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Pomys∏odawcà, organizatorem a obecnie jego
dyrektorem jest Tomasz B´ben, który – jak co
roku – i tym razem zadba∏ o niezwykle atrak-
cyjny program, dobrany zarówno klimatem jak
i charakterem wyst´pów do miejsc wakacyjnych
muzycznych wydarzeƒ. Podczas koncertu inau-
guracyjnego wystàpi profesjonalny polski
zespó∏ taneczny Ardente Sole, uczestnik wielu
festiwali taƒców dworskich. Kolejny festiwalo-
wy koncert to jednoaktówka G. Pucciniego
„Siostra Angelica”, wyre˝yserowana przez
Macieja Prusa, którà pod kierownictwem
muzycznym dyrektora artystycznego Filharmo-
nii ¸ódzkiej – Tadeusza Wojciechowskiego
wykonajà zespó∏ muzyki kameralnej Camerata
Vistula oraz uczestniczki kursu mistrzowskiego
techniki i interpretacji wokalnej prowadzonego
przez prof. Teres´ ˚ylis-Gar .́ W Lutomiersku
zaprezentuje si´ m´ski zespó∏ wokalny Affabre
Concinui znany z koncertów w najwi´kszych
oÊrodkach kulturalnych w kraju i za granicà,
którego artystyczne credo zawarte jest w nazwie
zespo∏u: „idealnie wspó∏brzmiàcy”. Wspólnie z
Kwartetem Jorgi, okreÊlanym jako ˝yjàca legen-

da polskiej sceny folkowej, by∏ on bowiem pre-
kursorem muzyki okreÊlanej obecnie mianem
folk w Polsce, wystàpi te˝ Jolanta Bobras
(sopran) wykonujàc pieÊni polskich kompozy-
torów w niezwyk∏ej aran˝acji zespo∏u. W pro-
gramie zatytu∏owanym „Jazz z classà”zaprezen-
tuje si´ Filip Wojciechowski Trio, z towarzysze-
niem Piotra Wilczyƒskiego (klawesyn, organy)
wystàpi Urszula Kryger - Êwiatowej s∏awy mez-
zosopran, natomiast wieczór w klasztorze sióstr
Urszulanek w Sieradzu nale˝eç b´dzie do wirtu-
ozów gry na tràbce: znakomity Igor Cecocho
wystàpi z prowadzonym przez siebie zespo∏em
Wratislavia Trumpet Consort, specjalizujàcym
si´ w przestrzennym wykonywaniu utworów, co
– jak sami okreÊlajà „...pozwala osiàgnàç zdu-
miewajàce efekty kolorystyczne i pot´guje wra-
˝enie przestrzeni”. Sierpniowy koncert w archi-
kolegiacie w Tumie to wieczór utworów metafi-
zycznych, jego bohater szesnastoosobowy
m´ski zespó∏ wokalny Kairos, ma w swoim
repertuarze m.in. tajemne Êpiewy prawos∏awne 
i fragmenty liturgii ormiaƒskiej. Koncert fina∏o-
wy w Filharmonii ¸ódzkiej poprowadzi Tade-

usz Wojciechowski, a wystàpià Orkiestra Sym-
foniczna i Chór Filharmonii ¸ódzkiej 
im. A. Rubinsteina. To tylko niektóre propozy-
cje z bogatej oferty repertuarowej festiwalu, tak
niepowtarzalnego w swojej atmosferze, jak nie-
powtarzalne sà wcià˝ niezwykle barwne
muzycznie „kolory” Polski.

Bo˝ena Pellowska-Chudobiƒska

¸owicz – Lutomiersk – Sulejów -  Inow∏ódz – Tum – Lutomiersk - Sulejów – Oporów
– Warta - Tum – Sieradz – Tum – Tubàdzin – Warta – ¸ódê. Tak w telegraficznym skró-
cie przebiega trasa szesnastu koncertów tegorocznej siódmej ju˝ edycji
W¢DROWNEGO FESTIWALU FILHARMONII ¸ÓDZKIEJ „KOLORY
POLSKI”. Festiwalu, którego nie trzeba rekomendowaç. Oczekiwany przez ca∏y rok,
posiadajàcy sta∏e, „w´drujàce” wraz z kolejnymi festiwalowymi koncertami grono melo-
manów, wydaje si´, ˝e na sta∏e wpisa∏ si´ w kulturalny krajobraz regionu ∏ódzkiego.

VII EDYCJA W¢DROWNEGO FESTIWALU FILHARMONII ¸ÓDZKIEJ „KOLORY POLSKI” 2006

VII  KOLORY POLSKI

KKOONNCCEERRTT IINNAAUUGGUURRAACCYYJJNNYY
22 lliippccaa (niedziela), godz. 20.00, ¸owicz, Muzeum, Stary Rynek 5/7

KAPELA DWORSKA CONSORTIUM SEDINUM
BALET DWORSKI ARDENTE SOLE

„Dwór staropolski”

88 lliippccaa (sobota), godz. 20.00, ¸owicz, Muzeum, Stary Rynek 5/7 
CAMERATA VISTULA 

Solistki (uczestniczki kursu mistrzowskiego techniki i interpretacji wokalnej  w Radziejowicach 
prof. Teresy ˚ylis-Gary):

Dorota Wójcik – sopran, Aleksandra Szafir – sopran, Aleksandra Chaciƒska – sopran, 
Beata Witkowska – sopran, Ewelina Sybilska – sopran, Justyna Reczenedi – sopran, 

Magdalena Spytek – mezzosopran, Lilianna Zalesiƒska - mezzosopran, 
Tadeusz Wojciechowski – dyrygent, Maciej Prus - re˝yseria, 

G. Puccini „Siostra Angelica”

99 lliippccaa (niedziela), godz. 17.00, Lutomiersk, klasztor ksi´˝y Salezjanów, ul. Kopernika 3
AFFABRE CONCINUI

1155 lliippccaa (sobota), godz. 19.00, Sulejów, Opactwo Cystersów p. w. Êw. Tomasza, ul. Opacka 13
Rostislaw Wygranienko – organy

KWARTET PODLASKI
w sk∏adzie: , Maciej Przeêdzi´k - skrzypce, Pawe∏ Dawidowicz - skrzypce, 

Andrzej Jab∏oƒski - altówka, Szymon St´pka - wiolonczela 

1166 lliippccaa (niedziela), godz. 21.00, Inow∏ódz, koÊció∏ Êw. Idziego 
„Bli˝ej êróde∏” - polska liryka wokalna

KWARTET JORGI
w sk∏adzie: Beata Oleszek – Êpiew bia∏y, Maciej Rych∏y – instrumenty pasterskie, 

Waldemar Rych∏y - gitara, Janusz Brych - saksofon, Jolanta Bobras – sopran, Marek Pajàk - clavinova

2222 lliippccaa (sobota), godz. 18.00, Tum, archikolegiata p. w. NMP i Êw. Aleksego
FILIP WOJCIECHOWSKI TRIO

„Jazz z classà”

2233 lliippccaa (niedziela), godz. 17.00, Lutomiersk, klasztor ksi´˝y Salezjanów, ul. Kopernika 3
Roman Perucki – organy, Dariusz Mikulski – waltornia

2299 lliippccaa (sobota), godz. 19.00, Sulejów, Opactwo Cystersów p. w. Êw. Tomasza, ul. Opacka 13
Urszula Kryger – mezzosopran, Piotr Wilczyƒski – klawesyn, organy

3300 lliippccaa (niedziela), godz. 17.00, Oporów, Muzeum - Zamek
FLORIPARI

„W´drówki po dworach europejskich XVI i XVII stulecia”

5 sierpnia (sobota), godz. 18.00, Warta, klasztor oo. Bernardynów, ul. Klasztorna 9
Urszula Bereênicka - Pniak – instrumenty perkusyjne, Piotr Pniak – instrumenty perkusyjne, 

Beata K´piƒska - organy

66 ssiieerrppnniiaa (niedziela), godz. 19.00, Tum, archikolegiata p.w. NMP i Êw. Aleksego
„KWARTET OLGI SZWAJGIER”

Olga Szwajgier – sopran, S∏awomir Zubrzycki – fortepian, Kazimierz Pyzik – kontrabas, 
Mariusz Czarnecki – instrumenty perkusyjne

1122 ssiieerrppnniiaa (sobota), godz. 19.00, Sieradz, klasztor sióstr Urszulanek, ul. Dominikaƒska 16
Igor Cecocho – tràbka

WRATISLAVIA TRUMPET CONSORT

1133 ssiieerrppnniiaa (niedziela), godz. 19.00, Tum, archikolegiata p.w. NMP i Êw. Aleksego
M¢SKI ZESPÓ¸ WOKALNY „KAIROS”

1199 ssiieerrppnniiaa (sobota), godz. 18.00, Tubàdzin, Muzeum Walewskich w Tubàdzinie,
Oddzia∏ Muzeum Okr´gowego w Sieradzu

Beata Zawadzka – sopran, Krzysztof Kamiƒski – fagot, Ewa Piasecka – klawesyn, Ireneusz Czop –
scenariusz i recytacje, Jolanta Jackowska-Czop - recytacje

„Paciorki mego ró˝aƒca”
w oparciu o wspomnienia Cecylii z Zalewskich Stanis∏awowej Walewskiej

2200 ssiieerrppnniiaa (niedziela), godz. 18.00, Warta, klasztor oo. Bernardynów, ul. Klasztorna 9
Micha∏ Olszewski – organy

„DUO ESTRELLA”
Hanna Turonek – flet, Barbara Witkowska - harfa

KKOONNCCEERRTT FFIINNAA¸̧OOWWYY
2277 ssiieerrppnniiaa (niedziela), godz. 19.00, ¸ódê, Filharmonia ¸ódzka im. A. Rubinsteina, ul. Narutowicza 20/22

ORKIESTRA SYMFONICZNA I CHÓR FILHARMONII ¸ÓDZKIEJ
Tadeusz Wojciechowski – dyrygent

Koncert muzyki filmowej Wojciecha Kilara
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czerwiec/lipiec 2006
Jak pami´tam, zawsze jeêdziliÊmy na wycieczki szkolne. Najpierw by∏y to krótkie trasy: Nieborów,

¸owicz, Wolbórz, ¸´czyca, ˚elazowa Wola, Lipce Reymontowskie. W starszych klasach podstawówki
nauczyciele pokazywali nam ju˝ ca∏à Polsk´: Warszaw´, Cz´stochow´, Toruƒ, Kraków. W liceum 
poznaliÊmy Tatry, cmentarz na P´ksowym Brzyzku w Zakopanem, Poczdam i Berlin. Od Frycza
-Modrzewskiego, przez KoÊciuszk´, Chopina, Reymonta, po Witkiewicza. I jeszcze Brama
Brandenburska – kawa∏ wielkiej historii narodów. Wszystko dzi´ki nauczycielom i wspó∏zawodnictwu
sportowemu. Na studiach polonistycznych prof. Zdzis∏aw Skwarczyƒski mówi∏, ˝e musimy poznaç nie
tylko wielkie dzie∏a, ale i rodowody autorów; dziedzictwo obszarów kulturowych, w jakich wyroÊli.
Dlatego zabiera∏ nas na wycieczki Êladami Sienkiewicza i ˚eromskiego. Wszyscy znaliÊmy g∏´bokà myÊl
Jana Zamoyskiego: „Takie b´dà Rzeczypospolite, jakie ich m∏odzie˝y chowanie”. I jeszcze s∏ynne zdanie
gen. Andersa: „Nie wszyscy, ale przejdziemy”. 

Takie lekcje ukazywa∏y nam dzieje narodu, spo∏eczeƒstwa i paƒstwa, a to najprostsza droga do umys∏u.
DziÊ, po 15 latach szalejàcej demokracji, m∏odzie˝ dosta∏a czerwone paszporty na eksport. Europa znów
jest miejscem emigracji Polaków. Nieporównanie wi´kszej ni˝ Wielkiej Emigracji po powstaniu 
listopadowym. Czy historia si´ powtarza?

Lekcje mogà byç ró˝ne: wychowania obywatelskiego, wiedzy o spo∏eczeƒstwie, czy te˝ – dysku-
towanego ostatnio – wychowania patriotycznego; chodzi m.in. o wspomniane tu wycieczki szkolne. 
Na razie jednak skutek jest taki, ˝e m∏odzie˝ nie ust´puje w tramwaju miejsca starszym ani kobietom 
w cià˝y. Prawa cz∏owieka wysz∏y poza granice moralnoÊci. Ale przecie˝ nie wszyscy mogà „przejÊç”.
Aleksander So∏˝enicyn tak mówi dziÊ o Rosji: „Ocalenie narodu – jego liczebnoÊci, zdrowia fizycznego 
i moralnego – jest najwa˝niejszym ze wszystkich naszych zadaƒ paƒstwowych“.

XII Ogólnopolska Olimpiada M∏odzie˝y w Sportach Letnich „Ziemia ¸ódzka 2006” mo˝e staç si´ 
lekcjà nie tylko wychowania fizycznego. Mo˝e wykreowaç postawy zdolne do konfrontacji w ramach 
fair play i odpowiedzialnoÊci za ca∏à dru˝yn´, reprezentacj´, a nie wy∏àcznie za siebie.

W∏odzimierz Mieczkowski
Cyt. za: „Dziennik, Polska-Europa-Âwiat”, nr 23 (114) z 7.06.2006 r.

W numerze:
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NNaasszzaa  ookk∏∏aaddkkaa::  Europejskie Centrum
Szkolenia Ma∏ej Ligi Baseballowej w Kutnie.



XXIIII  OOggóóllnnooppoollsskkaa  OOlliimmppiiaaddaa
MM∏∏ooddzziiee˝̋yy  ww  SSppoorrttaacchh  LLeettnniicchh
„„ZZiieemmiiaa  ¸̧óóddzzkkaa  22000066””  bb´́ddzziiee  nnaajj--
wwii´́kksszzyymm  wwyyddaarrzzeenniieemm  ddllaa  mm∏∏oo--
ddyycchh  ppoollsskkiicchh  ssppoorrttoowwccóóww..  WWoojjee--
wwóóddzzttwwoo  ∏∏óóddzzkkiiee  jjaakkoo  oorrggaanniizzaattoorr  
ii  ggoossppooddaarrzz  tteejj  iimmpprreezzyy  ggooÊÊcciiçç
bb´́ddzziiee  oodd  1100  lliippccaa  ddoo  2200  ssiieerrppnniiaa
ppoonnaadd  44000000  ssppoorrttoowwccóóww,,  aa  wwrraazz  
zz  ttrreenneerraammii,,  ss´́ddzziiaammii  oorraazz  zzaapprroo--
sszzoonnyymmii  ggooÊÊççmmii,,  wwÊÊrróódd  kkttóórryycchh  
nniiee  mmoo˝̋ee  zzaabbrraakknnààçç  bbyy∏∏yycchh  oolliimmppiijj--
cczzyykkóóww,,  ww  iimmpprreezziiee  uuddzziiaa∏∏  wweeêêmmiiee
ookkoo∏∏oo  66000000  oossóóbb..  

OOggóóllnnooppoollsskkaa  oolliimmppiiaaddaa  mm∏∏oo--
ddzziiee˝̋yy  ttoo  mmiissttrrzzoossttwwaa  PPoollsskkii  jjuunniioo--
rróóww  mm∏∏ooddsszzyycchh..  WW  tteejj  ggrruuppiiee  wwiieekkoo--
wweejj  zzoossttaannàà  wwyy∏∏oonniieennii  nnaajjlleeppssii
zzaawwooddnniiccyy  ii  zzaawwooddnniicczzkkii  ww  2288  ddyyss--
ccyypplliinnaacchh..  TTaa  pprreessttii˝̋oowwaa  iimmpprreezzaa
ssttaannoowwii  pprrzzeeddssmmaakk  wwyysstt´́ppóóww  nnaa
wwiieellkkiicchh  aarreennaacchh  ssppoorrttoowwyycchh  ccaa∏∏eeggoo
ÊÊwwiiaattaa  ii  ww  iiggrrzzyysskkaacchh  oolliimmppiijjsskkiicchh..  

OOrrggaanniizzaaccjjaa  iimmpprreezzyy  zzoossttaa∏∏aa
ppoowwiieerrzzoonnaa  ssaammoorrzzààddoowwii  wwoojjee--
wwóóddzzttwwaa  ∏∏óóddzzkkiieeggoo  ww  wwyynniikkuu
wwyyggrraanneeggoo  ppoosstt´́ppoowwaanniiaa  kkoonnkkuurr--
ssoowweeggoo,,  pprrzzeepprroowwaaddzzoonneeggoo  ww  22000033
rrookkuu  pprrzzeezz  MMiinniisstteerrssttwwoo  EEdduukkaaccjjii
NNaarrooddoowweejj  ii  SSppoorrttuu..  JJaakk  ppooddkkrreeÊÊllaa--
jjàà  ww∏∏aaddzzee  ssaammoorrzzààddoowwee  wwoojjeewwóóddzz--
ttwwaa,,  zzaasszzcczzyytt  ttoo,,  aallee  ii  oobboowwiiààzzeekk..
OOlliimmppiiaaddaa  ssttaannoowwii  oollbbrrzzyymmiiee
pprrzzeeddssii´́wwzzii´́cciiee  llooggiissttyycczznnee,,  ppoolleeggaa--
jjààccee  mmii´́ddzzyy  iinnnnyymmii  nnaa  ddoobbrryymm  pprrzzyy--
ggoottoowwaanniiuu  oobbiieekkttóóww,,  zzaakkwwaatteerroowwaa--
nniiaa,,  wwyy˝̋yywwiieenniiaa,,  ttrraannssppoorrttuu  uucczzeesstt--
nniikkóóww,,  ooppiieekkii  mmeeddyycczznneejj  ppoo  oorrggaannii--

zzaaccjj´́  cceerreemmoonniiii  oottwwaarrcciiaa,,  aa  ppóóêênniieejj
nnaaddzzoorrzzee  nnaadd  sspprraawwnnyymm  pprrzzeebbiiee--
ggiieemm  zzaawwooddóóww  ii  cceerreemmoonniiaammii  wwrr´́--
cczzaanniiaa  mmeeddaallii..  OOlliimmppiiaaddzziiee  ttoowwaa--
rrzzyysszzyyçç  bb´́ddàà  lliicczznnee  iimmpprreezzyy  pprroommuu--
jjààccee  wwoojjeewwóóddzzttwwoo  ∏∏óóddzzkkiiee,,  jjeeggoo
wwaalloorryy  pprrzzyyrrooddnniicczzee  ii  kkuullttuurroowwee..  

¸̧óóddêê,,  KKuuttnnoo,,  DDrrzzeewwiiccaa,,  SSttrryy--
kkóóww,,  SSppaa∏∏aa,,  WWaalleewwiiccee,,  TToommaasszzóóww
MMaazzoowwiieecckkii,,  SS∏∏aawwnnoo,,  ZZggiieerrzz  ttoo
mmiieejjssccoowwooÊÊccii,,  ww  kkttóórryycchh  ooddbbyywwaaçç
ssii´́  bb´́ddàà  zzmmaaggaanniiaa  mm∏∏ooddyycchh  ssppoorr--
ttoowwccóóww..  NNiieesstteettyy,,  ppoommiimmoo  uussiillnnyycchh
ssttaarraaƒƒ  ZZaalleeww  SSuulleejjoowwsskkii  nniiee  uuzzyysskkaa∏∏
hhoommoollooggaaccjjii  PPoollsskkiieeggoo  ZZwwiiààzzkkuu
˚̊eeggllaarrsskkiieeggoo  ii  zzaawwooddyy  ˝̋eeggllaarrsskkiiee
ooddbb´́ddàà  ssii´́  nnaa  ZZaattooccee  PPuucckkiieejj..
WWsszzyyssttkkiiee  oobbiieekkttyy  ssppoorrttoowwee,,  ww  kkttóó--
rryycchh  rroozzggrryywwaannee  bb´́ddàà  ppoosszzcczzeeggóóllnnee
zzaawwooddyy,,  mmuusszzàà  uuzzyysskkaaçç  cceerrttyyffiikkaatt
PPoollsskkiieeggoo  ZZwwiiààzzkkuu  SSppoorrttoowweeggoo..

