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Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria
w miejscowoÊci Ramsau w Austrii goÊcili

cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódzkiego Stani-
s∏aw Olas oraz marsza∏ek województwa podkar-
packiego Leszek Deptu∏a. Wizyta mia∏a na celu
wypracowanie wspólnej formu∏y wspó∏pracy
mi´dzyregionalnej. Województwo ∏ódzkie ma
podpisanà umow´ o wspó∏pracy z krajem zwiàz-
kowym Styria. 

Ramsau jest jednym z wa˝niejszych oÊrodków
sportów zimowych w Austrii. Do tej niespe∏na
trzytysi´cznej miejscowoÊci co roku przyje˝d˝a
oko∏o 700 tysi´cy turystów. Kurort t´tni ˝yciem
praktycznie przez ca∏y rok. – Trudno uwierzyç,
˝e jeszcze kilkanaÊcie lat temu nasza miejsco-
woÊç by∏a nikomu nieznana – mówi∏ Helmut
Schrempf, burmistrz Ramsau. – Dzi´ki przemy-
Êlanej strategii dzia∏ania i wsparciu finansowemu
z funduszy strukturalnych UE uda∏o si´ wypro-
mowaç zupe∏nie nowy wizerunek naszego mia-
steczka, jako pr´˝nego centrum sportów zimo-
wych. 

W Ramsau znajduje si´ s∏ynna skocznia nar-
ciarska, na której odbywajà si´ zawody pucharu
Êwiata, trenuje tutaj m.in. Adam Ma∏ysz. Aus-
triacy zaproponowali pomoc przy tworzeniu po-
dobnych strategii rozwoju turystyki w regionach
∏ódzkim i podkarpackim. 

Stanis∏aw Olas przedstawi∏ gospodarzom
koncepcj´ wykorzystania êróde∏ geotermalnych
w Uniejowie w powiecie podd´bickim dla celów
turystycznych i uzdrowiskowych. Eksperci ze
Styrii zadeklarowali pomoc w przygotowaniu
studium wykonalnoÊci projektu uzdrowiska,
które b´dzie podstawà do ubiegania si´ o fundu-
sze strukturalne na ten cel. 

Kolejnym wa˝nym dla ¸odzi tematem by∏a
sprawa lotniska na Lublinku. W Grazu, stolicy
Styrii, znajduje si´ drugie co do wielkoÊci lotni-
sko w Austrii. Port przyjmuje rocznie ponad mi-
lion pasa˝erów. Dzia∏ajà na nim styryjskie linie
lotnicze. Lotniskiem zarzàdzajà Zak∏ady Miej-
skie Miasta Graz. Przedsi´biorstwo jest odpo-
wiedzialne równie˝ za dostaw´ ciep∏a, gazu i prà-
du, gospodark´ wodnà i Êciekowà oraz komuni-
kacj´ miejskà. Cz∏onek zarzàdu Stanis∏aw Olas
zaprosi∏ Wolfganga Malika, prezesa zarzàdu Za-
k∏adów Miejskich Miasta Graz do odwiedzenia
¸odzi i zadeklarowa∏ zorganizowanie spotkania
z wojewodà i w∏adzami ̧ odzi na temat przysz∏o-
Êci lotniska Lublinek. 

Tematem, który szczególnie interesowa∏ re-
gion ∏ódzki, by∏a równie˝ sprawa wspólnego

prowadzenia ze Styrià biura regionalnego
w Brukseli. Propozycja taka pad∏a ze strony au-
striackiej. W trakcie rozmów Stanis∏aw Olas go-
ràco popiera∏ ten pomys∏. Jak podkreÊla∏ Ste-
phan Hochfellner, kierownik Departamentu
Gospodarki i Pracy, reprezentujàcy rzàd kraju
zwiàzkowego Styria na spotkaniu w Ramsau, je-
go region zobowiàza∏ si´ w umowach o wspó∏-
pracy do prowadzenia zacieÊnionych kontaktów

z regionami partnerskimi, czego przyk∏adem jest
w∏aÊnie wspó∏praca w Brukseli. – Regiony pol-
skie sà szczególnie wa˝nymi partnerami dla Sty-
rii – podkreÊla∏ Stephan Hochfellner. Na poczàt-
ku czerwca Styria podpisa∏a umow´ o wspólnym
prowadzeniu biura z województwem kujawsko-
pomorskim. Województwo ∏ódzkie by∏oby dru-
gim regionem, który skorzysta∏by z propozycji
Austriaków.

Spotkanie w Alpach

Stanis∏aw Olas (w Êrodku) i Leszek Deptu∏a(trzeci od prawej)
wÊród gospodarzy konferencji.
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Departament Kultury, Edukacji i Sportu wraz z Wydzia∏em ds. Wdra˝ania Fundu-
szy Akcesyjnych dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸o-
dzi podj´∏y si´ koordynacji stworzenia atrakcji turystycznej pn. „Szlak kajakowy rze-
ki Warty”. Jest to inicjatywa, która mo˝e zostaç sfinansowana ze Êrodków funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, natomiast realizacji tego przedsi´wzi´cia mogà pod-
jàç si´ jednostki samorzàdu terytorialnego dorzecza Warty.

Pierwsze spotkanie inicjujàce realizacj´ przedsi´wzi´cia odby∏o si´ w sierpniu 
2004 r. w Za∏´czu Wielkim w formie konferencji pod nazwà „Sp∏yw kajakowy rzekà
Wartà jako element rozwoju turystyki w regionie ∏ódzkim”. Udzia∏ wzi´li  przedsta-
wiciele powiatów i gmin po∏o˝onych wzd∏u˝ Warty w granicach województwa ∏ódz-
kiego, a˝ po gmin´ Dobra w powiecie tureckim (woj.wielkopolskie). Zainteresowani
powstaniem szlaku podpisali list intencyjny, deklarujàc w ten sposób wol´ wspó∏dzia-
∏ania na rzecz aktywizacji turystyczno-gospodarczej terenów doliny Warty. Do
wspó∏pracy w∏àczone zosta∏o równie˝ Biuro Planowania Przestrzennego Wojewódz-
twa ¸ódzkiego, które z pomocà gmin dokona∏o pe∏nej inwentaryzacji obiektów po-
∏o˝onych w dorzeczu Warty.

W celu zapoznania realizatorów projektu z praktycznymi aspektami tworzenia szla-
ku, w czerwcu 2005 roku Urzàd Marsza∏kowski zorganizowa∏ szkolenie pn. „Kszta∏-
towanie produktu turystycznego w regionie ∏ódzkim na przyk∏adzie szlaku kajakowe-
go rzeki Warty’’, które sk∏ada∏o si´ z dwóch cz´Êci. Pierwsza obejmowa∏a teoretyczne
aspekty tworzenia produktu turystycznego w dolinie Warty, druga cz´Êç, praktyczna,
polega∏a na przep∏yni´ciu kajakami wybranych odcinków rzek Grabi, Widawki i War-
ty od Brzesek do Uniejowa, ∏àcznie 94 km. 

Sp∏yw zakoƒczy∏ si´ w sobot ,́ 18 czerwca, w Uniejowie, gdzie zorganizowano uro-
czysty piknik w ramach ogólnopolskich obchodów Âwi´ta Wody. 

Celem szkolenia oraz sp∏ywu szkoleniowo-rozpoznawczego by∏o przybli˝enie w∏a-
dzom mo˝liwoÊci stworzenia konkurencyjnej oferty z zakresu turystyki aktywnej na
terenie naszego województwa. Dokonano równie˝  podsumowania dotychczasowej
pracy ca∏ego zespo∏u oraz wytyczono nast´pne zadania do realizacji w zakresie two-
rzenia szlaku kajakowego na Warcie. W spotkaniu wzi´li udzia∏ m.in. przedstawiciele
w∏adz województwa z wicemarsza∏kiem Krzysztofem Makowskim, cz∏onkami zarzà-
du: Dorotà Biskupskà-Neidowskà, Stanis∏awem Olasem oraz burmistrz Uniejowa Jó-
zef Kaczmarek i prezes WFOÂiGW w ¸odzi Jaros∏aw Berger.

Sp∏yw kajakowy na Warcie
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Przed wstàpieniem do wspólnoty prawie 70 proc. produkcji naszych truskawek trafia∏o na
unijne rynki. Polska by∏a drugim po Hiszpanii producentem truskawek w Europie, a woje-
wództwo ∏ódzkie zajmowa∏o pod tym wzgl´dem trzecie miejsce w kraju. W ubieg∏ym roku
zbiory by∏y udane, a dodatkowo na rynku UE pojawi∏a si´ mro˝onka chiƒska. Do tej pory na-
sze magazyny zape∏nione sà w dwóch trzecich. W tym roku wysyp by∏ bardzo obfity. Czy ist-
nieje zatem potrzeba importowania truskawek? OczywiÊcie mro˝onych, bo w to, ˝e mamy
na targowiskach Êwie˝e chiƒskie truskawki, chyba nikt nie wierzy. JeÊli weêmiemy pod uwa-
g´, ˝e cena polskich zamro˝onych truskawek jest dwa razy wy˝sza od chiƒskich, to mo˝na by
si´ zastanawiaç. Ale najpierw nale˝a∏oby up∏ynniç zapasy, co nie jest ∏atwe. 

Wyprodukowanie kilograma truskawek kosztuje w Polsce 1,5 z∏, zbieracz bierze 1 z∏,
a w skupie za kilogram rolnik dostaje 0,8 z∏. W drugiej po∏owie czerwca truskawki by∏y na tar-
gowiskach po z∏otówce. Komu to si´ op∏aca?

Tymczasem w czerwcu ktoÊ narobi∏ rabanu, ̋ e na ∏ódzkich targowiskach Êwie˝e chiƒskie tru-
skawki wypierajà polskie, bo sà taƒsze. Dlatego komisja rolnictwa sejmiku zaprosi∏a na swoje
nadzwyczajne posiedzenie fachowców (piszemy o tym na s. „Z prac komisji”), którzy nie po-
twierdzili tych informacji. Nie by∏o doniesieƒ z granicznej kontroli sanitarnej, bo nie ma impor-
tu Êwie˝ych chiƒskich truskawek. 

W roku 1996 w skupie p∏acono po 1 z∏ za kilogram truskawek, w 1998 po 3,2 z∏, w 2000 –
1,4 z∏, w 2001 – po 1 z∏. Gdyby, majàc na uwadze wahanie cenowe, rzàd zadba∏ podczas ne-
gocjacji o producentów owoców mi´kkich i UE wprowadzi∏a dla nas tzw. cen´ najni˝szà
w skupie, poni˝ej której nale˝a∏oby zap∏aciç wysokie c∏a zaporowe, to producenci truskawek
spaliby spokojnie, tak jak producenci pomidorów. A tak muszà zaorywaç czerwone plantacje
dorodnych owoców. Warto wiedzieç, ˝e sà plantatorzy, którzy majà 100-hektarowe pola tru-
skawkowe. 

W czasach realnego socjalizmu nie mogliÊmy zrozumieç, ˝e Brazylijczycy wysypujà kaw´ do
oceanu, podczas gdy u nas prawdziwà kaw´ kupowa∏o si´ w delikatesach. Realna gospodarka
rynkowa uÊwiadomi∏a nam, ˝e kawa i truskawki (oczywiÊcie, mi´dzy innymi) to w istocie tylko
towar, który mo˝na zaoraç, zatopiç albo spaliç. Nikt nie oskar˝y nikogo o marnotrawstwo, bo
liczy si´ wy∏àcznie pieniàdz.

W∏odzimierz Mieczkowski



Rok po naszym wstàpieniu do Unii Europej-
skiej rolnicy sà grupà spo∏ecznà, która w naj-
wi´kszym stopniu odczu∏a pozytywne skutki in-
tegracji, g∏ównie poprzez system dop∏at bezpo-
Êrednich. Jednak analizujàc sytuacj´ rolnictwa
w ¸ódzkiem, nie mo˝na jednoznacznie stwier-
dziç, ˝e dokona∏y si´ wyraêne zmiany w struk-
turze obszarowej, w warunkach ˝ycia, pracy,
wykszta∏cenia oraz w perspektywach rozwoju
gospodarstw.

W strukturze obszarowej pojawi∏y si´ niewiel-
kie zmiany w postaci zwi´kszenia o 0,7 % w po-
równaniu z rokiem 2003 powierzchni ogólnej
gruntów nale˝àcych do gospodarstw rolnych,
o 1,3% powierzchni u˝ytków rolnych. Ogólna
powierzchnia zasiewów w 2004 roku zwi´kszy∏a
si´ o 3%, g∏ównie z powodu zmniejszenia si´ po-
wierzchni od∏ogów i ugorów. Powierzchnia za-
siewów zbó˝ wzros∏a o 5% , roÊlin z grupy „prze-
mys∏owe” o 9,6%, pastewnych o 9,3 % oraz po-
zosta∏ych upraw o 1,1%. Zmniejszy∏a si´ po-
wierzchnia upraw ziemniaków o 16% oraz
stràczkowych jadalnych o 10,8%. 

Niewielkiej zmianie uleg∏a równie˝ produk-
cja zwierz´ca. Pog∏owie byd∏a zmniejszy∏o si´
o 7,9% w porównaniu z rokiem 2003, natomiast
pog∏owie trzody chlewnej o 4,6%.

Od 1 maja 2004 r. zmieni∏y si´ zasady funk-
cjonowania rolnictwa. Dotychczasowy system
interwencji na rynkach rolnych zosta∏ zastàpio-
ny rozwiàzaniami stosowanymi w UE. Znikn´-
∏y dop∏aty do cen skupu mleka w klasie extra,
od drugiego pó∏rocza 2004 r. nie ma bonów pa-
liwowych, zlikwidowano dop∏aty do kwalifiko-
wanego materia∏u siewnego, ograniczono dota-
cje Skarbu Paƒstwa do wapna nawozowego. 

Zmieniony system interwencji na podstawo-
wych rynkach rolnych, zgodnie z przepisami
unijnymi, nie przewiduje dop∏at do cen skupu
zbó˝, nie ma tak˝e dotychczasowych form in-
terwencji na rynku wieprzowiny.

Wprowadzony natomiast zosta∏ system do-
p∏at obszarowych, który obejmuje wszystkich
rolników. Utrzymano system dop∏at do kredy-

tów o obni˝onej stopie oprocentowania. Wdro-
˝one zosta∏y Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Sektorowy Program Operacyjny, wspiera-
jàce restrukturyzacj´ i modernizacj´ sektora
˝ywnoÊciowego.

Cieszy liczba rolników, którzy zg∏osili si´ po
Êrodki w ramach dop∏at bezpoÊrednich. W ca-
∏ym kraju wnioski o dop∏aty bezpoÊrednie z∏o-
˝y∏o ponad 1,4 mln rolników, a w woj. ∏ódzkim
127 770. Ka˝dy rolnik otrzyma∏ wsparcie jako
jednolità p∏atnoÊç obszarowà w wysokoÊci
210,53 z∏ na hektar. Kwota wsparcia mog∏a
wzrastaç o p∏atnoÊci uzupe∏niajàce (292,78
z∏/ha) oraz p∏atnoÊç do ziem o tzw. niekorzyst-
nych warunkach gospodarowania.

Oprócz dop∏at bezpoÊrednich ∏ódzkie rolnic-
two oraz tereny wiejskie korzystajà z innych in-
strumentów wsparcia w ramach wspólnej poli-
tyki rolnej. Podpisano ju˝ 373 umowy z Sekto-
rowego Programu Operacyjnego na ogólnà
kwot´ 60 924 665 z∏, z przeznaczeniem na: 

– inwestycje w gospodarstwach rolnych – 47
na ogólnà kwot´ 4 968 470,65 z∏,

– u∏atwianie startu m∏odym rolnikom – 318
na ogólnà kwot´ 15 900 000 z∏, 

– popraw´ przetwórstwa i marketingu arty-
ku∏ów rolnych – 8  na ogólnà kwot´
40 056 194,50 z∏.

Przyznano p∏atnoÊci na ogólnà kwot´
6 846 883 z∏ z przeznaczeniem na:

– renty strukturalne – wydano 2 528 postano-
wieƒ przyznajàcych renty na ∏àcznà kwot´
3 754 001 z∏,

– zalesianie gruntów rolnych – wydano 141
postanowieƒ o przyznanie p∏atnoÊci na ∏àcznà
kwot´ 3 092 882 z∏.

Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e pierwszy rok
cz∏onkostwa Polski w Unii Europejskiej by∏
jeszcze rokiem kosztów, a fundusze struktural-
ne z unii dopiero winny nap∏ywaç do polskich
rolników. 

(j.p.w.)
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Stanis∏aw Boczek
cz∏onek Komisji

Rolnictwa i Ochrony
Ârodowiska Sejmiku
Województwa ¸ódz-
kiego, Klub SLD

Trudno jest oceniç,
jaki wp∏yw na sytu-
acj´ w rolnictwie wo-

jewództwa ∏ódzkiego ma samo wejÊcie do Unii
Europejskiej. Nie mo˝na tego równie˝ dokonaç
w oderwaniu od procesów, jakie zachodzà
w polskiej gospodarce i polskim rolnictwie od
d∏u˝szego czasu. Zmiany ustrojowe w Polsce wy-
war∏y ogromne pi´tno na sytuacj´ w rolnictwie.

Polscy producenci ˝ywnoÊci, rolnicy i prze-
twórcy od d∏u˝szego czasu przystosowywali
swoje gospodarstwa i warsztaty pracy do wy-
mogów unijnych. Nietrudno nie doceniç zmian
w ÊwiadomoÊci ekonomicznej producentów rol-
nych. Ogromny post´p dokona∏ si´ w rozwoju
przemys∏u rolno-spo˝ywczego, a przecie˝ jest
on ko∏em zamachowym rolnictwa. Nasza ˝yw-

noÊç jest zdrowa i ekolo-
giczna, nic wi´c dziwne-
go, ˝e polskie produkty
spo˝ywcze zdobywajà
rynki europejskie. 

Faktem staje si´ kon-
centracja zwierz´cej pro-
dukcji rolniczej. Ma∏y
post´p dokona∏ si´
w kwestii  wielkoÊci po-
wierzchni gospodarstw
rolnych. W dalszym cià-
gu przewa˝ajà gospo-
darstwa drobne. Stanowi to du˝a barier´ w uno-
woczeÊnianiu technologii i wzrostu wydajnoÊci
produkcji. Powa˝nym minusem jest – pomimo
dobrego przyk∏adu, jaki dajà rolnicy zachodni –
brak zorganizowania si´ rolników w grupy pro-
ducenckie, spó∏dzielnie bran˝owe, co pozwoli∏o-
by im skuteczniej broniç swoich racji w kontak-
tach z przedstawicielami przemys∏u przetwór-
czego. Obecnie to w∏aÊnie przetwórcy dyktujà
ceny skupu. Cz´sto sà one du˝o ni˝sze od kosz-

tów produkcji. Reasumujàc, w rok po wejÊciu
do unii dostrzegam przewag´ pozytywów nad
zjawiskami negatywnymi. 

Edward Gnat 
cz∏onek Komisji

Rolnictwa i Ochrony
Ârodowiska Sejmiku
Województwa ¸ódz-
kiego, Klub PSL

Trudno w sposób
jednoznaczny oce-
niaç pierwszy rok
cz∏onkostwa w Unii

Europejskiej. Wokó∏ polityki rolnej i finansowej
wspólnoty w ostatnim czasie sporo si´ dzieje,
krzy˝uje si´ tutaj wiele, cz´sto sprzecznych inte-
resów narodowych. Bezsprzecznie plusem sà
bezpoÊrednie dop∏aty dla rolników, ale trzeba
jednoczeÊnie mieç ÊwiadomoÊç, ˝e tym pozy-
tywnym zmianom towarzyszà podwy˝ki akcyzy,
podatku VAT na Êrodki do produkcji rolnej,
maszyny rolnicze. Po podliczeniu wszystkich
kosztów okazuje si ,́ ˝e rentownoÊç gospo-
darstw jest coraz ni˝sza, a pieniàdze, które rol-
nik otrzyma∏ w formie dop∏at bezpoÊrednich,
zamiast na rozwój i modernizacj´ gospodarstw,
przeznaczane sà na pokrycie kosztów produkcji
lub wracajà do bud˝etu paƒstwa w formie ciàgle
rosnàcych obcià˝eƒ podatkowych. Dotkliwie
spad∏y m.in. ceny zbó˝. Okazuje si ,́ ˝e na rynku
europejskim jest ich nadwy˝ka. Rzàd t∏umaczy,
˝e tak dzia∏a mechanizm wolnorynkowy, ale

Sytuacja polskiego rolnictwa rok po naszym
przystàpieniu do Unii Europejskiej by∏a jednym
z g∏ównych tematów majowej sesji Sejmiku Wo-
jewództwa ¸ódzkiego. O opinie na ten temat za-
pytaliÊmy radnych sejmiku.
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„cudowna r´ka wolnego rynku” nie wystarczy.
Powinny byç uruchomione mechanizmy umo˝-
liwiajàce stabilizacj´ importu zbó˝. PowinniÊmy
wróciç do systemu kontraktacji, co da∏oby rolni-
kom poczucie stabilizacji jeÊli chodzi o planowa-
nie produkcji rolnej i pewnoÊç cen minimalnych.
Priorytetem dla naszej polityki rolnej powinna
staç si´ promocja polskiej ˝ywnoÊci na rynkach
europejskich. Musimy zabiegaç o nowe rynki
zbytu, tak˝e na wschodzie. Wielokrotnie mia-
∏em okazj´ obserwowaç, jak rolnictwo funkcjo-
nuje w innych krajach UE, np. w Danii polityka
ta jest kszta∏towana na szczeblu krajowym i re-
gionalnym. Poza tym jest Êwietnie rozwini´ty
system doradztwa rolniczego. Kiedy rolnik zde-
cyduje si´ na okreÊlony typ produkcji, wie
z grubsza jakie b´dzie ona mu przynosi∏a do-
chody, poniewa˝ zna ceny minimalne na swoje
produkty. 

