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Od  8 do 12 paêdziernika odbywa∏y si´ w Kolonii Mi´dzyna-
rodowe Targi ˚ywnoÊci ANUGA, na których Województwo
¸ódzkie reprezentowa∏a delegacja ze Stanis∏awem Olasem,
cz∏onkiem zarzàdu Województwa ¸ódzkiego na czele. Na tar-
gach ANUGA prezentowa∏o si´ ∏àcznie oko∏o 6 tys. wystaw-
ców z 90 krajów (w tym 130 firm z Polski) na powierzchni
oko∏o 286 tys. m2 w 14 halach ekspozycyjnych.
Tegoroczne targi wzorem lat poprzednich podzielone by∏y na
dziesi´ç sektorów tematycznych: Anuga Fine Food – podsta-
wowe artyku∏y spo˝ywcze i produkty delikatesowe, Anuga
Gourmet – specja∏y, Anuga Chilled Food – Êwie˝e produkty
typu convenience z owocami, warzywami i rybami, Anuga
Meat – mi´so,w´dliny, dziczyzna, drób, Anuga Frozen Food –
mro˝onki i lody, Anuga Dairy – produkty mleczarskie, Anuga
Bread & Bakery and Hot Beverages – chleb, produkty piekar-
nicze i goràce napoje, Anuga Drinks – napoje alkoholowe i
bezalkoholowe, Anuga CateringTec – technika dla gastrono-
mii oraz Anuga RetailTec – technika i us∏ugi dla handlu deta-
licznego.
Na stoisku Województwa ¸ódzkiego prezentowa∏y si´ trzy
firmy z regionu: Ogólnopolskie Zrzeszenie Hodowców Prze-
piórek, Dziczyzny, Ptactwa ¸ownego i Zwierzàt Futerkowych
z Radomska i dwa przedsi´biorstwa z bran˝y przetwórstwa
owocowo-warzywnego: „Vitapol” Sp. z o.o. z Osjakowa i PHU
„Jag” z Konopnicy.
Targi by∏y równie˝ okazjà do bezpoÊredniego promowania
naszego regionu. Stanis∏aw Olas, Stanis∏aw Fontaƒski, dyrek-
tor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Ârodowiska Urz´du
Marsza∏kowskiego i Gra˝yna Walczak, naczelnik Wydzia∏u
Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzili rozmowy, mi´-
dzy innymi z konsul Danutà Dominiak-Woêniak i wicekonsul
El˝bietà Nowocieƒ z Wydzia∏u Ekonomiczno-Handlowego 
w Kolonii. Delegacja goÊci∏a tak˝e w konsulacie, gdzie roz-
mawiano mi´dzy innymi o szansach wspó∏pracy mi´dzy
naszym regionem a Kolonià, a tak˝e o mo˝liwoÊciach wpro-
wadzenia na rynek niemiecki artyku∏ów rolnych charaktery-
stycznych dla naszego województwa, np. owoców, warzyw, 
a zw∏aszcza cebuli.
Trzeciego dnia targów odby∏ si´ Dzieƒ Polski, na który zapro-
szone zosta∏y wszystkie firmy polskie, a tak˝e przedstawiciele.
Podczas spotkania prowadzone by∏y liczne rozmowy, które
da∏y firmom mo˝liwoÊç przedstawienia dzia∏alnoÊci, zaprezen-
towania swoich artyku∏ów, wymiany doÊwiadczeƒ i nawiàzania
kontaktów handlowych.

A.G.

ANUGA 2005ANUGA 2005
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1 wt
2 Êr R.GILMAN

Blask ˝ycia g. 19.00
3 czw I. WYRYPAJEW

Dzieƒ Walentego g. 19.00 Blask ˝ycia g. 19.00
4 pt Dzieƒ Walentego g. 19.00 Blask ˝ycia g. 19.00
5 sb A. SUASSUNA Ni˝yƒski g. 19.00

Testament psa g. 19.00 (spektakl zamkni´ty)
6 nd Testament psa g. 19.00 Ni˝yƒski g. 19.00

(spektakl zamkni´ty)
7 pn
8 wt J. G¸OWACKI K. BIZIO

Antygona w Nowym Jorku Toksyny 
g. 19.00 g. 19.00

9 Êr Antygona w Nowym Jorku M. RAVENHILL Toksyny 
g. 11.00, 19.00 Polaroidy g. 19.00 g. 19.00

10 czw Antygona w Nowym Jorku Polaroidy g. 19.00 Toksyny 
g. 11.00 g. 19.00

11 pt
12 sb N. KOLADA F. SCHILLER

Merylin Mongo∏ g. 19.00 Intryga i mi∏oÊç 
g. 19.00

13 nd Merylin Mongo∏ g. 19.00 Intryga i mi∏oÊç g. 19.00
14 pn
15 wt Antygona w Nowym Jorku A. MILLER

g. 11.00 Âmierç komiwoja˝era
16 Êr Antygona w Nowym Jorku K. KOSTIENKO Âmierç komiwoja˝era

g. 11.00 Klaustrofobia g. 19.00 g. 19.00
17 czw Pomaraƒcze i mandarynki Klaustrofobia g. 19.00 Âmierç komiwoja˝era

g. 19.00 g. 19.00
18 pt Pomaraƒcze i mandarynki T. JONIGK

g. 19.00 Sprawcy g. 19.00

ZZ zzaappiisskkóóww NNii˝̋yyƒƒsskkiieeggoo
26 listopada na Scenie Kameralnej Teatru im. Stefana

Jaracza odb´dzie si´ premierowe przedstawienie zatytu∏owa-
ne „Ni˝yƒski”. Spektakl inspirowany jest „Dziennikami”
wybitnego choreografa i tancerza Wac∏awa Ni˝yƒskiego
(1889-1950) w t∏umaczeniu Grzegorza WiÊniewskiego. 

„Dzienniki” to wstrzàsajàcy zapis stanów emocjonal-
nych jednego z najwi´kszych twórców baletu XX wieku.
Obejmujà one okres szeÊciu tygodni „od ostatniego
publicznego wyst´pu artysty do zamkni´cia go w szpitalu
psychiatrycznym”. Widowiska baletowe Ni˝yƒskiego to
synteza taƒca, muzyki i scenografii, nasycona dramaty-
zmem i ekspresjà. Ni˝yƒski zmieni∏ tak˝e styl, nada∏ nowy
kierunek klasycznemu taƒcowi m´skiemu. U szczy-
tu powodzenia zaczà∏ zdradzaç objawy choro-
by psychicznej. Karier´ zakoƒczy∏ w wieku
30 lat. Kolejnych kilkanaÊcie sp´dzi∏ 
w zak∏adach psychiatrycznych...

Wac∏awa Ni˝yƒskiego zagra Kamil Maç-
kowiak, absolwent Paƒstwowej Szko∏y
Baletowej w Gdaƒsku oraz Paƒstwowej Wy˝-
szej Szko∏y Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej
w ¸odzi. Swà wiedzà spektakl wspiera Tade-
usz Nasierowski, wybitny psychiatra, autor
znakomitej ksià˝ki biograficznej pt. „Gdy
rozum Êpi, a w mi´Êniach rodzi si´ ob∏´d”.

Adaptacja –- Waldemar Zawodziƒski 
i Kamil Maçkowiak; re˝yseria i sceno-
grafia – Waldemar Zawodziƒski;
choreografia i ruch sceniczny 
– E w a W y c i c h o w s k a ;  
kostiumy  – Izabela Stronias    

(GB)

TTeeaattrr iimm.. SStteeffaannaa JJaarraacczzaa ww ¸̧ooddzzii    LLIISSTTOOPPAADD SSeezzoonn 22000055//22000066
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19 sb Âmierç komiwoja˝era S. DALAGER Sprawcy g. 19.00
XXXV Jeleniogórskie Mi´dzy jawà a snem 
Spotkania Teatralne g. 9.00

20 nd Mi´dzy jawà a snem Sprawcy g. 19.00
g. 19.00

21 pn
22 wt E. BOGOSIAN M. O’ROWE

Seks, prochy i rock & roll Made in China g. 19.00
g. 19.00

23 Êr W. SHAKESPEARE Seks, prochy i rock & roll Made in China g. 19.00
Sen nocy letniej g. 10.00 g. 19.00

24 czw Sen nocy letniej g. 10.00 I. BAUERSIMA
norway.today g. 19.00

25 pt M. CARR norway.today g. 19.00
Widma g. 19.00

26 sb Widma g. 19.00 Ni˝yƒski g. 19.00
PPRREEMMIIEERRAA

27 nd Widma g. 19.00 Ni˝yƒski g. 19.00
PPRREEMMIIEERRAA

28 pn
29 wt Graj, klezmerska kapelo A. CZECHOW

g. 19.00 Wujaszek Wania g. 19.00
30 Êr Graj, klezmerska kapelo Wujaszek Wania g. 19.00

g. 19.00

TTeeaattrr iimm.. SStteeffaannaa JJaarraacczzaa  ww ¸̧ooddzzii

Dyrekcja Teatru zastrzega sobie mo˝liwoÊç zmian w repertuarze.
Biuro Obs∏ugi Widzów i Kasa Teatru ul. Jaracza 27, tel. (0 42) 633 15 33, 632 66 18

przyjmuje zg∏oszenia od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 8.30 - 19.00, w
soboty i w niedziele w godzinach 16.30 - 18.30.

Zapraszamy na stron´ internetowà Teatru: www.teatr-jaracza.lodz.pl

Wac∏aw Ni˝yƒski i odtwórca jego postaci – Kamil Maçkowiak
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foto. Andrzej Wach z albumu „Pejza˝ kulturowy
województwa ∏ódzkiego“.
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i Gospodarki Wodnej w ¸odzi 

paêdziernik 2005

Za miesiàc – 28 listopada – minie pi´ç lat od Êmierci Ryszarda Stanis∏awskiego, który
przez 25 lat kierowa∏ Muzeum Sztuki w ¸odzi. Studiowa∏ histori´ sztuki w Warszawie
i Pary˝u. By∏ kawalerem Legii Honorowej Republiki Francuskiej i Krzy˝a Komandorskie-
go z Gwiazdà Orderu Odrodzenia Polski. 

By∏em jego uczniem i – jak pami´tam – zawsze bola∏o go, ˝e niezmierzone bogactwo
∏ódzkiego Muzeum Sztuki spoczywa w magazynach. Dlatego wozi∏ sztuk´ polskà od Ge-
newy przez Nowy Jork po Sao Paulo, Meksyk i Buenos Aires. By∏ wybitnym cz∏owiekiem
i wspania∏ym nauczycielem.

Nie mam ˝alu do obecnego kierownictwa muzeum, ale nie ulega chyba wàtpliwoÊci,
˝e po Êmierci Ryszarda Stanis∏awskiego ranga naszej placówki nieco zmala∏a. Dzieje si´
tak dlatego, ˝e brakuje pieni´dzy, aby dzie∏a ∏ódzkiego muzeum prezentowaç w Polsce,
a tym bardziej za granicà. Aby màdrze dzie∏ami sztuki handlowaç: jedne pozyskiwaç, in-
nych pozbywaç si´.

Dlatego bardzo ciesz´ si´, ˝e 17 paêdziernika mój szef – marsza∏ek Stanis∏aw Witasz-
czyk i minister kultury Waldemar Dàbrowski podpisali umow´ o tym, ˝e Muzeum Sztu-
ki w ¸odzi b´dzie wspólnà placówkà samorzàdu województwa ∏ódzkiego 
i Ministerstwa Kultury. B´dzie wi´cej pieni´dzy dla muzeum i na modernizacj´ pofa-
brycznego budynku na terenie dawnych zak∏adów Poznaƒskiego, gdzie sztuka XX i XXI
wieku zacznie ˝yç wÊród jej mi∏oÊników.

WzroÊnie ranga placówki i spe∏ni si´ wielkie marzenie dyrektora Ryszarda Stanis∏aw-
skiego o powszechnym dost´pie do sztuki wspó∏czesnej zgromadzonej w ∏ódzkim mu-
zeum.

W∏odzimierz Mieczkowski

nr10(53)  22/10/2005  18:29  Page 1



W sierpniu 2005 roku stopa bezrobocia w
województwie ∏ódzkim wynosi∏a 18%, a
liczba zarejestrowanych w urz´dach pracy,
pierwszy raz od paêdziernika 2000 roku
spad∏a poni˝ej 200 tys. WrzeÊniowe dane
potwierdza∏y t´ tendencj´: pozostajàcych
bez pracy by∏o 196.446, czyli o 17.394 mniej
w porównaniu z wrzeÊniem 2004. Z aktyw-
nych form przeciwdzia∏ania bezrobociu,
finansowanych z Funduszu Pracy, skorzy-
sta∏o od poczàtku roku 23.269 mieszkaƒ-
ców regionu.

WÊród przyczyn poprawy sytuacji naj-
cz´Êciej wymienia si´ wzrost gospodarczy,
dzia∏alnoÊç ¸ódzkiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej przyciàgajàcej inwestorów, a
tak˝e zainteresowanie bezrobotnych zak∏a-
daniem w∏asnego biznesu. Teraz oczekiwa-
ny jest pierwszy w historii spadek stopy bez-
robocia poni˝ej Êredniej krajowej. W ciàgu
najbli˝szych 4-5 lat przewidujemy, ˝e liczba
zarejestrowanych w urz´dach pracy spadnie

do ok. 150 tys. Nasze oczekiwania sà realne.
Województwo ∏ódzkie od wielu lat wdra˝a
regionalnà strategi´ zatrudnienia przyj´tà
przez sejmik w 2003 roku, czyli w okresie,
kiedy stopa bezrobocia by∏a na poziomie
19,1 proc. Do naszego regionu kierowane sà
znaczne Êrodki finansowe na wspieranie
zatrudnienia z paƒstwowego Funduszu
Pracy i unijnego Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego. Dzi´ki tym pieniàdzom
wspieramy osoby d∏ugotrwale bezrobotne,
m∏odzie˝ zainteresowanà prowadzeniem
w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej, a tak˝e
przedsi´biorców. 

W 2005 roku województwo ∏ódzkie
otrzyma∏o 133 mln z∏ z Funduszu Pracy
na ∏agodzenie skutków bezrobocia i pro-
mocj´ zatrudnienia. Najwi´cej pieni´dzy
otrzyma∏a ¸ódê oraz powiaty, w których
stopa bezrobocia jest najwy˝sza: kutnow-
ski, zgierski, tomaszowski, radomszczaƒ-
ski, piotrkowski, pabianicki.

We wrzeÊniu wice-
marsza∏ek wojewódz-
twa Krzysztof
Makowski wystàpi∏
do ministra gospo-
darki i pracy o przy-
znanie kolejnych
Êrodków z FP. Decy-
zjà ministra 16
powiatów otrzyma∏o
5.266 tys. z∏. Pienià-
dze pozwolà samo-
rzàdom kontynu-
owaç realizacj´ pro-
gramów dla bezro-
botnych w najtrud-
niejszym na rynku
pracy okresie jesien-
no-zimowym. 

Ârodki Funduszu
Pracy sà podstawo-
wym narz´dziem
wsparcia osób zareje-
strowanych w urz´-
dach pracy i prowa-
dzenia aktywnych
form przeciwdzia∏a-
nia bezrobociu. W∏a-
dze powiatowe, zna-
jàc doskonale sytu-
acj´ na lokalnym
rynku pracy, same
podejmujà decyzje, o
jakà kwot´ wystàpià

do ministra oraz na jakà pomoc zostanie
ona przeznaczona. Ostatecznie o wysokoÊci
Êrodków dla samorzàdów zadecyduje mini-
ster – wyjaÊnia dyrektor Wojewódzkiego
Urz´du Pracy w ¸odzi Miros∏aw Kwiat-
kowski. 

W ramach dost´pnych instrumentów
rynku pracy bezrobotna m∏odzie˝ mog∏a 
w tym roku odbywaç sta˝e w instytucjach 
i firmach, zdobywajàc niezb´dne do wyko-
nywania zawodu umiej´tnoÊci; od poczàtku
roku skorzysta∏o z nich 7.177 osób. W przy-
gotowaniu zawodowym w miejscu pracy
wzi´∏o udzia∏ 2.621 bezrobotnych bez kwa-
lifikacji. W obu przypadkach uczestnikom
przys∏uguje stypendium w wysokoÊci zasi∏-
ku dla bezrobotnych, tj. 521,90 z∏ brutto.
Urz´dy pracy kierowa∏y bezrobotnych do
prac interwencyjnych i robót publicznych. Z
tej formy pomocy skorzysta∏o ponad 7 tys.
osób. Zainteresowani prowadzeniem dzia-
∏alnoÊci gospodarczej mogli ubiegaç si´ o
przyznanie dotacji na rozpocz´cie w∏asnego
biznesu w wysokoÊci do 500% przeci´tnego
wynagrodzenia, obecnie 11.592 z∏. Bezro-
botni mieszkaƒcy województwa ∏ódzkiego
ch´tnie decydowali si´ sami stworzyç sobie
miejsce pracy. Takich osób od poczàtku
roku by∏o 1.018. 

Fundusz Pracy to równie˝ pieniàdze dla
przedsi´biorców. Pracodawcy, którzy
ponieÊli koszty wyposa˝enia lub doposa˝e-
nia stanowiska pracy dla bezrobotnego
skierowanego przez urzàd pracy, otrzymujà
refundacj´ wydatków w wysokoÊci do 300%
przeci´tnego wynagrodzenia. DziÊ jest to
6.955 z∏. Jednym z warunków jest zatrud-
nienie takiej osoby przez rok, w pe∏nym
wymiarze czasu pracy. Prac´ w tej formie
podj´∏o 712 osób. Przedsi´biorcom przys∏u-
guje tak˝e refundacja kosztów poniesionych
z tytu∏u op∏acanych sk∏adek na ubezpiecze-
nie spo∏eczne bezrobotnego, zatrudnionego
na podstawie umowy o prac´ na minimum
12 miesi´cy.

Takie sà fakty, choç s∏yszy si´ ju˝ o
pomys∏ach likwidacji Funduszu Pracy, a
problemy bezrobotnych ma rozwiàzywaç
„niewidzialna r´ka rynku”. 

W powiecie, który nie przyciàga inwesto-
rów, Fundusz Pracy jest jedynym narz´-
dziem, dzi´ki któremu bezrobotni mogà
liczyç na jakàkolwiek pomoc. 

Pawe∏ Koz∏owski
rzecznik prasowy WUP w ¸odzi

2 www.lodzkie.plPismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego
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Z bud˝etu dla bezrobotnych

Przy internetowym kiosku informacyjnym 
w Wojewódzkim Urz´dzie Pracy w ¸odzi. 
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Województwo ∏ódzkie ma jeszcze 
56 mln z∏ z Unii Europejskiej 

i bud˝etu paƒstwa na pomoc dla osób
zagro˝onych bezrobociem. Za pieniàdze te
mo˝emy m.in. organizowaç szkolenia j´zy-
kowe, kursy zawodowe, a tak˝e prowadziç
doradztwo i poÊrednictwo pracy. Znaczna
cz´Êç przyznanych funduszy mo˝e jednak
przepaÊç! W naszym regionie realizowa-
nych jest bowiem ma∏o projektów tego
typu.

Z pieni´dzy Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego (EFS) mo˝liwe jest wsparcie
dla osób pracujàcych, chcàcych podnosiç
swoje kwalifikacje zawodowe, rolników
zainteresowanych odejÊciem do innych sfer
gospodarki oraz pracowników restruktu-
ryzowanych bàdê likwidowanych zak∏a-
dów obj´tych zwolnieniami grupowymi.
Projekty mogà przygotowywaç instytucje
szkoleniowe, organizacje pozarzàdowe,
zwiàzki zawodowe, przedsi´biorcy, szko∏y i
uczelnie wy˝sze, powiatowe urz´dy pracy
oraz samorzàdy. 

Z przyznanych na lata 2004-06 Êrodków
wykorzystaliÊmy tylko 15 mln z∏. Realizo-
wanych jest 31 projektów, w wi´kszoÊci
przeznaczonych dla osób pracujàcych.
Je˝eli nowe nie zostanà zarekomendowane
do realizacji w 2006 roku, pieniàdze unijne
przepadnà, a na lata 2007-13 unia zmniej-
szy wysokoÊç pomocy dla naszego regionu.

Ze wzgl´du na proce-
dury, wnioski powinny
byç z∏o˝one do Woje-
wódzkiego Urz´du
Pracy w ¸odzi odpo-
wiednio wczeÊnie. Jest
to zatem ostatni
moment na przedsta-
wienie dobrych pomy-
s∏ów dla osób zagro˝o-
nych bezrobociem –
podkreÊla wicemarsza-
∏ek województwa
Krzysztof Makowski.

Czas p∏ynie, a pie-
ni´dzy ubywa g∏ównie
ze wzgl´du na nieko-
rzystny kurs euro. Dla-
tego te˝ zarzàd woje-
wództwa wystàpi∏ z
inicjatywà promowa-
nia idei wykorzystania
funduszy unijnych. W
lipcu Krzysztof
Makowski wystosowa∏
pisma do starostów
powiatów oraz prezy-
dentów miast o naj-
wy˝szej stopie bezro-
bocia, w których

zach´ca∏ do przygotowywania projektów
wspó∏finansowanych z EFS; przedstawi∏
tak˝e propozycj´ pomocy przy pisaniu
wniosku. Dotychczas nie otrzymaliÊmy
jednak ze strony samorzàdowców ˝adnej
odpowiedzi w tej sprawie. 

Promocj´ funduszy unijnych prowadzi-
my wspó∏pracujàc z mediami. W sierpniu
wicemarsza∏ek Krzysztof Makowski zwró-
ci∏ si´ za poÊrednictwem dziennikarzy z
apelem do instytucji i samorzàdów o
wi´kszà inicjatyw´ w przygotowywaniu
projektów. 