TTrrzzeebbaa  ppooddkkrreeÊÊlliiçç  ooggrroommnnee
wwssppaarrcciiee  pprrzzyy  oorrggaanniizzaaccjjii  iimmpprreezzyy
ww∏∏aaddzz  ssaammoorrzzààddoowwyycchh  ggmmiinn  ii
ppoowwiiaattóóww,,  nnaa  kkttóórryycchh  tteerreenniiee  bb´́ddàà
rroozzggrryywwaannee  ppoosszzcczzeeggóóllnnee  ddyyssccyyppllii--
nnyy,,  ddzziiaa∏∏aacczzyy  ssppoorrttoowwyycchh,,  wwoolloonnttaa--
rriiuusszzyy..  BBeezz  iicchh  ppoommooccyy  pprrzzeepprroowwaa--
ddzzeenniiee  tteejj  oollbbrrzzyymmiieejj  iimmpprreezzyy  bbyy∏∏oo--
bbyy  nniieemmoo˝̋lliiwwee..  AAkkttyywwnnyy  wwkk∏∏aadd  ww
pprrzzyyggoottoowwaanniiee  oolliimmppiiaaddyy  nnaappaawwaa
ooppttyymmiizzmmeemm..  

OOdd  ssttrroonnyy  ssppoorrttoowweejj  gg∏∏óówwnnyymmii
oorrggaanniizzaattoorraammii  oolliimmppiiaaddyy  ssàà::  ¸̧óóddzz--
kkaa  FFeeddeerraaccjjaa  SSppoorrttuu,,  ¸̧óóddzzkkii  SSzzkkooll--
nnyy  ZZwwiiààzzeekk  SSppoorrttoowwyy  ii  RRaaddaa  WWoojjee--
wwóóddzzkkaa  LLuuddoowwyycchh  ZZeessppoo∏∏óóww  SSppoorr--
ttoowwyycchh..

XXIIII  OOggóóllnnooppoollsskkaa  OOlliimmppiiaaddaa  MM∏∏ooddzziiee˝̋yy  
ww  SSppoorrttaacchh  LLeettnniicchh  

„„ZZiieemmiiaa  ¸̧óóddzzkkaa  22000066””



XII Ogólnopolska Olimpiada M∏odzie˝y w Sportach Letnich
„Ziemia ¸ódzka 2006” organizowana jest w tym roku przez
¸ódzkà Federacj´ Sportu, samorzàd województwa i Ministerstwo
Sportu. Pragn´ zapewniç, ˝e zarzàd województwa wspiera wszel-
kie inicjatywy dotyczàce rywalizacji na wszystkich stadionach,
boiskach i w halach. Wspó∏zawodnictwo sportowe jest jednym 
z wa˝nych elementów wychowania m∏odzie˝y w duchu dobrze
poj´tej rywalizacji. Dlatego doceniamy wysi∏ek trenerów 
i nauczycieli, a tak˝e dzia∏aczy sportowych wszystkich szczebli. 
Z szacunkiem odnosimy si´ do wyników osiàgni´tych przez
naszych wybitnych olimpijczyków, m.in. Artura Partyki, 
Jana Tomaszewskiego, Mieczys∏awa Nowickiego. 

Goràco witam tych olimpijczyków, którzy zaszczycili swojà
obecnoÊcià olimpiad´ m∏odzie˝y oraz wszystkich jej uczestników.
Jestem przekonany, ˝e wÊród was sà tak˝e przyszli reprezentanci
Polski, bo wiem, ˝e nie brakuje na tym stadionie ludzi utalento-
wanych i ambitnych. Ale dziÊ liczy si´ przede wszystkim udzia∏ 
w tych zawodach, które sà jednoczeÊnie mistrzostwami Polski
juniorów m∏odszych. W Waszej pracowitoÊci i wytrwa∏oÊci
dostrzegam nadziej´ na lepszà przysz∏oÊç polskiego sportu. 

Sam by∏em w m∏odoÊci czynnym sportowcem. Teraz jestem
wiernym kibicem. Walory edukacyjne sportu doceniamy w szcze-
gólnoÊci podczas szlachetnej rywalizacji, gdy kszta∏tujà si´ cechy
osobowoÊci przydatne przez ca∏e ˝ycie: kole˝eƒstwo, wytrwa∏oÊç,
systematycznoÊç, odpowiedzialnoÊç za ca∏y zespó∏. Sport uczy
zasad fair play, odkrywa nasze wn´trze.

My, jako wspó∏organizatorzy tej imprezy, odczuwamy wielkà
satysfakcj´ z faktu, ˝e goÊcimy na naszej ziemi sportowców z ca∏ej
Polski, goÊci z regionów partnerskich oraz sportowców niepe∏no-
sprawnych. W sumie 4,5 tys. zawodników i opiekunów. Wierz´,
˝e b´dziecie si´ u nas dobrze czuç i osiàgniecie satysfakcjonujàce
wyniki. Jestem przekonany, ˝e olimpiada stanie si´ te˝ doskona∏à
okazjà do poznania naszego regionu, jego zabytków, folkloru 
i pomników przyrody.

Dzi´kuj´ wszystkim za wysi∏ek w∏o˝ony w przygotowanie 
tej olimpiady, a m∏odym zawodnikom, ich trenerom, dzia∏aczom
i kibicom ˝ycz´ wspania∏ej atmosfery, wielu emocji sportowych 
i jak najwi´cej sukcesów.

Stanis∏aw Witaszczyk

Marsza∏ek Województwa ¸ódzkiego

PPoo  rraazz  ppiieerrwwsszzyy  ww  hhiissttoorriiii  ooggóóllnnoo--
ppoollsskkiicchh  oolliimmppiiaadd  mm∏∏ooddzziiee˝̋yy  ttoowwaarrzzyy--
sszzyyçç  gg∏∏óówwnneejj  iimmpprreezziiee  bb´́ddzziiee  wwoojjee--
wwóóddzzkkaa  oolliimmppiiaaddaa  oossóóbb  nniieeppee∏∏nnoo--
sspprraawwnnyycchh..  ZZaawwooddyy  rroozzeeggrraannee  zzoossttaa--
nnàà  ww  ¸̧aasskkuu  ((pp∏∏yywwaanniiee))  ii  ww  ¸̧ooddzzii  ((lleekk--
kkooaattlleettyykkaa  ii  ppii∏∏kkaa  nnoo˝̋nnaa))..  TTrruuddnnoo  
oo  lleeppsszzyy  pprrzzyykk∏∏aadd  wwzzaajjeemmnneejj  iinntteeggrraa--
ccjjii,,  zzrroozzuummiieenniiaa,,  ppoozznnaanniiaa  ssii´́  ii  ssppóójjnnee--
ggoo  ddzziiaa∏∏aanniiaa,,  ttaakk˝̋ee  ww  ddaallsszzyymm  ddoorroo--
ss∏∏yymm  ˝̋yycciiuu..  

WW  ttrraakkcciiee  iimmpprreezzyy  ggooÊÊcciiçç  bb´́ddzziieemmyy
ww  rreeggiioonniiee  ∏∏óóddzzkkiimm  eekkiippyy  ssppoorrttoowwee  
zz  zzaapprrzzyyjjaaêênniioonnyycchh  rreeggiioonnóóww  UUkkrraa--
iinnyy,,  WW´́ggiieerr  ii  MMoorraaww,,  kkttóórree  rroozzeeggrraajjàà
ttuurrnniieejj  ttoowwaarrzzyysskkii  ww  ppii∏∏ccee  nnoo˝̋nneejj  
zz  wwyybbrraannyymmii  kklluubbaammii  zz  nnaasszzeeggoo  wwoojjee--
wwóóddzzttwwaa..

SSkkaallaa  pprrzzeeddssii´́wwzzii´́cciiaa  wwyymmaaggaa
zzaaaannggaa˝̋oowwaanniiaa  zznnaacczznnyycchh  ÊÊrrooddkkóóww
ffiinnaannssoowwyycchh..  ZZ  bbuudd˝̋eettuu  wwoojjeewwóóddzz--
ttwwaa  ∏∏óóddzzkkiieeggoo  pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh  zzoossttaa--
∏∏oo  nnaa  tteenn  cceell  ookkoo∏∏oo  33,,55  mmiilliioonnaa  zz∏∏oo--
ttyycchh..  ZZnnaacczznniiee  wwii´́cceejj,,  ookkoo∏∏oo  55  mmiilliioo--
nnóóww  zz∏∏oottyycchh,,  wwyyddaa  MMiinniisstteerrssttwwoo
SSppoorrttuu  ––  gg∏∏óówwnnyy  oorrggaanniizzaattoorr  oolliimmppiiaa--
ddyy..  DDuu˝̋ee  ÊÊrrooddkkii  ffiinnaannssoowwee  ppoocchhooddzziiçç
bb´́ddàà  rróówwnniiee˝̋  oodd  llookkaallnnyycchh  ssaammoorrzzàà--
ddóóww  ii  ssppoonnssoorróóww..

DDzziiaa∏∏aanniiaa  UUrrzz´́dduu  MMaarrsszzaa∏∏kkoowwsskkiiee--
ggoo  ww  ¸̧ooddzzii,,  kkttóórryy  kkoooorrddyynnuujjee  oorrggaannii--

zzaaccjj´́  oolliimmppiiaaddyy,,  sskkiieerroowwaannee  ssàà  nnaa
wwssppóóllnnyy  cceell,,  jjaakkiimm  jjeesstt  mmii´́ddzzyy  iinnnnyymmii
ttaakkii  rroozzddzziiaa∏∏  ppiieennii´́ddzzyy,,  ˝̋eebbyy  wwyyddaatt--
kkoowwaannee  ÊÊrrooddkkii  ss∏∏uu˝̋yy∏∏yy  rroozzwwoojjoowwii
∏∏óóddzzkkiieeggoo  ssppoorrttuu  rróówwnniiee˝̋  ppoo  oolliimmppiiaa--
ddzziiee..  TTrrwwaa∏∏àà,,  mmaatteerriiaallnnàà  ppoozzoossttaa∏∏oo--
ÊÊcciiàà  ppoo  ssppoorrttoowweejj  rryywwaalliizzaaccjjii  bb´́ddàà
nnoowwee  ii  zzmmooddeerrnniizzoowwaannee  oobbiieekkttyy  ssppoorr--
ttoowwee,,  ttaakkiiee  jjaakk  ssttaaddiioonn  AAZZSS  ww  ¸̧ooddzzii  
ii  bbooiisskkoo  ddoo  hhookkeejjaa  nnaa  ttrraawwiiee  ww  BBrrzzeezzii--
nnaacchh..  NNaa  ttee  iinnwweessttyyccjjee  uuddaa∏∏oo  ssii´́  uuzzyy--
sskkaaçç  ppiieenniiààddzzee  zz  FFuunndduusszzuu  RRoozzwwoojjuu
KKuullttuurryy  FFiizzyycczznneejj..  

OOrrggaanniizzaaccjjaa  ooggóóllnnooppoollsskkiieejj  oolliimm--
ppiiaaddyy  nniieessiiee  dduu˝̋ee  wwaalloorryy  pprroommooccyyjjnnee
wwoojjeewwóóddzzttwwaa..  DDllaatteeggoo  ttee˝̋  wwyybbóórr
mmiieejjsscc  zzaawwooddóóww,,  oobbiieekkttóóww  ssppoorrttoo--
wwyycchh,,  aa  ttaakk˝̋ee  iimmpprreezz  ttoowwaarrzzyysszzààccyycchh
bbyy∏∏  ssttaarraannnnyy,,  ttaakk  aabbyy  mmiieejjssccaa  rroozzggrryy--
wwaanniiaa  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  ddyyssccyypplliinn  
ii  zzaawwooddóóww  ssttaannoowwii∏∏yy  wwiizzyyttóówwkk´́  wwoojjee--
wwóóddzzttwwaa  ii  bbuuddzzii∏∏yy  zzaaiinntteerreessoowwaanniiee..
DDllaa  mm∏∏ooddyycchh  ssppoorrttoowwccóóww  pprrzzeewwiiddzziiaa--
nnee  jjeesstt  mmii´́ddzzyy  iinnnnyymmii  zzwwiieeddzzaanniiee  nnaajj--
cciieekkaawwsszzyycchh  zzaakkààttkkóóww  nnaasszzeeggoo  rreeggiioo--
nnuu,,  ppooddoobbnniiee  jjaakk  ttoo  bbyy∏∏oo  ww  ttrraakkcciiee
ooggóóllnnooppoollsskkiieejj  oolliimmppiiaaddyy  mm∏∏ooddzziiee˝̋yy
ww  ssppoorrttaacchh  hhaalloowwyycchh  ww  22000000  rrookkuu..

Anna Szymanek-Juêwin
Marek Woêniacki

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego
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Od 24 do 27 lipca na obiektach Europejskiego Centrum Szkole-
nia Ma∏ej Ligi Baseballowej Kutno goÊciç b´dzie 60 zawodników,
którzy rozegrajà turniej fina∏owy baseballu w ramach Ogólnopol-
skiej Olimpiady M∏odzie˝y. Fina∏ odb´dzie si´ z udzia∏em 4 dru˝yn
wy∏onionych w drodze eliminacji, po dwie dru˝yny z ka˝dego tur-
nieju pó∏fina∏owego.

Rozgrywki eliminacyjne przeprowadzone zostanà w dwóch
regionach: region A obejmuje województwa: kujawsko-pomorskie,
∏ódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmiƒsko-mazur-
skie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. Region B: dolnoÊlàskie,
lubuskie, lubelskie, ma∏opolskie, opolskie, podkarpackie, Êlàskie,
Êwi´tokrzyskie.

Obiekt, na którym odb´dzie si´ turniej fina∏owy, jest gotowy do
przyj´cia dru˝yn, a w sprawach organizacyjnych Kutno i Miejski
Szkolny Zwiàzek Sportowy w Kutnie ÊciÊle wspó∏pracujà z ¸ódzkà
Federacjà Sportu. Joanna Brylska
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15 lipca o godz. 19 na stadionie Szko∏y
Mistrzostwa Sportowego przy ul. Miliono-
wej w ¸odzi nastàpi uroczyste otwarcie 
XII Ogólnopolskiej Olimpiady M∏odzie˝y 
w Sportach Letnich „Ziemia ¸ódzka 2006”.
Patronat nad igrzyskami objà∏ premier Kazi-
mierz Marcinkiewicz, przewodniczàcym
Komitetu Honorowego jest marsza∏ek woje-
wództwa Stanis∏aw Witaszczyk, przewodni-
czàcà komitetu organizacyjnego cz∏onek
zarzàdu województwa ∏ódzkiego Dorota
Biskupska-Neidowska. 

Najpierw b´dà fanfary, po czym nastàpi
ods∏oni´cie tablicy ku czci papie˝a Polaka
oraz nadanie stadionowi imienia Jana
Paw∏a II. PoÊwi´ceniu i modlitwie przewod-
niczyç b´dzie ∏ódzki biskup pomocniczy 
ks. Ireneusz P´kalski. 

Po wykonaniu pieÊni „Santo subito“ i hej-
nale igrzysk rozpocznie si´ uroczysta defilada

z udzia∏em delegacji 16 województw. Nast´p-
nie minister sportu Tomasz Lipiec przyjmie
meldunek o gotowoÊci do rozpocz´cia olim-
piady od wicemarsza∏ek Doroty Biskupskiej-
-Neidowskiej. Po przemówieniach powital-
nych odegrany zostanie hymn narodowy,
wciàgni´te zostanà na maszty flagi: narodo-
wa i ziemi ∏ódzkiej oraz nastàpi wprowadze-
nie flagi olimpijskiej. 

Kulminacyjnym punktem uroczystoÊci
b´dzie zapalenie znicza (dokona tego Artur
Partyka) i wciàgni´cie na maszt flagi olimpij-
skiej.  Przyrzeczenie zawodników i s´dziów
zakoƒczy sportowà cz´Êç uroczystoÊci. 
W cz´Êci artystycznej wystàpià m.in. zespó∏
im. Harnama, Studio Integracji i „7 coma 7”. 

Mieczys∏aw Nowicki, wybitny kolarz, dru-
˝ynowy mistrz Êwiata z 1975 roku, srebrny
medalista w dru˝ynie i bràzowy indywidual-
nie na olimpiadzie w Montrealu w roku 1976,

uczestnik czterech WyÊcigów Pokoju, obecnie
dyrektor Wydzia∏u Sportu UM¸, powiedzia∏
nam, ̋ e sam zaczyna∏ swojà wielkà karier´ od
Ogólnopolskiej Spartakiady M∏odzie˝y 
w roku 1969. Uczestnikami tamtej imprezy
byli te˝ póêniejsi olimpijczycy, m.in. Broni-
s∏aw Malinowski i Grzegorz Âledziewski.

– Takie zawody sà doskona∏à okazjà 
do wypromowania wybitnych m∏odych talen-
tów, do pokazania si´ szerokiej publicznoÊci.
Olimpiada przyczyni si´ te˝ do wypromowa-
nia regionu, jego walorów kulturowych 
i turystycznych. Zaprosi∏em do ¸odzi moich
s∏awnych kolegów z dru˝yny oraz ponad 20
innych olimpijczyków z naszego regionu.
Zapraszam za waszym poÊrednictwem
wszystkich naszych olimpijczyków, których
jest ponad 100, aby uÊwietnili swojà obecno-
Êcià tegorocznà XII Olimpiad´ M∏odzie˝y 
– powiedzia∏ Mieczys∏aw Nowicki.

Mi´dzynarodowe Kutno

KKoommiitteett  OOrrggaanniizzaaccyyjjnnyy  oolliimmppiiaaddyy  ww  nniieeppee∏∏nnyymm  sskk∏∏aaddzziiee..  
WW  ÊÊrrooddkkuu  mm..iinn..::  DDoorroottaa  BBiisskkuuppsskkaa--NNeeiiddoowwsskkaa,,  JJaarrooss∏∏aaww  BBeerrggeerr  ii  MMiieecczzyyss∏∏aaww  NNoowwiicckkii..
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Historia

Staro˝ytne igrzyska
W staro˝ytnej Grecji religijnym uroczy-

stoÊciom cz´sto towarzyszy∏y wyst´py po-
etów, Êpiewaków, aktorów oraz zawody
sportowe. WÊród wielu takich imprez, naj-
wi´kszà s∏aw´ zdoby∏y igrzyska ku czci Zeu-
sa odbywajàce si´ w Olimpii. Za mitycznego
twórc´ igrzysk olimpijskich uznaje si´ Pe-
lopsa, syna herosa Tantala. Dzi´ki zwyci´-
stwu w zawodach rydwanów poÊlubi∏ córk´
króla Ojnomaosa – z∏otow∏osà Hippodami´
i w podzi´kowaniu bogom za zwyci´stwo
ustanowi∏ w Olimpii igrzyska. Pierwszy
udokumentowany opis igrzysk, z roku 776 r.
p.n.e., znaleêç mo˝na w „Iliadzie“ Homera.
Stàd te˝ rok 776 p.n.e. uznawany jest za da-
t´ powstania igrzysk olimpijskich, a tak˝e za
pierwszy udokumentowany fakt historyczny
w dziejach Grecji. Igrzyska odbywa∏y si´ co
cztery lata, przy czym 4-letni okres pomi´-
dzy kolejnymi zmaganiami nazywano olim-
piadà. Greckie igrzyska olimpijskie organi-
zowane by∏y zawsze w Olimpii, prawie 300
razy – do 393 r. n.e., kiedy to cesarz Teodo-
zjusz I Wielki zakaza∏ ich organizowania,
traktujàc je jako kultywowanie zwyczajów
pogaƒskich. Dzisiaj, jak wiadomo, za ka˝-
dym razem igrzyska zmieniajà gospodarza
i nazwa ma charakter wy∏àcznie symbolicz-
ny, nawiàzujàcy do tradycji zawodów w sta-
ro˝ytnej Olimpii. 

