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Na poczàtku maja przebywa∏a w Stutt-
garcie delegacja województwa ∏ódzkie-
go, która wzi´∏a udzia∏ w uroczystoÊci
otwarcia obchodów „Roku Polskiego
w Niemczech”. W ratuszu zorganizo-
wano wystaw´ pt. „Prezentacja kultu-
ralna miasta i regionu ∏ódzkiego”,
demonstrujàcà walory turystyczne
miasta i regionu, plakaty studentów
ASP przygotowane z okazji jubileuszu
60-lecia istnienia uczelni, jak równie˝
plakaty z Muzeum Kinematografii.
Wystawie towarzyszy∏y materia∏y infor-
macyjne o wystawie, województwie
i ¸odzi. 
Obchody Roku Polskiego w Niemczech
zainaugurowa∏ 6 maja nadburmistrz
Stuttgartu Wolfgang Schuster w obec-
noÊci konsula honorowego RP w Bade-
nii-Wirtembergii Bernda Kobarga. Wo-
jewództwo ∏ódzkie reprezentowali m.in.
cz∏onek zarzàdu województwa Stani-
s∏aw Olas i wiceprezydent ¸odzi Miro-
s∏aw Orzechowski. W uroczystoÊci
wzi´∏o udzia∏ ponad 300 zaproszonych
goÊci – przedstawicieli placówek dyplo-
matycznych, instytucji kulturalnych
oraz Êrodowisk polonijnych w Niem-
czech. 
Podczas otwarcia Roku Polskiego
w Niemczech, Stanis∏aw Olas powie-
dzia∏ m.in.: „Wspó∏praca naszych re-
gionów trwa bez ma∏a szeÊç lat. Opiera
si´ g∏ównie na wymianie edukacyjnej
i wzajemnym promowaniu kultury oraz
walorów turystycznych województwa
∏ódzkiego i Badenii-Wirtembergii. Je-
stem pewien, ˝e rok polsko-niemiecki
pog∏´bi t´ wspó∏prac´ i poszerzy jà o in-
ne aspekty partnerstwa regionalnego”.
Nast´pnego dnia przedstawiciele woje-
wództwa ∏ódzkiego uczestniczyli w ofi-
cjalnym spotkaniu z w∏adzami miasta,
na którym omawiano m.in. dotychcza-
sowà wspó∏prac´ oraz okreÊlono plany
na przysz∏oÊç. Ustalono, ˝e zamkni´cie
obchodów Roku Polskiego w Niem-
czech odb´dzie si´ na prze∏omie maja
i czerwca 2006 roku w Stuttgarcie. B´-
dzie to projekt województwa ∏ódzkiego,
miasta ¸odzi, Stuttgartu i regionu Ba-
denii-Wirtembergii.

(wm)

¸ódzkie
w Badenii-Wirtembergii

Od lewej: cz∏onek zarzàdu województwa Stanis∏aw Olas, 
nadburmistrz Stuttgartu Wolfgang Schuster, 
wiceprezydent ¸odzi Miros∏aw Orzechowski, 
konsul honorowy RP w Badenii-Wirtembergii Bernd Kobarg.
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Ju˝ trzeci rok z rz´du Muzeum Sztuki w ¸odzi jest laureatem organizowanego przez
Ministerstwo Kultury konkursu na wydarzenie muzealne roku. ¸ódzka placówka
otrzyma∏a pierwszà nagrod´ – Sybill´ 2004 – w kategorii wydawnictw za album 
„111 dzie∏ z kolekcji Muzeum Sztuki w ¸odzi”. 

– Jury, uzasadniajàc swój wybór, podkreÊla∏o, ˝e album wype∏nia dotkliwà luk .́ Do
tej pory bowiem ∏ódzkie muzeum, które ma najwi´ksze zbiory sztuki wspó∏czesnej
w Europie, nie mia∏o swojej wizytówki, która choç w najmniejszej mierze oddawa∏aby
jego ÊwietnoÊç. Nagrodzony album t´ luk´ wreszcie wype∏ni∏. Jury zwróci∏o uwag´ na
niehermetyczny j´zyk, zrozumia∏y dla ogó∏u ludzi interesujàcych si´ sztukà, a nie tylko
dla wàskiej grupy historyków sztuki. Przez co album nie straci∏, a zyska∏ na wartoÊci.
Dostrze˝ony zosta∏ te˝ estetyczny i ciekawy wyglàd albumu, a tak˝e jego zawartoÊç.
W albumie bowiem znalaz∏o si´ miejsce, obok sztuki wspó∏czesnej, dla sztuki dawnej,
która stanowi znacznà cz´Êç zbiorów naszej placówki. Potwierdzeniem werdyktu jury
jest spore zainteresowanie publikacjà nie tylko ∏odzian i Polaków, ale te˝ goÊci zagra-
nicznych. – WydaliÊmy ju˝ wersj´ angielskoj´zycznà, teraz pracujemy nad wersjà w j´-
zyku niemieckim i francuskim – mówi Miros∏aw Borusiewicz, dyrektor Muzeum Sztu-
ki w ¸odzi.

To nie koniec sukcesów – w kategorii wystaw sztuki II nagrodà uhonorowano wy-
staw´ „Kurt Schwitters”. 

Nagrody zosta∏y rozdane 18 maja w Mi´dzynarodowym Dniu Muzeów.
Gra˝yna Bo˝yk

Józef Mehofer, Portret ˝ony artysty z Pegazem, 1913
Jankiel Adler, Moi rodzice, 1921

Sybilla 
dla Muzeum Sztuki w ¸odzi

Miros∏aw Borusiewicz, 
dyrektor Muzeum 
Sztuki w ¸odzi, 
prezentuje nagrodzony 
album i statuetk´ Sybilli.
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Czy liczba muzeów Êwiadczy o wielkoÊci dziedzictwa narodowego? Mo˝e tak byç, chy-
ba ˝e dziedzictwo leg∏o w gruzach, a to co pozosta∏o w zgliszczach – rozkradziono. Stutt-
gart by∏ w czasie II wojny Êwiatowej zniszczony w 80 proc.; dziÊ liczy ok. 580 tys. miesz-
kaƒców, a jedynym Êladem po tamtych czasach jest zburzona wie˝a jednego z koÊcio∏ów.
¸ódê zachowa∏a niemal w ca∏oÊci swój dorobek z okresu ziemi obiecanej. Obecnie liczy
ok. 730 tys. mieszkaƒców. W ¸odzi jest 11 muzeów, a w Stuttgarcie 90! 

W stolicy Badenii-Wirtembergii w∏adze samorzàdowe ¸odzi i województwa ∏ódzkiego
zainaugurowa∏y niedawno Rok Polski w Niemczech na szczeblu regionalnym. Przyj´to nas
godnie. Niemcy szczycili si´ pi´knym po∏o˝eniem stolicy swojego regionu, dorobkiem ma-
terialnym i tym, ˝e mieszka dziÊ w Stuttgarcie 120 tys. cudzoziemców, którzy mówià 
103 j´zykami. 

Miasto rozs∏awili tacy ludzie, jak: Ferdynand Porsche, Robert Bosch i pi´kna panna Mer-
cedes, córka Emila Jellinka, austriackiego sprzedawcy samochodów. Te fabryki przynoszà
od lat miastu i paƒstwu ogromne pieniàdze. To g∏ównie dzi´ki nim Êrednia p∏aca w tym mie-
Êcie wynosi prawie 4 tys. euro, a przeci´tna Niemka ma w domu 25 par butów. W ¸odzi
ta Êrednia wynosi ok. 500 euro, a buty ze Skórimpeksu pami´tajà ju˝ tylko weterani pracy
socjalistycznej. W Stuttgarcie jest stare muzeum Porsche i Mercedesa, ale ju˝ buduje si´
nowe. Dziedzictwo rozrasta si´. W ¸odzi, po pot´dze przemys∏u lekkiego, pozosta∏o nam
Centralne Muzeum W∏ókiennictwa. Rozrasta si´ natomiast sieç zagranicznych hipermarke-
tów, ale nie ma w nich miejsca na sale pami´ci i tradycji. 

Poruszamy w tym numerze „Ziemi ¸ódzkiej” sprawy turystyki. Wprawdzie nasz region
le˝y daleko od morza i gór, jeszcze dalej od Luwru, Prado czy Muzeum Watykaƒskiego, ale
mamy wspania∏e zabytki na Szlaku Romaƒskim, paƒstwowe lasy, malownicze parki 
krajobrazowe, a w Smardzewicach 16 ˝ubrów, z tego 3 w zagrodzie pokazowej dla 
turystów. Wprawdzie prof. Tadeusz Markowski (patrz artyku∏ „Daleko od ˝ubra”) mówi,
˝e ma∏o kto o nich wie, ale nie chodzi przecie˝ o ˝ubra tu˝ za rogiem...

W∏odzimierz Mieczkowski



Zakoƒczy∏y si´ konsultacje spo∏eczne na te-
mat Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-
2013, który jest zestawieniem strategicznych ce-
lów rozwoju i modernizacji polskiej gospodarki
oraz programem kompleksowych zmian insty-
tucjonalnych. NPR b´dzie zatem nadrz´dnym
dokumentem programowym w naszym kraju,
skoordynowanym z regionalnymi strategiami
rozwoju oraz najwa˝niejszymi strategiami sek-
torowymi. Jego realizacja ma u∏atwiç skuteczne
w∏àczenie Polski w kszta∏towanie si´ idei zjed-
noczonej Europy, której jednà z fundamental-
nych zasad jest zasada spójnoÊci spo∏ecznej, go-
spodarczej i przestrzennej. NPR daje szanse na
podj´cie dzia∏aƒ, które zapewnià wysoki wzrost
gospodarczy i podniosà konkurencyjnoÊç na-
szych regionów wobec innych regionów Unii
Europejskiej, a co za tym idzie stwarza mo˝li-
woÊci wzrostu poziomu ˝ycia mieszkaƒców. 

W kwietniu na temat koncepcji modernizacji
polskiej gospodarki dyskutowali w ¸odzi mar-
sza∏ek województwa ∏ódzkiego Stanis∏aw Wi-
taszczyk, doradca premiera RP w sprawach
NPR prof. Jerzy Hausner, wiceminister gospo-
darki i pracy Marek Szczepaƒski oraz prezy-
dent Polskiej Konfederacji Pracodawców Pry-
watnych „Lewiatan” – Henryka Bochniarz.
W spotkaniu w filharmonii ∏ódzkiej uczestni-
czyli samorzàdowcy z ca∏ego regionu, przedsta-
wiciele samorzàdów gospodarczych i stowarzy-
szeƒ pracodawców. Mówiono o inwestycjach
w województwie, które jako zadania prioryteto-
we powinny znaleêç si´ w NPR. Marsza∏ek pod-
kreÊla∏, ˝e samorzàd województwa doceni∏ zna-
czenie NPR dla rozwoju gospodarczego i spo-
∏ecznego regionu oraz poprawy warunków ̋ ycia
mieszkaƒców i prowadzi∏ konsultacje spo∏eczne
z udzia∏em wszystkich samorzàdów lokalnych.
Ich wynikiem by∏o m.in. podpisanie 7 kwietnia
przez marsza∏ka, wicewojewod´ ∏ódzkiego i pre-
zydenta ¸odzi stanowiska w sprawie istotnych
uzupe∏nieƒ w Narodowym Planie Rozwoju na

lata 2007-2013. Dokument zawiera wykaz inwe-
stycji infrastrukturalnych, niezb´dnych do szyb-
kiego rozwoju województwa ∏ódzkiego, które
powinny znaleêç si´ w NPR. 

WÊród najwa˝niejszych zadaƒ uznano pro-
jekt stworzenia wokó∏ ¸odzi centralnego w´z∏a
komunikacyjnego. Jego cz´Êcià mia∏oby byç
mi´dzynarodowe lotnisko zlokalizowane mi´-
dzy ¸odzià a Warszawà wraz z uzupe∏niajàcà
infrastrukturà technicznà. Budowa transkonty-
nentalnego lotniska dla Polski w ¸ódzkiem
stworzy∏aby podstaw´ do kszta∏towania dwu-
biegunowego zespo∏u osadniczego ¸ódê – War-
szawa. Powstanie tego obszaru przewiduje kon-
cepcja przestrzennego zagospodarowania kra-
ju. Cz´Êcià projektu jest szybka kolej Wroc∏aw-
¸ódê-Warszawa; droga ekspresowa S-8 Wro-
c∏aw-¸ódê-Warszawa, autostrady A1 i A2, dro-
ga ekspresowa S-14, czyli zachodnia obwodnica
¸odzi. Zdaniem sygnatariuszy, niezb´dny jest
rozwój regionalnych portów lotniczych, w tym
lotniska ¸ódê-Lublinek. 

W trakcie spotkania w filharmonii ∏ódzkiej
marsza∏ek Witaszczyk podkreÊla∏ równie˝ ko-

niecznoÊç utworzenia ponadregionalnego stra-
tegicznego centrum logistycznego i centrum
us∏ug satelitarnych w Strykowie, wraz z uloko-
waniem nad miastem pierwszego polskiego sa-
telity geostacjonarnego, jako realizacj´ zapisów
NPR w zakresie wspierania rozwoju gospodar-
ki opartej na wiedzy, zapewnienia powszechne-
go dost´pu do us∏ug elektronicznych. Przedsi´-
wzi´cie to ma byç realizowane w oparciu o in-
westycje prywatne i publiczne. Uregulowana sy-
tuacja prawna terenu w pasie autostrad umo˝li-

wia budow´ ogólnopolskiej sieci szkieletowej do
przesy∏u du˝ej iloÊci danych. Prof. Jerzy Hau-
sner, który jak podkreÊli∏ wyst´powa∏ w imieniu
premiera RP, ze zrozumieniem odniós∏ si´ do
sugestii zarzàdu województwa i zapowiedzia∏,
˝e propozycje w∏adz regionu ∏ódzkiego powinny
byç wpisane do NPR. 

Za przygotowanie NPR na lata 2007-2013
odpowiada, powo∏any w lutym 2004 roku, mi´-
dzyresortowy zespó∏, skupiajàcy przedstawicieli
najwa˝niejszych ministerstw oraz marsza∏ków
województwa i Komisji Wspólnej Rzàdu i Sa-
morzàdu Terytorialnego. Efektem pracy zespo-
∏u jest dokument „Za∏o˝enia do Narodowego
Planu Rozwoju na lata 2007-2013”, przyj´ty
w kwietniu 2004 roku przez Rad´ Ministrów.
„Za∏o˝enia” zawierajà diagnoz´ sytuacji spo-
∏eczno-ekonomicznej Polski w momencie akce-
sji do Unii Europejskiej, okreÊlajà równie˝ wy-
zwania stojàce przed naszym paƒstwem i wska-
zujà instrumenty finansowe, które mogà pos∏u-
˝yç realizacji kolejnego Narodowego Planu
Rozwoju na lata 2007-2013. Dokument ten by∏
przedmiotem wielomiesi´cznych konsultacji
spo∏eczno-gospodarczych, równie˝ z przedsta-
wicielami Komisji Europejskiej. 

Wst´pny projekt NPR na lata 2007-2013 zo-
sta∏ zatwierdzony w styczniu 2005 roku przez
Rad´ Ministrów, a nast´pnie skierowany do
ogólnonarodowej debaty i konsultacji o charak-
terze ogólnopolskim, sektorowym i regional-

nym. Ostateczna wersja NPR ma byç zatwier-
dzona przez rzàd do koƒca tego roku. 

Prace nad koƒcowà wersjà projektu b´dà
prowadzone równolegle z opracowaniem i przy-
j´ciem kilkunastu strategii sektorowych i hory-
zontalnych, Narodowej Strategii Rozwoju Re-
gionalnego, zaktualizowanych 16 strategii re-
gionalnych, koncepcji przestrzennego zagospo-
darowania kraju.

(Oprac. M.M.)
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Ogólnonarodowe 
debaty i konsultacje

Spotkanie w filharmonii ∏ódzkiej. 
Od lewej: H. Bochniarz, J. Hausner, 
S. Witaszczyk, M. Szczepaƒski.



Wst´pny projekt Narodowego Planu Rozwoju
poddany zosta∏ konsultacjom spo∏ecznym i ogól-
nonarodowej debacie. Jakie wnioski wynikajà
z rozmów i spotkaƒ przeprowadzonych przez sa-
morzàd województwa w naszym regionie?

W czasie konsultacji staraliÊmy si´ dotrzeç do
wszystkich samorzàdów lokalnych w ¸ódz-
kiem. Zebrane w ten sposób informacje b´dà
pomocne przy podziale Êrodków na konkretne
projekty i dzia∏ania w ramach regionalnego
programu operacyjnego. Liczymy na to, ˝e sa-
morzàdy terytorialne b´dà odgrywa∏y decydu-
jàcà rol´ w kszta∏towaniu polityki regionalnej,
tak jak to si´ dzieje w wi´kszoÊci krajów Unii
Europejskiej. 

Co zwróci∏o pana uwag´ w Narodowym Planie
Rozwoju na lata 2007-2013?

Najwa˝niejszà sprawà jest wzmocnienie
kompetencji samorzàdu województwa. Regio-
nalne programy operacyjne b´dà przygotowy-
wane i wdra˝ane w∏aÊnie przez samorzàdy. Mi-
nisterstwa b´dà prowadzi∏y polityk´ uzupe∏nia-
jàcà, wspierajàcà rozwój poszczególnych regio-
nów w porozumieniu z w∏adzami województw.
To wa˝ne, m.in. dlatego, ˝e w latach 2007-2013
g∏ównym elementem polityki spójnoÊci jest
NPR. W jego ramach planowane sà Êrodki rz´-
du 142 mld euro, z czego 74 miliardy to pienià-
dze pochodzàce z UE. Z tej kwoty 34 mld prze-
znaczone b´dà na regiony. Obecnie jesteÊmy
w stanie szacunkowo okreÊliç, ˝e ∏àcznie w re-
gionie ∏ódzkim mo˝e byç zainwestowanych 
10 mld euro. ˚eby przemówiç do wyobraêni
czytelników „Ziemi ¸ódzkiej” powiem, ˝e jest
to równowartoÊç 200 rocznych bud˝etów woje-

wództwa. Na t´ sum´ sk∏ada si´ 2,3 mld euro na
Regionalny Program Operacyjny; pozosta∏a
cz´Êç alokowana jest na terenie regionu w posta-
ci programów sektorowych.

Co jest celem strategicznym dla rozwoju na-
szego regionu?

Stajemy si´ podstawowym obszarem komu-
nikacyjnym Polski. JesteÊmy atrakcyjni dla in-
westorów, ale atut dobrego po∏o˝enia nie wy-
starcza. Musimy dbaç o rozwój infrastruktury,
g∏ównie transportowej i telekomunikacyjnej.
Tak wi´c potrzebna jest budowa autostrad
i dróg ekspresowych. 

Jako samorzàd jednoznacznie opowiadamy
si´ za budowà narodowego lotniska mi´dzy ¸o-
dzià a Warszawà. Ta lokalizacja umo˝liwi wy-
korzystanie lotniska nie tylko przez Warszaw´
i ¸ódê, ale dzi´ki autostradom i trasom szyb-
kiego ruchu równie˝ przez inne regiony kraju.
Brak we wst´pnym projekcie NPR zapisów
o mo˝liwoÊci budowy takich portów lotniczych
budzi niepokój. Ale ja jestem optymistà, ponie-
wa˝ tak w czasie ∏ódzkiej konferencji, jak i pod-
czas wielu innych rozmów z premierem Mar-
kiem Belkà i prof. Jerzym Hausnerem otrzyma-
∏em ustne zapewnienia, ˝e takie lotnisko po-
wstanie. W tej chwili priorytetem jest budowa
szybkiej kolei Wroc∏aw – ¸ódê – Warszawa.
Wiem, ˝e decyzje o modernizacji tej linii kolejo-
wej ju˝ zosta∏y podj´te. 