U nas rolnik jest pozostawiony sam sobie.
Dodatkowo zmienia si´ stanowisko rzàdu
w sprawie wysokoÊci akcyzy na gaz i olej opa∏o-
wy. Ewentualna podwy˝ka znowu uderzy∏aby
w rolników. W tej sytuacji nie powinno dziwiç,
˝e nastroje na wsi sà coraz gorsze. 

Marian Kot
cz∏onek Komisji

Rolnictwa i Ochrony
Ârodowiska Sejmiku
Województwa ¸ódz-
kiego, Klub LPR

Oceniajàc sytuacj´
w rolnictwie w rok po
wejÊciu do UE trzeba
stwierdziç, ˝e okres

ten zaznaczy∏ si´ ogólnym spadkiem cen p∏o-
dów rolnych, czego nie sà w stanie zrekompen-
sowaç uzyskane dop∏aty nawet w po∏owie. Trze-
ba zaznaczyç, ˝e zarówno ceny zbó˝, jak i ceny
˝ywca przed wejÊciem do unii by∏y ustabilizo-
wane. Cena tuczników utrzymywa∏a si´ na po-
ziomie 4,2 – 4,5 z∏ za kilogram, m∏odego ˝ywca
wo∏owego 4 – 5 z∏. Ceny zbó˝, dzi´ki Agencji
Rynku Rolnego by∏y ustabilizowane i kszta∏to-
wa∏y si´ w wysokoÊci 500 – 600 z∏ za ton´ psze-
nicy, j´czmienia ok. 500 z∏. Otwarcie granic bez
˝adnej interwencji paƒstwa doprowadzi∏o do te-
go, ˝e rynek zasypany jest ogromnà iloÊcià to-
warów rolno-spo˝ywczych, cz´sto bardzo wyso-
ko dotowanych. Supermarkety pe∏ne sà cukru ,
màki, makaronu, kasz, mi´sa pochodzàcych
z importu. Doprowadza to do tego, ˝e ceny p∏o-
dów rolnych spadajà z powodu nadwy˝ki na
rynku. Obecnie ceny zbó˝ kszta∏tujà si´ na po-
ziomie 300 – 350 z∏ za ton ,́ ˝ywca 3,2 – 3,3 z∏ za
kg. ARR jest bezradna. Równie˝, w mojej oce-
nie, ministerstwo rolnictwa nie ma rozeznania
w rzeczywistej sytuacji, skoro wykazuje w tabe-
lach danych, ˝e dochód z 8-ha gospodarstwa
wynosi 230 – 270 tys z∏. Nie mog∏em dowiedzieç
si´ od pani minister, w jaki sposób jest to mo˝-

liwe i jak ten dochód jest liczony. Jestem rolni-
kiem i pracuj´ wÊród rolników, b´dàc od 15 lat
so∏tysem. Wiem, ˝e rolnikom ˝yje si´ coraz go-
rzej, ledwie wià˝à koniec z koƒcem, a wed∏ug
wyliczeƒ ministerstwa wyglàda, ˝e rolnik ˝yje
jak XVII-wieczny sarmata. 

Przera˝ajàce i niezrozumia∏e sà wykazywane
w tabelach „fakty” przedstawione przez panià
minister (230-270 tys. za 8 ha gospodarstwa).
Jakim sposobem? Gdyby za∏o˝yç, ˝e rolnik go-
spodaruje na 8 ha dobrej klasy ziemi, utrzymu-
je je w wysokiej kulturze, to jest w stanie uzy-
skaç 5 ton pszenicy z ha, czyli 40 ton z ca∏ego
gospodarstwa, co po obecnej cenie maksymal-
nej (400 z∏ za ton´) daje 16 tys. z∏. przychodu.
A przecie˝ ziemi´ trzeba nawoziç, uprawiaç,
p∏aciç podatki. JeÊli rolnik ma grunty niskiej
klasy, na których uprawia owies i ˝yto, uzysku-
jàc ok. 3 ton w cenie 300 z∏ za ton ,́ wówczas
przychód z 8 ha wyniesie 7,2 tys. Straty w cenie
zbó˝ o ok. 30% i tyle samo w cenie tucznika,
którego hodowla jest g∏ównà ga∏´zià dochodu
na wsi, nie sà w stanie zrekompensowaç dop∏a-
ty wynoszàcej 526 z∏ do hektara, o czym tak du-
˝o i szumnie si´ mówi. A gdzie wzrost kosztów
paliwa, nawozów, maszyn rolniczych? Jak pol-
ski rolnik ma konkurowaç z zachodnim przy
tak niskich dochodach? Ju˝ pierwszy rok poka-
za∏, ˝e rzekoma wspólna polityka rolna nie jest
wspólna, bo i nigdy takà byç nie mia∏a, skoro
przez ró˝nic´ dop∏at polski rolnik zosta∏ od ra-
zu zdyskryminowany. Uwa˝am, ˝e przed rzà-
dem stoi ogromne wyzwanie, by sprostaç tej
utopijnej machinie, bo w przeciwnym razie po-
grà˝ony zostanie ca∏y kraj. 

Zbigniew ¸uczak 
wicemarsza∏ek wo-

jewództwa ∏ódzkiego,
przewodniczàcy Klu-
bu Incjatywa RP 

Niedopuszczalna
jest sytuacja, aby
polski rolnik by∏
traktowany gorzej
od innych grup spo-

∏ecznych, ˝eby na jego trudzie i pracy dorabia-
li si´ inni. W moim przekonaniu potrzebnych
jest szereg istotnych zmian w polityce rolnej
naszego paƒstwa. Trzeba stworzyç program,
który problemy rolnictwa b´dzie traktowa∏ ca-
∏oÊciowo. Przy stale rosnàcych kosztach pro-
dukcji niezb´dne jest nadzorowanie op∏acalno-
Êci cen. Trzeba równie˝ wprowadziç system
kontraktacji p∏odów rolnych, który zapewni
rolnikom ciàg∏oÊç i op∏acalnoÊç produkcji.
Przy stale rosnàcych kosztach produkcji, dla
zachowania konkurencyjnoÊci naszych pro-
duktów rolnych na rynkach europejskich ko-
nieczne jest wprowadzenie zerowej stawki VAT
na Êrodki do produkcji rolnej, wprowadzenie
tzw. paliwa rolniczego, uruchomienie nisko

oprocentowanych linii kredytowych do pro-
dukcji rolnej. 

Potrzebne jest równie˝ silne wsparcie dla roz-
woju przedsi´biorczoÊci na terenach wiejskich,
spó∏dzielczoÊci rolniczej na wzór UE. 

Bez tych wszystkich zmian b´dà pog∏´biaç si´
ró˝nice w rozwoju gospodarczym, bytowym
i spo∏ecznym mi´dzy wsià a miastem. 

Jolanta Mitka 
przewodniczàca

Komisji Rolnictwa
i Ochrony Ârodowi-
ska Sejmiku Woje-
wództwa ¸ódzkiego,
Klub Samoobrona

Rok po naszym
przystàpieniu do
Unii Europejskiej

z przykroÊcià stwierdzam, ˝e propaganda
o wielkich funduszach, które mia∏y trafiç na
polskà wieÊ kontrastuje z rzeczywistoÊcià. Pie-
ni´dzy z dop∏at nie wystarcza na pokrycie syste-
matycznie rosnàcych cen Êrodków do produkcji.
Od trzech lat nierozwiàzana jest sprawa biopa-
liw i programu upraw rzepaku oraz innych ro-
Êlin energetycznych do ich produkcji. Jednocze-
Ênie ciàgle wzrastajà obcià˝enia, jakie paƒstwo
nak∏ada na polskiego rolnika. Najpierw znie-
siono dop∏aty do paliwa rolniczego, teraz rzàd
zastanawia si ,́ czy podwy˝szyç akcyz´ na olej
opa∏owy. Wraca temat reformy KRUS, co
w praktyce oznacza podwy˝ki sk∏adek. Obiecy-
wano nam ogromne pieniàdze na popraw´ in-
frastruktury na terenach wiejskich. W woje-
wództwie ∏ódzkim na takie inwestycje samorzà-
dy lokalne wnioskowa∏y o pomoc w wysokoÊci
200 mln z∏ z funduszy strukturalnych. Nasz re-
gion ma do podzia∏u 30 mln z∏. Gminy na przy-
gotowanie wniosków infrastruktury technicznej
wyda∏y ogromne pieniàdze. Dzisiaj w wielu
przypadkach okaza∏o si ,́ ˝e na marne, bo nie
starczy dla wszystkich unijnych pieni´dzy. Wie-
le te˝ mówi si´ o zrównywaniu szans edukacyj-
nych dzieci z terenów wiejskich. Mia∏y w tym
pomóc unijne stypendia. Niestety, pomoc trafi-
∏a do nielicznej grupy dzieci i m∏odzie˝y, a pie-
niàdze sà symboliczne. 

Rzàd obiecywa∏ wspieraç przedsi´biorczych
rolników, a w naszym województwie jak na ra-
zie dzia∏a zaledwie kilka grup producenckich.
Pieniàdze na restrukturyzacj´ gospodarstw dla
m∏odych rolników skoƒczy∏y si´ po dwóch tygo-
dniach od dnia rozpocz´cia przyjmowania
wniosków. W tej sytuacji trudno z optymizmem
patrzeç w przysz∏oÊç. Za konieczne uwa˝am
podj´cie niezb´dnych dzia∏aƒ, aby wykorzystaç
wszelkie Êrodki zarezerwowane w bud˝ecie UE
na dop∏aty dla polskich rolników w kolejnych
latach akcesji. 

Zebra∏a 
Anna Szymanek-Juêwin
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Cz∏onkostwo Polski w UE oznacza w∏àcze-
nie ca∏ego, bez wyjàtku, polskiego rynku

w system jednolitego rynku europejskiego.
Polski rynek rolny sta∏ si´ cz´Êcià rynku rolne-
go UE, obj´tego mechanizmami wspólnej po-
lityki rolnej. Dzi´ki p∏atnoÊciom, funduszom
strukturalnym, interwencji rynkowej, rolnicy,
przedsi´biorstwa przemys∏u rolno-spo˝ywcze-
go i samorzàdy lokalne w pierwszym dziesi´-
cioleciu cz∏onkostwa b´dà mieç do dyspozycji
w postaci ró˝nych transferów ponad 42 mld
euro. 

Kwota ta kilkakrotnie przekracza Êrodki,
które muszà byç wydatkowane na dostosowanie
gospodarki ˝ywnoÊciowej do standardów UE –
co jest warunkiem niezb´dnym do czerpania
wszystkich korzyÊci z bycia cz∏onkiem ponad
400-mln rynku konsumpcyjnego. W zwiàzku
z powy˝szym na nowo od˝y∏ problem pilnej po-
trzeby restrukturyzacji i modernizacji sektora
˝ywnoÊciowego oraz obszarów wiejskich. 

Oceniajàc stan polskiego rolnictwa w porów-
naniu z danymi EU 25, jeszcze lepiej widaç ska-
l´ zadaƒ do rozwiàzania. 

Udzia∏ polskiej produkcji rolnej stanowi
4,18% produkcji UE, a zatrudnieni w rolnictwie
stanowià 26,13% ogó∏u w UE. Wyraêne sà rów-
nie˝ dysproporcje w poziomie dochodów z rol-
nictwa. Polska jest na przedostatnim miejscu
z paƒstw UE z dochodem szacowanym na nie-
spe∏na 2000 euro na jednego zatrudnionego, co
stanowi niespe∏na 15% Êredniego dochodu UE.
Ju˝ na podstawie analizy tych danych mo˝na
zaryzykowaç twierdzenie o niewydolnoÊci do-
chodowej polskiego rolnictwa.

Na pewno problemu tego nie rozwià˝e
zwi´kszenie produkcji rolnej. W Unii Europej-
skiej walczy si´ z nadprodukcjà poprzez system
kwot (wielkoÊci produkcji) i parakwot, których
zadaniem jest ograniczenie produkcji do okre-
Êlonej z góry wysokoÊci. 

W traktacie akcesyjnym Polska wywalczy∏a
kwoty na poziomie produkcji z drugiej po∏owy
lat 90., kiedy to mieliÊmy do czynienia z jej wy-
raênym za∏amaniem.

Nie jest te˝ rozwiàzaniem zwi´kszenie cen za
surowce rolne. Aby zaistnieç na rynku unijnym
potrzeba energicznego marketingu popartego
niskimi cenami, dobrà jakoÊcià oraz perfekcyj-
nà obs∏ugà kupujàcego. A to wszystko przy
prowadzeniu agresywnej polityki eksportowej
i aktywnej walce o utrzymanie w∏asnego rynku. 

Trzeba w zwiàzku z tym ponieÊç wysokie
koszty dostosowawcze w celu zabezpieczenia
wysokiej jakoÊci produktu, spe∏niajàcej rów-
noczeÊnie standardy UE w zakresie warunków
sanitarnych, weterynaryjnych, fitosanitar-
nych, dobrostanu zwierzàt czy te˝ ochrony
Êrodowiska. 

W UE eksporter musi stosowaç w ca∏ym pro-
cesie produkcji procedury sanitarne i weteryna-
ryjne obowiàzujàce w paƒstwie importujàcym. 

Jako przyk∏ad mo˝na podaç, ˝e w gospodar-
stwach majàcych wi´cej ni˝ 5 sztuk du˝ych ska-
la potrzeb w zakresie budowy p∏yt oborniko-
wych zamyka si´ wielkoÊcià 13,8 mln m2, zbior-
ników na przechowywanie gnojowicy potrzeba
wybudowaç o ∏àcznej obj´toÊci 11,8 mln m3.
W cenach 1999 r. zamyka∏oby si´ to wielkoÊcià
oko∏o 10 mln z∏. Nale˝y równie˝ poprawiç

struktur´ obszarowà gospodarstw rolnych. Za-
pewniç nowe miejsca pracy dla osób, które mu-
szà odejÊç z rolnictwa. 

Do roku 2013 otrzymamy na ten cel 42 mld
euro. Ile z tej kwoty wykorzystamy na moderni-
zacj ,́ a ile na konsumpcj´? Odpowiedê na te py-
tania uzyskamy, gdy podejmiemy decyzj´ o alo-
kacji Êrodków w latach 2007-2013. Nie b´dzie to
zadanie ∏atwe, gdy˝ ka˝dy rolnik i przedsi´bior-
ca oczekuje wyraênej poprawy swej sytuacji. 

Jednà z g∏ównych ról w procesie programo-
wania oraz kreowania rozwoju obszarów wiej-
skich odgrywa samorzàd województwa ∏ódzkie-
go. Urzàd Marsza∏kowski pe∏ni rol´ instytucji
wdra˝ajàcej dla trzech dzia∏aƒ Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004-2013” tj.: sca-
lanie gruntów, gospodarowanie rolniczymi za-
sobami wodnymi, odnowa wsi oraz zachowanie
i ochrona dziedzictwa kulturowego. 

Pracownicy Urz´du Marsza∏kowskiego
w ¸odzi wspó∏pracujà z Ministerstwem Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, Agencjà Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz z innymi instytu-
cjami dzia∏ajàcymi na rzecz rozwoju wsi, pro-
wadzà konsultacje i szkolenia. 

Tematyka zwiàzana z modernizacjà i restruk-
turyzacjà sektora ˝ywnoÊciowego oraz rolà sa-
morzàdu b´dzie szczegó∏owo poruszana w ko-
lejnych publikacjach.

Jacek Kucner
naczelnik Wydzia∏u ds. Wdra˝ania Funduszy

Akcesyjnych dla Rozwoju Obszarów Wiejskich
w Urz´dzie Marsza∏kowskim w ¸odzi
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W kulturach tradycyjnych (jak okreÊla si´
kultury plemienne i kultury ludowe, które funk-
cjonowa∏y dawniej na terenie Europy) ˝ycie lu-
dzi w du˝ym stopniu zale˝a∏o od procesów za-
chodzàcych w przyrodzie. Najwa˝niejszym wy-
znacznikiem ich rytmu by∏o s∏oƒce. Nasza
gwiazda dzienna stanowi∏a naturalny kalendarz
i zegar, umo˝liwia∏a tak˝e podzia∏ czasu na od-
cinki o ró˝nym charakterze (np. noc i dzieƒ, zi-
ma i lato). Te prze∏omowe chwile pod ka˝dà
szerokoÊcià geograficznà by∏y cz´sto okazjà do
Êwi´towania. 

W rodzimej kulturze ludowej Êwi´towanie
przesilenia letniego by∏o starà przedchrzeÊcijaƒ-
skà tradycjà, na którà na∏o˝y∏y si´ nowe religij-
ne znaczenia (dzieƒ poÊwi´cony Êw. Janowi
Chrzcicielowi). W Polsce Êrodkowej, podobnie
jak w przewa˝ajàcej cz´Êci naszego kraju, pod-
stawowym elementem obrz´dów Êwi´tojaƒskich
(zwanych dziÊ powszechnie sobótkà) by∏y ogni-
ska. Palono je wieczorem w wigili´ dnia Êwi´te-
go Jana (czyli 23 czerwca). W tym celu wyko-
rzystywano najcz´Êciej ∏àki i polany nad wodà.
Gdy w pobli˝u wsi nie by∏o ˝adnej rzeki, stru-
mienia czy jeziorka, ognie rozniecano na wzgó-
rzach, miedzach lub nieu˝ytkach; nigdy nie ro-
biono tego natomiast na uprawnych polach czy
w obejÊciu. Przy ogniskach zbiera∏a si´ przede
wszystkim m∏odzie˝. Starsi gospodarze i gospo-
dynie oraz dzieci rzadko kiedy bezpoÊrednio
uczestniczyli w obrz´dach; przypatrywali si´ je-
dynie z daleka rozpalaniu ogniska. W wielu

wsiach by∏ to czas spotkaƒ i wspólnych zabaw
kawalerów i panien, co stanowi∏o doskona∏à
okazj´ do zalotów. Taki charakter wieczoru by∏
uÊwi´cony wielowiekowà tradycjà Najcz´Êciej
ogieƒ roznieca∏y dziewcz´ta, one równie˝ przy
akompaniamencie zaproszonego do przygrywa-
nia podczas uroczystoÊci skrzypka, Êpiewa∏y
pieÊni sobótkowe. Tematyka tych pieÊni najcz´-
Êciej dotyczy∏a uczucia rodzàcego si´ mi´dzy
dwojgiem m∏odych ludzi i zwiàzanych z tym za-
lotów. W teksty pieÊni wykonawczynie wplata∏y
imiona majàcych si´ ku sobie dziewczàt i ch∏o-
pców ze swojej wsi. Nast´pnie ch∏opcy skakali
przez ogieƒ, a dziewcz´ta tworzy∏y wokó∏ ta-
neczny kràg. Podczas odbywajàcej si´ póêniej
zabawy tanecznej prym wiod∏y pary po∏àczone
w Êwi´tojaƒskich pieÊniach.  