Mo˝liwoÊci pomocy osobom zagro˝o-
nym utratà pracy zwi´kszy∏y si´ dzi´ki
przystàpieniu Polski do wspólnoty euro-
pejskiej – mówi Krzysztof Makowski. 
– Z Brukseli p∏ynie do nas du˝y strumieƒ
pieni´dzy. Warto po nie si´gaç, poniewa˝
przy minimalnych kosztach mo˝emy szko-
liç mieszkaƒców, zwi´kszajàc ich szanse na
lokalnym rynku pracy i na znalezienie
nowego zatrudnienia. Wk∏ad finansowy
projektodawcy wynosi zaledwie 5% warto-
Êci projektu; udzia∏ w szkoleniach najcz´-
Êciej odbywa si´ za symbolicznà op∏at ,́
bàdê jest nieodp∏atny. 

Akcja informacyjna prowadzona jest
równoczeÊnie w urz´dach miast i
gmin, starostwach powiatowych
i urz´dach pracy. Przeprowa-
dziliÊmy ponad 50 spo-
tkaƒ informacyjnych,

przeszkoliliÊmy 1.200 osób. Instytucje
zainteresowane wyst´powaniem o Êrodki 
z EFS mogà równie˝ korzystaç z serwisu
internetowego WUP. W ciàgu miesiàca
notujemy oko∏o 3 tys. wejÊç internautów
poszukujàcych praktycznych informacji na
ten temat – informuje Miros∏aw Kwiatkow-
ski, dyrektor Wojewódzkiego Urz´du
Pracy w ¸odzi. Projektodawcy cz´sto
narzekajà na skomplikowane procedury
przygotowania projektu. Spotkania s∏u˝à
w∏aÊnie wyjaÊnianiu podobnych wàtpliwo-
Êci zwiàzanych z technicznymi aspektami
tworzenia wniosku – dodaje Kwiatkowski.  

Niewykorzystane dotychczas unijne
miliony zainteresowa∏y te˝ cz∏onków Woje-
wódzkiej Rady Zatrudnienia. Na jej wrze-
Êniowym posiedzeniu podj´to uchwa∏´
skierowanà do powiatowych rad zatrud-
nienia, która powinna przekonaç do
korzystania z unijnych pieni´dzy dla
poprawy sytuacji na lokalnym rynku
pracy. Inicjatywa rady wojewódzkiej wyni-
ka z troski o popraw´ warunków ˝ycia
mieszkaƒców regionu, co nieod∏àcznie
wià˝e si´ ze zwi´kszaniem szans na znale-
zienie nowej pracy. 

W sierpniu w ¸ódzkiem 900 pracowni-
ków restrukturyzowanych firm obj´tych
by∏o zwolnieniami grupowymi. Niestety,
dotychczas nie ma projektów mogàcych
pomóc tym osobom w znalezieniu pracy.
Wierz´ jednak – mówi Krzysztof Makow-
ski – ˝e uda nam si´ zach´ciç instytucje
rynku pracy i samorzàdy do szkolenia
osób zagro˝onych bezrobociem za unijne
pieniàdze, w nowych zawodach. Zarzàd
województwa, wspólnie z WUP w ¸odzi,
b´dzie do skutku przekonywa∏ o korzy-
Êciach z wynikajàcych z przygotowywania
projektów wspó∏finansowanych z unii –
dodaje wicemarsza∏ek województwa.

W listopadzie planowane jest semina-
rium, z udzia∏em samorzàdowców, poÊwi´-
cone mo˝liwoÊciom wykorzystania Êrod-
ków z Europejskiego Funduszu Spo∏eczne-
go. Szczegó∏owych informacji nt. EFS
udziela Punkt Informacyjny EFS w WUP
w ¸odzi, ul. Wólczaƒska 49, 
tel. (0-42) 632 01 12 wew. 137, fax: 636 91 82 
lowuefs@mm.com.pl, 
adres internetowy:
http://efs.wup.lodz.pl. 

Pawe∏ Koz∏owski
Ma∏gorzata Garstka

Wykorzystamy 
unijne miliony?
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Pierwsze dni listopada sà nierozerwalnie
zwiàzane ze wspominaniem zmar∏ych krew-
nych i przyjació∏ oraz refleksjà nad przemija-
niem. Wi´kszoÊç z nas odczuwa, ˝e powa˝ny
i nieco smutny nastrój Wszystkich Âwi´tych
i Dnia Zadusznego wspó∏gra z aurà, jakà roz-
tacza zamierajàca, jesienna przyroda, jednak
zapalajàc znicze i sk∏adajàc kwiaty na grobach
bliskich, nie zawsze zdajemy sobie spraw´
z d∏ugiej tradycji i genezy oddawania czci zmar-
∏ym oraz z tego, ˝e nasi przodkowie czynili to
wielokrotnie w ciàgu roku.

Na prze∏omie XIX i XX w. w dniu Wszyst-
kich Âwi´tych mieszkaƒcy wsi porzàdkowali
groby i przygotowywali wieƒce ze Êwierku
lub jod∏y, w Êrodkowej Polsce nazywano je
koronami. W tym dniu, poÊwi´conym upa-
mi´tnieniu wszystkich, którzy osiàgn´li zba-

wienie, uczestniczono w uroczystej mszy.
W Dzieƒ Zaduszny, poÊwi´cony pami´ci
wszystkich zmar∏ych, szczególnie tych jeszcze
nie zbawionych, ch∏opi zanosili na mogi∏y
najbli˝szych przygotowane wczeÊniej wieƒce
i zapalali Êwieczki. Niepraktykowanym ju˝
dziÊ zwyczajem zwiàzanym z Dniem Zadusz-
nym  by∏o udzielanie ja∏mu˝ny ˝ebrakom,
którzy licznie gromadzili si´ przed bramami
cmentarzy. Mieszkaƒcy wsi obdarowywali
˝ebraków ˝ywnoÊcià: chlebem, serem s∏oni-
nà, kie∏basà, rzadziej lnianà lub we∏nianà

prz´dzà czy pieni´dzmi. W niektó-
rych regionach naszego kraju przy-
gotowywano w tym celu specjalne
pieczywo, np. w Opoczyƒskiem by∏y
to podp∏omyki, a w ¸owickiem
pszenne placki zwane zaduszkami
lub bu∏ki – dziadowskie rozdajniki.
W podzi´kowaniu za ja∏mu˝n´ ˝e-
bracy modlili si´ za dusz´ zmar∏ego,
którego imi´ wymieni∏ ofiarodawca. 

Zwyczaj obdarowywania ˝ebra-
ków jedzeniem stopniowo zanika∏,
w okresie mi´dzywojennym nie by∏
ju˝ praktykowany w wi´kszoÊci
regionów ziem polskich. Jednak nie
oznacza to, i˝ ˝ebracy znikn´li spod
cmentarzy na wsiach i w miastach.
Przeciwnie – nadal gromadzili si´
tam licznie, zarówno we Wszystkich
Âwi´tych, jak i w Dzieƒ Zaduszny.
Przy tej okazji obdarowywani byli
niewielkimi sumami w gotówce
w zamian za modlitw´ w intencji
zmar∏ego krewnego czy przyjaciela.
Wierzono powszechnie, ˝e w ten
sposób mo˝na ul˝yç poÊmiertnemu
losowi zmar∏ych. ˚ebracy symboli-
zowali pokor´ – cnot ,́ która zgod-
nie z doktrynà chrzeÊcijaƒskà nada-
wa∏a wartoÊç ubóstwu. Dzi´ki temu
byli uprzywilejowanymi poÊrednika-
mi mi´dzy cz∏owiekiem i Bogiem
oraz or´downikami próÊb do Niego.   

W rozdawaniu ˝ebrakom ja∏mu˝-
ny w naturze etnografowie widzà
pozosta∏oÊç obrz´dowego karmie-
nia dusz zmar∏ych. Jeszcze w XIX w.
na terenie Êrodkowej Polski w za-
duszki sk∏adano na grobach jedze-
nie – chleb, ciasto, s∏onin´ lub mi´-

so, by, jak mówiono, dusze mia∏y si´ czym
po˝ywiç. W ¸´czyckiem zostawiano na noc
w izbie chleb z mas∏em i serem dla dusz
zmar∏ych przodków. Pomi´dzy dwiema
wspomnianymi wy˝ej praktykami obrz´do-
wymi mieÊci si´ interesujàcy zwyczaj z Opo-

czyƒskiego – noszono tam na groby chleb,
nast´pnie cz´Êciowo  go spo˝ywano, a reszt´
rozdzielano mi´dzy ubogich i s∏ugi koÊcielne.  

Tradycyjna ludowa religijnoÊç opiera∏a si´
oczywiÊcie na za∏o˝eniach religii chrzeÊcijaƒ-
skiej, jednak zawiera∏a elementy o starszej
genezie, które razem tworzy∏y jednak spójnà
ca∏oÊç. Ze wzgl´du na bardzo skromne êró-
d∏a niewiele wiemy o dawnych przedchrze-
Êcijaƒskich wierzeniach naszych przodków,
niewàtpliwie zak∏ada∏y one  jakàÊ form´ po-
Êmiertnego istnienia cz∏owieka. Zak∏ada∏y
równie˝ mo˝liwoÊç kontaktu ˝ywych i zmar-
∏ych oraz wp∏ywania tych ostatnich na ˝ycie
na ziemi. Wierzenia i obrz´dy wiàzane z od-
dawaniem czci zmar∏ym by∏y najbardziej
rozbudowane na wschodniej S∏owiaƒszczyê-
nie. Badane i opisywane w XIX w. przez et-
nografów powszechne w tradycyjnej kultu-
rze ludowej przekonania nosi∏y Êlady daw-
nych, przedchrzeÊcijaƒskich wierzeƒ. Szcze-
gólnie wa˝nym ich elementem by∏y  zaÊwia-
towe istoty, które mog∏y wp∏ywaç na losy
ludzi. WÊród tych bytów nale˝y wymieniç
przede wszystkim demony, które powstawa-
∏y jakoby z dusz zmar∏ych nag∏à Êmiercià,
nieochrzczonych dzieci, samobójców, grzesz-
ników. Demony bytujàce pomi´dzy tym
i tamtym Êwiatem mog∏y byç dla ludzi bar-
dzo groêne. W kontakcie z ˝ywymi pozosta-
wa∏y tak˝e duchy innych zmar∏ych – liczne
zachowania obrz´dowe praktykowane przy
okazji ró˝nych dorocznych Êwiàt, szczególnie
Wigilii,  Êwiadczà o próbach nawiàzania z ni-
mi kontaktu oraz pozyskania ich przychyl-
noÊci, a poprzez wró˝by, wykorzystywania
ich wiedzy o przysz∏oÊci.  

Elementy zwiàzane z oddawaniem czci
zmar∏ym by∏y szczególnie liczne w obrz´do-
woÊci prawos∏awnej – zgodnie z nià wierni
odwiedzali groby bliskich przy okazji ka˝dego
Êwi´ta. W okresie wielkanocnym prawos∏awni
ch∏opi na miejsca wiecznego spoczynku zano-
sili pisanki i Êwiàteczne potrawy. Zwyczaj ten
zachowa∏ si´ gdzieniegdzie do dziÊ. W przed-
dzieƒ Zielonych Âwiàtek odprawiano w cer-
kwiach msz´ za zmar∏ych przodków. Uczest-
nicy przynosili do Êwiàtyni dary – chleb, s∏oni-
n ,́ mas∏o, jajka, owoce. Zostawiano je dla po-
pów odprawiajàcych nabo˝eƒstwo lub roz-
dzielano mi´dzy ubogich. 

Na terenie Litwy i Bia∏orusi jeszcze w XIX w.
praktykowano obrz´dy ku czci zmar∏ych
zwane dziadami – tak bowiem okreÊlano
przodków.  Przygotowane jedzenie i napoje
oraz modlitwy zgromadzonych mia∏y przy-
nieÊç ulg´ duszom czyÊçcowym. Tradycja na-
kazywa∏a urzàdzaç dziady dwa razy do roku
– jesienià i wiosnà.

Barbara Chlebowska 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w ¸odzi

tradycja

Âwiat ˝ywych, Êwiat zmar∏ych

Cmentarz w Piotrkowie Trybunalskim
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Na terenie województwa ∏ódzkiego prowa-
dzà dzia∏alnoÊç duszpasterskà dwie prawo-
s∏awne parafie. KiedyÊ by∏o ich wi´cej. Za∏o˝o-
na wczeÊniej znajduje si´ w Piotrkowie Trybu-
nalskim; póêniejsza jest w ¸odzi. 

Pierwszymi wyznawcami prawos∏awia, któ-
rzy zamieszkali na sta∏e w Piotrkowie, byli Gre-
cy, uchodêcy spod tureckiego jarzma. Pojawili
si´ na ziemi piotrkowskiej gdzieÊ na poczàtku
XVIII wieku, tworzàc z biegiem czasu znaczà-
cà diaspor .́ Przewa˝nie pochodzili ze szlachty
i stanu mieszczaƒskiego. Wielu zaj´∏o si´ han-
dlem i dzia∏alnoÊcià rzemieÊlniczà. S∏ynàce z to-
lerancji wyznaniowej w∏adze przedrozbiorowej
Polski wyrazi∏y zgod´ na wybudowanie dla
przybyszy z Hellady Êwiàtyni, w której mieliby
oni swobod´ kultywowania tradycji wyniesio-
nych ze swej um´czonej przez muzu∏maƒskich
najeêdêców ojczyzny oraz przekazywania ich
kolejnym pokoleniom. 

Gmach cerkwi nie przetrwa∏ do naszych cza-
sów. Oko∏o roku 1780 w pobli˝u skrzy˝owania
ulic S∏owackiego i Sienkiewicza, gdzie obecnie
znajduje  si  ́prawos∏awny dom parafialny, za∏o-
˝ono dla greckiej kolonii cmentarz, na którym
uchodêcy i ich potomkowie chowani byli jesz-
cze w latach 20. XIX w. W 1848 roku nekro-
poli  ́zamkni´to. Na Êlady dawnych mogi∏
natrafiono ponownie pod koniec lat 60.
ubieg∏ego wieku podczas prowadzenia
prac budowlanych. Wspomnieç nale˝y,
i  ̋cz´Êç Greków, szukajàc lepszych wa-
runków do ˝ycia, opuÊci∏a ziemi  ́ i
osiedli∏a si  ́w ¸odzi, która pod zabo-
rem rosyjskim sta∏a
si´ centrum przemy-
s∏u bawe∏nianego.

W czasach Królestwa Polskiego spo∏ecz-
noÊç Piotrkowa i okolic stopniowo nabiera∏a
wielonarodowego charakteru. Mia∏ na to
wp∏yw rozwój rzemios∏a i handlu, a nast´pnie
kilku ga∏´zi przemys∏u. Wi´kszoÊç mieszkaƒ-
ców stanowili Polacy, ̊ ydzi i Niemcy. Osiedla-
li si´ te˝ ca∏ymi rodzinami prawos∏awni Rosja-
nie – urz´dnicy carskiej administracji, wojsko-
wi, przedstawiciele inteligencji, kupcy i rze-
mieÊlnicy. Podobnie jak w ¸odzi, tworzyli oni
tu „czwartà kultur´”. Kiedy w 1867 roku
Piotrków og∏oszono stolicà guberni, z myÊlà
o nich przebudowano niewielkich rozmiarów
kaplic ,́ wzniesionà na planie krzy˝a greckiego
w 1848 przez projektanta A. Go∏oƒskiego, na
okazalszà cerkiew. Realizacji projektu podjà∏

si´ budowniczy Ignacy Markiewicz. Cerkiew
zaprojektowa∏ znany architekt rosyjski I.W.
Sztrema. Prace przy budowie Êwiàtyni trwa-

∏y od 1869 do 1870 roku. Zwi´kszono
wówczas cz´Êç o∏tarzowà, dobudowano
dwie boczne absydy oraz od strony po∏u-
dniowej wie˝ ,́ a znacznà cz´Êç wyposa˝e-
nia wn´trza sprowadzono ze stolicy cesar-
stwa rosyjskiego – Sankt Petersburga.
Z okresu poprzedzajàcego rozbudow´
pochodzi ikonostas, który oddziela
o∏tarz od reszty pomieszczenia. Cer-
kiew pw. Wszystkich Âwi´tych po-
sadowiona jest przy ul. S∏owackie-

go 15. Do Êwiàtyni tej jeszcze
w nieodleg∏ych nam latach
ucz´szczali leciwi biali emi-

granci rosyjscy na podnios∏e
bizantyjskie liturgie. Wspó∏cze-
Ênie wi´kszoÊç wiernych stano-
wià wyznawcy prawos∏awia

pochodzenia bia∏oruskiego
i ukraiƒskiego przybyli do

miasta po II wojnie Êwiato-
wej.

Przy ul. Cmentarnej, w kompleksie
cmentarzy ewangelickiego i rzymskokato-
lickiego, piotrkowska nekropolia prawo-
s∏awna zosta∏a oddana do u˝ytku pod ko-
niec I po∏owy XIX stulecia. Znajduje si´ na
niej wi´cej zachowanych zabytkowych gro-
bów ni˝ na podobnch  cmentarzach w ¸o-
dzi przy ulicy Ogrodowej i na Do∏ach. Za-
s∏uga w tym poprzedniego d∏ugoletniego
proboszcza parafii ks. Anatola Kozickiego.
Szczególnà uwag´ zwracajà nagrobki ofice-
rów z miejscowego garnizonu i okaza∏y obe-
lisk wystawiony ˝o∏nierzom poleg∏ym
w 1863 roku z ràk powstaƒców stycznio-
wych, mogi∏y dumnych gubernialnych dy-
gnitarzy oraz rozczytanych w wierszach ro-
syjskich neoromantyków – nieszcz´snych
uchodêców z ogarni´tej rewolucyjnà po˝o-
gà i wojnà domowà leninowskiej Rosji. Le-
˝à tam równie˝ ci, którzy nie zdà˝yli ewa-
kuowaç si´ w latach 1944-45 przed naciera-
jàcà armià sowieckà, i którym przysz∏o od-
bywaç 10-letnie wyroki w stalinowskich
obozach pracy. Zachowane miejsca po-
chówków o˝ywiajà minione czasy i pozwa-
lajà domyÊlaç si ,́ jak zawi∏e by∏y losy tej
niewielkiej dziÊ spo∏ecznoÊci.

Po transformacji ustrojowej w Polsce
w 1989 roku, ks. A. Kozickiemu uda∏o si´
odzyskaç wspomniany ju˝ dom parafialny
przy ulicy S∏owackiego 16, w którym pro-
wadzone sà zaj´cia katechetyczne dla dzieci
i m∏odzie˝y oraz Êwieckie spotkania wier-
nych. Aby zdobyç niezb´dne do funkcjono-
wania i remontu cerkwi dodatkowe fundu-
sze, niektóre pomieszczenia budynku zosta-
∏y wynaj´te przez rad´ parafii na dzia∏al-
noÊç gospodarczà niewielkim firmom us∏u-
gowym. Trwajàca od kilku lat konserwacja
Êwiàtyni zbli˝a si´ ku  koƒcowi. Cerkiew od-
m∏odnia∏a i wy∏adnia∏a. Niedawno ufundo-
wano nowy dzwon. Pozosta∏o jeszcze m.in.
dokoƒczenie restauracji podwórca. Gdy od-
wiedza si´ cerkiew podczas nabo˝eƒstwa,
zachwyca Êpiew sk∏adajàcego si´ z m∏odych
ludzi chóru. Wszystko to mo˝e Êwiadczyç
o tym, ˝e wyznawcy prawos∏awia, uczestni-
czàcy tak˝e  w innych dziedzinach  ˝ycia
swojego miasta, starajà si´ godnie kontynu-
owaç najlepsze tradycje piotrkowskiej
„czwartej kultury”, przynale˝nej do wielo-
narodowej niegdyÊ ziemi ∏ódzkiej. A ˝ycie
p∏ynie dalej...

Igor W. Górski

„„CCzzwwaarrttaa kkuullttuurraa”” 
PPiioottrrkkoowwaa TTrryybbuunnaallsskkiieeggoo

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl
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Pami´ç o dziedzictwie kulturalnym, bez-
cennym bogactwie ka˝dego narodu, jest
obowiàzkiem wspó∏czeÊnie ˝yjàcych poko-
leƒ. Takim bogactwem w województwie
∏ódzkim sà zabytki muzyczne. Nale˝à do
nich najwi´ksze swoimi rozmiarami, najbo-
gatsze pod wzgl´dem mo˝liwoÊci brzmienio-
wych, nazywane królem instrumentów –
organy. Ukryte w murach zabytkowych Êwià-
tyƒ, majà nie tylko ogromnà wartoÊç arty-
stycznà, ale sà Êwiadectwem, cz´Êcià naszych
dziejów. Przyciàgajà, zachwycajà, uczà... 