Przy okazji debaty na temat NPR zrodzi∏ si´
pomys∏ utworzenia ponadregionalnego strate-
gicznego centrum logistycznego i centrum us∏ug
satelitarnych w Strykowie. Skàd taki projekt
i dlaczego w okolicach Strykowa?

Lokalizacja skrzy˝owania autostrad w okoli-
cach Strykowa stwarza niepowtarzalnà szans´
budowy ogólnopolskiego centrum przesy∏u da-
nych o randze ponadregionalnej, a nawet Êwia-
towej. Chodzi o po∏àczenie tego projektu z bu-
dowà centrum us∏ug satelitarnych i ulokowanie
nad Strykowem pierwszego polskiego satelity
geostacjonarnego, co mo˝e stanowiç najbardziej
ekonomiczny model budowy podstawowego ele-
mentu polskiego spo∏eczeƒstwa informacyjnego
– sieci przesy∏owej. Jak wst´pnie oceniono, ist-
niejà du˝e szanse na realizacj´ tego projektu.

Jakie zarzuty wobec NPR najcz´Êciej poja-
wia∏y si´ w trakcie spo∏ecznych konsultacji?

Samorzàdowcy zwracali uwag ,́ ˝e wobec
zwielokrotnionej, w stosunku do lat 2003-2006,
liczby zadaƒ wspó∏finansowanych z bud˝etu
Unii Europejskiej, z ca∏à pewnoÊcià powstanie
bariera finansowa zwiàzana z zapewnieniem
udzia∏u w∏asnego przy realizacji wielu projek-
tów. Istotnà zatem kwestià, ∏àczàcà si´ z przeka-
zaniem samorzàdom terytorialnym decydujàcej

roli w kszta∏towaniu procesów rozwojowych,
jest koniecznoÊç reformy finansów publicznych.

O potrzebie takiej reformy autorzy Narodo-
wego Planu Rozwoju wprawdzie wspominajà,
ale zapisy na ten temat sà bardzo ogólne i nie
wiadomo kiedy reforma ta zostanie wprowa-
dzona. Z kwestià tà ∏àczy si´ tak˝e pilna ko-
niecznoÊç uregulowaƒ prawnych dotyczàcych
partnerstwa publiczno-prywatnego. Ich brak
ogranicza mo˝liwoÊç si´gni´cia po Êrodki poza-
bud˝etowe na cele rozwojowe. 

Prace nad projektem NPR prowadzone sà
równolegle z opracowaniem i przyj´ciem kilkuna-
stu strategii sektorowych i horyzontalnych, aktu-
alizacjà szesnastu strategii regionalnych. Czy nie
zachodzi niebezpieczeƒstwo braku spójnoÊci
wszystkich tych dokumentów i programów? 

Mimo ˝e uk∏ad Narodowego Planu Rozwoju
jest przejrzysty, wàtpliwoÊç budzà relacje mi´dzy
programami regionalnymi a horyzontalnymi.
Niektóre priorytety i dzia∏ania umieszczane
w programach regionalnych powielajà si´ w pro-
gramach horyzontalnych, np. tzw. zasoby ludz-
kie. Z kolei w priorytetach i dzia∏aniach progra-
mów regionalnych brakuje zapisów umo˝liwia-
jàcych realizacje niektórych wa˝nych dla rozwo-
ju regionalnego dzia∏aƒ, np. z zakresu ochrony
Êrodowiska. Zwa˝ywszy, i˝ program horyzontal-
ny „zasoby naturalne” odnosi si´ do du˝ych pro-
jektów infrastruktury Êrodowiskowej, brak
w priorytetach regionalnych tego dzia∏ania, cie-
szàcego si´ w ramach ZPORR olbrzymim zain-
teresowaniem, jest zastanawiajàcy. 

Jakim celom strategicznym s∏u˝yç majà przy-
j´te w Narodowym Planie Rozwoju rozwiàzania?

Dokument ten powsta∏ po to, ̋ eby zmniejszyç
dystans dzielàcy nas od lepiej rozwini´tych go-
spodarek paƒstw Unii Europejskiej oraz ugrun-
towaç rosnàcà pozycj´ regionu ∏ódzkiego, odpo-
wiadajàcà naszym mo˝liwoÊciom i naszemu po-
tencja∏owi. Plan jest koncepcjà modernizacji
polskiej gospodarki oraz propozycjà takich
zmian instytucjonalnych, które umo˝liwià t´
modernizacj .́ WÊród najwa˝niejszych zadaƒ,
które czekajà nas w najbli˝szych latach, uzna∏-
bym utrzymanie wysokiego wzrostu gospodar-
czego, wzmocnienie konkurencyjnoÊci regionów
i przedsi´biorstw, wzrost zatrudnienia oraz pod-
niesienie poziomu spójnoÊci spo∏ecznej, gospo-
darczej i przestrzennej. Obserwuj ,́ ˝e podmioty
spo∏eczno-gospodarcze oraz lokalne w∏adze sà
coraz bardziej przekonane o realnych szansach
wzrostu poziomu ˝ycia mieszkaƒców naszego
regionu, poprzez aktywizacj´ naszej wspó∏pracy
ze regionami Unii Europejskiej, której jesteÊmy
pe∏noprawnym i znaczàcym ogniwem. 

Rozmawia∏a: Anna Szymanek-Juêwin
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Region ∏ódzki ma do zaoferowania wiele
atrakcji turystycznych, które mogà zadowoliç
nawet najbardziej wybrednych turystów. Jest tu
du˝o ciekawych miejsc, do których warto za-
prosiç turystów, poczynajàc od wizyty w pami´-
tajàcej czasy pierwszych Piastów kolegiacie
w Tumie, a koƒczàc na spacerze ulicà Piotrkow-
skà w ¸odzi. Najlepiej mogli si´ o tym przeko-
naç, goszczàcy w kwietniu w stolicy wojewódz-
twa, dyrektorzy zagranicznych oÊrodków Pol-

skiej Organizacji Turystycznej, którzy na co
dzieƒ zajmujà si´ promocjà Polski na Êwiecie.
Wybrali oni w tym roku ¸ódê jako miejsce dys-
kusji na temat sposobów atrakcyjnego pokazy-
wania Polski za granicà. 

W∏adze Polskiej Organizacji Turystycznej, na
czele z prezesem Andrzejem Koz∏owskim, i dy-
rektorzy POIT mieli wi´c okazj´ odwiedziç Êre-
dniowieczne zamki w ¸´czycy i Oporowie, Eu-
ropejskie Centrum Szkolenia Ma∏ej Ligi Base-

ballu w Kutnie oraz podziwiaç ¸owicz i uczest-
niczyç w wiejskim weselu w Lipcach Reymon-
towskich. Natomiast w ¸odzi mogli przejechaç
si´ trambusem po Piotrkowskiej, zobaczyç bu-
dujàcà si´ Manufaktur ,́ Pa∏ac Poznaƒskich,
Stary Rynek oraz liczne puby i restauracje. My
natomiast, korzystajàc z okazji, zapytaliÊmy
specjalistów od turystycznej promocji – co zro-
biç, aby region ∏ódzki przesta∏ byç w tej bran˝y
kopciuszkiem i zacz´li tutaj przyje˝d˝aç zagra-
niczni turyÊci?

Zdaniem Andrzeja Sierakowskiego, dyrekto-
ra Polskiego OÊrodka Informacji Turystycznej
w Moskwie, najwi´kszà szansà dla ¸odzi jest
turystyka tranzytowa. Wed∏ug szacunków Ro-
syjskiej Izby Turystyki, przez Polsk´ autoka-
rami do krajów Europy Zachodniej podró˝uje
w sezonie letnim oko∏o 240 tysi´cy Rosjan. Dla-
tego te˝ warto staraç si ,́ aby choç na kilka go-
dzin zatrzymali si´ oni w ¸odzi. Ze wzgl´du na
walory gospodarcze miasta trzeba tutaj ∏àczyç
turystyk´ z biznesem. Poglàd ten podziela rów-
nie˝ Pawe∏ Lewandowski, dyrektor Polskiego
OÊrodka Informacji Turystycznej w Berlinie.
Wed∏ug niego, ¸ódê nigdy nie b´dzie aspirowa-
∏a do miasta pobytu. Zawsze b´dzie miastem
tranzytu, ewentualnie krótkiego pobytu, kon-
gresów i seminariów, czy te˝ celowego przyjaz-
du na okreÊlonà imprez´ kulturalnà lub sporto-
wà.

Jak twierdzi Pawe∏ Lewandowski, choç re-
gion ∏ódzki ju˝ od kilku lat jest bardzo aktywny
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na rynku niemieckim, chocia˝by poprzez udzia∏
w targach ITB w Berlinie, to nadal brakuje ¸o-
dzi konsekwencji w promowaniu okreÊlonych
imprez odbywajàcych si´ w regionie .

Dotychczas ¸ódê w∏aÊciwie nie istnia∏a na
mapie wyjazdów Brytyjczyków. Tu nie ma jak
si´ dostaç. Moim zdaniem, jedynà szansà roz-
woju dla ¸odzi jako miasta turystycznego jest
otwarcie lotniska z pasem startowym, który
mo˝e przyjàç samoloty Êredniego zasi´gu. Bry-
tyjczycy zainteresowani sà krótkimi wypadami
lotniczymi (oko∏o 2 godzin lotu), aby jak naj-
szybciej znaleêç si´ na miejscu i korzystaç z lo-
kalnych uroków. Byç mo˝e ju˝ wkrótce trafià
oni do ¸odzi, poniewa˝ làdowaniem tu swoich
samolotów zainteresowany jest Ryanair, ir-
landzki potentat lotniczy, który szuka nowych
portów lotniczych w pobli˝u ciekawie po∏o˝o-
nych, du˝ych miast. Przyjazdy Brytyjczyków do
¸odzi b´dà oznaczaç przede wszystkim rozwój
sieci hotelowej i ró˝nego rodzaju us∏ug. ¸ódê
nie zosta∏a jeszcze odkryta przez Brytyjczyków
i teraz dzi´ki Ryanairowi i lokalnym w∏adzom
samorzàdowym ma szans´ w ciàgu 10 najbli˝-
szych lat staç si´ ciekawym miastem na mapie
turystycznej Europy – mówi Jerzy Szegidewicz,
dyrektor POIT w Londynie.

Jednak jak sàdzi Marek Ga∏kiewicz, dyrek-
tor POIT w Rzymie, ¸ódê nie jest jeszcze goto-
wa na przyj´cie turystów zagranicznych. Nie
mo˝na przecie˝ promowaç czegoÊ, co jeszcze nie
jest przygotowane. Stolica regionu ∏ódzkiego
ma w tej chwili jedynie bardzo fajne zaczàtki
produktu turystycznego. Zdaniem Ga∏kiewicza,
jest to ul. Piotrkowska ze swoimi pubami, re-
stauracjami i niepowtarzalnà atmosferà. Jest to

jednak produkt jedynie na pó∏ dnia. Trzeba
wi´c zbudowaç produkt na ca∏y weekend, aby
myÊleç o zatrzymaniu choç na kilka dni zagra-
nicznych turystów. Zwiedzanie miasta nie  wy-
starczy. Dlatego te˝ lokalni specjaliÊci od tury-
styki powinni pomyÊleç równie˝ o odpowiedniej
promocji regionalnych atrakcji, które mog∏yby
si´ znaleêç np. na mapie turystów obje˝d˝ajà-
cych samochodem Polsk´ w poszukiwaniu cie-
kawych zabytków czy krajobrazów. 

Jak poinformowa∏a nas Agata Witos∏awska,
dyrektor POIT w Madrycie, ¸ódê nie jest jesz-
cze dobrze znana na rynku hiszpaƒskim. Polska
i tym samym stolica województwa ∏ódzkiego
kojarzy si´ im przede wszystkim z osobami Ro-
mana Polaƒskiego i Artura Rubinsteina. Pro-
blemem, który ogranicza turystyk´ w regionie
∏ódzkim sà przede wszystkim trudnoÊci komu-
nikacyjne, w tym brak dobrej drogi, która
umo˝liwia∏aby szybkie przemieszczanie si .́

¸ódê ma szans´ wypromowaç swoje walory
tak˝e w Stanach Zjednoczonych, g∏ównie za
sprawà Festiwalu Dialogu Czterech Kultur.

Jak zapewni∏ nas Jan Rudomira, dyrektor
POIT w Nowym Jorku, jest to impreza, na któ-
rà b´dzie mo˝liwoÊç zorganizowania przyjazdu
wielu osób z USA. Szczególnie ̋ e znajdujàce si´
w okolicach ¸odzi obiekty zwiàzane z dziedzic-
twem kulturowym mogà byç dodatkowym
ubarwieniem festiwalu.

Jednak na promocj´ potrzeba troch´ czasu
i bardzo silnej wspó∏pracy mi´dzy Polskim
OÊrodkiem Informacji Turystycznej w USA
i spo∏ecznoÊcià ∏ódzkà (zarówno samorzàdem,
jak i ∏ódzkim biznesem).

Szkoda tylko, ˝e nadal region ∏ódzki jest s∏a-

bo zagospodarowany turystycznie i walory po-
tencjalne dominujà nad rzeczywistymi. W woje-
wództwie ∏ódzkim brakuje miejsc noclegowych,
dobrze oznakowanych szlaków turystycznych
oraz autostrad i mi´dzynarodowych lotnisk.

Nadal te˝ przyczynà ma∏ego zainteresowania
atrakcjami turystycznymi regionu jest s∏aba in-
formacja i promocja na zewnàtrz.

Byç mo˝e ju˝ wkrótce, i to za sprawà dzia∏a-
jàcej zaledwie od kilkunastu miesi´cy Regional-
nej Organizacji Turystycznej Województwa
¸ódzkiego, sytuacja ta ulegnie znacznej popra-
wie.

– Czynimy to poprzez tworzenie wydawnictw
promocyjnych, udzia∏ w targach turystycznych
w kraju i za granicà, akcje informacyjne wÊród
dziennikarzy oraz organizacj´ szkoleƒ i konfe-
rencji – mówi Sylwester Paw∏owski, prezes 
ROTW¸.

Udaje si´ to robiç chyba dobrze, skoro zyska-
li uznanie Andrzeja Koz∏owskiego. Uwa˝a on,
˝e Regionalna Organizacja Turystyczna Woje-
wództwa ¸ódzkiego zrobi∏a najwi´ksze post´py
ze wszystkich ROT. Jest bardzo aktywna, Êwiet-
nie sprawdzi∏a si´ organizujàc z nami Âwiatowy
Dzieƒ Turystyki w Spale. Wspólnie przygoto-
wujemy kolejne turystyczne inicjatywy. Co naj-
wa˝niejsze, ROTW¸ ma zarówno w ¸odzi, jak
i w regionie autorytet. Mam nadziej ,́ ˝e 
ROTW¸ b´dzie nale˝a∏a do przodujàcych orga-
nizacji w kraju,  a ¸ódê na sta∏e wpisze si´ do
atlasu atrakcji turystycznych Polski – doda∏
podsumowujàc swojà wizyt´ w regionie ∏ódz-
kim Andrzej Koz∏owski.

Wojciech Petera
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Dawno ju˝ uznano, ˝e bran˝a turystyczna
to nie tylko op∏acalny biznes, ale tak˝e bodziec
rozwoju ekonomicznego regionu lub paƒstwa.
Wiadomo, ˝e dla regionu ∏ódzkiego post´p
w tej dziedzinie oznacza∏by tak potrzebne no-
we miejsca pracy. Jednak nawet najwi´ksze
atrakcje turystyczne nie pomogà, je˝eli nie b´-
dzie mo˝na do nich dotrzeç. Drugim proble-
mem turystycznym regionu ∏ódzkiego, a szcze-
gólnie jego stolicy, jest brak odpowiedniej ba-
zy noclegowej.

– Od wielu lat marzenia ludzi
zajmujàcych si´ turystykà w ¸ódz-
kiem nie spe∏niajà si .́ Chcieliby
wylansowaç ten region jako majà-
cy pewne dziedzictwo kulturowe
i historyczne, ale wcià˝ jest on s∏a-
bo znany. Problem z realizacjà pla-
nów polega na tym, ˝e zarówno
stolica województwa, jak i niemal
ca∏y region sà ma∏o dost´pne
w sensie komunikacyjnym. G∏ów-
ne szlaki omijajà centrum Polski
i jesteÊmy takà dziurà turystycznà
– mówi prof. Tadeusz Markowski
z Wydzia∏u Zarzàdzania Uniwer-
sytetu ¸ódzkiego.

Wed∏ug prof. Markowskiego,
¸odzi i województwu nie pomaga
wcià˝ funkcjonujàcy stereotyp re-
gionu fabrycznego, robotniczego,
miasta bez wielkich tradycji histo-
rycznych. W Polsce zawsze du˝à
wag´ przywiàzywa∏o si´ do okresu
Êredniowiecza i dlatego miasta
wówczas powsta∏e traktuje si´ jak
zabytki, a przez to uwa˝ane sà za
atrakcyjniejsze turystycznie. Nato-
miast miasta powsta∏e jako prze-
mys∏owe w erze technologicznej 
– industrialnej, które rozwija∏y si´
w XIX w., nie sà ciekawe dla turystów. Podob-
nie przez lata by∏o i w innych cz´Êciach Euro-
py. Jednak dzi´ki odpowiednim strategiom
marketingowym oraz wsparciu lokalnych
w∏adz uda∏o si´ tam ten stereotyp prze∏amaç.

– W Wielkiej Brytanii potrafià wylansowaç
tzw. dziedzictwo przemys∏owe jako wielkà
atrakcj´ turystycznà, bo to jest po prostu bli-
skie wspó∏czesnemu cz∏owiekowi i jego kultu-
rze. Je˝eli takie tereny odpowiednio si´ pokazu-
je, to stanowià du˝o wi´kszà atrakcj´ turystycz-
nà ni˝ wspania∏e zamki z XVII czy XVI wieku.
Dlatego pod tym wzgl´dem nie tylko ¸ódê, ale
i region ∏ódzki ze swoimi miastami, uk∏adami
urbanistycznymi, tradycjami przemys∏u tek-
stylnego mo˝e staç si´ ciekawy dla turystów. To
jest potencja∏, który w Polsce jest bardzo ma∏o

wykorzystywany, i to jest szansa dla regionu
∏ódzkiego – uwa˝a prof. Markowski.

Województwo ∏ódzkie ma równie˝ do zaofe-
rowania turystom pewne atrakcje przyrodnicze,
jak choçby Smardzewice z ˝ubrami, o których
– ˝e tam sà – wiedzà specjaliÊci, a przeci´tni tu-
ryÊci odwiedzajàcy nasz kraj, a nawet Polacy,
ju˝ mniej, bo dla nich miejscem wyst´powania
˝ubrów jest Bia∏owie˝a. Na terenie wojewódz-
twa ∏ódzkiego sà te˝ miejsca dziewiczej przyro-

dy, które mogà byç atrakcjà dla zagranicznego
turysty. Jest koÊció∏ Êw. Idziego, zamek w ¸´-
czycy, kolegiata w Tumie, kilka zabytkowych
dworków. Z tego wszystkiego poprzez odpo-
wiednie dzia∏ania marketingowe mo˝na stwo-
rzyç bardzo atrakcyjnà ofert´ turystycznà. Jed-
nak w obecnej chwili mo˝e ona natrafiç na gi-
gantycznà przeszkod´ w postaci braku odpo-
wiedniej infrastruktury komunikacyjnej, czy to
drogowej, czy lotniczej lub kolejowej. Gdyby
ktoÊ zdecydowa∏ si´ wyjechaç z Warszawy w ce-
lach turystycznych, to zrobi to zapewne w kie-
runku ¸odzi, bo tam sà ˚elazowa Wola, Arka-
dia i Nieborów. Przy odpowiednim po∏àczeniu
drogowym nic by nie sta∏o na przeszkodzie, by
pojecha∏ dalej. 