Choç w przebiegu opisanej sobótki z po∏owy
XIX w. dominowa∏y wàtki ludyczne, obrz´dy
Êwi´tojaƒskie mia∏y jednak tak˝e inne, nie za-
wsze ju˝ wtedy uÊwiadamiane przez uczestni-
ków obrz´du znaczenia. Zachowania rytualne
zwiàzane z najkrótszà nocà w roku mia∏y na ce-
lu przede wszystkim oczyszczenie otoczenia
cz∏owieka z istot nadprzyrodzonych, czyli du-
chów i demonów, którymi mogli si´ staç ludzie
zmarli nag∏à Êmiercià. Mieszkaƒcy wsi starali
si´ pozyskaç przychylnoÊç tych nie zawsze przy-
jaznych cz∏owiekowi istot i wykorzystaç ich moc
do swoich celów. Ch∏opi, których ˝ycie z racji
wykonywanej przez nich pracy by∏o silnie zwià-
zane z przyrodà, zabiegali przede wszystkim

o utrzymanie prawid∏owego rytmu natury, ˝eby
zapewniç sobie obfite plony i dostatek. Prze∏om
wiosny i lata by∏ okresem, gdy ludzie chcieli po-
˝egnaç wszelkiego rodzaju duchy i demony.
G∏ówny atrybut nocy Êwi´tojaƒskiej – ogieƒ
mia∏ w przekonaniu mieszkaƒców wsi moc
oczyszczajàcà i uwalnia∏ od wszelkiego rodzaju
istot nadprzyrodzonych. Miejsca gdzie palono
sobótkowe ognie nie by∏y przypadkowe – mie-
dze i inne przestrzenie graniczne demony
upodoba∏y sobie szczególnie. W wodzie byto-
wa∏y groêne dla cz∏owieka demony – g∏ównie
tzw. topielce, dlatego ogniska palono równie˝
nad wodà. Zgodnie z ludowymi wierzeniami,
kàpiel w rzekach i jeziorach by∏a bezpieczna do-
piero po dniu Êw. Jana, kiedy to z∏e moce traci-
∏y swà si∏ .́ Oczyszczano tak˝e inne tereny,
w Polsce Êrodkowej niekiedy kawalerowie obie-
gali z zapalonymi pochodniami obsiane zbo˝em
pola, aby zapewniç obfite plony.

Antydemonicznie mia∏y równie˝ dzia∏aç ro-
Êliny wykorzystywane na ziemiach polskich
w obrz´dach Êwi´tojaƒskich: bylica i ∏opian.
RoÊliny te zatykano w belki Êcian i w strzechy
budynków mieszkalnych. W XIX wieku zani-
ka∏ ju˝ zwyczaj opasywania si´ przez dziewcz´-
ta udajàce si´ na uroczystoÊci sobótkowe ga-
∏àzkami bylicy. 

Póêniejszym zwyczajem Êwi´tojaƒskim by∏o
tzw. puszczanie wianków, które pleciono z mir-
tu, zió∏ i kwiatów, umieszczano w Êrodku
Êwieczk´ i rzucano na wod .́ Dziewcz´ta wyko-
rzystywa∏y je do wró˝b. Zatrzymanie si´ wian-
ka na brzegu lub na konarze wystajàcym z wo-
dy by∏o z∏ym znakiem – zwiastowa∏o panieƒ-
stwo co najmniej do nast´pnego roku. Gdy
wianek swobodnie p∏ynà∏, zapowiada∏ rych∏e
zamà˝pójÊcie.

DziÊ uroczystoÊci sobótkowe majà z regu∏y
form´ festynów organizowanych przez instytu-
cje kulturalne lub lokalne w∏adze. Bardzo rzad-
ko sà dzia∏aniami spontanicznymi, nie uj´tymi
w ramy organizacyjne. W uroczystoÊciach tych
bierze udzia∏ m∏odzie˝, a tak˝e, choç ju˝ mniej
licznie, starsi i dzieci. Noc Êwi´tojaƒska straci∏a
prawie zupe∏nie symboliczne znaczenie – jest
teraz okazjà do zabawy i spotkaƒ towarzyskich.
Jednak nadal jej niezb´dnym atrybutem jest
puszczanie wianków, które stanowi cz´sto trak-
towanà z przymru˝eniem oka wró˝b .́ Niekiedy
pali si´ jeszcze ogniska, ale nie przypisuje si´ im
takiego znaczenia, jak niegdyÊ. 

Barbara Chlebowska
Muzeum Archeologiczne 
i Etnograficzne w ¸odzi

Noc Êwi´tojaƒska
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wywiad miesiàca

Izba Rolnicza Województwa ¸ódzkiego
by∏a wspó∏organizatorem pierwszego w woje-
wództwie Europejskiego Forum M∏odych
Rolników, na które zaproszeni zostali przed-
stawiciele Êrodowisk rolniczych z regionów
partnerskich. Jaki cel mia∏o to mi´dzynaro-
dowe przedsi´wzi´cie? 

Wa˝ne jest, aby po naszym wejÊciu do
Unii Europejskiej spotykaç si´ na konferen-
cjach i rozmawiaç o konkretach dotyczà-
cych wspólnej polityki rolnej w gronie ró-
wieÊników z ca∏ej Europy. Przed naszà akce-
sjà odbywa∏o si´ wiele spotkaƒ m∏odych rol-
ników. By∏y to narady o charakterze ogól-
nym, szkoleniowym, ale nie mia∏y konkret-
nego wymiaru w postaci zdobywania Êrod-
ków unijnych. 

Dlaczego forum by∏o skierowane do m∏o-
dych rolników, a nie przedstawicieli ca∏ego
Êrodowiska?

Za kilka lat to w∏aÊnie m∏odzi rolnicy b´-
dà decydowaç o wspólnej polityce rolnej.
Forum mia∏o na celu przygotowaç si´ do
obrony wspólnego myÊlenia o bud˝ecie unij-
nym dla rolnictwa na lata 2007-2013 i wy-
pracowanie wspólnych pomys∏ów, w jaki
sposób poprawiç warunki pracy i inwesto-
wania na wsi m∏odym ludziom. Uczestnicy
spotkania byli zgodni, ˝e wszelkie dzia∏ania
poszczególnych rzàdów powinny zmierzaç
w kierunku pomocy m∏odym rolnikom, któ-
rzy coraz bardziej niech´tnie przejmujà go-

spodarstwa od rodziców. To zjawisko jest
widoczne w ca∏ej Europie. Co jest wa˝ne dla
nas? Wysoko zawieszona poprzeczka dla
krajów, które wesz∏y do UE w ubieg∏ym ro-
ku. Nasi rolnicy muszà spe∏niç o wiele wy˝-
sze wymagania ni˝ starzy cz∏onkowie. 

O jakie wymagania chodzi?
Chodzi np. o normy weterynaryjne, jak

równie˝ dostosowanie do standardów i spe∏-
nienie zaleceƒ wynikajàcych z kodeksu do-
brej praktyki rolniczej. Polscy rolnicy majà
czas do 2007 roku na spe∏nienie wymagaƒ
dostosowawczych, np. fitosanitarnych, któ-
re ka˝dy rolnik musi spe∏niç, ˝eby otrzymaç
odp∏aty po 2007 roku. Dlatego Êrodki, które
teraz nasi rolnicy otrzymujà z unii sà w∏a-
Ênie na te zadania, a nie na powi´kszenie
produkcji. Trzeba podkreÊliç, ˝e m∏odzi rol-
nicy w wi´kszoÊci paƒstw wspólnoty majà
du˝o wi´ksze wsparcie – chodzi tutaj o wy-
sokoÊç dop∏at, ale i polityk´ w∏asnych rzà-
dów, które w ró˝ny sposób zach´cajà m∏o-
dych do przejmowania gospodarstw po ro-
dzicach, np. we Francji m∏ody rolnik, który
przejmie gospodarstwo rolne, przez pi´ç lat
p∏aci obni˝onà sk∏adk´ na kas´ rolniczego
ubezpieczenia spo∏ecznego. 

W jaki sposób m∏odzi mogà walczyç o swo-
jà pozycj´ na rynku?

Ka˝de paƒstwo w UE wspiera organiza-
cje m∏odych rolników, ˝eby te mog∏y sku-
tecznie reprezentowaç interesy tej grupy
spo∏ecznej na forum wewn´trznym i mi´dzy-
narodowym. W Polsce dzia∏ajà Zwiàzek Za-
wodowy „Centrum Narodowe M∏odych
Rolników”, jak równie˝ Zwiàzek M∏odzie˝y
Wiejskiej. ˚eby te organizacje mog∏y repre-
zentowaç nasze interesy w Brukseli, trzeba
najpierw zap∏aciç sk∏adk´ cz∏onkowskà
w Europejskiej Radzie Rolników. Niestety,
nasz rzàd nie op∏aci∏ sk∏adki. Nie mamy za-
tem swoich przedstawicieli w Brukseli, ani
w grupach roboczych, ani komisjach, czyli
tam, gdzie faktycznie zapadajà decyzje do-
tyczàce rolnictwa. W tej sytuacji o kszta∏cie
naszej polityki rolnej decydujà koledzy z in-
nych paƒstw. Nie jest dobrze, ˝e ktoÊ za nas
decyduje. Podobnie jest z organizacjami
starszych rolników dzia∏ajàcych w CO-
PA/COGECA – organizacji zwiàzków za-
wodowych rolników i spó∏dzielni, gdzie
z tych samych powodów Polska nie ma swo-
ich przedstawicieli. Jest to ogromny, niestety
niedoceniany przez nasze ministerstwo rol-
nictwa, problem. Dobre lobby w struktu-
rach europejskich w Brukseli jest bardzo po-
trzebne. 

Co trzeba zrobiç, ̋ eby skutecznie konkuro-
waç z kolegami z innych paƒstw unii?

Jedynie wspólne dzia∏ania i wspó∏praca
w postaci grup producenckich mogà pomóc
rolnikom w konkurencji z UE. Podam przy-
k∏ad. Wymogiem sprzeda˝y zbó˝ na wspól-
nym rynku z dop∏atà z Agencji Rynku Rol-
nego jest posiadanie 80 ton partii jednako-
wego zbo˝a. W przypadku województwa
∏ódzkiego, gdzie Êrednia wielkoÊç gospodar-
stwa rolnego wynosi 7,5 ha, to oznacza, ˝e
pojedynczy rolnik nie jest w stanie sprostaç
tym wymaganiom. Potrzebna jest wspó∏pra-
ca. Grupie ∏atwiej chroniç wspólne interesy. 

Jakie kierunki produkcji mogà staç si´ pol-
skà specjalnoÊcià w unii?

Produkcja zdrowej, ekologicznej ˝ywno-
Êci, którà od dawna mamy w Polsce. Normy
ustalane w Brukseli nie sà gwarantem do-
brego smaku i zapachu. Dlatego trzeba nie
tylko mówiç o tym, ˝e mamy smacznà
i zdrowà ˝ywnoÊç, ale tak˝e pokazywaç
urz´dnikom w Brukseli, ˝e niekoniecznie
wyjdzie im na zdrowie, jak ktoÊ z kilograma
mi´sa wyprodukuje prawie dwa kilogramy
szynki. 

Jakà rol´ w kszta∏towaniu polityki rolnej
odgrywajà izby rolnicze?

Izby majà u nas charakter opiniodawczo-
-doradczy, czyli w praktyce nasze oddzia∏y-
wanie na polityk´ rolnà naszego paƒstwa
jest niewielkie. W dodatku, od lat nie by∏o
ju˝ takiej rozbie˝noÊci poglàdów mi´dzy
izbami rolniczymi a rzàdem. Przyk∏adem
jest informacja ministerstwa rolnictwa, ˝e
po przystàpieniu do UE polskim rolnikom
wzros∏y dochody o 70 procent. Co oczywi-
Êcie jest nieprawdà. Ja jako prezes izby rol-
niczej, reprezentujàcej wszystkich rolników
w województwie ∏ódzkim, nie mog´ po-
twierdziç takiej nieprawdziwej informacji.

A jak to wyglàda w innych krajach europej-
skich?

Wróc´ jeszcze raz do Francji, dla której
wspólnotowa polityka rolna jest jednym
z priorytetów. Tam minister rolnictwa nie
podejmie ˝adnej decyzji bez uzgodnienia
z izbami rolniczymi. U nas droga jest od-
wrotna. Najpierw podejmuje si´ decyzje,
a konsultuje wtedy, gdy okazuje si ,́ ˝e sà
one b∏´dne. Co rusz izby wyst´pujà w imie-
niu rolników do administracji rzàdowej
z propozycjami, jak usprawniç przepisy, ˝e-
by rolnik nie boryka∏ si´ z biurokracjà. 

Rozmawia∏a: 
Anna Szymanek-Juêwin

KtoÊ inny decyduje za nas
Rozmowa z Andrzejem Górczyƒskim, prezesem Izby Rolniczej Województwa ¸ódzkiego
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prezentacje

Liczàca 7,2 tys. mieszkaƒców rolnicza
gmina ¸yszkowice zajmuje obszar 133 km
kw. Wed∏ug danych Powiatowego Urz´du
Pracy w ¸owiczu,  na jej terenie pozostaje te-
raz bez zatrudnienia 459 osób. Prawie trzy
czwarte tej liczby to osoby w wieku produk-
cyjnym. Jedna trzecia to kobiety. Prawo do
zasi∏ku zachowa∏o w gminie niewiele ponad
12 proc. ogó∏u bezrobotnych. 

Z informacji uzyskanych od wójta W∏odzi-
mierza Trauta wynika, ˝e 2100 osób prowa-
dzi gospodarstwa rolne o Êredniej powierzch-
ni 5,5 ha. Dominuje tucz trzody chlewnej, ho-
dowla byd∏a i fermy drobiowe. WÊród 240
ma∏ych i Êrednich firm us∏ugowo-handlo-
wych na mapie dzia∏alnoÊci gospodarczej
gminy sà tak˝e potentaci: dwa oddzia∏y skier-
niewickich banków, prywatna stacja paliw,
wytwórnia styropianu, gospodarstwo rybac-
kie, kopalnia ˝wiru – uruchomiona pod ko-
niec 2001 roku z nowoczesnà linià technolo-
gicznà firmy Thyssen Krupp oraz (w miejscu
dawnych PZF Polfa-¸yszkowice, po których
pozosta∏ jedynie zabytkowy komin fabrycz-
ny)  spó∏ka-córka mi´dzynarodowego kon-
cernu ALTANA Pharma AG z siedzibà
w Niemczech, zatrudniajàca 220 osób. Firma
ta wytwarza leki oraz parafarmaceutyki, tzn.
kosmetyki i Êrodki uzupe∏niajàce diet´:
Amol, Vita-Buerlecithin, Multisanostol. 

W zupe∏nie niez∏ej kondycji jest tak˝e Go-
spodarstwo Rybackie ¸yszkowice sp. z o.o. –
jedno z najstarszych polskich gospodarstw
hodujàcych karpie (niektóre stawy istniejà ju˝

od XIV wieku). Nale˝àce do tej firmy ponad
160-hektarowe „jezioro Okr´t” – to najwi´k-
szy akwen hodowlany w Polsce centralnej.
Przy okazji warto podkreÊliç, ̋ e „karp z ¸ysz-
kowic”– obj´ty zosta∏ nadzorem Powiatowe-
go Inspektoratu Weterynarii. Na blisko 400
ha lustra wody (pozbawionej zanieczyszczeƒ

przemys∏owych i komunalnych) jest karmio-
ny wy∏àcznie ziarnem zbó˝. Ma wi´c u konsu-
mentów z ¸odzi, ̧ owicza lub Skierniewic wy-
robionà mark´ ryby smacznej i zdrowej.

Spore nadzieje na polepszenie bytu wzbu-
dza te˝ wÊród mieszkaƒców projektowana
autostrada A2 razem z w´z∏em drogowym

¸yszkowice, który rozcina gmin´ z zachodu
na wschód na odcinku 15 km. Wed∏ug za∏o-
˝eƒ, pierwsze auta majà tamt´dy pojechaç
ju˝ w 2008 roku. 

W∏aÊnie ostatnio zapad∏a decyzja wojewo-
dy ∏ódzkiego o wykupie dzia∏ek pod rygorem
natychmiastowej wykonalnoÊci i – jak poda-
∏y regionalne dzienniki – nie b´dzie ju˝ sytu-
acji, ̋ e ktoÊ powie: nie sprzedam, bo nie chc .́
Musi sprzedaç od razu i po cenie rynkowej. 

W opiniach wielu przedsi´biorców z tere-
nu gminy – tych z otwartà g∏owà – takie roz-
porzàdzenie niesie szans´ zrobienia dobrego
interesu w handlu, us∏ugach, turystyce i re-
kreacji.

Ju˝ dziÊ zalesione tereny nadrzeczne we wsi
Bobrowa nazywane sà przez miejscowych „wi-
ce-¸odzià” – w∏aÊnie ze wzgl´du na wykupie-
nie prawie ca∏ego obszaru tej wioski przez
amatorów letniego wypoczynku z wojewódz-
kiej metropolii. Niektórzy nowi w∏aÊciciele wy-
budowali ju˝, bàdê koƒczà budowy swych ca-
∏orocznych domków – z otoczeniem przypomi-
najàcym rezydencje filmowych gwiazd. W wie-
lu wioskach gospodarze przygotowujà mi-
nipensjonaty albo tylko miejsca noclegowe dla

zainteresowanych letnim pobytem i amatorów
zimowego weekendu w gospodarstwie agrotu-
rystycznym. Takim, które oferuje specja∏y re-
gionalnej kuchni, zimowy kulig z pieczeniem
kie∏basek na ognisku oraz letnià przeja˝d˝k´
bryczkà, wierzchowcem lub kucykiem.

Jerzy Gal´ba

Gmina ¸yszkowice

Z nowà autostradà 
po sàsiedzku

Wa˝nà obecnie inwestycjà jest rozbudowa Gminnego 
OÊrodka Kultury, która ma si´ zakoƒczyç w grudniu 
– wyjaÊnia Waldemar Szabelski z Urz´du Gminy.

Oczkiem w g∏owie miejscowych w∏adz samorzàdowych 
jest gminna oczyszczalnia Êcieków, wybudowana w 2000 r.
Jej maksymalna wydajnoÊç – 1600 m3/dob´, 
jest wykorzystywana dopiero w po∏owie.



30 maja radni przyj´li m.in. informacj´
na temat bezpieczeƒstwa publicznego
w województwie ∏ódzkim w 2004 roku,
rolnictwa – w kontekÊcie wejÊcia Polski
do UE oraz podj´li uchwa∏´ w sprawie
przyj´cia kontraktu wojewódzkiego na
lata 2005 – 2006. 

Po przedstawieniu przez marsza∏ka
Stanis∏awa Witaszczyka informacji
o pracach zarzàdu województwa, rozpo-
cze∏y si´ wystàpienia dotyczàce szeroko
poj´tego bezpieczeƒstwa w wojewódz-
twie. Radni otrzymali obszernà informa-
cj´ od wszystkich urz´dów i s∏u˝b, które
odpowiadajà za utrzymanie porzàdku
w naszym województwie. Do publikacji
wykorzystano sprawozdania z dzia∏aƒ
policji, prokuratury, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Paƒstwowej
i Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej, jak rów-
nie˝ S∏u˝by Wi´ziennej i Paƒstwowej
Stra˝y Rybackiej. 

Wicemarsza∏ek Krzysztof Makowski
dokona∏ wprowadzenia do serii wystà-
pieƒ poÊwi´conych bezpieczeƒstwu i po-
rzàdkowi publicznemu. Zwróci∏ uwag´ na
coraz liczniejsze wyst´powanie przypad-
ków negatywnych zjawisk wewnàtrz s∏u˝b
oraz na spadek poczucia bezpieczeƒstwa
mieszkaƒców ¸odzi, przebywajàcych na
ulicach po zmroku. Nadmieni∏ równie˝
o projekcie próbnego wykorzystania no-
wego fotoradaru w okolicach Tuszyna,
który ma zapobiegaç nagminnemu prze-
kraczaniu pr´dkoÊci przez kierowców na
tym terenie. Krzysztof Makowski zaape-
lowa∏ do radnych, ˝eby aktywnie w∏àczy-
li si´ w kampani´ na rzecz poprawy bez-
pieczeƒstwa uczestników ruchu drogowe-
go w swoich Êrodowiskach.

Nadkomisarz Andrzej Stolarczyk
z Komendy Wojewódzkiej Policji w ¸o-
dzi mówi∏ o wzrastajàcej liczbie kolizji
i wypadków drogowych. Zwróci∏ uwag ,́
˝e jedynie dzia∏ania majàce na celu po-
praw´ stanu dróg, zwi´kszenie liczby
urzàdzeƒ monitorujàcych jezdnie oraz
powszechna akcja uÊwiadamiajàca kie-
rowców mogà przynieÊç efekt w postaci
poprawy bezpieczeƒstwa uczestników ru-
chu drogowego. 

Zast´pca prokuratora apelacyjnego
w ¸odzi, który dokona∏ ogólnej analizy,
zaznaczy∏, ˝e przest´pstwa pope∏niane
w naszym województwie stanowià 8 pro-
cent przest´pstw w skali kraju. Nadbry-

gadier Tadeusz Karcz, komendant woje-
wódzki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
wskaza∏, ˝e w roku ubieg∏ym odnotowa-
no oko∏o 22 600 zda-
rzeƒ, w których bra-
∏y udzia∏ jednostki
PSP. PodkreÊli∏, ˝e
aby utrzymaç s∏u˝by
w gotowoÊci, stra˝a-
cy ca∏y czas muszà
uczestniczyç w szko-
leniach oraz zdoby-
waç nowoczesny
sprz´t ratowniczo-
-gaÊniczy i zaplecze
w postaci stra˝nic. 

