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„Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przyb´dzie” (por. Mt 24, 42) 
– te s∏owa przypominajà mi ostateczne wezwanie, które nastàpi wówczas, kiedy
Pan zechce. Pragn´ za nim podà˝yç i pragn´, aby wszystko, co sk∏ada si´ na moje
ziemskie ˝ycie, przygotowa∏o mnie do tej chwili. Nie wiem, 
kiedy ona nastàpi, ale tak jak wszystko, równie˝ i t´ chwil´ oddaj´ 
w r´ce Matki mojego Mistrza: totus Tuus.W tych samych r´kach 
matczynych zostawiam wszystko i wszystkich, z którymi 
zwiàza∏o mnie moje ˝ycie i moje powo∏anie. W tych 
r´kach zostawiam nade wszystko KoÊció∏, 
a tak˝e mój Naród i ca∏à ludzkoÊç. (...)

Fragment testamentu Jana Paw∏a II 
6 marca 1979
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kwiecieƒ 2005

Termin „naród” oznacza t´ spo∏ecznoÊç, która znajduje swojà ojczyzn´ w okre-
Êlonym miejscu Êwiata i która wyró˝nia si´ wÊród innych w∏asnà kulturà. Katolicka
nauka spo∏eczna uwa˝a zarówno rodzin´, jak i naród za spo∏ecznoÊci naturalne,
a wi´c nie owoc zwyczajnej umowy. Niczym innym zatem nie mo˝na ich zastàpiç
w dziejach ludzkoÊci. Nie mo˝na na przyk∏ad zastàpiç narodu paƒstwem, chocia˝
naród z natury pragnie zaistnieç jako paƒstwo, czego dowodzà dzieje poszczegól-
nych narodów europejskich i polska historia. Stanis∏aw Wyspiaƒski w „Wyzwole-
niu” napisa∏: „Naród musi istnieç jako paƒstwo...” Tym bardziej nie mo˝na zamie-
niç narodu na tak zwane spo∏eczeƒstwo demokratyczne, gdy˝ chodzi tutaj o dwa
ró˝ne, chocia˝ wià˝àce si´ z sobà porzàdki. Spo∏eczeƒstwo demokratyczne bli˝sze
jest paƒstwu ani˝eli narodowi. Jednak˝e naród jest tym gruntem, na którym rodzi
si´ paƒstwo. Sprawa ustroju demokratycznego jest ju˝ poniekàd dalszym zagadnie-
niem, nale˝àcym do dziedziny polityki wewn´trznej.

Jan Pawe∏ II, „Pami´ç i to˝samoÊç. Rozmowy na prze∏omie tysiàcleci”. Wydawnictwo Znak. Kraków 2005, s. 74-75.

W∏odzimierz Mieczkowski
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2.04.2005 sobota
Od rana ∏odzianie modlà si´ za Jana

Paw∏a II. O godz. 17 w bazylice archi-
katedralnej odby∏a si´ Msza Âwi´ta
w intencji Ojca Âwi´tego.

W póênych godzinach nocnych Stoli-
ca Apostolska poinformowa∏a, ˝e Pa-
pie˝ Jan Pawe∏ II zmar∏ w sobot´
o godz. 21.37. 

Pod pomnikiem Jana Paw∏a II przy
katedrze ∏odzianie zapalajà Êwiece i zni-
cze. W nocy z soboty na niedziel´
w ∏ódzkiej katedrze arcybiskup W∏ady-
s∏aw Zió∏ek odprawi∏ Msz´ Âwi´tà za dusz´ Papie˝a. Prezydent RP, do czasu pogrzebu Papie˝a zarzàdzi∏ ˝a∏ob´ narodo-
wà. Zarzàd województwa ∏ódzkiego, ze wzgl´du na szacunek i pami´ç dla naszego Wielkiego Rodaka, podjà∏ decyzj´ o od-
wo∏aniu na czas trwania ˝a∏oby wszystkich imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, organizowanych przez jed-
nostki podleg∏e samorzàdowi województwa. Na budynkach wywieszono flagi paƒstwowe i województwa ∏ódzkiego prze-
wiàzane czarnà wst´gà.

3.04.2005 niedziela 
3 kwietnia w koÊcio∏ach regionu ∏ódzkiego wierni uczestniczy-

li w mszach Êwi´tych w intencji zmar∏ego Jana Paw∏a II. W ba-
zylice archidiecezjalnej w ¸odzi arcybiskup W∏adys∏aw Zió∏ek
koncelebrowa∏ msz´ ˝a∏obnà w intencji Ojca Âwi´tego. 

Marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk zaapelowa∏ do mieszkaƒców
ziemi ∏ódzkiej o godne uczczenie pami´ci naszego Wielkiego Ro-
daka i refleksj´ nad dzie∏em Papie˝a-Polaka.

6.04.2005 Êroda 
Og∏oszono, ˝e dzieƒ pogrzebu Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II,

Honorowego Obywatela Miasta ̧ odzi, b´dzie dniem wolnym od
pracy.

¸odzianie i mieszkaƒcy regionu ∏ódzkiego grupami i indywi-
dualnie wyje˝d˝ajà na uroczystoÊci pogrzebowe do Rzymu.

7.04.2005 czwartek 
Przed Wy˝szym Seminarium Duchownym w ¸odzi odby∏a si´

Msza Âwi´ta ˝a∏obna w intencji Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II.
W uroczystoÊci z udzia∏em tysi´cy ∏odzian wzi´li udzia∏ przed-
stawiciele w∏adz województwa.
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Od godziny 12 ∏odzianie mogli wpisywaç si´ do ksi´gi kon-
dolencyjnej – wy∏o˝onej w Ma∏ej Sali Obrad Urz´du Miasta
¸odzi. 

Kilkadziesiàt tysi´cy ∏odzian wzi´∏o udzia∏ w Bia∏ym Mar-
szu, zorganizowanym przez internautów w ho∏dzie Papie˝o-
wi Janowi Paw∏owi II. Marsz przeszed∏ ulicà Piotrkowskà
z placu WolnoÊci do ∏ódzkiej archikatedry. Na poczàtku sz∏a
grupa m∏odzie˝y, niosàca na swoich ramionach du˝y drew-
niany krzy˝. Mieszkaƒcy miasta sk∏adali ho∏d Wielkiemu
Polakowi w milczeniu, trzymajàc w d∏oniach zapalone Êwie-
ce i znicze. Niesiono równie˝ kwiaty i flagi: papieskie, polskie
i ∏ódzkie, przewiàzane kirem.

UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ przed koÊcio∏em Êw. Ducha
modlitwà za zmar∏ych. „Szuka∏em Was, a teraz przyszliÊcie
do mnie... Bardzo Wam za to dzi´kuj´” – cytatem z ostatnich
s∏ów Jana Paw∏a II arcybiskup W∏adys∏aw Zió∏ek zwróci∏ si´
do ludzi zgromadzonych na placu WolnoÊci. „By Êwiat lep-
szym by∏, to by∏a misja Papie˝a” – doda∏ metropolita ∏ódzki.

Marsz zakoƒczy∏a uroczysta msza Êwi´ta w intencji papie-
˝a, po której z∏o˝ono kwiaty i zapalono znicze pod pomni-
kiem Jana Paw∏a II.

W Bia∏ym Marszu uczestniczy∏ marsza∏ek Stanis∏aw Wi-
taszczyk, który wczeÊniej zwróci∏ si´ z apelem do pracowni-
ków Urz´du Marsza∏kowskiego i instytucji samorzàdu woje-
wództwa o udzia∏ w uroczystoÊci. Wicemarsza∏kowie
Krzysztof Makowski i Zbigniew ¸uczak uczestniczyli
w wieczornym nabo˝eƒstwie w ∏ódzkiej archikatedrze.

8.04.2005 piàtek
W dniu pogrzebu Ojca Âwi´tego w bazylice archikatedralnej o godzinie 8 zosta∏a odprawiona Msza Âwi´ta, w której

udzia∏ wzi´li przedstawiciele ∏ódzkiej oÊwiaty. Pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Ireneusza P´kalskiego za du-
sz´ Jana Paw∏a II modlili si´ uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkó∏.

Kilka tysi´cy ∏odzian, zgromadzonych na al. Pi∏sudskiego, odda∏o ostatni ho∏d pami´ci Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II, ∏à-
czàc si´ we wspólnej modlitwie i dzi´ki bezpoÊredniej transmisji telewizyjnej duchowo uczestniczàc w pogrzebie Papie˝a.



Ojciec Âwi´ty – Jan Pawe∏ II, Papie˝ Polak,
Wielki i Âwi´ty, jak wo∏a∏y t∏umy w dniu po-
grzebu zgromadzone w Rzymie – odwiedzi∏
dwukrotnie region ∏ódzki podczas pielgrzymek
do Ojczyzny. Podczas trzeciej pielgrzymki
mieszkaƒcy naszego regionu, którzy dotych-
czas na spotkania z Papie˝em musieli jechaç do
Warszawy czy Krakowa, 13 czerwca 1987 roku
goÊcili Ojca Âwi´tego w ¸odzi, a 14 czerwca
1999 roku w ¸owiczu podczas siódmej piel-
grzymki do Polski. Pomi´dzy tymi pielgrzym-
kami zmieni∏a si´ Polska, KoÊció∏ i sama ¸ódê.
Papie˝ 25 marca 1992 roku podniós∏ diecezj´
∏ódzkà do godnoÊci archidiecezji podleg∏ej bez-
poÊrednio Stolicy Apostolskiej. DziÊ coraz sil-
niej uzmys∏awiamy sobie, ˝e wizyty te by∏y naj-
wa˝niejszymi wydarzeniami w historii regionu.

Spotkanie w ¸odzi rozpocz´∏o si´ na lotnisku
Lublinek. Papie˝ przylecia∏ tutaj helikopterem
o godz. 9.50 na kolejnà stacj´ II Kongresu Eu-
charystycznego. Przy o∏tarzu oznaczonym wiel-
kim krzy˝em i hostià zebra∏o si´ ok. miliona
wiernych. Papie˝ w otoczeniu 26 kap∏anów,
sprawowa∏ Msz´ Âwi´tà. Podczas mszy 1556
∏ódzkich drugoklasistów przyj´∏o Pierwszà Ko-
muni´ Âwi´tà. Stu spoÊród nich otrzyma∏o jà
bezpoÊrednio z ràk Ojca Âwi´tego. W homilii
Papie˝ przypomnia∏ postacie ojca Maksymilia-
na Kolbego i Urszuli Ledóchowskiej. Najwi´cej
jednak uwagi poÊwi´ci∏ Êwi´toÊci chrzeÊcijaƒ-
skiej rodziny, radoÊci i nienaruszalnoÊci nowego
˝ycia, wychowaniu dzieci. Procesj´ darów roz-
poczyna∏o troje dzieci urodzonych 16 paêdzier-
nika 1978 roku w dniu rozpocz´cia pontyfikatu
przez Karola Wojty∏ .́ Po Mszy Âwi´tej Papie˝
sfotografowa∏ si´ ze wszystkimi dzieçmi, które
przystàpi∏y do Pierwszej Komunii Âwi´tej. W tej
wyjàtkowej Mszy Âwi´tej uczestniczyli tak˝e
przedstawiciele oddzia∏u ∏ódzkiego Polskiej Ra-
dy Ekumenicznej.

Nast´pnie Papie˝ przejecha∏ przez ¸ódê do
siedziby ordynariusza ∏ódzkiego i uda∏ si´ do
katedry na spotkanie z inteligencjà ∏ódzkà. Tu-

taj wyg∏osi∏ krótkie, nieplanowane wczeÊniej
przemówienie, podkreÊlajàc naturalnoÊç spo-
tkania w tym miejscu ludzi Êwiata kultury
i Êwiata pracy. PoÊwi´ci∏ tak˝e tablic´ pamiàtko-
wà ku czci ks. bp. Micha∏a Klepacza. Mia∏em
szcz´Êcie uczestniczyç z ˝onà i dzieçmi w tym
spotkaniu i dobrze pami´tam entuzjazm osób
zebranych w katedrze. Papie˝ pozostawi∏ tu dar
w postaci antycznej monstrancji.

Z katedry Ojciec Âwi´ty uda∏ si´ do ∏ódzkich
Zak∏adów Przemys∏u Bawe∏nianego im. Obroƒ-
ców Pokoju „Uniontex”. By∏y to wtedy jedne
z najwi´kszych zak∏adów w Polsce. O godz.
17.00 spotka∏ si´ w tkalni „C” z w∏ókniarkami.
To pierwsze w dziejach odwiedziny g∏owy Ko-
Êcio∏a w fabryce. Zak∏ad pracowa∏ normalnie.
Zaprzesta∏ pracy tu˝ przed przybyciem Ojca
Âwi´tego. Dzieƒ by∏ bardzo goràcy, a tempera-
tura w hali podczas spotkania jeszcze wy˝sza.
Wizyta by∏a znamiennym symbolem. Papie˝
mówi∏ o godnoÊci ludzkiej pracy. PodkreÊla∏, ˝e
matki Polki sà solà tej ziemi. Sà matkami, wy-
chowawczyniami, pracownicami i bohaterkami.
W trudzie pracujà, wykonujà obowiàzki domo-

we i wychowujà dzieci. Mówi∏ to z g∏´bokà
czcià, na którà zas∏ugujà. Zgromadzone kobie-
ty bi∏y brawo, Êpiewa∏y i p∏aka∏y. Otrzyma∏y od
Papie˝a medaliki, obrazki i ró˝aƒce. Gdy wo∏a-
∏y: „zostaƒ z nami”, Jan Pawe∏ II odpowiedzia∏
jak zwykle z humorem: „Tutaj nie przyjmujà do
pracy m´˝czyzn”. ¸ódzkie w∏ókniarki na za-
koƒczenie spotkania us∏ysza∏y proÊb´ Papie˝a
o modlitw´ za niego.

O godz. 18.00 Jan Pawe∏ II z pobliskiego sta-
dionu KS W∏ókniarz odlecia∏ helikopterem do
Warszawy.

Wizyta Ojca Âwi´tego w naszym regionie za-
owocowa∏a powstaniem wielu dowodów pami´-
ci i czci oraz wdzi´cznoÊci dla Niego w postaci
specjalnych tablic pamiàtkowych, popiersi i po-
mników. Jego imieniem nazwano szereg ulic,
placów i obiektów u˝ytecznoÊci publicznej. Mu-
simy tak˝e pami´taç, ˝e wczeÊniej biskup, arcy-
biskup i kardyna∏ Karol Wojty∏a wielokrotnie
odwiedza∏ ¸ódê i region ∏ódzki przy okazji wie-
lu uroczystoÊci koÊcielnych.

Andrzej Ga∏ecki
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W ¸owiczu ju˝ od kilku lat w rocznic´ wybo-
ru kardyna∏a Karola Wojty∏y na papie˝a organi-
zowane sà obchody ,,Dnia papieskiego’’. Miasto
sp∏aca w ten sposób d∏ug wdzi´cznoÊci wobec Oj-
ca Âwi´tego. Zdaniem Ryszarda Budza∏ka, bur-
mistrza ¸owicza, miasto zawdzi´cza Papie˝owi
wiele, zarówno pod wzgl´dem materialnym, jak
i duchowym. 25 marca 1992 roku bullà ,,Totus
Touus Poloniae Populus”, Jan Pawe∏ II dokona∏
reorganizacji KoÊcio∏a katolickiego w Polsce
i wyodr´bni∏ z archidiecezji warszawskiej, archi-
diecezji ∏ódzkiej i diecezji p∏ockiej – diecezj´ ∏o-
wickà. Znajdujàca si´ na terenie miasta kolegia-
ta zosta∏a podniesiona do godnoÊci katedry.

Ojciec Âwi´ty do ¸owicza przyjecha∏ 14
czerwca 1999 roku z Warszawy. Na progu kate-
dry pod wezwaniem Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej
Maryi Panny powita∏ go biskup ∏owicki Alojzy
Orszulik, biskup pomocniczy Józef Zawitkowski
oraz przedstawiciele lokalnych w∏adz samorzà-
dowych. Biskup Orszulik w imieniu KoÊcio∏a ∏o-
wickiego podarowa∏ nast´pcy Êw. Piotra statuty
I Synodu Diecezji ¸owickiej, a samorzàdowcy
strój ∏owicki i waz´ z majoliki nieborowskiej.

W czasie swojej kilkugodzinnej wizyty w stoli-
cy powiatu ∏owickiego  Jan Pawe∏ II odwiedzi∏
katedr´ ∏owickà i nada∏ jej tytu∏ bazyliki mniej-
szej oraz wyg∏osi∏ homili´ w czasie Mszy Âwi´tej
celebrowanej na ∏owickich b∏oniach. Przypo-
mnia∏ nauk´ chrzeÊcijaƒskà o rodzinie i jej po-
winnoÊciach. ,,Wy b´dziecie t´ przysz∏oÊç kszta∏-
towaç, na was spoczywa wielkie zadaniem budo-
wy czasów, które nadchodzà (...)” to pami´tne
s∏owa Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II na ziemi ∏o-
wickiej. Papie˝ apelowa∏ do m∏odzie˝y, by Êwiad-
czy∏a o Jezusie w nast´pnym tysiàcleciu. Liturgia
zgromadzi∏a ok. 300 tys. wiernych. 

