylko projekt i do jego ustawo-

wego zatwierdzenia jeszcze daleko, a minister
planuje szerokie konsultacje w tej sprawie
m.in. ze Êrodowiskami zajmujàcymi si´ pro-
blemem narkomanii, to jednak ju˝ teraz po-
mys∏ ten wywo∏a∏ sporo kontrowersji. 

W województwie ∏ódzkim instytucjà koor-
dynujàcà dzia∏ania zwiàzane z zapobiega-
niem narkomanii jest Regionalne Centrum
Polityki Spo∏ecznej przy Urz´dzie Marsza∏-
kowskim w ¸odzi. Jak wynika z ostatnich ba-
daƒ, dzi´ki realizowanym i koordynowanym
przez RCPS dzia∏aniom – przy wydatnym
wsparciu samorzàdu województwa – wzrost
narkomanii w ¸ódzkiem uda∏o si´ zahamo-

waç. I to jest sukces. Czy proponowane zmia-
ny ustawowe nie zniweczà dotychczasowych
wysi∏ków w walce z tym na∏ogiem?

Dorota Biskupska-Neidowska, cz∏onek za-
rzàdu województwa, nie ma najmniejszych
wàtpliwoÊci w tej kwestii i nie dopuszcza my-
Êli o liberalizacji przepisów ustawowych.

– W jaki sposób mielibyÊmy prowadziç poli-
tyk´ prewencyjnà, skoro równoczeÊnie przymy-
kalibyÊmy oko na jednà... mo˝e dwie „dzia∏ki”?
Wiadomo, ˝e zjawisko narkomanii jest coraz
wi´kszym problemem nie tylko w Polsce i obej-
muje coraz szersze kr´gi m∏odzie˝y nie tylko
w miastach, i nie tylko dzieci zamo˝nych rodzi-
ców. Przecie˝ wcià˝ nie mo˝emy poradziç sobie
z alkoholizmem, to dlaczego mielibyÊmy po-
zwalaç na narkotyki? ˚adnej tolerancji dla tej
plagi naszych czasów.

Zmiany dotyczàce legalizacji posiadania
niewielkiej iloÊci narkotyków wprowadzono
w Holandii i okaza∏y si´ one tam ca∏kowitym
niewypa∏em, a nawet uznaje si´ je obecnie za
b∏àd. Rosnà tam wskaêniki spo∏ecznego nie-
przystosowania, nieumiej´tnoÊci pe∏nienia
ról spo∏ecznych, np. rodzicielskich. 

W wypowiedziach urz´dników minister-
stwa przewija si´ przede wszystkim troska
o policjantów, którzy nie mogà skupiç si´ na
poszukiwaniu „grubych ryb” z narkobiznesu,
bo muszà zajmowaç si´ „p∏otkami”. Z dru-
giej strony, policjanci mówià, ˝e handlujàcy
narkotykami dilerzy majà zwykle przy sobie
w∏aÊnie te „niewielkie” iloÊci. To w∏aÊnie na
proÊb´ policjantów wprowadzono przed 5 la-
ty przepis dotyczàcy karania za posiadanie
nawet niewielkiej iloÊci narkotyków. 

– Problemami narkomanii w wojewódz-
twie ∏ódzkim zajmuj´ si´ ju˝ 10 lat. Dlatego
nie tylko prywatnie, ale jako osoba reprezen-
tujàca pewne dzia∏ania realizowane przez sa-
morzàd województwa, dotyczàce przeciw-
dzia∏ania narkomanii, jestem przeciwna libe-
ralizowaniu przepisów – mówi Anna Mro-
czek, dyrektor Regionalnego Centrum Poli-
tyki Spo∏ecznej w ¸odzi.

– Wed∏ug mnie, nie mo˝e byç w ustawie ta-
kich zapisów, które mog∏yby byç odebrane
jako przyzwolenie w∏adzy na pewne negatyw-
ne zjawiska, które dziejà si´ w paƒstwie i któ-
re to zjawiska ta sama w∏adza zwalcza, bo
m.in. do tego jest powo∏ana. Proponowany
zapis mo˝e byç tak w∏aÊnie interpretowany
i spowoduje negatywny odbiór spo∏eczny, ˝e
w Polsce jest przyzwolenie na posiadanie
i branie narkotyków. Motywy wprowadzenia
zmian sà obce na przyk∏ad dla matki, której
w ciàgu jednej minuty wali si´ ca∏ej ˝ycie, bo

dowiaduje si ,́ ˝e jej dziecko jest uzale˝nione
od narkotyków. 

Wed∏ug dyrektor Anny Mroczek, propo-
zycje zmian w ustawie mogà wynikaç z tego,
i˝ ich inicjatorzy chcieliby, aby wszelkie zapi-
sy w ustawach nie by∏y martwymi zapisami.
Z kolei to ostatnie wynika cz´sto po prostu
z braku pieni´dzy. Mo˝e to dotyczyç na przy-
k∏ad dyrektorów zak∏adów penitencjarnych,
którzy – w myÊl obowiàzujàcej obecnie usta-
wy – borykali si´ z problemem osób, które
trafia∏y do zak∏adów karnych za posiadanie
niewielkiej iloÊci narkotyków. Natomiast na
terenie tych zak∏adów nie by∏o odpowiednie-
go zaplecza pozwalajàcego na leczenie tych
osób. Zresztà w myÊl ustawy, osoba która po-
siada∏a narkotyki, a jest osobà uzale˝nionà,
mo˝e kar´ wi´zienia zamieniç na obowiàzek
leczenia. I tu powstaje kolejny problem, bo
brakuje  miejsc w oÊrodkach lecznictwa. 

Samorzàd województwa ∏ódzkiego przy-
wiàzuje du˝à wag´ do problemu narkomanii.
Efektem tego jest wojewódzki program zapo-
biegania narkomanii na lata 2003-2005, któ-
rego realizacj´ koordynuje RCPS, a który to
program jest spójny z ustawà o zapobieganiu
narkomanii. G∏ównym jego celem jest ogra-
niczenie u˝ywania narkotyków. Profilaktyka
prowadzona w ramach programu ma dopro-
wadziç m.in. do zahamowania wzrostu oka-
zjonalnego u˝ywania narkotyków przez m∏o-
dzie˝ szkolnà. 

– W województwie ∏ódzkim dzi´ki Êrod-
kom finansowym z bud˝etu samorzàdu woje-
wództwa uda∏o si´ nam otworzyç oddzia∏
specjalizujàcy si´ w detoksykacji osób uza-
le˝nionych od Êrodków psychoaktywnych in-
nych ni˝ alkohol. W tej chwili ju˝ wiem, ˝e
dyrektor szpitala b´dzie poszerza∏ ten od-
dzia∏ o cz´Êç terapeutycznà, bo wiadomo, ˝e
detoksykacja nie wystarczy – mówi Anna
Mroczek.

WczeÊniej problem narkomanii uwa˝ano
za dotyczàcy g∏ównie dzieci i m∏odzie˝y ze
Êrodowisk patologicznych. Obecnie „biorà”
równie˝ dzieci z rodzin o wysokim statusie
spo∏ecznym. W coraz wi´kszym stopniu pro-
blem dotyka równie˝ m∏odzie˝y z terenów
wiejskich, która zacz´∏a w wi´kszej liczbie
doje˝d˝aç do szkó∏ w miastach. 

– Wed∏ug mnie najwi´kszym nowym pro-
blemem jest to, ˝e kiedyÊ diler narkotykowy
sta∏ na ulicy, a dzisiaj narkotyki kupuje si´
przez telefony komórkowe czy Internet. Mó-
wimy o tym g∏oÊno, by rodzice wzi´li to sobie
do serca – mówi Anna Mroczek.

Krzysztof Karbowiak

Kontrowersyjna propozycja



arta w powiecie sieradzkim – oÊrodek
samorzàdu miejskiego i gminnego, 

3,5 tys. mieszkaƒców – obchodzi w tym roku 
750-lecie uzyskania praw miejskich.

Administracyjne granice tej gminy obejmujà
253 km2 i wed∏ug statystyki jest to jedna z naj-
wi´kszych jednostek samorzàdowych powiatu,
bowiem w jej 48 so∏ectwach znajduje si´ 68
miejscowoÊci, w których mieszka 14 tys. osób.

Przygotowania do jubileuszowych imprez
zwiàzanych z obchodami 750-lecia,  absorbu-
jà radnych nieomal bez reszty. I chocia˝ wiele
wskazuje, ˝e rezultaty tych zabiegów mogà
byç interesujàce, to miejscowy aktyw wcale nie
traci z oczu innych problemów. Codzienna
rzeczywistoÊç nasuwa bowiem tak˝e wa˝niej-
sze wyzwania chwili, mogàce rzutowaç na dal-
sze perspektywy rozwoju ca∏ej okolicy.

Stajemy si´ spo∏eczeƒstwem postindustrial-
nym, wi´c wiadomo, ˝e w najbli˝szych latach
liczyç si´ b´dà wygodne sposoby sp´dzania
wolnego czasu, którego jest coraz wi´cej. Ju˝
dziÊ wa˝na dla mieszkaƒców gminy sta∏a si´
kwestia kompleksowego zagospodarowania
brzegowej strefy zbiornika Jeziorsko – na kra-
w´dzi Wielkopolski. Dlatego te˝ przy rozwià-
zywaniu problemów brane sà pod uwag´ pro-
pozycje sàsiednich powiatów i województw
oraz wspólne mo˝liwoÊci pozyskiwania Êrod-
ków finansowych z UE.

˚ywio∏owa parcelacja okolicznych gruntów
rolnych, przeprowadzona we wst´pnym okre-
sie budowy tego akwenu, spowodowa∏a ba∏a-

gan, który na ka˝dym kroku nadal rzuca si´
w oczy. Chaotycznie utworzone dzia∏ki rekre-
acyjne przemieszane sà w wielu miejscach z pa-
stwiskami i uprawami. Wprawdzie urozmaice-
nie takie tworzy urokliwy klimat dla wypoczy-
wajàcych – ale niestety – nie gwarantuje odpo-
wiedniego standardu us∏ug. Wzd∏u˝ linii brze-
gowej nie ma bowiem rozwini´tej infrastruktu-
ry. W wielu miejscach nadal brakuje utwardzo-
nych dróg dojazdowych i parkingów, wody pit-
nej, lokalnych oczyszczalni Êcieków, sieci kana-
lizacyjnej, w pe∏ni bezpiecznych kàpielisk,
przystani ˝eglarskich z prawdziwego zdarzenia
oraz us∏ug hotelarskich czy gastronomicznych
na oczekiwanym poziomie. Przyleg∏e gospo-
darstwa ekologiczne nie sà w stanie zaofero-
waç turystom wypoczynku w przyzwoitych
warunkach. 

Ten rozleg∏y, drugi – jak pami´tamy –
sztuczny akwen w centralnej Polsce: m∏odszy
brat Zalewu Sulejowskiego, zosta∏ oddany do
eksploatacji we wrzeÊniu 1986 r. W myÊl za∏o-
˝eƒ - mia∏ byç barierà dla wiosennych powo-
dzi, wyst´pujàcych w strefie dolnego biegu
Warty. 

W sàsiedztwie znajdujà si´ rozleg∏e poldery
odwadniane przez cztery przepompownie. Ca∏a
inwestycja – jak do tej pory – spe∏nia swojà rol ,́
kszta∏tujàc równowag´ hydrologicznà obszaru.
Nawadnia blisko 600 km kw., a przy okazji jest
wykorzystywana do celów przemys∏owych zie-
mi kaliskiej. Lustro wody zbiornika zmienia si´
w cyklu rocznym od maksymalnej powierzchni

42 km kw. do 18 km kw. w sezonie jesienno-zi-
mowym. Raz ma d∏ugoÊç 16,5 km, innym ra-
zem – 7 km. SzerokoÊç zbiornika wynosi od 1,8
do 3 km, a w najg∏´bszych miejscach nie prze-
kracza 3 m. 

W 1994 r. uruchomiona zosta∏a elektrownia
wodna Jeziorsko o mocy 2 MW,  zdolna po-
kryç z tego alternatywnego êród∏a zapotrzebo-
wanie niewielkiego miasteczka. 

Niemal równoczeÊnie okaza∏o si ,́ ˝e zbior-
nik jest tak˝e wa˝nym punktem na trasach
przelotów dzikiego ptactwa, którego stada by-
tujà w cz´Êci tzw. cofki,  stanowiàcej Êcis∏y re-
zerwat przyrody z ciekawymi okazami flory
i fauny oraz strefà ciszy. Ornitolodzy twierdzà,
˝e jest to ostoja 130 skrzydlatych gatunków,
które niestety – tak naprawd´ – dewastujà tak-
˝e okoliczne pola uprawne.

Rozwiàzanie istniejàcych problemów ma
s∏u˝yç polepszeniu mo˝liwoÊci aktywnego wy-
poczynku oraz stworzeniu rozleg∏ego i w pe∏ni
zespolonego oÊrodka rekreacji. Takie sà ambi-
cje zarówno samorzàdowców Warty – inicjato-
rów ca∏ego przedsi´wzi´cia, jak równie˝ akty-
wu terytorialnego Wielkopolski – z miast
i gmin Dobra oraz P´czniew, razem z ich jed-
nostkami nadrz´dnymi – macierzystymi staro-
stwami podd´bickim i tureckim. 

Burmistrz Warty Jan Serafiƒski podkreÊla,
˝e ca∏emu przedsi´wzi´ciu, które wpisuje si´
w strategi´ rozwoju obu regionów, patronujà
marsza∏kowie województwa poznaƒskiego
i ∏ódzkiego, a tak˝e prezes Narodowego Fun-
duszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej razem ze swoimi odpowiednikami
w Poznaniu i ¸odzi. Wprawdzie wst´pne prze-
s∏anki takiego programu sà ju˝ zarysowane,
ale teraz chodzi o wypracowanie wspólnej –
oficjalnej wersji dokumentu. 

Zdaniem burmistrza, to kwestia najbli˝-
szych miesi´cy. Do przeznaczenia na cele re-
kreacji zbiorowej, tzn. budowy nowoczesnego
oÊrodka wypoczynku, sà jeszcze tereny le˝àce
blisko zapory – w rejonie Ostrowa Warckiego.
Radni gminy Warta z∏o˝yli ju˝ wniosek do
unijnego programu Leader, prezentujàc scena-
riusz przedsi´wzi´cia. Najpierw – zgodnie
z wymogami – majà zostaç wy∏onieni lokalni
liderzy i lokalne grupy dzia∏ania, które przej-
mà obowiàzki zwiàzane z organizacjà dzia∏al-
noÊci us∏ugowej i gospodarczej na tych obsza-
rach. W drugim etapie realizacji (rok przysz∏y)
przewidziane jest wypracowanie koncepcji
zintegrowanego zagospodarowania zbiornika;
trzecia faza to ju˝ realizacja poszczególnych
inwestycji. Poczàwszy od drugiego etapu, rola
samorzàdu ogranicza si´ – wed∏ug przyj´tych
za∏o˝eƒ – do nadzorowania prac, natomiast
reszt´ obowiàzków przejmujà na siebie instytu-
cje pozarzàdowe, liderzy i prywatni przedsi´-
biorcy – wyjaÊnia burmistrz Jan Serafiƒski.

Jerzy Gal´ba
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prezentacje

Gmina Warta
Dla siebie i dla wnuków...

W
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kultura

Muzyka êróde∏, muzyka etniczna, muzyka
korzeni – te s∏owa s∏yszymy coraz cz´Êciej.
Szybkie odradzanie si´ ma∏ych ojczyzn, po-
szukiwanie etnicznej to˝samoÊci przejawia
si´ wi´c tak˝e i w dziedzinie muzyki. W istnej
fuzji przeró˝nych stylów nawiàzujàcych do
muzycznych tradycji, jakà obserwujemy dzi-
siaj, wy∏aniajà si´ dwa zasadnicze nurty. Je-
den – ten bardziej powszechny – to przetwa-
rzanie na ró˝ny sposób wàtków tradycyjnych.
Tak ˝ywotna dziÊ, wielobarwna muzyka fol-
kowa jest jednym z najdobitniejszych tego
przejawów. Nurt drugi – to zabiegi zmierzajà-
ce do piel´gnowania tradycji muzycznych
„u êród∏a”. Zatrzymajmy si´ chwil´ w∏aÊnie
przy tym nurcie, jako ̋ e wart jest on szczegól-
nej troski i zainteresowania, i to chyba nie tyl-
ko w wàskim kr´gu mi∏oÊników. Autentyczna
muzyka ludowa – czy jeszcze istnieje? Oczy-
wiÊcie wspó∏czesny Êwiat sztuki ludowej –
w tym te˝ i muzyki – ró˝ni si´ znacznie od
dawnego, a g∏´bokie przemiany, jakie zasz∏y
na tym polu, odbi∏y si´ równie˝ na wra˝liwo-
Êci estetycznej i wyobraêni muzycznej twór-
ców i odbiorców. Tradycyjny folklor muzycz-
ny w wi´kszoÊci regionów kraju egzystuje ju˝
tylko w pami´ci najstarszych mieszkaƒców
wsi, znajduje si´ niejako w stanie „hiberna-
cji”. Jednà z mo˝liwoÊci jego reaktywowania
jest ˝ywa prezentacja na ró˝nego rodzaju
spotkaniach folklorystycznych. Sà to wpraw-
dzie prezentacje estradowe, pozbawione pier-
wotnej funkcji i kontekstu kulturowego,
przekazujà jednak cechy pierwowzoru mu-
zycznego, a wi´c ludowego repertuaru i – co
istotne – sposobu wykonania. Sposobu
utrzymanego w specyficznych dla muzyki lu-
dowej normach estetycznych.