Wojciech Jab∏oƒ-
ski, dyrektor Woje-
wódzkiego OÊrodka
Ruchu Drogowego
w ¸odzi, skoncen-
trowa∏ si´ na kwe-
stiach istotnych dla
samorzàdu. Podkre-
Êli∏, ˝e najwi´ksze
znaczenie dla utrzy-
mania bezpieczeƒstwa na drodze ma cz∏o-
wiek, uczestnik ruchu, a sprz´t, którym
dysponuje i stan dróg majà znaczenie dru-
gorz´dne. PodkreÊli∏, ˝e oÊrodki ruchu
drogowego zorganizowane sà na pozio-
mie europejskim, a w dwóch z nich wpro-
wadzono systemy bezpieczeƒstwa ISO.

Micha∏ Król, na zakoƒczenie tego
punktu obrad wyra-
zi∏ przekonanie, ˝e
podj´ta przez rad-
nych dyskusja nie
ma wi´kszego zna-
czenia dla faktycz-
nego stanu bezpie-
czeƒstwa wojewódz-
twie, a jedyne, co
mogà zrobiç radni,
to wp∏ynàç na po-
praw´ oznakowania
dróg, apelowaç o do-
k∏adniejsze badanie
kierowców na obec-
noÊç narkotyków
i alkoholu we krwi. 

Kolejnym punk-
tem porzàdku obrad
by∏o przyj´cie infor-
macji o dzia∏alnoÊci
w 2004 roku Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowi-
ska i Gospodarki Wodnej w ¸odzi. Dy-
rektor Departamentu Rolnictwa
i Ochrony Ârodowiska UM w ¸odzi Sta-
nis∏aw Fontaƒski przedstawi∏ informacj´
na temat powsta∏ych dzi´ki zasobom
funduszu oczyszczalni Êcieków, wodocià-
gów i kanalizacji. Imponujàca statystyka
nie powstrzyma∏a radnych Samoobrony

od poruszenia tematu programu „Pilica”
i nieprawid∏owoÊci z nim zwiàzanych,
niesp∏acenia zobowiàzaƒ przez „króla
˝elatyny” Kazimierza Grabka oraz skry-
tykowania raportu jako pobie˝nego
i uràgajàcego inteligencji radnych. Ripo-
stujàc, Wies∏aw Garstka upomnia∏ si´
o efekty dzia∏ania Komisji Doraênej,
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O sytuacji polskiej wsi



Maj by∏ pracowity dla radnych woje-
wództwa ∏ódzkiego. A˝ dziesi´ç razy zbie-
ra∏y si´ komisje, m.in. Bezpieczeƒstwa
i Porzàdku Publicznego, Statutowo-Regu-
laminowa, Bud˝etu i Finansów, Nauki,
Kultury i Sportu oraz Rozwoju Regional-
nego, Ochrony Zdrowia i Polityki Spo∏ecz-
nej oraz Komisja Gospodarki Przestrzen-
nej, Transportu i Komunikacji. Tematem,
który przewija∏ si´ najcz´Êciej by∏ kontrakt
wojewódzki dla województwa ∏ódzkiego
na lata 2005 – 2006. ¸ódzkie otrzyma∏o
ok. 18 milionów z∏otych, podczas gdy
w latach poprzednich kwota ta wynosi∏a
oko∏o 40 – 44 milionów. Projekt uchwa∏y
dyskutowany by∏ podczas posiedzenia Ko-
misji Bud˝etowej oraz Rozwoju Regional-
nego. W obu przypadkach radni wyrazili
g∏´bokie niezadowolenie z powodu rady-
kalnego obni˝enia przyznanych przez Mi-
nisterstwo Gospodarki i Pracy Êrodków
w ramach kontraktu dla województwa
∏ódzkiego.

Bezpieczeƒstwo

Po raz pierwszy pod przewodnictwem
Anny Adamskiej radni bioràcy udzia∏
w posiedzeniu Komisji Bezpieczeƒstwa
i Porzàdku Publicznego zapoznali si´ z in-
formacjami o prawnych aspektach wpro-
wadzania krajowego systemu ratowniczego
oraz najnowszych tendencjach w dzia∏a-
niach ratowniczych na Êwiecie. W informa-
cji podkreÊlono ma∏à wiedz´ Polaków na

temat BHP i zachowaƒ w sytuacjach zagro-
˝enia ˝ycia. Zagadnienia te kompetentnie
omówi∏ Tadeusz Zagajewski – dyrektor
Centrum Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogowe-
go. W trakcie obrad radni mieli tak˝e oka-
zj´ zapoznaç si´ z pracà dwóch urzàdzeƒ,
które mogà mieç znaczàcy wp∏yw na po-
praw´ bezpieczeƒstwa oraz mo˝liwoÊç rato-
wania ˝ycia ludzi. Volker Schlage oraz Dirk
Hebold z firmy VDS zaprezentowali foto-
radar do pomiaru pr´dkoÊci pojazdów, któ-
ry – nie bez przyczyny – nazywany jest po-
strachem piratów drogowych. PodkreÊlili,
˝e wielkà zaletà urzàdzenia jest jego anty-
korupcyjnoÊç, poniewa˝ zapisanych danych
nie mo˝na wykasowaç. Fotoradar mo˝na
zainstalowaç przy drodze (wtedy wspó∏pra-
cuje z sensorami wbudowanymi w na-
wierzchni´), jak równie˝ w samochodzie
poruszajàcym si´ po ulicach.

Z du˝à uwagà radni wys∏uchali tak˝e
przedstawiciela firmy Medtronic, który
omówi∏ program powszechnego dost´pu do
defibrylacji oraz zaprezentowa∏ aparat do
defibrylacji. PodkreÊli∏, ˝e takiego rodzaju
aparatura powinna pojawiç si´ w wielu
miejscach u˝ytecznoÊci publicznej (zak∏ady
pracy, szko∏y, radiowozy, restauracje), gdy˝
wielu wypadkach mo˝e decydowaç o tym,
jak szybko mo˝na podjàç reanimacj´ w ra-
zie powa˝nych zaburzeƒ pracy serca rato-
wanego cz∏owieka. Warto pami´taç, ˝e czas
ma tu znaczenie kluczowe oraz ˝e nie za-
wsze karetki pogotowia wyposa˝one sà
w tego typu urzàdzenia. 
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Komisje obradowa∏y

Komisja Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji.

której raport powinien zakoƒczyç dysku-
sj´ i zarzuty czynione za ka˝dym razem,
kiedy poruszane sà zagadnienia ochrony
Êrodowiska. 

Tematem, który niespodziewanie
wzbudzi∏ najwi´ksze emocje by∏o przyj´-
cie informacji na temat rolnictwa w rok
po wejÊciu Polski do Unii Europejskiej.
Informacje o stanie rolnictwa referowali:
dyrektor S. Fontaƒski, Grzegorz Ciebia-
da – dyrektor Wydzia∏u Ârodowiska
i Rolnictwa oraz Zofia Krzy˝anowska –
sekretarz stanu w ministerstwie rolnic-
twa. To w∏aÊnie wystàpienie sprowoko-
wa∏o najgor´tszà dyskusj .́ Cz´Êç rad-
nych nie mog∏a zgodziç si´ z zaprezento-
wanymi wyliczeniami op∏acalnoÊci i zy-
skownoÊci produkcji rolnej. Jednak˝e
ostatecznie informacj´ przyj´to. Nie-
oczekiwanie radni odrzucili wypracowa-
ne w Komisji Rolnictwa i Ochrony Âro-
dowiska informacje na temat aktualnej
sytuacji rolnictwa w województwie ∏ódz-
kim, w którym êle oceniono stan pol-
skiej wsi, jak równie˝ zwrócono uwag´
na ma∏à op∏acalnoÊç prowadzenia go-
spodarstw oraz fakt, ˝e dop∏aty obszaro-
we nie rekompensujà wzrostu cen Êrod-
ków produkcji i paliw. Sprowokowa∏o to
radnych Samoobrony, do których nale˝y
przewodniczàca Komisji Rolnictwa Jo-
lanta Mitka, do opuszczenia sali obrad
na znak protestu, co spowodowa∏o za-
gro˝enie brakiem kworum i niemo˝no-
Êcià kontynuowania posiedzenia. Osta-
tecznie, po kilkakrotnym zwo∏aniu przez
przewodniczàcego Jana Darnowskiego
prezydium, uda∏o si´ nak∏oniç radnych
do pozostania i obrady kontynuowano.

Dalszy ciàg posiedzenia przebiega∏ ju˝
bez niespodzianek. Radni przyj´li
uchwa∏´ w sprawie kontraktu wojewódz-
kiego dla województwa ∏ódzkiego na lata
2005 – 2006, ca∏à seri´ uchwa∏ bud˝eto-
wych oraz uchwa∏´ w sprawie pozbawie-
nia drogi nr 716 na odcinku Koluszki –
Rokiciny – Piotrków statusu drogi woje-
wódzkiej i zaliczenia jej do kategorii dróg
krajowych. Przyj´to jednog∏oÊnie spra-
wozdania z dzia∏alnoÊci samorzàdowych
kolegiów odwo∏awczych w Piotrkowie
Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewi-
cach. Ponadto podj´to uchwa∏´ w spra-
wie powo∏ania kolegium pracowników
s∏u˝b spo∏ecznych przy ul. Snycerskiej
w ¸odzi oraz udzielenia por´czenia kre-
dytu dla Szpitala Wojewódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim.

42. sesja nale˝a∏a do wyjàtkowo boga-
tych pod wzgl´dem liczby podj´tych
uchwa∏ i zakoƒczy∏a si´ po blisko oÊmiu
godzinach ˝ywio∏owych dyskusji. 



Komisja Bud˝etu i Finansów

20 maja obradowa∏a Komisja Bud˝etu
i Finansów. Jej cz∏onkowie mieli do zaopi-
niowania kilkanaÊcie projektów uchwa∏ do-
tyczàcych zmian w bud˝ecie województwa.
Do najwa˝niejszych nale˝a∏y projekt
uchwa∏y w sprawie przyj´cia kontraktu wo-
jewódzkiego dla województwa ∏ódzkiego
na lata 2005-2006 oraz udzielenia por´cze-
nia kredytu bankowego d∏ugoterminowe-
go, zaciàgni´tego przez Szpital Wojewódzki
im. Miko∏aja Kopernika w Piotrkowie Try-
bunalskim. Obydwa projekty przyj´to jed-
nog∏oÊnie.

Warto nadmieniç, ˝e w najbli˝szych la-
tach województwo ∏ódzkie mieç b´dzie
znacznie mniej Êrodków na realizacj´ dzia-
∏aƒ w ramach kontraktu wojewódzkiego
w porównaniu z latami ubieg∏ymi. Niestety,
ci´cia dotkn´∏y wszystkie województwa
i ∏ódzkie nie jest tutaj wyjàtkiem.

Rolnictwo po roku od akcesji

Tematem przewodnim obrad komisji rol-
nictwa by∏y ró˝nego rodzaju podsumowa-
nia. Cz∏onkowie komisji zapoznali si´ ze
sprawozdaniem dzia∏alnoÊci Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Ârodowiska i Go-
spodarki Wodnej w ¸odzi za 2004 rok oraz
informacjà na temat sytuacji polskiego rol-
nictwa w kontekÊcie pierwszej rocznicy
wstàpienia Polski do Unii Europejskiej. In-
formacja zosta∏a przygotowana i przedsta-
wiona przez ¸ódzki Urzàd Wojewódzki,
reprezentowany przez Grzegorza Ciebiad ,́
dyrektora Wydzia∏u Ârodowiska i Rolnic-

twa ¸UW. Najwi´cej emocji wywo∏a∏o
przygotowanie stanowiska komisji w spra-
wie aktualnej sytuacji rolnictwa wojewódz-
twa ∏ódzkiego po roku od wejÊcia Polski do
UE. Zwrócono w nim uwag ,́ ˝e mimo uru-
chomienia dop∏at bezpoÊrednich oraz fun-
duszy z programów unijnych, ˝ycie i gospo-
darowanie na wsi jest nadal bardzo trudne,
a pozyskane fundusze nie rekompensujà
wzrostu cen paliw. PodkreÊlono, ˝e gospo-
darowanie utrudnia wysoki kurs euro oraz
nierozwiàzana kwestia biopaliw. Zauwa˝o-
no tak˝e bardzo trudnà sytuacj´ na rynku
owoców mi´kkich oraz trudnoÊci ze zdoby-
ciem wsparcia z Sektorowego Programu
Operacyjnego ROL i Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

Powstanie kolegium
pracowników s∏u˝b 
spo∏ecznych

Podczas posiedzenia Komisji Nauki,
Kultury i Sportu pozytywnie ustosunkowa-
no si´ do projektu uchwa∏y, powo∏ujàcej
kolegium pracowników s∏u˝b spo∏ecznych
przy ulicy Snycerskiej w ¸odzi. Przyj´ty
przez radnych projekt zak∏ada utworzenie
szko∏y kszta∏càcej m∏odzie˝ do pracy w ró˝-
nego rodzaju placówkach oÊwiatowych, sa-
morzàdowych oraz pozarzàdowych, zaj-
mujàcych si´ pomocà spo∏ecznà. Nowa in-
stytucja ma powstaç na bazie ju˝ istniejàcej
Szko∏y Policealnej Pracowników S∏u˝b
Spo∏ecznych.

Radny Artur Bagiƒski, który uczestni-
czy∏ w wizycie samorzàdowców z woje-
wództwa w partnerskim obwodzie czernio-

wieckim na Ukrainie, zwróci∏ si´ z proÊbà
o wsparcie inicjatywy Towarzystwa Kultu-
ry Polskiej, które chce wznowiç druk „Ga-
zety Polskiej” ukazujàcej si´ jako dodatek
do gazety „Bukowina”, oraz wsparcie ist-
niejàcych w Starej Hucie i Czerniowcach
przedszkoli, do których ucz´szczajà polskie
dzieci. Przedstawiciele Polonii zwrócili si´
o pomoc w postaci sprz´tu komputerowe-
go i RTV dla redakcji oraz pomocy nauko-
wych, ksià˝ek i zabawek dla przedszkola-
ków. Wszyscy radni jednomyÊlnie i ze zro-
zumieniem odnieÊli si´ do proÊby i zapew-
nili, ˝e jak tylko to b´dzie mo˝liwe, zwrócà
si´ do zarzàdu województwa o zorganizo-
wanie i przekazanie pomocy Polakom ze
Wschodu.

Chiƒszczyzna z pola?

Nadzwyczajne posiedzenie komisji rol-
nictwa poÊwi´cone by∏o rzekomym dosta-
wom chiƒskich truskawek do Polski. Rad-
na Jolanta Mitka, przewodniczàca komisji,
powiedzia∏a, ˝e z uzyskanych przez rad-
nych informacji mog∏o wynikaç, ˝e zagra-
niczne truskawki wypierajà nasze owoce
z rynku i ˝e mogà nie byç kontrolowane
przez s∏u˝by sanitarne, co wywo∏a∏o niepo-
kój nie tylko wÊród plantatorów. 

Przedstawicielka sanepidu stwierdzi∏a
wprawdzie, ˝e nie by∏o doniesieƒ z granicz-
nej kontroli sanitarnej o imporcie truska-
wek z Chin, ale wed∏ug prawa unijnego, to-
war, który raz przekroczy granice którego-
kolwiek z paƒstw UE, mo˝e w´drowaç mi´-
dzy nimi ju˝ bez ˝adnej kontroli w ramach
wolnego przep∏ywu towarów i us∏ug. Rad-
nych poinformowano tak˝e, ˝e nie by∏o
˝adnych wiadomoÊci w ramach szybkiego
reagowania s∏u˝b sanitarnych Êwiadczà-
cych o obecnoÊci pestycydów (pozosta∏oÊci
po Êrodkach ochrony roÊlin) w owocach
mi´kkich (truskawki, porzeczki, czereÊnie,
wiÊnie, maliny). Mimo wszystko sanepid
przeprowadzi∏ kontrole na 8 targowiskach,
gdzie sprawdzono ponad 100 stanowisk
sprzeda˝y tych owoców, ale nie stwierdzo-
no Êwie˝ych truskawek z importu. 

Przedstawicielka departamentu rolnic-
twa UM powiedzia∏a, ˝e z informacji uzy-
skanych w ministerstwie rolnictwa wynika,
˝e UE importuje z Chin wy∏àcznie mro˝on-
ki, ale nie trafiajà one do Polski, poniewa˝
nasze ch∏odnie majà jeszcze dwie trzecie za-
pasów z roku ubieg∏ego.

Komisja postanowi∏a jednak, ˝e wyÊle
szczegó∏owe pytania do Agencji Rynku
Rolnego.
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Konferencja prasowa Komisji Rolnictwa i Ochrony Ârodowiska.

Dzia∏ „Z prac sejmiku”
redaguje Karolina Szabert-˚o∏yƒska
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Do 2004 roku co czwarty obywatel paƒstw
Unii Europejskiej wypoczywa∏ na terenach
wiejskich; us∏ugi w tym zakresie Êwiadczy tam
20 proc. gospodarstw. W naszym kraju, w celu
popularyzacji dzia∏alnoÊci agroturystycznej
wprowadzono ju˝ wiele u∏atwieƒ. Dotyczy to
m.in. zwolnienia z p∏acenia podatku od docho-
dów pochodzàcych z wynajmu do pi´ciu pokoi.
Nieopodatkowane sà te˝ konie, jeÊli s∏u˝à wcza-
sowiczom. Rolnicy mogà równie˝ liczyç na uzy-
skanie na bardzo dogodnych warunkach kredy-
tu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa oraz staraç si´ o tzw. zwroty z sekto-
rowego programu inwestycyjnego za inwestycje
w agroturystyk .́

W rozwój agroturystyki zaanga˝owane sà
tak˝e wojewódzkie oÊrodki doradztwa rolnicze-
go. Szczególnie po 1989 roku, kiedy to kryzys
ekonomiczny dotknà∏ polskie rolnictwo, jed-
nym z podstawowych zadaƒ doradców WODR
sta∏o si´ inicjowanie i wspieranie dzia∏aƒ majà-
cych na celu rozwój pozarolniczych form ak-
tywnoÊci gospodarczej na wsi oraz organizowa-
nie agroturyzmu w indywidualnych gospodar-
stwach rolnych, usytuowanych na obszarach
atrakcyjnych pod wzgl´dem turystycznym. 

Z myÊlà o aktywizowaniu rolników do po-
prawy jakoÊci us∏ug agroturystycznych oraz po-
prawienia estetyki wsi wojewódzkie oÊrodki do-
radztwa rolniczego organizujà cykliczne kon-
kursy: ,,Pi´kna wieÊ’’ czy ,,Zielone lato’’ na naj-
∏adniejszà kwater´ wypoczynkowà. 

Nie najlepiej z turystykà wiejskà jest przede
wszystkim w ¸ódzkiem, na którego obszarze
znajduje si´ oko∏o 160 gospodarstw Êwiadczà-
cych us∏ugi agroturystyczne. Daje to najni˝szy
odsetek (0,12%) gospodarstw Êwiadczàcych
us∏ugi zakresu turystyki wiejskiej w stosunku
do liczby gospodarstw rolnych w innych woje-
wództwach. W ca∏ym kraju odsetek ten wynosi
0,7 %. 

W agroturystyce przoduje gmina Zgierz, na
terenie której znajduje si´ ponad 10 tysi´cy
dzia∏ek rekreacyjnych. Z roku na rok ich liczba
systematycznie wzrasta, poniewa˝ gmina oferu-
je atrakcyjne tereny pod budownictwo letnisko-
we. Dzia∏ajàce na jej terenie od 4 lat Stowarzy-
szenie Agroturystyczne Ziemi Zgierskiej tworzy
20 gospodarstw nie tylko z gminy Zgierz, ale
równie˝ z okolic Aleksandrowa, Parz´czewa
oraz Strykowa i G∏owna. 

Ciekawà propozycj´ sp´dzenia weekendu
w woj. ∏ódzkim stanowiç powinna wyprawa do
Or∏owa. Jest to jedna z najstarszych miejscowo-
Êci na terenie powiatu kutnowskiego, o czym
Êwiadczy grodzisko wczesnoÊredniowieczne le-
˝àce u przeprawy przez Bzur ,́ w otoczeniu tor-
fiastych ∏àk. DziÊ Or∏ów to niewielka wieÊ
w gminie Bedlno, która lata ÊwietnoÊci ma ju˝
dawno za sobà. Natomiast przed wiekami by∏
wa˝nym oÊrodkiem ˝ycia spo∏ecznego i poli-
tycznego. 

