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Ju˝ po raz ósmy uhonorowano najlepszych producentów i przetwórców ˝ywnoÊci z regionu
∏ódzkiego. 5 maja 2006 r. w hotelu „Centrum” w ¸odzi odby∏ si´ wojewódzki fina∏ konkursu
„POLSKI PRODUCENT ˚YWNOÂCI – 2006”. Laureaci odebrali statuetki i wyró˝nienia z
ràk marsza∏ka województwa ∏ódzkiego Stanis∏awa Witaszczyka, cz∏onka zarzàdu Stanis∏awa
Olasa oraz wicewojewody Witolda Gwiazdy .

– Chcemy promowaç firmy rodzinne oraz dobrà, zdrowà, polskà ˝ywnoÊç i ten konkurs ma
si´ do tego przyczyniç. Wielu producentów z regionu ∏ódzkiego wytwarza ˝ywnoÊç, która cieszy
si´ uznaniem konsumentów na lokalnym rynku. Z tak dobrymi produktami mo˝emy skutecznie
konkurowaç z wytwórcami ˝ywnoÊci nie tylko na polskim, ale  europejskim rynku bran˝y spo-
˝ywczej  - podkreÊla∏ marsza∏ek Witaszczyk. 

Kapitu∏a konkursu wy∏oni∏a dziewi´ciu laureatów, którzy zaprezentujà swoje produkty w
drugim, ogólnopolskim etapie konkursu. Wr´czenie tytu∏ów „POLSKI PRODUCENT
˚YWNOÂCI 2006” wraz z prawem do oznakowania produktów logo konkursu nastàpi podczas
targów POLAGRA FOOD we wrzeÊniu 2006 w Poznaniu. 

W tegorocznej wojewódzkiej edycji uczestniczy∏o 30 firm, które zaprezentowa∏y ∏àcznie 92
produkty. Oceniano je pod wzgl´dem walorów smakowo-˝ywieniowych, oryginalnoÊci i konku-
rencyjnoÊci produktu, opakowania i jego funkcjonalnoÊci, umiej´tnoÊci promocji i prezentacji
oraz prawid∏owoÊci oznakowania produktu. 

Patronat nad konkursem objà∏ minister rolnictwa i rozwoju wsi.

LLaauurreeaaccii kkoonnkkuurrssuu::
* ¸ódzka Spó∏dzielnia Mleczarska 
produkt: Cremelle z kurkami 
* Zak∏ad Rzeêniczo - W´dliniarski -Stanis∏aw Katusza – Bia∏a Góra/Wartkowice 
produkt: pol´dwica w´dzona 
* Masarnia „Ar-kos”, Lucyna Korwin-Kochanowska, Jordanów/Brzeziny 
produkt: kaszanka 
* Przedsi´biorstwo ”HEKTOR”Sp.z o.o., Dzia∏oszyn, 
produkt: groszek konserwowy w s∏oiku 
* Gminna Spó∏dzielnia „Samopomoc Ch∏opska”, Ozorków 
produkt: chleb gryczany 
* Amatorska Pasieka Ekologiczna – Grzegorz Brzozowicz z ˚arnowa 
produkt: miód pszczeli gryczany 
* „ANDY” Sp.z o.o. Andrzej Pawelec, Chociszew/Parz´czew 
produkt: polski jab∏ecznik nazywany „Cydrem”
* Przedsi´biorstwo Przetwórstwa Mi´snego „POLESIE” Sp. z o.o., 
– produkt: schab domowy country 
* Spó∏dzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu, 
produkt: twaróg „Mój ulubiony”

Polski Producent ˚ywnoÊci 2006 
- najlepsi uhonorowani
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„Canticum Poeticum“ III
Historia konkursów pieÊni poetyckiej jest

chyba tak d∏uga, jak historia istnienia samej
pieÊni poetyckiej. Przeglàd Piosenki Poetyckiej
„Canticum Poeticum”, którego autorami sà
Bo˝ena Pellowska-Chudobiƒska i Marek
Chudobiƒski, ma wprawdzie dopiero 3-letnià
histori ,́ ale wydaje si ,́ ˝e na sta∏e zagoÊci∏ 
w Êrodowisku ∏ódzkim. Ma swój klimat, swojà
publicznoÊç, ma wreszcie coraz szersze grono
profesjonalnie przygotowanych wykonawców.
W bie˝àcym roku ca∏oÊç repertuaru by∏a pre-
zentowana „na ˝ywo”, a jury w sk∏adzie: Kry-
styna Pietranek-Kulis - przewodniczàca, Anna
Kiesewetter, El˝bieta Ptak-Wolniak, Marek
Chudobiƒski, Krzysztof Cwynar, Janusz
Janyst, Bogumi∏ Popow, Zdzis∏aw Szostak
mia∏o trudne zadanie, bowiem poziom tego-
rocznego przeglàdu by∏ bardzo wysoki. Udzia∏
wzi´li wykonawcy z ¸odzi i województwa
∏ódzkiego. Wystàpili m. in. studenci
PWSFTviT, cz∏onkowie Teatru „Antidotum”
z Ba∏uckiego OÊrodka Kultury „Rondo”,
uczestnicy Studia Poezji Âpiewanej Âródmiej-
skiego Forum Kultury w ¸odzi, zespó∏
„Pomys∏ Stryja Piotra” z Podd´bickiego
OÊrodka Kultury i Sportu, Michalina Siorek 
i Patryk Pawlak z Miejskiego OÊrodka Kultu-
ry w Zgierzu. 

SpoÊród prezentowanych podczas przeglà-
du utworów mia∏o swe premiery podczas kon-
kursu, którego eliminacje odbywa∏y si´ 6 maja
2006 roku w OÊrodku Kultury „GÓRNA”
w ¸odzi, natomiast koncert laureatów 
– 7 maja w przepi´knych wn´trzach Muzeum
Kinematografii w ¸odzi. 

„Canticum...” w swoim za∏o˝eniu jest 
konkursem dla wykonawców i dla twórców 
bardzo wa˝ny, bo dzi´ki temu konkursowi takie
utwory powstajà i sà na nim prezentowane. 

Nagrod´ Grand Prix otrzyma∏ Bart∏omiej
Nowosielski, który wÊród wielu nagród otrzy-
ma∏ równie˝ od dyrektora Polskiej Opery
Kameralnej – Kazimierza Kowalskiego zapro-
szenie do udzia∏u w Koncercie Galowym 
IX Festiwalu Operowo-Operetkowego 
w Ciechocinku, rejestrowanym przez TV Polo-
nia oraz I Program Polskiego Radia. Laureat
otrzyma∏ równie˝ od prezesa Radia ¸ódê S.A.
– nagrod´ – nagranie p∏yty CD.

WÊród nagrodzonych, kategorii wiekowej
powy˝ej 19 lat I miejsce zdobyli: Bart∏omiej
Nowosielki i Katarzyna Borek, II – Maciej
Radel oraz  Anna-Maria Urbanowska, 
III – Patryk Pawlak i Emilia Komarnicka.
WÊród zespo∏ów I miejsce zajà∏ „Kalinka-
Jazz”, natomiast w kategorii wykonawców 
w przedziale wiekowym 16-19 lat, I nagrod´
zdoby∏a Monika Kluszczyƒska. Nagrodà za
premierowy tekst uhonorowano Piotra Cho∏y-
sa, nagrod´  za muzyk´ otrzyma∏ Pawe∏ Sera-
fiƒski. Przyznano równie˝ nagrod´  im. Janu-
sza S∏owikowskiego, patrona tegorocznego
przeglàdu. Laureatem tej nagrody zosta∏
Maciej Radel. 

Opiek´ medialnà nad III Przeglàdem Pio-
senki Poetyckiej „Canticum Poeticum” spra-
wowa∏a równie˝ „Ziemia ¸ódzka”.

Marek Chudobiƒski



Okiem krajoznawcy 2
Rola samorzàdu województwa w rozwoju turystyki 3
Refleksje nad agroturystykà 4
Turystyczny szlak wodny na Pilicy 5
ZapobiegliwoÊç, profesjonalizm i... szcz´Êcie 6
Co sprzedaç turyÊcie 7
Z dzikiem w herbie 8
Z prac sejmiku 9-11
Galeria pod chmurkà 12-13
Z prac zarzàdu 14-16
Pieniàdze dla policji 16
Fundusze unijne szansà na prac´ 17
Radomszczaƒski mi´dzynarodowy festiwal chóralny 18
Pi´tnastoletnie „Nutki...“ 18
Szar∏at w Petrykozach 19
Na pilickim szlaku 19
Rajd Êladami zabytków i historycznych miejsc 19
Baumit w ¸owiczu 20
Europa w Podd´bicach 21
Indianie powracajà 21
Zielony fina∏ wiosennego Êwi´towania 22
Gidelska kàpió∏ka 23
Czas mundialu 24

1Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

Wydawca: 
Samorzàd Województwa ¸ódzkiego
Zak∏ad Obs∏ugi 
Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi 

Adres redakcji: 
Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi 
90-051 ¸ódê, al. Pi∏sudskiego 8
pok. 320, 321
tel. (042) 663 34 22, 663 34 24

e-mail: ziemia.lodzka@lodzkie.pl

Rada programowa:
przewodniczàcy – Stanis∏aw Wiszniewski,
sekretarz – Mariusz Mazurek, 
Pawe∏ Andrzejewski, Artur Bagieƒski,
Wies∏aw Garstka, Micha∏ Kasiƒski

Redakcja
Redaktor naczelny:
W∏odzimierz Mieczkowski 
Sekretarz redakcji:
Anna Szymanek-Juêwin
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów 
i zastrzega sobie prawo ich skracania i redagowania. 
Redakcja nie odpowiada za treÊç reklam.

Opracowanie graficzne, sk∏ad, druk:
OWR Sagalara

Zdj´cia: 
Archiwum Urz´du Marsza∏kowskiego,
P. Machlaƒski, R. St´pniewski, P. Wypych,
M. Zubrzycki.

Nak∏ad:  3 000 egz.

ISSN 1640-9337

maj 2006

Hej Krywaniu, Krywaniu 
wysoki! 
Idzie od cí  szum lasów 
g∏´boki, 
a mojemu idzie ˝al kochaniu, 
hej Krywaniu, Krywaniu, Krywaniu!... 

Tak pisa∏ w ksià˝ce „Na skalnym Podhalu” Kazimierz Przerwa-Tetmajer, mi∏oÊnik Tatr i folkloru
podhalaƒskiego, o narodowej górze S∏owaków, którzy jej nazw´ umieÊcili nawet w swoim 
hymnie; najpí kniejszej górze zachodnich Tatr. Czy móg∏by tak napisaç o górze... Kamieƒsk? 
Nie, bo nigdy nie by∏ w naszym regionie, jak Mickiewicz w Warszawie.

Nie jestem zapalonym turystà, ale by∏em na Krywaniu i na wszystkich najwí kszych
tatrzaƒskich szczytach. Tak sí  te˝ szcz´Êliwie z∏o˝y∏o, ˝e by∏em 26 razy w Luwrze, 6 razy 
w Wersalu, 5 razy w Sans-Souci, 3 razy w Galerii Drezdeƒskiej, 2 razy w Muzeum Watykaƒskim
i raz u Uffizich we Florencji. I dlatego, kiedy poszed∏em ostatnio do Rezydencji „Ksí ˝y M∏yn” 
na wernisa˝ wystawy ceramiki artystycznej ze zbiorów Muzeum Okr´gowego w Toruniu pn.
„Kruche pí kno”, to od razu pomyÊla∏em sobie: jakie˝ to skromne... Mimo ˝e wystawa 
wzbogacona jest o eksponaty ze zbiorów Muzeum Sztuki w ¸odzi.

Takie to wszystko skromne, jak ca∏e nasze województwo, które od paru lat staramy sí  wypro-
mowaç na region turystyczny i pokazywaç ca∏emu Êwiatu, ̋ e mamy ̋ ubry w Spale, kajaki na Warcie,
Êcie˝ki rowerowe wzd∏u  ̋Pilicy, Tum i pa∏ace „ziemi obiecanej”. Ale czy rzeczywiÊcie tylko to?

Odpowiedzi na to pytanie prosimy szukaç w tym i kolejnych numerach „Ziemi ¸ódzkiej”. 
Mi∏o nam, ˝e jeden z naszych sta∏ych wspó∏pracowników, Piotr Machlaƒski, zamierza wkrótce
wydaç przewodnik po zamkach województwa ∏ódzkiego, których – jak sí  okazuje – jest ponad
20! Zatem, mo˝e jednak nie bàdêmy znów tacy skromni...      

W∏odzimierz Mieczkowski

W numerze:

Artyku∏y o tematyce 
ekologicznej dofinansowane sà 

ze Êrodków WFOÂiGW w ¸odzi
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Nie zgadzam si´ z obiegowà opinià, jako-
by ziemia ∏ódzka by∏a rejonem nieatrakcyj-
nym pod wzgl´dem turystycznym i krajo-
znawczym. Niektórzy wr´cz twierdzà, 
˝e szkoda czasu na zatrzymanie si´ w ¸ódz-
kiem i jak najszybciej przeje˝d˝ajà przez
nasze województwo. Ale jak tylko takiemu
turyÊcie zdarzy si´ zboczyç z trasy i zatrzy-
maç np. w Wieluniu, ¸owiczu czy Inow∏o-
dzu, jego negatywna opinia ulega zmianie.

Niewàtpliwym atutem województwa
∏ódzkiego – z punktu widzenia krajoznawcy
– jest jego ró˝norodnoÊç. Wprawdzie nasze
Wzniesienia ¸ódzkie nie sà Tatrami, 
nie posiadamy takiej liczby jezior jak Mazu-
ry, ale za to mamy coÊ wyjàtkowego: nasz
krajobraz, który jest najbardziej swojskim,
typowo polskim. Na ziemiach tych posiada-
my równie˝ najbardziej typowy dla Polski
folklor, z ∏owickim na czele, który oficjalnie
zosta∏ uznany za narodowy i prezentowany
jest na mi´dzynarodowych imprezach.

Wa˝nà rol´ w krajobrazie kulturowym
województwa ∏ódzkiego odgrywajà rzeki:
Warta z Widawkà i Nerem na zachodnim
skraju województwa, Pilica na po∏udniowo-
wschodnim skraju i wreszcie Bzura z dop∏y-
wami na pó∏nocy. Dodatkowà atrakcjà 
sà utworzone sztuczne zalewy: Jeziorsko 
(na Warcie) i Sulejowski (na Pilicy) oraz
coraz liczniejsze stawy rybne (np. w Zgni∏ym
B∏ocie, Psarach, Borowie, Walewicach,
Okr´t i Rydwan w okolicach ¸owicza),
które przyciàgajà turystów, w´dkarzy i orni-
tologów. Obszary o najciekawszym i jedno-
czeÊnie najbardziej cennym krajobrazie
przyrodniczym i kulturowym zosta∏y obj´te
ochronà w ramach 7 parków krajobrazo-
wych i oko∏o 90 rezerwatów przyrody, 
a tak˝e obszarów tworzonych wed∏ug 
koncepcji europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000.

W regionie ∏ódzkim mo˝emy podziwiaç
ró˝norodne obiekty zabytkowe, reprezentu-
jàce wszystkie style architektoniczne,
poczàwszy od romaƒskiego, po style wspó∏-
czesne. Przez województwo ∏ódzkie biegnie
fragment Szlaku Romaƒskiego, uwzgl´dnia-
jàcy koÊció∏ Êw. Idziego w Inow∏odzu, archi-
kolegiat´ w Tumie pod ¸´czycà, obronne
opactwo cystersów w Sulejowie Podklaszto-
rzu, a tak˝e ˚arnów, Stroƒsko, Rud´ Wie-
luƒskà i Krzyworzek ,́ gdzie w tamtejszych
Êwiàtyniach zachowa∏o si´ wiele elementów
romaƒskich o du˝ej wartoÊci artystycznej 
i historycznej. Obiekty te – ze wzgl´du 
na bogatà histori´ i wartoÊç architektonicznà 

– z powodzeniem mogà rywalizowaç 
z podobnymi zabytkami w kraju i w Europie.

Na ró˝norodnoÊç krajobrazu kulturowe-
go w naszym regionie sk∏adajà si´ liczne
zabytkowe dwory i dworki (niestety nie
wszystkie w kwitnàcym stanie), pa∏ace 
i zamki, a tak˝e stosunkowo liczne obiekty
architektury drewnianej: Êwiàtynie, m∏yny,
wiatraki, cha∏upy, dworki, lamusy, spichle-
rze. Mo˝na je oglàdaç zarówno w skanse-
nach, np. w Maurzycach, Sieradzu, 
jak równie˝ zachowane in situ.

Osobnà atrakcjà krajoznawczà – moim
zdaniem niedocenianà – sà zabytki techniki,
np.: Rogowska Kolej Wàskotorowa, Skansen
Rzeki Pilicy, kopalnia „Be∏chatów”, postin-
dustrialna ¸ódê, pierwszy na Êwiecie most
drogowy konstrukcji spawanej na rzece S∏u-
dwi w Maurzycach, ale tak˝e zabudowa fol-
warczna (np. przy pa∏acu Radziwi∏∏ów 
w Nieborowie autorstwa m.in. H. Marconie-
go, w Walewicach, Sobocie i O˝arowie).

Dla wytrawnego krajoznawcy istotnà rol´
w poznaniu ka˝dego regionu odgrywajà
jego historia i ludzie, którzy jà tworzyli. 
Pod tym wzgl´dem ¸ódzkie mo˝e poszczy-
ciç si´ wieloma znamienitymi postaciami,
które by∏y zwiàzane z tymi ziemiami. 
Do nich niewàtpliwie mo˝emy zaliczyç:
Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Jana
¸askiego M∏odszego, Augustyna Kordec-
kiego, Jana Chryzostoma Paska, Stanis∏awa
Ma∏achowskiego, Andrzeja Zamojskiego,
Mari´ Konopnickà, W∏adys∏awa Stanis∏awa
Reymonta, Józefa Che∏moƒskiego, Artura

Zawisz´ Czarnego, Êw. Maksymiliana Mari´
Kolbego, W∏adys∏awa Grabskiego. 
W ¸´czycy i Piotrkowie Trybunalskim roz-
wija∏y si´ polskie parlamentaryzm i prawo-
dawstwo, ¸owicz stanowi∏ siedzib´ arcybi-
skupów gnieênieƒskich, a ¸ódê sta∏a si´ 
w XIX wieku przyk∏adem miasta przemy-
s∏owego o niespotykanej mieszance kulturo-
wej, wyznaniowej i narodowej. Wypada
przypomnieç, ˝e to na terenie ¸odzi znajdu-
je si´ najwi´kszy cmentarz ˝ydowski 
w Europie.

Województwo ∏ódzkie pe∏ne jest pamiàtek
po I i II wojnie Êwiatowej. Wokó∏ ¸odzi
mo˝na odnaleêç wiele cmentarzy wojen-
nych. Na ziemi ∏ódzkiej rozegra∏a si´ naj-
wi´ksza bitwa wrzeÊnia 1939 roku – bitwa
nad Bzurà, a jej pozosta∏oÊci do dzisiaj
tkwià na nadbzurzaƒskich polach. Co roku
w Walewicach, w drugà niedziel´ wrzeÊnia,
odbywajà si´ uroczystoÊci rocznicowe, 
w których bierze udzia∏ m.in. córka genera-
∏a Romana Abrahama (dowódcy Wielko-
polskiej Brygady Kawalerii) i genera∏ bryga-
dy Micha∏ Gutowski, w kampanii wrzeÊnio-
wej dowódca szwadronu w 17. Pu∏ku 
U∏anów (wówczas w stopniu rotmistrza).

Mo˝na by∏oby t´ wyliczank´ ciàgnàç 
w nieskoƒczonoÊç – ale doÊç na tym. Jedno
jest pewne: krajoznawca w regionie ∏ódzkim
nudziç si´ nie b´dzie, a turysta... – to temat
do kolejnych rozwa˝aƒ.

