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Delegacja województwa ∏ódzkiego, z marsza∏-
kiem województwa Stanis∏awem Witaszczykiem,
promowa∏a mo˝liwoÊci inwestycyjne naszego re-
gionu w Wielkiej Brytanii. Cz∏onkowie delegacji:
Jan Darnowski – przewodniczàcy Sejmiku Woje-
wództwa ¸ódzkiego, Wies∏aw Garstka – prze-
wodniczàcy Komisji Rozwoju Regionalnego, Go-
spodarki Przestrzennej, Transportu i Komunika-
cji, W∏odzimierz Janik – radny Sejmiku Woje-
wództwa ¸ódzkiego, a tak˝e Dorota Pisarska –
dyrektor Departamentu Promocji i Wspó∏pracy
Zagranicznej wyjechali na prze∏omie czerwca
i lipca do Birmigham, gdzie odby∏a si´ seria spo-
tkaƒ z przedstawicielami West Midlands – regio-
nu partnerskiego Województwa ¸ódzkiego.

Przedstawiciele województwa ∏ódzkiego spo-
tkali si´ mi´dzy innymi z Davidem Smithem – pe∏-
niàcym obowiàzki przewodniczàcego Zgroma-
dzenia Regionalnego West Midlands, Trudi Elliot
– przewodniczàcà Rady Wykonawczej, a tak˝e Si-
monem Hudgsonem – dyrektorem Zgromadze-
nia Regionalnego. Przedmiotem spotkaƒ by∏a za-
równo dotychczasowa, jak i przysz∏a wspó∏praca
pomi´dzy regionami, a tak˝e mo˝liwoÊç sformali-
zowania prowadzonych dzia∏aƒ poprzez podpisa-
nie listu intencyjnego. 

Uczestnikami kolejnych spotkaƒ byli cz∏onko-
wie grupy roboczej, zajmujàcej si´ wspó∏pracà
mi´dzyregionalnà w organizacji Advantage West
Midlands: Francis Lee – dyrektor Zespo∏u Robo-
czego ds. Europy, Dough Mahoney – dyrektor ds.
handlu Mi´dzynarodowego, Richard Bindless –
dyrektor ds. wykonawczych Stowarzyszenia Izb
Gospodarczych regionu West Midlands oraz Eric
Brown – dyrektor ds. handlu mi´dzynarodowego
w Business Link West Mercia. Tematami rozmów
by∏y mi´dzy innymi mo˝liwoÊci wspólnego ubie-
gania si´ o fundusze Unii Europejskiej, a tak˝e
organizowanie konferencji szkoleniowych, doty-
czàcych wdra˝ania mi´dzyregionalnych projek-
tów europejskich (najbli˝sza tego typu konferen-
cja ma zostaç zorganizowana w województwie
∏ódzkim ju˝ jesienià).

Majàc na celu wymian´ doÊwiadczeƒ, cz∏onko-
wie delegacji wzi´li równie˝ udzia∏ w serii prezen-
tacji przeprowadzonych przez pracowników par-
ku technologicznego Uniwersytetu w Coventry.
Pracownicy parku przedstawili prowadzone przez
siebie projekty, a tak˝e przekazali wiele materia-
∏ów, które mogà stanowiç cenne êród∏o wskazó-
wek dla rozwoju parków technologicznych w wo-
jewództwie ∏ódzkim.

W ramach promocji gospodarczej wojewódz-
twa ∏ódzkiego w Ambasadzie RP w Londynie
zorganizowane zosta∏o seminarium, promujàce
mo˝liwoÊci inwestycyjne w naszym regionie,
które otworzy∏ i podsumowa∏ marsza∏ek Stani-
s∏aw Witaszczyk. Marsza∏ek zaprosi∏ do inwe-
stowania w naszym województwie. Mariusz
Mielczarek – dyrektor Regionalnego Biura Wo-
jewództwa ¸ódzkiego w Brukseli poprowadzi∏
prezentacj´ zatytu∏owanà: „Województwo ∏ódz-
kie – nowe mo˝liwoÊci handlowe i inwestycyjne
w sercu nowej Europy”. W seminarium brali
udzia∏ przedsi´biorcy polscy oraz brytyjscy,

w efekcie czego nawiàzane zosta∏y liczne nowe
kontakty handlowe.

Przedstawiciele województwa ∏ódzkiego zostali
równie˝ przyj´ci przez Krzysztofa Trepczyƒskie-
go – radc´ ministra, kierownika Wydzia∏u Ekono-
miczno-Handlowego Ambasady RP w Londynie.
Spotkanie mia∏o na celu omówienie promocji go-
spodarczej województwa ∏ódzkiego na rynku bry-
tyjskim oraz polskich produktów preferowanych
przez konsumentów brytyjskich w obliczu zacho-
dzàcych w Europie zmian. 

Delegacja województwa ∏ódzkiego spotka∏a si´
ponadto z przedstawicielami Polskiej Organizacji
Turystycznej w Londynie: Ewà Binkin – kierow-
nikiem ds. prasy i promocji oraz Romanem Goê-
dzikowskim – kierownikiem ds. marketingu. Te-
matem spotkania by∏y mi´dzy innymi mo˝liwoÊci
udzia∏u w targach i misjach gospodarczych oraz
promowania atrakcji turystycznych województwa
∏ódzkiego wÊród Brytyjczyków, np. potencja∏u
agroturystycznego naszego regionu.

Promocja w Anglii

David Smith 
przewodniczàcy Zgromadzenia 
Regionalnego West Midlands 
i marsza∏ek województwa ∏ódzkiego 
Stanis∏aw Witaszczyk.
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Czasopismo dofinansowane
jest ze Êrodków 
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska 
i Gospodarki Wodnej w ¸odzi 

sierpieƒ 2005

Szanowny Panie Redaktorze

Pana zainteresowanie naszym statkiem M/s „Ziemia ¸ódzka” szczerze mnie ucieszy∏o.
Z przyjemnoÊcià wi´c przesy∏am kilka zdj´ç oraz garÊç goràcych informacji dotyczàcych
statku.

Nasz statek zatrudniony jest g∏ównie w relacjach Europa Zachodnia – porty Wielkich Je-
zior Amerykaƒskich. Najcz´Êciej pomi´dzy Ijmuiden w Holandii a portami USA: Cleveland,
Burns Harbor, Milwaukee, Duluth. 

„Ziemia ¸ódzka” jest masowcem uniwersalnym i mo˝e przewoziç szerokie spektrum ∏a-
dunków: od w´gla i rudy, poprzez siark´ i nawozy sztuczne, a na wyrobach stalowych i pro-
duktach zbo˝owych skoƒczywszy. W obecnej podró˝y po wy∏adunku wyrobów stalowych
w portach USA, statek za∏adowany zostanie w Duluth oraz w Three Rivers 23300 tonami
pszenicy z przeznaczeniem do portów w Portugalii – Leixoes i Lizbony. 

Obecnie statek znajduje si´ na pó∏nocnym Atlantyku ok. 600 mil morskich na zachód od
Leixoes, gdzie spodziewany jest w sobot´ 23 lipca oko∏o po∏udnia. Po wy∏adunku pszenicy
w Portugalii statek najprawdopodobniej uda si´ do Ijmuiden w Holandii po ∏adunek wyro-
bów stalowych z przeznaczeniem do portów USA na Wielkich Jeziorach.

Pozdrawiam serdecznie Pana oraz czytelników „Ziemi ¸ódzkiej”.
Kapitan statku M/s „Ziemia ¸ódzka”

Piotr Miko∏ajczyk wraz z za∏ogà.

O naszym statku piszemy na s. 6.



Od pi´ciu lat sytuacja finansowa placówek
ochrony zdrowia w województwie ∏ódzkim po-
garsza si .́ Zamiana kas chorych na fundusz
zdrowia nie poprawi∏a kondycji ekonomicznej
szpitali i nie wp∏yn´∏a przez to na komfort lecze-
nia pacjenta. Od poczàtku reformy Êrodki prze-
znaczone na ochron´ zdrowia sà niewystarcza-
jàce. Z roku na rok placówki szpitalne zad∏u˝a-
jà si´ coraz bardziej. 

Pomimo podejmowania licznych dzia∏aƒ re-
strukturyzacyjnych, majàcych na celu obni˝enie
kosztów funkcjonowania zak∏adów, sytuacja
nie poprawia∏a si ,́ gdy˝ brak odpowiednich
Êrodków ze strony bud˝etu przybli˝a∏ kryzys
systemowy. Organ za∏o˝ycielski jakim jest sa-
morzàd województwa ∏ódzkiego nie pozostawa∏
bierny w swojej dzia∏alnoÊci wobec trudnej sytu-
acji podleg∏ych jednostek. Wystàpienia i prote-
sty czy to zarzàdu województwa ∏ódzkiego, czy
Sejmiku Województwa ¸ódzkiego do central-
nych w∏adz administracji rzàdowej i Narodowe-
go Funduszu Zdrowia nie by∏y w stanie za˝e-
gnaç narastajàcego konfliktu. 

Dokonujàc analizy sytuacji naszego regionu
nale˝y stwierdziç, i˝ na przestrzeni lat 2003-
-2004 jednostki podleg∏e samorzàdowi woje-
wództwa ∏ódzkiego zwi´kszy∏y ∏àcznie zad∏u˝e-
nie o 7,3%. 

Dyrektorzy szpitali podleg∏ych samorzàdowi
województwa ∏ódzkiego postanowili (przy ak-
ceptacji organu za∏o˝ycielskiego) dzia∏aç wspól-
nie. W czerwcu 2004 roku utworzono szeÊcio-
osobowy zespó∏ delegatów samodzielnych pu-
blicznych zak∏adów opieki zdrowotnej podle-
g∏ych samorzàdowi, wytypowany do negocjo-
wania warunków finansowych Êwiadczeƒ zdro-

wotnych w II pó∏roczu 2004 roku. Efektem
wspólnych uzgodnieƒ z ∏ódzkim oddzia∏em
NFZ by∏a znaczna poprawa warunków finanso-
wania Êwiadczeƒ zdrowotnych. Po raz pierwszy
od poczàtku wprowadzenia reformy w ochronie
zdrowia „marsza∏kowskie” placówki s∏u˝by
zdrowia uzyska∏y wi´ksze Êrodki finansowe na
realizacj´ kontraktów w zakresie lecznictwa sta-
cjonarnego, przy jednoczesnym wzroÊcie liczby
Êwiadczeƒ medycznych. W wyniku negocjacji
poszczególne jednostki podpisa∏y zwi´kszone
kontrakty w II pó∏roczu o ∏àcznà kwot´ 20 mln
z∏ (najwi´cej: Wojewódzki Szpital Specjalistycz-
ny im. M. Kopernika w ¸odzi. Szpital Woje-
wódzki im. Jana Paw∏a II w Be∏chatowie, Woje-
wódzki Zespó∏ Zak∏adów Opieki Zdrowotnej
Centrum Leczenia Chorób P∏uc i Rehabilitacji
w ¸odzi i Samodzielny Publiczny Zak∏ad Opie-
ki Zdrowotnej im. Prymasa Kardyna∏a Stefana
Wyszyƒskiego w Sieradzu). Ârodki te poprawi∏y
sytuacj´ pacjentów oraz samych szpitali.

Pozytywne efekty dzia∏ania negocjatorów
spowodowa∏y, i˝ przed∏u˝ono funkcjonowanie
zespo∏u i upowa˝nienie do prowadzenia nego-
cjacji w sprawie kontraktów na 2005 rok.

W efekcie zespó∏ wynegocjowa∏ równie˝ lep-
sze warunki finansowe na I pó∏rocze 2005 roku.

Pomimo poprawy warunków zawartych
w kontraktach, zad∏u˝enie jednostek podle-
g∏ych samorzàdowi województwa ∏ódzkiego 
wed∏ug stanu na 31 maja 2005 roku wynosi∏o 
472 mln z∏, z czego 264 miliony to tzw. zobowià-
zania wymagalne.

Wobec takiego stanu zad∏u˝enia oraz przy
uwzgl´dnieniu poprawy sytuacji (wzrost Êrod-
ków z kontraktów w II pó∏roczu 2004 i I pó∏ro-

czu 2005) – II pó∏rocze zosta∏o zakontraktowa-
ne przez ¸ódzki Oddzia∏ Wojewódzki Narodo-
wego Funduszu Zdrowia na poziomie ni˝szym
o 12%. 

Ocena tych decyzji, dokonana przez samo-
rzàd województwa, by∏a jednoznaczna: nowa
sytuacja uniemo˝liwia dalsze udzielanie Êwiad-
czeƒ oraz realizowanie wszelkich planów majà-
cych na celu popraw´ kondycji jednostek s∏u˝by
zdrowia w województwie ∏ódzkim. Nadto, skut-
kiem takiego dzia∏ania mo˝e byç nieskorzysta-
nie z dobrodziejstwa ustawy o pomocy publicz-
nej i restrukturyzacji publicznych zak∏adów
opieki zdrowotnej.

Kryzys narasta∏, ale w czasie negocjacji kon-
traktów na rok 2005 zespó∏ podpisa∏ 7 grudnia
2004 roku porozumienie, na mocy którego war-
toÊç kontraktów drugiego pó∏rocza 2005 roku
mia∏a zostaç zrównana z pierwszym. 

Dyrektor oddzia∏u NFZ otrzyma∏ zgod´ pre-
zesa centrali NFZ Jerzego Millera na podpisa-
nie tego porozumienia. Ârodki finansowe, pla-
nowane na uzupe∏nienie kontraktu drugiego
pó∏rocza bie˝àcego roku, mia∏y pochodziç
z nadwy˝ki, która powsta∏a w Narodowym
Funduszu Zdrowia. Niezb´dne Êrodki na reali-
zacj´ porozumieƒ dla wszystkich szpitali woje-
wództwa ∏ódzkiego wynosi∏y 63 mln z∏, w tym
dla szpitali podleg∏ych zarzàdowi województwa
∏ódzkiego 20 milionów z∏otych.

Negocjacje w sprawie wysokoÊci kontraktów
na drugie pó∏rocze rozpocz´∏y si´ ju˝ w marcu.
Ostatecznie jednak 21 czerwca dyrektor oddzia-
∏u NFZ oÊwiadczy∏, i˝ nie posiada Êrodków fi-
nansowych niezb´dnych na realizacj´ porozu-
mienia.
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Goràce lato negocjacji w s∏u˝bie zdrowia

Nie b´dzie gorzej

1 sierpnia 2005 roku, po miesiàcu negocjacji, podpisano
porozumienie w sprawie finansowania Êwiadczeƒ zdrowot-
nych pomi´dzy ∏ódzkim oddzia∏em Narodowego Funduszu
Zdrowia, a pi´tnastoma szpitalami podleg∏ymi zarzàdowi
województwa. NFZ w ¸odzi zobowiàza∏ si´ do finansowa-
nia Êwiadczeƒ zdrowotnych w drugim pó∏roczu 2005 r. na ta-
kim samym poziomie jak w pierwszej po∏owie tego roku.

Kilka dni wczeÊniej, 22 lipca, marsza∏ek województwa
∏ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk, cz∏onek zarzàdu Stanis∏aw
Olas oraz dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego w ¸o-
dzi Halina Wyszomirska podpisali por´czenie kredytowe dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Koperni-
ka w ¸odzi. Szpital otrzyma 30 milionów z∏otych d∏ugoter-
minowego (dziesi´cioletniego) kredytu bankowego m.in. na
sp∏at´ zobowiàzaƒ finansowych. WczeÊniej podobne por´-
czenie podpisano dla Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Me-
dycznego w ¸odzi (15 mln z∏) oraz dla Samodzielnego Szpi-
tala Wojewódzkiego im. Miko∏aja Kopernika w Piotrkowie
Trybunalskim (6 mln z∏).



wiàza∏ si´ do finansowania Êwiadczeƒ zdrowot-
nych w drugim pó∏roczu 2005 r. na takim sa-
mym poziomie jak w pierwszej po∏owie tego ro-
ku. Nastàpi to w momencie uzyskania dodat-
kowych Êrodków z centrali NFZ.

Porozumienie podpisali: marsza∏ek woje-
wództwa ∏ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk,
cz∏onek zarzàdu województwa Stanis∏aw Olas,
dyrektor ∏ódzkiego oddzia∏u Narodowego
Funduszu Zdrowia Jacek Grabowski, prze-
wodniczàcy zespo∏u negocjacyjnego dr Józef
Tazbir i pozostali cz∏onkowie zespo∏u.

– Jestem przekonany, ˝e porozumienie zosta-
nie zrealizowane, a strony umowy, czyli ∏ódzki
NFZ i szpitale, wywià˝à si´ z zapisów porozu-
mienia – mówi∏ marsza∏ek Stanis∏aw Witasz-
czyk.

Wed∏ug zapisów porozumienia: 1. Narodo-
wy Fundusz Zdrowia w ¸odzi sfinansuje
Êwiadczenia zdrowotne wykonywane w miesià-
cach lipiec, sierpieƒ 2005 na poziomie obowià-
zujàcym w miesiàcach od stycznia do czerwca
2005.

2. Âwiadczeniodawcy zapewniajà, ˝e w okre-
sie od 1 lipca 2005 do 31 sierpnia 2005 nie wy-
powiedzà umów o udzielaniu Êwiadczeƒ zdro-
wotnych.

3. Strony porozumienia ustalajà, ˝e Narodo-
wy Fundusz Zdrowia w ¸odzi sfinansuje
Êwiadczenia zdrowotne wykonywane od 1
wrzeÊnia do 31 grudnia 2005 r. w pi´tnastu
szpitalach, podleg∏ych samorzàdowi wojewódz-
twa na poziomie obowiàzujàcym w pierwszym
pó∏roczu 2005 roku.

4. Âwiadczeniodawcy stwierdzajà, ˝e odwo-
∏ujà swój zamiar wypowiedzenia umów o udzie-
lanie Êwiadczeƒ zdrowotnych z zakresu lecznic-
twa szpitalnego, Narodowy Fundusz Zdrowia
zapewnia, ˝e to oÊwiadczenie przyjmuje i ak-
ceptuje.

(red.)

Zarzàd województwa ∏ódzkiego jako organ
za∏o˝ycielski, sygnalizujàc mo˝liwoÊç wypowie-
dzenia kontraktów, wystàpi∏ z proÊbà do preze-
sa Jerzego Millera o pilne spotkanie. Prezes J.
Miller wyznaczy∏ termin na 6 lipca. Ale 29
czerwca dyrektorzy placówek wypowiedzieli
kontrakty – z zachowaniem trzymiesi´cznego
okresu wypowiedzenia. Po tej decyzji prezes
odwo∏a∏ spotkanie, nie okreÊlajàc jego nowego
terminu. To by∏ kulminacyjny punkt konfliktu.

Taka postawa szefostwa NFZ wywo∏a∏a zde-
cydowany sprzeciw i oburzenie. Zarzàd woje-
wództwa ∏ódzkiego wystàpi∏ 30 czerwca z proÊ-
bà o pomoc do premiera – Marka Belki i mini-
stra zdrowia – Marka Balickiego.

7 lipca 2005 roku na sesj´ Sejmiku Woje-
wództwa ¸ódzkiego poÊwi´conà g∏ównie
ochronie zdrowia zaproszony zosta∏ dyrektor
oddzia∏u NFZ Jacek Grabowski. Odby∏a si´
burzliwa debata.

14 lipca przedstawiciele organu za∏o˝yciel-
skiego w osobach: marsza∏ka województwa
∏ódzkiego – Stanis∏awa Witaszczyka, cz∏onka
zarzàdu województwa ∏ódzkiego – Stanis∏awa
Olasa oraz dyrektora Departamentu Polityki
Zdrowotnej – Waldemara Podhalicza uczestni-
czyli w Warszawie w spotkaniu z ministrem
zdrowia – Markiem Balickim. 

Po interwencji u w∏adz centralnych oraz roz-
mowach premiera z ministrem zdrowia i preze-
sem NFZ wznowiono negocjacje w sprawie
Êrodków na drugie pó∏rocze. Strony powoli za-
cz´∏y zmierzaç ku zgodzie.

28 lipca opracowana zosta∏a ostatnia wersja
uzgodnieƒ, ale porozumienia nie podpisano ze
wzgl´du na fakt, i˝ wersja ta zosta∏a przes∏ana
do centrali NFZ w celu akceptacji. 

Ostateczne porozumienie w sprawie finanso-
wania Êwiadczeƒ zdrowotnych podpisane zo-
sta∏o 1 sierpnia pomi´dzy ∏ódzkim oddzia∏em
NFZ a pi´tnastoma szpitalami podleg∏ymi sa-
morzàdowi województwa. NFZ w ¸odzi zobo-

Stanis∏aw Olas, 
cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódzkiego

– Po ponadmiesi´cznych rozmowach w gro-
nie: samorzàd województwa, Narodowy Fun-
dusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia – doszli-
Êmy do porozumienia. Pragn´ wyraziç podzi´-
kowanie zespo∏owi negocjacyjnemu naszego
regionu pod przewodnictwem doktora Józefa
Tazbira oraz dyrektorowi oddzia∏u NFZ Jac-
kowi Grabowskiemu. 

