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8 stycznia 2006 r. ju˝ po raz czternasty
zagra∏a Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy.
Pieniàdze z tegorocznej zbiórki zostanà  prze-
znaczone na ratowanie ˝ycia dzieci poszkodo-
wanych w wypadkach i na nauk´ pierwszej
pomocy. 

Uroczystego otwarcia fina∏u w ¸ódzkiem
dokonali: cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódz-
kiego Dorota Biskupska-Neidowska, wicepre-
zydent ¸odzi W∏odzimierz Tomaszewski oraz
dyrektor ∏ódzkiego oÊrodka telewizji Ma∏go-
rzata Potocka. 

– Nie ma nic pi´kniejszego ni˝ nieÊç pomoc
tym, którzy tego potrzebujà. Mam nadziej ,́ ˝e
jak najwi´cej osób zagra dziÊ z Jurkiem Owsia-
kiem i wrzuci do puszki choç symbolicznà z∏o-
tówk .́ Za chwil´ przejd´ wÊród was i mam
nadziej ,́ ˝e moja puszka tak˝e si´ zape∏ni.
Chcia∏abym, aby ta niedziela up∏yn´∏a pod
znakiem czerwonych serc, a Wielka Orkiestra
gra∏a w ka˝dym zakàtku ziemi ∏ódzkiej 
– mówi∏a Dorota Biskupska-Neidowska.          

– W tym roku, podobnie jak by∏o to 
w latach ubieg∏ych, samorzàd województwa
∏ódzkiego aktywnie w∏àcza si´  tej wspania∏ej
akcji – doda∏a.

Choç fina∏ oficjalnie rozpoczà∏ si´ w po∏u-
dnie, to ju˝ od rana ponad tysiàc trzysta
wolontariuszy w ¸odzi i kilka tysi´cy w innych
miastach regionu pojawi∏o si´ na ulicach 
z orkiestrowymi puszkami, które zape∏nia∏y
si´ banknotami i bilonem.  Kwestowali tak˝e
politycy, artyÊci, dziennikarze i sportowcy.
Setki koncertów i imprez charytatywnych 
w ¸odzi i województwie – wszystko to s∏u˝y∏o
zbieraniu pieni´dzy na szczytny cel. Pokazy
ratownictwa medycznego, kursy pierwszej
pomocy, zbiórka krwi - sposobów na zbieranie
i orkiestrowe granie by∏o wiele. Mieszkaƒcy
¸odzi mogli usiàÊç za kierownicà rajdowego
samochodu, przejechaç si´ w towarzystwie

mistrzów rajdowych lub zabytkowym tramwa-
jem. Autorzy „Filmowej encyklopedii ¸odzi 
i okolic” telewizyjnej ∏ódzkiej trójki przygoto-
wali wycieczk´ do najm∏odszego miasta w Pol-
sce – Rzgowa. Du˝ym zainteresowaniem  cie-
szy∏y  si´ liczne aukcje i  licytacje. W ¸odzi
licytowano m.in. pralk´ z podpisem Adama
Ma∏ysza i medal przyznany poÊmiertnie ma∏e-
mu bohaterowi Brajanowi Chlebowskiemu,
który od po˝aru uratowa∏ mieszkaƒców swojej

kamienicy. W Strykowie do licytacji wystawio-
no kawa∏ek autostrady A1 Emilia – Stryków.
W ¸´czycy pod m∏otek poszed∏ zamek królew-
ski. Wójt Rozprzy natomiast wylicytowa∏
swoje stanowisko. Zwyci´zca móg∏ przez jeden
dzieƒ sprawowaç jego obowiàzki i podjàç
jednà decyzj .́ Prawo do zasiadania w fotelu
wójta objà∏ 8-letni uczeƒ miejscowej szko∏y
podstawowej. Jego ojciec wylicytowa∏ to sta-
nowisko za 1,1 tys. z∏. Zarówno w ¸odzi, jak 
i w regionie dzia∏o si´ wiele. Be∏chatowianie
licytowali koszulki i pi∏ki z podpisami zawod-
ników GKS Be∏chatów, mieszkaƒcy Radom-
ska mogli obejrzeç panoram´ miasta z wysi´-
gnika wozu stra˝ackiego. W Sieradzu zorgani-
zowano pokazy walk rycerskich i wyst´py
karateków. Dla piotrkowian gra∏y zespo∏y
dzia∏ajàce przy Miejskim OÊrodku Kultury 
i zespo∏y romskie.

Fundusz WOÂP zasili∏y tak˝e pieniàdze uzy-
skane z licytacji pióra i okazjonalnej mapy
województwa, które na licytacj´ organizowanà
przez Polskie Radio ¸ódê, przekaza∏ marsza∏ek
województwa ∏ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk. 

Do tej pory do ∏ódzkiego oddzia∏u banku
wp∏yn´∏o 310.245 z∏. Trzeba jednak podkreÊliç,
˝e sà to dane wst´pne. Przez 13 lat 
dzia∏alnoÊci fundacja zebra∏a blisko 64 mln
dolarów. Za t´ kwot´ zakupiono blisko 
17 tysi´cy urzàdzeƒ medycznych, pracujàcych 
w 650 szpitalach w ca∏ej Polsce. 

Marcin Siemiƒski
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Skarby broni 
od XV do XVIII wieku

WMuzeum Archeologicznym i Etnograficznym w ¸odzi czynna jest wystawa 
pt.: „Skarby broni XV-XVIII wieku ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego”.

Lwowskie Muzeum Historyczne zosta∏o powo∏ane w roku 1940, jako instytucja przejmu-
jàca zbiory przedwojennych muzeów i kolekcji lwowskich. W sk∏ad jego zbiorów  wesz∏y
zasoby Muzeum Historycznego Miasta Lwowa, Muzeum Ksià˝àt Lubomirskich,
Muzeum Narodowego im. Króla Jana III wraz z kolekcjà Boles∏awa Orzechowicza, 
zbiory zamku w Podhorcach.
Bogata kolekcja broni, którà obecnie dysponuje Lwowskie Muzeum Historyczne nale˝y
do najciekawszych w Êwiecie. Pracownicy muzeum wybrali na ekspozycj´ w ¸odzi 
169 zabytków. Prezentowane sà m.in. oryginalne zbroje husarskie, prawdopodobnie
cz∏onków roty hetmana Stanis∏awa Jab∏onowskiego uczestniczàcych w bitwie pod Wied-
niem, fragmenty zdobycznych namiotów tureckich, a tak˝e interesujàce egzemplarze
broni bia∏ej i palnej: miecze, szpady, pa∏asze, szable, halabardy, kusze, hakownice, arkebu-
zy, muszkiety, strzelby, pistolety i gar∏acze. W sk∏ad ekspozycji wesz∏a równie˝ armata 
tzw. „aposto∏ka” – jedna z dwunastu XVIII-wiecznych armat opatrzonych imionami 
aposto∏ów, które znajdowa∏y si´ w miejskim arsenale Lwowa.
Wystawa wpisuje si´ w trwajàce obecnie obchody roku Ukrainy w Polsce. Otwiera ona
mo˝liwoÊci dalszej wspó∏pracy z instytucjami kulturalnymi Lwowa i poznania pozostajà-
cych poza granicami kraju zabytków kultury polskiej.
Komisarzem wystawy ze strony ukraiƒskiej jest Taras Rudêko, wicedyrektor Lwowskiego
Muzeum Historycznego, ze strony Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w ¸odzi
Jerzy i Maria Augustyniakowie. Opraw´ plastycznà zaprojektowa∏ prof. Ksawery Piwocki.
Wystawie, która czynna b´dzie do 15 lutego, towarzyszy bogato ilustrowany katalog. 

Maria Augustyniak
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Grzechotnik z tokijskiego ogrodu zoologicznego zaprzyjaêni∏ si´ z chomikiem, którego
podano mu na obiad. Wà˝ nie zjad∏ ˝ywego chomika, bo by∏ przyzwyczajony do
mro˝onych. Pracownicy zoo chcieli, ˝eby przypomnia∏ sobie o swoim ∏ownym instynkcie.
Zgodnie ze swojà wolà, umilili mu ˝ycie. Grzechotnik ju˝ nie jest sam. Nosi chomika na
grzbiecie.

Na sens wspó∏czesnej filozofii przyrody wp∏ywajà nowe dyscypliny naukowe – in˝ynieria
genetyczne, biocybernetyka, bioelektronika, biomedycyna. Pojawiajà si´ problemy stare, a
domagajàce si´ nowych rozwiàzaƒ. To, co jest wspólne dla filozofii przyrody, nauk przy-
rodniczych i medycyny, to odniesienie do natury. I do uniwersalnych zasad etyki. 

Jak ˝yç w zgodzie z naturà? To pytanie nurtuje ludzkoÊç od wieków. Legendarnà postacià
chiƒskiej filozofii, twórcà taoizmu, doktryny stojàcej w ca∏kowitej sprzecznoÊci z zachod-
nimi poglàdami na Êwiat, by∏ niejaki Laozi. 

Gdy pewnego dnia odwiedzi∏ go Konfucjusz i zapyta∏, co nale˝y robiç, by uczyniç ˝ycie
innych ludzi lepszym, Laozi mia∏ odpowiedzieç: „Tak jak komary nie pozwalajà cz∏owiekowi
zasnàç, tak gadanie o powinnoÊciach wobec innych wprawia mnie w irytacj´. Nie przejmuj
si´ tym! Staraj si´ jedynie utrzymywaç swój Êwiat w takiej prostocie, jaka tylko jest
mo˝liwa. Pami´taj: tak jak wiatr wieje gdzie i kiedy chce, tak pomyÊlnoÊç pojawi si´ sama,
gdy tylko b´dzie mia∏a na to ochot´. Bàdê naturalny, daj si´ ponieÊç wiatrowi”. 

Konfucjusz wychodzàc ze spotkania, mia∏ wed∏ug legendy powiedzieç: „Ptaki latajà, ryby
p∏ywajà, zwierz´ta biegajà. Ten, kto biega – mo˝e wpaÊç w pu∏apk´, ten, kto p∏ywa 
– w sieç, tego, kto fruwa – mo˝e dosi´gnàç strza∏a. Ale oto mamy smoka. Nie wiem, jak
galopuje na wietrze, ani jak dostaje si´ do nieba. Wiem tylko, ˝e dziÊ widzia∏em Laozi i
mog´ rzec, ˝e widzia∏em smoka”.

Styczeƒ otwiera „Rok dziedzictwa przyrodniczego w województwie ∏ódzkim”. Chcemy
byç bli˝ej natury, lepiej jà poznaç i chroniç zarazem. Wszak rosnà nowe zast´py m∏odzie˝y,
a tabliczki z napisem „Nie deptaç trawnika” znikn´∏y ju˝ dawno.

W∏odzimierz Mieczkowski

W numerze:



Po 136 latach, 1 stycznia 2006 roku Rzgów
odzyska∏ prawa miejskie. Uroczysta sesja
rady miejskiej dla upami´tnienia tego histo-
rycznego w dziejach miasta momentu odby-
∏a si´ 12 stycznia i zgromadzi∏a setki goÊci 
i mieszkaƒców. Dzisiejszy Rzgów jest jed-
nym z najwi´kszych rynków handlowych 
w Polsce. 

Historia Rzgowa si´ga XII wieku. Powsta∏
jako osada rycerska i wed∏ug zapisków Jana
D∏ugosza w XV wieku liczy∏ 9 ∏anów 
i 3 zagrody. Korzystne po∏o˝enie Rzgowa
nad brzegiem Neru, na szlaku wiodàcym 
z Piotrkowa do ¸´czycy z Wolborza do
Uniejowa, a tak˝e znaczenie miejscowoÊci
jako wa˝nego oÊrodka handlu i us∏ug, sk∏o-
ni∏o Kazimierza Jagielloƒczyka do nadania
mu praw miejskich w 1467 roku. Rzgów
otrzyma∏ herb miejski Êw. Stanis∏awa
M´czennika. Przywilej miejski zapewnia∏
m.in. organizacj´ dwóch jarmarków w roku.
˚ycie osady koncentrowa∏o si´ wokó∏ rynku,
który do czasów wspó∏czesnych zachowa∏
kszta∏t trójkàta. Ten niecodzienny kszta∏t
posiada w województwie ∏ódzkim jeszcze
tylko rynek w ¸owiczu. W 1475 roku zbudo-
wano w mieÊcie pierwszy drewniany koÊció∏
pod wezwaniem Êw. Stanis∏awa. W tym cza-
sie Rzgów zaczà∏ si´ rozwijaç. Zawiàza∏y si´
cechy rzemieÊlnicze kowali, stelmachów,
kuÊnierzy i szewców. Pod koniec XVI wieku
odnotowano, ˝e w mieÊcie 90 osób p∏aci
podatek od dzia∏alnoÊci rzemieÊlniczej. 
W 1606 roku Rzgów liczy∏ oko∏o 1500 miesz-

kaƒców. By∏ m∏yn, szko∏a parafialna. 
W 1630 zbudowano nowy koÊció∏. Renesan-
sowa Êwiàtynia zdobi centrum miasta do
dziÊ. 120 lat póêniej mieszczanie sfinansowa-
li budow´ ratusza przy rynku, który jednak
na polecenie administracji pabianickiej
wkrótce zosta∏ zniszczony. W okresie Rzecz-
pospolitej g∏ównym zaj´ciem ludnoÊci by∏o
rolnictwo i rzemios∏o. Rozwój Rzgowa zosta∏
zahamowany. W 1820 roku, gdy w∏adze Kró-
lestwa Polskiego wybiera∏y miasta do rozwo-
ju przemys∏u. Rzgów zosta∏ niezauwa˝ony, 
w odró˝nieniu ¸odzi i Pabianic. W 1870
roku miejscowoÊç utraci∏a prawa miejskie 
i w∏àczona zosta∏a do gminy Gospodarz. 

Na poczàtku XX wieku pobudowano 
w Rzgowie remiz´ stra˝ackà, dzia∏a∏ chór,

doprowadzono kolejowà lini´ wàskotorowà.
Od tego czasu, a˝ do poczàtku lat dziewi´ç-
dziesiàtych minionego wieku, kursowa∏
tramwaj z ¸odzi do Rzgowa. W 1916 roku
mia∏ miejsce po˝ar, po którym miejscowoÊç
odbudowano ju˝ jako murowanà osad ,́
podobnà do wielu ma∏ych miasteczek wokó∏
¸odzi, takich jak, np. Ksawerów. 

W 1993 roku Rzgów od˝y∏, podobnie jak
to by∏o w czasach Êredniowiecznych, za spra-
wà handlu. Na obrze˝ach miejscowoÊci roz-
leg∏e tereny przeznaczono pod hale i targo-
wiska. Rzgów odzyska∏ dawnà ÊwietnoÊç.
Od˝y∏y nadzieje na odzyskanie praw miej-
skich. 

– Na naszych oczach dzieje si´ historia 
– mówi Marek Bartoszewski przewodniczà-

2

Szcz´Êliwe ósemki Szcz´Êliwe ósemki 

temat numeru
Rzgów – najm∏odsze miasto w Polsce

W trakcie uroczystej sesji wystàpi∏,
dzia∏ajàcy w Rzgowie od trzech lat,
chór „Camerata”.
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cy rady miejskiej w Rzgowie. – JesteÊmy 
888. miastem w Polsce. Po kilkunastu latach
po transformacji ustrojowej miasto kwitnie.
Na terenie gminy kursuje kilkadziesiàt linii
autobusowych. KiedyÊ rzgowianie jeêdzili
do pracy do ¸odzi, dziÊ w urz´dzie gminy
zarejestrowanych jest oko∏o 1000 pod-
miotów gospodarczych, na targowiskach ich
liczba jest trzykrotnie wi´ksza. 

Dzisiejszy Rzgów to przede wszystkim
znany w ca∏ym kraju i za granicà rynek han-
dlowy. Na powierzchni ponad 24 ha w 10
halach targowych funkcjonuje kilka tysi´cy
przedsi´biorców. Na potrzeby targowiska
dzia∏ajà liczne zak∏ady produkcyjne i hurtow-
nie. Od kilku lat rozwija si´ w gminie bran˝a
motoryzacyjna, reprezentowana przez takie
marki jak: Scania, Volvo, Toyota, Mercedes.
Silna jest równie˝ reprezentacja firm budow-
lanych. Swoje zak∏ady majà w gminie Kera-
koll Polska, Gealan, Cablex, Fol-pul, Sai-pol,
Rol-bud. WÊród najwi´kszych zak∏adów 
z bran˝y spo˝ywczej jest ZPZ „Grot”. 

– Cz´sto jesteÊmy pytani, jak to si´ sta∏o,
˝e Rzgów osiàgnà∏ sukces. To rozwój
samorzàdnoÊci da∏ nam szans´ znowu staç
si´ miastem – mówi Jan Mielczarek, 
burmistrz Rzgowa. – Na poczàtku 
lat dziewi´çdziesiàtych zadawaliÊmy sobie
pytanie, jakie sà plusy i minusy naszej 
miejscowoÊci. Patrzàc na przyk∏ad sàsied-
niego Tuszyna i na nasze tradycje handlowe
doszliÊmy do wniosku, ˝e szansà jest handel
na bazie naszych lokalnych przedsi´biorców.
ZabraliÊmy si´ do planowania przestrzen-
nego. Jako samorzàdowcy wiemy, ˝e je˝eli
na terenie gminy jest hektar ziemi klasy
piàtej i szóstej, to nie ma z niego dla kasy
gminy korzyÊci. Gdy jednak ten sam hektar
przeznaczymy pod dzia∏alnoÊç gospodarczà,
to mo˝emy z niego mieç nawet 100 tys.
dochodu. – Bez inwestycji nie ma rozwoju 
– mówi burmistrz Mielczarek. 

Jak zgodnie podkreÊlajà w∏adze miejskie,
sukces gminy Rzgów nie by∏by mo˝liwy bez
aktywnoÊci spo∏ecznej jej mieszkaƒców, a ta
jest bardzo du˝a. Przyk∏adem jest budowa
kanalizacji. Przez dziesi´ç lat 800 rodzin
zbiera∏o pieniàdze na wybudowanie w mie-
Êcie sieci kanalizacyjnej. DziÊ prawie ca∏a
gmina jest ju˝ skanalizowana. 