Jednà z bardziej urokliwych miejscowoÊci
w powiecie kutnowskim jest G∏ogowiec. Jego
rodowód si´ga Êredniowiecza, a pamiàtkà po
czasach dawnej ÊwietnoÊci jest gotycko-renesan-
sowy koÊció∏ w centrum wsi z poczàtku XV wie-
ku, nale˝àcy do najpi´kniejszych zabytków
sztuki sakralnej w woj. ∏ódzkim. We wn´trzu
Êwiàtyni znajduje si´ renesansowy nagrobek Ja-
na G∏ogowskiego, chorà˝ego i s´dziego ziemi
gostyniƒskiej autorstwa znanego w∏oskiego
rzeêbiarza Jana z Pizy oraz s∏ynàcy z cudów ob-
raz Matki Boskiej G∏ogowieckiej. Natomiast
obok koÊcio∏a jest powstaƒcza mogi∏a z 1863 ro-
ku oraz droga krzy˝owa wyrzeêbiona przez naj-
bardziej znanych kutnowskich twórców.
W okresie mi´dzywojennym bywa∏ tutaj prezy-
dent RP Ignacy MoÊcicki, a podczas bitwy nad
Bzurà w znajdujàcym si´ nieopodal Êwiàtyni
dworze szlacheckim rezydowa∏ sztab genera∏a
Tadeusza Kutrzeby, a póêniej szpital polowy. 

W turystyce widzà te˝ du˝e szanse na dalszy
dynamiczny rozwój miasta i ca∏ego regionu w∏a-
dze samorzàdowe ¸owicza. Dlatego te˝ przez
Wydzia∏ Analiz i Promocji ∏owickiego magistra-
tu zosta∏ opracowany specjalny program tury-

styczny, który zak∏ada utworzenie kilkunastu
tras rowerowych, obejmujàcych atrakcje tury-
styczne regionu ∏owickiego. 

– Byç mo˝e powstanie takich tras mog∏oby
si´ przyczyniç do o˝ywienia gospodarstw agro-
turystycznych – mówi Ryszard Budza∏ek, bur-
mistrz ¸owicza. 

Jednak, ˝eby przystàpiç do realizacji tego
projektu, potrzebne sà pieniàdze, a tych nie ma
zbyt wiele w samorzàdowych kasach. Dlatego
te˝ w∏adze ¸owicza liczà, ˝e uda si´ im pozy-
skaç na ten cel Êrodki finansowe m.in. z UE.

Turystyka wiejska rozwija si´ tak˝e aktywnie
na terenie powiatu radomszczaƒskiego, gdzie
ju˝ od kilku lat dzia∏a Stowarzyszenie Agrotu-
rystyczne Dorzecza Warty i Pilicy.

– Stowarzyszenie skupia rolników ze wsi
Krz´tów i okolic. Idea zjednoczenia dzia∏aƒ na-
rodzi∏a si´ w 2001 roku na do˝ynkach jasnogór-
skich. Stowarzyszenie reprezentowa∏o woje-
wództwo ∏ódzkie na targach ITB w Berlinie, a na
targach Polagra w Poznaniu zdoby∏o medal dla
najlepszego produktu agroturystycznego w Pol-
sce – ,,Krz´tów – nasza ma∏a ojczyzna”. Wspól-
nie z wieloma utalentowanymi ludêmi powo∏a∏o
do ˝ycia Stowarzyszenie Twórców i Artystów
Ludowych – Ars Populi oraz m∏odzie˝owy ze-
spó∏ ludowy, reaktywowa∏o zespó∏ Ko∏a Gospo-
dyƒ Wiejskich ,,Krz´towianki’’ – mówi Urszula
Baraƒska-Pietruczuk, prezes Stowarzyszenia
Agroturystycznego Dorzecza Warty i Pilicy.

Oby jak najszybciej wsie woj. ∏ódzkiego do∏à-
czy∏y do grona atrakcyjnych dla turystów agro-
turystycznych oÊrodków na Mazurach, Podkar-
paciu czy w Beskidach.

Wojciech Petera

UUrrlloopp ppoodd ggrruusszzàà

Prowadzone przez rodzin´ Pietruczuków 
100-hektarowe gospodarstwo agroturystyczne
we wsi Krz´tów, po∏o˝onej w otulinie 
Przedborskiego Parku Krajobrazowego, wÊród ∏àk
i lasów, nale˝y do najlepszych w woj. ∏ódzkim
i jest ju˝ dobrze znane turystom 
nie tylko w kraju.
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turystyka

Ró˝norodnoÊç kulturowa, wieloÊç wyznaƒ
i narodowoÊci jest niezwyk∏à spuÊciznà regio-
nalnej to˝samoÊci ziemi ∏ódzkiej. Kultura, folk-
lor zawierajà zarówno sfer´ duchowà, jak i ma-
terialnà. Dziedzictwo dorobku obejmuje archi-
tektur´ drewnianà, charakterystyczne w krajo-
brazie liczne przydro˝ne kapliczki i krzy˝e, tra-
dycje garncarstwa, plecionkarstwa, kowalstwa,
kuchni regionalnej. Mamy niezwyk∏e, zacho-
wane formy plastyki obrz´dowej. S∏ynie nasze
województwo z pisanek, wycinanek, stroików,
palm wielkanocnych, kilimów, strojów ludo-
wych. Dzia∏ajà amatorskie teatry obrz´dowe. 

Podane powy˝ej walory dziedzictwa kultu-
rowego wykorzystuje agroturystyka. Wybiera-
jàc takà form´ wypoczynku, mo˝na aktywnie
sp´dziç wolny czas, poznaç folklor i obyczaje,
a tak˝e znaleêç bliski kontakt z naturà. Woje-
wództwo ∏ódzkie s∏ynie bowiem tak˝e z intere-
sujàcej ró˝norodnoÊci przyrodniczej. Na tere-
nie województwa ∏ódzkiego znajduje si´ siedem
parków krajobrazowych: Za∏´czaƒski, Mi´dzy-
rzecza Warty i Widawki, Bolimowski, Wznie-
sieƒ ¸ódzkich, Przedborski, Sulejowski i Spal-
ski Park Krajobrazowy oraz wiele pomników
i rezerwatów przyrody, lasów, akwenów, uni-
katowych przyk∏adów flory i fauny.

Agroturystyka opierajàca si´ na atrakcyj-
nym Êrodowisku historycznym, naturalnym
i krajobrazowym coraz cz´Êciej widziana jest
przez spo∏ecznoÊç wiejskà jako szansa na roz-
wój lokalny. Rozwój agroturystyki przyczynia
si´ do tworzenia nowych miejsc pracy i do

spadku bezrobocia na wsi. Mo˝e równie˝ zna-
czàco uzupe∏niç finanse gospodarstw wiejskich
(poprzez zakwaterowanie i wy˝ywienie tury-
stów), szczególnie tam, gdzie dochody z gospo-
darstwa rolnego nie starczajà na utrzymanie
rodziny. Powszechnie zanik∏a bowiem dwuza-
wodowoÊç ludnoÊci wiejskiej przez zatrudnia-
nie w miastach. 

Agroturystyka musi zaspokajaç nie tylko
podstawowe potrzeby turysty, ale równie˝ orga-
nizowaç jego czas wolny. Wià˝e si´ to z szerokà
ofertà rozrywek. Wycieczki piesze, rowerowe,
konne, kuligi, ogniska, grzybobrania, w´dkar-
stwo, imprezy artystyczne i folklorystyczne,
czynne gospodarstwa rolne (˝niwa, koszenie
trawy, darcie pierza, dojenie krów, karmienie
zwierzàt, wykopki, kiszenie kapusty, itp.). Tu-
rystyka aktywna to obserwacja przyrody, ˝ycia
wsi oraz zaj´ç na wolnym powietrzu. Wielu
mieszkaƒców du˝ych aglomeracji miejskich
zm´czonych jest anonimowoÊcià ˝ycia i w cza-
sie urlopu pragnie
nawiàzaç kontakt
z innymi ludêmi.
Dlatego w∏aÊnie po-
wsta∏y gospodar-
stwa agroturystycz-
ne, które umo˝li-
wiajà zaspokojenie
mi´dzy innymi tej
potrzeby. ˚eby
agroturystyka mia-
∏a szans´ powodze-

nia, nie tylko nale˝y zaproponowaç atrakcyjny
wypoczynek, ale tak˝e uporzàdkowaç okolicz-
nà infrastruktur´ technicznà chroniàcà Êrodo-
wisko, inwestowaç w kanalizacj´ i budow´
oczyszczalni Êcieków, uporzàdkowaç wysypi-
ska odpadów. S∏owem: ucywilizowaç wieÊ, ale
z umiarem...

W celu skutecznej promocji turystyki wiej-
skiej i wykszta∏cenia jej wyrazistego wizerunku,
dzia∏ania marketingowe powinny uwypukliç
aspekty zwiàzane ze szczególnymi zaintereso-
waniami turystów i wykorzystaç je dla „pierw-
szego uderzenia” marketingu. Wydaje si ,́ ˝e
w naszym regionie najwi´ksze szanse powodze-
nia majà: turystyka przyrodnicza, konna, rowe-
rowa, piesza, wodna i przywodna, a tak˝e nar-
ciarska.

Na terenie województwa ∏ódzkiego funkcjo-
nuje 205 (stan na 2004 r.) gospodarstw agrotu-
rystycznych. Najwi´cej znajduje si´ w powia-
tach: opoczyƒskim (28), zgierskim (22), toma-
szowskim (19), radomszczaƒskim (19), wieluƒ-
skim (19), wieruszowskim (17). 

W regionie dzia∏ajà nast´pujàce stowarzy-
szenia agroturystyczne: Ziemi Sieradzkiej, Wie-
ruszowskiej, Opoczyƒskiej, Zgierskiej, Stowa-
rzyszenie Wsi Agroturystycznych Regionu Do-
liny Pilicy i Zalewu Sulejowskiego, Stowarzy-
szenie Agroturystyczne Dorzecza Warty i Pili-
cy, Stowarzyszenie Kraina Kugla.

Oferta agroturystyczna naszego wojewódz-
twa jest bardzo bogata. Gospodarstwa w niej
uczestniczàce oferujà liczne atrakcje. Czy zo-
stanie to nale˝ycie wykorzystane, zale˝y od rol-
ników, firm turystycznych, mediów i admini-
stracji samorzàdowej wszystkich szczebli. Spo-
∏eczeƒstwo musi doceniç znaczenie agrotury-
styki jako istotnego czynnika rozwojowego.

Andrzej Ga∏ecki

Agroturystyka 
jako promocja 
obszarów wiejskich

Agroturystyka 
jako promocja 
obszarów wiejskich



Dobra wiadomoÊç 
dla pasa˝erów PKP

W 2005 roku PKP Przewozy Regionalne nie
zlikwidujà w ¸ódzkiem ˝adnych po∏àczeƒ kole-
jowych. Marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk oraz
wicemarsza∏ek Krzysztof Makowski podpisali
umow´ ze spó∏kà na realizacj´ przewozów pasa-
˝erskich na poziomie z roku 2004.

Kolej zapewnia funkcjonowanie 223 regio-
nalnych po∏àczeƒ pasa˝erskich, dofinansowa-
nych z bud˝etu województwa kwotà 27 mln z∏. 

Zarzàd województwa podpisa∏ równie˝ kon-
trakt ze spó∏kà Pojazdy Szynowe PESA SA
z Bydgoszczy na dostaw´ w maju 2006 r. nowo-
czesnego trójcz∏onowego pojazdu szynowego
z nap´dem elektrycznym, przeznaczonego do re-
alizacji regionalnych przewozów pasa˝erskich.

Koszt pojazdu wynosi 12.139.000 z∏ brutto.
Wagony przystosowane sà do przewozu ok. 350
osób, posiadajà 160 miejsc siedzàcych, dwa
miejsca do przewozu osób niepe∏nosprawnych
na wózkach inwalidzkich.

Nowoczesny fotoradar
Podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeƒstwa

i Porzàdku Publicznego radni zapoznali si´
z ofertà Volkera Schlage, przedstawiciela nie-
mieckiej firmy elektronicznej. Chodzi o zainsta-
lowania na drodze ¸ódê-Tuszyn nowoczesnego
fotoradaru, stosowanego z powodzeniem przez
policj´ u naszych zachodnich sàsiadów.

– Zamontujemy je na okres wakacji na trasie
¸ódê – Tuszyn i sprawdzimy jego skutecznoÊç –
zapowiedzia∏ wicemarsza∏ek Krzysztof Ma-
kowski. – Po dwóch miesiàcach ocenimy, czy
kupimy fotoradar.

Autorytet paƒstwa prawa
W Filharmonii ¸ódzkiej odbywa∏y si´ trzy-

dniowe XII Ogólnopolskie Dni Prawnicze. Wy-
k∏ad inauguracyjny wyg∏osi∏ marsza∏ek Sejmu

RP, by∏y minister sprawiedliwoÊci W∏odzimierz
Cimoszewicz. Patronat nad imprezà objà∏ mar-
sza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk.

Dni Prawnicze to coroczny zjazd przedstawi-
cieli zawodów prawniczych, w trakcie którego
s´dziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy praw-
ni i notariusze wymieniajà poglàdy na najwa˝-
niejsze zawodowe tematy. W tym roku dyskuto-
wano o autorytecie paƒstwa prawa.

Przyjazne urz´dy w regionie
Rozstrzygni´to konkurs na najbardziej przy-

jazny urzàd administracji samorzàdowej woje-
wództwa ∏ódzkiego. Instytucjà opiniujàcà zg∏o-
szenia by∏o Transparency International Polska.

WÊród zwyci´zców znaleêli si´:
– w kategorii „ma∏y urzàd” – Urzàd Gminy

w Ozorkowie,
– w kategorii „du˝y urzàd” – Urzàd Miasta

w Be∏chatowie.
W uzasadnieniu werdyktu przewodniczàcy

kapitu∏y konkursu – rektor WSAP w ¸odzi To-
masz Mordel powiedzia∏ m.in., ˝e „nagrodzone
urz´dy w sposób kompleksowy i nienaganny
rozpatrujà sprawy zg∏aszane przez petentów”.

Mistrzostwa ratowników 
medycznych

21 maja 2005 r. odby∏y si´ I Regionalne Mi-
strzostwa Ziemi ¸ódzkiej w Ratownictwie Me-
dycznym. Impreza mia∏a na celu doskonalenie
umiej´tnoÊci za∏óg karetek, wymian´ doÊwiad-
czeƒ, integracj´ Êrodowiska medycznego oraz
upowszechnianie standardów post´powania, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem zachowania
wzgl´dów bezpieczeƒstwa. Zarzàd wojewódz-
twa reprezentowali: wicemarsza∏ek Zbigniew
¸uczak oraz cz∏onek zarzàdu Stanis∏aw Olas.

Zadaniami z jakimi musia∏y zmierzyç si´ za-
∏ogi by∏y: reanimacja stra˝aka i udzielenie po-
mocy postrzelonemu na polowaniu.

Zwyci´˝y∏a za∏oga z Radomska. Drugie miej-
sce zaj´li ratownicy karetki reanimacyjnej „R”
z ¸odzi. Trzecie miejsce równie˝ wywalczyli ∏o-
dzianie z zespo∏u wypadkowego „W”. Laureaci
mistrzostw wezmà udzia∏ w mistrzostwach pol-
ski w ratownictwie medycznym.

Nowe miejsca pracy
Firma Bosch-Siemens, przy wsparciu finan-

sowym województwa ∏ódzkiego, zatrudnia
bezrobotnych z ¸odzi. Podczas spotkania
w siedzibie firmy wicemarsza∏ek Krzysztof
Makowski poinformowa∏ o przekazaniu dota-
cji z rezerwy finansowej na zatrudnienie i ak-
tywne przeciwdzia∏anie bezrobociu w regionie.
Korzystajàc ze wsparcia w fabrykach Bosch-
Siemens zatrudniono 72 bezrobotnych. Doce-
lowo w ramach ca∏ego projektu zostanie za-
trudnionych 81 osób.

– Firma BSH jest dobrym przyk∏adem sku-
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z prac zarzàdu

tecznego wykorzystania mo˝liwoÊci, jakie two-
rzà regionalne programy na rzecz wspierania
zatrudnienia, realizowane przez Wojewódzki
Urzàd Pracy w ¸odzi. KorzyÊç ze wspó∏pracy
jest dla firmy szczególnie wymierna – blisko
585.000 z∏ przeznaczone na wyposa˝anie no-
wych stanowisk pracy – podkreÊli∏ Krzysztof
Makowski.

Uniwersytet Medyczny 
w Sieradzu

Istnieje szansa na utworzenie w Sieradzu za-
miejscowego oÊrodka kszta∏cenia ∏ódzkiego
Uniwersytetu Medycznego. Uczelnia czyni sta-
rania, aby od nowego roku akademickiego roz-
poczàç prowadzenie studiów licencjackich dla
piel´gniarek i po∏o˝nych. 25 maja 2005 r. cz∏o-
nek zarzàdu województwa Stanis∏aw Olas oraz
rektor uczelni prof. dr hab. n.med. Andrzej Le-
wiƒski podpisali list intencyjny, w którym wyra-
zili wol´ wspó∏pracy. Trwajàce rok pomostowe
studia przeznaczone b´dà dla piel´gniarek i po-
∏o˝nych pracujàcych dotychczas w zawodzie,
zobowiàzanych zgodnie z wymogami Unii Eu-
ropejskiej do posiadania wy˝szego wykszta∏ce-
nia medycznego. 

Narkotyki – raport 
i kampania

Samorzàd województwa ∏ódzkiego w∏àcza si´
do przeciwdzia∏ania narkomanii i ograniczenia
skutków spo∏ecznych zjawiska. Cz∏onek zarzà-
du Dorota Biskupska-Neidowska oraz dyr.
RCPS Anna Mroczek og∏osi∏y wyniki raportu
z badaƒ prowadzonych w wybranych miastach
regionu na temat ∏àczenia przez uzale˝nionych
kilku narkotyków. Przedstawiono tak˝e plan
ogólnopolskiej antynarkotykowej kampanii pn.
„Bli˝ej siebie – dalej od narkotyków”, koordy-

nowanej w ¸ódzkiem przez Urzàd Marsza∏-
kowski.

Badania prowadzone wÊród narkomanów
spotykanych na ulicach miast naszego regionu –
¸odzi, Opoczna i Wieruszowa – wykaza∏y, ˝e
w ¸ódzkiem jest przynajmniej 4200 osób uza-
le˝nionych, regularnie u˝ywajàcych dwóch ró˝-
nych Êrodków odurzajàcych. Pierwsze próby
si´gania po substancje psychoaktywne przypa-
dajà na wiek dwudziestokilkuletni. Zdarzajà si´
równie˝ przypadki inicjacji narkotykowej ju˝
w wieku 15 – 17 lat, a nawet wÊród dzieci 
13 – 14 letnich. Do˝ylnie narkotyk przyjmujà
narkomani z d∏ugoletnim sta˝em. M∏odzie˝
si´ga po amfetamin´ i marihuan ,́ które sà naj-
popularniejsze w ¸ódzkiem.

Kampania „Bli˝ej siebie – dalej od narkoty-
ków” ruszy∏a w czerwcu i przebiegnie w dwóch
etapach: medialnym oraz edukacyjnym. W ra-
mach akcji przewidziano m.in. prowadzenie

wsparcia dla rodziców dzieci zagro˝onych nar-
komanià i ca∏odobowy telefon dla rodziców
i m∏odzie˝y uruchomiony przy Stowarzyszeniu
MONAR NZOZ OÊrodku Rehabilitacyjno-Re-
adaptacyjnym w K´blinach k. ¸odzi. Numery
telefonów oÊrodka (0-42) 717 80 08, 717 84 38.

Nowa fabryka suszarek
6 czerwca 2005 r. otwarto w ¸odzi zak∏ad

produkujàcy suszarki do ubraƒ mi´dzynarodo-
wego koncernu Bosch, Siemens Hausgerate.
Uroczystego uruchomienia linii produkcyjnej
dokona∏ premier Marek Belka w obecnoÊci
marsza∏ków Stanis∏awa Witaszczyka i Krzysz-
tofa Makowskiego, wojewody Stefana Krajew-
skiego oraz prezesa firmy Kurta Ludwiga Gut-
berleta. Fabryka przy ul. Wedmanowej jest ko-
lejnà inwestycjà firmy w mieÊcie, wartoÊci 
60 mln euro. Docelowo zatrudnienie w nowej
fabryce znajdzie 500 osób. Z taÊm produkcyj-
nych fabryki rocznie schodziç b´dzie ponad pó∏
miliona suszarek.

Dyrektor finansowy BSH Konrad Pokutycki
podkreÊla∏, ˝e firma zabiega o przeniesienie do
¸odzi swoich kooperantów. W naszym mieÊcie
dzia∏a ju˝ 11 dostawców, z czego 6 w ¸SSE.