W województwie ∏ódzkim – ogarniajàcym
kilka regionów etnograficznych: ∏´czycki, sie-

radzki, opoczyƒski, ∏owicki, rawski – wcià˝
jeszcze (choç coraz rzadziej) spotkaç mo˝na
znakomitych muzyków ludowych. Zw∏aszcza
w takich „zag∏´biach” folkloru jak sieradzkie
czy opoczyƒskie. Nierzadko ju˝ s´dziwi, sà
skarbnicà wiedzy o dawnej muzyce swej oko-
licy. To, ˝e mo˝emy ich gr´ jeszcze us∏yszeç na
˝ywo, jest w du˝ej mierze zas∏ugà penetrujà-
cych ziemi´ ∏ódzkà badaczy i regionalistów.
Wcià˝ udaje im si ,́ cz´sto wbrew znanym do-
brze w Êrodowisku trudnoÊciom natury ad-
ministracyjnej, organizacyjnej czy finanso-
wej, wyszukaç ciekawych artystów ludowych
– Êpiewaków, instrumentalistów, pomóc wy-
dobyç z zakamarków ich pami´ci stare melo-
die, zach´ciç do muzykowania, przygotowaç
do wyst´pów. Zwykle ci Êwietni muzycy, daw-
niej znani i wzi´ci w swojej okolicy, wskutek
braku zainteresowania wiejskà muzykà w ich
rodzimym Êrodowisku i zmieniajàcych si´
szybko mód i upodobaƒ – na wiele lat zaprze-
stali gry. Te same przyczyny powodowa∏y
(i nadal powodujà), ˝e nierzadko przechodzi-
li na inny, bardziej popularny repertuar i styl
gry. Dzisiaj, najciekawsi spoÊród nich, a wy-
∏onieni w trakcie gminnych, powiatowych
i wojewódzkich przeglàdów folklorystycz-
nych majà tak˝e mo˝liwoÊç zaprezentowania
swego kunsztu na presti˝owym, organizowa-
nym corocznie Ogólnopolskim Festiwalu Ka-
pel i Âpiewaków Ludowych w Kazimierzu
Dolnym. Warto wiedzieç, ˝e obowiàzuje tam
zasada prezentowania wy∏àcznie folkloru au-
tentycznego, nie poddanego dzia∏aniom styli-
zatorskim. I tak, ka˝dego niemal roku na de-
skach festiwalowej estrady kazimierskiej –
obok artystów z tak pr´˝nych pod wzgl´dem
piel´gnowania folkloru regionów jak Wielko-
polska czy regiony górskie (z Podhalem na
czele) – pojawiajà si´ tak˝e silne reprezentacje

naszego województwa. Przypomnijmy na-
szych laureatów chocia˝by z ostatniej edycji
festiwalu, z czerwca 2004 roku. Liczba przy-
znanych wysokich nagród mówi sama za sie-
bie. W kategorii solistów instrumentalistów
„Baszt´”, czyli g∏ównà nagrod ,́ jury przy-
zna∏o skrzypkowi Tadeuszowi Kubiakowi
z Michowic. Jednà z pierwszych nagród
otrzyma∏ skrzypek Józef Tomczyk z Mroczek
Ma∏ych, a jednà z drugich – skrzypek Roman
Wojciechowski z Tomaszowa Mazowieckie-
go. Znakomitymi kapelami okaza∏y si´ trzy
zespo∏y równie˝ z województwa ∏ódzkiego –
kapela Andrzeja Leszczyƒskiego z Michowic
(I nagroda), kapela z Moszczenicy oraz kape-
la Jana Kieliszka z Konewki (dwie drugie na-
grody). Jak widaç – prym wiodà skrzypkowie,
bo przecie˝ skrzypce by∏y dominujàcym in-
strumentem w naszym regionie. By∏y najwa˝-
niejszym instrumentem kapel Êrodkowej Pol-
ski, a towarzyszy∏y im basy, b´benek lub b´-
ben, czasem te˝ harmonia. Mistrzowsko
i z werwà wykonane przez nasze kapele polki,
oberki, owijoki, Êwiatówki i chodzone przy-
wo∏a∏y klimat dawnych wiejskich zabaw
z wielkiego obszaru Êrodkowopolskiego. Tra-
dycje Êpiewu ludowego przypomnia∏a na fe-
stiwalu, reprezentujàca województwo ∏ódzkie
Stefania Wiàz z Sieradza, której przypad∏a II
nagroda. I jeszcze jedno nazwisko, które
w dziejach kultury ludowej województwa
∏ódzkiego z pewnoÊcià si´ uwieczni – Antoni-
na Majda, Êpiewaczka z Mas∏owic ko∏o Wie-
lunia. Tym razem otrzyma∏a nagrod´ specjal-
nà dla najstarszych uczestników festiwalu
(pani Antonina ma 88 lat). Nagrodzono tak-
˝e jej Êpiewajàcych uczniów z D´bicy. Ta wy-
bitna artystka ludowa ju˝ wielokrotnie za-
chwyci∏a jury („Baszta” w 1995 r.) i publicz-
noÊç. Zachwyci∏a wspania∏ym archaicznym
repertuarem (pieÊni obrz´dowe, ballady, pie-
Êni religijne, przyÊpiewki...), pi´knym stylem
Êpiewu, zachowujàcym starà, regionalnà ma-
nier´ wykonawczà, no i tak˝e swà niespo˝ytà
energià i humorem. 

Proces ubo˝enia kultury tradycyjnej, re-
gionalnej post´puje bardzo szybko. Bezpo-
Êredni, ˝ywy kontakt z muzykami, zwiàzany-
mi jeszcze z u˝ytkowà funkcjà muzyki i jej
naturalnym mi´dzypokoleniowym przeka-
zem, z pewnoÊcià jest wa˝ny i potrzebny. Mo-
˝e inspirowaç tak˝e m∏ode pokolenie do kul-
tywowania dawnego regionalnego repertu-
aru. A stare melodie i rytmy rodem spod ¸´-
czycy czy Wielunia mogà stanowiç cenne
i oryginalne êród∏o w modnym dzisiaj nurcie
„music revival” – muzyki odzyskanej.

Violetta Przerembska

Kunszt ludowego muzykowania

Skrzypek W∏adys∏aw S∏omiƒski z Wierzchlasu z uczniem
(z arch. festiwalu w Kazimierzu).
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wywiad miesiàca

– 17 lutego 1915 roku odby∏ si´ w ¸odzi kon-
cert na rzecz zubo˝a∏ych i bezrobotnych muzy-
ków, w którym wzi´∏o udzia∏ 60 wykonawców.
Poprowadzi∏ go Tadeusz Mazurkiewicz. By∏ to
pierwszy koncert orkiestry, zwanej od tamtego
czasu ¸ódzkà Orkiestrà Symfonicznà. W tym
roku przypada 90. rocznica jej powstania. Zor-
ganizowany z tej okazji uroczysty koncert  po-
prowadzi∏ pan 18 lutego 2005 r. 

– Powstanie w ¸odzi sta∏ej orkiestry symfo-
nicznej by∏o wa˝nym dla dziejów miasta wyda-
rzeniem. Poprowadzenie koncertu jubileuszo-
wego by∏o dla mnie du˝ym zaszczytem. Uro-
czystoÊç ta, dokumentujàca nieprzerwanà
dzia∏alnoÊç drugiej pod wzgl´dem wieku – po
warszawskiej – filharmonii w Polsce, jest  do-
nios∏ym momentem. Dzi´ki warunkom, jakie
stwarza nowy gmach i sala koncertowa, jubile-
usz mia∏ wspania∏à opraw ,́ godnà wartoÊci
i znaczenia, jakie istnienie tego zespo∏u mia∏o
i ma dla dziejów miasta. Tego wieczoru wystà-
pili: orkiestra symfoniczna i chór Filharmonii
¸ódzkiej, Piotr Paleczny, a na program z∏o˝y∏y
si´: uwertura Coriolan Ludwika van Beethove-
na (wykonana podczas I koncertu ¸OS), IV
Symfonia koncertujàca Karola Szymanow-
skiego dedykowana naszemu patronowi Artu-
rowi Rubinsteinowi, poemat symfoniczny Od-
wieczne pieÊni Mieczys∏awa Kar∏owicza oraz
Exodus Wojciecha Kilara.

– Wkraczajàc w czwarty rok pe∏nienia funk-
cji dyrektora artystycznego Filharmonii ¸ódz-
kiej, ma pan ju˝  powa˝ne doÊwiadczenia, ale
tak˝e stojà przed panem nowe wyzwania...

– Musz´ przyznaç, i˝ przez te lata z˝y∏em si´
z zespo∏em – sprawuj´ równie˝ funkcj´ I dyry-

genta – z miastem, publicznoÊcià... Widz´ te˝
sens swojego udzia∏u w tworzeniu najnowszej
historii Filharmonii ¸ódzkiej. Chcia∏bym, by
koncerty zawsze kojarzy∏y si´ widzom z bardzo
pozytywnymi prze˝yciami, dlatego myÊl´
o stworzeniu – towarzyszàcego pobytowi w
filharmonii – pewnego klimatu. Muzyka jest
dla mnie rzeczà tajemniczà i niepoj´tà, chcia∏-
bym, by taka by∏a równie˝ dla widza, który,
wchodzàc do filharmonii, zostawia∏by na ze-
wnàtrz ca∏y rzeczywisty Êwiat. Mo˝e jest to
utopia, ale...

Jestem zwolennikiem filharmonii tradycyj-
nej, jak niektórzy mówià – konserwatywnej.
Uwa˝am zatem, ˝e filharmonia zawsze powin-
na dawaç gwarancj´ najwy˝szej jakoÊci prezen-
towanej w niej muzyki, a sam fakt wykonywa-
nia dzie∏a w∏aÊnie tam – jednoznacznie wska-
zywaç na klas´ tego dzie∏a. 

– Co chcia∏by pan w repertuarze zmieniç,
utrzymaç, wprowadziç...? 

– Nowy budynek wywo∏uje zrozumia∏e zain-
teresowanie, z czasem b´dzie ono mala∏o, to
normalne zjawisko. Dlatego chcia∏bym zapro-
ponowaç s∏uchaczom odpowiednià liczb´ kon-
certów z ró˝norodnym, dajàcym  mo˝liwoÊç
wyboru, repertuarem. Pomys∏ów mam bardzo
wiele. Mo˝na by np. wprowadziç koncerty re-
alizowane w sposób zbli˝ony do niegdyÊ pro-
wadzonych przez Leonarda Bernsteina, zakty-
wizowaç Êrodowisko studenckie, mo˝e za∏o˝yç
klub m∏odych mi∏oÊników muzyki... oczywi-
Êcie, oprócz sta∏ego piàtkowego nurtu koncer-
tów symfonicznych...

– Co zdecydowa∏o, ˝e zosta∏ pan dyrygentem?
– Pochodzàc z tzw. dobrego domu muzycz-

nego, bardzo wczeÊnie rozpoczà∏em nauk´ mu-
zyki, jednak podj´cie decyzji o wyborze zawo-
dowej drogi spowodowa∏a moja wielka fascy-
nacja sylwetkà Tadeusza Struga∏y – wspania∏e-
go cz∏owieka, artysty i pedagoga.

– Pod koniec 2004 roku obchodzi∏ pan jubile-
usz 30-lecia pracy artystycznej...

– Prac´ zawodowà rozpoczà∏em w 1974 r.,
tu˝ po uzyskaniu dyplomu. Zosta∏em wówczas
asystentem dyrygenta filharmonii wroc∏aw-
skiej. Kolejno sprawowa∏em funkcj´ II dyry-
genta, a po 5 latach pracy otrzyma∏em anga˝
na stanowisko dyrektora naczelnego i arty-
stycznego tej˝e filharmonii. 30 lat pracy da∏o
mi bardzo wiele doÊwiadczeƒ, satysfakcji....
Mia∏em nie tylko mo˝liwoÊç pracy z wszystki-
mi polskimi orkiestrami symfonicznymi, ale
tak˝e by∏em zapraszany do udzia∏u w bardzo
presti˝owych koncertach i festiwalach organi-
zowanych na Êwiecie. Musz´ przyznaç, i˝ kiedy
podejmowa∏em decyzj´ o wyborze drogi zawo-
dowej, nie zdawa∏em sobie sprawy z odpowie-
dzialnoÊci cià˝àcej na dyrygencie wobec kom-
pozytora, muzyków, publicznoÊci... Mo˝e naj-
bardziej wobec publicznoÊci. Ta odpowiedzial-
noÊç przysz∏a póêniej. 

– Na estradzie co jest dla pana najwa˝niejsze? 
– Gdy wychodzimy na estrad ,́ zaczynamy

graç, i nie mo˝emy ju˝ niczego powtórzyç...
Nie jest tak, jak kiedyÊ wydawa∏o mi si ,́ ˝e
istotà dyrygowania jest bardzo dobra i porzàd-
na technika manualna. To jest taka, jakby psy-
chiczna wi´ê z wykonawcami i muzykà, którà
oni kreujà. Musi istnieç pewna fascynacja. I to
z obu stron.

– Czy na estradzie by∏ pan kiedyÊ „po drugiej
stronie”?

– Tak. KiedyÊ w zespole brakowa∏o harfy.
Zast´powa∏em jà, grajàc na fortepianie. Czasy
licealne...

– A w jakim repertuarze czuje si´ pan najle-
piej?

– Nie ukrywam, ˝e najwi´cej satysfakcji da-
jà mi du˝e dzie∏a romantyczne i neoroman-
tyczne.

– Z pewnoÊcià jako dyrygent i dyrektor arty-
styczny Filharmonii ¸ódzkiej ma pan swoje ma-
rzenia. Gdyby pan móg∏ wybraç jeden, jedyny
utwór, co by to by∏o i gdzie zagrane?

-Wiadomo! W ¸odzi! A marzeniem mojego
˝ycia jest dyrygowanie Symfonià Tysiàca Gu-
stawa Mahlera. Sam Mahler powiedzia∏, ˝e to
ju˝ nie jest muzyka. To kosmos! Prosz´ sobie
tylko wyobraziç – tysiàc wykonawców!... 

Rozmawia∏a:
Bo˝ena Pellowska-Chudobiƒska

Muzyka tajemnicza i niepoj´ta...
Rozmowa z dyrektorem artystycznym Filharmonii ¸ódzkiej im. A. Rubinsteina 

Markiem Pijarowskim w 90. rocznic´ powstania ¸ódzkiej Orkiestry Symfonicznej
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kultura

– Lutnictwo – sztuka tworzenia z „kawa∏ka
drewna” instrumentu, przemawiajàcego do naj-
g∏´bszych uczuç cz∏owieka. Sztuka – w po-
wszechnym odczuciu – zawsze  kojarzona z in-
strumentami smyczkowymi, a w szczególnoÊci
ze skrzypcami. 

– Rodowód skrzypiec nie jest dok∏adnie zna-
ny. Sà efektem ewolucji. Za ich pierwowzór
uwa˝a si´ instrumenty strunowe, z których

dêwi´k wydobywano za pomocà smyczka, po-
chodzàce z X-wiecznej Persji, IX lub X-wiecz-
nych Chin, a ca∏kiem prawdopodobne hipote-
zy wskazujà tak˝e na ich polski rodowód. Dla
mnie skrzypce majà dwa oblicza. Z jednej stro-
ny zawarta jest w nich wielka, magiczna tajem-
nica starych kremoƒskich mistrzów, z drugiej –
to nies∏ychanie kruche, drewniane pude∏ko.
Lutnikami okreÊlano poczàtkowo budowni-
czych lutni, natomiast sama nazwa  wywodzi
si´ od w∏oskiego s∏owa „liutaio”. 

– Wzmianki o ∏ódzkich lutnikach, nazywa-
nych „skrzypcarzami” si´gajà I po∏owy XIX w.
Od 1837 r. dzia∏a∏a te˝ na terenie miasta manu-
faktura Krystiana Seydla, produkujàca wy∏àcz-
nie skrzypce, w której w samym tylko 1845 r.
wyprodukowano a˝ 72 egzemplarze.

– Prawie pi´çdziesiàt lat póêniej, w 1887 r.,
swà dzia∏alnoÊç rozpoczà∏ w ¸odzi znakomity
lutnik – Józef Radzikowski. Kontynuowa∏ jà
jego syn – Józef Radzikowski II, który by∏
drugim w historii prezesem Polskiego Zwiàz-
ku (wówczas Stowarzyszenia) Artystów Lut-
ników, jedynej w Polsce organizacji, do której
przynale˝noÊç daje prawo wykonywania za-
wodu. Teraz miasto nie nale˝y do du˝ych

oÊrodków lutniczych w Polsce. Takim jest Po-
znaƒ, a g∏ównie –  Podhale, gdzie dzia∏a naj-
wi´cej rodów lutniczych i skàd pochodzi pol-
skie drewno rezonansowe. Nies∏ychanie spr´-
˝yste, posiadajàce odpowiednià  twardoÊç
i akustyk ,́ pozyskiwane z rosnàcych w bardzo
trudnych warunkach Êwierków wysokogór-
skich. Legenda mówi, i˝ Steiner, znany bu-
downiczy skrzypiec, szukajàc odpowiedniego

na instrumenty drewna chodzi∏ po lasach,
ostukiwa∏ pnie drzew i s∏ucha∏.

– Mo˝na wi´c zrobiç dobre skrzypce z rodzi-
mego surowca...

– Niezupe∏nie. Instrumenty lutnicze buduje
si´ przede wszystkim ze Êwierku, tak˝e jaworu,
wiele elementów pochodzi z wierzby, bukszpa-
nu, natomiast akcesoria z drewna egzotyczne-
go – hebanu i palisandru. W sumie skrzypce
sk∏adajà si´ z oko∏o 80 elementów. Do dziÊ nie-
podzielnie królujà trzy klasyczne modele,
stworzone przez dawnych mistrzów szko∏y kre-
moƒskiej: Nicola Amatiego, Giuseppe Guar-
neriego del Gesu, a przede wszystkim Antonia
Stradivariego, pochodzàce zw∏aszcza z jego
„z∏otego” okresu. Stradivari podczas swojego
nies∏ychanie twórczego ˝ycia wykona∏ ponad
1000 instrumentów. Jego klientami byli ksià˝´-
ta, dygnitarze koÊcielni, królowie... tak˝e  król
Polski – August II Mocny. Zamówi∏ on dla
swojej kapeli dwanaÊcioro skrzypiec, które
w 1715 r. odebra∏ jego nadworny kapelmistrz.
Niestety, po II wojnie Êlad po tych instrumen-
tach zaginà∏.