Izabela Nowakowska, 
redaktor naczelna kwartalnika krajoznawczego

RPK PTTK w ¸odzi „W´drownik”

Turystyka

Okiem krajoznawcy

Zabytek grupy „0“. Pierwszy na Êwiecie most spawany na rzece S∏udwi w Maurzycach
wed∏ug projektu prof. Stefana Bry∏y z Politechniki Warszawskiej. Rok budowy 1929.
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Rola samorzàdu 
województwa 
w rozwoju turystyki

Urzàd Marsza∏kowski odgrywa przede
wszystkim rol´ koordynatora i inspiratora
przedsi´wzi´ç z zakresu turystyki, realizo-
wanych przez samorzàdy lokalne i organiza-
cje turystyczne. Udzielamy wsparcia finan-
sowego dla organizacji pozarzàdowych,
m.in. na wytyczanie i znakowanie szlaków
turystycznych, organizacj´ rajdów, zjazdów
ogólnopolskich, konkursów krajoznaw-
czych oraz wydawanie materia∏ów promujà-
cych walory turystyczne naszego regionu. 
W tym roku na zadania te przeznaczyliÊmy
kwot´ 117 tys. z∏, która w wyniku konkursu
zosta∏a ju˝ rozdysponowana. 

Poniewa˝ do zadaƒ w∏adz województwa
nale˝y przede wszystkim okreÊlanie g∏ów-
nych kierunków rozwoju turystyki w regio-
nie, zaplanowaliÊmy sporzàdzenie „Strategii
rozwoju turystyki w województwie ∏ódz-
kim”, która b´dzie podstawà do ubiegania
si´ o Êrodki z funduszy UE. W dokumencie
wytyczone zostanà kierunki i priorytety, cele
oraz sposób ich realizacji. OkreÊlone zosta-
nà równie˝ g∏ówne obszary, w ramach któ-
rych tworzone b´dà produkty turystyczne.

Priorytetowym zadaniem z zakresu roz-
woju turystyki jest utworzenie regionalnych

produktów turystycznych, które b´dà stano-
wiç cel przyjazdów turystów krajowych 
i zagranicznych. Szansà dla regionu ∏ódzkie-
go jest rozwój turystyki aktywnej, uprawia-
niu której sprzyjajà ró˝norodne walory
przyrodnicze. Dlatego te˝ zach´camy samo-
rzàdy lokalne do tworzenia warunków 
do rozwoju turystyki na swoim terenie
poprzez odpowiednie zagospodarowanie,
wytyczanie szlaków, propagowanie wyda-
rzeƒ kulturalnych, co w po∏àczeniu stanowiç
mo˝e konkurencyjnà ofert´ turystycznà
wobec popularnych regionów, gdzie liczba
turystów przekracza znacznie zdolnoÊci
recepcyjne terenu. 

Obszarem, znaczàcym pod wzgl´dem
bogactwa przyrodniczego sà doliny rzek
Warty i Pilicy, które stwarzajà warunki 
do uprawiania turystyki wodnej, szczególnie
kajakowej. W zwiàzku z tym Urzàd 
Marsza∏kowski podjà∏ si´ koordynacji 
tworzenia szlaków wodnych  wzd∏u˝ 
najwi´kszych rzek województwa. Szlaki te
stanowià potencjalne produkty turystyczne,
b´dàce jednoczeÊnie wizytówkà naszego
regionu. Realizacja takiego przedsi´wzi´cia
wymaga jednak zaanga˝owania wielu 

jednostek dzia∏ajàcych w „porozumieniu”
bàdê „zwiàzku”, co stwarza mo˝liwoÊci
ubiegania si´ o Êrodki finansowe z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.

Wdro˝enie koncepcji utworzenia szlaków
wodnych przyczyni∏oby si´ do aktywizacji
obszarów atrakcyjnych o niewykorzystanym
potencjale turystycznym, zwi´kszenia liczby
turystów przyje˝d˝ajàcych do regionu, 
a w szczególnoÊci  zwi´kszenia udzia∏u dzie-
ci i m∏odzie˝y w turystyce. Stworzy to
warunki do rozwoju agroturystyki, 
co natomiast poszerzy mo˝liwoÊci rozwoju 
ekonomicznego obszarów, przede wszyst-
kim tych o niewykorzystanym potencjale
turystycznym.

W procesie tworzenia produktów tury-
stycznych najwa˝niejsza jest jednak wspó∏-
praca pomi´dzy samorzàdami terytorialny-
mi, bran˝à turystycznà, a tak˝e lokalnà spo-
∏ecznoÊcià. Konsekwencjà takiej wspó∏pracy
b´dzie przede wszystkim zwi´kszenie atrak-
cyjnoÊci i konkurencyjnoÊci regionu, a w efek-
cie rozwój gospodarczy województwa.

Dorota Biskupska-Neidowska
cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódzkiego
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Agroturystyka w Polsce rozwija si´ ju˝
prawie 15 lat. Pierwszymi jej propagatorami
w latach 1991-92 by∏y oÊrodki doradztwa 
rolniczego (zw∏aszcza oÊrodek krakowski 
i gdaƒski). Dzi´ki organizowanym przez nie
szkoleniom, seminariom oraz specjalistycz-
nym publikacjom, rolnicy dowiedzieli si ,́
czym jest agroturystyka, jak jà organizowaç,
jak kszta∏towaç produkt turystyczny zwiàza-
ny z wypoczynkiem na wsi, a g∏ównie w funk-
cjonujàcym gospodarstwie rolnym. Do dziÊ
oÊrodki doradztwa rolniczego, obok stowa-
rzyszeƒ, stanowià podstawowe êród∏o infor-
macji dla rolnika, który chce organizowaç
agroturystyk ,́ a tak˝e dla turysty, aby móg∏
w dobrych warunkach wypoczàç.

W ciàgu 15 lat rozwijania agroturystyki 
w naszym kraju, widoczne sà efekty. Warto
tu wskazaç tych kilka najwa˝niejszych. 
Przede wszystkim jest to fakt, ˝e w kraju
dzia∏a kilka tysi´cy (6-8 tys.) gospodarstw
agroturystycznych. Niestety, dok∏adnej liczby
nie mo˝na podaç, gdy˝ nie jest prowadzona
ich urz´dowa statystyka. Mo˝na tylko szaco-
waç liczb´ na podstawie takich êróde∏, jak np.
Internet, danych oÊrodków doradztwa rolni-
czego lub katalogów „gospodarstw goÊcin-
nych”, wydawanych przez Polskà Federacj´
Turystyki Wiejskiej. 

Federacja jest wa˝nym osiàgni´ciem agro-
turystyki w Polsce. Dzia∏alnoÊç swà rozpo-
cz´∏a w 1996 r. jako zwiàzek stowarzyszeƒ,
których celem jest rozwój agroturystyki 
na terenach ich dzia∏ania. Obecnie skupia 
53 stowarzyszenia, regionalne i lokalne.
Federacja aktywnie wp∏ywa na mark´ 

wiejskiego produktu turystycznego, m.in.
opracowa∏a i wprowadzi∏a w ˝ycie system
kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej.
Ponadto pod jej patronatem i na jej zlecenie
istnieje profesjonalnie prowadzona strona
internetowa, gdzie wiele istotnych informacji
mogà uzyskaç turyÊci, ale i tak˝e praktycy,
zw∏aszcza w zakresie prawnym oraz organi-
zacyjnym, równie˝ w kontekÊcie Unii Euro-
pejskiej (www.agroturystyka.pl.). 

W kraju najwi´cej gospodarstw agrotury-
stycznych dzia∏a w obszarach atrakcyjnych
turystycznie, jak pojezierza czy tereny gór-
skie. Ulokowa∏y si´ tak si∏à rzeczy, tj. natural-
nie, bazujàc na dost´pnych atrakcjach przy-
rodniczych bàdê kulturowych oraz tradycji
wypoczynku. Mo˝na uznaç, ˝e funkcjonujà-
ce w tych strefach gospodarstwa majà 
u∏atwione dzia∏anie, gdy˝ walory terenu 
sà ju˝  magnesem przyciàgajàcym turystów. 

Inaczej jest na obszarach o mniejszej
atrakcyjnoÊci turystycznej, jak nizinna cz´Êç
Polski. Tutaj gospodarze muszà wykazaç si´
wi´kszà inicjatywà i do∏o˝yç wi´cej staraƒ
w∏asnych, aby zechcieli przyje˝d˝aç turyÊci.
Gospodarstw agroturystycznych jest wi´c
tutaj znacznie mniej oraz znacznie póêniej
zacz´to je zak∏adaç, bo dopiero w drugiej
po∏owie lat 90. Równie˝ póêniej zacz´∏y
powstawaç stowarzyszenia. 

Za przyk∏ad porównawczy mo˝e pos∏u˝yç
województwo warmiƒsko-mazurskie, gdzie
jest ponad 1300 gospodarstw agroturystycz-
nych i ok. 25 stowarzyszeƒ, z tego kilka 
dzia∏ajàcych d∏u˝ej ni˝ dziesi´ç lat. 

Natomiast w województwie ∏ódzkim jest
ok. 230 gospodarstw agroturystycznych 
i 8 lokalnych stowarzyszeƒ, w wi´kszoÊci
m∏odych, krótko dzia∏ajàcych. Znamienne
jest, ˝e ˝adne nie nale˝y do ogólnopolskiej
federacji oraz bardzo sporadycznie wyst´pu-
jà gospodarstwa agroturystyczne, które pod-
da∏y si´ kategoryzacji. 

Aby zdobyç informacje o gospodarstwach
agroturystycznych w regionie ∏ódzkim, 
niestety trzeba zajrzeç co najmniej na kilka
ró˝nych stron internetowych. Informacje te,
nie tylko ˝e sà rozproszone, sà niejednakowe, 
a w ogóle brakuje ich na ogólnopolskiej 
stronie agroturystyki.

Generalnie gospodarstwa agroturystyczne
w naszym regionie wyst´pujà tam, gdzie sà
najciekawsze walory przyrodnicze, a wi´c 
w gminach nadwarciaƒskich, nadpilickich
oraz na obszarze Wzniesieƒ ¸ódzkich. 
Najwi´cej gospodarstw agroturystycznych
oraz miejsc noclegowych znajduje si´ w
powiatach: tomaszowskim (33-370), opo-
czyƒskim (25-152), wieruszowskim (19-135) 
i radomszczaƒskim (15-120), najmniej (1-2)
w zduƒskowolskim, ∏askim, ∏´czyckim, ∏owic-
kim i pabianickim. G∏ównà ich ofert´ tury-
stycznà stanowi nocleg z pe∏nym wy˝ywie-
niem. Du˝a cz´Êç gospodarstw (ok. 70%) 
oferuje jazd´ konnà i inne z tym zwiàzane
atrakcje. Nale˝y uznaç, ˝e jest to znaczàca
oferta naszego regionu. 

Ciekawà ofertà, dopiero si´ kszta∏tujàcà, 
sà tzw. zielone szko∏y, gdzie gospodarze w for-
mie jednodniowych programów, pokazujà
m∏odzie˝y szkolnej ˝ycie wsi. Robià to 
w oparciu o wyznaczone Êcie˝ki i szlaki tury-
styczne. W naszym regionie sà przyk∏ady sto-
warzyszeƒ, które samodzielnie opracowa∏y na
swoim terenie przebieg turystycznych szla-
ków: np. rowerowych, pieszych lub konnych.
Sà równie˝ przyk∏ady stowarzyszeƒ, które
realizujà ró˝ne programy i starajà si´ 
o dofinansowanie swoich koncepcji. Sà jednak
i stowarzyszenia o mniejszej sile dzia∏ania.

Oferta agroturystyczna naszego regionu
jest wi´c zró˝nicowana. Specyfika du˝ego
miasta, w otoczeniu którego rozwija si´ agro-
turystyka, wymaga poszukiwania coraz to
nowych pomys∏ów, coraz to ciekawszej
formy, bardziej konkurencyjnej, zarówno na
zim ,́ jak i lato. Pojedynczym rolnikom oraz
poszczególnym stowarzyszeniom mo˝e byç
trudno samodzielnie sprostaç temu zadaniu. 

Dla dalszego rozwoju agroturystyki 
w regionie konieczna jest wspó∏praca,
wymiana doÊwiadczeƒ, pomys∏ów, a wi´c
koordynacja zadaƒ oraz ich monitoring,
szczególnie w zakresie jednolitego systemu
promocji i dost´pnoÊci informacji dla tury-
stów. Mimo ró˝nych prób podejmowanych 
w tym zakresie, ciàgle brakuje w naszym
regionie jednego silnego koordynatora.     

Jolanta Wojciechowska

Turystyka

Refleksje nad agroturystykà

Du˝a cz´Êç gospodarstw agroturystycznych w naszym regionie 
oferuje jazd´ konnà i inne zwiàzane z tym atrakcje.
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Turystyczny szlak wodny na Pilicy

„P∏yniemy, prze˝ywajàc na jawie pi´kny
s∏oneczny sen: chóry ptaków,
szmer wody, s∏oƒce, szum tataraków, 
niezapominajki,odbijajàce si´ b∏´kitem
od z∏otego piasku, mnóstwo wodnego
ziela, nigdzie niespotykanego,
drzewa, drzewa... szumiàce rozÊpiewane
sosny, t´skne wierzby,
zanurzajàce si´ w wodzie, dumne d´by 
i osiki dr˝àce swymi listkami.
Wszystko Êpiewa porannà pieÊƒ ukochania
przyrody”

AAnnnnaa ii TTaaddeeuusszz KKoowwaalleewwssccyy
„Nasza eskapada po Pilicy”

reporta˝ z w∏ócz´gi kajakowej
1937 Warszawa

Pilica od lat zachwyca∏a swym pi´knem
podró˝ników, w´drowców i turystów.

Od poczàtku XX wieku masowo zaczyna roz-
wijaç si´ na tej malowniczej rzece turystyka
wodna – od Tomaszowa przez Inow∏ódz 
i dalej a˝ do Wis∏y p∏ywajà po Pilicy ma∏e
parostatki i ∏odzie pasa˝erskie. Równie˝ roz-
wój krajoznawstwa i moda na poznawanie
swego „ojczystego krajobrazu” przed I wojnà
Êwiatowà sprzyjajà rozwojowi turystyki wod-
nej. W okresie mi´dzywojennym nad rzekà
powstajà liczne przystanie wodne i stanice 
– wtedy to na zorganizowanà skal´ odbywajà
si´ sp∏ywy kajakowe, wydawane sà pierwsze
przewodniki dotyczàce szlaku wodnego Pilicy. 

W latach 50. XX wieku zosta∏y zaprojek-
towane i opisane szlaki kajakowe: Maluszyn
– Przedbórz, Przedbórz – Sulejów oraz Sule-

jów-Tomaszów. W∏aÊciwie dziÊ niewiele si´
zmieni∏o. Ka˝dy w ramach swojego oÊrodka
wczasowego, kwatery agroturystycznej bàdê
lokalnej organizacji turystycznej planuje sp∏y-
wy kajakowe po Pilicy na pewnych odcin-
kach, na miar´ w∏asnych mo˝liwoÊci 
technicznych i znajomoÊci prze∏omów rzeki. 

MyÊl ,́ i˝ jest odpowiednia pora i czas, aby
zainicjowaç i stworzyç szlak wodny na Pilicy
z prawdziwego zdarzenia – na miar´ XXI
wieku. Szlak winien mieç charakter ponadre-
gionalny i obejmowaç swym zasi´giem ca∏à
rzek ,́ która dogodna jest do sp∏ywu na tere-
nie trzech województw: Êwi´tokrzyskiego,
∏ódzkiego i mazowieckiego.

Dlatego dobrze si´ sta∏o, i˝ w marcu 
2006 roku Departament Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki Urz´du Marsza∏kowskie-
go w ¸odzi zorganizowa∏ konferencj´ pod
tytu∏em „Szlak wodny rzeki Pilicy jako
ponadregionalny produkt turystyczny”. 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
samorzàdów terytorialnych dorzecza Pilicy,
przedstawiciele organizacji turystycznych 
z regionu oraz wielu w∏aÊcicieli gospodarstw
agroturystycznych i oÊrodków wypoczynko-
wych. Na konferencji, którà prowadzi∏ dyrek-
tor Krzysztof Suszek wraz ze starostà powia-
tu tomaszowskiego Andrzejem Baraƒskim –
wielu zaproszonych goÊci zaprezentowa∏o 
i przedstawi∏o problematyk´ organizacji szla-
ku wodnego. I tak prezes Oddzia∏u PTTK 
w ¸asku Tomasz Dronka przedstawi∏ istot´
produktu turystycznego, jego postrzeganie
przez turyst´ na podstawie organizacji szla-
ków wodnych na Warcie i jej dop∏ywach.

Cennych informacji na temat opracowania
mapy szlaku wodnego Pilicy oraz zagospo-
darowania przestrzennego doliny rzeki
dostarczy∏a Ewa Paturalska-Nowak, dyrek-
tor Biura Planowania Przestrzennego Woje-
wództwa ¸ódzkiego w ¸odzi. Z kolei przed-
stawiciel Zespo∏u Nadpilicznych Parków
Krajobrazowych przedstawi∏ cele ochrony
obszarów nadpilickich, opisa∏ walory tury-
styczne zespo∏u parków oraz mo˝liwoÊç roz-
woju turystyki kwalifikowanej na terenie
trzech parków krajobrazowych: Przedbor-
skiego, Sulejowskiego i Spalskiego. Jacek
Kucner – naczelnik Wdra˝ania Funduszy
Akcesyjnych dla Rozwoju Obszarów Wiej-
skich oraz Joanna Migda∏ z Departamentu
Polityki Regionalnej przedstawili mo˝liwoÊci
i szanse zdobycia Êrodków finansowych 
z programów rozwoju regionalnego UE.

Jedno jest pewne: wszystkim zale˝y 
na stworzeniu szlaku, a uczestnicy konferen-
cji zaproponowali, aby koordynacjà wszyst-
kich dzia∏aƒ zmierzajàcych do utworzenia
omawianego produktu turystycznego zajà∏
si´ Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi , a patro-
nem przedsi´wzi´cia zosta∏ marsza∏ek 
województwa ∏ódzkiego.

Piotr Wypych 
Zespó∏ Nadpilicznych 

Parków Krajobrazowych

(Prezentacj´ parków krajobrazowych
województwa ∏ódzkiego rozpoczniemy 
w nast´pnym numerze „Ziemi ¸ódzkiej).
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Od chwili stwierdzenia na terenie Polski
pierwszego przypadku zaka˝enia ptactwa
wirusem H5N1, z inicjatywy cz∏onka zarzà-
du województwa ∏ódzkiego Stanis∏awa Olasa
powo∏ano w Urz´dzie Marsza∏kowskim 
w ¸odzi zespó∏ ds. ptasiej grypy w celu moni-
torowania i ewentualnego zapobiegania skut-
kom choroby.       

Przedmiotem ustaleƒ by∏y m.in.: tryb
post´powania przy podejrzeniu lub stwier-
dzeniu wystàpienia grypy ptaków, rodzaj
próbek pobieranych do badaƒ diagnostycz-
nych, Êrodki stosowane przy zwalczaniu cho-
roby, procedury oczyszczania i odka˝ania,
warunki i sposób ponownego umieszczania
zwierzàt w gospodarstwach, zbieranie
pad∏ych ptaków.

Analizowano tak˝e przebieg zbierania
danych niezb´dnych do opracowania planów
i procedur zarzàdzania kryzysowego oraz
instrukcji post´powania po og∏oszeniu epide-
mii. Zabezpieczono w bud˝ecie województwa
∏ódzkiego Êrodki finansowe w wysokoÊci pra-
wie 120 tys. z∏ na zakup Êrodków ochrony dla
osób zaka˝onych i personelu medycznego
jednostek ochrony zdrowia z terenu woje-
wództwa. Poddano ocenie çwiczenia symula-
cyjne, które odby∏y si´ w kwietniu, z zakresu
zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Opracowano i dostarczono wszystkim szko-
∏om z terenu województwa ∏ódzkiego instruk-
cj´ o post´powaniu w wypadkach zagro˝eƒ 
i zachowaniu profilaktyki.

Stanis∏aw Olas zwo∏a∏ spotkania w Wielu-
niu i Sieradzu, z udzia∏em starostów i wójtów,
w sprawie monitorowania i ewentualnego
zapobiegania skutkom ptasiej grypy. Kwestie
te by∏y przedmiotem rozmowy Stanis∏awa
Olasa podczas spotkania w Zgierzu z mini-
strem zdrowia prof. Zbigniewem Religà. 