Od 20 lat dzia∏a w Rzgowie zespó∏ pieÊni 
i taƒca „Rzgowianie”. Gminny oÊrodek 
kultury skupia dzieci i m∏odzie˝ w grupach
tanecznych „Marionetki” i „Krasnale”, 
od trzech lat dzia∏a chór „Camerata”. Du˝e
zas∏ugi w podtrzymywaniu tradycji 
i kultury ma rzgowska orkiestra d´ta.
Zespó∏ jest wizytówkà artystycznà gminy.
Na swoim koncie ma wiele wyró˝nieƒ 
i nagród. Na terenie gminy dzia∏a bardzo

aktywnie 11 kó∏ gospodyƒ wiejskich i 11 jed-
nostek OSP. Istniejà tutaj dwa kluby sporto-
we - Gminny Ludowy Klub Sportowy
„Zawisza” Rzgów z sekcjami pi∏ki no˝nej i
tenisa sto∏owego oraz Ludowy Uczniowski
Klub Sportowy „Sokó∏” z sekcjà pi∏ki siat-
kowej i koszykówki. Na terenie gminy zloka-
lizowane sà trzy szko∏y podstawowe i gimna-
zjum oraz publiczne przedszkole. 

– Nowe miasto, kolejne wyzwania – pod-
sumowuje burmistrz Mielczarek. – Mamy
nowe marzenia. MyÊlimy o wybudowaniu
hali sportowej, p∏ywalni, nowego budynku
oÊrodka kultury. Tego wymagajà zmiany,
jakie nast´pujà w Rzgowie. MyÊl ,́ ˝e nam
rzgowianom nie zabraknie energii do real-
izacji ambitnych planów.

Anna Szymanek-Juêwin
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Podczas uroczystej sesji Stanis∏aw Olas, cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódzkiego, wr´-
czy∏ w∏adzom gminy pamiàtkowà tablic´ i zadeklarowa∏ wspó∏prac´ i wsparcie dla ini-
cjatyw samorzàdowych. 

Od lewej: Jadwiga Pietrusiƒska - zast´pca burmistrza Rzgowa, Marek Bartoszewski - przewod-
niczàcy Rady Miejskiej w Rzgowie, Jan Mielczarek - burmistrz Rzgowa, Stanis∏aw Olas. 

temat numeru

W sk∏ad gminy Rzgów
wchodzi 14 so∏ectw.
Wa˝nym atutem gminy
jest jej po∏o˝enie. Od
pó∏nocy graniczy bez-
poÊrednio z ¸odzià, od
Warszawy dzieli jà 
150 km. Przez gmin´
przebiega droga krajo-
wa nr 1. W pobli˝u
Rzgowa b´dà si´ krzy-
˝owaç planowana
droga ekspresowa S-8
z Wroc∏awia do ¸odzi
oraz autostrada A1
Gdaƒsk – Katowice.  

Centrum Handlowe „Ptak“ - najwi´kszy pracodawca w gminie.
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gospodarka

Nowy pociàg mo˝e pomieÊciç 350 pasa-
˝erów i jechaç z pr´dkoÊcià 160 km/godz.
Ca∏y sk∏ad jest klimatyzowany i monitoro-
wany ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo pasa˝e-
rów. Posiada miejsca dla niepe∏nospraw-
nych oraz wydzielonà cz´Êç na baga˝ i rowe-
ry. Mikroprocesory sterowaç b´dà wysuwa-
nymi dowolnie stopniami, w zale˝noÊci od
wysokoÊci peronów, a system GPS zlokali-
zuje natychmiast pozycj´ pociàgu. Nic
dziwnego, ˝e wed∏ug konstruktora – PESA
Bydgoszcz SA – nie jest to jakiÊ zwyczajny
pociàg, lecz... elektryczny zespó∏ trakcyjny.

Trasy dla niego jeszcze nie wybrano, ale
mo˝na si´ spodziewaç, ̋ e obs∏ugiwaç b´dzie
najbardziej ucz´szczany odcinek ¸ódê –
Skierniewice. W lutym odbywaç si´ b´dà
jazdy próbne, a w kwietniu ten nowoczesny
pociàg b´dzie móg∏ wyjechaç na tras´ 
i woziç pasa˝erów.

Pieniàdze na nowy pojazd szynowy prze-
znaczy∏ rzàd z bud˝etu paƒstwa w 2004
roku. Protestujàcym kolejarzom dano wów-
czas 300 mln, a 200 mln z∏ podzielono na 16
województw i przekazano samorzàdom
wojewódzkim. ¸ódzkie dosta∏o w ten spo-
sób 12,5 mln z∏ i b´dzie mieç za nie swój
pierwszy pociàg. Wprawdzie zakup nowego
taboru jest raczej problemem przewoênika,
ale skoro rzàd da∏ pieniàdze samorzàdowi
województwa, to trzeba by∏o je z po˝ytkiem
wydaç.

Akurat w naszym województwie tak si´
szcz´Êliwie z∏o˝y∏o, ˝e w przetargu og∏oszo-
nym przez samorzàd województwa oraz

przetargu zorganizowanym przez PKP
wygra∏ ten sam producent z Bydgoszczy –
informuje Andrzej Dzierbicki, dyrektor
Departamentu Gospodarki Urz´du Mar-
sza∏kowskiego w ¸odzi. – Skutek b´dzie
taki, ˝e oprócz „naszego” pociàgu, ¸ódzki
Zak∏ad Przewozów Regionalnych PKP PR
dysponowaç b´dzie jeszcze co najmniej 11
takimi samymi pojazdami, które obs∏ugi-
waç b´dà tras´ ¸ódê – Warszawa. B´dzie
mo˝na zorganizowaç wspólny dla wszyst-
kich punkt serwisowy, na przyk∏ad na tere-
nie stacji ¸ódê – Widzew.

Szybka decyzja i realizacja pomys∏u
kupna pociàgu przez samorzàd wojewódz-

twa przyczyni si´ zatem wkrótce do oczeki-
wanej od dawna poprawy warunków
podró˝owania nie tylko na terenie naszego
regionu. 

W.M

Samorzàd na szynach

Wicemarsza∏ek Krzysztof Makowski 
i dyr. Andrzej Dzierbicki w bydgoskich zak∏adach PESA.
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Wpo∏owie stycznia 2005 roku przed-
stawiciele wojewódzkich i miej-

skich w∏adz samorzàdowych przebywali 
z oficjalnà wizytà we Lwowie na Ukrainie.
Województwo reprezentowali marsza∏ek
Stanis∏aw Witaszczyk oraz cz∏onek zarzàdu
Stanis∏aw Olas. Delegacji miasta ¸odzi
przewodniczyli prezydent Jerzy Kropiwnic-
ki oraz wiceprezydent W∏odzimierz Toma-
szewski. Delegacje spotka∏y si´ m.in. 
z merem Lwowa  Zenowijem Orestowiczem
Sirikem, radnymi miasta oraz przedstawi-
cielami organizacji polonijnych na Ukra-
inie. Celem wizyty by∏o podj´cie rozmów w
sprawie planowanego uruchomienia regu-
larnych po∏àczeƒ lotniczych ¸ódê–Lwów.
W∏adze województwa i miasta zabiegajà,
aby po pomyÊlnym uruchomieniu po∏àczeƒ
na zachód Europy, stworzyç tak˝e mo˝li-
woÊç komunikacji ze wschodem. 

Planowane loty do Lwowa b´dà po∏àcze-
niami turystycznymi i biznesowymi, stwo-
rzonym g∏ównie z myÊlà o przedsi´biorcach
chcàcych rozwijaç swojà dzia∏alnoÊç na
wschodzie. Majà tak˝e s∏u˝yç u∏atwieniu
kontaktów przedsi´biorców z naszego
regionu z partnerami ze wschodu. Du˝e
zainteresowanie uruchomieniem nowych
po∏àczeƒ wykazujà firmy z regionu ∏ódzkie-

go, eksportujàce towary na Ukrain .́ Mer
Lwowa zadeklarowa∏ wspó∏dzia∏anie 
w sprawie uruchomienia i utrzymania
regularnych po∏àczeƒ. 

Delegacja wzi´∏a tak˝e udzia∏ w obcho-
dach 15-lecia archidiecezji lwowskiej.
Metropolita lwowski kardyna∏ Marian
Jaworski odprawi∏ uroczystà dzi´kczynnà
msz´ Êwi´tà. Jubileusz by∏ okazjà do podsu-
mowania 15-lecia dzia∏alnoÊci diecezji, 

a tak˝e odwo∏aniem do poczàtków KoÊcio-
∏a rzymskokatolickiego na Ukrainie i jego
funkcjonowania po rozpadzie ZSRR. Na
poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych okoliczno-
Êci polityczne nie pozwala∏y na to, aby przy-
znawaç si´ do polskoÊci, a tym bardziej do
wiary katolickiej, która postrzegana by∏a
jako przychodzàca z zachodu, niosàca
wp∏ywy tamtej kultury. Wtedy sakramenty
komunii, chrztu, Êlubu przyjmowane by∏y
potajemnie i wiàza∏y si´ z restrykcjami.
Kardyna∏ Marian Jaworski podkreÊla∏
zas∏ugi polskiego papie˝a dla KoÊcio∏a 
na Ukrainie. 

– Papie˝ mianowa∏ tu biskupów–pasterzy
diecezji, dzi´ki czemu nasze koÊcio∏y mog∏y
normalnie dzia∏aç. Zosta∏y utworzone kurie
biskupie, wy˝sze seminaria duchowne, sieci
parafialne. Dzisiaj, w 15-lecie wskrzeszenia
struktur diecezjalnych na Ukrainie przez
Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II, sk∏adam
szczególne podzi´kowania za powo∏ania
duchowne Êwieckie i zakonne, za zorganizo-
wanie Wy˝szego Seminarium Duchownego
w Brzuchowicach, za wizyt´ pasterskà
Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II we Lwowie
oraz za beatyfikacje – a potem kanonizacje
naszych Êwi´tych: arcybiskupa metropolity
Józefa Bilczewskiego i kap∏ana Zygmunta
Gorazdowskiego. Wsz´dzie dzi´kujemy
Bogu za odzyskane i odrestaurowane
koÊcio∏y – mówi∏ w uroczystej homilii 
kardyna∏ Marian Jaworski. 

Pierwszy honorowy konsul RP we Lwo-
wie Wies∏aw Osuchowski, marsza∏ek woje-
wództwa ∏ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk
oraz prezydent ¸odzi Jerzy Kropiwnicki
z∏o˝yli kwiaty na Cmentarzu Orlàt Lwow-
skich i Strzelców Siczowych. Delegacja
uczestniczy∏a te˝ w zjeêdzie op∏atkowym
nauczycieli j´zyka polskiego.

Marcin Siemiƒski

Ks. kardyna∏ Marian Jaworski  z marsza∏kiem Stanis∏awem Witaszczykiem i cz∏onkiem
zarzàdu Stanis∏awem Olasem oraz prezydentem ¸odzi  Jerzym Kropiwnickim.

WWiieeƒƒccee nnaa CCmmeennttaarrzzuu OOrrllààtt LLwwoowwsskkiicchh zz∏∏oo˝̋yy∏∏aa ddeelleeggaaccjjaa,, ww sskk∏∏aaddzziiee kkttóórreejj bbyyllii 
mm..iinn.. II hhoonnoorroowwyy kkoonnssuull RRPP wwee LLwwoowwiiee WWiieess∏∏aaww OOssuucchhoowwsskkii oorraazz SSttaanniiss∏∏aaww WWiittaasszzcczzyykk,, 
SSttaanniiss∏∏aaww OOllaass ii wwiicceepprreezzyyddeenntt ¸̧ooddzzii WW∏∏ooddzziimmiieerrzz TToommaasszzeewwsskkii..

WWe Lwowie e Lwowie 
o historii i pro historii i przysz∏oÊcizysz∏oÊci



kultura

Oporów – wieÊ i gmina w powiecie kut-
nowskim wydaje si´ niczym nie ró˝niç od
innych wsi w centralnej Polsce. Podstawà
gospodarki, a zatem i bytu mieszkaƒców
gminy, jest rolnictwo. Jest jednak coÊ, 
co wyró˝nia t´ osad´ spoÊród innych pol-
skich wsi – XV-wieczny zamek rycerski,
otoczony pi´knym zespo∏em parkowym.
Bez ˝adnej przesady mo˝na go nazwaç
per∏à w koronie zabytków, jakie przetrwa∏y
do naszych czasów. 

Muzeum-Zamek w Oporowie nale˝y do
znanych miejsc turystycznych w kraju. Cie-
szy si´ uznaniem w Êrodowisku muzealnym
ze wzgl´du na zgromadzone zbiory, a tak˝e
sta∏à ekspozycj´ wn´trz dworskich. Zbiory
stanowià dzie∏a sztuki, takie jak obrazy,
rzeêby i wyroby rzemios∏a artystycznego
od XVI do XX wieku. Do szczególnie 
cennych nale˝à portrety So∏∏ochubów,
lustra z ˝ardynierami z poczàtku XIX
wieku, pistolety pojedynkowe z XVII i XIX
wieku oraz angielskie naczynia fajansowe z
koƒca XIX wieku. W oporowskim zamku
prowadzona jest tak˝e dzia∏alnoÊç nauko-
wa, której efekty uhonorowano w 2001
roku nagrodà ministra kultury i sztuki 
za zaj´cie III miejsca w ogólnopolskim
konkursie „Wydarzenie muzealne roku”.

Cenny zespó∏ zabytkowo-parkowy wraz
ze swoimi zbiorami zajmuje znaczàce miej-
sce w planach rozwoju turystyki w woje-
wództwie ∏ódzkim i chocia˝by z tego wzgl´-
du wymaga szczególnej troski o jego utrzy-
manie. Jako muzeum, zamek w Oporowie
funkcjonuje od 1949 roku i do 1999 roku

by∏ placówkà pod mecenatem ministerstwa
zajmujàcego si´ zabytkami. Od 1 stycznia
1999 roku, w wyniku wprowadzonej przez
rzàdy AWS reformy administracji publicz-
nej, organem prowadzàcym i w∏aÊcicielem
ca∏ego obiektu sta∏ si´ samorzàd powiatu
kutnowskiego. 

Problemem, jaki wówczas wyniknà∏ by∏
fakt, i˝ ówczesny minister kultury i sztuki
umieÊci∏ go w swoim rozporzàdzeniu na
liÊcie obiektów muzealnych przekazywa-
nych samorzàdom. Natomiast jako jedyny
obiekt w naszym województwie zosta∏ pomi-
ni´ty przez ówczesnego ministra finansów
na liÊcie dotacji dla samorzàdów na utrzy-
manie obiektów kultury i sztuki. Mimo sta-
raƒ ówczesnych w∏adz samorzàdowych 
i parlamentarzystów, tej oczywistej pomy∏ki
nie uda∏o si´ naprawiç. Samorzàd powiatu
kutnowskiego przez kolejne lata by∏ zmuszo-
ny ograniczaç wydatki na inne swoje zada-
nia, aby zapewniç choçby podstawowe
potrzeby tego historycznego obiektu. 

Taka sytuacja nie mo˝e trwaç d∏u˝ej!
Doskonale zdajà sobie spraw´ z tego obec-
ne w∏adze powiatu. Dope∏nieniem tragicz-
nej sytuacji w tym zakresie sta∏o si´ rozpo-
rzàdzenie Rady Ministrów z 19 kwietnia
2005 roku (DzU nr 74, poz. 646), które
ostatecznie pozbawi∏o samorzàd kutnowski
mo˝liwoÊci otrzymywania dotacji na finan-
sowanie bie˝àcej dzia∏alnoÊci tej placówki.

Nie widzàc mo˝liwoÊci sprawowania
funkcji organu prowadzàcego i finansujàce-
go to muzeum w sposób odpowiedzialny,
samorzàd powiatu zwróci∏ si´ do zarzàdu 

i sejmiku województwa z propozycjà prze-
kazania Muzeum-Zamku w Oporowie
wraz z ca∏ym majàtkiem samorzàdowi
województwa i powiadomi∏ o tym zamiarze
ministra kultury i dziedzictwa narodowego. 

17 paêdziernika 2005 pomi´dzy mini-
strem kultury a zarzàdem województwa
dosz∏o do podpisania listu intencyjnego 
w sprawie ochrony zamku w Oporowie. 
5 grudnia odby∏o si´ w Oporowie wyjazdo-
we posiedzenie Komisji, Nauki, Kultury 
i Sportu Sejmiku Województwa ¸ódzkiego.
W efekcie tego posiedzenia komisja uzna∏a
za zasadny i celowy udzia∏ samorzàdu
województwa w ratowaniu tego bezcenne-
go zabytku polskiej kultury.

DziÊ potrzebne sà Êmia∏e i szybkie decy-
zje, aby nie straciç bezpowrotnie czegoÊ
pod ka˝dym wzgl´dem wartoÊciowego.
Nast´pne pokolenia nigdy by nam tego 
nie wybaczy∏y. 

Wies∏aw Garstka
radny sejmiku województwa ∏ódzkiego

Per∏a w koronie
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CCzzyy mmiinniioonnyy rrookk bbyy∏∏ ddoobbrryy ddllaa wwoojjeewwóóddzz--
ttwwaa ∏∏óóddzzkkiieeggoo??

Pomimo ˝e w dalszym ciàgu nie uda∏o si´
rozwiàzaç wielu problemów, widoczne jest
o˝ywienie gospodarcze w naszym regionie.
Zaczynamy patrzeç w przysz∏oÊç z wi´kszym
optymizmem. Województwo postrzegane jest
jako przyjazne miejsce do inwestowania. W
regionie sà obecne takie firmy, jak Bosch-Sie-
mens, Merloni, Gillette, Philips. Dobra
koniunktura w gospodarce sprzyja tworzeniu
nowych miejsc pracy. Inwestycjami w ¸ódz-
kiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zaintere-
sowane sà mi´dzynarodowe korporacje 
z bran˝y elektronicznej z Japonii i USA. 

CCoo nnaajjsskkuutteecczznniieejj pprrzzyycciiààggaa iinnwweessttoorróóww
ddoo nnaasszzeeggoo wwoojjeewwóóddzzttwwaa?? 

Dost´pnoÊç komunikacyjna, lotnisko
¸ódê Lublinek, ulgi finansowe, du˝y poten-
cja∏ intelektualny regionu. OczywiÊcie pre-
miowane jest równie˝ centralne po∏o˝enie  na
skrzy˝owaniu najwa˝niejszych szlaków
komunikacyjnych, a tak˝e przyjazna atmos-
fera dla inwestycji, która jest zas∏ugà m.in.
dobrej wspó∏pracy samorzàdu województwa,
wojewody, w∏adz ¸odzi i samorzàdów lokal-
nych. Sukces inwestycyjny nie by∏by mo˝liwy
bez dzia∏alnoÊci ¸ódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej i jej podstref. Szacuje si ,́ ˝e
firmy dzia∏ajàce w strefie utworzà w tym roku
ponad 2 tysiàce miejsc pracy, m.in. w ¸odzi,
Kutnie, Piotrkowie, ¸´czycy. 