– Nie by∏y to jedyne polskie „zwiàzki” ze
Stradivarim. W 1900 r., ówczesny prezes ¸ódz-

kiego Towarzystwa Muzycznego Henryk Groh-
man, kupi∏ w przeddzieƒ koncertu w Berlinie
dla s∏awnego polskiego skrzypka S. Barcewicza
stradivariusa za 50 tysi´cy franków. Pochodzà-
ce z 1717 r., nale˝a∏y wówczas do najdro˝szych
i jednoczeÊnie najlepiej zachowanych skrzypiec
w∏oskiego mistrza. Towarzystwo stara∏o si´ za-
wsze zdobyç grono s∏uchaczy poprzez sensacyj-
ne zapowiedzi, zatem przed koncertem S. Bar-
cewicza odbywajàcym si´ w pierwszych dniach
stycznia 1901 r. og∏oszono, i˝ „graç on b´dzie
na bardzo drogich, niedawno zakupionych przez
H. Grohmana, skrzypcach”.

– W 1939 r. Muzeum Narodowe otrzyma∏o
w depozyt skrzypce sygnowane przez Stradiva-
riego, z datà 1719, oraz dokument potwierdza-
jàcy ich autentycznoÊç, stanowiàce wczeÊniej
w∏asnoÊç nie˝yjàcego ju˝ wówczas ∏ódzkiego
kolekcjonera – Henryka Grohmana. Mo˝e by∏
to kolejny stradivarius Grohmana. Niestety,
równie˝ i po tym instrumencie Êlad zaginà∏. Je-
˝eli natomiast chodzi o zachowane do naszych
czasów instrumenty, to mogà mieç one niejed-
nokrotnie wy∏àcznie wartoÊç historycznà. By-
wa bowiem, i˝ instrumenty po prostu umiera-
jà. Nast´puje tzw. zm´czenie materia∏u, tracà
swoje brzmienie i nic nie jest w stanie przywró-
ciç ju˝ im dawnej ÊwietnoÊci.

– Mówiàc o skrzypcach, nie sposób pominàç
smyczka...

– Ma on kolosalny wp∏yw na brzmienie.
Wprawdzie produkuje si´ smyczki plastikowe,
by∏ czas, gdy Konstatnty Andrzej Kulka u˝y-
wa∏ w∏osia metalowego, jednak ˝aden z tych
„wynalazków” nie jest w stanie zastàpiç ani
drewna, z którego produkuje si´ smyczki, ani
naturalnego koƒskiego w∏osia, które to od se-
tek lat nadajà skrzypcom szlachetny i niepo-
wtarzalny dêwi´k . 

– Blisko 30 lat jest pan korektorem i konser-
watorem instrumentów smyczkowych w filhar-
monii ∏ódzkiej. Wydaje si´, i˝ w pewnym stop-
niu kszta∏tuje pan jakoÊç brzmienia ca∏ego ze-
spo∏u.

– Zawsze s∏u˝y∏em muzykom swojà pomo-
cà. Nigdy nie myÊla∏em, ˝e mam jakiÊ wp∏yw
na tzw. ca∏okszta∏t wykonywanego dzie∏a mu-
zycznego, ale je˝eli przyczyniam si´ do lepsze-
go brzmienia, to, przyznaj ,́ opinia taka daje
mi du˝à satysfakcj .́

– 30 lat temu zosta∏ pan przyj´ty do Zwiàzku
Artystów Lutników. Posiad∏ pan rzadkà umie-
j´tnoÊç „o˝ywiania” drewna...

– Lutnictwo to wspania∏a, nigdy do koƒca
niezbadana i nieprzewidywalna dziedzina. Wy-
maga ciszy, spokoju, czasu, a pomimo posia-
dania perfekcyjnej wiedzy i umiej´tnoÊci, re-
cept´ na stworzenie najwspanialszego instru-
mentu, w zaciszu swojej pracowni, ka˝dy wy-
pracowuje sam.

Rozmawia∏a: 
Bo˝ena Pellowska-Chudobiƒska

Skrzypcarz
rozmowa z Tomaszem Szubskim – konserwatorem 
instrumentów w Filharmonii ¸ódzkiej im. A. Rubinsteina



Projekt bud˝etu przyj´to. Krytyki pod ad-
resem zarzàdu nie ˝a∏owano.

Zmiany w przedk∏adanym radnym po-
rzàdku obrad sesji, wprowadzane najcz´Êciej
w goràcej atmosferze, sta∏y si´ ju˝ tradycjà.
I tym razem zdj´to z porzàdku obrad wybór
przewodniczàcego Komisji Rewizyjnej, jak
równie˝ powo∏anie cz∏onków do rady ¸ódz-
kiego Oddzia∏u NFZ. Wniosek o wprowa-
dzenie do porzàdku sesji punktu odwo∏ujàce-
go zarzàd województwa (w imieniu opozycji
z∏o˝y∏ go radny Micha∏ Król) nie uzyska∏
wi´kszoÊci g∏osów. Zdj´to z porzàdku za-
twierdzenie regulaminu prac zarzàdu woje-
wództwa oraz przyj´cie planu pracy sejmiku.
Radni ju˝ na wst´pie nie ˝a∏owali s∏ów kryty-
ki pod adresem marsza∏ka za, jak dowodzili,
nieprawid∏owy zakres odpowiedzialnoÊci po-
szczególnych cz∏onków zarzàdu.

Przewodniczàcy sejmiku Micha∏ Kasiƒski,
w nawiàzaniu do przyj´tego na poprzedniej
sesji wniosku, z∏o˝y∏ rezygnacj´ z pe∏nienia
funkcji.

Radni przychylili si´ do wniosku Jana
Darnowskiego i Artura Bagieƒskiego o rezy-
gnacj´ z udzia∏u w pracach Komisji Rewizyj-
nej. Wies∏aw Garstka (SLD) zg∏osi∏ kandyda-
tur´ Jana Darnowskiego (SLD) na przewod-
niczàcego Sejmiku Województwa ¸ódzkiego.
W g∏osowaniu tajnym propozycj´ t´ popar∏a
zdecydowana wi´kszoÊç radnych. Kandydat
opozycji na to stanowisko, Micha∏ Król

(LPR), nie uzyska∏ wymaganej wi´kszoÊci.
Artura Bagieƒskiego (PSL) wybrano na wi-
ceprzewodniczàcego sejmiku.

Zanim przystàpiono do dyskusji nad pro-
jektem bud˝etu na 2005 rok, rozpatrzono
kwesti´ zamiaru likwidacji cukrowni Ostro-
wy w powiecie kutnowskim. Radni woje-

wództwa byli zdecydowanie przeciwni za-
miarowi Krajowej Spó∏ki Cukrowniczej. Ko-
lejni mówcy (J. Mitka, G. Lorek, M. Król)
krytycznie wyra˝ali si´ o zamiarach likwido-
wania zak∏adów pracy, które osiàgajà zyski,
tworzà miejsca pracy, p∏acà podatki. Przy-
k∏adem jest w∏aÊnie cukrownia w Ostrowach.
Jest to jedyny du˝y zak∏ad w gminie, w której
bezrobocie si´ga 30 proc. Jego likwidacja by-
∏aby tragedià dla oko∏o 200-osobowej za∏ogi
i 1500 plantatorów z 15 gmin po∏o˝onych
w pó∏nocnym rejonie województwa. Ubole-
wanie z tego powodu wyrazi∏ pose∏ Tadeusz
Gajda, uczestniczàcy w obradach sesji. „èle
si´ dzieje, ˝e decyzje zapadajà wbrew woli sa-
morzàdów lokalnych, wbrew logice” – powie-
dzia∏ m.in. pose∏ Gajda.

Radni przyj´li stanowisko, wyra˝ajàce
sprzeciw decyzji KSC i przekazali je do cen-
tralnych urz´dów.

Marsza∏ek województwa Stanis∏aw Witasz-
czyk przed∏o˝y∏ radnym sprawozdanie z prac
zarzàdu w okresie pomi´dzy sesjami. Du˝à
rol´ w rozwoju województwa mogà odegraç
sàsiedzkie kontakty gospodarcze i kulturalne
w nast´pstwie podpisanej umowy o wspó∏-
pracy z regionem po∏udniowych Moraw.
Dobrze oceni∏ marsza∏ek rozmowy z Andrze-
jem Byrtem, ambasadorem Rzeczypospolitej
Polskiej w Niemczech, jakie odby∏y si´ w cza-
sie pobytu ∏ódzkiej delegacji na Mi´dzynaro-
dowych Targach ˚ywnoÊciowych „Zielony
tydzieƒ” w Berlinie. Podobne nadzieje mo˝na
wyraziç po rozmowach marsza∏ka z ambasa-
dorem Wielkiej Brytanii w Polsce. 

Zanim rozpocz´to debat´ nad projektem
bud˝etu, pytano cz∏onków zarzàdu o sytuacj´
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z prac sejmiku
XXXVII sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

Stawiamy na sport

Cz∏onkowie zarzàdu województwa ∏ódzkiego, Dorota Biskupska-Neidowska i Stanis∏aw Olas. 
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sejmikuz prac
w Teatrze Wielkim. Radny Wies∏aw Garstka
prosi∏ o wyjaÊnienie zasad przyznawania sty-
pendiów, finansowanych przez bud˝et unijny,
gdy˝, jego zdaniem, dosz∏o do nieprawid∏o-
wych decyzji. Wies∏aw Kosonóg monitowa∏
w sprawie jakoÊci dróg, zw∏aszcza skrzy˝owa-
nia drogi powiatowej z wojewódzkà w Kaw´-
czynie. Radna Jadwiga Beda pyta∏a o szcze-
gó∏owy plan zadaƒ, promujàcych wojewódz-
two ∏ódzkie, a tak˝e o sposoby wspomagania
ró˝nych inicjatyw kulturalnych. 

Projekt bud˝etu przedstawi∏a radnym Ja-
dwiga Kawecka, dyr. Departamentu Finan-
sów. Konstrukcja bud˝etu ró˝ni si´ od do-
tychczasowych przede wszystkim znikomym
udzia∏em dotacji paƒstwa, natomiast coraz
wi´kszym dochodów z podatku CIT.
W zwiàzku z tym na samorzàd wojewódzki
spada ogromnie wa˝na rola aktywizowania
przedsi´biorców, stwarzania im warunków
do rozwoju, w nast´pstwie czego pojawià si´
wi´ksze wp∏ywy do bud˝etu województwa.
Wzrasta rola samorzàdu województwa w si´-
ganiu po Êrodki europejskie.

Radni wnieÊli kilka zastrze˝eƒ i zapytaƒ,
m.in. dlaczego w bud˝ecie nie odzwierciedlo-
no „∏ódzkiego poparcia” budowy lotniska
w Babsku i szybkiej kolei ¸ódê-Warszawa,
krytykowali zakup akcji za 1,5 mln z∏
w ¸ódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
(M. Teodorczyk, SLD). Niektórzy uznali, ˝e
du˝e wp∏ywy do bud˝etu województwa z po-

datków od przedsi´biorstw to nie zas∏uga za-
rzàdu, ale nast´pstwo ustawy o dochodach
samorzàdów (W. Fisiak i W. Garstka). Pozy-
tywnie zaopiniowano przeznaczenie 20 proc.
bud˝etu na inwestycje; rok wczeÊniej by∏o to
14 proc., nie krytykowano wzrostu o 100
proc. Êrodków na zadania sportowe, co jest

zgodne z lansowanymi przez samorzàd pro-
gramami: „Wyciàgamy dzieci z bramy” oraz
„Sport twojà szansà”. Marsza∏ek zapewni∏
radnych, ˝e ich sugestie zostanà uwzgl´dnio-
ne w ostatecznym zapisie bud˝etu.

Za przyj´ciem projektu bud˝etu byli wszy-
scy radni.

– Czy nowy przewodniczàcy szykuje jakieÊ
rewolucyjne zmiany?

– Rewolucyjnych zmian nie przewiduj ,́
natomiast z ca∏à konsekwencjà zamierzam
organizowaç prac´ sejmiku, a tak˝e prowa-
dziç obrady sesji z poszanowaniem obowià-
zujàcych przepisów. Szczególnie zaÊ z posza-
nowaniem  regulaminu funkcjonowania sa-
morzàdu wojewódzkiego.

– Podniesie to nadszarpni´tà ostatnio ran-
g´ sejmiku...

– Sejmik wykonuje zadania uchwa∏odaw-
cze i kontrolne, mi´dzy innymi nad wyko-
nawczym organem samorzàdu, jakim jest
zarzàd województwa. B´d´ zmierza∏ do te-
go, aby z na∏o˝onej roli sejmik wywiàzywa∏
si´ bardzo dobrze, to znaczy, ˝eby robi∏ to,
co do niego nale˝y, a nie traci∏ czasu na po-
litykowanie.

– Ale przecie˝ wewnàtrz sejmiku funkcjo-
nujà kluby, tworzà je radni wed∏ug przynale˝-
noÊci partyjnej...

– Wszystkich radnych b´d´ traktowa∏ tak
samo, z nale˝nà radnemu atencjà. Zdecydo-
wanie przeciwstawi´ si´ wykorzystywaniu
statusu radnego do innej roli ni˝ ta, która
przynale˝y sejmikowi. Kluby mogà przecie˝
wnosiç sprawy merytoryczne pod obrady.
Majà do tego prawo. Moim zdaniem zbyt
du˝o czasu marnujemy na zajmowanie si´
tym, czym nie powinniÊmy.

Jan Darnowski – prawnik z wykszta∏cenia.
Jest nadinspektorem pracy, pe∏ni funkcj´ kie-
rownika skierniewickiego oddzia∏u Okr´gowego
Inspektoratu Pracy w ¸odzi. Do tej pory w sej-
miku sprawowa∏ funkcj´ pe∏niàcego obowiàz-
ki przewodniczàcego Komisji Rewizyjnej. Jest
przewodniczàcym Klubu Radnych SLD.

Cz∏onkowie zarzàdu województwa ∏ódzkiego, Zbigniew ¸uczak i Krzysztof Makowski. 

Nie traciç czasu
Trzy pytania do przewodniczàcego Sejmiku 
Województwa ¸ódzkiego Jana Darnowskiego
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z prac komisji

Przed XXXVII sesjà sejmiku wszystkie
komisje koncentrowa∏y swojà uwag´ na
projekcie bud˝etu. Radni mieli powody do
zadowolenia, gdy˝ kasa wojewódzka po-
zwala na nieco swobodniejsze ruchy i spe∏-
nianie szeregu sugestii radnych, a te dykto-
wane sà sygna∏ami wyborców, potrzebami
instytucji samorzàdowych.

Cz∏onkowie komisji bezpieczeƒstwa upo-
minali si´ o wprowadzenie do planu pracy
sejmiku tematów zwiàzanych z bezpieczeƒ-
stwem w ruchu drogowym. Sugerowano,
aby jednym z tematów obrad sesji sejmiku
by∏y problemy bezpieczeƒstwa publicznego
w województwie w 2004 roku.

Radni pracujàcy w Komisji Kontaktów
z Zagranicà i Wspó∏pracy Regionalnej wy-
stàpili z wnioskiem, aby w bud˝ecie prze-
niesiono Êrodki w wysokoÊci 60.000 z∏
z promocji bezpoÊrednio do rolnictwa.
Wiadomo, ˝e chodzi o organizowanie kon-
kursu dla producentów ˝ywnoÊci, wystawy
hodowlanej i nie ma potrzeby... zaciemnia-
nia tego obrazu.

Cz∏onkowie Komisji Nauki, Kultury
i Sportu mogli mieç powody do radoÊci, al-
bowiem placówki kulturalne, podlegajàce
samorzàdowi województwa, zosta∏y znacz-
nie wzmocnione groszem z kasy woje-
wódzkiej. 

Projekt bud˝etu jednog∏oÊnie zaakcepto-
wali tak˝e cz∏onkowie Komisji Bud˝etu
i Finansów, z jednym zastrze˝eniem, a mia-
nowicie co do kwoty w wysokoÊci 1,5 mln
z∏, która mia∏aby byç przeznaczona na za-
kup akcji ¸ódzkiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. 

Cz∏onkowie Komisji Statutowo-Regula-
minowej przyjrzeli si´ regulaminowi prac
zarzàdu województwa i ocenili go negatyw-
nie. G∏ównie z uwagi na nierównomierne
roz∏o˝enie odpowiedzialnoÊci na poszcze-
gólnych cz∏onków zarzàdu. Zdaniem
cz∏onków komisji, zbyt du˝o zadaƒ wzià∏
na siebie Stanis∏aw Olas.

Szczególny powód do zadowolenia mieli
cz∏onkowie Komisji Zdrowia i Polityki Spo-
∏ecznej, po tym jak dyrektor Departamentu
Finansów Jadwiga Kawecka oznajmi∏a, ˝e
na zdrowie przewidziano w bud˝ecie woje-
wódzkim 21,5 mln z∏, co stanowi 8,35 proc.
(w ubr. by∏o to 3,44 proc. wojewódzkiego
bud˝etu). Zapewniono te˝ 13 mln z∏ jako
udzia∏ w∏asny w przedsi´wzi´ciach, które
b´dà mog∏y byç realizowane przy wsparciu
Êrodkami unijnymi. Szpitale podleg∏e samo-

rzàdowi z∏o˝y∏y 17 wniosków na ∏àcznà
kwot´ 53 mln z∏. Zamiary inwestycyjne do-
tyczà zakupu sprz´tu specjalistycznego.
Tak˝e Regionalne Centrum Polityki Spo-
∏ecznej otrzyma∏o w br. o 1,63 mln z∏ wi´cej,
ale przyby∏o mu zadaƒ.
Mi´dzy innymi koor-
dynowanie realizacji
programu stypendial-
nego dla m∏odzie˝y
utalentowanej, znajdu-
jàcej si´ w trudniej-
szych warunkach ma-
terialnych. Znacznie
rozszerzono zakres
profilaktyki rozwiàzy-
wania problemów al-
koholowych.