Praca zespo∏u pod kierunkiem wicemar-
sza∏ka Stanis∏awa Olasa, odpowiednie przy-

gotowanie wszystkich instytucji wojewódz-
kich odpowiedzialnych za zdrowie ludzi 
i zwierzàt, profesjonalizm osób zarzàdzajà-
cych spowodowa∏y, ˝e gdy 7 maja og∏oszono
wyniki potwierdzajàce obecnoÊç wirusa pta-
siej grypy (H5) u pad∏ego ∏ab´dzia, znalezio-
nego nad rozlewiskiem Warty tu˝ za wsià
W∏yƒ, natychmiast zebrano wszystkie s∏u˝by
weterynaryjne, stra˝ po˝arnà, rybackà i poli-
cj .́ Teren w promieniu 3 km uznano za
obszar zapowietrzony, a w promieniu 10 km
za zagro˝ony. ¸àcznie kwarantanna obj´∏a
dwa powiaty: sieradzki (pi´ç gmin) i cz´Êcio-
wo podd´bicki. Na drodze wojewódzkiej 
nr 710 (z Szadku do Warty) przed i za
mostem na Warcie wy∏o˝ono maty dezynfek-
cyjne. Zrealizowano wszystkie wczeÊniej
przeçwiczone procedury. 

A.G.
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nnii´́ iinnffoorrmmaaccyyjjnnàà nnaa sszzcczzeebblluu eeuurrooppeejjsskkiimm.. 
DDllaatteeggoo wwzzyywwaajjàà KKoommiissjj´́ EEuurrooppeejjsskkàà ddoo ssttwwoo--
rrzzeenniiaa mmeecchhaanniizzmmóóww oocceennyy ggoossppooddaarrcczzeeggoo
wwpp∏∏yywwuu kkrryyzzyyssuu ssppoowwooddoowwaanneeggoo ppttaassiiàà ggrryyppàà
nnaa eeuurrooppeejjsskkii sseekkttoorr rroollnnyy.. JJeeddnnoocczzeeÊÊnniiee zzwwrraaccaa--
jjàà ssii´́ zz pprrooÊÊbbàà oo ww∏∏ààcczzeenniiee ddoo ttyycchh mmeecchhaanniizzmmóóww
wwsskkaaêênniikkóóww rreeggiioonnaallnnyycchh,, mmaajjààcc nnaa uuwwaaddzzee
bbrraakk ssyysstteemmaattyycczznneejj aannaalliizzyy ttaakkiieeggoo wwpp∏∏yywwuu nnaa
sszzcczzeebblluu eeuurrooppeejjsskkiimm oorraazz kkoonniieecczznnooÊÊçç ppoolleeggaa--
nniiaa nnaa iinnffoorrmmaaccjjaacchh ii ddaannyycchh zz ppaaƒƒssttww cczz∏∏oonn--
kkoowwsskkiicchh.. 

CCzz∏∏oonnkkoowwiiee kkoommiissjjii ˝̋ààddaajjàà oodd KKEE nnaasszzkkiiccoo--
wwaanniiaa ii pprrzzeekkaazzaanniiaa ssttrraatteeggiiii wwssppóóllnnoottoowweejj 
ww cceelluu sspprroossttaanniiaa rreeppeerrkkuussjjoomm ggoossppooddaarrcczzyymm
kkrryyzzyyssuu ppttaassiieejj ggrryyppyy ii wwzzyywwaajjàà KKEE ddoo pprrzzeekkaa--
zzyywwaanniiaa iinnffoorrmmaaccjjii ddoottyycczzààccyycchh pprrzzyyjj´́cciiaa ÊÊrroodd--
kkóóww rreekkoommppeennssaattyy rróówwnniiee˝̋ ddllaa hhooddoowwccóóww ddrroo--
bbiiuu,, kkttóórrzzyy nniiee zzoossttaallii bbeezzppooÊÊrreeddnniioo ddoottkknnii´́ccii
ppttaassiiàà ggrryyppàà,, lleecczz ppoonniieeÊÊllii ssttrraattyy zzee wwzzggll´́dduu nnaa
ooggrraanniicczzeenniiaa hhaannddlloowwee ii ssppaaddeekk kkoonnssuummppccjjii.. 

KKoommiissjjaa ddoommaaggaa ssii´́,, aabbyy KKEE pprrzzeeddssttaawwii∏∏aa
mmoo˝̋lliiwwooÊÊccii zzaaaannggaa˝̋oowwaanniiaa ww∏∏aaddzz llookkaallnnyycchh 
ii rreeggiioonnaallnnyycchh ww zzaarrzzààddzzaanniiee kkrryyzzyysseemm nnaa sszzcczzee--
bblluu eeuurrooppeejjsskkiimm..

Mieczys∏aw Teodorczyk
cz∏onek Komitetu Regionów

Unii Europejskiej

ZapobiegliwoÊç, 
profesjonalizm i... 
szcz´Êcie

ZapobiegliwoÊç, 
profesjonalizm i... 
szcz´Êcie

Okolice wsi W∏yƒ nad rozlewiskiem Warty by∏y dziewiàtym ogniskiem 
wyst´powania ptasiej grypy w Polsce. 

SSttaannoowwiisskkoo 
KKoommiitteettuu RReeggiioonnóóww UUEE

Obrady zespo∏u ds. ptasiej grypy w Urz´dzie Marsza∏kowskim w ¸odzi.
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Panie prezesie, czy wszyscy jesteÊmy tury-
stami? A jeÊli tak, to jakimi?

Upraszczajàc, mo˝emy podzieliç tury-
stów na trzy podstawowe grupy, bez wzgl´-
du na to, czy sà to goÊcie krajowi, czy zagra-
niczni. Pierwszà stanowià wycieczkowicze
w autobusach. To osoby, które zwiedzajà
wed∏ug programu. Drugà – indywidualni
turyÊci zmotoryzowani; sà bardzo mobilni,
chcà wiele prze˝yç. Wreszcie trzecia grupa
to turyÊci „aktywni” – na rowerze, w kaja-
ku, na koniu, pieszo. Przede wszystkim
interesuje ich pobyt na Êwie˝ym powietrzu,
wÊród pi´knej przyrody, a przy okazji ch´t-
nie coÊ zwiedzà. Zadajmy sobie pytanie: czy
na goszczenie takich turystów przygotowa-
ny jest region ∏ódzki? Region, gdzie nie ma
gór, morza, jezior, puszczy! Region, przez
swojà histori´ troch´ sztuczny: cz´Êç
Mazowsza, pogranicze Wielkopolski, 
Âlàska, Ma∏opolski i Kujaw. Wydaje si ,́ 
˝e z góry skazany jest na niepowodzenie.
Tak jednak nie jest. W ¸ódzkiem mo˝na
wypoczàç i poznaç historyczne zabytki.
Turystyka to kultura, i w tym kontekÊcie
wszyscy jesteÊmy turystami.

A jaki jest turystyczny wizerunek naszego
województwa?

Uwa˝am, ˝e nale˝y wydobyç naszà spe-
cyfik´: historyczne miejscowoÊci, wielokul-
turowoÊç, „dzikoÊç” du˝ych rzek, folklor
czy wreszcie wszechobecne pamiàtki indu-
strializacji. Z tego, co mamy, nale˝y „stwo-
rzyç” atrakcje dla tych wszystkich wymie-
nionych grup turystów. Konieczna jest rewi-
talizacja centrów historycznych miast, aby
wszystkie starówki mia∏y swój klimat.
Dobrymi przyk∏adami sà Wieluƒ, ¸´czyca,
Kutno, ¸owicz, Wieruszów – tam a˝ si´
chce spacerowaç. Uroku nabierajà ma∏e
miasteczka Uniejów, Zelów, ale tych odno-

wionych, atrakcyjnie wyglàdajàcych jest
stanowczo za ma∏o. Niestety, sà miasta 
w regionie, o których mo˝na powiedzieç, 
˝e sà zupe∏nie bez wyrazu. Region ∏ódzki
nie jest postrzegany jako turystyczny. 
Bardziej wÊród turystów znane sà nasze
subregiony: ∏owicki, wieluƒski, nadpilicki,
sieradzki oraz miasto ¸ódê. Tak si´ dzieje,
˝e turyst´ przewa˝nie „przyciàga” jeden
g∏ówny motyw, zaÊ otoczenie i okolice zwie-
dza si´ przy okazji. ¸ódê to Piotrkowska,
cmentarz ˝ydowski, Ksi´˝y M∏yn. W woje-
wództwie: Nieborów-¸owicz, Piotrków-
Sulejów, ¸´czyca-Tum, Sieradz-Warta,
Spa∏a, Wieruszów. Atrakcjami sà: parki
krajobrazowe, zalew Sulejowski i Jeziorsko.

Jakie sà dziÊ oczekiwania turysty?
W XXI wieku warunkiem koniecznym

przybycia turystów jest dobre spanie, jedze-
nie, rozrywka – wszystko za odpowiednià
cen´! Nie musi byç drogo, powinno byç na
ka˝dà kieszeƒ; standardem powinna byç na
przyk∏ad mo˝liwoÊç p∏acenia kartà. Rozwi-
ni´ta sieç ró˝nej klasy miejsc do spania – od
schronisk po hotele, „klimatyczne” restau-
racje i bary z regionalnà kuchnià; co wa˝ne:
z mo˝liwoÊcià siedzenia na dworze, w ∏ad-
nym otoczeniu, ciekawe miejsca do spotkaƒ
towarzyskich i do zabawy. To wszystko
zatrzyma turyst .́ Niestety, ta newralgiczna
dla rozwoju turystyki dzia∏alnoÊç w naszym
regionie pozostawia wiele do ˝yczenia. 
Sà takie miejsca, które wstyd pokazaç.

W dziedzinie promocji zrobiliÊmy jednak
krok do przodu.

Ale za ma∏y. O regionie powinno byç
wsz´dzie g∏oÊno, poczàwszy od Internetu,
przez bran˝owe targi i gazety. Internet to
ogrom informacji, tu koniecznie trzeba
szybko „daç si´ znaleêç”. Musi bezb∏´dnie
dzia∏aç kompetentny i atrakcyjny woje-

wódzki portal turystyczny. Ponadto
potrzebne sà ró˝norakie wydawnictwa 
i rozwini´ta sieç punktów informacji tury-
stycznej. W tej dziedzinie widz´ wielkie
braki. Niektóre samorzàdy wydajà na tury-
styk´ „resztki” swoich bud˝etów, traktujàc
jà jak z∏o konieczne. Niech´ç radnych do
inwestowania w wydawnictwa i prezentacje
targowe jest powszechna. Wiele tzw. folde-
rów o miastach, gminach i powiatach
upstrzonych jest reklamami, przez co
odstrasza czytelników. Na si∏´ „wciskane”
na jednej stronie z tekstem polskim obce
t∏umaczenia, cz´sto kiepskie tematycznie
fotografie, malutka czcionka, du˝e twarze
przedstawicieli lokalnych w∏adz – to odstra-
sza! Pozorna oszcz´dnoÊç – wydawnictwo
wykonane za pieniàdze z reklam – w efekcie
powoduje, ˝e tego typu „materia∏y promo-
cyjne” trafiajà do kosza. Publikacje muszà
byç ró˝norodne, od masowych tanich 
ulotek i folderków po dro˝sze profesjonalne
przewodniki. W ¸ódzkiem brakuje sieci
punktów informacji, a jak ju˝ istnieje jakiÊ
punkt, to jest w wolne dni zamkni´ty, 
a przecie˝ wtedy jest najwi´cej turystów!
Punkty „IT” powinno mieç ka˝de wa˝ne
miejsce turystyczne, wi´ksze miasto 
i wszystkie powiaty!

Której z wymienionych na poczàtku 
dziedzin turystyki daje pan pierwszeƒstwo?

Wielkà szansà dla regionu ∏ódzkiego jest
turystyka aktywna. Ch´ç ucieczki z miasta
stworzy∏a wokó∏ ¸odzi ca∏e kompleksy
dzia∏ek letniskowych. Powszechne stajà si´
wycieczki rowerowe, jak grzyby po deszczu
wyrastajà kolejne miejsca, gdzie mo˝na
pojeêdziç konno, coraz wi´cej ludzi ma
samochody terenowe, chce p∏ywaç kajaka-
mi. W tej dziedzinie nasz region ma wiele
do zaoferowania. Powstaje sieç szlaków
rowerowych i konnych – powiaty: wieru-
szowski, podd´bicki, wieluƒski, kutnowski,
zgierski. Nad Wartà, Pilicà i Rawkà coraz
∏atwiej mo˝na wypo˝yczyç kajak.

Czy tzw. produkty turystyczne nie zach´-
cajà do odwiedzania naszego regionu?

TuryÊcie, szczególnie zagranicznemu,
„sprzedaje” si´ kawa∏ek przestrzeni w regio-
nalnym produkcie turystycznym. Pytanie,
czy istniejà w ̧ ódzkiem regionalne produk-
ty turystyczne, pozostawiam otwarte. 
Nie chc´ nikogo uraziç, ale ja takiego nie
znam. Dopiero stworzenie prawdziwej 
oferty pozwoli w przysz∏oÊci przyciàgnàç
turystów z Polski i Europy. Jestem przeko-
nany, ˝e powiàzanie aktywnego wypoczyn-
ku z rozwini´tà bazà noclegowà i gastrono-
micznà oraz du˝o ciekawostek „ubranych”
w produkt turystyczny, nie doÊç, ˝e pozwo-
li atrakcyjnie odpoczàç mieszkaƒcom regio-
nu, ale te˝ zainteresuje turystów krajowych
i zagranicznych.

Rozmawia∏: 
W∏odzimierz Mieczkowski

Wywiad miesiàca

Rozmowa z Tomaszem Dronkà, prezesem oddzia∏u PTTK w ¸asku

Co sprzedaç turyÊcie?
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Kiernozia – gmina po∏o˝ona w pó∏nocnej
cz´Êci regionu, na granicy z województwem
mazowieckim, jest organizatorem corocznego
Êwi´ta dzika. I choç od lat nale˝y do najs∏abiej
zalesionych gmin powiatu ∏owickiego, to ̋ ywa
jest tutaj legenda, ˝e w Kiernozi wypoczywa∏
i polowa∏ Jagie∏∏o, który przed wyprawà na
Grunwald w tutejszych zasobnych w zwierzy-
n´ lasach, poleci∏ przygotowaç odpowiednie
zasoby mi´sa. Stàd te˝ dzik w herbie gminy 
i nazwa kiernoz – dzik. Wspó∏czeÊnie, lasy 
zajmujà zaledwie 220 hektarów spoÊród 
76 kilometrów kwadratowych obszaru gminy.

Kiernozia jest gminà typowo rolniczà, wi´k-
szoÊç jej mieszkaƒców pracuje we w∏asnych
gospodarstwach rolnych. Z roku na rok
zwi´ksza si´ ich Êrednia powierzchnia. Jeszcze
kilka lat temu by∏o to oko∏o 8 ha, teraz 10. 
– Starzy mieszkaƒcy umierajà, ziemi´ kupujà
m∏odzi. Bardzo du˝o m∏odych rolników stara
si´ o dofinansowanie z funduszy europejskich.
To jeden z plusów naszego wejÊcia do unii
– mówi wójt gminy Zenon Kaêmierczak. 
– Z drugiej jednak strony rolników przera˝a
biurokracja – wype∏nianie wniosków. Od tego
roku obowiàzuje wymóg sporzàdzania za∏àcz-
ników graficznych, prowadzenia ewidencji
stada, paszporty dla zwierzàt. To dla naszych
rolników coÊ zupe∏nie nowego. Bolàczkà 
sà równie˝ kwoty mleczne. W ubieg∏ym roku
cz´Êç hodowców ju˝ w listopadzie zosta∏a 
bez mo˝liwoÊci sprzeda˝y mleka, bo wyczer-
pa∏y si´ limity. Podobnie problemy majà 
np. producenci buraków cukrowych. 
Nie dziwi mnie wi´c, ˝e cz´Êç rolników czuje
si´ rozczarowana unià.

Priorytetem dla w∏adz gminy jest moderni-
zacja sieci dróg gminnych, które do 
1998 roku w∏aÊciwie nie by∏y przebudowywa-
ne. Gmina ma w zarzàdzie 130 kilometrów
dróg. Samorzàdowcy za∏o˝yli sobie, 
˝e w przysz∏oÊci 90 km powinno byç utwar-
dzone. Od poczàtku 1998 roku wybudowano
ponad 30 km dróg asfaltowych. – Co roku
staramy si´ modernizowaç pi´ç, szeÊç kilo-
metrów dróg, ale to jest kropla w morzu
potrzeb – mówi Monika Krysztofiak, odpo-

wiedzialna w urz´dzie gminy m.in. za promo-
cj .́ – Generalnie inwestycje skupione sà 
na rozbudowie infrastruktury drogowej. 

Pieniàdze na te inwestycje pochodzi∏y
dotychczas z bud˝etu gminy i wojewódzkiego
Funduszu Gruntów Rolnych i LeÊnych. 
– Z∏o˝yliÊmy trzy projekty, w tym dwa dro-
gowe o dofinansowanie z funduszy struktu-
ralnych, niestety nasze wnioski zosta∏y
odrzucone ze wzgl´du na brak Êrodków
finansowych. Ârodki, jakie województwo
∏ódzkie otrzyma∏o na najbli˝sze lata, w moim
odczuciu by∏y zbyt skromne – mówi wójt. 

Mimo problemów finansowych i skromne-
go bud˝etu, który w tym roku wynosi nieca-
∏e 6 mln z∏, i wydatków przekraczajàcych 

6,5 mln pod koniec ubieg∏ego roku, uda∏o si´ 
w gminie zakoƒczyç budow´ stacji uzdatnia-
nia wody w Woli St´powskiej. Ca∏kowity
koszt tej inwestycji przekroczy∏ 720 tys. z∏. 
– To by∏a koniecznoÊç – podkreÊla Monika
Krysztofiak. – W paêdzierniku oddaliÊmy 
do u˝ytku nowa stacj´, a w grudniu popsu∏a
si´ stara. Na szcz´Êcie ca∏a gmina jest ju˝
zwodociàgowana. Teraz marzy nam si´
budowa oczyszczalni Êcieków i kanalizacji,
ale bez wsparcia z funduszy europejskich
trudno b´dzie nam zrealizowaç ten projekt.

W ostatnich latach samorzàd przeprowa-
dzi∏ kompleksowy remont szko∏y podstawo-
wej – dobudowano do niej gimnazjum. 
Szko∏y posiadajà bardzo dobrze wyposa˝one
pracownie komputerowe z dost´pem 
do Internetu. W Kiernozi dzia∏a równie˝
przedszkole samorzàdowe, które wbrew obie-
gowej opinii, ˝e na wsi rodzice nie posy∏ajà
dzieci do przedszkola, nie narzeka na brak
przedszkolaków. Rodzice coraz lepiej zdajà
sobie spraw ,́ ˝e kontakt z rówieÊnikami 
i mo˝liwoÊç edukacji od najm∏odszych lat jest
inwestycjà w przysz∏oÊç dziecka. Zresztà, 
jak podkreÊla wójt Kiernozi, to w∏aÊnie m∏o-
dzi sà najwi´kszym kapita∏em gminy. Trudno
jednak zatrzymaç m∏odych na wsi. – Bolàcz-
kà jest to, ˝e nie ma dla nich na wsi alterna-
tywnego zatrudnienia. Za miastem przyjem-
nie si´ mieszka, zw∏aszcza latem, ale trzeba 
z czegoÊ ˝yç. Wbrew temu co podajà media, 
˝e na wejÊciu do unii najwi´cej finansowo sko-
rzystali rolnicy, praca na roli jest bardzo ci´˝-
ka i dochody rolników relatywnie coraz ni˝sze  
– mówi wójt. Dlatego marzy si´ mu przedsi´-
biorca, który zainwestowa∏by w Kiernozi.
Gmina dysponuje odpowiednià dzia∏kà. 
Na razie jednak w∏adze samorzàdowe  planu-
jà dalsze inwestycje drogowe, jeszcze w tym
roku powinna si´ rozpoczàç termomoderniza-
cja budynku Urz´du Gminy, a ju˝ 13 lipca 
w Kiernozi odb´dzie si´ „Dzieƒ kiernozkiego
dzika”, impreza która ∏àczy histori´ przeplata-
jàc si´ ze wspó∏czesnoÊcià. Z uwagi na legend´
i herb gminy najwa˝niejszymi punktami
b´dzie polowanie na dzika, bieg z dzikiem 
i oczywiÊcie konsumpcja pieczonego dzika. 