Po mszy papie˝ uda∏ si´ na krótki odpoczy-
nek do rezydencji biskupa ∏owickiego i nast´p-
nie odlecia∏ Êmig∏owcem do Sosnowca.

Pamiàtkà po tym historycznych wydarzeniu
jest przechowywany w skarbcu bazyliki katedral-
nej kielich ofiarowany diecezji ∏owickiej przez Ja-
na Paw∏a II. Na osiedlu Bratkowice ustawiony
zosta∏ g∏az upami´tniajàcy Msz´ Âwi´tà, którà
odprawi∏ Ojciec Âwi´ty. Papie˝ jest te˝ Honoro-
wym Obywatelem ¸owicza.

Wojciech Peter

HHoonnoorroowwyy OObbyywwaatteell ¸̧oowwiicczzaaHHoonnoorroowwyy OObbyywwaatteell ¸̧oowwiicczzaa

¸owicz znalaz∏ si´ wÊród 22 miast, które w 1999 roku, 
w czasie siódmej pielgrzymki do Polski,
odwiedzi∏ Jan Pawe∏ II.

¸owicz znalaz∏ si´ wÊród 22 miast, które w 1999 roku, 
w czasie siódmej pielgrzymki do Polski,
odwiedzi∏ Jan Pawe∏ II.
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Powiat kutnowski ju˝ od kilku lat uznawa-
ny  jest za zagro˝ony wysokim bezrobociem
strukturalnym. Obecnie nie  tu ma pracy po-
nad 12 tysi´cy osób. Byç mo˝e  ju˝ wkrótce za
sprawà firm zamierzajàcych zainwestowaç
w Podstrefie Kutno ¸ódzkiej Specjalniej Stre-
fy Ekonomicznej sytuacja ta zmieni si´ na lep-
sze. Do Kutna bowiem docierajà kolejni nowi
inwestorzy. W porównaniu z ubieg∏ymi latami
zainteresowanie przedsi´biorców zakupem te-
renów inwestycyjnych jest spore. W∏adze mia-
sta prowadzà negocjacje z kilkoma firmami.
JeÊli uda si´  sfinalizowaç te inwestycje to dla
kilkuset bezrobotnych powstanà nowe miej-
sca pracy. Kutnem zainteresowana jest mi´dzy
innymi du˝a firma zajmujàca si´ produkcjà
pralek. JeÊli tu zdecyduje si´ na lokalizacj´
swojego zak∏adu produkcyjnego, to dodatko-
wo mo˝e powstaç na obszarze 20 hektarów
nawet 1000 miejsc pracy. 

PomyÊlnie zakoƒczono ju˝ rozmowy doty-
czàce lokalizacji dwóch nowych przedsi´-
biorstw na terenach ¸SSE Podstrefa Kutno.
Sà to: Kofola Polska Sp. z o.o. i DS Smith
Polska SA.

Kofola jest znanym w Czechach i na S∏o-
wacji producentem napojów i soków. W Pol-
sce popularne sà ju˝ napoje dla m∏odzie˝y
Jupik i Frupper. W Kutnie na dzia∏ce o po-
wierzchni 6,49 ha powstanie hala produkcyj-
na zajmujàca 16.000 m2. Zatrudnienie w Ko-
foli znajdzie poczàtkowo 150 osób, a po doj-
Êciu do pe∏nych mocy produkcyjnych za∏oga
b´dzie liczy∏a 250 osób. Ca∏kowity koszt in-
westycji szacowany jest na oko∏o 100 mln
z∏otych. 

Natomiast DS Smith Polska SA jest mi´-
dzynarodowym holdingiem, odgrywajàcym
wiodàcà rol´ w bran˝ach papierniczej i opa-
kowaniowej oraz dystrybucji artyku∏ów biu-
rowych. WartoÊç inwestycji wynosiç b´dzie
99,8 mln z∏. Zak∏ad produkujàcy opakowania
z tektury falistej b´dzie najnowoczeÊniejszym
obiektem tego typu w Europie. Hala produk-
cyjna zajmie powierzchni´ 2,7 ha. Zakoƒcze-
nie budowy planowane jest na trzeci kwarta∏
2005 roku. Zatrudnienie w zak∏adzie osiàgnie
docelowo 250 osób po dojÊciu do pe∏nych
mocy produkcyjnych. W chwili uruchomienia
zak∏adu zatrudnionych zostanie oko∏o 50
osób. W kutnowskim zak∏adzie rocznie b´-
dzie produkowane 130 mln m2 opakowaƒ
z tektury. Codziennie zak∏ad b´dzie opuszcza-
∏o ok. 40 du˝ych samochodowych zestawów
ci´˝arowych z opakowaniami. Podstrefa
w Kutnie ¸ódzkiej Specjalnej Strefy Ekono-

micznej zosta∏a utworzona w 2001 roku.
¸àczna powierzchnia wynosi 32,6 ha. Obsza-
ry Holenderska oraz Odlewnicza i Wschod-
nia posiadajà pe∏nà infrastruktur´ technicz-
nà. Kompleksy te po∏o˝one sà w Kutnow-
skim Parku Agro-Przemys∏owym, w sàsiedz-
twie drogi mi´dzynarodowej E30 oraz magi-
strali kolejowej E20 i sieci bocznic. W odle-
g∏oÊci ok. 1,5 km od terenów SE przebiegaç
b´dzie autostrada A1. Tereny Podstrefy
Kutno nale˝à do gminy miejskiej Kutno i po-
siadajà uregulowanà sytuacj´ prawnà. Istnie-
je mo˝liwoÊç sprzeda˝y dzia∏ek dostosowa-
nych wielkoÊcià do indywidualnych potrzeb
inwestora. 

Rozpocz´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w Kutnie na terenach ¸SSE SA daje inwesto-
rowi mo˝liwoÊç skorzystania z wielu ulg
i zwolnieƒ. WÊród nich najwa˝niejsze to po-
moc z tytu∏u inwestycji – zwolnienie z podat-
ku dochodowego w wysokoÊci do 50% ponie-
sionych nak∏adów inwestycyjnych (65%
w przypadku ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorstw, tj. zatrudniajàcych mniej ni˝ 200 pra-
cowników) lub pomoc z tytu∏u zatrudnienia 
– zwolnienie z podatku dochodowego w wy-
sokoÊci do 50% dwuletnich kosztów pracy no-
wo zatrudnionych pracowników (65% w przy-
padku ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw).
Ponadto tak˝e preferencyjne oprocentowanie
po˝yczek dla rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç 
– 30% stopy kredytu lombardowego, podwy˝-
szone stawki amortyzacyjne i pomoc urz´du
pracy w rekrutacji i szkoleniu nowo zatrud-
nianych pracowników. Inwestor mo˝e ubie-

gaç si´ o równie˝ zwolnienie przez lokalne
w∏adze samorzàdowe z podatku od nierucho-
moÊci oraz podatku gruntowego.

Tak szeroki katalog ulg i zwolnieƒ wynika
z przepisów o pomocy publicznej dla przed-
si´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç w stre-
fie ekonomicznej oraz uznania przez Rad´
Ministrów powiatu kutnowskiego za zagro˝o-
ny szczególnie wysokim bezrobociem struk-
turalnym. 

Zagospodarowanych jest  wi´c ju˝ 12 hek-
tarów terenów inwestycyjnych w Kutnie, a zo-
sta∏o do wykorzystania jeszcze 20 hektarów
w czterech kawa∏kach. Ich sprzeda˝ powinna
byç ju˝ tylko kwestià czasu, poniewa˝ zainwe-
stowaniem tam zainteresowane sà 3 firmy
produkcyjne oraz firma logistyczna i ekspe-
dycyjno-transportowa.

Kutnowscy samorzàdowcy nie kryjà zado-
wolenia, bowiem jeÊli w Kutnie pojawià si´
nowe zak∏ady produkcyjne, to nie tylko po-
wstanà tak oczekiwane nowe miejsca pracy,
ale równie˝ wzrosnà dochody miasta.

Zdaniem Zbigniewa Burzyƒskiego, prezy-
denta Kutna, utworzenie specjalnych stref
ekonomicznych by∏o bardzo dobrym pomy-
s∏em na o˝ywienie gospodarcze regionu po-
przez przyciàgni´cie inwestorów dzi´ki wielu
ulgom.

W∏odarze miasta majà nadziej ,́ ˝e w Kut-
nie to si´ uda i ju˝ wkrótce powiat kutnowski
przestanie przodowaç w województwie pod
wzgl´dem bezrobocia.

Wojciech Petera

Ulgi dla inwestorów, nadzieja dla miasta

Kutnowska strefa ekonomiczna

Tak powstaje kutnowska strefa ekonomiczna.
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wywiad miesiàca

Panie marsza∏ku, na poczàtku roku Sejmik
Województwa ¸ódzkiego zatwierdzi∏ projek-
ty uchwa∏ zarzàdu w sprawach dotyczàcych
rynku pracy, zatrudnienia, bezrobocia i fun-
duszu pracy. Co tak naprawd´ zrobi∏ samo-
rzàd województwa?

Podj´te zosta∏y finalne decyzje w sprawie
polityki gospodarowania funduszem pracy
w województwie ∏ódzkim. Radni zatwierdzi-
li dokument o nazwie „Kryteria ustalania
kwot Êrodków funduszu pracy dla samorzà-
dów powiatowych województwa ∏ódzkiego
na finansowanie programów na rzecz pro-
mocji zatrudnienia, ∏agodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz in-
nych fakultatywnych zadaƒ”.

A co Êwiadczy o powadze tych decyzji?
Kwota ponad 84 mln z∏ przekazana do

dyspozycji starostów w tym roku.
Rozumiem, ˝e to wszystko, na co by∏o staç

samorzàd województwa...
Nie, to nie wszystko. Powiaty otrzyma∏y

jeszcze 70 proc. Êrodków funduszu pracy
przyznanych województwu w tym roku.
Reszta pozostaje w dyspozycji zarzàdu wo-

jewództwa na realizacje
programów regional-
nych. Nadto samorzàd
województwa dysponu-
je jeszcze Êrodkami fi-
nansowymi Zintegro-
wanego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Re-
gionalnego (ZPORR).

W jaki sposób zarzàd
realizuje w tym roku po-
lityk´ rynku pracy?

Sàdz ,́ ˝e podj´liÊmy
wiele znaczàcych przed-
si´wzi´ç w tym zakresie.
W lutym sejmik za-
twierdzi∏ „Regionalny
plan dzia∏aƒ na rzecz
zatrudnienia w roku
2005”. Dokument ten
okreÊla zadania, jakie
podejmujemy, oraz za-
wiera dzia∏ania, jakie
zostanà zrealizowane
w celu dalszej poprawy
sytuacji na rynku pracy.
Plan regionalny jest
zbyt obszernym doku-
mentem, ˝ebym móg∏

go scharakteryzowaç w kilku zdaniach, dla-
tego powiem tylko, ˝e programem wiodà-
cym jest tzw. sektorowy program operacyjny
rozwoju zasobów ludzkich, w ramach które-
go realizowane jest przedsi´wzi´cie na rzecz
zatrudnienia m∏odzie˝y do 25. roku ˝ycia
oraz przedsi´wzi´cia na rzecz d∏ugotrwale
bezrobotnych. Program sektorowy, o któ-
rym mówi∏em, zosta∏ wsparty przez zarzàd
województwa kwotà ponad 31 mln z∏ w tym
roku.

W kwietniu zarzàd rozpatrywa∏ ca∏y pakiet
programów regionalnych, dotyczàcych bezro-
bocia w regionie. Kogo one obejmà?

Przyj´liÊmy cztery programy regionalne,
na realizacj´ których przeznaczyliÊmy 5 mln
z∏. Sà to:

1. Program wspierania zatrudnienia osób
b´dàcych w szczególnie trudnej sytuacji,
w ramach nowo powstajàcych inwestycji
w regionie, modelu partnerstwa lokalnego
i partnerstwa z agencjami zatrudnienia.

2. Program na rzecz wspierania samoza-
trudnienia osób bezrobotnych, wychowujà-

cych samotnie co najmniej jedno dziecko do
7. roku ˝ycia i osób bezrobotnych w wieku
powy˝ej 50. roku ˝ycia. 

3. Program na rzecz wspierania zatrud-
nienia osób b´dàcych w szczególnej sytuacji
na rynku pracy poprzez zatrudnienie przy
obs∏udze wniosków rolników o tzw. dop∏aty
obszarowe.

4. Program na rzecz zatrudnienia osób
b´dàcych w szczególnej sytuacji na rynku
pracy poprzez zatrudnienie przy pracach na
rzecz ochrony Êrodowiska. 

MyÊl ,́ ˝e nazwy programów odzwiercie-
dlajà cel, jaki zamierzamy osiàgnàç, czyli
wspieranie osób bezrobotnych, borykajà-
cych si´ z trudnoÊciami w znalezieniu pracy. 

Wymieni∏ pan m.in. ZPORR jako narz´-
dzie oddzia∏ywania na rynek pracy; jaki mia∏-
by byç tego mechanizm?

ZPORR zawiera zadania zwiàzane z sze-
roko rozumianym rozwojem zasobów ludz-
kich. Jednak˝e program ten nie odnosi si´
do osób bezrobotnych. Niemniej pozostaje
w Êcis∏ym zwiàzku z politykà rynku pracy.

Móg∏by pan podaç jakieÊ przyk∏ady ilu-
strujàce ten zwiàzek?

W ramach poszczególnych dzia∏aƒ wspie-
rani b´dà m.in. rolnicy i cz∏onkowie ich ro-
dzin oraz domownicy, którzy zechcà zrezy-
gnowaç z pracy na roli i przejÊç do pracy po-
zarolniczej. Obj´ci oni zostanà systemem
szkolenia zawodowego. Pracodawcy zatrud-
niajàcy rolników otrzymajà refundacj´
w wysokoÊci 65 proc. kosztów zatrudnienia
przez dwa lata. W ramach innego dzia∏ania
ZPORR pracownicy firm, którym grozi
zwolnienie z pracy z winy pracodawcy b´dà
przekwalifikowani zawodowo. Pracodawcy
te˝ otrzymajà refundacje w wysokoÊci 65
proc. kosztów zatrudnienia przez dwa lata.
Wreszcie istnieje mo˝liwoÊç sfinansowania
kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych osób zatrudnionych. Na te wszystkie
przedsi´wzi´cia samorzàd przeznaczy∏ po-
nad 30 mln z∏. 

Czy mo˝na dziÊ przewidzieç skutki zapla-
nowanych dzia∏aƒ samorzàdu województwa
dla rynku pracy?

Szacujemy, ˝e tymi dzia∏aniami obj´tych
zostanie ok. 40 tys. osób. Efektem koƒco-
wym b´dzie sta∏e zatrudnienie dla ok. 10 tys.
osób dotychczas bezrobotnych, co oznacza,
˝e o takà liczb´ zmniejszy si´ bezrobocie
w województwie ∏ódzkim. Trudno dziÊ po-
wiedzieç, czy samorzàd b´dzie mieç z tego
satysfakcj .́ Trzeba po prostu wykonaç
ogrom pracy na rzecz pracy dla innych.
A przecie˝ liczy si´ ka˝dy cz∏owiek, byt ka˝-
dej rodziny.

Rozmawia∏: 
W∏odzimierz Mieczkowski

Praca dla pracy
Rozmowa z Krzysztofem Makowskim,
wicemarsza∏kiem województwa ∏ódzkiego
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Taƒczà na wszystkich muzycznych scenach
w Polsce, m.in. jako soliÊci Opery Narodowej,
Teatru Wielkiego w ¸odzi, Opery Nova
w Bydgoszczy. Wyst´pujà na wielu scenach
europejskich, ˝e wymienimy tylko Staatsoper
w Berlinie, gdzie solistà jest Wies∏aw Dudek,
czy wiedeƒskà Volksoper i taƒczàcego tam
Emila Ga∏àzk .́ Grupa wyst´pujàcych na
Êwiecie absolwentów ∏ódzkiej szko∏y, jednej
z pi´ciu tego typu dzia∏ajà-
cych w Polsce, z ka˝dym ro-
kiem jest coraz liczniejsza.

W tym roku szko∏a obcho-
dzi 30-lecie swojego istnienia.
Uroczysty koncert z tej oka-
zji, obj´ty honorowym patro-
natem marsza∏ka wojewódz-
twa ∏ódzkiego – Stanis∏awa
Witaszczyka, odby∏ si´ 24
marca na scenie Teatru Wiel-
kiego w ¸odzi. Wszelkie jubi-
leusze sà zawsze znakomità
okazjà do spotkaƒ, wspo-
mnieƒ, podsumowaƒ, pla-
nów. Obok wykonawców,
licznie zgromadzonej publicz-
noÊci,  obecni byli absolwen-
ci, pedagodzy i mi∏oÊnicy ba-
letu. 