Komisja Rozwoju
Regionalnego, Go-
spodarki Przestrzen-
nej, Transpotru i Ko-
munikacji równie˝ nie
ograniczy∏a swojego posiedzenia do przyj´-
cia projektu bud˝etu na 2005 r. Do udzia∏u
w posiedzeniu zaproszono prof. Bogdana
Piaseckiego, wspó∏autora Strategii Rozwo-
ju Województwa ¸ódzkiego, oraz prof. An-
n´ Rogut, oboje z Uniwersytetu ̧ ódzkiego,
zajmujàcych si´ wdra˝aniem strategii inno-
wacyjnych w gospo-
darce. Niestety, z ba-
daƒ naukowców wy∏a-
nia si´ nie najciekaw-
szy obraz naszego wo-
jewództwa, zarówno
pod wzgl´dem efektów
ekonomicznych, jak
i wdra˝ania innowacji
technologicznych. Pie-
niàdze na ten cel po-
p∏ynà z Unii coraz
szerszym strumieniem,
tymczasem w regionie
∏ódzkim obserwuje si´
ma∏e zainteresowanie.
Z 13 mld, które prze-
znaczone sà na programy badawcze, Uni-
wersytet ¸ódzki z∏o˝y∏ np. tylko 3 projekty.
Strategia Rozwoju Regionalnego, jak
twierdzi prof. B. Piasecki, jest ciàgle tylko
dokumentem. Niestety, przyrost PKB
w naszym regionie jest o 10 proc. ni˝szy ni˝
Êrednio w kraju. Nie mo˝na znaleêç wskaê-
nika, który dawa∏by przodujàce miejsce
¸odzi. 

– Mamy w ¸odzi kilkadziesiàt uczelni,
oko∏o 100 tys. studentów, jak to si´ dzieje,
˝e nie ma to prze∏o˝enia na gospodark´
w regionie? – pyta∏ radny W. Fisiak. Prof.
Anna Rogut przytoczy∏a w odpowiedzi wy-
niki badaƒ: wysoki stopieƒ korupcji, brak
otwartoÊci urz´dników wobec przedsi´-
biorców (aczkolwiek kwalifikacje urz´dni-
ków sà coraz wy˝sze), brakuje dialogu po-
mi´dzy administracjà, w∏adzami a poten-
cjalnymi „biorcami” nowych technologii.

Niskà ocen´ wystawili przedsi´biorcy in-
stytucjom publicznym i organizacjom
wspierania biznesu. Te, jak równie˝ wiele
innych negatywnych czynników, powodujà,
˝e oko∏o 48 proc. wszystkich Êrodków kie-
rowanych na rozwój nauki poch∏aniajà pla-
cówki warszawskie. Bardzo wa˝ne jest w∏à-

czenie instytucji regionalnych oraz uczelni
niepublicznych do mi´dzynarodowej sieci
wspó∏pracy. Jest to zadanie dla mediów,
które, zdaniem naukowców, nie najlepiej
wywiàzujà si´ ze swojej roli informacyjnej
i popularyzatorskiej. 

Komisja Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej,
Transportu i Komunikacji.

Komisja Zdrowia i Polityki Spo∏ecznej.

Komisje opiniowa∏y bud˝et, 
ale nie tylko

Dzia∏ „Z prac sejmiku”
redaguje Anna Orzechowska
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w regioniemoda
Przez kilka dziesi´cioleci jedynà uczelnià

w Polsce kszta∏càcà m∏odych projektantów
mody by∏a Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a
Sztuk Plastycznych w ¸odzi. To nie by∏
przypadek; wr´cz przeciwnie, to idea kszta∏-
cenia projektantów dla odradzajàcego si´
po II wojnie Êwiatowej przemys∏u odzie˝o-
wego i tekstylnego by∏a jednym z powodów,
dla których powo∏ano do ˝ycia t´ uczelni .́
Po latach sta∏a si´ Akademià Sztuk Pi´k-
nych i nadal kszta∏ci projektantów ubioru,
tak˝e w nowo powsta∏ym Kolegium Mody.
Lecz nie jest ju˝ jedynà. Na takich samych
kierunkach kszta∏cà prywatne szko∏y w ¸o-
dzi i Krakowie, corocznie zwi´kszajàc liczb´
absolwentów do kilkudziesi´ciu projektan-
tów, gotowych podjàç dzia∏alnoÊç na rynku
mody.

Tradycjà dyplomów z projektowania
odzie˝y sà gale dyplomowe. Przed dziesi´-
ciu laty prof. Barbara Hanuszkiewicz zorga-
nizowa∏a pierwszà gal´ dyplomowà, wykra-
czajàcà swym zasi´giem poza mury ∏ódzkiej
akademii. Konfrontacja ró˝nych szkó∏
kszta∏cenia projektantów, wsparta przez

liczne grono sponsorów, z czasem sta∏a si´
jednà z najwa˝niejszych imprez w mieÊcie
i znaczàcym wydarzeniem w ˝yciu m∏odych
projektantów w kraju. Pierwsze kolekcje,
tworzone jeszcze pod okiem promotorów,
rzadko spe∏nia∏y wymogi rynku. By∏y naj-

cz´Êciej nieskr´powanà kreacjà artystycznà,
czasami szokujàcà, cz´sto z drogich, uni-
katowych surowców, o finezyjnej linii i w∏a-
Êciwie niepowtarzalne. 

Jubileuszowa „Gala Dyplomowa 2004”,
która odby∏a si´ w hali OPUS Film w ¸odzi
13 stycznia 2005 r., pokaza∏a wszystkie te

cechy kolekcji dyplomowych, wzmocnione
dodatkowo konfrontacjà ubieg∏orocznych
absolwentów z kilkunastoma projektanta-
mi, którzy zbierali nagrody w poprzednich
dziewi´ciu galach. Dosz∏o wi´c do arty-
stycznej rywalizacji tych, którzy tworzyli,
nie zwracajàc specjalnie uwagi na wymaga-
nia produkcyjne, z tymi, którzy poznali ju˝
smak kompromisu pomi´dzy nieskr´powa-
nà inwencjà a rachunkiem ekonomicznym
w produkcji odzie˝owej. Sàdz´ ˝e wszyscy
uczestnicy tych pokazów zas∏u˝yli na s∏owa
uznania.

Tym razem nagroda ufundowana przez
marsza∏ka województwa ∏ódzkiego, wr´czo-
na przez wicemarsza∏ka Zbigniewa ¸ucza-
ka, zmieni∏a sens konkursu dyplomów.
WÊród wielu nagród, w∏aÊnie ta posz∏a naj-
dalej, po raz pierwszy w historii przeglàdów
dyplomowych oferuje laureatom rzecz nie-
zwyk∏à – mo˝liwoÊç prezentacji nagrodzo-
nej kolekcji na najwi´kszych targach mody
w Europie, CPD woman-man w Düsseldor-
fie. Tak pomyÊlana nagroda nie jest ju˝ tyl-
ko wyrazem uznania dla talentu artysty.
Jest sama w sobie wyzwaniem, któremu
projektant musi sprostaç przez kilka miesi´-
cy pracy. Majàc bowiem dobrà kolekcj´ dy-
plomowà, musi przygotowaç si´ do prezen-
tacji na stoisku targowym, opracowaç swój
katalog, metki, logo, przygotowaç pokaz na

wybiegu w gronie projektantów z ca∏ego
Êwiata; musi tak˝e zaoferowaç warunki ko-
mercyjnej wspó∏pracy w przypadku uzyska-
nia zamówienia. To jest nieznany Êwiat dla
wi´kszoÊci absolwentów wydzia∏ów projek-
towania ubiorów, Êwiat zarzàdzania markà,
kolekcjà, ofertà, produkcjà i marketingiem,

a program nauczania pomija bowiem kwe-
stie mody jako biznesu, jednego z najwi´k-
szych na Êwiecie. 

OczywiÊcie wybór kolekcji nominowanej
do nagrody wymaga∏ pomocy eksperta
w tej dziedzinie. By∏a nim znana i ceniona

Gala Dyplomowa 2004

Kolekcja nagrodzona

Prof. Barbara Hanuszkiewicz, Paulina Borkiewicz - laureatka 
i Zbigniew ¸uczak, wicemarsza∏ek województwa ∏ódzkiego
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kultura moda
w Êrodowisku mody Hanna Gajos, redak-
tor naczelna bran˝owego pisma „Rynek
Mody”. SpoÊród osiemnastu kolekcji dy-
plomowych zaprezentowanych podczas gali
wybrano dyplom Pauliny Borkiewicz pt.
„Konstrukcja – dekonstrukcja”. Jej kolek-
cja zosta∏a przygotowana pod kierunkiem
prof. Ma∏gorzaty Gardy z ∏ódzkiej ASP.
Wyró˝nia si´ nie tylko wysmakowanym

krojem, eleganckà kolorystykà i harmonij-
nà linià, lecz tak˝e spe∏nia wymogi organi-
zatorów targów, którzy oczekujà od takiej
kolekcji walorów rynkowych. Mówiàc
wprost: kolekcja ma si´ nie tylko podobaç,
lecz tak˝e musi mieç szans´ na zdobycie
klientów.

KilkanaÊcie dni po gali dyplomowej, lau-
reatka nagrody przedstawi∏a swojà doku-
mentacj´ zdj´ciowà i kilka wybranych wzo-
rów jurorom w Düsseldorfie, podczas zimo-
wej edycji tych targów. Spotka∏a si´ z bar-
dzo ciep∏ym przyj´ciem, a jej propozycje
oceniono bardzo przychylnie. Zapozna∏a si´
te˝ z warunkami prezentacji kolekcji, roz-
mawia∏a zarówno z organizatorami, jak i in-

nymi projektantami bioràcymi udzia∏ w Fa-
shion Gallery, najbardziej kreatywnej cz´Êci
targów. Wszystko wskazuje, ˝e niebawem
otworzy si´ przed nià Êwiatowa scena mody,
szansa na prawdziwe wejÊcie w Êwiat bardzo
wymagajàcego rynku. Wierzymy, ˝e nagro-
da marsza∏ka, która ju˝ sta∏a si´ sensacjà

w Êrodowisku, pomo˝e w wykreowaniu na-
szego regionu jako miejsca tworzenia no-
wych, o Êwiatowej renomie, kolekcji. Woje-
wództwo ∏ódzkie musi ponownie znaleêç si´
na najwi´kszych imprezach w bran˝y odzie-
˝owej, aby wspomóc przemys∏, który zara-
bia najwi´kszà cz´Êç naszych eksportowych
dochodów i nadal daje tysiàce miejsc pracy.
Promocja m∏odych, Êwie˝o upieczonych ab-
solwentów pokazuje nasz region w najbar-
dziej po˝àdany sposób, preferujàc nowator-
stwo i potencja∏ produkcyjny. Pierwszy
krok zosta∏ ju˝ zrobiony i z ka˝dym dniem
rosnà szanse na sukces.

Marek Makowski
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zarzàduz prac
Nowe erki 
dla województwa

13 stycznia 2005 r. w Wojewódzkiej Stacji
Ratownictwa Medycznego w ¸odzi odby∏a
si´ prezentacja nowych karetek, które wejdà

do u˝ytku w naszym regionie. Kierowcy
odebrali kluczyki do samochodów z ràk
cz∏onka zarzàdu Stanis∏awa Olasa i dyrekto-
ra stacji Bogus∏awa Tyki. Zakupiono za po-
nad 750 tys. 3 ambulanse typu „R” ze Êrod-
ków Ministerstwa Zdrowia.

„Przekazane stacji pojazdy poprawià wa-
runki i komfort pracy personelu medyczne-
go karetki, czyniàc skuteczniejszà prac´ ze-
spo∏ów wyjazdowych erek. Tak wyposa˝one
samochody stworzà mo˝liwoÊç zaopatrze-
nia pacjentów w nowoczesny sprz´t do mo-
nitorowania ich stanu zdrowia i zwi´kszà
efektywnoÊç leczenia w pierwszej fazie” –
podkreÊli∏ dyrektor Tyka.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa

Medycznego w ¸odzi dysponuje ponad 300
ambulansami, z czego ponad 50 to pojazdy
spe∏niajàce najwy˝sze standardy. 

Nowe samochody b´dà w dyspozycji
miasta ¸odzi oraz powiatów kutnowskiego
i skierniewickiego.

B´dzie nowa siedziba
Muzeum Sztuki

14 stycznia 2005 r., z udzia∏em wicemar-
sza∏ka województwa ∏ódzkiego Zbigniewa
¸uczaka, w Centrum Manufaktura odby∏o
si´ spotkanie poÊwi´cone przekazaniu przez
Apsys Polska budynku na siedzib´ Muzeum
Sztuki.

W spotkaniu wzi´li udzia∏ przedstawiciele
Apsys, dyrektor Muzeum Sztuki Miros∏aw
Borusiewicz oraz dyrektorzy departamentów
Urz´du Marsza∏kowskiego. Ustalono har-
monogram dzia∏aƒ, zwiàzany z notarialnym
przekazaniem budynku, co pozwoli na uru-
chomienie Êrodków na jego remont obieca-

nych przez ministra Waldemara Dàbrowskie-
go i zapisanych w bud˝ecie województwa.
Przedstawiciele Apsysa zadeklarowali tak˝e
pomoc w sporzàdzeniu wniosku o dofinan-
sowanie inwestycji w ramach Êrodków pomo-
cowych Unii Europejskiej.

Wizyta ambasadora
17 stycznia 2005 r. marsza∏ek Stanis∏aw

Witaszczyk spotka∏ si´ Charlesem Crawfor-
dem ambasadorem Wielkiej Brytanii w Pol-
sce. Rozmowy dotyczy∏y m.in. mo˝liwoÊci
pog∏´bienia wspó∏pracy gospodarczej i wy-
miany doÊwiadczeƒ w dziedzinie korzystania
ze Êrodków Unii Europejskiej.

Ambasador, który po raz pierwszy goÊci∏
na ∏ódzkiej ziemi, przyzna∏, i˝ s∏ysza∏ wiele
dobrego o ¸odzi i naszym regionie. Marsza-
∏ek Witaszczyk przedstawi∏ brytyjskiemu dy-
plomacie g∏ówne atuty, jakie oferuje region
potencjalnym inwestorom oraz zach´ca∏ do
promowania ziemi ∏ódzkiej wÊród angiel-
skich biznesmenów.

Ârodki na walk´ 
z bezrobociem

20 stycznia 2005 r. w Wojewódzkim Urz´-
dzie Pracy w ¸odzi wicemarsza∏ek Krzysztof
Makowski przedstawi∏ informacj´ nt. Êrod-
ków Funduszu Pracy oraz regionalnego pla-
nu dzia∏aƒ na rzecz zatrudnienia w 2005 r.
w województwie ∏ódzkim. Ministerstwo Go-
spodarki i Pracy przeznaczy∏o dla naszego
regionu na finansowanie programów na rzecz
promocji zatrudnienia, ∏agodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej i in-
nych fakultatywnych zadaƒ nast´pujàce
kwoty:

– 120.904,6 tys. z∏ z przeznaczeniem do po-
dzia∏u pomi´dzy samorzàdy powiatów na re-
alizacj´ aktywnych programów,

– 12.782,7 tys. z∏ na finansowanie fakulta-
tywnych zadaƒ w powiatowych urz´dach
pracy.

„Wierz ,́ ˝e potrafimy stworzyç klimat do
otwartego dialogu na rzecz zatrudnienia, co
zaowocuje dalszym spadkiem bezrobocia
w województwie ∏ódzkim” – stwierdzi∏ pod-
czas konferencji wicemarsza∏ek Makowski.

¸odzianin Roku
23 stycznia 2005 r. w sali lustrzanej Pa∏acu

Poznaƒskiego odby∏ si´ uroczysty fina∏ plebi-
scytu „¸odzianin Roku 2004”. Zaszczytny
tytu∏ otrzyma∏ premier RP prof. Marek Bel-
ka. S∏uchacze Radia ¸ódê, czytelnicy
„Dziennika ¸ódzkiego” i „Expressu Ilustro-
wanego” oraz widzowie ∏ódzkiego oddzia∏u
Telewizji Polskiej po raz 11. w g∏osowaniu
wybierali zas∏u˝onà dla miasta osob .́

Stanis∏aw Olas 
i ks. Piotr Turek.

Przed makietà Manufaktury, 
w której b´dzie te˝ muzeum sztuki.
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z prac zarzàdu
„Trzeba by∏o zostaç premierem, ˝eby wy-

graç plebiscyt” – ˝artowa∏ premier, przypomi-
najàc, ˝e w 1999 roku kandydowa∏ do tego ty-
tu∏u. Marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk w liÊcie
skierowanym do laureata podkreÊli∏ – „Paƒ-
ska inwencja twórcza, wysokie kompetencje
oraz bogate doÊwiadczenie na niwie ˝ycia na-
ukowego, gospodarczego i politycznego, po-
zwalajà mieszkaƒcom naszego regionu mieç
uzasadnione nadzieje na popraw´ warunków
bytowych i dalszy rozwój spo∏eczno-gospo-
darczy. Osoba Pana Premiera jest najlepszà
promocjà potencja∏u naukowego ¸odzi, wy-
sokiej i cenionej pozycji ∏ódzkiej szko∏y eko-
nomicznej, zarówno w kraju, jak i na arenie
mi´dzynarodowej”. W imieniu zarzàdu woje-
wództwa ∏ódzkiego gratulacje przekaza∏ wice-
marsza∏ek Krzysztof Makowski.

Otwarcie nowoczesnej
pracowni

27 stycznia 2005 r. cz∏onek zarzàdu woje-
wództwa Stanis∏aw Olas uczestniczy∏ w uro-
czystym otwarciu nowej Pracowni Diagnosty-
ki Molekularnej, dzi´ki której mo˝liwa b´dzie
szybka i trafna diagnostyka chorób zakaê-
nych. Pracownia oddana do u˝ytku w Woje-
wódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Bie-
gaƒskiego w ¸odzi jest jedynà tego typu w re-
gionie ∏ódzkim i jednà z niewielu w Polsce,
Êwiadczàcych us∏ugi diagnostyczne na naj-
wy˝szym Êwiatowym poziomie.