Dobrze si´ sta∏o, ˝e to porozumienie zosta∏o
podpisane i wszyscy mo˝emy odetchnàç z ulgà.
Wierz ,́ ˝e Narodowy Fundusz Zdrowia, jak to
by∏o w dotychczasowej praktyce, dotrzyma s∏o-
wa i zarówno pacjenci, jak i pracownicy resor-
tu zdrowia w naszym województwie nie b´dà
mieç problemów natury ekonomicznej w dru-
gim pó∏roczu, bo pieniàdze zosta∏y zagwaran-
towane. Ciesz´ si ,́ ˝e uda∏o si´ za˝egnaç kry-
zys, który zwiàzany jest z niedofinansowaniem
s∏u˝by zdrowia w województwie ∏ódzkim od
pi´ciu lat. Jestem przekonany, ̋ e nie dopuÊcimy
do tego, aby w przysz∏ym roku taka sytuacja
mia∏a si´ powtórzyç. Musimy dopilnowaç, aby
Ministerstwo Zdrowia zmieni∏o niekorzystny
dla naszego regionu przelicznik finansowy. Nie
mo˝e byç tak, ˝e szpitale nie sà w stanie podo-
∏aç finansowaniu swojej bie˝àcej dzia∏alnoÊci.
Zdajemy sobie spraw´ z k∏opotów bud˝eto-
wych paƒstwa, jednak nie ulega wàtpliwoÊci, ̋ e
szczególnie sytuacja s∏u˝by zdrowia nas mocno
nie zadowala. Podpisane porozumienie nie jest
idealne, ale zawiera jedyne z mo˝liwych warun-
ków, jakie mo˝na by∏o osiàgnàç. 

Zarzàd województwa podejmuje ró˝ne dzia-
∏ania, ˝eby ratowaç stan s∏u˝by zdrowia; por´-
czyliÊmy niedawno kredyt komercyjny dla szpi-
tala im. Kopernika w ¸odzi. Nie sà to jednak
trwa∏e rozwiàzania, które pozwoli∏yby ustabili-
zowaç sytuacj´ na lata.
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temat numeru

Podpisanie porozumienia w sprawie 
finansowania s∏u˝by zdrowia.



Jednà z podstawowych, a nawet naj-
wa˝niejszà formà turystyki jest turystyka
piesza. W Polskim Towarzystwie Tury-
styczno-Krajoznawczym ta forma tury-
styki zapoczàtkowana zosta∏a wraz z po-
wo∏aniem w 1950 r. PTTK poprzez po∏à-
czenie Polskiego Towarzystwa Tatrzaƒ-
skiego i Polskiego Towarzystwa Krajo-
znawczego. Nieco póêniej, bo w 1952 ro-
ku z grona doÊwiadczonych turystów pie-
szych wy∏oniono grup´ pierwszych przo-
downików turystyki pieszej. Jest to ta
cz´Êç kadry programowej towarzystwa,
która w ró˝nych formach (rajdy, zloty,
wycieczki) organizuje piesze wycieczki,
prowadzi weryfikacj´ odznak oraz wyty-
cza i nadzoruje szlaki turystyczne. 

Uprawnienia przodownika turystyki
pieszej posiada w kraju oko∏o 3000 osób,
a w województwie ∏ódzkim oko∏o 100.
Przy ich pomocy w 2004 r. w wojewódz-
twie ∏ódzkim oddzia∏y PTTK zorganizo-
wa∏y oko∏o 1000 imprez turystycznych
z udzia∏em prawie 40000 uczestników.
Przodownicy turystyki pieszej organizo-
wali imprezy równie˝ w innych ni˝
PTTK Êrodowiskach oraz zweryfikowali
oko∏o 1000 odznak turystyki pieszej
i krajoznawczych.

Od 1958 roku przodownicy spotykajà
si´ na corocznych ogólnopolskich zlo-
tach przodowników turystyki pieszej.

Celem zlotów, oprócz integracji Êrodowi-
ska, jest wytyczanie kierunków dzia∏ania
w obr´bie takich zagadnieƒ, jak:

– szkolenie kandydatów na przodow-
ników turystyki pieszej,

– doskonalenie i interpretacja regula-
minów odznaki turystyki pieszej,

– znakowanie i konserwacja szlaków,
– turystyka piesza w Êrodowisku m∏o-

dzie˝y szkolnej.
W województwie ∏ódzkim ogólnopol-

skie zloty przodowników turystyki pieszej
organizowane by∏y w latach: 1969 – Spa-
∏a, 1981 – Piotrków Trybunalski, 1988 –
Wieluƒ (woj. sieradzkie) i 2003 – ˚arnów. 

Tegoroczny 48. Ogólnopolski Zlot
Przodowników Turystyki Pieszej zorga-
nizowany zostanie od 30 sierpnia do 4
wrzeÊnia przez oddzia∏y PTTK im. Ka-
zimierza Staszewskiego w Pabianicach
i Jana Czeraszkiewicza w ¸odzi. Powie-
rzenie nam przez Komisj´ Turystyki Pie-
szej Zarzàdu G∏ównego PTTK zorgani-
zowania zlotu nie jest przypadkowe.
Przodownicy turystyki pieszej organiza-
torów zjazdu wykazujà si´ du˝à aktyw-
noÊcià nie tylko w swoich oddzia∏ach, ale
równie˝ jako dzia∏acze szczebla woje-
wódzkiego i ogólnopolskiego. Nie spo-
sób nie wymieniç chocia˝by kilku na-
zwisk, takich jak: Zenona Topolska,
W∏odzimierz Przybylski, Ryszard Ma-

menas, Zenon Hofman z oddzia∏u ∏ódz-
kiego, Jolanta ¸acwik-Becht, Tadeusz
Piekarek, Aleksander Duda z Oddzia∏u
w Pabianicach.

Zlot rozpoczynamy dwudniowymi
(31.08-1.09) wycieczkami po województwie.

Trzeci dzieƒ zlotu (2.09) wykorzystany
b´dzie na zwiedzanie ¸odzi, zebranie
Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK
i tematyczne narady przodowników.

Uroczyste otwarcie zlotu odb´dzie si´
w godzinach dopo∏udniowych 3.09
w Miejskim OÊrodku Kultury w Pabia-
nicach po czym uczestnicy wyjadà na
spotkania do oddzia∏ów PTTK w Zduƒ-
skiej Woli, Zgierzu i ¸´czycy. Do ¸odzi
powrócà na nocleg i kolacj´ na terenie
Muzeum Kinematografii.

W niedziel´ rano weêmiemy udzia∏
w mszy Êwi´tej odprawionej w intencji tu-
rystów pieszych w ∏ódzkiej archikatedrze.
Czas do obiadu wykorzystany zostanie
na dalsze zwiedzanie ¸odzi, a po obie-
dzie nastàpi uroczyste zakoƒczenie zlotu.
Lask´ zlotowà przejmà organizatorzy 49.
OZPTP przodownicy z Olsztyna.

Pragnieniem organizatorów jest ˝eby
w czasie zlotu nie tylko zrealizowaç cele
programowe, ale równie˝ ˝eby przybli-
˝yç 200 uczestnikom ¸ódê, Pabianice
i wiele innych miejscowoÊci wojewódz-
twa ∏ódzkiego. W czasie kilkudniowego
pobytu przodownicy b´dà wi´c mieli
mo˝liwoÊç poznania znacznej cz´Êci wo-
jewództwa, wyznaczonej takimi miejsco-
woÊciami, jak: Spa∏a, Tomaszów Mazo-
wiecki, Piotrków Trybunalski, ¸owicz,
Skierniewice, ¸´czyca, Kutno, Zduƒska
Wola i Sieradz. 

Mamy nadziej ,́ ˝e uczestnicy zlotu
b´dà w przysz∏oÊci wracaç do ¸odzi
i województwa ∏ódzkiego, prowadzàc
jednoczeÊnie organizowane przez siebie
grupy i wycieczki. Poglàd ten jak mo˝na
sàdziç podzielajà Urzàd Marsza∏kowski
w ¸odzi, Regionalna Organizacja Tury-
styczna oraz wiele urz´dów powiato-
wych, miejskich i gminnych. Dowodem
tego sà przes∏ane do organizatora mate-
ria∏y informacyjne, które otrzymajà
uczestnicy zlotu. 

Za zrozumienie i pomoc serdecznie
wszystkim dzi´kujemy.

Edward Jab∏oƒski
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48. Ogólnopolski Zlot Przodowników
Turystyki Pieszej w ¸odzi i Pabianicach

S∏upia - koÊció∏ pw. Êw. Miko∏aja Biskupa.
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Ziemia obiecana nad Dobrzynkà
Trasa: plac przy koÊciele Êw. Mateusza, ulice: Grobelna, Kiliƒskiego, Moniuszki, Wyszyƒskiego, Zamkowa,  ˚eromskiego, Ch∏odna,
Traugutta, Zamkowa do Bagatela i z powrotem: Êw. Jana, Êw. Rocha, Pi∏sudskiego, Zamkowa, Stary Rynek przy Gdaƒskiej.

1. Widok na ul. Lipowà: po prawej pozosta-
∏oÊci fabryki Majera Barucha, po lewej
fragment fabryki Kruschego.

2. ul. Grobelna – dawna fabryka Kruschów, od 1922 r. 
siedziba fabryki ˝arówek tzw. „Osramówka”, obecnie 
siedziba firmy prywatnej.

3. ul. Wyszyƒskiego – w latach 1903-1915 szko∏a 
elementarna dla dzieci robotników z firm 
„Krusche - Ender” i „Kindler”.

4. ul. Zamkowa – koÊció∏
NajÊwi´tszej Marii Panny
neogotycki z lat 1898-1903.

5. ul. ˚eromskiego – kompleks budynków
szpitalnych z 1904 r. powsta∏ z inicjatywy
Oskara Kindlera. W 1911 r. szpital posiada∏
45 ∏ó˝ek.

6. ul. Traugutta – dawne zak∏ady Rudolfa Kindlera,
obecnie na terenie parkingu przy Centrum Handlowym
„Echo”.

7. ul. Zamkowa – dawny budynek fabryczny z pocz. II
po∏. XIX w. dla fachowców zatrudnionych w fabryce Kin-
dlera, obecnie siedziba PTTK.

8. ul. Zamkowa 26 – pa∏ac Kindlera
z koƒca XIX w., siedziba Towarzystwa
Akcyjnego Wyrobów Pó∏we∏nianych R.
Kindlera i dom mieszkalny; obecnie
Urzàd Skarbowy.

9. ul. Zamkowa 23 i 21 – „bliêniacze” domy
tkaczy z pierwszej po∏owy XIX w.

10. ul. Zamkowa 8 (róg Kiliƒskiego) – ko-
Êció∏ ewangelicko-augsburski pw. Êw. Pio-
tra i Paw∏a. Obecny wyglàd nadano koÊcio-
∏owi po przebudowie w latach 1875-76.

11. ul. Êw. Jana – dom tkacza z poczàtku XIX w. Drewnia-
ny, zbudowany w stylu przywiezionym przez tkaczy
osadników z ¸u˝yc.

12. ul. Pi∏sudskiego – budynki fabryczne z koƒca
XIX w. Spó∏ki Schweikerta i Frelicha, którzy produ-
kowali tu barwniki do w∏ókna i garbniki do skór;
obecnie „Polfa”.

13. ul. Zamkowa 4 – prz´dzalnia
cienkoprz´dna firmy „Krusche –
Ender” wybudowana w 1891 r.

14. ul. Zamkowa 3 – g∏ówny kantor firmy „Krusche –
Ender” zbudowany w 1865 r. Eklektyczny wystrój pocho-
dzi z koƒca XIX w.

15. Stary Rynek 2 – budynek pierwszej szko∏y elementarnej
z 1886 r. Szko∏´ wybudowa∏y wspólnym kosztem firmy „Kru-
sche - Ender” i „R. Kindler”; siedziba muzeum.



17 paêdziernika 1989 roku w najwi´kszej
stoczni tureckiej Pendik w Stambule ochrzczo-
ny zosta∏ masowiec uniwersalny o wypornoÊci
26.300 DWT. Matkà chrzestnà „Ziemi ¸ódz-
kiej” zosta∏a Zofia Kolasiƒska-Mazur. Pierw-
szym kapitanem by∏ Maciej Wojciechowski.
Do eksploatacji statek wszed∏ pod polskà ban-
derà w paêdzierniku 1992 roku, ale ju˝ w grud-
niu zapad∏a decyzja o zmianie nazwy i bande-
ry... Do Polski po raz pierwszy M/s „Ziemia
¸ódzka” zawin´∏a dopiero po 14 latach. By∏o
to w sierpniu 2003 roku, w ÂwinoujÊciu.

– Ca∏e moje ˝ycie zawodowe pracowa∏am
jako technolog w Fabryce Dywanów „Dywi-
lan” w ¸odzi. ByliÊmy jedynym producentem
wyk∏adzin pod∏ogowym do wyposa˝enia
promów na liniach skandynawskich. Ju˝ wte-
dy matka chrzestna nie musia∏a byç ani kimÊ
wyjàtkowym, jak Joanna Modrzejewska,
matka chrzestna statku M/s „Konopnicka”,
która jest wnuczkà Marii Konopnickiej, ani
przodownikiem pracy; wystarczy∏ ktoÊ prze-
ci´tny jak ja – mówi skromnie Zofia Kolasin-
ska-Mazur. – Akurat w dzieƒ przeznaczony
na wodowanie na Bosforze by∏ sztorm. Po-

niewa˝ marynarze sà ludêmi przesàdnymi,
musia∏am ochrzciç „Ziemi´ ¸ódzkà” r´cznie.
Wzi´∏am do r´ki butelk´ szampana i rzuci-
∏am o burt´ od strony rufy. Po dwóch dniach,
gdy woda si´ uspokoi∏a, postanowiono po-
wtórzyç ceremonia∏. Skonstruowano wie-
˝yczk ,́ na której zamontowano specjalny
uk∏ad dêwigniowy. Ja ràbn´∏am siekierkà i...
szampan si´ rozbi∏! UroczystoÊç mia∏a nie-
zwyk∏y charakter, poniewa˝ po drugiej stro-
nie statku Turcy zarzynali barana i jego
krwià, wed∏ug swojej tradycji, chrzcili nasz
statek – wspomina Zofia Kolasiƒska-Mazur.

Czy to by∏ dobry znak? Trudno powie-
dzieç. Statek ochrzczony jako „Ziemia ¸ódz-
ka” p∏ywa∏ przez dziesi´ç lat jako „Lake
Champlain” pod banderà Wysp Marshalla.
Armator statku, Polska ˚egluga Morska,
wszed∏ w spó∏k´ joint venture i w ten sposób
dysponentem „Ziemi ¸ódzkiej” sta∏a si´
amerykaƒska firma BASCO z siedzibà
w Chicago. 

Jak to si´ sta∏o, ˝e „Ziemi´ ¸ódzkà” wybu-
dowano i ochrzczono w Turcji, potem przez
dziesi´ç lat p∏ywa∏a pod banderà maleƒkiego
atolu na Pacyfiku, a dziÊ znów jako „Ziemia
¸ódzka” – w∏asnoÊç Polskiej ˚eglugi Mor-
skiej – p∏ywa od holenderskiego portu Ijmu-
iden po Wielkie Jeziora amerykaƒskie?

– W latach 80. by∏ taki program budowy
statków z serii „Ziemia...” w Turcji. Zak∏ady
im. Cegielskiego w Poznaniu wykupi∏y licen-
cj´ od szwajcarskiej firmy Sulzer na budow´
silników. Polacy sprzedawali silniki Turkom,
a oni budowali dla nas statki. Zmiana ustro-
ju przynios∏a wiele niespodzianek. Ja, jako
matka chrzestna, nigdy nie widzia∏am swoje-
go statku na morzu, nigdy nim nie p∏yn´∏am.

Takie m.in. by∏y koszty transformacji ustro-
jowej. Ale M/s „Ziemia ¸ódzka” zawsze p∏y-
wa∏a pod polskim dowództwem i z polskà za-
∏ogà – mówi Zofia Kolasiƒska-Mazur.

– W lipcu tego roku, podczas Dni Morza
w Szczecinie wasz miesi´cznik „Ziemia ̧ ódz-
ka” zrobi∏ furor´ – mówi Leokadia Kajca,
matka chrzestna statku „Kutno II”, przez
wiele lat przewodniczàca Ogólnopolskiego
Klubu Matek Chrzestnych Statków P˚M. –
Pracownicy P˚M powielili ostatni numer
„Ziemi ¸ódzkiej” w 300 egzemplarzach i ro-
zes∏ali na wszystkie polskie statki. MyÊl ,́ ˝e
dla za∏ogi M/s „Ziemia ¸ódzka” regularne
czytanie waszego czasopisma by∏oby wielkà
przyjemnoÊcià.

Stanis∏aw Kobyliƒski, prezes Zarzàdu
Okr´gu Ligi Morskiej i Rzecznej w ¸odzi
ubolewa, ˝e nie ma ˝adnej dokumentacji,
˝adnych pamiàtek z M/s „Ziemia ¸ódzka”,
choç jest mi∏oÊnikiem morza i szóstà kaden-
cj´ prezesem ligi. 

PostanowiliÊmy wype∏niç t´ luk´ w historii
statku, który nosi to samo imi´, co nasz mie-
si´cznik. B´dziemy Êledziç losy M/s „Ziemia
¸ódzka” i jej za∏ogi.

W∏odzimierz Mieczkowski.

PS Warto zwróciç uwag ,́ ˝e M/s „Ziemia
¸ódzka” nosi na dziobie herb ¸odzi, choç
wybudowane zosta∏y dwa statki o nazwie
„¸ódê I” i „¸ódê II”. Herb województwa
∏ódzkiego zosta∏ zatwierdzony przez sejmik
dopiero w po∏owie 2002 roku.

fot.: Nasz statek w portach 
amerykaƒskich.

„ZIEMI¢ ¸ÓDZKÑ” 

tradycja

ochrzci∏am dwukrotnie

Zofia Kolasiƒska-Mazur:
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wywiad miesiàca

Radni mówià, ˝e przewodniczàcy mo˝e
wszystko...

Organizowanie pracy sejmiku i prowadze-
nie obrad to sà wed∏ug pana szerokie upraw-
nienia? Ustawa o samorzàdzie województwa
okreÊla je wyraênie i ja na nic wi´cej sobie nie
pozwalam. Jednak, wed∏ug mnie, ustalenie
kompetencji przewodniczàcego w taki w∏a-
Ênie sposób ogranicza jego mo˝liwoÊci od-
dzia∏ywania na funkcjonowanie sejmiku i sa-
morzàdu w ogóle.

To co by Pan chcia∏ jeszcze robiç?
Statut województwa gwarantuje mi m.in.

reprezentowanie sejmiku na zewnàtrz, wspó∏-
decydowanie w sprawach obsady kadrowej
kancelarii sejmiku oraz prawo do inicjatywy
uchwa∏odawczej.

W jaki sposób projekty uchwa∏ trafiajà pod
obrady sejmiku?

G∏ównym wnioskodawcà jest zarzàd, który
jest organem wykonawczym województwa.
Rzadko zdarzajà si´ wypadki inicjowania
uchwa∏ przez kluby i pojedynczych radnych.

Czy ten tryb pracy odzwierciedla rzeczywi-
ste potrzeby województwa?

W moim przekonaniu, do czasu kiedy nie
zostanie wzmocniona w∏adza sejmiku w sto-
sunku do mo˝liwoÊci zarzàdu, b´dziemy mie-
li z tym prze∏o˝eniem wiele problemów. Dla
potrzeb zarzàdu pracuje ca∏y sztab fachow-
ców w urz´dzie marsza∏kowskim. Natomiast
po stronie sejmiku znajdujà si´ radni, którzy
majà wy∏àcznie poparcie polityczne, ale nie
dysponujà gwarantowanym ustawowo zaple-
czem merytorycznym. Nie ma zatem równo-
wagi w posiadaniu zaplecza merytorycznego
mi´dzy sejmikiem a zarzàdem. Moim zda-
niem, istnieje pilna potrzeba stworzenia rad-
nym warunków do prezentowania proble-
mów województwa nie tylko w czasie sesji. 

Sejm ostatniej kadencji zbiera∏ niepochleb-
ne opinie i niskie oceny. Czy wiemy, jak odbie-
rany jest sejmik? Czy prowadzono badania na
ten temat? Czy nadchodzà z regionu jakieÊ li-
sty, skargi, uwagi?