Szko∏a, która powsta∏a
w 1975 r. (obecnie mieÊci si´
przy ulicy Wroc∏awskiej 3/5
w ¸odzi), ma wprawdzie w∏a-
snà siedzib ,́ ale cierpi z po-
wodu braku odpowiedniej
liczby sal baletowych, co po-
woduje koniecznoÊç kosztow-
nego wynajmu od Teatru
Wielkiego. 

Uczniami OSB jest nie tyl-
ko m∏odzie˝ pochodzàca
z ¸odzi, ale tak˝e z wielu
miejscowoÊci województwa
∏ódzkiego.

Pomimo i˝ zdobycie niezb´dnych dla tan-
cerza scenicznego umiej´tnoÊci wymaga
ogromnego wysi∏ku, wielu wyrzeczeƒ, zawód
ten okazuje si´ byç niebywale atrakcyjnym.
Obok satysfakcji p∏ynàcej z obcowania z wiel-
kà scenà, publicznoÊcià, szansà kreowania
powa˝nych partii baletowych, daje on tance-
rzom mo˝liwoÊç zaistnienia na wszystkich
scenach Êwiata, operowych, operetkowych,
musicalowych. Zwiàzany jest z pi´knem,
wdzi´kiem, elegancjà. Jest te˝ zawodem nie-
zwykle elitarnym.

Podj´cie nauki w szkole uwarunkowane jest
pozytywnà ocenà komisji kwalifikacyjnej,
która okreÊla predyspozycje kandydatów (wa-
runki fizyczne, s∏uch muzyczny, poczucie ryt-
mu) oraz orzeczeniem lekarskim w zakresie
braku przeciwwskazaƒ do wykonywania tego
zawodu. Dzieci przyjmowane sà do szko∏y po
ukoƒczeniu III klasy szko∏y podstawowej. 

9-letni cykl kszta∏cenia, oprócz przedmio-

tów zawodowych, zawiera pe∏ny zakres pro-
gramu nauczania przewidzianego dla szkó∏
ogólnokszta∏càcych. Koƒczy go egzamin dy-
plomowy, przyznajàcy absolwentom dyplom
tancerza scenicznego, oraz egzamin matural-
ny, a przedmiotami, które przygotowujà
ucznia do zawodu sà: taniec klasyczny, taniec
wspó∏czesny, partnerowanie, taniec ludowy
i charakterystyczny, taniec historyczny oraz
niezwykle wa˝ne w ramach ka˝dego z tych
przedmiotów: repertuar, wiedza o taƒcu, za-
sady gry aktorskiej, zasady charakteryzacji
oraz (w m∏odszych klasach) rytmika.

W procesie kszta∏cenia tancerza du˝à rol´
odgrywa praktyka sceniczna,  kontakt z du˝à
scenà, a tak˝e umiej´tnoÊç wyst´pów w ró˝-
nych warunkach scenicznych. Dlatego
uczniowie szko∏y baletowej ju˝ od najm∏od-
szych klas doÊwiadczenie to – oprócz wyst´-
pów szkolnych – zdobywajà m.in. na deskach
Teatru Wielkiego w ¸odzi poprzez wykony-
wanie drobnych ról w baletach i innych przed-

stawieniach. Szko∏a zrealizowa∏a
w∏asnymi si∏ami na scenie tego te-
atru dwa pe∏nospektaklowe przed-
stawienia baletowe „Nasze ˝ycie,
nasze sny” oraz „Cipollino”, zare-
jestrowane oraz wyemitowane
przez TVP 1.

Uczniowie OSB prezentujà swo-
je umiej´tnoÊci nie tylko w ¸odzi,
ale tak˝e na terenie województwa
(ostatnio w G∏ownie, Skierniewi-
cach, W∏oszakowicach i Aleksan-
drowie ¸ódzkim). Szko∏a bierze
tak˝e udzia∏ w wielu uroczysto-
Êciach, festiwalach i widowiskach
na terenie Polski (m.in. w Pozna-
niu, Lednicy), konkursach, prze-
glàdach, warsztatach baletowych.
W Ogólnopolskim Konkursie
Taƒca w Gdaƒsku w tym roku III
nagrod´ zdoby∏a uczennica IV kla-
sy – Sharon Pietrzak. 

Uczniowie reprezentowali swo-
jà szko∏´ na mi´dzynarodowych
konkursach baletowych m.in.
w Gladenbach w Niemczech, Hel-
sinkach, Szanghaju i Warnie,
w Mi´dzynarodowych Warszta-
tach Tanecznych w San Francisco;
biorà udzia∏ w wymianach arty-
stycznych z zagranicznymi oÊrod-
kami baletowymi, a wraz przed-
stawicielami wybranych szkó∏ ba-
letowych z W´gier, S∏owacji

i Czech uczestniczyli w warsztatach taƒca
wspó∏czesnego w Pradze. 

Od 1 wrzeÊnia 2004 r. kierownictwo Ogól-
nokszta∏càcej Szko∏y Baletowej spoczywa
w r´kach Magdaleny Sierakowskiej – dyrek-
tora naczelnego oraz Aleksandry Stanis∏aw-
skiej – zast´pcy dyrektora ds. artystycznych,
która przed ∏ódzkà publicznoÊcià zadebiuto-
wa∏a jako choreograf baletem „Król MaciuÊ
Pierwszy” na scenie Teatru Wielkiego w ¸o-
dzi. 

Marek Chudobiƒski

30 lat Ogólnokszta∏càcej Szko∏y Baletowej im. Feliksa Parnella w ¸odzi

Nasze ˝ycie, nasze sny



Dla Mariusza Mazurka b´dzie to z pew-
noÊcià jeden z najwa˝niejszych dni w ˝yciu.
„B´d´ stara∏ si´ przede wszystkim nie za-
wieÊç moich wyborców” – oÊwiadczy∏ m∏o-
dy przedsi´biorca z Tr´baczewa w gminie
Dzia∏oszyn, po z∏o˝eniu przysi´gi radnego
(w wydarzeniu tym uczestniczy∏y matka
i ˝ona Mariusza Mazurka). 

Z ogromnà wnikliwoÊcià radni zaj´li si´
wnioskiem o utworzenie w Skierniewicach
paƒstwowej szko∏y wy˝szej. Marsza∏ek wo-
jewództwa Stanis∏aw Witaszczyk wyjaÊni∏,
˝e bez pozytywnego przyj´cia wniosku
przez radnych wojewódzkich, przedsi´-
wzi´cia takie nie sà w ogóle rozpatrywane
przez ministra oÊwiaty. Szczegó∏owo na ten
temat mówi∏ prof. Tadeusz Janusz z Uni-
wersytetu ¸ódzkiego, animator przedsi´-
wzi´cia. WyjaÊnia∏, i˝ Skierniewice wystà-
pi∏y o powo∏anie wy˝szej uczelni o statusie
paƒstwowym, gdy˝ do tej pory istnieje tam
tylko jedna, prywatna uczelnia, a to,
zw∏aszcza dla m∏odzie˝y, pochodzàcej
z biedniejszych rodzin, ogranicza∏o mo˝li-
woÊci do dalszego kszta∏cenia. A wiek XXI
b´dzie przebiega∏ pod znakiem badaƒ na-
ukowych i wszechstronnego rozwoju. Nale-
˝y przygotowaç m∏odych ludzi do uczest-
nictwa w „nowym Êwiecie”, do korzystania
z osiàgni´ç nauki.

Prezydent Skierniewic Ryszard Bogusz
poinformowa∏ radnych o przygotowaniach
miasta do otwarcia uczelni. Wykupiono 
20 ha gruntów wraz z kilkudziesi´cioma
obiektami, gdzie w przesz∏oÊci stacjonowa∏
pu∏k wojska polskiego – ponad 4000 ˝o∏nie-
rzy. Samorzàd przewidzia∏ partycypowanie
w kosztach funkcjonowania uczelni, która
otworzy perspektywy przed m∏odzie˝à.
Uczelnia stworzy mo˝liwoÊci wykreowania
wielu nowych miejsc pracy. Zdecydowanà
wi´kszoÊcià g∏osów radni poparli wniosek
o utworzeniu Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y
Zawodowej w Skierniewicach.

SpoÊród spotkaƒ z udzia∏em cz∏onków
zarzàdu województwa w okresie pomi´dzy
sesjami, marsza∏ek województwa przyto-
czy∏ tematy rozmowy z ambasadorem USA
w Polsce, narady z prezydentami miast
i starostami powiatów, w czasie której
omówiono mi´dzy innymi funkcjonowanie
biura regionalnego w Brukseli. Poszczegól-
ne samorzàdy nie uchylajà si´ od udzia∏u
w kosztach utrzymania tego biura. Mar-
sza∏ek przedstawi∏ tak˝e projekt urucho-
mienia sceny ziemi ∏ódzkiej Teatru im. Ste-

fana Jaracza. Chodzi o mo˝liwoÊci zbli˝e-
nia mieszkaƒców województwa do tej sce-
ny, co o˝ywi ˝ycie kulturalne w powiatach
i sprzyjaç b´dzie
umacnianiu wi´zi ca-
∏ego regionu ∏ódzkie-
go. 

Przyj´to sprawoz-
dania z dzia∏alnoÊci
zarzàdu wojewódz-
twa w 2004 roku,
a tak˝e z dzia∏alnoÊci
Sejmiku Wojewódz-
twa ¸ódzkiego.
W nawiàzaniu do
prac zarzàdu radny
Stanis∏aw Boczek
(SLD) zarzuci∏ zarzà-
dowi brak jakiekol-
wiek polityki zdro-
wotnej w wojewódz-
twie. Nadal szpitale
generujà d∏ugi, nadal
wyst´pujà przerosty
zatrudnienia i wcià˝
niedoszacowane sà
kontrakty z NFZ.
Zdaniem Stanis∏awa Boczka, samorzàdy
nie zrobi∏y niczego, ˝eby temu zapobiec.
Nic te˝ nie da∏o odd∏u˝enie szpitali. Radny
podkreÊli∏ wag´ pro-
gramów restruktury-
zacji. W odpowiedzi
W∏odzimierz Fur-
man, z-ca dyrektora
Departamentu Poli-
tyki Zdrowotnej po-
informowa∏, i˝ z pro-
gramów napraw-
czych, przed∏o˝onych
w departamencie
przez szpitale wyni-
ka, ˝e po∏owa placó-
wek po okresie bez-
w∏adnoÊci i poniesie-
niu pewnych kosztów,
osiàgn´∏a wynik do-
datni. Najtrudniejszà
sytuacj´ majà w tej
chwili trzy jednostki
– „Kopernik” w ¸o-
dzi oraz szpitale
w Zgierzu i Sieradzu.

Znaczàcà cz´Êç obrad wype∏ni∏ geodeta
wojewódzki Aleksander Bielicki. UÊwiado-
mi∏ zebranym, i˝ geodeci realizujà zadania

rzàdowe, zlecane samorzàdom wojewódz-
twa z mocy ustawy. Za ich wykonanie od-
powiada marsza∏ek. W minionym roku
jednym z wa˝niejszych zadaƒ by∏o ewiden-
cjonowanie wszystkich dzia∏ek rolnych
z uwagi na koniecznoÊç przygotowania ba-
zy do p∏atnoÊci bezpoÊrednich rolnikom.
Wa˝nymi zadaniami sà równie˝ przygoto-
wanie informacji dla wojewódzkiego szta-

bu kryzysowego oraz przygotowanie pro-
gramu scalania dzia∏ek rolniczych. Koszty
realizacji tego drugiego zadania mogà byç

pokryte ze Êrodków Funduszu Europej-
skiego, nale˝y tylko porzàdnie przygoto-
waç ca∏e przedsi´wzi´cie. Do tej pory z te-
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40. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

Studenci w koszarach

Nowy radny Mariusz Mazurek przyjmuje gratulacje od przewodniczàcego
sejmiku Jana Darnowskiego i marsza∏ka Stanis∏awa Witaszczyka.

Jaros∏aw Berger zosta∏ przewodniczàcym Komisji Nauki, Kultury i Sportu.



O zdrowiu

Gruêlica to choroba biedy, a ta wyst´puje
niestety na znacznych obszarach naszego wo-
jewództwa. Potwierdzali to radni i goÊcie,

którzy zostali zaproszeni do udzia∏u w posie-
dzeniu Komisji Zdrowia i Polityki Spo∏ecz-
nej, dokonujàc oceny programu profilaktyki
gruêlicy i chorób p∏uc. Program zosta∏ przy-
j´ty przez samorzàd województwa w 2002 ro-
ku; wnioski nie sà krzepiàce. Gruêlica zaczy-
na byç problemem, co potwierdzi∏ dyrektor
szpitala specjalistycznego w ¸agiewnikach.
Wzrasta liczba zachorowaƒ. Na terenie ba-
danym (szeÊç powiatów) stwierdzono 18
przypadków zachorowaƒ, w tym 6 pràtkujà-
cych. Radna Jadwiga Beda pyta∏a o nak∏ady
przeznaczone na badania, zwraca∏a uwag´
na naganne warunki, w jakich przebywajà

pacjenci w szpitalach, co jest przyczynà zapa-
dania na inne choroby. Dyrektor Departa-
mentu Zdrowia i Polityki Spo∏ecznej przyto-
czy∏ liczby, Êwiadczàce o wzroÊcie nak∏adów
na profilaktyk ,́ o 170 000 z∏. Radny Andrzej

Olszewski, dyrektor szpitala w ¸´czycy, pod-
da∏ pod rozwag´ sugesti ,́ czy nie warto by∏o-
by wróciç do okresowych badaƒ p∏uc, jak to
by∏o w przesz∏oÊci.

O gospodarce
O przydatnoÊci geodezji i kartografii

w funkcjonowaniu gospodarki poinformo-
wa∏ radnych z Komisji Rozwoju Regionalne-
go, Gospodarki Przestrzennej, Transportu
i Komunikacji wojewódzki geodeta Alek-
sander Bielicki.

Do udzia∏u w komisji zaproszono Ew´
Paturalskà, dyrektora Wojewódzkiego Biura

10 www.lodzkie.plPismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

sejmikuz prac

Komisje obradowa∏y

Komisja Zdrowia – gruêlica wcià˝ nam zagra˝a.

Komisja Gospodarki.

go rodzaju pomocy skorzysta∏a jedna gmi-
na – Klonowa.

Radni przyj´li równie˝ sprawozdanie
z wykonania zadaƒ, zapisanych w progra-
mie „Pilica”. W imieniu zarzàdu „rachunek
sumienia”, zwiàzany z tym programem z∏o-
˝y∏ Stanis∏aw Fontaƒski, dyrektor Departa-
mentu Rolnictwa i Ochrony Ârodowiska.
Wspomina∏ o planowanych sk∏adowiskach
Êmieci i miejscach segregacji odpadów, roz-
budowach i budowach oczyszczalni Êcie-
ków, o˝ywieniu regionu poprzez promocj´
gospodarstw agroturystycznych, utworze-
niu podstrefy ¸SSE w gminie S∏awno.

W imieniu Komisji Doraênej, pod nie-
obecnoÊç jej przewodniczàcego Jacka Po-
peckiego, wystàpi∏ radny Stanis∏aw Wisz-
niewski. Skrytykowa∏ przebieg realizacji
programu, który, zdaniem komisji, niepo-
trzebnie poch∏onà∏ tony papieru i miliony
z∏otych. Program „Pilica”, zdaniem Wisz-
niewskiego, by∏ tylko przykrywkà do wy∏u-
dzenia ponad 20 mln z∏ z bud˝etu paƒstwa. 

Marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk przy-
pomnia∏, ˝e „Pilica” powstawa∏a w innych
warunkach spo∏eczno-ekonomicznych 
i równie˝ administracyjnych. Ówczesnym
w∏adzom województwa ∏ódzkiego i piotr-
kowskiego przyÊwieca∏ jeden cel, a miano-
wicie czysta woda w zbiorniku sulejow-
skim, który by∏ i jest miejscem rekreacji dla
tysi´cy osób oraz dostarczanie ¸odzi czy-
stej pitnej wody. A teraz program ten trze-
ba dopasowywaç do realiów, do potrzeb
strategii rozwoju województwa.

Po przyj´ciu uchwa∏, konsternacj´ sali
wzbudzi∏o wystàpienie wiceburmistrza Ze-
lowa, który zanegowa∏ sformu∏owania za-
warte w uchwale o sprzeda˝y budynków,
nale˝àcych do samorzàdu wojewódzkiego
na rzecz miasta i gminy Zelów, z przezna-
czeniem na cele publiczne. Do tej pory bu-
dynki na cele publiczne przekazywano nie-
odp∏atnie gminom. Gmina Zelów b´dzie
odwo∏ywa∏a si´ od tej uchwa∏y.

Jednog∏oÊnie radni przyj´li stanowisko
opracowane w Komisji Rolnictwa i Ochro-
ny Ârodowiska w sprawie uznania woje-
wództwa ∏ódzkiego za stref´ wolnà od
upraw roÊlin modyfikowanych genetycznie.
Wicemarsza∏ek Zigniew ¸uczak w nawià-
zaniu do tego dokumentu stwierdzi∏, ˝e
potrzebny jest lobbing na rzecz znakowania
produktów zawierajàcych surowce modyfi-
kowane genetycznie.