Poczàtkowo igrzyska trwa∏y jeden dzieƒ,
ale w miar´ wzrostu liczby dyscyplin czas za-
wodów wyd∏u˝y∏ si´ do 5 dni. W zawodach
uczestniczyli tylko m´˝czyêni, kobietom nie
wolno by∏o nawet zasiadaç na widowni.
M´˝czyêni nie mieli ˝adnych strojów. Byli
nadzy. Zawodnicy, oceniani na podstawie
wyglàdu zewn´trznego, startowali w dwóch
grupach: juniorów i seniorów. Przez 10 mie-
si´cy poprzedzajàcych igrzyska zobowiàza-
ni byli do intensywnych treningów. Przez
ostatni miesiàc çwiczyli w Olimpii pod
okiem doÊwiadczonych instruktorów. Obo-
wiàzywa∏y ich tak˝e specjalne rygory. Za-
miast mi´sa spo˝ywali tylko ser, nie wolno
im by∏o piç wina itp.

Na czas trwania igrzysk obowiàzywa∏o
w Grecji olimpijskie zawieszenie broni i pra-
wo pokoju bo˝ego – ekechejria – zapewnia-
jàce bezpieczeƒstwo uczestnikom i widzom.
Pogwa∏cenie ekechejrii traktowane by∏o jak
Êwi´tokradztwo i surowo karane. Zawiesza-
no dzia∏ania wojenne pomi´dzy paƒstwami-
miastami. Na kilka dni przed olimpiadà
przybywali goÊcie ze wszystkich polis grec-
kich. Przybywali równie˝ z wielu stron Êwia-
ta kupcy. W przerwach igrzysk olimpijskich

odbywa∏y si´ liczne konkursy dla recytato-
rów i poetów, którzy mogli zaprezentowaç
swoje umiej´tnoÊci przed ogromnà publicz-
noÊcià.

Najwa˝niejszym punktem igrzysk by∏y
jednak konkurencje sportowe. Poczàtkowo
w Olimpii jedynà dyscyplinà by∏ bieg na je-
den stadion (192,28 m). Pierwszym znanym
zwyci´zcà by∏ Koroibos, kucharz z pobli-
skiego Elis, wygra∏ on bieg na pierwszych
igrzyskach. Z czasem dosz∏y kolejne dyscy-
pliny. W VII w. p.n.e. by∏o ju˝ ich dziesi´ç: 

bieg krótki (dromos) – na d∏ugoÊci stadio-
nu, odpowiednik wspó∏czesnych sprintów.

bieg podwójny (diaulos) – bieg na po-
dwójnej d∏ugoÊci stadionu 

bieg d∏ugodystansowy (dolichos) – bieg
na d∏ugoÊci 7 - 24 stadionów 

pi´ciobój (pentathlon) – sk∏ada∏ si´ z: bie-
gu, skoku, rzutu dyskiem i oszczepem, zapa-
sów

walka na pi´Êci (pygme) – poczàtkowo go-
∏e pi´Êci, potem okryte rzemiennymi „r´ka-
wicami“ 

zapasy (pale) – pierwowzór wspó∏cze-
snych zapasów klasycznych

zapasy w stylu wolnym (pankration) – po-
∏àczenie walki na pi´Êci i zapasów, dozwolo-
ne by∏o te˝ kopanie

bieg w zbroi (hoplites) – bieg w komplet-
nej zbroi (25 kg) ci´˝kiej piechoty greckiej

wyÊcigi rydwanów – otwartych dwuko∏o-
wych pojazdów zaprz´gni´tych w 4 (najcz´-
Êciej) lub 2 konie 

wyÊcigi konne – jeêdziectwo – najistot-
niejsza by∏a szybkoÊç, a nie jak dzisiaj styl.

Zwyci´zcy w ka˝dej konkurencji otrzy-
mywali nagrody symboliczne – ga∏àzk´ pal-
mowà po zakoƒczeniu konkurencji i wieniec
oliwny na zakoƒczenie igrzysk. Nagradzano
tylko zdobywców pierwszego miejsca.
Uczestnicy igrzysk staro˝ytnych walczyli
wy∏àcznie o zwyci´stwo. Nawet zakoƒczenie
rywalizacji na drugim miejscu by∏o powo-
dem do smutku i ˝alu. Dzisiaj cz´sto ju˝ na
starcie nastawiamy si´ na walk´ o jeden
z medali, a cz´sto za sukces uznajemy miej-
sce piàte, szóste, ba, nawet ósme. W czasach
igrzysk staro˝ytnych taka rzecz by∏a nie do
pomyÊlenia. Staro˝ytni wyniku nie mierzyli,
liczy∏o si´ wy∏àcznie zwyci´stwo. Po dekora-
cji zwyci´zcy, w towarzystwie delegacji ze
swoich miast sk∏adali ofiary na o∏tarzach
bóstw oraz dary dla Êwiàtyni. Na zakoƒcze-
nie igrzysk organizatorzy wydawali uczt´
z udzia∏em wszystkich olimpijczyków. Na-
zwiska sportowców umieszczano w specjal-
nych spisach. Wielokrotny zwyci´zca,
oprócz wieƒca oliwnego i ewentualnej na-
grody, mia∏ prawo do posiadania swego po-
sàgu w Olimpii. 

Wspólnà cechà igrzysk staro˝ytnych i no-
wo˝ytnych jest odÊwi´tny charakter zawo-
dów olimpijskich, a tak˝e propagowanie idei
pokoju.

Andrzej Ga∏ecki
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Jadàc do Drzewicy
ju˝ po drodze mo˝na
dowiedzieç si ,́ co jest
najwi´kszà atrakcjà

gminy. Napotkani mieszkaƒcy od razu
mówià o torze kajakowym i o tym, ̋ e w∏aÊnie
k∏adzie si´ nowy chodnik na drodze do niego.
Gmina ma niespe∏na 12 tys mieszkaƒców, 
z czego miasteczko Drzewica 4,5 tysiàca. Rol-
nictwo jest mocno rozdrobnione. Ârednia
powierzchnia gospodarstwa wynosi ok. 3 ha.
Najwi´kszym pracodawcà na terenie gminy
sà od wielu lat zak∏ady „Gerlach”. Ten znany
producent sztuçców, no˝yczek, no˝y wojsko-
wych, narz´dzi ogrodniczych oraz cz´Êci do
maszyn rolniczych w czasach swojej Êwietno-
Êci zatrudnia∏ prawie 5 tys. osób. Po 1989
roku liczba pracowników zmniejszy∏a do 400.
Zak∏ad jest wcià˝ dobrà reklamówkà gminy.
Âwiadczà o tym przyznawane mu w ostatnich
latach god∏a „Teraz Polska”. W cz´Êci daw-
nych hal pojawi∏y si´ firmy zajmujàce si´
m.in. budowà jachtów.

Kiedy wyjdziemy za bram´ zak∏adu, czeka
na nas g∏ówna atrakcja gminy i miasteczka
Drzewicy: przez lata zwiàzany z zak∏adowym
klubem sportowym tor do kajakarstwa gór-
skiego, w∏aÊciwie sà to dwa tory. Na starym,
powsta∏ym w latach 80. na rzece Drzewiczce
pierwszym sztucznym torze slalomowym na
nizinach w Polsce, od 1985 r. odbywa∏y si´
regaty kajakowe o „Puchar ziemi radomsz-
czaƒskiej”, a co dwa lata rozgrywano regaty
mistrzostw Polski. Z licznego grona drzewic-
kich kajakarzy najwi´ksze sukcesy osiàgn´∏a
osada C2 Krzysztof Ko∏omaƒski i Micha∏
Staniszewski, którzy zostali mistrzami Êwiata
i zdobyli srebrne medale na igrzyskach olim-
pijskich w Sydney. Trzy lata temu miejscowe
w∏adze samorzàdowe w porozumieniu 
z Ludowym Klubem Kajakowym podj´∏y
decyzj´ o modernizacji toru. Efektem by∏o
oddanie w minionym roku najnowoczeÊniej-
szego, jedynego tego typu obiektu w Europie,
zlokalizowanego na nizinach. Mo˝na na nim
organizowaç zawody najwy˝szej rangi. Budo-
w´ toru nagrodzono tytu∏em „Firma na
medal” w kategorii: inwestor obiektów spor-
towych i rekreacyjnych.

– Chcemy wykorzystaç to, ˝e kajakarstwo
górskie wyró˝nia nas na tle innych gmin w
kraju. Powstanie nowego toru by∏o strza∏em
w dziesiàtk .́ Zrobimy wszystko, aby nie tylko
przyciàga∏ do nas licznych turystów, ale 
i powstrzyma∏ od wyjazdu miejscowych, czy
to poprzez uprawianie sportu, czy prowadze-
nie dzia∏alnoÊci gospodarczej handlowo-
gastronomicznej – mówi Janusz Reszelewski,
burmistrz Drzewicy.

Burmistrz przyznaje, ̋ e na drodze do reali-
zacji strategicznych planów rozwoju gminy
stoi brak odpowiedniej bazy hotelowo-nocle-
gowej.

– Chcemy to zmieniç i dlatego ju˝ wkrótce
podj´ta zostanie przez rad´ gminy uchwa∏a 
o zmianie planu zagospodarowania prze-
strzennego wokó∏ zbiornika wodnego. Tereny
zostanà przeznaczone pod sport i rekreacj ,́ 
a to pozwoli na powstanie tam kilku domów
letniskowych, gastronomii, wydzier˝awione
zostanie kàpielisko – zapowiada burmistrz.

Dodaje, ˝e tor kajakowy jest nie tylko
szansà rozwoju dla Drzewicy, ale i ca∏ej
gminy. Gdy przyjechali sportowcy zza
wschodniej granicy, to nocowali w gospodar-
stwie agroturystycznym w Radzicach
Ma∏ych. Oprócz toru kajakowego gmina
mo˝e przyciàgnàç do siebie turystów zabyt-
kami. To wybudowany w 1315 r. koÊció∏ Êw.
¸ukasza w Drzewicy oraz gotycko-renesan-
sowy zamek na prawym brzegu Drzewiczki.
Oba doskonale po∏o˝one pod wzgl´dem
turystycznym.

Turystów nie przyciàgnie si´ bez dbania o
Êrodowisko. Tu gmina ma czym si´ pochwa-
liç. Wodociàgi docierajà niemal do wszyst-
kich budynków, a jeszcze w tym roku zosta-
nie w pe∏ni skanalizowana jako jedna z pierw-
szych w województwie. Za proekologiczne
dzia∏ania w 2005 r. Urzàd Gminy i Miasta
Drzewica otrzyma∏ od Polskiej Izby Gospo-
darczej dyplom honorowy I stopnia za zas∏u-
gi dla rozwoju ochrony Êrodowiska i udzia∏
konkursie ekorozwoju „Zielony Laur 2005”.
Wyró˝nienie przyznano za wspomnianà
kanalizacj ,́ modernizacj´ studni g∏´binowej,
termomodernizacj´ budynków OSP na tere-
nie gminy, zalesianie gruntów porolnych i nie-
u˝ytków, zdrowe wykorzystanie naturalnych

zasobów rzeki Drzewiczki. W ubieg∏ym
roku, dzi´ki pieniàdzom z bud˝etu paƒstwa 
i WFOÂiGW w ¸odzi, zmodernizowano jaz
pi´trzàcy na Drzewiczce obok toru kajako-
wego. Odmulono zalew drzewicki. W 2004 r.
na terenie gminy rozpocz´to selektywnà
zbiórk´ Êmieci. Drzewica by∏a te˝ pierwszà 
w ¸ódzkiem gminà, która dosta∏a 
z WFOÂiGW w ¸odzi pieniàdze na likwida-
cj´ dzikich wysypisk, co uda∏o si´ w pe∏ni. 

Wed∏ug danych GUS za rok 2004, nak∏ady
inwestycyjne na mieszkaƒca w kategorii 192
gmin miejsko-wiejskich, majàcych od 6 do 
12 tys mieszkaƒców, by∏y w Drzewicy naj-
wi´ksze w Polsce, i to dwukrotnie. 

– Inwestujemy bardzo du˝o. Robimy to,
mimo ˝e mamy najni˝sze dochody w∏asne 
w województwie. Nie ma du˝ych inwestycji
bez Êrodków zewn´trznych i od dawna korzy-
stamy ze Êrodków unijnych. Najpierw by∏ to
SAPARD, a nast´pnie Sektorowy Program
Operacyjny „Restrukturyzacja i moderniza-
cja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004 – 2006”. Si´gamy
tez po Êrodki z WFOÂiGW w ¸odzi – mówi
burmistrz Janusz Reszelewski.

Aby ograniczyç bezrobocie, rada podj´∏a
uchwa∏´ zwalniajàcà z podatku od nierucho-
moÊci zaj´tej pod dzia∏alnoÊç gospodarczà
podmioty tworzàce nowe miejsca pracy.
Zwolnienie zale˝y od liczby utworzonych
miejsc pracy, maksymalnie na 5 lat. Przepis
nie jest martwy, bo dzi´ki niemu powsta∏o ju˝
sporo nowych miejsc pracy.

– Turystyka i pomoc przedsi´biorcom 
w tworzeniu nowych miejsc pracy to kierun-
ki rozwoju naszej gminy – przekonuje 
burmistrz Drzewicy.

Krzysztof Karbowiak

Prezentacje - Drzewica

Jedyny w Europie
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Wywiad miesiàca

Pani marsza∏ek, komu potrzebna jest ta
olimpiada?

Jestem absolutnie przekonana, ˝e wszyst-
kim: m∏odzie˝y uczestniczàcej w zawodach
oraz m∏odym kibicom, rodzicom i nauczy-
cielom, ˝eby zobaczyli, jak sprawnych 
i zdrowych majà wychowanków, wreszcie,
nam – czyli samorzàdom w województwie,
bo ca∏a Polska nas zobaczy i oceni, jak pra-
cujemy i w jaki sposób wychowaliÊmy m∏o-
dzie˝. Prosz´ pami´taç, ˝e XII Ogólnopol-
ska Olimpiada M∏odzie˝y w Sportach Let-
nich „Ziemia ¸ódzka 2006“ to równocze-
Ênie mistrzostwa Polski juniorów m∏od-
szych. Zatem impreza ma charakter zarów-
no sportowy, jak i promocyjny.

Sàdz´, ˝e uda si´ nam zrobiç jeszcze coÊ
wi´cej ni˝ tylko zorganizowaç imprez´ dla
zawodników uprawiajàcych sport wyczyno-
wo?

Wierz ,́ ˝e tak si´ stanie, bo wiem, co ma
pan na myÊli. Chodzi o to, ˝e imprezie
g∏ównej towarzyszyç b´dzie Wojewódzka
Olimpiada M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej, 
a dok∏adnie: niepe∏nosprawnej umys∏owo 
z Warsztatów Terapii Zaj´ciowej. Program
przewiduje rywalizacj´ w konkurencjach
lekkoatletycznych, p∏ywaniu i pi∏ce no˝nej
na obiektach ∏ódzkich Szko∏y Mistrzostwa
Sportowego przy ul. Milionowej, w parku
im. 3 Maja oraz na p∏ywalni w ¸asku.

Jest pani dzia∏aczem sportowym od lat.
Kiedy by∏o ∏atwiej zorganizowaç tak trudne
przedsi´wzi´cie?

Od lat 60. organizowane by∏y Ogólno-
polskie Igrzyska M∏odzie˝y Szkolnej; 
w ¸odzi odby∏y si´ w roku 1972. By∏am
wspó∏organizatorem tego wydarzenia. Za
ich przebieg i finansowanie odpowiedzialne
by∏y poszczególne instytucje i organizacje, 
jak  MON (Legia), MSW (Gwardia), SKS,
LZS, CRZZ, Start. W przygotowaniach 
i organizacji bra∏o udzia∏ wi´cej osób 
i nak∏ady finansowe by∏y wy˝sze. Teraz
g∏ównym organizatorem jest Ministerstwo
Sportu, a pomagajà samorzàdy. Zatem
skala zawodów oraz imprez towarzyszà-
cych by∏a o wiele wi´ksza. Tamte igrzyska
mia∏y rzeczywiÊcie masowy charakter.
Zresztà, kiedyÊ m∏odzie˝ ch´tniej garn´∏a
si´ do uprawiania sportu. DziÊ przedk∏ada,
niestety, komputer nad bieganie, a pi∏kà
no˝nà interesuje si´ podczas mistrzostw
Êwiata, które oglàda w pubach przy piwie...
Zatem celem dzisiejszej olimpiady musi byç

– oprócz samych wyników – wi´kszy udzia∏
m∏odych ludzi w sporcie. Musimy wycho-
waç zdrowe spo∏eczeƒstwo, bo przecie˝ 
w zdrowym ciele – zdrowy duch! Wyspor-
towani ludzie lepiej znoszà trudy ˝ycia, 
a póêniej staroÊci. Liczà si´ zarówno wzgl´-
dy praktyczne – umiej´tnoÊç p∏ywania, jak
i estetyczne – zgrabna sylwetka.

Jak b´dzie skala tegorocznej imprezy?
Przewidujemy udzia∏ 6 tys. osób, w tym

4,5 tys. zawodników. ZaprosiliÊmy te˝ spor-
towców zagranicznych z zaprzyjaênionych
regionów partnerskich. Zaplanowano roz-
grywki w 28 dyscyplinach, na kilkudziesi´-
ciu obiektach naszego regionu, m.in. 
w ¸odzi, Zgierzu, Kutnie, ¸asku, Drzewicy,
Walewicach, Strykowie, Ozorkowie i Toma-
szowie Mazowieckim. W ramach tej samej
dwunastej olimpiady konkurencje ˝eglar-
skie odb´dà si´ na Zatoce Puckiej, wioÊlar-
skie w Poznaniu, kajakarskie w Bydgosz-
czy, strzeleckie w Starachowicach, a biath-
lon w Warszawie. Patronat nad XII Ogól-
nopolskà Olimpiadà M∏odzie˝y w Sportach
Letnich „Ziemia ¸ódzka 2006“, która
odb´dzie si´ od 10 lipca do 20 sierpnia,
objà∏ premier Kazimierz Marcinkiewicz, 
a marsza∏ek województwa Stanis∏aw
Witaszczyk jest przewodniczàcym Komite-
tu Honorowego imprezy. Udzia∏ w uroczy-
stym otwarciu, które nastàpi 15 lipca na
stadionie SMS w ¸odzi, zapowiedzia∏o 
200 osób.