Wysoka pozycja 
¸ódzkiego

31 stycznia 2005 r. marsza∏ek Stanis∏aw
Witaszczyk podczas spotkania z dziennika-
rzami przedstawi∏ sytuacj´ gospodarczà wo-
jewództwa ∏ódzkiego w odniesieniu do badaƒ
Center for Economics and Business Rese-
arch. Analiza przeprowadzona przez jeden
z najwa˝niejszych brytyjskich oÊrodków sy-
tuuje nasz region na 24 miejscu wÊród 211 re-
gionów Europy. W kraju ¸ódzkie zajmuje
trzecià pozycj ,́ za Mazowszem i Wielkopol-
skà. W badaniu brano pod uwag´ dost´p-
noÊç tanich i wykwalifikowanych pracowni-
ków, dotychczasowy i spodziewany wzrost
gospodarczy oraz szanse na uzyskanie zna-
czàcych unijnych funduszy.

Spotkanie premiera
z marsza∏kiem 

31 stycznia 2005 r. marsza∏ek wojewódz-
twa ∏ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk spotka∏
si´ z premierem RP prof. Markiem Belkà.
Rozmowy dotyczy∏y spraw, które z punktu
widzenia mieszkaƒców regionu wymagajà
najpilniejszych decyzji.

Stanis∏aw Witaszczyk podkreÊla∏ koniecz-
noÊç zwi´kszenia finansowania s∏u˝by zdro-
wia z Narodowego Funduszu Zdrowia.
W 2005 r. Êrednia na pacjenta w naszym wo-
jewództwie wynosi 789,94 z∏, co sprawia, ˝e
¸ódzkie znajduje si´ dopiero na 11. miejscu
w kraju.

Poruszano równie˝ potrzeb´ wzrostu na-
k∏adów finansowych na Teatr Wielki, aspi-
rujàcy do roli drugiej sceny w kraju. Mini-
sterstwo Kultury w 2004 r. przyzna∏o dla te-
atru 970.000 z∏. Omawiano tak˝e potrzeby
Muzeum Sztuki w ¸odzi, które w ubieg∏ym
roku otrzyma∏o z ministerstwa 293.000 z∏.
Marsza∏ek postulowa∏, aby remont budynku
sfinansowano z bud˝etu Ministerstwa Kul-
tury. Podczas dyskusji rozwa˝ano mo˝li-
woÊç uznania Muzeum Sztuki za placówk´
o charakterze narodowym, co pozwoli∏oby
na utrzymywanie jej ze Êrodków central-
nych.

Pytania premiera dotyczy∏y uchwalonego
w ubieg∏ym tygodniu przez sejmik bud˝etu
województwa ∏ódzkiego, tj. jak kszta∏tuje si´
jego struktura, jaka jest wielkoÊç przycho-
dów, a tak˝e jakie priorytety w wydatkach na
2005 r. przyjà∏ samorzàd województwa. Mar-
sza∏ek Witaszczyk podkreÊla∏, i˝ priorytet
w wydatkach bud˝etowych stanowià zada-
nia, programy i projekty, dla których zosta-
nie przyznane dofinansowanie z bud˝etu
Unii Europejskiej. 

Premier interesowa∏ si´ tak˝e rozwojem
inwestycji zagranicznych w regionie.
W ¸ódzkiem ulokowa∏o swoje przedsi´-
biorstwa ponad 160 inwestorów zagranicz-
nych, w tym jest 20 lokalizacji tzw. bezpo-
Êrednich inwestycji zagranicznych (BIZ).

Województwo ∏ódzkie zajmuje pod tym
wzgl´dem 5 miejsce w kraju i jest to 6% ca-
∏oÊci BIZ.

Na zakoƒczenie premier Marek Belka na
r´ce marsza∏ka Witaszczyka przekaza∏ gratu-
lacje dla pracowników Wydzia∏u Informacyj-
no-Prasowego za zaj´cie I miejsca w konkur-
sie organizowanym przez Stowarzyszenie In-
ternet Obywatelski na najlepszy serwis inter-
netowy WWW Urz´du Marsza∏kowskiego
w kraju.

Otworzyç muszelk´
9 lutego 2005 r. na p∏ywalni w ¸asku od-

by∏y si´ minizawody p∏ywackie „Otworzyç
muszelk´ II”. Wspó∏organizatorem imprezy,
w której udzia∏ wzi´li podopieczni 14
Warsztatów Terapii Zaj´ciowej z terenu wo-
jewództwa ∏ódzkiego, by∏o Regionalne Cen-
trum Polityki Spo∏ecznej przy Urz´dzie
Marsza∏kowskim w ¸odzi.

W tych zawodach, jak w ˝adnych innych,
nie jest najwa˝niejszy wynik sportowy, a po-
zytywne emocje i bycie razem – podkreÊli∏a
podczas uroczystego otwarcia imprezy cz∏o-
nek zarzàdu województwa ∏ódzkiego Dorota
Biskupska-Neidowska.

Na zawody sk∏ada∏y si´ wyÊcigi p∏ywackie
na dystansie 25 metrów w kategorii m´˝czyzn
oraz kobiet, w których oprócz podopiecz-
nych WTZ brali udzia∏ równie˝ ich opieku-
nowie. Pokonywano tak˝e wodny tor prze-
szkód oraz konkurencj´ sztafet.

Nagrody uczestnikom zawodów wr´cza∏a
Anna Mroczek – dyrektor RCPS przy Urz´-
dzie Marsza∏kowskim w ¸odzi.

Stefan Krajewski, wojewoda ∏ódzki, 
Stanis∏aw Witaszczyk, marsza∏ek województwa ∏ódzkiego
i Marek Belka, premier RP.
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zarzàduz prac 

Kolekcja dla Vukovaru
10 lutego 2005 roku w Muzeum Sztuki

w ¸odzi otwarto wystaw´ „22 z przysz∏oÊci
dla przysz∏oÊci Vukovaru”, na którà sk∏adajà
si´ prace 22 artystów z 11 krajów, przewidzia-
ne jako zalà˝ek kolekcji Muzeum Miasta Vu-
kovar. W wernisa˝u wystawy uczestniczy∏ wi-
cemarsza∏ek województwa ∏ódzkiego Krzysz-
tof Makowski oraz Mirko Volareviç, charge
d`affaires Ambasady Republiki Chorwacji
w Polsce.

Vukovar jest miastem w Chorwacji, które
zosta∏o w znacznym stopniu zniszczone
w czasie wojny domowej w Jugos∏awii. Zain-
spirowa∏o to Getulio Alvianiego, czo∏owego
w∏oskiego postkonstruktywist ,́ do stworze-
nia pod koniec lat 90. kolekcji 168 prac arty-
stów zwiàzanych z powojennà sztukà geome-
trycznà. Do czasu wybudowania Muzeum
Sztuki w Vukovarze kolekcjà opiekuje si´
Muzeum Sztuki Wspó∏czesnej w Zagrzebiu.
Wystawa ta od 2002 roku podró˝uje po

wszystkich krajach europejskich, z których
pochodzà artyÊci jà tworzàcy.

Wystaw´ mo˝na oglàdaç do 10 kwietnia
2005 r w salach wystaw czasowych Muzeum
Sztuki w ¸odzi.

Przedsi´biorstwo
Fair Play

10 lutego 2005 r. w siedzibie Banku PKO
BP w ¸odzi, odby∏o si´ uroczyste og∏oszenie
wyników programu promocji etyki w biznesie
„Przedsi´biorstwo Fair Play” oraz konkursu
„Gmina Fair Play” w województwie ∏ódzkim.
Patronat nad programem „PFP” objà∏ mar-
sza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk, który w imieniu
zarzàdu województwa przekaza∏ wyró˝nio-
nym gratulacje oraz podzi´kowania za wk∏ad
w rozwój regionu. 

W 2004 r. do programu przystàpi∏o 670
firm, w tym 56 z województwa ∏ódzkiego.

Do programu zapraszane sà firmy kierujàce
si´ zasadami etyki w biznesie. Kapitu∏a anali-

zuje i ocenia relacje przedsi´biorców z partne-
rami biznesowymi i pracownikami, a tak˝e ze
spo∏ecznoÊcià lokalnà oraz w∏adzami i insty-
tucjami ˝ycia publicznego. Organizator pro-
gramu, Krajowa Izba Gospodarcza, ÊciÊle
wspó∏pracuje z izbami gospodarczymi i admi-
nistracjà samorzàdowà. 

W 2004 roku przyznano certyfikaty „Przed-
si´biorstwo Fair Play” 602 firmom, w tym 53
z województwa ∏ódzkiego. 

Uczestniczàcy w programie po raz szósty
wyró˝nieni zostali bràzowym laurem.
W gronie 14 firm znalaz∏y si´ Zak∏ady Far-
maceutyczne Polfa-¸ódê SA.

Wybrano 15 firm, które uhonorowano sta-
tuetkà „Przedsi´biorstwo Fair Play”, m.in.:
Spó∏dzielni´ Inwalidów „Zgoda” ZPChr.
z Konstantynowa ¸ódzkiego oraz Tartak
i Zak∏ad Stolarski Janina i Wac∏aw Witkow-
scy z Rych∏owic. 

Regulamin programu przewiduje, ˝e firmy,
które przez 3 kolejne lata uzyska∏y tytu∏
„Przedsi´biorstwo Fair Play”, sà uhonorowa-
ne Z∏otym Certyfikatem. Sà wÊród nich: 
– ASD PHPU Jolanta Cegielska, Jacek Ce-
gielski, ¸ódê;
– Bebe Maro 2 Sp. J. Ma∏gorzata Krawczyk,
Robert Krawczyk; 
– ¸ódê Fabryka Firanek i Koronek „Fako”
SA, ¸ódê;
– Firma „W. Lewandowski” Produkcja-Han-
del-Us∏ugi, ¸ódê;
– ¸ódzka Centrala Materia∏ów Budowla-
nych w ¸odzi „Budo-Hurt” SA, ¸ódê;
– Makowscy S.J. Zak∏ad Termotechniczny
„Elcal-Bia∏a Rawska”, Bia∏a Rawska;
– Przyguccy Inter-Car Sp. z o.o., ¸ódê;
– Scorpio Sp. z o.o., ¸ódê;
– Spó∏dzielnia Inwalidów „Zgoda” ZPChr.,
Konstantynów ¸ódzki;
– Tartak i Zak∏ad Stolarski Janina i Wac∏aw
Witkowscy, Rych∏owice;
– Zak∏ad Energetyczny ¸ódê-Teren SA,
¸ódê;
– Zak∏ad Projektowo-Wykonawczy „Budo-
wa”, ¸owicz;
– Zak∏ady Farmaceutyczne Polfa-¸ódê SA,
¸ódê;
– Zimny Sp. J., ¸ódê.

Z∏oty Certyfikat daje prawo do pos∏ugi-
wania si´ znakiem „PFP” przez 2 lata. Z∏o-
tà Statuetk´ za uzyskanie certyfikatu
„Przedsi´biorstwo Fair Play” przez kolej-
nych 5 lat z ∏ódzkiego uzyska∏y: Hurtap SA,
¸´czyca, Jaszpol Sp. z o.o., Zgierz, Kastor
SA, ¸ask.

Równolegle z programem „PFP” od 4 lat
prowadzony jest konkurs „Gmina Fair Play”
Konkurs promuje gminy przyjazne inwesto-
rom. Z województwa ∏ódzkiego certyfikat
otrzyma∏y: miasto ¸ódê, miasto Radomsko,
gmina Kleszczów i gmina Ozorków.

Otwarcie wystawy w Muzeum Sztuki w ¸odzi

Anna Mroczek wr´cza 
nagrody m∏odym 
p∏ywaczkom w ¸asku.
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urzàd pracy

Wed∏ug polskiego prawa dysponentem
Êrodków Funduszu Pracy w paƒstwie jest
minister gospodarki i pracy, który corocz-
nie dokonuje ich podzia∏u pomi´dzy samo-
rzàdy wojewódzkie. Zadaniem tych ostat-
nich jest taka alokacja Êrodków, by w spo-
sób optymalny zapewniç sobie mo˝liwoÊç
finansowania programów majàcych na ce-
lu promocj´ zatrudnienia, ∏agodzenie skut-
ków bezrobocia, aktywizacj´ zawodowà
itp. Alokacja taka nie jest jednak˝e doko-
nywana przypadkowo. Jej zasady okreÊla
sejmik województwa, ustanawiajàc, sto-
sownà uchwa∏à, kryteria podzia∏u kwot
Êrodków FP w województwie. 

Kryteria ustalania kwot Êrodków Fun-
duszu Pracy dla samorzàdów powiato-
wych województwa ∏ódzkiego na finanso-
wanie programów na rzecz promocji za-
trudnienia, ∏agodzenia skutków bezrobo-
cia i aktywizacji zawodowej oraz innych fa-
kultatywnych zadaƒ uwzgl´dniajà:

– skal´ nap∏ywów do bezrobocia i odp∏y-
wów z bezrobocia;

– udzia∏ osób b´dàcych w szczególnej
sytuacji na rynku pracy w ogólnej liczbie
bezrobotnych;

– stop´ bezrobocia;
– wskaênik efektywnoÊci realizowanych

us∏ug lub instrumentów rynku pracy;
– stopieƒ zaanga˝owania samorzàdów

powiatów w poprzednim roku w realizacj´
programów wspó∏finansowanych z Euro-
pejskiego Funduszu Spo∏ecznego.

Kryteria zosta∏y przyj´te 11 stycznia
2005 r. przez zarzàd województwa ∏ódzkie-
go uchwa∏à nr 16/05, a 13 stycznia uzyska-

∏y pozytywnà opini´ Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia. 

Nast´pnie zosta∏y zatwierdzone przez Sej-
mik Województwa ¸ódzkiego uchwa∏à nr
XXXVII/545/2005 z 26 stycznia 2005 roku.

W oparciu o opisane wy˝ej procedury,
województwo ∏ódzkie otrzyma∏o do wyko-
rzystania w 2005 roku:

– 120 904,6 tys. z∏ na realizacj´ aktywnych
programów przeciwdzia∏ania bezrobociu;
z przeznaczeniem do podzia∏u pomi´dzy sa-
morzàdy powiatów – z tej kwoty wydzielona
zosta∏a nast´pnie tzw. rezerwa wojewódzka
w wysokoÊci 36 271,4 tys. z∏ (30%);

– 12 782,7 tys. z∏ na finansowanie fakul-
tatywnych zadaƒ w powiatowych urz´dach
pracy.

Zaplanowany podzia∏ kwoty przyzna-
nych Êrodków FP (tj. 84 633,2 tys. z∏ – po
odj´ciu rezerwy samorzàdu województwa)
zosta∏, po zatwierdzeniu przez zarzàd wo-
jewództwa ∏ódzkiego, przedstawiony dys-
ponentowi FP. Natomiast Êrodki stano-
wiàce rezerw´ samorzàdu województwa
przeznaczone zosta∏y, zgodnie z uchwa∏à
nr 18 z 11 stycznia 2005 zarzàdu woje-
wództwa ∏ódzkiego na:

– finansowanie programów regional-
nych, które w póêniejszym terminie zosta-
nà przyj´te przez zarzàd województwa
∏ódzkiego (5.000 tys. z∏); 

– finansowanie zadaƒ realizowanych
w ramach dzia∏aƒ 1.2 i 1.3 Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich.

Ârodki Funduszu Pracy 
dla województwa ∏ódzkiego w 2005 r.

Troch´ statystyki. Wed∏ug stanu na 31 grudnia 2004 roku w rejestrach powiatowych
urz´dów pracy województwa ∏ódzkiego pozostawa∏o:
218.281 osób bezrobotnych, w tym: 107.816 kobiet (49,4% ogó∏u).
W porównaniu do poprzedniego miesiàca ogólna liczba bezrobotnych wzros∏a o 6.436
osób.
WÊród ogó∏u bezrobotnych pozostajàcych w rejestrach PUP pod koniec grudnia 2004 r.
22,4% (48.916 osób) to ludzie m∏odzi - do 24 roku ˝ycia, z czego jedynie oko∏o 10% po-
siada∏o prawo do zasi∏ku. W tej grupie wiekowej 44,1% to osoby zamieszka∏e na wsi. 
Stopa bezrobocia w województwie ∏ódzkim kszta∏towa∏a si´ pod koniec listopada
2004 roku na poziomie 19,1%, (w Polsce 18,7%).
Najwy˝sze wartoÊci stopy bezrobocia odnotowano w powiatach:
kutnowskim 25,9%
zgierskim 25,4%
tomaszowskim 25,1%
Natomiast powiaty, w których stopa bezrobocia osiàgn´∏a wartoÊci najni˝sze to:
skierniewicki 12,7%
wieluƒski 13,3%
wieruszowski 13,5%
Urz´dy pracy województwa ∏ódzkiego zarejestrowa∏y w grudniu 2004 r. 19.248 bezro-
botnych, natomiast wy∏àczy∏y z ewidencji 12.812 osób. Wskaênik fluktuacji wynosi∏
66,6% (co oznacza, ˝e odp∏yw z bezrobocia by∏ w grudniu ni˝szy od nap∏ywu  o 33,4%).
WÊród ogó∏u osób bezrobotnych pozostajàcych pod koniec grudnia 2004 r. w reje-
strach urz´dów pracy regionu ∏ódzkiego 72 085 zamieszkiwa∏o na wsi (z tego 6.257
posiada∏o w∏asne gospodarstwa rolne). 
Pracodawcy z terenu województwa zg∏osili w grudniu 2004 r. do urz´dów pracy 3.120
ofert zatrudnienia, z czego 1.116 dotyczy∏o pracy na miejscach subsydiowanych.
WÊród zg∏oszonych ofert 218 skierowanych by∏o do absolwentów szkó∏ ponadpodsta-
wowych, a 182 do osób niepe∏nosprawnych. 



sta∏ym przedstawicielstwie RP
przy UE odby∏o si´ spotkanie

z przedstawicielami Biura Wymiany In-
formacji na temat pomocy technicznej
(TAIEX). Celem biura jest dostarczanie
nowym cz∏onkom unii krótkookresowej
pomocy technicznej w przystosowywa-
niu narodowych przepisów prawnych do
wymogów prawa wspólnotowego. W ra-
mach szerokiego wachlarza us∏ug Êwiad-
czonych przez TAIEX wymieniç nale˝y:
wizyty ekspertów doradzajàcych w za-
kresie wdra˝ania prawodawstwa unijne-
go, wizyty studyjne w krajach cz∏onkow-
skich UE dla urz´dników z paƒstw-be-
neficjentów, seminaria i warsztaty tema-
tyczne, szkolenia dla urz´dników lub
przysz∏ych trenerów, tworzenie bazy da-
nych prawodawstwa unijnego i pomoc
przy t∏umaczeniach dokumentów z za-
kresu prawodawstwa unijnego. Bezpo-
Êrednimi beneficjentami pomocy mogà
byç zarówno przedstawiciele sektora pu-
blicznego, jak i prywatnego, pod warun-
kiem ich zaanga˝owania w proces prze-
noszenia, przyjmowania i wprowadzania
w ˝ycie prawodawstwa unijnego. Dzia-
∏alnoÊç TAIEX finansowana jest ze
Êrodków programu PHARE. W przy-
padku organizacji ww. projektów, UE
pokrywa prawie wszystkie koszty.