Radni przychylili si´ do wniosku nowego
radnego Mariusza Mazurka, który zg∏osi∏
akces do pracy w Komisji Rozwoju Regio-
nalnego, Gospodarki Przestrzennej, Trans-
portu i Komunikacji. Na przewodniczàce-
go tej˝e komisji wybrano jednog∏oÊnie Wie-
s∏awa Garstk .́
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Przestrzennego, która odnios∏a si´ do wàt-
pliwoÊci samorzàdów gminnych i powiato-
wych w sprawie przebiegu przysz∏ych tras
komunikacyjnych – dróg S8, S14 i S74. Za-
pewni∏a radnych, ˝e starano si´ wytyczyç
optymalnà przestrzeƒ dla przebiegu dróg
wojewódzkich. Najtrudniejsza sytuacja po-
jawi∏a si´ w korytarzu planowanej drogi S14.
Ciekawe, kto wydawa∏ pozwolenia na budo-
w´ domów w obszarze korytarza? Prawdo-
podobnie 19 domów, prawdziwych rezyden-
cji, trzeba b´dzie wyburzyç. – Inwestycje
drogowe zawsze wymagajà pewnego kom-
promisu, jest to cz´sto wybór mniejszego
z∏a. W ˝adnym wypadku zjawiska takie nie
powinny hamowaç budowy dróg.

O pieniàdzach
Cz∏onkowie Komisji Bud˝etu i Finansów

zapoznali si´ z dzia∏alnoÊcià Wojewódzkie-
go Biura Geodezji i Kartografii. Szerzej dys-
kutowano o spó∏kach wodnych, wyra˝ajàc
zdziwienie, ˝e spoÊród ponad 200 spó∏ek
z∏o˝ono tylko 64 wnioski o pieniàdze na
konserwacje urzàdzeƒ i tylko 4 na usuwanie
skutków zdarzeƒ losowych, które doprowa-
dzi∏y do dewastacji urzàdzeƒ melioracyj-
nych. Pad∏a propozycja, aby pewien zakres
robót by∏ po prostu obowiàzkowy i zmusza∏
cz∏onków spó∏ek do wykonywania okreÊlo-
nych zadaƒ. Bo skoro spó∏ki wodne otrzy-
mujà pieniàdze od samorzàdów, to muszà
si´ z tych pieni´dzy rozliczaç.

Radni zaaprobowali podzia∏ 1,3 mln z∏o-
tych pomi´dzy organizacje sportowe. Fede-
racji Zwiàzków Sportowych przyznano 
1,1 mln z∏, ¸ódzkiemu Szkolnemu Zwiàzko-
wi Sportowemu 110.000 z∏, siedmiu stowa-
rzyszeniom przyznano 90.000 z∏ na dzia∏al-
noÊç w zakresie ochrony dziedzictwa naro-
dowego. Poinformowano radnych, i˝ Za-
rzàd G∏ówny PFRON przyzna∏ na zadania
realizowane przez samorzàd wojewódzki

kwot´ 4,4 mln z∏. Pieniàdze te zostanà roz-
dysponowane z udzia∏em radnych sejmiku.

Doraênie o „Pilicy”
Do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ przed Komisjà

Doraênà, której przewodniczy Jacek Popec-
ki, zosta∏ poproszony wicemarsza∏ek woje-
wództwa Krzysztof Makowski. Nawiàzy-
wano do okresu, kiedy Krzysztof Makow-
ski pe∏ni∏ funkcj´ wojewody ∏ódzkiego.
Krzysztof Makowski nie udzieli∏ konkret-
nych wyjaÊnieƒ. Twierdzi∏, ˝e temat nie by∏
mu dobrze znany, ˝e w ca∏oÊci kompetencje

w sprawie programu „Pilica”, podobnie jak
w innych sprawach zwiàzanych z rolnic-
twem, powierzy∏ wicewojewodzie.

O rolnictwie i ˝ywnoÊci
Sta∏o si´ dobrà tradycjà Komisji Rolnic-

twa i Ochrony Ârodowiska, ˝e w jej obra-
dach uczestniczà równie˝ przedstawiciele

samorzàdu rolniczego, reprezentowanego
przez Izb´ Rolniczà w ¸odzi, jak równie˝
przedstawiciele agencji obs∏ugujàcych rol-
ników. Bywa, ˝e opracowujà te˝ wspólne
stanowiska. Tak by∏o i tym razem. Wyra-
˝ono sprzeciw wobec importu i rozpo-
wszechniania nasion modyfikowanych ge-
netycznie. W stanowisku przekazanym do
wszystkich wa˝nych urz´dów w Warszawie
domagamy si´ uznania województwa ∏ódz-
kiego za stref´ wolnà od GMO. Tym bar-
dziej ˝e potencja∏ polskiego nasiennictwa
jest wykorzystany zaledwie w 30%. Radni
poparli, opracowany przez Izb´ Rolniczà,
program wapnowania gleb. W za∏o˝eniu
potraktowano ten program jak inwestycj ,́
rodzaj rekultywacji gleby i przywracanie
jej, a tym samym Êrodowisku, naturalnych
wartoÊci. W realizacji takiego programu
mo˝na by∏oby wykorzystaç zarówno woje-
wódzkie, jak i ministerialne oraz europej-
skie pieniàdze. Gleby w województwie
∏ódzkim sà wyjàtkowo silnie zakwaszone,
co ogranicza produkcj´ zdrowej ˝ywnoÊci.
Wapnowania wymaga 62% gleb rolniczo
u˝ytkowanych (775 tys. ha).

Wa˝ne informacje przekaza∏ te˝ radnym
naczelnik w Wydziale Rolnictwa i Ochrony
Ârodowiska Jacek Kucner. Chodzi o t´
cz´Êç programów strukturalnych, które do-
tyczà scalania gruntów, odnowy wsi
i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz go-

spodarowania zasobami wodnymi. Woje-
wództwo ∏ódzkie uzyska∏o wysokie noty
w ministerstwie rolnictwa za wdra˝anie
wniosków z tego zakresu.

Komisja Bud˝etu i Finansów.

Jolanta Mitka podczas posiedzenia komisji rolnictwa zwróci∏a uwag´, ˝e ˝ywnoÊç
z genetycznie modyfikowanych roÊlin nie jest oznakowana. Przyk∏adem jest olej roÊlinny.

Dzia∏ „Z prac sejmiku”
redaguje Anna Orzechowska



Wdniach poprzedzajàcych pogrzeb Papie˝a miesz-
kaƒcy ¸odzi i województwa ∏ódzkiego oddawali
ho∏d Wielkiemu Polakowi. 7 kwietnia 2005 r. przed

Wy˝szym Seminarium Duchownym w ¸odzi odby∏a si´ msza
˝a∏obna w intencji Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II. W uroczy-
stoÊci z udzia∏em tysi´cy ∏odzian wzi´li udzia∏ przedstawiciele
w∏adz województwa i miasta: marsza∏ek Stanis∏aw Witasz-
czyk, przewodniczàcy sejmiku Jan Darnowski, wicewojewoda
Artur Ostrowski oraz prezydent Jerzy Kropiwnicki.

W mszy uczestniczyli przedstawiciele innych koÊcio∏ów
chrzeÊcijaƒskich, ∏ódzki rabin, rektorzy wy˝szych uczelni,
uczniowie ∏ódzkich szkó∏ oraz samorzàdowcy z regionu.

Nabo˝eƒstwo poprzedzi∏o przypomnienie s∏ów Jana Paw∏a II
wypowiedzianych na ∏ódzkim lotnisku Lublinek w czerwcu
1987 r. podczas III pielgrzymki do Polski.

Koncelebrujàcy msz´ biskup Ireneusz P´kalski przypom-
nia∏ s∏ynne s∏owa Jana Paw∏a II, wypowiedziane na placu
Âwi´tego Piotra 22 paêdziernika 1979 r. – „Nie l´kajcie si´”.
Biskup nawiàza∏ tak˝e do przes∏ania papie˝a, które – jak
podkreÊla∏ – wp∏yn´∏o na najnowszà histori´ ludzkoÊci, zmie-
niajàc rzeczywistoÊç – „Otwórzcie na oÊcie˝ drzwi Chrystu-
sowi, jego zbawczej w∏adzy. Otwórzcie granice paƒstw, syste-
mów ekonomicznych, politycznych, kierunków cywilizacyj-
nych”. Zwieƒczeniem uroczystoÊci by∏ wspólny Êpiew „Bogu-
rodzicy”, pieÊni uznawanej za pierwszy hymn narodowy.

Ho∏d Papie˝owi z∏o˝yli równie˝ muzycy. W bazylice archi-
diecezjalnej zabrzmia∏o „Requiem” Wolfganga Amadeusza
Mozarta, najs∏ynniejsza w historii muzyki msza ˝a∏obna. Wy-
konali jà orkiestra i chór Filharmonii ̧ ódzkiej im. Artura Ru-
binsteina oraz soliÊci pod dyrekcjà Marka Pijarowskiego.

PPoo˝̋eeggnnaalliiÊÊmmyy PPoo˝̋eeggnnaalliiÊÊmmyy 
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GoÊcie z Holandii
14 marca w województwie ∏ódzkim goÊci∏a

Joanne Doornewaard, sekretarz radcy handlo-
wego Ambasady Holandii w Polsce. Celem wi-
zyty by∏o zapoznanie si´ z mo˝liwoÊciami inwe-
stycyjnymi w regionie ∏ódzkim.

Program obejmowa∏ spotkanie z w∏adzami
samorzàdowymi województwa, a tak˝e: rozmo-
wy z zarzàdem lotniska Lublinek, ¸SSE, zwie-
dzanie projektu „Manufaktura” oraz wizyt´
w Centrum Us∏ug Finansowo-Ksi´gowych Phil-
lips. „Region ∏ódzki rozwija si´ dynamicznie
i jest atrakcyjnym miejscem dla inwestycji. Na-
wiàzane kontakty stanowià powa˝ny fundament
dla dalszego wzrostu inwestycji firm holender-
skich w województwie” – stwierdzi∏a w rozmo-
wie marsza∏kiem Witaszczykiem Joanne Door-
newaard. GoÊcie wyrazili ch´ç ponownych od-
wiedzin regionu podczas organizowanego 3-4
wrzeÊnia 2005 roku Jarmarku Wojewódzkiego.

Rozmowy o lotnisku
W redakcji „Gazety Wyborczej” odby∏a si´

debata poÊwi´cona przysz∏oÊci ∏ódzkiego lotni-
ska Lublinek. W dyskusji transmitowanej „na
˝ywo” w Internecie uczestniczyli: marsza∏ek
Stanis∏aw Witaszczyk, wojewoda Stefan Kra-
jewski, prezydent Jerzy Kropiwnicki, prezes
Portu Lotniczego Leszek Krawczyk oraz pro-
wadzàcy debat´ prezes stowarzyszenia „Lotni-
sko dla ¸odzi” Pawe∏ Melcer.

Uczestnicy dyskusji byli zgodni, ˝e Lublinek
jest jednym ze znaczàcych elementów dla dal-
szego rozwoju gospodarczego miasta i regionu
∏ódzkiego. Badania wskazujà, ˝e 30% przedsi´-
biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç w regionach
posiadajàcych lotniska, jako czynnik decydujà-
cy o lokalizacji inwestycji podawa∏o dobre po-
∏àczenia lotnicze. Podobnie rzecz ma si´ w przy-
padku inwestorów, którzy w ostatnim czasie
zdecydowali si´ gospodarowaç w ¸ódzkiem.
Potencjalny rozwój lotniska by∏ jednym z trzech

powodów, który zawa˝y∏ na ich decyzji.
Marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk, odpowia-

dajàc na apel w∏adz miasta o w∏àczenie samo-
rzàdu województwa do udzia∏ów i wspó∏finan-
sowania Lublinka zapewni∏, ˝e przedstawi t´
propozycj´ zarzàdowi i radnym wojewódzkim.
„Zaproponuj´ sejmikowi, aby rozbudowa
i przystosowanie lotniska do europejskich stan-
dardów zosta∏y wpisane jako jeden z prioryte-
tów do opracowywanej w Urz´dzie Marsza∏-
kowskim strategii rozwoju województwa ∏ódz-
kiego na najbli˝sze lata”.

Dyskusja o przysz∏oÊci sportu
w regionie

Podczas II Walnego Zebrania Sprawozdaw-
czo-Wyborczego Delegatów Wojewódzkiej Fe-
deracji Zwiàzków Sportowych w ¸odzi podj´to
uchwa∏´ o nadaniu godnoÊci honorowych
cz∏onków wojewódzkiej federacji – „za zas∏ugi
dla rozwoju sportu w ¸ódzkiem”. WÊród wy-

ró˝nionych znaleêli si´ m.in. marsza∏ek Stani-
s∏aw Witaszczyk oraz cz∏onek zarzàdu Dorota
Biskupska-Neidowska. Na prezesa Federacji
ponownie wybrano Bogus∏awa Adamskiego.

Dyskusj´ zdominowa∏y kwestie zwiàzane
z Letnià Ogólnopolskà Olimpiadà M∏odzie˝y,
która w naszym regionie odb´dzie si´ w 2006 r.
Delegaci zwracali uwag´ na koniecznoÊç zabez-
pieczenia funduszy na organizacj´ imprezy, któ-
rej ranga stwarza mo˝liwoÊç dobrej promocji
ziemi ∏ódzkiej w skali ca∏ego kraju. Olimpiada
finansowana b´dzie z bud˝etu województwa
∏ódzkiego oraz Êrodków MENiS.

Prezes Federacji przypomnia∏ zebranym
o zwi´kszeniu przez radnych Sejmiku Woje-
wództwa ¸ódzkiego o sto procent nak∏adów
na kultur´ fizycznà w bie˝àcym roku. Pozwa-
la to, jego zdaniem „pomimo wielu proble-
mów i rosnàcych potrzeb, z umiarkowanym
optymizmem patrzeç na przysz∏oÊç sportu
amatorskiego”.

MITT 2005
21-26 marca 2005 w Moskwie odbywa∏y si´

12 Mi´dzynarodowe Targi Turystyczne MITT
2005. Na ponad 36 tys. metrów kw. prezentowa-
∏o i promowa∏o walory turystyczne swoich re-
gionów 2700 wystawców ze 110 krajów. W wy-
stawie udzia∏ wzi´∏a delegacja województwa
∏ódzkiego z marsza∏kiem Stanis∏awem Witasz-
czykiem i przewodniczàcym sejmiku Janem
Darnowskim.

W∏adze regionu uczestniczy∏y w licznych
spotkaniach z przedstawicielami bran˝y tury-
stycznej oraz w zorganizowanym na specjalnà
proÊb´ marsza∏ka województwa ∏ódzkiego spo-
tkaniu z radcà ministrem w polskiej ambasa-
dzie w Moskwie Markiem Ociepkà. W polskiej
placówce dyplomatycznej zaprezentowano po-
tencja∏ gospodarczy województwa ∏ódzkiego.

Delegacja wzi´∏a równie˝ udzia∏ w spotkaniu
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Spotkanie w Urz´dzie Marsza∏kowskim w ¸odzi
Joanne Doornewaard ze Stanis∏awem Witaszczykiem.

Cz∏onek zarzàdu Dorota Biskupska-Neidowska
zosta∏a honorowym cz∏onkiem  WFZS w ¸odzi.
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z prac zarzàdu

w Polskim OÊrodku Informacji Turystycznej
w Moskwie, podczas którego podsumowano
pierwszy rok jego dzia∏alnoÊci.

Na styku kultur
1 kwietnia 2005 r. rozpocz´∏y si´ Mi´dzyna-

rodowe Targi – Regiony Turystyczne „Na styku
kultur 2005” oraz Targi Aktywnego Wypoczyn-
ku „TActiW”. Uroczystego otwarcia dokonali
cz∏onek zarzàdu Stanis∏aw Olas, wicewojewoda
Artur Ostrowski, prezydent ¸odzi Jerzy Kro-
piwnicki oraz prezes Polskiej Organizacji Tury-
stycznej Andrzej Koz∏owski. Celem targów jest
popularyzacja idei „styku kultur”, oznaczajàca
poznawanie Êwiata i ludzi odmiennych kultur
i obyczajów.

Promocja walorów turystycznych, dziedzic-
twa kulturowego oraz obyczajów regionów Pol-
ski i Êwiata b´dà podstawowym elementem tar-
gów. W bie˝àcym roku na targach wystawia∏o
si´ 25 miast i powiatów regionu ∏ódzkiego.
Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi, wzorem lat
ubieg∏ych, zorganizowa∏ stoisko promocyjne
województwa ∏ódzkiego, prezentujàce jego wa-

lory kulturowe i turystyczne.
W targach bra∏o udzia∏ blisko 80 wystawców

z Finlandii, Izraela, Litwy, ¸otwy, Niemiec,

Polski, Rosji, Szwecji, Ukrainy, a tak˝e Maroka
i Sri Lanki. Prezentacje elementów kultury za-
powiedzieli goÊcie z Bu∏garii.