Jest ich wiele. Na przyk∏ad w Domaniewi-
cach, w kaplicy Narodzenia NMP znajdujà si´
rokokowe organy z prospektem w kszta∏cie
or∏a w koronie, w którym uk∏ad piszcza∏ek
imituje skrzyd∏a. W koÊciele parafialnym Êw.
Katarzyny w miejscowoÊci NiedoÊpielin znaj-
dujà si´ 6-g∏osowe organy Wilhelma Schefflera
z 1801 r., a rokokowe, XVIII-wieczne z 1755 r.
podziwiaç mo˝na w barokowym koÊciele Pija-
rów pw. NMP w ¸owiczu. Wart niezwyk∏ej
uwagi jest równie˝ barokowy instrument 
w koÊciele Podwy˝szenia Krzy˝a Âwi´tego 
w Widawie, z wbudowanymi w jego prospekt
zegarem i muzykujàcymi anio∏ami, czy te˝ zre-
konstruowane w znacznej cz´Êci XVII-wieczne
organy w koÊciele pw. Êw. Tomasza Kantuaryj-
skiego w opactwie cystersów w Sulejowie-Pod-
klasztorzu. Szczególne, przez swój zwiàzek 
z ¸odzià, sà organy w drewnianym, 

XVIII-wiecznym (z 1711 r.) koÊció∏ku w Miko-
∏ajewicach, bowiem sà najstarsze z zachowa-
nych do dzisiaj ∏ódzkich organów. Zakupione
za 1300 ówczesnych z∏ w 1828 r. siedmiog∏oso-
we wówczas organy wymieni∏y instrument,
którego istnienie odnotowano ju˝ w 1633 r.
Przez 122 lata „gra∏y” w najstarszym, istniejà-
cym ju˝ w pierwszym çwierçwieczu XV w. i
wybudowanym na Górkach Plebaƒskich,
∏ódzkim katolickim koÊciele. Przyw´drowa∏y
wraz z ca∏ym koÊcio∏em i jego wyposa˝eniem
w r. 1888 na ulic´ Ogrodowà w ¸odzi. 

W 1950 r., odkupione dzi´ki staraniom
ówczesnego proboszcza miko∏ajewickiej para-
fii ksi´dza F. Olszackiego – zosta∏y instrumen-
tem koÊcio∏a pw. Narodzenia NMP, Êw. Piotra
i Paw∏a w Miko∏ajewicach. 

Rodowód organów sí ga czasów staro˝yt-
nych. Za  prototyp tego instrumentu uwa˝a sí
starogreckà fletní  Pana oraz instrument ludo-
wy, zbli̋ ony do znanych w Polsce dud czy
koz∏a. Staro˝ytne pisma hebrajskie np. wzmian-
kujà o majàcym donoÊny dêwí k, ogromnych
rozmiarów instrumencie, z∏o˝onym z szeregu
piszcza∏ek z otworami i dodanymi dzwonkami,
nazywanym magrefa, ustawionym w Êwiàtyni
króla Salomona. Z udokumentowanych êróde∏
wynika, ˝e najstarsze organy znajdowa∏y sí  
w Aleksandrii (Egipt) i by∏y to organy wodne ,
których budowniczym by∏ ˝yjàcy w II w. p.n.e.
aleksandryjski matematyk – Ktesibios.

Na przestrzeni dziejów by∏y zarówno instru-
mentem Êwieckim, jak i spe∏nia∏y wa˝nà rol´ w
liturgii. Prof. F. Weso∏owski w „Basso conti-
nuo teoria i praktyka“ pisze np., ˝e zachowa∏a
si´ wzmianka o ich zastosowaniu podczas uro-
czystoÊci ku czci Apollina w Delfach w 90. r.
p.n.e. Wiadomo równie˝, ˝e Rzymianie u˝y-
wali tego instrumentu w cyrkach, teatrach 
i domach prywatnych. W zachodniej Europie
pojawi∏y si´ w 757 r. na dworze frankoƒskiego
króla Pepina jako prezent od bizantyjskiego
cesarza Konstantyna. Kroniki podajà te˝, ˝e
technika gry przedstawia∏a wówczas spore
trudnoÊci, bowiem przyciskanie szerokich 
i trudno zapadajàcych si´ klawiszy wymaga∏o
du˝ej si∏y. Naciskano je wi´c ∏okciami, wt∏a-
czano pi´Êciami, a do obs∏ugi miechów zatrud-
niano nierzadko kilkunastu ludzi.

Wiek XIV by∏ okresem wielkiego rozwoju
organów. W tym te˝ czasie pojawi∏y si´ 
w koÊcio∏ach. Pierwsze organy w Polsce zbudo-
wano w 1342 r. w Toruniu. Zacz ∏́y sí  te  ̋coraz
cz´Êciej pojawiaç na dworach, efektem bowiem
coraz wí kszej ich popularnoÊci sta∏o sí  wynale-
zienie w XV w. ma∏ych, przenoÊnych organów,
nazywanych ogólnie rega∏em, do których nale˝a-
∏y pozytyw i portatyw. 
Od XV w. organy by∏y coraz bardziej udoskona-
lane i powí kszane. W XVI w. zbudowano
instrument o nazwie claviorganum, b´dàcy po∏à-
czeniem organów i klawesynu. Budowniczowie
organów na przestrzeni wieków doprowadzili je
do takiej perfekcji brzmieniowej, ˝e w wieku
XIX sta∏y sí  instrumentem koncertowym. 

Do dziÊ nie wykszta∏ci∏ si  ́te  ̋jeden model
organów. Sà zró˝nicowane pod wzgl´dem wiel-
koÊci, mechanizmu, wyglàdu, posiadajà od
kilku do kilkuset g∏osów (liczba nie jest ograni-
czona), im jest wi´ksza, tym wi´ksze mo˝liwo-
Êci uzyskania pe∏niejszego brzmienia instru-
mentu. 

Znakomity ∏ódzki organmistrz Dymitr
Szczerbaniak o sztuce budowy organów
mówi: sà zasady wypracowane przez
mistrzów, sà wypracowane w∏asnym doÊwiad-
czeniem, lecz budujàc instrument, zawsze
dostosowuje si´ go do konkretnego wn´trza.
Najwa˝niejszy w organach jest dêwi´k, które-
go jakoÊç brzmienia wypracowuje si´ zawsze
indywidualnie. 

Organy, przez wielu uznawane za najdosko-
nalszy instrument ze wzgĺ du na brzmienie, sto-
pieƒ skomplikowania mechanizmu, a tak˝e
walory wizualne, Êmia∏o mogà uchodziç za
dzie∏a sztuki. PowinnoÊcià jest zatem dba∏oÊç o
te niezwyk∏e dary, b´dàce bezcennym, odziedzi-
czonym po naszych przodkach, dziedzictwem. 

Bo˝ena Pellowska-Chudobiƒska

kultura

Najwa˝niejszy jest dêwi´k

Organy koÊcio∏a pw. Narodzenia NMP, Êw. Piotra i Paw∏a w Miko∏ajewicach
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wywiad miesiàca

WWrraazz zz ppoocczzààttkkiieemm oobbeeccnneeggoo sseezzoonnuu kkoonncceerr--
ttoowweeggoo oottrrzzyymmaa∏∏ PPaann nnoommiinnaaccjj´́ nnaa ssttaannoowwiisskkoo
ddyyrreekkttoorraa aarrttyyssttyycczznneeggoo ffiillhhaarrmmoonniiii ∏∏óóddzzkkiieejj..
JJaakk ddoo tteeggoo ddoosszz∏∏oo??

– W trakcie rozmów zapytano mnie, jak
wyobra˝am sobie funkcjonowanie tej instytu-
cji. Moja propozycja okaza∏a si´ na tyle intere-
sujàca, ̋ e zaproponowano mi obj´cie tego sta-
nowiska. Przyznam, ˝e mo˝liwoÊç pracy 
z zespo∏em o tak du˝ych tradycjach 
i dorobku artystycznym, posiadajàcym  wspa-
nia∏à, na miar´ europejskà, sal´ koncertowà,
by∏a dla mnie bardzo satysfakcjonujàca. 

JJaakkaa jjeesstt zzaatteemm PPaannaa wwiizzjjaa iinnssttyyttuuccjjii ii jjaakkiiee
ssàà mmoo˝̋lliiwwooÊÊccii jjeejj zzrreeaalliizzoowwaanniiaa ??

– Celem istnienia filharmonii jest ̋ ywy kon-
takt z muzykà. Najlepsze nagranie nie zastàpi
koncertu na ˝ywo. Musi byç jednak spe∏nio-
nych kilka warunków: na estradzie powinien
pojawiaç si´ szeroki wachlarz wykonawców; w
koncertach symfonicznych – artyÊci gwarantu-
jàcy najwy˝szy poziom, równie˝ m∏odzi potra-
fiàcy stworzyç wybitne kreacje. W ̧ odzi zasta-
∏em bardzo dobry zespó∏ orkiestry, filharmo-
nia posiada tak˝e w∏asny chór. Kondycja
finansowa instytucji – jak wynika z opinii
dyrektora naczelnego Zbigniewa Lasockiego
– jest dobra i stabilna dzi´ki w∏aÊciwej opiece
Urz´du Marsza∏kowskiego. Istniejà wi´c real-
ne podstawy artystycznego jej rozwoju.
Pozwala to m.in. na pewnà swobod´ w budo-
waniu programu, sk∏adaniu zaproszeƒ arty-
stom o znacznym dorobku i mi´dzynarodowej
s∏awie, bowiem ci najbardziej cenieni – planujà
swe koncerty z dwu-, trzy-, czteroletnim
wyprzedzeniem. Obecny sezon jest bogaty w
wydarzenia. Uda∏o si´ zgromadziç plejad´
artystów o Êwiatowej renomie. Zaproszenia
przyj´li m.in. Jan  Krenz, Krzysztof Penderec-
ki, Konstanty Andrzej Kulka, Jerzy Maksy-
miuk, Tadeusz Struga∏a. Wystàpià tak˝e m∏o-
dzi wirtuozi, wÊród których zapowiadani ju˝
laureaci XV Mi´dzynarodowego Konkursu
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie. Chcia∏bym, aby uda∏o si´ zreali-
zowaç koncerty ∏ódzkich filharmoników 
w województwie, tak˝e na terenie kraju, 
a w przysz∏oÊci – poza jego granicami. Jestem
zwolennikiem planowania d∏ugofalowego.
Planujàc, staram si´ zawsze dopasowywaç
charakter dzie∏a do wn´trza, w jakim b´dzie
ono wykonywane, chcia∏bym równie˝ powo-
dowaç u s∏uchacza pewnà t´sknot´ za danym
dzie∏em i uwa˝am, ˝e 3-letni odst´p czasowy 
w jego wykonaniu jest w∏aÊciwy.

PPrrzzyyzznnaamm,, ˝̋ee mmuuzzyykkaa wwssppóó∏∏cczzeessnnaa jjeesstt
tteemmaatteemm wwcciiàà˝̋ nniieezzwwyykkllee ttrruuddnnyymm.. CCzzyy ww pprroo--
ggrraammaacchh kkoonncceerrttóóww cczz´́ssttoo ppoojjaawwiiaaçç ssii´́ bb´́ddàà
uuttwwoorryy kkoommppoozzyyttoorróóww wwssppóó∏∏cczzeessnnyycchh ??

– Faktem jest, ˝e muzyka wspó∏czesna jest
niekiedy przyjmowana sceptycznie, zanim si´ 
z nià zetkniemy. Nale˝a∏oby jà dozowaç 
w repertuarze w taki sposób, aby wzbudzaç
zaufanie u s∏uchaczy na przysz∏oÊç.

JJaakkoo ddyyrreekkttoorr aarrttyyssttyycczznnyy cczzuuwwaa PPaann nnaadd
aarrttyyssttyycczznnyymm wwiizzeerruunnkkiieemm ffiillhhaarrmmoonniiii.. JJeesstt
PPaann jjeeddnnoocczzeeÊÊnniiee ppiieerrwwsszzyymm ddyyrryyggeenntteemm zzeessppoo--
∏∏uu......

– ...dodam, ˝e zespo∏u o ogromnym poten-
cjale artystycznym. Dyrygent zawsze kszta∏tu-
je poziom orkiestry, a co za tym idzie, i insty-
tucji. Im wy˝szà prezentuje on klas ,́ tym wi´-
cej na tej wspó∏pracy zyskuje orkiestra. W
pracy wymagam zawsze najwi´cej od siebie,
potem od zespo∏u, i licz ,́ ˝e na estradzie
zawsze obowiàzywaç b´dzie absolutna wspó∏-
praca i partnerstwo.

KKiieeddyy ssttaajjee PPaann pprrzzeedd zzeessppoo∏∏eemm,, ccoo ww ttyymm
mmoommeenncciiee jjeesstt  ddllaa PPaannaa nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzee?? 

Realizacja partytury, w której nale˝y odna-
leêç struktur´ napi´ç budowanych przez kom-
pozytora – niestety cz´sto nierespektowanych.

CCzzyy ww zzaakkrreessiiee ppoopprraawwiieenniiaa aakkuussttyykkii ssaallii
ppllaannuujjee PPaann ddookkoonnaanniiee rraaddyykkaallnnyycchh zzmmiiaann?? 

Akustyka, przyznam, jest bolàczkà wielu
sal koncertowych na Êwiecie i aby uzyskaç jed-
nakowy komfort odbioru muzyki na widowni,
trzeba b´dzie z pewnoÊcià dokonaç  wielu ró˝-
norodnych prób. Poszukujemy rozwiàzaƒ
zarówno technicznych, jak i dotyczàcych usy-
tuowania muzyków na estradzie.

JJaakkooÊÊçç pp∏∏yynnààccyycchh zz eessttrraaddyy ddêêwwií́ kkóóww nniiee jjeesstt
jjeeddnnaakk wwyy∏∏ààcczznniiee wwyynniikkiieemm aakkuussttyykkii ??

– Wp∏ywa na to wiele czynników, tak˝e
m.in. zachowanie proporcji mi´dzy poszcze-
gólnymi grupami instrumentów, jakoÊç instru-
mentów. Optymistyczna jest wi´c szansa
powi´kszenia zespo∏ów artystycznych, zakupu
nowych instrumentów. Zresztà, kilka znako-
mitych ju˝ zakupiono i sà realne perspektywy
zakupu kolejnych; marzeniem sà oczywiÊcie
tak˝e organy. W wyniku przes∏uchaƒ, wy∏oni-
my grupy muzyków wspó∏pracujàcych.

CCoo zzaaddeeccyyddoowwaa∏∏oo oo wwyybboorrzzee PPaannaa ddrrooggii
zzaawwooddoowweejj ?? 

– By∏o to dawno powzi´te postanowienie 
i ciàgle fascynuje mnie to samo: niezmierzona
iloÊç wspania∏ej muzyki. 

JJaakkii wwpp∏∏yyww nnaa oobbeeccnnàà ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊçç aarrttyyssttyycczz--
nnàà mmaajjàà PPaannaa ddooÊÊwwiiaaddcczzeenniiaa ggrryy ww zzeessppoollee
oorrkkiieessttrryy??

– Inne spojrzenie na prac´ dyrygenta z jed-
nej strony, z drugiej ÊwiadomoÊç oczekiwaƒ
muzyków od dyrygenta.

PPaannaa uulluubbiioonnyy ggaattuunneekk mmuuzzyykkii ??
– B´d  ́ tradycjonalistà: z gatunku opery

Verdi i Puccini, z symfonii Beethoven i roman-
tyzm.

AA mmaarrzzeenniiaa ??
– Jestem realistà, a przy tym chyba szcz´-

Êciarzem. To co robi´ jest moim hobby, a jeÊli
sta∏o si´ wykonywanym zawodem, to chyba
marzenia spe∏niajà si´ ka˝dego dnia.
Rozmawia∏a: Bő ena Pellowska-Chudobiƒska

fot. Józef Horbik

Spe∏nienie marzeƒ
Rozmowa z Tadeuszem Wojciechowskim 
dyrektorem artystycznym Filharmonii
¸ódzkiej im. A. Rubinsteina.

Tadeusz Wojciechowski – dyrygent i wiolonczelista. Absolwent Akademii Muzycznej 
w Warszawie w klasach profesorów Stanis∏awa Wis∏ockiego (dyrygentura) i Andrzeja
Orkisza (wiolonczela). Laureat presti˝owych mi´dzynarodowych nagród w obu specjal-
noÊciach. Zawodowà drog´ artystycznà rozpoczà∏ w warszawskiej Operze Kameralnej.
Wspó∏pracowa∏ jako koncertmistrz wiolonczel z  Polskà Orkiestrà Kameralnà Jerzego
Maksymiuka, jako dyrygent - z Teatrem Wielkim w Warszawie, Królewskà Duƒskà Operà
w Kopenhadze, Metropolitan Opera, weneckim Teatro La Fenica, Teatro Carlo Felice w
Genui, Królewskimi Operami w Sztokholmie i Oslo, równie˝ jako dyrektor, m. in. z Orkie-
strà i Chórem Polskiego Radia w Krakowie, Teatrem Wielkim w Warszawie, Muzycznym
Festiwalem w ¸aƒcucie, Filharmonià Rzeszowskà, od 2002 r. – z Filharmonià Pomorskà.
W dorobku artystycznym ma liczne koncerty oraz tournée, sta∏à wspó∏prac´ z Sinfonià
Varsovià, Narodowà ¸otewskà Operà w Rydze, Teatrem Operowym w Monachium oraz
Królewskimi Teatrami w Kopenhadze i Sztokholmie. W repertuarze - wi´kszoÊç Êwiato-
wego repertuaru symfonicznego oraz ponad 40 dzie∏ operowych. 
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Ju˝ tylko najstarsi pami´tajà, ˝e w latach 
60. XX w. na pograniczu ziemi sieradzkiej
i Wielkopolski prowadzono poszukiwania z∏ó˝
w´gla brunatnego, ropy naftowej i gazu, zaÊ
z odwiertów w okolicach Uniejowa trysn´∏a go-
ràca solanka. By∏y te˝ rozmaite pomys∏y sen-
sownego spo˝ytkowania tych zasobów, ale bra-
kowa∏o Êrodków.
Od tego czasu w pobliskiej Warcie up∏yn´∏o spo-
ro wody i zmieni∏y si´ realia. W okolicy rozpo-
cz´to budow´ autostrady A-2, przebiegajàcej
ukosem w odleg∏oÊci 12 km na linii Ko∏o – Dà-
bie, a realizowane etapowo staraniem miejsco-
wego samorzàdu uniejowskie cieplice sklasyfi-
kowane zosta∏y w tym roku w krajowym rankin-
gu uzdrowisk na 23. miejscu z 40 punktami (na
65 uzyskanych przez Ko∏obrzeg, zajmujàcy
I miejsce). Ankiet´ przeprowadzi∏ prof. Zdzis∏aw
Krasiƒski z Akademii Ekonomicznej w Pozna-
niu – szef katedry turystyki, badajàcej zjawiska
rynkowe w dziedzinie turystyki uzdrowiskowej.
– W∏aÊnie z wiedzy i doÊwiadczenia prof. Kra-
siƒskiego oraz naukowców Uniwersytetu Me-
dycznego w ¸odzi mia∏em okazj´ korzystaç przy
opracowywaniu programu dla naszego miasta 
– mówi burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek.
Prace koncepcyjne rozpocz´∏y si´ w grudniu
2002 r. Naszymi g∏ównymi atutami sà m.in. bo-
gate z∏o˝a wód geotermalnych, rzeka Warta, za-
bytkowy kompleks zamkowo-parkowy oraz ni-
ski stopieƒ zanieczyszczenia Êrodowiska. Gorà-
ce êród∏a uniejowskie ju˝ dziÊ wykorzystywane
sà do ogrzewania mieszkaƒ oraz w rolnictwie

przy uprawach pod szk∏em i hodowli ryb ciep∏o-
lubnych, jak te˝ lecznictwie – przez Uniwersytet
Medyczny w ¸odzi oraz ∏ódzki szpital 
im. M. Kopernika przy chorobach uk∏adu krà-
˝enia, bólach reumatoidalnych, chorobach ner-
wowych – mówi burmistrz Kaczmarek 
Wybudowanie – pod klucz – regionalnego cen-
trum balneologii, rekreacji, sportu i wypoczyn-
ku jest wi´c realnà szansà na zorganizowanie
pierwszego w woj. ∏ódzkim uzdrowiska.
Nasz program zak∏ada równomierne inwesto-
wanie w obydwie cz´Êci miasta – podkreÊla bur-
mistrz, co obecny samorzàd stara si´ czyniç kon-
sekwentnie od 2003 r. Przewidziana wi´c jest re-
witalizacja najstarszej cz´Êci zabudowy, upo-
rzàdkowanie zespo∏u zamkowo-parkowego, za-
gospodarowanie terenu mi´dzy parkiem a mo-
stem oraz obszarów nabytych od wspólnoty pa-
stwiskowej. Bardzo wa˝nà rol´ odgrywa te˝ sà-
siedztwo lasów paƒstwowych NadleÊnictwa Tu-
rek z „Uroczyskiem Zieleƒ”, gdzie wytyczono
Êcie˝k´ edukacyjnà. 
– W ramach tego programu – informuje bur-
mistrz Józef Kaczmarek – oprócz zrealizowa-
nych ju˝ inwestycji, przygotowany zosta∏ m.in.
plan rewitalizacji drzewostanu parkowego, aby
uchroniç najcenniejsze gatunki. Jest tak˝e pro-
pozycja uzbrojenia parku w fontann´ wód ter-
malnych i kanalizacj´ –  za 2,5 mln z∏ pozyskane
z funduszy europejskich (realizacja w I po∏owie
2006 r.). Ponadto opracowana zosta∏a doku-
mentacja budowy oÊrodka rehabilitacyjno-szko-
leniowego na bazie obydwu zdewastowanych

hoteli (inwestycja w toku) oraz sporzàdzono
projekt rewaloryzacji zespo∏u zamkowo-parko-
wego z odtworzeniem dawnego starorzecza
i drogi dojazdowej. Jest równie˝ plan urzàdzenia
alei parkowych, budowy drewnianego mostu,
oÊwietlenia ulicznego do bramy zamku, a tak˝e
nowego wn´trza amfiteatru (koszt 2 mln z∏ –
Êrodki cz´Êciowo unijne – realizacja I pó∏rocze
2006 r.). Zatwierdzona tak˝e zosta∏a dokumen-
tacja na budow´ basenów termalnych. Czekamy
teraz na og∏oszenie konkursu przez Urzàd Mar-
sza∏kowski w ¸odzi. Je˝eli sytuacja finansowa
pozwoli, to w przysz∏ym roku chcielibyÊmy roz-
poczàç uzbrajanie terenów nabytych od wspól-
noty pastwiskowej. Zamierzamy rozpoczàç tam
budowanie m.in. alei rycerskiej wzd∏u˝ dojazdu
do zamku oraz goràcej fontanny przy parkingu.