(jm)

Do atrakcji turystycznych gminy nale˝y koÊció∏
parafialny p.w. Êw. Ma∏gorzaty z XVI wieku, 
w którym znajduje si´ krypta Marii Walewskiej
z rodu ¸àczyƒskich. Zespó∏ pa∏acowo-parkowy
rodu ¸àczyƒskich w Kiernozi z poczàtku 
XIX wieku w ostatnim czasie zosta∏ 
odrestaurowany przez prywatnego dzier˝awc´. 

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

Z dzikiem w herbieZ dzikiem w herbie

Przedszkole samorzàdowe w Kiernozi
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25 kwietnia na 55. sesji sejmiku zarzàd
województwa otrzyma∏ absolutorium 
za 2005 rok. Radni przyj´li te˝ sprawozdanie
z wykonania ubieg∏orocznego bud˝etu woje-
wództwa ∏ódzkiego. Przed sesjà na posiedze-
niu Komisji Rewizyjnej radni jednog∏oÊnie
pozytywnie zaopiniowali wykonanie bud˝etu
województwa ∏ódzkiego i wystàpili z wnio-
skiem do sejmiku o udzielenie zarzàdowi
absolutorium. Wszystkie komisje sta∏e sejmi-
ku równie˝ pozytywnie zaopiniowa∏y spra-
wozdanie z wykonania bud˝etu w dzia∏ach
dotyczàcych prac komisji. Regionalna Izba
Obrachunkowa w ¸odzi uchwa∏à z  24 kwiet-
nia 2006 roku nie zg∏osi∏a zastrze˝eƒ do
wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie
zarzàdowi absolutorium i pozytywnie zaopi-
niowa∏a sprawozdanie bud˝etowe. Z wystà-
pienia skarbnika województwa ∏ódzkiego
dowiedzieç si´ mogliÊmy o dochodach woje-
wództwa, które w ubieg∏ym roku wynios∏y
ponad 312 milionów z∏. Wydatki zamkn´∏y
si´ natomiast kwotà 321 milionów z∏. 
Ich struktura kszta∏towa∏a si´ nast´pujàco:
dotacje stanowi∏y – 36,8% wykonanego
bud˝etu (to g∏ównie transport oraz ∏àcznoÊç,
kultura, polityka spo∏eczna), wydatki bie˝àce
– 43%, natomiast wydatki majàtkowe 
– 20,2%. Po rozpatrzeniu i przyj´ciu sprawoz-
dania z wykonania bud˝etu zarzàd woje-
wództwa ∏ódzkiego otrzyma∏ absolutorium.
Za przyj´ciem uchwa∏y by∏o 21 radnych,
przeciw g∏osowa∏o 10, a jeden radny wstrzy-
ma∏ si´ od g∏osu. 

W dyskusji klubowej nad absolutorium dla
zarzàdu radni powiedzieli mi´dzy innymi:

SSttaanniiss∏∏aaww OOllaass 
(PSL):
Chcia∏bym skupiç si´ na sprawach kultury

i dziedzictwa narodowego, realizowanych za
pomocà Êrodków bud˝etowych samorzàdu
województwa. Samorzàd województwa na
miar´ mo˝liwoÊci finansowych wspiera dzia-
∏alnoÊç instytucji i placówek kultury w regio-
nie, wykazujàc przy tym dba∏oÊç o Êrodowi-
sko artystyczne. DziÊ znakami rozpoznaw-
czymi naszego województwa sà takie instytu-
cje, jak: Muzeum Archeologiczne, Muzeum
Sztuki, Teatr Wielki, Filharmonia ¸ódzka,
Teatr im. S. Jaracza. W∏asnà dzia∏alnoÊcià
statutowà wzbogacajà pejza˝ kulturalny
regionu ¸ódzki Dom Kultury, Wojewódzka 
i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Pi∏sud-
skiego, Muzeum Archeolo-
giczne i Etnograficzne oraz
promieniujàce w kraju i za
granicà Muzeum Sztuki.
Wykonanie w ubieg∏ym
roku dokumentacji na
adaptacj´ i remont budyn-
ku pofabrycznego pozwoli
na znaczne zwi´kszenie
powierzchni wystawienni-
czej bogatych zbiorów
muzeum. Przechodzàc do
problematyki zdrowia, pra-
gn´ podkreÊliç, ˝e jednym 
z najwa˝niejszych zadaƒ
stojàcych przed w∏adzami
samorzàdu województwa
jest podniesienie standar-

dów leczenia pacjentów i warunków pracy
personelu medycznego. Zarzàd wojewódz-
twa, majàc na uwadze trudnà sytuacj´ podle-
g∏ych placówek ochrony zdrowia, aktywnie
uczestniczy w absorpcji funduszy struktural-
nych. Dobrze uk∏ada∏a si´ te˝ wspó∏praca 
z administracjà rzàdowà. Klub Radnych PSL
naszego sejmiku pozytywnie ocenia realizacj´
bud˝etu i b´dzie g∏osowa∏ za przyj´ciem obu
uchwa∏.

WWiieess∏∏aaww GGaarrssttkkaa 
(SLD):
W wystàpieniu chcia∏bym odnieÊç si´ do

dwóch rzeczy, do dwóch wa˝nych zagadnieƒ.
Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa,
jak i kontrola kompleksowa, która by∏a pro-
wadzona w sejmiku, stwierdzi∏y, i˝ ustawa 
o finansach publicznych i ustawa o zamówie-
niach publicznych w ˝aden sposób nie zosta-
∏y naruszone. To jest istotne nie tylko z tego
wzgl´du, ˝e nie by∏o ch´ci ∏amania tych
ustaw, ale wiemy, jak one sà trudne w reali-
zacji, jak ∏atwo natknàç si´ na „min´”. 
Niepokojàce natomiast wydaje si´ byç jedy-
nie to, ˝e nie wszystkie pieniàdze z ubieg∏o-
rocznego bud˝etu zosta∏y wykorzystane.
Klub Radnych SLD b´dzie g∏osowa∏ za przy-
j´ciem sprawozdania z wykonania bud˝etu
województwa ∏ódzkiego za 2005 rok oraz 
za udzieleniem absolutorium zarzàdowi
województwa ∏ódzkiego.

JJoollaannttaa MMiittkkaa 
(Samoobrona):
Opinia Komisji Rewizyjnej i RIO oparta

jest wy∏àcznie na wynikach analizy przed∏o-
˝onych przez zarzàd dokumentów i dotyczy
jedynie formalnoprawnych aspektów wyko-
nania bud˝etu, sporzàdzonych przez Depar-
tament Finansów. W ˝aden sposób nie
mo˝emy zrozumieç logiki w podpisywaniu
umowy z Ministerstwem Kultury na finanso-
wanie Muzeum Sztuki. W celu ratowania
szpitali wojewódzkich por´czyliÊmy dla tych
placówek kredyty. Ju˝ dziÊ wiadomo, ˝e nie

Z prac sejmiku

Absolutorium dla Zarzàdu
55. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego
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wszystkie placówki poradzà sobie z ich sp∏a-
tà. Nawet szpitale, które dosta∏y wysokà
dotacj´, majà problemy z zamkni´ciem pro-
cedur procesu restrukturyzacji. Na pokrycie
zobowiàzaƒ szpitali posz∏y ogromne pienià-
dze z bud˝etu województwa. Tylko czy w ten
sposób poprawi∏a si´ opieka medyczna 
w tych placówkach? Koalicja, która wybra∏a
taki zarzàd, tu ma wi´kszoÊç i wynik g∏oso-
wania jest ∏atwy do przewidzenia. Samo-
obrona jednak do tego r´ki nie przy∏o˝y 
i b´dziemy g∏osowaç przeciw udzieleniu
absolutorium.

MMiicchhaa∏∏ KKrróóll 
(LPR):
Dzisiaj stajemy przed decyzjà udzielenia

bàdê nie absolutorium w ostatnim roku
naszej kadencji. Czy to by∏ rok dobry dla
samorzàdu województwa ∏ódzkiego, czy te˝
by∏ to rok stracony? Niestety, to by∏ rok stra-
cony, bo absolutorium to nie jest sprawdzenie
tego, czy wszystkie s∏upki si´ zgadzajà i czy
dobrze pracowa∏a pani skarbnik, bo przy
tym, co napisa∏a RIO, generalnie jest w tym
zakresie w porzàdku. Natomiast w ciàgu ca∏e-
go roku nie by∏o nie tylko spójnej polityki
zarzàdu jako organu kolegialnego, ale ˝adnej
polityki. Gdzie jest pomys∏ na szybkà kolej
pomi´dzy ¸odzià a Warszawà we wspó∏pra-
cy z samorzàdem mazowieckim i rzàdem? 
W jaki sposób wydatkowane sà pieniàdze na
promocj´? Tutaj wydano grubo ponad 
2 mln z∏. MyÊmy g∏osowali o takie Êrodki w
trakcie uchwalania bud˝etu, ale wyraênie w
trakcie debaty bud˝etowej, wyst´pujàc w
imieniu klubu, mówi∏em, ˝e naszym zdaniem
te Êrodki powinny iÊç przede wszystkim na
promocj´ poprzez Internet i nawiàzujàce do
regionu gad˝ety. Z ubolewaniem stwierdza-
my, ˝e grubo ponad po∏ow´, grubo ponad 
1 mln z∏ z tych Êrodków zosta∏o wydane na
wyjazdy i imprezy. Taka struktura wydatków
w tym zakresie jest z∏a. I to naprawd´ 
w mniejszym stopniu chyba s∏u˝y∏o rzeczywi-
stej promocji województwa, a obawiam si´,
˝e bardziej s∏u˝y∏o to wysokim urz´dnikom,
mo˝e cz´Êci radnych. Z radoÊcià na margine-

sie konstatuj´, oszcz´dnoÊci w funkcjonowa-
niu Regionalnego Biura w Brukseli. Nie
mo˝emy g∏osowaç za absolutorium przy tym,
co w ciàgu tego roku si´ dzia∏o. 

LLeesszzeekk KKoonniieecczznnyy 
(Klub Aktywnych Radnych):
Nie ukrywam, ˝e z du˝ym zainteresowa-

niem wys∏ucha∏em moich przedmówców 
i jak zwykle nachodzi mnie refleksja. Jak to
si´ dzieje, ˝e przez ca∏y rok wszyscy funkcjo-
nujemy w komisjach sejmikowych i na tych
komisjach jakoÊ nie potrafimy zwróciç sen-
sownej uwagi zarzàdowi. Nie wyst´pujemy 
z konkretnymi wnioskami, w jaki sposób
polepszyç trudnà sytuacj´ w jednej czy dru-
giej dziedzinie. 

A jak przychodzà tzw. sesje plenarne, 
to wtedy po tym praktycznie zaniechaniu
pracy w komisji, przynajmniej merytorycznej
dyskusji w niej, na sesjach plenarnych 
w obecnoÊci telewizji, prasy, radia, znajduje-
my cudowne recepty na uzdrowienie funk-
cjonowania samorzàdu. To jest ju˝ ostatnia
sesja absolutoryjna w tej kadencji. 
Ju˝ w nast´pnej za bie˝àcy rok – to inny
sk∏ad sejmiku b´dzie ocenia∏ prac´ zarzàdu. 
I myÊl´, ˝e mo˝na wyciàgnàç wiele wnio-
sków, a szczególnie, kiedy przeczyta si´
poszczególne protoko∏y z sesji tzw. absoluto-
ryjnych. Proponuj´ szanownej opozycji zaj-
rzeç do ubieg∏orocznego protoko∏u z sesji,
kiedy by∏o dyskutowane udzielenie absoluto-
rium zarzàdowi, którego ju˝ nie by∏o, 
bo w koƒcu grudnia zosta∏ wymieniony. Pro-
ponuj´ zweryfikowaç z dzisiejszymi datami.
Wychodzi to nad wyraz ciekawa lektura. 
I myÊl´, ˝e to jest takie „memento” na dalsze
funkcjonowanie naszych radnych sejmiku.
Uwa˝am, ˝e nale˝a∏oby zwróciç uwag´ na
uk∏ad wspó∏pracy z Urz´dem Wojewódzkim,
bo to jest szczebel, na którym opóênia si´ pro-
cedura pozyskiwania Êrodków z UE. Bud˝et
pod kierownictwem pani skarbnik wykonany
zosta∏ w miar´ pozytywnie. Klub Aktywnych
Radnych b´dzie g∏osowa∏ po pierwsze 
za przyj´ciem sprawozdania, po drugie 
za udzieleniem absolutorium temu zarzàdowi.

Z prac sejmiku

Z szacunków Âwiatowej Organizacji Zdro-
wia wynika, ˝e na drogach Êwiata Êrednio, 
co 30 sekund ginie jeden cz∏owiek. TrudnoÊç
przekonania ca∏ego spo∏eczeƒstwa, w tym
nawet niektórych polityków, o wielkoÊci
zagro˝enia zdrowia i ˝ycia, a tak˝e o rozmia-
rach strat spo∏eczno-ekonomicznych, jest
jeszcze pog∏´biana przez sposób postrzega-
nia tego zagadnienia przez media. Bowiem
programy edukacyjne kszta∏tujàce Êwiado-
moÊç spo∏ecznà w tym zakresie trudno prze-
kazaç jako atrakcyjny materia∏, który zwi´k-
szy oglàdalnoÊç czy nak∏ad dziennika. 
Na przyk∏ad, czy mo˝na nazwaç dzia∏aniem
edukacyjnym medialnà dyskusj´ o tym, 
czy stra˝nikom miejskim wolno u˝ywaç foto-
radarów, albo reklamowaç spray do utajnia-
nia numerów rejestracyjnych. Jednak, 
aby uczciwie oceniç sytuacj ,́ wrzuçmy
kamyczek do innego ogródka, np. zdejmo-
wanie znaków po zakoƒczeniu robót drogo-
wych lub wydawanie zgody bàdê niereago-
wanie na zaÊmiecanie poboczy dróg rekla-
mami utrudniajàcymi czytelnoÊç znaków
drogowych. Ale to ju˝ nie media.

Sytuacja ta niestety dotyczy tak˝e tego, 
co dzieje si´ na drogach naszego wojewódz-
twa, a w szczególnoÊci na najbardziej
ucz´szczanej drodze krajowej nr 1. Analiza 
i diagnoza sytuacji, szczególnie na „jedynce”,
by∏y przedmiotem posiedzenia Komisji Bez-
pieczeƒstwa i Porzàdku Publicznego naszego
Sejmiku. Drogà – przebiegajàcà  przez Êród-
mieÊcie ¸odzi – wje˝d˝a do miasta dziennie
ok. 25 000 pojazdów i mniej wi´cej tyle
samo opuszcza jego granice. OczywiÊcie nie
liczàc ruchu lokalnego. Ze wzgl´du na du˝e
nasilenie ruchu i na d∏ugie odcinki pokony-
wane na drodze nr 1 przez kierowców 
w chwili obecnej droga Nr 1 nale˝y do poten-
cjalnie najniebezpieczniejszych. Sytuacja ta
spowodowana jest bardzo wieloma czynni-
kami takimi jak np. z∏y stan nawierzchni 
w bardzo wielu miejscach, brak poboczy,
du˝a iloÊç niebezpiecznych skrzy˝owaƒ 
i ma∏ych miejscowoÊci, wiosek znajdujàcych
si´ bezpoÊrednio przy drodze, brak w∏aÊciwej
liczby parkingów i miejsc obs∏ugi podró˝-
nych, brak w∏aÊciwego oÊwietlenia po
zmierzchu miejsc niebezpiecznych, czy te˝
du˝a liczba rowerzystów i pieszych porusza-
jàcych si´ po drogach, szczególnie w blisko-
Êci ma∏ych miejscowoÊci i wsi. Dlatego 
z zadowoleniem Komisja Bezpieczeƒstwa 
i Porzàdku Publicznego przyj´∏a zapropono-
wany przez Centrum Bezpieczeƒstwa Ruchu
Drogowego program „Bezpieczna 1“.

Program 
Bezpieczna 1
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13 kwietnia br. odby∏o si´ posiedzenie
Komisji Kontaktów z Zagranicà i Wspó∏-
pracy Regionalnej, poÊwi´cone planom
promocji i wspó∏pracy zagranicznej woje-
wództwa ∏ódzkiego oraz dzia∏alnoÊci
Regionalnego Biura Województwa ¸ódz-
kiego w Brukseli. W trakcie spotkania
pozytywnie oceniono prac´ naszej placówki
w Brukseli w roku 2005 i w pierwszym
kwartale 2006 roku. Jednym z tematów dys-
kusji by∏a poruszona podczas Konwentu
Marsza∏ków kwestia utworzenia 
w Brukseli – na wzór kilku innych krajów
europejskich – „Domu Polskiego”, zrzesza-
jàcego wszystkie polskie biura regionalne.
Mówiono równie˝ o przysz∏oÊci placówki 
i mo˝liwych scenariuszach jej dalszego roz-
woju, przede wszystkim w kontekÊcie zain-
teresowania w∏àczeniem si´ w jej finanso-
wanie kilku miast z regionu – Piotrkowa
Trybunalskiego, Skierniewic, Radomska 
i Sieradza. Dyrektor RBW¸ w Brukseli
Mariusz Mielczarek, oceniajàc plany na
przysz∏oÊç zaznaczy∏, ˝e wyzwaniem dla
samorzàdu województwa jest dà˝enie do
rozbudowania szerokiego partnerstwa
regionalnego, opartego przede wszystkim
na Êcis∏ych relacjach z silnym partnerem,
czyli z miastem ¸ódê, z którym obecna
wspó∏praca na terenie Brukseli uk∏ada si´

w∏aÊciwie. Do wspó∏dzia∏ania w zakresie
prowadzenia naszej placówki powinna w∏à-
czyç si´ równie˝ jak najwi´ksza liczba pod-
miotów z województwa ∏ódzkiego, nie tylko
przedstawicielstw powiatów i gmin, ale
równie˝ izb gospodarczych, organizacji
pozarzàdowych oraz wy˝szych uczelni. 
W ten sposób placówka zbli˝y∏aby si´ do
modelu dzia∏alnoÊci, znanego i praktyko-
wanego w wielu brukselskich przedstawi-
cielstwach regionów z Europy Zachodniej.
Funkcjonujà one obecnie jako swoiste plat-
formy, reprezentujàce regionalne podmioty,
które chcia∏yby zadbaç o ochron´ swoich
szeroko rozumianych interesów wobec
instytucji UE oraz czynnie uczestniczyç 
w procesach zachodzàcych obecnie na
europejskiej arenie. Pracownicy Departa-
mentu Promocji i Wspó∏pracy Zagranicznej
przedstawili na posiedzeniu program pro-
mocji województwa na 2006 rok. Doku-
ment zawiera plan tegorocznego zaanga˝o-
wania województwa w targach i imprezach
masowych oraz w projektach wydawni-
czych. Program odnosi si´ równie˝ do roz-
woju wspó∏pracy z regionami partnerskimi. 

DDzziiaa∏∏ zz pprraacc sseejjmmiikkuu pprrzzyyggoottoowwuujjee
ZZbbiiggnniieeww WWoojjttkkoowwiiaakk

Z prac komisji

Polska powinna byç krajem przyjaznym i bez-
piecznym o dobrze zorganizowanym systemie
bezpieczeƒstwa ruchu drogowego, ˝yczliwych
i przyjaznych uczestnikach ruchu. Paƒstwem
z bezpiecznà infrastrukturà drogowà, skutecz-
nym systemem nadzoru nad ruchem i ratownic-
twem drogowym. To misja programu Gambit
2005 realizowanego w naszym województwie.

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

G∏ównym za∏o˝eniem tego programu jest
poprawa bezpieczeƒstwa u˝ytkowników
drogi nr 1. Dzia∏ania te b´dà realizowane
m.in. poprzez: 

* stworzenie jednolitego systemu informa-
cyjnego na drodze, na mapach, w materia-
∏ach promujàcych regiony i miasta, w Inter-
necie i w mediach

* wspó∏prac´ z sieciami telefonii komórko-
wej poprzez uruchomienie telefonów wspo-
magajàcych ratownictwo oraz informacje
SMS i strony www.