Wp∏yw na rozwój sektora turystycznego ma

tak˝e pojawianie si´ na danym terenie inwesto-
rów. To ∏àczy si´ z mobilnoÊcià przestrzennà,
im wi´cej jest inwestorów zagranicznych, tym
wi´cej pojawia si´ za nimi klientów i oni wszy-
scy przenoszà dalej informacj´ o regionie.
W ten sposób inwestorzy stajà si´ pewnego ro-
dzaju ambasadorami województwa. Jest nawet
takie okreÊlenie, jak turystyka biznesowa, i sà
wyspecjalizowane firmy tym si´ zajmujàce.
O tym, ˝e sektor turystyczny jest bardzo dyna-
miczny pod wzgl´dem rozwoju ekonomicznego
Êwiadczy sukces w ostatnich latach agrotury-
styki, czyli czegoÊ, co dawniej nazywano wcza-
sami pod gruszà. 

To jest te˝ szansa dla takiego
regionu rolniczego, jak ∏ódzki,
szczególnie wobec turystów z Za-
chodu, gdzie coraz mniej jest
prawdziwych, wiejskich form wy-
poczynku. 

Do pokazywania dobrych
przyk∏adów dzia∏aƒ w sektorze
turystycznym w innych krajach
mo˝na te˝ wykorzystywaç umo-
wy o wspó∏pracy, podpisywane
przez regiony partnerskie, w tym
równie˝ przez samorzàd woje-
wództwa ∏ódzkiego. W Unii Eu-
ropejskiej bardzo przychylnie pa-
trzy si´ na tego typu wymian´ do-
Êwiadczeƒ poprzez wsparcie ró˝-
nymi programami. Nic nie stoi
wi´c na przeszkodzie, by woje-
wództwo ∏ódzkie w tej dziedzinie
wspó∏pracowa∏o w∏aÊnie z jakimÊ
niemieckim regionem pod wzgl´-
dem agroturystyki. Mo˝e to doty-
czyç równie˝ nowoczesnego roz-
woju ca∏ego sektora turystyczne-
go. I tu jako potencjalni partnerzy
mogà byç takie regiony, bliskie
nam po cz´Êci klimatycznie, jak
Skandynawia.

Kolejna sprawa to baza nocle-
gowa. ¸ódê wcià˝ cierpi z powo-
du braku du˝ego renomowanego

hotelu. Jest to o tyle dziwne, i˝ wielu specjali-
stów w tej dziedzinie wskazuje, i˝ takiej pla-
cówce trudno by∏oby w ¸odzi o odpowiednie
zyski. Tymczasem w chwili obecnej szansà na
polepszenie bazy noclegowej w ¸odzi jest po-
wstanie pensjonatów. Dopiero po fazie przy-
spieszonego rozwoju mogà powstaç du˝e hote-
le dla powa˝nych i bogatych turystów zagra-
nicznych. Powstawanie takich pensjonatów
mo˝na wspieraç, dajàc inwestorom ulgi od po-
datków od nieruchomoÊci. Takie ma∏e pensjo-
naty czy hoteliki mogà powstaç nie tylko w ¸o-
dzi, ale w innych miejscach regionu. Pensjonat
na przyk∏ad nad Zalewem Sulejowskim mo˝e
byç bardzo dobrym turystycznym biznesem.  

Krzysztof Karbowiak („D¸“)

Daleko od ˝ubra
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Województwo ∏ódzkie ma bardzo wiele do
zaoferowania. OczywiÊcie nigdy nie b´dziemy
regionem, gdzie dominowaç b´dzie turystyka
wypoczynkowa. Nie mamy te˝ walorów nie-
s∏usznie powszechnie uwa˝anych za niezb´dne
przy turystyce, czyli morza i gór. Ale je˝eli po-
patrzymy ju˝ na akweny, to nasze zbiorniki Je-
ziorsko i Sulejowski dajà du˝e mo˝liwoÊci

uprawiania turystyki wodnej. Tak˝e turystyka
rowerowa i konna, je˝eli zostanie rozbudowana
sieç znakowanych i zagospodarowanych szla-
ków, mo˝e si´ staç prawdziwà wizytówkà na-
szego regionu. Du˝y potencja∏ tkwi tak˝e
w licznych zabytkach architektury drewnianej,
˝eby wspomnieç tylko koÊció∏ek w Bouszycach
pod Rawà Mazowieckà z renesansowymi poli-
chromiami, czy zabytkowy m∏yn w Boles∏awcu,
który obecnie zosta∏ przekszta∏cony w hotel
i restauracj ,́ lub alkierzowy dwór w O˝arowie,
b´dàcy dzisiaj siedzibà Muzeum Wn´trz
Dworskich. Innym bogactwem naszego regio-
nu sà bezcenne zabytki architektury romaƒskiej
– te znane w Tumie, Inow∏odzu i Sulejowie, czy
te˝ te mniej znane – w Stroƒsku, ˚arnowie
i Krzyworzece.

Turystyka to tak˝e szansa stworzenia czegoÊ
ciekawego ca∏kiem od nowa – jako bardzo do-
bre inicjatywy wskazaç tu mog´ unikatowy
w Polsce skansen rzeki Pilicy w Tomaszowie

Mazowieckim, który funkcjonuje dzi´ki pasji
pana Andrzeja Kobalczyka, czy Ma∏à Lig´ Ba-
seballu w Kutnie, gdzie stworzono ca∏y kom-
pleks do uprawiania tej coraz bardziej popular-
nej w Polsce dyscypliny sportu. Tego typu ini-
cjatyw jest w województwie znacznie wi´cej –
zadaniem samorzàdów terytorialnych, a tak˝e
Regionalnej Organizacji Turystycznej jest teraz
wspieranie takich przedsi´wzi´ç i ich promocja
na szerszym forum regionalnym i mi´dzynaro-
dowym. 

Regionalna Organizacja Turystyczna Woje-
wództwa ¸ódzkiego jest stowarzyszeniem, któ-
re finansowane jest dzi´ki sk∏adkom cz∏onkow-
skim oraz poprzez Êrodki pozyskiwane przez
nasze biuro. G∏ównymi udzia∏owcami w przy-
padku sk∏adek sà Urzàd Marsza∏kowski w ¸o-
dzi i Urzàd Miasta ¸odzi, ale mimo tych kwot
ca∏y czas jest konieczne dalsze wspó∏dzia∏anie
tych instytucji przy realizacji konkretnych ju˝
projektów promocyjnych. 
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turystyka

Turystyka jest tà sferà us∏ug, w której zatrud-
nienie b´dzie systematycznie wzrastaç. Dlatego
musimy, jako samorzàd wojewódzki, staç si´
w wi´kszym ni˝ dotychczas stopniu inicjatorem
i koordynatorem ogólnopolskich dzia∏aƒ w tej
mierze.

Uporzàdkowaç nale˝y sprawy informacji tu-

rystycznej w regionie. Rozpocz´ta przed laty bu-
dowa sieci punktów informacyjnych powinna
zostaç dokoƒczona za pomocà funduszy unij-
nych, tak aby w ka˝dej gminie województwa
funkcjonowa∏ punkt rzetelnej informacji tury-
stycznej, wspó∏pracujàcy ÊciÊle z Wojewódzkim
OÊrodkiem Informacji Turystycznej. OÊrodek
taki istnia∏ do koƒca 1998 roku. PowinniÊmy jak
najszybciej podjàç decyzj´ o powo∏aniu do ˝ycia
na nowo takiego oÊrodka, który zrealizowa∏by
do koƒca program budowy punktów informacji
w regionie.

PowinniÊmy wspó∏dzia∏aç z samorzàdami
gminnymi i powiatowymi w wytyczaniu, opra-
cowaniu i tworzeniu szlaków turystycznych, pre-
zentujàcych mo˝liwie jak najpe∏niej dziedzictwo
kulturowe i przyrodnicze ca∏ego regionu.

PowinniÊmy na przyk∏ad, przy wspó∏pracy ze
Stowarzyszeniem Mi∏oÊników Kultury Ârednio-
wiecza, zakoƒczyç oznakowanie i opracowanie
szlaku „Piastowska droga romaƒska” w woje-
wództwie i, w porozumieniu z samorzàdami sà-
siednich województw, po∏àczyç go w jeden sys-
tem na Mazowszu, w Wielkopolsce i w Ma∏o-
polsce.

Korzystajàc z zainteresowania samorzàdów
Europy, nale˝y wytyczyç, oznakowaç i opraco-
waç „Szlak bursztynowy” na terenie wojewódz-

twa, zw∏aszcza ˝e samorzàdy wieluƒskie podpi-
sa∏y ju˝ odpowiednie porozumienie z samorzà-
dami austriackimi w tej sprawie. 

Kolejnym wa˝nym problemem jest turystycz-
ne zagospodarowanie rzek województwa
i dwóch zbiorników: sulejowskiego i Jeziorska.
Budowa stanic wodnych, pól biwakowych oraz
organizacja sta∏ych sp∏ywów kajakowych i regat
˝eglarskich to dzia∏ania, które powinny staç si´
kolejnà wizytówkà województwa.

W system informacji o dziedzictwie kulturo-
wym regionu, na nowo odkrywanym przez m∏o-
de pokolenie ziemi ∏ódzkiej, postaramy si´ w∏à-
czyç wszystkie muzea i biblioteki naszego regio-
nu. Ich zbiory regionalne powinny byç systema-
tycznie prezentowane we wszystkich mediach
województwa, a wiadomoÊci z nich czerpane
powinny stale uzupe∏niaç i wzbogacaç nie tylko
informacj´ turystycznà, ale tak˝e realizacj´
szkolnego systemu edukacji regionalnej. 

Regionalna Organizacja Turystyczna Woje-
wództwa ̧ ódzkiego powinna, aktywniej ni˝ do-
tychczas, prezentowaç nasz region w kraju i za
granicà. Powinna staç si´ g∏ównym organizato-
rem, przy naszym samorzàdowym wsparciu,
∏ódzkich targów turystycznych „Na styku kul-
tur” oraz organizatorem naszych stoisk na tury-
stycznych targach krajowych i zagranicznych.

Zadbaç o dziedzictwo kulturowe
Dorota Biskupska-Neidowska, cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódzkiego

Wypoczàç inaczej
Sylwester Paw∏owski, prezes Regionalnej Organizacji 
Turystycznej Województwa ¸ódzkiego



8 www.lodzkie.plPismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

Stopa bezrobocia w 32-tysi´cznym ¸owiczu
waha si´ w granicach 14 proc. Oznacza to, ˝e
co siódmy jego mieszkaniec w wieku produk-
cyjnym pozostaje bez pracy. 

Jednak zdaniem Roberta St´pniewskiego,
rzecznika prasowego Urz´du Miasta, wskaênik
miejscowego bezrobocia wykazuje ostatnio
tendencje zni˝kujàce. W najÊwie˝szym  rankin-
gu miast woj. ∏ódzkiego ¸owicz  ulokowany zo-
sta∏ na IV miejscu, a w opinii  prezesa Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej – miasto ma zrów-
nowa˝ony rozk∏ad poszczególnych wskaêni-
ków. Âwiadczy to pozytywnie o staraniach eki-
py samorzàdowców do zachowania  równo-
miernego rozwoju  poszczególnych dziedzin ˝y-
cia spo∏ecznego.

Jak si´ okazuje, radni obecnej kadencji ko-
rzystajà ze „Strategii rozwoju miasta ¸owicza
na lata 2000-2010”, nakreÊlonej z udzia∏em na-
ukowców z Zak∏adu Ekonomiki Regionalnej
i Ochrony Ârodowiska Uniwersytetu ¸ódzkie-
go. W dokumencie tym wytyczone zosta∏y kie-
runki i zadania zdynamizowania rozwoju mia-
sta oraz  poprawy warunków ˝ycia mieszkaƒ-
ców. Jest to tak˝e wskazówka do systematycz-
nej obserwacji procesów spo∏eczno-gospodar-
czych i ewentualnego korygowania poczynaƒ.
Przyj´te zapisy sugerujà partnerstwo oraz po-
nadpolityczne porozumienie sektora  publicz-
nego i prywatnego w realizowaniu nakreÊlo-
nych priorytetów.

Czym wi´c ˝yje i jakie na perspektywy dzi-
siejszy ¸owicz? 

– Oferty inwestycyjne kierujemy do przed-
si´biorców rodzimych i zewn´trznych  – wyja-
Ênia burmistrz Ryszard Budza∏ek. Chcemy, aby
nasze grunty pod dzia∏alnoÊç produkcyjno-
us∏ugowà by∏y kompleksowo przygotowane.

Proponujemy podatki na poziomie 70-80 proc.
maksymalnej stawki. Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e
np. w 2005 r. pozbywamy si´ dochodów w gra-
nicach 2,5 mln z∏, ale za cen´ wyraênych wido-
ków rozwoju. W momencie sprzeda˝y okreÊlo-
nej powierzchni pod dzia∏alnoÊç gospodarczà,
rezygnujemy z podatku gruntowego. Np. po
wybudowaniu hali powy˝ej 200 mkw. i zatrud-
nieniu minimum 5 osób – przyznajemy inwe-
storom zwolnienie z op∏aty podatkowej
w pierwszym roku dzia∏alnoÊci. Doceniamy
urozmaicony marketing komunalny i promocj´
miasta. 

Podczas weekendowej inauguracji lata 
25 - 26 czerwca br. organizujemy Jarmark ¸o-
wicki oraz  IV Ogólnopolskie Spotkania Folk-
lorystyczne „O ¸owicki pasiak”. 

W ub. roku stawialiÊmy na r´kodzielnictwo
ludowe. W bie˝àcym chcemy stworzyç szans´
zaprezentowania si´ ∏owickim firmom. Wiemy
te˝, ˝e dla mieszkaƒców i dla przemys∏u  wa˝ne
jest m.in. doprowadzenie gazu sieciowego.
Akurat koƒczy si´ budowa przy∏àcza od strony
Skierniewic i w koƒcu czerwca gaz z sieci trafi
w pierwszej kolejnoÊci do zak∏adów produkcyj-
nych. Naszym najwi´kszym odbiorcà jest  mle-
czarnia, która uruchamia nowà lini´ technolo-
gicznà i zamierza modernizowaç w∏asnà ko-
t∏owni .́ Zasilanie gazowe zostanie sukcesywnie
pod∏àczone równie˝ do pozosta∏ych ∏owickich
firm i niewykluczone, ˝e ju˝ w przysz∏ym roku
gaz z sieci b´dzie w kuchenkach i ∏azienkach
pierwszych  mieszkaƒ. Warto te˝ podkreÊliç, ˝e
gazyfikacjà obj´ty zosta∏ równie˝ rejon za toro-
wiskiem PKP.

– Jeszcze do niedawna by∏ powa˝ny zator
w upad∏oÊci – ZPP Syntex, mówi burmistrz.
Kiedy pojawili si´ polscy inwestorzy z ¸odzi,

zainteresowani nabyciem fabryki, pad∏o wià˝à-
ce zobowiàzanie, ˝e b´dà rozwijaç produkcj ,́
a do koƒca roku nastàpi zwi´kszenie zatrudnie-
nia do poziomu notowanego w chwili og∏asza-
nia upad∏oÊci zak∏adów. Warto wi´c wspo-
mnieç, ˝e zobowiàzanie to zosta∏o ju˝ dotrzy-
mane i teraz w dawnym Synteksie zatrudnienie
jest wi´ksze ni˝ w dniu jego upad∏oÊci. Obecnie
pracuje tam ponad 500 osób, chocia˝ jest to
dopiero faza rozruchu... 

Burmistrz te˝ dodaje, ˝e w ostatnim czasie
wymienione zosta∏y oprawy lamp ulicznych:
ponad 2,5 tys. punktów. Od razu jest efekt: ko-
rzystniejsze oÊwietlenie, poprawa bezpieczeƒ-
stwa na jezdniach i chodnikach, mniejsze kosz-
ty zu˝ycia energii. Obecnie trwajà prace zwià-
zane ze zmianà organizacji ruchu ko∏owego.
Lawinowy niemal przyrost liczby pojazdów
mechanicznych z miejscowà rejestracjà powo-
duje w okreÊlonych porach dnia spore k∏opoty
komunikacyjne. Niedawno ukoƒczona zosta∏a
modernizacja skrzy˝owania z ruchem okr´˝-
nym w Êcis∏ej strefie konserwatorskiej miasta –
przy zbiegu ul. 11 Listopada, Koƒskiego Targu
i al. Sienkiewicza... 

Ostatnio do Urz´du Marsza∏kowskiego skie-
rowaliÊmy cztery wnioski – wyjaÊnia burmistrz
R. Budza∏ek. Jeden z nich dotyczy  remontu
skrzy˝owaƒ na ulicy Topolowej, b´dàcej wylo-
tem z miasta, zaÊ pozosta∏e – rewitalizacji hi-
storycznych obiektów ¸owicza. Gmina ma za-
miar odrestaurowaç elewacje  oraz  uk∏ad  dro-
gowy zabytkowego rynku – tzw. trójkàtnego
z XVIII i XIX-wiecznymi kamieniczkami,
a ponadto chcemy wyremontowaç muszl´ kon-
certowà w parku oraz  budynek ∏owickiego
gimnazjum nr 1. Ostatnio te˝ zawiàzana zosta-
∏a spó∏ka z udzia∏em Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wod-
nej, co pozwoli rozszerzyç oraz gruntownie
zmodernizowaç system ciep∏owniczy miasta... 

Zagadni´ty przypadkowo ∏owicki taksów-
karz stwierdza, ˝e doÊç cz´sto w zwyk∏ych,  co-
dziennych rozmowach na ulicy, w parku czy
pubie wspominany jest zapis zawarty w „Stra-
tegii rozwoju na lata 2000-2010” o po∏àczeniu
g∏ównych ciàgów komunikacyjnych miasta
z planowanymi zjazdami z autostrad: pó∏noc –
po∏udnie w okolicach Kutna, Piàtku i Strykowa
oraz zachód – wschód w okolicach Nieborowa,
a tak˝e budowa obwodnicy ∏àczàcej tras´ War-
szawa – Poznaƒ z drogà ¸owicz – Skierniewice. 

Jerzy Gal´ba
fot. Archiwum Miasta ¸owicza

¸owicz

Strategia bie˝àcej dekady

Skrzy˝owanie ul. 11 Listopada, Koƒskiego Targu 
i al. Sienkiewicza w nocnej oprawie Êwiate∏.



Tu˝ po sprawozdaniu marsza∏ka Stani-
s∏awa Witaszczyka z prac zarzàdu, ˝ywo
dyskutowano nad ubieg∏orocznym bud˝e-
tem. Pomimo ró˝nych opcji politycznych,
sporów koalicyjnych, kilkakrotnych zmian
zarzàdu, zdecydowana wi´kszoÊç radnych
udzieli∏a aktualnemu zarzàdowi  silnego
poparcia. 25 radnych g∏osowa∏o za przyj´-
ciem absolutorium, a 6 cz∏onków Samo-
obrony wstrzyma∏o si´ od g∏osu. Zanim
dosz∏o do g∏osowania, nie oby∏o si´ bez
dyskusji. Jej kanwà by∏o wystàpienie dyr.
Departamentu Finansów i zarazem skarb-
nika województwa Jadwigi Kaweckiej.
U progu minionego roku nie przypuszcza-
no, ˝e bud˝et województwa mo˝e przekro-
czyç 300 mln z∏otych, a nadwy˝ka bud˝e-
towa wyniesie 69 mln z∏. A˝ pi´ciokrotnie
w ciàgu minionego roku dokonywano
zmian w przychodach i wydatkach. Wiàza-
∏o si´ to z dynamicznym sp∏ywem gotówki
z podatków CIT i PIT. By∏o to nast´p-
stwem zmiany orientacji finansów paƒstwa
i odbi∏o si´ pozytywnie na bud˝etach sa-
morzàdów wojewódzkich. W ka˝dym razie
zarzàd województwa ∏ódzkiego w 100
proc. wykona∏ na∏o˝one na niego zadania,
a kwoty sp∏ywajàce na konto Urz´du Mar-
sza∏kowskiego przynios∏y w formie odse-
tek 2,5 mln z∏. Dokonano sp∏aty cz´Êci kre-
dytów.