Nie uda∏o si ,́ niestety, przekonaç konserwa-
tora zabytków do budowy pensjonatu „Yogi“
w miejscu dawnej „Âwitezianki” (inwestycja ta
realizowana jest obecnie w Brzozówce).
Nadal otwarta pozostaje kwestia zagospodaro-
wania budynków „Wiosny Ludów”, które od
gminy dzier˝awi hufiec ZHP.
Równolegle z inwestycjami wokó∏ zamku, reali-
zujemy porzàdkowanie najbardziej historycznej
cz´Êci Uniejowa. Nasi radni opracowali pro-
gram rewitalizacji, który w najbli˝szej przysz∏o-
Êci da gminie i innym podmiotom, tak˝e prywat-
nym, szans´ na pozyskiwanie Êrodków z Unii
Europejskiej. Zg∏osiliÊmy te˝ projekt komplek-
sowej modernizacji ulic: Bogumi∏a, Tureckiej,
KoÊcielnickiej, Szkolnej, Targowej i Reymonta.
Koszt inwestycji 3,5 mln z∏. Czekamy na roz-
strzygni´cie zarzàdu województwa. Wiadomo
bowiem, ˝e konkurencja jest du˝a i zg∏oszono
projekty na 300 mln z∏, zaÊ do dyspozycji pozo-
staje jedynie 100 mln z∏.
Jestem g∏´boko przekonany – podkreÊla bur-
mistrz – ̋ e w naszym programie turystyki uzdro-
wiskowej bardzo wa˝nà rol´ powinien odgrywaç
tak˝e kult Êw. Bogumi∏a, którego sarkofag z 1666
roku znajduje si´ w kolegiacie pw. Wniebowzi´cia
NMP, ufundowanej przez abp. Jaros∏awa Bogori´
Skotnickiego w 1349 roku.
Chyba wszyscy w Uniejowie ˝yczylibyÊmy sobie,
aby nasze inwestycje by∏y jak najszybciej realizo-
wane. Jednak trzeba pami´taç, ˝e procedury de-
cyzyjne i przetargowe sà bardzo d∏ugie. Dlatego
inwestycje trzeba planowaç z kilkuletnim wy-
przedzeniem, aby zgodnie z wymogami przygo-
towaç dokumentacj ,́ przekonaç dysponentów
Êrodków, a niejednokrotnie równie˝ niektórych
mieszkaƒców. Jestem zdania – podkreÊla bur-
mistrz, ˝e dobrym uzupe∏nieniem realizowanych
i planowanych inwestycji powinny byç przysz∏o-
roczne imprezy, takie jak: Indiaƒskie Powitanie
Wiosny, Turniej Rycerski, IV Ogólnopolskie
Âwi´to Wody, Ogólnopolski Zlot Przyjació∏ In-
dian, Dni Uniejowa i spotkania integracyjne
m∏odzie˝y niepe∏nosprawnej.

Jerzy Gal´ba

Sanatorium 
w Uniejowie

prezentacje
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Burzliwy przebieg mia∏y obrady 46. sesji
Sejmiku Województwa ¸ódzkiego 27 wrze-
Ênia. Emocje wzbudzi∏y projekty uchwa∏
zwiàzane z ochronà zdrowia i podpisaniem
umowy z Ministerstwem Kultury w sprawie
wspó∏finansowania dzia∏alnoÊci Muzeum
Sztuki w ¸odzi.

Ostatecznie radni zdecydowali o wykre-
Êleniu z porzàdku obrad dyskusji nt.
umowy w sprawie Muzeum Sztuki. Radni
przychylili si´ w ten sposób do wniosku
Komisji Nauki, Kultury i Sportu, która, jak
to uzasadnia∏ jej przewodniczàcy Jaros∏aw
Berger – pozytywnie odnosi si´ do wspólne-
go prowadzenia Muzeum Sztuki w ¸odzi
przez Województwo ¸ódzkie i Skarb Paƒ-
stwa – ministra kultury, lecz stoi na stano-
wisku, ˝e Sejmik Województwa ¸ódzkiego
powinien si´ w tej sprawie wypowiedzieç po
powo∏aniu nowego ministra kultury.

W trakcie sesji radni zapoznali si´ z infor-
macjà zarzàdu województwa o wykonaniu
bud˝etu województwa za rok 2005 przed-
stawionà przez skarbnika województwa
∏ódzkiego Jadwig´ Kaweckà oraz z infor-
macjà nt. stanu mienia Województwa ¸ódz-
kiego przedstawionà przez dyrektora
Departamentu Gospodarki Andrzeja
Dzierbickiego. Wys∏uchano równie˝ spra-
wozdania dyrektora Biura Planowania
Przestrzennego Województwa ¸ódzkiego
Ewy Paturalskiej-Nowak w sprawie okreso-
wej oceny realizacji planu zagospodarowa-
nia przestrzennego województwa ∏ódzkie-
go. Radni przyj´li tak˝e sprawozdanie
zarzàdu w sprawie wykonania uchwa∏y Sej-
miku Województwa ¸ódzkiego nr
XXII/274/2000 w sprawie zasad i trybu
umarzania wierzytelnoÊci wojewódzkich
samorzàdowych jednostek organizacyjnych
z tytu∏u nale˝noÊci pieni´˝nych

Równie wiele emocji wÊród radnych
wzbudzi∏ projekt w∏adz ¸odzi dotyczàcy
zmiany koncepcji funkcjonowania Centrum
Powiadamiania Ratunkowego w ¸odzi.
Wed∏ug tego pomys∏u, zamiast stworzonego
znacznym nak∏adem si∏ i Êrodków (w tym
Êrodków z bud˝etu Województwa ¸ódzkie-
go) jednego, zintegrowanego Centrum
Powiadamiania Ratunkowego, w ¸odzi
mia∏yby powstaç rozproszone centra dowo-
dzenia dla poszczególnych s∏u˝b. Na wnio-
sek zg∏oszony przez przewodniczà Komisji
Bezpieczeƒstwa i Porzàdku Publicznego
Ann´ Adamskà, radni przyj´li w tej sprawie

stanowisko, w którym „wzywajà w∏adze
¸odzi do ponownego przeanalizowania
swoich decyzji, tak aby uwzgl´dnia∏y one
wczeÊniej przyj´te koncepcje i dobre wzorce
funkcjonowania s∏u˝b w naszym mieÊcie
oraz nie powodowa∏y chaosu i marnotrawie-
nia pieni´dzy naszych obywateli”.

Radni przyj´li zmiany w bud˝ecie woje-
wództwa na rok 2005 w zakresie zadaƒ w∏a-

snych Departamentu Polityki Zdrowotnej,
przeznaczajàc dodatkowe Êrodki w wysoko-
Êci 3 125 000 z∏ na restrukturyzacj´ i infra-
struktur´ Wojewódzkiego Szpitala Specjali-
stycznego im. M. Kopernika w ¸odzi.
Ponadto przyj´to zmiany w bud˝etach
departamentów: gospodarki, kultury i rol-
nictwa.                                               

(pn)
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Podczas ostatniej sesji (14 paêdziernika)
radni omawiali projekt umowy dotyczàcej
prowadzenia, jako wspólnej placówki samo-
rzàdu oraz Ministerstwa Kultury, Muzeum
Sztuki w ¸odzi. Dyrektor Departamentu
Kultury Urz´du Marsza∏kowskiego Ma∏go-
rzata Kowalska omówi∏a przebieg wydarzeƒ
zwiàzanych z przyj´ciem kontrowersyjnej
umowy. Ju˝ dwa lata temu dyrektor
muzeum zabiega∏ o podj´cie rozmów z mini-
sterstwem w sprawie wpisania placówki w
poczet instytucji kultury ministra. Dzia∏anie
to, zdaniem dyrektor Kowalskiej, dajàc
gwarancje rzàdowe, podniesie rang´ instytu-
cji. Ma to szczególne znaczenie przy organi-
zacji wystaw zagranicznych oraz podczas
pozyskiwania wystaw z innych galerii Êwia-
towych. Jednak najwi´kszym osiàgni´ciem
umowy powinno staç si´ ciàg∏e powi´ksza-
nie kolekcji, wià˝àce si´ z zakupem dzie∏
reprezentujàcych najnowsze trendy sztuki
wspó∏czesnej. 

1 stycznia 2006 roku placówka zostanie
wpisana do rejestru instytucji kultury, pro-
wadzonych przez ministerstwo. Efektem
negocjacji podj´tych przez zarzàd woje-
wództwa jest przedstawiony projekt umowy.
Przewiduje on, ˝e placówka stanie si´ insty-
tucjà narodowà, finansowanà w 55 proc.
przez resort kultury, a w 45 proc. przez
samorzàd województwa. Przewodniczàcy
Komisji Kultury Jaros∏aw Berger objaÊnia∏
trudne dla wielu kwestie zagadnieƒ praw-
nych zwiàzanych z umowà. Obawy wynika∏y
przede wszystkim z przekonania o niedosta-
tecznej integralnoÊci zbiorów w nowym
kszta∏cie placówki. Zgodnie z przepisami
umowy, bez zgody zarzàdu województwa w
d∏ugoterminowych okresach dzie∏a sztuki

nie mogà byç przekazane w depozyt. Wspó∏-
finansowanie placówki przyczyni si´ do spo-
rych oszcz´dnoÊci w dziale kultury bud˝etu
województwa, a co za tym idzie przyczyni si´
do wsparcia innych naszych placówek. Zapis
dotyczàcy 3-milionowej dotacji na fili´
muzeum na terenie Manufaktury jest zobo-
wiàzaniem w∏adz centralnych do wydatków
inwestycyjnych. Radni Sejmiku zaakcepto-
wali projekt umowy dotyczàcy wspó∏finan-
sowania instytucji.

W czasie sesji dokonano równie˝ zmian w
Programie Rozwoju Województwa ¸ódzkie-
go na lata 2004 – 2006. Manewr ten umo˝li-
wi finansowanie wydatków zwiàzanych z
modernizacjà lotniska Lublinek oraz zaku-
pem wozu stra˝ackiego na potrzeby portu
lotniczego. Zmiana ta w przysz∏oÊci umo˝li-
wi wykorzystanie Êrodków z kontraktu
wojewódzkiego przy inwestycjach zwiàza-
nych z lotniskiem. Warto dodaç, ˝e Êrodki
na wóz stra˝acki wyasygnowa∏ odchodzàcy
premier Marek Belka. 

Sejmik przyjà∏ równie˝ stanowisko przed-
stawione przez radnego Jacka Popeckiego.
Dokument przygotowany na nadzwyczaj-
nym posiedzeniu Komisji Bezpieczeƒstwa i
Porzàdku Publicznego dotyczy tragedii w
Nalczyku, stolicy Kabardo-Ba∏karii, na
Kaukazie. Sejmik, w imieniu mieszkaƒców
województwa, kieruje wyrazy najg∏´bszego
wspó∏czucia i solidarnoÊci do rodzin ofiar
terroryzmu, wszystkich obywali Federacji
Rosyjskiej oraz w∏adz zaprzyjaênionego
obwodu saratowskiego. Zwraca si´ równie˝
do instytucji odpowiedzialnych za bezpie-
czeƒstwo w województwie ∏ódzkim o czuj-
noÊç w zwiàzku z ciàgle aktualnym zagro˝e-
niem terrorystycznym.

KKuu cchhwwaallee pprreezzyyddeennttaaaa
Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeƒstwa

i Porzàdku Publicznego dyrektor Departa-
mentu Polityki Zdrowotnej Waldemar
Podhalicz zreferowa∏ problemy zwiàzane z
systemem ratownictwa medycznego w
naszym regionie. Ustawa o Êwiadczeniu
us∏ug ratownictwa medycznego mówi o
koniecznoÊci powstania centrów powiada-
miania ratunkowego (tel. 112). W chwili
powo∏ania do ˝ycia Wojewódzkiej Stacji
Ratownictwa Medycznego, w statucie tej
instytucji zapisano realizacj´ zadaƒ CPR.
Prowadzone by∏y konsultacje z wojewodà
∏ódzkim, uzyskano równie˝ zgod´ konsul-
tanta wojewódzkiego w zakresie medycyny
ratunkowej oraz pe∏nomocnika wojewody
∏ódzkiego do spraw ratownictwa medycz-
nego. Przeznaczono nak∏ady z bud˝etu
województwa oraz Êrodki wyasygnowane
przez administracj´ rzàdowà. Jednak
g∏ównym dysponentem ratownictwa
medycznego w ¸odzi jest prezydent miasta
(ustawowo dwa oÊrodki decyzyjne – woje-
woda i starosta). Dlatego ju˝ z poczàtkiem
roku samorzàd województwa prowadzi∏
rozmowy z miastem na temat porozumie-
nia w sprawie CPR i budowy oraz utrzy-
mania làdowiska dla Êmig∏owców ratowni-
czych. W ostatnim czasie okaza∏o si ,́ i˝
wiceprezydent Karol Chàdzyƒski powie-
rzy∏ prowadzenie CPR Komendzie Miej-
skiej PSP. 

Radni sejmiku sà zaskoczeni, tym bar-
dziej ˝e centrum istnieje ju˝ przy WSRM.
Stanowisko wyposa˝ono w komputerowy
system przyjmowania i rejestracji zg∏oszeƒ
oraz system lokalizacji ratowniczych
zespo∏ów wyjazdowych. Poprzez bezpo-
Êrednie ∏àcza zosta∏o ono zintegrowane z
pozosta∏ymi s∏u˝bami funkcjonujàcymi na
terenie ¸odzi (mi´dzy innymi: policjà,
stra˝à po˝arnà, in˝ynierem miasta). Cen-
trum zatrudnia koordynatorów medycz-
nych z wysokimi kwalifikacjami zawodo-
wymi, których dzia∏alnoÊç mogliÊmy
obserwowaç wielokrotnie przy ró˝nego
rodzaju akcjach ratowniczych i zabezpie-
czeniach imprez masowych. W planie
ratowniczym miasta na rok obecny nie
by∏a wskazana lokalizacja CPR, nato-
miast w planie na rok przysz∏y wskazano
WSRM. 

Do tematu odniós∏ si´ równie˝ zast´pca
komendanta wojewódzkiego PSP Franci-
szek Tyszkiewicz. PodkreÊli∏, ˝e propozy-
cja funkcjonowania CPR przy PSP nie jest
inicjatywà PSP. To wiceprezydent Chà-
dzyƒski zaleci∏ komendantowi miejskiemu
PSP utworzenie CPR. Tyszkiewicz zazna-

47. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego
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czy∏, ˝e stra˝ nie lansuje CPR przy
komendzie i prawnie nie mo˝e wziàç
odpowiedzialnoÊci za jego funkcjonowa-
nie. Jednak aby mog∏o funkcjonowaç cen-
trum w oparciu o za∏o˝enia samorzàdu
województwa, potrzebna jest – zdaniem
Tyszkiewicza – zmiana przepisów prawa. 

Barwnie do sprawy odniós∏ si´ radny
Jaros∏aw Berger. PodkreÊli∏ on, i˝ CPR 
w wersji Karola Chàdzyƒskiego to budo-
wanie pomnika ku chwale prezydenta
Kropiwnickiego.

Cz∏onkowie komisji w stanowisku doty-
czàcym zmiany koncepcji funkcjonowania
CPR skierowanym do Sejmiku wyrazili
stanowczy protest wobec decyzji w∏adz
miasta.

PPrroodduukktt rreeggiioonnaallnnyy
sszzaannssàà

Oscypek, bryndza czy ˝´tyca – to tylko
trzy z zarejestrowanych w naszym kraju
produktów regionalnych. Wyrób taki jest
Êwiadectwem przynale˝noÊci regionalnej.
Za jego sprawà chroni si´ równie˝ dzie-
dzictwo kulturowe wsi, co w du˝ym stop-
niu przyczynia si´ do zwi´kszenia atrak-
cyjnoÊci terenów wiejskich oraz rozwoju
agroturystyki.

Cz∏onkowie Komisji Rolnictwa i Ochro-
ny Ârodowiska zapoznali si´ z problematy-
kà systemu ochrony i promocji wyrobów
regionalnych oraz tradycyjnych. Radni
zaznajomili si´ z materia∏ami dotyczàcymi
produktu regionalnego w Unii Europej-
skiej, Polsce, a najobszerniej w wojewódz-
twie ∏ódzkim. 

Radny Mieczys∏aw Teodorczyk podkre-
Êli∏, ˝e samorzàd województwa, monitoru-
jàc wiele konkursów na targowisku Zjaz-
dowa oraz w ODR Bratoszewice, wystawy
zwierzàt hodowlanych i konkursy na
potrawy regionalne – staje si´ w swoisty
sposób mecenasem wyrobu regionalnego.
Byç mo˝e ju˝ w nied∏ugim czasie pojawi
si´ w naszym regionie coÊ w rodzaju sym-
bolicznego oscypka, s∏ynnego w ca∏ej
Europie, a nawet poza nià. Nale˝y rozpo-
wszechniç informacj´ o tym, i˝ w naszym
regionie mo˝na wypromowaç produkt,
sk∏adajàc odpowiedni wniosek.

Dyrektor Departamentu Rolnictwa 
i Ochrony Ârodowiska Stanis∏aw Fontaƒ-
ski zaznaczy∏, ˝e jest po wielu spotkaniach
z instytucjami oraz placówkami naukowy-
mi. OÊrodkom tym brakuje Êrodków na
badania i programy naukowe. W przyj´-

tym systemie promocji regionalnej inicja-
tywa taka musi wyjÊç od êród∏a. Najpierw
produkt nale˝y rozpowszechniç, a nast´p-
nie zainteresowaç wyrobem regionalnà
nauk ,́ biznes oraz media. Ochrona przed
nieuczciwym przyw∏aszczeniem nazwy ma
przyczyniç si´ do zwi´kszenia konkuren-
cyjnoÊci wyrobów.

MMuuzzeeuumm SSzzttuukkii 
ww...... WWaarrsszzaawwiiee

Od pewnego czasu czytamy w licznych
anonsach o umowie pomi´dzy Urz´dem
Marsza∏kowskim w ¸odzi a Minister-
stwem Kultury w Warszawie. Wpisanie
∏ódzkiego muzeum sztuki na list´ instytu-
cji narodowych rodzi szereg pytaƒ oraz
wàtpliwoÊci. Spornym tematem zaj´li si´
równie˝ radni z Komisji Nauki, Kultury 
i Sportu. 

Zaproszony na posiedzenie marsza∏ek
Stanis∏aw Witaszczyk wyjaÊni∏, ˝e rozmo-
wy w tej sprawie trwajà ju˝ od kilku mie-
si´cy. – W wyniku porozumienia – twier-
dzi marsza∏ek S. Witaszczyk – wzmocni
si´ rang´ placówki w skali krajowej i glo-
balnej, nastàpi wi´ksze zainteresowanie
instytucjà, znajdà si´ pokaêniejsze Êrodki
na jej funkcjonowanie. Dlatego marsza∏ek
zaapelowa∏ o przyj´cie projektu uchwa∏y
dotyczàcej prowadzenia muzeum jako
wspólnej instytucji. 

Tworzenie nowego rzàdu troch´ potrwa
i rysuje si´ pewne ryzyko, czy umowa 

z nowym ministrem b´dzie zawarta na lep-
szych czy gorszych warunkach.

Do sprawy odniós∏ si´ równie˝ dyrektor
muzeum Miros∏aw Borusiewicz. WyjaÊni∏,
i˝ poglàdy, które prezentuje, nie sà próbà
obrony stanowiska, lecz formà obrony
¸odzi, regionu, a przede wszystkim
muzeum. Nowa umowa powinna byç
renegocjowana z nowym ministrem.
Punktem wyjÊcia do kolejnych negocjacji
powinna byç pierwsza umowa, ju˝ podpi-
sana i do dziÊ obowiàzujàca. Zdaniem
Borusiewicza, intencjà ministra jest obsa-
dzenie na stanowisku dyrektora osoby,
która po odejÊciu ministra Waldemara
Dàbrowskiego b´dzie de facto realizowa∏a
jego program w zakresie budowy Muzeum
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 

Cz∏onek komisji Anna Strzechowska
przedstawi∏a opini´ Rady Spo∏ecznej
Muzeum dotyczàcà pracy oraz dzia∏aƒ
dyrektora Borusiewicza, w której wyra˝o-
no pozytywnà opini´ o realizacji zadaƒ
przez dyrektora. Strzechowska nie zga-
dzajàc si´ ze stanowiskiem zarzàdu woje-
wództwa podkreÊli∏a, i˝ umowa jest dla
muzeum niekorzystna. Uzna∏a, ˝e przed-
miotem niezgody jest osoba dyrektora
Borusiewicza. Jej zdaniem minister kultu-
ry b´dzie chcia∏ wydzier˝awiç wi´kszoÊç
dzie∏ i przenieÊç je w ten sposób z ¸odzi
do Warszawy. Radna zdecydowanie sprze-
ciwi∏a si´ os∏abianiu w takiej sposób
samorzàdowej instytucji.