Wspólne poprawki do NPR
7 kwietnia 2005 r. marsza∏ek Stanis∏aw Wi-

taszczyk, wicewojewoda Artur Ostrowski i pre-
zydent Jerzy Kropiwnicki podpisali „Stanowi-
sko w sprawie istotnych uzupe∏nieƒ w Narodo-
wym Planie Rozwoju na lata 2007-2013”. Do-
kument zawiera wykaz inwestycji infrastruktu-
ralnych niezb´dnych dla szybkiego rozwoju wo-
jewództwa ∏ódzkiego, które zdaniem sygnata-
riuszy powinny mieç znaczenie priorytetowe
w NPR.

Marsza∏ek, wojewoda i prezydent uznali za
koniecznà realizacj´ centralnego w´z∏a komuni-
kacyjnego, w szczególnoÊci:
– transkontynentalnego lotniska centralnego
dla Polski, zlokalizowanego mi´dzy ¸odzià
a Warszawà, wraz z uzupe∏niajàcà infrastruktu-
rà technicznà;
– rozwój regionalnych portów lotniczych,
w tym ¸ódê Lublinek;
– szybkiej kolei Wroc∏aw-¸ódê-Warszawa;
– realizacj´ autostrad tranzytowych A1 i A2;
– drogi ekspresowej S8 Wroc∏aw-¸ódê-War-
szawa;
– drogi ekspresowej S14 – zachodniej obwodni-
cy ¸odzi.

Marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk podkreÊla∏
znaczenie i szans ,́ jakà tworzy NPR dla efek-
tywnego rozwoju spo∏ecznego, gospodarczego
i naukowo-kulturalnego regionu ∏ódzkiego. 

Nowa hala sportowa
8 kwietnia 2005 r. marsza∏ek Stanis∏aw Wi-

taszczyk wzià∏ udzia∏ w prezentacji projektu
wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej,
która ma powstaç w ¸odzi. Premier RP Marek
Belka przekaza∏ prezydentowi J. Kropiwnickie-
mu postanowienie ministra MENiS o przekaza-
niu z bud˝etu paƒstwa na realizacj´ obiektu
w kwocie 43 mln z∏. Ca∏kowity koszt budowy
hali wyniesie oko∏o 90 mln z∏.

„Przekazane postanowienie otwiera mo˝li-
woÊç rozpocz´cia budowy hali sportowej i sfi-
nansowania tej najwi´kszej i najwspanialszej in-

Spotkanie w Ambasadzie RP w Moskwie.

Cz∏onek zarzàdu Stanis∏aw Olas 
podczas otwarcia targów 
„Na styku kultur” w ¸odzi.

Wizualizacja projektowanej hali sportowej w ¸odzi.
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westycji w Polsce. Je˝eli rzeczywistoÊç oka˝e si´
taka, jak przedstawiona wizualizacja, b´dzie to
jeden z najnowoczeÊniejszych obiektów” – pod-
kreÊli∏ premier. 

Hala o powierzchni ca∏kowitej ponad 27 tys.
m2 powstanie w sàsiedztwie stadionu ̧ ódzkiego
Klubu Sportowego i b´dzie posiada∏a aren´ lek-
koatletycznà, wyznaczonà bie˝nià szeÊciotoro-
wà o d∏ugoÊci 200 m. 

W hali b´dzie mo˝na rozgrywaç zawody ran-
gi mistrzostw Êwiata w takich dyscyplinach, jak
lekka atletyka halowa, koszykówka, siatkówka,
pi∏ka r´czna, tenis ziemny, boks, sporty walki,
gimnastyka artystyczna. Przewidziano tak˝e in-
stalacj´ do zamra˝ania pe∏nowymiarowej p∏yty
lodowiska, co umo˝liwi organizowanie zawo-
dów ∏y˝wiarstwa figurowego i hokeja. Projekt
zak∏ada tak˝e mo˝liwoÊç monta˝u niecki base-
nowej o wymiarach olimpijskich, umo˝liwiajà-
cej rozgrywanie zawodów p∏ywackich.

Debata o przysz∏oÊci regionu
∏ódzkiego

15 kwietnia w Filharmonii ¸ódzkiej odby∏a
si´ konferencja „Konsultacje spo∏eczno-gospo-
darcze wst´pnego projektu Narodowego Planu
Rozwoju na lata 2007-2013”. Podczas spotka-
nia z udzia∏em spo∏ecznego doradcy premiera
RP prof. Jerzego Hausnera i wiceministra go-
spodarki i pracy Marka Szczepaƒskiego mar-
sza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk przedstawi∏ priory-
tetowe kierunki dzia∏aƒ oraz inwestycje s∏u˝àce
rozwojowi województwa ∏ódzkiego, które po-
winny znaleêç si´ w NPR. 

Marsza∏ek podkreÊla∏, i˝ zarzàd wojewódz-
twa, doceniajàc znaczenie NPR dla kszta∏to-
wania i poprawy warunków ˝ycia mieszkaƒ-
ców ∏ódzkiego, prowadzi∏ konsultacje spo∏ecz-
ne z udzia∏em wszystkich samorzàdów lokal-
nych. „Przyk∏adem mo˝liwoÊci wspólnego
projektowania przysz∏oÊci regionu jest stano-
wisko w sprawie istotnych uzupe∏nieƒ w NPR

podpisane 7 kwietnia 2005 r. pomi´dzy mar-
sza∏kiem województwa, wojewodà i prezyden-
tem ¸odzi.

(Szerzej na temat NPR napiszemy w majo-
wym numerze „Ziemi ¸ódzkiej”). 

Spotkanie 
izb gospodarczych

20 kwietnia 2005 r. w Urz´dzie Marsza∏kow-
skim w ¸odzi odby∏o si´ spotkanie przedstawi-
cieli Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej z repre-

zentantami izb handlowych i gospodarczych
oraz organizacji i stowarzyszeƒ handlowych
z terenu województwa ∏ódzkiego. Otwierajàc
spotkanie cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódz-
kiego Stanis∏aw Olas podkreÊli∏, ˝e wraz z wej-
Êciem Polski do Unii Europejskiej o˝ywi∏y si´
kontakty gospodarcze pomi´dzy firmami z re-
gionu ∏ódzkiego a firmami z Wielkiej Brytanii.
Samorzàd wojewódzki, m.in. przez organizacj´
takich spotkaƒ, dok∏ada wszelkich staraƒ, aby
te kontakty jeszcze bardziej o˝ywiç.

Na spotkaniu zaprezentowano firmy zrze-
szone w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej,

warunki wspó∏pracy z firmami tworzàcymi
PBIH oraz warunki wstàpienia do Izby firm
z regionu ∏ódzkiego.

Polski producent ˝ywnoÊci
21 kwietnia 2005 r. w Centrum Handlowym

„Zjazdowa” SA w ¸odzi odby∏ si´ fina∏ woje-
wódzki konkursu „Inicjatywy Pozytywistycz-
nej – Polski Producent ˚ywnoÊci – 2005”, przy-
gotowanego po raz siódmy przez Urzàd Mar-
sza∏kowski w ¸odzi. Kapitu∏a nominowa∏a do

etapu ogólnopolskiego oÊmiu przedsi´biorców
z regionu ∏ódzkiego. Laureaci odebrali wyró˝-
nienia z ràk marsza∏ka Stanis∏awa Witaszczy-
ka, cz∏onka zarzàdu Stanis∏awa Olasa oraz wi-
cewojewody Renaty Nowak.

„Zarzàd Województwa ¸ódzkiego mia∏ na
wzgl´dzie przede wszystkim koniecznoÊç two-
rzenia skutecznego lobbingu propagujàcego ro-
dzimych producentów ˝ywnoÊci i zabezpiecza-
jàcego ich ekonomiczne interesy” – podkreÊli∏
marsza∏ek. 

Wr´czenie tytu∏ów „PP˚ 2005”nastàpi – we
wrzeÊniu 2005 roku w Poznaniu. 

Laureaci konkursu:
– Zak∏ad W´dliniarski „W´dzonka” Sp. J.

Jan i Konrad Podkówka z ¸odzi, za kie∏bas´
swojskà.

– Zak∏ad Rzeêniczo-W´dliniarski Stanis∏aw
Katusza Orzeszków/Wartkowice, za kaszank .́

– Gminna Spó∏dzielnia „Samopomoc
Ch∏opska” w Szadku, za szynk .́

– Spó∏dzielnia Hodowców Przepiórek, Ptac-
twa ¸ownego i Ozdobnego w Radomsku – Pa-
we∏ Grzàdziel, za jaja przepiórcze marynowane.

– ¸ódzka Spó∏dzielnia Mleczarska w ¸odzi,
za jogurt ze Êliwkà suszonà. 

– Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w Ra-
domsku, za mleko „Ale”.

– PPHU „Stepol” Stanis∏awa Furmankie-
wicz, za bukiet warzywny.

– PPHU Zak∏ad Piekarniczy w Koluszkach –
E. i H. Olszyƒscy, za chleb „S∏oneczko”.

Konferencja w Filharmoni ¸ódzkiej na temat NPR 
w której uczestniczyli m.in. prof. Jerzy Hausner 
i Stanis∏aw Witaszczyk.



Dyrektor biura uczestniczy∏ w zorganizo-
wanym w Mons spotkaniu partnerów

projektu TOCEMA Europe, realizowanego
w ramach programu Interreg III C. Celem
projektu jest realizacja dzia∏aƒ dotyczàcych
rewitalizacji obszarów miejskich i wymiana
informacji w tym zakresie. Nasze wojewódz-
two reprezentowane jest przez Be∏chatów, któ-
ry wspó∏pracowaç b´dzie w ramach ww. ini-
cjatywy z miastami, regionami i organizacjami
z Belgii, Francji, W∏och, Wielkiej Brytanii, Ir-
landii, Hiszpanii, Szwecji i Austrii. TOCEMA
Europe w za∏o˝eniu realizowany b´dzie przez
2 lata. W tym czasie zorganizowanych zosta-
nie mi´dzy innymi 7 warsztatów roboczych
w ró˝nych krajach europejskich; ostatni z nich
w∏aÊnie w Be∏chatowie. Miasto to liczyç mo˝e
na pokrycie do 75% kosztów poniesionych na
realizacj´ projektu. W zwiàzku z inauguracjà
projektu TOCEMA Europe, do Mons uda∏a
si´ oficjalna delegacja z Be∏chatowa w sk∏a-
dzie: Marek Chrzanowski – prezydent mia-
sta, Ma∏gorzata Stanasiuk-Mordalska i Le-
szek Wysocki.

HHH

8marca dyrektor biura spotka∏ si´ z Ja-
hannem Richterem – przedstawicielem

Niemieckiej Federacji Przemys∏u Budowlane-
go z siedzibà w Brukseli. Federacja, która po-
siada w Niemczech oko∏o 50 placówek szkole-
niowych, jest obecnie zainteresowana budowà
w ¸odzi centrum szkoleniowego dla przemy-
s∏u budowlanego. Przedsi´wzi´cie to ma byç
realizowane wspólnie z jednym z ∏ódzkich Ze-
spo∏ów Szkó∏ Zawodowych i wspó∏finansowa-
ne z funduszy strukturalnych. Obecnie strona
niemiecka przygotowuje wspólnie z naszym
biurem w Brukseli wst´pnà misj´ rozpoznaw-
czà do ¸odzi.

HHH

Uda∏o si´! Biuro Województwa ¸ódzkiego
w Brukseli b´dzie wspó∏organizowaç te-

gorocznà imprez´ „Open Days – Europejski
Tydzieƒ Regionów i Miast 2005”. Z uwagi na
ogromne zainteresowanie, do udzia∏u w orga-
nizacji imprezy zaproszono jedynie 16 wybra-
nych konsorcjów zrzeszajàcych 110 partnerów,
które zaproponowa∏y najciekawsze koncepcje
prezentacji. Nasze biuro nawiàza∏o kontakty
z przedstawicielstwem hiszpaƒskiego regionu
Murcia – partnera województwa ∏ódzkiego.
Do konsorcjum przystàpi∏o równie˝ 5 innych
regionów hiszpaƒskich oraz województwo lu-
belskie. Tematem przewodnim wspólnego pro-
jektu b´dzie „Polityka spójnoÊci: od transfor-
macji do konkurencyjnoÊci”. Open Days to
najwa˝niejsze cykliczne wydarzenie w Brukse-
li, dotyczàce polityki regionalnej. W tym roku
odb´dzie si´ 10-13 paêdziernika pod has∏em
„Wspólnie w kierunku regionalnego wzrostu
i nowych miejsc pracy” i dotyczyç b´dzie

przede wszystkim zagadnieƒ z zakresu rozwo-
ju regionów i miast, innowacyjnoÊci, zrówno-
wa˝onego rozwoju oraz wspó∏pracy przygra-
nicznej i ponadnarodowej. W ramach imprezy
nasze biuro uczestniczyç b´dzie w realizacji se-
minariów, prezentacji i warsztatów, a udzia∏
b´dà mogli wziàç równie˝ eksperci z woj. ∏ódz-
kiego, zaproszeni do Brukseli na koszt instytu-
cji UE. Umo˝liwi to nie tylko prezentacj´ na-
szych osiàgni´ç w zakresie wykorzystywania
funduszy europejskich, ale stanowiç b´dzie te˝
doskona∏à okazj´ do poznania doÊwiadczeƒ
w tym zakresie hiszpaƒskich partnerów.
Uczestnictwo w Open Days to tak˝e wyjàtko-
wa okazja do promocji województwa ∏ódzkie-
go, bowiem oprócz seminariów i warsztatów
przewidzieliÊmy tak˝e organizacj´ wystawy
prezentujàcej dorobek kulturalny oraz walory
turystyczne naszego regionu.

HHH

17marca przedstawiciele RBW¸ spotkali
si´ w siedzibie Biura Regionu Liguria

z w∏oskimi przedsi´biorcami zainteresowany-
mi inwestowaniem w naszym regionie. Zapro-
szenie do udzia∏u w spotkaniu przyj´li równie˝
polscy europarlamentarzyÊci reprezentujàcy
nasz region: Janusz Wojciechowski, Zdzis∏aw
Podkaƒski i Czes∏aw Siekierski. Spotkanie by-
∏o efektem zapoczàtkowanych jeszcze na jesie-
ni ubieg∏ego roku przez dyrektora biura kon-
taktów z przedstawicielkà Izby Handlowej Li-
gurii w Brukseli, która poszukiwa∏a w imieniu
w∏oskich biznesmenów informacji dotyczà-
cych mo˝liwoÊci inwestycyjnych w Polsce. Pla-
nowana inwestycja dotyczy sektora rolno-spo-
˝ywczego oraz kwiatowego i zak∏ada stworze-

nie we wspó∏pracy z polskim partnerem cen-
trum logistycznego zajmujàcego si´ importem
do Polski towarów z W∏och oraz eksportem
naszych produktów na rynek w∏oski. W trak-
cie spotkania dokonano prezentacji naszego
regionu, wskazujàc równoczeÊnie na jego wa-
lory logistyczne, stanowiàce dla w∏oskich
partnerów jeden z g∏ównych czynników decy-
dujàcych o lokalizacji inwestycji. Dyrektor
∏ódzkiego biura przedstawi∏ szczegó∏owo
mo˝liwoÊci i zasady inwestowania w podstre-
fach ¸SSE, zaprezentowa∏ informacje na te-
mat zasad ubiegania si´ o dofinansowanie in-
westycji z funduszy strukturalnych oraz omó-
wi∏ kwesti´ prawnych aspektów prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej w Polsce. Do inwe-
stowania w naszym regionie zach´ca∏ w∏o-
skich biznesmenów tak˝e pose∏ Janusz Wojcie-
chowski. Wskaza∏ on m. in na wyjàtkowo ko-
rzystne po∏o˝enie województwa ∏ódzkiego
pod wzgl´dem logistycznym i zwiàzany z tym
jego ogromny potencja∏. RównoczeÊnie za-
pewni∏ goÊci z W∏och o swojej gotowoÊci do
udzielenia ich staraniom wszelkiego niezb´d-
nego wsparcia. Po zakoƒczeniu spotkania
W∏osi potwierdzili swoje zainteresowanie in-
westycjà. Co wi´cej, wyrazili ch´ç odwiedze-
nia województwa ∏ódzkiego w celu przepro-
wadzenia bezpoÊrednich rozmów z przedsta-
wicielami w∏adz regionu oraz potencjalnymi
partnerami biznesowymi.

HHH

Informacje o konkursach Komisji Europej-
skiej oraz poszukiwaniu partnerów do pro-

jektów europejskich znaleêç mo˝na na stronie
internetowej www.lodzkie.pl/bruksela

ŁÓDZKIE W BRUKSELI
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Do inwestowania w regionie ∏ódzkim
zach´ca∏ w∏oskich biznesmenów 
pose∏ Janusz Wojciechowski. 
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Ranga statutu 
organów samorzàdu 
terytorialnego

Organowi samorzàdu terytorialnego nie
wolno pomijaç i bagatelizowaç procedur, któ-
re statut nakazuje bezwzgl´dnie stosowaç –
stwierdzi∏ Naczelny Sàd Administracyjny.