Czy olimpiada mo˝e spe∏niç jakàÊ innà
rol´, na przyk∏ad integracyjnà? I co zostanie
nam po zawodach?

Samorzàdy naszego województwa ubie-
ga∏y si´ o to, aby na ich terenach odbywa∏y
si´ zawody, bo zdawa∏y sobie spraw´ z ich
promocyjnego charakteru. Zarzàd woje-
wództwa nie mia∏ na to wp∏ywu, poniewa˝
o wyborze decydowa∏y zwiàzki sportowe.
Wiadomo, ˝e tor kajakowy w Drzewicy nie
ma konkurencji w Polsce, a z kolei obiekt do
rozgrywania zawodów w ∏ucznictwie, który
znajduje si´ w Zgierzu, musieliÊmy dopro-
wadziç do takiego stanu, aby spe∏nia∏
normy zawodów rangi mistrzostw Polski.
Niestety, nie uda∏o si´ przeprowadziç 
w naszym regionie konkurencji ˝eglarskich
– ani na Zalewie Sulejowskim, ani na zbior-
niku Jeziorsko – ze wzgl´du na brak
doÊwiadczenia organizacyjnego. Poza tym,
mamy w województwie a˝ pi´ç okr´gowych
zwiàzków ˝eglarskich, które nie mogà si´ ze
sobà porozumieç, co w efekcie jest k∏opo-
tem dla nas, bo nie mamy przez to tzw.
prze∏o˝enia na Polski Zwiàzek ˚eglarski.
Samorzàdy, którym si´ uda∏o, b´dà goÊciç
sportowców i dzia∏aczy, kupià im upomin-
ki, przedstawià dorobek swojej kultury
materialnej i walory przyrodnicze. Muszà
zatem pokazaç si´ z dobrej strony. 
Po zakoƒczeniu olimpiady te odnowione 
i lepiej wyposa˝one w sprz´t obiekty, kosz-
tem kilku milionów z∏otych, pozostanà dla
nich, dla ca∏ego województwa, choç samo-
rzàd województwa akurat nie jest w∏aÊcicie-
lem ˝adnego stadionu, hali ani p∏ywalni. 

Zatem promocyjna, integracyjna i tak˝e
ekonomiczna rola tej imprezy wydaje si´
oczywista. Zarobià gastronomia, hotelarze, 
a mo˝e tak˝e muzea i obiekty typowo 
turystyczne.

Przyjadà do nas ludzie z ca∏ej Polski.
Zobaczà, ˝e tu jest nie tylko Piotrkowska,
˝e sà przyjaênie nastawieni mieszkaƒcy, 
˝e samorzàdy dbajà o lokalnà spo∏ecznoÊç 
i rozwój regionu. CzekaliÊmy na t´ olimpia-
d´ kilka lat, bo ju˝ poprzednie w∏adze
samorzàdowe zg∏asza∏y do niej akces. 
Decyzja zapad∏a dopiero w 2003 roku. 

Sama uprawia∏a pani sport, studiowa∏a na
AWF. Warto by∏o?

Poza pi∏kà no˝nà, rugby i boksem upra-
wia∏am chyba wszystko; najch´tniej p∏ywa-
nie. Dzi´ki sportowi jestem silna, nie przej-
muj´ si´ pora˝kami, umiem wspó∏pracowaç
z innymi ludêmi. Jestem otwarta i toleran-
cyjna, choç ∏atwowierna. Sportowcom nie
przewraca si´ w g∏owach. Szlachetna rywali-
zacja przenosi si´ na ˝ycie. Dzi´ki sportowi
jestem prawdomówna i w ˝yciu nie fauluj .́

Rozmawia∏: 
W∏odzimierz Mieczkowski

Rozmowa z Dorotà Biskupskà-Neidowskà, cz∏onkiem Zarzàdu Województwa ¸ódzkiego, 
przewodniczàcà komitetu organizacyjnego XII Olimpiady M∏odzie˝y

W ˝yciu nie fauluj´
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Od dawna ju˝ folklor, czyli najogólniej nie-
materialne wytwory ducha, traktowany jest
jako istotny i ciàgle ˝ywotny sk∏adnik kultury
narodowej. Dostrzega si´ zw∏aszcza jego
walory artystyczne i estetyczne, Êwiadczàce 
o wysokiej wra˝liwoÊci twórców. W tradycji
europejskiej, tak˝e polskiej, szczególne zna-
czenie ma folklor wiejski. PieÊni, opowiada-
nia, legendy, wierzenia, przesàdy, przys∏owia,
taƒce pozostajà do dziÊ niewyczerpanym êró-
d∏em wiedzy o kulturze dawnej wsi, sposobie
myÊlenia jej mieszkaƒców. Tradycyjna, ludo-
wa wizja Êwiata obejmowa∏a w bardzo szero-
kim zakresie wiedz´ o przyrodzie. Bliski 
i codzienny kontakt z naturà sprawia∏, 
˝e spontanicznie odwo∏ywano si´ do obrazów 
i zjawisk obserwowanych w otoczeniu.
Olbrzymi materia∏ folklorystyczny zgroma-
dzony w II po∏owie XIX w. przez Oskara
Kolberga daje mo˝liwoÊç odczytania niezwy-
kle silnej wi´zi ∏àczàcej kultur´ ch∏opskà ze
Êrodowiskiem naturalnym. Akcentowanie
szczególnych walorów Êwiata przyrody,
widoczne choçby w pieÊniach i przyÊpiew-
kach, mo˝na by dziÊ interpretowaç jako prze-
jaw wra˝liwoÊci ekologicznej mieszkaƒców
wsi. Bogaty i dobrze udokumentowany folk-
lor ∏´czycki, sieradzki, rawski, opoczyƒski,
∏owicki jest potwierdzeniem tej tezy.

W przekazie folklorystycznym pejza˝ wiej-
ski jest naturalnà arenà wszystkich niemal
wydarzeƒ istotnych dla cz∏owieka. Gaj, bór,
dàbrowa, strumyk, ruczaj sà najcz´Êciej przy-
wo∏ywanymi elementami krajobrazu. Szcze-
gólne miejsce przypada jednak d´bowi, sym-
bolizujàcemu zdrowie, si∏ ,́ trwa∏oÊç. „Pod
zielonym d´bem stoi koƒ kowany. Kto na nim
wywija? Jasieƒko kochany” – Êpiewano 
w Rawskiem, a weselna przyÊpiewka spod
Mazewa w ¸´czyckiem zawiera∏a dowcipnà
aluzj´ do ró˝nicy wieku nowo˝eƒców: „Nie
turbuj si´ MaryÊ, ˝e g∏owa moja siwa, bo pod
starym d´bem zdrowy korzeƒ bywa”. Kalina,
jawor – symbolizowa∏y spokój, bezpieczeƒ-

stwo. Cz´sto te˝ personifikowa∏y pann´ 
i kawalera: „Pod tem jaworem – nadobny
kochanek sabeleckà wywija; pod tem kalino-
wem – nadobna kochanka z∏otem chustk´
wysywa”. Nie jest przypadkiem, ˝e w obej-
Êciach gospodarskich sadzono jawory. Wyso-
kie, bogato ulistnione drzewa chroni∏y przed
silnymi wiatrami, w upalne lata dawa∏y cieƒ.
Natomiast kalina, spotykana zazwyczaj 
w leÊnych uroczyskach, kojarzy∏a si´ z deli-
katnoÊcià, nieÊmia∏oÊcià. Stosunkowo rzadko
w folklorze Polski Êrodkowej wyst´puje lipa,
której dobroczynne cechy, zw∏aszcza miodo-
dajnoÊç, zauwa˝ano na innych terenach, 
np. na Mazowszu. Niemal powszechna by∏a
znajomoÊç cech drewna majàcego zastoso-
wanie w ró˝nego rodzaju sprz´tach domo-
wych i narz´dziach gospodarskich, wykony-
wanych zwykle we w∏asnym zakresie. „A zro-
bi∏bym ci sto∏eczek d´bowy, a˝ebyÊ mia∏a na
cem doiç krowy. A zrobi∏bym ci skopecek
grabowy, bys mliko bra∏a, jak b´dzies 
u krowy” – Êpiewa∏ zalotnik w Rawskiem,
chcàc zyskaç przychylnoÊç dziewczyny.
„Jaworowe kó∏ka, d´bowa rozwórka, spodo-
ba∏a mi si´ karbowego córka” – ujawnia∏
kawaler spod Rych∏ocic w Sieradzkiem. 
Z kolei dru˝bowie we wsiach le˝àcych nad
Pilicà zapraszali weselników „na sto∏y lipowe,
na ∏y˝ki klonowe, na talerze bukowe”. Je˝eli
nawet ta zapowiedê mija∏a si´ nieco z rzeczy-
wistoÊcià, to przecie˝ Êwiadczy zarówno 
o dostrzeganym bogactwie natury, jak 
i wystawnoÊci przyj´cia weselnego. „Gdy
p´ka d´bina, groch si´ siaç zaczyna”, mawia-
no w Sieradzkiem i nie jest to przecie˝ jedyne
przys∏owie wyrastajàce z obserwacji przyro-
dy. Liczne przyk∏ady dowodzà te˝ dobrej zna-
jomoÊci zjawisk atmosferycznych: „Krzyknij
po rosie, ch∏opysiu, krzyknij po rosie, us∏yszy
ci´ Marysieƒka, po twoim g∏osie” Êpiewano
w okolicach Podd´bic.

Bardzo niegdyÊ popularny, a ograniczony
do terenu ∏´czyckiego zwyczaj „chodzenia 

z gaikiem” w okresie Zielonych Âwiàtek
dobrze charakteryzowa∏ relacj´ cz∏owiek 
– natura. By∏ to jedyny w Polsce Êrodkowej
obrz´d odwo∏ujàcy si´ bezpoÊrednio do
archaicznego kultu si∏ przyrody odradzajà-
cej si´ do ˝ycia po zimie. „Nasz gaik zielo-
ny, pi´knie ustrojony, pi´knie sobie chodzi,
bo mu si´ tak godzi” – Êpiewa∏y dziewcz´ta,
obnoszàce po wsi znacznych rozmiarów
ga∏àê sosnowà, przystrojonà wstà˝kami,
Êwiecide∏kami. W zamian obdarowywane
by∏y jajkami, orzechami. W licznych przy-
Êpiewkach z Polski Êrodkowej bardzo cz´sto
wyst´pujà ró˝a i jagoda jako synonimy
dziewcz´cej urody. Z kolei jab∏oƒ, jab∏o-
neczka symbolizowa∏a stan panieƒski, 
a ostrze˝enie o niebezpieczeƒstwie zrywania
jab∏ek mia∏y przestrzegaç panny przed
uwiedzeniem. PrzyÊpiewki weselne pe∏ne
by∏y odniesieƒ do ruty i rozmarynu, 
zió∏ majàcych symbolik´ matrymonialnà.

Âwiat zwierz´cy reprezentowany jest 
w folklorze Polski Êrodkowej w znacznie
mniejszym zakresie. Poza nieokreÊlonymi bli-
˝ej „ptaszkami”, stosunkowo cz´sto wymie-
niana jest kuku∏ka. „Zakuka∏a kukaweczka,
da i kuka, ludziom kuka; oj i kiep kawaler
ka˝dy, co tylo fortuny szuka” (Sieradzkie).
„Zakuka∏a kuku∏eczka – za dworem, zap∏a-
ka∏a panna m∏oda – za sto∏em” (Opoczyƒ-
skie). Znajduje tu odbicie doÊç powszechne
wierzenie o wieszczàcym znaczeniu g∏osu
tego ptaka. Ciekawostkà jest natomiast obec-
noÊç wilka, zwierz´cia kojarzonego zazwy-
czaj z folklorem pasterskim. W ¸owickiem
cechy zachowania tego zwierz´cia pos∏u˝y∏y
do przekazania doÊwiadczenia ˝yciowego:
„Boç to i ka˝den m´˝czyzna jak wilk si´ ∏asi,
a jak pr´dko szkod´ zrobi, umknie od pasi”.
Skoro uda∏o si´ z∏oczyƒcy uniknàç „pasi”
(paÊci, wnyków, a wi´c kary), to zapewne
towarzyszy∏o mu ∏´czyckie z∏orzeczenie:
„˚eby ci´ wilcy zjedli!”.

Krzysztof Woêniak

Przyroda w folklorzePrzyroda w folklorze
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Na 56. sesji sejmiku radni przyj´li infor-
macj´ o stanie bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego w województwie ∏ódzkim 
w 2005 r. Samorzàd województwa realizuje
szereg zadaƒ nawiàzujàcych do poprawy
bezpieczeƒstwa publicznego. Przy zaanga-
˝owaniu Regionalnego Centrum Polityki
Spo∏ecznej województwo zajmuje si´ spra-
wami zwiàzanymi z patologiami spo∏eczny-
mi, jak narkomania oraz problem alkoholo-
wy. Cyfrowa mapa rozpoznania terenu
opracowana przez Departament Geodezji 
i Kartografii wykorzystywana jest przez
s∏u˝by odpowiedzialne za bezpieczeƒstwo
nie tylko przy katastrofach naturalnych.
Urzàd Marsza∏kowski organizuje równie˝
konkursy na najlepszych policjantów 
w województwie. Radni z Komisji Bezpie-
czeƒstwa i Porzàdku Publicznego co roku
spotykajà si´ te˝ z komendantem woje-
wódzkim policji, by wys∏uchaç jego infor-
macji na temat stanu bezpieczeƒstwa 
w regionie. W trakcie sesji przedstawiciele
s∏u˝b odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo
zrelacjonowali dzia∏ania podleg∏ych sobie
instytucji w ubieg∏ym roku. W przerwie
obrad marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk 
i wicemarsza∏ek Krzysztof Makowski pod-
pisali umow´ o wspó∏pracy z komendantem
wojewódzkim policji w ¸odzi. Samorzàd
nasz w bie˝àcym roku przeka˝e policji 
550 tysi´cy z∏otych na zadania zwiàzane 
z poprawà bezpieczeƒstwa mieszkaƒców
¸odzi i regionu. Pieniàdze wykorzystane

zostanà na wyposa˝enie policji m.in. w
radary, radiotelefony, noktowizory, samo-
chody oraz na zakup centrali telefonicznej
do nowej siedziby Komendy Powiatowej
Policji w Tomaszowie Mazowieckim. 

Tematem obrad, który budzi∏ najwi´cej
emocji, by∏a informacja zarzàdu na temat
sytuacji strajkowej w jednostkach s∏u˝by
zdrowia regionu ∏ódzkiego. Na sali obrad
pojawili si´ zwiàzkowcy – lekarze i piel´-
gniarki z ∏ódzkich szpitali. Zdaniem Stani-
s∏awa Olasa, cz∏onka zarzàdu resortowo
odpowiedzialnego za t´ problematyk ,́ per-

sonel szpitali s∏usznie domaga si´ podwy-
˝ek, bo pensje sà na karygodnym poziomie.
Akcja protestacyjna, choç jest powa˝nym
utrudnieniem, dotychczas nie zagra˝a∏a
zdrowiu ani ˝yciu mieszkaƒców. Radni 
w stanowisku skierowanym do premiera 
i parlamentu wnoszà o pilne podj´cie przez
Rad´ Ministrów RP dzia∏aƒ zmierzajàcych
do usuni´cia trwajàcego konfliktu. 

Majàc na uwadze fakt, ˝e obecna sytuacja
spowodowana jest nietrafnymi rozwiàzania-
mi organizacyjno-prawnymi oraz wielolet-
nim niedofinansowaniem Êwiadczeƒ zdro-
wotnych (zw∏aszcza na terenie województwa
∏ódzkiego) sejmik uwa˝a, i˝ niezb´dne jest
niezw∏oczne zwi´kszenie Êrodków finanso-
wych na zabezpieczenie w∏aÊciwego funkcjo-
nowania placówek ochrony zdrowia w regio-
nie w celu zagwarantowania mieszkaƒcom
województwa bezpieczeƒstwa zdrowotnego.
Niezb´dne jest równie˝ szybkie wprowadze-
nie rozwiàzaƒ prawnych, które umo˝liwià
zwi´kszenie publicznych nak∏adów na
ochron´ zdrowia w Polsce w latach nast´p-
nych – czytamy w dokumencie.

Sejmik powo∏a∏ nowych cz∏onków rady
nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w ¸odzi. Zostali nimi Jadwiga Kaczorow-
ska, dyrektor Biura Regionalnego Izby
Budownictwa w ¸odzi (reprezentowaç tam
b´dzie samorzàd gospodarczy) oraz Wie-
s∏aw Kosonóg, cieszàcy si´ poparciem naj-
wi´kszej liczby organizacji ekologicznych,
zg∏aszajàcych kandydatów do rady. Radni
wyznaczyli równie˝ przedstawicieli sejmiku
do komisji konkursowej na stanowisko

Z prac sejmiku

O wi´ksze bezpieczeƒstwo w regionie
56. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego
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∏ódzkiego kuratora oÊwiaty. Zostali nimi
Jaros∏aw Berger z Klubu Aktywnych Rad-
nych oraz Stanis∏aw Olas z PSL. 

W zwiàzku z przyj´tym przez radnych
wnioskiem dotyczàcym przerwania obrad,
sesja sejmiku prze∏o˝ona zosta∏a na kolejny
poniedzia∏ek (tj. 5 czerwca br.). Radni zaj´-
li si´ wtedy projektem uchwa∏y w sprawie
wystàpienia samorzàdu województwa 
ze stowarzyszenia o nazwie Regionalna
Organizacja Turystyczna Województwa
¸ódzkiego. Ze sprawozdania cz∏onka
zarzàdu województwa Doroty Biskupskiej-
Neidowskiej dowiedzieç si´ mogliÊmy, 
˝e organizacja od kilku ju˝ lat nie spe∏nia
oczekiwaƒ samorzàdu województwa, które
wyraênie sprecyzowa∏o zadania ROTW¸ 
w statucie stowarzyszenia. Mimo licznych
rozmów z poszczególnymi przedstawiciela-
mi w∏adz organizacji oraz dyrekcjà biura
stowarzyszenia, wspó∏praca nie uleg∏a
poprawie. ROTW¸, która powinna repre-
zentowaç ca∏y region i pracowaç na jego
rzecz, swoje dzia∏ania skupia g∏ównie 
na promocji stolicy województwa. W trak-
cie sesji pojawi∏ si´ przedstawiciel stowarzy-
szenia, z którym  grupa radnych omówi∏a
problemowe zagadnienia. W zwiàzku z tym
wnioskodawca – marsza∏ek Stanis∏aw
Witaszczyk z∏o˝y∏ wniosek o zdj´cie tego
punktu z porzàdku obrad. Jak zaznaczy∏,
pojawi∏a si´ wola ze strony organizacji 
do wi´kszego zaanga˝owania ROTW¸ 
w promocj´ województwa. Po spotkaniu
wspó∏praca z samorzàdem województwa
powinna staç si´ wreszcie konstruktywna.
Przyj´to natomiast uchwa∏y dotyczàce

poprawy warunków finansowych instytucji
kultury zarzàdzanych przez samorzàd
województwa. Na dodatkowe Êrodki mogà
liczyç Teatr Wielki, Teatr im. S. Jaracza, Fil-
harmonia ¸ódzka, ¸ódzki Dom Kultury 
i Wojewódzka Biblioteka im. J.Pi∏sudskiego. 