Dobrze oceni∏ prac´ skarbnika woje-
wództwa przewodniczàcy Komisji Rewi-
zyjnej Sejmiku W∏odzimierz Fisiak. Doda∏
jednoczeÊnie, ˝e, jego zdaniem, bud˝et pla-
nowany by∏ zbyt ostro˝nie. Wyrazi∏ kry-
tyczne uwagi pod adresem zarzàdu za
opóênienia w akcji uruchamiania stypen-
diów uczniowskich. Komisja zwróci∏a si´
do RIO o pozytywne zaopiniowanie ubie-
g∏orocznego bud˝etu, a ta potwierdzi∏a t´
opini .́

Prace zarzàdu wysoko oceni∏ w swoim
wystàpieniu przewodniczàcy klubu PSL
Stanis∏aw Olas, cz∏onek zarzàdu woje-
wództwa. Przypomnia∏, i˝ ogromny wp∏yw
na finanse województwa mia∏o nasze wej-
Êcie do UE. Jako przyk∏ad troski o ochro-
n´ Êrodowiska wspomnia∏ o Dzia∏oszynie
i wspólnym dzia∏aniu z mieszkaƒcami
przeciwko uruchomieniu tam spalarni.
Wspomnia∏ o uruchomieniu regionalnego
biura w Brukseli i otwarciu filharmonii,

o nawiàzaniu part-
nerskich stosunków
z wieloma europej-
skimi regionami, co
zaowocuje z pewno-
Êcià w przysz∏oÊci.

Leszek Konieczny,
reprezentujàcy Klub
Aktywnych Rad-
nych, wyrazi∏ nadzie-
j ,́ ˝e ubieg∏oroczny
bud˝et zainauguro-
wa∏ dobre lata dla fi-
nansów wojewódz-
twa. 

– JeÊli mo˝na by∏o-
by w tej sytuacji mó-
wiç o nieudzieleniu
absolutorium, to chy-
ba tylko dla sejmiku,
za zachowania rad-
nych...

Za udzieleniem
absolutorium zarzà-
dowi województwa wypowiedzia∏ si´
w imieniu radnych klubu SLD jego prze-
wodniczàcy i jednoczeÊnie  przewodni-
czàcy sejmiku Jan Darnowski.

Wniosek o udziele-
nie absolutorium po-
parli tak˝e radni Ligi
Polskich Rodzin,
w imieniu których
wystàpi∏ Micha∏
Król. Zaakcentowa∏,
i˝ decydujà o tym
arytmetyczne „s∏up-
ki”, a bilans jest do-
bry. Doda∏, ˝e jest to
raczej zas∏uga przed-
si´biorców, którzy
wzbogacili kas´ wo-
jewództw,  a nie sa-
mego zarzàdu.

Jedynie klub cz∏on-
ków Samoobrony,
w imieniu którego
wystàpi∏a Jolanta
Mitka, wstrzyma∏ si´
od udzielenia absolu-
torium zarzàdowi,
argumentujàc, i˝ re-
alizacja planów za-

rzàdu koƒczy si´ na s∏owach... Postawi∏a
zarzut wykluczenia z kierownictwa woje-
wództwa cz∏onków Samoobrony bez po-
stawienia konkretnych zarzutów. – W dzia-
∏aniach zarzàdu polityka bierze gór´ nad
sprawami merytorycznymi – stwierdzi∏a
radna Jolanta Mitka.

Za udzielenie absolutorium podzi´ko-

wa∏ marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk. Wy-
razi∏ opini ,́ ˝e realny wzrost gospodarczy
woj. ∏ódzkiego i paƒstwa na poziomie 5-6
proc. jest mo˝liwy, ˝e ¸ódzkie jest przygo-
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z prac sejmiku
41. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

Mocne absolutorium,
gorsza pomys∏owoÊç

Mi∏ym akcentem sesji by∏o uhonorowanie upominkami sportowymi 
uczestników VIII Ogólnopolskiego Turnieju „Na ∏ódzkim szlaku 
od Aten do Aten” (dwóch uczniów i wychowawcy).

G∏osowanie nad kolejnà uchwa∏à.



W kwietniu w obradach ka˝dej komisji
uczestniczy∏a dyr. Jadwiga Kawecka, skarb-
nik województwa, przedstawiajàc fragment
bud˝etu bezpoÊrednio zwiàzany z meryto-
rycznà dzia∏alnoÊcià komisji. Wi´kszoÊç
radnych pozytywnie opiniowa∏a ubieg∏o-
roczny bud˝et. PodkreÊlano starannoÊç
przygotowania i logicznà zapobiegliwoÊç.
Zarezerwowano w nim bowiem pokaêne
Êrodki na tzw udzia∏ w∏asny samorzàdu
w planowanych projektach, które majà
szans´ byç dofinansowane z puli europej-
skiej. Chwalili t´ przezornoÊç nawet radni
z opozycji.

Kultura i sport
Na inwestycje sportowe, z uwzgl´dnie-

niem kontynuowanych, wydamy w tym ro-
ku 14,3 mln (pieniàdze pochodzà z Totali-
zatora Sportowego). Za zasadne uznano
dofinansowanie rozbudowy boiska przy
Szkole Mistrzostwa Sportowego w ¸odzi
przy ul. Milionowej, gdzie w roku przy-
sz∏ym odb´dà si´ ogólnopolskie mistrzo-
stwa m∏odzie˝y. S∏usznie wy∏o˝ono milion
z∏otych na tor kajakowy wraz z renowacjà
zbiornika wodnego w Drzewicy, wszak jest
to tor kajakowy, na którym odbywajà si´
zawody mi´dzynarodowe. W programie
rozwoju bazy sportowej znalaz∏o si´ a˝ 27
pozycji. Sà to mi´dzy innymi hala sportowa
w Bia∏aczowie, hala sportowa przy Zespole
Szkó∏ Zawodowych w Sieradzu, p∏ywalnia
w Uniejowie. Potrzeb jest wiele, bo np. rad-
ny Marek Wojtera wystàpi∏ o budow´ hali
sportowej w Mazewie. Czy nie warto
sprawdziç, w jakim stopniu wykorzystane
sà obiekty sportowe, wzniesione w ciàgu
ostatnich 5 lat? 

Dobry bud˝et
Przewodniczàca Komisji Bud˝etu i Fi-

nansów, radna Anna Strzechowska, rozpo-
czynajàc obrady komisji oceniajàcej prac´
zarzàdu, podkreÊli∏a, ˝e ˝aden z dotychcza-
sowych zarzàdów nie mia∏ szcz´Êcia do ta-
kiego bud˝etu i nie jest to bynajmniej zas∏u-
ga zarzàdu, ale zbiegu okolicznoÊci. Chodzi
zw∏aszcza o dochody z podatków CIT
i PIT, które skierowano do samorzàdu.
Podda∏a pod rozwag ,́ czy nie warto by∏oby
sp∏aciç wi´kszà kwot´ kredytu?

Radni wskazywali na potrzeb´ zwi´ksze-
nia wydatków na promocj´ województwa.

Mieczys∏aw Teodorczyk przypomnia∏, ˝e
bud˝et realizowany by∏ przez trzy zarzàdy,
˝e dochody planowano na najni˝szym po-
ziomie, a stan zad∏u˝enia województwa by∏
ogromny. W po∏owie 2004 roku zacz´∏y p∏y-
nàç do kasy samorzàdowej wi´ksze Êrodki
i dopiero wówczas mo˝na by∏o planowaç
wydatki. To dobrze, ˝e stworzono rezerw ,́
jako udzia∏ w∏asny w projektach realizowa-
nych przy udziale Êrodków europejskich
w ramach Zintegrowanego Programu Roz-
woju Regionalnego.

Pokazujmy, co najlepsze
Cz∏onkowie Komisji Wspó∏pracy z Za-

granicà deliberowali doÊç d∏ugo, czy rzeczy-
wiÊcie ubieg∏oroczny, dobry bud˝et, wy-
starczajàco wykorzystano do promocji wa-
lorów województwa ∏ódzkiego, a w konse-
kwencji do wzrostu jego atrakcyjnoÊci. To
co uczyniono w tej dziedzinie, nie zadowo-
li∏o wszystkich radnych. Dorota Pisarska,
dyr. Departamentu Promocji i Wspó∏pracy
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Komisje obradowa∏y

Komisja Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji.

towane do absorpcji Êrodków europej-
skich.

Tematem 41. sesji by∏a te˝ ¸ódzka Re-
gionalna Strategia InnowacyjnoÊci LO-
RIS. Nawiasem mówiàc, nie wszyscy rad-
ni rozumieli ten skrót. Tymczasem zapa-
mi´taç go warto. Tym znakiem, jako logo,
b´dà opatrywane wszystkie projekty, ma-
jàce zwiàzek z post´pem, adresowane
wszystkie wnioski o Êrodki europejskie.
Z Departamentu Rozwoju Regionalnego
Urz´du Marsza∏kowskiego rozes∏ano 400
zaproszeƒ do udzia∏u w projektach. Od-
zew by∏ niewielki. Woj. ∏ódzkie nie ma na
tym polu specjalnych osiàgni´ç. ¸àcznoÊç
pomi´dzy naukà i przedsi´biorcami, czyli
praktykà nie jest du˝a. Dyrektor W∏odzi-
mierz Mielczarek skonstatowa∏, i˝ szans´
na realizacj´ majà tylko 4 wnioski. Na wa-
g´ innowacyjnoÊci w rozwoju ka˝dej bran-
˝y zwróci∏ uwag´ radny Mieczys∏aw Teo-
dorczyk. Bez nowatorskiego charakteru
przedsi´wzi´cia, w∏aÊciwie ˝aden wniosek
nie b´dzie pozytywnie rozpatrzony przez
decydujàce gremia, kwalifikujàce do ko-
rzystania z europejskiej kasy.

Radni przyj´li te˝ szereg wa˝nych
uchwa∏, wokó∏ niektórych wywiàza∏a si´
o˝ywiona dyskusja, jak np. wokó∏ uchwa-
∏y mówiàcej o podziale kompetencji po-
mi´dzy cz∏onków zarzàdu. Ustosunkowu-
jàc si´ do wypowiedzi radnych w tej kwe-
stii, przewodniczàcy sejmiku Jan Darnow-
ski podkreÊli∏, ˝e radni nie powinni z takà
wnikliwoÊcià rozpatrywaç zakresu zadaƒ
cz∏onków zarzàdu, gdy˝ rolà sejmiku jest
rozliczanie zarzàdu z rezultatów dzia∏aƒ,
z tego jakie korzyÊci przynoszà dla woje-
wództwa. A zarzàd jest cia∏em kolegial-
nym.

Dokonano zmian w sk∏adzie kilku ko-
misji. Na przewodniczàcà Komisji Bezpie-
czeƒstwa i Porzàdku Publicznego wybra-
no Ann´ Adamskà.

Podj´to przychylne stanowisko w spra-
wie utworzenia w ¸odzi centrum dialogu
m∏odzie˝y im. Jana Paw∏a II (ostatecznie
nie ustalono nazwy tej instytucji, wiado-
mo, ˝e jej patronem b´dzie papie˝ Polak).

Burzliwa dyskusja poprzedzi∏a przyj´cie
uchwa∏y w sprawie udzielenia du˝ego po-
r´czenia przez urzàd marsza∏kowski, po-
zwalajàcego Wojewódzkiej Stacji Ratow-
nictwa Medycznego na zaciàgniecie kredy-
tu. Dyrektor Stacji Bogus∏aw Tyka uza-
sadnia∏ koniecznoÊç kredytu zapew-
nieniem stacji dobrych warunków funk-
cjonowania z myÊlà o niesieniu pomocy
mieszkaƒcom województwa w nag∏ych
przypadkach. Uchwa∏´ przyj´to.
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z Zagranicà zilustrowa∏a dokonania pro-
mocyjne w minionym roku. Do wa˝nych
zaliczy∏a opracowanie strony internetowej
urz´du marsza∏kowskiego wraz z serwisem
(notabene, strona ta okaza∏a si´ najlepsza
z przygotowanych przez wszystkie samo-
rzàdy w Polsce). Otwarto biuro regionalne
w Brukseli, przy urz´dzie uruchomiono
Centrum Obs∏ugi Inwestora. Pracownicy
departamentu uczestniczyli w obs∏udze
wielu imprez targowych w kraju i poza gra-
nicami, aktywnie uczestniczyli w przygoto-
waniu wyjazdów zagranicznych cz∏onków
zarzàdu oraz radnych, zajmowali si´ te˝
obs∏ugà goÊci zagranicznych. S∏owem, ro-
biono wcale niema∏o, jak na bud˝et w wy-
sokoÊci 1,5 mln z∏, bo takim dysponowa∏
departament w 2004 roku. Na rok 2005 po-
dwojono t´ kwot .́

Na zdrowie
Radnych z Komisji Zdrowia absorbowa-

∏a przede wszystkim sytuacja w szpitalach
podleg∏ych samorzàdowi województwa,
a nade wszystko szpitala w Zgierzu. Radny
Leszek Konieczny zwróci∏ uwag ,́ i˝ przed-
∏o˝ony przez dyrekcj´ tej placówki program
naprawczy nie odpowiada wymaganiom
w tym zakresie, bowiem nie uwzgl´dnia re-
dukcji kosztów. 

W czasie obrad przeanalizowano te˝
trudnà sytuacj´ w Wojewódzkiej Kolumnie
Transportu Sanitarnego.

Bezpieczeƒstwo
Obradami Komisji Bezpieczeƒstwa i Po-

rzàdku Publicznego kierowa∏ radny Jacek
Popecki (wiceprzewodniczàcy komisji).
Z∏o˝ono wniosek o znacznie wi´ksze przy-
k∏adanie wagi do spraw bezpieczeƒstwa,
sugerowano nawet, aby poÊwieciç specjalnà

sesj .́ Wówczas b´dzie mo˝na zaprezento-
waç prac´ Paƒstwowej Stra˝y Rybackiej
oraz stra˝y leÊnej. Krzysztof Makowski
dorzuci∏ do tej tematyki sprawy lotniska
„Lublinek”; chodzi∏o o to, czy funkcjonuje
ono zgodnie z parametrami unijnymi. Po-
zytywnie zaopiniowano kandydatur´ Anny
Adamskiej na przewodniczàcà Komisji
Bezpieczeƒstwa.

M∏odzi dziedzice
Przewodniczàca Komisji Rolnictwa

i Ochrony Ârodowiska Sejmiku Wojewódz-
twa ¸ódzkiego Jolanta Mitka zaprosi∏a do

udzia∏u w posiedzeniu przedstawicieli
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, odpowiedzialnych za sfer´ spo-
∏ecznà i socjalnà. Wyczerpujàce informacje
na ten temat przekaza∏a radnym zast´pca
dyrektora Oddzia∏u ¸ódzkiego Marta Ma-
cherowska.

JeÊli chodzi o bezpoÊrednie dop∏aty do
u˝ytków rolnych, to tylko w 10 proc. zg∏o-
szeƒ doszukano si´ nieprawid∏owoÊci.
Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e zarówno rolni-
cy, jak i agencja stan´li na wysokoÊci zada-
nia. Zarejestrowano 127770 wniosków
w województwie o bezpoÊrednie p∏atnoÊci.

Radni zg∏aszali uwagi do terminów re-
alizacji wniosków o renty strukturalne
a tak˝e dzia∏ek, zakwalifikowanych do ob-
szarów tzw. onz (o niskiej u˝ytkowoÊci).
Z∏o˝ono 2949 wniosków, wydano 2425
postanowieƒ. Do po∏owy kwietnia 1894
w∏aÊcicieli gospodarstw przekaza∏o je na-
st´pcom (przepisy dopuszczajà przekazy-
wanie w ciàgu jednego roku). Wojewódz-
two ∏ódzkie znalaz∏o si´ na trzecim miej-
scu w kraju pod wzgl´dem liczby wnio-
sków z∏o˝onych przez m∏odych rolników,
którzy mogli skorzystaç z jednorazowego
wsparcia w kwocie 50.000 z∏ na pierwsze
zagospodarowanie. Wnioski z∏o˝y∏o 1770
osób.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Ârodowiska.

Komisja Bud˝etu i Finansów.

Dzia∏ „Z prac sejmiku”
redaguje Anna Orzechowska



Zakoƒczy∏ si´ Rok 
Od 22 do 24 kwietnia delegacja samorzàdu województwa

∏ódzkiego przebywa∏a z oficjalnà wizytà w obwodzie
czerniowieckim na Ukrainie. Najwa˝niejszym punktem

wizyty by∏o uroczyste og∏oszenie wyników konkursu wiedzy
o Polsce i województwie ∏ódzkim, przeznaczonego dla dzieci
i m∏odzie˝y. Nagrody laureatom wr´czy∏ marsza∏ek wojewódz-
twa ∏ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk. W uroczystoÊci, która
odby∏a si´ w historycznych wn´trzach Czerniowieckiego Naro-
dowego Uniwersytetu im. J. Fiedkowicza uczestniczyli Myko∏a
Tkacz, przewodniczàcy czerniowieckiej obwodowej admini-
stracji paƒstwowej, Marek Zió∏kowski, ambasador nadzwy-
czajny i pe∏nomocny RP na Ukrainie, Oleksander Smotr, prze-
wodniczàcy czerniowickiej obwodowej rady, przedstawiciele
Êrodowisk polonijnych. 

Pobyt w naszym regionie partnerskim by∏ okazjà do podsu-
mowania projektów realizowanych razem z obwodem czernio-
wieckim w ramach Roku Polski na Ukrainie. Jego przes∏aniem
by∏o has∏o „Polska i Ukraina razem w Europie”.

Konkurs wiedzy o Polsce i województwie ∏ódzkim og∏oszony
zosta∏ w 2003 r. przy okazji konferencji i warsztatów promujà-
cych walory turystyczne ziemi ∏ódzkiej, zorganizowanych
w Czerniowcach - stolicy obwodu. 

Komisja ocenia∏a prace w 4 kategoriach: plastycznej, literac-
kiej (dotyczàcej wydarzeƒ z ˝ycia spo∏ecznego, gospodarczego
i politycznego w Polsce w XX w., opowiadanie literackie), mu-
zycznej, recytatorskiej. Przeprowadzono tak˝e test wiedzy
o Polsce i województwie ∏ódzkim. Ogó∏em na konkurs z∏o˝ono
28 prac plastycznych, 14 dzieci Êpiewa∏o i recytowa∏o polskie
piosenki i wiersze. 

Kontynuacjà dzia∏aƒ Roku Polski na Ukrainie b´dzie w roku
2005 Rok Ukrainy w Polsce. 

(Anna Szymanek-Juêwin, Magdalena Nowicka)

Marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk, wr´czajàc nagrody laureatom
i wyró˝nionym, stwierdzi∏: „Ciesz´ si ,́ ˝e mieszkaƒcy obwodu
czerniowieckiego, poczàwszy od dzieci w przedszkolu, a na stu-
dentach koƒczàc, interesujà si´ tematykà polskà i ch´tnie po-
szerzajà wiedz´ w tej dziedzinie. Jestem przekonany, i˝ b´dzie to
mia∏o pozytywny wp∏yw na przysz∏à wspó∏prac´ mi´dzy naszy-
mi regionami.

Rozdanie nagród uÊwietni∏ wyst´p polonijnego zespo∏u 
dzieci´cego Kwiaty Bukowiny.

Jak zgodnie podkreÊlali marsza∏ek województwa ∏ódzkiego Sta-
nis∏aw Witaszczyk i Myko∏a Tkacz, przewodniczàcy czerniowiec-
kiej obwodowej administracji paƒstwowej, wzajemne poznanie
i zbli˝enie mi´dzy narodami najlepiej rozpoczàç od dzieci i m∏o-
dzie˝y, bo to one w pe∏ni b´dà mog∏y doceniç wartoÊci p∏ynàce
z obopólnych kontaktów, wspó∏pracy na rzecz zjednoczonej Eu-
ropy.