Nowy komendant 
wojewódzki policji

7 czerwca 2005 r. inspektor Jacek Górecki
odebra∏ z ràk inspektora Leszka Szredera nomi-
nacj´ na szefa wojewódzkiego policji w ¸odzi.
Marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk przekaza∏ no-
wo mianowanemu komendantowi gratulacje
z okazji awansu, podkreÊli∏ tak˝e znaczenie, ja-
kie ma zapewnienie odpowiedniego stanu bez-
pieczeƒstwa dla prawid∏owego rozwoju regionu.
Inspektor Jacek Górecki ma 52 lata, jest absol-
wentem Wydzia∏u Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Warszawskiego. Gdy w 1998 roku

Nowe stanowiska pracy w BSH powsta∏y dzi´ki wsparciu
finansowemu Samorzàdu Województwa ¸ódzkiego.

Uroczyste otwarcie nowej fabryki BSH w ¸odzi.



utworzono Biuro Spraw Wewn´trznych, Górec-
ki zosta∏ jego pierwszym dyrektorem. 

Promocja województwa
∏ódzkiego w Brnie

Od 2 do 4 czerwca delegacja województwa
∏ódzkiego, pod przewodnictwem wicemarsza∏ka
Krzysztofa Makowskiego, przebywa∏a w regio-
nie Moraw Po∏udniowych. Celem wizyty by∏o
omówienie realizacji wspólnych projektów
w 2005 i 2006 r. oraz udzia∏ w spotkaniach po-
Êwi´conych nawiàzaniu wspó∏pracy pomi´dzy
instytucjami naukowymi i uniwersytetami obu
regionów. Dyskutowano tak˝e o promocji woje-
wództwa ∏ódzkiego wÊród mieszkaƒców Brna
oraz o rozwoju turystyki rowerowej.

Europejskie Forum M∏odych
Rolników

Od 8 do 11 czerwca br. odbywa∏o si´ w ¸odzi
Europejskie Forum M∏odych Rolników zorga-
nizowane przez Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi
oraz Izb´ Rolniczà Województwa ¸ódzkiego.
Jego celem by∏o nawiàzanie sta∏ej wspó∏pracy
mi´dzyregionalnej, umo˝liwiajàcej wymian´
poglàdów i doÊwiadczeƒ w rolnictwie. 

Marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk wyrazi∏ na-
dziej ,́ ˝e dyskusja przyniesie szczególnà ko-
rzyÊç m∏odym rolnikom oraz wszystkim, którzy
przyczyniajà si´ do tworzenia nowego wizerun-
ku polskiego rolnictwa, w tym tak˝e regionu
∏ódzkiego.

Forum by∏o okazjà do dyskusji o kierunkach
i zakresie reform ustroju rolnego, polityce unii
i Polski w tym zakresie, programach pomoco-
wych dla m∏odych rolników, wspó∏pracy mi´-
dzyregionalnej, specjalizacji gospodarstw rol-
nych oraz instytucjach unijnych i krajowych
wspierajàcych rolnictwo. W ramach forum

przewidziano równie˝ spotkania w gospodar-
stwach rolnych i gospodarstwach agrotury-
stycznych na terenie województwa ∏ódzkiego
o ró˝nym profilu produkcyjnym.

Camerimage 
po raz trzynasty

Marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk, prezydent
Jerzy Kropiwnicki oraz prezes Fundacji Tumult
Marek ˚ydowicz, doceniajàc wartoÊç kontynu-
owania festiwalu Camerimage w ¸odzi, podpi-
sali list intencyjny, wyra˝ajàcy wol´ wspierania
tego przedsi´wzi´cia w latach 2005-07 r. Zarzàd
województwa planuje przeznaczyç na organiza-
cj´ festiwalu po 150 tys. z∏ rocznie.

Poprzez ogólnoÊwiatowy zasi´g i wzrastajàcy
presti˝ artystyczny, wydarzenie to zapewnia zna-
czàce miejsce miastu, regionowi ∏ódzkiemu i kul-
turze polskiej w Êwiecie – powiedzia∏ podczas
uroczystoÊci marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk. 

Dofinansowanie Lublinka
Zarzàd województwa podjà∏ decyzj´ o przy-

stàpieniu do spó∏ki Port Lotniczy ¸ódê-Lubli-
nek. W 2005 r. mo˝liwe jest przekazanie z rezer-
wy bud˝etowej województwa ∏ódzkiego 1,5 mln
z∏ na rozbudow´ lotniska. JeÊli radni sejmiku
wyra˝à zgod ,́ w przysz∏oÊci kwota dofinanso-
wania lotniska b´dzie wy˝sza – zadeklarowa∏ na
spotkaniu z dziennikarzami wicemarsza∏ek
Krzysztof Makowski.

Zarzàd chce, aby Lublinek by∏ typowym lot-
niskiem regionalnym, wp∏ywajàcym na rozwój
gospodarczy ziemi ∏ódzkiej.

Ostatecznà decyzj´ w sprawie zaanga˝owania
finansowego samorzàdu województwa w rozbu-
dow´ lotniska podejmà radni sejmiku.

Turniej rozstrzygni´ty
Upowszechnianie kultury fizycznej wÊród
najszerszych kr´gów spo∏eczeƒstwa – to
g∏ówne za∏o˝enie Sportowego Turnieju
Miast i Gmin.Pierwsze miejsce zaj´∏a
¸ódê, drugie przypad∏o Zgierzowi, trzecie
zajà∏ P´czniew. W imieniu samorzàdu wo-
jewództwa nagrody wr´czy∏a laureatom
Dorota Biskupska-Neidowska, cz∏onek
zarzàdu województwa. 
Sportowy Turniej Miast i Gmin przepro-
wadzono po raz jedenasty na terenie ca∏e-
go kraju. Patronat nad imprezà sprawo-
wa∏ Prezydent RP. Warunkiem zaliczenia
uczestnictwa w Turnieju by∏ udzia∏ w jed-
nej z wielu form rekreacji fizycznej: grze,
sporcie indywidualnym lub zespo∏owym
bàdê turystyce. Turniej jest najwi´kszà im-
prezà sportu masowego nie tylko w Pol-
sce, ale równie˝ w Europie. Miasta i gmi-
ny, które zaj´∏y miejsca I-III otrzymujà 8
tys. z∏ na sprz´t sportowy. Ponadto, 30.
dzieci pojedzie nieodp∏atnie na kolonie
i obozy organizowane przez ¸ódzkie To-
warzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.
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zarzàduz prac 

Makieta lotniska Lublinek.

Spotkanie w Brnie.



WBrukseli podsumowano kwietniowà im-
prez´ „Drzwi otwarte instytucji europej-

skich”, podczas której prezentowa∏o si´ rów-
nie˝ województwo ∏ódzkie. Zdaniem organiza-
torów, cieszy∏a si´ ona du˝ym zainteresowa-
niem zwiedzajàcych i uznana zosta∏a za ogrom-
ny sukces. Doceniajàc wk∏ad w jej realizacj´
przez nasz region, na r´ce dyrektora biura prze-
s∏ane zosta∏y przez sekretarza generalnego Ko-
mitetu Regionów – pana Gerharda Stahla –
podzi´kowania za przygotowanie interesujàce-
go stoiska promocyjnego oraz zaproszenie do
udzia∏u równie˝ w przysz∏ym roku.

HHH

Wramach Europejskiej Sieci Wspó∏pracy
Regionów w zakresie Badaƒ i Innowacji

(ERRIN) odby∏o si´ w maju kolejne spotkanie
na temat 7. Programu Ramowego Unii Euro-
pejskiej. Zaprezentowano nowe, uproszczone
zasady zarzàdzania administracyjnego i finan-
sowego programem, który planuje wprowadziç
komisja od 2007 r. Ogó∏em unijne finanse na
badania naukowe w latach 2007-2013 wyniosà
ok. 78 mld euro. Oznacza to ogromny wzrost
nak∏adów na nauk .́ Na ka˝dy rok realizacji 
7. Programu Ramowego przeznaczono dwu-
krotnie wi´cej pieni´dzy ni˝ by∏o to w przypad-
ku 6. programu. Uproszczenie procedur ubie-
gania si´ o fundusze daje wi´kszà szans´ pozy-
skania grantów mniejszym jednostkom badaw-
czym, które nie majà czasu i pieni´dzy na wie-
lomiesi´czne przygotowywanie szczegó∏owych
kosztorysów i analiz. Wa˝na jest równie˝ zapo-
wiedê, ̋ e znaczàco skróci si´ okres oczekiwania
na pieniàdze z Brukseli, który dziÊ wynosi Êred-
nio 12 miesi´cy od podpisania umowy mi´dzy
beneficjentem a Komisjà Europejskà.

HHH

Dzi´ki wspó∏pracy polskich biur regional-
nych z Wydzia∏em Ekonomiczno-Handlo-

wym Ambasady RP w Brukseli, zainaugurowa-
ny zosta∏ cykl imprez s∏u˝àcych promocji pol-
skiej gospodarki na terenie Belgii. 13 maja
w siedzibie WEH w Brukseli odby∏o si´ spotka-
nie przedstawicieli polskich biur z Jackiem Pi-
∏atowskim – radcà ambasady, kierujàcym
WEH. Jego celem by∏o przedstawienie zadaƒ,
jakie realizuje WEH w Belgii i zaproszenie pol-
skich placówek regionalnych do szerszej wspó∏-
pracy z ambasadà. Radca Pi∏atowski zwróci∏
uwag´ na mo˝liwoÊci organizacji prezentacji
potencja∏u gospodarczego naszych regionów
dla przedstawicieli przedsi´biorstw belgijskich.
Pierwszym efektem spotkania by∏a zorganizo-
wana 23 maja w siedzibie polskiej ambasady
prezentacja gospodarcza województwa ma∏o-
polskiego, przygotowana przez WEH we
wspó∏pracy z izbami gospodarczymi Belgii,
Polski i Luksemburga (Bepolux), Polsko-Fla-
mandzkà Izbà Przemys∏owo-Handlowà oraz
w∏adzami i samorzàdem gospodarczym woje-

wództwa ma∏opolskiego. Zorganizowane
w Ambasadzie RP w Brukseli spotkanie by∏o
szczególnie ciekawe dla województwa ∏ódzkie-
go, gdy˝ jeszcze jesienià tego roku zorganizo-
wana zostanie kolejna impreza, w ramach któ-
rej b´dzie mia∏ okazj´ zaprezentowaç si´ w∏a-
Ênie nasz region wspólnie z ¸ódzkà Specjalnà
Strefà Ekonomicznà. AtrakcyjnoÊç pierwszej
imprezy i du˝e zainteresowanie inwestorów bel-
gijskich zapowiadajà, i˝ planowana prezentacja
województwa ∏ódzkiego powinna okazaç si´
niezwykle interesujàcà propozycjà dla inwesto-
rów z naszego regionu, pragnàcych zaistnieç na
rynku belgijskim.

HHH

Regionalne biura polskich województw co-
raz rzadziej chcà dzia∏aç w pojedynk .́ Co-

raz cz´Êciej Êladem swoich europejskich kole-
gów wybierajà partnerstwo z innymi regiona-
mi. Kolejnym przyk∏adem potwierdzajàcym t´
tendencj´ jest Biuro Regionalne Województwa
Âlàskiego, które 24 maja dokona∏o uroczystego
otwarcia swojej nowej siedziby w Brukseli, na
którym obecny by∏ równie˝ przedstawiciel Biu-
ra Województwa ¸ódzkiego. Dzi´ki wspó∏pra-
cy z partnerem regionalnym – ksi´stwem Astu-
rii – w ramach kompleksu biurowego nale˝àce-
go do Hiszpanów, Âlàsk otrzyma∏ nie tylko
wi´ksze, ale i taƒsze oraz lepiej wyposa˝one po-
mieszczenia na potrzeby swojej brukselskiej
placówki. Nowa siedziba to równie˝ szansa na
pe∏niejsze korzystanie z efektu wspó∏dzia∏ania,
dajàcego dzia∏ajàcym wspólnie regionom mo˝-
liwoÊç zwielokrotnienia skali zasi´gu, a przede
wszystkim efektów realizowanych dzia∏aƒ. 

HHH

Regionalne Biuro Województwa ¸ódzkiego
by∏o obecne z materia∏ami promujàcymi

turystyczne walory naszego regionu na impre-

zach towarzyszàcych „Zielonemu tygodniowi”
31 maja – 3 czerwca w Brukseli. G∏ównym or-
ganizatorem „Zielonego tygodnia” by∏a Dyrek-
cja Generalna ds. Ârodowiska Komisji Euro-
pejskiej. W tym roku dominujàcym tematem
seminariów i warsztatów by∏ problem zmian
klimatycznych. W ciàgu ostatniego stulecia
przeci´tna temperatura wzros∏a o 0,6°C w ska-
li Êwiatowej oraz prawie o 1°C w Europie.
Wi´kszoÊç ekspertów z ca∏ego Êwiata, którzy
badajà zjawisko zmiany klimatu uwa˝a, ˝e
ocieplenie w znacznej mierze spowodowane jest
przez emisj´ dwutlenku w´gla oraz innych ga-
zów cieplarnianych. Celem, jaki postawili
przed sobà organizatorzy imprezy, by∏o zgro-
madzenie przedstawicieli organizacji zajmujà-
cych si´ problemami ochrony Êrodowiska, któ-
rzy mogliby pomóc Komisji Europejskiej
w opracowaniu skutecznej strategii zwalczania
problemu zmian klimatycznych. G∏ównym za-
daniem sesji i warsztatów odbywajàcych si´
w ramach „Zielonego tygodnia” by∏o stworze-
nie p∏aszczyzny do debaty, wymiany poglàdów
oraz wspólnego opracowania rozwiàzaƒ pro-
blemu. W ramach „Zielonego tygodnia” odby-
∏y si´:
– 23 sesje, debaty, warsztaty 
– wystawa obejmujàca 68 stoisk poÊwi´conych
tematowi zmian klimatycznych, w tym stoisko
Polskiej Fundacji Partnerstwa w Ochronie Âro-
dowiska
– wystawa prac oraz rozstrzygni´cie europej-
skiego konkursu szkolnego o zmianach klima-
tycznych. 

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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Prawo mieszkaƒca gminy 
do zaskar˝ania wysokoÊci
wynagrodzenia prezydenta
miasta

Mieszkaniec gminy, mimo i˝ ma interes
faktyczny w ustaleniu wysokoÊci wynagro-
dzenia prezydenta miasta, to nie ma prawa
zaskar˝yç jego wielkoÊci do sàdu administra-
cyjnego.

W konkretnym stanie faktycznym rada mia-
sta ustali∏a wynagrodzenie prezydenta miasta
na kwot´ ponad 10.000 z∏ miesi´cznie. Wed∏ug
jednego z mieszkaƒców, rada, ustalajàc tak
wysokie wynagrodzenie w sytuacji trudnoÊci
finansowych gminy, podj´∏a uchwa∏´ z naru-
szeniem prawa, zasady sprawiedliwoÊci spo-
∏ecznej oraz zasady niezrobienia z prawa u˝yt-
ku sprzecznego z interesem jednostki. Wed∏ug
skar˝àcego wynagrodzenie prezydenta podle-
ga ocenie nie tylko z punktu formalnego, ale
tak˝e pod kàtem regu∏ godnego zachowania
si ,́ czy sprawiedliwoÊci spo∏ecznej.

Zdaniem rady miasta skar˝àcy nie ma w tej
sprawie legitymacji procesowej. Rada wskaza-
∏a ponadto, ˝e skar˝yç mo˝na jedynie uchwa∏y
z zakresu administracji publicznej, a zaskar˝o-
na uchwa∏a nie wywiera ˝adnych skutków pu-
blicznoprawnych. Podnios∏a tak˝e, ˝e ustalenie
wynagrodzenia prezydenta by∏o czynnoÊcià
z zakresu prawa pracy, dokonanà w imieniu
pracodawcy samorzàdowego.

Wojewódzki Sàd Administracyjny popar∏ t´
argumentacj´ i oddali∏ skarg´ mieszkaƒca.
Stwierdzi∏ przy tym, ˝e jakkolwiek mieszka-
niec gminy jest zainteresowany w ustaleniu
najni˝szych stawek wynagrodzenia prezydenta
– albowiem p∏acone jest ono z bud˝etu samo-
rzàdu, tworzonego z podatków – to okreÊlenie
jego wysokoÊci na poziomie innym ni˝ oczeki-
wa∏ mieszkaniec gminy, nie Êwiadczy o naru-
szeniu jego interesu prawnego. Zdaniem sàdu
w tej sprawie nie istnieje zwiàzek mi´dzy za-
skar˝onà uchwa∏à a indywidualnà sytuacjà
prawnà skar˝àcego mieszkaƒca. Sàd wskaza∏
przy tym, ˝e mieszkaniec ma wcià˝ mo˝liwoÊç
realizacji swoich roszczeƒ choçby na forum ra-
dy miasta.

W praktyce obywatele majà bardzo ma∏e,
wr´cz nik∏e szanse na skontrolowanie przez
sàd administracyjny poczynaƒ samorzàdowej
w∏adzy. Nie mogà si´ bowiem powo∏ywaç na
interes publiczny, a bardzo trudno jest udo-
wodniç naruszenie w∏asnego interesu prawne-
go bàdê uprawnienia, które musi wynikaç

z konkretnych przepisów prawa materialnego.
Tak zwany interes prawny skutecznie uniemo˝-
liwia sàdowà kontrol´ samorzàdowych aktów,
zaskar˝onych bàdê przez samych obywateli,
bàdê przez ich stowarzyszenia. Wynika to jed-
nak˝e z generalnego za∏o˝enia ustrojowego,
nie przewidujàcego instytucji skargi powszech-
nej (tzw. actio popularis).

Sprzeda˝ alkoholu 
na stacjach 
benzynowych

Gminom nie wolno wprowadzaç wprost,
ani w sposób poÊredni, generalnego zakazu
sprzeda˝y alkoholu na stacjach benzynowych

Sprawa sprzeda˝y alkoholu na stacjach ben-
zynowych by∏a ju˝ kilkakrotnie przedmiotem
zainteresowania sàdów administracyjnych.
Jedna z pierwszych spraw dotyczy∏a uchwa∏y
rady miasta w sprawie ustalenia liczby punk-
tów sprzeda˝y alkoholu w mieÊcie, zakazujàcej
generalnie handlu nim na stacjach benzyno-
wych. Naczelny Sàd Administracyjny, do któ-
rego trafi∏a skarga, rozstrzygajàc jà powo∏a∏ si´
na art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeêwoÊci.
Przepis ten oprócz wyliczenia obiektów, w któ-
rych w ogóle nie mo˝na sprzedawaç alkoholu,
stanowi w art. 6, ˝e w innych miejscach lub na
okreÊlonych obszarach, ze wzgl´du na ich cha-
rakter, rada gminy mo˝e wprowadziç czasowy
zakaz jego sprzeda˝y lub podawania. NSA
stwierdzi∏ jednak˝e, ˝e przepis ten w ˝adnym
razie nie upowa˝nia gminy do ustanowienia ja-
kiegoÊ generalnego zakazu. Sàd uzna∏, ˝e prze-
pis mówi jedynie o konkretnych obiektach i sy-
tuacjach, okreÊlonych przez rad´ gminy. Tym
samym rada nie ró˝nicujàc, ani nie konkrety-
zujàc stacji paliw, przekroczy∏a granice upo-
wa˝nienia sformu∏owanego w art. 14 ust. 6
ustawy.

To zró˝nicowanie, czy te˝ konkretyzacja, nie
mo˝e jednak˝e przyjmowaç charakteru ukry-
tego zakazu sprzeda˝y alkoholu na stacjach
benzynowych. Za sprzeczne z prawem uznaç
nale˝y w zwiàzku z tym np. ustalenie, ˝e zakaz
sprzeda˝y alkoholu mia∏by nie dotyczyç pew-
nych stacji – jak okreÊli∏a to jedna z gmin
w uchwale – tych, na terenie których znajdujà
si´ lokale gastronomiczne w „samodzielnych
wolno stojàcych obiektach budowlanych prze-
znaczonych na dzia∏alnoÊç gastronomicznà
lub hotelowà”. W omawianym przypadku do-
sz∏o do uniewa˝nienia tak sformu∏owanego za-
kazu, albowiem okaza∏o si ,́ ˝e w gminie nie
ma w ogóle stacji benzynowych, które spe∏nia-

∏yby te warunki. W praktyce wi´c decyzja mia-
∏a charakter ukrytego generalnego zakazu
handlu alkoholem na wszystkich stacjach ben-
zynowych.

WygaÊni´cie 
mandatu 
prezydenta miasta

W rezultacie wyroku sàdu prezydent Sie-
mianowic Âlàskich pozostaje nadal na stano-
wisku.