Je˝eli statut organu samorzàdu terytorial-
nego zobowiàzuje organ do zasi´gania opinii
bran˝owych komisji o projektach uchwa∏,
przygotowywanych na jego plenarne sesje, to
opinii takiej nie mo˝na pominàç. O ile organ
samorzàdu przyjmie uchwa∏ ,́ która nie zosta-
nie przekazana do zaopiniowania odpowied-
niej komisji, lecz np. przekazana organowi ze-
wn´trznemu (w∏aÊciwemu, co prawda, przed-
miotowo do wydawania tego typu opinii), to
b´dzie to stanowi∏o podstaw´ do stwierdzenia
naruszenia trybu przyjmowania uchwa∏.

Organ zewn´trzny mo˝e wprawdzie wydaç
takà opini ,́ ale nie mo˝e ona zast´powaç opi-
nii komisji, powo∏anej do tego w statucie orga-
nu samorzàdowego. NSA podkreÊli∏ du˝à ran-
g´ statutów organów samorzàdu terytorialne-
go. Zwróci∏ uwag ,́ ˝e ustrój lokalnych jedno-
stek samorzàdu terytorialnego nale˝y do ma-
terii ustawowej. Nie wolno wi´c ani pomijaç,
ani bagatelizowaç procedur przewidywanych
w statucie do bezwzgl´dnego stosowania
(sygn. akt GSK 1259/04).

Zakaz dzia∏alnoÊci 
gospodarczej radnego
z wykorzystaniem 
mienia gminy

Mandat radnego prowadzàcego dzia∏alnoÊç
gospodarczà z wykorzystaniem mienia komu-
nalnego gminy, o ile sam si´ go nie zrzeknie,
wygasa z mocy prawa – potwierdzi∏ Naczelny
Sàd Administracyjny.

Radny gminny by∏ w∏aÊcicielem kilku skle-
pów w mieÊcie, w tym jednego w lokalu wy-
dzier˝awionym od gminy. Art. 190 ust. 5 ordy-
nacji wyborczej do rad gmin, powiatów i wo-
jewództw zakazuje natomiast ∏àczenia man-
datu z wykonywaniem okreÊlonych w odr´b-
nych przepisach funkcji lub dzia∏alnoÊci.
Zgodnie natomiast z art. 24f ust. 1 ustawy
o samorzàdzie gminnym zakazane jest nato-
miast prowadzenie dzia∏alnoÊci z wykorzysta-

niem mienia komunalnego gminy. Radny, któ-
ry znalaz∏ si´ w takiej sytuacji, musi w ciàgu
trzech miesi´cy albo zrezygnowaç z dzia∏alno-
Êci (lub prowadziç jà w innej formie), albo zre-
zygnowaç z mandatu. Je˝eli sam tego nie zro-
bi, mandat wygasa z mocy prawa. Jego wyga-
Êni´cie stwierdza rada w drodze uchwa∏y.

W omawianym przypadku rada odmówi∏a
podj´cia uchwa∏y. Radni uznali, ̋ e zakaz z art.
24f ustawy dotyczy wy∏àcznie sytuacji, gdy
radny w trakcie wykonywania mandatu
chcia∏by wykorzystaç mienie komunalne do
dzia∏alnoÊci, a nie gdy prawo do korzystania
z mienia ju˝ uzyska∏ przed wyborem na radne-
go.

WygaÊni´cie mandatu stwierdzi∏ wi´c zarzà-
dzeniem zast´pczym wojewoda. W ocenie wo-
jewody i rozstrzygajàcego spraw´ sàdu admi-
nistracyjnego ustawodawca precyzyjnie okre-
Êli∏ kràg radnych, których zakaz z art.
24f ustawy dotyczy. O jego zastosowaniu
przesàdza ju˝ sam fakt, ˝e do dzia∏alnoÊci wy-
korzystywane jest aktualne mienie gminy. Po-
twierdzi∏ to Naczelny Sàd Administracyjny
(sygn. akt OSK 9712/04).

Gmina 
nie mo˝e wyst´powaç
w podwójnej roli

Gmina, która wyda∏a decyzj´ w sprawie
w pierwszej instancji, nie mo˝e zaskar˝yç do
sàdu administracyjnego orzeczenia organu
odwo∏awczego wydanego w tej sprawie –
uzna∏ Naczelny Sàd Administracyjny.

Rozstrzygana przez sàd kwestia dotyczy sy-
tuacji, w których jednostki samorzàdowe wy-
st´pujà jednoczeÊnie w roli wnioskodawcy
i organu wydajàcego decyzj .́ W rozpatrywa-
nej sprawie chodzi∏o o uchylenie przez Samo-
rzàdowe Kolegium Odwo∏awcze decyzji bur-
mistrza gminy w sprawie nabycia prawa w∏a-
snoÊci nieruchomoÊci przez jej dotychczaso-
wych u˝ytkowników wieczystych i orzeczeniu
przez Kolegium o nieodp∏atnym jej nabyciu
przez inny podmiot. W wyniku odwo∏ania sàd
uzna∏, ˝e gmina nie jest stronà w tej sprawie.
W ocenie gminy sàd nie rozró˝ni∏ jednak gmi-
ny jako podmiotu samorzàdu terytorialnego
zarzàdzajàcego gminnym majàtkiem od
uprawnieƒ jej organów do wydawania decyzji
w sprawach indywidualnych z zakresu admini-
stracji publicznej.

Odmienne przeÊwiadczenie wyrazi∏ Naczel-
ny Sàdu Administracyjny, którego zdaniem
powierzenie organowi jednostki samorzàdu
terytorialnego orzekania w sprawie indywidu-
alnej w formie decyzji administracyjnej – nie-
zale˝nie od tego, czy nastàpi∏o to na mocy
ustawy, czy porozumienia – wy∏àcza mo˝li-
woÊç dochodzenia przez t´ jednostk´ jej inte-
resu prawnego w trybie post´powania admini-
stracyjnego czy te˝ sàdowo-administracyj-
nego. W∏àczenie organów samorzàdowych do
systemu organów administracji publicznej,
prowadzàcych post´powanie w konkretnej
sprawie, znacznie wi´c ogranicza zakres
uprawnieƒ procesowych tych jednostek jako
osób prawnych. Zdaniem sàdu, nie do przyj´-
cia jest stanowisko, prezentowane w sprawie
przez jednostk´ samorzàdu, ˝e gmina mo˝e
zajmowaç ró˝nà pozycj´ – raz organu wydajà-
cego decyzj ,́ a innym razem strony post´po-
wania, w zale˝noÊci od etapu za∏atwiania
sprawy z zakresu administracji publicznej
(sygn. akt OSK 1017/04).

Radny nie mo˝e 
wygraç przetargu

Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie,
aby radny ubiega∏ si´ o zamówienie publiczne
na terenie w∏asnej gminy lub powiatu. Jednak-
˝e w przypadku wygrania przetargu, wójt czy
starosta nie mo˝e podpisaç z nim umowy.

Zagadnienie to nie by∏o co prawda przed-
miotem rozstrzygania przez sàd administra-
cyjny, ale warto zwróciç uwag´ na ten pro-
blem. W praktyce pojawiajà si´ bowiem doÊç
cz´sto sygna∏y, ˝e w niektórych gminach firmy
radnych wygrywajà przetargi. Jest to niezgod-
ne z prawem. Co prawda ˝aden przepis nie za-
brania radnym ubiegania si´ o zamówienia
publiczne, ale z innych ustaw wynika, ˝e nie
wolno z nimi zawrzeç umowy czy udzieliç za-
mówienia.

Zgodnie z art. 24d ustawy o samorzàdzie
gminnym „wójt nie mo˝e powierzyç radnemu
gminy, w której radny uzyska∏ mandat, wyko-
nywania pracy na podstawie umowy cywilno-
prawnej” (podobny zakaz znajduje si´ w art. 25
ust. 5 ustawy o samorzàdzie powiatowym). Tak
wi´c skoro z radnym nie mo˝na zawrzeç umo-
wy, to nie mo˝na mu udzieliç i zamówienia.

Przygotowa∏ i opracowa∏
dr Robert Adamczewski

Z orzecznictwa sàdów 
administracyjnych

prawo



19Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

prezentacje

Zero tolerancji dla ∏apownictwa, wdra˝anie
w ˝yciu spo∏ecznym podstawowych norm
przejrzystoÊci, fachowoÊci, przewidywalnoÊci
i odpowiedzialnoÊci – to nie tylko zwyk∏a przy-
zwoitoÊç, lecz tak˝e podstawowe has∏a tego-
rocznej akcji „Przejrzysta Polska”, do której
równie˝ radni rolniczej gminy Brzeziny jedno-
myÊlnie zg∏osili swój dobrowolny udzia∏. 

Wójt – Zbigniew Soko∏owski wyjaÊnia, ˝e
organizatorami przedsi´wzi´cia, które zostanie
zakoƒczone w grudniu br., sà: grupa kapita∏o-
wa Agora SA, Fundacja Agory, Polsko-Ame-
rykaƒska Fundacja WolnoÊci, Fundacja im.
Stefana Batorego, Fundacja Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej, a tak˝e Centrum Edukacji
Obywatelskiej i Bank Âwiatowy. Wspomnianà
akcj´ poprzedzi∏ etap pilota˝owy pod roboczà
nazwà „Przejrzysta gmina – Laboratorium”.
Wszystkie samorzàdy, które – zgodnie z wy-
mogami regulaminu – przystàpi∏y do tego pro-
jektu, mia∏y zg∏osiç do koƒca lutego br. podj´-
te zadania. 

W gminie Brzeziny koordynatorem przedsi´-
wzi´cia zosta∏ Rados∏aw Kamiƒski.

Rolnicza gmina Brzeziny (z wy∏àczeniem po-
nad 650-letniego miasta o tej samej nazwie, b´-
dàcego stolicà powiatu) jest jednà z wi´kszych
jednostek administracyjnych szczebla podsta-
wowego w tym regionie. Zamieszkuje w niej
5200 osób, zaÊ obszarowo zajmuje prawie 
100 km kw., dorównujàc malowniczym walo-
rom Parku Krajobrazowego Wzniesieƒ ¸ódz-
kich, który wcina si´ w jej teren. To w∏aÊnie tu-
taj sà – niepowtarzalne w innych cz´Êciach cen-
tralnej Polski – ciekawe obiekty przyrodnicze:
urokliwe parowy polodowcowe w lesie Jani-

nów,
charakterystycznie ukszta∏towane doliny rzek
Mro˝ycy i Mrogi, rezerwat torfowisk ˚abieniec
w Bielankach z unikatowà roÊlinnoÊcià oraz
prawie wszystkie rodzaje lasów – od ∏´gów ba-
giennych do wiekowych d´bów, buków i roz∏o-
˝ystych lip w Tadzinie czy te˝ Poçwiardówce,
albo g´sto rosnàcych wysokopiennych Êwier-
ków i strzelistych okazów sosny, których pó∏-
nocna granica wyst´powania przebiega w∏aÊnie
przez te rejony. 

Krótko mówiàc: obok ró˝norodnoÊci
ukszta∏towania terenu i przyrodniczych cieka-
wostek, a tak˝e patriotycznych wydarzeƒ histo-
rii czy zwyczajów kulturowych –  niezaprzeczal-
nym atutem tych czystych ekologicznie okolic
jest stosunkowo niewielki stopieƒ zurbanizowa-
nia i uprzemys∏owienia. Nie trzeba wi´c specjal-
nie podkreÊlaç, ˝e stwarza to dogodne warunki
zarówno do sobotnio-niedzielnego wypoczyn-
ku, jak i sp´dzenia tutaj d∏u˝szego urlopu.

Jednak mimo to, rolnicza gmina Brzeziny
ju˝ w 90 proc. swoich so∏ectw dysponuje siecià
wodociàgów. Na ca∏ym obszarze dost´pna jest

kablowa sieç telefoniczna i zasi´g telefonii ko-
mórkowej. Jest to wi´c teren cywilizowany. 

Wygodny, dobrze rozwini´ty wewn´trzny
uk∏ad komunikacyjny, który zosta∏ ostatnio
rozbudowany o kolejne 40 km – stwarza ró˝no-
rodnoÊç dogodnych po∏àczeƒ z ¸odzià oraz
drogami ponadregionalnymi – tak˝e z Warsza-
wà (przez Raw´ Maz. lub ¸owicz) czy Toma-
szowem Maz., nie wspominajàc ju˝ bliskoÊci
w´z∏a PKP w Koluszkach, gdzie krzy˝ujà si´
dalekobie˝ne szlaki kolejowe.

Obok pieszych i rowerowych szlaków tury-
stycznych, wkomponowanych w uk∏ad parku
krajobrazowego – na terenie gminy znajduje
si´ rozrzucona punktowo g´sta w miar´ sieç
obiektów komunalnych, przeznaczonych dla
amatorów rodzinnych wypadów, a tak˝e zor-
ganizowanych grup wycieczkowych. – Chocia˝
wielu mieszkaƒców dotkn´∏o bezrobocie i bie-
da – to w zewn´trznych kontaktach na ogó∏ nie
brakuje uprzejmoÊci i zrozumienia – dodaje
Urszula Swaczyna, kierujàca w gminie punk-

tem informacji dla mieszkaƒców zaintere-
sowanych udzia∏em w akcji „Przejrzysta
Polska”.

– Gmina przejrzysta by∏a od zawsze –
wyjaÊnia wójt Z. Soko∏owski. – To, co ro-

bimy, robimy w kontakcie z mieszkaƒca-
mi, uzgadniajàc poszczególne zadania
oraz szczegó∏y ich etapów na zebra-
niach. Nie ma ˝adnych tajemnic jeÊli
chodzi o przetargi, zamówienia publicz-
ne czy w∏asne uchwa∏y. Na stronie inter-
netowej http://www.m7.pl/gminabrzezi-

ny publikujemy decyzje, postanowienia
i rozstrzygni´cia. Dysponujemy te˝ adresem
korespondencji elektronicznej: gminabrzezi-
ny@post.pl, pod którym udzielamy wià˝à-
cych odpowiedzi na wszystkie pytania. 

– JeÊli chodzi o brak tolerancji dla korupcji
to nas ju˝ od dawna obowiàzuje etyka pracow-
nika samorzàdowego i do tej pory nie s∏ysza-
∏em o ˝adnym sprzeniewierzeniu si´ tym zasa-
dom na styku petent-urz´dnik – mówi wójt. 
– Ka˝dy, kto przychodzi do gminy ˝eby coÊ za-
∏atwiç, wie doskonale, ˝e obowiàzujàce tutaj
procedury nie wymagajà ˝adnych dodatko-
wych  „za∏àczników”. 

Natomiast zasad´ przewidywalnoÊci dzia∏a-
nia rozstrzyga d∏ugofalowy program strategii
rozwoju, przyj´ty  i zaakceptowany na sesjach
rady gminy, a wczeÊniej poddawany konsulta-
cjom spo∏ecznym na zebraniach wiejskich. Lu-
dzie widzà, ˝e ustalenia czy programy nie sà
wcale „kie∏basà wyborczà”, która póêniej prze-
pada w zapomnieniu. 

Zresztà najlepszym Êwiadectwem tych od-
czuç mogà byç rezultaty ostatnich wyborów sa-
morzàdowych – konkluduje wójt Z. Soko∏ow-
ski, pe∏niàcy kolejny raz swà funkcj .́

Jerzy Gal´ba
Fot.: archiwum gminy Brzeziny

Gmina Brzeziny
Codzienna przejrzystoÊç

Parowy janinowskie – rezerwat.



Znajdujàca si´ w zag∏´biu sadowniczym gmi-
na Bia∏a Rawska stara si´ o inwestorów – szcze-
gólnie zwiàzanych bezpoÊrednio z przetwór-
stwem rolno-spo˝ywczym, logistykà i obs∏ugà
sadownictwa. Bogactwem gminy sà intensywne
i wysokowydajne uprawy sadownicze, wyspecja-
lizowane w produkcji jab∏ek i owoców mi´kkich.
¸àczna produkcja owoców wynosi ponad 
150 tys. ton rocznie. Sady zajmujà w gminie po-
wierzchni´ 5000 ha. Oko∏o 70% ludnoÊci gminy
˝yje bezpoÊrednio lub poÊrednio z sadownictwa. 