Sejmik rozpatrzy∏ te˝ dwa stanowiska 
w sprawie pozostawienia w ¸odzi siedziby
spó∏ki BOT Górnictwo i Energetyka oraz
postulujàce wpisanie przez w∏adze krajowe
lotniska ¸ódê-Lublinek do transeuropej-
skiej sieci transportowej TENT (co obok
podniesienia znaczenia portu u∏atwi mu
pozyskiwanie funduszy UE). Oba stanowi-
ska sejmik przyjà∏ jednog∏oÊnie. Radni
wys∏uchali te˝ informacji dyrektora Depar-
tamentu Polityki Regionalnej W∏odzimie-
rza Mielczarka na temat stanu realizacji
kontraktu wojewódzkiego dla wojewódz-
twa ∏ódzkiego na lata 2005-2006.

Na zakoƒczenie sesji radna Jolanta
Mitka z∏o˝y∏a wniosek o odwo∏anie mar-
sza∏ka województwa. Dokument zosta∏
podpisany przez jedenastu radnych opozy-
cji z klubów Samoobrony i LPR. W uza-
sadnieniu wniosku pojawi∏ si´ argument
dotyczàcy braku w∏aÊciwego nadzoru nad
jednostkami s∏u˝by zdrowia podleg∏ymi
marsza∏kowi. Zgodnie z przepisami ustawy
o samorzàdzie województwa dokumentowi
nadano w∏aÊciwy bieg. Mo˝e on byç rozpa-
trzony nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie jednego
miesiàca. Podlega on równie˝ zaopiniowa-
niu przez Komisj´ Rewizyjnà. Ewentualne
odwo∏anie marsza∏ka mo˝e nastàpiç wi´k-
szoÊcià co najmniej 3/5 g∏osów ustawowego
sk∏adu sejmiku, w g∏osowaniu tajnym. 

Z prac sejmiku

Wspó∏praca 
polsko-w´gierska

Na posiedzeniu Komisji Kontaktów 
z Zagranicà i Wspó∏pracy Regionalnej
radni zaj´li si´ ocenà wspó∏pracy woje-
wództwa ∏ódzkiego z w´gierskim regio-
nem Csongrad. Przewodniczàcy komisji
Leszek Konieczny zaprosi∏ do udzia∏u 
w  pracach honorowego konsula Republi-
ki W´gierskiej w ¸odzi Tadeusza Kaczora.
Kontakty województwa z tym regionem
zosta∏y nawiàzane ju˝ w latach 70. Jednak
to w ostatnim czasie dosz∏o do znaczàcego
o˝ywienia mi´dzyregionalnej wspó∏pracy.
Podczas obchodów jubileuszu 85-lecia
województwa ∏ódzkiego 3 wrzeÊnia 2004
roku na uroczystej sesji sejmiku w∏adze
obu regionów podpisa∏y umow´ o wza-
jemnej wspó∏pracy. Szereg wspólnych pro-
jektów, wystaw i imprez promujàcych
region ∏ódzki u w´gierskich przyjació∏ to
tylko wycinek tej aktywnoÊci. Dzi´ki
wspó∏pracy mi´dzyregionalnej zosta∏y
nawiàzane kontakty na poziomie powia-
tów i miast obu województw (np. Skiernie-
wice – Senes, Radomsko – Maku, Be∏cha-
tów – Csongrad). W 2004 roku nastàpi∏o
uroczyste otwarcie konsulatu honorowego
Republiki W´gierskiej w ¸odzi. Samorzà-
dowcy z obu regionów w czasie obchodów
dni województwa ∏ódzkiego mieli równie˝
okazj´ do wymiany doÊwiadczeƒ w zakre-
sie prowadzenia polityki regionalnej, roli
administracji publicznej w Polsce i na
W´grzech w procesie integracji europej-
skiej oraz mo˝liwoÊci realizacji jeszcze
g∏´bszej wspó∏pracy mi´dzy regionami. 
W dyskusji radni odnieÊli si´ te˝ do osoby
Karola Biernackiego, przewodniczàcego
samorzàdu mniejszoÊci polskiej w Szege-
dzie i prezesa stowarzyszenia mniejszoÊci
narodowych w tym mieÊcie. To cz∏owiek,
który swoimi dzia∏aniami w znaczàcy spo-
sób przyczynia si´ do aktywnoÊci polskiej
diaspory na W´grzech. Organizowane
przez niego polonijne imprezy powinny
zdaniem radnego Wies∏awa Garstki liczyç
na pomoc ze strony rodaków, w tym 
i naszego regionu. 

W trakcie posiedzenia radni wys∏uchali
te˝ informacji na temat po∏o˝onego na
terenie historycznego Siedmiogrodu
rumuƒskiego miasta Arad. To niezwykle
perspektywiczne miejsce mog∏oby staç si´
cennym partnerem gospodarczym regionu
∏ódzkiego. Zdaniem radnych miasto 
w najbli˝szych latach przyciàgnie zagra-
niczne Êrodowiska biznesowe, szczególnie
te zwiàzane z sektorem budowlanym 
i rolno-spo˝ywczym. Przedsi´biorstwom 
z tych bran˝ mo˝na szczególnie doradziç
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rozwa˝enie eksportu swoich produktów do
regionu i miasta Arad. Nasi samorzàdow-
cy nawiàzali ju˝ kontakty z tamtejszà izbà
gospodarczà. 

Nie dla przenosin
BOT

25 maja odby∏o si´ posiedzenie Komisji
Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Prze-
strzennej, Transportu i Komunikacji Sejmi-
ku Województwa ¸ódzkiego. Komisja
pozytywnie zaopiniowa∏a projekt stanowi-
ska sejmiku dotyczàcy pozostawienia sie-

dziby spó∏ki BOT Górnictwo i Energetyka
SA w ¸odzi. Holding BOT jest najwi´kszà
firmà na terenie województwa, dzia∏ajàcà
w niewielkiej odleg∏oÊci od ¸odzi. Kopal-
nia W´gla Brunatnego Be∏chatów i Elek-
trownia Be∏chatów, znajdujàce si´ w
naszym regionie, to g∏ówne i najsilniejsze
podmioty powsta∏ego w 2004 roku holdin-
gu. Wkrótce do∏àczy do niego budowana
Kopalnia W´gla Brunatnego Szczerców
zlokalizowana na terenie województwa
∏ódzkiego. Zdaniem przewodniczàcego
komisji Wies∏awa Garstki, nie istniejà
racjonalne przes∏anki przemawiajàce za

zmianà siedziby BOT. W ocenie komisji
∏ódzki rynek dysponuje wykwalifikowany-
mi kadrami, które ju˝ dziÊ zasilajà central´
holdingu. Radni uwa˝ajà jednoczeÊnie, ˝e
uwzgl´dnienie opinii mieszkaƒców regio-
nu, w∏adz samorzàdowych (tu nawiàzanie
do podobnego w treÊci stanowiska rady
powiatu w Be∏chatowie) czy Êrodowisk biz-
nesowych b´dzie wyrazem dà˝enia rzàdu
RP do zapewnienia równomiernego rozwo-
ju wszystkich regionów naszego kraju. Pro-
jekt stanowiska trafi∏ pod obrady sejmiku
podczas 56 sesji sejmiku 30 maja br.

Komisja przyj´∏a równie˝ projekt stano-
wiska sejmiku w sprawie podj´cia przez
rzàd RP dzia∏aƒ zmierzajàcych do wpisa-
nia Mi´dzynarodowego Portu Lotniczego
¸ódê-Lublinek im. W∏adys∏awa Reymonta
do transeuropejskiej sieci transportowej
TENT. Kryteria zaliczenia sieci transpor-
towych wymagajà wype∏nienia warunków
ustalonych przez Parlament Europejski 
i Rad´ Europy. Lista oÊmiu polskich por-
tów lotniczych nale˝àcych do sieci TENT
zosta∏a uzgodniona w traktacie akcesyj-
nym i obejmuje lotniska w Warszawie,
Krakowie, Katowicach, Rzeszowie, Wro-
c∏awiu, Poznaniu, Szczecinie i Gdaƒsku.
Nie ma wÊród nich ¸odzi. A lotniska te
b´dà mog∏y si´ ubiegaç o pieniàdze z Unii
Europejskiej (fundusz TENT, fundusz
Schengen, Program Operacyjny Infra-
struktura i Ârodowisko). W∏àczenie
Lublinka do tej listy niewàtpliwie podnie-
sie znaczenie portu. Przyczyni si´ tak˝e do
rozwoju przedsi´biorczoÊci poprzez zwi´k-
szenie dost´pnoÊci komunikacyjnej nasze-
go regionu.

Dzia∏ z prac sejmiku przygotowuje

Zbigniew Wojtkowiak

Z prac komisji
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Krajobrazem jest wszystko to, co nas
otacza w danym miejscu i czasie. Krajo-
braz jest wypadkowà naturalnych zjawisk
przyrodniczych oraz dzia∏aƒ cz∏owieka,
które mo˝emy sprowadziç do treÊci kultu-
rowych. W krajobrazie, a raczej w wielu
typach krajobrazów Nadpilicza formy
przyrodnicze i kulturowe przenikajà si´
nawzajem – i Êwiadczà o harmonijnej
gospodarce cz∏owieka w zgodzie z naturà
na przestrzeni wieków. Ze wzgl´du na
wyró˝niajàce si´ wartoÊci przyrodnicze,
historyczne i kulturowe terenów doliny
Pilicy w jej Êrodkowym biegu, w grudniu
1995 roku powsta∏ Zespó∏ Nadpilicznych
Parków Krajobrazowych. W jego sk∏ad
wchodzà trzy parki: Przedborski, Sulejow-
ski i Spalski. Zosta∏y one utworzone w celu
zachowania i ochrony cennych przyrodni-
czo obszarów, b´dàcych pozosta∏oÊcià
Puszczy Pilickiej, doliny rzeki Pilicy oraz
fragmentów Pasma Przedborsko-Ma∏ogo-
skiego. Najwa˝niejszym celem pracy
zespo∏u jest ochrona i popularyzacja
wszystkich sk∏adników Êrodowiska abio-
tycznego, biotycznego i kulturowego w
warunkach racjonalnego gospodarowania.

Trzy nadpilickie parki krajobrazowe
zajmujà w granicach województwa ∏ódz-
kiego 378 km kw., a powierzchnia otulin
wynosi 665 km kw. – co daje nam ∏àcznie
powierzchni´ 1043 km kw. To najwi´ksza
powierzchnia terenów poddanych ochro-
nie w województwie ∏ódzkim. Najcenniej-
sze ostoje faunistyczne i florystyczne Pol-
ski Êrodkowej znajdujà si´ na terenie Nad-
pilicznych Parków Krajobrazowych.

Zespó∏ Nadpilicznych Parków Krajobra-
zowych w du˝ym stopniu pokrywa si´ 
z  granicami dawnych terenów Puszczy
Pilickiej. Puszcza ta jest najwi´kszym kom-
pleksem leÊnym w Polsce Êrodkowej. Roz-
ciàga si´ wzd∏u˝ doliny Pilicy, poczàwszy od
kompleksów leÊnych w okolicach Przedbo-
rza, a koƒczy w przepastnych borach w
sàsiedztwie Nowego Miasta nad Pilicà.
¸àczna powierzchnia lasów wchodzàcych
w sk∏ad puszczy wynosi 55 tys. hektarów.
Znajdujà si´ tu liczne torfowiska, podmo-
k∏e przez ca∏y rok ∏´gi, olsy bagienne, gràdy,
stare dàbrowy i buczyny oraz suche i Êwie˝e
bory sosnowe, mozaiki barwnych ∏àk,
wrzosowiska i  murawy kserotermiczne.

Ochrona Zespo∏u Nadpilicznych Par-
ków Krajobrazowych obejmuje dzia∏ania
niedopuszczajàce do lokalizacji ucià˝liwe-
go przemys∏u na tym terenie, ograniczajà-
ce zanieczyszczenie wód, zw∏aszcza zlewni
Pilicy powy˝ej zbiornika sulejowskiego 
i w samym zbiorniku, powstrzymujàce
zaÊmiecanie lasów, torfowisk, mokrade∏,
otoczenia zabytków przyrody i kultury,
ograniczajàce nadmiernà urbanizacj´ 
o z∏ej skali i formie, sprzyjajàce realizacji
konserwatorskiej ochrony przyrody 
i ochrony zabytków kultury materialnej na
obszarze zespo∏u.

Udost´pnienie oznacza: rozwój ró˝nych
form wypoczynku, krajoznawstwa, rekre-
acji, turystyki i sportu, promocj´ gmin
le˝àcych w granicach zespo∏u, zw∏aszcza
wspomaganie prowadzonych przez gminy
dzia∏aƒ w zakresie ochrony Êrodowiska,
rozwoju krajoznawstwa przyrodniczego,
rolnictwa ekologicznego i budownictwa
regionalnego. 

W myÊl ustawy o ochronie przyrody,
wszelkie dzia∏ania na obszarze parku kra-
jobrazowego powinny byç podporzàdko-
wane najwa˝niejszemu celowi, jakim jest
ochrona walorów przyrodniczych, krajo-
brazowych i kulturowych wyró˝niajàcych
ten obszar. Ochrona Zespo∏u Nadpilicz-
nych Parków Krajobrazowych prowadzo-
na jest w oparciu o plany ochrony, które
zosta∏y sporzàdzone dla ka˝dego z trzech
parków osobno. Za podstaw´ metodycznà
wykonania planów ochrony przyj´to zasa-
d´ „trójochrony”, czyli obj´cie równorz´d-
nà ochronà walorów przyrodniczych, kul-
turowych i krajobrazowych ka˝dego
parku.

Teren Zespo∏u Nadpilicznych Parków
Krajobrazowych jest bardzo cennym
obiektem naukowym i dydaktycznym. 
Od poczàtku lat 60. jest miejscem badaƒ
naukowych Uniwersytetu ¸ódzkiego,
Akademii Rolniczej w Krakowie oraz wy˝-
szych szkó∏ pedagogicznych w Rzeszowie,
Krakowie i Kielcach – w tym wydzia∏u
zamiejscowego w Piotrkowie Trybunal-
skim. Na terenie parków prowadzone sà
çwiczenia terenowe dla studentów 
i uczniów. Odbywajà si´ tu równie˝ plene-
ry fotograficzne, malarskie i rzeêbiarskie.

Piotr Wypych

Rok dziedzictwa przyrodniczego województwa ∏ódzkiego

Zespó∏ Nadpilicznych 
Parków Krajobrazowych



www.lodzkie.pl



14 www.lodzkie.plPismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

Odnowiony „Kopernik”
Zakoƒczy∏ si ,́ trwajàcy niemal rok, grun-

towny remont oddzia∏u internistyczno-kar-
diologicznego w szpitalu im. M. Kopernika
w ¸odzi. 24 maja w uroczystym przeci´ciu
wst´gi, symbolizujàcym zakoƒczenie prac,
uczestniczyli m.in.: cz∏onek zarzàdu woje-
wództwa Stanis∏aw Olas, dyrekcja szpitala
oraz pracujàcy na oddziale personel.
Remont rozpoczà∏ si´ w lipcu 2005 r. Cz´Êç
kardiologicznà, liczàcà 20 ∏ó˝ek, oddano do
u˝ytku we wrzeÊniu ubieg∏ego roku. Drugi 
i ostatni etap prac obejmowa∏ odnowienie
30-∏ó˝kowej cz´Êci internistycznej. Ca∏kowi-
ty koszt inwestycji wyniós∏ blisko 400 tys. z∏.
Cz´Êç tej kwoty dyrekcji szpitala uda∏o si´
zebraç od sponsorów (m.in. Kopalni W´gla
Brunatnego Be∏chatów). 120 tys. z∏ przeka-
za∏ zarzàd województwa. Niemal roczny
czas remontu wynika∏ z tego, ˝e ca∏oÊç prac
budowlanych i instalatorskich wykonywali,
w ramach normalnego wynagrodzenia, 
pracownicy techniczni kliniki, a nie specja-
listyczna firma. Oddzia∏ internistyczno-kar-
diologiczny przyjmuje w ciàgu roku 
ok. 2,5 tys. pacjentów. Leczy si´ tu udary
mózgu, zawa∏y serca, niewydolnoÊç krà˝e-
nia, nadciÊnienie t´tnicze i choroby nowo-
tworowe. Lekarze wszczepiajà tu 80 – 100
rozruszników serca rocznie.
Wojewódzkie obchody Dnia
Dziecka

1 czerwca w OÊrodku Rekreacyjno-
-Wypoczynkowym „Nadwarciaƒski Gród”
w Za∏´czu Wielkim odby∏y si´ VI woje-
wódzkie obchody Dnia Dziecka 2006. We
wspólnej zabawie wzi´∏o udzia∏ ponad
szeÊçset dzieci ze szkó∏, przedszkoli, domów
dziecka, oÊrodków szkolno-wychowaw-
czych i Êwietlic Êrodowiskowych. W spotka-
niu uczestniczy∏y cz∏onek zarzàdu woje-
wództwa ∏ódzkiego Dorota Biskupska-
Neidowska oraz dyrektor Regionalnego
Centrum Polityki Spo∏ecznej Anna Mro-
czek. Organizatorzy przygotowali dla naj-
m∏odszych wiele atrakcji, by∏y m.in. wyst´-
py zespo∏ów muzycznych i tanecznych,
przedstawienia, zaj´cia sportowe, a tak˝e
liczne gry i konkursy. 

Acatus ruszy∏ w tras´
29 maja na dworcu PKP ̧ ódê-Fabryczna

odby∏a si´ prezentacja, jazda promocyjna 
i przekazanie do u˝ytku nowego pociàgu.
W uroczystym przekazaniu pojazdu wzi´li
udzia∏ m.in. marsza∏ek województwa Stani-
s∏aw Witaszczyk, wicemarsza∏kowie
Krzysztof Makowski i Zbigniew ¸uczak
oraz przedstawiciele Spó∏ki PKP Przewozy
Regionalne i firmy Pojazdy Szynowe PESA
Bydgoszcz – producenta pociàgu. 

Zadowolenia i satysfakcji z nowego zaku-

pu nie kry∏ marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk
– To najnowoczeÊniejszy pociàg w Polsce, 
z ca∏ym przekonaniem mog´ powiedzieç, 
o standardzie europejskim. Od dzisiaj
mieszkaƒcy województwa b´dà mogli
podró˝owaç w lepszych, bardziej komforto-
wych warunkach. Chcia∏bym, aby nowy
pociàg spe∏nia∏ jak najlepiej swoje przezna-
czenie, a przede wszystkim aby zadowoleni
z podró˝owania nim byli mieszkaƒcy nasze-
go województwa – mówi∏. – To pierwszy
tego typu zakup samorzàdu województwa
∏ódzkiego, ale z pewnoÊcià nie ostatni. 
W przysz∏ym roku planujemy zakup
nowych sk∏adów – doda∏ S. Witaszczyk.

Pociàg Acatus zosta∏ zakupiony przez
samorzàd województwa ∏ódzkiego ze Êrod-
ków kontraktu wojewódzkiego (koszt ca∏-
kowity 12 mln 429 tysi´cy). Realizacja
zamówienia rozpocz´∏a si´ w maju 
2005 roku, zakoƒczy∏a nieca∏y rok póêniej, 
w kwietniu 2006 r. Sk∏ad odby∏ jazdy prób-
ne, przeszed∏ seri´ badaƒ i testów stacjonar-
nych na torze doÊwiadczalnym w ˚migro-
dzie. O wyborze pojazdu zadecydowa∏a
struktura kolejowych przewozów pasa˝er-
skich w naszym regionie, wskazujàca na
zakup przynajmniej jednego pojazdu o du˝ej
zdolnoÊci przewozowej, który umo˝liwi∏by

popraw´ warunków podró˝owania przede
wszystkim na liniach obs∏ugujàcych krótkie
odcinki, o du˝ej frekwencji podró˝nych, np.
na trasie ¸ódê – Skierniewice czy ¸ódê –
Sieradz. W poczàtkowym okresie jednak
obs∏ugiwa∏ b´dzie ró˝ne trasy, aby mogli
zobaczyç go mieszkaƒcy regionu.