Nie znam ˝adnych wyników badaƒ prowa-
dzonych przez profesjonalne pracownie na
ten temat. Listów ani skarg te˝ sobie nie
przypominam, a przewodniczàcym jestem
ponad pó∏ roku. Warto jednak zauwa˝yç, ˝e
tu, w sejmiku skupiajà si´ zadania o charak-
terze regionalnym, a nie gminnym czy powia-
towym. Zwyk∏y obywatel bardzo rzadko ma
do czynienia z samorzàdem województwa,
poniewa˝ za∏atwia swoje sprawy w gminie lub

powiecie. Natomiast z samorzàdem woje-
wództwa spotykajà si´ samorzàdy lokalne,
stowarzyszenia oraz instytucje pozarzàdowe,
poniewa˝ województwo jest dysponentem
funduszy pochodzàcych m.in. ze Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego i Kontraktu Wojewódzkiego.
Zatem samorzàd województwa jest pod pr´-
gierzem samorzàdów miejskich, gminnych
i powiatowych oraz innych instytucji, które
ubiegajà si´ m.in. o Êrodki unijne. To te insty-
tucje oraz samorzàdy lokalne kszta∏tujà opi-
nie o samorzàdzie województwa. 

A czy te opinie sà znane?
Ja je znam, poniewa˝ spotykam si´ z wój-

tami, burmistrzami, starostami, przewodni-
czàcymi rad i szefami wielu instytucji.

I co oni o nas mówià?
W wypadkach, kiedy ich programy sà ak-

ceptowane, przyjmowane i w efekcie dostajà
na nie Êrodki, to wtedy wypowiadajà si´
o nas dobrze, a jak nie, to psioczà na nas.

A jak Pan ocenia prac´ zarzàdu wojewódz-
twa? Czy rozwiàzuje on problemy regionu, czy
jest skuteczny?

W moim przekonaniu zarzàd wojewódz-
twa w sposób prawid∏owy i nie budzàcy za-
strze˝eƒ wykonuje uchwa∏y sejmiku. Czy
mo˝na mieç uwagi do zarzàdu, który – przy-
k∏ad z ostatniej sesji – przygotowa∏ zmiany
w bud˝ecie skutkujàce obj´ciem cz´Êci udzia-
∏ów w spó∏ce Lotnisko Lublinek? Wszyscy te-

mu przyklasn´li. Chcia∏bym jednak zauwa-
˝yç, ˝e zarzàd jest cia∏em kolegialnym, pi´-
cioosobowym. Zatem decyzje nie sà podej-
mowane personalnie, lecz wspólnie. W zwiàz-
ku z tym nasuwa mi si´ pytanie: czy ustawo-
dawca nie powinien – wzorem samorzàdów
miejskich i gminnych – przyjàç rozwiàzania,
aby marsza∏ek województwa by∏ jednoosobo-
wym organem w∏adzy wykonawczej? W kon-
sekwencji tego nowego rozwiàzania prawne-
go, dla bie˝àcych potrzeb operacyjnych mar-
sza∏ek powo∏ywa∏by swoich zast´pców. Wów-
czas nigdy nie móg∏by powiedzieç: to nie ja,
to zarzàd podjà∏ takà decyzj .́ Bo to on decy-
dowa∏by o doborze najbli˝szych wspó∏pra-
cowników, którzy w jego imieniu i z jego upo-
wa˝nienia podejmowaliby decyzje. 

Interesujàce, choç ten przyk∏ad z lotni-
skiem nale˝y do tzw. spektakularnych i chyba
nie da si´ go przenieÊç na sposób finansowania
s∏u˝by zdrowia czy podzia∏ funduszy pocho-
dzàcych ze ZPORR. Przecie˝ nie wszyscy by-
li zadowoleni.

OczywiÊcie, ˝e nie wszyscy. Ale chcia∏bym,
˝eby nasi adwersarze mieli ÊwiadomoÊç
uprawnieƒ zarzàdu i jego finansowych mo˝li-
woÊci. Przecie˝ na wspomaganie s∏u˝by zdro-
wia zarzàd dysponuje bardzo skromnymi
kwotami w porównaniu z mo˝liwoÊciami fun-
duszu ochrony zdrowia. Natomiast w wypad-
ku ZPORR by∏o tylko kilka protestów. Nie
by∏o ˝adnych merytorycznych zastrze˝eƒ. 

Czy wobec skromnych kompetencji prze-
wodniczàcego – w zestawieniu z ogromem pro-
blemów województwa – trudno jest Panu wy-
pe∏niaç swoje obowiàzki?

Jestem dzia∏aczem samorzàdowym od
dawna, z wykszta∏cenia jestem prawnikiem
zainteresowanym prawem samorzàdowym,
a zatem – w moim przekonaniu – daj´ sobie
rad .́ Poza tym jestem legalistà i wyznaj´ za-
sad ,́ ˝e ka˝dy powinien zajmowaç si´ tym,
co prawo na niego nak∏ada, a nie wszystkim,
co mu przyjdzie do g∏owy. Niestety, równie˝
w naszym sejmiku obserwuj´ zap´dy intere-
sowania si´ sprawami, które wykraczajà po-
za kompetencje samorzàdu województwa...

Jest Pan pewien, ˝e obecna koalicja w sej-
miku przetrwa do koƒca kadencji?

Gdyby którykolwiek z uczestników tej ko-
alicji próbowa∏ dokonaç zmiany z innych
przyczyn ni˝ merytoryczne, to oÊmieszy∏by
si .́ Mamy przecie˝ ju˝ trzeciego przewodni-
czàcego i trzeci zarzàd w obecnej kadencji sa-
morzàdu województwa ∏ódzkiego.

Rozmawia∏: W∏odzimierz Mieczkowski

Legalista, cz∏owiek przestrzegajàcy ÊciÊle
przepisów prawa, post´pujàcy zgodnie z obo-
wiàzujàcymi normami prawnymi (fr. légali-
ste). „S∏ownik wyrazów obcych”. PWN War-
szawa 2002.

Jestem legalistà
Rozmowa z Janem Darnowskim, przewodniczàcym 
Sejmiku Województwa ¸ódzkiego
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prezentacje

Ponad 14-tysieczny ˚ychlin le˝y 20 km od
Kutna – obecnej stolicy powiatu. Taka sama od-
leg∏oÊç dzieli go od Piàtku – geometrycznego
Êrodka Polski. 

– Gdyby jeszcze ktoÊ pyta∏, to z tego mia-
steczka o ponad 600-letnich tradycjach jest tyl-
ko rzut beretem do Wielkopolski, na Kujawy
oraz do ziemi ∏´czyckiej... Nasz najpowa˝niej-
szy atut to infrastruktura techniczna i korzyst-
ne po∏o˝enie komunikacyjne – mówi burmistrz
Zdzis∏aw M. Wencel. – Mam na myÊli istniejà-
ce szlaki kolejowe i drogowe, a tak˝e projek-
towane w pobli˝u autostrady wschód-zachód
oraz pó∏noc-po∏udnie. Wa˝ne jest równie˝ bli-
skie sàsiedztwo du˝ych aglomeracji: ¸odzi,
Warszawy, P∏ocka, warunkujàce obecny –
i mam nadziej´ – przysz∏y rozwój okolicy. Przy
okazji warto te˝ podkreÊliç, ˝e nasza gmina ma
w woj. ∏ódzkim najkorzystniejsze chyba warun-
ki rozwoju produkcji rolnej. Jest tu nowoczesna
baza: wiele ferm hodowlanych byd∏a i trzody
chlewnej oraz gospodarstw specjalizujàcych si´
w produkcji roÊlinnej. 

Z otwartymi r´kami b´dziemy witaç kolej-
nych inwestorów zainteresowanych przetwór-
stwem rolno-spo˝ywczym. Zaproszenie takie
umieÊciliÊmy te˝ na stronie internetowej naszej
gminy pod adresem – http://zychlin.plocman.pl
Urodzajne gleby, wysoka kultura rolna okolicz-
nych plantatorów i nieska˝one Êrodowisko sà
doskona∏à okazjà do wykorzystania. Jako repre-
zentant miasta i gminy, zaproponuj´ ka˝demu
zainteresowanemu dogodne i – nie ukrywam -
konkurencyjne warunki. Mamy tereny przygoto-
wane pod przysz∏e inwestycje z mo˝liwym i nie-

kosztownym dost´pem do sieci wodociàgowej
i kanalizacyjnej, zmodernizowanej oczyszczalni
Êcieków oraz wysypiska Êmieci. Mamy spore za-
pasy w sieci energetycznej i ciep∏owniczej...

Zresztà, jak wykaza∏a dotychczasowa prakty-
ka, gwarancjà udanych inwestycji sà zalety na-
szej infrastruktury. Wiele istniejàcych tutaj za-
k∏adów produkcyjnych znanych jest w kraju i za
granicà – m.in. „EMIT” SA (w∏oska grupa Can-
toni), „EV-Trafo” ˚ychliƒskie Transformatory,
„Union Chocolate Ltd” (kapita∏ polski, wyroby
dost´pne sà w sieci supermarketów). – Firma ta
istnieje od 1990 roku – mówi dyrektor Józef Do-
miniak. Zatrudnia 70 osób. Produkuje 40 ton
masy czekoladowej na dob ,́ tzn. tak˝e wsady su-
rowcowe dla przemys∏u – do oblewania ciastek,
lodów, jogurtów, deserów itp... 

Zdaniem burmistrza, na prostà wysz∏a tak˝e
Cukrownia „Dobrzelin” (Polski Cukier) oraz
„Provimi Polska Dobrzelin”. Dowodem na to,
˝e gmina ˚ychlin to atrakcyjne miejsce na nowe
inwestycje, jest zbudowany od podstaw nowo-
czesny zak∏ad przetwórstwa owoców i warzyw
„Stepol” w Dobrzelinie, bazujàcy na okolicz-
nych plantacjach.

Dwa lata temu – z myÊlà o dyrektywach
Unii Europejskiej w ramach programu gospo-
darki Êciekowej – zmodernizowano istniejàcà
oczyszczalni´ Êcieków przy znacznej pomocy
Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej. Obecnie gmina ˚ychlin
wspó∏uczestniczy – razem ze Zwiàzkiem Gmin
Regionu Kutnowskiego – w realizacji trzech
wa˝nych programów z wykorzystaniem Êrod-
ków unijnych. 

– PrzystàpiliÊmy do rozbudowy sieci kanali-
zacyjnej – podkreÊla burmistrz. 

W planie jest remont oraz modernizacja dróg.
Podejmujemy tak˝e dzia∏ania, których celem jest
wzrost atrakcyjnoÊci turystycznej ˚ychlina –
i przy okazji pozosta∏ych zakàtków regionu kut-
nowskiego. 

Najwa˝niejszym obecnie problemem w∏adz
samorzàdowych jest przeciwdzia∏anie skutkom
bezrobocia. Spadek koniunktury w bran˝ach
przemys∏owych dominujàcych na obszarze
gminy spowodowa∏ pogorszenie sytuacji ˝ycio-
wej wielu rodzin Od dwóch lat roÊnie liczba
osób pozbawionych prawa do zasi∏ku. Wskaê-
nik pozostajàcych bez pracy waha si´ w grani-
cach 23 proc. Dlatego te˝ podstawowym kie-
runkiem dzia∏ania radnych oraz administracji
samorzàdowej jest stymulowanie rozwoju go-
spodarczego poprzez tworzenie odpowiednich
warunków do powstawania nowych firm. Prio-
rytety na najbli˝sze lata to rozwój przedsi´-
biorczoÊci i tworzenie nowych miejsc pracy.
Sama strategia rozwoju gminy majàcej byç no-
woczesnym na miar´ wyzwaƒ przysz∏oÊci cen-
trum administracyjno-gospodarczym mikrore-
gionu wynika z przyj´tego studium uwarunko-
waƒ oraz kierunków zagospodarowania prze-
strzennego.

Jednak nie samym chlebem cz∏owiek ˝yje.
Wa˝ne dla wielu z nas sà tak˝e wartoÊci wy˝-
szego rz´du. 

Ma∏o kto wie, ˝e w ˚ychlinie ma swojà sie-
dzib´ Towarzystwo Obserwatorów S∏oƒca im.
Wac∏awa Szymaƒskiego, nie˝yjàcego ju˝ mi∏o-
Ênika astronomii z Dàbrowy Górniczej. Po jego
Êmierci w 1991 roku wybrano nowe w∏adze to-
warzystwa, powierzajàc funkcj´ przewodniczà-
cego Piotrowi Urbaƒskiemu, a zarzàd TOS
przeniesiono w∏aÊnie do ˚ychlina. S∏oneczne
obserwatorium astronomiczne znajduje si´
w ˚arkach, woj. Êlàskie. TOS posiada osobo-
woÊç prawnà i figuruje w rejestrze stowarzyszeƒ
naukowych. Skupia licznà rzesz´ cz∏onków
i sympatyków, dla których intelektualnym wy-
zwaniem sta∏y si´ zagadki zwiàzane z zaburze-
niami w górnej warstwie atmosfery ziemskiej,
zorze  polarne, zak∏ócenia ∏àcznoÊci radiowej,
a tak˝e zwiàzek tych procesów z ró˝nymi zjawi-
skami w przyrodzie, jak np. rozmna˝aniem si´
szkodników leÊnych, nasilaniem chorób zakaê-
nych, rozwojem schorzeƒ psychosomatycznych
itp. Obecnie towarzystwo skupia cz∏onków
z Polski i zagranicy – m.in. z Australii, Nowej
Zelandii, Boliwii, Japonii, Niemiec, Wielkiej
Brytanii, Hiszpanii. 

Na podstawie nadsy∏anych obserwacji publi-
kowane sà miesi´czne raporty o stanie aktywno-
Êci S∏oƒca w danym regionie, które trafiajà do
bliêniaczych placówek. Szczegó∏y sà dost´pne
na domenie http://www.tos.astrowww.pl/, adres 
e-mail: tossun@interia.pl.

Jerzy Gal´ba

Miasto i gmina ˚ychlin

Z nadziejami 
i ze s∏oƒcem

Panorama ˚ychlina.



W lipcu Sejmik Województwa ¸ódzkiego
obradowa∏ dwa razy. Ta zwi´kszona liczba
posiedzeƒ by∏a spowodowana w g∏ównej mie-
rze przez konflikt pomi´dzy podleg∏ymi mar-
sza∏kowi województwa szpitalami a Narodo-
wym Funduszem Zdrowia oraz zamiar
wsparcia kapita∏owego przez województwo
∏ódzkie lotniska na Lublinku. Obie sprawy
wymaga∏y pilnego rozpatrzenia i podj´cia
stosownych uchwa∏. 

Pierwsze lipcowe posiedzenie (43. sesja)
odby∏o si´ 7 lipca. Zosta∏o ono zdominowane
przez dyskusj´ na temat stanu s∏u˝by zdrowia.

Radni zaniepokojeni sytuacjà w s∏u˝bie
zdrowia oraz eskalacjà konfliktu pomi´dzy
wojewódzkimi szpitalami a Narodowym
Funduszem Zdrowia podj´li stanowisko,
w którym domagajà si´ dalszych zmian syste-
mowych w finansowaniu ochrony zdrowia
m.in. poprzez przejrzysty podzia∏ Êrodków
na poszczególne placówki. Stanowisko zosta-
∏o skierowane do prezydenta paƒstwa, mar-
sza∏ków Sejmu i Senatu, premiera, parlamen-
tarzystów z województwa ∏ódzkiego, Naczel-
nej Izby Lekarskiej, NFZ i ministra zdrowia.

W sesji uczestniczy∏ Józef Tazbir, dyrektor
Szpitala im. Miko∏aja Kopernika w ¸odzi,
jednoczeÊnie przewodniczàcy wojewódzkiego
zespo∏u ds. negocjacji kontraktów z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia. Wed∏ug dyrekto-
ra Tazbira, k∏opoty finansowe kilkunastu
szpitali podleg∏ych samorzàdowi wojewódz-
twa wynikajà z tego, ˝e fundusz nie wywiàzu-
je si´ z podj´tych wczeÊniej zobowiàzaƒ,
a mianowicie przekazania obiecanych
w grudniu 2004 roku, dodatkowych pieni´-
dzy na realizacj´ Êwiadczeƒ zdrowotnych
w 2005. Niestety, dodatkowych Êrodków nie
przekazano, a to powoduje, ˝e szpitale reali-
zujàc podpisane kontrakty i wykonujàc okre-
Êlone Êwiadczenia medyczne, stajà si´ coraz
bardziej zad∏u˝one, np. d∏ug szpitala im. M.
Kopernika w ¸odzi wynosi ju˝ 8 mln z∏otych.
Zaproszony na sesj´ Jacek Grabowski, dyrek-
tor ∏ódzkiego oddzia∏u NFZ, stwierdzi∏, ˝e
fundusz nie dysponuje nadwy˝kami finanso-
wymi i dlatego nie ma mo˝liwoÊci przekaza-
nia dodatkowych pieni´dzy na placówki s∏u˝-
by zdrowia. Dopiero w paêdzierniku b´dzie
wiadomo, czy w bud˝ecie oddzia∏u NFZ
w ¸odzi znajdà si´ dodatkowe Êrodki. 

Wiedzàc o k∏opotach finansowych ca∏ej
∏ódzkiej s∏u˝by zdrowia, radni podj´li uchwa-
∏´ w sprawie por´czenia dla szpitala M. Ko-
pernika w ¸odzi 30 milionów kredytu banko-

wego, który zostanie przezna-
czony na sp∏at´ zobowiàzaƒ
m.in. wobec Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych, pozwoli
uniknàç post´powania windy-
kacyjnego i rozpoczàç restruk-
turyzacj´ jednostki. 

Podczas sesji radni opowie-
dzieli si´ równie˝ przeciwko
prywatyzacji lasów paƒstwo-
wych i u˝ywaniu ich jako mie-
nia zast´pczego w procesach
reprywatyzacyjnych. W uza-
sadnieniu zwrócono uwag´ na
najni˝szà w kraju lesistoÊç wo-
jewództwa ∏ódzkiego oraz
wa˝ne funkcje spo∏eczne, eko-
logiczne i ekonomiczne, które
majà do spe∏nienia w regionie. 

W trakcie obrad sesji radni
zostali poinformowani o terro-
rystycznych zamachach doko-
nanych w Londynie. Minutà ci-
szy uczczono pami´ç ofiar oraz
przyj´to stanowisko przygoto-
wane  przez komisj´ bezpieczeƒ-
stwa sejmiku, pot´piajàce akty
terroru.

9Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

z prac sejmiku
43. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

Kredyt na zdrowie

Birmingham, 21 lipca 2005 r.

Pan Stanis∏aw Witaszczyk
Marsza∏ek Województwa ¸ódzkiego

Pragn´ serdecznie podzi´kowaç za Pana list z 7 lipca, dotyczàcy zama-
chów terrorystycznych w Londynie. List ten przekaza∏em wszystkim part-
nerom z naszego regionu, którzy brali udzia∏ w spotkaniach podczas Paƒ-
skiej wizyty w West Midlands kilka tygodni temu.

Powy˝sze straszne wydarzenia zszokowa∏y i przerazi∏y obywateli Wiel-
kiej Brytanii, stàd tak wiele znaczà dla nas w tych trudnych czasach Paƒ-
skie wyrazy wspó∏czucia.

Z najlepszymi ˝yczeniami
Z powa˝aniem

David Smith
Przewodniczàcy 

Zgromadzenia Regionalnego West Midlands



Niestety, w mniej radosnej atmosferze
przebiega∏ kolejny punkt obrad, a mianowicie
przyj´cie informacji o stanie negocjacji zarzà-
du z ¸ódzkim Oddzia∏em Wojewódzkim Na-
rodowego Funduszu Zdrowia. Krótkà infor-
macj´ o przebiegu negocjacji przedstawi∏
Waldemar Podhalicz, dyrektor Departamentu
Zdrowia. Poinformowa∏, ˝e negocjacje trwa-
jà, ale jak dotàd nie podpisano porozumienia.

Stanis∏aw Olas, który w zarzàdzie wojewódz-
twa odpowiada za ochron´ zdrowia i czynnie
uczestniczy w rozmowach z przedstawiciela-
mi NFZ, stwierdzi∏, ˝e trafnà decyzjà by∏o
wypowiedzenie przez podleg∏e mu szpitale
kontraktów, i ˝e wierzy, ̋ e dzi´ki temu uda si´
wywalczyç dodatkowe fundusze na ich funk-
cjonowanie. 

Najwi´ksze emocje wywo∏a∏a wprowadzo-
na pod obrady sprawa powo∏ania nowego wi-
ceprzewodniczàcego sejmiku. O to stanowi-
sko ubiega∏ si´ Micha∏ Król z Klubu Radnych
LPR. Jednak w tajnym g∏osowaniu radni nie
poparli uchwa∏y powo∏ujàcej go na to stano-
wisko (7 g∏osów za, 18 przeciw). Podczas ob-
rad podj´to jeszcze dwie uchwa∏y dotyczàce
spraw personalnych. Odwo∏ano z funkcji
przewodniczàce Komisji Rolnictwa Jolant´

Mitk´ oraz Komisji Kontaktów z Zagranicà
i Wspó∏pracy Regionalnej Anet´ Krawczyk.
Obydwie radne nale˝à do klubu Samoobrony.