Z gospodarczego punktu widzenia po∏o˝e-
nie gminy jest dla inwestycji bardzo dobre.
Gmina znajduje si´ mi´dzy ¸odzià a Warsza-
wà. Przebiega t´dy trasa szybkiego ruchu nr 8
Warszawa-Wroc∏aw. Atut doskona∏ego po∏o˝e-
nia jednak nie wystarcza, dlatego samorzàd po-
dejmuje inicjatywy, które majà zach´ciç poten-
cjalnych inwestorów. Gmina og∏osi∏a m.in.
przetarg na sprzeda˝ atrakcyjnego inwestycyj-
nie siedmiohektarowego, uzbrojonego terenu,
po∏o˝onego na terenie miasta, z przeznacze-
niem przemys∏owo-us∏ugowym (szczegó∏y na
stonach internetowych www.bialarawska.pl). 
– Stwarzamy przyjazny klimat dla chcàcych za-
inwestowaç pieniàdze w naszej gminie, szcze-
gólnie w sektor zwiàzany z przetwórstwem rol-
no-spo˝ywczym i obs∏ugà rolnictwa – mówi
burmistrz Bia∏ej Rawskiej Bogdan Pietrzak.
W najbli˝szym czasie ma powstaç w Bia∏ej
przetwórnia owoców. Gmina za zgodà Urz´du
Wojewódzkiego w ¸odzi wesz∏a w spó∏k´ o na-
zwie „Lukta” i posiada w niej 20% udzia∏ów.
Samorzàdowcy liczà, ˝e ta inwestycja wp∏ynie
na zwi´kszenie popytu na jab∏ka przemys∏owe
i popraw´ warunków sprzeda˝y.

W porównaniu z rokiem ubieg∏ym wzrosnà
w gminie wydatki na inwestycje w infrastruktu-
r .́ Spowodowane jest to m.in. mo˝liwoÊcià zdo-
bycia Êrodków z funduszy strukturalnych, po

które si´ga si´ coraz odwa˝niej. W 2004 roku
gmina z∏o˝y∏a do Urz´du Marsza∏kowskiego
w ¸odzi, w ramach ZPORR, cztery wnioski in-
westycyjne. 

W tegorocznym bud˝ecie samorzàd przezna-
czy∏ najwi´cej pieni´dzy na modernizacj´ du˝ej
oczyszczalni Êcieków i kompleksowe uzbrojenie
terenu w kanalizacj ,́ wodociàg i energi´ elek-
trycznà. Oczyszczalnia z dogodnym dojazdem
ma powstaç w 2005 roku w miejscowoÊci ˚ura-
wia, przy granicy z Bia∏à Rawskà. Z bud˝etu
gminy dofinansowywana jest rozbudowa sieci
wodno-kanalizacyjnej. Na poczàtku kadencji
obecnych w∏adz gmina zajmowa∏a przedostat-
nie miejsce w iloÊci wodociàgów w regionie.
Obecnie opracowany zosta∏ program pe∏nego
zwodociàgowania gminy. Projekty na poszcze-
gólne wodociàgi wykonywane sà przy wspó∏-
udziale mieszkaƒców, którzy dzia∏ajà w spo∏ecz-
nych komitetach budowy. Gmina chce zg∏osiç
kompleksowy wniosek o finansowanie tego
przedsi´wzi´cia z funduszy strukturalnych.
Sprawa ta ma szczególne znaczenie dla rolni-
ków, poniewa˝ brak wody jest barierà w rozwo-
ju sadownictwa wysokotowarowego.

Burmistrz miasta stara si´ stworzyç sprzyjajà-
ce warunki w administracji. Zreorganizowany
zosta∏ Urzàd Miasta, stworzono biuro obs∏ugi
interesanta i Miejsko-Gminny Zespó∏ OÊwiaty.
Gmina przystàpi∏a równie˝ do akcji „Przejrzysta
Polska”, która ma na celu promowanie uczciwo-
Êci i skutecznoÊci funkcjonowania samorzàdu,
a tak˝e poprawy jakoÊci ˝ycia publicznego oraz
pobudzanie aktywnoÊci obywatelskiej. 

Na terenie gminy znajduje si´ niezamieszka-
ny, niezabudowany teren o powierzchni 500 ha
po∏o˝ony w Babsku. Wraz z sàsiednimi gmina-
mi Kowiesy i Nowy Kaw´czyn tworzy on po-
wierzchni´ 1300 ha w dogodnym po∏o˝eniu ko-
munikacyjnym, tu˝ obok drogi krajowej nr 8

i centralnej magistrali kolejowej, którà mo˝na
dojechaç do stolicy w pó∏ godziny. Opodal b´-
dzie przebiegaç autostrada A2. Brak jest ja-
kichkolwiek ograniczeƒ planistycznych, doty-
czàcych ochrony Êrodowiska. – Szansà na roz-
wój, nie tylko naszej gminy, jest lotnisko w Bab-
sku, o które Bia∏a Rawska walczy wraz z ca∏ym
regionem. Starsi mieszkaƒcy pami´tajà, ˝e w∏a-
Ênie tutaj w 1945 roku Rosjanie urzàdzili
z „marszu” lotnisko – mówi Bogdan Pietrzak. –
To najlepsza z proponowanych lokalizacji dla
centralnego portu lotniczego, szansa dla regio-
nu na aktywowanie obszarów wiejskich i utwo-
rzenie wspólnego obszaru przedsi´biorczoÊci
w centrum kraju. Potwierdzajà to fachowe eks-
pertyzy, mi´dzy innymi profesora Tadeusza
Markowskiego, przewodniczàcego Komitetu
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
PAN – dodaje. 

Z myÊlà o przysz∏oÊci opracowano tak˝e plan
rozwoju lokalnego dla gminy Bia∏a Rawska na
lata 2004-2006 oraz 2007-2013, projekt zago-
spodarowania kàpieliska miejskiego z terenami
przyleg∏ymi i koncepcj´ przebiegu obwodnicy
dla Bia∏ej. Wszystkie te starania majà na celu
przekszta∏cenie Bia∏ej Rawskiej w gmin´ rozwo-
jowà, przyjaznà inwestorom.

Warto podkreÊliç atuty turystyczne i przy-
rodnicze tej miejscowoÊci. Przytulne miasteczko
o prawie 750-letniej tradycji jest malowniczo
po∏o˝one w dolinie rzeki Bia∏ki, w otoczeniu
stawów rybnych, przyciàgajàcych amatorów
w´dkarstwa. Mi´dzy sady i pola wplecione sà
rozleg∏e lasy. Teren jest doskona∏y do uprawia-
nia turystyki weekendowej, pieszych w´drówek
oraz wypraw rowerowych szlakiem tutejszych
licznych dworków i pa∏acyków.

Dorota Niezabitowska-Pawlikowska
wsp. M.M. 
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Gmina Bia∏a Rawska

Jab∏ka i inwestorzy

Gmina Bia∏a Rawska nale˝y do najwi´kszych
zag∏´bi sadowniczych w regionie ∏ódzkim.

KoÊció∏ parafialny w Bia∏ej Rawskiej.
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18 marca Szko∏a Podstawowa im. W∏adys∏a-
wa Jagie∏∏y w Wolborzu (powiat piotrkowski)
Êwi´towa∏a 70-lecie swojego istnienia. Obchody
po∏àczone by∏y z uroczystym przekazaniem no-
wego sztandaru szkole. Z tej okazji do Wolbo-
rza przyjecha∏o wielu goÊci, polityków, samo-
rzàdowców, absolwentów. 

Szko∏a podstawowa rozpocz´∏a swojà dzia∏al-
noÊç w obecnym budynku 23 wrzeÊnia 1934 r.
i od tego czasu wykszta∏ci∏a oko∏o 4000 absol-
wentów. WÊród nich sà politycy, naukowcy lu-
dzie kultury i du˝a grypa sportowców, mistrzów
kraju i Êwiata, olimpijczyków. Absolwentami
szko∏y sà m.in. Iwona Âledziƒska-Katarasiƒska
– pos∏anka na Sejm RP, prof. dr hab. Tadeusz
B∏azejewski – wyk∏adowca Uniwersytetu ¸ódz-
kiego, prof. dr hab. Henryka Cudak z Akademii
Âwi´tokrzyskiej w Kielcach, prof. dr hab. Anna
Siniarska-Wolaƒska z Uniwersytetu Kardyna∏a
Stefana Wyszyƒskiego w Warszawie, Grzegorz
Kubiak – mistrz Polski w zawodach sportowych
we wszechstronnym konkursie konia wierzcho-
wego, Bogus∏aw Owczarek – medalista mi-
strzostw polski w WKKW, uczestnik mi-
strzostw Europy, reprezentant Polski na igrzy-
skach olimpijskich w Atlancie, Pawe∏ Andrze-
jewski – medalista Polski w powo˝eniu zaprz´-

gami, uczestnik mistrzostw Êwiata w Conty, Ja-
cek Koz∏owski – szeÊciokrotny medalista Êwiata
w powo˝eniu zaprz´gami, srebrny medalista
z mistrzostw Êwiata w Jardy, Andrzej G∏oskow-
ski – cz∏onek kadry olimpijskiej na olimpiad´

w Pekinie, Waldemar Goszcz – aktor, model
i piosenkarz.

Nowy sztandar poÊwi´ci∏ proboszcz parafii w
Wolborzu ks. dziekan Zdzis∏aw Kowalewski.
Imprez´ uÊwietni∏ wyst´p grupy uczniów przed-
stawiajàcych losy placówki na przestrzeni lat
1934-2005. Z okazji jubileuszu szko∏y wydano
pamiàtkowy folder i okolicznoÊciowà odznak .́

Mm.

Noc otwartych muzeów przypada w tym ro-
ku z 14 na 15 maja. Z inicjatywà takà wyszli
muzealnicy francuscy. W akcji tej bierze udzia∏
wiele muzeów z krajów europejskich, w tym
tak˝e z Polski. Ka˝da placówka przygotowuje
na t´ noc specjalny program.

Muzeum Sztuki w ¸odzi proponuje go-
Êciom „Spotkanie z duchami”. Rozpocznie go
o godzinie 21.15 prof. Wojciech Bruszewski,
który poprowadzi prezentacj´ prac swoich stu-
dentów z Pracowni Multimediów, zrealizowa-
nych w Zak∏adzie Plastyki Intermedialnej na
Wydziale Sztuk Pi´knych UMK w Toruniu.
B´dà to realizacje wykonane w latach 2002-
-2004, wÊród nich m.in. filmy: „Spektakl” ¸u-
kasza Romanowa, „Mi∏oÊç” Karoliny Kret,
„åma” Przemys∏awa Bernackiego, „Flicker
i Polonez” Janusza Krysztopa, „Opera” Jacka
KoÊciuszki i „Wypadek” ¸ukasza Romanowa,
a tak˝e instalacja na dwa projektory „Harma-
gedon” Doroty Chiliƒskiej. Profesor Wojciech
Bruszewski zaprezentuje te˝ „YK DOG

FUDC…” –  jeden ze swoich filmów z serii
„Sonety”. 

O godzinie 22 rozpocznà si´ opowieÊci kusto-
szy – Marty Wlaze∏, Ma∏gorzaty Wiktorko
i Agnieszki Sowiƒskiej – przy niezwyk∏ych ob-
razach: „Pochód Êmierci po drodze ˝ycia” Cze-
s∏awa Taƒskiego, „Widmo” Jerzego Wolffa oraz
„Âwiatowid” i „Uroczysko s∏owiaƒskie” Maria-
na Wawrzenieckiego.

W Sali Witkacego z kolei o godz. 23 Anna
Krysztofik, studentka historii sztuki, poprowa-
dzi akcj´ „Seans portretowy”, podczas której
dla ch´tnych wykonywaç b´dzie bezp∏atnie po-
dobizny w konwencji witkacowskiej.

Na zakoƒczenie niezwyk∏ego spotkania –
o godz. 23 – Muzeum Sztuki zaprasza do sali
odczytowej na ilustrowany slajdami wyk∏ad Ka-
roliny Jab∏oƒskiej nt. „Tarot w sztuce – historia,
symbolika, interpretacje”. Po wyk∏adzie przewi-
dziana jest dla zainteresowanych prezentacja
rozk∏adów tarota.

(GB) 

Dostojna jubilatka

Nocne
spotkanie z duchami

Do 10 czerwca w gmachu g∏ównym
Muzeum Sztuki w ¸odzi (ul. Wi´c-
kowskiego 36) oglàdaç mo˝na wy-
staw´ pt. „Spacer z Andrzejem
D∏u˝niewskim w stron´ sztuki”.
Ekspozycja stanowi obszerny wybór
prac artysty, od kola˝y po cykl rzeêb
geonautów, ˝eglarzy ziemi.        (pj.)

Fot.: A. D∏u˝niewski „Samolot 1965”



Park Krajobrazowy Wzniesieƒ ¸ódzkich
(PKW¸) jest obszarem o du˝ej atrakcyjnoÊci tu-
rystycznej, o czym decyduje przede wszystkim

urozmaicony krajobraz strefy kraw´dziowej
wzniesieƒ ∏ódzkich. Walory krajobrazowe uzu-
pe∏nia pi´kna przyroda oraz wiele zabytków,
których obecnoÊç ukazuje bogatà przesz∏oÊç
i kulturowo-historyczne znaczenie tego obszaru. 

Po∏o˝enie parku w sàsiedztwie aglomeracji
∏ódzkiej zapewnia jej mieszkaƒcom mo˝liwoÊç
aktywnego sp´dzenia wolnego czasu na zwie-
dzaniu najcenniejszych przyrodniczo i kulturo-
wo miejsc. Infrastruktura turystyczna nie roz-
czaruje równie˝ zwiedzajàcych z nieco dalszych
okolic. Dla tych, którzy zaplanujà d∏u˝szy po-
byt na terenie parku dost´pne sà miejsca nocle-
gowe, których bogata oferta sprawia, ˝e ka˝dy
mo˝e dokonaç wyboru wedle swoich preferen-
cji. Znajdujà si´ tu bowiem hotele, dobrze wy-
posa˝one oÊrodki wypoczynkowe, a tak˝e – dla
tych, którzy poszukujà spokoju i ciszy – gospo-
darstwa agroturystyczne oraz pola namiotowe. 

W parku wyznaczona zosta∏a bogata sieç
szlaków turystycznych. Najd∏u˝szy szlak pieszy
(zielony), okalajàcy niemal ca∏y park, ma d∏u-

goÊç ok. 67 km. Podstawowy
szlak rowerowy po PKW¸
(czarny), o d∏ugoÊci 84 km,
przebiega przez jego najcen-
niejsze obszary. Poruszanie
si´ szlakami umo˝liwia zwie-
dzajàcym dotarcie do miejsc
najbardziej interesujàcych
pod wzgl´dem przyrodni-
czym, kulturowym lub histo-
rycznym. Szczególnà popu-
larnoÊcià cieszà si´ rowerowe
wycieczki po terenie parku.
Ze wzgl´du na bogatà rzeêb´
terenu na pewno nie b´dzie-
my mogli narzekaç na mo-
notoni´ w czasie rajdów,
a nasze wysi∏ki w pokonywa-
niu kolejnych wzniesieƒ wy-
nagrodzone zostanà malow-
niczymi widokami na rozle-
g∏e pola przeplatane lasami
i przecinane dolinami rzecz-
nymi. Na terenie parku znaj-
dujà si´ liczne punkty wido-
kowe w tzw. paÊmie najwy˝-
szych kulminacji, m.in.

w okolicach Dàbrowy, Janowa, Borchówki,
Plichtowa czy Teolina. Kiedy w czasie zwiedza-
nia ogarnie nas zm´czenie, mo˝emy skorzystaç

z miejsc odpoczynkowych, zwykle na skraju la-
sów, np. w uroczysku Janinów czy na terenie
Lasu ¸agiewnickiego. Tam w ciszy, wÊród ota-
czajàcej nas przyrody, szybko zregenerujemy si-
∏y. Zwiedzanie PKW¸ u∏atwià nam liczne tabli-
ce informacyjne znajdujàce si´ przy najcenniej-
szych obiektach parku. Z tablic dowiemy si´
wiele o genezie, historii oraz znaczeniu kulturo-
wym czy przyrodniczym interesujàcego nas
obiektu, a tak˝e uzyskamy bli˝sze informacje
o parku.

W czasie zwiedzania warto zobaczyç kilka
miejsc charakteryzujàcych si´ szczególnie cieka-
wà historià. Do miejsc, których nie mo˝na omi-
nàç, z pewnoÊcià nale˝à Stare Skoszewy, gdzie
obejrzeç mo˝emy wczesnoÊredniowieczne gro-
dzisko z VI w., b´dàce niegdyÊ silnym oÊrod-
kiem w∏adzy administracyjnej i wojskowej. Wy-
budowane przez plemi´ WiÊlan, a nast´pnie
podbite i zasiedlone przez Polan, zamieszkiwa-
ne by∏o do schy∏ku XVI w. Nieopodal grodziska
zwiedziç mo˝emy murowany koÊció∏ parafialny

pod wezwaniem Êw. Barbary z 1534 roku.
W sanktuarium tym znajduje si´ cudowny ob-
raz Matki Boskiej Skoszewskiej.

Cenny zabytek, z równie ciekawà historià,
znajdziemy w miejscowoÊci Byszewy. Znajduje
si´ tu XIX-wieczny zespó∏ dworski, którego
centrum stanowi klasycystyczny dwór zwiàzany
z postacià dobrze znanego pisarza Jaros∏awa
Iwaszkiewicza. Pisarz goÊci∏ w jego progach
wielokrotnie i ch´tnie opisywa∏ pobliskie okoli-
ce w swoich dzie∏ach.