* skoordynowanie, rozbudowanie i wypo-
sa˝enie systemu pomocy medycznej w opar-
ciu o dzia∏ajàce przy drogach instytucje
poprzez wprowadzenie PPP i wyposa˝enie 
w defibrylatory automatyczne, przygotowa-
nie kadry i w∏aÊciwe oznakowanie. 

* budow´ systemu profesjonalnej pomocy
drogowej, wyposa˝onej w dobry, nowocze-
sny sprz´t, poprzez stworzenie systemu prze-
kazywania informacji umo˝liwiajàcych 
szybkie i skuteczne dzia∏anie. 

- To jedna z przyczyn akceptacji dzia∏aƒ 
w ramach programu Bezpieczna 1 – jak
stwierdzi∏a przewodniczàca Komisji Bezpie-
czeƒstwa i Porzàdku Publicznego  AAnnnnaa
AAddaammsskkaa. Tym bardziej ˝e program 
„Bezpieczna 1“ jest has∏em wywo∏awczym,
dzia∏aniem pilota˝owym, które jeÊli sprawdzi
si´ w skali wojewódzkiej, pozwoli na wyko-
rzystanie dotychczasowych doÊwiadczeƒ,
rozwiàzaƒ czy sugestii w zakresie poprawy
ruchu drogowego na innych drogach krajo-
wych, wojewódzkich oraz lokalnych 
w naszym kraju. To kolejna ju˝ inicjatywa,
która zrodzi∏a si´ w województwie ∏ódzkim, 
a przeniesiona zostanie na inne obszary kraju.

Komisja Kontaktów 
z Zagranicà 
i Wspó∏pracy Regionalnej 
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Miasto Zgierz od kilku lat tworzy nowà to˝sa-
moÊç, w której, oprócz rozwijajàcej si´ gospodar-
ki, du˝à rol´ odgrywa szeroko poj´ta sztuka. 
Dwie poprzednie edycje plenerów rzeêbiarskich
wytworzy∏y galeri´ rzeêby pod chmurkà, stajàcà
si´ jednym z najbardziej rozpoznawalnych symbo-
li Zgierza. Rzeêby jednoczeÊnie sta∏y si´ produk-
tem turystycznym miasta, a same plenery kultural-
nym i turystycznym ponadregionalnym wydarze-
niem odwiedzanym przez kilka tysi´cy osób.

W tym roku od 26 kwietnia do 6 maja w Zgie-
rzu goÊci∏o kilkunastu rzeêbiarzy z zagranicznych
miast partnerskich i Polski. Nad stawem w parku
miejskim im. Tadeusza KoÊciuszki tworzyli oni
monumentalne prace, bacznie obserwowani przez
mieszkaƒców i turystów. Plener Rzeêby Monu-
mentalnej zosta∏ wpisany do krajowego kalenda-
rza imprez turystycznych Polskiej Organizacji
Turystycznej. Festiwalowi towarzyszy∏y dodatko-
we atrakcje: imprezy kulturalne, warsztaty rzeêby
i wyst´py artystyczne. BezpoÊredni kontakt z arty-
stami w momencie ich pracy, oglàdanie procesu
twórczego, mo˝liwoÊç kontaktu z twórcà i prze-
kazania mu w∏asnych sugestii sprawia, ˝e odwie-
dzajàcy plener majà szans´ uczestniczenia 
w powstawaniu dzie∏a. Plener dzi´ki swojemu cha-
rakterowi jest doskona∏à propozycjà na sp´dzenie
weekendu majowego. Oferta skierowana jest 
do wszystkich z rejonu województwa ∏ódzkiego,
którzy nie planujà dalekich wyjazdów. Zach´ca-
my do odkrywania zakàtków naszej ziemi ∏ódz-
kiej, byç mo˝e jeszcze nie do koƒca przez czytel-
ników poznanej. Honorowy patronat nad tego-
rocznym plenerem rzeêby obj´li: prezes Zwiàzku
Miast Polskich i marsza∏ek województwa ∏ódzkie-
go. Na zakoƒczenie pleneru autorzy trzech najcie-
kawszych prac uhonorowani zostali pucharami,
wszyscy uczestnicy pleneru otrzymali upominki 
i gratulacje od Karola MaÊliƒskiego – prezydenta
miasta Zgierza i jego zast´pcy Grzegorza Gula.

Ju˝ nied∏ugo b´dzie mo˝na podziwiaç nowo
powsta∏e dzie∏a na co dzieƒ, gdy˝ ozdobià kolejne
zakàtki Zgierza. 

(jm)
fot. Urzàd Miasta Zgierza

III Mi´dzynarodowy Plener Rzeêby Monumentalnej Zgierz 2006

Galeria pod chmurkà

NNaaggrrooddyy mmaarrsszzaa∏∏kkaa wwoojjeewwóóddzzttwwaa ∏∏óóddzzkkiieeggoo
Puchary otrzymali:
II mmiieejjssccee - IRENEUSZ WIERZBA 
z Bierunia za „¸AWK¢ MI¸OÂCI“ - rzeêb´
u˝ytkowà w kszta∏cie d∏oni oplatajàcych siedzàcych
IIII mmiieejjssccee - MIECZYS¸AW ˚EBROWSKI 
z Orzysza za „ZGIERZANK¢“ 
IIIIII mmiieejjssccee - MIECZYS¸AW G¸UCH 
z Makowa Podhalaƒskiego za „POWITANIE
WIOSNY”.

Region
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Z wizytà na W´grzech 
i w Rumunii

Od 19 do 21 kwietnia delegacja woje-
wództwa ∏ódzkiego, której przewodniczy∏
marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk, przeby-
wa∏a z oficjalnà wizytà w Rumunii i na
W´grzech. W misji, na zaproszenie szefa
naszego regionu, uczestniczy∏ Tadeusz
Kaczor – konsul honorowy Republiki
W´gierskiej w ¸odzi oraz Ewa Petliƒska-
-Cha∏aj – prezes Towarzystwa Przyjaêni
Polsko-W´gierskiej.

Pierwszego dnia wizyty przedstawiciele
naszego województwa odwiedzili miasto
Arad w Rumunii, gdzie spotkali si´ w∏adza-
mi regionu. G∏ównym tematem spotkania
by∏o omówienie mo˝liwoÊci rozpocz´cia
wspó∏pracy mi´dzyregionalnej. Mówiono
równie˝ o doÊwiadczeniach Polski zwiàza-
nych z wejÊciem do Unii Europejskiej. Dele-
gacja zwiedzi∏a polskà firm´ „PORTA”,
mi´dzynarodowe lotnisko pasa˝erskie 
w Aradzie oraz terminal cargo, którego
budowa by∏a wspó∏finansowana ze Êrodków
PHARE.

Drugiego dnia pobytu w∏adze naszego
regionu przebywa∏y goÊcinnie w regionie
partnerskim Csongrad (W´gry). Spotkanie
rozpocz´∏a wizyta w Izbie Przemys∏owo-
-Handlowej, gdzie dyskutowano m.in. 
o wp∏ywie Unii Europejskiej na rozwój
gospodarczy regionu i sposobie wykorzy-
stania Êrodków unijnych oraz roli izby 
we wspó∏pracy mi´dzyregionalnej i zagra-
nicznej.

Nast´pnego dnia odby∏o si´ robocze spo-
tkanie z w∏adzami Rady Regionu w Szege-
dzie. Omówiono dotychczasowà wspó∏pra-

c´ oraz nakreÊlono  ramy na nast´pne lata.
Opierajàc si´ na doÊwiadczeniach z okresu
2004-2006, obie strony wyrazi∏y ch´ç reali-
zacji wspólnych projektów finansowanych
ze Êrodków unijnych. 

Stawiç czo∏o zagro˝eniu
19 kwietnia w Centrum Szkoleniowo-

konferencyjnym Uniwersytetu ¸ódzkiego
odby∏a si´ mi´dzynarodowa konferencja
„Metody leczenia osób u˝ywajàcych sub-
stancji psychoaktywnych” pod honorowym
patronatem marsza∏ka województwa ∏ódz-

kiego Stanis∏awa Witaszczyka. Spotkanie
zorganizowa∏o Regionalne Centrum Polity-
ki Spo∏ecznej, dzia∏ajàce przy Urz´dzie
Marsza∏kowskim. Dorota Biskupska-
-Neidowska, cz∏onek zarzàdu województwa
∏ódzkiego, otwierajàc seminarium podkre-
Êli∏a: „Walka z uzale˝nieniem to walka 
z bezradnoÊcià. Pomagajàc uzale˝nionym
przywracamy spo∏eczeƒstwu wartoÊciowe
jednostki”.

Zaproszeni goÊcie, wÊród których znaleê-
li si´ przedstawiciele Ukrainy, Bia∏orusi 
i Szwecji, dyskutowali o perspektywach
usprawnienia dzia∏aƒ instytucji zajmujà-
cych si´ osobami uzale˝nionymi od narko-
tyków i alkoholu. Uczestnicy konferencji
jako najwa˝niejsze zadania, jakie stojà
przed paƒstwem, uznali zwi´kszenie nak∏a-
dów finansowych, koniecznoÊç dostosowa-
nia us∏ug do potrzeb uzale˝nionego oraz
u∏atwienie dost´pu do placówek Êwiadczà-
cych pomoc.

Z wizytà w Grazu
Delegacja województwa ∏ódzkiego prze-

bywa∏a od 19 do 21 kwietnia w stolicy part-
nerskiego regionu Styria – Grazu. Celem
wizyty w Styrii by∏o omówienie mo˝liwoÊci
wspó∏pracy pomi´dzy lotniskiem Lublinek
w ¸odzi a lotniskiem w Grazu oraz prze-
dyskutowanie wybranych kierunków roz-
woju komunikacji miejskiej w aglomeracji
∏ódzkiej na przyk∏adzie doÊwiadczeƒ part-
nerów austriackich.

Samorzàd województwa reprezentowali:
Zbigniew ¸uczak – wicemarsza∏ek woje-
wództwa ∏ódzkiego oraz Stanis∏aw Olas 
– cz∏onek zarzàdu województwa. 

Z prac zarzàdu

Wizyta delegacji województwa ∏odzkiego na lotnisku w Grazu.

W∏adze naszego regionu przebywa∏y w regionie partnerskim Csongrad na W´grzech.
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Podczas spotkaƒ rozwa˝ano mo˝liwoÊç
organizacji szkoleƒ dla polskich partnerów,
oraz przygotowanie ekspertyz dotyczàcych
rozwoju lotniska i MPK w ¸odzi. Istotnym
tematem rozmów by∏o tak˝e wykorzystanie
biopaliw, przedstawione na przyk∏adzie
gminy Mureck, w której energia elektryczna
oraz paliwa uzyskiwane sà z rzepaku.

Inwestycja 
w „serce“ szpitala 

Dzi´ki pomocy finansowej Urz´du 
Marsza∏kowskiego od 24 kwietnia hospita-
lizowani w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. M. Sk∏odowskiej-
-Curie w Zgierzu mogà korzystaç z nowo-
czesnego sprz´tu s∏u˝àcego do wykonywa-
nia diagnostyki.

W przekazaniu specjalistycznej aparatu-
ry uczestniczy∏ cz∏onek zarzàdu wojewódz-
twa Stanis∏aw Olas. Na uroczystoÊci obecni
byli równie˝ przedstawiciele w∏adz powiatu
i miasta Zgierz. 

Zak∏ad Diagnostyki Obrazowej zgier-
skiej placówki wzbogaci∏ si´ tym samym 
o aparaty s∏u˝àce do wykonywania badaƒ
RTG i USG oraz komputerowy system
zarzàdzania pracownià tomografii. Przeka-
zany sprz´t jest bezpieczny dla pacjentów 
i stwarza nieporównywalne z aparaturà
konwencjonalnà mo˝liwoÊci diagnostyki.
Ca∏kowita wartoÊç inwestycji wyniós∏a 
600 tys. z∏, z czego 450 tys. z∏ pochodzi∏o 
z bud˝etu województwa, a pozosta∏a cz´Êç
stanowi wk∏ad w∏asny szpitala. 

Rusza projekt 
„Zostaj´ w ¸odzi“

Samorzàd województwa ∏ódzkiego przy-
gotowa∏ projekt „Zostaj´ w ¸odzi“. 
Ma on pomóc przedsi´biorcom w zatrud-
nianiu wykwalifikowanych pracowników 
i powstrzymaç absolwentów wy˝szych
uczelni i szkó∏ Êrednich przed wyjazdem 
w poszukiwaniu pracy – poinformowa∏ na
spotkaniu z dziennikarzami wicemarsza∏ek
Krzysztof Makowski. Projekt zak∏ada
dostosowanie systemu nauczania do wymo-
gów rynku pracy i potrzeb pracodawców.
Uczniowie, studenci oraz bezrobotni 
i poszukujàcy zatrudnienia b´dà kszta∏ciç
si´ i podnosiç swoje kwalifikacje w zawo-
dach, na które jest lub w przysz∏oÊci b´dzie
zapotrzebowanie.

– W Wojewódzkim Urz´dzie Pracy 
– mówi∏ wicemarsza∏ek Makowski 
– powstanie baza ofert zawodów deficyto-
wych. Pracodawcy, majàcy problemy ze
znalezieniem odpowiednich pracowników,
b´dà przekazywaç do WUP drogà elektro-
nicznà oferty zatrudnienia wraz z informa-
cjà nt. oczekiwaƒ wobec kandydata.

Informacje przesy∏ane od pracodawców
zostanà poddane analizie, a na podstawie
jej wyników dowiemy si ,́ które zawody sà
deficytowe na ∏ódzkim rynku pracy. Pozwo-
li to okreÊliç, w jakich specjalnoÊciach nale-
˝y kszta∏ciç mieszkaƒców, aby zwi´kszyç ich
szans´ na zatrudnienie.

Konsultacje NSS i RPO 
w województwie ∏ódzkim

24 kwietnia w Filharmonii ¸ódzkiej
odby∏a si´ konferencja konsultacyjna doty-
czàca Narodowej Strategii SpójnoÊci 
2007-2013 (Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia) oraz Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla województwa
∏ódzkiego na lata 2007-2013. Konferencja
zorganizowa∏y: Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Urzàd Marsza∏kowski 
w ¸odzi oraz ¸ódzki Urzàd Wojewódzki.
WÊród goÊci obecni byli pos∏owie i senato-
rowie z regionu ∏ódzkiego, przedstawiciele
jednostek samorzàdu terytorialnego, Êrodo-
wisk akademickich, prasy i organizacji
pozarzàdowych. Gospodarzem spotkania
by∏ marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk, Urzàd
Wojewódzki reprezentowa∏a wojewoda
Helena Pietraszkiewicz, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego natomiast podse-
kretarz stanu Tomasz Nowakowski.

Podczas spotkania dokonano prezentacji
NSS oraz RPO dla województwa ∏ódzkiego
na przysz∏y okres programowania, 
co zaowocowa∏o dyskusjà na temat wizji
oraz wàtpliwoÊci dotyczàcych rozwoju
regionu w latach 2007-2013. Strona ministe-
rialna zobowiàza∏a si´ do uwzgl´dnienia
sugestii przedstawicieli regionu w kwestii

zmiany algorytmu dla województwa 
oraz rozbudowy regionalnego lotniska 
im. W. Reymonta. 

Obchody Êwi´ta 
Konstytucji 3 maja

ParlamentarzyÊci, przedstawiciele w∏adz
rzàdowych i samorzàdowych, organizacji
kombatanckich, ∏odzianie uczestniczyli 
w obchodach 215. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja, które rozpocz´∏y si´ 
w stolicy regionu uroczystà mszà Êwi´tà 
w intencji ojczyzny w ∏ódzkiej bazylice
archikatedralnej. Msz´ celebrowa∏ 
metropolita ∏ódzki ks. arcybiskup 
W∏adys∏aw Zió∏ek.

Samorzàd województwa reprezentowali:
wicemarsza∏ek Krzysztof Makowski, 
cz∏onek zarzàdu województwa Stanis∏aw
Olas oraz przewodniczàcy sejmiku 
województwa Jan Darnowski .

Samorzàdowcy, parlamentarzyÊci ziemi
∏ódzkiej, kombatanci oraz reprezentanci
organizacji spo∏ecznych i ∏ódzkich uczelni
oraz szkó∏ z∏o˝yli wieƒce i kwiaty na p∏ycie
Grobu Nieznanego ˚o∏nierza. UroczystoÊci
pod ∏ódzkà archikatedrà zakoƒczy∏a defila-
da kompanii honorowych wojska, policji 
i stra˝y po˝arnej. UroczystoÊci upami´tnia-
jàce 215. rocznic´ uchwalenia Konstytucji 
3 maja odbywa∏y si´ równie˝ w innych mia-
stach regionu. W Radomsku pod obeli-
skiem upami´tniajàcym uchwalenie ustawy
rzàdowej z 1791 r., a tak˝e przed Grobem
Nieznanego ˚o∏nierza, kwiaty z∏o˝y∏ mar-
sza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk. Cz∏onek
zarzàdu Stanis∏aw Olas uczestniczy∏ 
w uroczystoÊciach na uniejowskim rynku.

Z prac zarzàdu

UroczystoÊci Konstytucji 3 maja na
uniejowskim rynku.
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Spotkanie 
z ambasadorem W´gier

5 maja marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk
spotka∏ si´ w Urz´dzie Marsza∏kowskim 
w ¸odzi z ambasadorem Republiki W´gier-
skiej w Polsce Michalyem Gyorem, konsu-
lem generalnym Laszlo Szubertem i konsu-
lem honorowym Republiki W´gierskiej 
w ¸odzi Tadeuszem Kaczorem. Ambasador
W´gier goÊci∏ w ¸odzi w zwiàzku 
z obchodami 25-lecia istnienia Towarzystwa
Polsko-W´gierskiego, którego dzia∏alnoÊç
wspiera tak˝e samorzàd województwa.

Podczas spotkania omawiano dotychcza-
sowà wspó∏prac´ województwa ∏ódzkiego 
z partnerskim regionem Csongrad 
na W´grzech. Umowa o wspó∏pracy zosta∏a
podpisana 3 wrzeÊnia 2004 r. Rozmawiano
tak˝e o wspó∏pracy przy organizacji pol-
skich obchodów 50-lecia wydarzeƒ 
na W´grzech. Marsza∏ek zaprosi∏ ambasa-
dora i obu konsulów do uczestnictwa 
w tegorocznym Jarmarku Wojewódzkim,
który odb´dzie si´ pod koniec sierpnia. 

Obchody zakoƒczenia 
II wojny Êwiatowej

8 maja wicemarsza∏ek Krzysztof
Makowski, przewodniczàca Rady Miasta
¸odzi Iwona Bartosik oraz wicewojewoda
Witold Gwiazda oddali czeÊç ofiarom 
II wojny Êwiatowej w 61. rocznic´ jej zakoƒ-
czenia w Europie. Pod grobem Nieznanego
˚o∏nierza przed bazylikà archikatedralnà 
w ¸odzi kwiaty z∏o˝yli równie˝ przedstawi-
ciele organizacji kombatanckich, wojska
oraz stra˝y po˝arnej.

UroczystoÊç by∏a tak˝e okazjà do wspo-
mnienia 62. rocznicy bitwy pod Monte 
Cassino oraz batalii o Narvik (1940 r.).

"Wieczór polski" w Brukseli
Od 16 do 18 maja goÊci∏a w Brukseli dele-

gacja województwa ∏ódzkiego, z udzia∏em
Stanis∏awa Olasa – cz∏onka zarzàdu woje-
wództwa. Marsza∏ek Olas spotka∏ si´ mi´dzy
innymi z Jeremym Nagodà z Biura Wspó∏-
pracy i Pomocy Europejskiej KE, z którym
rozmawia∏ na temat unijnych projektów
dotyczàcych edukacji.

G∏ównym punktem pobytu naszej delega-
cji by∏ udzia∏ w „Wieczorze Polskim”, zorga-
nizowanym przez polskà delegacj´ przy
Europejskim Komitecie Ekonomiczno Spo-
∏ecznym (EKES) – jednym z dwóch (obok
Komitetu Regionów) organów unijnych 
o charakterze doradczym wobec instytucji UE. 