HHH

siedzibie regionu West Midlands
w Brukseli odby∏o si´ spotkanie

w sprawie poszukiwania partnerów do
projektów EQUAL, podczas którego dy-
rektor RBW¸ zaprezentowa∏ projekty,
które b´dà realizowane w regionie ∏ódz-
kim. Celem programu EQUAL jest pro-
mowanie innowacyjnych rozwiàzaƒ pro-
wadzàcych do zwalczania wszelkich
form dyskryminacji i nierównoÊci zwià-
zanych z rynkiem pracy w ramach
wspó∏pracy ponadnarodowej. W ramach
projektu konieczne jest znalezienie part-
nera ponadnarodowego, który realizuje
dzia∏ania z podobnego zakresu. Dyrek-
tor biura przedstawi∏ streszczenia pro-
jektów z naszego regionu i rozmawia∏
o mo˝liwoÊciach utworzenia na tej p∏asz-
czyênie wspó∏pracy z angielskimi parte-
rami.

HHH

yrektor RBW¸ nawiàza∏ kon-
takty z Europejskà Wspó∏pracà

Regionów w dziedzinie Badaƒ i Innowa-
cji (ERRIN) – siecià skupiajàcà ponad
180 instytucji i biur regionalnych
w Brukseli. Jej celem jest umo˝liwianie
poszczególnym regionom pe∏ne i efek-
tywne uczestnictwo w europejskiej prze-
strzeni badawczej. Udzia∏ regionu ∏ódz-
kiego w tej sieci wspó∏pracy mo˝e bar-
dzo pomóc naszym uczelniom, instytu-
tom i firmom w dost´pie do informacji
oraz pozyskiwaniu partnerów do projek-
tów europejskich. Dzi´ki ERRIN regio-
ny oraz instytucje regionalne lepiej po-
znajà siebie, przekazujà wzajemnie in-
formacje i szukajà partnerów do projek-
tów.

HHH

urostat og∏osi∏, i˝ wartoÊç pro-
duktu krajowego brutto wyliczo-

na dla województwa ∏ódzkiego stanowi
41,3% Êredniego PKB Unii Europejskiej.
Przy tej okazji warto zaznaczyç, ˝e we-
d∏ug Eurostatu 5, najbiedniejsze regiony
rozszerzonej Unii, to regiony polskie. Tà
niechlubnà list´ otwiera województwo
lubelskie (32%), a za nim sà kolejno pod-
karpackie (33%), warmiƒsko-mazurskie
(34%), podlaskie (35%) i Êwi´tokrzyskie
(36%). JeÊli za∏o˝ymy ˝e Êrednia unijna
to 100, oka˝e si ,́ ˝e 3 najbogatsze regio-
ny to: centralny Londyn (315%), Brukse-
la-stolica (234%) oraz Luksemburg
(213%). WÊród 37 regionów, w których
PKB przekracza 125% jest 7 regionów
z Wielkiej Brytanii, 6 z Niemiec i W∏och,
po 4 z Holandii i Austrii oraz tylko jeden
region z nowych krajów – Praga (153%).
Ârednia PKB regionów jest bardzo wa˝-
nym elementem przy ich kwalifikowaniu
do ka˝dego celu polityki regionalnej
i uzyskiwaniu wy˝szego lub mniejszego
wsparcia z bud˝etu wspólnoty.

HHH

egionalne Biuro Województwa
¸ódzkiego z∏o˝y∏o aplikacj´ do

wspó∏organizowania z Komitetem Re-

gionów oraz Dyrekcjà Generalnà ds. Po-
lityki Regionalnej przedsi´wzi´cia pt.
Open days 2005. Impreza, która dotyczy
promocji polityki regionalnej Unii Euro-
pejskiej, odbywa si´ w Brukseli od
dwóch lat i cieszy si´ ogromnym zainte-
resowaniem. CzeÊç biur regionalnych zo-
stanie w∏àczona w organizacj´ semina-
riów, warsztatów i innych wydarzeƒ to-
warzyszàcych Open days 2005. RBW¸
z∏o˝y∏o aplikacj´ do organizacji wspól-
nych imprez z Biurem Regionalnym Wo-
jewództwa Lubelskiego oraz z przedsta-
wicielstwami regionów hiszpaƒskich:
Murcia (region partnerski ∏ódzkiego),
Andaluzja, Castilla y Leon, Balearic Is-
lands. Nasz projekt zatytu∏owany jest
„Polityka spójnoÊci: od transformacji do
konkurencyjnoÊci. DoÊwiadczenia regio-
nów polskich i hiszpaƒskich”. W ra-
mach projektu przewidzieliÊmy zorgani-
zowanie kilku warsztatów tematycznych
z udzia∏em ekspertów regionalnych oraz
wystaw pokazujàcych dorobek kulturo-
wy i potencja∏ gospodarczy regionów.
Og∏oszenie wyników konkursów ju˝
w marcu. Liczymy, ze uda nam si´ wy-
graç!

HHH

olscy sta˝yÊci z Komisji Europej-
skiej zorganizowali w Brukseli

imprez´ Polish Shock Therapy (polska
terapia szokowa). Celem przedsi´wzi´cia
przygotowanego przez m∏odych Pola-
ków pracujàcych w instytucjach europej-
skich by∏o przybli˝enie mieszkaƒcom
Brukseli historii, walorów turystycznych
oraz dziedzictwa kulturowego naszego
kraju. Podczas imprezy przewidziano
wiele atrakcji, wÊród nich mi´dzy innymi
walki rycerskie, wyst´py zespo∏ów mu-
zycznych, degustacj´ potraw polskiej
kuchni oraz loteri´ z nagrodami. Regio-
nalne Biuro Województwa ¸ódzkiego
w∏àczy∏o si´ jako sponsor w organizacj´
przedsi´wzi´cia, dostarczajàc na potrze-
by loterii liczne fanty: albumy o woje-
wództwie ∏ódzkim, koszulki, szaliki i in-
ne gad˝ety reklamujàce nasz region.

Wi´cej informacji znaleêç mo˝na na stro-
nie internetowej www.lodzkie.pl/bruksela
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ŁÓDZKIE W BRUKSELI
Regionalne Biuro Województwa ¸ódzkiego w Brukseli jest jednà z 13 polskich regionalnych placówek przed-

stawicielskich w stolicy zjednoczonej Europy. Do g∏ównych zadaƒ naszego biura nale˝y promocja oraz tworze-
nia pozytywnego wizerunku naszego regionu w Europie, pozyskiwanie dost´pnych jedynie w Brukseli informa-
cji istotnych z punktu widzenia województwa ∏ódzkiego oraz obrona jego interesów wobec instytucji UE.
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Skuteczna, a co najwa˝niejsze efektywna re-
alizacja przez w∏adze publiczne zadaƒ w zakre-
sie ochrony konsumentów wymaga czynnego
zaanga˝owania instytucji i innych podmiotów
dzia∏ajàcych w sferze prawa publicznego. Dla-
tego ustawodawca zdecydowa∏ o przekazaniu
tych zadaƒ równie˝ do kompetencji organów
samorzàdu terytorialnego. Zrealizowa∏ tym sa-
mym ustrojowe za∏o˝enia o decentralizacji i sa-
morzàdnoÊci struktur o charakterze lokalnym
oraz w∏àczeniu samorzàdu terytorialnego
w sprawowanie w∏adzy publicznej.

Podstawowy akt prawny okreÊlajàcy zadania
samorzàdu terytorialnego
w zakresie ochrony konsu-
mentów stanowi obecnie
ustawa z 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U.
z 2000 r. nr 122, poz. 1319,
z póên. zm. – dalej ustawa
o okik). Reguluje ona pod-
stawowe zasady podejmo-
wania dzia∏aƒ w zakresie
ochrony konsumentów oraz
okreÊla organy w∏aÊciwe do
ich realizacji. Ustawa wska-
zuje jedynie w sposób doÊç
ogólny, ˝e zadania te wype∏-
nia samorzàd terytorialny,
ale nie precyzuje, o samo-
rzàd jakiego szczebla cho-
dzi. Dopiero szczegó∏owa
analiza przepisów ustaw sa-
morzàdowych pozwala na
ustalenie, ˝e zadania te na-
le˝à przede wszystkim do w∏aÊciwoÊci samorzà-
du powiatowego oraz samorzàdu województwa
i realizowane sà jako zadania w∏asne.

Ochrony konsumentów nie zaliczono nato-
miast do zadaƒ w∏asnych samorzàdu gminnego.
Nie oznacza to jednak˝e, ˝e na gminach nie cià-
˝à ˝adne obowiàzki w zakresie ochrony konsu-
mentów. Konkretne zadania w tym przedmiocie
mogà wynikaç z realizacji innych zadaƒ w∏a-
snych gmin, okreÊlonych w ustawach szczegól-
nych, jak np. zadania z zakresu edukacji konsu-
menckiej.

Zadania w zakresie ochrony konsumentów
mogà byç nak∏adane na samorzàd terytorialny
na podstawie przepisów ró˝nych aktów praw-
nych i w ró˝ny sposób jednostki samorzàdu ob-
cià˝aç. Ustawodawca nie sprecyzowa∏ sposobu
realizacji zadaƒ samorzàdu w przedmiocie
ochrony konsumentów. W praktyce jedynie
w dwóch przypadkach zosta∏y one okreÊlone

bezpoÊrednio w ustawach szczególnych.
Przede wszystkim jest to prawo sk∏adania

wniosków o wszcz´cie post´powania antymo-
nopolowego w zwiàzku z podejrzeniem naru-
szenia przepisów ustawy o okik (art. 84 ust. 1
pkt. 2 ustawy o okik). Zadanie to przypisane zo-
sta∏o w sposób ogólny samorzàdowi terytorial-
nemu, bez sprecyzowania jego szczebla, dlatego
uznaç nale˝y, ˝e przys∏uguje ono wszystkim jed-
nostkom samorzàdowym. Uprawnienie to jest
bardzo istotne w aspekcie zapewnienia samo-
rzàdowi terytorialnemu faktycznej mo˝liwoÊci
skutecznego oddzia∏ywania na ochron´ konsu-

mentów za poÊrednictwem Êrodków administra-
cyjnych. Dotychczasowa praktyka w tym wzgl´-
dzie nie mo˝na byç jednak uznana za w pe∏ni za-
dowalajàcà. Organy samorzàdu jedynie w nie-
licznych przypadkach decydujà si´ na wyst´po-
wanie z wnioskami o wszcz´cie post´powania
antymonopolowego. Nie wynika to, w mojej
ocenie, z nieistnienia naruszeƒ praw konsumen-
tów, kwalifikujàcych si´ do ewentualnego podj´-
cia dzia∏aƒ, ale bardziej z braku szerszego zain-
teresowania problematykà ochrony konsumen-
tów na szczeblu samorzàdu terytorialnego.

Druga, bezpoÊrednio wskazana przez usta-
wodawc ,́ kompetencja samorzàdu wynika
z art. 33 ustawy o okik, który stanowi, ˝e zada-
niem samorzàdu terytorialnego jest prowadze-
nie edukacji konsumenckiej. Podobnie jak
w poprzednim przypadku, zadanie to przypisa-
ne zosta∏o w sposób ogólny samorzàdowi tery-
torialnemu, bez sprecyzowania jego szczebla.

Stàd te˝ wniosek, ˝e jest to kompetencja orga-
nów wszystkich szczebli samorzàdu. Realizacja
tego zadania to przede wszystkim wprowadza-
nie elementów wiedzy konsumenckiej do pro-
gramów nauczania w szko∏ach publicznych, od-
powiednio do zakresu obowiàzków zwiàzanych
z zak∏adaniem i prowadzeniem tych szkó∏ przez
jednostki samorzàdu. Prowadzenie edukacji
konsumenckiej realizowane mo˝e byç tak˝e
w formach doraênych, m.in. poprzez rozprowa-
dzanie bezp∏atnych materia∏ów edukacyjnych
(w postaci ulotek oraz broszur informacyjnych)
oraz, co bardzo wa˝ne z punktu widzenia indy-

widualnych konsumen-
tów, dofinansowywanie
dzia∏ajàcych na terenie
w∏aÊciwoÊci jednostek
samorzàdu organizacji
konsumenckich (doty-
czy to g∏ównie samorzà-
du województwa).
W ten sposób samorzàd
w∏àcza si´ w realizacj´
polityki konsumenckiej
paƒstwa.

Poza wy˝ej wymie-
nionymi, przepisy ustaw
szczególnych nie precy-
zujà ˝adnych innych
kompetencji, które kon-
kretyzowa∏yby obo-
wiàzki samorzàdu
w przedmiocie ochrony
konsumentów. W tej sy-
tuacji samorzàd teryto-
rialny, przy wykonywa-

niu powierzonych mu zadaƒ, powinien kiero-
waç si´ ogólnymi zasadami wskazujàcymi na
czym polegaç ma ochrona konsumentów. 

Niewàtpliwie wyjàtkowa rola samorzàdu te-
rytorialnego w ochronie konsumentów wynika
g∏ównie z charakteru prawnego wspólnoty sa-
morzàdowej, wykonujàcej powierzone jej zada-
nia maksymalnie blisko jednostki (konsumen-
ta). Problemem pozostaje jednak nadal brak
szczegó∏owej regulacji okreÊlajàcej zadania jed-
nostek samorzàdowych, przede wszystkim gmi-
ny i województwa. W tym zakresie podj´te win-
ny zostaç dzia∏ania legislacyjne zmierzajàce do
uregulowania tej kwestii. 

Robert K. Adamczewski

(Autor jest doktorem nauk prawnych, pra-
cownikiem Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów)

W posiedzeniu Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów (12 stycznia), którà kieruje
cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódzkiego – Stanis∏aw Olas, uczestniczyli goÊcie z Departamentu
Nadzoru Rynku Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, rzecznicy konsumen-
tów z województw ∏ódzkiego i Êwi´tokrzyskiego oraz przedstawiciele instytucji zajmujàcych si´
ochronà konsumentów z województwa ∏ódzkiego i Êwi´tokrzyskiego. 

Zadania samorzàdu terytorialnego 
w zakresie ochrony konsumentów



owicz zawsze inspirowa∏ artystów – je-
go architektura, folklor, historia,

w koƒcu niepowtarzalny klimat przyczyni∏y si´
do powstania wielu interesujàcych dzie∏ z za-
kresu sztuk plastycznych, literatury, muzyki.
Rodzimi twórcy, nawet jeÊli wyje˝d˝ali stàd ro-
biç karier´ w tzw. wielkim Êwiecie, nigdy nie za-
pominali o uroczym miasteczku na Mazow-
szu. Doskonale pokaza∏a to (czynna do koƒca
lutego) monograficzna wystawa twórczoÊci Ja-
na Zdzis∏awa Konopackiego, którà muzeum
w ¸owiczu przygotowa∏o z okazji 110. roczni-
cy Êmierci artysty. Ten znany XIX-wieczny ry-
sownik, uczeƒ Wojciecha Gersona, który
w ¸owiczu sp´dzi∏ dzieciƒstwo i tutaj
zosta∏ pochowany w 1894 roku, mia∏
w Warszawie pracowni´ i w latach 80.
XIX stulecia wspó∏pracowa∏ z po-
czytnymi warszawskimi pismami –
„Tygodnikiem Ilustrowanym” i „K∏o-
sami”. By∏ Êwietnym ilustratorem ˝y-
cia codziennego, z wirtuozerià i du-
˝ym poczuciem humoru uwiecznia∏
zarówno wa˝ne ówczesne wydarzenia
kulturalne i historyczne, np. otwarcie
teatru lubelskiego, pogrzeb biskupa
Alexandra Lessera, jak równie˝ sceny
z ˝ycia zwyk∏ych ludzi, ich codzienne
radoÊci i troski. Doskonale rysowa∏
t∏um. Wa˝ne miejsce w jego twórczo-
Êci zajmowa∏y te˝ pejza˝e, architektu-
ra – dziÊ cenne zw∏aszcza ze wzgl´du
na ich rol´ dokumentacyjnà. Choç
Konopacki zwiàzany by∏ zawodowo
z Warszawà, motywy ∏owickie poja-
wia∏y si´ w jego pracach doÊç cz´sto.
Interesowali go zarówno mieszkaƒcy
tutejszych ziem, np. „Ksi´˝ak” – por-
tret ch∏opa z ¸owicza, czy studium
pary ∏owiczan po raz pierwszy odwie-
dzajàcych Warszaw´ (1886), jak i ar-
chitektura miasta, np. „Widoki ¸owi-
cza od strony Bzury” (1879), „Staro-
˝ytna brama niegdyÊ prowadzàca
z kolegiaty do by∏ego zamku arcybi-
skupiego w ¸owiczu” (1878), drzewo-
ryt z „Tygodnika Ilustrowanego” do
artyku∏u Aleksandra Wejnerta pt.
„¸owicz i znaczniejsze w nim budow-
le” z rysunkami m.in.: Szko∏y Realnej
(obecnie muzeum), Kanonii, ratusza, kolegia-
ty, pa∏acyku genera∏a Klickiego. Artysta pod-
jà∏ te˝ temat „Jarmark w ¸owiczu” (1882) –
niedokoƒczony, podmalowany szkic z zaryso-
wanymi zaledwie postaciami ludzi i koni, jedna
z najciekawszych prac na wystawie.