Na uwag´ zas∏ugujà te˝ drewniane kapliczki
Êw. Antoniego i Êw. Rocha oraz zespó∏ klasztor-
ny franciszkanów w ¸agiewnikach, a tak˝e wie-
le innych cennych obiektów zabytkowych, jak
drewniany XVII-wieczny koÊció∏ parafialny
w Niesu∏kowie pod wezwaniem Êw. Wojciecha. 

Park Krajobrazowy Wzniesieƒ ¸ódzkich to
nie tylko wspania∏y krajobraz i mnogoÊç zabyt-
ków, ale tak˝e bogata przyroda. Na terenie par-
ku znajdujà si´ 3 rezerwaty przyrody, gdzie
ochronie podlegajà jej najcenniejsze elementy.
W rezerwacie Struga Dobieszkowska chroni si´
fragment doliny M∏ynówki, jednego z nielicz-
nych ju˝ w Polsce Êrodkowej naturalnych stru-
mieni, z bogatà szatà roÊlinnà na dnie i stro-
mymi stokami doliny oraz malowniczymi êró-
dliskami. Rezerwat Las ¸agiewnicki to miejsce,
gdzie napotkaç mo˝emy przepi´kne okazy jode∏
–  ostatnich rosnàcych naturalnie na terenie ¸o-

dzi. Rezerwat wyró˝nia si´ te˝ bogactwem flory,
w której wyst´pujà bardzo rzadkie i chronione
gatunki roÊlin, m.in. pe∏nik zwyczajny. W Paro-
wach Janinowskich mo˝emy podziwiaç prze-
pi´kne zbiorowisko kwaÊnej buczyny porastajà-
cej rozleg∏y kompleks suchych parowów o g∏´-
bokoÊci dochodzàcej do 8 metrów. 

Zwiedzanie parku mo˝e byç przygodà na
d∏ugie, pe∏ne niespodzianek godziny, których na
pewno nie b´dziemy ˝a∏owaç. Turystyczna ofer-
ta parku u∏atwi poruszanie si´ po jego terenie
osobom lubiàcym aktywnie sp´dzaç czas. Miej-
sca godne zainteresowania znajdzie tu i przy-
rodnik, i historyk, a ró˝norodne ukszta∏towanie
terenu sprawi równie˝ wiele radoÊci mi∏oÊnikom
jazdy rowerem. 

Warto przed wyruszeniem zajrzeç na parko-
wà stron´ internetowà (www.pkwl.one.pl), gdzie
mo˝na znaleêç wiele przydatnych informacji
o parku i istniejàcej tu bazie turystycznej.

Opracowanie tekstu:dyrekcja PKW¸
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Przed sezonem
turystycznym

W Parku Krajobrazowym 
Wzniesieƒ ¸ódzkich
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znane, a jednak nieznane
„Do ¸odzi jest zawsze po drodze”. Tymi

s∏owami ∏odzianie zapraszajà do stolicy na-
szego regionu. Powszechnie pokutujàcym
mitem jest fakt, i˝ ¸ódê powsta∏a w XIX
wieku. W rzeczywistoÊci jednak legitymuje
si´ ona metrykà Êredniowiecznà. Najstarsza
znana wspó∏czeÊnie wzmianka êród∏owa po-
chodzi z 1332 roku i opisuje ¸ódê pod na-
zwà „Lodzia”, jako wieÊ nale˝àcà do dóbr
biskupów kujawskich. By∏a to niewielka
miejscowoÊç po∏o˝ona w g´stwinie pusz-
czaƒskiej, przy bocznym szlaku handlowym
biegnàcym z ¸´czycy przez Piotrków do
Krakowa. Nazwa ¸ódê pochodzi od „∏ozy”
– wierzby porastajàcej podmok∏y okoliczny
teren. Z inicjatywy kapitu∏y kujawskiej 29
lipca 1423 roku, w mieÊcie Przedbórz nad
rzekà Pilicà, z nadania króla W∏adys∏awa
Jagie∏∏y ¸ódê otrzyma∏a prawa miejskie
wraz ze zgodà na organizowanie dwóch jar-
marków w roku i cotygodniowych targów.
Miasto to jednak ze wzgl´du na swoje po∏o-
˝enie a˝ do poczàtków XIX wieku mia∏o
charakter typowo rolniczy. W 1793 roku,
jak wynika z ówczesnego opisu miasta,
w ¸odzi znajdowa∏y si´ 44 domy zamieszka-
ne, 11 pozbawionych lokatorów oraz 18 pu-
stych placów pozosta∏ych po wczeÊniejszych
zabudowaniach. W czasie z∏ych warunków
atmosferycznych, wynikajàcych z obfitego
deszczu, utrudniona by∏a komunikacja po
niewybrukowanych ulicach. To niewielkie
miasto posiada∏o jednak pewien „skarb”,
jak si´ oka˝e w nied∏ugim czasie, bardzo
cenny. By∏y nim krystalicznie czyste rzeki.
Stanis∏aw Staszic, odwiedzajàcy w 1825 ro-
ku miasto napisa∏: „¸ódê znajduje si´ z ca∏à
swojà rozleg∏à okolicà pod obszernem i wy-
nios∏em wzgórzem, z którego niezliczone
tryszczà êród∏a”. 

Po drugim rozbiorze Polski miasto w∏à-
czono do zaboru pruskiego, a nast´pnie po
1807 roku do Ksi´stwa Warszawskiego, na-
tomiast w 1815 roku do Królestwa Polskie-
go, b´dàcego integralnà cz´Êcià imperium
rosyjskiego. Jednà z pierwszych inicjatyw
rzàdu polskiego by∏a decyzja o uprzemys∏o-
wieniu ziem Kongresówki, co mia∏o wp∏y-
nàç na popraw´ losu rodaków pod zaborem
rosyjskim. Do nowo powsta∏ych ga∏´zi
przemys∏u nale˝a∏o w∏ókiennictwo, którego
rozwój wymaga∏ specyficznych warunków.
Nale˝a∏y do nich: wyst´powanie znacznej
iloÊci wód oraz drewna s∏u˝àcego jako opa∏
i materia∏ do budownictwa. Wizytacja prze-
prowadzona w 1820 roku przez prezesa ko-
misji województwa mazowieckiego Raj-
munda Rembieliƒskiego na obszarze pro-
wincji mazowieckiej wykaza∏a wyst´powa-
nie takich warunków w∏aÊnie na terenie
okalajàcym ¸ódê. To spowodowa∏o wpisa-
nie przez namiestnika Królestwa Polskiego

¸odzi, Dàbia, Gostynina, Przedecza i Zgie-
rza w poczet miast przemys∏owych Kongre-
sówki. W latach 1821-1823 na obszarach od
po∏udnia przylegajàcych do zabudowaƒ
Starego Miasta nad rzekà ¸ódkà, wczeÊniej
zwanà Ostrogà, utworzono osad´ sukienni-
czà zwanà Nowym Miastem (dzisiejszy plac
WolnoÊci). Nast´pnie oko∏o 4 kilometrów
na po∏udnie na terenie posiade∏ wodno-fa-
brycznych nad rzekà Jasieƒ (okolice dzisiej-
szego placu Katedralnego) w latach 1824-
-1828 wyznaczono osad´ lniano-bawe∏nia-
nà o nazwie „¸ódka”. Obie osady ∏àczy∏
Trakt Piotrkowski, wzd∏u˝ którego równie˝
powstawa∏y zabudowania. W krótkim cza-
sie ¸ódê przeistoczy∏a si´ z miasta rolnicze-
go w oÊrodek przemys∏owy, zwiàzany z pro-
dukcjà tekstyliów. Protekcyjna polityka
w∏adz zach´ca∏a r´kodzielników do przyjaz-
du i osiedlania si´ w ¸odzi. Ka˝dy móg∏ li-
czyç na plac pod budow´ fabryki i domu
oraz wyjàtkowo preferencyjne kredyty
z mo˝liwoÊcià sp∏aty po 6 latach od urucho-
mienia produkcji. ¸ódê stawa∏a si´ prawdzi-
wà „ziemià obiecanà” dla przybyszów
z Nadrenii, Westfalii, Bawarii, Saksonii,
Czech, Âlàska, Rosji i innych krajów euro-
pejskich. W miar´ up∏ywu lat ¸ódê zmieni-
∏a si´ w miasto wielonarodowoÊciowe, wie-
lowyznaniowe i wielokulturowe. Wytworzy∏
si´ tutaj „specyficzny klimat”, gdzie bez
wzgl´du na pochodzenie, wyznanie i trady-
cj´ ∏ódzcy przemys∏owcy, zwani „Lodzer-
menschami”, przyczyniali si´ do rozwoju
miasta, budujàc obiekty u˝ytecznoÊci pu-
blicznej i czyniàc ¸ódê zaledwie po kilku-

dziesi´ciu latach drugim co do wielkoÊci
miastem Królestwa Polskiego oraz jednym
z najwi´kszych oÊrodków w∏ókienniczych
Europy, eksportujàcym wyroby do krajów
Europy Zachodniej i Chin, a nawet do
Afganistanu. To niewielkie miasto, zasie-
dlone w 1820 roku przez niespe∏na 767
mieszkaƒców, zaledwie w 80 lat przemieni∏o
si´ w metropoli´ liczàcà w 1897 r. 314 tysi´-
cy ∏odzian. Piewca „ziemi obiecanej” W∏a-
dys∏aw Stanis∏aw Reymont tak pisa∏ o ¸o-
dzi: „To miasto zajmuje mnie i porywa wie-
loma rzeczami: rozrost miasta, fortun z iÊcie
amerykaƒskà szybkoÊcià, psychologia tych
nap∏ywajàcych t∏umów /.../, oddzia∏ywanie
takiej ssawki, polipa, jakà jest ¸ódê na ca∏y
kraj, przerobienie si´ Polaków w kosmopo-
litycznym m∏ynie /.../, dla mnie ¸ódê jest ja-
kàÊ mistycznà wprost pot´gà, która ogarnia
swojà w∏adzà coraz szersze ko∏a ludzkie.
Uwielbiam masy ludzkie, kocham ˝ywio∏y,
przepadam za wszystkim, co si´ staje dopie-
ro – a wszystko to mam w ¸odzi. ¸ódê to
epos dla mnie”.

Swoistym symbolem tamtych czasów jest
dzisiejsza ulica Piotrkowska, b´dàca nie-
ustannie silnym magnesem dla odwiedzajà-
cych miasto. Wspó∏czeÊnie ¸ódê zwana jest
„miastem pa∏aców i fabryk”, gdy˝ poszczy-
ciç si´ mo˝e kilkudziesi´cioma rezydencja-
mi, nale˝àcymi niegdyÊ do ∏ódzkich prze-
mys∏owców. 

¸ódê jest magicznym zakàtkiem regionu –
miastem, do którego z pewnoÊcià trzeba
przyjechaç na d∏u˝ej. 

Piotr Machlaƒski

¸ódê – dumna stolica regionu
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Strzelectwo sportowe ma w Polsce pi´k-
ne tradycje olimpijskie, bo po dwa z∏ote
medale zdobyli w przesz∏oÊci Józef Zap´dz-
ki (Meksyk 1968 i Monachium 1972) oraz
Renata Mauer-Ró˝aƒska (Atlanta 1996
i Sydney 2000), a legendarny olimpijczyk (6
wyst´pów w igrzyskach 1956-76) Adam

Smelczyƒski by∏ wicemistrzem (Melbourne
1956). W ¸odzi i województwie zawsze jed-
nak by∏a to dyscyplina marginalna. Oczy-
wiÊcie wnikliwy kibic mo˝e przypomnieç,
˝e przecie˝ popularny ,Sznurek" Smelczyƒ-
ski, choç urodzony w Cz´stochowie, to za-
czyna∏ karier´ w ¸odzi i w latach 1948-52
reprezentowa∏ barwy Kolejarza, Spójni
oraz Budowlanych. Olimpijczykiem zosta∏
jednak ju˝ jako warszawianin. 

I ¸ódê jednak dochowa∏a si´ indywidual-
noÊci w strzelectwie, która mo˝e przynieÊç
jeszcze splendor miastu. Agnieszka Staroƒ
z Or∏a by∏a w Atenach 2004 pierwszà w hi-
storii ∏ódzkà olimpijkà w strzelectwie,
a w marcu tego roku w Tallinie jako pierw-
sza ∏odzianka zdoby∏a medale mistrzostw
Europy: bràzowy indywidualnie w strzela-

niu z karabinu pneumatycznego i srebrny
w tej konkurencji dru˝ynowo wraz z Rena-
tà Mauer-Ró˝aƒskà i Sylwià Bogackà.

Agnieszka jest jednà z najwi´kszych na-
dziei ∏ódzkiego sportu na wyst´p w igrzy-
skach olimpijskich Pekin 2008. Nie zanosi
si´ na to, ̋ eby opuÊci∏a rodzinne miasto (ur.

20.02.1981). Jest studentkà V roku biologii
na Uniwersytecie ¸ódzkim i pisze w∏aÊnie
prac´ magisterskà. Korzysta z indywidual-
nego toku nauki, ale pogodzenie studiów
z uprawianiem sportu na najwy˝szym po-
ziomie i tak kosztuje wiele wyrzeczeƒ.

Na pytanie, kto jest jej najwi´kszà rywal-
kà, Agnieszka Staroƒ odpowiada, ˝e...
Agnieszka Staroƒ. Strzelectwo to jej zda-
niem przede wszystkim walka z samym so-
bà, z w∏asnà psychikà. – Podczas zawodów
nie interesuje mnie, jak strzelajà inne za-
wodniczki, nie wiem, jakie osiàgajà wyniki.

Koncentruj´ si´ wy∏àcznie na tym, co ro-
bi .́ Najwi´kszà rywalk´ mam w sobie – po-
wiedzia∏a w jednym z wywiadów. – Sport
nauczy∏ mnie organizacji i konsekwencji
w dà˝eniu do celu.

Psychika jest wi´c w strzelectwie niezwy-
kle wa˝na. Na treningu Agnieszka podnosi
150 razy pi´ciokilogramowà wiatrówk ,́
mierzy i strzela, co wymaga sporej si∏y fi-
zycznej. Strzelanie m´czy jednak równie˝
psychicznie i dlatego zawodniczka Or∏a
wiele godzin poÊwi´ca pracy nad technika-
mi relaksacyjnymi i sztukà koncentracji.
W strzelectwie niezwykle istotne jest to, aby
pokonaç stres i w zawodach uzyskaç takie
wyniki, jak na treningach. Agnieszka ma
swój sposób walki ze stresem, ale nie dzieli
si´ tym z nikim. Wprost trudno w to uwie-
rzyç, ale podczas zawodów t´tno stojàcego
nieruchomo strzelca osiàga nawet 180 ude-
rzeƒ na minut .́

Przed startem w Tallinie, który przyniós∏
medalowe sukcesy, nasza reprezentantka
nie spa∏a, a przed wyjazdem na strzelnic´
nawet nie zjad∏a Êniadania.

Agnieszka Staroƒ doÊç póêno trafi∏a do
wyczynowego sportu, bo w wieku 16 lat.
Zwróci∏ na nià uwag´ trener Tomasz ¸uka-
szewski, z którym wspó∏pracuje do chwili
obecnej. Prowadzi∏ on zaj´cia z przysposo-
bienia obronnego w liceum. Na lekcji strze-
lania Agnieszka osiàgn´∏a bardzo dobre
wyniki i ¸ukaszewski zaprosi∏ jà na trenin-
gi do Or∏a. Po siedmiu latach Staroƒ przy-
wróci∏a nieco blasku nazwie zapomniane-
go, a przecie˝ majàcego pi´kne tradycje
∏ódzkiego klubu.

W debiucie olimpijskim na ateƒskiej
strzelnicy Merkopoulo ∏odzianka zaj´∏a 14.
miejsce, a wygra∏a Chinka Du Li przed Ro-
sjankà Lubow Ga∏kinà i Czeszkà Katerinà
Kurkowà. Wierzymy, ˝e za 3 lata w Pekinie
do walki o medale w∏àczà si´ Polki: Staroƒ
i Mauer-Ró˝aƒska.

Nie samym sportem cz∏owiek ˝yje.
Agnieszka ma wszechstronne zaintereso-
wania. Pasjonujà jà biologia, chemia
i ochrona Êrodowiska. Z tymi dziedzinami
chce zwiàzaç swojà przysz∏oÊç zawodowà.
Lubi kino – zw∏aszcza horrory, ksià˝ki –
najch´tniej psychologiczne i krymina∏y,
a jej ulubieni pisarze to Stephen King
i Harlan Coben.

Marek Kondraciuk 
„Dziennik ¸ódzki”

Fot. Krzysztof Szymczak 
„Dziennik ¸ódzki”

¸ódê dochowa∏a si´ wreszcie indywidualnoÊci w strzelectwie, 
która mo˝e przynieÊç miastu splendor.

Agnieszka Staroƒ (Orze∏ ¸ódê) – nasza nadzieja na olimpiad´ Pekin 2008

Najwi´kszà rywalk´ 
mam w sobie