W zwiàzku z opinià, w której cz∏onko-
wie komisji pozytywnie odnoszà si´ do
wspólnego prowadzenia Muzeum Sztuki,
zaznaczajàc jednoczeÊnie, ˝e samorzàd
powinien wróciç do sprawy dopiero po
powo∏aniu nowego ministra kultury. (z.w.)
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Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi
bra∏ udzia∏ w roku 2005 w wielu
imprezach o charakterze promo-

cyjnym zarówno w kraju, jak i za granicà. 
Z imprez zagranicznych warto wymieniç

odbywajàce si´ 24-28 lutego Targi Tury-
styczne Ferien Messe w austriackim Grazu.
Celem targów by∏a prezentacja walorów
turystycznych Polski, w tym województwa
∏ódzkiego, szerokiej regionalnej oferty kul-
turalnej i turystycznej. Województwo pre-
zentowa∏o si´ wspólnie z Piotrkowem Try-
bunalskim na stoisku polskim, przygotowa-
nym przez Polskà Organizacj´ Turystycznà
w Wiedniu, w ramach wystawy regionów
partnerskich kraju zwiàzkowego Styria. 

Od 11 do 15 marca województwo ∏ódzkie
uczestniczy∏o w najwi´kszej imprezie tury-
stycznej na Êwiecie – berliƒskiej ITB 
(150 tys. goÊci w ciàgu pi´ciu dni). Gospo-
darzem stoiska by∏a regionalna Organizacja
Turystyczna.

Kolejnà imprezà o charakterze mi´dzyna-
rodowym by∏y odbywajàce si´ w ¸odzi 
1 - 3 kwietnia Mi´dzynarodowe Targi –

Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur
2005” oraz Targi Aktywnego Wypoczynku
„TActiW”. Targi mia∏y na celu promocj´
walorów turystycznych, dziedzictwa kultu-
rowego oraz obyczajów regionów Polski i
innych paƒstw. Zaprezentowano na nich
oferty biur turystycznych, oÊrodków wcza-

sowych, gospodarstw agroturystycznych.
Dodatkowo pokazano oferty z zakresu
turystyki j´zykowej, turystyki sentymental-
nej oraz medycznej. Wystawcami by∏o 
25 miast i powiatów z regionu ∏ódzkiego 
a tak˝e blisko 80 wystawców z Finlandii,
Izraela, Litwy, ¸otwy, Niemiec, Polski,
Rosji, Szwecji, Ukrainy, Maroka i Sri Lanki.

W Stuttgarcie z okazji otwarcia „Roku
Polskiego w Niemczech”, 5 - 7 maja, delega-
cja Województwa ¸ódzkiego na czele 
z cz∏onkiem zarzàdu Stanis∏awem Olasem
wzi´∏a udzia∏ w otwarciu wystawy pt. „Pre-
zentacja kulturalna miasta i regionu ∏ódz-
kiego”. Na wystaw´ z∏o˝y∏y si´ cztery pre-
zentacje walorów turystycznych miasta i

regionu, plakaty studentów ASP, przygoto-
wane z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia
uczelni,  plakaty z Muzeum Kinematografii.

Wydarzeniem zagranicznym pod patro-
natem marsza∏ka województwa by∏ Samo-
rzàdowy Rajd Rowerowy ¸ódê – Brno,
odbywajàcy si´ od 30 maja do 5 czerwca
Uczestniczy∏o w nim 20 rowerzystów repre-
zentujàcych Urzàd Marsza∏kowski oraz
grupy rowerowe z terenu ca∏ego wojewódz-
twa. 

Równie interesujàcà imprezà pod patro-
natem marsza∏ka by∏ Rajd Rowerowy Lwów
– ¸ódê od 27.08 do 03.09 – ze startem we
Lwowie, a metà w ¸odzi podczas II Jarmar-
ku Wojewódzkiego. Rajd mia∏ na celu pro-

Minà∏ 
sezon

turystyka

CCzzyymm ddyyssppoonnuujjeemmyy??
Na terenie województwa wytyczone zosta∏y liczne szlaki piesze, rowerowe, konne, wodne

oraz motorowe. Stanowià one jeden z elementów promowania zasobów kulturowych
regionu oraz rozwoju bazy turystycznej. Istnieje 89 szlaków - w tym 46 pieszych, 31 rowe-
rowych, 3 wodne na Warcie, Widawce i cz´Êci Pilicy, 9 szlaków konnych. Koncepcja zak∏a-
da utworzenie 17 szlaków pieszych, 115 rowerowych oraz 8 konnych, 7 samochodowych,
4 wodne, 1 kolejowy.

GGoossppooddaarrssttwwaa aaggrroottuurryyssttyycczznnee 
Na terenie województwa ∏ódzkiego funkcjonuje ponad 200 gospodarstw agroturystycz-

nych, (informacje pochodzà ze starostw powiatowych i urz´dów gmin), po∏o˝onych w atrak-
cyjnych miejscach. Gospodarstwa oferujà nie tylko us∏ugi noclegowe, ale równie˝ posiadajà
dodatkowà ofert´ typu jazda konna, wycieczki rowerowe, przeja˝d˝ki bryczkà itp. 

Najwi´cej gospodarstw znajduje si´ w powiatach: opoczyƒskim (28), zgierskim (22),
tomaszowskim (19),  radomszczaƒskim (19), wieluƒskim (19), wieruszowskim (17). 
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turystyka
mocj´ transeuropejskiego szlaku rowerowe-
go ze Lwowa do Berlina. 

Je˝eli chodzi o imprezy krajowe, to warto
wspomnieç, i˝ Urzàd Marsza∏kowski podjà∏
si´ stworzenia „Szlaku kajakowego rzeki
Warty”, który mo˝e staç si´ atrakcjà tury-
stycznà województwa ∏ódzkiego. Szlak
kajakowy jako produkt turystyczny jest ini-
cjatywà zarzàdu województwa, majàcà
szans´ na sfinansowanie ze Êrodków Unii
Europejskiej. 

W zwiàzku z tym, 16-18 czerwca odby∏
si´ sp∏yw kajakowy Wartà, dzi´ki któremu
zapoznano si´ z terenem i mo˝liwoÊciami
utworzenia infrastruktury turystycznej w
nadwarciaƒskich gminach. Wed∏ug Doro-
ty-Biskupskiej-Neidowskiej, cz∏onka zarzà-
du województwa „realizacja przedsi´wzi´-
cia wp∏ynie na rozwój infrastruktury rekre-
acyjnej, a tak˝e zaktywizowanie lokalnego
rynku pracy, dzi´ki sporej liczbie turystów
odwiedzajàcych region”. Dodatkowo
przedstawiciele lokalnych w∏adz i organiza-
cji dyskutowali na temat teoretycznych
aspektów tworzenia produktu turystyczne-
go w dolinie Warty.

Wspomniany sp∏yw kajakowy Grabicà,
Widawkà i Wartà zorganizowany przez
Urzàd Marsza∏kowski zainaugurowa∏ Âwi´to
Wody w Uniejowie, które ju˝ po raz drugi
odbywa∏o si´ pod patronatem „Ziemi ¸ódz-
kiej” 18 i 19 czerwca. Imprezy towarzyszàce
propagowa∏y wiedz´ nt. ekologii i odnawial-
nych êróde∏ energii, m.in. ogólnopolskie
seminarium popularno-naukowe pod has∏em
„Woda – ˝ycie, zdrowie, energia” na zamku 
w Uniejowie. Rozstrzygni´to konkursy ekolo-
giczne, plastyczne i fotograficzne oraz zapre-
zentowano nagrodzone prace. W ramach
Êwi´ta odby∏y si´ tak˝e imprezy plenerowe:
noc Êwi´tojaƒska, festyn muzyczny, wyst´py
zespo∏ów ludowych i kabaretowych. 

Tegoroczne wojewódzkie obchody Âwiato-
wego Dnia Turystyki, przypadajàce 30 wrze-
Ênia 2005 roku, których gospodarzem by∏a
gmina Widawa, przebiega∏y pod has∏em
„aktywny wypoczynek“. Towarzyszy∏y im
liczne imprezy turystyczne: sp∏yw kajakowy
rzekà Wartà i Widawkà, rajdy piesze 
i konne, imprezy krajoznawcze, turnieje 
i konkursy. Marsza∏ek województwa uho-
norowa∏ nagrodami wyró˝niajàcych si´
dzia∏aczy turystyki, a tak˝e ufundowa∏ upo-
minki dla dzieci i m∏odzie˝y startujàcej w
konkursach. 

Rok 2005 by∏ okresem wyt´˝onej pracy
na rzecz rozwoju turystyki w województwie
∏ódzkim. Z inspiracji Wydzia∏u Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystyki Urz´du Mar-
sza∏kowskiego przystàpiono do stworzenia
markowego produktu turystycznego pn.
Szlak wodny Êrodkowej Warty.

Ma∏gorzata Zawierucha

Dominujàcy stereotyp, ˝e regiony pozba-
wione morza i gór nie sà atrakcyjne pod
wzgl´dem turystycznym, zaczyna si´ zmie-
niaç. Wraz z rozwojem cywilizacji, szybkim
tempem ˝ycia zmieniajà si´ upodobania i
oczekiwania potencjalnych odbiorców
us∏ug turystycznych. Zaczyna przewa˝aç
forma krótszych, ale cz´stszych wyjazdów
nakierowanych na konkretny produkt. 

Nowe trendy przemawiajà na korzyÊç
regionu ∏ódzkiego, który mo˝e staç si´
atrakcyjnym miejscem turystycznym. Aby
sprostaç tym tendencjom nale˝y zwi´kszyç
promocj´ na rzecz rozwoju turystyki w
naszym regionie. Stosunkowo s∏abe, zarów-
no ekonomicznie jak i kadrowo poszczegól-
ne jednostki samorzàdu terytorialnego 
i bran˝a turystyczna nie sà w stanie sprostaç
stawianym wymaganiom. Konieczne jest
zwi´kszenie ÊwiadomoÊci poszczególnych
przedstawicieli samorzàdów lokalnych oraz
spo∏ecznoÊci, która dzi´ki rozwojowi tury-
styki na danym terenie mo˝e zawdzi´czaç
rozwój ekonomiczny i gospodarczy. 

Wspó∏praca pomi´dzy odpowiednimi
jednostkami zainteresowanymi rozwojem
turystyki w województwie oraz wzajemne
wsparcie i zrozumienie sà niezb´dne  w kre-
owaniu wizerunku regionu ∏ódzkiego jako
atrakcji turystycznej Polski Êrodkowej.

A.P.

Dorota
Biskupska
-Neidowska, 
wicemarsza∏ek
województwa
∏ódzkiego 

Samorzàd
województwa
odgrywa rol´
i n i c j a t o r a ,
koordynatora
oraz realizato-
ra poszczegól-
nych zadaƒ.

Celem w∏adz województwa jest przede
wszystkim przedstawienie kierunków roz-
woju turystyki  g∏ównym realizatorom, czyli
samorzàdom oraz bran˝y. Urzàd Marsza∏-
kowski w ¸odzi odgrywa rol´ koordynatora
i inspiratora przedsi´wzi´ç dotyczàcych
tworzenia produktów turystycznych, które
b´dà stanowiç ofert´ turystycznà regionu.
Wskazywanie trendów, kierunków i mo˝li-
woÊci rozwoju turystyki wraz 
z infrastrukturà jest bardzo wa˝nym zada-
niem, które podejmuje Urzàd Marsza∏kow-
ski. Ze wzgl´du na to, i˝ granice walorów
turystycznych nie zawsze pokrywajà si´ z
podzia∏em administracyjnym, samorzàd
wojewódzki inspiruje równie˝ do zawierania
porozumieƒ pomi´dzy samorzàdami lokal-
nymi z sàsiednich województw  w sprawie
wspólnego dzia∏ania na rzecz tworzenia
produktów i zagospodarowania terenu, 
np. tworzenia szlaków czy budowania infra-
struktury towarzyszàcej.

Samorzàd 
turystyczny

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego 13
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Pieniàdze dla ∏ódzkich
bibliotek

Blisko 2 miliony z∏otych otrzyma∏o woje-
wództwo ∏ódzkie na zakup ksià˝ek dla
bibliotek publicznych w ramach narodowe-
go programu rozwoju czytelnictwa. Symbo-
liczny czek na t´ sum´ wr´czy∏ 20 wrzeÊnia
minister kultury Waldemar Dàbrowski
podczas uroczystego spotkania z bibliote-
karzami w Miejskiej i Wojewódzkiej Biblio-
tece im. J. Pi∏sudskiego w ¸odzi. W spotka-
niu uczestniczyli premier Marek Belka,
marsza∏ek województwa ∏ódzkiego Stani-
s∏aw Witaszczyk i cz∏onek zarzàdu woje-
wództwa Stanis∏aw Olas. Po wizycie w
bibliotece delegacja rzàdowa i przedstawi-
ciele zarzàdu województwa pojechali do
Manufaktury, by zobaczyç budynek, do
którego trafi cz´Êç zbiorów Muzeum Sztuki
w ¸odzi. Zdaniem ministra Waldemara
Dàbrowskiego, decyzja o powi´kszeniu
powierzchni wystawienniczej by∏a bardzo
trafna, podobnie jak lokalizacja na terenie
budowanego centrum kulturalno-rekre-
acyjno-handlowego „Manufaktura”.

Por´czenie kredytu 
dla szpitala im. Biegaƒskiego  

23 wrzeÊnia marsza∏ek województwa ∏ódz-
kiego Stanis∏aw Witaszczyk, cz∏onek zarzà-
du Stanis∏aw Olas oraz dyrektor Banku
Gospodarstwa Krajowego w ¸odzi Halina
Wyszomirska podpisali por´czenie kredyto-
we dla Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala im. W. Biegaƒskiego w ¸odzi, któ-
rego organem za∏o˝ycielskim jest samorzàd
województwa ∏ódzkiego.

Placówka otrzyma 10 milionów z∏otych
d∏ugoterminowego (dziesi´cioletniego) kre-
dytu bankowego. WczeÊniej podobne
por´czenie podpisano dla Wojewódzkiej
Stacji Ratownictwa Medycznego w ¸odzi
(15 mln), Samodzielnego Szpitala Woje-
wódzkiego im. Miko∏aja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim (6 mln) 
i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go im. M. Kopernika w ¸odzi (30 mln).
– Nie jest to pierwsze por´czenie Urz´du
Marsza∏kowskiego, udzieliliÊmy ju˝ podob-
nych na ∏àcznà kwot´ 61 mln z∏. OczywiÊcie
por´czenie tego rodzaju nie by∏oby koniecz-
ne, gdyby s∏u˝ba zdrowia w województwie
∏ódzkim by∏a w∏aÊciwie finansowana. Nie-

stety tak nie jest – powie-
dzia∏ Stanis∏aw Witaszczyk.
– Nale˝y podkreÊliç determi-
nacj´ zarzàdu województwa
∏ódzkiego w tej sprawie.
Dok∏adaliÊmy wszelkich
staraƒ, by pozyskaç jak naj-
wi´cej funduszy na zaspoko-
jenie potrzeb zdrowotnych
mieszkaƒców naszego regio-
nu. Po rozmowach, prowa-
dzonych z Ministerstwem
Zdrowia wierz ,́ ˝e obowià-
zujàcy w przysz∏ym roku

algorytm dla województwa ∏ódzkiego
b´dzie korzystniejszy, placówki s∏u˝by zdro-
wia otrzymajà wi´cej pieni´dzy, a co za tym
idzie poprawi si´ ich funkcjonowanie 
–  doda∏ marsza∏ek Witaszczyk.

Szpital im. W. Biegaƒskiego w ¸odzi
musi zaciàgnàç kredyt, by uniknàç post´po-
wania windykacyjnego i egzekucyjnego.
10 milionów z∏otych po˝yczki pozwoli na
sp∏at´ wymagalnych zobowiàzaƒ wraz 
z odsetkami. Kredyt ten wykorzystany
b´dzie na sp∏at´ cz´Êci najpilniejszych zobo-
wiàzaƒ wymagalnych: publicznoprawnych
(zobowiàzaƒ wobec ZUS) oraz zobowià-
zaƒ cywilnoprawnych (m. in. wobec
dostawców leków, sprz´tu medycznego 
i energii elektrycznej). Uzyskane Êrodki
pozwolà jednoczeÊnie na stabilizacj´ finan-
sowà oraz na unikni´cie niepotrzebnych
kosztów wynikajàcych z egzekucji zobowià-
zaƒ. Decyzj´ zarzàdu województwa ∏ódz-
kiego o por´czeniu kredytu dla szpitala im.
W. Biegaƒskiego w ¸odzi poparli radni sej-
miku uchwa∏à z 26.08.2005 roku.

Po˝egnanie lata 
w Uniejowie

23 wrzeÊnia 2005 r. stowarzyszenie „Stu-
dio Integracji” oraz stowarzyszenie integra-
cji „Zorza” zorganizowa∏y w Uniejowie inte-
gracyjne po˝egnanie lata. Wspólorganizato-
rem imprezy by∏ urzàd miasta w Uniejowie.
Samorzàd wojewódzki reprezentowa∏y
Dorota Biskupska-Neidowska – cz∏onek
zarzàdu województwa oraz Anna Mroczek
– dyrektor RCPS. GoÊcie imprezy 
z zainteresowaniem oglàdali wyst´py uczest-
ników przeglàdu piosenki oraz wystaw´
wykonanych w ró˝nych technikach prac
plastycznych, wyeksponowanych na sto-
iskach rozstawionych obok sceny. 

www.lodzkie.pl

zarzàduz prac

Spotkanie w Manufakturze

Marsza∏ek Dorota Biskupska-Neidowska oraz 
dyrektor Anna Mroczek przekaza∏y niepe∏nosprawnym
uczestnikom imprezy drobne upominki.

Pismo Samorzà-

Podpisane por´czenia kredytowego dla szpitala im. W. Biegaƒskiego
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GoÊcie z Grazu
29 wrzeÊnia goÊcili w ¸odzi przedstawi-

ciele Zak∏adów Miejskich z Grazu
(Austria), którym przewodniczy∏ dyrektor
zarzàdu Wolfgang Messner. Zagranicznà
delegacj´ w imieniu zarzàdu województwa
∏ódzkiego podejmowa∏ cz∏onek zarzàdu
województwa Stanis∏aw Olas. Wizyta sk∏a-
da∏a si´ z dwóch cz´Êci. Pierwszà stanowi∏o
oficjalne spotkanie z przedstawicielami
portu lotniczego ¸ódê Lublinek pod prze-
wodnictwem prezesa zarzàdu Leszka Kraw-
czyka. Uwzgl´dniajàc rol´ i znaczenie roz-
woju lotniska dla gospodarki województwa
∏ódzkiego i w Êwietle dobrych kontaktów z
krajem zwiàzkowym Styria, obie strony
zadeklarowa∏y partnerstwo w zakresie roz-
woju lotniska. Deklaracje te zosta∏y udoku-
mentowane podpisaniem umowy koopera-
cyjnej. BezpoÊrednio po zakoƒczeniu roz-
mów na lotnisku, austriacka delegacja
uda∏a si´ do Urz´du Marsza∏kowskiego,
gdzie w obecnoÊci przedstawicieli w∏adz
powiatowych województwa ∏ódzkiego
odby∏a si´ prezentacja Zak∏adów Miejskich
z Grazu.

920 lat ¸ucka
Od 30 wrzeÊnia do 2 paêdziernika dele-

gacja województwa ∏ódzkiego pod prze-
wodnictwem wicemarsza∏ka Krzysztofa
Makowskiego przebywa∏a w ¸ucku na
Ukrainie. W∏adze ¸ucka zaprosi∏y samo-
rzàdowców z regionu ∏ódzkiego na obchody
920 rocznicy powstania miasta. Oficjalny
charakter wizyty podkreÊla∏y spotkania 
z w∏adzami miasta, m.in. merem Antonem
Krzywyckim i wicemerem Âwiatos∏awem
Krawczukiem. 

Podczas oficjalnych obchodów marsza-
∏ek Makowski, w imieniu mieszkaƒców 
i zarzàdu województwa ∏ódzkiego, przeka-
za∏ merowi ¸ucka ˝yczenia pomyÊlnoÊci dla
wszystkich mieszkaƒców regionu.

W cz´Êci nieoficjalnej obchodów odby∏
si´ mecz pi∏ki no˝nej dru˝yny Towarzystwa
„Sportowa ¸ódê”, zrzeszajàcej oldboyów
¸KS i Widzewa (wzmocnionej marsza∏kiem
Makowskim) z oldboyami ¸ucka. Mecz
zakoƒczy∏ si´ remisem 2:2.

Inauguracja 
roku akademickiego

3 paêdziernika marsza∏ek Stanis∏aw
Witaszczyk uczestniczy∏ w inauguracji roku
akademickiego 2005/2006 w Uniwersytecie
¸ódzkim. Pracowników uczelni, studentów
i zaproszonych goÊci powita∏ rektor U¸
profesor Wies∏aw PuÊ. Podczas inauguracji
nadano tytu∏ doktora honoris causa profe-
sorowi Timothy’emu Oke z Uniwersytetu
Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Profesor
Oke to jeden z najwybitniejszych klimatolo-

gów, jego prace sà obecnie najpowszechniej
cytowanymi publikacjami z zakresu klima-
tologii urbanistycznej.

Po nadaniu honorowego tytu∏u profeso-
rowi Oke, rektor Wies∏aw PuÊ wr´czy∏
naukowcom z U¸ nagrody ministra eduka-
cji narodowej i sportu. G∏ównym punktem
uroczystoÊci by∏o Êlubowanie studentów
pierwszego roku i wr´czenie indeksów tym,
którzy najlepiej poradzili sobie w czasie
rekrutacji. Inauguracj´ zakoƒczy∏ wyk∏ad
profesor Wandy Krajewskiej. 