Celem imprezy by∏o przygotowanie mo˝li-
wie szerokiej promocji naszego kraju wÊród
przedstawicieli instytucji UE, pracowników
administracji unijnej, reprezentantów biur
regionalnych oraz lobbystów dzia∏ajàcych na
terenie Brukseli. Do wspó∏pracy zaproszono
tak˝e polskie regiony, które otrzyma∏y mo˝li-
woÊç zorganizowania w∏asnych stoisk promo-
cyjnych. Nie mog∏o zabraknàç wÊród nich
tak˝e naszego regionalnego stanowiska 
prezentujàcego walory kulturalne, przyrodni-
cze i gospodarcze województwa.

Podczas trwania imprezy Marsza∏ek Olas
przeprowadzi∏ wiele rozmów z licznie przyby-
∏ymi przedstawicielami Komitetu Ekono-
miczno-Spo∏ecznego oraz z reprezentantami
wielu biur regionalnych, spotka∏ si´ równie˝ 
z Ambasadorem Markiem Grelà - sta∏ym
przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej
przy Unii Europejskiej.

Pieniàdze dla Policji
550 tys. z∏. przeka˝e samorzàd wojewódz-

twa ∏ódzkiego na zadania zwiàzane z popra-
wà bezpieczeƒstwa mieszkaƒców regionu.

Pieniàdze trafià do Komendy Wojewódzkiej
Policji w ¸odzi po podpisaniu 30 maja,
umowy w tej sprawie.

– JesteÊmy pierwszym samorzàdem woje-
wódzkim w kraju, który zdecydowa∏ o dofi-
nansowaniu policji – poinformowali dzienni-
karzy marsza∏ek województwa Stanis∏aw
Witaszczyk i wicemarsza∏ek Krzysztof
Makowski 24 maja na konferencji prasowej 
w Urz´dzie Marsza∏kowskim w ¸odzi.

Pieniàdze zostanà wykorzystane na zakup
sprz´tu dla policji m.in. radarów, radiotelefo-
nów, noktowizorów, samochodów i  centrali
telefonicznej do nowej siedziby Komendy
Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.

– ChcieliÊmy przekazaç pieniàdze równie˝
na stworzenie nowych etatów w policji, nie-
stety, w tej chwili samorzàdy wojewódzkie
nie majà takiej mo˝liwoÊci – mówi∏ Krzysztof
Makowski – myÊl´ jednak, ˝e lepsze wyposa-
˝enie policji prze∏o˝y si´ na jej sprawniejsze
dzia∏anie i tym samym popraw´ bezpieczeƒ-
stwa w naszym regionie.

JeÊli 550 tys. zostanie prawid∏owo wyko-
rzystane i przyczyni si´ do poprawy bezpie-
czeƒstwa, w przysz∏ym roku samorzàd woje-
wództwa tak˝e wesprze finansowo Komend´
Wojewódzkà Policji w ¸odzi.

– Bezpieczeƒstwo mieszkaƒców regionu 
to jeden z priorytetów samorzàdu wojewódz-
twa, jeÊli tegoroczna umowa mi´dzy zarzà-
dem województwa ∏ódzkiego a policjà zosta-
nie prawid∏owo zrealizowana, w przysz∏ym
roku tak˝e dofinansujemy policj´ kwotà
nawet wy˝szà ni˝ obecnie – zadeklarowa∏
marsza∏ek Stanis∏aw  Witaszczyk.

Dzia∏ „Z prac zarzàdu“ przygotowuje
wydzia∏ prasowy

Z prac zarzàdu

Spotkanie  z abasadorem W´gier.

Obchody zakoƒczenia II wojny Êwiatowejw ¸odzi.
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1 maja min´∏y 2 lata od przystàpienia
Polski do Unii Europejskiej. Efekty nasze-
go cz∏onkostwa we wspólnocie sà ju˝
widoczne. Za 65 mln z∏, pochodzàcych 
z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego
(EFS), dla mieszkaƒców województwa
organizowane sà bezp∏atne szkolenia 
i kursy oraz prowadzone us∏ugi doradcze 
w zakresie wyboru nowego zawodu. 
Skorzysta z nich ponad 18 tys. osób zagro-
˝onych bezrobociem. 

Za pieniàdze z Brukseli mo˝emy kiero-
waç pomoc do osób pracujàcych, które
chcà si´ uczyç i rozwijaç swoje umiej´tnoÊci
zawodowe, rolników zainteresowanych pod-
j´ciem pracy w innych sferach gospodarki
oraz do pracowników restrukturyzowanych
i likwidowanych zak∏adów, dotkni´tych
zwolnieniami grupowymi. 

W ramach ZPORR Wojewódzki Urzàd
Pracy w ¸odzi rekomendowa∏ do realizacji
75 projektów szkoleniowo-doradczych.
Najwi´cej propozycji szkoleƒ powsta∏o dla
pracujàcych. Weêmie w nich udzia∏ 9 tys.
osób, które zamierzajà podjàç zatrudnienie
w innych zawodach bàdê liczà na zmian´
stanowiska lub awans u dotychczasowego
pracodawcy. Przewa˝ajà szkolenia j´zykowe
(angielski, niemiecki, francuski, hiszpaƒski,
w∏oski) i kursy komputerowe w dziedzinie
administrowania siecià, obs∏ugi programów
finansowo-ksi´gowych, tworzenia stron
internetowych. Organizowane sà równie˝

kursy przygotowujàce do zarzàdzania per-
sonelem i obs∏ugi klienta w ma∏ej firmie,
si´gania po Êrodki z UE, a tak˝e stosowa-
nia technik handlu zagranicznego oraz
marketingu i reklamy. 

Jako jeden z pierwszych kursy wspó∏fi-
nansowane z pieni´dzy unijnych zorgani-
zowa∏ Urzàd Miasta w Piotrkowie Tryb. 
W bezp∏atnej nauce j´zyka angielskiego 
i niemieckiego weêmie ∏àcznie udzia∏ 
180 mieszkaƒców miasta. Kursy j´zykowe
zorganizowa∏y równie˝: powiat be∏chatow-
ski, gmina Lubochnia, uczelnie wy˝sze,
organizacje pozarzàdowe i szko∏y j´zykowe. 
Projekt dla pracowników placówek ochrony
zdrowia przygotowa∏ Uniwersytet Medycz-
ny w ¸odzi. Lekarze, piel´gniarki, ratowni-
cy medyczni przejdà specjalistyczny kurs 
w poszukiwanym na rynku pracy zawodzie
pilota wycieczek i opiekuna zagranicznego
pacjenta turysty, korzystajàcego z us∏ug
medycznych w regionie ∏ódzkim. 

W nauce nowego zawodu weêmie te˝
udzia∏ 6,6 tys. mieszkaƒców wsi. Z myÊlà 
o nich realizowane sà kursy przyuczajàce
do zawodu magazyniera, handlowca, 
ksi´gowego i pracownika ochrony. Du˝ym
zainteresowaniem cieszà si´ kursy z zakresu
prowadzenia w∏asnej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej. 1200 rolników skorzysta ze szkoleƒ
z zakresu nauki j´zyka obcego, obs∏ugi
komputera oraz „ABC przedsi´biorczoÊci“,
prowadzonych przez Centrum Edukacji 

z Brzozowa. Dzi´ki bezp∏atnym szkoleniom
420 mieszkaƒców powiatów: kutnowskiego,
∏´czyckiego, ∏owickiego i skierniewickiego
zmieni swoje kwalifikacje zawodowe, uczàc
si´ podstaw ksi´gowoÊci i przygotowujàc do
pracy jako sprzedawca, kierownik ma∏ej
gastronomii, eurodoradca oraz sekretarka 
i asystentka. 

Fundusze unijne s∏u˝à równie˝ ratowaniu
miejsc pracy w upadajàcych zak∏adach.
Pracownicy obj´ci zwolnieniami grupowy-
mi, oprócz bezp∏atnych szkoleƒ i doradztwa
zawodowego, zyskajà zatrudnienie na
nowych stanowiskach wspó∏finansowanych
z EFS. Osoby te, w chwili utraty pracy, nie
b´dà zmuszone do przejÊcia na bezrobocie 
i rejestracj´ w urz´dach pracy. Ze wsparcia
skorzystajà dzi´ki temu 484 osoby. Praco-
dawcy nawet przez 2 lata b´dà mieç finan-
sowanà cz´Êç kosztów p∏acy i sk∏adek na
ubezpieczenie spo∏eczne zatrudnianych 
w ten sposób pracowników. 250 ∏odzian 
z likwidowanych firm weêmie udzia∏ 
w szkoleniach z zakresu sk∏adania kompu-
terów, obs∏ugi kas fiskalnych oraz obróbki
skrawaniem i spawania, a po ich zakoƒcze-
niu otrzyma prac .́ Pomocà obj´tych zosta-
nie tak˝e m.in. 182 pracowników zduƒsko-
wolskiego Zwolteksu oraz 52 osoby 
z powiatu sieradzkiego. 

Mieszkaƒcy województwa ∏ódzkiego
ch´tnie biorà udzia∏ w bezp∏atnych szkole-
niach i kursach organizowanych za unijne
pieniàdze. Podwy˝szajà swoje kwalifikacje
zawodowe, przez co stajà si´ bardziej kon-
kurencyjni na rynku pracy, a ich szanse na
znalezienie zatrudnienia rosnà. Gospodar-
czo zyskuje na tym region, który staje si´
atrakcyjnym miejscem do inwestowania.
Doceniajà to szczególnie zagraniczne firmy,
które coraz ch´tniej otwierajà u nas swoje
zak∏ady. W latach 2007-13 z Unii Europej-
skiej otrzymamy kilka razy wi´cej pieni´dzy
na pomoc dla osób zagro˝onych bezrobo-
ciem. Mo˝e to byç nawet 200 mln z∏ rocznie.
Ju˝ teraz przygotowujemy si ,́ aby pieniàdze
te równie dobrze spo˝ytkowaç. 

Pawe∏ Koz∏owski
rzecznik prasowy WUP w ¸odzi

Nabór na szkolenia ciàgle trwa. Wszystkich
zainteresowanych udzia∏em zapraszamy 
do odwiedzenia strony internetowej WUP 
w ¸odzi, poÊwi´conej funduszom unijnym
http://efs.wup.lodz.pl, gdzie znajdà paƒstwo
szczegó∏owe informacje nt. realizowanych
szkoleƒ. 

Rynek pracy

Fundusze unijne szansà na prac´

Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego w WUP w ¸odzi.
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24-26 czerwca w Miejskim Domu Kultu-
ry w Radomsku tamtejsze Towarzystwo
Âpiewacze im. Stanis∏awa Moniuszki 
organizuje II Festiwal Chóralny „Wschód 
– Zachód – Zbli˝enia”, nad którym hono-
rowy patronat objà∏ marsza∏ek wojewódz-
twa ∏ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk. Inau-
guracyjny koncert odb´dzie si´ w sali Miej-
skiego Domu Kultury, zaprezentujà si´
wszystkie bioràce udzia∏ w festiwalu zespo-
∏y. Obok chóru z Radomska wystàpià: Chór
Akademii Rolniczej im. Hugo Ko∏∏àtaja 
z Krakowa, którego dyrygentem i kierowni-
kiem artystycznym jest absolwentka Aka-
demii Muzycznej w ¸odzi  Janina Gutow-
ska, oraz  Akademicki Chór Uniwersytetu
w Ostrawie (Czechy), od blisko 40 lat znany 
w wielu krajach Europy, Japonii, Brazylii 
i Meksyku, którego dyrygentami sà: 

prof. Lumir Piwowarski i doc. Jan Spisa, 
a Êpiewajà w nim studenci, absolwenci 
oraz  wyk∏adowcy uczelni. Organizatorzy
czekajà te˝ na potwierdzenie przyjazdu
Paƒstwowego chóru „Trembita” ze Lwowa 
i chóru z Sycylii. 

W drugim dniu trwania festiwalu 
w godzinach popo∏udniowych na dziedziƒ-
cu ratusza zaplanowany jest wspólny kon-
cert wszystkich zespo∏ów. WczeÊniej chóry
zaprezentujà si´ w Êwiàtyniach w Radom-
sku i w okolicznych miejscowoÊciach.  

Towarzystwo Âpiewacze im. Stanis∏awa
Moniuszki w Radomsku nale˝y do najd∏u-
˝ej dzia∏ajàcych amatorskich zespo∏ów
muzycznych na terenie województwa ∏ódz-
kiego. Mia∏o ono na celu „szerzenie zami∏o-
wania do Êpiewu chóralnego i solowego,
muzyki symfonicznej, kwartetowej i solo-

wej, sztuki teatralnej oraz wszelkiego rodza-
ju sportów i gier prawem dozwolonych, 
w celu dostarczenia swoim cz∏onkom i ich
rodzinom mo˝liwoÊci po˝ytecznego i przy-
jemnego sp´dzania wolnego czasu, a cz∏on-
kami towarzystwa mog∏y byç osoby pe∏no-
letnie o nieposzlakowanej czci, wszystkich
stanów, bez ró˝nicy p∏ci”.   

Poczàtki  istnienia zespo∏u si´gajà 1912
roku, natomiast oficjalna dzia∏alnoÊç zapo-
czàtkowana zosta∏a  po zarejestrowaniu 
1 maja 1923 r. Koncertuje w kraju 
i za granicà. Ostatnim zagranicznym wyjaz-
dem zespo∏u by∏a na poczàtku maja br.
wizyta w Wiedniu.

Wszelkie aktualne, dotyczàce festiwalu
informacje b´dà si´ ukazywaç na stronie
internetowej zespo∏u:   www.towarzystwo-
spiewacze.prv.pl

Dyrygentem chóru jest Maciej Salski,
absolwent Akademii Muzycznej w ¸odzi,
prezesem – Danuta Horoszkiewicz.

(b.p.c.)

Zapowiedzi kulturalne

4 czerwca o godz.12 w Sali Koncertowej Fil-
harmonii ¸ódzkiej odb´dà si´ „Spotkania 
z nutkà”. B´dzie to po∏àczone z obchodami
Dnia Dziecka spotkanie jubileuszowe, jako ˝e
w tym roku przypada 15-lecie, organizowa-
nych przez Dzia∏ Upowszechniania Muzyki
Filharmonii ̧ ódzkiej, comiesi´cznych koncer-
tów adresowanych do dzieci i rodziców. 

„Spotkania z nutkà” sà spotkaniami 
ze Êwiatem muzyki. W zaczarowany Êwiat
dêwi´ków, obrazu i ruchu wprowadzajà: Gra-
˝yna Sikorska, Jolanta Miernik-Szostak 
i Aldona Kubiak. Od 15 lat towarzyszy im 
–  niegdyÊ szeÊciolatek, dziÊ student Politech-
niki ¸ódzkiej – Krzysztof Olejniczak. Rów-
nie˝ aktor Mariusz Olbiƒski na sta∏e zwiàza∏

si´ z filharmonicznymi „Nutkami”, z którymi
od samego poczàtku wspó∏pracuje tak˝e
Witold Karolak, znakomity muzyk, kompo-
zytor i aran˝er, autor muzycznego sygna∏u
tych spotkaƒ. Na jubileuszowà gal´ napisa∏
on specjalnie piosenk ,́ którà wykona solista
Teatru Wielkiego w ̧ odzi – Witold Tomczyk.

Specyfikà koncertów jest ró˝norodnoÊç
wyst´pujàcych na estradzie wykonawców.
Obok bowiem profesjonalistów – artystów
Filharmonii ¸ódzkiej, Teatru Wielkiego,
Teatru Muzycznego i Akademii Muzycznej,
wyst´puje tak˝e m∏odzie˝ ∏ódzkich i regional-
nych szkó∏ artystycznych, majà równie˝ mo˝li-
woÊç zaprezentowania si´ dzieci z przedszkoli,
szkó∏ ogólnokszta∏càcych i oÊrodków kultury. 

Autorkà pomys∏u, który spe∏nia zarówno
edukacyjne, jak i artystyczne zadanie, jest
El˝bieta Chmielewska – kierownik Dzia∏u
Upowszechniania Muzyki F¸. Przed 15 laty
„Nutki” zagoÊci∏y na estradzie Filharmonii
¸ódzkiej dzi´ki niezwykle sprzyjajàcemu kli-
matowi, jaki – rozumiejàc znaczenie tego
typu dzia∏alnoÊci – znalaz∏y w osobie dyrek-
tora naczelnego Filharmonii ¸ódzkiej 
prof. Zbigniewa Lasockiego. Znaczenie
wychowania poprzez muzyk´ zawsze by∏o
ogromne, zatem i popularnoÊç, i znaczenie
tych muzycznych audycji sà nie do przecenie-
nia. „Nutki…”, dzi´ki mo˝liwoÊciom tech-
nicznym nowej sali koncertowej, stajà si´
coraz atrakcyjniejsze, a dzi´ki wyposa˝eniu
ca∏ego gmachu – dost´pne dla osób o mniej-
szej sprawnoÊci fizycznej. 

W koncertach wystàpi∏o dotàd wielu zna-
nych nie tylko w kraju artystów, m.in. Anita
Krochmalska, Piotr Nowacki, Ziemowit
Wojtczak, Mariusz Drzewicki, Izabela Nave,
Beata Zawadzka, zespo∏y instrumentalne 
– m.in. orkiestry smyczkowe i niezwykle
popularny wÊród dzieci Zespó∏ Instrumen-
tów Perkusyjnych Akademii Muzycznej 
w ¸odzi, zespo∏y taƒca i piosenki, zespo∏y
taneczne. Podczas jubileuszowego koncertu
wystàpià – obok Witolda Tomczyka 
– uczniowie Ogólnokszta∏càcej Szko∏y Bale-
towej im. F. Parnella w ¸odzi oraz laureaci 
I konkursu „Orkiestry przedszkolne”, 
laureaci Konkursu Uczniów Szkó∏ Artystycz-
nych „Kompozycja w taƒcu, muzyce 
i plastyce” oraz  zespó∏ „P´dziwiatry”. 

Bo˝ena Pellowska-Chudobiƒska

Radomszczaƒski mi´dzynarodowy 
festiwal chóralny

Pi´tnastoletnie „Nutki”



Od dawna letnicy zachwycajà si´ uroka-
mi Spa∏y, Inow∏odza i Sulejowa i dlatego
czym pr´dzej nale˝y wi´cej uczyniç, aby
wzbogaciç ten rejon o ofert´ prawdziwie
turystycznà z ró˝norodnymi formami spor-
tu, krajoznawstwa i oryginalnymi impreza-
mi rekreacyjnymi. Do tego rodzaju przed-
si´wzi´ç zach´ca list intencyjny marsza∏ka
województwa, skierowany do w∏adz samo-
rzàdów lokalnych, w sprawie podj´cia
wspólnych dzia∏aƒ zmierzajàcych do wykre-
owania terenów w dorzeczu Pilicy i wokó∏
Zalewu Sulejowskiego na wzór tego, 
co powsta∏o ju˝ w dorzeczu Warty. 
Do wspólnego dzia∏ania przystàpi∏y urz´dy
miast, powiatów i gmin piotrkowskiego 
i tomaszowskiego. Pierwszym wspólnym
osiàgni´ciem jest cieszàca si´ sporym zainte-
resowaniem ponad 100-kilometrowa Êcie˝-
ka rowerowa im. Zygmunta Goliata wokó∏
Zalewu Sulejowskiego. Warto przypo-
mnieç, ˝e Zygmunt Goliat (1937-2001) 
by∏ za∏o˝ycielem Wolborskiego Towarzy-
stwa Kultury i Turystyki. Kolejnym zada-
niem ma byç Êcie˝ka z Tomaszowa do Spa∏y
i Inow∏odza. Sta∏ymi imprezami o charakte-
rze sportowo-rekreacyjnym na tym terenie
sà ogólnopolskie regaty o puchar ministra
edukacji narodowej, o puchar bosmana,
Êwi´to Pilicy, rajdy piesze oraz spalskie jar-
marki antyków i r´kodzielnictwa ludowego,
po∏àczone z koncertami i sp∏ywami Pilicà. 

Doroczny kalendarz wype∏niajà te˝: zlot
posiadaczy przyczep campingowych 
w oÊrodku „Borki”, rajd integracyjny 
„U modrych wód” i do˝ynki prezydenckie
w Spale. 