Równie wa˝nym punktem, który tak˝e
rozpatrywano podczas czwartkowej sesji, by-
∏o przeznaczenie 720 tysi´cy z∏otych na zakup
70 akcji ¸ódzkiej Agencji Rozwoju Regional-
nego SA. Dzi´ki temu województwo zwi´kszy
swój wp∏yw na dzia∏alnoÊç spó∏ki, której pod-

stawowym obszarem dzia∏ania jest poÊredni-
czenie w przekazywaniu funduszy UE dla
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw oraz sty-
mulowanie ich rozwoju.

Podczas sesji radni podj´li uchwa∏y
o przekazaniu Regionalnemu Centrum Poli-
tyki Spo∏ecznej dodatkowych 130 tys. z∏o-
tych na przeciwdzia∏anie alkoholizmowi
oraz a˝ 4 mln 415 tys. z∏ na dofinansowanie
budowy obiektów s∏u˝àcych rehabilitacji
osób niepe∏nosprawnych. Hojnie obdarowa-
no równie˝ Wojewódzki Urzàd Pracy, który
otrzyma∏ 4 mln 338 tys. z∏ na udzielanie po-
mocy zak∏adom pracy chronionej w woje-
wództwie ∏ódzkim. Pieniàdze pochodzi∏y
z nadwy˝ki z bud˝etu województwa 
(130 tys.) oraz ze Êrodków PFRON 
(8 mln 754 tys.).

Wczerwcu i lipcu radni województwa
zbierali si´ a˝ siedemnaÊcie razy.
Z wyjàtkiem Komisji Regulamino-

wo-Statutowej obradowa∏y wszystkie inne,
w tym trzy razy Komisja Rolnictwa i Ochrony
Ârodowiska oraz Komisja Nauki, Kultury, po
dwa razy Komisja Bezpieczeƒstwa i Porzàdku
Publicznego, Bud˝etu i Finansów, Rozwoju
Regionalnego oraz Komisja Ochrony Zdrowia
i Polityki Spo∏ecznej. Odby∏y si´ równie˝ po-
siedzenia Komisji Doraênej, Komisji Kontak-
tów z Zagranicà i Wspó∏pracy Regionalnej
oraz Komisji Rewizyjnej. 

Co dalej z rekreacjà?
21 czerwca na posiedzeniu Komisji Nauki,

Kultury i Sportu dominowa∏y wizje i plany
rozwoju dotyczàce turystyki w województwie
∏ódzkim. Bazà do dyskusji by∏ dokument,
przygotowany przez Departament Kultury,
Edukacji i Sportu, w którym zosta∏y opisane
aktualna sytuacja turystyki w naszym regio-
nie oraz szanse jej rozwoju w przysz∏oÊci. Do
mocnych stron województwa pod wzgl´dem
turystyki zaliczono centralne po∏o˝enie
w Polsce i w Europie na trasie krzy˝ujàcych
si´ w´z∏ów komunikacyjnych, metropolitalne
funkcje ¸odzi oraz obecnoÊç du˝ych skupisk
leÊnych i zasobów wód geotermalnych. Pod-
kreÊlono równie˝ bogate i ciekawe dziedzic-
two historyczne i kulturalne miasta i regionu.
W dokumencie zwrócono te˝ uwag´ na braki
i niedoskona∏oÊci, które mogà skutecznie ha-
mowaç rozwój ruchu turystycznego, a miano-
wicie s∏abo rozwini´tà infrastruktur ,́ brak
bazy hotelowej o wysokim standardzie, z∏y
stan dróg oraz brak odpowiedniej promocji
regionu i jego walorów. Na zakoƒczenie
cz∏onkowie komisji przeg∏osowali wniosek
o rozpocz´cie intensywnej akcji informacyj-
no-promocyjnej i opracowanie strategii roz-
woju turystyki województwa ∏ódzkiego. 

Spotkanie z nowym 
komendantem policji

28 czerwca 2005 r. odby∏o si´ posiedzenie
Komisji Bezpieczeƒstwa i Porzàdku Publicz-
nego, podczas którego radni spotkali si´ po
raz pierwszy z nowym komendantem woje-
wódzkim policji w ¸odzi Jackiem Góreckim.
Komendant zapozna∏ radnych z planami i naj-
wa˝niejszymi zadaniami, na których zamierza
si´ skupiç podczas swojej pracy. Priorytetami
nowego szefa policji sà: poprawa bezpieczeƒ-
stwa na drogach oraz zwalczanie przest´pczo-
Êci narkotykowej. Jacek Górecki podkreÊli∏
równie˝, ˝e nie zamierza wprowadzaç rewolu-
cyjnych zmian w pracy komendy wojewódz-
kiej, poniewa˝ cz´ste reformy nie s∏u˝à dobrej
pracy policjantów, którzy potrzebujà dobrych
i stabilnych warunków pracy. Zaznaczy∏, ˝e
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sejmikuz prac
44. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

Udzia∏y na latanie
Druga lipcowa sesja (44.) odby∏a si´ 21 lipca. Tematami, które zdominowa∏y obra-

dy, by∏a sprawa zakupu udzia∏ów spó∏ki Port Lotniczy ¸ódê – Lublinek przez woje-
wództwo ∏ódzkie oraz informacja o stanie negocjacji zarzàdu województwa ∏ódzkiego
z NFZ. Zebrani radni jednog∏oÊnie podj´li uchwa∏´, która umo˝liwi zakup 600 udzia-
∏ów za kwot´ 1,5 mln z∏ w lotnisku na Lublinku. G∏osowaniu towarzyszy∏y emocje, a po
og∏oszeniu wyników na sali obrad rozleg∏y si´ brawa. 



policja w ¸odzi pracuje dobrze, a zw∏aszcza
funkcjonariusze zajmujàcy si´ przest´pczoÊcià
narkotykowà. Powiedzia∏, ˝e „dobre efekty
w tym zakresie osiàgane przez policjantów
w Komendzie Wojewódzkiej Policji w ¸odzi sà
zas∏ugà ich wysokich umiej´tnoÊci, które po-
zwalajà osiàgaç bardzo dobre rezultaty w sytu-
acji powa˝nego braku etatów”. Cz∏onkowie
komisji z zadowoleniem przyj´li wystàpienie

swojego goÊcia, a przewodniczàca komisji An-
na Adamska powiedzia∏a, ˝e ju˝ po tym krót-
kim spotkaniu widzi, ˝e wspó∏praca z policjà
przebiegaç b´dzie wzorowo, poniewa˝ priory-
tety dzia∏aƒ nowego komendanta odpowiada-
jà obszarom, które ju˝ wczeÊniej radni uznali
za najwa˝niejsze dla poprawy stanu bezpie-
czeƒstwa w województwie ∏ódzkim. Radni po-
dzielili si´ tak˝e swoimi obserwacjami na temat

stanu bezpieczeƒstwa oraz dzia∏aƒ, jakie sà
prowadzone w celu jego poprawy. Stanis∏aw
Olas zwróci∏ uwag´ na bulwersujàce jego zda-
niem wydarzenia minionych tygodni, a miano-
wicie bestialskie zniszczenie kolonii kormora-
nów na zalewie Jeziorsko oraz na powtarzajà-
ce si´ w ¸odzi fa∏szywe alarmy o pod∏o˝eniu
bomb w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej.
Radny Jaros∏aw Berger zaproponowa∏ podj´-

cie wspólnych dzia∏aƒ samorzàdu wojewódz-
twa i komendy wojewódzkiej w zakresie reali-
zacji programów prewencyjno-edukacyjnych,
tj. „Pi∏eÊ nie jedê”, „Bli˝ej siebie, dalej od nar-
kotyków”, „Kacper” oraz zaoferowa∏ pomoc
samorzàdu przy programach prowadzonych
przez policj´ w ¸odzi. Na zakoƒczenie obrad
radny Jacek Popecki przedstawi∏ dowody do-
tyczàce powtarzajàcych si´ incydentów palenia

ognisk ze zu˝ytych opon. Zaproponowa∏, by
komisja przyjrza∏a si´ temu nowemu zjawisku
i w najbli˝szej przysz∏oÊci podj´∏a dzia∏ania
w celu jego ograniczenia. 

Komisja Rolnictwa 
na wyjeêdzie

29 czerwca odby∏o si´ wyjazdowe posiedze-
nie komisji rolnictwa. Jego tematem by∏a me-
lioracja oraz stan zabezpieczeƒ przeciwpowo-
dziowych w województwie ∏ódzkim. Radni
odwiedzili Burzenin, gdzie obejrzeli budow´
wa∏ów przeciwpowodziowych dla rzeki Warty. 

Nast´pnie radni pojechali do Strykowa,
gdzie w budynku urz´du gminy odby∏o si´
wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa,
Ochrony Ârodowiska i Planu Miejscowego
Rady Miejskiej.

Jako kolejne miejsce wybrano Stryków, któ-
ry od 2001 roku ubiega si´ bezskutecznie o ak-
ceptacj´ zadania „melioracja szczegó∏owa”
dotyczàcego ok. 57 ha. Radni wyrazili nadzie-
j ,́ ˝e to spotkanie pomo˝e bli˝ej zapoznaç si´
ze sprawà, co byç mo˝e u∏atwi rozwiàzanie
problemu i uzyskanie przez gmin´ odpowied-
niego wsparcia. 

Kolejnym etapem wyjazdowego posiedze-
nia by∏y Ziewanice. Cz∏onkowie komisji, któ-
rym towarzyszy∏ starosta zgierski Leszek Ja-
rz´bowski, obejrzeli koƒczàce si´ prace melio-
racyjne przedsi´wzi´cia inwestycyjnego pn.
„Ziewanice – drenowanie nowe z odp∏ywami,
gm. G∏owno, pow. zgierski”. Radni zwiedzili
prywatnà hydroelektrowni´ na rzece Mroga
oraz doskonale zachowany budynek, który
jeszcze w pierwszej po∏owie XIX wieku by∏
wytwórnià papieru czerpanego, a w XX wieku
zosta∏ przebudowany na m∏yn wodny.

Radni wobec ataków 
w Londynie

7 lipca 2005 r. oko∏o godz. 14 podczas sesji
Sejmiku Województwa ¸ódzkiego wicemar-
sza∏ek Krzysztof Makowski poinformowa∏
o serii ataków terrorystycznych, które odby∏y
si´ w Londynie.Chwil´ póêniej przewodniczà-
cy sejmiku Jan Darnowski zarzàdzi∏ przerw ,́
podczas której zebra∏a si´ Komisja Bezpie-
czeƒstwa i Porzàdku Publicznego. Radni tej
komisji przygotowali stanowisko pot´piajàce
akty terroru oraz wyra˝ajàce wspó∏czucie
ofiarom i ich rodzinom, równie˝ dla miesz-
kaƒców partnerskiego regionu West Mi-
dlands. Radni zaapelowali tak˝e do wojewody
o pilne zwo∏anie Zespo∏u Reagowania Kryzy-
sowego oraz o do∏o˝enie wszelkich staraƒ 
w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa mieszkaƒ-
ców województwa. 
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z prac komisji

Komisje obradowa∏y

Komisja Rewizyjna.

Komisja Bezpieczeƒstwa i Porzàdku Publicznego.

Dzia∏ „Z prac sejmiku”
redaguje Karolina Szabert-˚o∏yƒska



Dwór w Tubàdzinie, w którym mieÊci si´ mu-
zeum Walewskich, zbudowany zosta∏ w II po∏.
XVIII w. przez kasztelana konarskiego, sieradz-
kiego Macieja Zbijewskiego. W 1891 r. majàtek
ziemski Tubàdzin, liczàcy 284 ha ziemi, wraz
z dworem, oficynà, otaczajàcym go parkiem 
i zabudowaniami gospodarczymi, kupi∏ w∏aÊci-
ciel pobliskiego Inczewa Kazimierz Walewski
za 47.850 rubli dla swojego najstarszego syna
Kazimierza Stanis∏awa Walewskiego. 

Kazimierz Stanis∏aw Walewski urodzi∏ si´ 
1 XI 1867 r. w Inczewie. Pierwsze nauki pobie-
ra∏ u nauczycieli zatrudnionych przez ojca, a na-
st´pnie w gimnazjum kaliskim. Nauk´ kontynu-
owa∏ w Szkole Handlowej L. Kronenberga
w Warszawie, a w roku 1890 otrzyma∏ dyplom
jej ukoƒczenia. 

Poczàtkowo pomaga∏ ojcu w prowadzeniu
majàtku w Inczewie, potem – po kupnie Tubà-
dzina – przeniós∏ si´ do w∏asnego gospodarstwa
do dworu tubàdziƒskiego; wolny czas poÊwi´ca∏
na gromadzenie pamiàtek rodzinnych. 

Sam Kazimierz S. Walewski w liÊcie z 1934 r.
do Marii Walewskiej z Kowali tak uzasadnia
swojà pasj´: 

„W zupe∏noÊci zgadzam si´ z Szanownà Panià,
˝e takie wg∏´bianie si´ w przesz∏oÊç dziwnie nas
z nià oswaja, zbli˝a do ludzi i pozwala ich zrozu-

mieç. Dlatego, zaczynajàc gromadziç pamiàtki
rodzinne, da∏em si´ wciàgnàç sile, która z nich
idzie i sta∏o si´ to mojà nami´tnoÊcià. Nie ˝a∏uj´
jednak tego...”

Najpe∏niejsze dane dotyczàce zbiorów tubà-
dziƒskich znaleêç mo˝na w liÊcie Kazimierza S.
Walewskiego z 1932 r. adresowanym do Alek-
sandra Walewskiego. Czytamy, m.in.: 

„... Ja, majàc lat 64 i b´dàc bez˝ennym, przez
42 lata zbiera∏em i zbieram wszelkie pamiàtki ro-
dzinne, po ca∏ym kraju i za granicà. Mam anty-
kwariuszów w Warszawie, Poznaniu, Lwowie
i Krakowie, którzy dla mnie zbierajà dokumenty.
A oto rezultaty poszukiwaƒ... Dokumentów ory-
ginalnych 4.718. Dokumentów w kopiach 6.679...
Prócz tego porobione odpisy z ksiàg parafialnych
i przejrzane wszystkie dost´pne mi archiwa i zbio-
ry prywatne. Porobione odpisy z ok. 300 dzie∏ hi-
storycznych... Ca∏e archiwum uporzàdkowane,
oprawione mocno i skatalogowane. Katalog ma
470 stron du˝ego formatu... Oryginalne doku-
menty od 1520 – odpisy od 1370. Oddzielny zbiór
pami´tników, mów poselskich Walewskich itp.
Olbrzymi tom wycinków z pism ze wzmiankami
od lat 40 z prasy polskiej... W r´kopisach 7 pa-
mi´tników ró˝nych Walewskich, zbiór listów Wa-
lewskich od 1652... Razem 240 Walewskich 14
du˝ych tomów, zbiór listów znakomitych i zna-

nych Polaków, pisanych do Walewskich 3 tomy...
Dzie∏a napisane przez Walewskich 73 tomy.
Drobne prace Walewskich drukowane 315 sztuk.
Ksià˝ki dedykowane Walewskim z podpisami au-
torów 108 sztuk. Stare ksià˝ki z podpisami Wa-
lewskich, b´dàce ongiÊ ich w∏asnoÊcià 19 sztuk.
Modlitewniki Walewskich od 1747 – 7 sztuk.
Z tych jeden przepi´kny w aksamit i srebro
oprawny, r´cznie pisany i cudnie iluminowany
r´cznie, przesz∏o 60 miniatur w nim... Modlitew-
nik na pergaminie r´cznie malowany i pisany. Ca-
∏e tomy korespondencji z przeró˝nymi osobami. 

Portrety Walewskich: olejnych 126 sztuk od
1624 r. z tych kilka z XVII w. wielkich stojà-
cych... Pastelowych: 10 sztuk. Akwareli 4 sztuki,
sztychowe 4, z tych jeden przepi´kny s∏awnego
sztycharza... Sylwetki 3. Rzeêby 2. P∏askorzeêby
4. Dagerotypy 3 – z tych jeden na platynie
w szczeroz∏otych ramkach... Miniatur 5”.

Nale˝y dodaç i˝ Kazimierz S. Walewski gro-
madzi∏ tak˝e zabytki paleontologiczne i arche-
ologiczne, najcz´Êciej znalezione przez miejsco-
wych ch∏opów podczas prac rolnych. 

Prawdziwym powodem do dumy by∏o dla
Kazimierza S. Walewskiego archiwum rodu
Walewskich liczàce 64 tomy, gromadzone przez
lata poszukiwaƒ, kosztem sporych nak∏adów fi-
nansowych. W liÊcie do Aleksandra Walewskie-

„By∏ m∏odym ch∏opcem, gdy raz na strychu
w starym dworze swoich rodziców znalaz∏ ja-
kieÊ po˝ó∏k∏e szparga∏y. By∏y to rodowody,
dokumenty, akty chrzcin Walewskich. Za-
czà∏ zaczytywaç si´ w nich m∏odzik zacieka-
wiony. Chwyci∏o go, a˝ ani si´ spostrzeg∏,
gdy powsta∏a w nim ˝y∏ka zbieracza, która
rozwin´∏a si´ tak pot´˝nie, ˝e ani chcia∏, ani
móg∏ st∏umiç jej w sobie”. 
Tak pisa∏a o Kazimierzu S. Walewskim Cecylia z Zaleskich Wa-
lewska – publicystka, pisarka i dzia∏aczka spo∏eczna, spowinowa-
cona z Walewskimi przez m´˝a Stanis∏awa Walewskiego –
w swoich wspomnieniach „Paciorki mego ró˝aƒca – garÊç wspo-
mnieƒ dla kuzyna Kazimierza Walewskiego” o poczàtkach zain-
teresowaƒ m∏odego Kazimierza.
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Kazimierz Stanis∏aw Walewski 
– twórca muzeum rodowego w Tubàdzinie
Kazimierz Stanis∏aw Walewski 
– twórca muzeum rodowego w Tubàdzinie



go z lutego 1939 r. pisa∏: „...Tymczasem nie usta-
j´ w kompletowaniu mego zbiorku. Edward Kra-
siƒski, ordynat, zapytywa∏ kiedy jego ordynacka
biblioteka dostàpi zaszczytu, ˝e dostanie obieca-
ne archiwum Walewskich na przechowanie, ˝e
s∏ysza∏ ju˝ tyle o tym archiwum...”

¸ódzki oddzia∏ Polskiego Towarzystwa Hi-
storycznego prowadzi∏ korespondencj´ z Kazi-
mierzem S. Walewskim w sprawie wydania – w
poszczególnych rocznikach – pami´tników Wa-
lewskich, b´dàcych w jego posiadaniu. Jej efek-
tem by∏o umieszczenie w tomie trzecim „Rocz-
nika” z 1939 r. publikacji „Z pami´tnika Win-
centego Walewskiego kartki o powstaniu stycz-
niowym”.  

W 1900 r. eksponaty archeologiczne prezen-
towane by∏y na wystawie zabytków archeolo-
gicznych i sztuk pi´knych w Kaliszu, w 1925 r.
obrazy Franciszka ¸ubiƒskiego, pochodzàce
z jego zbiorów, wystawiane by∏y w Galerii Sztu-
ki w ¸odzi i warszawskiej Zach´cie, a w 1929 r.
na Wystawie Regionalnej w ¸owiczu znalaz∏o
si´ 41 listów znanych pisarzy polskich, bu∏awa,
klucz szambelaƒski, kaftan powstaƒca 1863 r.,
monety polskie z 1831 r., porcelana i 8 portre-
tów rodzinnych. Muzeum Narodowe w War-
szawie w 1931 r. wypo˝yczy∏o do skopiowania
4 portrety Walewskich. 

Kazimierz S. Walewski w obliczu nadcho-
dzàcej staroÊci stara∏ si´ o zapewnienie swoim
zbiorom bezpieczeƒstwa w ca∏oÊci, jak wynika
z testamentu sporzàdzonego w lipcu 1930 r.:
„...Generalnym moim spadkobiercà czyni´ Kazi-
mierza Walewskiego, mego bratanka, syna Stefa-
na, zapisujàc mu Tubàdzin, kapita∏y, inwentarze
˝ywe i martwe oraz ca∏kowite urzàdzenie domu,
tj. meble, portrety, obrazy, srebra, kryszta∏y
i wszelkie pamiàtki rodzinne wraz z bibliotekà
prócz Archiwum Rodzinnego... zapisujàc wszyst-
kie, zebrane pamiàtki rodzinne... prosz´ mego
spadkobierc ,́ aby otoczy∏ je nale˝ytà opiekà,
dba∏ o ich zachowanie i nie pozwoli∏ im si´ w ˝a-
den sposób rozpraszaç, gdy˝ tylko zgromadzone
razem przedstawiajà wartoÊç du˝à i moralnà,

a nawet materialnà... Zapisuj´ sto tysi´cy z∏otych
listami zastawnymi Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego w Warszawie – kasie im. Mianow-
skiego... Wy˝ej wymieniona suma 100.000 z∏ ma
byç funduszem wieczystym, z którego odsetek
majà byç wydawane dzie∏a heraldyczno-histo-
ryczne. Owe sto tysi´cy nosiç majà nazw´: „Fun-
dusz im. Walewskich-Kolumnów”... Oddaj´ te˝
kasie im. Mianowskiego, jako depozyt wieczysty,
Archiwum Rodzinne Walewskich... Zaraz po mo-
jej Êmierci ma byç z∏o˝one w pak´ i przes∏ane do
Warszawy, do pa∏acu Staszica...”