Zakoƒczy∏ si´ Rok 
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Polski na Ukrainie
Czerniowiecki Paƒstwowy Uniwersytet im. J. Fiedkowicza jest
jednà z najstarszych wy˝szych uczelni na Ukrainie. Uczelnia
powsta∏a w 1875 roku na mocy ukazu w∏adcy Austro-W´gier
Franciszka Józefa. W tym czasie w jego sk∏ad wchodzi∏y 3 wy-
dzia∏y: teologiczny, filozoficzny i prawniczy. Po rozpadzie Au-
stro-W´gier w 1918 roku i przy∏àczeniu pó∏nocnej Bukowiny
do Królestwa Rumuƒskiego, a˝ do 1940 roku uniwersytet by∏
uczelnià rumuƒskà. Obecnie ma 13 wydzia∏ów, na których
kszta∏ci ok. 12 tysi´cy studentów. Studenci i wyk∏adowcy bio-
rà udzia∏ we wspólnych naukowych programach organizowa-
nych w oparciu o umowy z wiodàcymi wy˝szymi uczelniami
i centrami naukowymi w USA, Austrii, Niemczech, Polsce,
Rumunii, Chinach, Jugos∏awii, Izraelu i innych paƒstwach. Od
1999 roku uniwersytet czerniowiecki jest honorowym cz∏on-
kiem mi´dzynarodowej organizacji uniwersytetów „Phi Beta
Delta” (USA). 

Ostatnim punktem programu wizyty by∏o spotkanie z w∏adza-
mi rejonu chocimskiego oraz zwiedzanie twierdzy w Choci-
miu. Mówiono o planach podpisania porozumienia o wspó∏-
pracy mi´dzy Opocznem i Chocimiem. Pomys∏ popiera wice-
przewodniczacy sejmiku województwa ∏ódzkiego Artur Ba-
gieƒski, który jako mieszkaniec powiatu opoczyƒskiego i sa-
morzàdowiec zadeklarowa∏ w Chocimiu pomoc przy realizacji
projektu. Zdaniem wiceprzewodniczàcego Bagieƒskiego, do-
brze by∏oby wspó∏prac´ rozpoczàç od organizacji wymiany
grup m∏odzie˝y szkolnej. 

Nasza delegacja spotka∏a si´ w Obwodowym Towarzystwie Kultury
Polskiej im. Adama Mickiewicza z prezesem W∏adys∏awem Strutyƒ-
skim oraz Polonià zamieszkujàcà w Czerniowcach. Dla goÊci wystà-
pi∏ zespó∏ Echo Prutu, który zaprezentowa∏ w swoim repertuarze wie-
lokulturowoÊç stolicy obwodu czerniowieckiego.

Obwód czerniowiecki po∏o˝ony jest w po∏udniowo-zachodniej cz´-
Êci Ukrainy, doÊç blisko granicy polskiej, z dobrà infrastrukturà
technicznà i transportowà. Posiada bogate z∏o˝a ropy naftowej, ga-
zu ziemnego, gipsu, anhydrytu, marmurów, wapieni, glinek i kwar-
cu. Rozwinà∏ si´ tu przemys∏ spo˝ywczy, energetyczny, maszynowy,
drzewny i lekki. W dolinach rzek Dniestr i Prut, na bardzo dobrych
glebach kwitnie rolnictwo, które jest jednà z najwa˝niejszych ga∏´zi
gospodarki.
Pierwsze wzmianki o stolicy obwodu – Czerniowcach pojawi∏y si´
w 1408 roku. Obecnie miasto zamieszkuje blisko 260 tys. miesz-
kaƒców. Dzi´ki korzystnemu po∏o˝eniu na szlaku handlowym z Eu-
ropy pó∏nocno-zachodniej na Ba∏kany i do Turcji, Czerniowce sta∏y
si´ znaczàcym centrum handlowym w tym regionie Ukrainy. W oko-
licach miasta znajdujà si´ êród∏a wód mineralnych o wyjàtkowych
walorach leczniczych oraz b∏ota lecznicze. Dobrze rozwini´ta infra-
struktura sprzyja rozwojowi turystyki.

Polski na Ukrainie

Budynek uniwersytetu.



Senatorowie o kulturze
21 i 22 kwietnia obradowa∏a w ¸odzi Senac-

ka Komisja Kultury i Ârodków Przekazu. Posie-
dzenie odbywa∏o si´ w Muzeum Historii Miasta
i poÊwi´cone by∏o finansowaniu instytucji kul-
tury przez samorzàdy. Cz∏onek zarzàdu Stani-
s∏aw Olas przedstawi∏ informacj´ nt. nak∏adów
ponoszonych na ten cel przez jednostki podle-
g∏e urz´dowi marsza∏kowskiemu.

„Samorzàd województwa ∏ódzkiego z powa-
gà i troskà traktuje sprawy rozwoju kultury
i sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego.
Âwiadczà o tym zapisy w kolejnych bud˝etach
województwa. W 2001 roku kwota przewidzia-
na na ten cel wynosi∏a ponad 33 mln z∏ i stano-
wi∏a 14% bud˝etu. Dla porównania w bie˝àcym
roku jest to 51 mln i blisko 20% ogó∏u wydat-
ków województwa ∏ódzkiego” – podkreÊla∏ Sta-
nis∏aw Olas.

Uczestnicy posiedzenia podkreÊlali, ˝e wy-
datki w tej dziedzinie sà ciàgle niewystarczajàce,
a potrzeby placówek rosnà. Mimo to region
∏ódzki mo˝e poszczyciç si´ ciekawymi impreza-
mi artystycznymi i inicjatywami kulturalnymi.
„W ¸odzi ostatnio wydarzy∏o si´ wiele dobrego.
JesteÊmy tu po to, by si´ temu przyjrzeç”
– stwierdzi∏ senator Grzegorz Matuszak. Do
najwa˝niejszych przewodniczàcy komisji zali-
czy∏ oddanie do u˝ytku nowoczesnego gmachu
Filharmonii ̧ ódzkiej im. A. Rubinsteina, stabi-
lizacj´ finansowà Teatru Wielkiego, Teatr 
im. Jaracza, a z ostatnich wydarzeƒ otwarcie
OÊrodka Propagandy Sztuki w parku Sienkie-
wicza.

W dalszej cz´Êci posiedzenia dyskutowano
o wspó∏pracy samorzàdów wojewódzkiego
i miejskiego oraz instytucji kultury z firmà Ap-
sys, rewitalizujàcà kompleks fabryczny I. K. Po-
znaƒskiego. Cz´Êç zbiorów ∏ódzkiego Muzeum
Sztuki b´dzie eksponowana w∏aÊnie w „Manu-
fakturze”.

Drugiego dnia posiedzenia parlamentarzyÊci

z∏o˝yli wizyt´ w Miejskiej Galerii Sztuki, Te-
atrze im. Jaracza, Teatrze Nowym, a tak˝e
w Filharmonii ¸ódzkiej im. A. Rubinsteina.

Uroczyste honory i awanse
dla pracowników S∏u˝by 
Wi´ziennej

26 kwietnia w Okr´gowym Inspektoracie
S∏u˝by Wi´ziennej odby∏a si´ uroczystoÊç wr´-
czenia funkcjonariuszom S∏u˝by Wi´ziennej ak-
tów nominacyjnych na wy˝sze stopnie s∏u˝bowe
oraz odznaczeƒ paƒstwowych i resortowych.
W akademii udzia∏ wzi´∏a wicemarsza∏ek woje-
wództwa ∏ódzkiego Dorota Biskupska-Nei-
dowska. SpoÊród 1800 funkcjonariuszy pracu-
jàcych w aresztach Êledczych i zak∏adach kar-
nych okr´gu ∏ódzkiego 13 odznaczonych zosta-
∏o Krzy˝em Zas∏ugi, 40 otrzyma∏o odznaki re-
sortowe „Za zas∏ugi w pracy penitencjarnej”,
a 4 nominowano na wy˝sze stopnie oficerskie.

Podczas uroczystoÊci Srebrnà Odznakà „Za

zas∏ugi w pracy penitencjarnej” odznaczona zo-
sta∏a Anna Mroczek – dyrektor Regionalnego
Centrum Polityki Spo∏ecznej w ¸odzi. Odzna-
czenie zosta∏o przyznane przez ministra spra-
wiedliwoÊci na wniosek dyrektora S∏u˝by Wi´-
ziennej i jest uhonorowaniem ponad 10-letniej
wzajemnej wspó∏pracy z jednostkami peniten-
cjarnymi okr´gu ∏ódzkiego w zakresie szeroko
rozumianej profilaktyki uzale˝nieƒ.

Uniwersytet Letni w ¸odzi
27 kwietnia wicemarsza∏ek Krzysztof Ma-

kowski spotka∏ si´ z wiceprezes Stowarzyszenia
Francja-Polska dla Europy Fran˜oise Allaire,
która przedstawi∏a w∏adzom regionu i miasta
propozycj´ zorganizowania 4 – 6 listopada w ¸o-
dzi tegorocznej edycji Uniwersytetu Letniego.

Misjà stowarzyszenia jest oddzia∏ywanie na
instytucje ˝ycia spo∏ecznego, gospodarczego
i politycznego na rzecz budowania to˝samoÊci
europejskiej.

G∏ówne tematy seminarium to zagadnienia
zwiàzane z kszta∏towaniem wspólnej polityki
europejskiej, dotyczàcej zatrudnienia oraz wy-
miana doÊwiadczeƒ nt. krajowych programów
wspierajàcych zatrudnienie, a tak˝e kwestie re-
witalizacji miast i obiektów poprzemys∏owych
z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Wicemarsza∏ek K. Makowski z zaintereso-
waniem odniós∏ si´ do propozycji: „DziÊ, naj-
wa˝niejszà kwestià jest praca dla ludzi. Inicjaty-
wa zorganizowania Uniwersytetu Letniego do-
brze wpisuje si´ w projekty realizowane przez
samorzàd województwa. Dotyczy to szczegól-
nie strategii zatrudnienia dla województwa
∏ódzkiego, realizowanej przez Wojewódzki
Urzàd Pracy w ¸odzi, oraz programów s∏u˝à-
cych tworzeniu nowych miejsc pracy w ramach
ZPORR – zasoby ludzkie. Szczególnà wag´
przywiàzujemy równie˝ do projektów rewitali-
zacyjnych”.
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Cz∏onek zarzàdu S. Olas, dyr. Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu M. Kowalska. 

Wicemarsza∏ek K. Makowski 
i prezes stowarzyszenia Fran˜oise Allaire.
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z prac zarzàdu

Krzysztof Makowski zadeklarowa∏, ˝e  za-
rzàd województwa przedstawi za∏o˝enia i efekty
wdra˝anej w roku 2005 przez Wojewódzki
Urzàd Pracy strategii zatrudnienia. 

Uniwersytet Letni organizowany b´dzie przy
wspó∏pracy Urz´du Miasta ¸odzi, Politechniki
¸ódzkiej i Uniwersytetu ¸ódzkiego. W obra-
dach wezmà udzia∏ przedstawiciele Êrodowisk
naukowych, organizacji zawodowych, przedsta-
wiciele w∏adz publicznych polskich, francuskich
oraz urz´dnicy instytucji europejskich.

Âwi´to Konstytucji 3 maja
Kilkuset ∏odzian, przedstawiciele w∏adz wo-

jewódzkich i samorzàdowych, organizacji kom-
batanckich wzi´∏o udzia∏ w obchodach 214.
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Woje-
wództwo ∏ódzkie reprezentowali: wicemarsza-
∏ek Krzysztof Makowski oraz przewodniczàcy
Sejmiku Województwa ̧ ódzkiego Jan Darnow-
ski. UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ mszà Êwi´tà
w intencji Ojczyzny, którà w ∏ódzkiej katedrze
celebrowa∏ arcybiskup metropolita ∏ódzki ks.
W∏adys∏aw Zió∏ek.

Samorzàdowcy, politycy, kombatanci oraz
reprezentanci organizacji spo∏ecznych i ∏ódz-
kich uczelni oraz szkó∏ z∏o˝yli wieƒce i kwiaty
na p∏ycie Grobu Nieznanego ˚o∏nierza.

UroczystoÊç pod ∏ódzkà archikatedrà zakoƒ-
czy∏a defilada pododdzia∏ów wojska, policji
i stra˝y po˝arnej. Zebrani przeszli ul. Piotrkow-
skà do pl. WolnoÊci, gdzie z∏o˝yli kwiaty pod
pomnikiem Tadeusza KoÊciuszki.

60. rocznica zakoƒczenia 
II wojny Êwiatowej w Europie

8 maja 2005 r. odby∏y si´ w ¸odzi obchody
60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej
w Europie. W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏
kombatanci polskich jednostek bojowych wal-
czàcych na wszystkich frontach II wojny Êwiato-
wej oraz ˝o∏nierze Polskiego Paƒstwa Podziem-
nego.

Dla uczczenia pami´ci poleg∏ych ˝o∏nierzy
koalicji antyhitlerowskiej oraz cywilnych ofiar
II wojny Êwiatowej uroczystoÊci rozpocz´∏a
msza w ∏ódzkim koÊciele garnizonowym. ¸ódz-
ki samorzàd reprezentowali: wicemarsza∏ek wo-
jewództwa ∏ódzkiego Krzysztof Makowski
i przewodniczàcy Rady Miasta ¸odzi Sylwester
Paw∏owski.

Nast´pnie z∏o˝ono kwiaty na p∏ycie Grobu
Nieznanego ˚o∏nierza.

Primus Inter Pares
9 maja w ∏ódzkim OÊrodku Inicjatyw Arty-

stycznych odby∏ si´ fina∏ regionalnej edycji kon-
kursu „Primus Inter Pares”, organizowanego
przez Zrzeszenie Studentów Polskich. Tytu∏em
„Najlepszego wÊród równych” uhonorowano
Ew´ Rusieckà, studentk´ Uniwersytetu Me-
dycznego w ¸odzi. W imieniu zarzàdu woje-
wództwa ∏ódzkiego gratulacje, ˝yczenia oraz
upominek przekaza∏ wicemarsza∏ek Zbigniew
¸uczak.

„Wierz ,́ ˝e to wyró˝nienie b´dzie dla pani
motywacjà do dalszej nauki i wytrwa∏ej pracy.
˚ycz´ pani kolejnych sukcesów oraz konse-
kwencji i powodzenia w realizacji wszystkich
planów, zarówno zawodowych, jak i osobi-

stych” – powiedzia∏ Zbigniew ¸uczak. „Primus
Inter Pares” to jedno z najpowa˝niejszych i bez-
precedensowych przedsi´wzi´ç akademickich
w skali kraju. Celem konkursu jest nagradzanie
najwybitniejszych studentów za ich wysi∏ek i re-
zultaty pracy na uczelni, ale tak˝e poza jej mu-
rami. Kapitu∏a konkursu „Primus Inter Pares”
bierze tak˝e pod uwag´ aktywnoÊç spo∏ecznà
kandydatów do tytu∏u. Historia i geneza przed-
si´wzi´cia si´ga poczàtków wolnego ruchu stu-
denckiego w Polsce, czyli po∏owy lat szeÊçdzie-
siàtych ubieg∏ego stulecia, kiedy to w Êrodowi-
sku akademickim zaistnia∏a potrzeba nagradza-
nia najwybitniejszych studentów.

Piramida Dobrej Woli 2005
9 maja w ramach obchodów Dnia Walki

z Dyskryminacjà Osób Niepe∏nosprawnych od-
by∏o si´ spotkanie pod has∏em „Piramida do-
brej woli”. Uczestniczy∏y w nim cz∏onek zarzà-
du Dorota Biskupska-Neidowska oraz dyrek-
tor Regionalnego Centrum Polityki Spo∏ecznej
Anna Mroczek. Kilkaset osób – wÊród nich
uczniowie szkó∏ integracyjnych, uczestnicy
warsztatów terapii zaj´ciowej, a tak˝e cz∏onko-
wie stowarzyszeƒ i fundacji – wzi´∏o udzia∏
w zorganizowanym przez ¸ódzki Sejmik Osób
Niepe∏nosprawnych marszu integracyjnym.

Uczestnicy marszu przeszli ulicà Piotrkow-
skà od placu WolnoÊci do pasa˝u Schillera. 

Na r´ce wicemarsza∏ek Doroty Biskupskiej
-Neidowskiej z∏o˝ono petycj ,́ w której czytamy
m.in.: ¸ódzki Sejmik Osób Niepe∏nosprawnych
widzi pilnà potrzeb´ utworzenia w wojewódz-
twie ∏ódzkim placówek zajmujàcych si´ konsul-
tacjà, doradztwem, szkoleniami i szeroko poj´-
tà informacjà, przeznaczonà dla indywidual-
nych osób niepe∏nosprawnych, ich rodzin oraz
innych placówek pokrewnych. Dlatego zwraca-
my si´ do pana marsza∏ka województwa ∏ódz-
kiego Stanis∏awa Witaszczyka z proÊbà
o wsparcie w utworzeniu w województwie ∏ódz-
kim placówek pod nazwà: Regionalny OÊrodek
Informacji dla Osób Niepe∏nosprawnych.

Wicemarsza∏ek K. Makowski sk∏ada kwiaty na p∏ycie
Grobu Nieznanego ˚o∏nierza w 60. rocznic´
zakoƒczenia II wojny Êwiatowej.

E. Rusiecka (laureatka konkursu), premier M. Belka, 
wojewoda ∏ódzki S. Krajewski i wicemarsza∏ek Z. ¸uczak. 



Rocznica zakoƒczenia 
II wojny w ¸DK

9 maja w ¸ódzkim Domu Kultury odby∏o si´
spotkanie upami´tniajàce 60. rocznic´ zakoƒ-
czenia II wojny Êwiatowej. WÊród goÊci znaleêli
si´ byli ˝o∏nierze polskich jednostek bojowych,
˝o∏nierze Polskiego Paƒstwa Podziemnego,
a tak˝e cz∏onkowie stowarzyszeƒ oraz organiza-
cji kombatanckich i patriotycznych.

„Testament Polski Podziemnej zosta∏ wype∏-
niony. CzekaliÊmy na t´ chwil´ kilkadziesiàt lat
ale dziÊ mamy prawo czuç satysfakcj´” – tymi
s∏owami dr Janusz Wróbel z ∏ódzkiego oddzia∏u
Instytutu Pami´ci Narodowej zakoƒczy∏ wy-
k∏ad pt. „II wojna Êwiatowa – zwyci´stwo czy
kl´ska”.

Wspomnieniom tragicznych wydarzeƒ
sprzed kilkudziesi´ciu lat towarzyszy∏y recytacje
wierszy C.K. Norwida, K.K. Baczyƒskiego 
i B. Okud˝awy.

Wicemarsza∏ek Zbigniew ¸uczak w imieniu
zarzàdu województwa przekaza∏ zebranym wy-
razy najg∏´bszego uznania za poÊwi´cenie
w walce z okupantami oraz podzi´kowania za
s∏u˝b´ dla dobra Ojczyzny.

„Dla Polaków i dla wielu innych narodów
druga wojna Êwiatowa wraz z jej zakoƒczeniem
nie przynios∏a wyzwolenia politycznego. Przez
nast´pne pó∏ wieku narody te znajdowa∏y si´
pod dominacjà politycznà i gospodarczà
Zwiàzku Radzieckiego” – podsumowa∏ Zbi-
gniew ¸uczak.