Du˝o inicjatywy w organizowaniu atrak-
cyjnych imprez przejawia Tomaszowskie
Stowarzyszenie Przyjació∏ Pilicy i Nadpili-
cza, patronujàce utworzonemu w 2000 roku
Skansenowi Rzeki Pilicy. NowoÊç w spo-
∏ecznej aktywizacji ruchu turystycznego na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich stanowi
dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia Doliny Pilicy
„Lider Plus” z siedzibà w Spale, zrzeszajà-
cego spo∏eczników dwóch gmin: inow∏odz-
kiej i tomaszowskiej. Chodzi m.in. o budo-
w´ Êcie˝ek rowerowych. 

Dzia∏acze stowarzyszeƒ oczekujà, 
˝e spo∏eczne inicjatywy wspieraç b´dzie 
istniejàcy od wielu lat Zwiàzek Komunalny
Gmin Nadpilickich, który powinien przejàç
powinnoÊci koordynatora realizacji progra-
mu zagospodarowania turystycznego Pilicy.

Jan Maruszak
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W ubieg∏ym roku odby∏y si´ próbne
zasiewy, a w tym ju˝ ca∏kiem powa˝ne. Bro-
nis∏aw Franków zasia∏ we wsiach Petrykozy
i Honoratów w gminie Parady˝ dwa hekta-
ry amarantusa, czyli po polsku szar∏atu. 
Po zbiorach zamierza wym∏óciç 4 tony ziar-
na. Za kilogram mo˝e uzyskaç 2 z∏, podczas
gdy kilogram ˝yta kosztuje 20 gr!

– Do uprawy tej roÊliny namówi∏em ju˝
innych rolników, m.in. w Paj´cznie – mówi
Bronis∏aw Franków, prezes ko∏a PSL 
w Opocznie. – Pomys∏ tej uprawy wynika 
z potrzeby pokazania rolnikom na wsi, 
w jaki sposób mo˝na osiàgnàç wi´ksze
dochody finansowe z uprawy tej roÊliny 
w porównaniu z tradycyjnymi odmianami
zbó˝. Za kilogram màki mog´ otrzymaç
nawet 4 z∏ote, a mam zamówienie z Holan-
dii na 50 ton màki.

Kolejnym walorem amarantusa jest jego
leczniczy charakter. Jest bowiem zbo˝em
bezglutenowym. Wypieki z niego mogà jeÊç
osoby chore na celiaki´ i cukrzyc .́ Wysoka
zawartoÊç przyswajalnego ˝elaza, wapnia 
i magnezu po˝àdana jest w diecie kobiet
ci´˝arnych i chorych na osteoporoz .́ 

Amarantus pochodzi z Ameryki Po∏u-
dniowej, a pierwsze Êlady dowodzàce jego
uprawy znaleziono w wykopaliskach sprzed
4000 lat. Zniszczyli jà niemal ca∏kowicie
hiszpaƒscy kolonizatorzy, ale nasiona przy-
wieêli do Europy. Z kolei Hindusi produku-
jà z szar∏atu chleb, s∏odycze, batoniki 
i sezamki. Spore zainteresowanie uprawa 
ta wywo∏a∏a ostatnio tak˝e w USA. 

W Polsce powsta∏o ju˝ konsorcjum rolni-
ków uprawiajàcych szar∏at.

(m)

Szar∏at w Petrykozach

Uczniowie kutnowskich szkó∏ uczestni-
czyli w specyficznej lekcji historii. Poznawali
zabytki i histori´ miasta w´drujàc po Kutnie. 

W XIII M∏odzie˝owym Rajdzie Pieszym
,,Âladami zabytków Kutna” wzi´∏o udzia∏
ponad 100 osób. Przewodnicy PTTK Jerzy
¸ompieÊ i Miros∏aw Spikowski opowiadali
m.in. o modrzewiowym dworku, ratuszu,
starym i nowym rynku, o domu doktora
Troczewskiego, barokowym pa∏acu,
Muzeum Bitwy nad Bzurà, getcie ˝ydow-
skim i innych miejscach, majàcych historycz-
ne znaczenie. Uczniowie ze szkó∏ podstawo-
wych nr 1, nr 4, nr 6, Gimnazjum nr 2 
i ZS nr 3 oraz zuchy i harcerze w´drowali
grupami po mieÊcie ponad 2 godziny.

Zakoƒczenie rajdu odby∏o si´ w parku Wio-
sny Ludów. Podsumowaniem by∏ konkurs
historyczny, w którym uczestniczy∏o 
10 osób. Wszyscy otrzymali nagrody 
i wyró˝nienia. O wysokim poziomie wiedzy
Êwiadczà trzy pierwsze miejsca, które zdoby-
∏y: Eliza Andrzejczak, Barbara Sobieszek 
i Paulina Maçkowiak, dwa drugie – Julia
Grabowska, Jakub Kozejba a trzecie miejsce
zdoby∏ Filip Józwiak.

Organizatorem rajdu by∏o Towarzystwo
Przyjació∏ Ziemi Kutnowskiej przy wspar-
ciu organizacyjnym Szko∏y Muzycznej.
Znaczki dla uczestników rajdu i nagrody dla
uczestników konkursu finansowa∏ Urzàd
Miasta. Mariola Baranowska

Na 
pilickim szlaku

Rajd Êladami zabytków i historycznych miejsc
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Pierwsze sztychy szpadlem pod budow´
nowej fabryki materia∏ów budowlanych
austriackiej firmy Baumit zrobili: Andrzej
Just – prezes polskiego oddzia∏u Baumitu 
i Ryszard Budza∏ek, burmistrz ¸owicza. 
Po chwili do∏àczyli do nich bp Alojzy
Orszulik oraz Janusz Mostowski – wyko-
nawca fabryki. Nowa fabryka ma byç
oddana do u˝ytku ju˝ w paêdzierniku
tego roku. 

– Kto szybko buduje, ten dobrze buduje
– powiedzia∏ bp senior A. Orszulik, pierw-
szy ordynariusz diecezji ∏owickiej, który
mia∏ podstawy, ˝eby tak twierdziç. Jako
pierwszy biskup ∏owicki budowa∏ struktu-
ry nowej diecezji, w tym nadzorowa∏ budo-
w´ obiektów koÊcielnych. Zauwa˝y∏ te˝, 
˝e sam proces przygotowawczy budowy
nowej fabryki Baumitu by∏ znacznie d∏u˝-
szy od planowej budowy zak∏adu, który
ma stanàç w niespe∏na 6 miesi´cy.

– Jestem pod wra˝eniem wiedzy budow-
lanej biskupa Orszulika – mówi∏ prezes
Just. – Zastanawiam si´ nawet nad propo-
zycjà powierzenia ksi´dzu biskupowi
funkcji inspektora budowy – ˝artowa∏. 
– Nie myÊla∏em, ˝e b´d´ tak emocjonalnie
prze˝ywa∏ t´ uroczystoÊç – doda∏. 

¸owicz to trzeci po Piotrkowie Trybu-
nalskim i Be∏chatowie zak∏ad produkcyjny
Baumitu w Polsce. Firma dzia∏a w 15 kra-
jach Europy, zatrudnia 3 tys. pracowników.
¸owicki zak∏ad b´dzie wytwarza∏ 200 tys.
ton suchego tynku rocznie. Dziennie
b´dzie do tego zak∏adu wje˝d˝aç i wyje˝-
d˝aç 200 ci´˝arówek z piaskiem z pobli-
skiej ˝wirowni. Piach jest g∏ównym surow-
cem tynków.

– Ciesz´ si´, ˝e trafiliÊmy w to miejsce
– mówi∏ prezes Just. – PrzyjechaliÊmy,
zobaczyliÊmy i si´ dogadaliÊmy.

– Dobrze, ˝e byliÊmy przygotowani,
jako miasto, z gruntami pod inwestycje
– mówi∏ z kolei burmistrz Budza∏ek. 
– Zale˝y nam bowiem, ˝eby inwestycje s∏u-
˝y∏y powstaniu nowych miejsc pracy.
Ka˝de pojawienie si´ nowego inwestora
spotyka si´ z wielkà naszà ˝yczliwoÊcià 
i przychylnoÊcià. Dlatego zawsze pomaga-
my i pomagaç b´dziemy inwestorom, 
ale zgodnie z prawem i w granicach prawa
– doda∏ burmistrz. PrzychylnoÊç lokalnych
w∏adz potwierdzi∏ prezes Just i zastrzeg∏, 
˝e ta pomoc b´dzie jeszcze potrzebna na
etapie doprowadzenia drogi do zak∏adu 

w porozumieniu z G∏ównà Dyrekcjà Dróg
Krajowych i Autostrad.

Poczàtkowo zak∏ad b´dzie zatrudnia∏
czterdzieÊci osób, docelowo nawet sto do
stu dwudziestu osób.

– Ludzie sà tu dobrzy i pracowici
– zachwala∏ biskup Orszulik. Z kolei bur-
mistrz Budza∏ek upomnia∏ si´ o zapewnie-
nie nowym pracownikom godziwych p∏ac.
Otrzyma∏ zapewnienie, ˝e fabryka jest dla
ludzi i ma im s∏u˝yç. Ponadto wzniesienie
zak∏adu powierzono ∏owickiej firmie
Budowa. – To te˝ tworzy dodatnià 
wartoÊç regionu – uzupe∏ni∏ Andrzej Just.

Wszyscy liczà, ˝e powstanie nowej fabry-
ki w nowej ∏owickiej strefie inwestycyjnej
przyciàgnie nowych inwestorów. – Firma
Baumit ma dobrà r´k´. Tam gdzie do tej
pory wznosiliÊmy nasze fabryki, nied∏ugo 
po nich lokowa∏y si´ kolejne firmy – mówi∏
prezes. Tym bardziej ˝e nowy obszar inwe-
stycyjny ma zostaç skomunikowany z trasà
nr 14 poprzez utworzenie nowego ronda,
które poprawi te˝ bezpieczeƒstwo ruchu 
drogowego na tym obszarze.

Robert St´pniewski

Region

Baumit w ¸owiczu

Od lewej: prezes Baumit w Polsce - Andrzej Just, burmistrz ¸owicza Ryszard Budza∏ek
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Od 9 do 11 czerwca 2006 r. po raz pierw-
szy w Polsce rozegrane zostanà zawody
Europejskiej Ligi Beach Soccera. Gospoda-
rzem imprezy b´dzie powiat podd´bicki,
który zosta∏ zakwalifikowany przez Âwiato-
wà Federacj´ Beach Soccera w Barcelonie. 

W eliminacjach udzia∏ wezmà reprezen-
tacje czterech paƒstw: Anglii, Grecji, Ukra-
iny i Polski. Europejska Liga w Podd´bi-
cach stanowiç b´dzie I etap kwalifikacji
reprezentacji Polski do tegorocznych
Mistrzostw Europy w Beach Soccerze.

W tym samym czasie w Podd´bicach
b´dà trwa∏y zawody Region Beach Soccer
Cup, w których udzia∏ weêmie 8 dru˝yn 
z ca∏ego kraju.

– Ubieg∏oroczne rozgrywki by∏y znako-
mità promocjà regionu i z pewnoÊcià
dostarczy∏y niesamowitych wra˝eƒ – mówi
Piotr S´czkowski, pomys∏odawca Êciàgni´-
cia tej dyscypliny do Podd´bic. – Tegorocz-
ne zawody zapowiadajà si´ jeszcze bardziej
ekscytujàco, zobaczymy Êwietnych zawod-
ników i mam nadziej´ na doskona∏à gr´.

Beach Soccer to inaczej pi∏ka no˝na 
na pla˝y lub piasku. Powsta∏a w 1992 roku 
w Stanach Zjednoczonych i od tamtej pory
rozwija si´ bardzo intensywnie na Êwiecie.
Prym w rozgrywkach Êwiatowych wiodà
Brazylijczycy. Od 1998 roku popularyzowa-
na jest w Europie. Zasady gry sà bardzo
zbli˝one do pi∏ki no˝nej, ale  gra odbywa si´
na znacznie mniejszym boisku, dru˝yny sà
pi´cioosobowe, a mecz rozgrywany jest 
w trzech tercjach po 12 minut ka˝da. Naj-
wa˝niejszà zasadà gry w beach soccera jest

gra fair play. Jest to sport dla wszystkich 
i na zawody przybywajà ca∏e rodziny. 

Rok temu w rozgrywkach, które otwiera-
∏y sezon, udzia∏ wzi´∏o dziesi´ç dru˝yn 
z kraju. Debiutowa∏ gospodarz imprezy
WIT Podd´bice, odnoszàc pierwsze zwyci´-
stwa i zdobywajàc puchar fair play. Dru˝y-
na wystartowa∏a tak˝e w rozgrywkach
Lech Beach Soccer Tour w Mrze˝ynie,
odnoszàc tam olbrzymi sukces – III miejsce.
– Gr´ na naszym boisku i w Mrze˝ynie
wspominamy bardzo mi∏o i z niecierpliwo-
Êcià czekamy na rozpocz´cie nowego sezo-
nu – dzieli si´ wra˝eniami Tomasz Walczyk,
prezes dru˝yny. 

– Przygotowanie boiska i ca∏ej imprezy
wymaga∏o od nas wielkiego wysi∏ku,
wsparcia ze strony przedsi´biorców i wielu
osób prywatnych, które z w∏asnej inicjaty-
wy w∏àczy∏y si´ do pracy, wypo˝ycza∏y
sprz´t i poÊwi´ca∏y w∏asny czas, aby przy-
gotowaç boisko na tak du˝e zawody, za co
serdecznie dzi´kujemy – mówi Ryszard Ryt-
ter, starosta podd´bicki. – Ta praca nie
posz∏a na marne, Êwiadczy o tym wytypo-
wanie nas do zorganizowania rozgrywek
tak du˝ej rangi, jakà sà eliminacje 
do Mistrzostw Europy. Ciesz´ si´ bardzo,
i˝ w∏adze województwa zainteresowa∏y si´
tym projektem i bardzo pomagajà nam 
w realizacji tego ogromnego przedsi´wzi´-
cia. Podd´bice majà szans´ zostaç stolicà
pla˝owej pi∏ki no˝nej i nasze dzia∏ania
zmierzajà w tym kierunku – kontynuuje
starosta.

Agnieszka Pi´got

Region

Po zimowej przerwie na teren powiatu
zgierskiego powrócili „indianie“. Rok temu
indiaƒski obóz stanà∏ w Rudzie Bugaj 
(gm. Aleksandrów ¸.). Tym razem „czer-
wonoskórzy“ zawitajà do Solcy Ma∏ej 
k. Ozorkowa. Przybli˝à zainteresowanym
˝ycie i kultur´ pó∏nocnoamerykaƒskich
szczepów: Siuksów, Czejenów, Arapaczów,
Wron i Czarnych Stóp. Mo˝na si´ od nich
dowiedzieç o indiaƒskich zwyczajach, wie-
rzeniach, codziennych praktykach. Z ust
przewodnika mo˝na us∏yszeç, jaka jest
droga ˝yciowa wojownika, co Êwiadczy∏o 
o jego odwadze, jakie by∏y relacje mi´dzy
poszczególnymi plemionami, czy te˝ jak
wyglàda∏a indiaƒska sauna. W wigwamach
eksponowanych zostanie wiele oryginal-
nych indiaƒskich akcesoriów, jak broƒ,
odzie˝, ozdoby, narz´dzia pracy czy atrybu-
ty czarowników s∏u˝àce do zaklinania
duchów, odganiania chorób itp. Dla naj-
m∏odszych goÊci przygotowano atrakcje:
strzelanie z ∏uku, rzucanie w∏ócznià. Indiaƒ-
ska wioska to pomys∏ ∏odzianina Jarka
Pruchniewskiego (na zdj´ciu), który – jak
przyznaje – od najm∏odszych lat zafascyno-
wany by∏ kulturà indiaƒskà, zaczytujàc si´
w ksià˝kach Sat-Okha, Karola Maya,
Jamesa F. Coopera i Arkadego Fiedlera. 
Z polskim ruchem indiaƒskim zwiàzany jest
prawie od 20 lat, kiedy to jeszcze patrono-
wa∏ mu zmar∏y w 2003 r. Sat-Okh. 3 lata
temu Jarek Pruchniewski po raz pierwszy
otworzy∏ indiaƒski skansen, z którym prze-
mieszcza si´ po kraju. Polscy „indianie“ 
sà na tyle nowoczeÊni, ˝e dysponujà w∏asnà
stronà internetowà: www.indianie.pl, 
na której z pewnoÊcià mo˝na znaleêç wiele
ciekawych informacji o nich samych.
Indiaƒskà wiosk´ w Solcy Ma∏ej b´dzie
mo˝na odwiedzaç do 8 lipca. Howgh!

Rados∏aw Gajda

Europa w Podd´bicach

Indianie powracajà
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Niektóre powszechnie niegdyÊ praktyko-
wane na ziemiach polskich wiosenne obrz´dy
nie mia∏y ÊciÊle okreÊlonej daty. Jednym 
z nich by∏o chodzenie z gaikiem (maikiem) 
– przystrojonà ga∏àzkà lub ca∏ym drzewkiem.
Dziewcz´ta obnosi∏y gaik po wsi najcz´Êciej
w Poniedzia∏ek Wielkanocny lub w Zielone
Âwiàtki, a w niektórych rejonach, 
np. w ¸´czyckiem, dopiero w Bo˝e Cia∏o.
Gaik wykonywano z niewielkiego drzewka
lub krzewu iglastego (Êwierk bàdê ja∏owiec)
albo ga∏´zi sosny. Jego ozdob´ stanowi∏y
wstà˝ki i kwiaty, czasem tak˝e pióra, papie-
rowe koguciki, wydmuszki i „Êwi´te”obrazki.
Z tak ubranym gaikiem panny odwiedza∏y
wszystkie domy we wsi, a gospodynie obda-
rowywa∏y je jajkami, orzechami i owocami.
W Opoczyƒskiem gaik wykonywano z lesz-
czynowych pr´tów wygi´tych i po∏àczonych
na kszta∏t kuli. Na Podlasiu znany by∏ nieco
inny zwyczaj – na czele orszaku dziewczàt
obchodzàcego wieÊ w Zielone Âwiàtki, sz∏a
tzw. „królewna“ z wieƒcem kwiatów na g∏o-
wie. Obrz´dy te by∏y radosnym przywitaniem
wyczekiwanej przez mieszkaƒców wsi pory
roku, a jednoczeÊnie mia∏y zapewniç urodzaj.
Gaik stanowi∏ tak˝e ofiar´ dla istot nadprzy-
rodzonych, które wedle ludowego Êwiatopo-
glàdu bytowa∏y mi´dzy „tym” a „tamym”

Êwiatem i mog∏y mieç wp∏yw na ˝ycie 
cz∏owieka i procesy zachodzàce w przyrodzie.

Obchody Zielonych Âwiàtek i Bo˝ego
Cia∏a stanowi∏y fina∏ obrz´dowej odnowy
przyrody. Zielone Âwiàtki (czyli Zes∏anie
Ducha Âwi´tego) przypadajà siedem tygodni
po Wielkanocy. W rodzimej tradycji ludowej
by∏o to Êwi´to pasterzy i czas procesji po∏à-
czonej ze Êwi´ceniem obsianych ju˝ pól. 
Do koƒca okresu mi´dzywojennego zacho-
wa∏ si´ na wsiach zwyczaj przystrajania, 
tzw. „majenia” domów du˝à iloÊcià roÊlin. 
W kàtach izby i za ∏ó˝kami ustawiano du˝e
ga∏´zie brzozy lub jarz´biny. Tatarak umiesz-
czano natomiast za „Êwi´tymi” obrazami,
zdobiono nim ramy okienne i piece; roÊlin´ t´
zatykano tak˝e w zewn´trzne Êciany domów
i ozdabiano nià p∏oty. Jeszcze dziÊ niektóre
kobiety „majà” swoje domy, zatykajàc 
starym zwyczajem tatarak za obrazy o tema-
tyce religijnej. Ga∏àzki, którymi przystrajano
domy w rejonie Brzezin zanoszono przed
zwózkà zbo˝a do stodó∏, co mia∏o chroniç
nowe zbiory przed gryzoniami. Wysokie
ga∏àzki wk∏adano natomiast w zagony lnu
aby wyrós∏ wysoki.

Kolejne póênowiosenne Êwi´to – Bo˝e
Cia∏o (czyli Âwi´to Eucharystii) przypada
jedenaÊcie dni po Zielonych Âwiàtkach. 