JesteÊmy w Polsce na trzecim miejscu, je˝e-
li chodzi o atrakcyjnoÊç inwestycyjnà regio-
nów, za województwem mazowieckim i wiel-
kopolskim. Mamy dobre zaplecze kadrowe w
postaci absolwentów ∏ódzkich wy˝szych
uczelni, wsparte stosunkowo niskimi koszta-
mi pracy. Potrzebny jest lepszy poziom roz-
woju infrastruktury gospodarczej, ale i to
równie˝ si´ zmienia. Prosz´ zauwa˝yç, ̋ e nasz
atut w postaci doskona∏ej lokalizacji w cen-
trum Polski wreszcie przybiera praktyczny
wymiar. Koƒczy si´ budowa pierwszego
odcinka autostrady A-2 w województwie. 
W tym roku rozpoczyna si´ modernizacja
linii kolejowej od stacji Widzew ¸ódê do
Skierniewic. Idea szybkiej kolei mi´dzy
¸odzià i Warszawà wreszcie si  ́urzeczywistnia. 

JJaakkii wwpp∏∏yyww nnaa ttee ppoozzyyttyywwnnee zzmmiiaannyy mmaa
ooggóóllnnaa ppoopprraawwaa kkoonniiuunnkkttuurryy ww ppoollsskkiieejj
ggoossppooddaarrccee,, aa iillee jjeesstt ww ttyymm zzaass∏∏uuggii ww∏∏aaddzz
rreeggiioonnuu??

MyÊl ,́ ˝e bardzo wa˝ne jest to, ˝e uda∏o
nam si´ wokó∏ spraw regionu zaktywizowaç
wszystkie Êrodowiska i samorzàdy, bez wzgl´-
du na ró˝nice polityczne. MyÊlenie o spra-
wach województwa jako o naszym wspólnym
interesie regionalnym, z którym trzeba si´
identyfikowaç, daje wymierne efekty. Takich
przyk∏adów jest wiele, np. rozbudowa lotni-

ska Lublinek. Samorzàd województwa
wspó∏finansuje rozwój tego portu. W 2005
roku przekazaliÊmy na ten cel ze swojego
bud˝etu 3 mln z∏. W ramach kontraktu woje-
wódzkiego Lublinek otrzyma∏ kolejne 4 mln z∏.
Dzi´ki wspó∏pracy w∏adz ¸odzi z naszym
samorzàdem, administracjà rzàdowà i parla-
mentarzystami lotnisko otrzyma dalsze, zna-
czàce wsparcie finansowe z bud˝etu paƒstwa.
Zarzàd województwa aktywnie wspiera kon-
cepcj´ budowy drugiego mi´dzynarodowego
portu lotniczego w Polsce mi´dzy ¸odzià 
a Warszawà. Wreszcie widzimy zrozumienie 
i akceptacj´ dla lokalizacji tego lotniska 
w ¸ódzkiem.

WW nnaajjbbllii˝̋sszzyycchh llaattaacchh ddoo ppoollsskkiicchh rreeggiioo--
nnóóww mmoo˝̋ee ttrraaffiiçç zz bbuudd˝̋eettuu UUnniiii EEuurrooppeejjsskkiieejj
ppoonnaadd 1155 mmiilliiaarrddóóww eeuurroo.. CCzzyy ssaammoorrzzààddyy
zzddoo∏∏aajjàà tt´́ kkwwoott´́ ww∏∏aaÊÊcciiwwiiee wwyykkoorrzzyyssttaaçç?? 

Na poczàtku 2005 roku obawialiÊmy si ,́
czy uda si´ skonsumowaç wszystkie Êrodki
unijne przeznaczone dla naszego wojewódz-
twa. Dobre przygotowanie samorzàdów,
determinacja w pozyskiwaniu funduszy
strukturalnych oraz ch´ç rozwoju zaowoco-
wa∏y tym, ˝e tych Êrodków okaza∏o si´ zbyt
ma∏o. Wiele dobrych i ciekawych projektów
b´dzie musia∏o poczekaç jeszcze na realizacj .́
Teraz przed nami wa˝ny cel – przygotowanie
si´ do wykorzystania Êrodków finansowych w
kolejnych latach w ramach Narodowego
Planu Rozwoju na lata 2007-2013, który
uwzgl´dnia m.in. strategi´ rozwoju woje-
wództwa i regionalne programy operacyjne:
na te cele mo˝emy otrzymaç oko∏o 1 mld
euro. Pieniàdze te w cz´Êci przeznaczone
zostanà na inwestycje drogowe, telekomuni-
kacyjne i zwiàzane z ochronà Êrodowiska. 

ZZ∏∏aa kkoonnddyyccjjaa ss∏∏uu˝̋bbyy zzddrroowwiiaa ttoo jjeeddnnaa 
zz ttyycchh sspprraaww,, kkttóórree cciiààggllee ppoozzoossttaajjàà nniieerroozz--
wwiiààzzaannee..

RzeczywiÊcie, problemy placówek s∏u˝by
zdrowia podleg∏ych samorzàdowi wojewódz-
twa uda∏o si´ nam jedynie z∏agodziç. 
Na pewno naszym ma∏ym sukcesem jest to,
˝e przekonaliÊmy ministra zdrowia i prezesa
NFZ, ˝e województwo ∏ódzkie jest niedosza-
cowane, je˝eli chodzi o finansowanie placó-
wek s∏u˝by zdrowia, w granicach 
120 - 130 mln z∏ rocznie. Przyznano nam
racj ,́ ale dodatkowych Êrodków nie otrzyma-
liÊmy. Teraz rozmowy trzeba kontynuowaç,
aby te Êrodki powróci∏y do nas. W wyniku
naszych staraƒ zmieniono algorytm, na pod-
stawie którego ustalano wysokoÊç finansowa-
nia s∏u˝by zdrowia w województwach, tak
aby uwzgl´dnia∏ specyfik´ naszego regionu. 

Dyskusje wywo∏uje fakt, ˝e zarzàd woje-
wództwa dokonuje por´czeƒ kredytowych dla
szpitali; teraz jest to ju˝ kwota ok. 70 mln z∏.
Dzi´ki naszej pomocy uda∏o si´ cz´Êç zobo-

wiàzaƒ wymagalnych zamieniç na zobowià-
zania d∏ugoterminowe, roz∏o˝one w czasie.
Bez naszych gwarancji wiele szpitali nie
mog∏oby w ogóle funkcjonowaç, a koszty
zaciàganych przez placówki s∏u˝by zdrowia
kredytów by∏yby o po∏ow´ wy˝sze. Chcieliby-
Êmy, ̋ eby w kontrakcie wojewódzkim na 2006
rok znalaz∏y si´ pieniàdze na ukoƒczenie wie-
loletnich inwestycji w s∏u˝bie zdrowia, takich
jak, np. budowa szpitala w Radomsku.

CCzzyy mmoo˝̋eemmyy ppaattrrzzeeçç zz ooppttyymmiizzmmeemm 
22000066 rrookk??

MyÊl ,́ ˝e ten rok b´dzie dla województwa
∏ódzkiego jeszcze lepszy. Uda∏o nam si´ przy-
gotowaç bardzo dobry projekt bud˝etu, któ-
rego a˝ 25 procent przeznaczone b´dzie na
inwestycje. Po d∏ugich negocjacjach w paê-
dzierniku ubieg∏ego roku dosz∏o do podpisa-
nia umowy pomi´dzy ministrem kultury 
a samorzàdem województwa w sprawie pro-
wadzenia Muzeum Sztuki w ¸odzi jako
wspólnej instytucji kultury. Jestem przekona-
ny, ˝e wynegocjowaliÊmy mo˝liwie najko-
rzystniejsze warunki, co pozwoli na dalszy
rozwój ∏ódzkiej placówki, która szczyci si´
jednym z najciekawszych zbiorów sztuki
wspó∏czesnej w Europie. Pierwsze pieniàdze 
z ministerstwa pojawià si´ ju˝ w tym roku.
ChcielibyÊmy, aby nasz region by∏ postrzega-
ny jako pr´˝ny oÊrodek kultury i sztuki 
w Polsce.

Mam nadziej ,́ ̋ e uda nam si´ w 2006 roku
wzmocniç pozycj´ gospodarczà wojewódz-
twa i realizowaç wielkie inwestycje infra-
strukturalne. Wa˝na jest równie˝ dobra wza-
jemna komunikacja i wspó∏praca. Planujemy
rozszerzenie wspó∏pracy zagranicznej, m.in. 
w oparciu o dzia∏alnoÊç Regionalnego Biura
Województwa ¸ódzkiego w Brukseli. W naj-
bli˝szym czasie podpiszemy umow´ o wspó∏-
pracy mi´dzyregionalnej z regionem West
Midlands w Wielkiej Brytanii. Samorzàd
województwa przejà∏ od stycznia wiele
nowych zadaƒ od administracji rzàdowej 
i jest to kolejny krok na drodze do umocnie-
nia roli samorzàdu województwa.

Rozmawia∏a: Anna Szymanek-Juêwin

Rozmowa ze Stanis∏awem Witaszczykiem, marsza∏kiem województwa ∏ódzkiego

wywiad miesiàca

¸ódzkie – region przyjazny  dla inwestorów
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prezentacje

Turystyka i rekreacja
oraz u∏atwienie

dzia∏alnoÊci gospodarczej
na terenach przeznaczo-
nych pod inwestycje to
wizja rozwoju G∏owna na

najbli˝sze lata.
– Naszym atutem sà tereny

zielone oraz zalew Mro˝yczka z pi´knymi
pla˝ami i wypo˝yczalniami sprz´tu sporto-
wego. Mamy plan zagospodarowania prze-
strzennego oraz niskie podatki od nieru-
chomoÊci – twierdzi burmistrz G∏owna
Wojciech Brzeski.

Wed∏ug danych GUS, w 2004 roku liczà-
ce ponad 15 tys. mieszkaƒców G∏owno zaj´-
∏o drugie miejsce w woj. ∏ódzkim pod wzgl´-

dem wydatków majàtkowo–inwestycyjnych
z bud˝etu gminy na jednego mieszkaƒca. 
W minionym roku miasto wyda∏o na 
inwestycje ponad 5 mln z∏. To najwy˝sza
kwota w ostatnich latach. 

Najwi´kszà inwestycjà by∏a w minionym
roku budowa kanalizacji sanitarnej na 
ul. Sikorskiego w dzielnicy Osiny oraz 
w miejscowoÊci Osiny w gminie Dmosin.
Kosztowa∏a ponad 1,6 mln z∏. A˝ 75 proc.
tej kwoty pochodzi∏o z unijnych funduszy 
w ramach Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego, a kolejne
10 proc. stanowi∏y Êrodki z rezerwy z bud˝e-
tu paƒstwa. Drugà co do wielkoÊci inwesty-

cj´ w minionym roku w G∏ownie stanowi∏
pierwszy etap rekultywacji sk∏adowiska
odpadów komunalnych w Zieleƒcach. 
Miasto otrzyma∏o na nià z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Ârodowiska 
i Gospodarki Wodnej w ¸odzi po˝yczk´ 
1 mln 69 tys. z∏. 

W 2005 roku oddano ostatni segment
budowanej od 1996 roku Szko∏y Podstawo-
wej nr 2. Rozpocz´to budow´ miejskiej hali
sportowo-widowiskowej, a jej zakoƒczenie
zaplanowano na sierpieƒ tego roku. Termin
nie jest przypadkowy, bowiem hala powsta-
je przy wspomnianej szkole podstawowej 
i b´dzie s∏u˝yç jej uczniom. To najwi´ksza
inwestycja w 2006 roku w G∏ownie. War-
toÊç przedsi´wzi´cia wynosi 4,6 mln z∏.

Zarzàd województwa przyzna∏ na budow´
hali 145 tys. z∏ z kontraktu wojewódzkiego.
Skàd taki wzrost wydatków na inwestycje?
Wed∏ug burmistrza, zas∏ugà jest bardzo
aktywna polityka dotyczàca sprzeda˝y mie-
nia komunalnego.

–  Wychodz´ z za∏o˝enia, ˝e to co mo˝li-
we – nale˝y sprzedaç, bo nie staç nas na
utrzymanie tej ca∏ej infrastruktury, ∏àcznie 
z mieszkaniami komunalnymi – uwa˝a
burmistrz Brzeski. – Przy wykupie miesz-
kaƒ stosujemy bardzo du˝e bonifikaty dla
mieszkaƒców. Jak ktoÊ chce, to p∏aci tylko
20 proc. wartoÊci. Jednak jeÊli  zdecyduje
si´ zap∏aciç jednorazowo, to dodatkowo

odejmuje mu si´ kolejne 10 proc. W tym
roku w bud˝ecie miasta na inwestycje zapi-
sano prawie 7 mln z∏.

Problemem G∏owna, jak i ca∏ego powiatu
zgierskiego, jest wysoka stopa bezrobocia. 
W G∏ownie, choç wynosi ona oko∏o 20 proc.,
to systematycznie spada. Szansà majà byç
nowe miejsca pracy tworzone przez 
inwestorów. Tak jak w przypadku otwarcia 
w ubieg∏ym roku przez firm´ MitMar Zak∏a-
du Produkcji i Przechowalnictwa Mi´sa.
Zatrudnienie znalaz∏o tam ok. 200 osób.
Koszt budowy wyniós∏ ok. 28 mln z∏. Po∏owa
pochodzi z Êrodków unijnych. To jeden z naj-
nowoczeÊniejszych zak∏adów tego typu nie
tylko w Polsce, ale i Europie. W G∏ownie
zainwestowa∏a te˝ hiszpaƒska firma Hilatu-
ras Miel, która kupi∏a dwie wielkie hale 
na terenie dawnych wojskowych zak∏adów
motoryzacyjnych. 

– Zatrudnienie deklarowane przez Hiszpa-
nów ma wynosiç ok. 180 osób. Firma chce
przenieÊç do G∏owna ca∏à swojà produkcj´
prz´dzy z Hiszpanii. 

Za jedno z wa˝niejszych osiàgni´ç 
w minionym roku burmistrz uwa˝a te˝ odda-
nie do u˝ytku, po remoncie, budynku komu-
nalnego przy ul. KoÊciuszki 32. Budowa by∏a
mo˝liwa dzi´ki temu, ˝e G∏owno, jako jedna 
z nielicznych gmin w Polsce, skorzysta∏o 
z pilota˝owego programu rzàdowego, doty-
czàcego wsparcia budowy mieszkaƒ socjal-
nych w gminach. Dzi´ki temu otrzyma∏o 
z Ministerstwa Infrastruktury za poÊrednic-
twem Banku Gospodarstwa Krajowego
zwrot 34 proc. wartoÊci inwestycji, czyli 
171 tys. z∏. Powsta∏o 17 lokali dla osób 
najbardziej potrzebujàcych.

W∏adze miasta bardzo liczà na rozwój mia-
sta jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.
Powsta∏o nawet has∏o reklamujàce G∏owno 
– „Znakomite miejsce wypoczynku”. Zwiàza-
na jest z tym kolejna inwestycja, rozpocz´ta 
w 2003 roku, czyli zagospodarowanie terenów
wokó∏ zalewu Mro˝yczka. Plan zagospodaro-
wania terenu wokó∏ Mro˝yczki otrzyma∏
wyró˝nienie w konkursie na najlepiej zago-
spodarowanà przestrzeƒ publicznà 
w 2005 roku, zorganizowanym przez Towa-
rzystwo Urbanistów Polskich oddzia∏ 
w ¸odzi.

AtrakcyjnoÊç zalewu Mro˝yczka doceni-
∏a Liga Obrony Kraju, która wczeÊniej zor-
ganizowa∏a na nim mistrzostwa Polski
modeli redukcyjnych i poleci∏a go Mi´dzy-
narodowej Organizacji Modelarstwa Okr´-
towego i Sportów Modelarskich NAVIGA.
Dzi´ki temu w sierpniu tego roku w G∏ow-
nie odb´dà si´ mistrzostwa Europy modeli
redukcyjnych w kl. NS. Weêmie w nich
udzia∏ ok. 150 zawodników z 15 paƒstw.

Krzysztof Karbowiak

GG∏∏oowwnnoo
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z prac sejmiku

Pi´çdziesiàta sesja sejmiku up∏yn´∏a pod
znakiem s∏u˝by zdrowia. Radni pytali o
przyczyny odwo∏ania z funkcji dr. Józefa
Tazbira - dyrektora szpitala im. Miko∏aja
Kopernika w ¸odzi. Przedstawiciele klu-
bów (Samoobrony, LPR, SLD) podkreÊlali,
˝e rada spo∏eczna placówki, w której jest
cz∏onek zarzàdu, co roku otrzymywa∏a
sprawozdanie z bie˝àcej dzia∏alnoÊci finan-
sowej szpitala. Odpowiedzialny w zarzàdzie
za problematyk´ s∏u˝by zdrowia Stanis∏aw
Olas poÊród powodów odwo∏ania dyrektora
wymieni∏ gigantyczne zad∏u˝enie szpitala i
brak post´pów przy realizacji programu
restrukturyzacyjnego placówki. Zaintereso-
wanych tematem odes∏a∏ do odpowiednich
protoko∏ów oraz zaleceƒ pokontrolnych.
Zarzàd województwa zwróci∏ si´ te˝ o zba-
danie sprawy do Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. Radni sejmiku przyj´li równie˝
dwie uchwa∏y zwiàzane z udzieleniem por´-
czenia d∏ugoterminowego kredytu banko-
wego, zaciàgni´tego przez wojewódzkie
szpitale: im. Pirogowa w ¸odzi oraz im.
Miko∏aja Kopernika w Piotrkowie Trybu-
nalskim. 

Leszek Konieczny z Klubu Aktywnych
Radnych zosta∏ wybrany na nowego prze-
wodniczàcego Komisji Kontaktów z Zagra-
nicà i Wspó∏pracy Regionalnej sejmiku. Jest
on ekonomistà, choç wiedz´ uzupe∏nia∏
równie˝ na studiach podyplomowych i licz-
nych szkoleniach z zakresu administracji
publicznej. Nowy przewodniczàcy pe∏ni∏
funkcj´ cz∏onka zarzàdu województwa w
ostatnich dwóch kadencjach samorzàdu.
Ma równie˝ zdany egzamin na urz´dnika
s∏u˝by cywilnej kat. A. Radny zwiàzany jest

z lewicowym Êrodowiskiem samorzàdowym
¸odzi i regionu ∏ódzkiego. 

Sejmik powstrzyma∏ zarzàd przed likwi-
dacjà Wojewódzkiego Zak∏adu Konserwacji
Urzàdzeƒ Wodociàgowych i Melioracyj-
nych w ¸owiczu. Pojawi∏a si´ bowiem szan-
sa, ˝e przedsi´biorstwo b´dàce miejscem
pracy dla ponad 40 osób przej´te zostanie
przez powsta∏y w tym celu lokalny zwiàzek
gmin. 