Wizyta chiƒskiej prowincji
12 maja delegacja z chiƒskiej prowincji Zhe-

jiang z Wang Xiaofengiem – zast´pcà dyrektora
Generalnego Departamentu Spraw Zagranicz-
nych na czele – goÊci∏a w Urz´dzie Marsza∏kow-
skim w ¸odzi. Podczas spotkania z cz∏onkiem
zarzàdu województwa ∏ódzkiego Dorotà Bi-
skupskà-Neidowskà dyskutowano na temat
perspektyw rozwoju wspó∏pracy gospodarczej,
spo∏ecznej i kulturalnej pomi´dzy regionem
∏ódzkim a prowincjà Zhejiang.

Wizyta by∏a okazjà do zaprezentowania go-
Êciom potencja∏u ekonomicznego i walorów tu-
rystycznych regionu ∏ódzkiego, a tak˝e wymia-
ny doÊwiadczeƒ w dziedzinie pozyskiwania in-
westorów i tworzenia nowych miejsc pracy.
Chiƒczycy przedstawili g∏ówne atuty prowincji
Zhejiang, która pod wzgl´dem rozwoju gospo-
darczego zajmuje 4 miejsce w kraju, a wzrost
PKB w latach 1979-98 wynosi∏ 13%.

Wang Xiaofeng przybli˝y∏ histori ,́ kultur´
i tradycj´ prowincji, podzieli∏ si´ równie˝ wra˝e-
niami z pobytu w naszym kraju i w stolicy re-
gionu: „Nasza wizyta w województwie ∏ódzkim
jest cz´Êcià nawiàzywania kontaktów bizneso-
wych w Europie Ârodkowo-Wschodniej. Z na-
szych obserwacji wynika, ˝e region ∏ódzki jest
ciekawym miejscem do prowadzenia dzia∏alno-
Êci gospodarczej. Âwiadczà o tym planowana
sieç autostrad, rozwój inwestycji w ¸ódzkiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej i wyniki badaƒ
Center for Economics and Business Research,
sytuujàce wasze województwo na 24. miejscu
w Europie i 3. w Polsce.

Zwieƒczeniem spotkania by∏o podpisanie
memorandum o rozwijaniu wspó∏pracy w dzie-
dzinie gospodarki, kultury i sportu.

Dobry rok dla województwa
13 maja na Wydziale Ekonomiczno-Socjolo-

gicznym Uniwersytetu ¸ódzkiego odby∏a si´
debata „Województwo ∏ódzkie w rok po przy-
stàpieniu do UE”, zorganizowana przez ¸ódzki
Urzàd Wojewódzki i Instytut Europejski.

Uczestnicy spotkania byli zgodni, ˝e by∏ to
dobry rok dla naszego regionu i jego stolicy.
WÊród pozytywnych wydarzeƒ wymieniano
nowe inwestycje, budow´ autostrad oraz popra-
w´ warunków ˝ycia mieszkaƒców wsi.

– Przystàpienie do wspólnoty stwarza szans´
na d∏ugotrwa∏y rozwój spo∏eczno-gospodarczy
zarówno Polski, jak i województwa ∏ódzkiego –
powiedzia∏ marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk. 

– Najbli˝sze kilkanaÊcie lat b´dzie wa˝nym
okresem dla naszego województwa. Aby w zna-
czàcy sposób podnieÊç rang´ regionu, poprawiç
warunki ˝ycia ludnoÊci oraz zapewniç dalszy
wzrost atrakcyjnoÊci lokalizacyjnej i przycià-
gnàç niezb´dny dla rozwoju kapita∏ – nale˝y
prowadziç planowe dzia∏ania, skoordynowane
w skali ca∏ego województwa. S∏u˝y temu przy-
gotowywana przez Urzàd Marsza∏kowski stra-
tegia rozwoju województwa ∏ódzkiego na naj-
bli˝sze lata – doda∏ Stanis∏aw Witaszczyk.

Jako ostatni w debacie g∏os zabra∏ premier
RP Marek Belka. Zdaniem M. Belki o udanym
pierwszym unijnym roku Êwiadczà wyniki ba-
daƒ opinii publicznej. Premier doda∏ równie˝:
„Elity polityczne w Polsce sà o wiele bardziej
krytyczne wobec Unii ni˝ spo∏eczeƒstwo. Dlate-
go dobrze, ˝e o konstytucji europejskiej zadecy-
dujà Polacy w referendum a nie na przyk∏ad
parlament”.

W spotkaniu wzi´li równie˝ udzia∏ wojewoda
∏ódzki Stefan Krajewski, prezydent ¸odzi Jerzy
Kropiwnicki, dyrektor generalny Instytutu Eu-
ropejskiego Kazimierz Sobotka oraz parlamen-
tarzyÊci, prezydenci miast, burmistrzowie i wój-
towie gmin, samorzàdowcy, ludzie nauki i biz-
nesu.
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Wang Xiaofeng i cz∏onek zarzàdu Dorota Biskupska-Neidowska.

Od lewej: marsza∏ek S. Witaszczyk, 
wiceminister ds. europejskiech UKIE 

J. Pietras, premier M. Belka, 
wojewoda ∏ódzki S. Krajewski.



Wsiedzibie sta∏ego przedstawicielstwa RP
przy Unii Europejskiej odby∏o si´ spo-

tkanie reprezentantów polskich biur regional-
nych z ambasadorem Markiem Grelà. Amba-
sador przedstawi∏ dyrektorom biur g∏ówne te-
maty prac rady w pierwszym pó∏roczu 2005 r.,
czyli w czasie prezydencji luksemburskiej. Pod-
kreÊli∏, i˝ jest to niezwykle wa˝ny okres dla
przysz∏oÊci UE, poniewa˝ ju˝ wkrótce zapadaç
b´dà w Brukseli decyzje dotyczàce bud˝etu
Unii na lata 2007-2013, reformy polityki spój-
noÊci i reformy polityki rolnej. Równolegle
trwajà tak˝e prace rady i parlamentu nad
wzbudzajàcà wiele kontrowersji dyrektywà
us∏ugowà. Ambasador Grela interesowa∏ si´ te˝
problemami, jakie napotykajà w Brukseli pol-
skie przedstawicielstwa regionalne. Wyrazi∏
równie˝ zaniepokojenie zdolnoÊcià absorpcyj-
nà funduszy strukturalnych w regionach.
W czasie dyskusji zaproponowano spotkanie
na ten temat, do udzia∏u w którym zaproszeni
zostanà regionalni eksperci i cz∏onkowie zarzà-
dów z poszczególnych województw.

HHH

WBrukseli oficjalnie przedstawiony zosta∏
opis projektu prezentacji podczas impre-

zy „Open Days”, którà województwo ∏ódzkie
przygotowuje w ramach konsorcjum utworzo-
nego wspólnie z województwem lubelskim oraz
z partnerami hiszpaƒskimi. Ostatecznie cykl
planowanych przez nas 10 - 13 paêdziernika
w Brukseli imprez nosi wspólnà nazw´ „Od
konwergencji do konkurencyjnoÊci“. Grupa re-
gionów zaanga˝owanych w realizacj´ tego pro-
jektu przedstawi skutecznoÊç i efektywnoÊç
prowadzonej przez nie polityki strukturalnej
oraz wnioski na przysz∏oÊç. Województwo
∏ódzkie zaprezentuje nasze doÊwiadczenia
z funduszami przedakcesyjnymi oraz proces
dostosowania do zasad obowiàzujàcych pe∏-
nych cz∏onków UE. W wypadku konwergencji,
oprócz ∏ódzkiego i lubelskiego (regionów z no-
wych krajów UE, o PKB ni˝szym ni˝ 75% war-
toÊci liczonej dla ca∏ej Unii), w komponencie
konkurencyjnoÊç wystàpià regiony hiszpaƒskie
uznawane wed∏ug standardów unijnych za le-
piej rozwini´te: Kastylia-León, Kantabria oraz
Baleary i La Rioja. 

HHH

KilkanaÊcie tysi´cy mieszkaƒców Brukseli
i turystów odwiedzi∏o stoisko promocyjne

województwa ∏ódzkiego w Komitecie Regionów
30 kwietnia. W przededniu pierwszej rocznicy
historycznego rozszerzenia UE o nowych cz∏on-
ków z Europy Ârodkowo-Wschodniej, w Bruk-
seli zorganizowana zosta∏a impreza pod nazwà
„Drzwi otwarte instytucji europejskich”. G∏ów-
nym celem przedsi´wzi´cia by∏o otwarcie insty-
tucji europejskich dla mo˝liwie najszerszego
kr´gu goÊci oraz zaprezentowanie w∏asnej roli
w procesie kszta∏towania wspó∏czesnej Europy.

Organizatorzy stworzyli równie˝ okazj´ do za-
prezentowania zwiedzajàcym niektórych euro-
pejskich regionów. S∏u˝y∏a temu przygotowana
w siedzibie Komitetu Regionów impreza pro-
mocyjna, podczas której prezentowa∏o si´ oko-
∏o 30 regionów z ca∏ej Europy. Znalaz∏o si´
wÊród nich równie˝ województwo ∏ódzkie, któ-
rego udzia∏ w tym przedsi´wzi´ciu zorganizo-
wany zosta∏ wspólnie przez  Regionalne Biuro
Województwa ¸ódzkiego w Brukseli oraz De-
partament Promocji i Wspó∏pracy Zagranicznej
Urz´du Marsza∏kowskiego.
W imprezie wzi´∏a udzia∏ oficjalna delegacja na-
szego regionu pod przewodnictwem Doroty Bi-
skupskiej-Neidowskiej – cz∏onka zarzàdu woje-
wództwa ∏ódzkiego. W ramach przygotowane-
go przez nas stoiska, przyby∏ym 15 tysiàcom
goÊci prezentowano dziedzictwo kulturowe, wa-
lory turystyczne i potencja∏ gospodarczy woje-
wództwa oraz wchodzàcych w jego sk∏ad jedno-
stek samorzàdowych. WÊród najm∏odszch
zwiedzajàcych najwi´kszà atrakcjà okaza∏y si .́..
balony z emblematem regionu, wr´czane ka˝de-
mu dziecku przez przebranego za clowna przed-

stawiciela ¸ódzkiego Teatru Pantomimy. 
Pobyt w Brukseli przedstawiciela w∏adz nasze-
go województwa stanowi∏ tak˝e okazj´ do spo-
tkania z reprezentantami regionu partnerskie-
go – landu Styria – którzy przygotowali swoje
stoisko w ramach tej samej imprezy. Podczas
spotkania Doroty Biskupskiej-Neidowskiej
wraz z Claudià Suppan, dyrektorem biura lan-
du Styria w Brukseli, rozmawiano mi´dzy inny-
mi na temat mo˝liwoÊci rozwoju dalszej wspó∏-
pracy mi´dzy naszymi regionami oraz biurami
przedstawicielskimi w Brukseli. Pani marsza∏ek
z∏o˝y∏a równie˝ wizyt´ w siedzibie Regionalne-
go Biura Województwa ¸ódzkiego, podczas
której dyrektor Mariusz Mielczarek przedsta-
wi∏ efekty dzia∏aƒ biura w ostatnich miesiàcach
przez naszà placówk´ oraz zaprezentowa∏ pla-
ny na najbli˝szà przysz∏oÊç.

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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Claudia Suppan, dyr. biura landu 
Styria oraz cz∏onek zarzàdu 

Dorota Biskupska-Neidowska.

Stoisko promocyjne województwa
∏ódzkiego w Brukseli.
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Nazwy ulicom 
wewn´trznym nadawaç
mogà jedynie rady gmin

Gminne ulice wewn´trzne sà ulicami pu-
blicznymi – uzna∏ Naczelny Sàd Admini-
stracyjny, orzekajàc w poszerzonym sk∏a-
dzie.

Uchwa∏a ta by∏a niecierpliwie oczekiwa-
na przez wiele gmin. Naczelny Sàd Admi-
nistracyjny rozstrzygnà∏, kto mo˝e nada-
waç nazwy ulicom wewn´trznym, np. osie-
dlowym. Przepisy ustawy o samorzàdzie
gminnym, powierzajàce radom gminy
ustalanie m.in. nazw ulic i placów, mówià
bowiem jedynie o ulicach publicznych.

NSA stwierdzi∏, ˝e ustawowe okreÊlenie
ulicy odnosi si´ zarówno do ulic publicz-
nych, jak i niepublicznych, a wi´c równie˝
wewn´trznych, m.in. osiedlowych. ˚adne
ulice nie mogà pozostawaç bezimienne.
Ma to znaczenie zarówno dla ró˝nego ro-
dzaju ewidencji i planowania, jak i dla sa-
mych mieszkaƒców. Nie mo˝e jednak tego
robiç zarzàdca (lub w∏aÊciciel) terenu. Je-
dynym organem, który ma kompetencje
do nadawania nazw ulicom publicznym
i niepublicznym w drodze uchwa∏y jest ra-
da gminy. Podstaw´ prawnà stanowi w tym
przypadku art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
o samorzàdzie gminnym, mówiàcy, i˝ do
wy∏àcznej w∏aÊciwoÊci rady gminy nale˝y
podejmowanie uchwa∏ w sprawach herbu
gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz
wznoszenia pomników. Je˝eli gmina ma
status miasta, to jest podzielona na ulice,
które muszà posiadaç nazwy. W innych
gminach ten wymóg odnosi si´ do miejsco-
woÊci, w których istnieje podzia∏ na ulice.
Z kompetencji rad gmin wy∏àczone sà na-
tomiast np. dojazdy do gruntów rolnych
czy do obiektów u˝ywanych przez przed-
si´biorców.

Zgodnie z prawem geodezyjnym i karto-
graficznym – przypomnia∏ NSA – do za-
daƒ gminy nale˝y te˝ utrzymywanie w na-
le˝ytym stanie tabliczek z nazwami ulic
i placów oraz ustalanie numerów porzàd-
kowych nieruchomoÊci zabudowanych
i nieruchomoÊci przeznaczonych pod za-
budow ,́ a tak˝e prowadzenie i aktualizo-
wanie tej ewidencji (sygn. akt II OPS 2/05).

Prezydent nie musi wyda-
waç zarzàdzenia w przed-
miocie wniesienia skargi

Prezydent miasta nie musia∏ wydawaç
zarzàdzenia o wniesieniu do sàdu admini-
stracyjnego skargi, którà sam podpisa∏.

Ustawa o samorzàdzie gminnym przewi-
duje, ˝e gmina mo˝e z∏o˝yç do sàdu admi-
nistracyjnego skarg´ na rozstrzygni´cie or-
ganu nadzorczego. Podstawà jest uchwa∏a
lub zarzàdzenie organu, który podjà∏ za-
kwestionowanà w trybie nadzoru uchwa∏´
lub zarzàdzenie.

W konkretnym przypadku prezydent za-
skar˝y∏ do wojewódzkiego sàdu admini-
stracyjnego rozstrzygni´cie nadzorcze wo-
jewody i sam podpisa∏ skarg .́ Wojewoda
uniewa˝ni∏ cz´Êciowo zarzàdzenie prezy-
denta, zatwierdzajàce regulamin przewo-
zów lokalnego przedsi´biorstwa komuni-
kacyjnego. Uzna∏, ̋ e zakazy, obowiàzujàce
pasa˝erów autobusów i tramwajów sà
przepisami porzàdkowymi, które okreÊla
rada gminy, a prezydent miasta wkroczy∏
w jej kompetencje. W skardze do sàdu pre-
zydent zarzuci∏, ˝e regulamin przewozów,
zatwierdzony jego zarzàdzeniem, nie sta-
nowi przepisów porzàdkowych. Takowe
zawiera uchwa∏a rady miasta.

Wojewódzki sàd administracyjny odrzu-
ci∏ skarg ,́ poniewa˝ prezydent miasta nie
do∏àczy∏ do niej zarzàdzenia o zaskar˝eniu
do sàdu rozstrzygni´cia wojewody. Dostar-
czy∏ je dopiero po terminie wniesienia
skargi, potwierdzajàc tym samym ten fakt
z mocà wstecznà. 

W skardze kasacyjnej do Naczelnego
Sàdu Administracyjnego prezydent argu-
mentowa∏, ˝e skoro osobiÊcie podpisa∏
skarg ,́ to przy swoim jednoosobowym
kierownictwie nie musia∏ ju˝ wydawaç za-
rzàdzenia. NSA uzna∏ racje prezydenta
i uchyli∏ postanowienie.

Sàd uzna∏ za uzasadnione zarzuty skar-
gi kasacyjnej, w której dowodzono, ˝e pre-
zydent miasta mia∏ prawo do potwierdze-
nia w póêniejszym terminie wniesionej
skargi. Stwierdzi∏ wr´cz, ˝e takie zarzàdze-
nie jest tu w ogóle niepotrzebne, poniewa˝
prezydent miasta nie musi go sam sobie
wydawaç (sygn. OSK 1680/04). 

Prezydent p∏aci grzywn´
za niezgodne z prawem
dzia∏anie urz´dnika 

Osoby sprawujàce kierownicze funkcje
w organach administracji ponoszà odpo-
wiedzialnoÊç – tak˝e materialnà – za nie-
zgodne z prawem dzia∏anie podleg∏ych im
urz´dników.

Wojewódzki sàd administracyjny zdecy-
dowa∏ o na∏o˝eniu kary grzywny na prezy-
denta miasta za bezzasadne wyd∏u˝enie ter-
minu wydania decyzji. Sàd uzna∏, ˝e dosz∏o
do naruszenia art. 154 prawa o post´powa-
niu przed sàdami administracyjnymi. Prze-
pis ten stanowi m.in., ̋ e w razie bezczynno-
Êci organu po wyroku uchylajàcym lub
stwierdzajàcym niewa˝noÊç aktu lub czyn-
noÊci, strona mo˝e za˝àdaç wymierzenia
organowi grzywny. Osobie, która ponios∏a
szkod´ wskutek niewykonania orzeczenia
sàdu, s∏u˝y roszczenie o odszkodowanie.
Grzywna si´gaç mo˝e nawet 20.000 z∏.

W tym wypadku grzywny domaga∏ si´
mieszkaniec gminy, w zwiàzku z wyrokiem
sàdu uchylajàcym decyzje prezydenta mia-
sta i samorzàdowego kolegium odwo∏aw-
czego. Sprawa wróci∏a do prezydenta, któ-
ry powinien wydaç nowà decyzj .́ T´ wyda-
no dopiero 6 dni po wys∏aniu skargi do sà-
du i 4 miesiàce po wyroku, choç kodeks
post´powania administracyjnego przewi-
duje termin 30-dniowy, a w sprawach bar-
dziej skomplikowanych – 60-dniowy. Sàd
zwróci∏ tak˝e uwag ,́ ˝e skoro nie mo˝na
by∏o dotrzymaç terminu z powodu „nawa-
∏u spraw i skarg”, to zainteresowanych po-
winno si´ o tym zawiadomiç.

Na marginesie tego wyroku sàd wskaza∏,
˝e przepis, na podstawie którego wymie-
rzono prezydentowi grzywn ,́ sàdy admini-
stracyjne muszà stosowaç w okreÊlonych
sytuacjach. Da∏ tym samym jasno do zro-
zumienia, ˝e wszyscy sprawujàcy kierowni-
cze funkcje w organach administracji po-
winni ustawicznie dbaç o to, aby dzia∏a∏y
one zgodnie z prawem i stosowa∏y si´ do
obowiàzujàcych przepisów. JeÊli bowiem
zawinià urz´dnicy, odpowiedzialnoÊç, tak-
˝e materialnà, za nieprawid∏owoÊci poniosà
ich prze∏o˝eni (sygn. akt I SA/Wa 2067/04).

Z orzecznictwa sàdów 
administracyjnych

prawo

Opracowa∏ dr Robert Adamczewski
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W Kutnie dzia∏a obecnie 10 hoteli i moteli
dysponujàcych ∏àcznie oko∏o 200 ∏ó˝kami.
Uzupe∏nieniem bazy noclegowej sà miejsca
w obiektach zabytkowych (zamek w Oporowie
i muzeum w KroÊniewicach). Natomiast do
1996 roku w stolicy powiatu kutnowskiego nie
by∏o ani jednego takiego obiektu i goÊcie od-
wiedzajàcy gród nad Ochnià musieli korzystaç
z noclegu w ¸odzi czy P∏ocku. 