Podstawowym elementem obchodów tego
Êwi´ta jest uroczysta procesja do czterech
o∏tarzy przygotowanych poza obr´bem
koÊcio∏a. Rodzima tradycja nakazuje dekoro-
waç o∏tarze i zabudowania na trasie procesji
zielonymi ga∏àzkami. Po zakoƒczeniu proce-
sji jej uczestnicy od∏amywali ga∏´zie i zabiera-
li je ze sobà. Mia∏y one ró˝norodne zastoso-
wanie – zatykane pod strzechy zapobiega∏y
po˝arom, pozostawiane na polach chroni∏y
uprawy zbó˝, lnu i kapusty od gradu, burz 
i szkodników. Tradycja dekorowania o∏tarzy 
i tras procesji jest do dziÊ ˝ywa zarówno 
na wsiach jak i w miastach. Zmieni∏a si´ jed-
nak nieco forma tego zwyczaju – wykorzy-
stuje si´ mniej ˝ywych roÊlin, a wi´cej ozdób
z papieru i bibu∏y. W niektórych miejscowo-
Êciach (np. w Spycimierzu i w Sk´czniewie 
w Sieradzkiem) przyjà∏ si´ bardzo efektowny
sposób dekorowania trasy procesji. Miesz-
kaƒcy uk∏adajà „dywany” z p∏atków kwia-
tów, wykorzystujàc przy tym motywy roÊlin-
ne, religijne, a nawet narodowe.

W tradycji ludowej z Bo˝ym Cia∏em wià˝e
si´ tak˝e Êwi´cenie wianków uwitych z zió∏,
kwiatów i ga∏àzek drzew. Nie mog∏o zabrak-
nàç w nich bylicy, a tak˝e lubczyku, rozchod-
nika, mi´ty; dodawano tak˝e kwiaty – chabry,
rumianki, niezapominajki i stokrotki. Wianki
pozostawiano w koÊcio∏ach na nast´pne
osiem dni, co mia∏o im nadaç szczególnà moc.
Mia∏y szerokie zastosowanie w lecznictwie.
Lud przypisywa∏ Êwi´conym roÊlinom w∏aÊci-
woÊci antydemoniczne, w zwiàzku z tym
towarzyszy∏y one cz∏owiekowi w prze∏omo-
wych momentach ˝ycia – wk∏adano je 
niemowl´tom podczas chrztu do poduszki,
nowo˝eƒcom w ubranie, a zmar∏ym do trum-
ny. Z tego samego powodu mieszkaƒcy wsi
wykorzystywali je do ochrony swojego dobyt-
ku – okadzano z nimi byd∏o przed pierwszym
wypasem, zawieszano je nad oknami 
lub drzwiami domów i wrotami zabudowaƒ.

RoÊliny wyst´powa∏y w ró˝nych kontek-
stach: te z nich, którym tradycja przypisywa-
∏a szczególnà si∏´ witalnà, pe∏ni∏y w wiosen-
nych obrz´dach rol´ atrybutów pomagajà-
cych w odnowie przyrody po zimowym
zastoju (np. kwitnàca wierzba w Palmowà
Niedziel´). Ludowa tradycja pozwala∏a
nadawaç roÊlinom szczególnà moc poprzez
Êwi´cenie. 

Traktowane dziÊ jako zwyczajowa dekora-
cja, bardzo zredukowane i sprowadzone do
wymiaru estetycznego, roÊliny by∏y niegdyÊ
istotnym elementem Êwiàt i obrz´dów zwià-
zanych z cyklem ˝ycia jednostki. Ich rola 
w obrz´dowoÊci dowodzi, ˝e ludzie kultur
tradycyjnych, ˝yjàc w du˝ej zale˝noÊci 
od przyrody, starali si´ wp∏ywaç na zacho-
dzàce w niej procesy i jednoczeÊnie wykorzy-
stywali jej dary do swoich potrzeb.

Barbara Chlebowska 
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w ¸odzi.

Zielony fina∏ 
wiosennego Êwi´towania
Zielony fina∏ 
wiosennego Êwi´towania

W ludowym cyklu dorocznego Êwi´towania wiosna by∏a okresem bardzo intensywnym 
i szczególnie istotnym – liczne i ró˝norodne praktyki obrz´dowe mia∏y wspomagaç dorocznà
odnow´ przyrody, a tym samym zapewniç zdrowie ludziom i zwierz´tom oraz urodzaj na polach. 
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„Jak ziarno wyj´te z ziemi, 
Wina obmyta kroplami,
Gidelska WieÊniaczko,
Módl si´ za nami”

ks. Jan Twardowski
Litania polska 

Od blisko pi´ciuset lat niewielka wieÊ
Gidle w powiecie radomszczaƒskim przy-
ciàga w pierwszà niedziel´ maja rzesze pàt-
ników. Zdà˝ajà oni z ró˝nych stron kraju na
wyjàtkowà uroczystoÊç, zwanà „kàpió∏kà”.
Jest to msza Êwi´ta, podczas której nast´pu-
je obrz´d zanurzenia w winie wizerunku
Matki Bo˝ej, czczonej w sposób szczególny
w miejscowym koÊciele dominikaƒskim.
Wino po „kàpió∏ce”, jak twierdzà pielgrzy-
mi, ma cudownà moc leczenia wszelkich
schorzeƒ, tak cielesnych, jak i duchowych. 

Historia sanktuarium zwiàzana jest 
z wydarzeniami, które odby∏y si´ 
w 1516 roku. W maju owego roku miejsco-
wy ch∏op Jan Czeczek podczas prac polo-
wych odnalaz∏ w ziemi dziewi´ciocentyme-
trowà kamiennà figurk´ Matki Bo˝ej, 
od której bi∏ przedziwny blask. Jak podaje
kronika klasztorna, podczas zdarzenia
nawet wo∏y ciàgnàce soch´ stan´∏y i, mimo
nawo∏ywaƒ rolnika, nie tylko nie ruszy∏y 
z miejsca, a nawet ukl´k∏y. Wolà Maryi by∏o
wybudowanie w tym miejscu kaplicy. Ch∏op
nie potrafi∏ odczytaç tego przes∏ania 
i cudowne znalezisko zaniós∏ do domu, 
a nast´pnie ukry∏ w skrzyni z odÊwi´tnà
odzie˝à. W nied∏ugim czasie ca∏a jego rodzi-
na oÊlep∏a od jasnoÊci, która wcià˝ bi∏a od
figurki. Sàsiedzi dowiedziawszy si´ 
o ca∏ej historii, powiadomili gidelskiego
proboszcza, który umieÊci∏ figurk´ w pre-
zbiterium koÊcio∏a parafialnego. Wtedy te˝
rodzina rolnika odzyska∏a wzrok. Jak poda-
je wspomniana kronika, cudowne zdarze-
nia trwa∏y nadal. Figurka w niewyjaÊniony
sposób powtórnie znalaz∏a si´ na polu
Czeczki. Mieszkaƒcy odczytali to jako znak
Bo˝y i pozostawili wizerunek Maryi na tym
miejscu, umieszczajàc go w kapliczce
wy˝∏obionej z pnia drzewa, a nast´pnie 
w drewnianej kaplicy, wzniesionej stara-
niem miejscowego dziedzica Marcina
Gidzielskiego.

W 1615 roku z inicjatywy kolejnej w∏aÊci-
cielki Gidel Anny Dàbrowskiej wzniesiono
nowy obiekt sakralny, który w latach 1632-
-1656 przebudowano na istniejàcà do dzi-
siaj wspania∏à Êwiàtyni´ pod wezwaniem
Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Marii Panny.

Dàbrowska opiek´ nad wizerunkiem Matki
Bo˝ej powierzy∏a sprowadzonym z Krako-
wa dominikanom. 

KoÊció∏ jest jednym z najwspanialszych
obiektów barokowych w naszym woje-
wództwie. Jest to Êwiàtynia trójnawowa 
o uk∏adzie bazylikowym, wzniesiona na
planie krzy˝a ∏aciƒskiego, orientowana. 
We wn´trzu na szczególnà uwag´ zas∏ugujà
bogato zdobione o∏tarze. W o∏tarzu g∏ów-
nym z 1796 roku przedstawiona jest scena
Wniebowzi´cia NMP p´dzla krakowskiego
malarza Micha∏a Stachowicza. Po dwóch
stronach obrazu umieszczono posàgi Êwi´-
tych Piotra i Andrzeja oraz poni˝ej czterech
ewangelistów. W prezbiterium wiszà tak˝e
olbrzymie p∏ótna, ilustrujàce histori´
cudownej figurki. 

Niezwykle cenne sà tak˝e dwie kaplice
wieƒczàce ramiona transeptu. Od strony
po∏udniowej znajduje si´ kaplica maryjna.
Figurka Matki Bo˝ej Gidelskiej wyekspo-
nowana jest w centrum bogato z∏oconego,
pe∏nego przepychu o∏tarza. W górnej cz´Êci
prospektu o∏tarzowego znajduje si´ kopia
obrazu Rafaela „Bóg Stwórca”, a na
samym szczycie rzeêba Dzieciàtka Jezus,
mia˝d˝àcego krzy˝em g∏ow´ szatana; 
nad mensà o∏tarzowà umieszczona jest kuta
w srebrze na tle lilii p∏asko-
rzeêba Trójcy Âwi´tej. Prze-
strzeƒ o∏tarzowà wype∏niajà
tak˝e rzeêby Êwi´tych: Anny,
Joachima, Dominika i Ag-
nieszki. We wn´trzu kaplicy
znajdujà si´ obrazy ilustrujàce
cuda zdzia∏ane za przyczynà
Pani Gidelskiej. Do kaplicy
prowadzi brama, w zwieƒcze-
niu której umieszczono uno-
szàcà si´ w ob∏okach postaç
królujàcej Bogarodzicy. 

Cz´Êç pó∏nocnà transeptu
wype∏nia kaplica Êwi´tego
Jacka z interesujàcym przed-
stawieniem w o∏tarzu sceny
adoracji Maryi przez tego
Êwi´tego. 

Ciekawym miejscem w Êwià-
tyni jest równie˝ rokokowa
zakrystia przesklepiona koleb-
kowo z lunetami. Wn´trze jej
wype∏niajà pi´kne boazerie
oraz malowane komody na
szaty i naczynia liturgiczne. 

W sierpniu 1998 roku
Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II
nada∏ sanktuarium godnoÊç
Bazyliki Mniejszej. 

W niewielkich Gidlach zachowa∏y si´ do
naszych czasów jeszcze dwa cenne obiekty
sakralne. Pierwszy to wspomniany wcze-
Êniej drewniany koÊció∏ pod wezwaniem
Êwi´tej Marii Magdaleny z koƒca 
XV wieku, pe∏niàcy do 1884 roku funkcje
Êwiàtyni parafialnej (obecnie koÊció∏ filial-
ny). Otoczony jest z zewnàtrz rzadkimi dzi-
siaj drewnianymi podcieniami, zwanymi
sobotami. Warto wyjaÊniç, ˝e w dawnych
czasach wierni czekali tam przez wiele
godzin na niedzielnà porannà msz ,́ poko-
nujàc wpierw na czczo d∏ugà drog´ z odle-
g∏ych miejscowoÊci. Jest to jeden z najstar-
szych i najpi´kniejszych obiektów sakral-
nych w Polsce centralnej. 

Ostatni z bardzo cennych obiektów to
póênobarokowy koÊció∏ parafialny pod
wezwaniem Matki Bo˝ej Bolesnej z 1754
roku. Âwiàtynia ta pe∏ni∏a do 1884 roku
funkcj´ koÊcio∏a klasztornego zakonu
pustelniczego kartuzów, sprowadzonego do
Gidel przez w∏aÊcicielk´ wsi Zuzann´ Ole-
skà w 1641 roku. By∏ to jeden z trzech kar-
tuskich eremów, czyli pustelni, na przedro-
zbiorowych ziemiach polskich. 

D∏ugie wiosenne weekendy sprzyjajà
podró˝owaniu. Warto zatem skierowaç si´
ku po∏udniowemu kraƒcowi naszego
regionu, aby odkryç Gidle –  jedno ze zna-
nych, a jednak nieznanych miejsc na ziemi
∏ódzkiej.

Piotr Machlaƒski

Znane, a jednak nieznane

Gidelska kàpió∏ka
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W czerwcu i na poczàtku lipca Êwiat b´dzie
˝y∏ mundialem. Ten megaspektakl, sk∏adajà-
cy si´ z 64 aktów, przez miesiàc zepchnie 
w cieƒ inne wydarzenia na wszystkich konty-
nentach, zarówno globalne, jak i regionalne.
Najlepsi pi∏karze Êwiata rywalizowaç b´dà po
raz 18., a po raz drugi w historii wystàpià na
boiskach Niemiec. Poprzedni Weltmeister-
schaft mocno wry∏ si´ w polskà pami´ç i pol-
skie serca. W 1974 roku legendarna dru˝yna
naszego trenera stulecia Kazimierza Górskie-
go podbi∏a Êwiat pi´knà grà, zdobywajàc sen-
sacyjnie bràzowy medal. Podobny sukces
odniós∏ 8 lat póêniej zespó∏ trenera Antonie-
go Piechniczka na Espania ‘82. 

Obok fotoreportera „Dziennika ¸ódzkie-
go“ Grzegorza Ga∏asiƒskiego, b´d´ jedynym
przedstawicielem ∏ódzkich mediów akredyto-
wanym na niemieckim mundialu. Zabraknie
natomiast w mistrzostwach choçby jednego
pi∏karza z województwa ∏ódzkiego! To pierw-
sza taka sytuacja w historii startów Polaków
w Êwiatowym czempionacie futbolowym, 
a warto przypomnieç, ˝e nasza reprezentacja
startuje w fina∏ach po raz siódmy (poprzed-
nio 1938, 1974, 1978, 1982, 1986 i 2002).
Cztery lata temu w Korei ∏ódzki futbol repre-
zentowa∏ symbolicznie Arkadiusz Bàk. Przed
mistrzostwami gra∏ w Widzewie. Kilka zna-
czàcych postaci z ¸KS i Widzewa gra∏o 
w fina∏ach mistrzostw Êwiata z Janem Toma-
szewskim, Markiem Dziubà (obaj ¸KS),
W∏odzimierzem Smolarkiem i Zbigniewem
Boƒkiem (obaj Widzew, przy czym Boniek
na Espania ‘82 by∏ ju˝ jednà nogà w Juventu-
sie) na czele. Ma∏o kto zapewne wie, ˝e fina-
∏ach wystàpi∏o dotychczas tylko 7 zawodni-
ków urodzonych na terenie obecnego woje-
wództwa ∏ódzkiego. 

Antoni Ga∏ecki, który gra∏ w historycz-
nym meczu z Brazylià (5:6) w 1938 roku 
w Strasburgu urodzi∏ si´ w ¸odzi. Stolica
województwa mia∏a jeszcze tylko jednego
swojego syna na mundialu: Marka Dziub ,́
bràzowego medalist´ z Hiszpanii 1982. Wraz
z Dziubà medal w Alicante, po zwyci´skim
meczu z Francjà (3:2), odbierali m.in. W∏o-
dzimierz Smolarek, urodzony w Aleksandro-
wie ¸ódzkim i Pawe∏ Janas, pochodzàcy 
z Pabianic. Cztery lata wczeÊniej, na pami´t-
nych mistrzostwach w Niemczech, ostojà
naszej obrony by∏ Antoni Szymanowski.
Choç jego pi∏karskie losy zwiàzane by∏y 
z Warszawà, a zw∏aszcza z Krakowem, to jed-
nak urodzi∏ si´ w Tomaszowie Mazowieckim.

W mundialu Korea/Japonia 2002 wystàpi∏o
dwóch pi∏karzy z naszego województwa:
Jacek Krzynówek urodzi∏ si´ w Kamieƒsku,
a Tomasz K∏os w Zgierzu.

Obok ostatniej dwójki szans´ na na wyst´p
na boiskach Niemiec ma ósmy w historii
zawodnik urodzony w naszym województwie,
a trzeci ∏odzianin – Euzebiusz Smolarek.

Paradoksalne, ale im bli˝ej fina∏ów, tym
selekcjoner mia∏ coraz wi´cej problemów,
choç przecie˝ powinno ich ubywaç. Najwi´k-
szym jest to, ̋ e kluczowi zawodnicy reprezen-
tacji wiosnà nie grali lub ma∏o grali w swoich
klubach. PrzeÊmiewcy, których nigdy nie bra-
kuje ˝artowali, ˝e Polska nie b´dzie mia∏a
najsilniejszej dru˝yny w stawce 32 uczestni-
ków, ale na pewno najbardziej... wypocz´tà.
Jerzy Dudek mia∏ epizodyczne wyst´py 
w bramce Liverpoolu, a na finiszu rozgrywek
ligi szkockiej z ∏awki rezerwowych oglàda∏
mecze Celticu Glasgow Artur Boruc. Jacek
Krzynówek nie odnalaz∏ si´ po kontuzji 
i operacji kolana, stajàc si´ 
z kluczowego zawodnika Bay-
eru Leverkusen ledwie tuzinko-
wym zmiennikiem. Nawet  na
∏awce rezerwowych w drugoli-
gowym angielskim Southamp-
ton nie by∏o miejsca dla Kami-
la Kosowskiego, który nie byl
taki Êwi´ty, skoro mecze ,Âwi´-
tych“ oglàda∏ z trybun. Zwykle
wchodzili z rezerwy na boisku
Grzegorz Rasiak (Southamp-
ton) i Tomasz Frankowski
(Wolverhampton). 

Obaj napastnicy byli spi´ci,
psychicznie zablokowani i nie
trafiali do bramki rywali.
Podobnie Andrzej Niedzielam
w Nijmegen. Miejsce w pierw-
szym sk∏adzie Borussii Dort-
mund mia∏ wiosnà Ebi Smola-
rek – odkrycie Bundesligi
minionej jesieni, ale zatraci∏
skutecznoÊç.

Mimo wszystko Smolarek,
Maciej ˚urawski z Celticu 
(16 goli w lidze szkockiej) 
i „Turek“ Miros∏aw Szymko-
wiak to najpowa˝niejsi kandy-
daci na filary naszej reprezen-
tacji. Trzeba tylko odpukaç 
w niemalowane drewno, ˝eby
nie doznali kontuzji, bo nieste-

ty ka˝dy z nich ma ku temu sk∏onnoÊci. 
Kluczowe znaczenie b´dzie mia∏ pierwszy
mecz z Ekwadorem 9 czerwca o godz. 21 na
Arena auf Schalke w Gelsenkirchen. 
Ewentualne zwyci´stwo da Polakom pewien
komfort w znacznie trudniejszym meczu 
z Niemcami 14 czerwca o 21 w Dortmundzie.
Trzeci mecz z Kostarykà 20 czerwca o 16 
w Hanowerze nawet przy bardzo prawdopo-
dobnej pora˝ce z gospodarzem móg∏by byç
kropkà nad ,i“ w kwestii awansu do drugiej
rundy. Trafimy tam na odwiecznych 
„wrogów“ Angli´ lub Szwecj .́ 

Gdyby o sukcesie w futbolu decydowa∏y
wy∏àcznie racjonalne przes∏anki, to mo˝na by
wr´czyç z∏oto Brazylii bez rozgrywania
mistrzostw. Ronaldinho, Ronaldo, Adriano,
Robinho, Kaka, Juninho tworzà si∏´ ofen-
sywnà porównywalnà z huraganem. Z ty∏u sà
Dida, Roberto Carlos, Roque Junior, Edmil-
son, Lucio – bramkarz i plejada Êwiatowej
klasy obroƒców. ˚aden z Niemców – z ich
asem Michaelem Ballackiem na czele – nie
mia∏by miejsca w sk∏adzie Brazylii. 

W futbolu bywa jednak tak, ˝e s∏abszy
dzieƒ faworyta splata si´ z irracjonalnym
wzlotem rywala, a pi∏kà ˝onglujà wówczas
pech i szcz´Êcie. Na swój wielki dzieƒ czekajà
nie tylko Anglicy i Niemcy, ale tak˝e Argen-
tyƒczycy i Holendrzy, mo˝e jeszcze W∏osi.

Marek Kondraciuk 
Fot. Grzegorz Ga∏asiƒski

Sport

Czas 
mundialu

W mundialu liczymy na gola 
Grzegorza Rasiaka (w wyskoku).