Radni uchwalili natomiast program
wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowy-
mi dla województwa ∏ódzkiego na 2006 rok.
Dokument ten przewiduje prowadzenie
przez samorzàd województwa i organizacje
polityki wzajemnego wsparcia oraz pomocy
w realizacji zadaƒ po˝ytku publicznego.
Priorytetowym dzia∏aniem dla regionalne-
go samorzàdu jest sta∏e polepszanie jakoÊci
˝ycia jego mieszkaƒców. Zgodnie z wymo-
gami prawa, zarzàd województwa ka˝dora-
zowo og∏asza otwarty konkurs dla organi-
zacji pozarzàdowych na wykonanie zadaƒ
publicznych zwiàzanych z takimi choçby
programami jak: strategia rozwoju woje-
wództwa czy wojewódzki program wyrów-
nywania szans osób niepe∏nosprawnych 
i przeciwdzia∏ania ich wykluczeniu spo∏ecz-
nemu. 

Zimowà tradycjà sesji sejmiku sta∏o si´
przed∏o˝enie informacji dotyczàcej stanu i
utrzymania dróg samorzàdu województwa.
W imieniu Zarzàdu Dróg Wojewódzkich
uczyni∏ to jego dyrektor – Andrzej Doliƒski.
W przysz∏ym roku szeÊç inwestycji drogo-
wych w regionie zrealizowanych zostanie z
pomocà Êrodków Unii Europejskiej. 

50. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

Polityka wsparcia



komisjiz prac

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Roz-
woju Regionalnego, Gospodarki
Przestrzennej, Transportu i Komunikacji
oraz Komisji Bud˝etu i Finansów przed-
stawiciele ∏ódzkiego zak∏adu PKP Prze-
wozy Regionalne przedstawili informacj´
dotyczàcà realizowanych przez spó∏k´
po∏àczeƒ pasa˝erskich. Firma wykonuje

swà dzia∏alnoÊç transportowà w oparciu o
dotacje samorzàdu województwa. Wszys-
tkie przewozy wykonywane przez spó∏k´
realizowane sà w ramach s∏u˝by pub-
licznej. Aby wiedzieç, jak kszta∏tuje si´
rynek, przedsi´biorstwo zleci∏o prowadze-
nie szeregu badaƒ, ˝eby na ich podstawie
przestawiç nowà ofert´ przewozowà, dos-
tosowanà do mo˝liwoÊci finansowych
samorzàdu oraz potrzeb spo∏ecznoÊci
regionu. DziÊ wiedza spó∏ki o potrzebach

rynku jest zdecydowanie wi´ksza ni˝ w
chwili jej powstania w 2001 r. Pasa˝erami
sà przede wszystkim osoby doje˝d˝ajàce
do pracy, szkó∏ ponadpodstawowych i
uczelni. Klienci ch´tnie wybierajà kolej ze
wzgl´du na standard podró˝y oraz bez-
pieczeƒstwo. W najbli˝szym czasie 
PKP PR zamierza wprowadziç zautomaty-

zowanà sieç sprzeda˝y biletów. ˚eby pod-
wy˝szyç komfort i obni˝yç koszty podró˝y,
unowoczeÊnia si´ tabor kolejowy przed-
si´biorstwa. 

Region nasz w 2005 roku dofinansowa∏
przewozy kwotà 27 milionów z∏otych.
WysokoÊç dotacji samorzàdu z roku na rok
wzrasta, lecz mimo to ogólna liczba po∏à-
czeƒ na terenie naszego województwa male-
je. Powodem tego stanu jest stopniowa
likwidacja przez przewoênika kolejowego

nierentownych linii oraz ograniczenie wyso-
koÊci dofinansowania przewozów przez
spó∏k´ PKP PR. Województwo ∏ódzkie w
zestawieniu z innymi samorzàdami znajduje
si´ na ósmym miejscu pod wzgl´dem wyso-
koÊci dotacji dla przedsi´biorstwa.

Biopaliwa 
szansà dla rolnictwa

Przewodniczàcy Komisji Rolnictwa i
Ochrony Ârodowiska Edward Gnat zapro-
si∏ do udzia∏u w posiedzeniu komisji przed-
stawicieli tych instytucji, które odpowie-
dzialne sà za sytuacj´ na rynku cukru w
naszym regionie. Przedstawiciele cukrow-
ni, zrzeszeƒ plantatorskich i bran˝owych
izb starali si´ odpowiedzieç na pytania
dotyczàce przysz∏oÊci cukrownictwa w
zjednoczonej Europie. 

W posiedzeniu tym, w imieniu ministra
rolnictwa i rozwoju wsi, wzi´∏a udzia∏
Danuta B∏eszyƒska – naczelnik wydzia∏u
rynku cukru w tym resorcie. Przedstawi∏a
ona najnowsze informacje dotyczàce refor-
my ca∏ego sektora. Rynek unijny, od lat
ustabilizowany, w wyniku rozszerzenia UE
uleg∏ zdecydowanym i budzàcym wiele
emocji przeobra˝eniom. Zdaniem pani
naczelnik, cz´Êç polskich cukrowni nie
wytrzyma zachodzàcych w najbli˝szych
latach przemian. Wed∏ug szacunków Kra-
jowej Spó∏ki Cukrowej, przy obecnych
kosztach produkcji oraz proponowanych
prawnych zapisach o mo˝liwoÊci rezygnacji
plantatorów z produkcji, liczba cukrowni
w kraju zredukowana zostanie najwy˝ej do
10. Pojawiajà si´ te˝ obawy, ˝e w Brukseli
wygrywa koncepcja poszukiwania taƒ-
szych êróde∏ surowców. Tak jak len zosta∏
wyparty w swoim czasie przez bawe∏n ,́ tak
burakowi cukrowemu roÊnie konkurent w
postaci po∏udniowoamerykaƒskiej trzciny
cukrowej. Na rynku europejskim wyst´pu-
jà trzy du˝e podmioty produkcyjne (Polski
Cukier nie nale˝y do gigantów rynku).
Koncerny te inwestujà w Brazylii i na
Dalekim Wschodzie. W przyj´tej strategii
Komisji Europejskiej pojawi∏ si´ pomys∏
importu cukru trzcinowego. Utrzymany
zosta∏ równie˝ system tradycyjnego zapo-
trzebowania dla rafinerii cukru w starych
krajach wspólnoty. 

Przedstawiciele trzech dzia∏ajàcych w
naszym regionie polskich cukrowni
Dobrzelin, Ostrowy i LeÊmierz podzielali
obawy dotyczàce przysz∏oÊci tej bran˝y.
Klucz do utrzymania si´ na rynku le˝y ich
zdaniem w cenie surowca, wydajnoÊci pro-

Przewozy regionalne
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dukcji cukrowni oraz niskich kosztach
produkcji. Warto równie˝ podjàç dyskusj´
o wdra˝aniu w zak∏adach produkcji alter-
natywnej, np. dro˝d˝y lub biopaliw. 
Co ciekawe, w latach 90. zaprzestano
wykorzystywania odpadów poprodukcyj-
nych. Cukrowa melasa w 80% trafia na
eksport, a zdaniem Zygmunta Barana 
– dyrektora cukrowni LeÊmierz – nale˝a-
∏oby wykorzystywaç jà w kraju. Tymcza-
sem wytwarzany z niej kwas cytrynowy 
w ca∏oÊci sprowadzany jest do nas 
z importu. 

W opinii plantatorów, zarówno mini-
sterstwo, jak i Krajowa Spó∏ka Cukrowa w
niedostatecznym stopniu zapewniajà rolni-
kom w∏aÊciwe warunki. Leon Maciejewski
– przewodniczàcy Rady Plantatorów Bura-
ka Cukrowego, wyjaÊni∏, i˝ przemiany
restrukturyzacyjne we Francji i Belgii
trwa∏y oko∏o trzydziestu lat, a u nas 
w ciàgu 2 czy 3 kampanii w∏adze chcà
dokonaç rewolucji. Jego zdaniem, rzàd
polski powinien doprowadziç do przerobu
nadwy˝ek produkcyjnych na alkohol. Nie
bez znaczenia dla plantatorów jest równie˝
mocna z∏otówka, która znaczàco wp∏ywa
na op∏acalnoÊç naszego eksportu. 

W dyskusji g∏os zabra∏ równie˝ znany
dzia∏acz Polskiego Stronnictwa Ludowego
Wojciech Szcz´sny Zarzycki. Od paru lat
przewija si´ w kraju temat producentów
buraka cukrowego i cukru. Opisujàc bran-
˝´ mo˝emy, jego zdaniem, mówiç o „s∏od-
kim produkcie w gorzkim wymiarze”. Na

rodzimy rynek wpuÊciliÊmy zachodnie
koncerny, co dziÊ przynosi negatywne
skutki. Ograniczanie oraz idàca za tym
likwidacja dzia∏alnoÊci produkcyjnej 
w Polsce to powa˝ne zagro˝enie, gdy˝ obce
koncerny wycofujàc si´ z naszego kraju
zabiorà nie tylko kapita∏, lecz równie˝ limi-
ty produkcji cukru. Niewàtpliwie korzyst-
ne dla rolnictwa dop∏aty UE wprowadzajà
monokultur .́ Rolnicy z powodu braku
dop∏at wolà siaç zbo˝e ni˝ uprawiaç roÊli-
ny okopowe. Zdaniem Zarzyckiego, nie-
wàtpliwà szansà dla rynku staç si´ mo˝e
produkcja biopaliw. Mamy w tym wzgl´-
dzie wsparcie Komisji Europejskiej i euro-
parlamentu. Instytucje te wyraênie zaleca-
jà nam dodawanie tego ekologicznego
dodatku do paliw. 

Dofinansowanie 
poborowych

Radni z Komisji Bezpieczeƒstwa 
i Porzàdku Publicznego zwrócili si´ do
zarzàdu o wniesienie do bud˝etu wojewódz-
twa na 2006 rok autopoprawki. Sprawa
dotyczy ewentualnego dofinansowania
kosztów utrzymania, wy˝ywienia i trans-
portu pododdzia∏ów s∏u˝by kandydackiej
policji w ∏ódzkiem. Poborowi zasilà komen-
dy powiatowe z naszego regionu. Zdaniem
wicemarsza∏ka Krzysztofa Makowskiego,
dzia∏anie to sk∏oniç mo˝e starostów powia-
towych z województwa do finansowej par-
tycypacji w tym przedsi´wzi´ciu. 

Olimpiada 
sportowa

Na posiedzeniu Komisji Nauki, Kultury 
i Sportu radni wys∏uchali wyjaÊnieƒ Jadwi-
gi Kaweckiej – skarbnik województwa ∏ódz-
kiego dotyczàcych projektu bud˝etu na rok
bie˝àcy w dziale „Kultura fizyczna i sport”.
Znaczàcy wzrost wydatków (ich ogólna
wartoÊç wynosi prawie 7 milionów z∏otych)
wynika z organizacji Ogólnopolskiej Olim-
piady M∏odzie˝y w Sportach Letnich „Zie-
mia ¸ódzka 2006”. Na imprez´ organizo-
wanà i wspó∏finansowanà przez samorzàd
województwa przeznaczonych zostanie ok.
4 milionów z∏otych. Pieniàdze wydane
zostanà m.in. na: zakup sprz´tu i urzàdzeƒ
sportowych, wynajem obiektów, ochron´ 
i ubezpieczenie zawodów, transport uczest-
ników, uroczystoÊç otwarcia i zamkni´cia
imprezy oraz pokrycie kosztów us∏ug
medycznych i kosztów obs∏ugi zawodów.
Organizacja olimpiady wynika z umowy 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej 
i Sportu, dotyczàcej realizacji tego typu
przedsi´wzi´ç w ró˝nych regionach naszego
kraju. Zakupiony sprz´t po zawodach 
przekazany zostanie stowarzyszeniom 
sportowym z naszego regionu. Impreza
odb´dzie si´ w po∏owie lipca bie˝àcego
roku.

Dzia∏ „Z prac sejmiku“ redaguje 
Zbigniew Wojtkowiak

z prac komisji
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Na grudniowym posiedzeniu Komisja Zdrowia 
i Polityki Spo∏ecznej zapozna∏a si´ z programem 

wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi woje-
wództwa ∏ódzkiego na 2006 rok.
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Rok 2006 w dzia∏alnoÊci Departamentu Promocji i Wspó∏pracy
Zagranicznej Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi przebiegaç
b´dzie pod has∏em Roku Dziedzictwa Przyrodniczego Wojewódz-
twa ¸ódzkiego. Ju˝ po raz trzeci przyjmujemy motyw przewodni
naszej dzia∏alnoÊci. Rok 2004 sta∏ si´ okazjà do obchodów 
85-lecia istnienia województwa ∏ódzkiego, a 2005 by∏ Rokiem
Dziedzictwa Kulturowego Województwa ¸ódzkiego. 

Wybór dziedzictwa przyrodniczego, w wypadku regionu ∏ódz-
kiego, mo˝e si´ wydawaç zaskakujàcy. Jednak, naszym zdaniem,
∏ódzkie jest jednym z najbardziej niedocenianych regionów pod
wzgl´dem przyrodniczej urody. Dlatego w∏aÊnie postawiliÊmy
przed sobà nie∏atwy cel pokazania ziemi ∏ódzkiej z innej strony.

Dziedzictwo przyrodnicze oraz nierozerwalnie zwiàzana z nim
ochrona przyrody to tematy dotychczas nie pojawiajàce si´ w dzia-
∏aniach promocyjnych Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi. 
Jednak Êwiadomi wagi stanu Êrodowiska naturalnego dla rozwoju
regionu, pragniemy do∏àczyç do grona podmiotów dzia∏ajàcych na
rzecz przyrody województwa. Naszym celem jest rozpowszechnie-
nie wiedzy o województwie, zarówno wÊród jego mieszkaƒców,
jak i potencjalnych turystów. Pragniemy odtworzyç wizerunek
∏ódzkiego jako miejsca o wyjàtkowych zasobach przyrodniczych,
gdzie znaleêç mo˝na nienaruszone ostoje dzikiej przyrody. W efek-
cie tej kampanii województwo ∏ódzkie zostanie wypromowane
jako region atrakcyjny turystycznie, do którego warto udaç si ,́
szukajàc naturalnych zakàtków, wyjàtkowych gatunków roÊlin 
i zwierzàt czy niezapomnianych widoków.

Planowana kampania Roku Dziedzictwa Przyrodniczego Woje-
wództwa ¸ódzkiego stanowiç ma grup´ konkretnych akcji i dzia-
∏aƒ, które podejmowane b´dà w ciàgu ca∏ego roku pod patrona-

tem marsza∏ka województwa ∏ódzkiego. Ju˝ w 2005 roku rozpo-
cz´liÊmy gromadzenie materia∏u multimedialnego – opracowaƒ,
zdj´ç, filmów itp. W ten sposób zbudowane zostanie archiwum
materia∏ów promocyjnych dotyczàcych przyrody województwa
∏ódzkiego. 

Nawiàzujemy wspó∏prac´ z w∏adzami parków krajobrazowych
po∏o˝onych na terytorium województwa ∏ódzkiego, 
z Regionalnà Dyrekcjà Lasów Paƒstwowych w ¸odzi, Êrodowi-
skami akademickimi oraz artystami i fotografikami. W efekcie
tej wspó∏pracy, wspólnie wypracujemy jednolità wizj´ przysz∏ych
dzia∏aƒ promocyjnych.

Z poczàtkiem roku planujemy wydanie mapy przyrodniczej
województwa ∏ódzkiego autorstwa Piotra Wypycha, pracownika
zespo∏u Nadpilickich Parków Krajobrazowych, opatrzonej opra-
cowaniem naukowca Uniwersytetu ¸ódzkiego – prof. dr. Józefa
K. Kurowskiego, dotyczàcym tematyki ochrony przyrody w woje-
wództwie. Zostanie te˝ wydany kilkunastostronicowy folder infor-
macyjny przeznaczony dla szerszego grona czytelników, dotyczàcy
dziedzictwa przyrodniczego. Równie˝ w pierwszym kwartale 
2006 roku otwarta zostanie nowa witryna internetowa 
poÊwi´cona tej w∏aÊnie tematyce. 

W ten sposób mamy nadziej´ upowszechniaç wiedz´ o przyro-
dzie ziemi ∏ódzkiej oraz ide´ ochrony przyrody, zwracajàc si´ do
ludzi korzystajàcych z nowych mediów, w tym Internetu. Nowo-
czesne technologie pos∏u˝à nam równie˝ przy kolejnym z plano-
wanych wydawnictw – komputerowej mapie przyrodniczej regionu.
Na p∏ycie CD znaleêç b´dzie mo˝na interaktywnà map´ woje-
wództwa, stanowiàcà poczàtek multimedialnej podró˝y 
po najpi´kniejszych zakàtkach ziemi ∏ódzkiej. 

Rok dziedzictwa przyrodniczego

przyroda



P∏yta zawieraç b´dzie liczne materia∏y
dotyczàce przyrody, dane statystyczne oraz
informacj´ turystycznà, a wszystko to opa-
trzone zostanie przepi´knymi zdj´ciami,
dokumentujàcymi jej wyjàtkowe pi´kno. Pre-
zentacja multimedialna b´dzie nawiàzywaç
swojà szatà graficznà do ju˝ istniejàcych
materia∏ów promocyjnych, jak choçby
„Mapy gospodarczej województwa ∏ódzkie-
go” i zostanie wydana w wersji wieloj´zycznej
– oprócz polskich, znajdà si´ równie˝ infor-
macje w j´zykach angielskim i niemieckim.

W drugim i trzecim kwartale 2006 roku
przygotowane zostanà dwie po∏àczone tema-
tycznie wystawy na ulicy Piotrkowskiej. Na
specjalnych planszach b´dzie mo˝na podzi-
wiaç zdj´cia o tematyce przyrodniczej autor-
stwa znanych artystów – fotografów z regio-
nu, dokumentujàce ich podró˝e po woje-
wództwie. Pierwsza wystawa b´dzie otwarta
na prze∏omie marca i kwietnia, a przedstawiaç b´dzie faun´ regio-
nu, druga zaÊ –  opisujàca flor´ województwa – prezentowana
b´dzie w trakcie najwi´kszego wydarzenia roku – Jarmarku Woje-
wódzkiego 2006. 

W trzecim kwartale zaplanowana zosta∏a konferencja naukowa
dotyczàca ochrony przyrody. W ciàgu dwóch dni w ¸odzi spotkajà
si´ przedstawiciele ró˝nych Êrodowisk – akademickich, naukowych
i samorzàdowych, aby wspólnie przedyskutowaç problemy stojàce

obecnie przed w∏adzami województwa w zakresie ochrony
Êrodowiska naturalnego. JednoczeÊnie poruszone zostanà
wa˝ne kwestie promocji dziedzictwa przyrodniczego, upo-
wszechniania idei zrównowa˝onego rozwoju i promocji ofer-
ty turystycznej regionu. W konferencji wezmà udzia∏ przed-
stawiciele regionów partnerskich województwa ∏ódzkiego,
którzy przedstawià doÊwiadczenia innych paƒstw.