– Jest to pierwsza w kraju uroczystoÊç
przekazania tak nowoczesnego pociàgu, to
du˝y sukces i zupe∏nie nowa jakoÊç na
kolei. Szczególne wyrazy uznania kieruj´
pod adresem zarzàdu województwa ∏ódz-
kiego, który do∏o˝y∏ wszelkich staraƒ, aby
to przedsi´wzi´cie zakoƒczy∏o si´ sukcesem
– mówi∏ Jan Tereszczuk, prezes zarzàdu,
dyrektor spó∏ki PKP Przewozy Regionalne.

Acatus jest pierwszym samobie˝nym
pojazdem nowej konstrukcji, wybudowa-
nym w Polsce po 30 latach i pierwszym
posiadajàcym nap´d asynchroniczny (pod-
czas hamowania zwraca do sieci cz´Êç ener-
gii, przez co zmniejszane sà koszty eksplo-
atacji o ok. 25%). Pociàg mo˝e pomieÊciç
350 pasa˝erów, rozwinàç pr´dkoÊç do 
140 km/h. Ca∏y sk∏ad jest klimatyzowany.
Automatyczny system audio, system moni-
toringu zarówno zewn´trznego jak 
i wewn´trznego z rejestracjà obrazu ma
podnieÊç bezpieczeƒstwo pasa˝erów. 

Marcin Siemiƒski

Z prac zarzàdu

NajnowoczeÊniejszy w Polsce pociàg. Podpisanie umowy o jego przekazaniu.
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Szlak wodny Pilicy
Marsza∏ek województwa ∏ódzkiego Sta-

nis∏aw Witaszczyk i samorzàdowcy z gmin 
i powiatów terenów nadpilicznych podpisa-
li list intencyjny w sprawie aktywizacji tury-
styczno-gospodarczej terenów doliny Pilicy.
Projekt obejmuje tworzenie oferty tury-
stycznej w oparciu o walory rzeki i jej
dorzecza. Szlak wodny na Pilicy jest pro-
duktem turystycznym, który mo˝e stanowiç
wizytówk´ województwa ∏ódzkiego. Two-
rzenie takich szlaków wymaga wspó∏pracy
pomi´dzy jednostkami administracji samo-
rzàdowej.

- Pilica i tereny wokó∏ niej to doskona∏e
miejsce do wypoczynku i rekreacji – mówi∏
marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk – Musimy
wspólnie dzia∏aç, by jak najlepiej wykorzy-
staç walory tego miejsca. 

60 lat LZS
Z okazji jubileuszu 60 lat dzia∏alnoÊci

Ludowych Zespo∏ów Sportowych, marsza-
∏ek województwa Stanis∏aw Witaszczyk
spotka∏ si´ z dzia∏aczami i sympatykami
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS. Podzi´ko-
wa∏ im za podejmowanie inicjatyw s∏u˝à-
cych rozwojowi sportu w województwie
∏ódzkim oraz promujàcych nasz region 
w kraju i za granicà. Marsza∏ek wr´czy∏
zas∏u˝onym dzia∏aczom sportu ludowego
pamiàtkowà tablic .́ 

– Zawodnikom, trenerom i dzia∏aczom
LZS ˝ycz´ wytrwa∏oÊci w dà˝eniu do celu
oraz wielu sukcesów sportowych i osobi-
stych – powiedzia∏ marsza∏ek Stanis∏aw
Witaszczyk na spotkaniu w R´cznie, woj.
piotrkowskie, 4 czerwca.

(Szerzej o dorobku LZS w naszym woje-
wództwie – w nast´pnym numerze „Z¸”).

„Termy ∏ódzkie” 
Przedstawiciele w∏adz Uniejowa,

Radomska i Skierniewic podpisali 7 czerw-
ca w Urz´dzie Marsza∏kowskim w ¸odzi
list intencyjny dotyczàcy wspó∏pracy przy
realizacji projektu „Termy ∏ódzkie”. Doku-
ment, w obecnoÊci marsza∏ka Stanis∏awa
Witaszczyka oraz cz∏onka zarzàdu woje-
wództwa Stanis∏awa Olasa, parafowali: pre-
zydent Radomska Jerzy S∏owiƒski, prezy-
dent Skierniewic Ryszard Bogusz oraz bur-
mistrz Uniejowa Józef Kaczmarek.

W liÊcie czytamy m.in.: „Majàc na uwa-

dze potencja∏ geotermalny na terenie gminy
Radomsko, Skierniewice i Uniejów i wyko-
rzystanie go dla dobra mieszkaƒców i roz-
woju regionu w zakresie agroturystyki, rol-
nictwa i ochrony zdrowia, strony porozu-
mienia postanawiajà podj´cie wspó∏pracy w
ramach Celowego Zwiàzku Gmin”. Projekt
zak∏ada m.in. budow´ kompleksów uzdro-
wiskowo-rekreacyjnych z wykorzystaniem
wód geotermalnych w tych miastach. 
Dàb Jana Paw∏a II

Przedstawiciele wojewódzkich i miejskich
w∏adz samorzàdowych oraz leÊnicy ∏ódzkiej
Regionalnej Dyrekcji Lasów Paƒstwowych
uczcili pami´ç Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II
i przy ∏ódzkiej bazylice archikatedralnej
posadzili dàb papieski. W uroczystoÊci
posadzenia drzewka wzi´li udzia∏ arcybi-
skup metropolita ∏ódzki ks. W∏adys∏aw Zió-
∏ek, marsza∏ek województwa ∏ódzkiego Sta-
nis∏aw Witaszczyk, wojewoda ∏ódzki Hele-
na Pietraszkiewicz, prezydent ¸odzi Jerzy
Kropiwnicki.

– Kiedy podejmowaliÊmy t´ inicjatyw ,́
przyÊwieca∏o nam, aby przypominaç sobie 
i utrwalaç w pami´ci wizyt´ wielkiego Pola-
ka Jana Paw∏a II na ziemi ∏ódzkiej. Niech
ten dàb, symbol ˝ycia i ˝ywy pomnik przy-
rody, ku czci Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II
przypomina kolejnà rocznic´ Jego wizyty 
i nauk przez Niego g∏oszonych. Odnoszàc
si´ do pielgrzymki sprzed lat, wydarzenia
które wielkimi literami wpisa∏o si´ w dzie-
jach KoÊcio∏a ∏ódzkiego, uÊwiadamiajmy
sobie, ˝e istnieje potrzeba byÊmy kierowali
si´ naukà, którà zostawi∏ nam Papie˝ 
– mówi∏ ks. abp W∏adys∏aw Zió∏ek.

Z prac zarzàdu

Stojà od lewej: marsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk, prezes ZW LZS Marek Mazur, 
z-ca dyr. Dep. KFSiT Hieronim Hubar, cz∏onek przydium ZW LZS Janusz Kamiƒski.

Rozmowy samorzàdowców na temat
utworzenia szlaku wodnego Pilicy
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˚o∏´dzie, z których wyros∏y „d´by papie-
skie“, poÊwi´cone zosta∏y w kwietniu 2004
roku podczas pielgrzymki leÊników do
Watykanu. Zebrane zosta∏y z d´bu „Chro-
bry“ - najstarszego d´bu w Polsce. Z tych
w∏aÊnie ˝o∏´dzi wyhodowano drzewka
nazwane „d´bami Jana Paw∏a II“. „Drzew-
ka te w zamyÊle leÊników majà upami´tniaç
szczególny pontyfikat Papie˝a Polaka.
„D´by papieskie“ sadzone sà w ca∏ym
regionie ∏ódzkim. UroczystoÊç stanowi∏a
jednà z cz´Êci obchodów rocznicy wizyty
Ojca Âwi´tego w ¸odzi w 1987 roku.

(siem)

Ratownictwo medyczne
Ponad 70 ratowników z województwa,

kraju i Europy sprawdza∏o w ¸odzi swoje
umiej´tnoÊci w udzielaniu pomocy w sytu-

acjach zagro˝enia zdrowia i ˝ycia. Symula-
cje wypadków drogowych, akcje masowe,
przygotowali organizatorzy odbywajàcych
si´ w ¸odzi I Mi´dzynarodowych
Mistrzostw Ziemi ¸ódzkiej i Regionów
Partnerskich w Ratownictwie Medycznym i
Drogowym. W uroczystym otwarciu udzia∏
wzi´li m.in. wicemarsza∏ek Krzysztof
Makowski, cz∏onek zarzàdu Stanis∏aw Olas,
dyrektor Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa
Medycznego Bogus∏aw Tyka oraz tak˝e
przedstawiciele s∏u˝b medycznych, policji i
stra˝y po˝arnej.

– Chcemy przybli˝yç mieszkaƒcom woje-
wództwa najnowsze metody, jak równie˝
standardy, które niesie za sobà ratownictwo
medyczne. Zale˝y nam, ˝eby wszyscy mogli
zobaczyç na czym polega praca zespo∏ów
ratownictwa medycznego – mówi∏ Stani-

s∏aw Olas cz∏onek zarzàdu województwa.
Najlepszym zespo∏em okazali si´ ratow-

nicy z Austrii (na zdj´ciu), drugie miejsce
zajà∏ zespó∏ Wojewódzkiej Stacji Ratownic-
twa Medycznego w ¸odzi, a trzecie ratow-
nicy z Oddzia∏u Pomocy Doraênej szpitala
w Radomsku. Stanis∏aw Olas uhonorowa∏
specjalnym wyró˝nieniem ratowników ze
szpitala w Strzelcach Opolskich, którzy ju˝
po zawodach udzielili pomocy ∏odziance,
rannej w wypadku drogowym.

Organizatorami mistrzostw by∏y: Urzàd
Marsza∏kowski w ¸odzi, Wojewódzka Sta-
cja Ratownictwa Medycznego w ¸odzi,
Szko∏a Ratownictwa dzia∏ajàca przy
WSRM. 

50 lat zespo∏u 
„WiÊniowa Góra”

Jubileusz pi´çdziesi´ciolecia pracy arty-
stycznej obchodzi w tym roku Zespó∏ PieÊni
i Taƒca „WiÊniowa Góra”. Z tej okazji na
terenie Gminnego OÊrodka Sportu i Rekre-
acji w WiÊniowej Górze odby∏ si´ koncert
jubileuszowy. W uroczystoÊci udzia∏ wzi´li:
m.in.: cz∏onek zarzàdu Dorota Biskup-
ska–Neidowska, z-ca dyrektora Departa-
mentu Kultury i Edukacji Urz´du Marsza∏-
kowskiego Halina Kawula, wójt Gminy

Andrespol Dariusz Kubus, przedstawiciele
oÊrodków kultury, zespo∏ów pieÊni i taƒca z
regionu ∏ódzkiego oraz mieszkaƒcy gminy.

Dorota Biskupska-Neidowska przekaza-
∏a na r´ce Teresy Chmielewskiej, kierowni-
ka Gminnego OÊrodka Kultury dyplom od
ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, Kazimierza Ujazdowskiego, w uznaniu
szczególnych zas∏ug w upowszechnianiu
kultury. 

Dzia∏ „Z prac zarzàdu“ 
przygotowuje wydzia∏ prasowy

Z prac zarzàdu

Sadzenie d´bu
Jana Paw∏a II

Halina Kawula z-ca dyrektora
DKiEUM z zespo∏em „WiÊniowa Góra.
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WBrukseli goÊci∏a delegacja wojewódz-
twa ∏ódzkiego pod przewodnictwem

Stanis∏awa Olasa – cz∏onka zarzàdu woje-
wództwa ∏ódzkiego. Przygotowany przez
Regionalne Biuro Województwa ¸ódzkiego
program pobytu zak∏ada∏ mi´dzy innymi
uczestnictwo w spotkaniach z przedstawiciela-
mi instytucji i organizacji europejskich, prowa-
dzàcych dzia∏alnoÊç istotnà z punktu widzenia
interesów naszego regionu. Nale˝a∏o do nich
spotkanie z Jeremym Nagodà z Biura Wspó∏-
pracy w zakresie pomocy europejskiej KE, 
z którym rozmawiano na temat unijnych pro-
jektów dotyczàcych edukacji.

Marsza∏ek Stanis∏aw Olas z∏o˝y∏ te˝ wizyt´
w COPA/COGECA, najwi´kszej w Brukseli
rolniczej organizacji lobbingowej, do której
nale˝y pi´ç polskich organizacji, m.in. Krajowy
Zwiàzek Rolników, Kó∏ek i Organizacji Rolni-
czych. Przedstawicielka COPA/COGECA Gra-
˝yna ¸aÊ dokona∏a prezentacji dzia∏alnoÊci
organizacji oraz aktywnoÊci zrzeszeƒ polskich
rolników. 

Tematem spotkania by∏a równie˝ organizo-
wana cyklicznie w naszym regionie impreza
Europejskie Forum M∏odych Rolników. Nasza
delegacja spotka∏a si´ tak˝e z Tomaszem
Lachowiczem – przedstawicielem Polskich
Kolei Paƒstwowych w Brukseli, z którym omó-
wiono plany budowy na obszarze województwa
∏ódzkiego linii superszybkiej kolei. 

G∏ównym punktem pobytu naszej delegacji
by∏ udzia∏ w „Wieczorze polskim”, zorganizo-

wanym przez polskà delegacj´ przy Europej-
skim Komitecie Ekonomiczno-Spo∏ecznym
(EKES) – jednym z dwóch (obok Komitetu
Regionów) organów unijnych o charakterze
doradczym wobec instytucji UE. Celem impre-
zy by∏o przygotowanie promocji naszego kraju
wÊród przedstawicieli instytucji UE oraz lob-
bystów dzia∏ajàcych na terenie Brukseli. 
Do wspó∏pracy zaproszono tak˝e inne polskie
regiony. Na przyby∏ych do siedziby EKES
ponad 1200 osób czeka∏o szereg atrakcji majà-
cych budowaç kompleksowy, pozytywny wize-
runek naszego kraju i regionu. W programie
imprezy znalaz∏y si´ mi´dzy innymi degustacja
licznych przysmaków kuchni polskiej oraz cie-
szàcego si´ wielkim zainteresowaniem polskie-
go piwa, koncert zespo∏u jazzowego oraz pro-
jekcja filmów prezentujàcych najbardziej
atrakcyjne turystycznie zakàtki naszego kraju.
Dla zagranicznych goÊci zorganizowano loso-
wanie specjalnych nagród, czyli weekendowych
wycieczek do 3 polskich miast. Znalaz∏a si´
wÊród nich tak˝e ¸ódê, a nagrod´ w postaci
noclegu w apartamencie Davida Lyncha 
w hotelu Centrum ufundowa∏o Przedsi´bior-
stwo Turystyczne „¸ódê”. 

Prosto z Brukseli marsza∏ek Stanis∏aw
Olas, w towarzystwie dyrektora naszego biura
przedstawicielskiego – Mariusza Mielczarka,
uda∏ si´ do Lyonu na odbywajàcà si´ tam mi´-
dzynarodowà konferencj´ Global City pt.
„Tworzenie zrównowa˝onej przysz∏oÊci”,
poÊwi´conà znaczeniu partnerstwa publiczno-
-prywatnego (PPP) dla rozwoju miast i regio-
nów. Udzia∏ w niej przedstawiciela naszego
województwa zwiàzany by∏ z faktem, i˝ wÊród
wielu prezentacji przedstawiajàcych najcie-
kawsze projekty realizowane w poszczególnych
miastach, znalaz∏a si´ tak˝e ∏ódzka Manufak-
tura b´dàca przyk∏adem jednej z najwi´kszych
w Europie inicjatyw z zakresu PPP i rewitali-
zacji obszarów miejskich. Marsza∏ek Stani-
s∏aw Olas mówi∏ w kontekÊcie tej inwestycji na
temat decyzji o umieszczeniu w kompleksie
Manufaktury ∏ódzkiego Muzeum Sztuki oraz
wadze, jakà samorzàd naszego regionu przy-
wiàzuje do propagowania i wspierania sztuki.
PodkreÊli∏ tak˝e, i˝ powstanie Manufaktury
to wa˝ne wydarzenie dla rozwoju partnerstwa
publiczno-prywatnego w naszym regionie oraz
poczàtek zupe∏nie nowego postrzegania kwe-
stii rewitalizacji ¸odzi.      Piotr Szymaƒski

ŁÓDZKIE W BRUKSELI
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„Czas awangard. Ze zbiorów Muzeum
Sztuki w ̧ odzi” – to tytu∏ wystawy w Spren-
gel Museum w Hanowerze, zorganizowanej
przez Muzeum Sztuki w ¸odzi. Ekspozycja
zosta∏a otwarta w czerwcu w czterech g∏ów-
nych salach Sprengel Museum. Jej zadaniem
jest przybli˝enie publicznoÊci niemieckiej
zarówno naszej instytucji, jak i jej zbiorów.
MyÊlà przewodnià wystawy jest prezentacja
najciekawszych prac mi´dzynarodowej
kolekcji sztuki nowoczesnej a.r.

– Poczàtki wspó∏pracy Sprengel Museum
i Muzeum Sztuki w ¸odzi si´gajà kilku lat
wstecz. Dyrektor hanowerskiej placówki
Ulrich Krempl zna nasze muzeum i jego
zbiory; jest specjalistà od awangardy pol-
skiej i rosyjskiej. Obecna wystawa jest
pierwszym krokiem do dalszej wspó∏pracy.
Kolejnym b´dzie prezentacja dzie∏ Sprengel
Museum przy ul. Wi´ckowskiego w ¸odzi.
PlanowaliÊmy jà na koniec przysz∏ego bàdê
poczàtek 2008 roku. Sprengel Museum Êci-
Êle wspó∏pracuje z Fundacjà Kurta Schwit-
tersa. W zwiàzku z tym, wszystko co warto-
Êciowe pozostawi∏ Kurt Schwitters, muzeum
ma w zbiorach w∏asnych. Sprengel Museum
znane jest w Êwiecie w∏aÊnie z najbogatszej
kolekcji dzie∏ Kurta Schwittersa – mówi
Miros∏aw Borusiewicz, dyrektor Muzeum
Sztuki w ¸odzi. 

Oprócz zbiorów dzie∏ Kurta Schwittersa,
hanowerskie muzeum ma bardzo interesu-
jàce eksponaty sztuki wspó∏czesnej. 
Sà wÊród nich dzie∏a: Chagala, Klee, Lége-
ra, Nolde, Picassa i innych wybitnych arty-
stów XX wieku. 

– Pomys∏ wystawy by∏ taki, aby zaprezen-
towaç prace  twórców okresu mi´dzywojen-
nego, a wi´c m.in.: Hillera, Kobro, Sta˝ew-
skiego, Strzemiƒskiego, Szpakowskiego.
Ekspozycja nasza nie ogranicza si´ jedynie
do kolekcji a.r., pokazujemy te˝ Arpa, Bau-
meistra, Ernsta, Heliona, Legera, Ozenfan-
ta, Vantongerloo – dodaje dyr. Borusiewicz.