Nowa droga w Witoni
7 paêdziernika oddano do u˝ytku 2,6-km

odcinek drogi w gminie Witonia ko∏o ¸´czy-
cy. W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ m.in. wice-
marsza∏ek Krzysztof Makowski i z-ca dyrek-
tora Departamentu Polityki Regionalnej Zbi-
gniew Bursa. Budowa nowego odcinka drogi
trwa∏a 1,5 miesiàca i kosztowa∏a 600 tys. z∏o-
tych. Inwestycja stanowi cz´Êç wi´kszego

przedsi´wzi´cia, w ramach którego powsta-
nie 31 kilometrów nowych dróg w siedmiu
gminach na terenie powiatów ∏´czyckiego i
kutnowskiego.

Ca∏kowita wartoÊç inwestycji wynosi
9 603 901z∏. 67,5 % Êrodków pochodzi z
Euro-pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, pozyskanych w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, 10% kosztów pokrywa bud˝et
paƒstwa, a reszt´ stanowi wk∏ad gmin,
uczestniczàcych w projekcie. 

Nowa droga w Witoni jest pierwszà inwe-
stycjà, zrealizowanà w ramach dwuletniego
programu pt. „Budowa i przebudowa dróg
gminnych regionu kutnowskiego”. Jak pod-
kreÊla∏ wicemarsza∏ek Makowski, pozyska-
nie funduszy to przede wszystkim zas∏uga
Zwiàzku Gmin Regionu Kutnowskiego, któ-
rego przedstawiciele z∏o˝yli bardzo dobrze
przygotowany wniosek o dofinansowanie
inwestycji.

15Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl
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Muzeum Sztuki 
w ¸odzi 
- instytucjà narodowà

17 paêdziernika 2005 r. zosta∏a podpisa-
na umowa, dotyczàca wspó∏prowadzenia
Muzeum Sztuki w ¸odzi jako wspólnej
instytucji kultury, pomi´dzy Wojewódz-
twem ¸ódzkim a Ministerstwem Kultury.
Sygnatariuszami umowy sà marsza∏ek
województwa ∏ódzkiego Stanis∏aw Witasz-
czyk i minister kultury Waldemar
Dàbrowski. Na mocy powy˝szej umowy
Muzeum Sztuki w ¸odzi stanie si´ wspól-
nà placówkà samorzàdu Województwa
∏ódzkiego i Ministerstwa Kultury.

– Muzeum Sztuki jest instytucjà szcze-
gólnà na kulturalnej mapie województwa
∏ódzkiego, podpisana dziÊ umowa gwaran-
tuje rozwój tej placówki, która jest bez-
sprzecznie wizytówkà nie tylko ¸odzi, ale
ca∏ego regionu ∏ódzkiego – mówi∏ marsza-
∏ek Stanis∏aw Witaszczyk.

Od 2007 roku placówka finansowana
b´dzie w 55% przez ministerstwo, w 45%
przez województwo, ale pierwsze pieniàdze
z ministerstwa pojawià si´ ju˝ w 2006 r.,
bud˝et muzeum zamknie si´ kwotà 6 mln
z∏otych, z czego 3 mln 900 tys. pochodziç
b´dzie z bud˝etu województwa, natomiast
2 mln to pieniàdze ministerialne. Dodatko-
wo w przysz∏ym roku ministerstwo wyasy-
gnuje kwot´ 3 mln z∏otych z przeznacze-
niem na wydatki inwestycyjne.

– Muzeum Sztuki posiada najwi´ksze i
najcenniejsze zbiory sztuki XX wieku, jed-
nak ze wzgl´du na problemy finansowe i
lokalowe dotàd mog∏o prezentowaç tylko
5 procent z nich. Teraz, dzi´ki podpisaniu
umowy, bud˝et placówki si´ podwoi,
muzeum zyska nowe powierzchnie wysta-
wiennicze, dzi´ki temu wzroÊnie jego ranga
w kraju i za granicà – mówi∏ minister kul-
tury Waldemar Dàbrowski.

Umowa zawarta z ministerstwem gwa-

rantuje tak˝e integralnoÊç zbiorów. Ka˝-
dorazowe oddanie w depozyt b´dzie
wymaga∏o zgody zarzàdu województwa
∏ódzkiego. Wy∏oniony w drodze konkursu
nowy dyrektor muzeum musi zostaç zaak-
ceptowany zarówno przez Urzàd Marsza∏-
kowski jak i Ministerstwo Kultury.
Muzeum Sztuki w ¸odzi jest kolejnà insty-
tucjà kultury, która zyska∏a status instytu-
cji narodowej. WczeÊniej podobne umowy
podpisano z 17 placówkami w kraju.

zarzàduz prac 

16 paêdziernika 2005 r. pod has∏em „Jan Pawe∏ II -
Or´downik Prawdy” po raz piàty obchodzono Dzieƒ
Papieski. By∏y to pierwsze obchody bez papie˝a Polaka.
27 lat temu kardyna∏ Karol Wojty∏a zosta∏ wybrany na
papie˝a. W rocznic´ pontyfikatu Jana Paw∏a II w Fil-
harmonii ¸ódzkiej im. Artura Rubinsteina odby∏ si´
okolicznoÊciowy koncert oratoryjny. Do udzia∏u w zor-
ganizowanym przez Marsza∏ka Województwa ¸ódzkie-
go Stanis∏awa Witaszczyka uroczystoÊci zaproszeni
zostali m.in. przedstawiciele wojewódzkich i miejskich
w∏adz samorzàdowych, parlamentarzyÊci ziemi ∏ódzkiej
a tak˝e w∏adze samorzàdu terytorialnego.

Na program koncertu z∏o˝y∏o si´ szeÊç kompozycji.
Orkiestra symfoniczna i chór pod dyrekcjà Tadusza
Wojciechowskiego zaprezentowa∏y m.in.: „Angelus”
Wojciecha Kilara oraz „Te Deum” Giuseppe Verdiego.
Partie wokalne wykona∏a Iwona Hossa (sopran), poezj´
Karola Wojty∏y recytowa∏ aktor Teatru im. Stefana
Jaracza Stanis∏aw KwaÊniak.

Obchody Dnia Papieskiego 
koncert w Filharmonii ¸ódzkiej
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W Brukseli zakoƒczy∏a si ,́ trwajàca od 10 do
13 paêdziernika, impreza „Open Days – Euro-
pejski Tydzieƒ Regionów i Miast 2005”. To ju˝
trzecia edycja tego najwa˝niejszego wydarzenia z
zakresu polityki regionalnej i zarazem pierwsza,
w której udzia∏ wzi´∏o Województwo ¸ódzkie. 

Z tej okazji do stolicy Unii Europejskiej uda∏a
si´ delegacja regionu z udzia∏em marsza∏ka Sta-
nis∏awa Witaszczyka i wicemarsza∏ka Krzysztofa
Makowskiego, radnych Sejmiku Województwa
¸ódzkiego – Anny Adamskiej i Wies∏awa Garst-
ki oraz dyrektorów – Doroty Pisarskiej z Depar-
tamentu Promocji i Wspó∏pracy Zagranicznej i
Zbigniewa Bursy z Departamentu Polityki
Regionalnej Urz´du Marsza∏kowskiego w ̧ odzi.

Dzi´ki pracom prowadzonym ju˝ od stycznia
przez Regionalne Biuro Województwa ¸ódzkie-
go w Brukseli, nasz region
w∏àczy∏ si´ w to organizowane
wspólnie przez Dyrekcj´
Generalnà Komisji Europej-
skiej ds. Polityki Regionalnej
oraz Komitet Regionów
przedsi´wzi´cie. W ramach
cyklu imprez i wydarzeƒ
odbywajàcych si´ w tych
dniach w Brukseli, nasze
biuro przygotowa∏o razem 
z przedstawicielstwami 
6 regonów hiszpaƒskich oraz
z województwem lubelskim
dwa seminaria pod wspólnym
przewodnim tematem: „Poli-
tyka spójnoÊci: od transfor-
macji do konkurencyjnoÊci.
DoÊwiadczenia regionów pol-
skich i hiszpaƒskich”. 

Wspó∏organizacja semina-
riów umo˝liwi∏a zaproszenie
do udzia∏u w nich, w roli pre-
legentów, równie˝ przedstawi-
cieli naszego województwa.
Podczas pierwszego semina-
rium – „Rezultaty i ocena pro-
gramów operacyjnych na
szczeblu regionalnym. Lekcja
na przysz∏oÊç”, dyrektor Z. Bursa przedstawi∏
doÊwiadczenia Województwa ¸ódzkiego w
zakresie wdra˝ania funduszy strukturalnych w
ramach ZPORR. Dzieƒ póêniej, w ramach
seminarium „Zarzàdzanie i wdra˝anie projek-
tów: dobre praktyki” Jacek Zieliƒski, dyrektor
Biura Partnerstwa i Funduszy Urz´du Miasta
¸odzi, przybli˝y∏ szczegó∏y projektu s∏u˝àcego
ochronie zabytków przemys∏owej ¸odzi, prezen-
tujàc referat: „Kultura i dziedzictwo przemys∏u
tekstylnego w ¸odzi. Modernizacja i zarzàdza-
nie kompleksem fabrycznym Ludwika Geyera.”

Regionalne Biuro Województwa ¸ódzkiego
wzi´∏o udzia∏ w przygotowanej przy okazji
„Open Days” wielkiej imprezie promocyjnej –
„Pokaz kulturowy regionów i miast europej-
skich”. Kilka tysi´cy zaproszonych goÊci, którzy
przyszli tego dnia do Muzeum Cinquantenaire,
mia∏o okazj´ zapoznaç si´ z pracami fotografi-
ków i rzeêbiarzy z województwa ∏ódzkiego oraz
obejrzeç krótki film opowiadajàcy o organizo-
wanym w ¸odzi „Festiwalu Dialogu Czterech
Kultur”. Odby∏a si´ degustacja przysmaków
kulinarnych naszej lokalnej kuchni, która trady-
cyjnie cieszy si´ w Brukseli zainteresowaniem.
Warto w tym miejscu zauwa˝yç, i˝ ˝aden inny
polski region nie zaprezentowa∏ si´ w sposób tak
kompleksowy i nie by∏ tego dnia tak widoczny,
jak województwo ∏ódzkie.

Pobytowi naszej delegacji w Brukseli towa-
rzyszy∏y wydarzenia odbywajàce si´ w ramach
„Open Days”. Marsza∏kowie województwa
∏ódzkiego uczestniczyli mi´dzy innymi w trzech
zorganizowanych specjalnie z tej okazji sesjach –
otwierajàcej i zamykajàcej oraz sesji plenarnej
Komitetu Regionów, podczas których dyskuto-
wano na temat reformy polityki regionalnej UE
na lata 2007-2013, wdra˝ania postanowieƒ
agendy lizboƒskiej oraz roli i obowiàzków, jakie
powinny w tym kontekÊcie wziàç na siebie euro-
pejskie regiony. W ka˝dej z tych sesji udzia∏

wzi´li najwy˝si rangà urz´dnicy Unii Europej-
skiej, wÊród nich polska komisarz ds. polityki
regionalnej – Danuta Hübner, przewodniczàcy
Parlamentu Europejskiego – Joseph Borrell i
przewodniczàcy Komitetu Regionów – Peter
Straub.

Wa˝nym wydarzeniem by∏ udzia∏ marsza∏ka
S. Witaszczyka i wicemarsza∏ka K. Makowskie-
go w uroczystym bankiecie w Sta∏ym Przedsta-
wicielstwie RP przy UE, wydanym przez amba-
sadora Marka Grel´ dla polskich europarla-
mentarzystów oraz dziennikarzy akredytowa-
nych w Brukseli. Na spotkaniu obecna by∏a
równie˝ komisarz D. Hübner, która otrzyma∏a
od marsza∏ka S. Witaszczyka oficjalne zaprosze-
nie do odwiedzenia województwa ∏ódzkiego.

Przedstawiciele naszego regionu uczestniczyli

w warsztatach tematycznych i spotkaniach przy-
gotowywanych w tych dniach przez inne euro-
pejskie regiony. Brali udzia∏ tak˝e w zorganizo-
wanym w Dyrekcji Generalnej Komisji Europej-
skiej ds. Polityki Regionalnej spotkaniu z przed-
stawicielami tzw. „polskiej komórki”, czyli oso-
bami majàcymi bezpoÊredni wp∏yw na kwestie
zwiàzane z przyznawaniem polskim regionom
wsparcia z funduszy strukturalnych.

Piotr Szymaƒski
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¸ódzkie na „Open Days“

ŁÓDZKIE W BRUKSELI

Od lewej: dyrektor Mariusz Mielczarek, 
marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk, 
wicemarsza∏ek Krzysztof Makowski.
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prezentacje

§
Ceny biletów komunikacji
miejskiej wyznacza rada
gminy

Jedynie rada gminy ma prawo ustalania
cen biletów komunikacji publicznej. Nie
mo˝e tego uprawnienia przekazaç innym
podmiotom. Rada gminy upowa˝ni∏a pre-
zesa zarzàdu miejskiego przedsi´biorstwa
komunikacyjnego do stosowania przy
sprzeda˝y biletów okresowych bonifikat
w wysokoÊci do 40 proc. ich ceny. Zgodnie
z brzmieniem uchwa∏y rady, zasady udziela-
nia ulg mia∏ ustalaç i podawaç do publicznej
wiadomoÊci, wraz z cennikiem, zarzàd
przedsi´biorstwa komunikacyjnego.

Upowa˝nienie to zaskar˝y∏ wojewoda.
W jego ocenie przepisy ustaw o samorzà-
dzie terytorialnym, gospodarce komunalnej
oraz ustawy o cenach kompetencje w zakre-
sie ustalania cen i op∏at za us∏ugi komunal-
ne o charakterze u˝ytecznoÊci publicznej
przekazujà wy∏àcznie radom gmin. Nie
upowa˝niajà przy tym do ich przenoszenia
na inne podmioty.

Rada gminy argumentowa∏a przed sà-
dem, ˝e w uchwale ustali∏a dok∏adnie,
w sposób kwotowy ceny biletów, a tym sa-
mym nie mo˝na mówiç o przekazaniu kom-
petencji, gdy˝ prezes zarzàdu przedsi´bior-
stwa komunikacyjnego nie ma swobody
w okreÊleniu wysokoÊci cen biletów. Ponad-
to u˝ycie w ustawie terminu „ustalenie cen
lub sposobów ustalania cen” daje radzie
szeroki zakres swobody regulacji. Nie wy-
klucza to, zdaniem gminy, m.in. wprowa-
dzenia przez rad´ zasad, wed∏ug których
podmioty komunalne mog∏y w okreÊlonych
granicach, samodzielnie ustalaç ceny na
swoje us∏ugi.

Naczelny Sàd Administracyjny przyzna∏
jednak racj´ wojewodzie i uniewa˝ni∏ za-
skar˝one postanowienie uchwa∏y. Zdaniem
NSA, rada gminy, dajàc prezesowi przed-
si´biorstwa komunikacyjnego mo˝liwoÊç
swobodnego ustalania bonifikaty w wyso-
koÊci do 40 proc. ceny biletu i okreÊlenia za-
sad jej udzielania, faktycznie upowa˝ni∏a go
do ostatecznego ustalenia ceny biletów.
Przekaza∏a tym samym uprawnienia, które
z mocy prawa przys∏ugujà wy∏àcznie orga-
nom stanowiàcym jednostek samorzàdu te-
rytorialnego. NSA podkreÊli∏ jednoznacz-
nie, ˝e uprawnienia do ustalenia cen biletów
komunikacji publicznej gmina scedowaç
mo˝e wy∏àcznie na swój organ wykonawczy
(wójta), a nie na prezesa spó∏ki komunalnej
(sygn. akt I OSK 130/05).

Komunalna spó∏ka z obcym
kapita∏em

Gmina ma prawo przyst´powaç do spó-
∏ek prawa handlowego, dzia∏ajàcych poza
sferà u˝ytecznoÊci publicznej

Rada miasta zdecydowa∏a w drodze
uchwa∏y o przystàpieniu do za∏o˝onej
wspólnie przez miasto i zagranicznego in-
westora spó∏ki z o.o.; powo∏a∏a si´ przy tym
na przepisy art. 10 ust. 1 i 3 ustawy o gospo-
darce komunalnej. Zezwalajà one gminom
na tworzenie spó∏ek prawa handlowego
i przyst´powanie do nich. Jako aport do
spó∏ki wnios∏a dzia∏ki w centrum miasta.

Wojewoda rozstrzygni´ciem nadzorczym
stwierdzi∏ niewa˝noÊç uchwa∏y. Jego zda-
niem rada naruszy∏a prawo, poniewa˝ gmi-
na, poza nielicznymi wyjàtkami, nie mo˝e
przyst´powaç do spó∏ek prawa handlowe-
go, dzia∏ajàcych poza sferà u˝ytecznoÊci pu-
blicznej.

Gmina zaskar˝y∏a t´ decyzj´ do sàdu ad-
ministracyjnego. Wskazywa∏a, ˝e art. 10
ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej ze-
zwala na tworzenie spó∏ek, je˝eli „istniejà
niezaspokojone potrzeby wspólnoty samo-
rzàdowej na rynku lokalnym”. Naczelny
Sàd Administracyjny uzna∏ racje gminy.
Skorygowa∏ jedynie podstaw´ prawnà
uchwa∏y, uznajàc, ˝e w analizowanym sta-
nie prawnym by∏a to uchwa∏a o przystàpie-
niu do istniejàcej spó∏ki z nowym aportem,
stàd w∏aÊciwà podstawà prawnà jest art. 18
ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy o samorzàdzie
gminnym, upowa˝niajàcy rad´ gminy do
tworzenia spó∏ek i przyst´powania do nich.
(sygn. I OSK 248/05).

Upowa˝nienie do z∏o˝enia
skargi przez prezydenta

Rada miasta mo˝e upowa˝niç prezyden-
ta miasta do z∏o˝enia skargi na rozstrzy-
gni´cie nadzorcze wojewody, ale ma na to
jedynie 30 dni.

W trakcie posiedzenia rady miasta posta-
nowiono odwo∏aç dotychczasowego jej
przewodniczàcego oraz wiceprzewodniczà-
cych i powo∏aç nowych. Taki te˝ wniosek
przeg∏osowano. Po przerwie na sali obrad
nie pojawili si´ nowi przewodniczàcy. Pozo-
stali radni zdecydowali o dalszym prowa-
dzeniu obrad pod przewodnictwem radne-
go seniora. On te˝ poddawa∏ pod g∏osowa-
nie dalsze uchwa∏y.

Wojewoda stwierdzi∏ niewa˝noÊç wszyst-
kich podj´tych na tej sesji uchwa∏. Wskaza∏
w tym zakresie na art. 19 i 20 ustawy o sa-

morzàdzie gminnym. Zgodnie z tymi prze-
pisami, w przypadku nieobecnoÊci prze-
wodniczàcego i niewyznaczenia wiceprze-
wodniczàcego, zadania przewodniczàcego
wykonuje wiceprzewodniczàcy najstarszy
wiekiem, a nie, jak w tym przypadku, naj-
starszy radny.

Rozstrzygni´cie wojewody zaskar˝y∏ do
sàdu administracyjnego prezydent miasta,
argumentujàc, ze funkcja przewodniczàce-
go ma jedynie charakter organizatorski,
a porzàdek obrad zosta∏ prawid∏owo prze-
g∏osowany.

Wojewoda domaga∏ si´ odrzucenia skar-
gi. Wskazywa∏ w tym wzgl´dzie, ˝e roz-
strzygni´cie nadzorcze zaskar˝yç mo˝e tyl-
ko sama rada gminy. Poniewa˝ rada miasta
nie zleci∏a tego prezydentowi w uchwale, to
skarga jest niedopuszczalna. W tej sytuacji
rada miasta potwierdzi∏a upowa˝nienie pre-
zydenta do wniesienia skargi, ale dopiero
po 60 dniach od otrzymania rozstrzygni´cia
nadzorczego. Tymczasem zgodnie z art. 98
ust. 1 ustawy o samorzàdzie gminnym roz-
strzygni´cia nadzorcze dotyczàce gminy
mogà byç zaskar˝ane w ciàgu 30 dni od da-
ty ich dor´czenia. Zdaniem sàdu, rada mo-
g∏a wi´c potwierdziç z∏o˝enie skargi w jej
imieniu przez prezydenta, ale by∏a zwiàzana
tym terminem (sygn. akt II S.A./Wa
1313/05).

Urzàd nie musi kopiowaç akt
post´powania

Organ administracji nie ma obowiàzku
wykonywania i dor´czania stronom post´-
powania kserokopii akt sprawy.

Art. 73 k.p.a. nak∏ada na organ admini-
stracji publicznej obowiàzek umo˝liwienia
stronom przeglàdania akt sprawy oraz spo-
rzàdzania z nich notatek i odpisów. Mogà
one te˝ ˝àdaç uwierzytelnienia sporzàdzo-
nych przez siebie odpisów z akt lub wydania
im uwierzytelnionych odpisów, je˝eli jest to
uzasadnione ich wa˝nym interesem. Przepis
daje uprawnienia, ale ich realizacj´ pozosta-
wia samym zainteresowanym. Nie zobowià-
zuje w zwiàzku z tym organów administra-
cji do kopiowania akt i dor´czania ich stro-
nie. Zdaniem NSA strona post´powania nie
mo˝e ˝àdaç, aby kserokopie akt wykonywa∏
i wysy∏a∏ organ administracji. Nie ma on ta-
kiego obowiàzku (sygn. akt II SA/Wa
2269/04).