W pierwszy weekend wrzeÊnia odb´dzie si´ wspomniany
ju˝ Jarmark Wojewódzki 2006 – Rok Dziedzictwa Przyrodni-
czego. Ju˝ po raz trzeci spotkamy si´ w stolicy regionu, na
ulicy Piotrkowskiej, aby w atmosferze wspólnej zabawy upo-
wszechniaç wiedz´ o ziemi ∏ódzkiej. W przysz∏ym roku 
Jarmark Wojewódzki b´dzie mia∏ na celu promocj´ walorów
przyrodniczych regionu, co jest szczególnie wa˝ne w dobie
rozwoju przemys∏owego i gwa∏townej ekspansji cz∏owieka,
oraz degradacji Êrodowiska naturalnego. Dlatego w∏aÊnie
marsza∏ek województwa ∏ódzkiego, jako organizator 
Jarmarku Wojewódzkiego, postanowi∏, aby w tym roku 
podjàç trudnà, lecz wyjàtkowo wa˝nà tematyk´ ochrony
przyrody. Samorzàdy województwa oraz regiony partnerskie
b´dà mia∏y okazj´ zaprezentowaç walory przyrodnicze 
swoich jednostek, a tak˝e ofert´ w zakresie turystyki, 
gospodarki i kultury.

Tak wi´c 2006 rok bogaty b´dzie w ciekawe wydarzenia,
majàce na celu promocj´ dziedzictwa przyrodniczego.
Naszym celem jest zmiana wizerunku regionu, dotychczas
postrzeganego przez pryzmat przemys∏owej ¸odzi. Pragnie-
my równie˝ upowszechniç ide´ zrównowa˝onego rozwoju 
i ochrony przyrody. Zbyt wiele jest tu do stracenia, aby prze-
chodziç obok tego problemu oboj´tnie. Mamy nadziej ,́ ˝e
nasza akcja zjednoczy zarówno w∏adze samorzàdowe,
naukowców i badaczy, przedsi´biorców, jak i mieszkaƒców
regionu. Jest to wyjàtkowo wa˝ne ze wzgl´du na dobro woje-
wództwa ∏ódzkiego i nas samych.

Jacek Kaczmarski
Departament Promocji 

i Wspó∏pracy Zagranicznej
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Taixing, Chiny – III miejsce.



Obchody Mí dzynarodowego
Dnia Osób Niepe∏nosprawnych

Kilkaset dzieci z przedszkoli, szkó∏ inte-
gracyjnych, stowarzyszeƒ i fundacji dzia∏a-
jàcych rzecz osób niepe∏nosprawnych wzi´-
∏o udzia∏ w imprezie pt. „Uwolniç Motyla“,
zorganizowanej w ramach obchodzonego
11 grudnia Mi´dzynarodowego Dnia Osób
Niepe∏nosprawnych. W spotkaniu uczestni-
czy∏y Dorota Biskupska-Neidowska, cz∏o-
nek zarzàdu województwa ∏ódzkiego, oraz
Barbara Sidor-Pietras, wicedyrektor Regio-
nalnego Centrum Polityki Spo∏ecznej.

– Taki dzieƒ jak dzisiejszy potrzebny jest
nie tylko osobom niepe∏nosprawnym, ale
nam wszystkim. Dzi´ki waszej wra˝liwoÊci i
bogactwu wewn´trznemu rzeczywistoÊç
staje si´ pe∏niejsza i urozmaicona – mówi∏a
Dorota Biskupska-Neidowska. 

Mi´dzynarodowy Dzieƒ Osób Niepe∏no-
sprawnych obchodzony jest ju˝ po raz jede-
nasty. Tegoroczna edycja odbywa∏a si´ pod
has∏em: „My niepe∏nosprawni dajemy wam
mi∏oÊç, dajcie t´ mi∏oÊç równie˝ nam”. 
– To spotkanie ma zaznaczyç obecnoÊç
osób niepe∏nosprawnych w spo∏eczeƒstwie 
i pokazaç, ˝e nie mimo pewnych niedosko-
na∏oÊci sà tacy sami, jak ludzie zdrowi. Bar-
dzo cz´sto niepe∏nosprawni ˝yjà w zaciszu
w∏asnego mieszkania, w zamkni´ciu i izola-
cji spo∏ecznej. My pomagamy im pokony-
waç wszelkie bariery i wychodziç na
zewnàtrz, stàd towarzyszàca nam od kilku
lat symbolika: „Uwolniç Motyla” – mówi∏a
Danuta St´pieƒ, prezes zarzàdu ¸ódzkiego
Sejmiku Osób Niepe∏nosprawnych.

Organizatorzy imprezy przygotowali
wiele atrakcji. By∏y m.in.: koncerty, wyst´py
zespo∏ów artystycznych, konkursy i zabawy.
Uczestnicy spotkania otrzymali tak˝e Êwià-
teczne prezenty. 

25 lat NSZZ „SolidarnoÊç“
13 grudnia w 24. rocznic´ wprowadzenia

stanu wojennego, otwarto wystaw´ „25 lat
NSZZ SolidarnoÊç - Ziemia ¸ódzka” w
Muzeum Tradycji Niepodleg∏oÊciowych w
¸odzi. W otwarciu wystawy uczestniczyli
dzia∏acze „SolidarnoÊci“, przedstawiciele
w∏adz miasta i województwa, m.in. marsza-
∏ek województwa Stanis∏aw Witaszczyk.

Na ekspozycj´ sk∏ada si´ kilkaset foto-
grafii, ulotki, plakaty i afisze dokumentujà-

ce 25 lat dzia∏alnoÊci NSZZ SolidarnoÊç
oraz pamiàtki zwiàzane z internowanymi
dzia∏aczami zwiàzku.

Wystaw´ podzielono na kilka cz´Êci: od
powstania „SolidarnoÊci“, poprzez dzia∏al-
noÊç zwiàzku w podziemiu, do ponownej
jego legalizacji i funkcjonowania w regionie
∏ódzkim w ostatnich latach. Ekspozycja
czynna b´dzie do koƒca marca 2006 r. 

Ruszy∏o Regionalne Centrum
Eksportu

14 grudnia w Urz´dzie Marsza∏kowskim
w ̧ odzi odby∏a si´ prezentacja serwisu inter-
netowego – Regionalne Centrum Eksportu.
RCE powsta∏o z inicjatywy zarzàdu woje-
wództwa dla zapewnienia osiàgania standar-
dów rozwoju gospodarczego regionu. W pre-
zentacji uczestniczy∏ wicemarsza∏ek woje-
wództwa Krzysztof Makowski.

– Samorzàd województwa aktywnie w∏à-
cza si´ w promocj´ gospodarczà naszego
regionu. Ten serwis to swego rodzaju mapa
gospodarcza województwa, która w bardzo
szczegó∏owy sposób umo˝liwia prezentacj´
potencja∏u gospodarczego regionu, poszcze-
gólnych powiatów, a nawet gmin w jednym
miejscu. Regionalne Centrum Eksportu
wychodzi naprzeciw regionalnym firmom,
które chcà nawiàzaç kontakty z podobnymi
podmiotami w kraju i za granicà. To tak˝e
odpowiedê na oczekiwania przedsi´biorstw
zainteresowanych inwestowaniem w naszym
województwie, ulokowaniem tu swojego
kapita∏u – powiedzia∏ Krzysztof Makowski. 

Województwo ∏ódzkie jest pierwszym 
w Polsce, które posiada taki serwis 

Serwis Regionalne Centrum Eksportu
b´dzie umo˝liwia∏ m.in. zidentyfikowanie
potencja∏u eksportowego regionu w uk∏adzie
grup i podgrup towarowych, stworzenie i
rozwój bazy eksporterów, promocj´ ofert
handlowych podmiotów gospodarczych
regionu ∏ódzkiego.
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zarzàduz prac

Mi´dzynarodowy Dzieƒ  osób niepe∏nosprawnych. 
Od lewej: Danuta St´pieƒ,  Dorota Biskupska-Neidowska.
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Prezentacja serwisu
Regionalnego Centrum Eksportu.



Gloria Artis
Na poczàtku grudnia, przed spektaklem

„Kandyd” w Teatrze Wielkim w ¸odzi,
marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk wr´czy∏
srebrny medal Gloria Artis ∏ódzkiej Êpie-
waczce Joannie WoÊ za ca∏okszta∏t jej pracy
artystycznej. 

Joanna WoÊ jest absolwentkà Akademii
Muzycznej w ¸odzi. Zadebiutowa∏a w 1986
roku na scenie Teatru Wielkiego partià
tytu∏owà w „¸ucji z Lammermooru” Doni-
zettiego. Zdoby∏a wiele nagród na konkur-
sach wokalnych w Polsce oraz pierwszà
nagrod´ na Mi´dzynarodowym Konkursie
Wokalnym w Bilbao.

Mi´dzyregionalne konsultacje
14 grudnia 2005 r. odby∏o si´ w Urz´dzie

Marsza∏kowskim w ¸odzi, spotkanie kon-
sultacyjno-informacyjne, z przedstawiciela-
mi województw sàsiednich, dotyczàce pro-
jektu aktualizacji strategii rozwoju woje-
wództwa ∏ódzkiego na lata 2007-2020. 

Spotkanie by∏o kolejnym etapem cyklu
konsultacji, które wczeÊniej zosta∏y prze-
prowadzone w podregionalnych instytu-
cjach partnerskich, wÊród przedstawicieli
oÊrodków akademickich, organizacji poza-
rzàdowych oraz przedsi´biorców z regionu
∏ódzkiego. W spotkaniu, pod przewodnic-
twem wicemarsza∏ka Zbigniewa ¸uczaka,
uczestniczyli dyrektorzy Departamentu
Polityki Regionalnej, dyrektor BPPW¸
oraz przedstawiciele województw.

Podczas spotkania poruszono wiele  kwe-
stii dotyczàcych przestrzennych aspektów
strategii województwa, która w swoich za∏o-
˝eniach i kierunkach rozwoju  wspó∏zale˝y
od zapisów w strategiach województw sàsied-
nich. Dyskutowano na temat stworzenia

duopolu ¸ódê-Warszawa, jak równie˝ lokali-
zacji lotniska mi´dzy tymi miastami, szyb-
kich po∏àczeƒ kolejowych oraz przebiegu tras
S12 i S74 i II transeuropejskiego korytarza. 

Przedstawiciele województw pozytywnie
ocenili projekt aktualizacji strategii rozwoju
województwa ∏ódzkiego na lata 2007-2020,
wymieniono tak˝e doÊwiadczenia z zakresu
opracowania dokumentów przez poszcze-
gólne regiony. 

Podsumowujàc spotkanie, marsza∏ek
Zbigniew ¸uczak podkreÊli∏ potrzeb´ orga-
nizacji podobnych spotkaƒ w przysz∏oÊci.

Podsumowanie sezonu 
sportowo-turystycznego LZS

Dzia∏acze, trenerzy oraz zawodnicy repre-
zentujàcy ludowe zespo∏y sportowe z terenu
ca∏ego województwa goÊcili 16 grudnia 

w ¸ódzkim Domu Kultury. Powodem wizyty
by∏o uroczyste podsumowanie sezonu spor-
towo-turystycznego LZS. W∏adze samorzà-
dowe województwa reprezentowali cz∏onko-
wie zarzàdu Dorota Biskupska-Neidowska
oraz Stanis∏aw Olas. 

Podczas uroczystej gali rozstrzygni´to kon-
kurs na 10 najlepszych sportowców reprezen-
tujàcych ludowe kluby z województwa ∏ódz-
kiego. W mijajàcym roku bezkonkurencyjny
okaza∏ si´ kajakarz, zawodnik LKK Drzewi-
ca Grzegorz Kiljanek. Zwyci´zca konkursu
jest m.in. m∏odzie˝owym mistrzem Europy
oraz mistrzem Polski seniorów w C1.

Ostatnim akcentem uroczystoÊci by∏o
wr´czenie odznaczeƒ „Za zas∏ugi dla woje-
wódzkiego zrzeszenia LZS w ¸odzi”.
WÊród uhonorowanych znalaz∏ si´ równie˝
cz∏onek zarzàdu Stanis∏aw Olas. 
Seminarium w Urz´dzie
Marsza∏kowskim

20 grudnia 2005 r. w Urz´dzie Marsza∏-
kowskim odby∏o si´ seminarium „Rola sys-
temów zarzàdzania w spe∏nieniu wymagaƒ
prawa Unii Europejskiej“. W spotkaniu
uczestniczyli wicemarsza∏ek Krzysztof
Makowski oraz przedstawiciele „ZETOMU”
Katowice – Edward Makie∏a i Zbigniew
Konikiewicz. 

Podczas seminarium omówiono zagad-
nienia koncepcji realizacji dyrektywy nowe-
go podejÊcia, czyli aktu prawnego Unii
Europejskiej skierowanego do wszystkich
paƒstw cz∏onkowskich, majàcego na celu
redukcj´ technicznych barier handlowych,
umo˝liwienie swobodnego przep∏ywu osób,
towarów i us∏ug oraz produkcj´ bezpiecz-
nych wyrobów. Poruszono te˝ kwestie
wdra˝ania unijnego systemu zarzàdzania
Êrodowiskowego EMAS oraz oznaczania
wyrobów znakiem CE. 
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Stanis∏aw Olas zosta∏ uhonorowany odznaczeniem 
„Za zas∏ugi dla wojewódzkiego zrzeszenia LZS w ¸odzi“.
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Wr´cznie wyró˝nienia Gloria Artis Joannie WoÊ.



– Wprowadzenie unijnych norm ma na
celu zaspokajanie wymogów klienta 
w obszarze jakoÊci, lecz równie˝ zmniejsza-
nie negatywnego wp∏ywu dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstw na Êrodowisko. Efektem
tych dzia∏aƒ jest sta∏e podnoszenie jakoÊci
˝ycia – powiedzia∏ Zbigniew Konikiewicz.
Seminarium zosta∏o zorganizowane przez
Zak∏ady Badaƒ i Atestacji „ZETOM“ 
im. prof. Fryderyka Stauba w Katowicach
we wspó∏pracy z Urz´dem Marsza∏kowskim
w ̧ odzi w ramach programu promocji jako-
Êci Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Grüne Woche 2006
Od 13 do 16 stycznia 2006 roku delegacja

województwa ∏ódzkiego uczestniczy∏a w
Mi´dzynarodowych Targach Przemys∏u
Spo˝ywczego, Rolnego oraz Ogrodnictwa
„Grüne Woche” (Zielony Tydzieƒ). Delega-
cji przewodniczy∏a Dorota Biskupska –
Neidowska, cz∏onek zarzàdu województwa
∏ódzkiego.

Udzia∏ w targach „Grüne Woche” daje
mo˝liwoÊç dotarcia do rynku 82 mln nie-
mieckich konsumentów oraz zaprezentowa-
nia si´ klientom pozosta∏ych 24 krajów Unii
Europejskiej, co ∏àcznie stanowi 456-milio-
nowy rynek potencjalnych konsumentów.
W tym roku w targach „Grüne Woche”
wzi´∏o udzia∏ 46 polskich firm.

Na stoisku województwa ∏ódzkiego
mo˝na by∏o skosztowaç typowych daƒ pol-
skich, czyli pierogów z mi´sem, z kapustà 
i grzybami, bigosu i kapusty z grochem,
kie∏basy i innych wyrobów w´dliniarskich,
ró˝norakich surówek i przetworów warzyw-
nych, a tak˝e poznaç smak polskiego chle-
ba i smalcu.

Targi by∏y równie˝ okazjà do bezpoÊred-
niego promowania naszego regionu. Dele-
gacja Urz´du Marsza∏kowskiego oraz Sej-
miku Województwa ¸ódzkiego przeprowa-

dzi∏a szereg rozmów, 
m. in. z Krzysztofem Jur-
gielem, ministrem rol-
nictwa i rozwoju wsi.
Delegacja wzi´∏a równie˝
udzia∏ w spotkaniu 
w Ambasadzie RP w
Berlinie, na którym na
zaproszenie Andrzeja
Byrta , Ambasadora RP
w Niemczech, goÊcili
przedstawiciele woje-
wództw i polskich firm
b´dàcych wystawcami 
w polskiej hali na tego-
rocznej edycji „Grüne
Woche”.

UroczystoÊci 61. rocznicy
wyzwolenia ¸odzi

19 stycznia 2006 r. na terenie Muzeum Tra-
dycji Niepodleg∏oÊciowych na Radogoszczu
odby∏y si´ uroczystoÊci zwiàzane 
z 61. rocznicà wyzwolenia ¸odzi spod oku-
pacji hitlerowskiej. Przed pomnikiem, 
upami´tniajàcym poleg∏ych, kwiaty z∏o˝yli
pos∏owie i senatorowie ziemi ∏ódzkiej, przed-
stawiciele w∏adz wojewódzkich i miejskich,
kombatanci oraz m∏odzie˝. Zarzàd woje-
wództwa ∏ódzkiego reprezentowa∏ wicemar-
sza∏ek Zbigniew ¸uczak. W imieniu prze-
wodniczàcego Sejmiku Województwa ¸ódz-
kiego Jana Darnowskiego kwiaty z∏o˝y∏
dyrektor kancelarii sejmiku Bogdan Wilk.

– Spotykamy si´ na terenie dawnego
obozu hitlerowskiego Radogoszcz, w miej-
scu, które po tych tragicznych wydarzeniach
sprzed 61 laty, wzros∏o do symbolu naszego
miasta. To tutaj w nocy z 18 na 19 stycznia
zgin´∏o oko∏o 1500 osób, uratowa∏o si´ zale-
dwie 20. Oddajmy ho∏d wi´êniom tego
obozu, którzy zgin´li Êmiercià m´czeƒskà.

Zróbmy wszystko, aby ocaliç pami´ç po tam-
tej tragedii mówi∏ p∏k Franciszek Matysik 
– przewodniczàcy Wojewódzkiej Rady Kom-
batantów i Osób Represjonowanych w ¸odzi.

Pami´ç ofiar stycznia 1945 uczczono
minutà ciszy, odczytano apel poleg∏ych.
Nast´pnie odby∏a si´ uroczysta zmiana
warty. Salwami honorowymi ho∏d ofiarom
z∏o˝y∏a kompania reprezentacyjna 25. Bry-
gady Kawalerii Powietrznej. 

Prace przy budowie 
nowoczesnej hali sportowej
rozpocz´te

10 tys. widzów b´dzie mog∏o Êledziç zma-
gania sportowców w nowoczesnej hali spor-
towej, która zostanie oddana do u˝ytku w
przysz∏ym roku. 19 stycznia 2006 r. w uroczy-
stoÊci wmurowania aktu erekcyjnego pod
budow´ hali wzi´li udzia∏ m. in. wiceminister
sportu Piotr ¸ysakowski oraz cz∏onek zarzà-
du województwa ∏ódzkiego Dorota Biskup-
ska-Neidowska. 