Zdaniem kutnowskich samorzàdowców, po-
wstanie nowoczesnej bazy hotelowej jest efek-
tem przede wszystkim zapotrzebowania na
miejsca noclegowe, jakie wytworzy∏o si´ na
skutek powi´kszajàcej si´ z roku na rok liczby
firm zachodnich, prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà w Kutnie. Du˝e znaczenie mia∏a
te˝ lokalizacja w Kutnie Europejskiego Cen-
trum Ma∏ej Ligi Baseballu. Organizowane na
prze∏omie lipca i sierpnia turnieje baseballowe
Êciàgajà przecie˝ nie tylko dzieci´ce dru˝yny
sportowe z ca∏ego Êwiata, ale równie˝ turystów
interesujàcych si´ tà nadal jeszcze nowà w na-
szym kraju dyscyplinà sportowà. Kutnowska
starówka po rewitalizacji sta∏a si´ jednym z bar-
dziej przyjemnych miejsc w stolicy powiatu
kutnowskiego. Dlatego te˝ ch´tnie inwestorzy
wybierajà centrum miasta na lokalizacj´ no-
wych hoteli, restauracji i kawiarni. W samym
centrum miasta na przestrzeni jednego kilome-
tra kwadratowego w ostatnim czasie powsta∏y

4 nowe placówki noclegowe z zapleczem ga-
stronomicznym. Wszystkie hotele w Kutnie sà
zadbane i czyste. Korzystajàcy z ich us∏ug go-
Êcie poza noclegiem majà równie˝ mo˝liwoÊç
zjedzenia posi∏ków. Noc w Kutnie w jednooso-
bowym pokoju hotelowym kosztuje oko∏o 100
z∏otych. Kutno tym samym staje si´ coraz bar-
dziej atrakcyjnym miejscem dla ludzi z ze-

wnàtrz. Jak zapewniajà w∏odarze miasta, warto
przyjechaç do Kutna, ˝eby nie tylko prowadziç
tu interesy, ale równie˝ przespacerowaç si´ ∏ad-
nà ulicà Królewskà, czy te˝ szukajàc zapomnie-
nia od codziennych obowiàzków, posiedzieç na
odnowionym placu Pi∏sudskiego.

Wojciech Petera

Jednym z najlepszych produktów turystycz-
nych ziemi ∏owickiej jest jej wcià˝ ˝ywa kultura
ludowa. Barwne ∏owickie pasiaki, Êpiew i mu-
zyka zawsze wyró˝nia∏y region ∏owicki spoÊród

innych regionów w Polsce. Dlatego te˝ z du˝ym
zainteresowaniem odwiedzajàcych ¸owicz tu-
rystów z ca∏ej Polski spotka∏a si´ wydana przez
¸owicki OÊrodek Kultury p∏yta CD, prezentu-
jàca weselne przyÊpiewki ∏owickie w oryginal-
nych, ludowych wykonaniach. Teksty i melodie
sà autentyczne. PrzyÊpiewki te mo˝na jeszcze
us∏yszeç na wielu wiejskich weselach.

W nagraniu p∏yty wzi´li udzia∏ muzycy star-
szego pokolenia z ¸owicza, Kocierzewa i Bo-
czków Che∏moƒskich oraz dzieci z zespo∏u
„Koderki”, którym przygrywa∏a sk∏adajàca si´
ze skrzypka i b´bnisty, grajàca na autentycz-
nych instrumentach ludowych kapela. Najstar-
sza tradycyjna ∏owicka kapela ludowa by∏a
dwuosobowa. 

–  W wieku XIX by∏y to ju˝ trzy instrumen-
ty: skrzypce, klarnet, b´ben albo skrzypce, b´-
ben lub harmonia. Sto lat póêniej by∏y to ju˝
cztery instrumenty: skrzypce, klarnet, harmo-

nia i b´ben. W latach 50. XX w. harmoni´
w sk∏adzie instrumentalnym kapeli zast´powa-
no cz´sto akordeonem. Na wszystkich instru-
mentach grana jest ta sama melodia, z tym ˝e
na skrzypcach o oktaw´ wy˝ej – mówi Robert
St´pniewski, rzecznik prasowy Urz´du Miasta
w ¸owiczu. 

Jak wspominajà uczestnicy tej niecodziennej
,,weselnej sesji nagraniowej”, w latach 50. tylko
w ¸owiczu dzia∏a∏o 7 zespo∏ów folklorystycz-
nych, m.in. przy... komendzie Milicji Obywatel-
skiej, Poczcie Polskiej oraz w szko∏ach. W jed-
nym z zespo∏ów uczestniczy∏o ok. 100 osób,
które do ¸owicza z pobliskich wiosek doje˝-
d˝a∏y rowerami. W przyÊpiewkach przodowa-
∏y: Z∏aków Borowy, Boczki Che∏moƒskie
i Niedêwiada.

Pierwszà próbà zebrania autentycznych lu-
dowych nagraƒ by∏a wydana przez ¸owicki
OÊrodek Kultury w 2001 roku p∏yta kompakto-
wa „¸owickie granie”, b´dàca wycinkiem tra-
dycji muzycznych regionu ∏owickiego. Nast´p-
nà zaÊ, i to bardzo udanà, wydane 2004 roku
,,¸owickie przyÊpiewki’’.

W.P.

Hotelowy boom w Kutnie
Z myÊlà o turystach i inwestorach

Ksi´stwo w rytmie folku
¸owickie przyÊpiewki weselne

Parowy janinowskie – rezerwat.



Pami´tajà o sobie zawsze. Jerzy Kacperski,
szef kombatantów na powiat radomszczaƒski,
prowadzi dok∏adnà ewidencj´ konspiracyjnych
szeregów z czasów drugiej wojny. Ich wszyst-
kich, choç z ugrupowaƒ o ró˝nym zabarwieniu
politycznym, ∏àczà lata walki i wspólny cel 
– niepodleg∏a Ojczyzna, wolna Polska. Jerzy
Kacperski powiada, ˝e w okr´gu piotrkowsko
– radomszczaƒskim, który uchodzi∏ w czasie
wojny za jedno z najwi´kszych centrów konspi-
racji, ˝yje jeszcze 800 kombatantów.

W 60. rocznic´ zakoƒczenia dzia∏aƒ wojen-
nych do Muzeum Regionalnego w Radomsku
zaproszono grup´ ˝o∏nierzy Armii Krajowej,
˝eby wr´czyç im medal Pro Memoria (Ku Pa-
mi´ci), upami´tniajàcy wspania∏à kart´ ich ˝y-
cia. Medale ustanawia Urzàd do spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych. Dyrektor
tego urz´du, Jan Ozga, w obecnoÊci marsza∏ka
województwa Stanis∏awa Witaszczyka oraz
uczestniczàcej w spotkaniu m∏odzie˝y ze szkó∏
Êrednich, wr´czy∏ owe odznaczenia kolejnej
grupie kombatantów.

Zarówno w Radomsku, jak i w Piotrkowie,
dobrà tradycjà sta∏y si´ zaj´cia z historii
z udzia∏em kombatantów, uczestników II woj-
ny Êwiatowej, czyli bezpoÊrednich Êwiadków

wydarzeƒ. Sà to ˝ywe lekcje historii.
Tak˝e i tym razem nie oby∏o si´ bez wspo-

mnieƒ. Pu∏kownik Stanis∏aw „Burza” Karliƒ-
ski, kawaler Orderu Virtuti Militari, legendar-
ny przywódca AK, który uciek∏ z niewoli ro-
syjskiej w paêdzierniku 1939 r. i natychmiast
przystàpi∏ do organizowania oddzia∏ów kon-
spiracyjnych, mówi∏: „PowtarzaliÊmy sobie, ˝e
przegrana bitwa nie oznacza przegranej woj-
ny“. Ale przecie˝ i zakoƒczona wojna nie przy-
nios∏a radoÊci. W∏adza ludowa nie by∏a przy-
chylna tym, którzy, jak on, nie chcieli podpisaç
„lojalki” wobec w∏adz. Spalono gospodarstwo
jego rodziców, a na niego wydano wyrok
Êmierci. Stanis∏aw „Burza” Karliƒski przez ca-
∏y czas pisa∏ pami´tniki, ale i te spalono razem
z gospodarskimi zabudowaniami. Uparcie od-
twarza∏ je, nie móg∏ jednak w tamtych czasach
myÊleç o wydaniu ksià˝ki w Polsce. Uczyni∏ to
dopiero w Kanadzie, dokàd wyemigrowa∏ na
d∏ugie lata. „˚yczy∏bym sobie, aby ten patrio-
tyzm, którym my byliÊmy przesàczeni, towa-
rzyszy∏ m∏odemu wspó∏czesnemu pokoleniu” –
zwraca∏ si´ p∏k „Burza” do m∏odzie˝y uczestni-
czàcej w spotkaniu. W pami´tnikach pozosta-
wi∏ Êlad swojej walki konspiracyjnej.

Z kolei Halina K´piƒska ps. Kora, uwa˝a

swoje zwiàzanie si´ z konspiracjà i walk´ za
wolnà Polskà za rzecz naturalnà. Wychowana
by∏a w duchu narodowych tradycji. Pochodzi
z rodziny rycerskiej, jej przodkowie utracili
majàtki za udzia∏ w walce o niepodleg∏oÊç, jej
ojciec zaÊ, wojskowy, by∏ odznaczany przez
marsza∏ka Pi∏sudskiego. Halina jako kilkuna-
stoletnia dziewczyna sta∏a si´ ∏àczniczkà od-
dzia∏ów konspiracyjnych. Po wojnie, kiedy pra-
cowa∏a jako lekarz, mówiono do niej nie ina-
czej tylko „Kora”. Do dziÊ zwracajà si´ tak do
niej w Piotrkowie, gdzie mieszka i uczy m∏o-
dzie˝ historii. Jest doprawdy ˝ywà historià 
II wojny. By∏a ∏àczniczkà komendy dywersyj-
nej, wozi∏a rozkazy od dowództwa do oddzia-
∏ów „Burzy”, „Gromu”, „B∏yskawicy”... – Le-
Êne drogi by∏y mi tak samo znane, jak Êcie˝ki
w przydomowym ogrodzie – wspomina „Ko-
ra”. Schwytana, przez gestapo, przetrzymywa-
na najpierw w Radomsku, a potem w Piotrko-
wie, m´czona przes∏uchaniami, nikogo nie wy-
da∏a, z jej ust nie pad∏o ˝adne nazwisko wspó∏-
towarzyszy walki. Wykupiono jà za ogromne
pieniàdze. „˚a∏owa∏am, ̋ e rozwiàzano oddzia-
∏y AK...” – wyzna∏a, dzi´kujàc za uhonorowa-
nie jej medalem Pro Memoria.

Anna Orzechowska

20 www.lodzkie.plPismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

region

O niepodleg∏à Polsk´

Historia na ˝ywo



kultura

Mi´dzynarodowy festiwal pn. ¸ódzkie Spo-
tkania Baletowe odbywa si´ w formie biennale
na scenie Teatru Wielkiego w ¸odzi i jest najpo-
wa˝niejszà imprezà baletowà w Polsce o zasi´gu
ogólnoeuropejskim.

Naczelnà ideà, jaka przyÊwieca ̧ ódzkim Spo-
tkaniom Baletowym od samego poczàtku jest
upowszechnianie wÊród publicznoÊci ¸odzi i re-
gionu ∏ódzkiego sztuki tanecznej poprzez prezen-
towanie najwybitniejszych zespo∏ów baletowych
Europy i Êwiata, uprawiajàcych wszystkie techni-
ki i style baletu: od czystej klasyki, poprzez styl
taƒca modern, demi-klasyk ,́ taniec etniczny, a˝
po awangard´ baletowà. Mo˝na wi´c okreÊliç
∏ódzki festiwal baletowy jako form´ edukacji na
najwy˝szym poziomie artystycznym.

W ciàgu 37 lat na scenie Teatru Wielkiego
wystàpi∏y m.in. Balet XX wieku Maurice'a Be-
jarta, Ballet Rambert z Londynu, Nederlands
Dans Theater z Holandii, Królewski Balet
Flandryjski z Belgii, Teatr Taƒca Borysa Ejfma-
na z Sankt Petersburga oraz zespo∏y baletowe
z Kuby, Kanady, USA, Francji, Niemiec, Portu-

galii i Szwajcarii.
XVIII ¸ódzkie

Spotkania Baletowe,
które odby∏y si´
w dniach 14 – 29 ma-
ja, wype∏ni∏y arty-
stycznà formu∏´ po-
przednich festiwali –
zaprezentowano pu-
blicznoÊci spektakle
baletu klasycznego
(„Jezioro ∏ab´dzie”
Piotra Czajkowskie-
go), wspó∏czesny te-
atr taƒca i ruchu
z W´gier, styl taƒca
modern z Madrytu,
taniec etniczny (Bal-
let Flamenco de Andalucia z Sewilli). Obejrzeli-
Êmy te˝ zespó∏ Teatru Wielkiego – Opery Naro-
dowej w Warszawie. 

Wspó∏organizatorami tegorocznych XVIII
¸ódzkich Spotkaƒ Baletowych 2005 byli: mar-

sza∏ek województwa ∏ódzkiego Stanis∏aw Wi-
taszczyk oraz prezydent miasta ¸odzi Jerzy
Kropiwnicki.

Stanis∏aw Dyzbardis 
– dyrektor festiwalu

XVIII ¸ódzkie 
Spotkania Baletowe

Carmina burana

Pod patronatem marsza∏ka województwa
∏ódzkiego Stanis∏awa Witaszczyka oraz prezy-
denta miasta ¸odzi Jerzego Kropiwnickiego, 
22 - 23 kwietnia w siedzibie Akademickiego
OÊrodka Inicjatyw Artystycznych w ¸odzi od-
by∏a si´ II edycja Przeglàdu Piosenki Poetyckiej
„Canticum Poeticum”.

Pomys∏odawca i g∏ówny realizator przeglàdu
Bo˝ena Pellowska-Chudobiƒska za cel postawi-
∏a sobie zaktywizowanie wokalistów z terenu
województwa ∏ódzkiego, autorów tekstów,
kompozytorów, poprzez stworzenie mo˝liwoÊci
prezentacji ich w∏asnych dokonaƒ twórczych.

Warunkiem dopuszczenia kandydatów do
przes∏uchaƒ konkursowych (oprócz odpowied-
niego poziomu artystycznego) by∏o wykonanie
co najmniej jednego, z dwu prezentowanych
utworów, b´dàcego dzie∏em autorów zwiàza-
nych z ¸odzià.

Poziom prezentacji mo˝na uznaç za wysoki.
Âwiadczy to o dobrej, profesjonalnej pracy pe-
dagogów z m∏odymi wykonawcami. Repertuar
by∏ ambitny, zró˝nicowany. 

W konkursie zwyci´˝yli: w kategorii 14-16 lat
– Dominika Rydz, 17-19 lat – Kaja Szulc, w ka-
tegorii - powy˝ej 20 lat: DorotaBonawenturcza-
k, Ilona Jewczak, Aleksandra Henkiel, Alek-
sandra Rek, w kategorii zespo∏ów Seven

Heaven Gimnazjum nr 7 w ¸odzi, w kategorii
autorów tekstów Barbara Zytka i Piotr Cho∏ys,
w kategorii  autorów muzyki Pawe∏ Humka,
Aleksandra Rek, Kaja Szulc, Margerita Szym-
czyk.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
uczestnictwa oraz pamiàtkowe programy.

Laureaci zaprezentowali si´ znakomicie. Cie-
kawy okaza∏ si´ te˝  wyst´p uczniów Ogólno-
kszta∏càcej Szko∏y Baletowej im. F. Parnella
w ¸odzi  wzbogacajàcy koncert romantycznymi
efektami wizualnymi. Pi´kne i szlachetne po∏à-
czenie: muzyki, poezji, taƒca. Spotka∏o si´ to
z du˝ym uznaniem widzów.

Trudno ju˝ dzisiaj uznaç „Canticum...” za
sta∏y element ˝ycia kulturalnego ¸odzi. By∏o to
wszak dopiero „drugie wydanie”. Dotychczaso-
we doÊwiadczenia wskazujà jednak na istotny
wzrost zainteresowania imprezà zarówno Êro-
dowisk twórczych, mediów, publicznoÊci, jak
i miejskich oraz wojewódzkich w∏adz samorzà-
dowych. Mo˝na si´ spodziewaç, ˝e w przysz∏ym
roku impreza rozroÊnie si´ do znacznie wi´k-
szych rozmiarów i stanie si´ kolejnà artystycznà
wizytówkà województwa ∏ódzkiego. 

„Ziemia ¸ódzka” by∏a jednym z patronów
medialnych „Canticum Poeticum” II.

M.Ch.

Canticum Poeticum II
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W roku 2004 Wojewódzki Fundusz Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w ¸odzi
przyjà∏ i rozpatrzy∏ 300 wniosków od osób zain-
teresowanych inwestowaniem w ekologi .́ W
ciàgu czterech miesi´cy tego roku takich wnio-
sków wp∏yn´∏o ju˝ blisko 250. Skàd taki wzrost
zainteresowania ekologicznymi pieni´dzmi?
Fundusz zmieni∏ polityk ,́ sta∏ si´ bardziej
otwarty i przyjazny ludziom, co natychmiast
zaowocowa∏o zwi´kszonym zainteresowaniem
potencjalnych beneficjentów.

Dzia∏alnoÊç WFOÂiGW w ¸odzi oparta jest
na prostej zasadzie: ka˝dy przedsi´biorca, któ-
rego firma zatruwa Êrodowisko, musi za to
zap∏aciç. Pieniàdze wp∏ywajà do funduszu i
mogà znów trafiç do... przedsi´biorców. Pod
jednym warunkiem: gotówk´ trzeba zainwesto-
waç w ochron´ Êrodowiska. Mo˝e to byç na
przyk∏ad budowa przyzak∏adowej lub przydo-
mowej oczyszczalni Êcieków, kolektorów s∏o-
necznych, likwidacja kot∏owni w´glowych i
budowa nowych, spalajàcych tzw. biomas .́ S∏o-
wem wszystko, co wp∏ywa pozytywnie na Êro-
dowisko naturalne. Fundusz oferuje korzystne
kredyty, dotacje i dop∏aty. Mo˝e te˝ umorzyç
cz´Êç po˝yczek, nawet o jednà trzecià – jeÊli rów-
nie˝ pieniàdze te przeznaczone b´dà na inwesty-
cje lub zadania ekologiczne.

Wi´kszoÊç takich klientów-inwestorów fun-
duszu stanowi∏y do tej pory samorzàdy. Wpraw-
dzie przedsi´biorstwa te˝ si´ga∏y po pomoc
publicznà w zakresie ochrony Êrodowiska, ale
zdaniem nowego zarzàdu funduszu, pracujàce-

go od po∏owy stycznia, firm ubiegajàcych si´ o
dofinansowanie powinno byç wi´cej. Wàtpliwo-
Êci budzi∏o równie˝ wykorzystanie tzw. dop∏at
do oprocentowania kredytu. Jest to oferta dla
tzw. osób fizycznych, które zaciàgajà kredyt w
wyznaczonym przez fundusz banku na inwesty-
cj´ ekologicznà, a odsetki sp∏aca fundusz. Pomi-
mo tak ciekawej oferty, ch´tnych by∏o niewielu.
Teraz jest ich dwa razy wi´cej ni˝ rok temu. Jak
to mo˝liwe?

– Zmieniamy wizerunek instytucji – mówi
Jaros∏aw Berger, prezes WFOÂiGW w ¸odzi. –
Prowadzimy innà polityk´ medialnà, rozbudo-
wujemy strony internetowe, prowadzimy kam-
pani´ informacyjnà w ca∏ym województwie. Jak
si´ okaza∏o, takie dzia∏ania promocyjne da∏y
spodziewane efekty.