Pierwsza w Polsce sprawa o wygaÊni´cie
mandatu prezydenta miasta, wybranego w wy-
borach bezpoÊrednich, wraca do Wojewódz-
kiego Sàdu Administracyjnego. Naczelny Sàd
Administracyjny uchyli∏ wyrok tego sàdu z po-
wodu niewa˝noÊci post´powania. Gdyby orze-
czenie by∏o inne, prezydent Siemianowic Âlà-
skich, musia∏by z∏o˝yç dymisj .́

Takiego rozstrzygni´cia domaga∏ si´ woje-
woda, wydajàc zarzàdzenie o wygaÊni´ciu
mandatu prezydenta. Stwierdzi∏ bowiem, ˝e fi-
guruje on w rejestrze handlowym jako prezes
zarzàdu spó∏ki prawa handlowego. Ma te˝
udzia∏y tej spó∏ki. Ustawa antykorupcyjna za-
brania m.in. wójtom, burmistrzom i prezyden-
tom miast pe∏nienia funkcji i posiadania po-
nad 10 proc. udzia∏ów czy akcji w spó∏kach
prawa handlowego. Za naruszenie zakazu gro-
zi wygaÊni´cie mandatu.

Formalnie stanowisko wojewody potwier-
dzi∏ Wojewódzki Sàd Administracyjny, odda-
lajàc skarg´ Rady Miasta. Rada z∏o˝y∏a jednak
skarg´ kasacyjnà do Naczelnego Sàdu Admi-
nistracyjnego. Jej pe∏nomocnicy przedstawili
dokument, z którego wynika∏o, ˝e prezydent
w przewidzianym terminie z∏o˝y∏ rezygnacj´
z funkcji prezesa spó∏ki i zg∏osi∏ sprzeda˝
udzia∏ów. Sam prezydent wyjaÊni∏, ˝e spó∏ka,
w której ma udzia∏y, zajmuje si´ dzia∏alnoÊcià
wydawniczà na potrzeby spó∏dzielni, a praca
zarzàdu jest ca∏kowicie spo∏eczna.

Pe∏nomocnicy wojewody zaznaczali, ˝e wo-
jewoda nie kwestionuje treÊci oÊwiadczeƒ, ale
z formalnego punktu widzenia liczy si´ wpis
w rejestrze handlowym. NSA uzna∏ jednak
wyrok sàdu pierwszej instancji za wadliwy,
gdy˝ prezydenta nie dopuszczono do udzia∏u
w procesie i nie wys∏uchano jego wyjaÊnieƒ.
Teraz Wojewódzki Sàd Administracyjny sàd
musi zajàç si´ sprawà ponownie.

Samorzàd przed sàdem
prawo

Opracowa∏ dr Robert Adamczewski



19Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

kultura

Ju˝ po raz drugi w go-
spodarstwie agrotury-
stycznym Urszuli i Mi-
ros∏awa Pietruczuków
w Krz´towie spotkali si´
twórcy ludowi i niepro-
fesjonalni z wojewódz-
twa ∏ódzkiego. Przedsi´-
wzi´cie, którego organi-
zatorami by∏y Urzàd
Marsza∏kowski w ¸odzi
– Departament Promo-
cji i Wspó∏pracy Zagra-
nicznej, ¸ódzki Dom
Kultury, Stowarzyszenie
Ars Populi – Klub Re-
gionalny w Krz´towie,
Stowarzyszenie Rodzin-
nych Gospodarstw
A g ro t u r y s t y c z ny c h
w Krz´towie oraz Urzàd
Gminy w Wielgom∏y-
nach, ze wzgl´du na
swój charakter nosi∏o
nazw´ Forum Twórców
Ludowych. Organizato-
rzy zaprosili do udzia∏u
twórców ludowych – do-
minowa∏a rzeêba, by∏o
równie˝ malarstwo, ce-
ramika, a tak˝e plastyka
papierowa.

W du˝ej mierze tego-
roczne spotkanie arty-
stów ludowych w Krz´-
towie nie ró˝ni∏o si´ od
ubieg∏orocznego plene-
ru, zorganizowanego
nad Pilicà. Tym razem
ponad dwadzieÊcia osób mia∏o mo˝liwoÊç
zaprezentowania swojego twórczego warsz-
tatu. Stanowi∏o tak˝e forum konfrontacji
mi´dzypokoleniowej. WÊród uczestników
byli dojrzali, uznani w Êrodowisku twórcy
oraz m∏odzi adepci twórczoÊci ludowej. Ta-
ka forma spotkaƒ pozwoli∏a na wzajemne
poznanie i wymian´ doÊwiadczeƒ.

Bardzo wa˝nym aspektem tegorocznego
spotkania by∏a edukacja regionalna. Niemal
codziennie przyje˝d˝a∏y z pobliskich szkó∏
wycieczki szkolne, a uczniowie brali udzia∏
w organizowanych warsztatach, których
podstawowym celem by∏o podtrzymywanie i
popularyzacja twórczoÊci ludowej. M∏o-
dzie˝ mog∏a nie tylko obejrzeç, w jaki spo-
sób powstajà wytwory sztuki ludowej, ale
wziàç równie˝ udzia∏ w bezpoÊrednim ich

tworzeniu. W przygotowanych pomieszcze-
niach istnia∏a mo˝liwoÊç wykonywania tra-
dycyjnych kolorowych kwiatów z bibu∏y,
wycinanek i pajàków. Ch´tni mogli nauczyç
si´ wyrabiania przedmiotów z gliny – po-
wstawa∏y naczynia, anio∏ki, a nawet ca∏e
scenki rodzajowe, np. szopki bo˝onarodze-
niowe, które nast´pnie wypalane by∏y naj-
starszym sposobem, poprzez tzw. wypa∏
ziemny. Najodwa˝niejsi mogli zmierzyç si´
z twardszym materia∏em – drewnem. Pod
czujnym okiem doÊwiadczonych rzeêbiarzy
powstawa∏y p∏askorzeêby oraz ma∏e formy
figuralne, mi´dzy innymi anio∏ki, ptaszki.
Udzia∏ w warsztatach umo˝liwi∏ niektórym
uczestnikom, niekiedy po raz pierwszy, bez-
poÊredni kontakt z ˝ywà sztukà ludowà,
która potrafi∏a nie tylko zaciekawiç, ale

równie˝ zaintrygowaç
i wzbudziç ˝ywe zainte-
resowanie.

Bardzo ch´tnie od-
wiedzali twórców tak˝e
mieszkaƒcy Krz´towa,
którzy z bardzo du˝ym
szacunkiem wyra˝ali si´
o powstajàcych pra-
cach, zw∏aszcza o rzu-
cajàcych si´ w oczy
rzeêbach plenerowych.
Mi∏y kontakt z miesz-
kaƒcami tej nadpilickiej
miejscowoÊci zaowoco-
wa∏ ideà wykonania
rzeêby do pobliskiej ka-
pliczki oraz pozostawie-
nia na pamiàtk´ kilku
prac, które mo˝na oglà-
daç w Galerii Sztuki
Ludowej w Krz´towie,
mieszczàcej si´ w filii
Gminnego OÊrodka
Kultury w Wielgom∏y-
nach.

¸adna pogoda, tak
wa˝na na plenerach,
dopisa∏a przez ca∏y czas
trwania forum. Umo˝li-
wi∏a powstanie bardzo
wielu interesujàcych
i wartoÊciowych prac:
rzeêb, wytworów z cera-
miki oraz plastyki pa-
pierowej. Po raz kolejny
„demiurgowie bez szko-
∏y” udowodnili, jak ˝y-
wa jest potrzeba i ch´ç

dzielenia si´ swojà wra˝liwoÊcià, jak warto-
Êciowi, pe∏ni wyobraêni sà ci depozytariusze
sztuki ludowej.

Dzi´ki uprzejmoÊci w∏adz samorzàdo-
wych z Wielgom∏ynów (udost´pnienie auto-
karu), uczestnicy forum mieli równie˝ mo˝-
liwoÊç zwiedzania urokliwych okolic, boga-
tych w pi´kne nadpilickie krajobrazy oraz
zabytki, zw∏aszcza dworki szlacheckie
i kompleksy pa∏acowe. 

Mi∏ym akcentem na zakoƒczenie forum
by∏a wizyta marsza∏ka Stanis∏awa Witasz-
czyka, na którym wykonane prace zrobi∏y
bardzo du˝e wra˝enie. Z ràk marsza∏ka
uczestnicy Forum Twórców Ludowych
otrzymali drobne upominki.  

Andrzej Bia∏kowski
OÊrodek Regionalny ¸DK

Forum twórców ludowych



20 www.lodzkie.plPismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

tradycja

W tradycji krajów niemieckich, znanej tak˝e
ju˝ w czasach Odrodzenia, w wielu miastach
polskich le˝a∏o organizowanie bractw kurko-
wych, zwanych tak˝e bractwami strzeleckimi.
Skupia∏y one mieszczan i stanowi∏y rodzaj szko-
∏y, gdzie uczono strzelaç z kuszy, póêniej z bro-
ni palnej, która to umiej´tnoÊç mog∏a okazaç si´
przydatna w razie koniecznoÊci obrony miasta.
W XIX w. bractwa mia∏y charakter ju˝ tylko
sportowo-towarzyski. W ¸ódzkiem nazywano
je najcz´Êciej towarzystwami strzeleckimi. Jako
pierwsze w Polsce Êrodkowej rozpocz´∏o swà
dzia∏alnoÊç krótko po 1812 r. Towarzystwo
Strzeleckie w Ozorkowie. W 1822 r.
podobne zgromadzenie powsta∏o
w Aleksandrowie, w 1824 r. w ¸odzi
i Konstantynowie, a w 1836 r. w Zgie-
rzu. Lata pi´çdziesiàte przynios∏y po-
nowny wzrost zainteresowania orga-
nizacjami strzeleckimi. Kolejno po-
wstawa∏y one w Pabianicach, Turku,
Zduƒskiej Woli (wszystkie w 1853 r.),
Tomaszowie (1854), Kaliszu (1858),
Gostyninie (1859). 

W kalendarzu imprez ka˝dego to-
warzystwa strzeleckiego najwa˝niej-
sze miejsce zajmowa∏o strzelanie kró-
lewskie, podczas którego najlepszemu
strzelcowi nadawano tytu∏ Króla
Kurkowego. By∏y to zawody o naj-
starszym rodowodzie, rozgrywane za-
wsze we wtorek i Êrod´ po Zielonych
Âwiàtkach, gromadzàce wszystkich
cz∏onków towarzystwa i licznych go-
Êci. Ubiór strzelca sk∏ada∏ si´ z su-
kiennej, ciemnozielonej kurtki z czar-
nym ko∏nierzem, luênych sukiennych
spodni oraz czarnego kapelusza
z podwini´tà po∏owà ronda, ozdobio-
nego piórem. Przed ubieg∏orocznym
Królem Kurkowym dokonywano pre-
zentacji broni, po czym nast´powa∏
przemarsz na miejsce zawodów. Po-
chodowi towarzyszy∏a orkiestra d´ta, a nad idà-
cymi rozwijano sztandar towarzystwa. Po przy-
byciu na miejsce Król Kurkowy ods∏ania∏ ufun-
dowanà przez siebie tarcz´ strzeleckà, z regu∏y
drewnianà z namalowanà na niej scenà myÊliw-
skà. Po umieszczeniu tarczy na strzelnicy nast´-
powa∏o Êniadanie. Dopiero po nim przyst´po-
wano odo strzelania konkursowego trwajàcego
a˝ do zmierzchu. Zawody kontynuowano
w dniu nast´pnym, kiedy ka˝dy strzelec odda-
wa∏ kolejne trzy strza∏y. W Êrod´ wieczorem ko-
misyjnie ustalano, które trafienia by∏y najbli˝-
sze Êrodka tarczy. Zachowane cz´Êciowo proto-
kó∏y z zawodów strzelców ∏ódzkich nie dajà po-
wodów do szczególnej dumy z pewnoÊci r´ki

i celnoÊci oka. Jeszcze gorzej wypadali w tym
wspó∏zawodnictwie zapraszani do niego ∏ódzcy
oficjele, którzy zazwyczaj „kompletne dawali
fiasko”. Najlepszego strzelca obwo∏ywano Kró-
lem, zaÊ drugiego po nim – Marsza∏kiem. Na-
st´powa∏o przekazanie insygniów królewskich –
szarfy noszonej przez rami ,́ do której ka˝dy
kolejny Król Kurkowy dodawa∏ okolicznoÊcio-
wy ˝eton. Zarówno Król Kurkowy, jak i Mar-
sza∏ek, do czasu kolejnego strzelania królew-
skiego korzystali z praw cz∏onków honorowych
i byli zwolnieni z op∏acania sk∏adki cz∏onkow-
skiej. Fina∏em zielonoÊwiàtkowych zawodów

by∏ bal królewski dla strzelców i ich rodzin.
Jeszcze w latach czterdziestych XIX w. organi-
zowany by∏ na koszt Króla Kurkowego, póêniej
bractwa, a od schy∏ku wieku na koszt uczestni-
ków. Statuty wyraênie zabrania∏y „˝àdaç od
Króla i Marsza∏ka, ˝eby ugaszczali obecnych”.
W ¸odzi strzelcy bawili si´ w znanej restauracji
ogrodowej „Paradyz” przy ul. Piotrkowskiej.
W najstarszym reporta˝u z ¸odzi, jego autor
Oskar Flatt pisa∏, ˝e na zabawie tej „koniecznie
byç powinien, kto chce si´ zapoznaç z duchem
mieszkaƒców i g∏´biej wejrzeç w wewn´trzne ̋ y-
cie ludnoÊci fabrycznej. Ile tam typów nowych,
ile zajmujàcych obrazków zebraç mo˝na wÊród
tych ludzi, którzy wyzwoliwszy si´ na chwil´ od

jarzma codziennej pracy, korzystajà z tego cza-
su z prawdziwym zapa∏em i umiejà si´ bawiç
prawie zapami´tale”. 

W kilka tygodni po strzelaniu królewskim
odbywa∏y si´ zawody „o premi´ królewskà”.
Nagrod´ dla najlepszego strzelca fundowa∏
wówczas aktualny Król Kurkowy, dla drugiego
w celnoÊci – Marsza∏ek.

Wiele problemów budzi∏o posiadanie przez
strzelców broni palnej i wydawanie odpowied-
nich zezwoleƒ. Ju˝ same towarzystwa strzeleckie
stawia∏y swoim cz∏onkom wysokie wymagania.
W ich szeregi przyjmowani byli tylko pe∏noletni,
o nienagannej reputacji, rekomendowani przez
dwóch cz∏onków towarzystwa. W latach pi´ç-
dziesiàtych XIX w. wymagano od kandydatów,
aby byli „nieposzlakowani pod wzgl´dem mo-

ralnym i politycznym”. Jakikolwiek skazu-
jàcy wyrok sàdowy wyklucza∏ z tej spo-
∏ecznoÊci. Do 1830 r. posiadanie broni
strzeleckiej nie wymaga∏o ˝adnych zezwo-
leƒ. Ta swoboda uleg∏a ograniczeniu po
powstaniu listopadowym i po niepokojach
lat 1846 i 1848. W∏adze rosyjskie zacz´∏y
wówczas odbieraç broƒ pozostajàcà w r´-
kach prywatnych, a od 1851 r. wprowa-
dzono imienne pozwolenia na broƒ, suro-
wo zakazujàc po˝yczania jej osobom nie
nale˝àcym do towarzystw strzeleckich. Po
upadku powstania styczniowego w∏adze
rosyjskie definitywnie uporzàdkowa∏y
spraw´ posiadania broni palnej. Wprowa-
dzono rejestracj´ i system rocznych, p∏at-
nych zezwoleƒ. Zakup prochu i o∏owiu od-
bywa∏ si´ za poÊrednictwem zarzàdu brac-
twa. Na ka˝de çwiczenia i zawody w∏adze
miejskie delegowa∏y policjanta, który czu-
wa∏ nad tym, aby broƒ strzelecka nie trafi-
∏a w r´ce osób nieuprawnionych. 

Towarzystwom strzeleckim zale˝a∏o na
zachowaniu jak najlepszych stosunków
z w∏adzami. Gdy w kwietniu 1866 r. car
Aleksander II uszed∏ z ˝yciem z dokona-
nego naƒ zamachu, ̧ ódzkie Towarzystwo
Strzeleckie wystosowa∏o wiernopoddaƒ-
czy adres, za który imperator przys∏a∏ po-
dzi´kowanie. Towarzystwo Strzeleckie

w Aleksandrowie, obchodzàce w 1912 r. jubile-
usz 90-lecia, zapewnia∏o cara o „poddaƒczej
wiernoÊci” cz∏onków organizacji. W odpowiedzi
strzelcy aleksandrowscy otrzymali podzi´kowa-
nia od Miko∏aja II. 

Tu˝ przed wybuchem I wojny Êwiatowej w∏a-
dze rosyjskie zainteresowa∏y si´ dzia∏alnoÊcià
strzelców. Pojawi∏y si´ zarzuty, ˝e w bractwach
strzela si´ wed∏ug regulaminu wojsk niemiec-
kich, obowiàzuje niemiecka komenda. Jesienià
1913 r. odebrano broƒ strzelcom w Zduƒskiej
Woli. Kilka miesi´cy póêniej rozpocz´∏a si´
wojna i organizacje strzeleckie przerwa∏y swà
dzia∏alnoÊç.

Krzysztof Woêniak

Król przed marsza∏kiemKról przed marsza∏kiem

Portret H. Krause 
– Króla Kurkowego w Zgierzu 
w roku 1902.



region

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl 21

Piot rkow-
skie Stowarzy-
szenie Rozwo-
ju, Promocji
i Integracji Eu-
ropejskiej „Eu-
ro-Centrum”
obchodzi pi´-
ciolecie swojej

dzia∏alnoÊci. UroczystoÊç zbieg∏a si´ z urucho-
mieniem w mieÊcie przez Euro-Centrum
pierwszego w województwie ∏ódzkim punktu
informacyjnego Europe Direct. 

Europe Direct to europejska sieç informa-
cyjna, w sk∏ad której wchodzà 393 oÊrodki lo-
kalne rozproszone w 25 paƒstwach Unii Euro-
pejskiej. OÊrodki mo˝na odwiedzaç osobiÊcie,
kontaktowaç si´ telefonicznie lub e-mailem.
Mo˝na w nich uzyskaç informacje o progra-
mach i obszarach polityki unii, przejrzeç tek-
sty traktatów, otrzymaç przewodniki po pra-
wie europejskim. W oÊrodkach funkcjonuje
mechanizm „informacji zwrotnej”, umo˝liwia-
jàcy obywatelom przekazywanie do komisji
zapytaƒ na piÊmie, uwag lub opinii, a tak˝e
darmowy telefon do centrum Europe Direct:
0080067891011.

W Polsce w∏aÊnie rozpoczynajà dzia∏alnoÊç
23 oÊrodki regionalne. W styczniu Urzàd Ko-
mitetu Integracji Europejskiej og∏osi∏ w imie-
niu Komisji Europejskiej otwarty konkurs na
prowadzenie publicznych punktów informa-
cyjnych w ramach sieci Europe Direct w latach
2005-2008. Warunkiem udzia∏u w konkursie
by∏o Êwiadczenie us∏ug dla spo∏ecznoÊci lokal-
nej, umo˝liwiajàcych obywatelom uzyskanie
informacji, porady, pomocy i odpowiedzi na
pytania dotyczàce instytucji UE, polityki, pro-
gramów i mo˝liwoÊci skorzystania z dofinan-
sowania. Wa˝ne by∏o równie˝, ˝eby instytucje
starajàce si´ o prowadzenie punktów informa-
cyjnych aktywnie wspiera∏y lokalne i regional-
ne debaty na temat Unii Europejskiej i jej poli-
tyki, stwarza∏y mo˝liwoÊç przekazania unii in-
formacji zwrotnej w postaci pytaƒ, opinii, su-
gestii z oÊrodków regionalnych, takich jak np.
miasta i powiaty. W naszym województwie ja-
ko pierwsze warunki te spe∏ni∏o Piotrkowskie
Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji
Europejskiej Euro-Centrum. Od 13 czerwca
pe∏ni ono rol´ oÊrodka regionalnego, poniewa˝
jest jedynà takà instytucjà w województwie
∏ódzkim.

W ciàgu pi´ciu lat swojej dzia∏alnoÊci Euro-
Centrum podpisa∏o oko∏o 80 porozumieƒ z sa-
morzàdami w zakresie prowadzenia dzia∏alno-
Êci szkoleniowej i doradczej. Wspó∏praca ta za-
owocowa∏a wygraniem kilku znaczàcych pro-

jektów skierowanych do mieszkaƒców naszego
regionu, m.in. dzi´ki otrzymanym grantom
w 2001 roku w Piotrkowie Tryb. powsta∏o Re-
gionalne Centrum Informacji Europejskiej,
rok póêniej Studenckie Biuro Karier, a w 2003
roku oÊrodek informacji o UE w sieci „Agro-
-Info”. 