Hala, zdaniem jej architektów, winna byç
jednym z najnowoczeÊniejszych i najwi´k-
szych obiektów sportowo-widowiskowych 
w Europie, korzystaç z niego b´dà mogli
m.in. przedstawiciele gier zespo∏owych, lek-
koatleci i ci´˝arowcy. Mo˝liwe b´dzie równie˝
organizowanie zawodów ∏y˝wiarskich oraz
koncertów i ró˝nego rodzaju targów. 

W hali znajdowaç si´ b´dzie mniejsza sala
treningowa z bie˝nià na 60 m, pomieszczenia
sanitarne i odnowy biologicznej, magazyny,
miejsca dla dziennikarzy oraz du˝y zespó∏
gastronomiczny.

Budowa hali w stanie surowym zakoƒczyç
si´ ma jeszcze w tym roku, a pierwsze zawo-
dy przewidziano na rok nast´pny. 

Ogólna wartoÊç przedsi´wzi´cia, wed∏ug
wst´pnych za∏o˝eƒ, wyniesie ok. 200 mln. z∏.

Dzia∏ „Z prac zarzàdu“ 
redaguje Wydzia∏ prasowy

16 www.lodzkie.plPismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

zarzàduz prac 

Zbigniew ¸uczak sk∏ada kwiaty 
w 61. rocznic´ wyzwolenia ¸odzi 
przed pomnikiem na Radogoszczu.

Nasza delegacja na targach w Berlinie.



bezpieczeƒswo
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W grudniu odby∏a si´ w Dobieszkowie
VII wojewódzka konferencja „Samorzàd -
bezpieczne województwo ∏ódzkie“. Organi-
zatorem spotkania by∏ marsza∏ek woje-
wództwa ∏ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk.
W konferencji uczestniczyli przedstawicie-
le wojska, policji, stra˝y po˝arnej, admini-
stracji rzàdowej i samorzàdowej oraz orga-
nizacji pozarzàdowych. Rozmawiano 
o zagro˝eniach, wyst´pujàcych we wspó∏-
czesnym Êwiecie, takich jak terroryzm, kl´-
ski ˝ywio∏owe, katastrofy komunikacyjne 
i budowlane, epidemie groênych chorób.

Marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk, otwie-
rajàc konferencj ,́ zaznaczy∏, ˝e wspó∏cze-
sny Êwiat, w tym tak˝e Polska, musi stawiç
czo∏o innym wyzwaniom ni˝ jeszcze kilka-
dziesiàt lat temu.

– W dzisiejszej sytuacji geopolitycznej
prawdopodobieƒstwo konfliktu zbrojnego
w formie agresji paƒstwa obcego na nasz
kraj wydaje si ,́ na szcz´Êcie, ma∏o realne.

Nie mo˝emy jednak uÊpiç naszej czujno-
Êci wobec innych, wewn´trznych zagro˝eƒ.
Mam tu na uwadze g∏ównie zagro˝enie ata-
kami terrorystycznymi, ale nie tylko.

Najbardziej realne jest wystàpienie kl´sk
˝ywio∏owych spowodowanych powodziami,
huraganami, po˝arami, powa˝nymi kata-
strofami budowlanymi, komunikacyjnymi,
czy te˝ ska˝eniem promieniotwórczym lub
chemicznym.

Zakres uprawnieƒ ustawowych pozwala
samorzàdowi województwa na realizacj´
przedsi´wzi´ç, których celem jest propago-
wanie i promowanie dzia∏aƒ edukacyj-
nych, wychowawczych i prewencyjnych w
zakresie ∏adu, bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego na terenie naszego regionu.

Na konferencji w Dobieszkowie dysku-
towano przede wszystkim o wspó∏pracy
cywilno-wojskowej realizowanej w sytu-
acjach kryzysowych. PodkreÊlano rol´
organizacji pozarzàdowych w dzia∏aniach
na rzecz poprawy bezpieczeƒstwa miesz-
kaƒców. Stowarzyszenia te, zwane cz´sto
„trzecim sektorem”, potrafià skupiç wokó∏
siebie spo∏ecznoÊç lokalnà, która chce
dzia∏aç na rzecz dobra publicznego. Nie-
jednokrotnie to w∏aÊnie wolontariusze,
skupieni w takich organizacjach jak PCK,
WOPR, ZHP, ZHR, LOK i inne, pomaga-
jà wyspecjalizowanym s∏u˝bom w sytu-
acjach zagro˝eƒ.

Wspó∏prac´ z organizacjami pozarzàdo-
wymi w zakresie bezpieczeƒstwa obywateli
podkreÊlali prelegenci, uczestniczàcy w spo-

tkaniu w Dobieszkowie: przedstawiciele
policji, wojska, stra˝y po˝arnej i Minister-
stwa Obrony Narodowej.

Doktor Aleksandra Skrabacz z Akade-
mii Obrony Narodowej poÊwi´ci∏a temu
zagadnieniu wyk∏ad, dotyczàcy roli spo-
∏ecznoÊci lokalnych we wspó∏tworzeniu bez-
pieczeƒstwa obywateli.

– Istnieje potrzeba tworzenia koalicji
organizacji pozarzàdowych na szczeblu
centralnym, regionalnym, lokalnym, aby
uniknàç chaosu dzia∏aƒ oraz dublowania
wzajemnych przedsi´wzi´ç – przekonywa∏a
Aleksandra Skrabacz.

Przedstawiciele organizacji pozarzàdo-
wych prezentowali dzia∏alnoÊç swoich sto-
warzyszeƒ i przedstawili propozycje wspó∏-
pracy z administracjà publicznà, wojskiem,
stra˝à i innymi s∏u˝bami w zakresie popra-
wy bezpieczeƒstwa obywateli i niesienia
pomocy w sytuacjach zagro˝eƒ. Micha∏
Czaplicki z Wodnego Ochotniczego Pogo-

towia Ratunkowego w ¸odzi mówi∏ m.in. 
o gotowoÊci WOPR przy organizowaniu
szkoleƒ dla innych s∏u˝b w zakresie ratow-
nictwa wodnego, lodowego i powodziowe-
go. Zaproponowa∏ te˝ prowadzenie wspól-
nych akcji propagandowych i wspólnych
çwiczeƒ majàcych na celu wymian´
doÊwiadczeƒ. 

– Konieczne jest tworzenie dobrego 
klimatu wokó∏ pracy organizacji samorzà-
dowych – mówi∏ marsza∏ek Stanis∏aw
Witaszczyk, podsumowujàc konferencj .́ 
– Na poziomie województwa i powiatów
nale˝y utworzyç rady mi´dzyresortowe do
spraw udzia∏u organizacji pozarzàdowych
w obronnoÊci kraju, w oparciu o terenowe
organy administracji wojskowej. Trzeba
doskonaliç wspó∏prac´ z si∏ami zbrojnymi
RP, wspieraç wszelkimi mo˝liwymi sposo-
bami misje or´˝ne i doskonaliç wspó∏prac´
w sytuacjach szczególnych zagro˝eƒ.

Izabela Dobrynin

Bezpieczne województwo



Rok 2005 by∏ pierwszym pe∏nym rokiem
faktycznej dzia∏alnoÊci Regionalnego Biura
Województwa ¸ódzkiego w Brukseli. 

Podejmowane przez nas w tym czasie dzia-
∏ania mia∏y przede wszystkim na celu nada-
nie placówce odpowiedniej wiarygodnoÊci,
niezb´dnej do pozyskiwania partnerów, 
z którymi moglibyÊmy w przysz∏oÊci realizo-
waç wspólne projekty i inicjatywy. By∏ to
tak˝e okres tworzenia sieci kontaktów part-
nerskich z innymi biurami, instytucjami 
i organizacjami w Brukseli. 

Nasz wysi∏ek w tym zakresie zaowocowa∏
mi´dzy innymi wejÊciem województwa ∏ódz-
kiego do polsko-hiszpaƒskiego konsorcjum,
które wzi´∏o udzia∏ w imprezie „Open Days
2005”, w∏àczeniem si´ biura w prace Europej-
skiej Sieci Wspó∏pracy Regionów w zakresie
badaƒ i innowacji (ERRIN) czy zorganizo-
waniem misji Stowarzyszenia Regionów 
i Miast Przemys∏u Tekstylnego (ACTE) 
w ¸ódzkiem. Dzi´ki staraniom naszej pla-
cówki województwo ∏ódzkie otrzyma∏o tak˝e
status obserwatora w ramach Zgromadzenia
Regionów Europejskich (AER).

Niezale˝nie od tych inicjatyw, RBW¸ pro-
wadzi∏o dzia∏alnoÊç s∏u˝àcà realizacji statu-
towych zadaƒ, wÊród nich imprezy 
o charakterze promocyjnym, takie jak: 

* stoisko promocyjne województwa ∏ódz-
kiego w Komitecie Regionów zorganizowane
w ramach imprezy „Drzwi otwarte instytucji
europejskich”,

* udzia∏ w imprezie „Open Days – euro-
pejski tydzieƒ regionów i miast 2005”, naj-
wi´kszym wydarzeniu roku w Brukseli 
z zakresu polityki regionalnej,

* zorganizowanie misji gospodarczej firm
z naszego województwa, zrzeszonych 
w ramach Regionalnej Izby Budownictwa,

* obecnoÊç ze stoiskiem regionalnym pod-
czas promocji polskich województw, przygo-
towanej na lotnisku w Charleroi przez Polskà
Organizacj´ Turystycznà.

RBW¸ reprezentowa∏o nasze wojewódz-
two wobec instytucji, organizacji i innych
podmiotów w Brukseli. Podsumowujàc ten
aspekt dzia∏alnoÊci wspomnieç nale˝y m.in.: 

* udzia∏ w oko∏o 100 seminariach, konfe-
rencjach, prezentacjach i spotkaniach tema-
tycznych, odbywajàcych si´ w Brukseli,

* uczestnictwo w ok. 30 spotkaniach 
i imprezach organizowanych przez Przedsta-
wicielstwo RP przy UE oraz Ambasad´ Pol-
ski w Belgii,

* regularne kontakty z urz´dnikami insty-
tucji europejskich, w tym  udzia∏ w konferen-
cjach i spotkaniach z polskà komisarz 
ds. polityki regionalnej – Danutà Hübner,

* utrzymywanie sta∏ych kontaktów z biu-
rami regionów partnerskich województwa
∏ódzkiego: Murcia, Styria, West Midlands,
Central Sweden.

W 2005 roku biuro przygotowa∏o lub
pomog∏o w organizacji kilkunastu wizyt
przedstawicieli naszego regionu – cz∏onków
zarzàdu województwa, radnych sejmiku,
przedstawicieli urz´du marsza∏kowskiego,
reprezentantów w∏adz samorzàdowych 
i centralnych oraz przedsi´biorców.

Podsumowujàc  miniony rok trzeba rów-
noczeÊnie wspomnieç o planach, jakie nasza
placówka ma na rok 2006. Zaplanowano 
w nim tradycyjnie wiele imprez promocyj-
nych, zarówno cyklicznych i stanowiàcych
kontynuacj´ tych realizowanych w poprzed-
nim roku, m.in. Open Days 2006, jak i wyda-
rzeƒ zupe∏nie nowych lub takich, w których
nasze województwo nie uczestniczy∏o od ju˝
kilku lat – targi turystyczne Salon des Vacan-
ces, wystawa dla inwestorów „International
Contacts Days”, seminarium prezentujàce
strategie innowacyjne w regionie ∏ódzkim
oraz wystawa w Komitecie Regionów, przed-
stawiajàca dorobek kulturalny województwa
∏ódzkiego.

Na koniec warto przypomnieç, ˝e rok
2006 to tak˝e okres, w którym nasz region
negocjowaç b´dzie „Regionalny program
operacyjny na lata 2007-2013”, czyli najwa˝-
niejszy dla nas dokument, w oparciu o który
przez kolejnych 7 lat wydatkowane b´dà 
fundusze strukturalne w województwie. 

Reasumujàc, ten rok zapowiada si´ nie-
zwykle ciekawie i powinien obfitowaç 
w wiele wa˝nych wydarzeƒ i wyzwaƒ. 

Mariusz Mielczarek

ŁÓDZKIE W BRUKSELI
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W ciàgu kilku ostatnich lat daje si´ zaobser-
wowaç narastajàcy konflikt idei pomi´dzy
dwoma punktami widzenia na rozwój Êwiata.
Jeden to globalizm, a drugi lokalizm. Konflikt
ten z obszaru idei przeszed∏ ju˝ do sfery polityki
i przybiera chwilami doÊç agresywne formy,
kiedy protesty antyglobalistów przeobra˝ajà si´
w zamieszki uliczne. 

Globalizm, najproÊciej rzecz ujmujàc, jest
przekonaniem, ˝e problemy Êwiatowego ∏adu,
przemys∏u, handlu da si´ rozwiàzaç jedynie przez
dzia∏ania ogólnoÊwiatowych, ponadnarodowych
organizacji. Lokalizm natomiast, traktowany
nies∏usznie jako ideologia samorzàdów, których
przedstawiciele pragnà zaznaczyç swà odr´bnoÊç
pod wzgl´dem innych koncepcji, podkreÊla
koniecznoÊç rozwoju „ma∏ych ojczyzn”. 

Dlaczego zrozumienie tych dwu opcji jest
takie wa˝ne? Nie negujàc potrzeby rozwiàzaƒ
globalnych, trzeba jednak baczniejszà uwag´
zwracaç na sprawy jedynie z pozoru mniejszej
wagi, bo lokalne. Tymczasem w∏adze lokalne
˝yjà blisko ludzi, tym samym ˝yjà blisko decyzji,
które podejmujà, a których skutki mogà obser-
wowaç na miejscu. Kszta∏tujàc rzeczywistoÊç,
odpowiadajà na potrzeby lokalne, sà wi´c zara-
zem wyrazicielami opinii spo∏eczeƒstwa zamiesz-
kujàcego dany region. I dlatego w∏aÊnie dzia∏a-
nia lokalne sà elementem nie mniej wa˝nym ni˝
strategiczna polityka ogólnoÊwiatowa.

Dobrym przyk∏adem realizacji polityki regio-
nalnej jest Komitet Regionów, którego jestem
cz∏onkiem. Jest to instytucja doradcza Unii Euro-
pejskiej, z∏o˝ona z przedstawicieli delegacji krajo-
wych dwudziestu pi´ciu

paƒstw cz∏onkowskich. W sk∏ad delegacji wcho-
dzà przedstawiciele samorzàdów lokalnych ró˝-
nych szczebli – gmin, powiatów, województw
oraz miast. Nasze województwo w komitecie
reprezentujà tak˝e prezydent ¸odzi Jerzy Kro-
piwnicki oraz prezydent Radomska Jerzy S∏o-
wiƒski. Chocia˝ jest to najm∏odsza instytucja
Unii Europejskiej, jednak jej ranga jest nie do
przecenienia. Rolà komitetu jest bowiem przed-
stawianie stanowisk samorzàdów wobec prawa
ustanawianego przez Parlament Europejski.
Komitet wyra˝a równie˝ opinie z w∏asnej inicja-
tywy i przedk∏ada je komisjom, radzie i parla-
mentowi Unii Europejskiej. 

Dlatego te˝, moim zadaniem, bardzo wa˝ne
staje si´ upowszechnianie w naszym spo∏eczeƒ-
stwie wiedzy na temat instytucji unijnych i regu-
lacji wspólnotowych, aby z wyprzedzeniem przy-
gotowywaç si´ do czerpania korzyÊci, jakie wyni-
kajà z cz∏onkostwa w Unii Europejskiej. A rzecz
idzie g∏ównie o bud˝et unii na lata 2007-2013.
Polska delegacja wnioskowa∏a o wprowadzenie,
m.in. zasady subsydiarnoÊci, uzale˝nionej jed-
nak proporcjonalnie od potrzeb regionów, 
a g∏ówny nacisk k∏ad∏a na to, aby zwi´kszenie
zadaƒ dla samorzàdów sz∏o w parze ze zwi´ksze-
niem zasobów materialnych. Bez tego niemo˝li-
we jest bowiem zrealizowanie idei zrównowa˝o-
nego rozwoju „Europy regionów”. Nie jest ono
równie˝ mo˝liwe bez spo∏eczeƒstwa opartego na
wiedzy; z tego te˝ wzgl´du wnioskowaliÊmy 
o sprawiedliwy dost´p spo∏eczny do programów
tworzonych przez wspólnot .́ 

Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest
przysz∏oÊç i kszta∏t polityki

rolnej.

Problemem tym zajmuje si´ przy Komitecie
Regionów Komisja DEVE, czyli Komisja ds.
Zrównowa˝onego Rozwoju. Na te zadania pla-
nuje si´ ponad 40% bud˝etu UE. Uwa˝am, ˝e
w∏aÊnie Êrodki pozyskiwane na rolnictwo b´dà 
w bardzo du˝ym stopniu decydowa∏y o rozwoju
Polski, poniewa˝ u˝ytki rolne w naszym kraju
stanowià ponad 50% powierzchni, a z rolnictwa
utrzymuje si´ oko∏o 30% ludnoÊci kraju. Wypra-
cowanie zindywidualizowanych metod wspiera-
nia rozwoju wsi jest zatem bardzo wa˝ne. Z tego
te˝ wzgl´du staramy si´ podchodziç w sposób
indywidualny do programów dla wsi, w∏àczajàc
w ich realizacj´ spo∏ecznoÊci lokalne. O tym trak-
tuje na przyk∏ad program „Leader +”. Ma on
zach´ciç ludzi mieszkajàcych na obszarach wiej-
skich do wdra˝ania strategii zrównowa˝onego
rozwoju. Strategia ta nie tylko wzmocni dziedzic-
two kulturowe i wypromuje dany obszar, ale
przede wszystkim poprawi zdolnoÊci organiza-
cyjne spo∏ecznoÊci lokalnej, co w przysz∏oÊci
zaowocuje utworzeniem nowych miejsc pracy. 
I tutaj w∏aÊnie nale˝y podkreÊliç szczególnà rol´
w∏adz lokalnych, które w tym celu powinny
wspieraç swoje spo∏ecznoÊci. W roku 2005 na
oko∏o 245 z∏o˝onych wniosków na rozwój mikro-
regionów, oko∏o 76% zosta∏o rozpatrzonych
pozytywnie i trafi∏o do realizacji. 

We wspó∏czesnym Êwiecie, a szczególnie 
w Europie, coraz silniej dochodzà do g∏osu spo-
∏ecznoÊci lokalne, których g∏osu i ˝àdaƒ nie jest
dzisiaj w stanie pominàç ˝adna partia, ˝adne
ugrupowanie polityczne. Tym samym globalizm
jest skutecznie kontrolowany przez dzia∏ania
lokalne samorzàdnych spo∏ecznoÊci.