Przygotowa∏
dr Robert Adamczewski

Samorzàd przed sàdem
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W drodze do ¸owicza czteroosobowa
ekipa France 2 zatrzyma∏a si´ w Sromowie,
w domu paƒstwa Brzozowskich, którzy sà
znanymi  propagatorami folkloru ∏owic-
kiego – prowadzà  muzeum drewnianych,
ruchomych figur ¸owiczan ubranych 
w tradycyjne ∏owickie „pasioki”. Jednak
nie kultura ∏owicka by∏a tematem, który
najbardziej interesowa∏ Francuzów.  Pytali
o korzyÊci, jakie da∏a integracja z Unià
polskiemu rolnictwu. Na co dzieƒ Woj-
ciech Brzozowski prowadzi dwunastohek-
tarowe gospodarstwo rolne, z czego 8 hek-
tarów stanowià sady jab∏kowe i Êliwkowe. 

– To co uzyskaliÊmy z niepe∏nych unij-
nych dop∏at ledwie starczy∏o na zwrot
kosztów poniesionych na zakup Êrodków
ochrony roÊlin, które po przystàpieniu
Polski do Unii podro˝a∏y o kilkadziesiàt
procent. Dop∏aty dla sadowników w sto-
sunku do upraw innych rolników by∏y naj-
ni˝sze – mówi∏ bez ogródek m∏ody rolnik
spod ¸owicza. Zdaniem Wojciecha Brzo-
zowskiego na integracji zyska∏y g∏ównie

wielkopowierzchniowe gospodarstwa.
W rozmowie z proboszczem parafii

katedralnej ks. Wies∏awem Skoniecznym
dziennikarz prowadzàcy Jérôme Bone,
pyta∏ o odczucia parafian zwiàzane 
z Unià. – To zbyt krótki okres aby wyda-
waç jednoznaczne sàdy. Teraz jesteÊmy
zaj´ci wewn´trznymi sporami zwiàzanymi
z wyborami. Nie potwierdzi∏y si´ nato-
miast obawy zalania Polski laickoÊcià.
KoÊció∏ nadal funkcjonuje, nie utraciliÊmy
to˝samoÊci, narodowoÊci polskiej. Je˝eli
jest jeszcze takie myÊlenie, to wÊród jedno-
stek – uspokaja∏ proboszcz Skonieczny. 

Zapytany o mo˝liwoÊç pozyskiwania
przez jego parafi´ unijnych Êrodków, np.
na zabytkowà bazylik´, odpowiedzia∏, 
˝e projekty sà przygotowywane, ale proce-
dura ubiegania si´ o pieniàdze unijne jest
skomplikowana i to odstrasza. 

Unijne  fundusze, i to z powodzeniem,
zdobywa natomiast samorzàd ¸owicza,
g∏ównie na inwestycje drogowe, infrastruk-
turalne. I to w∏aÊnie plac budowy ulicy

Topolowej, w 75% finansowanej ze Êrod-
ków strukturalnych, by∏ kolejnym miej-
scem wizyty telewizyjnej ekipy France 2.
Na tle budowy o inwestycji oraz zdobywa-
niu Êrodków unijnych dla ¸owicza mówi∏
wiceburmistrz Maciej Moƒka. Jérôme’a
Bone interesowa∏ m.in. udzia∏ Êrodków
unijnych w bud˝ecie miejskim, na co sà
przeznaczane, jaki charakter majà unijne
inwestycje w ¸owiczu. Wiceburmistrz pod-
kreÊla∏, ˝e starania w∏adz miejskich zdà˝a-
jà przede wszystkim do poprawy infra-
struktury drogowej ∏owickich ulic, czego
przyk∏adem jest m.in. ul. Topolowa – I
etap modernizacji dróg o charakterze
regionalnym w ¸owiczu.

Kolejnym przystankiem Francuzów
by∏a wizyta w firmie braci Urbanek –
rodzinnym przedsi´biorstwie przetwór-
stwa warzywnego. I tutaj Francuzów inte-
resowa∏o, czy firma zyska∏a na wejÊciu Pol-
ski do UE. Na twarzach dziennikarzy
malowa∏o si´ zaskoczenie gdy dowiedzieli
si ,́ ˝e produkty pod szyldem „Urbanek“
trafi∏y na francuski rynek zaraz po prze-
mianach ustrojowych w naszym paƒstwie
w 1990 r. By∏ to czas, kiedy  perspektywa
cz∏onkostwa w Unii by∏a zbyt odleg∏a,
˝eby myÊleç o niej realnie. Francja by∏a dla
zak∏adu pierwszym zagranicznym partne-
rem. Jeszcze wi´ksze zdziwienie wywo∏a∏a
informacja, ˝e przetwory braci Urbanek
eksportowane sà na tak wymagajàce rynki,
jak USA, Izrael, Rosja, a tak˝e Mongolia,
gdzie produkty „Urbanek” sà nawet pod-
rabiane przez Chiƒczyków. 

Firma nie musia∏a dostosowywaç si´ do
standardów Unii po przystàpieniu do UE,
gdy˝ zak∏ad zrobi∏ to du˝o wczeÊniej. Pro-
ces technologiczny i produkcyjny jest uno-
woczeÊniany na bie˝àco, niezale˝nie od
wymogów zewn´trznych rynków. Wkrótce
firma, jako pierwsza w ¸owiczu, b´dzie
zaopatrywana w gaz ziemny. GoÊcie 
z Francji mieli okazj´ nie tylko zobaczyç
proces produkcyjny, ale tak˝e próbowaç
marynat braci Urbanek.

Paêdziernikowa wizyta telewizji poÊred-
nio by∏a wynikiem podobnego spotkania
z francuskimi dziennikarzami prasowymi,

m.in. z „Liberation”, „Le Figaro”, „La
Tribune”, kilka tygodni wczeÊniej. We
francuskiej prasie, m.in. w „Le Monde”
ukaza∏y si´ artyku∏y o ¸owiczu i temat ten
zainteresowa∏ równie˝ telewizj´ France 2.
GoÊcie opuszczali ¸owicz pe∏ni wra˝eƒ.
Spostrze˝enia o mieÊcie i ludziach tu spo-
tkanych, zaradnych ˝yciowo i odwa˝nych
w swoich dzia∏aniach, przeros∏y ich naj-
Êmielsze wyobra˝enia.                          (p.)

Jak wysoki jest udzia∏ Êrodków unijnych w miejskim bud˝ecie, czy obawy i nadzieje miesz-
kaƒców ¸owicza zwiàzane z przystàpieniem do Unii Europejskiej potwierdzi∏y sí , czy fran-
cuski hydraulik ma podstawy baç sí  polskiego hydraulika? – to pytania, które pad∏y ze strony
ekipy francuskiej telewizji publicznej France 2 podczas paêdziernikowej wizyty w  ¸owiczu.

France 2 w ¸owiczu

region

France 2 w ¸owiczu
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Jacek Zatorski, starosta be∏chatowski,
podpisa∏ pozwolenie na budow´ bloku
energetycznego 833 MW w BOT Elektrow-
nia „Be∏chatów”. Od lipca do paêdziernika
tego roku pracownicy wydzia∏u architektu-
ry i budownictwa starostwa prowadzili
post´powanie administracyjne w sprawie
wydania pozwolenia na budow .́ 

– Budowa kolejnego bloku energetyczne-
go w be∏chatowskiej elektrowni nale˝y do
najwi´kszych przedsi´wzi´ç budowlanych
w Polsce – mówi Jacek Zatorski. – Koszt
budowy wyniesie oko∏o 850 milionów euro.
Dzi´ki tej inwestycji powstanà nowe miej-
sca pracy, wiele lokalnych firm b´dzie
mia∏o mo˝liwoÊç w∏àczenia si´ w proces
budowy jako podwykonawcy.

BOT Elektrownia Be∏chatów znajduje si´
na terenie gminy Kleszczów w powiecie be∏-
chatowskim i jest najwi´kszà w Polsce 
i Europie elektrownià opalanà w´glem bru-
natnym, nale˝y tak˝e do najwi´kszych pro-
ducentów energii w Polsce. ¸àczna moc 
12 bloków energetycznych wynosi obecnie
4.440 MW, stanowi to oko∏o 12,7% mocy
w krajowym systemie energetycznym. 
W ubieg∏ym roku w be∏chatowskiej elek-
trowni wyprodukowano 28.456,4 Gwh
energii elektrycznej. 

W 2001 roku Ministerstwo Skarbu Paƒ-
stwa zaakceptowa∏o strategi´ rozwoju Elek-
trowni Be∏chatów  jako strategicznego zaso-
bu energetycznego paƒstwa. Strategia reali-
zowana jest mi´dzy innymi poprzez budo-

w´ nowego bloku energetycznego o mocy
833 M, oraz modernizacj´ i odtworzenie
mocy produkcyjnych bloków 3 do 12.  Po
uruchomieniu bloku 833 MW w 2009 roku,
okresowo wy∏àczone z eksploatacji b´dà
bloki 5 do 12 w celu ich przebudowy. Naj-
starsze bloki nr 1 i 2 b´dà eksploatowane
do 31 grudnia 2015 r. 

Weryfikacja z∏o˝onych przez inwestora
dokumentów, ze wzgl´du na znaczenie
inwestycji, stanowi∏a powa˝ne zadanie dla
wydzia∏u architektury i budownictwa staro-
stwa. Ca∏a zgromadzona dokumentacja
zajmuje 35 segregatorów. Wniosek nie
dotyczy budowy jednego obiektu, ponie-
wa˝ blok 833 MW stanowi element du˝ej
inwestycji. W jej sk∏ad wchodzi ponad 40
innych obiektów oraz ca∏a infrastruktura
wokó∏ nich: wodociàgi, kanalizacja, drogi 
i przy∏àcza. 

Krzysztof Borowski

27 wrzeÊnia w Kutnie ruszy∏a budowa
fabryki japoƒskiego koncernu Fuji Seal
Grup. Jest to pierwsza inwestycja firmy 
z Kraju Kwitnàcej WiÊni w ¸ódzkiej  Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej. Przedstawi-
ciele koncernu, specjalizujàcego si´ w pro-
dukcji etykiet i sprz´tu do pakowania, roz-
pocz´li budow´ nowego zak∏adu od rytua∏u
przeganiania duchów. Do obrzàdku, pole-
gajàcej na trzykrotnym wbijaniu ∏opaty w
skrzyni´ z ziemià i wydawaniu przy tym
rytualnych okrzyków,  zaproszeni zostali
równie˝ przedstawiciele w∏adz samorzàdo-
wych Kutna. Rytua∏ ma zapewniç pomyÊl-
noÊç  inwestycji. Jako pierwszy wbi∏ ∏opat´
pod nowà fabryk´ Shigeko Okazaki, dyrek-
tor Fuji Seal International, któremu towa-
rzyszyli Kazuyoshi Kuwahata,  prezes Fuji
Seal Europe i Fabienne Buriot, dyrektor
Fuji Seal Poland Sp. z o.o.

Kutno w czerwcu br. zawar∏o z japoƒskà
firmà Fuji Seal porozumienie w zakresie
planowanej inwestycji w Kutnie. 23 wrze-
Ênia firma uzyska∏a zezwolenie na dzia∏al-
noÊç w ¸SSE oraz zakupi∏a nieruchomoÊç
o powierzchni 13,43 ha w Podstrefie Kutno.
WartoÊç przedsi´wzi´cia szacowana jest na
40 mln euro. Japoƒczycy chcà rozpoczàç
produkcj´ w czerwcu przysz∏ego roku. 
W pierwszym etapie powstanie hala 
o powierzchni 1,7 ha, w drugim etapie pla-
nowana jest budowa drugiej hali o podob-
nej powierzchni. Realizacja inwestycji
pozwoli na utworzenie 300 miejsc pracy.

W trakcie uroczystoÊci prezydent Zbi-
gniew Burzyƒski powiedzia∏ m.in.: 

„Z wielkà przyjemnoÊcià i prawdziwà
satysfakcjà uczestnicz´ dziÊ w uroczystym
rozpocz´ciu budowy nowej fabryki firmy
Fuji Seal w naszym mieÊcie. To wielkie 
i wa˝ne wydarzenie dla Kutna i ca∏ego
regionu. Pragn´ serdecznie podzi´kowaç za
zaufanie, jakim paƒstwo obdarzyli nasze
miasto. Tym bardziej czujemy si´ zaszczyce-
ni, ˝e jest to pierwsza inwestycja japoƒska
w ¸ódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej. Dzi´kuj´ w imieniu mieszkaƒców
Kutna, którym paƒstwa inwestycja daje

szanse na nowe miejsca pracy. Kutno bory-
ka si´ z du˝ym problemem bezrobocia, ale
dzi´ki takim jak dzisiejsza uroczystoÊciom
– rodzi si´ nadzieja na popraw´ tej sytuacji.
W trakcie negocjacji, które niejednokrotnie
by∏y trudne, obie strony wykaza∏y determi-
nacj ,́ a przede wszystkim wol ,́ aby to
przedsi´wzi´cie powsta∏o w Kutnie”.

Istniejàcy od 1987 roku koncern  Fuji
Seal nale˝y do najwi´kszych Êwiatowych
firm produkujàcych etykiety foliowe 
i urzàdzenia do ich nanoszenia. W zak∏a-
dzie w Kutnie b´dà drukowane etykiety
oraz montowane maszyny do naklejania
ich na butelki.             

J. G.  (w.p.)

Japoƒska inwestycja w Kutnie

Nowy blok w Elektrowni Be∏chatów

nr10(53)  22/10/2005  18:37  Page 20



Polagra to najwi´ksze mi´dzyna-
rodowe targi rolno-spo˝ywcze w
Europie Ârodkowej. Kilka lat temu
podzielono je na dwie cz´Êci, sà wi´c
Polagra-Food i Polagra-Farm. Te
pierwsze majà bardziej ˝ywnoÊciowy
charakter, prezentujà osiàgni´cia
przetwórstwa rolno-spo˝ywczego,
zarówno jeÊli chodzi o produkt final-
ny, jak i maszyny i urzàdzenia do
wyposa˝enia zak∏adów mi´snych,
mleczarni, cukierni, gastronomii oraz
opakowania dla przemys∏u spo˝yw-
czego.

Trzeba przyznaç, ˝e w ciàgu ostat-
nich lat poznaƒskie targi rolnicze
radykalnie zmieni∏y swoje oblicze,
wypi´knia∏y. Dla wystawców stwa-
rzajà coraz lepsze warunki, tak aby
mogli oni jak najlepiej zaprezentowaç
to, co wytwarzajà i trafiç na rynek.
Stoiska, na których przedsi´biorstwa
prezentowa∏y swoje oferty, przyciàga-
∏y wzrok swoim wyglàdem, niczym
nie odbiegajàc od tych, które widzi si´ np. w
Berlinie podczas „Zielonego Tygodnia”, mi´-
dzynarodowych targów rolno-spo˝ywczych. W
tym roku w  Poznaniu zaprezentowa∏o si´ 1200
wystawców. Dobrze w tej nowej, targowej opra-

wie akcentowa∏o swojà obecnoÊç województwo
∏ódzkie. Nasz region reprezentowa∏y spó∏dziel-
nie: Okr´gowa Spó∏dzielnia Mleczarska w G∏u-
chowie, Gminna Spó∏dzielnia z Szadku, zak∏a-
dy „Marko” z Walichnowów, Spó∏dzielnia
Dostawców Mleka z Wielunia, OSM ¸owicz,

Food Service. By∏y te˝ firmy, pracujàce na rzecz
przetwórstwa, takie jak firma Wojciecha
Nowickiego z Rawy Mazowieckiej, firma
Suwary z Pabianic.

Anna Orzechowska

region
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¸ódzkie na „Polagrze“ w Poznaniu

Polagra - Food 2005
Prezes GS w Szadku prezentowa∏ wyroby regionalne - przetowry màczne i pieczywo.

„Woênym na wydziale matematycznym Uni-
wersytetu Lwowskiego by∏ niejaki Góral, które-
go przywo∏ywano za pomocà sygna∏u Êwietlne-
go – ilekroç by∏ potrzebny, zapala∏a si´ czerwo-
na lampka. Jednak˝e Góral nie bardzo przej-
mowa∏ si´ swoimi obowiàzkami i lampka Êwie-
ci∏a si´ nieraz ca∏ymi godzinami.

Auerbach, najdowcipniejszy z lwowskich
matematyków, mawia∏, ˝e Góral ma atrybuty
boskie: wszyscy go wzywajà, na jego czeÊç wiecz-
nie pali si´ lampka, ale nikt go nigdy nie widzia∏.”

To jedna z wielu anegdot o naukowcach
pochodzàca z ksià˝ki W. Go∏embowicza:
„Uczeni w anegdocie”. Takie ˝artobliwe wypo-
wiedzi towarzyszy∏y powa˝nym spotkaniom w
ramach Mi´dzynarodowego Tygodnia Nauki

(10 - 14 paêdziernika), który by∏ cz´Êcià projektu
ScienceFun 2005. Kariera w nauce jest trendy!
Popularyzacja nauki w ¸odzi i regionie. Projekt,
którego realizacja trwa od lipca, a zakoƒczy si´
pod koniec listopada, obj´li swym patronatem
marsza∏ek województwa i prezydent ̧ odzi. Auto-
rem jest Fundacja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci 
w ¸odzi

W paêdzierniku, w trakcie Mí dzynarodowego
Tygodnia Nauki, powa˝ne grono ∏ódzkich naukow-
ców wymienia∏o swoje poglàdy. By∏y wyk∏ady
poÊwí cone badaniom regionu ∏ódzkiego - pod
wzgĺ dem ekonomicznym, spo∏ecznym i przemys∏o-
wym, rozmawiano o systemach komunikacji,
sztucznej inteligencji i... o demokracji. Niezwykle
interesujàce by∏y wypowiedzi pod wspólnym has∏em
„moja droga do kariery naukowej”. Wszak chodzi-
∏o o popularyzacj́  nauki jako zawodu oraz przygo-
dy intelektualnej i ˝yciowej zarazem, a tak˝e przy-
bli̋ enie m∏odemu pokoleniu dzia∏alnoÊci naukowo-
badawczej jako mo l̋iwoÊci kariery zawodowej.
Wreszcie, o pokazanie ludzi z pasjà, bez których roz-
wój spo∏eczno-gospodarczy nie by∏by mo l̋iwy.

W listopadzie odb´dà si´ jeszcze m.in. spotka-
nia ze studentami oraz konferencja koƒczàca
realizacj´ projektu ScienceFun 2005. Kariera 
w nauce jest trendy!

J.G

Prorektor ds. nauki U¸ – prof. dr hab. Henryk Piekarski 
i prof. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz podczas otwarcia 
Mi´dzynarodowego Tygodnia Nauki w Centrum Konferencyjnym U¸.

Nauka dla regionu
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Z danych statystycznych wynika, ̋ e najwi´k-
szy udzia∏ w bilansie energii pochodzàcej ze
êróde∏ odnawialnych stanowi w Polsce energia
wód. Krajowy program energetyczny zak∏ada,
˝e w ogólnym bilansie energetycznym kraju do
roku 2010 udzia∏ energii z tzw. êróde∏ energii
odnawialnych wyniesie 7,5 procent, obecnie jest
to niewiele ponad dwa procent. W zwiàzku z
realizacjà zobowiàzaƒ wynikajàcych z powy˝-
szego programu na najbli˝sze lata czynione sà
starania w celu jak najwi´kszego wykorzysta-
nia zasobów hydroenergetycznych rzek. 

Budowa ma∏ych elektrowni wodnych w woje-
wództwie ∏ódzkim ograniczona jest warunkami
terenowymi. Wododzia∏owe po∏o˝enie woje-
wództwa – wododzia∏ pierwszego rz´du Wis∏a -
Odra, powoduje, ˝e na naszym terenie poza
rzekà Wartà i Pilicà, b´dàcymi w zarzàdzie
Regionalnych Zarzàdów Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu i Warszawie, przewa˝ajà rzeki ma∏e,
o charakterze nizinnym i o niewielkich przep∏y-
wach Êredniorocznych, nadajàce si´ jedynie do
budowy ma∏ych elektrowni wodnych. 

Wojewódzki Zarzàd Melioracji i Urzàdzeƒ
Wodnych w ¸odzi, w zarzàdzie którego pozo-
staje wi´kszoÊç rzek w naszym regionie, od lat
wspiera ide´ budowy ma∏ych elektrowni wod-
nych, poprzez dzier˝aw´ istniejàcych budowli
pi´trzàcych na rzekach. Sà one adaptowane do
potrzeb budowy elektrowni. Dotychczas na
ten cel wydzier˝awiono trzynaÊcie budowli pi´-
trzàcych,  z czego zrealizowanych zosta∏o jede-
naÊcie obiektów (w tym osiem na rzece Ner). 

– Czynnikiem, który zadecydowa∏ o du˝ej
liczbie ma∏ych elektrowni wodnych w∏aÊnie na
Nerze jest zabudowa budowlami pi´trzàcymi

wykonanymi dla potrzeb nawadniania u˝ytków
zielonych w dolinie rzeki oraz specyficzny re˝im
hydrologiczny, wynikajàcy z wykorzystania
rzeki jako odbiornika oczyszczonych Êcieków 
w GOÂ ¸AM w iloÊciach przekraczajàcych
nawet 3-krotnie przep∏ywy z w∏asnej zlewni –
mówi Bogumi∏ Kazulak, dyrektor WZMiUW
w ¸odzi. – Stwarza to korzystne warunki do
funkcjonowania elektrowni, stabilizujàc na
wysokim poziomie przep∏ywy Êrednioroczne.
Rzeka Ner jest ponadto odbiornikiem wód
deszczowych z najbardziej zurbanizowanej
po∏udniowej i centralnej cz´Êci aglomeracji
∏ódzkiej. 