Dwa dni przed zamkni´ciem tej ekspozycji,
26 lutego w ¸owickim OÊrodku Kultury
otwarta zostanie wystawa równie˝ pokazujàca
¸owicz i jego najbli˝sze okolice, jednak w jak-
˝e odmienny sposób! Autorka tych prac, Justy-
na Kocemba-Ciesielska, postanowi∏a uwiecz-

niç widoki, których nie znajdziemy w albu-
mach ani przewodnikach turystycznych: zanie-
dbane ∏owickie oficyny i podwórka, stare, kwa-
lifikujàce si´ do rozbiórki kamienice, drewnia-
ne domy z centrum miasta (okolice ulic Po-
drzecznej i Browanej). Na niewielkich, mono-
chromatycznych rysunkach tuszem, atramen-
tem, sepià i pastelà, pochodzàca z pod∏owic-
kiego Be∏chowa m∏oda artystka pokaza∏a
mniej znane oblicze ¸owicza, ale równie inte-
resujàce, zw∏aszcza z malarskiego punktu wi-
dzenia. Oryginalnie skadrowane widoki brud-
nych kominów, wàskie przejÊcia mi´dzy po-
dwórkami, nachodzàce na siebie odrapane

Êciany oficyn, zapadajàce si´ dachy – to dosko-
na∏e pole do popisu dla eksperymentów for-
malnych. Prace zmierzajà wi´c niekiedy w stro-
n´ abstrakcji: budynki stapiajà si´ z t∏em, dach
tworzy jednà plam´ barwnà z niebem. Rysun-
ki tworzone sà krótkimi, dynamicznymi kre-
skami, które zag´szczone, czynià ujecie wyjàt-
kowo ekspresyjnym albo dosadnym, grubym
konturem, a niektóre prace z powodzeniem
mo˝na oglàdaç z kilku stron. No, i kolory:
czerƒ, szaroÊç, fiolet, czerwieƒ – skutecznie de-
materializujà przestrzeƒ, przenoszà budynek

w inny wymiar. A˝ trudno uwierzyç, ˝e to ten
sam dostojny, prymasowski ¸owicz, znany
nam z pocztówek i podr´czników! Tytu∏ wysta-
wy – „Architektura zapomniana” – jest wi´c
bardzo adekwatny do podj´tego tematu; oby
przypomnia∏ nam, ˝e poza zabytkami w tym
mieÊcie sà te˝ miejsca mniej „laurkowe”
i w nich tak˝e toczy si´ ˝ycie. 

Rysunki Justyny Kocemby-Ciesielskiej b´-
dzie mo˝na oglàdaç w Sali Âlubów ¸OK do
25 marca. 

Otwarcie wystawy zbiegnie si´ z innym wa˝-
nym dla miasta wydarzeniem: rozstrzygni´-
ciem trzeciej edycji konkursu im. Jana Wegne-

ra „Ksià˝ka Roku 2004 – ¸owicz
i Ziemia ¸owicka” na najciekawszà
publikacj´ popularno-naukowà
o tych terenach. Autorzy, wydawcy
i czytelnicy zg∏osili tym razem sie-
dem propozycji: „˚ycie umys∏owe
w dawnym ¸owiczu” ks. Zbigniewa
Skie∏czyƒskiego, „Z ∏owickiego ar-
sena∏u pami´ci” (praca zbiorowa
uczniów I LO im. J. Che∏moƒskiego
w ¸owiczu), „Ten jest ze szko∏y na-
szej” (praca zbiorowa Ko∏a Wycho-
wanków i Wychowanek Szkó∏ Âred-
nich Ogólnokszta∏càcych w ¸owi-
czu), „KoÊció∏ Êwi´tego Jana i inne
opowiadania” ks. Zbigniewa Skie∏-
czyƒskiego, „Mi´dzy Piàtkiem a So-
botà” Kazimierza Perzyny, „Biule-
tyn Informacyjny nr XXV” (praca
zbiorowa Ko∏a Wychowanków
i Wychowanek Szkó∏ Ârednich
Ogólnokszta∏càcych w ¸owiczu)
oraz „Gmina Bielawy – przewodnik
rowerowy” Wojciecha Miedzianow-
skiego. Rozstrzygni´cie konkursu
i wr´czenie nagród odb´dzie si´ 26
lutego o godzinie 17 w sali widowi-
skowej ¸owickiego OÊrodka Kultu-
ry przy ulicy Podrzecznej 20. Warto
w tym miejscu wspomnieç, ˝e ¸OK
nie tylko gromadzi wszelkie publi-
kacje o mieÊcie i regionie, ale te˝
prowadzi w∏asnà dzia∏alnoÊç wy-
dawniczà. Najwi´kszym sukcesem
by∏ album „¸owicka pocztówka”
Edwarda Mizio∏ka, który w 2001

roku zdoby∏ Z∏oty Ekslibris jako najlepsza
ksià˝ka województwa ∏ódzkiego, z kolei
w 2004 roku ukaza∏a si´ p∏yta CD „PrzyÊpiew-
ki ∏owickie” oraz interesujàca monografia
w formie wywiadu poÊwi´cona Tadeuszowi
Gumiƒskiemu – prawnikowi, historykowi, lite-
ratowi i dzia∏aczowi spo∏ecznemu, honorowe-
mu obywatelowi ¸owicza. Oby 2005 rok obfi-
towa∏ w równie ciekawe wydarzenia i publika-
cje, przybli˝ajàce nam ¸owicz i ziemi´ ∏owickà
i wcià˝ inspirujàce kolejne pokolenia.

Monika Nowakowska
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region

Budujà drogi
W czerwcu w powiecie podd´bickim roz-

pocznie si´ budowa 1,2 km drogi powiatowej
Lubola – Rzeczyca na terenie gminy P´cz-
niew. B´dzie to pierwszy odcinek drogi po-
wiatowej wybudowany przy wsparciu fundu-
szy unijnych.

Powiat podd´bicki w ubieg∏ym roku z∏o˝y∏
wniosek na budow´ 2,2 km drogi powiatowej
Lubola – Grabina – Rzeczyca i na jej budo-
w´ w latach 2005/2006 otrzyma prawie 
629 tys. z∏ z funduszy ZPORR. Rozpocz´to
procedury przetargowe i w po∏owie czerwca
rozpocznà si´ prace na odcinku 1,2 km. Po-
zosta∏y odcinek o d∏ugoÊci 1 km zostanie wy-
budowany w roku 2006. 

Pierwszà pozytywnà weryfikacj´ w drugiej
rundzie aplikacyjnej ZPORR przeszed∏
wniosek z∏o˝ony na budow´ 2,6 km drogi
Dalików – Kuciny. Powiat wnioskuje o dofi-
nansowanie 75 proc. kosztów zadania, czyli
prawie 1,125 mln z∏. Realizacja zadania prze-
widziana jest na dwa lata. Pierwszy odcinek
o d∏ugoÊci 1,3 km móg∏by byç wybudowany
jeszcze w tym roku, ale uzale˝nione jest to od
terminu przyznania Êrodków z ZPORR. 

AP

Starostwo Powiatowe w Podd´bicach
przygotowuje procedury przetargowe i pro-
jekty na wykorzystanie energii s∏onecznej
do podgrzewania wody u˝ytkowej w szpita-
lu. – OtrzymaliÊmy przyrzeczenie dotacji
z fundacji Ekofundusz z Warszawy w wyso-
koÊci prawie 161 tys. z∏ – mówi Ryszard
Rytter, starosta podd´bicki. 

– Zainstalowanie solarów pozwoli na
uzyskanie oszcz´dnoÊci, które sà tak po-
trzebne w s∏u˝bie zdrowia. Jednak
oszcz´dnoÊci to tylko jeden z aspektów wy-
korzystania energii s∏onecznej. Solary to
tak˝e olbrzymi efekt ekologiczny – konty-
nuuje Ryszard Rytter. – Ca∏a inwestycja b´-

dzie kosztowa∏a oko∏o 500 tysi´cy z∏otych.
Starostwo Powiatowe w Podd´bicach

w ubieg∏ym roku zainstalowa∏o 78 solarów
o powierzchni 135 metrów kw. na jednym
z budynków Zespo∏u Szkó∏ Ponadgimna-
zjalnych w Podd´bicach. Inwestycja ta rów-
nie˝ by∏a wspó∏finansowana przez war-
szawskà fundacj´ Ekofundusz, która kon-
wertuje d∏ug polski na zadania z zakresu
ochrony Êrodowiska. Dodatkowo starostwo
otrzyma∏o po˝yczk´ z WFOÂiGW w ¸odzi.
Zakres tego zadania by∏ o wiele szerszy, bo
obejmowa∏ nie tylko instalacj´ systemu s∏o-
necznego, ale tak˝e termomodernizacj .́

AP

Solary na szpitalu

Trzeci ogólnokrajowy konkurs „Bezpiecz-
ne gospodarstwo rolne” ju˝ trwa. Mogà
w nim uczestniczyç osoby prowadzàce pro-
dukcyjnà dzia∏alnoÊç rolniczà. Podobnie jak
w dwóch poprzednich konkursach, g∏ównà
nagrodà b´dzie ciàgnik rolniczy, a do zdoby-
cia jest tak˝e ponad 200 innych nagród: ma-
szyn i urzàdzeƒ rolniczych oraz narz´dzi
przydatnych w ka˝dym gospodarstwie.

Udzia∏ w konkursie wymaga  wype∏nienia
arkusza zg∏oszeniowego i z∏o˝enia w najbli˝-
szej placówce KRUS do koƒca lutego. Druk
ten dost´pny jest w placówkach i oddzia∏ach
KRUS, w prasie oraz na stronie interneto-
wej: www.krus.gov.pl. Zg∏oszenie nie gwa-
rantuje sukcesu. Ka˝de zg∏oszone gospodar-
stwo b´dzie wizytowane przez komisje kon-
kursowe. B´dà oceniane te elementy Êrodo-
wiska pracy rolniczej i wyposa˝enia gospo-
darstwa, które decydujà  o bezpieczeƒstwie –

g∏ównie ∏ad i porzàdek w obr´bie podwórza,
stan budynków  inwentarskich i gospodar-
czych, a w nich jakoÊç u˝ywanych schodów,
drabin oraz instalacji i urzàdzeƒ elektrycz-
nych. Maszyny i urzàdzenia powinny posia-
daç stosowne os∏ony, podpory oraz zabez-
pieczenia – elementy te decydujà niejedno-
krotnie o ˝yciu osób pracujàcych – dlatego
wa˝ne jest, czy zosta∏y prawid∏owo zamonto-
wane. Podczas wykonywania wielu prac nie-
zb´dne sà Êrodki ochrony osobistej: okulary,
maski, kombinezony itp. – to te˝ oceniane
elementy. Przy obs∏udze zwierzàt dochodzi
do wielu obra˝eƒ, dlatego warunki obs∏ugi
i bytowania  zwierzàt nie b´dà pomini´te
przy ocenie gospodarstwa. 

Zauwa˝yliÊmy podczas dwóch poprzed-
nich konkursów, ˝e niektórzy sàsiedzi
uczestników wprowadzajà podpatrzone udo-
godnienia we w∏asnych gospodarstwach i to

oni majà mo˝liwoÊç sprawdzenia efektów
swojej pracy, bioràc udzia∏ w konkursie
„Bezpieczne gospodarstwo”. 

Przypominamy, ˝e patronat honorowy
nad przebiegiem konkursu sprawuje Alek-
sander KwaÊniewski – prezydent RP, a g∏ów-
nymi organizatorami oprócz Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Spo∏ecznego sà: Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Paƒ-
stwowa Inspekcja Pracy. Nie sposób wymie-
niç wszystkich organizatorów konkursu, ale
sà wÊród nich oÊrodki i centra doradztwa rol-
niczego, zwiàzki i organizacje rolnicze a tak-
˝e samorzàdy. Zaanga˝owanie organizato-
rów i trud uczestników kszta∏tujà nowy wize-
runek polskiego rolnictwa, pozwalajà na
promocj´ regionów, z których pochodzà w∏a-
Êciciele najbezpieczniejszych gospodarstw.
Uczestnicy fina∏u krajowego b´dà mieli mo˝-
liwoÊç wspólnego spotkania jesienià na uro-
czystej gali, podczas której zostanà wr´czone
nagrody, dyplomy i listy gratulacyjne. 

Zapraszajàc do udzia∏u w konkursie przy-
pominamy, ˝e istniejà jednak ograniczenia:
przez trzy lata nie mogà w nim uczestniczyç
zdobywcy trzech pierwszych miejsc w po-
przednich konkursach regionalnych i woje-
wódzkich.

Anna Lamenta, 
rzecznik prasowy OP KRUS 

w ¸odzi

Bezpieczne gospodarstwo
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Starostowie Podd´bic, Sieradza i Turku
oraz wójtowie i burmistrzowie miast i gmin
Warta, Dobra, P´czniew, Uniejów oraz prezy-
dent Sieradza podpisali w lutym porozumie-
nie w sprawie podejmowania wspólnych
przedsi´wzi´ç na rzecz zagospodarowania
zbiornika Jeziorsko, Êrodkowej Warty i tere-
nów do nich przyleg∏ych. Patronat nad poro-
zumieniem obj´li: marsza∏ek województwa
∏ódzkiego, prezes Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, prezesi Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wod-

nej w ¸odzi i w Poznaniu, dyrektor Regional-
ny Zarzàdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Jest to kontynuacja podpisanego w stycz-
niu 2002 r. porozumienia pomi´dzy trzema
powiatami i trzema gminami bezpoÊrednio
graniczàcymi ze zbiornikiem Jeziorsko. Swo-
im zakresem obejmuje kierunki i dzia∏ania
zmierzajàce do podejmowania wspólnych
staraƒ wokó∏ zbiornika Jeziorsko, inwesto-
wania w tereny po∏o˝one w obr´bie Êrodko-
wej Warty, wszechstronny rozwój spo∏eczno-
-gospodarczy obszarów wiejskich oraz miast,
dà˝enie do szeroko rozumianej aktywnoÊci

turystyczno-rekreacyjnej oraz podejmowanie
dzia∏aƒ ekologicznych i ochraniajàcych Êro-
dowisko i dziedzictwo kulturowe. Istotne jest
tak˝e to, ˝e do porozumienia przy∏àczy∏y si´
kolejne samorzàdy. „Nie chcieliÊmy zmieniaç
tekstu poprzez aneksy, wytwarzajàc w ten
sposób kolejne dokumenty. Na jednym ze
spotkaƒ uzgodniliÊmy, ˝e najlepiej b´dzie,
gdy b´dzie to tekst jednolity – mówi Ryszard
Rytter, starosta podd´bicki. 

Uczestnictwo w projekcie patronów, któ-
rych reprezentowali ze strony marsza∏ka wo-
jewództwa ∏ódzkiego Stanis∏aw Olas, Józef
Racki – wicemarsza∏ek województwa wielko-
polskiego, Jerzy Ma∏achowski – wiceprezes
NFOÂiGW, Jaros∏aw Berger – prezes
WFOÂiGW w ¸odzi, Przemys∏aw Gonera –
prezes WFOÂiGW w Poznaniu oraz Bogdan
P∏uciennik – zast´pca dyrektora RZGW
w Poznaniu stanowi wsparcie w podejmowa-
niu dzia∏aƒ i realizacji zamierzeƒ.

– Podpisane porozumienie daje wiele mo˝-
liwoÊci poszczególnym sygnatariuszom –
kontynuuje Ryszard Rytter. – Jest to szansa
na uzyskanie znacznego wsparcia ze Êrodków
Unii Europejskiej, Narodowego i Wojewódz-
kich Funduszy Ochrony Ârodowiska i
Gospodarki Wodnej. Sygnatariusze samo-
dzielnie nic nie zrobià, musimy dzia∏aç
wspólnie. Przed nami zadania zwiàzane
z rozwojem turystyki i agroturystyki, ale tak-
˝e musimy zadbaç o czystoÊç wody. Razem
mamy du˝e szanse”. Pierwszà „jaskó∏kà”
zwiastujàcà realizacj´ zadaƒ, jest przystàpie-
nie gmin P´czniew, Dobra i Warta do progra-
mu „Leader+”. Wniosek zak∏ada stworzenie
m.in. Êcie˝ek rowerowych i pieszych, przysta-
ni kajakowych. 

Agnieszka Pi´got

Zgodnie z unijnymi dyrektywami do 2010
roku 7,5% ca∏oÊci energii zu˝ywanej w Polsce
musi pochodziç ze êróde∏ odnawialnych. Je˝e-
li Polska nie b´dzie w stanie samodzielnie wy-
produkowaç takiej iloÊci, to b´dzie musia∏a jà
importowaç z krajów, które nadwy˝kami ta-
kiej energii dysponujà. 

W Kutnie lokalne w∏adze samorzàdowe
planujà wykorzystaç do wytwarzania energii
ekologicznej znajdujàce si´ pod miastem z∏o˝a
geotermalne, które zdaniem specjalistów
z AGH w Krakowie nale˝à do najbogatszych
w Polsce. Wody te, oprócz wysokiej tempera-
tury i du˝ej wydajnoÊci, posiadajà równie˝ ni-
skà mineralizacj ,́ co korzystnie wp∏ywa na
proces ich eksploatacji. Znajdujà si´ na g∏´bo-
koÊci oko∏o 2700 metrów i mogà wytwarzaç
energi´ o mocy 30 megawatów.

Zasoby geotermalne w Kutnie odkryto
w latach 80. ub. wieku, kiedy to firma Nafta
Polska z Jas∏a poszukiwa∏a na terenie Mazow-
sza z∏ó˝ ropy naftowej i gazu ziemnego. 

Ponad 20 lat jedynym Êladem po tych bada-
niach by∏ zlokalizowany naprzeciw drogi wy-
jazdowej z Kutna w kierunku ¸odzi zaplom-
bowany odwiert oraz zapomniana w krakow-
skim archiwum dokumentacja. DziÊ, kiedy
wytwarzanie energii ekologicznej w Polsce jest
priorytetem, w∏adze samorzàdowe Kutna
przypomnia∏y sobie o goràcej energii tkwiàcej
pod miastem. Zasoby geotermalne mogà bo-
wiem byç wykorzystane dla uzyskania energii
u˝ytkowej do centralnego ogrzewania, po-
trzeb rolnictwa, podgrzewania gruntów, czy
te˝ uczynienia ze stolicy powiatu kutnowskie-
go oÊrodka turystyki, wypoczynku i rekreacji.

W∏adze Kutna zastanawiajà si´ przede
wszystkim nad mo˝liwoÊcià wykorzystania
tych êróde∏ do zintegrowanego ogrzewania
miasta. Szczególnie ˝e z roku na rok rosnà
koszty tradycyjnego ogrzewania, a dzi´ki na-
turalnym pok∏adom goràcej wody, której tem-
peratura na powierzchni ziemi wynosi oko∏o
80 stopni, b´dzie mo˝na dostarczyç tanià
energi´ cieplnà do ponad 20 tysi´cy odbior-
ców. Zdaniem specjalistów, Kutno jest do tego
Êwietnym miejscem, poniewa˝ miasto posiada
bardzo dobrze rozwini´tà sieç ciep∏owniczà,
a siedziba Przedsi´biorstwa Energetyki Ciepl-
nej po∏o˝ona jest blisko odwiertu, dzi´ki cze-
mu dostep do z∏ó˝ nie by∏by kosztowny.

Moc energetyczna kutnowskich z∏ó˝ jest
jednak znacznie wi´ksza, bowiem do ogrzania
miasta potrzeba jedynie 13 megawatów. Dlate-
go te˝ reszt´ energii trzeba b´dzie wykorzystaç
do innych celów, miedzy innymi rekreacyj-
nych, a w Kutnie przyda∏by si´ aquapark.

Wojciech Petera

Czysta Warta
Prezydent Sieradza Barbara Mrozowska-Nieradko i starosta
podd´bicki Ryszard Rytter podpisujà porozumienie.

Ciep∏o pod Kutnem
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znane, a jednak nieznane
Przemierzajàc po∏udniowo-wschodnie

kraƒce naszego województwa, warto odwie-
dziç Parady˝ ko∏o Opoczna, by poczuç
magiczny klimat tego rajskiego miejsca. 

Powstanie miejscowoÊci i jej zdumiewa-
jàcej nazwy zwiàzane jest z XVII-wiecznym
kultem obrazu Chrystusa Cierniem Koro-
nowanego, znajdujàcego si´ niegdyÊ w
kaplicy dworskiej w sàsiedniej wsi Wielka
Wola. Obraz przyciàga∏ rzesze pielgrzy-
mów, pragnàcych odpokutowaç grzechy
lub proszàcych o cud uzdrowienia. W
zwiàzku z tym w 1686 roku ówczesny w∏a-
Êciciel okolicznych dóbr Kazimierz Saryusz
Skórkowski, komornik opoczyƒski, posta-
nowi∏ ufundowaç godne dla „cudownego
obrazu” zabezpieczenie. Z gruntów wsi
Wielka Wola wydzieli∏ teren pod budow´
drewnianego koÊcio∏a, któremu nadano
wezwanie Êwi´tych Micha∏a i Kazimierza,
oraz klasztoru, a obok z czasem powsta∏a
oddzielna wieÊ. Miejsce to s∏yn´∏o z cudów,
które dokonywa∏y si´ za sprawà wizerunku
Chrystusa. Zacz´to nazywaç je Parady˝em;
od ∏aciƒskiego paradisus, co oznacza
niebo, raj.

Piecz´ nad wyjàtkowym obrazem Chry-
stusa Skórkowski powierzy∏ sprowadzonym
z prowincji ma∏opolskiej ojcom bernardy-
nom. Zakon ten za∏o˝ony w 1209 roku przez
Êwi´tego Franciszka z Asy˝u, znany jest na
ca∏ym Êwiecie jako zakon franciszkaƒski.
Nazwa „bernardyni” sta∏a si´ rodzimym pol-
skim okreÊleniem jednej ga∏´zi franciszkaƒ-
skiej. Pochodzi od Êwi´tego Bernardyna –
patrona krakowskiego franciszkaƒskiego
koÊcio∏a klasztornego. Jak wynika z doku-
mentu fundacyjnego, bernardyni zaprzysi´-
gli, ˝e nigdy nie przeniosà wspomnianego
obrazu do innego koÊcio∏a, zaÊ Skórkowski
zobowiàza∏ si´ przekazaç jako uposa˝enie
klasztoru grunty o powierzchni dwóch
∏anów i dwóch mórg (oko∏o 36 hektarów).
Introdukcja, czyli oficjalne przej´cie koÊcio-
∏a przez bernardynów, nastàpi∏a 18 czerwca
1690 roku. Równolegle trwajàcym uroczy-
stoÊciom przeniesienia obrazu do Êwiàtyni
przewodniczy∏, na mocy indultu arcybisku-
pa gnieênieƒskiego Micha∏a Radziejowskie-
go, opat sulejowski Justynian Zaruski.

Rozwijajàcy si´ kult obrazu i narastajàcy
ruch pàtniczy wp∏yn´∏y na rozbudow´ zespo-
∏u Êwiàtynno-klasztornego. Murowany, ist-
niejàcy do dzisiaj, kompleks za∏o˝ony na
planie nieregularnego czworokàta powsta∏ w
latach 1747-1764 równie˝ z inicjatywy rodzi-
ny Saryusz Skórkowskich.

Nowej Êwiàtyni nadano wezwanie Prze-
mienienia Paƒskiego i Êwi´tego Micha∏a
Archanio∏a. UroczystoÊç konsekracji Êwiàty-
ni w 1764 roku uÊwietni∏a obecnoÊç repre-
zentacji wojska koronnego, salwy armatnie,

gra kapeli ludowych oraz iluminacje Êwietl-
ne. Nowo powsta∏a budowla ma charakter
barokowej, trzynawowej bazyliki, z dwukon-
dygnacyjnymi wie˝ami, z kaplicami w przy-
ziemiach oraz chórem powy˝ej nich. W prze-
d∏u˝eniu nawy wschodniej nad zakrystià
znajduje si´ kapitularz, czyli dawna sala
posiedzeƒ starszyzny klasztornej. Naw´
g∏ównà zdobi sklepienie kolebkowe z luneta-
mi, natomiast prezbiterium i nawy boczne –
sklepienie ˝aglowe. Najcenniejszym elemen-
tem wystroju wn´trza jest o∏tarz g∏ówny z
obrazem Chrystusa Cierniem Koronowane-
go oraz rzeêbami ewangelistów. O bogactwie
Êwiàtyni Êwiadczy równie˝ zespó∏ dziewi´ciu
o∏tarzy bocznych poÊwi´conych mi´dzy
innymi Matce Bo˝ej oraz Êwi´tym francisz-
kaƒskim: Franciszkowi z Asy˝u, Antoniemu
z Padwy, Janowi Kapistranowi. Interesujà-
cym elementem wyposa˝enia jest rokokowa
ambona z XVIII wieku. Cenne sà tak˝e
nagrobki i liczne epitafia dawnych fundato-
rów i dobrodziejów klasztoru. Nale˝à do
nich mi´dzy innymi klasycystyczny, marmu-
rowy nagrobek z portretem na blasze z 1810
roku Albina Kazimierza Saryusz Skórkow-
skiego, podczaszego opoczyƒskiego i pos∏a
na Sejm Wielki oraz epitafium rokokowe z
czarnego marmuru z alegorycznymi rzeêba-
mi drewnianymi i portretem na blasze
Adama Ma∏achowskiego - krajczego koron-
nego i trybuna szlacheckiego z 1767 roku.
Postaç ta przesz∏a do historii jako „opiekun
ubogich” i „dobrodziej klasztorów”. Pami´t-
nikarz „epoki saskiej” J´drzej Kitowicz w
swym dziele pod tytu∏em „Opis obyczajów i
zwyczajów za panowania Augusta III” pod-

kreÊli∏ jeszcze jednà, niestety nie tak chlubnà,
cech´ tego m´˝a, zaliczajàc go w poczet czte-
rech najwi´kszych „opojów” XVIII wieku. 

WyjàtkowoÊci miejscu doda∏ wydany w
1763 roku dekret arcybiskupa gnieênieƒ-
skiego W∏adys∏awa ¸ubieƒskiego, który
oficjalnie uzna∏ obraz Chrystusa Cierniem
Koronowanego za s∏ynàcy ∏askami (imago
gratiosa). Âwiàtynia podniesiona do rangi
sanktuarium sta∏a si´ jednym z najbardziej
popularnych miejsc pielgrzymkowych w
kraju. Dla licznie przybywajàcych pàtni-
ków za∏o˝ono przed Êwiàtynià dziedziniec
odpustowy, otoczony wspartymi na kolum-
nach kru˝gankami, os∏oni´tymi dwuspado-
wym dachem.

Klasztor pr´˝nie rozwija∏ si ,́ a liczba
zakonników wcià˝ ros∏a. Poczàtkowo w
placówce mieszka∏o dwóch ojców i jeden
brat, natomiast w 1773 roku przebywa∏o
czternastu ojców i trzech braci. Na poczàt-
ku XIX wieku przez kilka lat w Parady˝u
rezydowa∏ prowincja∏ ma∏opolski, czyli naj-
wy˝szy zwierzchnik zakonu na szczeblu tej
prowincji.

Pod koniec XIX wieku rosyjskie w∏adze
zaborcze dokona∏y kasaty klasztoru.

Obecnie paradyska Êwiàtynia, pe∏niàca
funkcj´ koÊcio∏a parafialnego diecezji
radomskiej, uwa˝ana jest za jednà z pi´k-
niejszych barokowych budowli naszego
regionu. Choç ÊwietnoÊç jej min´∏a ponad
sto lat temu, to mury wcià˝ jak echo odbi-
jajà pieÊni i mod∏y dawnych pàtników,
nadajàc wizycie w tym miejscu niepowta-
rzalny charakter.

Piotr Machlaƒski

Parady˝ znaczy raj
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sport

Tradycyjnie wybór sportowca roku w regio-
nie ∏ódzkim koƒczy czas plebiscytów w polskim
sporcie. Miniony rok olimpijski by∏ rokiem p∏y-
waków. Krajowy plebiscyt „Przeglàdu Sporto-
wego” wygra∏a mistrzyni i dwukrotna srebrna
medalistka olimpijska z Aten 2004 Otylia J´-
drzejczak. Na Lubelszczyênie triumfowa∏a
czwarta kraulistka igrzysk na 200 m Paulina Ba-
rzycka. Sportowcem roku Podbeskidzia zosta∏
czwarty w Atenach na 200 m motylkiem Pawe∏
Korzeniowski. W ¸odzi zwyci´˝y∏a mistrzyni
Europy z Wiednia na 100 m i wicemistrzyni na
200 m zmiennym Aleksandra Urbaƒczyk,
a w Skierniewicach wielokrotna mistrzyni Polski
juniorek Joanna Charzewska. ¸àczy ich nie tyl-
ko to, ˝e uprawiajà p∏ywanie, dyscyplin´ prze˝y-
wajàcà rozkwit w naszym kraju. Sà m∏odzi, bo
najstarsza w tym gronie Otylia skoƒczy∏a 13
grudnia 21 lat, a najm∏odsza Asia wkrótce ob-
chodziç b´dzie szesnaste urodziny. W∏aÊnie oni,
sportowcy minionego roku, sà naszymi najwi´k-
szymi nadziejami na olimpiad´ w Pekinie 2008.

W ¸ódzkiem Ola Urbaƒczyk powtórzy∏a
ubieg∏oroczny sukces w plebiscycie „Dziennika
¸ódzkiego”, co wczeÊniej uda∏o si´ tylko takim
asom, jak Jan Tomaszewski, Mieczys∏aw Nowic-
ki, W∏odzimierz Smolarek i Artur Partyka. Suk-
ces uczennicy III LO, która 13 listopada skoƒczy
18 lat, jest budujàcy. Podopieczna trenera Ma-
riusza W´drychowicza mia∏a bowiem nieudanà
pierwszà cz´Êç sezonu. Przegra∏a z czasem elimi-
nacje olimpijskie, nie uzyska∏a minimum kwali-
fikacyjnego i nie pojecha∏a do Aten. Takie nie-
powodzenie mog∏oby zachwiaç karierà niejednej
nastolatki, ale Ol´ wzmocni∏o. Wspaniale odro-
dzi∏a si´ i po sukcesach na wiedeƒskiej p∏ywalni
awansowa∏a do elity Êwiatowej. Wynik, z jakim
zdoby∏a mistrzostwo kontynentu, da∏by jej dwa

miesiàce wczeÊniej w Indianapolis tytu∏ wicemi-
strzyni Êwiata.

Plebiscytowe zwyci´stwo naszej utalentowa-
nej p∏ywaczki ma równie˝ inny wymiar. Ola jest
pierwszym Sportowcem Roku w regionie repre-
zentujàcym klub m∏odzie˝owy. Nie jest na liÊcie
osamotniona. Trzecie miejsce zaj´∏a bowiem
∏uczniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego
Piàtka Zgierz Justyna Mospinek, a czwarte sko-
czek wzwy˝ Miejskiego M∏odzie˝owego Klubu
Sportowego ¸´czyca Robert Wolski.

Warto jeszcze zwróciç uwag ,́ ˝e Ola – jedyna
w historii ∏ódzka mistrzyni Europy w indywidu-
alnej dyscyplinie olimpijskiej – zaimponowa∏a
w minionym roku nie tylko zwyci´stwami na
p∏ywalni. Doceniç trzeba jej decyzj´ o pozosta-
niu w ¸odzi i podj´ciu przygotowaƒ do mi-
strzostw Êwiata indywidualnie, poza kadrà naro-
dowà. Kuszàca by∏a perspektywa przejÊcia do
warszawskiej grupy trenera Paw∏a S∏omiƒskiego
i trenowania m.in. z Otylià J´drzejczak, korzy-
stania z atrakcyjnych wyjazdów na zgrupowania
do egzotycznych krajów. Ola na pierwszym

miejscu postawi∏a jednak nauk´ (za rok matura)
i lojalnoÊç wobec trenera W´drychowicza, które-
go jest wychowankà. Dla ¸odzi oznacza to, ˝e
nadal mieç b´dzie sportowà pere∏k .́

Nie potrzeba wi´c dodawaç, ˝e gospodarze
miasta powinni jej stworzyç optymalne warunki
sportowego rozwoju. Tylko czworo sportowców
w plebiscycie obroni∏o miejsca w dziesiàtce.

Obok laureatki Urbaƒczyk oraz wspomnia-
nej Mospinek znów znaleêli si´ wÊród wyró˝nio-
nych pabianicka koszykarka El˝bieta Trze-
Êniewska i ∏ódzki rugbista Krzysztof Hotowski.
Pani El˝bieta zajmuje szczególne miejsce w hi-
storii ∏ódzkiego sportu. Po raz dziewiàty jest na
plebiscytowej liÊcie, w roku 1999 by∏a laureatkà,
zrobi∏a wiele zarówno dla ∏ódzkiej, jak i dla pa-
bianickiej koszykówki. Jest wzorem nowocze-
snego sportowca, który na równi dba o rozwój
fizyczny i intelektualny. Od wielu lat utrzymuje
si´ na najwy˝szym poziomie i mo˝e byç przyk∏a-
dem ambicji i profesjonalizmu dla m∏odszych,
którzy przewa˝ajà na plebiscytowej liÊcie.

Tak jak przed rokiem w pierwszej dziesiàtce
jest pi´ç paƒ, co dowodzi, ˝e kibice doceniajà
sport kobiecy. W ostatnich szeÊciu latach sport-
smenki wygra∏y plebiscyt czterokrotnie.

Jeszcze niedawno, bo w roku 1998, po∏ow´ li-
sty zajmowali sportowcy ¸KS. Tym razem nie
ma ˝adnego, co potwierdza kryzys niegdysiej-
szego giganta. Plebiscyt odzwierciedla te˝ ko-
niunktur´ sportowà w oÊrodku be∏chatowskim.
Siatkarz Piotr Gruszka zajà∏ drugie miejsce,
a pi∏karz ¸ukasz Gargu∏a dziewiàte. Wszystko
wskazuje na to, ˝e w nast´pnym plebiscycie Be∏-
chatów b´dzie mia∏ jeszcze mocniejszà reprezen-
tacj ,́ bo siatkarze przymierzajà si´ do tytu∏u mi-
strza Polski, a pi∏karze majà apetyt na awans do
ekstraklasy. A˝ szeÊcioro wyró˝nionych repre-
zentuje gry zespo∏owe. Majà one w wojewódz-
twie tradycje i nie tracà popularnoÊci, bo prze-
cie˝ w minionym roku nasze dru˝yny nie mia∏y
spektakularnych sukcesów na miar´ oczekiwaƒ.

Plebiscyt to nie tylko zabawa kibiców, ale tak-
˝e swoisty zapis dziejów sportu. Ciekawe, jak po-
toczà si´ kariery laureatów? 

Marek Kondraciuk „Dziennik ¸ódzki”
Fot. Andrzej Wach „Dziennik ¸ódzki”

Zwyci´˝czyni plebiscytu Aleksandra Urbaƒczyk przyjmuje gratulacje od marsza∏ka 
województwa ∏ódzkiego S. Witaszczyka i wiceprezydenta ¸odzi W. Tomaszewskiego.

Znów laur dla Oli

Laureaci 34. plebiscytu „Dziennika ¸ódzkiego” na Sportowca Roku 2004 
w regionie ∏ódzkim
1. Aleksandra Urbaƒczyk (MKS Trójka ¸ódê) – p∏ywanie
2. Piotr Gruszka (Skra Be∏chatów) – siatkówka
3. Justyna Mospinek (UKS Piàtka Zgierz) – ∏ucznictwo
4. Robert Wolski (MMKS ¸´czyca) – lekka atletyka (skok wzwy˝)
5. Agnieszka Staroƒ (Orze∏ ¸ódê) – strzelectwo
6. Bart∏omiej Bartnicki (Budowlani ¸ódê) – zapasy
7. El˝bieta TrzeÊniewska (PZU Polfa Pabianice) – koszykówka
8. Krzysztof Hotowski (Blachy Pruszyƒski Budowlani ¸ódê) – rugby
9. ¸ukasz Gargu∏a (GKS Be∏chatów) – pi∏ka no˝na

10. Iwona Niedêwiedê-Cecotka (Piotrcovia) – pi∏ka r´czna
10. Rafa∏ Szwed (Widzew) – pi∏ka no˝na