Jak mówi Miros∏aw Borusiewicz, wspó∏pra-
ca Muzeum Sztuki w ¸odzi z zagranicà uk∏a-
da si´ bardzo dobrze. Sà ciep∏e kontakty 
z W∏ochami, USA, Belgià, Francjà i Japonià.
Trwajà w∏aÊnie rozmowy z Japoƒczykami,
którzy bardzo chcà pokazaç u siebie, nawet 
w siedmiu najwi´kszych miastach, zbiory sztu-
ki wspó∏czesnej ∏ódzkiego muzeum. 

Gra˝yna Bo˝yk

Sztuka

Muzeum Sztuki w Hanowerze

Zdj´cie: Kurt Schwitters Kompozycja MZ 194 1921 collage, gwasz, akwarela, olej.

„Kochanie, 
to tylko korkowiec...”

Dariusz M∏ynarczyk, jeden z finalistów
presti˝owego konkursu na Obraz Roku
2005, organizowanego przez redakcj´ mie-
si´cznika „Art&Business“, do koƒca sierp-
nia prezentuje swoje prace w Muzeum
Regionalnym w G∏ownie. 

Autor urodzi∏ si´ w ¸odzi. W latach
1980--85 studiowa∏ w Wy˝szej Szkole Peda-
gogicznej w Cz´stochowie, a od 1991 roku
mieszka i pracuje w G∏ownie – niegdyÊ jako
nauczyciel plastyki, obecnie jako miejski
radny. Na wystawie, oprócz tytu∏owego
dzie∏a pt. „Kochanie, to tylko korkowiec...”
zobaczymy te˝ inne obrazy malarskie, kola-
˝e, rysunki satyryczne, projekty reklam 
i zdj´cia – w sumie oko∏o stu prac o bardzo
ró˝norodnej stylistyce i tematyce. 

– Moja twórczoÊç to dzia∏ania na pogra-
niczu wielu kierunków: raz jest to pop-art,
raz surrealizm, a czasami czysta malarska
ekspresja. Ca∏y czas szukam w∏asnego stylu
i nie wiem, czy kiedykolwiek b´d´ tzw. arty-
stà zdeklarowanym – mówi∏ do licznie
przyby∏ych na wernisa˝ goÊci Dariusz M∏y-
narczyk. Wystawa to nie jedyna atrakcja,
jakà artysta przygotowa∏ dla zwiedzajà-
cych. 21 i 22 lipca planuje w muzeum
namalowanie nowego obrazu wspólnie 
z publicznoÊcià, która b´dzie mog∏a zapro-
ponowaç temat pracy i aktywnie w∏àczyç
si´ w jej realizacj .́ Z kolei w sierpniu arty-
sta chcia∏by do∏àczyç do ekspozycji prace 
z pleneru na W´grzech. 

Monika Nowakowska
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Rowerem z Be∏chatowa, przez najwi´ksze
oÊrodki wypoczynkowe powiatu Wawrzko-
wizn´ i S∏ok, a˝ do wyciàgu na górze
Kamieƒsk, a tam po∏àczenie z trasami
rowerowymi oplatajàcymi gór´ i siecià dróg
rowerowych gminy Kleszczów. ¸àcznie kil-
kadziesiàt kilometrów urozmaiconej trasy,
prowadzàcej przez ró˝norodne krajobrazo-
wo tereny powiatu be∏chatowskiego. Takà
gratk´ dla mi∏oÊników rowerów przewiduje
projekt, który b´dzie realizowany wspólnie
przez Starostwo Powiatowe w Be∏chatowie,
BOT Kopalni´ W´gla Brunatnego Be∏cha-
tów oraz NadleÊnictwo Be∏chatów.

Jacek Zatorski, starosta be∏chatowski,
Edward Olszewski, wicestarosta oraz Wie-
s∏aw Sztela, dyrektor do spraw pracowni-
czych BOT KWB Be∏chatów i Ryszard
Bijak, nadleÊniczy NadleÊnictwa Be∏chatów
odwiedzili tereny, przez które przebiegaç
b´dzie trasa i dokonali wst´pnych ustaleƒ
co do jej wytyczenia. 

– Uwa˝am, ˝e b´dzie to jedna z najd∏u˝-
szych i najciekawszych tras rowerowych 
w tej cz´Êci Polski – mówi Jacek Zatorski. 
– Po drodze b´dzie mo˝na podziwiaç
malownicze krajobrazy sosnowych lasów,
przyrzecznych ∏àk, naturalnych i sztucznych
zbiorników wodnych, najwi´kszej w Euro-
pie elektrowni zasilanej w´glem brunatnym.
Z góry Kamieƒsk – wzniesienia usypanego
przez zwa∏owarki z wierzchniej warstwy
ziemi przykrywajàcej pok∏ady w´gla, naj-
wi´kszego w centralnej Polsce – rowerzyÊci
zobaczà odkrywk´ kopalni oraz okoliczne
miasta. 

Sama góra Kamieƒsk oferowaç b´dzie
wiele atrakcji, poczàwszy od licznych tras
rowerowych o ró˝nym stopniu trudnoÊci,

poprzez wyciàg, którym mo˝na dostaç si´
na jej szczyt, a˝ do doskona∏ej bazy gastro-
nomicznej. 

– Jestem zachwycony proponowanà trasà
przebiegu Êcie˝ki – powiedzia∏ Edward
Olszewski. – Nawet wielu mieszkaƒców
naszego powiatu nie wie, jak pi´kne tereny
do wypoczynku znajdujà si´ w sàsiedztwie
kopalni i elektrowni. Gdy trasa powstanie,
stanie si´ kolejnà atrakcjà zach´cajàcà 
do odwiedzenia naszego powiatu.

Trasa ze S∏oku do góry Kamieƒsk popro-
wadzona zostanie istniejàcymi drogami,
które zostanà wyrównane, oznakowane 
i przystosowane do jazdy rowerem. 

Jak na razie starostwo w budow´ trasy
rowerowej Be∏chatów – Wawrzkowizna 
– S∏ok zainwestowa∏o 2,5 miliona z∏otych. 
W zesz∏ym roku powsta∏ czterokilometrowy
odcinek asfaltowej Êcie˝ki rowerowej, ∏àczà-
cej Be∏chatów z oÊrodkami turystycznymi
Wawrzkowiznà i S∏okiem.  Za kilka dni roz-
pocznie si´ budowa pó∏torakilometrowego

odcinka Êcie˝ki z Grocholic do skrzy˝owa-
nia w Por´bach. Obecnie koncepcja dalsze-
go przed∏u˝enia Êcie˝ki przewiduje popro-
wadzenie jej polnymi drogami i leÊnymi
duktami ko∏o zbiornika S∏ok, nast´pnie
wzd∏u˝ koryta rzeki Widawki, przeci´cie
drogi powiatowej Kalisko – Kleszczów 
i dojazd do zwa∏owiska kopalni. U podnó-
˝a góry trasa rozdziela∏aby si´ na dwie
drogi, jedna „∏atwiejsza”, o ma∏ym stopniu
trudnoÊci, biegnàca u podnó˝a zwa∏owiska,
druga prowadzàca terenowymi drogami.
Obie dobiegaç b´dà do stacji dolnej wycià-
gu na gór´ Kamieƒsk. Dalej rowerzyÊci
b´dà mogli korzystaç z wyznaczonych dróg
rowerowych oplatajàcych gór´ i dojechaç
nawet do Êcie˝ek rowerowych gminy Klesz-
czów. Projekt przewiduje dok∏adne oznako-
wanie ca∏ej trasy, stworzenie kilku zadaszo-
nych punktów przystankowych, gdzie rowe-
rzyÊci b´dà mogli odpoczàç. 

Krzysztof Borowski

Region

Rowerem na...
gór´ Kamieƒsk
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W sobot´ 3 czerwca w S∏awnie (powiat
opoczyƒski) odby∏y si´ zawody czwartej serii
wyÊcigów kolarzy górskich tegorocznego
cyklu Skoda Auto Grand Prix MTB 2006.
Organizatorami zawodów by∏y firma Lang
Team wicemistrza olimpijskiego  Czes∏awa
Langa i samorzàd gminy S∏awno, wspierany
przez miejscowych sponsorów. Dotychczaso-
we edycje wyÊcigów odbywa∏y si´ w Chodzie-
˝y, G∏ucho∏azach, Wa∏brzychu. Do rozegra-
nia pozosta∏y jeszcze wyÊcigi w Czarnkowie,
Polanicy Zdroju i Szczawnie Zdroju.

W zawodach na wzgórzu ko∏o S∏awna
wystartowa∏o ponad trzystu kolarzy we
wszystkich kategoriach wiekowych; od m∏o-
dzików po elit´ seniorów. Zawody mia∏y mi´-
dzynarodowà obsad .́ Kolarze walczyli o
punkty kwalifikacyjne do igrzysk olimpij-
skich w Pekinie. Gospodarze zawodów mieli
powody do radoÊci, gdy˝ pi´ciu ich zawodni-
ków stan´∏o na podium.

Ju˝ w pierwszym wyÊcigu ogromnà niespo-
dziank´ sprawi∏a kolarka Ludowego Ucz-
niowskiego Klubu Sportowego S∏awno m∏o-
dziczka Marta TuroboÊ,  wygrywajàc wyÊcig
w swojej kategorii. Jej kole˝anka klubowa
Olga Wujek zaj´∏a piàte miejsce.

Dwa miejsca na podium wywalczy∏y
juniorki m∏odsze,  mieszkanki gminy S∏awno,
startujàce w barwach LKS Optex Arlen
Opoczno. Barbara Stanis∏awiak zaj´∏a miej-
sce drugie, a trzecia by∏a Monika Wdówka.
Kolarki z gminy S∏awno wyprzedzi∏a jedynie
Ukrainka Alla Boyko.

W wyÊcigu juniorów m∏odszych zwyci´˝y∏
kolarz z Zielonej Góry Marek Konwa. Na
trzecim stopniu podium stanà∏ kolarz LKS
Optex Arlen Opoczno Dawid Grzywacz, 
a Damian Barul wywalczy∏ miejsce szóste.

W wyÊcigu elity kobiet, pod nieobecnoÊç
olimpijki Mai W∏oszczowskiej, zawody
wygra∏a jej kole˝anka z zawodowej grupy
kolarskiej Lotto Anna Szafraniec przed
Magdalenà Sad∏eckà równie˝ z Lotto. Trze-
cia by∏a Karolina Kozela, niestowarzyszona. 

Wielkie emocje wzbudzi∏ wyÊcig elity m´˝-
czyzn, w którym na starcie stan´∏o trzech
kolarzy zwiàzanych z klubem z Opoczna.
Zwyci´˝y∏ Marek Galiƒski, mieszkaniec

Opoczna, reprezentujàcy barwy grupy Wilier
Atala Optex, przed kolegà z grupy Marcinem
Karczyƒskim. Piàtà lokat´ wywalczy∏ Piotr
Wysmyk z LKS Optex Arlen Opoczno.

Zawody w S∏awnie cieszy∏y si´ du˝ym
zainteresowaniem wÊród kibiców, którzy
przybyli na s∏awiƒskie wzgórze ca∏ymi rodzi-
nami. Kolarski piknik trwa∏ ca∏y dzieƒ. Dla
dzieci z gminy S∏awno zorganizowano wiele
imprez sportowych, nie zabrak∏o równie˝
dmuchanych zje˝d˝alni i zamków. Rozegra-
no tak˝e VIII Ogólnopolski Bieg o Puchar
Wójta Gminy S∏awno Tadeusza Wojcie-
chowskiego, w którym prym wiedli biegacze
z LKS S∏awno. 

Âwiatowa impreza 
kolarska w S∏awnie
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Osadnicy reprezentujàcy cztery nacje:
polskà, czeskà, niemieckà oraz ˝ydowskà 
20 maja przej´li od burmistrza Zelowa S∏a-
womira Malinowskiego klucz do bram mia-
sta, rozpoczynajàc tym samym Êwi´to gminy
Zelów, czyli Dni Osadnictwa.

W tym roku festyn, który nawiàzuje do
tradycji powstania Zelowa i jego wielonaro-
dowoÊci, odby∏ si´ 20 i 21maja. W tym czasie
Zelów nale˝a∏ do osadników, a mieszkaƒcy
uczcili to Êwietnà zabawà. 

Po symbolicznym przekazaniu kluczy do
bram miasta osadnikom na scenie pojawili
si´ uczniowie z zelowskich szkó∏, którzy w
piosenkach i wierszach próbowali przybli˝yç
widzom swoje rodzinne miasto. 

Zaprezentowa∏ si´ równie˝ stypendysta
Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem”,
utalentowany muzyk Pawe∏ Wlaz∏o, który
grà na gitarze wprowadzi∏ zgromadzonych w
niezwyk∏y nastrój. 

Zainteresowanie nie tylko wÊród dzieci,
ale i doros∏ych wzbudzili rycerze. Dla naj-
m∏odszych by∏ konkurs rzutu oszczepem,
pokazy walk rycerskich na miecze, 
oszczepy i kije. 

W niedzielne popo∏udnie na plac OSP
wmaszerowa∏y orkiestry d´te, reprezentujàce
ochotnicze stra˝e po˝arne z S´dziejowic,
RuÊca i Aleksandrowa ¸ódzkiego. Tak roz-
poczà∏ si´ II Festiwal Orkiestr D´tych. Zda-
niem jury, najciekawiej zaprezentowa∏a si´
orkiestra z S´dziejowic. Zwyci´skie puchary
i dyplomy wr´czy∏ orkiestrom burmistrz
Zelowa. Dodatkowo w niedziel´ swoje Êwi´-
to mia∏a stanica ZHP „Patyki”, której nada-
no imi´ Kawalerów Orderu UÊmiechu.

Dni Osadnictwa 2006 zakoƒczy∏ wyst´p
Ma∏gorzaty Ostrowskiej.                           

JM

Region

Odst´pstwem repertuarowym rozpocz-
nie si´ tegoroczna, osiemnasta ju˝ edycja
Mi´dzynarodowego Festiwalu Organowe-
go muzyki Jana Sebastiana Bacha w ¸owi-
czu. Podczas inaugurujàcego cykl koncer-
tu, 5 lipca, w bazylice katedralnej rozbrzmi
muzyka Miko∏aja Zieleƒskiego, kompozy-
tora epoki baroku, mieszkaƒca ¸owicza.
To uk∏on organizatorów w zwiàzku z jubi-
leuszem 870-lecia miasta ¸owicza i pod-
kreÊlenie jego muzycznych.

Utwory Zieleƒskiego wykona sopranist-

ka Ma∏gorzata Urbaniak przy akompania-
mencie organisty Wiktora ¸yjaka – dyrek-
tora artystycznego festiwalu. B´dzie to
gratka dla melomanów, bo twórczoÊç 
Zieleƒskiego jest rzadko prezentowana, 
na przyk∏ad ma∏o kto wie, ˝e ˝y∏ i tworzy∏
na dworze prymasów w ¸owiczu.

Kilku wykonawców, jak chocia˝by
Krzysztof Marosek (19 VII) czy Karol
Go∏´biowski (26 VII) kilkakrotnie goÊci∏o
na ∏owickim festiwalu i znani sà lokalnym
melomanom. Ale wykonawcy zagraniczni

(z Niemiec, W∏och i Belgii) wystàpià przed
∏owickà publicznoÊcià po raz pierwszy. 

Harmonogram koncertów, które b´dà
si´ odbywa∏y przez dwa wakacyjne miesià-
ce w ka˝dà Êrod´ o godz. 19.30 w bazylice
katedralnej przy Starym Rynku, dost´pny
jest na stronie internetowej ¸owickiego
OÊrodka Kultury (wspó∏organizatora kon-
certów): www.lok.art.pl po wejÊciu w ikon´
kalendarz imprez. Kontakt tellefoniczny 
z dyrektorem artystycznym Wiktorem
¸yjakiem, tel.:601 93 62 34.                R.S.

Powrót do korzeni, czyli jak osadnicy rzàdzili Zelowem

Bach w ¸owiczu
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Tego lata Wis∏à,
po raz pierwszy w

historii polskiej
˝eglugi Êródlàdowej,

pop∏ynie jednostka nap´dzana energià s∏o-
necznà. Pokona 900 kilometrów z Krakowa
do Gdaƒska. B´dzie to ogólnopolska akcja
edukacyjna, którà Wojewódzki Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
w ¸odzi organizuje wraz z firmami, które
zechcia∏y nam pomóc. Dlatego nazwaliÊmy
je Dobrymi Duchami.

Wspólnie z nimi zamierzamy promowaç
odnawialne êród∏a energii. Zaczynamy od
podpisania porozumienia mi´dzy Fundu-
szem a ¸ódzkim Zak∏adem Energetycznym
SA, w myÊl którego obie instytucje obligujà
si´ pomagaç wszystkim inwestujàcym w
uzyskiwanie „czystej” energii s∏onecznej,
wodnej, wiatrowej itd. w naszym regionie.

Chcemy stworzyç front firm przyjaznych
Êrodowisku, wprowadzajàcych programy
oszcz´dnoÊci energii, inwestujàcych w jej
odnawialne êród∏a. 

„S∏oneczna ∏ódê” ma promowaç alterna-
tywne êród∏a energii. Poruszaç si´ b´dzie
dzi´ki ogniwom fotowoltaicznym umiesz-
czonym na dachu. Zespó∏ oko∏o 20 ogniw
„wyprodukuje” pràd, który pop∏ynie 
do dwóch silników elektrycznych. 

Dzi´ki temu ∏ódê nie wytworzy ani jedne-
go grama zanieczyszczeƒ!

¸ódê to: dwa p∏ywaki o d∏ugoÊci 
6 metrów, zespó∏ modu∏ów fotowoltaicz-
nych, dwa elektryczne silniki nap´dzajàce.

Akcja potrwa 4 tygodnie. Wodowanie: 
1 lipca w Krakowie, planowany koniec
rejsu: Gdaƒsk, 29 lipca. Na trasie rejsu ∏ódê
zawinie do kilkunastu nadwiÊlaƒskich
miast, gdzie odb´dà si´ otwarte imprezy
plenerowe, spotkania z dziennikarzami itp.

Dobre Duchy ∏odzi:
Stanis∏aw Witaszczyk – marsza∏ek woje-

wództwa ∏ódzkiego
Zak∏ad Wodociàgów i Kanalizacji
¸ódzki Zak∏ad Energetyczny
Przedsi´biorstwo Turystyczne „¸ódê”
Firma „Sunflower Farm” z Tarnowa
Firma „Taurus Sea Power” z Gdaƒska
Klub Gaja
Zwiàzek Miast NadwiÊlaƒskich
Dzi´ki akcji chcemy wzbudziç zaintereso-

wanie odnawialnymi êród∏ami energii,
stworzyç dobry klimat dla rozwoju energe-
tyki opartej na technologiach przyjaznych
Êrodowisku, promowaç innowacyjne roz-
wiàzania techniczne, wykorzystujàce odna-
wialne êród∏a energii, stworzyç ˝yczliwà
atmosfer´ wokó∏ wszystkich inwestycji pro-
ekologicznych, przekonaç samorzàdy, w∏a-

dze lokalne do ekologicznych inwestycji,
zw∏aszcza do energooszcz´dnych systemów
energetycznych oraz do instalacji wykorzy-
stujàcych OèE, promowaç ¸ódê i woje-
wództwo ∏ódzkie, podnieÊç ÊwiadomoÊç
ekologicznà mieszkaƒców ma∏ych, Êrednich
i du˝ych miast.