Budowle pi´trzàce na Nerze powsta∏y 
w latach 1960-75 w celu nawodnieƒ u˝ytków zie-
lonych na pow. ok. 5000 ha. W dolinie Neru
wykonanych zosta∏o 17 jazów pi´trzàcych
wod ,́ wykorzystywanà do nawodnieƒ zwil˝ajà-
cych i nawo˝àcych przy zastosowaniu systemu
stokowego. Kilkudziesi´cioletnie nawadnianie
spowodowa∏o wytworzenie na nieurodzajnych
piaszczystych glebach w dolinie rzeki warstwy
gleby urodzajnej. Z obawy przed jej degradacjà
istnieje koniecznoÊç sta∏ego prowadzenia

nawodnieƒ zarówno w okresie wegetacyjnym,
jak i poza tym okresem. Tak wi´c elektrownie
mogà pracowaç przez ca∏y rok, z przerwami na
sianokosy.  

Na Êwiecie wykorzystuje si´ oko∏o 35 pro-
cent potencja∏u energetycznego rzek, co zaspo-
kaja oko∏o 15 procent potrzeb energetycznych.
Najwi´kszy potencja∏ wyst´puje w Europie, a
najubo˝szym kontynentem jest pod tym wzgl´-
dem Australia. W niektórych krajach europej-
skich wykorzystanie potencja∏u energetyczne-
go rzek jest prawie pe∏ne. We Francji wykorzy-
stuje si´ prawie 100 procent, w Szwajcarii
ponad 80 procent,  a w Finlandii, Austrii i w
Niemczech oko∏o 70 procent potencja∏u ener-
getycznego rzek. W Norwegii ca∏a produkcja
energii elektrycznej pochodzi z elektrowni
wodnych, przy wykorzystaniu istniejàcego
potencja∏u w niespe∏na 60 procentach.

Obecnie stopieƒ wykorzystania potencja∏u
energetycznego rzek w Polsce wynosi zaledwie
11 procent, a udzia∏ energii wodnej w ca∏kowi-
tej produkcji energii elektrycznej oko∏o 2 pro-
cent, co stawia nas na jednym z ostatnich
miejsc w Europie. 

Anna Szymanek-Ju˝win
Marzena Gaicka
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W∏aÊciciele ma∏ych elektrowni wod-
nych w województwie ∏ódzkim w wi´k-
szoÊci mieszkajà poza naszym regio-
nem. Dla nich budowa tych obiektów
by∏a raczej przygodà i realizacja
marzeƒ, ni˝ przedsi´wzi´ciem o charak-
terze czysto biznesowym.  

Elektrownia w miejscowoÊci Wólka
na Nerze nale˝y do Alicji i Henryka
Czarnieckich z województwa warmiƒ-
sko-mazurskiego. Elektrownia powsta∏a
w 2002 r. Wyposa˝ona jest w trzy turbi-
ny Êmig∏owe. Woda do komory turbino-
wej zostaje wprowadzana korytem beto-
nowym. Zastosowanie kana∏u obiego-
wego zapewnia swobodny przep∏yw
wielkich wód przez budowl´ pi´trzàcà.
Moc elektrowni wynosi ok. 60 kW. 

Elektrowni´ wodnà na Nerze
w miejscowoÊci Charbice Górne
od 2002 roku u˝ytkuje Pozna-
niak – Witold Gandera. 

W elektrowni zamontowana
zosta∏a turbina z nastawnymi
∏opatkami wirnika i kierownicà
oraz rurociàg ssàcy. Mo˝liwa do
uzyskiwania moc wynosi 80 kW. 

WW wwoojjeewwóóddzzttwwiiee ∏∏óóddzzkkiimm  ddzziiaa∏∏aa 1111 eelleekkttrroowwnnii wwooddnnyycchh,, ww ttyymm 77 nnaa rrzzeeccee NNeerr.. 
ZZggooddnniiee zz ddyyrreekkttyywwaammii UUnniiii EEuurrooppeejjsskkiieejj,, ddoo 22001100 rrookkuu 1122 pprroocceenntt eenneerrggiiii wwyykkoorrzzyyssttyywwaanneejj
pprrzzeezz ppaaƒƒssttwwaa cczz∏∏oonnkkoowwsskkiiee mmaa ppoocchhooddzziiçç zzee êêrróóddee∏∏ ooddnnaawwiiaallnnyycchh,, ttaakkiicchh jjaakk wwooddaa,, wwiiaattrr.. 

Czysta energia 
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Na prze∏omie jesieni i zimy tego roku
przypada 350. rocznica bohaterskiej obrony
Jasnej Góry przed „zalewajàcym naszà
ojczyzn´ potopem” wojsk szwedzkich. To
doskona∏y moment, aby przybli˝yç postaç
niestrudzonego obroƒcy cz´stochowskiej
twierdzy - ojca przeora Augustyna (Klemen-
sa - imi´ chrzcielne) Kordeckiego oraz jego
dzia∏alnoÊç zwiàzanà z naszym regionem. 

Klemens Kordecki przyszed∏ na Êwiat 
16 listopada 1603 roku w mieszczaƒskiej
rodzinie, w niewielkiej miejscowoÊci Iwano-
wice w Wielkopolsce, po∏o˝onej niespe∏na
trzy kilometry od granicy z naszym woje-
wództwem. Jego rodzina nale˝a∏a do zamo˝-
niejszych w okolicy, co umo˝liwi∏o Klemen-
sowi pobieranie nauki w najlepszych szko-
∏ach Wielkopolski: w Kaliszu i Poznaniu.
Gruntowne wykszta∏cenie filozoficzne i teo-
logiczne, które tam otrzyma∏, mia∏o wp∏yw
na decyzje o wstàpieniu do Zakonu Braci
Âwi´tego Paw∏a Pierwszego Pustelnika, zwa-
nych potocznie paulinami. Tam w 1633 roku
po otrzymaniu szaty zakonnej przybra∏ imi´
Augustyn na czeÊç biskupa i doktora koÊcio-
∏a – Êwi´tego Augustyna z Hippony. Rok
póêniej zosta∏ wys∏any do konwentu w Wie-
luniu, gdzie przyjà∏ Êwi´cenia diakonatu i
kap∏aƒstwa, a nast´pnie przez kilka lat
pos∏ugiwa∏ jako duszpasterz i nauczyciel
retoryki. W latach 1639-1640 i 1643 piasto-
wa∏ godnoÊç miejscowego przeora. Wybitnà
osobowoÊç i zdolnoÊci organizacyjne Kor-
deckiego dostrzegli wspó∏bracia zakonni,
powierzajàc mu kolejne odpowiedzialne
funkcje. W 1650 roku zosta∏ wybrany na
definitora prowincji zakonnej paulinów 
i przeora Jasnej Góry, a w 1657 roku pro-
wincja∏a polskiej prowincji zakonnej. 

Kierowanie placówkà jasnogórskà przy-

pad∏o na burzliwy czas wojny Rzeczypospo-
litej ze Szwecjà, która trwa∏a od 1655 do
1660 roku. Wojska szwedzkie po opanowa-
niu niemal˝e ca∏ej Polski, na prze∏omie listo-
pada i grudnia 1655 roku przystàpi∏y do
obl´˝enia ufortyfikowanego klasztoru na
Jasnej Górze. Oddzia∏ami szwedzkimi dowo-
dzi∏ genera∏ Müller, majàcy nadziej´ zdoby-
cia zasobnego skarbca klasztornego. Po∏o˝o-
ny w krytycznej sytuacji przeor Kordecki, nie
znajàc si´ na sztuce wojennej, wraz z niespe∏-
na 250 osobowà za∏ogà, postanowi∏ jednak
stawiç czo∏o przewa˝ajàcym si∏om wroga.
Walka toczy∏a si´ o wielkà stawk .́ Jasna
Góra by∏a bowiem ostatnim bastionem pol-
skoÊci w naszej ojczyênie, a jej zdobycie wià-
za∏oby si´ z ca∏kowità zag∏adà Rzeczypospo-
litej. SzeÊciotygodniowa obrona zakoƒczy∏a
si´ odstàpieniem wojsk szwedzkich. Zwyci´-
stwo to wp∏yn´∏o na umocnienie ducha Pola-
ków i rozbudzenie zapa∏u do walki ze Szwe-
dami. Obrona Jasnej Góry sta∏a si´ punktem
zwrotnym w dzia∏aniach zbrojnych tej wojny.
By∏ to poczàtek wyswobadzania si´ Polaków
spod okupacji szwedzkiej. Wydarzenie to
okreÊla si´ równie˝ mianem cudownej obro-
ny Jasnej Góry, w której szczególne miejsce
zaj´∏a patronka miejsca – Matka Bo˝a.

Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ zbrojnych ojciec
Kordecki powróci∏ do swoich zakonnych
obowiàzków. Pe∏niàc wspomniane wczeÊniej
tak zaszczytne i wysokie stanowiska zakon-
ne, wielokrotnie wizytowa∏ placówki klasz-
torne rozsiane po prowincji. Cztery po∏o˝o-
ne sà na obszarze obecnego województwa
∏ódzkiego. Nale˝à do nich: wspomniany
Wieluƒ, Oporów, Wielgom∏yny oraz Wieru-
szów. O przebiegu wizytacji w ostatniej pla-
cówce dowiadujemy si´ z zachowanych do
naszych czasów ksiàg klasztornych. Jedna z

nich ukazuje nam zalecenia, jakie pozostawi∏
swoim wspó∏braciom 20 grudnia 1660 roku
ojciec Kordecki: 

1.  Czcigodnego ojca przeora solennie
ostrzegam, pod karà usuni´cia z urz´du, by
dba∏ o kult Bo˝y i przestrzega∏by oprócz
codziennych modlitw, w ka˝dà niedziel´ i
Êwi´ta – tak o pierwszym, jak i o drugim
zmierzchu – nieszpory odÊpiewywaç.

2.  Ka˝dy z ojców ma odprawiaç cztery
msze ka˝dego tygodnia, w zamówionych
intencjach, zgodnie z rozk∏adem wywieszo-
nym na tablicy w zakrystii. JeÊliby zaÊ które-
mu z ojców intencji nie starczy∏o, odprawiaç
ma w intencji ogólnej KoÊcio∏a.

3.  Ojciec przeor bàdê w jego nieobecnoÊci
ojciec podprzeor nie zezwala na wyjÊcie do
miasta bez pilnej i s∏usznej potrzeby. Gdyby
któryÊ z ojców lub braci samowolnie odwa-
˝y∏ si´ wyjÊç do miasta, podlega ci´˝kiej
karze i z takim ojcem przeor przes∏uchanie
przeprowadziç winien b´dzie.

4. Porzàdku czasowego we wszystkich
punktach niewzruszenie przestrzegaç; w szcze-
gólnoÊci godziny pierwszej i dziewiàtej, 
a o zachodzie s∏oƒca przeprowadzaç rozwa˝a-
nia i rachunek sumienia oraz litani  ́odmawiaç.

5.  Czcigodnemu ojcu przeorowi poleca-
my trosk´ o napraw´ zegara, pokrycia
dachów Êwiàtyni i klasztoru, o praczk ,́ 
a tak˝e inne potrzeby ojców. 

6.  W czasie çwiczeƒ duchowych ojcowie
winni aktywnie zabieraç g∏os i ws∏uchiwaç
si´ w g∏os innych.

W dzieje klasztoru wieruszowskiego 
w szczególny sposób wpisa∏a si´ wizytacja 
w 1673 roku, podczas której prowincja∏ Kor-
decki niespodziewanie zachorowa∏ i w Êwi´to
Êw. Joachima – 20 marca oko∏o godziny szes-
nastej - zmar∏. Po przewiezieniu na Jasnà
Gór ,́ 24 marca 1673 roku, jego doczesne
szczàtki z∏o˝ono w krypcie pod kaplicà
Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej.

W miejscu drewnianych budynków klasz-
tornych z 1401 roku, b´dàcych Êwiadkami
wydarzeƒ 1673 roku, wznosi si´ dzisiaj oka-
za∏a barokowa bazylika pod wezwaniem
Âwi´tego Ducha oraz nowy klasztor, wybu-
dowany w latach 1674-1676. Odwiedzajàc to
miejsce, szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na
tablice poÊwiecone niestrudzonemu w boju
ojcu Kordeckiemu, zespó∏ dziewi´ciu drew-
nianych o∏tarzy z drugiej po∏owy XVII
wieku, bogate stalle zakonne z 1682 r. z
malowid∏ami Êwi´tych pauliƒskich oraz
rokokowy prospekt organowy.

W rocznic´ obrony Jasnej Góry warto
udaç si´ tak˝e do Wieruszowa, by w miejscu
Êmierci ojca Kordeckiego oddaç ho∏d temu
wielkiemu Polakowi, który jako jeden z
pierwszych przeciwstawi∏ si´ nawa∏nicy
szwedzkiej.                    

Piotr Machlaƒski

znane, a jednak nieznane

Wieruszów – koÊció∏ i klasztor paulinów

Nasz KordeckiNasz Kordecki
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sport

Kiedy ponad çwierç wieku temu w Kutnie
osiedli∏ si´ Kubaƒczyk Juan Echevarria i tu
znalaz∏ wybrank´ swego serca, nikt nie móg∏
przypuszczaç, ̋ e ten zwiàzek wkrótce odmieni
sportowà kultur´ pi´çdziesi´ciotysi´cznego
miasta nad Ochnià. Juan postanowi∏ zaszcze-
piç kutnianom mi∏oÊç do baseballu, amery-
kaƒskiej gry, w którà najlepiej na Êwiecie
grajà... Kubaƒczycy.

Choç Polacy mieli niegdyÊ swoje podwórko-
we gry „z kijem“ – palanta i zoÊk ,́ to jednak
zach´cenie ich do baseballu wydawa∏o si´
zadaniem karko∏omnym. A jednak fanatyk
baseballu Echevarria znalaz∏ szybko entuzja-
stów nowego. Pewnie sam nie przypuszca∏, ˝e
ju˝ za kilka lat Kutno baseballem stanie,
b´dzie o nim pisaç nawet – pierwszy raz 
w historii – nowojorska „Herald Tribune“, 
a m∏odzi adepci tej gry b´dà mieli zaszczyt
porzucaç pi∏kà z... prezydentem USA George
Bushem seniorem.

Kubaƒski nauczyciel spopularyzowa∏ naj-
pierw zasady nowej gry wÊród m∏odzie˝y
Technikum Mechanicznego. Dla nastolatków,
mo˝e nieco znudzonych pi∏kà no˝nà i szukajà-
cych nowych sportowych wyzwaƒ, by∏a to
oferta atrakcyjna. Przeciekajàce z zachodniej
prasy wizerunki amerykaƒskich herosów
baseballu, podziwianych przez miliony i zara-
biajàcych krocie, pobudza∏y wyobraêni .́
Wkrótce gra w baseball sta∏a si´ modna wÊród
kutnowskiej m∏odzie˝y. JednoczeÊnie na Âlàsk,
zw∏aszcza do Rybnika, przeniknà∏ baseball ze
S∏owacji, gdzie od niedawna zdobywa∏ zwo-
lenników. Kutno stanowi∏o wi´c dla Êlàskich
baseballistów konkurencj ,́ która okaza∏a si´
twórcza i zaowocowa∏a rywalizacjà obu oÊrod-
ków.

Na prze∏omie lat siedemdziesiàtych i osiem-
dziesiàtych w kutnowskim MKS powsta∏a
sekcja baseballu i jego odmiany dla dziewczàt
- softballu, a g∏ównymi animatorami byli Wal-
demar Szymaƒski – obecnie sekretarz general-
ny PZBiS oraz Krzysztof Szafraƒski. Mieli
pomys∏y i doÊç energii, aby wkrótce zaczàç
organizowaç w Kutnie mecze baseballowe,
imprezy plenerowe i pikniki pod wspólnym,
baseballowym mianownikiem.

Z Kutna do Warszawy niedaleko. Dwaj
panowie ,Sz“ zadbali, ˝eby o nowym oÊrodku
baseballowym dowiedziano si´ w ambasadzie
amerykaƒskiej. Wyznawców tej szczególnej
amerykaƒskiej ,religii“ tam nie brakowa∏o, a
ka˝dà informacj´ o ukochanej grze ch∏on´li
jak czàstk´ swojej ojczyzny. Pomagali w orga-
nizacji turniejów, s∏u˝yli radà, organizowali

pokazy i szkolenia, a co najwaêniejsze zainte-
resowali kutnowskà inicjatywà Êrodowisko
baseballowe w USA. 

W 1984 roku wydarzeniem sportowym w
naszym kraju by∏a wizyta w Kutnie Stanleya
Musiala, legendarnego gracza polskiego
pochodzenia, przez wielu uwa˝anego za base-
ballist´ wszech czasów. As dru˝yny Cardinals
by∏ pierwszym sportowcem na Êwiecie, które-
mu za ̋ ycia postawiono pomnik. Stoi on w St.
Louis. Musial to by∏a wielka postaç nie tylko
amerykaƒskiego sportu (2 razy by∏ sportow-
cem roku w USA). To tak˝e polityk, by∏y kan-
dydat na prezydenta USA, w latach szeÊçdzie-
siàrtych doradca prezydenta Lyndona John-
sona do spraw kultury fizycznej, a tak˝e wice-
prezes Narodowej Ligi Baseballu, organizujà-
cej rozgrywki zawodowe. Entuzjazm kutnian
zrobi∏ na nim du˝e wra˝enie i ch´tnie przyje˝-
d˝a∏ tu jeszcze póêniej. Przede wszystkim jed-
nak stworzy∏ bezcenne dla miasta lobby w Êro-
dowisku polonijnym oraz we w∏adzach dzia∏a-
jàcej na ca∏ym Êwiecie organizacji: Ma∏a Liga
Baseballowa. Wraz z Musialem odwiedzi∏
Kutno m.in. biznesmen, milioner Edward
Piszek. Od ubieg∏ego roku zawody Pucharu
Polski, które we wrzeÊniu rozegrane zosta∏y po
raz 16, odbywjà si´ o memoria∏ zmar∏ego kilka
lat temu Piszka – honorowego obywatela mia-
sta Kutna. Warto te˝ dodaç, ˝e patronat nad
imprezà sprawuje marsza∏ek województwa
Stanis∏aw Witaszczyk.

Dary Musiala i Piszka w postaci sprz´tu
by∏y dla kutnowskiego MKS wprost bezcen-
ne, a nowiutkie r´kawice, ochraniacze i pi∏ki
stanowi∏y dodatkowà zach´t´ do uprawiania
baseballu dla kutnowskiej m∏odzie˝y. Nowa
gra wkrótce zdominowa∏a w mieÊcie tradycyj-
ne dyscypliny sportowe. Po kilku latach kut-
nianie zdobyli tytu∏ mistrza Polski i zadebiuto-
wali na arenie mi´dzynarodowej. W ostat-
nich latach regularnie startujà w europej-
skich pucharach i stanowià trzon reprezen-
tacji Polski, która ju˝ zaistnia∏a na naszym
kontynencie.

O Kutnie g∏oÊno by∏o w kraju podczas
wizyty prezydenta George’a Busha - ojca
obecnego sternika USA. 

W programie wizyty za˝yczy∏ sobie bowiem
spotkanie z... baseballistami z Kutna. M∏o-
dzie˝ zosta∏a podj´ta w ogrodach ambasady
USA, a mister Bush zaprezentowa∏ klasycznà
technik´ rzutu i wymieni∏ kilka pi∏ek z kutnia-
nami.

Po kilku latach kutnowskie wizyty m.in.
Musiala i Piszka  zaowocowa∏y przedsi´wzi´-
ciem, które wp∏yn´∏o w istotny sposób nie
tylko na rozwój sportu w Kutnie, ale i na ˝ycie
miasta. Amerykaƒska Ma∏a Liga Baseballowa
zainwestowa∏a bowiem kilka milionów dola-
rów w budow´ oÊrodka dla m∏odzie˝y, stadio-
nu i boisk treningowych. Takiej bazy mogà
pozazdroÊciç miastu przedstawiciele innych
dyscyplin w znacznie wi´kszych oÊrodkach
kraju.

W tym roku nastàpi∏o te˝ prze∏omowe
wydarzenie w historii polskiego baseballu,
uprawianego ju˝ w kilkudziesi´ciu miastach,
miasteczkach i gminach. Rybnik straci∏ wio-
dàcà rol´ na rzecz Kutna. Âlàska koalicja prze-
gra∏a w maju wybory do w∏adz Polskiego
Zwiàzku Baseballu i Softballu. Nowym preze-
sem zosta∏ pose∏ ziemi ∏ódzkiej Micha∏ Kacz-
marek, sekretarzem generalnym ojciec kut-
nowskiego baseballu Waldemar Szymaƒski, a
cz∏onkiem zarzàdu Marian Dyda – prezes
Miejskiego Szkolnego Zwiàzku Sportowego
Kutno. Sprawy opieki medycznej powierzono
natomiast Paw∏owi Miko∏ajczykowi, ordyna-
torowi chirurgii kutnowskiego szpitala.

Przypomnienie dziejów baseballu w Kutnie
to historia o tym, ˝e mo˝na stworzyç coÊ war-
toÊciowego, jeÊli fundamentami sà entuzjazm,
pomys∏owoÊç i energia do dzia∏ania.

Marek Kondraciuk ,Dziennik ¸ódzki“

Kutno baseballem stoi
„„HHeerraalldd TTrriibbuunnee”” ppiissaa∏∏aa oo mmiieeÊÊcciiee nnaadd OOcchhnniiàà,, aa pprreezzyyddeenntt 
GGeeoorrggee BBuusshh rrzzuuccaa∏∏ ppii∏∏kkàà zz kkuuttnnoowwsskkàà mm∏∏ooddzziiee˝̋àà.
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