W kilka miesi´cy po wybuchu II wojny Êwia-
towej dwór tubàdziƒski zajà∏ osadnik niemiecki
i jego rodzina. Kazimierz S. Walewski – schoro-
wany i samotny, majàcy ÊwiadomoÊç krachu
swoich planów i zamierzeƒ – umiera 5 marca
1940 r. i zostaje pochowany w grobowcu rodzin-
nym na cmentarzu w Tubàdzinie.  

Portrety Walewskich, uratowane szcz´Êliwie
z po˝ogi wojennej przez Rudolfa Weinerta,
przedwojennego za∏o˝yciela placówki muzeal-
nej w Sieradzu i jego pierwszego kustosza (prze-
chowywane m.in. w klasztorze ss. Urszulanek
w Sieradzu), znalaz∏y si´ póêniej w zbiorach
muzeum w Sieradzu. Archiwalia – ukryte przez
osoby niegdyÊ zatrudnione w majàtku tubà-
dziƒskim – zwrócono spadkobiercy Kazimierza
S. Walewskiego, jego bratankowi, tak˝e Kazi-
mierzowi, który z kolei zdeponowa∏ je w Archi-
wum Paƒstwowym w ¸odzi. 

Majàtek Tubàdzin po wojnie zosta∏ rozparce-
lowany, a dwór i oficyna zaj´te przez pracowni-
ków miejscowego PGR ulega∏y stopniowej de-
wastacji. Dzi´ki staraniom Zofii Neymanowej,
dyrektorki muzeum sieradzkiego, budynek
dworski wraz z oficynà i cz´Êcià parku – uchwa-
∏à Rady Powiatowej w Sieradzu – przekazany
zosta∏ sieradzkiej placówce muzealnej z prze-
znaczeniem na jej oddzia∏.

W paêdzierniku 1984 r. nastàpi∏o otwarcie
Muzeum Wn´trz Dworskich, które w 1999 r.
otrzyma∏o nowà nazw´ – Muzeum Walewskich
w Tubàdzinie. 

SpoÊród  434 eksponatów prezentowanych
w muzeum – 181 przedmiotów pochodzi z daw-
nych zbiorów Kazimierza S. Walewskiego. Wy-
jàtkowo cenne sà portrety Walewskich z XVII-
-XX wieku. Galeria liczy 112 p∏ócien i jest
prawdziwà ozdobà muzeum tubàdziƒskiego,
dodatkowo uzasadniajàcà jego nazw .́ 

W 1991 r. muzeum w Tubàdzinie odwiedzi∏
spadkobierca majàtku – prof. dr hab. Kazi-
mierz Walewski z Gdaƒska. Jego pierwsza wizy-
ta, prawie po 52 latach nieobecnoÊci, przyczyni-
∏a si´ do uzyskania wielu niezwykle cennych in-
formacji o jego stryju, zbiorach, zwyczajach,
wystroju dworu itp. W 1995 r. muzeum goÊci∏o
dwóch seniorów rodu Walewskich: prof. Kazi-
mierza Walewskiego i dr. Romana Walewskiego
z Warszawy. 

Szcz´Êliwy zbieg okolicznoÊci i dobra wola
wielu ludzi, ich zaanga˝owanie i upór sprawi∏y,
i˝ reaktywowane muzeum w Tubàdzinie – jedno
z niewielu muzeów dworskich w Polsce – mo˝e
cieszyç swoimi zbiorami, atmosferà i malowni-
czoÊcià kolejne pokolenia turystów. 

Bogdan CieÊlak
Kierownik  Muzeum Walewskich w Tubàdzinie
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Owocem zwiàzku Marii Walewskiej 
z Napoleonen by∏ syn 
Aleksander Florian Józef hrabia Walewski.



Najlepszy tor kajakowy
w Europie 

NajnowoczeÊniejszy tor kajakarstwa gór-
skiego otwarto 16 lipca w Drzewicy w woje-
wództwie ∏ódzkim. W sobot´ i w niedziel´ na
nowym torze rozegrano mistrzostwa Polski ju-
niorów w ramach Ogólnopolskiej XI Olim-
piady M∏odzie˝y w sportach letnich. 

– Ten nowoczesny obiekt to nie tylko dosko-
na∏a baza do organizacji zawodów na najwy˝-
szym Êwiatowym poziomie, to tak˝e szansa na
dynamiczny rozwój miasta i regionu poprzez
rekreacj´ i turystyk´ – mówi∏ marsza∏ek woje-
wództwa ∏ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk pod-
czas uroczystego otwarcia toru kajakowego.

Sztuczny tor do kajakarstwa górskiego
w Drzewicy to drugi, po krakowskim, tego ty-
pu obiekt w Polsce. Wed∏ug opinii ekspertów
to jeden z najlepszych torów w Europie, zloka-
lizowanych na nizinach. Ma blisko 200 me-
trów d∏ugoÊci, szerokoÊç toru wynosi od 5 do
12 metrów. Doskona∏e warunki wodne
i ukszta∏towanie rynny spe∏niajà wszystkie
normy dotyczàce zawodów rangi mistrzostw
Êwiata. Budow´ nowego toru rozpocz´to
w grudniu 2003 roku. Inwestycja kosztowa∏a 
3 mln 200 tys. z∏. Gmina Drzewica przezna-
czy∏a na budow´ toru ponad dwa miliony z∏. 
1 mln 97 tys. z∏ przekaza∏ Urzàd Marsza∏kow-
ski w ¸odzi.

Wed∏ug burmistrza Drzewicy Janusza Re-
szelewskiego, tor kajakowy to sposób na o˝y-
wienie turystyki w regionie ∏ódzkim. – Tor to
nie tylko baza treningowa dla zawodników
i miejsce organizowania zawodów. Z obiektu
b´dà mogli te˝ korzystaç turyÊci z ca∏ego re-
gionu i z Polski. Spowoduje to rozbudow´
bazy noclegowej i gastronomicznej, a to ozna-
cza nowe miejsca pracy – mówi∏ Janusz Resze-
lewski.

Samorzàd województwa
udzia∏owcem Lublinka

Pó∏tora miliona z∏otych przeznaczy w tym
roku samorzàd województwa ∏ódzkiego na roz-
budow´ portu lotniczego ¸ódê Lublinek. Takà
decyzj´ podj´li jednomyÊlnie radni Sejmiku Wo-
jewództwa ¸ódzkiego na 44. sesji 21 lipca 2005.

– Zarzàd województwa ∏ódzkiego ju˝ od
d∏u˝szego czasu by∏ przekonany o koniecznoÊci
zaanga˝owania kapita∏owego w rozwój Lublin-
ka – mówi∏ marsza∏ek województwa Stanis∏aw
Witaszczyk. – Po∏àczenia lotnicze ¸odzi z mia-
stami europejskimi to bardzo wa˝ny element
rozwoju gospodarczo-spo∏ecznego ca∏ego regio-
nu ∏ódzkiego. Rozbudowa Lublinka bezpoÊred-
nio prze∏o˝y si´ na powstanie kolejnych inwe-
stycji, nowych miejsc pracy i rozwój turystyki.

Od 30 paêdziernika 2005 Lublinek b´dzie
mia∏ regularne po∏àczenia do Londynu. Byç
mo˝e jeszcze w tym roku uda si´ uruchomiç rej-
sy z ∏ódzkiego lotniska do Monachium.

– JeÊli Lublinek b´dzie realizowaç te po∏àcze-
nia i dalej tak dynamicznie si´ rozwijaç, to jesie-

nià byç mo˝e zdecydujemy si ,́ przy poparciu
sejmiku, na zwi´kszenie udzia∏u kapita∏owego –
doda∏ Stanis∏aw Witaszczyk.

Pó∏tora miliona z∏, które przekaza∏ Urzàd
Marsza∏kowski w ¸odzi, zostanie przeznaczone
m. in. na przystosowanie Lublinka do obs∏ugi
du˝ych samolotów, które od 30 paêdziernika
b´dà kursowaç mi´dzy ¸odzià a Londynem.
Do 25 paêdziernika trzeba wybudowaç termi-
nal, który pomieÊci 200 pasa˝erów, p∏yt´ posto-
jowà, ruchome schody, taÊmociàgi, sprz´t po-
trzebny do kontroli baga˝y i wyposa˝enie ra-
towniczo-gaÊnicze.

Âwi´to Policji
Ponad stu policjantów z województwa ∏ódz-

kiego zosta∏o awansowanych i uhonorowanych
odznaczeniami paƒstwowymi podczas uroczy-
stych obchodów Âwi´ta Policji w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w ¸odzi 22 lipca. Uroczy-
stoÊci rozpocz´∏y si´ wystawieniem warty hono-
rowej i z∏o˝eniem kwiatów w kwaterze policyj-
nej oraz przy pomniku Pomordowanych na
Wschodzie na cmentarzu przy ul. Ogrodowej
w ¸odzi. W imieniu w∏adz samorzàdowych wo-
jewództwa ∏ódzkiego kwiaty z∏o˝yli wicemar-
sza∏ek Zbigniew ¸uczak i cz∏onek zarzàdu Sta-
nis∏aw Olas .

G∏ówne obchody Âwi´ta Policji w oddziale
prewencji przy ul. Pienistej poprzedzi∏a msza
Êwi´ta, celebrowana przez biskupa Ireneusza
P´kalskiego i kapelana policji Kazimierza Zale-
skiego. Po mszy, podczas uroczystego apelu,
funkcjonariusze otrzymali nominacje i odzna-
czenia. W uroczystoÊci uczestniczy∏ m.in. mar-
sza∏ek województwa ∏ódzkiego Stanis∏aw Wi-
taszczyk, który w asyÊcie komendanta woje-
wódzkiego policji Jacka Góreckiego wr´czy∏
funkcjonariuszom odznaki „Zas∏u˝ony Poli-
cjant”. Stanis∏aw Witaszczyk pogratulowa∏ po-
licjantom nominacji i odznaczeƒ i dzi´kowa∏
funkcjonariuszom za ich codziennà prac .́ 
– Bezpieczeƒstwo mieszkaƒców regionu i za-
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pewnienie porzàdku publicznego zale˝à od
sprawnych i efektywnych dzia∏aƒ policji. Co-
dzienna praca funkcjonariuszy zas∏uguje na
uznanie obywateli i w∏adz samorzàdu woje-
wództwa – mówi∏ Stanis∏aw Witaszczyk.

CPD - Düsseldorf
23 – 27 lipca w Düsseldorfie odbywa∏y si´

Âwiatowe Targi Mody CPD, na których woje-
wództwo ∏ódzkie reprezentowa∏a delegacja ze
Zbigniewem ¸uczakiem, wicemarsza∏kiem wo-
jewództwa ∏ódzkiego na czele.

Na targach CPD prezentowa∏o si´ 1500 wy-
stawców z 46 krajów (trzech z regionu ∏ódzkie-
go) na ogólnej powierzchni 150.000 mkw. Za-
prezentowanych zosta∏o oko∏o 3.000 marek
i kolekcji, a targi odwiedzi∏o ponad 60.000 han-
dlowców z ca∏ego Êwiata.

Targi s∏u˝à równie˝ promocji m∏odych talen-
tów. Po raz pierwszy w historii tej imprezy w
ekskluzywnej Fashion Gallery Polska mia∏a
swojego reprezentanta. M∏oda projektantka,
absolwentka ASP w ¸odzi Paulina Borkiewicz
przedstawi∏a swojà kolekcj .́ Jej udzia∏ by∏ mo˝-
liwy dzi´ki konsekwentnemu realizowaniu pro-
jektu promocji gospodarczej województwa
∏ódzkiego oraz programu nagrody marsza∏ka
województwa ∏ódzkiego dla najlepszego dyplo-
mu w dziedzinie projektowania odzie˝y w 2004
roku.

Sp∏yw kajakowy Wartà   
Cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódzkiego

Dorota Biskupska-Neidowska, dyrektor Regio-
nalnego Centrum Polityki Spo∏ecznej Anna
Mroczek oraz urz´dnicy i dziennikarze wzi´li
udzia∏ w zorganizowanym pod koniec lipca
sp∏ywie kajakowym po rzece Warcie. Utworze-
nie 150-kilometrowego szlaku kajakowego, któ-
ry ma stanowiç wizytówk´ turystycznà naszego

regionu, to inicjatywa urz´du marsza∏kowskie-
go. W ubieg∏ym roku przedstawiciele gmin i po-
wiatów po∏o˝onych w dolinie Warty oraz samo-
rzàd województwa ∏ódzkiego podj´li decyzj´
o realizacji projektu pn. „Sp∏yw kajakowy rzekà
Wartà”, którego zadaniem jest promocja nasze-
go regionu. Projekt sfinansowany zostanie
w znacznej cz´Êci z funduszy unijnych, a tak˝e
ze Êrodków samorzàdu województwa i samo-
rzàdów lokalnych.

W OÊrodku Szkolno-Wypoczynkowym
„Nadwarciaƒski Gród” w Za∏´czu Wielkim od-
by∏o si´ spotkanie cz∏onka zarzàdu Doroty Bi-
skupskiej-Neidowskiej z 25-osobowà grupà
dzieci z Bia∏orusi, zaproszonych do sp´dzenia
dwutygodniowych wakacji w naszym regionie
przez marsza∏ka Stanis∏awa Witaszczyka. Dzie-
ci dzieli∏y si´ wra˝eniami z pobytu w oÊrodku. 

„Nadwarciaƒski Gród” od lat jest inicjato-
rem, organizatorem i patronem wakacyjnego

wypoczynku dla dzieci i m∏odzie˝y. Na turnusie
przebywa∏a grupa ponad 300 dzieci, w wi´kszo-
Êci z województwa ∏ódzkiego. Sà to podopieczni
domów dziecka, dzieci z rodzin najubo˝szych,
niepe∏nosprawne.

Przebudowana 
Rokiciƒska – otwarta

1 sierpnia przedstawiciele wojewódzkich
i miejskich w∏adz samorzàdowych, inwestorzy,
wykonawcy i ∏odzianie uczestniczyli w uroczy-
stym otwarciu przebudowanej ulicy Rokiciƒ-
skiej. Samorzàd województwa ∏ódzkiego repre-
zentowali marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk, wi-
cemarsza∏ek Zbigniew ¸uczak oraz przewodni-
czàcy sejmiku województwa Jan Darnowski.

Rokiciƒskà przebudowano na dwóch odcin-
kach od ulicy Augustów do Hetmaƒskiej oraz
w Andrespolu od ulicy KoÊcielnej do Marysiƒ-
skiej. Nowo otwarte odcinki drogi majà teraz
dwie jezdnie i po trzy pasy ruchu w ka˝dym kie-
runku. W Andrespolu poszerzono jezdni´ z 6 do
8 metrów. Wzd∏u˝ ulicy powsta∏y nowe chodni-
ki, przejÊcia dla pieszych, po obu stronach drogi
wybudowano Êcie˝ki rowerowe i chodniki. Za-
instalowano sygnalizacj´ Êwietlnà i nowe oÊwie-
tlenie. ¸àcznie zmodernizowano 3,5 km drogi.

– Nale˝y podkreÊliç dobrà wspó∏prac´ sa-
morzàdów województwa i miasta, du˝à deter-
minacj´ obu stron, dzi´ki której uda∏o nam si´
sfinalizowaç inwestycj´ i mo˝emy dziÊ otwo-
rzyç ulic´ Rokiciƒskà. Nie by∏oby tej drogi,
gdyby nie pomoc z Unii Europejskiej. Jest to
pierwsza inwestycja w regionie ∏ódzkim wspó∏-
finansowana ze Êrodków unijnych. To dobrze
wykorzystane pieniàdze unijne – powiedzia∏
Stanis∏aw Witaszczyk.

Ca∏kowita wartoÊç inwestycji wynios∏a po-
nad 4 mln euro, 75% sumy pochodzi∏o z euro-
pejskiego funduszu PHARE, pozosta∏e 25% za-

Na targach mody 
w Düsseldorfie.

Dorota Biskupska-Neidowska wÊród dzieci 
Polonii bia∏oruskiej w Za∏´czu Wielkim.



p∏aci∏y województwo i miasto. Samorzàd woje-
wództwa ∏ódzkiego, jako beneficjent podpro-
jektu B, wspó∏finansowa∏ przebudow´ Rokiciƒ-
skiej na odcinku Marysiƒska – KoÊcielna
w Andrespolu. Koszt przebudowy tego odcinka
wyniós∏ 1 820 548,44 euro, z czego udzia∏ Êrod-
ków unijnych 1 456 540,98 euro, a udzia∏ jedno-
stek samorzàdu terytorialnego 364 007,46 euro. 

Nowe karetki 
12 nowych karetek na potrzeby Wojewódz-

kiej Stacji Ratownictwa Medycznego w ¸odzi
zakupiono za Êrodki unijne, pozyskane w ra-
mach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. W uroczystoÊci poÊwi´-
cenia i przekazania nowych ambulansów wzi´li
udzia∏: przewodniczàcy Sejmiku Województwa
¸ódzkiego Jan Darnowski, wicemarsza∏ek Zbi-

gniew ¸uczak oraz cz∏onek zarzàdu Stanis∏aw
Olas. Przekazane na poczàtku sierpnia karetki
to najnowoczeÊniejsze mercedesy sprintery.
WartoÊç jednego pojazdu wynosi oko∏o 230 tys.
z∏. Samochody sà klimatyzowane, wyposa˝one
w niezale˝ne êród∏o ogrzewania oraz nowocze-
sny sprz´t reanimacyjny i ratowniczy.

– Dzisiejszy dzieƒ to szczególne wydarzenie
w historii Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa
Medycznego. Jeszcze tylu nowych karetek nie
przyby∏o jednego dnia. Bardzo cieszy nas, ̋ e do
dyspozycji mieszkaƒców ¸odzi i województwa
mo˝emy przekazaç tak nowoczesny sprz´t ra-
tujàcy zdrowie i ˝ycie pacjentów – powiedzia∏
Stanis∏aw Olas, cz∏onek zarzàdu województwa
∏ódzkiego.

– To sprz´t nowej generacji. Mo˝na powie-
dzieç, ˝e jest to ma∏y oddzia∏ intensywnej opie-
ki medycznej na kó∏kach. Obecnie jesteÊmy naj-

lepiej wyposa˝onym pogotowiem w Polsce –
doda∏ Bogus∏aw Tyka, dyrektor Wojewódzkiej
Stacji Ratownictwa Medycznego w ¸odzi.

Pieniàdze dla bezrobotnych
Województwo ∏ódzkie otrzyma∏o z rezerwy

Funduszu Pracy dodatkowe 3.530 tys. z∏ na
realizacj´ zadaƒ w zakresie ∏agodzenia skutków
bezrobocia i promocji zatrudnienia. Ârodki
przyznane przez ministra gospodarki i pracy na
wniosek marsza∏ka województwa pozwolà 9
samorzàdom powiatowym regionu kontynu-
owaç realizacj´ programów na rzecz bezrobot-
nych. Pieniàdze pos∏u˝à do organizowania sta-
˝ów, szkoleƒ, robót publicznych, prac interwen-
cyjnych, przygotowania zawodowego, a tak˝e
refundowania kosztów utworzenia nowych
i wyposa˝enia istniejàcych ju˝ miejsc pracy. 

Powiatowe urz´dy pracy, na podstawie analizy
potrzeb lokalnego rynku pracy, okreÊlajà priory-
tetowe zadania, które b´dà realizowane w powie-
cie. W ramach dost´pnych instrumentów bezro-
botna m∏odzie˝ ma mo˝liwoÊç podj´cia sta˝u w
celu nabycia umiej´tnoÊci praktycznych,
a w przypadku braku kwalifikacji, wzi´cia udzia-
∏u w przygotowaniu zawodowym w miejscu pra-
cy. W obu przypadkach uczestnikom przys∏ugu-
je stypendium w wysokoÊci zasi∏ku dla bezrobot-
nych, tj. 521,90 z∏ brutto. Powiatowe urz´dy pra-
cy mogà kierowaç zainteresowane osoby do wy-
konywania prac interwencyjnych bàdê robót pu-
blicznych, majàcych na celu reorientacj´ zawo-
dowà i spo∏ecznà. Bezrobotni, zainteresowani
podj´ciem dzia∏alnoÊci gospodarczej, mogà
ubiegaç si´ w powiatowym urz´dzie pracy
o przyznanie Êrodków na ten cel, w wysokoÊci
do 500% przeci´tnego wynagrodzenia. 

Pracodawcy, którzy ponieÊli koszty wyposa-
˝enia lub doposa˝enia stanowiska pracy dla
bezrobotnego skierowanego przez PUP, mogà
otrzymaç refundacj´ w wysokoÊci do 300%
przeci´tnego wynagrodzenia. Jednym z warun-
ków jest zatrudnienie bezrobotnego przez rok
w pe∏nym wymiarze czasu pracy. Przedsi´bior-
com przys∏ugiwaç mo˝e równie˝ refundacja
kosztów poniesionych z tytu∏u op∏acanych
sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne bezrobot-
nego, zatrudnionego na podstawie umowy o
prac´ minimum 12 miesi´cy.