Cz∏onek za∏ogi

Przemys∏aw Witkowski, WFOÂiGW 

w ¸odzi

Ekologia

Od 31 maja do 4 czerwca odby∏ si´ na terenie powiatu radomszczaƒskiego XII Ogólno-
polski Plener Fotograficzny „Natura i krajobraz”, którego organizatorem by∏o Towarzy-
stwo Fotograficzne w Radomsku. Od dwunastu lat do najpi´kniejszych zakàtków ziemi
∏ódzkiej przyje˝d˝ajà  najznamienitsi fotograficy krajobrazu ojczystego. Przyje˝d˝ajà i sà
pod wra˝eniem pi´kna ziemi pomi´dzy Wartà a Pilicà – jej walorów i zasobów przyrodni-
czych. W tym roku przyjecha∏o 36 artystów, aby fotografowaç rzek´ Wart´ w po∏udniowej
cz´Êci naszego województwa oraz jako osobne zadanie wykonaç „portret miasta” Radom-
ska. Plenery „Natura i krajobraz” sà nie tylko miejscem do wykonywania zdj´ç przez ich
uczestników – wieczorami i popo∏udniami odbywajà  si´ liczne prezentacje, prelekcje i szko-
lenia zwiàzane z ochronà przyrody i Êrodowiska na terenie naszego województwa. Szkole-
nia prowadzà pracownicy nadpilickich i sieradzkich parków krajobrazowych – a goÊcie
zyskujà pe∏niejszà wiedz´ o specyfice fotografowanego terenu. 

Pok∏osiem wszystkich plenerów sà wspania∏e zbiory zdj´ç dokumentujàcych nasz krajo-
braz – jego wartoÊci kulturowe i przyrodnicze. Fotografie te sà eksponowane na wielu
wystawach w ca∏ej Polsce i wspaniale promujà nasze województwo w kraju i za granicà. 

Tegoroczny plener zosta∏ zorganizowany z pomocà Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w ¸odzi.
Wydatny wk∏ad wnios∏y równie˝: Starostwo Powiatowe w Radomsku i Urzàd Miasta
Radomska.

Piotr Wypych

XII Ogólnopolski Plener Fotograficzny w Radomsku

Natura i krajobraz

SS∏∏oonneecczznnaa  ∏∏óóddêê

Uczestnicy ogólnopolskiego pleneru fotograficznego w Radomsku
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Przedbórz to malownicze, pe∏ne tajemnic
miasteczko, po∏o˝one na po∏udniowo-
-wschodnich rubie˝ach naszego wojewódz-
twa. Za∏o˝ono je przed 1136 rokiem (data
najstarszej znanej wzmianki êród∏owej) jako
oÊrodek dóbr monarszych, przy dogodnej
przeprawie przez Pilic .́ Rzeka oddziela 
w miejscu tym górskie pasmo przedborsko-
-ma∏ogoskie, b´dàce po∏udniowo-zachodnim
elementem Gór Âwi´tokrzyskich, od Wzgórz
Radomszczaƒskich. Historyczne miasto le˝a-
∏o na pograniczu prowincji ∏´czyckiej i Ma∏o-
polski. W XIV-XV wieku krzy˝owa∏y si´
tutaj szlaki handlowe. Jeden z nich prowadzi∏
ze sto∏ecznego Krakowa przez J´drzejów,
Kurzelów do Przedborza, dalej do Piotrko-
wa, a nast´pnie do Torunia i Gdaƒska; inny
zaÊ z Opoczna przez ˚arnów, Przedbórz 
do Radomska. Bieg∏y t´dy jeszcze inne drogi
o znaczeniu lokalnym. 

Tak dogodne po∏o˝enie spowodowa∏o, ˝e
wielokrotnie w∏adcy Polski wybierali Przed-
bórz na miejsce zjazdów, na których zapada-
∏y wa˝ne dla naszego kraju i regionu posta-
nowienia. W 1239 roku podczas spotkania
w∏adców dzielnicowych: ksi´cia sandomier-
skiego Boles∏awa Wstydliwego z matkà ksi´˝-
nà Grzymis∏awà i Konrada Mazowieckiego z
synem Ziemowitem ustalono w∏àczenie tak
zwanych kasztelanii zapilickich ksi´stwa
∏´czyckiego (˚arnów, Ma∏ogoszcz i Skrzyn-
no) do ksi´stwa sandomierskiego, a wi´c do
Ma∏opolski, wyznaczajàc tym samym nowà
granic´ mi´dzy tymi prowincjami. Innym
wa˝nym wydarzeniem by∏o nadanie przez
króla W∏adys∏awa Jagie∏∏´ 29 lipca 1423 roku
praw miejskich wsi ¸odzia, co da∏o poczàtek
dzisiejszej stolicy naszego województwa.
Monarchowie poprzez liczne przywileje przy-
czyniali si´ do rozwoju Przedborza. W 1370
roku Kazimierz Wielki podniós∏ osad´ do
godnoÊci miasta. ZaÊ w 1405 roku lokacj´ t´
odnowi∏ W∏adys∏aw Jagie∏∏o, przenoszàc mia-
sto z prawa polskiego na niemieckie (magde-
burskie). Bawiàcy w Przedborzu królowie
cz´sto oddawali si´ polowaniom na grubego
zwierza w okolicznych borach. 

SpoÊród monarchów za najwi´kszego
mecenasa Przedborza uwa˝a si´ Kazimierza
Wielkiego. W 1341 roku w∏adca ów wzniós∏
istniejàcy do dzisiaj koÊció∏ parafialny pod
wezwaniem Êwi´tego Aleksego. Jest to wspa-
nia∏a gotycka Êwiàtynia z charakterystycznà
górujàcà nad okolicà ceglano-kamiennà
wie˝à. Jak podaje kronikarz Jan D∏ugosz,
wspomniany król by∏ tak˝e inicjatorem
budowy zamku, b´dàcego od 1570 roku w
dzier˝awie starostów niegrodowych.

Warownia powsta∏a przy przeprawie przez
Pilic´ na pó∏nocny zachód od miasta w trze-
ciej çwierci XIV wieku. Tworzy∏ jà dom

mieszkalny, zwany wielkim, o wymiarach 13
x 31 m oraz czworoboczna wie˝a o wymia-
rach 4,7 x 5,2 m. W wyniku XV-wiecznej
przebudowy obiekty opasano murem obwo-
dowym, zaÊ na utworzonym w po∏udniowej
cz´Êci  dziedziƒcu wzniesiono drewniane
budynki gospodarcze. W czasach nowo˝yt-
nych zamczysko kilkakrotnie rozbudowywa-
no, nie znamy jednak dok∏adniejszych opi-
sów tych prac. Królewska rezydencja zosta∏a
zniszczona przez Szwedów podczas wojny
zwanej potopem, a nast´pnie opuszczona.
Jak podaje ilustracja z 1745 roku, z zamku
pozosta∏y jedynie ruiny czworobocznej wie˝y
bramnej, pod dachem znajdowa∏y si´ zaled-
wie trzy izby, a do murów dostawione by∏y
chatki dla miejscowej biedoty. W XIX wieku
zamek zosta∏ rozebrany przez okolicznych
mieszkaƒców. Obecnie wzgórze zamkowe
zajmujà budynki mieszkalne. Reliktami daw-
nej warowni sà: przypora, pierwotnie przy-
stawiona do muru obwodowego w pó∏nocno-
-wschodniej cz´Êci za∏o˝enia obronnego,
fragment muru wie˝y bramnej oraz piwnice
sklepione kolebkowo, ciàgnàce si´ pod wzgó-
rzem zamkowym przy ulicy Podzamcze 11
oraz ulicy Koneckiej 2. 

Jedna z przedborskich legend t∏umaczy
przyczyn´ zniszczenia warowni. Podczas
wznoszenia zamczyska budowniczy przeklà∏
je, gdy˝ nie otrzyma∏ od króla nale˝noÊci

ustalonej we wst´pnej umowie. Wziàwszy
p´dzel namalowa∏ cztery krzy˝e, czyniàc
zakl´cie: „B´dziesz sta∏ tylko trzy wieki i par´
lat, na wiecznoÊç pozostanà jedynie szczàtki
ruin”. Ostatni krzy˝ namalowa∏ od strony
Krakowa, skàd do warowni zmierza∏ wten-
czas Kazimierz Wielki. Dalsza cz´Êç zakl´cia,
skierowana do monarchy, brzmia∏a: „˚yj
sobie dostatnio i kochaj pi´kne kobiety w tym
zamku, ale kiedy nadejdzie twój czas odejÊcia
z tego Êwiata, w najmniej spodziewanej chwi-
li spadniesz z konia podczas polowania w
tutejszych borach, ˝egnajàc wszystkie
ogromne bogactwa”. Po latach przekleƒstwo
wype∏ni∏o si .́ We wsi ˚eleênica, ko∏o Przed-
borza, 8 wrzeÊnia 1370 roku podczas polo-
wania monarcha spad∏ z konia, a w wyniku
doznanych obra˝eƒ zmar∏. 

W sàsiedztwie miasta rozciàga si´ Przed-
borski Park Krajobrazowy, chroniàcy naj-
cenniejsze przyrodnicze i kulturowe elementy
Wy˝yny Przedborskiej oraz doliny rzeki
Czarnej W∏oszczowskiej. Obszar parku cha-
rakteryzuje si´ wysokimi walorami krajobra-
zowymi, wynikajàcymi z wyjàtkowo urozma-
iconego ukszta∏towania terenu. Dzikie obsza-
ry leÊne zajmujà a˝ 63,8 % powierzchni
parku.

Opisywany zakàtek naszego województwa
jest doskona∏ym miejscem letniego wypo-
czynku, z daleka od zgie∏ku cywilizacji. Tutaj
podczas w´drówki leÊnymi traktami, przy
odrobinie szcz´Êcia, mo˝na nawet us∏yszeç
dêwi´ki myÊliwskiego rogu i zobaczyç sp∏o-
szonego jego brzmieniem dzikiego zwierza.

Piotr Machlaƒski

Znane a jednak nieznane

KKrróólleewwsskkii  PPrrzzeeddbbóórrzz

Relikt gotyckiego zamku Kazimierza Wielkiego
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Goràczka mundialowa szybko przyt∏umia
radoÊç ∏odzian z awansu obu drugoligowców
– Widzewa i ¸KS – do ekstraklasy. Doniesie-
nia z Barsinghausen o przygotowaniach
kadry trenera Paw∏a Janasa do meczów 
z Ekwadorem, Niemcami i Kostarykà wypy-
cha∏y z czo∏ówek gazet prozaicznie brzmiàce
informacje z drugiej ligi. A przecie˝ na prze-
∏omie maja i czerwca byliÊmy Êwiadkami
historycznych wydarzeƒ nie tylko dla ¸odzi,
ale i województwa. Widzew wróci∏ do krajo-
wej elity po dwóch latach, a ¸KS po szeÊciu.
Poniewa˝ GKS Be∏chatów pozosta∏ w pierw-
szej lidze, nasze województwo, jako jedyne,
ma w niej a˝ trzy zespo∏y. Znów mo˝na emo-
cjonowaç si´ nieoficjalnymi mistrzostwami
województwa w kr´gu ekstraklasy. Wielkim
wydarzeniem b´dà jesienne derby ¸KS 
– Widzew, pierwsze od szeÊciu lat, a 51.
pierwszoligowe w historii. Po degradacji sto-
∏ecznej Polonii nie b´dzie mia∏a derbów War-
szawa, a województwo mazowieckie  emocjo-
nowaç si´ mo˝e rywalizacjà Legii z Wis∏à
P∏ock. W Krakowie nadal b´dà derby Wis∏a
– Cracovia. Dawna pot´ga Âlàsk zachowa 
w ekstraklasie te˝ tylko dwie dru˝yny: Odr´
Wodzis∏aw i Górnika Zabrze, którego legen-
da coraz s∏abiej dzia∏a na wspó∏czesne poko-
lenie. Wielkopolska przyzwyczai∏a kibiców
do trzech silnych zespo∏ów, ale i jej – po po∏à-
czeniu Lecha z Amicà – pozosta∏y dwa.
Awans ¸KS i Widzewa jest wyzwaniem dla
w∏aÊcicieli i sponsorów obu naszych dru˝yn.

Powinien byç tak˝e impulsem dla ca∏ego
∏ódzkiego Êrodowiska, dla gospodarzy mia-
sta i województwa. Wszak zarówno przy 
al. Unii, jak i przy al. Pi∏sudskiego pojawiajà
si´ kibice nie tylko z ¸odzi, ale tak˝e z innych
miast i miasteczek województwa. Nawet dru-
goligowej frekwencji ∏ódzkie zespo∏y nie
musia∏y si´ wstydziç w porównaniu z pierw-
szoligowcami. Bez ryzyka pomy∏ki mo˝na
przewidywaç, ˝e w ekstraklasie, w spragnio-
nym dobrego futbolu mieÊcie, trybuny b´dà
wype∏nione. Znów ¸KS, Widzew b´dà graç
w Wis∏à Kraków, Legià Warszawa i Lechem
Poznaƒ, a nie z Heko Czermno, Âwitem
Nowy Dwór i Finishparkietem Nowe Miasto
Lubawskie. Entuzjazm wywo∏any awansem
nie mo˝e przys∏oniç jednak problemów obu
dru˝yn. Potrzeba im podgrzewanych boisk,
modernizacji obiektów, poprawy infrastruk-
tury wokó∏ stadionów. Mo˝e przyspieszy
swój poród idea wspólnego stadionu komu-
nalnego? ¸ódê przegra∏a z kretesem wyÊcig o
organizacj´ spotkaƒ mistrzostw Europy 2012
o ile UEFA powierzy t´ presti˝owà imprez´
Polsce i Ukrainie. Jest wyÊmienita okazja, aby
podrobiç dystans do miast, które na fali Euro
2012, ostro ruszy∏y z pi∏karskimi inwestycja-
mi i majà szans´ zbli˝yç si´ do Europy. Awans
¸KS i Widzewa do ekstraklasy to szansa na
uaktywnienie ∏ódzkiego Êwiata biznesu, a rol´
inspirujàcà mogà tu odegraç gospodarze
¸odzi. Marny stan obiektów obu dru˝yn
sprawi∏, ˝e cierpi praca z m∏odzie˝à. Oby si´

wkrótce nie okaza∏o, ˝e pierwszoligowcy nie
majà nast´pców. Sportowi, a pi∏ce no˝nej 
w szczególnoÊci, potrzebny jest klarowny
program rozwoju, w którym jasno okreÊlone
zostanà mo˝liwoÊci, szanse pomocy oraz rola
miasta w dziele naprawy „∏ódzkiej rzeczpo-
spolitej pi∏karskiej”. Pr´˝nie dzia∏a Szko∏a
Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza
Górskiego, a jej wspó∏praca z wielkimi firma-
mi – Feyenoordem Rotterdam i Boltonem
Wanderers jest wprost modelowa. Czy tych
wzorców nie mo˝na skopiowaç z korzyÊcià
dla ̧ KS i Widzewa? Jak dotàd oba kluby bez
przekonania odnoszà si´ do wspó∏pracy 
z SMS, choç szko∏a znakomicie wype∏nia luk´
powsta∏à po likwidacji dru˝yn m∏odzie˝o-
wych w Widzewie i znanych k∏opotach 
z odtworzeniem boisk dla m∏odzie˝y na
obiekcie ̧ KS. Awans do pierwszej ligi jest nie
tylko szansà ¸KS i Widzewa, ale tak˝e
¸odzi, aby znów mog∏a si´ promowaç przez
futbol zarówno w kraju, jak i na arenie mi´-
dzynarodowej. Przecie˝ kilka lat temu gra∏y
tu wielkie firmy z Manchesterem United,
Parmà, Monaco i Fiorentinà na czele, nie
wspominajàc ju˝ o dawniejszych czasach 
i rywalach wielkiego Widzewa. Pakt o rozwo-
ju ∏ódzkiej pi∏ki no˝nej jest potrzebà chwili.
Na mundialu nie by∏o ani jednego zawodnika
z ∏ódzkich klubów. Trzeba zrobiç wszystko,
aby e∏kaesiacy i widzewiacy pojechali na
mundial RPE 2010.  

Marek Kondraciuk „Dziennik ¸ódzki”  

Sport

¸KS i Widzew znów w pierwszej lidze

Pi∏karska szansa ¸odzi
NNaa  zzaapprroosszzeenniiee  mmaarrsszzaa∏∏kkaa  wwoojjeewwóóddzz--

ttwwaa  ∏∏óóddzzkkiieeggoo  SSttaanniiss∏∏aawwaa  WWiittaasszzcczzyykkaa
ppii∏∏kkaarrzzee,,  ttrreenneerrzzyy  oorraazz  ww∏∏aaddzzee  WWiiddzzeewwaa
¸̧óóddêê  ii  ¸̧óóddzzkkiieeggoo  KKlluubbuu  SSppoorrttoowweeggoo
ggooÊÊcciillii  ww  UUrrzz´́ddzziiee  MMaarrsszzaa∏∏kkoowwsskkiimm  
ww  ¸̧ooddzzii..  OOkkaazzjjàà  ddoo  ssppoottkkaanniiaa  bbyy∏∏  aawwaannss
oobbuu  ∏∏óóddzzkkiicchh  kklluubbóóww  ddoo  eekkssttrraakkllaassyy..  
ZZaapprroosszzeennii  ggooÊÊcciiee  oottrrzzyymmaallii  zz  rrààkk  SSttaannii--
ss∏∏aawwaa  WWiittaasszzcczzyykkaa  ii  cczz∏∏oonnkkaa  zzaarrzzààdduu
wwoojjeewwóóddzzttwwaa  DDoorroottyy  BBiisskkuuppsskkiieejj--
NNeeiiddoowwsskkiieejj  uuppoommiinnkkii  ii  ggrraattuullaaccjjee..

„„JJeesstteemm  dduummnnyy,,  ˝̋ee  mmoogg´́  wwaass  ggooÊÊcciiçç..
DDookkoonnaalliiÊÊcciiee  cczzeeggooÊÊ  wwssppaanniiaa∏∏eeggoo..  DDzzii´́kkii
wwaamm  ddwwaa  bbaarrddzzoo  zzaass∏∏uu˝̋oonnee  kklluubbyy  wwrróóccii∏∏yy
nnaa  nnaallee˝̋nnee  iimm  mmiieejjssccee““  ––  mmóówwii∏∏  mmaarrsszzaa∏∏eekk
ddoo  ppii∏∏kkaarrzzyy..  „„WWiieemm,,  ˝̋ee  zzaass∏∏uu˝̋yylliiÊÊcciiee  nnaa
wwii´́cceejj..  TToo  ttyyllkkoo  ssyymmbboolliicczznnyy  pprreezzeenntt,,
ddoowwóódd  uuzznnaanniiaa““  ––  ppooddkkrreeÊÊllii∏∏..

„„WW  uuzznnaanniiuu  zzaass∏∏uugg  ddllaa  rroozzwwoojjuu  ppii∏∏kkii
nnoo˝̋nneejj  ww  wwoojjeewwóóddzzttwwiiee  ∏∏óóddzzkkiimm””  ppaammiiààtt--
kkoowwee  ppaatteerryy  oottrrzzyymmaallii  ttaakk˝̋ee  JJóózzeeff  MM∏∏yy--
nnaarrcczzyykk,,  TTaaddeeuusszz  GGaappiiƒƒsskkii,,  JJeerrzzyy  SSaaddeekk
oorraazz  PPiioottrr  SSuusskkii..PPii∏∏kkaarrzzee  zz  wwiizzyyttàà  ww  UUrrzz´́ddzziiee  MMaarrsszzaa∏∏kkoowwsskkiimm