Fundusz wspiera finansowo typowe inwesty-
cje ekologiczne: wysypiska odpadów, kot∏ownie,
budow´ kolektorów s∏onecznych, ale wydaje te˝
sporo pieni´dzy na edukacj´ ekologicznà. Dotu-
je konkursy wiedzy o ochronie Êrodowiska dla
m∏odzie˝y, wspiera stowarzyszenia niepe∏no-
sprawnych (w kwietniu kilkanaÊcie ∏ódzkich
placówek pracujàcych z dzieçmi i m∏odzie˝à nie-
pe∏nosprawnà organizowa∏o warsztaty pod
has∏em „ekomoda”) i ciekawe projekty. Na
przyk∏ad program edukacyjny prowadzony
przez ∏ódzkich harcerzy z Górnej, w ramach
którego stworzyli oni map´ zagro˝eƒ ekologicz-
nych w swojej dzielnicy. Z dofinansowania sko-
rzysta∏a tak˝e ∏ódzka policja, która wyposa˝y∏a
swój Êmig∏owiec w kamer´ termowizyjnà (fun-

dusz przeznaczy∏ na ten cel dotacj´ w wysokoÊci
ponad milion z∏otych). Kamera mo˝e wykry-
waç nielegalne zrzuty Êcieków, a tak˝e pozwoli
szybko reagowaç na po˝ary lasów. W tym roku
WFOÂiGW posiada w bud˝ecie ponad 
200 milionów z∏otych na inwestycje i zadania 
z dziedziny ochrony Êrodowiska.

Warto poinformowaç na ∏amach „Ziemi
¸ódzkiej”, ˝e fundusz udziela dofinansowania
w trzech podstawowych formach:

– po˝yczek – otrzymujà je podmioty gospo-
darcze i samorzàdy. Po˝yczka mo˝e pokryç
nawet 80% kosztów inwestycji. Pozosta∏e 20%
musi wy∏o˝yç ubiegajàcy si´ o dofinansowanie.
Fundusz mo˝e umorzyç do 35% po˝yczki

– dotacji – mogà si´ o nie ubiegaç podmioty
gospodarcze, instytucje paƒstwowe, a tak˝e
organizacje pozarzàdowe (czyli np. stowarzysze-
nia czy fundacje). WysokoÊç dotacji mo˝e
pokryç 40% kosztów inwestycji, zaÊ dotacje na
zadania z zakresu promocji i edukacji ekologicz-
nej nawet po∏ow´ kosztów

– dop∏at do oprocentowania kredytów – to
oferta dla przedsi´biorców i osób fizycznych, nie
prowadzàcych dzia∏alnoÊci gospodarczej. Fun-
dusz sp∏aca cz´Êç odsetek od kredytu zaciàgni´-
tego w jednym z dziesi´ciu wyznaczonych ban-
ków. Osoba bioràca kredyt sp∏aca mniejsze
odsetki. Kredyt mo˝e pokryç 70% wartoÊci
inwestycji. 

Wi´cej informacji na stronach internetowych:
www.wfosigw.lodz.pl

Oprac.: J.G.
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znane, a jednak nieznane
Ju˝ w XI wieku poÊród rozlewisk rzeki Bzu-

ry i jej dop∏ywów Uchanki, Bobrówki i Zwie-
rzyƒca, w miejscu dogodnym do przeprawy,
powsta∏ gród drewniano-ziemny o wyjàtkowym
znaczeniu strategicznym, przy którym za∏o˝o-
no osad´ zwanà ¸owiczem. Pochodzenie tej
nazwy nie jest dostatecznie wyjaÊnione. W jed-
nej z hipotez wywodzi si´ jà od okolicznych „∏o-
wisk”, w innej zaÊ od „∏owów”, b´dàcych pod-
stawowym zaj´ciem miejscowej ludnoÊci.

Przed 1136 rokiem osada, b´dàca siedzibà
kasztelanii, wraz z najbli˝szà okolicà, z nada-
nia monarchy, przesz∏a na w∏asnoÊç arcybisku-
pów gnieênieƒskich, co poÊwiadcza s∏ynna bul-
la papie˝a Innocentego II. Nowi w∏aÊciciele
w szybkim tempie przeprowadzili proces kolo-
nizacji oraz stworzyli dogodne warunki dla
rozwoju gospodarczego swych w∏oÊci. ¸owicz
sta∏ si´ wa˝nym oÊrodkiem administracji tych
dóbr, które zacz´to nazywaç mianem Ksi´stwa
¸owickiego. W 1355 roku, jak podaje kroni-
karz Jan z Czarnkowa, z inicjatywy arcybisku-
pa Jaros∏awa Bogorii Skotnickiego, w miejscu
dawnego grodu rozpocz´to budow´ zamku.
Duchowny ten przed 1358 rokiem dokona∏
równie˝ lokacji Starego Miasta. Kolejny arcy-
biskup Miko∏aj Kurowski w 1405 roku lokowa∏
Nowe Miasto, które wraz ze Starym Miastem
i podgrodziem oko∏o 1419 roku arcybiskup
gnieênieƒski i pierwszy prymas Polski Miko∏aj
Tràba po∏àczy∏ w jeden organizm miejski, na-
dajàc przywilej lokacyjny na prawie Êredzkim.
Równie˝ kolejni prymasi Wincenty Kot, Jan
¸aski, Jakub Uchaƒski rozbudowywali gród,
wznoszàc okaza∏e Êwiàtynie, klasztory, szpitale,
szko∏y oraz gmachy instytucji dobroczynnych.
Okres rozwoju ¸owicza zahamowa∏ najazd
Szwedów w 1655 roku, którzy opuszczajàc
miasto w czerwcu 1657 roku ograbili Êwiàtynie
i spalili wi´kszoÊç zabudowaƒ z zamkiem
w∏àcznie. Staraniem arcybiskupów, ¸owicz
w nied∏ugim czasie ponownie odzyska∏ swój
blask, stajàc si´ jednym z pi´kniejszych oÊrod-
ków miejskich w Rzeczpospolitej. W 1668 roku
pijarzy utworzyli tutaj wzorcowe kolegium,
charakteryzujàce si´ wysokim poziomem
kszta∏cenia, natomiast w 1700 roku, z inicjaty-
wy prymasa Micha∏a Radziejowskiego, erygo-
wano seminarium duchowne. W 1787 roku
dzi´ki prymasowi Micha∏owi Poniatowskiemu
na terenie zamkowym powsta∏a manufaktura
p∏óciennicza – jedna z nielicznych w ówczesnej
Polsce. Okres ÊwietnoÊci miasta koƒczà osta-
tecznie rozbiory. Od 1796 roku obszar Ksi´-
stwa ¸owickiego staje si´ w∏asnoÊcià rzàdu
pruskiego. W 1807 roku w∏àczono je do Ksi´-
stwa Warszawskiego, natomiast po 1815 roku
do Królestwa Polskiego. W 1820 roku dawne
dobra prymasowskie, liczàce oko∏o 200 wsi,
z ukazu cara Aleksandra I przesz∏y na w∏a-
snoÊç wielkiego ksi´cia Konstantego i jego ˝o-
ny Joanny Grudziƒskiej, która tytu∏owa∏a si´

ksi´˝nà ∏owickà. ¸o-
wicz na nowo zaczà∏
rozkwitaç w okresie
mi´dzywojennym.
Obecnie jest stolicà
powiatu, liczàcà oko-
∏o 83 tysi´cy miesz-
kaƒców. Jest równie˝
stolicà diecezji ∏owic-
kiej, utworzonej
w 1992 roku przez pa-
pie˝a Jana Paw∏a II.

Przynale˝noÊç tych
ziem od XII wieku do
dóbr arcybiskupstwa
gnieênieƒskiego zna-
czàco wp∏yn´∏a na
wykszta∏cenie wÊród
mieszkaƒców lokalnej
to˝samoÊci – zacz´li
nazywaç si´ dumnie
„Ksi´˝akami”. Stwo-
rzyli oni oryginalnà
kultur ,́ zwanà tak˝e
„ksi´˝ackà”, przeja-
wiajàcà si´ po dziÊ
dzieƒ w lokalnych
zwyczajach domo-
wych oraz w uni-
katowej tradycji. Jej
elementy widoczne sà
w barwnych strojach,
tak zwanych pasia-
kach ∏owickich, twór-
czoÊci artystów ludo-
wych, ozdobach do-
mowych, taƒcach,
pieÊniach ludowych
oraz kunsztownych wycinankach, ró˝norod-
nych w formie i kszta∏cie („kodry”, „gwiozdy”
i „tasiemki”). Folklor ∏owicki stanowi swoistà
wizytówk´ naszego regionu, zarówno w Polsce,
jak i za granicà.

Wymownym Êwiadectwem dawnej Êwietno-
Êci ¸owicza sà zabytki reprezentujàce pe∏nà
przepychu i rozmachu sztuk´ epoki baroku.
W samym sercu miasta znajduje si´ monumen-
talna Êwiàtynia pod wezwaniem Wniebowzi´-
cia NajÊwi´tszej Marii Panny i Âwi´tego Miko-
∏aja, podniesiona przez arcybiskupa Wojciecha
Jastrz´bca w 1433 roku do rangi kolegiaty, ty-
tu∏owana „przeÊwietnà”, „prymasowskà” i od
1999 roku „bazylikà mniejszà”. Od momentu
utworzenia diecezji ∏owickiej pe∏ni ona rol´ ko-
Êcio∏a katedralnego. Wa˝nym momentem
w dziejach tej Êwiàtyni by∏o sprowadzenie do
niej w 1651 roku relikwii Êwi´tej Wiktorii, któ-
rà obrano za patronk´ miasta. Wspania∏a trój-
nawowa bazylika po XVII-wiecznej przebudo-
wie utrzymana jest w stylu renesansowo–baro-
kowym. Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà o∏tarz
g∏ówny oraz zespó∏ pi´ciu kaplic prymasow-

skich. Najcenniejszà z nich jest kaplica Êwi´tej
Wiktorii, powsta∏a z inicjatywy prymasa Jaku-
ba Uchaƒskiego w 1580 roku jako kaplica gro-
bowa. Jej budow´ powierzono Janowi Micha-
∏owiczowi z Urz´dowa – najwi´kszemu polskie-
mu „mistrzowi kamienia” doby renesansu.
Krypta katedry kryje doczesne szczàtki dwuna-
stu prymasów Polski. Na szczególnà uwag´ za-
s∏uguje tak˝e Êwiàtynia pijarów pod wezwa-
niem Narodzenia NajÊwi´tszej Marii Panny
i Âwi´tego Wojciecha z lat 1672-1680, gmach
pomisjonarski z 1700 roku oraz ruiny gotyckie-
go zamku prymasowskiego, uwa˝anego w po-
∏owie XVII wieku przez pami´tnikarzy za „bu-
dowl´ wybornà i z kunsztem zbudowanà, nale-
˝àcà do najokazalszych w kraju”.

W tradycj´ ¸owicza wpisane sà szczególnie
uroczyste i barwne obchody Êwiàt koÊcielnych.
Okazjà do obcowania z ˝ywà ∏owickà kulturà
jest Êwi´to Bo˝ego Cia∏a. To doskona∏y mo-
ment, by podziwiaç nie tylko wspania∏e ludowe
stroje, ale przede wszystkim dumnà postaw´
„Ksi´˝aków” dyktowanà silnym poczuciem
to˝samoÊci regionalnej. 

Piotr Machlaƒski

Z wizytà 
w prymasowskim
grodzie
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Przez wiele lat koszykarki z ¸odzi i Pabianic
nale˝a∏y do Êcis∏ej czo∏ówki krajowej. Zespó∏
¸KS pierwszy medal (srebrny) zdoby∏ ju˝
w pierwszych mistrzostwach kraju (1930), kiedy
jeszcze nie istnia∏a liga. ̧ àcznie zespó∏ z al. Unii
(równie˝ pod nazwà ¸KS ˚ywiec) zdoby∏ 30
medali (9 z∏otych, 10 srebrnych i 11 bràzowych),
stajàc si´ zdecydowanie najbardziej utytu∏owa-
nà w historii ∏ódzkà dru˝ynà w grach.
Ostatni dotàd medal ̧ KS mia∏ w 2003
roku, kiedy zajà∏ trzecie miejsce.

Pabianiczanki pod firmà W∏óknia-
rza i póêniej jego sukcesorów – MTK
Heros, MTK Star Foods, Polfy i PZU
Polfy sta∏y na podium 15 razy (4-7-4),
a wkroczy∏y na nie po raz pierwszy
w 1983 roku (bràz). Ta dru˝yna nada-
∏a sportowà to˝samoÊç miastu, które
wychowa∏o wielu znanych lekkoatle-
tów, bokserów, pi∏karzy, ale w Êwiado-
moÊci kibiców w kraju jest kojarzone
przede wszystkim z koszykówkà.

W minionym sezonie ˝adnej z na-
szych dru˝yn nie dekorowano medala-
mi. Taka sytuacja zdarzy∏a si´ po raz
pierwszy od czasu, kiedy Polski Zwià-
zek Koszykówki wprowadzi∏ system
play-off do rozstrzygania rywalizacji,
a nastàpi∏o to w 1985 roku. Poprzed-
nio nie by∏o na podium dru˝yny z wo-
jewództwa ∏ódzkiego 21 lat temu! Na
finiszu rozgrywek w 1984 roku W∏ók-
niarz Pabianice zajà∏ 4 miejsce, a bro-
niàcy wówczas tytu∏u mistrzowskiego
¸KS 7. 

Przypomnienie odleg∏ych rozgry-
wek podkreÊla wymiar tego, co si´ sta-
∏o w minionym sezonie. PZU Polfa za-
j´∏a 4 miejsce, a ¸KS 6, ale ocena fini-
szu obu dru˝yn jest kraƒcowo ró˝na.
Dla pabianiczanek miejsce obok po-
dium jest kl´skà, a dla ∏odzianek szó-
sta lokata sukcesem. Obie dru˝yny
dzielà tylko dwa miejsca, ale przepaÊç, jeÊli cho-
dzi o oczekiwania, nadzieje i zainwestowane
Êrodki.

W ¸KS, podobnie jak w ostatnich kilku la-
tach, ko∏derka by∏a za krótka. Zespó∏ jednak
rozpoczà∏ pod wodzà trenera Witolda Baka
efektownie, bo od czterech zwyci´stw. Póêniej
jednak codziennoÊç dru˝yny z al. Unii zdomi-
nowa∏y problemy organizacyjne. Zawodniczki
mia∏y g∏owy zaprzàtni´te myÊlami o d∏ugach,
jak zwiàzaç koniec z koƒcem, a nie jak wygraç
najbli˝szy mecz. Przysz∏a seria pora˝ek. W roli
ratownika obsadzono za pi´ç dwunasta, ale jed-
nak jeszcze w samà por ,́ trenera Miros∏awa

TrzeÊniewskiego, który w roku 1997 doprowa-
dzi∏ ̧ KS do tytu∏u mistrza Polski, w nast´pnym
sezonie zdoby∏ srebro, a póêniej z Polfà Pabiani-
ce si´gnà∏ cztery razy po srebro i dwa razy po
bràz. W mig zmodyfikowa∏ taktyk´ ¸KS, zmo-
bilizowa∏ zespó∏, nak∏oni∏ wieloletnià kapitan
Daiv´ Jodeikaite, która 3 miesiàce wczeÊniej
urodzi∏a córeczk´ Emilk ,́ do udzia∏u w kluczo-

wym meczu z AZS Gorzów i... wygra∏!
W play-off ∏odzianki sprawi∏y niespodziank ,́

eliminujàc Cukierki Odr´ Brzeg i ostatecznie za-
j´∏y szóste miejsce. Powsta∏ zaczyn pod przysz∏e
sukcesy. TrzeÊniewski zarazi∏ swoim zapa∏em
zawodniczki, wyzwoli∏ ducha rywalizacji w ze-
spole, wcieli∏ si´ te˝ w mened˝era, podejmujàc
próby stworzenia solidnego bud˝etu na przysz∏y
sezon. Sukcesy odnoszà te˝ najm∏odsze koszy-
karki ¸KS, a praca m.in. by∏ych koszykarek
Daivy Jodeikaite i Eleny Agafonnikowej kie∏ku-
je nadziejà.

W kontekÊcie budowy hali widowiskowo-
sportowej, a tak˝e przypadajàcego w 2008 roku

jubileuszu 100-lecia klubu, wizja silnej dru˝yny,
z powodzeniem walczàcej o medale, majàcej
aspiracje wyst´pów w Eurolidze, promujàcej
miasto i region za granicà wydaje si´ kuszàca.
Odrodzenie pot´gi zespo∏u koszykarek ¸KS
powinno staç si´ sprawà ∏ódzkà, a nie tylko pro-
blemem prezesa klubu i sterników sekcji. Lo-
giczne wydaje si´ wpisanie takiego celu w stra-

tegi´ szefów sportu w naszym regionie.
Oczekujemy, ˝e zdo∏ajà oni uaktywniç
Êwiat biznesu, coraz ch´tniej inwestu-
jàcy w ¸ódzkiem.

Nieco inaczej ma si´ sytuacja w Pa-
bianicach. Strategiczni sponsorzy, silne
ekonomicznie firmy Polfy i PZU od lat
gwarantujà stabilizacj´ ekonomicznà.
Pod wzgl´dem organizacyjnym sekcja
koszykarek jest w czo∏ówce krajowej.
A jednak mo˝liwoÊci zosta∏y w tym se-
zonie zaprzepaszczone. Mimo znaczà-
cych wzmocnieƒ sk∏adu PZU Polfa
okaza∏a si´ s∏absza nie tylko od Lotosu
Gdynia, ale tak˝e od Wis∏y Can-Pack
Kraków i CCC Polkowice. Wymowne
jest, ˝e najwa˝niejsze, bo rozstrzygajà-
ce mecze w pó∏finale i rywalizacj´
o bràz pabianiczanki przegra∏y w swo-
jej hali. Trener Tadeusz Aleksandro-
wicz, który przez wiele lat zdoby∏
ogromne doÊwiadczenia w m´skiej ko-
szykówce, nie poradzi∏ sobie z zada-
niem integracji ˝eƒskiego zespo∏u. In-
dywidualnoÊci dru˝yny pozosta∏y nie-
spe∏nione i nie mia∏y tak twórczego
wp∏ywu na gr ,́ jak w ostatnich sezo-
nach. Za du˝o by∏o postaci bezbarw-
nych. Zawodniczki o znanych nazwi-
skach wchodzi∏y na boisko, ale widaç
by∏o, ̋ e nie czujà odpowiedzialnoÊci za
losy meczu.

Zespó∏ funkcjonowa∏ po prostu êle.
Nie wykreowa∏ liderek, a ka˝da za-

wodniczka gra∏a gorzej ni˝ w poprzednim sezo-
nie (nawet te, które wyst´powa∏y w innych ze-
spo∏ach). Wydaje si ,́ ˝e zespó∏ zosta∏ równie˝
nieco przeinwestowany. Przed sternikami PZU
Polfy stoi teraz trudne zadanie. Muszà posta-
wiç w∏aÊciwà i jednoznacznà diagnoz ,́ a ju˝
z pierwszych wypowiedzi po zakoƒczeniu sezo-
nu wynika, ˝e mogà mieç z tym k∏opoty. Ko-
szykówka w Pabianicach ma jednak solidne
podstawy i wiara w szybkie odrodzenie sfru-
strowanej niepowodzeniem dru˝yny jest w pe∏-
ni uzasadniona.

Marek Kondraciuk „Dziennik ¸ódzki”
Fot. Krzysztof Szymczak „Dziennik ¸ódzki”

Kibicom w ¸odzi i Pabianicach marzà si´ mecze ich dru˝yn
o medale. El˝bieta TrzeÊniewska z PZU Polfy (od lewej) 
w pojedynku z Birute Dominauskaite z ¸KS

PZU Polfa Pabianice czwarta, ¸KS szósty

Blisko siebie, ale i daleko