Dzia∏alnoÊç centrum w du˝ej mierze przy-
czyni∏a si´ do przyznania miastu w 2002 roku

przez Zwiàzek Miast Partnerskich tytu∏u
„Miasto Piotrków Trybunalski – partner Unii
Europejskiej”, a w 2003 roku prze∏o˝y∏o si´ na
du˝à frekwencj´ w czasie referendum unijnego.
Miasto uzyska∏o w regionie ∏ódzkim drugi wy-
nik, zaraz po aglomeracji ∏ódzkiej. Zdaniem
Grzegorza Koz∏owskiego, prezesa zarzàdu
PSRPiIE Euro-Centrum, przystàpienie Polski
do unii wytycza nowe zadania przed stowarzy-

szeniem. – Jako instytucja dzia∏ajàcà non pro-
fit w dalszym ciàgu dzia∏anie stowarzyszenia
powinna cechowaç pomoc niesiona z jednej
strony osobom najbardziej zagro˝onym wy-
kluczeniem spo∏ecznym, bezrobotnym, niepe∏-
nosprawnym; z drugiej strony priorytetem na-
szych dzia∏aƒ powinna staç si´ specjalizacja
w zakresie szkoleƒ, doradztwa oraz aplikacji
o Êrodki z Europejskiego Funduszu Spo∏eczne-

go i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego.

Realizacj´ tych planów ma umo˝liwiç zapo-
wiedê Paƒstwowej Agencji Rozwoju Regional-
nego, ˝e centrum uzyska wsparcie projektu
„Razem na rynku pracy”, pozwalajàcego na
stworzenie nowoczesnej bazy szkoleniowo-do-
radczej w strukturach centrum. 

MPJ

Europa u twych drzwi

Biblioteka Euro-Centrum posiada bogaty 
ksi´gozbiór dotyczàcy problematyki unijnej.

Obchody 5-lecia dzia∏alnoÊci Euro-Centrum.



Setki nie˝ywych pisklàt kormoranów z po∏a-
manymi nogami, skrzyd∏ami, kr´gos∏upami, ob-
ci´tymi g∏owami znaleêli pod koniec maja ∏ódz-
cy m∏odzi przyrodnicy w rezerwacie Jeziorsko.
Bestialski mord zwierzàt wprawi∏ w os∏upienie
opini´ publicznà w ca∏ej Polsce. Wyznaczono
nagrod´ za informacj ,́ kto tego dokona∏.

Ornitolodzy z Towarzystwa Przyrodników
Ziemi ¸ódzkiej obserwowali koloni´ kormora-
nów od dwóch lat. Gdy pod koniec maja udali
si´ na wysp ,́ na której gnieêdzi∏y si´ ptaki, uj-
rzeli makabryczny widok. Blisko 300 gniazd by-
∏o zrzuconych z drzew, wi´kszoÊç zabitych kor-
moranów p∏ywa∏a w wodzie, niektóre na wpó∏
˝ywe próbowa∏y dostaç si´ na làd. Natychmiast
zawiadomiono policj´ w Warcie. 

Na informacje opisane przez pras´ i pokaza-
ne w telewizji zareagowa∏ zarzàd Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodar-
ki Wodnej w ¸odzi. Dowiedziawszy si´ o rzezi
zwierzàt, postanowio-
no pomóc policji: wy-
znaczono cennà nagrod´
rzeczowà, kino domowe. 

– Zdajemy sobie spraw ,́
˝e Êrodowisko spo-

∏eczne, z którego prawdopodobnie wywodzà si´
sprawcy bàdê sprawca, jest trudne. Dlatego po-
stanowiliÊmy ufundowaç nagrod ,́ która byç
mo˝e zach´ci kogoÊ do wskazania policji Êladu
sprawców – powiedzia∏ na specjalnej konferencji
prasowej Jaros∏aw Berger, prezes zarzàdu 
WFOÂiGW w ¸odzi. 

Nagroda ma zach´ciç ludzi, którzy dysponu-
jà informacjami na temat sprawców mordu
w kolonii kormoranów, do tego, aby pomogli
policji w Êledztwie. Zdaniem przyrodników rzeê
by∏a dok∏adnie zaplanowana i musia∏a trwaç
kilka godzin – sprawcy posun´li si´ to tego, ˝e
Êci´li cz´Êç drzew tylko po to, by dostaç si´ do
gniazd. W dodatku kolonia znajdowa∏a si´ na
trudno dost´pnej cz´Êci jednej z wysp; trzeba si´
natrudziç, aby tam dop∏ynàç. Niewykluczone
wi´c, ˝e sà Êwiadkowie zdarzenia. Nast´pnego
dnia do nagrody WFOÂiGW do∏àczyli swoje
prywatni sponsorzy, pragnàcy zachowaç anoni-
mowoÊç, którzy zaoferowali ∏àcznie ponad 
10 tysi´cy z∏otych. 

Z ca∏ej, liczàcej kilkaset ptaków kolonii kor-
moranów na zalewie Jeziorsko uratowano za-

ledwie pi´ç ptaków. Znalaz∏y schronienie
w ∏ódzkim ogrodzie zoologicznym.
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znane, a jednak nieznane

Nadwarciaƒskie tereny po∏udniowo-zachod-
niej cz´Êci naszego województwa to wyma-

rzony zakàtek na wakacyjny wypoczynek. Do-
skona∏y teren na d∏ugie spacery, przeja˝d˝k´ ro-
werem po znakowanych szlakach turystycznych
czy sp∏yw kajakowy rzekà Wartà. W Wieluniu
i okolicy na mi∏oÊników historii czeka wspania-
∏a kronika dziejów, ilustrowana zabytkami naj-
wy˝szej klasy. 

Bogate w malownicze krajobrazy tereny cià-
gnà si´ od Wielunia po Dzia∏oszyn. Na tym od-
cinku silnie meandrujàca rzeka Warta p∏ynie
dzikim, naturalnym korytem, tworzàc ponad
40-kilometrowe zakole, zwane „wielkim ∏ukiem
Warty”. W skalistym pod∏o˝u rzeêbi charakte-
ryzujàce si´ niepowtarzalnym urokiem prze∏o-
my: dzia∏oszyƒski i krzeszowski, po∏àczone „za-
∏´czaƒskim ∏ukiem Warty”. Krajobraz nad-
rzeczny uzupe∏niajà pasma morenowych wznie-
sieƒ polodowcowych oraz jurajskie wapienne
ostaƒce, b´dàce najbardziej na pó∏noc wysuni´-
tym ogniwem Jury Polskiej. Do najwi´kszych
osobliwoÊci terenu nale˝à bogate formy kraso-
we z systemem dziesi´ciu jaskiƒ, znajdujàcych
si´ na górze Zelce (229 m n.p.m.) w rezerwacie
przyrody „W´˝e”. Do najurokliwszych nale˝à
kilkupoziomowa jaskinia „Za kratà” z dobrze
zachowanà szatà naciekowà: draperiami, pola-
mi ry˝owymi, kolumnami skalnymi; Jaskinia
Stalagmitowa oraz Jaskinia Ma∏a. Symbolem
nadwarciaƒskich krajobrazów jest ostaniec wa-
pienny zwany Górà Âwi´tej Genowefy (205,2 m
n.p.m.) z niewielkà niszà skalnà nazywanà
przez miejscowych Jaskinià Genowefy. Ostaniec
wraz ze znajdujàcà si´ po przeciwnej stronie
rzeki górà Wapiennik tworzà swoistà bram´
skalnà dzia∏oszyƒskiego prze∏omu Warty.
W niewielkiej odleg∏oÊci od wsi Bobrowniki
znajduje si´ kolejna ciekawostka przyrodnicza –
„˚abi Staw”. Ten niewielki zbiornik jest jedy-
nym we wn´trzu „Wielkiego ¸uku Warty”.
Uroku tafli wody dodaje g´sto kwitnàcy od
koƒca maja przez kilka tygodni grzybieƒ pó∏-
nocny, zwany lilià wodnà. Niezwykle interesujà-
ce sà równie˝ „Granatowe èród∏a”, b´dàce je-
dynym na Jurze Polskiej krasowym êród∏em te-
rasowym o granatowym zabarwieniu krystalicz-
nej wody. W celu ochrony tych unikatowych
form przyrodniczych utworzono w 1978 roku
Za∏´czaƒski Park Krajobrazowy, zamykajàcy
od pó∏nocy system krajobrazowych parków ju-
rajskich. Bogactwem parku sà unikatowe fauna
i flora, mi´dzy innymi 950 gatunków roÊlin na-
czyniowych, mchów i porostów, oko∏o 400 ga-
tunków bezkr´gowców, w tym oko∏o 60 rzad-
kich gatunków Êlimaków, paj´czaków i owadów,
oko∏o 130 gatunków ptaków, 19 gatunków ga-
dów i p∏azów. Do osobliwoÊci fauny nale˝à tak-
˝e nietoperze, zamieszkujàce wspomniane
wczeÊniej jaskinie. 

Teren ten kryje równie˝ wiele pamiàtek dzia-
∏alnoÊci cz∏owieka. Najstarsze, pochodzàce

z okresu 10 – 8 tysi´cy
lat przed narodzeniem
Chrystusa, to dawne
osady i cmentarzyska.
Unikatowy jest zespó∏
dwóch kurhanów
zwanych „ksià˝´cy-
mi” wraz z osadà
z okresu rzymskiego,
po∏o˝one na wysokim
brzegu doliny Warty
we wsi Przywóz. Przy-
puszczalnie pochowa-
no w nich miejsco-
wych wodzów ple-
miennych z prze∏omu
II i III wieku, o czym
mogà Êwiadczyç cenne
przedmioty (dary gro-
bowe): srebrna i z∏ota
bi˝uteria oraz gliniane
naczynia wydobyte
podczas prac arche-
ologicznych. W pobli-
˝u grobu natrafiono
równie˝ na pochówek
psa, którego miano
zagrzebaç jako wier-
nego towarzysza przy
„swoim panu”. 

Obfite w barwne
wydarzenia czasy Êre-
dniowiecza pozosta-
wi∏y równie˝ wiele za-
bytkowych obiektów,
z których najliczniej-
sza grupa znajduje si´ w Wieluniu – dawnej
kasztelanii i stolicy Êredniowiecznej ziemi wie-
luƒskiej. Warto nadmieniç, ˝e pierwotnie sto-
∏ecznym grodem tej dzielnicy by∏a sàsiednia
Ruda, wzmiankowana jako gród kasztelaƒski
ju˝ w 1136 roku. Dzisiaj we wsi Ruda jedynà
pamiàtkà tamtych czasów jest niewielka ro-
maƒska Êwiàtynia pod wezwaniem Âwi´tego
Wojciecha z 1142 roku. W 1281 roku miejsco-
woÊç ta straci∏a na znaczeniu na rzecz Wielu-
nia, gdy˝ jak podaje kronikarz Jan D∏ugosz,
miejscowy grunt by∏ „nieu˝yty i bezwodny
i dlatego miasto przeniesiono w okolic´ pi´k-
niejszà, na p∏aszczyzn´ pochy∏à i ˝yznà, struga-
mi bie˝àcej wody zwil˝onà do miejsca zwanego
Wieluniem”. W XVI wieku miasto to uchodzi-
∏o za jedno z pi´kniejszych w Rzeczpospolitej.
Do naszych czasów zachowa∏ si´ oryginalny
Êredniowieczny uk∏ad przestrzenny miasta
z fragmentami murów obronnych z XIV wieku
z basztami „M´czarnià”, „Prochownià”, „Swa-
wolà”, „Skarbczykiem” i Bramà Krakowskà,
do której w 1842 roku dobudowano klasycy-
styczny ratusz oraz gotyckie i barokowe Êwiàty-
nie: poaugustiaƒskà pod wezwaniem Bo˝ego
Cia∏a z XIV wieku, popauliƒskà pod wezwa-

niem Âwi´tego Miko∏aja z koƒca XIV wieku,
parafialnà pod wezwaniem Âwi´tego Józefa
z kolegium pijarów z 1740 roku. Wart odnoto-
wania jest fakt, ˝e to w∏aÊnie w Wieluniu 1
wrzeÊnia 1939 roku o godzinie 4.40 atakiem
niemieckiej Luftwaffe rozpocz´∏a si´ II wojna
Êwiatowa. 

AtrakcyjnoÊci opisywanej okolicy dodaje
równie˝ zespó∏ drewnianych XVI-wiecznych
Êwiàtyƒ, które mo˝emy podziwiaç w Gr´bie-
niu, Kad∏ubie, Popowicach, Naramicach, Wik-
torowie, Gaszynie, Wierzbiu i ¸aszewie. Cha-
rakteryzujà si´ one oryginalnym miejscowym
stylem architektonicznym, zwanym wieluƒ-
skim. Budowle te posiadajà niepowtarzalny
urok, na który sk∏ada si´ wysoka wartoÊç kon-
strukcyjna, wyglàd zewn´trzny i bogaty wystrój
wn´trza. Godny uwagi jest równie˝ barokowy
modrzewiowy dwór z alkierzami w O˝arowie,
kryjàcy unikatowà ekspozycj´ Muzeum
Wn´trz Dworskich.

Zatem nie warto daleko szukaç, wspania∏e
wakacje czekajà tu˝ za progiem, rzecz jasna...
nad Wartà. 

Tekst i foto:  Piotr Machlaƒski 

Nadwarciaƒskim
szlakiem
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W hali MOSiR, którà starsi ∏odzianie si∏à
tradycji wcià˝ nazywajà Pa∏acem Sporto-
wym, znów wype∏ni∏a si .́ By∏o kolorowo,
g∏oÊno, entuzjastycznie, a siatkarze sprawili,
˝e pod dachem ∏ódzkiej staruszki zapanowa-
∏a radoÊç o niebywa∏ym nat´˝eniu. Ka˝dy,
kto wybra∏ si´ do hali, czu∏, ˝e uczestniczy
w wielkim sportowym spektaklu, o którym
w ¸odzi mówi si´ i pisze wiele dni przed
i wiele dni po. ¸àcznie 18 tysi´cy widzów
obejrza∏o dwa zwyci´stwa Polaków nad Gre-
cjà (3:2 i 3:0), a styl gry zespo∏u trenera Rau-
la Lozano w meczu rewan˝owym rozbudzi∏
nadzieje na przysz∏e medale, zapowiadane
przez charyzmatycznego Argentyƒczyka.
Grecy, którym nie trzeba wyjaÊniaç co to jest
˝ywio∏owy doping, przecierali oczy ze zdu-
mienia. Nie sàdzili zapewne, ˝e w pó∏nocnej
cz´Êci Europy kibice mogà dopingowaç z ta-
kà pasjà, dodajàc skrzyde∏ swoim siatka-
rzom. Dla ¸odzi Liga Âwiatowa jest wyda-
rzeniem roku, znacznie wykraczajàcym poza
ramy sportu. Bywanie na meczach siatkarzy
sta∏o si´ modne, kibicowanie reprezentacji
wpisa∏o si´ w styl bycia wielu ∏odzian i – jak
mówià sonda˝e – przenosi si´ z trybun hali
przy ul. ks. Skorupki przed domowe telewi-
zory. Procentuje tak˝e wzrostem sprzeda˝y
pi∏ek do siatkówki i wi´kszym ob∏o˝eniem
boisk do „pla˝ówki”. Nie ma w wojewódz-
twie drugiej imprezy, która skupia∏aby uwag´
nie tylko przysi´g∏ych kibiców, ale tak˝e elit
i ludzi ˝yjàcych na co dzieƒ z dala od sportu.
W meczach z Grecjà na trybunach zasiad∏o

wielu prominentnych ∏odzian z premierem
Markiem Belkà i licznym gronem gospoda-
rzy miasta. Siatkomania zaczyna zast´powaç
ma∏yszomani .́ ¸ódzkie mecze Ligi Âwiato-
wej nasuwajà szereg refleksji. Kuriozalne re-
gu∏y rzàdzà polskim sportem, jeÊli personal-
na niech´ç prezesa zwiàzku sportowego do
wiceprezesa mo˝e pozbawiç drugie miasto
w Polsce tak presti˝owej imprezy. Tak by∏o
przed rokiem. Ówczesny prezes PZPS Janusz
Biesiada, którego postaç jest symbolem cwa-
niaka i drobnego kanciarza przebranego za
mened˝era, skarci∏ ¸ódê za to, ˝e wywodzà-
cy si´ z naszego miasta wiceprezes Bogus∏aw
Adamski nie akceptowa∏ lawirowania na gra-
nicy prawa i sprzeciwia∏ si´ prywatnym inte-
resom pana B., przykrytym logo PZPS. Me-
cze dru˝yny narodowej, przyciàgajàce na try-
buny komplety widzów, pokazywane przez
telewizj´ na wszystkich kontynentach, nie
mogà byç przedmiotem takich rozgrywek.
¸ódê musi piel´gnowaç swojà rol´ w organi-
zacji meczów Ligi Âwiatowej. Sà bowiem
sprawà ca∏ego miasta, a nie kaprysem dzia∏a-
czy czy interesem Êrodowiska sportowego.
Tworzà koniunktur ,́ której owoce pojawi∏y
si´ w Be∏chatowie, gdzie w tym roku mieszka
pó∏ reprezentacji Polski, grajàcej w zespole
mistrza kraju – Skry. Liga Âwiatowa upo-
wszechnia rodzinny styl kibicowania, jak˝e
ró˝ny od stereotypów ukszta∏towanych na
trybunach pi∏karskich stadionów. Jest te˝
wspania∏à machinà promocyjnà dla miasta.
Mi∏o by∏o s∏uchaç opinii siatkarzy i ich trene-

ra. – ¸ódzka publicznoÊç jest nie siódmym,
ale nawet ósmym graczem w naszej dru˝ynie
– powiedzia∏ be∏chatowianin Krzysztof
Ignaczak. – Czujemy si´ tu znakomicie, ta
hala ma swojà specyfik ,́ bardzo lubimy tu
graç, a doping ∏odzian nie ma sobie równego
– doda∏ inny mistrz Polski ze Skry Piotr
Gruszka. – Widzia∏em wiele widowisk w ha-
lach ca∏ego Êwiata i mog´ z r´kà na sercu po-
wiedzieç, ˝e kibice to wasz znak firmowy, fir-
ma sama w sobie – mówi∏ argentyƒski trener
naszej reprezentacji Raul Lozano. Miasto
sposobi si´ do postawienia nowoczesnej hali
widowiskowo-sportowej na terenach gospo-
darowanych przez ¸KS. Na razie jednak
mo˝na w ciemno wpisaç w jej roczny grafik
mecze Ligi Âwiatowej. Pe∏ne trybuny i zna-
komita promocja gwarantowane. Jeszcze nie
sprecyzowano lokalizacji obiektu, budzàce-
go wiele kontrowersji, ale przecie˝ o sposo-
bie wykorzystania go trzeba myÊleç ju˝ dziÊ.
Trzeba tworzyç ju˝ teraz koniunktur´ dla
rozwoju gier zespo∏owych. KiedyÊ w tej hali
powinny si´ odbywaç mecze Ligi Mistrzów
w koszykówce, pi∏ce r´cznej, siatkówce. Im-
pulsy powinny p∏ynàç z gabinetów sterników
miasta i województwa. Ich rola powinna byç
inspirujàca dla Êwiata biznesu, który w ¸o-
dzi konsekwentnie odwraca si´ od sportu,
czyniàc nasze miasto wyjàtkiem w krajowej
regule. Strategia pt. budujemy hipermarkety
nie da∏a ∏ódzkiemu sportowi zupe∏nie nic.
Czy kolejna: budujemy autostrady, te˝ nie
wp∏ynie na jego oblicze? Czy ∏ódzkie elity
chcà oddaç walkowerem argumenty tym,
którzy dziÊ wo∏ajà, aby nie budowaç hali?
Mecze Ligi Âwiatowej sà tak˝e lekcjà organi-
zacji widowni. Spó∏ka Kulaga-Magiera.pl,
za∏o˝ona przez dwóch rzutkich entuzjastów
sportu, z których jeden operuje s∏owem,
a drugi muzykà, osiàgn´∏a perfekcj .́ To oni
rzàdzà trybunami, które ch∏onà ich pomys∏y.
Dzi´ki Grzegorzowi Ku∏adze i Markowi
Magierze wiele pieÊni, piosenek, ma∏ych ich
fragmentów zros∏o si´ z siatkówkà i Ligà
Âwiatowà, a „PieÊƒ o Ma∏ym Rycerzu” prze-
sz∏a do legendy imprezy. JeÊli ich dzia∏alnoÊç
daje tak dobre efekty, to dlaczego nie korzy-
stajà z niej organizatorzy innych imprez
w ¸odzi? Za drogo? A czy naprawa zdewa-
stowanych obiektów jest taƒsza? Mo˝e czas,
˝eby ktoÊ spróbowa∏ wreszcie zorganizowaç
np. widowni´ pi∏karskà i pokusi∏ si´ o zapa-
nowanie nad nià. 

Marek Kondraciuk, Dziennik ¸ódzki
Fot. Pawe∏ Nowak  

˚ywio∏owy doping ∏ódzkiej widowni zaskoczy∏ nawet Greków, których fani nale˝à do najg∏oÊniejszych 
na Êwiecie. 

Liga Âwiatowa wróci∏a po dwóch latach do ¸odzi

Siatkarze pokochali ¸ódê