Mieczys∏aw Teodorczyk
radny sejmiku województwa ∏ódzkiego; 

cz∏onek Komitetu Regionów 
Unii Europejskiej
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Wspó∏praca z regionem Örebro w Szwe-
cji, zapoczàtkowana w 1999 roku wspólnà
realizacjà programów „Focus” oraz „Polen-
nu” przynosi efekty. Z partnerem tym reali-
zowano szereg  innych, mniejszych progra-
mów, w tym program finansowany ze
szwedzkich Êrodków rzàdowych, dotyczàcy
ochrony Êrodowiska, technologii spalania
Êmieci i zarzàdzania gospodarkà odpada-
mi. Do podpisania umowy o wieloletniej
wspó∏pracy pomi´dzy województwem ∏ódz-
kim a regionem Örebro dosz∏o w styczniu
2001 r. W ramach tej umowy w ubieg∏ym
roku zapoczàtkowano wspó∏prac´ w zakre-
sie realizacji wspólnych projektów dotyczà-
cych polityki spo∏ecznej. W paêdzierniku
goÊciliÊmy przedstawicieli regionu Örebro,
którzy zwiedzili wiele oÊrodków rehabilita-
cyjnych, w tym równie˝ Szpital Psychia-
tryczny w Warcie. Na zaproszenie strony
szwedzkiej, w ramach rewizyty, w grudniu
2005 roku w Sztokholmie i Örebro przeby-
wa∏a delegacja województwa ∏ódzkiego,
której przewodniczy∏ Stanis∏aw Olas 
– cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódzkiego.
Towarzyszyli mu radni sejmiku wojewódz-
twa ∏ódzkiego oraz Anna Mroczek, dyrek-
tor Regionalnego Centrum Polityki Spo-
∏ecznej, Krystyna Pietryska, dyrektor Psy-
chiatrycznego Szpitala w Warcie, Piotr
S´czkowski – kierownik Powiatowego 
Centrum Polityki Spo∏ecznej i Dorota
Pisarska – dyrektor Departamentu Promo-
cji i Wspó∏pracy Zagranicznej.

Celem wizyty by∏o omówienie realizacji
wspólnych projektów w 2006 roku, m.in. 
w zakresie polityki spo∏ecznej, w szczegól-
noÊci wymiana doÊwiadczeƒ w zakresie
metod leczenia uzale˝nieƒ, poznania form 
i metod pracy z osobami niepe∏nosprawny-
mi oraz doskonalenia umiej´tnoÊci zawodo-
wych pracowników oÊrodków pomocy 
w województwie ∏ódzkim z podobnymi pla-
cówkami w Szwecji. 

W Sztokholmie delegacja spotka∏a si´ 
z zarzàdem prywatnej Kliniki Leczenia Uza-
le˝nieƒ Centrum Maria Berorend, 
gdzie realizowane sà programy unijne pomo-
cy dla osób uzale˝nionych od Êrodków 
odurzajàcych. Zarzàd tej kliniki wyrazi∏ ch´ç
nawiàzania Êcis∏ej wspó∏pracy z psychia-

trycznym szpitalem w naszym wojewódz-
twie. W tym celu przedstawiciele kliniki
zapowiedzieli swój przyjazd do ¸odzi .

Wieczorem nasza delegacja zosta∏a przyj´-
ta przez Micha∏a Czy˝a, ambasadora RP 
w Sztokholmie. By∏a to wizyta kurtuazyjna,
podsumowujàca dotychczasowà wspó∏prac´
z partnerami szwedzkimi i okazja do rozmów
na temat dalszych jej perspektyw. Nast´pnie
delegacja uda∏a si´ do Örebro – regionu 
partnerskiego województwa ∏ódzkiego.

W Örebro delegacja spotka∏a si´ z zarzà-
dem i pracownikami kliniki „Beroendecen-
trum” i „Fellingsbro Folkhogskola” zajmujà-
cych si´ leczeniem uzale˝nieƒ od alkoholu 
i narkotyków. Z dyrektorem Tommy Strand-
bergiem rozmawiano o zorganizowaniu 
w ¸odzi mi´dzynarodowej konferencji, 
podczas której strona szwedzka mog∏aby
podzieliç si´ swoimi doÊwiadczeniami 
w zakresie nowoczesnych metod leczenia
uzale˝nieƒ, w tym od opiatów. Kolejnym
miejscem odwiedzin by∏o Centrum Pomocy
Spo∏ecznej „Upplevelsen”, zajmujàce si´
rehabilitacjà i terapià osób umys∏owo 
i fizycznie upoÊledzonych. Podczas rozmów
zaproszono terapeutów szwedzkich do Pol-
ski w celu zorganizowania jednotygodnio-
wych zaj´ç terapeutycznych i zapoznania si´
z formami pracy i rehabilitacji w oÊrodkach
na terenie powiatu Podd´bice w lutym 2006r.

Odby∏y si´ tez spotkania w Centrum Pomo-
cy dla Kobiet „Kwinnohuset” - oÊrodku dla
kobiet i dzieci maltretowanych w rodzinie,
wymagajàcych pomocy i interwencji psycho-
logów oraz w  Centrum Pomocy M∏odzie˝y
„Ungdomsmottagningen” w Hallsberg 
w regionie Örebro.

Delegacja spotka∏a si´ te˝ z politykami
regionu Örebro, m.in. Martinem Blom-
quistem, marsza∏kiem regionu Örebro,
Solve Persson, cz∏onkiem zarzàdu regionu
Örebro, Magnusem Perssonem, dyrektorem
zwiàzku gmin regionu Örebro i Martinem
Lindem - radnym regionu, przewodniczà-
cym komisji ds. osób niepe∏nosprawnych 
i chorych na AIDS, których mieliÊmy przy-
jemnoÊç goÊciç w naszym województwie.

Rozmowy z politykami dotyczy∏y
dotychczasowej wspó∏pracy oraz realizacji
dalszych wspólnych projektów w zakresie
polityki spo∏ecznej. Omówiono mo˝liwoÊci
wspó∏pracy pomi´dzy Klinikà Beroende-
centrum Örebro a Szpitalem Psychiatrycz-
nym w Warcie, oraz wiele innych projektów
dotyczàcych mi´dzy innymi nawiàzania
wspó∏pracy mi´dzy szko∏ami, wymiany
m∏odzie˝owych grup sportowych i znalezie-
nia partnerów do wspólnej realizacji filmów
fabularnych, finansowanych ze Êrodków
UE w ramach wspólnych projektów. 

Wanda Miazek-Garboliƒska

Bli˝ej SzwecjiBli˝ej Szwecji

zagraniczna

Spotkanie w ambasadzie RP w Sztokholmie

wspó∏praca



125 paczek Êwiàtecznych otrzyma∏y najubo˝-
sze dzieci ukraiƒskie i polskiego pochodzenia w
ramach akcji charytatywnej, wspó∏organizowa-
nej przez Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi. ˚yw-
noÊç i s∏odycze trafi∏y na Wo∏yƒ do dzieci z
Maniewicz, ¸ucka i PrzemyÊlan. Dary zosta∏y
zakupione z bud˝etu Urz´du Marsza∏kowskiego
i przekazane przez cz∏onka zarzàdu wojewódz-
twa Dorot´ Biskupskà-Neidowskà harcerzom ze
Zgierza, którzy przed Êwi´tami Bo˝ego Narodze-
nia zawieêli je na Ukrain .́ 

Akcja charytatywna stanowi efekt wspó∏pracy
powiatu zgierskiego z Wo∏yniem. Zgierscy harce-
rze od kilku lat, przy wsparciu m.in. zarzàdu
województwa, odnawiajà polskie cmentarze na
tych ziemiach, a jednoczeÊnie nawiàzujà i umac-
niajà kontakty mi´dzy dzieçmi polskimi i ukraiƒ-
skimi poprzez organizacj´ kolonii dla dzieci
ukraiƒskich w Polsce. Âwiàteczna wizyta na
Wo∏yniu by∏a tak˝e okazjà do spotkania harce-
rzy z biskupem Marcjanem Trofimiakiem w
katedrze pod wezwaniem Êw. Piotra i Paw∏a w
¸ucku, na którego r´ce przekazano cz´Êç paczek
dla najubo˝szych dzieci polskiego pochodzenia.
Instruktorzy ZHP odwiedzili tak˝e konsulat pol-
ski w ¸ucku, gdzie spotkali si´ z Andrzejem
Drozdem – zast´pcà konsula, który obieca∏
wsparcie dla dalszych przedsi´wzi´ç majàcych na
celu rozwój kontaktów mi´dzy regionem ∏ódz-
kim a Ukrainà.

Wspó∏praca samorzàdu województwa ∏ódzkie-
go z regionami Ukrainy rozwija sí  w ramach kon-
taktów kulturalnych, edukacyjnych, gospodar-
czych i spo∏ecznych. W listopadzie 2005 roku dele-
gacja województwa ∏ódzkiego na czele z Dorotà
Biskupskà–Neidowskà uczestniczy∏a w otwarciu
wystawy fotograficznej w ¸ucku, dokumentujàcej
prace zgierskich harcerzy przy odnawianiu cmen-
tarzy w Kostiuchnówce, Jeziornej, Wo∏czewsku 
i Maniewiczach. Na wystawie obecni byli tak˝e 
m. in. przedstawiciele w∏adz Wo∏ynia, ambasador
RP w Kijowie Jacek Kluczkowski i polski konsul 
w ¸ucku Wojciech Ga∏àzka. W tym samym mie-
siàcu, na zaproszenie powiatu i miasta Zgierza, 
z oficjalnà wizytà do ¸odzi przyjecha∏a delegacja 
z powiatu maniewickiego. W oficjalnych rozmo-
wach dotyczàcych dalszej wspó∏pracy powiatów
uczestniczy∏a z ramienia zarzàdu województwa
∏ódzkiego Dorota Biskupska-Neidowska.

Wspó∏praca z regionem Wo∏yƒ uk∏ada si´
coraz lepiej i przynosi wymierne korzyÊci. Wo∏yƒ
to tereny zamieszkane przez licznà Poloni ,́ pe∏ne
zabytków i pamiàtek, dokumentujàcych polskà
obecnoÊç na tych ziemiach. Z drugiej strony,
kontakty z tym regionem mogà zaowocowaç 
w sferze gospodarki – jest to Êwietne miejsce dla
inwestycji ∏ódzkich przedsi´biorców, ze wzgl´du
m. in. na bliskoÊç granicy, tanià ziemi´ i zaintere-
sowanie strony ukraiƒskiej.

Gminy i powiaty województwa ∏ódzkiego, roz-
wijajàc wspó∏prac´ z Ukrainà, nie poprzestajà
tylko na kontaktach z Wo∏yniem; równie cenne i
korzystne sà umowy partnerskie z regionami
Winnica i Czerniowce. W koƒcu listopada 2005
roku delegacja województwa ∏ódzkiego, w której
uczestniczyli m.in. marsza∏ek Stanis∏aw Witasz-
czyk i Dorota Biskupska-Neidowska, podpisa∏a
z przedstawicielami w∏adz Winnicy protokó∏, w
którym obie strony zadeklarowa∏y ch´ç zawarcia
umowy o wspó∏pracy pomi´dzy regionami do
koƒca 2006 r. Oba regiony b´dà wspólnie reali-
zowaç projekty w zakresie kultury i oÊwiaty oraz
polityki spo∏ecznej poprzez wymian´ doÊwiad-
czeƒ dotyczàcych profilaktyki i leczenia uzale˝-
nieƒ, opieki nad osobami niepe∏nosprawnymi, a
tak˝e wspó∏pracy przy staraniach o granty unij-
ne. Równie istotna jest wspólna realizacja pro-
jektów gospodarczych i u∏atwianie Êcis∏ych kon-
taktów mi´dzy przedsi´biorcami z województwa
∏ódzkiego i Winnicy.

Zakoƒczeniem wizyty ∏ódzkiej delegacji na
Ukrainie by∏o spotkanie z ambasadorem RP

Jackiem Kluczkowskim w Kijowie. Ambasador
zaoferowa∏ pomoc dla samorzàdu województwa
przy rozwijaniu wspó∏pracy z regionami Ukra-
iny. Zwróci∏ te˝ uwag´ na mo˝liwoÊç wspó∏dzia-
∏ania z Ministerstwem Spraw Wewn´trznych i
Administracji RP przy pozyskiwaniu funduszy
na rozwój kontaktów z Ukrainà. 

9 stycznia 2006 r. przedstawiciele Urz´du
Marsza∏kowskiego w ¸odzi spotkali si´ w War-
szawie z Joannà KapuÊciƒskà, zast´pcà przewod-
niczàcego Polsko-Ukraiƒskiej Mi´dzyrzàdowej
Rady Koordynacyjnej do spraw Wspó∏pracy
Mi´dzyregionalnej. Efektem spotkania jest
zaproszenie Doroty Biskupskiej–Neidowskiej do
udzia∏u w pracach rady. Udzia∏ przedstawiciela
zarzàdu województwa ∏ódzkiego w pracach rady,
dzia∏ajàcej przy MSWiA, oznacza wi´ksze mo˝-
liwoÊci pozyskania funduszy unijnych i grantów
na realizacj´ wspólnych projektów gospodar-
czych, spo∏ecznych i kulturalnych mi´dzy woje-
wództwem ∏ódzkim i regionami Ukrainy.

Izabela Dobrynin

wspó∏praca zagraniczna

www.lodzkie.pl

Spotkania z Ukrainà

Spotkanie delegacji samorzàdu województwa ∏ódzkiego 
z ambasadorem RP w Kijowie Jackiem Kluczkowskim.

Zgierscy harcerze u biskupa Marcjana Trofimiaka w ¸ucku.
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Wspó∏czesny cz∏owiek postrzega czas liniowo,
w perspektywie w∏aÊciwej dla naukowej wizji
Êwiata. W odczuciu ka˝dego z nas istniejà jednak
odcinki czasu o szczególnym charakterze, kiedy
to wyrwani jesteÊmy z rytmu codziennoÊci. Du˝a
rola sfery religijnej w ˝yciu ludzi kultur tradycyj-
nych (jak okreÊla si´ pozaeuropejskie kultury ple-
mienne i kultury ludowe, które funkcjonowa∏y
dawniej w Europie) sprawia∏a, ˝e czas rozpada∏
si´ w ich odczuciu na dwie jakoÊciowo ró˝ne
kategorie – czas Êwi´ty i czas codzienny. Czas
Êwi´ty by∏ okresem sprawowania obrz´dów 
i intensywnego kontaktu z istotami nadprzyro-
dzonymi, przerwy w pracy, a tak˝e zawieszenia
norm regulujàcych ˝ycie codzienne. Obserwacja
przyrody zakorzeni∏a w ludziach przekonanie, 
˝e z up∏ywem czasu wszystko, co poczàtkowo
rozwija∏o si ,́ osiàga punkt kulminacyjny, 
a nast´pnie wyczerpuje si´ i zdà˝a ku Êmierci.
Najwa˝niejsze Êwi´ta kultur tradycyjnych mia∏y
zatem na celu dorocznà odnow´ rytmu przyrody,
a tak˝e porzàdku spo∏ecznego, który by∏ z nim sil-
nie zwiàzany. Natomiast inne Êwi´ta oddziela∏y od
siebie ró˝ne etapy cyklu rocznego. Owa uniwersal-
na zasada Êwi´towania, wzbogacona 
o wàtki chrzeÊcijaƒskie, w znacznym stopniu regu-
lowa∏a ̋ ycie wsi jeszcze na prze∏omie XIX i XX w. 

Polski karnawa∏, zwany zapustami, nie by∏
mo˝e tak widowiskowy jak w krajach Êródziem-
nomorskich, jednak stanowi∏ aren´ wielu cieka-
wych obrz´dowych praktyk. W tradycji ludowej
zaczyna∏ si´ on po Êwi´cie Trzech Króli, Êwi´to to
by∏o bowiem ostatnim spoÊród trwajàcych od
Wigilii Bo˝ego Narodzenia Êwi´tych wieczorów,
które sp´dzano na Êpiewaniu kol´d i nabo˝nych
pieÊni. Zapusty by∏y okresem zabaw, a wÊród
szlachty tak˝e wystawnych biesiad i kuligów.
Kuligi trwa∏y kilka dni, wieczorami po d∏ugiej
przeja˝d˝ce saniami odwiedzano kolejno oko-
liczne dwory i dworki, gdzie na uczestników
zabawy czeka∏a obfita uczta. W tym okresie

zape∏nia∏y si´ karczmy – miejsce wspólnych
zabaw ludu. OczywiÊcie nie by∏y one tak wystaw-
ne i uroczyste jak ziemiaƒskie, ale nikt nie ˝a∏o-
wa∏ sobie jad∏a i napitku. Tradycyjnie w okresie
zimowym kobiety i dziewcz´ta zbiera∏y si´ na
wspólne prz´dzenie i darcie pierza. W karnawale
wspomniane spotkania koƒczy∏y si´ taƒcami,
przychodzili bowiem kawalerowie z muzykan-
tem. Zapustne zabawy stanowi∏y doskona∏à oka-
zj´ do kojarzenia si´ par, bowiem wtedy dopusz-
czalne by∏o swobodniejsze ni˝ kiedykolwiek
zachowanie. 

Najhuczniej bawiono si´ w ostatnim okresie
karnawa∏u – od t∏ustego czwartku poczàwszy. 
W tym dniu zgodnie z tradycjà nale˝a∏o, majàc 
w perspektywie szeÊciotygodniowy post, jeÊç bar-
dzo t∏usto i obficie. Gospodynie przygotowa∏y
suty, z∏o˝ony z mi´sa obiad. Typowe dla t∏ustego
czwartku by∏y  sma˝one na smalcu pàczki,
faworki i racuchy. Na wsiach w Êrodkowej Polsce
na prze∏omie XIX i XX w. rozpowszechnione
by∏y racuchy, w okresie mi´dzywojennym pojawi-
∏y si´ pàczki. Wieczór ten nie móg∏ si´ obejÊç bez
sàsiedzkich spotkaƒ czy zabaw w karczmie. 
W tym dniu panny z rejonu rawskiego praktyko-
wa∏y wró˝by matrymonialne – wychodzi∏y na
drog´ i uderzajàc w drzewo, pyta∏y gdzie znajdà
m´˝a. Skàd odezwa∏o si´ echo stàd nale˝a∏o spo-
dziewaç si´ narzeczonego. W t∏usty czwartek 
w Krakowie odbywa∏ si´ tak zwany babski com-
ber. Praktykowany najpierw przez przekupki
zwyczaj w XIX wieku mia∏ form´ ulicznej para-
dy, w którà byli wciàgani przechodnie. 