Powiaty, które otrzyma∏y dodatkowe Êrodki
z Funduszu Pracy: ¸ódê (PUP nr 1) – 1 mln z∏,
¸ódê Wschód – 600 tys. z∏, Brzeziny – 50 tys.
z∏, Zgierz – 300 tys. z∏, Be∏chatów – 350 tys. z∏,
Radomsko – 300 tys. z∏, Tomaszów Mazowiec-
ki – 300 tys. z∏,  Zduƒska Wola – 300 tys. z∏,
Podd´bice – 300 tys. z∏.

ZPORR pod lupà
1 miliard euro mo˝e otrzymaç województwo

∏ódzkie z funduszy unijnych na realizacj´ pro-
jektów wdra˝anych w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalne-
go w latach 2007 – 2013. Jak najlepiej wyko-
rzystaç te fundusze i jakie zadania majà naj-
wi´kszà szans´ na dofinansowanie – o tym
dyskutowali uczestnicy spotkania z przedsta-
wicielami Komisji Europejskiej. By∏a to pierw-
sza w naszym regionie wizyta przedstawicieli
Komisji Europejskiej, odpowiedzialnych za
przygotowanie województwa ∏ódzkiego do wy-
korzystania funduszy unijnych. 

W konferencji uczestniczyli m.in.: Themis
Christophidou i Bartosz Dworak, odpowie-
dzialni w Komisji Europejskiej za polityk´ re-
gionalnà, wicemarsza∏ek województwa Zbi-
gniew ¸uczak i zast´pca dyrektora Departa-
mentu Polityki Regionalnej Urz´du Marsza∏-
kowskiego Zbigniew Bursa. 

1 miliard euro to bardzo du˝o. Nasze woje-
wództwo od roku 2007 b´dzie mia∏o do wyko-
rzystania 150 mln euro rocznie; teraz taka
kwota by∏a przyznana na trzy lata, na projek-
ty realizowane w latach 2004 – 2007. – Musimy
zadbaç o to, by samorzàdy i instytucje w woje-
wództwie ∏ódzkim by∏y dobrze przygotowane
do wykorzystania tych pieni´dzy – powiedzia∏
wicemarsza∏ek Zbigniew ¸uczak

Wed∏ug Themisa Christophidou wi´ksze
pieniàdze to wi´ksze wyzwania i dla Komisji
Europejskiej, i dla regionu. – Województwo
musi mieç bardzo du˝o dobrych projektów,
które b´dà mia∏y istotny wp∏yw na rozwój go-
spodarczy w regionie i powstanie nowych
miejsc pracy.

Przedstawiciele KE zapoznali si´ z realizo-
wanymi ju˝ projektami, m.in.. GOÂ ¸AM, re-
nowacjà budynków przy ul. Nawrot 7 w ¸odzi
oraz projektem obwodnicy Piotrkowa. 
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WBrukseli spotkali si´ przedstawiciele or-
ganizacji obywatelskich, grup LEADER

oraz krajowych sieci obszarów wiejskich z 19
paƒstw cz∏onkowskich. Celem pierwszego tego
typu spotkania by∏o okreÊlenie zasad wspól-
nych dzia∏aƒ oraz wypracowanie rozwiàzaƒ dla
obecnej trudnej sytuacji i dla problemów prze-
widywanych w przysz∏oÊci. G∏ównym tematem
by∏o miejsce wspólnej polityki rolnej w ramach
strategii lizboƒskiej. W czasie konferencji prof.
Katarzyna Duczkowska-Ma∏ysz z Kancelarii
Prezydenta RP zaprezentowa∏a m.in. 5 g∏ów-
nych wyzwaƒ stojàcych przed obszarami wiej-
skimi: otwarcie rynku unijnego dla tanich pro-
duktów rolnych z krajów Trzeciego Âwiata;
dysproporcja we wzroÊcie dochodów pomi´dzy
sektorem przemys∏owym a rolniczym; zwi´k-
szenie ochrony Êrodowiska naturalnego; spro-
stanie wzrastajàcym wymogom jakoÊciowym
europejskiego konsumenta; bezrobocie na ob-
szarach wiejskich. Prof. Duczkowska-Ma∏ysz
wskaza∏a tak˝e na silnà zale˝noÊç sukcesu stra-
tegii rozwoju obszarów wiejskich od odpowied-
niego finansowania projektu bud˝etu Unii na
lata 2007-2013. 

HHH

4-5lipca w Instytucie Europejskim w ¸o-
dzi odby∏o si´ pod patronatem mar-

sza∏ka województwa ∏ódzkiego seminarium
„Instrumenty wsparcia MÂP – PHARE 2003
SGG, fundusze strukturalne, instrumenty
wsparcia MÂP wynikajàce z Narodowego Pla-
nu Rozwoju”. Organizatorami seminarium
by∏y: Regionalne Biuro Województwa ¸ódz-
kiego w Brukseli, Departament Promocji
i Wspó∏pracy Zagranicznej oraz Departament
Gospodarki Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸o-
dzi. Województwo ∏ódzkie reprezentowane by-
∏o przez marsza∏ka Stanis∏awa Witaszczyka
i wicemarsza∏ka Krzysztofa Makowskiego.
Honorowymi goÊçmi seminarium ze strony
belgijskiej byli: Philippe Godfroid – prezes
Polsko-Waloƒskiej Izby Handlowej, konsul
honorowy Rzeczpospolitej Polskiej w Walonii
oraz Philippe Baise – dyrektor Polsko-Waloƒ-
skiej Izby Handlowej. Do wyg∏oszenia prelek-
cji podczas seminarium, prowadzonego przez
dyrektora RBW¸ Mariusza Mielczarka, za-
proszeni zostali eksperci ds. funduszy struktu-
ralnych z Walonii, którzy na wybranych przy-
k∏adach zaprezentowali doÊwiadczenia swoje-
go regionu w zakresie pozyskiwania Êrodków
unijnych na finansowanie ró˝norodnych ini-
cjatyw na poziomie regionalnym. Konferencja
by∏a dla uczestników znakomità okazjà do
wymiany doÊwiadczeƒ i dobrych praktyk od-
noÊnie do wykorzystywania Êrodków unijnych
i powinna przyczyniç si´ do uzyskania przez
nich szerokiej wiedzy w tym zakresie. 

7lipca br. w siedzibie Biura Regionalnego
Województwa DolnoÊlàskiego odby∏o si´

spotkanie polskiej delegacji w Komitecie Re-
gionów oraz dyrektorów polskich biur z Mar-
kiem Grelà, ambasadorem RP przy UE. Ce-
lem spotkania by∏o omówienie problemów ja-
kie napotykajà urz´dy marsza∏kowskie we
wdra˝aniu funduszy strukturalnych. Marsza∏-
kowie skar˝yli si´ na „przeregulowanie” syste-
mu wdra˝ania ZPORR i brak koordynacji
dzia∏aƒ pomi´dzy urz´dami marsza∏kowskimi
a urz´dami wojewódzkimi oraz mi´dzy Mini-
sterstwem Gospodarki i Pracy a Minister-
stwem Finansów. Uczestnicy spotkania pod-
kreÊlali, ze mimo du˝ej liczby dobrych projek-
tów i akceptacji dla ich realizacji ze strony za-
rzàdów województw, pieniàdze nie schodzà do
poziomu beneficjenta. Komisja Europejska sy-
gnalizowa∏a ostatnio, ˝e wykorzystanie Êrod-
ków w Polsce jest na dramatycznie niskim po-
ziomie. System przyj´ty przez MGiP znacznie
opóênia refinansowanie poniesionych kosztów.
Ambasador Grela zach´ca∏ przedstawicieli
w∏adz regionalnych, aby myÊleli ju˝ o przygo-
towaniach sektorowych programów operacyj-
nych na lata 2007-2013.

HHH

18lipca br. odby∏o si´ spotkanie dotyczàce
przysz∏oÊci polityki spójnoÊci w Polsce

zorganizowane przez Komisj´ Europejskà, Dy-
rekcj´ Generalnà ds. Polityki Regionalnej, Mi-
nisterstwo Gospodarki i Pracy i Sta∏e Przedsta-
wicielstwo RP przy Unii Europejskiej. Celem
spotkania by∏o omówienie strategicznych wy-
tycznych wspólnoty na lata 2007-2013 w odnie-
sieniu do polityki spójnoÊci oraz przekazanie
polskim regionom oczekiwaƒ komisji w zakre-

sie programowania funduszy strukturalnych na
szczeblu regionalnym.  Mówiono równie˝ o do-
tychczasowym wykorzystaniu unijnych Êrod-
ków i przyczynach  trudnoÊci w realizacji pro-
jektów w ramach ZPORR 2004-2006. W spo-
tkaniu udzia∏ wzi´li przedstawiciele KE, w tym
nowy szef wydzia∏u Polska DG Regio Manfred
Beschel, dyr. Piotr ˚uber z Ministerstwa Go-
spodarki i Pracy, szefowa Wydzia∏u Polityki Re-
gionalnej i Polityki SpójnoÊci w Sta∏ym Przed-
stawicielstwie RP przy UE  Hanna Jahns, dy-
rektorzy wydzia∏ów urz´dów marsza∏kowskich
odpowiedzialni za programowanie i realizacj´
programów europejskich na szczeblu regional-
nym oraz dyrektorzy przedstawicielstw polskich
województw w Brukseli. Przedstawiciele Komi-
sji Europejskiej przedstawili m.in. informacj´ na
temat stanu prac nad rozporzàdzeniami doty-
czàcymi funduszy strukturalnych  i omówili
strategiczne wytyczne wspólnoty dotyczàce po-
lityki regionalnej, a tak˝e zasady, jakie b´dà
obowiàzywa∏y na lata 2007-2013. Przedstawio-
no te˝ orientacyjny bud˝et przeznaczony dla
Polski w ramach polityki spójnoÊci i polityki re-
gionalnej. Wed∏ug wst´pnych szacunków wy-
niesie on ok. 60 mld euro na lata 2007-2013. Na
spotkaniu ∏ódzki Urzàd Marsza∏kowski repre-
zentowali: wicemarsza∏ek województwa – Zbi-
gniew ¸uczak, dyrektor Departamentu Polityki
Regionalnej – W∏odzimierz Mielczarek i naczel-
nik Wydzia∏u Programowania Rozwoju Regio-
nalnego – Marcin Podgórski. 

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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Dyrektor Departamentu Promocji 
i Wspó∏pracy  Zagranicznej Dorota Pisarska
i wicemarsza∏ek Zbigniew ¸uczak.
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Pobieranie op∏aty 
za informacj´ publicznà

Prezydent nie ma prawa wprowadzaç do-
datkowej op∏aty za przygotowanie informa-
cji publicznej, jest to wy∏àczna kompetencja
rady gminy. Przy czym op∏ata taka nie mo˝e
byç okreÊlona rycza∏towo, a powinna odpo-
wiadaç rzeczywiÊcie poniesionym dodatko-
wym kosztom.

Prezydent miasta wprowadzi∏ w drodze
zarzàdzenia instrukcj´ udost´pniania infor-
macji publicznej nieumieszczonej w Biulety-
nie Informacji Publicznej. Op∏at´ za tego ty-
pu informacje (w wysokoÊci 25 z∏) okreÊli∏
jako rycza∏t za godzin´ dodatkowej pracy na
jej przygotowanie.

Wojewoda stwierdzi∏ niewa˝noÊç tego za-
rzàdzenia. Uzna∏, ˝e narusza ono kompe-
tencje rady gminy i umo˝liwia pobieranie
op∏at za samo udzielanie informacji. Zgod-
nie z art. 11b ust. 3 ustawy o samorzàdzie
gminnym, tylko rada gminy ma uprawnienia
do ustalania w statucie zasad dost´pu do
dokumentów i korzystania z nich. Prezydent
miasta mo˝e jedynie wydaç zarzàdzenie we-
wn´trzne, regulujàce prawa i obowiàzki
urz´dników, ale nie obywateli. Z kolei art. 15
ust. 1 ustawy o dost´pie do informacji pu-
blicznej przewiduje mo˝liwoÊç pobrania
op∏aty za wskazany we wniosku sposób
udost´pnienia lub przekszta∏cenia informa-
cji w okreÊlonà form ,́ np. kserokopii czy
dyskietki komputerowej. Nie mo˝e to byç
jednak jakiÊ sta∏y rycza∏t, op∏ata musi rze-
czywiÊcie odpowiadaç wysokoÊci dodatko-
wych kosztów.

Gmina zaskar˝y∏a rozstrzygni´cie nad-
zorcze wojewody do Wojewódzkiego Sàdu
Administracyjnego, a póêniej do Naczelne-
go Sàdu Administracyjnego. Zarzuca∏a wo-
jewodzie naruszenie art. 8 Europejskiej Kar-
ty Samorzàdu Terytorialnego i art. 87 usta-
wy o samorzàdzie gminnym. Jej zdaniem,
zarzàdzenie ma charakter wewn´trzny, wy-
dane zosta∏o przez prezydenta miasta, wy-
st´pujàcego w tym wypadku jako kierownik
urz´du miejskiego. Zdaniem gminy, b∏´dnie
przyj´to, ˝e ustawa o samorzàdzie gminnym
wyklucza uregulowanie spraw technicznych,
zwiàzanych z udost´pnianiem informacji
i pobieraniem op∏at za dodatkowe czynnoÊci
(np. w nadgodzinach), a zwiàzane z jej przy-
gotowaniem.

NSA stwierdzi∏, ˝e nie sà to ˝adne dodat-
kowe op∏aty, lecz nieprzewidziane w ustawie

koszty udost´pniania informacji. PodkreÊli∏
przy tym, ˝e kwestie zwiàzane z udost´pnia-
niem informacji publicznej nale˝à do wy-
∏àcznej kompetencji rady gminy. Wydajàc
zarzàdzenie, prezydent wkroczy∏ w statuto-
we kompetencje rady miasta. Nie ma ono
charakteru wewn´trznego, lecz jest aktem
normatywnym. NSA podkreÊli∏, ˝e z ustawy
o samorzàdzie gminnym nie sposób wypro-
wadziç wniosku, ˝e jakieÊ akty gminy sà wy-
∏àczone spod nadzoru wojewody. Nie mo˝na
porównywaç zarzàdzeƒ o charakterze we-
wn´trznym z innymi, które takiego charak-
teru nie majà. Poza tym, akty wewn´trzne
podlegajà równie˝ nadzorowi wojewody
(sygn. akt I OSK 69/05).

Konkurs na dyrektora 
szko∏y

Wojewódzki Sàd Administracyjny uzna∏
za dopuszczalne powierzenie bez konkursu
funkcji p.o. dyrektora zespo∏u szkó∏ jednej
osobie, a potem powo∏anie innej na stanowi-
sko dyrektora.

W konkretnym stanie faktycznym bur-
mistrz zdecydowa∏ o powierzeniu stanowi-
ska dyrektora zespo∏u szkó∏ po raz drugi bez
przeprowadzenia konkursu. Zdaniem woje-
wody, nastàpi∏o to z naruszeniem ustawy
o systemie oÊwiaty, gdy˝ tylko raz, a nie
dwukrotnie, mo˝na je powierzyç bez kon-
kursu. Podobne zastrze˝enia zg∏osi∏ kurator
oÊwiaty.

W skardze do sàdu burmistrz domaga∏ si´
uchylenia rozstrzygni´cia nadzorczego woje-
wody. Powo∏ywa∏ si´ na art. 36 i 36a ustawy
o systemie oÊwiaty. Stwierdzi∏, ˝e rzeczywi-
Êcie zasadà jest wy∏anianie kandydata na
stanowisko dyrektora szko∏y w drodze kon-
kursu. Jednak je˝eli nikt si´ nie zg∏osi, organ
prowadzàcy szko∏´ mo˝e je obsadziç po-
przez wskazanie konkretnej osoby. Do tego
czasu mo˝na te˝ powierzyç pe∏nienie obo-
wiàzków dyrektora szko∏y wicedyrektorowi
lub nauczycielowi tej szko∏y, ale nie d∏u˝ej
ni˝ na 6 miesi´cy.

Taka w∏aÊnie sytuacja powsta∏a w tym
wypadku. Burmistrz najpierw powo∏a∏ na
dwa miesiàce jednego z nauczycieli na funk-
cj´ p.o. dyrektora. W tym czasie og∏oszono
konkurs na obsad´ stanowiska dyrektora.
Poniewa˝ nikt ch´tny si´ nie zg∏osi∏, burmi-
strz stanowisko dyrektora powierzy∏ innej
osobie ponownie bez konkursu. 

Sàd przyzna∏ racj´ burmistrzowi i uchyli∏

zaskar˝one rozstrzygni´cie. Stwierdzi∏, ˝e
art. 36a ustawy o systemie oÊwiaty przewi-
duje, ˝e kiedy nikt si´ nie zg∏osi do konkur-
su na dyrektora szko∏y, organ prowadzàcy
szko∏´ mo˝e powierzyç to stanowisko usta-
lonemu przez siebie kandydatowi, po zasi´-
gni´ciu opinii rady szko∏y i rady pedagogicz-
nej. Organizowanie drugiego konkursu nie
jest ju˝ wtedy wymagane. Wyrok jest niepra-
womocny (sygn. I SA/Wa 289/05).

Nowa tablica
czy nowy pomnik

Umieszczenie nowej tablicy pamiàtkowej
na dotychczasowym obelisku nie jest rów-
noznaczne z powstaniem nowego pomnika.
Dlatego to prezydent miasta, a nie rada mia-
sta, podejmuje decyzj´ w tym zakresie - zde-
cydowa∏ wojewódzki sàd administracyjny.

Rada miasta podj´∏a uchwa∏´ w sprawie
wyra˝enia zgody na umieszczenie tablicy
pamiàtkowej na ju˝ istniejàcym pomniku.
Uchwa∏´ t´ zaskar˝y∏ do sàdu przedstawiciel
lokalnej organizacji kombatanckiej oraz wo-
jewoda. Skar˝àcy argumentowali, ˝e uchwa-
∏a podj´ta zosta∏a z naruszeniem przepisów
ustawy o samorzàdzie gminnym. Zgodnie
bowiem z art. 18 tej ustawy do wy∏àcznej
kompetencji rady miasta nale˝y podejmo-
wanie uchwa∏ w sprawie: herbu gminy, nazw
ulic i placów publicznych oraz wznoszenia
pomników. Tym samym radni podejmujàc
kwestionowanà uchwa∏ ,́ przekroczyli swoje
uprawnienia i wkroczyli w kompetencje or-
ganu wykonawczego. Zgodnie z przepisami
ustawy o samorzàdzie gminnym to prezy-
dent zajmuje si´ gospodarowaniem mieniem
komunalnym. Wed∏ug skar˝àcych, umiesz-
czenie tablicy pamiàtkowej na pomniku
mieÊci si´ w zakresie tego poj´cia. Wojewo-
da podniós∏ ponadto, ˝e uchwa∏a narusza
przepisy ustawy o Radzie Pami´ci Walk
i M´czeƒstwa, gdy˝ radni przed podj´ciem
uchwa∏y nie skonsultowali si´ z tym orga-
nem i nie uzyskali jego pozytywnej opinii.

Rada miasta argumentowa∏a, ˝e umiesz-
czenie na obelisku nowej tablicy jest tak
znaczàcà ingerencjà i zmianà jego wymowy,
˝e mo˝na mówiç o powstaniu nowego po-
mnika.

Sàd administracyjny nie uzna∏ tych argu-
mentów i uchyli∏ zaskar˝onà uchwa∏ .́

Samorzàd przed sàdem
prawo

Opracowa∏ dr Robert Adamczewski



Janusz Kaêmier-
czak jest autorem
ksià˝ki „PieÊni,
przyÊpiewki ludo-
we i muzyka in-
strumentalna w ∏o-
wickich zespo∏ach
pieÊni i taƒca”. Jak
pisze we wst´pie
Przemys∏aw Ha-
chorkiewicz, kie-

rownik OÊrodka Muzycznego ¸ódzkiego
Domu Kultury, Janusz Kaêmierczak jest
niewàtpliwie twórcà, którego cechuje du˝a
umiej´tnoÊç odnajdywania w prostej muzyce
ludowej najciekawszych i najwartoÊciow-
szych jej walorów. W jego artystycznych
opracowaniach dostrzegamy zatem syntez´
najbardziej charakterystycznych elementów
autentycznego ∏owickiego folkloru.

Kaêmierczak jest artystà doskonale zna-
nym nie tylko w Êrodowisku twórców muzy-
ki ludowej. Muzyk, kierownik muzyczny
kapel ludowych i Weso∏ego Autobusu, au-
tor scenariuszy widowisk folklorystycz-
nych, archiwista pieÊni, przyÊpiewek i mu-
zyki instrumentalnej, ∏àczy swojà pasj´ i za-
mi∏owanie do rodzimego folkloru z pracà
zawodowà i popularyzowaniem folkloru ca-
∏ego Mazowsza. Swój talent wykorzystuje
tak˝e, by ocaliç nasz folklor od zapomnie-
nia i daç mu nowe szanse rozwoju.

Wydawcà publikacji jest ¸owicki OÊro-
dek Kultury. Ksià˝ka ukaza∏a si´ w 2005 r.,
og∏oszonym przez samorzàd województwa
Rokiem Dziedzictwa Narodowego.

w.m.
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kultura

Dziennik „Rzeczpospolita” opublikowa∏
coroczny „Ranking samorzàdów Rzeczpo-
spolitej 2005”. Piotrków Trybunalski znalaz∏
si´ na 16. miejscu w Polsce wÊród miast na
prawach powiatu. Zosta∏ wyró˝niony, spo-
Êród 65 powiatów grodzkich, jako jedyne,
najlepsze miasto w województwie ∏ódzkim. 

„Ranking ma na celu wskazanie najlepiej
zarzàdzanych miast i gmin w Polsce. Nagro-
dzone zosta∏y te samorzàdy, które najlepiej
dbajà o rozwój i podniesienie jakoÊci ˝ycia
mieszkaƒców przy zachowaniu regu∏ odpo-
wiedzialnoÊci i bezpieczeƒstwa finansowego.”
– czytamy w dzienniku „Rzeczpospolita”. 

– Gratuluj´ zwyci´zcom, uwa˝am, ˝e na
czele rankingu znalaz∏y si´ znakomite gminy
– mówi∏ prof. Jerzy Buzek, by∏y premier
i przewodniczàcy kapitu∏y, która dokona∏a

wyboru najlepszych samorzàdów. – Polski
samorzàd profesjonalizuje si .́ Poprawia si´
jakoÊç zarzàdzania, zw∏aszcza w dziedzinie
finansów – doda∏ Jerz Buzek. 

– Ranking nie jest dla mnie zaskoczeniem
– powiedzia∏ Waldemar Matusewicz, prezy-
dent Piotrkowa Trybunalskiego. – Jest to ko-
lejna klasyfikacja najlepszych powiatów,
w której nasze miasto jest w czo∏ówce. Widaç
z tego rankingu nasze nastawienie proinwe-
stycyjne, jest to podsumowanie trzech lat
pracy samorzàdu miasta, moich urz´dników
na rzecz mieszkaƒców. Jest przed nami jesz-
cze du˝o do zrobienia, aby mieszkaƒcom ˝y-
∏o si´ lepiej. Ale ju˝ teraz widaç, ˝e przyj´li-
Êmy dobrà strategi´ rozwoju naszego miasta
– powiedzia∏ Waldemar Matusewicz. 

Monika Witczak

Piotrków najlepszy PieÊni i muzyka 
∏owicka

G∏ównym organizatorem Festiwalu Mu-
zyki Organowej i Kameralnej, podob-

nie jak w latach ubieg∏ych, by∏a w tym roku
Filharmonia ¸ódzka im. Artura Rubinste-
ina, a wspó∏organizatorami – urz´dy miast
i gmin województwa ∏ódzkiego. 

Festiwal, obok prezentacji muzyki w sce-
nerii historycznej, sta∏ si´ sposobnoÊcià do
artystycznych debiutów, tym samym miej-
scem promocji m∏odych talentów.

W tegorocznej edycji wystàpi∏o wiele
znanych w Polsce i na Êwiecie indywidual-
noÊci muzycznych, a ró˝norodnoÊç repertu-
aru, interpretacji wykonawczych i miejsc
prezentacji stworzy∏a imprez´ niezwykle
atrakcyjnà. W bogatej ofercie koncertowej,
m. in. w klasztorze Bernardynów w Warcie,
obok Orkiestry Smyczkowej Filharmonii
¸ódzkiej pod batutà Tadeusza Wojcie-

chowskiego wystàpi∏a Katarzyna Grabi-
szewska (klawesyn) z Salzburga. W pa∏acu
w Nieborowie oraz w klasztorze ksi´˝y Sa-
lezjanów w Lutomiersku koncertowa∏ ze-
spó∏ muzyki myÊliwskiej Par Force Music
Ensemble, dzia∏ajàcy przy Muzeum ¸o-
wiectwa i Jeêdziectwa w ¸azienkach Kró-
lewskich, w którym to zespole artyÊci grajà
na naturalnych, kutych we Francji, pozba-
wionych wentyli, tràbach myÊliwskich na-
zywanych trompes de chasse, uznawanych
za przodków waltorni. W klasztorze sióstr
Urszulanek w Sieradzu wystàpi∏ dysponujà-
cy niezwykle rzadko spotykanym na Êwiecie
g∏osem – tenorem altowym – Piotr ¸ykow-
ski, z towarzyszeniem organisty ¸ukasza
Prajsnara, tam tak˝e odby∏ si´ koncert du-
etu rodzinnego – Krzysztofa i Jukuba  Ja-
kowiczów (skrzypce).

Tegoroczna oferta obj´∏a 14 koncertów,
a do sta∏ych ju˝ miejsc w Êwiàtyniach
i klasztorach Sieradza, Warty, Lutomierska,
¸´czycy, Sulejowa i Tumu do∏àczy∏y: ko-
Êció∏ Êw. Idziego w Inow∏odzu, zamek
w Oporowie oraz pa∏ac w Nieborowie. 

Kolory Polski sà festiwalem, do którego
myÊlami powraca si´ przez ca∏y rok, a nie-
powtarzalnà atmosfer´ tworzà wzajemnie
przenikajàce si´: znakomita i Êwietnie zin-
terpretowana muzyka oraz klimat zabytko-
wych wn´trz. 

Festiwal objà∏ patronatem marsza∏ek wo-
jewództwa Stanis∏aw Witaszczyk.

Bo˝ena Pellowska-Chudobiƒska

Fot.: Zespó∏ muzyki myÊliwskiej 
Par Force Music Ensemble.

Kolory Polski
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tradycja

Kameralny, jednokondygnacyjny dworek
przy ulicy ¸owickiej 74 w G∏ownie na pierwszy
rzut oka nie robi wra˝enia. Podniszczona sto-
larka okienna, dawno nie odnawiana fasada
z portykiem wejÊciowym poÊrodku – uj´tym
dwiema parami kolumn; u˝ytkowe poddasze
zwieƒczone szczytem z wolutami, oszcz´dny de-
tal architektoniczny – budynek nie wyró˝nia si´
niczym szczególnym. Wzniesiony
na poczàtku ubieg∏ego stulecia,
pierwotnie nale˝a∏ do W∏adys∏awa
Jab∏oƒskiego, który nie mia∏ w∏asne-
go potomstwa i przekaza∏ go bra-
tankowi Cezaremu Jab∏oƒskiemu.
Mimo ˝e nie posiada∏ w G∏ownie
poza dworkiem majàtku ziemskie-
go, w 1945 roku nowe w∏adze ode-
bra∏y mu prawo do budynku, kwate-
rujàc w nim kilka rodzin, a nast´p-
nie przeznaczy∏y go na siedzib´ Ko-
mitetu Miejskiego PZPR. W 1977
roku w dworku pojawi∏ si´ nowy
„lokator”. Powo∏ane dwa lata wcze-
Êniej na fali przygotowaƒ do obcho-
dów 550-lecia nadania miastu praw
miejskich Towarzystwo Przyjació∏
Miasta G∏owna za∏o˝y∏o Muzeum
Regionalne, któremu przydzielono
dwa ciasne pomieszczenia na ty∏ach
dworku. – Widzàc w jakich warun-
kach pracujemy, Cezary Jab∏oƒski,
któremu sàdownie przydzielono je-
den pokój w dworku, zgodzi∏ si´ go
nam przekazaç i przeniós∏ si´ do
przyznanego mu przez miasto
mieszkania – wspomina Wac∏awa
Rydzyƒska, prezes TPMG, od po-
czàtku kierujàca muzeum. –
Wdzi´czni za taki gest pomogliÊmy
mu w przeprowadzce. Jednak na
drugi dzieƒ okaza∏o si ,́ ˝e wejÊcie
do naszego dodatkowego pokoju jest... zamuro-
wane. Nowe  pomieszczenie, w którym chcieli-
Êmy organizowaç wystawy, PZPR przeznaczy∏o
na sal´ konferencyjnà. Ca∏y budynek przej´li-
Êmy dopiero w 1989 roku. 

Muzeum od poczàtku skupia∏o si´ na dzia-
∏alnoÊci patriotycznej i kultywowaniu lokalnych
tradycji. Doskonale obrazujà to sale wystaw
sta∏ych: archeologiczna, prezentujàca wykopali-
ska sprzed 8 tysi´cy lat p.n.e., pierwsze Êlady po-
bytu cz∏owieka w g∏owieƒskiej dzielnicy Osiny;
historyczna, dokumentujàca ˝ycie w G∏ownie
mi´dzywojennym i w okresie okupacji hitlerow-
skiej oraz etnograficzna, gromadzàca ekspona-
ty u˝ywane niegdyÊ na podg∏owieƒskich wsiach:
malowane skrzynie, gliniane garnki, ˝elazka
„na dusz´”, stroje ludowe. Osobnà sal´ poÊwie-

cono profesorowi Adamowi Romualdowi Ce-
bertowiczowi, Êwiatowej s∏awy uczonemu, twór-
cy metody zeskalania gruntów, urodzonemu
i pochowanemu w G∏ownie. Od 1993 roku mu-
zeum organizuje te˝ wystawy czasowe. Du˝ym
wydarzeniem by∏a ekspozycja pt. „Antarktyka
– XII polska wyprawa polarna” z wrzeÊnia 1994
roku, na którà eksponaty przyjecha∏y do G∏ow-

na prosto ze statku, odwiedzi∏o jà ponad 4500
osób! Podobnym zainteresowaniem cieszy∏a si´
prezentacja „Afryka – legenda i rzeczywistoÊç”
z maja 1995 roku. Swoje prace pokazywa∏ tu
profesor ∏ódzkiej ASP Wies∏aw Garboliƒski,
g∏ownianin z pochodzenia, oraz miejscowi
twórcy, m.in.: Henryka Hak, Jan Przybysiak,
Agnieszka Andruszkiewicz. G∏ownianie zawsze
mieli du˝à potrzeb´ aktywnoÊci twórczej. Ju˝
w 1978 roku Towarzystwo Przyjació∏ Miasta
G∏owna za∏o˝y∏o Klub Amatorskiej TwórczoÊci
Artystycznej, który pr´˝nie dzia∏a∏ w latach 80.,
skupiajàc ludzi z pasjà zajmujàcych si´ malar-
stwem, grafikà, rzeêbà, hafciarstwem, wycinan-
kami. By∏o to w pewnym sensie nawiàzanie do
d∏ugich tradycji r´kodzielnictwa w mieÊcie, któ-
re jeszcze przed wojnà s∏yn´∏o z licznych ce-

chów: szewskiego, garncarskiego, kunsztu
drzewnego i innych. W kolejnej dekadzie zabra-
k∏o pieni´dzy na tego typu dzia∏alnoÊç – ani
muzeum, ani TPMG nie sà jednostkami bud˝e-
towymi. Na szcz´Êcie Towarzystwo wype∏ni∏o
wniosek Akademii Rozwoju Filantropii w Pol-
sce, wyst´pujàc z has∏em „R´kodzie∏o na start”,
dzi´ki czemu uda∏o si´ pozyskaç pieniàdze
z funduszy unijnych na warsztaty z ceramiki
i papieru czerpanego, prowadzone przez Jana
Przybysiaka i Agnieszk´ Andruszkiewicz od
stycznia 2004 roku. Zaj´cia odbywa∏y si´ na

poddaszu, uczestniczy∏o w nich po 20-
30 osób, g∏ównie dzieci i m∏odzie˝, zaÊ
efekty ich pracy mo˝na by∏o podziwiaç
latem w salach wystaw czasowych mu-
zeum. Pomys∏ jest kontynuowany i od
marca tego roku w muzeum dzia∏a pra-
cownia metaloplastyki, prowadzona
przez Alicj´ Matczak.

Niewielkie muzealne sale sà te˝ miej-
scem koncertów kameralnych, organi-
zowanych przez towarzystwo zawsze
w drugi czwartek miesiàca od 20 lat.
Do tej pory odby∏o si´ ponad 270 spo-
tkaƒ z udzia∏em wybitnych artystów
polskich scen operowych, m.in.: Doro-
ty Wójcik, Ireneusza Jakubowskiego,
Tomasza Fitasa. Po koncertach artyÊci
i s∏uchacze dyskutujà przy herbacie
i ciastach podarowanych przez g∏o-
wieƒskich cukierników. – W ¸odzi nie
ma takiego Êrodowiska! – zapewnia pa-
ni Rydzyƒska. Ale g∏ownianie s∏uchajà
nie tylko muzyki powa˝nej. Na wybu-
dowanej przy dworku scenie organizo-
wane sà koncerty dla m∏odzie˝y. Pod-
czas ubieg∏orocznego Lata Muzyczne-
go – cyklicznej imprezy odbywajàcej si´
ju˝ od dziesi´ciu lat w lipcu – wystàpi∏
grajàcy punk-rocka zespó∏ Prosta Spra-
wa oraz heavymetalowa kapela Kruchy.
– Inspirujemy si´ klimatem ∏ódzkiego
klubu „Dekompresja” – mówi pracujà-
cy w muzeum Tomasz Romanowicz. –

Na publicznoÊç zawsze mo˝emy liczyç, proble-
my mamy natomiast ze zorganizowaniem
sprz´tu muzycznego, na zakup w∏asnego na ra-
zie nas nie staç. 

Wakacje przebiegajà pracowicie. Lipiec to
kolejne, 11. ju˝ Muzyczne Lato, a na wrzesieƒ
planowane sà obchody 30-lecia dzia∏alnoÊci To-
warzystwa Przyjació∏ Miasta G∏owna. Jednà
z atrakcji b´dzie prezentacja dorobku towarzy-
stwa, fotografie z koncertów czwartkowych, afi-
sze do imprez. Na kolejne 30 lat nale˝y wi´c ˝y-
czyç towarzystwu pasji i ciekawych pomys∏ów
na krzewienie kultury w miasteczku nad zale-
wem Mro˝yczka oraz ludzi czyniàcych to z takà
charyzmà i zaanga˝owaniem, jak prezes Wac∏a-
wa Rydzyƒska.

Monika Nowakowska

Przyjaciele G∏owna



Pewnie niewielu mieszkaƒców ¸odzi zdaje
sobie spraw ,́ ˝e nie trzeba zbytnio oddalaç si´
do miasta, aby zobaczyç ponad 20 obiektów
budowlanych na terenie powiatu zgierskie-
go, odzwierciedlajàcych czasy dawnej Êwietno-
Êci tego regionu. Zaledwie kilkanaÊcie kilome-
trów na wschód od stolicy województwa, jadàc
w stron´ ¸owicza, mijamy dwa pa∏ace: Rzewu-
skich w Bratoszewicach i Enderów w Woli B∏´-
dowej. Ten pierwszy, mimo ˝e powsta∏ w okre-
sie mi´dzywojennym, jest w nie najlepszym sta-
nie. Imponuje jednak swojà wielkoÊcià i potrafi
zauroczyç pi´knie zaprojektowanym parkiem
i ogrodem. DziÊ znajduje si´ pod zarzàdem Ze-
spo∏u Szkó∏ Rolniczych, choç spadkobiercy
przedwojennych w∏aÊcicieli starajà si´ o jego
zwrot. Pa∏ac w Woli B∏´dowej, zbudowany tu˝
przed II wojnà Êwiatowà, równie˝ otoczony 
5-hektarowym parkiem, dziÊ przyciàga nie tyl-
ko mi∏oÊników architektury, ale i golfa, bowiem
wielbiciele „do∏ków” majà do dyspozycji jedyne
w centralnej Polsce profesjonalne pole do roz-
grywania tej dyscypliny sportu. Mianem pa∏a-
cu zwyk∏o si´ równie˝ okreÊlaç posiad∏oÊç fa-
brykanckiej rodziny Schlösserów w Ozorkowie,
zapewne ze wzgl´du na wielkoÊç i przepych ich
rezydencji, podobnie jak w ¸odzi posiad∏oÊci
Poznaƒskiego, Geiera czy Heinzla. Niestety,
m∏odsi mieszkaƒcy naszego powiatu nie ujrzà
ju˝ nigdy przepi´knego, klasyscystycznego pa-
∏acu, który jeszcze kilkadziesiàt lat temu mo˝-

na by∏o podziwiaç w Kl´ku, na skraju Lasu ̧ a-
giewnickiego. 

Najwi´cej jednak jest w powiecie zgierskim
dworków szlacheckich (lub wzorowanych na
szlacheckich). Niestety, wiele znajduje si´
w op∏akanym stanie, powa˝nie naruszonych z´-
bem czasu. Z pewnoÊcià do najlepiej zachowa-
nych i najbardziej znanych nale˝y posiad∏oÊç
w Dzier˝àznej. Przechodzi∏a ona z ràk do ràk,
a˝ przed I wojnà Êwiatowà objà∏ jà w posiadanie
∏ódzki adwokat Adam S∏omiƒski, który wzniós∏
dwór i skomponowa∏ wg projektu J. Szenfelda
park na tyle pi´kny, ˝e w 1924 r. temu zosta∏ na-
grodzony na wystawie rolniczej w Poznaniu.
Niedaleko, w Je˝ewie, znajduje si´ wybudowany
na terenie dóbr rodziny Rozwadów charaktery-
styczny bia∏y dworek, od 30 lat b´dàcy w zarzà-
dzie i u˝ytkowaniu wojska. 

Niezwyk∏y urok posiada znajdujàcy si´ we
w∏adaniu miasta G∏owna tamtejszy by∏y dwo-
rek rodziny Matuszewskich, herbu Topór. Nale-
˝y jednak pami´taç, ˝e oryginalny, drewniany
obiekt ju˝ nie istnieje, a obecny kszta∏t budowli
nadano w latach 80. ubieg∏ego wieku. W Glin-
niku, niedaleko G∏owna, warto z kolei zobaczyç
wzniesiony ok. 1918 r. dworek Czarnkowskich. 

Przenoszàc si´ do zachodniej cz´Êci powiatu
zgierskiego, proponujemy odwiedziç Nakielnic´
k. Aleksandrowa. Tamtejszy dwór powsta∏
w I po∏owie XIX w., kiedy posiad∏oÊcià w∏ada∏a
rodzina Zachertów, i z pewnoÊcià nale˝y do naj-

okazalszych, a towarzyszy mu prawie pó∏tora-
hektarowy park. Niestety, kilkudziesi´cioletnie
administrowanie dobrami przez miejscowy
PGR spowodowa∏o, ˝e dwór przebudowano na
potrzeby biurowe, a park stopniowo dzicza∏. 

Równie˝ niedaleko Aleksandrowa, nad rzekà
Be∏dówkà, w Zgni∏ym B∏ocie znajduje si´ majà-
tek z dworem wybudowanym w 1844 r. przez Ja-
na Lebelta, a zaprojektowanym najprawdopo-
dobniej przez jego brata Wilhelma. Majàtek ten
po II wojnie równie˝ dosta∏ si´ we w∏adanie
PGR-u; na szcz´Êcie w 1984 r. budynek dworski
przeszed∏ kapitalny remont. 

Wszystkim mi∏oÊnikom niedzielnych wypa-
dów podajemy alfabetycznie wszystkie miejsco-
woÊci, w których mo˝na znaleêç relikty dawnej
ÊwietnoÊci. Warto si´ tam wybraç, zw∏aszcza
w ostatnim miesiàcu lata, korzystajàc z ∏adnej
pogody. Pa∏ace, dworki lub parki (choç czasem
tylko to, co z nich pozosta∏o) obejrzà Czytelnicy
„Z¸” w Bàdkowie, Be∏dowie, Bratoszewicach,
Dobieszkowie, Domaradzynie, Dzier˝àznej,
Glinniku (gm. G∏owno), Glinniku (gm. Zgierz),
G∏ownie, Je˝ewie, K´blinach, Kl´ku, Nakielni-
cy, Ossem, Ozorkowie, Piaskowicach, Rogóênie,
Ró˝anach, Sokolnikach, Tkaczewie, Woli B∏´-
dowej, Woli Grzymkowej i Zgni∏ym B∏ocie.

Rados∏aw Gajda

Wykorzystano informacje zwarte w ksià˝ce pt.
„Dwory i pa∏ace okolic ¸odzi”, Bydgoszcz 1997.
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Na ziemi zgierskiej

Âladami przesz∏oÊci

Dworek w Dzier˝àznej



20 lipca w Wojewódzkim Szpitalu Specjali-
stycznym im. M. Kopernika w ¸odzi urucho-
miono najwi´kszà w województwie instalacj´
solarnà. Podczas inauguracji dzia∏ania nowych
urzàdzeƒ obecni byli m.in. cz∏onek zarzàdu
województwa ∏ódzkiego Stanis∏aw Olas oraz
prezes zarzàdu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej Ja-
ros∏aw Berger.

Instalacja sk∏ada si´ z 96 kolektorów s∏o-
necznych, których ∏àczna powierzchnia wyno-
si 210 metrów kwadratowych. Inwestycja ta
ma na celu obni˝enie kosztów pozyskiwania
energii przez szpital. Szacuje si ,́ ˝e oszcz´dno-
Êci wyniosà rocznie  100 000 z∏. 

Inwestycja kosztowa∏a 3,5 mln z∏, po∏ow´ tej
kwoty wy∏o˝y∏ Wojewódzki Fundusz Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w ¸odzi,
1 667 000 z∏ Narodowy Fundusz Ochrony Âro-
dowiska, 85 000 z∏ Szpital im. M.Kopernika.

W ramach przedsi´wzi´cia przeprowadzono
modernizacj´ kot∏owni i w´z∏ów cieplnych,
ocieplono budynki, wymieniono instalacje
centralnego ogrzewania oraz zakupiono ko-
lektory s∏oneczne.

Na poczàtku lipca podczas organizowanych
przez ¸ódzki OÊrodek Doradztwa Rolniczego
w Bratoszewicach „Dni otwartych drzwi” i wy-
stawy zwierzàt hodowlanych og∏oszeno wyniki
oraz wr´czono nagrody laureatom i uczestni-
kom etapu wojewódzkiego ogólnokrajowego
konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne
2005”.

Konkurs nad którym patronat objà∏ prezy-
dent RP ma charakter ogólnokrajowy. Organi-
zowany jest w dwóch kategoriach: gospodar-
stwa indywidualne i wielkotowarowe.

Jego celem jest promocja zasad ochrony
zdrowia i ˝ycia w gospodarstwach rolnych oraz
wy∏onienie gospodarstw majàcych ju˝ osià-
gni´cia we wdra˝aniu tych zasad. Przebiega on
w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim
i centralnym. Nad prawid∏owym przebiegiem
konkursu w kategorii gospodarstw indywidual-
nych w województwie ∏ódzkim czuwa∏a komi-
sja ds. bezpieczeƒstwa i higieny pracy w rolnic-
twie indywidualnym, w sk∏ad której wchodzili
przedstawiciele nast´pujàcych instytucji: ¸ódz-
kiego Urz´du Wojewódzkiego, Urz´du Mar-

s z a ∏ kow s k i e g o
w ¸odzi, Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝ar-
nej, Paƒstwowej
Inspekcji Pracy
i oddzia∏ów rejo-
nowych KRUS. 

Wizytujàc go-
spodarstwa cz∏on-
kowie komisji oce-
niali stopieƒ za-
gro˝enia zdrowia
i ˝ycia w miejscu
pracy i zamieszka-
nia producentów

rolnych i zwracali uwag´ na ∏ad i porzàdek,
stan budynków i urzàdzeƒ elektrycznych, wy-
posa˝enie maszyn i urzàdzeƒ w os∏ony rucho-
mych cz´Êci, stan techniczny pilarek tarczo-
wych i ∏aƒcuchowych itp. 

Konkurs organizowany jest ju˝ po raz trze-
ci i zainteresowanie wÊród producentów rol-
nych wzrasta z roku na rok, co Êwiadczy o za-
potrzebowaniu Êrodowiska na tego typu
wspó∏zawodnictwo. Samorzàd województwa,
popierajàc inicjatyw´ organizacji konkursu,
ufundowa∏ gaÊnice dla wszystkich uczestni-
ków etapu wojewódzkiego oraz statuetk´ dla
gospodarstwa zakwalifikowanego do ogólno-
krajowego konkursu „Bezpieczne gospodar-
stwo rolne”. 

W tym roku do reprezentowania wojewódz-
twa ∏ódzkiego na etapie ogólnokrajowym kon-
kursu wytypowano gospodarstwo paƒstwa
Iwony i Andrzeja Olejniczaków z Dàbkowic,
gm. Strzelce. Gospodarstwo to wyró˝nia si´ es-
tetykà w obr´bie zabudowaƒ i stanowisk pracy
oraz starannoÊcià w zabezpieczeniu maszyn
i urzàdzeƒ u˝ywanych w gospodarstwie. Go-
spodarstwo paƒstwa Olejniczaków ma po-
wierzchni´ 65 ha, w produkcji roÊlinnej prze-
wa˝a uprawa kukurydzy na ziarno, a zwierz´cej
tucz trzody chlewnej w cyklu otwartym (7 tys.
sztuk rocznie). 

G.W.
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Bezpieczne gospodarstwo

Bezpieczne gospodarstwo 
paƒstwa Olejniczaków.
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znane, a jednak nieznane

Niewàtpliwie do najwi´kszych atrakcji
naszego województwa nale˝y Oporów.
Ta niewielka miejscowoÊç, po∏o˝ona

niespe∏na 15 kilometrów od Kutna, poszczyciç
si´ mo˝e, niczym wyÊnionym z bajki, wspania-
∏ym zamkiem oraz tajemniczym klasztorem
Paulinów. 

Dzieje Oporowa ÊciÊle zwiàzane sà z zas∏u˝o-
nym dla naszej ojczyzny, znamienitym rodem
Oporowskich herbu Sulima. Najwybitniejszym
przedstawicielem tej rodziny by∏ W∏adys∏aw
Oporowski, biskup kujawski, podkanclerzy ko-
ronny i wreszcie arcybiskup gnieênieƒski w la-
tach 1449-1453. Ten wybitny
polityk, bioràcy wielokrotnie
udzia∏ w misjach dyplomatycz-
nych do paƒstwa krzy˝ackiego,
cieszy∏ si´ protekcjà monar-
chów: W∏adys∏awa Jagie∏∏y i je-
go syna Kazimierza Jagielloƒ-
czyka. Z jego inicjatywy przy
dawnym szlaku handlowym, ∏à-
czàcym Mazowsze z Kujawami,
w latach 1434-1449 wzniesiono
wspania∏y gotycki zamek. Bu-
dowla ta mimo po∏o˝enia na
obszarze Mazowsza nie zosta∏a
w∏àczona w system obronny tej
Êredniowiecznej dzielnicy. War-
to zaznaczyç, ˝e Mazowsze
w tym okresie by∏o samodziel-
nym ksi´stwem nienale˝àcym
do Korony Królestwa Polskie-
go. Teren ten, uwzgl´dniajàc
jednak granice administracyjne
KoÊcio∏a polskiego, nale˝a∏ do
archidiecezji gnieênieƒskiej. Po-
dzia∏ taki by∏ koÊcià niezgody
mi´dzy ksià˝´tami Mazowsza
a duchowieƒstwem gnieênieƒ-
skim. Oporów, b´dàcy gniaz-
dem rodowym arcybiskupa
W∏adys∏awa, wymaga∏ zatem
wyjàtkowego zabezpieczenia.

Rezydencja arcybiskupia powsta∏a na sztucz-
nie usypanej wyspie, otoczonej g∏´bokà fosà,
w miejscu wczeÊniejszej budowli Miko∏aja Opo-
rowskiego z poczàtku XV wieku. Zamek wybu-
dowano na planie czworoboku, na który sk∏ada
si´ usytuowana w pó∏nocno-zachodnim naro˝u
trójkondygnacyjna podpiwniczona wie˝a
mieszkalno-obronna, b´dàca najstarszym ele-
mentem za∏o˝enia, wzd∏u˝ po∏udniowego
skrzyd∏a dwukondygnacyjny dom mieszkalny,
po∏àczony z pó∏nocnà wie˝à skrzyd∏em zachod-
nim z otworem bramnym oraz od pó∏nocy
i wschodu zespó∏ murów kurtynowych zwieƒ-
czonych blankami z chodnikami dla stra˝y.
Uroku budowli dodaje wysuni´ta przed czo∏o
wschodniego muru romantyczna baszta wznie-
siona na planie pó∏elipsy, przechodzàcej na wy-
sokoÊci pierwszej kondygnacji w szeÊciobok.

Pe∏ni∏a ona zarówno funkcj´ militarnà –
w okresie renesansu w wyniku przebudowy do-
stosowano jà do wykorzystania broni palnej –
jak i sakralnà, gdy˝ na pi´trze mieÊci∏a si´ nie-
gdyÊ kaplica zamkowa. Fortalicj´ wzniesiono
z formowanej ceg∏y gotyckiej oraz, co jest wi-
doczne w naro˝ach, z specjalnie ciosanych ka-
mieni. Mur zdobi wzór u∏o˝ony z zendrówki.
Warownia pomimo up∏ywu ponad pi´ciu wie-
ków zachowa∏a swój wspania∏y gotycko-rene-
sansowy charakter. 

Dobra oporowskie w XVII wieku sta∏y si´
cz´Êcià posagu Êlubnego Barbary Oporowskiej

i przesz∏y na w∏asnoÊç rodu Tarnowskich herbu
Rola. W nast´pnych stuleciach zamczyskiem
w∏adali: pochodzàcy z Litwy So∏∏ohubowie, re-
gent litewski Kajetan Korzeniowski, Aleksander
Pociera, nast´pnie rodzina Oborskich i Orsettich
oraz Szymon Karski. Po II wojnie Êwiatowej do-
bra te odebrano prywatnym w∏aÊcicielom.

Od 1949 roku w zamku mieÊci si´ Muzeum
Zamkowe ze sta∏à ekspozycjà wn´trz stylowych.
Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà cenne elementy
architektoniczne, m.in. gotycki portal, znajdu-
jàcy si´ przy wejÊciu do dawnej kaplicy w basz-
cie, ˝ebrowe sklepienie kaplicy z wieƒczàcym je
zwornikiem z herbem Sulima, oryginalne gotyc-
kie sklepienie gwiaêdziste w sypialni oraz stropy
modrzewiowe ozdobione XVII-wiecznà poli-
chromià w salach na pierwszym pi´trze. W pie-
czo∏owicie odrestaurowanych komnatach mi´-
dzy innymi w Sali Rycerskiej, zbrojowni, jadal-

ni, sypialni i skarbczyku, prezentowane sà nie-
zwykle cenne zbiory, obejmujàce kolekcj´ obra-
zów i rzeêb, bogato zdobione meble, militaria
oraz wyroby rzemios∏a artystycznego. W zam-
ku organizowane sà koncerty muzyczne i spek-
takle teatralne oraz uroczystoÊci okolicznoÊcio-
we. Obiekt po∏o˝ony jest w malowniczym 
11-hektarowym parku z pierwszej po∏owy
XVIII wieku, z cennymi okazami przyrodniczy-
mi, takimi jak: orzech czarny, k∏´k kanadyjski,
˝ywotnik olbrzymi.

Z zamkiem zwiàzanych jest wiele legend.
Jedna z nich mówi o przepi´knej kasztelanów-

nie oporowskiej, która mia∏a za-
kochaç si´ z wzajemnoÊcià w za-
konniku z pobliskiego konwen-
tu. Miejscem spotkania zako-
chanych by∏ loch ∏àczàcy zamek
z klasztorem. Pewnego jednak
razu nad biegnàcà, podziemny-
mi korytarzami dziewczynà za-
wali∏o si´ przejÊcie i przerwa∏o
raz na zawsze potajemne
schadzki. W miejscu tragedii do
dnia dzisiejszego tkwi g∏az, b´-
dàcy symbolem sprawiedliwoÊci.
Mieszkaƒcy Oporowa mówià, ˝e
w deszczowe, pochmurne dni,
w sàsiedztwie kamienia wydoby-
wajà si´ spod ziemi j´ki kasztela-
nówny. W okolicy mówi si ,́ ˝e
b´dà one tak d∏ugo trwa∏y, a˝
ktoÊ odnajdzie wejÊcie do pod-
ziemi i uwolni oporowskà bia∏à
dam .́ 

Nieopodal zamku znajduje si´
jeszcze jeden cenny zabytek – go-
tycki zespó∏ klasztorny Paulinów
z koÊcio∏em pod wezwaniem
Êwi´tego Marcina. Podobnie jak
zamek budowla ta powsta∏a z ini-
cjatywy arcybiskupa Oporow-
skiego oko∏o 1450 roku. Kom-

pleks przebudowano w okresie baroku, stàd
wspó∏czeÊnie wiele elementów architektonicz-
nych i nieomal˝e ca∏e wyposa˝enie wn´trza sà
barokowe. Âwiàtynia jest budowlà jednonawo-
wà z prostokàtnym prezbiterium i sklepieniem
krzy˝owo-˝ebrowym. Od po∏udnia do koÊcio∏a
przylega murowany, dwuskrzyd∏owy budynek
klasztoru, wzniesiony oko∏o 1453 roku, przebu-
dowany w 1779 roku. W XVII wieku miejsco-
wym przeorem by∏ ojciec Augustyn Kordecki –
obroƒca Jasnej Góry podczas potopu szwedz-
kiego w 1655 roku.

Âredniowieczne zamczysko najpi´kniej wy-
glàda w promieniach letniego s∏oƒca. Warto za-
tem pojechaç do Oporowa w najbli˝szym czasie.
A lubiàcych przygody, zach´cam do poszuki-
waƒ tajnego wejÊcia do lochów i uwolnienia
kasztelanówny.

Piotr Machlaƒski

Oporowska
fortalicja
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sport

Przez lata sukcesy p∏ywaków MKS Trójka
by∏y wizytówkà ∏ódzkiego sportu m∏odzie˝o-
wego. Medale uczniów Szko∏y Podstawowej
nr 173, III Liceum Ogólnokszta∏càcego i 5.
Gimnazjum, bo w nich zdobywa∏o wiedz´
najwi´cej p∏ywaków Trójki, przesàdza∏y
o wysokiej pozycji województwa w krajo-
wych klasyfikacjach sportu przez ma∏e „s”.
Z∏ote, srebrne i bràzowe krà˝ki – jak to me-
dale – mia∏y jednak i swojà drugà stron .́ By-
∏y bowiem Êwietnym alibi dla pasywnoÊci
sterników sportu, lekcewa˝enia potrzeb Êro-
dowiska p∏ywackiego, a w najlepszym wy-
padku spychania na dalszy plan sygna∏ów,
próÊb i nawet najciekawszych pomys∏ów. Bez
wzgl´du na to, jak wyglàda∏y ∏ódzkie baseny,
ile ich by∏o i o jakim standardzie, medale p∏y-
waków i tak same wpada∏y do sportowego
skarbca. O Êcian´ oboj´tnoÊci, a czasem nie-
ch´ci i ignorancji, odbija∏y si´ ostrze˝enia
dziennikarzy, ˝e ten mechanizm b´dzie si´
sam nap´dza∏ tylko do czasu. 

Wkrótce minie 10 lat od czasu, kiedy
¸ódê straci∏a – jak mawiajà czasem spor-
towcy o swoich pora˝kach – „na w∏asnà
proÊb´” szans´ na 50-metrowà krytà p∏ywal-
ni .́ A trzeba by∏o do∏o˝yç zaledwie 5 pro-
cent wartoÊci inwestycji i oczywiÊcie znaleêç
miejsce. To przeros∏o zarzàdców miasta,
aspirujàcego wówczas do miana milionowe-
go. Nie przeros∏o natomiast w∏adz Warsza-
wy i oto stolica ma p∏ywalni´ wymarzonà
przez... ∏odzian. 

Zadaniem ponad si∏y ∏ódzkiego Êrodowi-
ska okaza∏o si´ równie˝ otworzenie szko∏y
mistrzostwa sportowego. Od lat z powodze-
niem funkcjonujà SMS w nieporównanie
mniejszych oÊrodkach, np. w Raciborzu, ale
nie w ¸odzi. Nikomu nie zale˝y te˝, aby dzia-
∏a∏a w naszym mieÊcie wyczynowa sekcja
akademicka. Mog∏aby skupiaç sportowców
studentów. Przed laty sekcja AZS w Gdaƒ-
sku by∏a atrakcyjniejsza dla czo∏owych p∏y-
waków ni˝ warszawska i wybra∏a jà m.in.
trzykrotna olimpijska i wielokrotna meda-
listka mistrzostw Europy Alicja P´czak.
¸ódê nie mo˝e zaoferowaç kompletnie nicze-
go kadrowiczom, którzy tak znakomicie spi-
sali si´ na mistrzostwach Êwiata w Montre-
alu. B´dà zdobywali medale dla stolicy,
Szczecina, Lublina, Krakowa, Gdaƒska i Ra-
ciborza, ale nie dla ¸odzi. 

Za sprawà sukcesów Otylii J´drzejczak
powsta∏ w kraju p∏ywacki boom. Coraz wi´-
cej rodziców prowadzi swoje pociechy na
p∏ywalnie. Efekty przychodzà szybko, bo
p∏ywanie to sport wczesnej specjalizacji. Na
mistrzoswach Europy juniorów po raz
pierwszy Polsk´ reprezentowa∏a a˝ 30-oso-
bowa ekipa i po raz pierwszy mogliÊmy cie-
szyç si´ a˝ z 11 medali. Nigdy nie reprezen-
towa∏a Polski na doros∏ych mistrzostwach
tak liczna dru˝yna (17 osób), jak w lipcu
w Montrealu. Nigdy te˝ nie odnios∏a takich
sukcesów. Otylia da∏a impuls i tam gdzie go
wykorzystano, b´dà olimpijczycy na Pekin

2008. W ¸odzi tymczasem pojawi∏ si´ zwia-
stun kryzysu. Na letnich mistrzostwach Pol-
ski w kategoriach m∏odzie˝owych by∏o mniej
medali ni˝ zwykle. WÊród 12-latków jedyne
dwa medale dla województwa zdoby∏ To-
masz Zajàc z Wikinga Tomaszów. 13-latko-
wie przywie˝li te˝ zaledwie dwa: sztafeta
Trójki i Patryk Placek z SKS 137 Delfin.
Wiktor D´ga ze Skry Be∏chatów i Rafa∏ Gà-
siorowski z Nawy Skierniewice oraz jedyna
∏odzianka – Adrianna Cholewa ratowali ho-
nor ∏ódzkiego na podium w mistrzostwach
14-latków. W rozegranych na p∏ywalni Ani-
lany mistrzostwach 15-latków niegdysiejszy
potentat Trójka wystawi∏ tylko... 5 zawodni-
ków. Z Warszawy przyjecha∏o natomiast 45.
Województwo ∏ódzkie zdoby∏o 9 medali,
a stolica 53. Z ∏odzian tylko mistrzyni Euro-
py juniorek Luiza Hryniewicz (Trójka) by∏a
indywidualnoÊcià zawodów, a do walki
o medale w∏àczyli si´ jeszcze Justyna Ham-
pel z Trójki i Piotr Jachowicz ze Startu. Nie-
co lepiej wypadli 16-latkowie – 20 medali, ale
tak˝e poni˝ej oczekiwaƒ. Liczyli si´ skiernie-
wiczanie Joanna Charzewska i Sebastian
Krawczyk, be∏chatowianka Dominika ˚ak,
Sebastian Kasza z ∏ódzkiej Jedynki, Micha∏
Przydonik i Mateusz Woêniak z Trójki oraz
Rafa∏ Rdzeƒ ze Startu. Osiem medali zdoby-
∏a ¸ódê na ogólnopolskiej olimpiadzie m∏o-
dzie˝y (do lat 18). Ze z∏ota cieszyli si´ Kry-
styna Wieczerzak i ¸ukasz Ochmaƒski
z Trójki, a bràz zdobyli ich koledzy klubowi:
Aleksandra Witkowska i Adrian Pawlak.
WÊród seniorów liczy si´ w rywalizacji o mi-
nima na imprezy mistrzowskie w zasadzie
tylko Aleksandra Urbaƒczyk z Trójki. Me-
dali jest wi´c mniej ni˝ zwykle. Za to sà ba-
seny z nieogrzewanà wodà i zdewastowany-
mi nieckami. Jedynie Anilana nadaje si´ do
treningu, ale przecie˝ tam prowadzona jest
równie˝ dzia∏alnoÊç komercyjna, trenujà wa-
terpoliÊci i adeptki najm∏odszej ∏ódzkiej sek-
cji sportowej – p∏ywania synchronicznego. 

Sukcesy Otylii J´drzejczak nie przek∏ada-
jà si´ w ¸odzi... na nic: ani na inicjatywy, ani
na inwestycje, ani na nowe pomys∏y organi-
zacyjne. To w polskim sporcie coraz bardziej
odró˝nia nasze miasto od innych oÊrodków.
Jest koniunktura na p∏ywanie, pociàg odje˝-
d˝a, a ¸ódê p∏ynie sobie niemrawo w∏asnym
tempem. 

Marek Kondraciuk
„Dziennik ¸ódzki” 

Fot. Grzegorz Ga∏asiƒski 
„Dziennik ∏ódzki”

Luiza Hryniewicz z MKS Trójka, 15-letnia mistrzyni Europy z Budapesztu 
na 50 m klasycznym, jest drugà obok Oli Urbaƒczyk nadziejà ∏ódzkiego p∏ywania 
na olimpiad´ Pekin 2008.

Co ma ¸ódê z Otylii?