W tym okresie pojawia∏y si´ na wsiach tak
zwane maszkary zapustne –  postacie zwierz´ce.
W Êrodkowej Polsce najpopularniejsze by∏y:
niedêwiedê, koza, rzadziej pojawia∏y si´ wilk 
i bocian. W XIX w zapomnienie odchodzi∏ turoƒ
– jego pierwowzorem by∏ tur, dawno wymar∏e
zwierz ,́ postaç ta przestawa∏a byç wi´c czytelna 
i zosta∏a wyparta z tradycji. Strój najpopularniej-

szej w naszym
rejonie maszkary
– niedêwiedzia
wykonany by∏ 
z grochowin pod-
trzymywanych
p o w r o z a m i
wykonanymi ze
s∏omy, a ca∏oÊci
d o p e ∏ n i a ∏ a
maska. Rzadziej
postaç ta wyst´-
powa∏a w odwró-
conym do góry
w∏osem ko˝uchu.
Za przebranie
kozy s∏u˝y∏a tra-
dycyjnie drew-

niana g∏owa i p∏achta, którà okrywa∏a si´ odgry-
wajàca rol´ zwierz´cia osoba. Maszkary zwierz´-
ce chodzi∏y po chatach, zabawnie podskakiwa∏y,
straszy∏y dzieci i zaczepia∏y dziewcz´ta. Panny
zwraca∏y pilnà uwag´ na zachowanie bociana 
– tej, którà sobie szczególnie upodoba∏, przepo-
wiadano nieÊlubne dziecko. W trzech ostatnich
daniach karnawa∏u, zwanych niekiedy kusymi
przebierano si´ za ̊ ydów, Cyganów lub dziadów.   

Opisane zachowania wydajà si´ nam z dzisiej-
szej perspektywy tylko rozrywkà. Jednak pod
warstwà zabawy kry∏y si´ majàce bardzo d∏ugà
tradycj´ zachowania rytualne. Dostatek, a w∏a-
Êciwie nadmiar jad∏a i napitku, w przekonaniu
naszych przodków, przyczynia∏ si´ bezpoÊrednio
do odnowy rzeczywistoÊci. Natomiast maszkary
i przebieraƒcy, przedstawiajàcy istoty pozostajà-
ce poza ch∏opskà spo∏ecznoÊcià – sakralizowa-
nych w kulturach tradycyjnych, obcych, uosabia-
li obecnoÊç istot zaÊwiatowych. Dowodem ich
obecnoÊci wÊród ˝ywych by∏y tak˝e praktykowa-
ne w okresie zapustów wró˝by.

Zapusty mia∏y przyczyniç si´ do prawid∏owe-
go funkcjonowania przyrody, a tak˝e ̋ ycia spo-
∏ecznego. Ich funkcja obrz´dowa nie k∏óci∏a si´
wcale z elementami ludycznymi – wr´cz prze-
ciwnie, stanowi∏y one spójnà ca∏oÊç. Natomiast
dziÊ, w sytuacji gdy w powszechnym odczuciu
znaczenie Êwiàt ogranicza si´ do teologicznego
ich aspektu, funkcjonujà niezale˝nie od sfery
rozrywki. 

Barbara Chlebowska
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w ¸odzi

www.lodzkie.pl

tradycja

Kilka uwag o Êwi´towaniu i zapustach

Sarkofag b∏o

Maszkary zapustne – z materia∏ów Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego w ¸odzi. 
Seria etnograficzna. Zdj´cie wykonane w 1966r.
wieÊ Poraj pow. piotrkowski.
fot: S. St´pniewski
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znane a jednak, nieznane

Wersy te, b´dàce fragmentem wiersza
Marii Konopnickiej pod tytu∏em „O
Zarembie 1863 roku w sierpniu pod S´dzie-
jowicami” upami´tniajà wa˝ny epizod
powstania styczniowego na ziemi ∏ódzkiej 
– bój pod S´dziejowicami. Wydarzenie to
jest przyk∏adem zbrojnej walki narodowo-
wyzwoleƒczej narodu polskiego, pragnàce-
go zrzuciç jarzmo rosyjskiego zaborcy oraz
odbudowaç suwerennà i niepodleg∏à ojczy-
zn .́ Powstanie styczniowe trwa∏o od 22
stycznia 1863 roku do jesieni roku nast´p-
nego. Natomiast drobne grupy powstaƒcze
utrzyma∏y si´ do wiosny 1865 roku.

W po∏owie sierpnia 1863 roku dowódz-
two nad polskimi wojskami powstaƒczymi
z województw kaliskiego i mazowieckiego
objà∏ genera∏ Edmund Taczanowski, by∏y
oficer pruski, walczàcy w latach 1848-1849
na Pó∏wyspie Apeniƒskim z Giuseppe Gari-
baldim o zjednoczenie W∏och. Jednym z
zamierzeƒ nowego naczelnika wojskowego
by∏o utworzenie silnej formacji wojskowej.
Genera∏ zak∏ada∏, ˝e powstanie zakoƒczy
si´ sukcesem, gdy w konflikt ten mi´dzy
Polakami a Rosjà zaanga˝ujà si´ paƒstwa
zachodniej Europy. Wtedy stworzony przez
niego odzia∏ móg∏by staç si´ zalà˝kiem
regularnej armii polskiej, walczàcej o wolnà
Polsk .́ Wszelkie nieudane dzia∏ania zbroj-
ne mog∏y jedynie zaszkodziç temu planowi,
dlatego Taczanowski nie dopuszcza∏ do
wi´kszych starç z Rosjanami.

S´dziejowice ko∏o ¸asku zosta∏y wybra-
ne jako punkt koncentracji wojsk polskich z
Mazowsza, Wielkopolski, Sieradzkiego i
¸´czyckiego. Powstaƒcy przedzierajàcy si´
na umówione miejsce przez rosyjskie pozy-
cje bojowe, niejednokrotnie atakowani byli
przez wroga. Podà˝ajàce z Poznaƒskiego
odzia∏y majora MiÊkiewicza oraz nadciàga-
jàce z Koniƒskiego jednostki porucznika
Bàkowskiego dozna∏y powa˝nych strat 20
sierpnia w bitwie pod Goszczanowem nie-
daleko B∏aszek oraz trzy dni póêniej w
potyczce pod Popr´tnikami. Âladem
powstaƒców zdà˝a∏ rosyjski szwadron
huzarów grodzieƒskich, 50 kozaków i plu-
ton rakietników konnych, dowodzonych
przez pu∏kownika Klodta. Tropiony by∏
równie˝ oddzia∏ Walentego Parczewskiego
zmierzajàcy z powiatu ∏´czyckiego.

Kiedy w S´dziejowicach (26 sierpnia
1863 roku) dowództwo polskie podejmo-
wane by∏o w miejscowym dworze, do wsi
wkroczy∏a doborowa sotnia kozaków
dowodzona przez rotmistrza Aleksandra
Paw∏owicza von Grabbego. Rosjanie nie-
spodziewanie zaatakowali nieprzygotowane
do obrony oddzia∏y powstaƒcze, wywo∏ujàc
wÊród nich du˝y pop∏och. Podczas zamie-
szania kilku kozaków wymkn´∏o si ,́ aby
zaalarmowaç garnizon rosyjski. Po krótkim
czasie powstaƒcy przeszli do kontrofensy-
wy. Kozacy zabarykadowali si´ w jednej ze
stodó∏ i odparli atak kawalerii polskiej. 
Po nieudanym natarciu powstaƒcy wznieci-
li w stodole po˝ar. Opuszczajàcych obiekt
kozaków zaatakowa∏y wysy∏ane kolejno
szwadrony podkomendnych Taczanowskie-
go. Szala zwyci´stwa przechyla∏a si´ raz na

stron´ Polaków, raz na stron´ wroga. Rosja-
nie wycofali si´ na cmentarz, gdzie zaj´li
dogodniejsze do obrony pozycje. Po up∏y-
wie trzech godzin na pomoc powstaƒcom
przyby∏y posi∏ki podpu∏kownika Kopernic-
kiego. Genera∏ Taczanowski móg∏ teraz
przeprowadziç atak na pozycje wroga. 
W wyniku g∏ównego natarcia kosynierów
pod os∏onà strzelców wi´kszoÊç kozaków
poleg∏a. Do niewoli wzi´to pi´ciu Rosjan, w
tym dowódc´ von Grabbego. W boju pole-
g∏o tak˝e czterech Polaków z tysiàca cztery-
stu walczàcych. Wieczorem po stoczonej
bitwie genera∏ Taczanowski zarzàdzi∏
wymarsz w kierunku Cz´stochowy. Nieste-
ty, kilka dni po bitwie w okolicy wsi Witko-
wice-Nieznanice powstaƒcy zostali ca∏ko-
wicie rozbici przez wojska rosyjskie, które
powiadomili zbiegli w pierwszej fazie bitwy
pod S´dziejowicami kozacy.

Pamiàtkà po opisywanym wydarzeniu sà
po∏o˝one na lokalnym cmentarzu – w miej-
scu ostatecznego starcia – zbiorowe mogi∏y
˝o∏nierzy wrogich armii. W miejscu
pochówku Polaków znajduje si´ mogi∏a 
z wizerunkiem or∏a z czasów powstania
styczniowego. Ciekawostkà jest równie˝
grobowiec kozaków, który wystawiono 
w 1874 roku z inicjatywy namiestnika Kró-
lestwa Polskiego Fiodora Berga. Do dziÊ
mo˝na oglàdaç pomnik o kszta∏cie Êci´tego
ostros∏upa z umieszczonà na szczycie spi˝o-
wà okràg∏à tarczà, na której le˝à szyszak,
lanca kawaleryjska i szabla. Obiekt ob∏o˝o-
ny jest piaskowcowymi p∏ytami. Na Êcia-
nach bocznych zachowane sà liÊcie palmy
oraz prawos∏awne krzy˝e.

Mieszkaƒcy S´dziejewic, chcàc uczciç
pami´ç bohaterów, walczàcych ponad sto
czterdziesci lat temu o wolnà Polsk ,́ nadali
miejscowej szkole gminnej imi´ „Powstaƒ-
ców 1863 roku”.

We wsi poza mogi∏à powstaƒców mo˝na
odwiedziç równie˝ po∏o˝ony w parku 
z zabytkowym drzewostanem (aleja grabo-
wa, pomnikowe d´by, lipy drobnolistne)
klasycystyczny murowany dwór z poczàtku
XIX wieku, z gankiem wspartym na dwóch
parach kolumn doryckich. W dwudziestole-
ciu mi´dzywojennym obiekt by∏ w∏asnoÊcià
Towarzystwa Rolniczego ¸asko-Szadkow-
skiego, obecnie zaÊ Zespo∏u Szkó∏ Rolni-
czych. 

Bitwa pod S´dziejowicami nale˝y do nie-
licznych wygranych przez Polaków 
potyczek podczas powstania styczniowego
w regionie ∏ódzkim. Warto zatem w tym
miesiàcu udaç si´ na miejsce bitwy i oddaç
czeÊç walczàcym o Polsk´ powstaƒcom
styczniowym.

Piotr Machlaƒski

Zwyci´stwo pod S´dziejowicami
„„AA ww SSiieerraaddzzkkiieejj ZZiieemmii
¸̧ookkiieettkkoowweejj zziieemmii
ZZnniióóss∏∏ ttaamm MMoosskkww´́ TTaacczzaannoowwsskkii
ZZ kkoossyynniieerryy sswweemmii……””

Mogi∏a powstaƒców styczniowych na cmentarzu w S´dziejowicach.
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Wielu kibiców co najmniej Êredniego
pokolenia ch´tnie przywo∏uje w pami´ci
jedyne w historii mistrzostwa Europy ko-
szykarzy, które odby∏y si´ w Polsce.
W 1963 roku, we wroc∏awskiej Hali Lu-
dowej dru˝yna trenera Witolda Zagór-
skiego odnios∏a historyczny sukces, zdo-
bywajàc srebrny medal. W finale Mieczy-
s∏aw ¸opatka, Janusz Wichowski, Boh-
dan Likszo, Andrzej Pstrokoƒski, W∏o-
dzimierz Trams i ich koledzy przegrali 
z ZSRR trenera Aleksandra Gomelskie-
go 45:61. Gwiazdami „sbornej“ byli
wówczas ∏otewski wie˝owiec Kruminsz,
˝ywe srebro z Armenii A∏aczaczian i fe-
nomenalny Giennadij Wolnow. W pó∏fi-
nale Polska pokona∏a Jugos∏awi´ 83:72,
majàcà w sk∏adzie legendy basketu Ivana
Daneua i Radivoje Koraca. Najwi´kszà
gwiazdà imprezy by∏ jednak Hiszpan
Emiliano Rodriguez. Choç telewizja do-
piero raczkowa∏a (transmisje z Wroc∏awia
ju˝ by∏y), a s∏owa „promocja“, „marke-
ting“ i „sponsoring“ jeszcze nie funkcjo-
nowa∏y w j´zyku polskim, to jednak mi-
strzostwami w najpopularniejszej po pi∏ce
no˝nej dyscyplinie ˝y∏ ca∏y kraj. 46 lat
póêniej Polska znów b´dzie organizato-
rem mistrzostw kontynentu, a du˝à szan-
s´ wpisania si´ w t´ imprez´ ma region
∏ódzki. We wrzeÊniu 2009 roku 
w czterech polskich miastach czo∏owych
16 dru˝yn Europy rywalizowaç b´dzie 
o medale. Polski Zwiàzek Koszykówki do
koƒca 2006 roku zadecyduje, które mia-
sta b´dà goÊciç koszykarskà elit .́ Do roli
organizatora aspiruje równie˝ ¸ódê.
Ewentualny sukces tej inicjatywy by∏by
choç cz´Êciowà rekompensatà dla ∏ódz-
kiego Êrodowiska za pora˝k´ z szeÊcioma
miastami w rywalizacji o organizacj´ pi∏-
karskich Euro 2012, których Polska wraz
z Ukrainà chce byç gospodarzem. Prezes
¸OZKosz W∏odzimierz Narczyƒski
otrzyma∏ list intencyjny od szefów zwiàz-
ku z zaproszeniem na prezentacj´ miast
kandydujàcych do roli organizatora 
koszykarskich mistrzostw Europy. 
– Nasze starania popierajà w∏adze miasta
i województwa – mówi prezes Narczyƒ-
ski. – Szansa jest wi´c du˝a. Koszykarskie 
mistrzostwa Europy to druga po pi∏kar-
skich Euro najbardziej rozpoznawalna
impreza sportowa na kontynencie.
W 2009 roku b´dzie ona najwi´kszym
wydarzeniem w polskim sporcie. Nie
chcemy, ̋ eby ̧ ódê pozosta∏a z boku wiel-
kiego Êwi´ta koszykówki. Kandydaci za-
prezentujà swoje atuty w po∏owie marca.
Wydaje si ,́ ˝e wiele przemawia za ¸o-

dzià. Rozpocz´∏a si´ w∏aÊnie budowa hali
widowiskowo-sportowej na terenach
¸KS. B´dzie to obiekt na miar´ czasów,
jeden z najnowoczeÊniejszych w Polsce.
Mistrzostwa by∏yby jednà z pierwszych
wielkich imprez zorganizowanych w ∏ódz-
kiej hali. Wysoka ranga turnieju sprawia,
˝e nada∏by jej to˝samoÊç i ju˝ na poczàt-
ku jej ˝ywota tworzy∏by element legendy
tego miejsca. Jak zapewniajà projektanci,
hala b´dzie spe∏nia∏a wszystkie standardy
europejskie, a niewiele takich obiektów
jest w kraju. W województwie ∏ódzkim
nie ma dru˝yny koszykarzy na poziomie
ekstraklasy. Od lat nie udaje si´ zbudowaç
silnego zespo∏u w ¸odzi. Równy, ale tylko
drugoligowy – praktycznie wi´c trzecioli-
gowy (oprócz ekstraklasy jest I liga) – po-
ziom, bez szans na skok w gór ,́ utrzymu-
je Piotrcovia. Przed laty nie uda∏o si´
podnieÊç na krajowe wy˝yny koszykar-
skiego oÊrodka w ¸owiczu. Straci∏o dyna-
mik´ koszykarskie Kutno. Mo˝e jednak
to w∏aÊnie b´dzie atut ∏ódzkiej kandyda-
tury. Mistrzostwa Europy mogà o˝ywiç
koszykarskà koniunktur´ i sprawiç, ˝e
odrodzi si´ m´ski basket w ¸ódzkiem.
Tradycje przecie˝ sà wspania∏e. Dru˝yny
YMCA, Spójnia i ¸KS by∏y mistrzami
Polski. Na ∏ódzkich parkietach gra∏o wie-
lu reprezentantów kraju. ¸ódzki jest re-
gionem wysokiej kultury koszykarskiej.
Przez wiele lat kszta∏towa∏y jà najpierw
sukcesy koszykarzy, a póêniej koszykarek

z ¸odzi i Pabianic. Furor´ robià amator-
skie rozgrywki CNBA i turnieje street 
basketu. Ich uczestnicy i sympatycy 
stanowià armi´ kibiców, którzy podczas
mistrzostw Europy z pewnoÊcià wype∏ni-
liby hal .́ ¸ódzka publicznoÊç sportowa
nale˝y do najbardziej wyrobionych
w kraju. Wspania∏y klimat majà mecze
Ligi Âwiatowej siatkarzy, a reprezentanci
Polski zawsze podkreÊlajà, ˝e gra im si´ 
tu najlepiej. Spontaniczny, kulturalny
i Êwietnie zorganizowany doping zachwy-
ca przyjezdnych ze wszystkich kontynen-
tów. Kibice sà g∏odni wielkich imprez 
najwy˝szej rangi. To daje gwarancje, 
˝e Êwi´to basketu mia∏oby w ¸odzi 
opraw´ europejskiej miary. Pora˝ka
w wyÊcigu o prawo organizowania meczu
mistrzostw Europy 2009 zepchn´∏aby
¸ódê na g∏´boki margines. Wielki sport,
który tak rzadko goÊci w naszym kraju,
znów przeszed∏by obok ¸odzi. Aby tak
si´ nie sta∏o trzeba ju˝ dziÊ stworzyç 
lobby wokó∏ tej inicjatywy. Zjednaç na
rzecz ∏ódzkich mistrzostw Europy Êwiat
biznesu z ca∏ego województwa, stworzyç
atrakcyjny i nowoczesny program akcji
Eurobasket 2009. Do tego potrzebne jest
jednak wspólne dzia∏anie Êrodowiska. 
To musi byç sprawa ca∏ego regionu, a nie
tylko szefa ∏ódzkiej koszykówki.

Marek Kondraciuk 
„Dziennik ¸ódzki“

Foto: Dariusz Âmigielski

Czy wielki basket ominie ¸ódê?

KKiibbiiccee kkoosszzyykkóówwkkii ww ¸̧óóddzzkkiieemm ssàà oodd llaatt sskkaazzaannii
jjeeddyynniiee nnaa ddrruuggoolliiggoowwee eemmooccjjee 
ww mmeecczzaacchh PPiioottrrccoovviiii zz ¸̧KKSS

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego


