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Koƒczy si´ druga kadencja samorzàdów terytorialnych. Nadszed∏ czas rozliczeƒ 
z zapowiadanych wczeÊniej obietnic, snucia nowych planów, a tak˝e odpowiedzi na pytania: jaka
jest obecnie Polska samorzàdowa, na jakim etapie budowania spo∏eczeƒstwa obywatelskiego
znajdujemy sí  dzisiaj, co nam przychodzi ∏atwo, a co idzie jak po grudzie? Nie sà to pytania ∏atwe
i nie ∏udzimy Czytelników, ˝e znajdà na nie wyczerpujàce odpowiedzi w tym numerze „Z¸”,
choç doÊwiadczenie mamy spore. Warto bowiem przy tej okazji wspomnieç, ̋ e pierwszy numer
„Ziemi ¸ódzkiej” – jeszcze jako „Biuletynu Informacyjnego Sejmiku Samorzàdowego
Województwa ¸ódzkiego” – ukaza∏ sí  20 wrzeÊnia 1995. Tak wí c, z krótkà zmianà tytu∏u na
„Region to my” i chwilowymi przerwami wydawniczymi, jesteÊmy z Wami i z samorzàdem ju˝
11 lat. Dlatego pozwalamy sobie - ku przestrodze wyborców (tych czynnych i tych biernych) 
- na przywo∏anie kilku zdaƒ, które warto przemyÊleç przed kolejnym etapem budowania
demokracji na wszystkich poziomach sprawowania w∏adzy. Sà to s∏owa zapisane przez Pascala
w jego „MyÊlach” ju˝ w XVII wieku.

„Sztuka màcenia, burzenia paƒstw polega na podkopywaniu ustalonych zwyczajów przez
zg∏´bienie ich a˝ do êród∏a dla wykazania ich braku powagi i s∏usznoÊci. Trzeba, powiadajà, cofnàç
sí  do zasadniczych i pierwotnych praw paƒstwa, które to prawa niesprawiedliwy zwyczaj obali∏.
To pewna droga, aby wszystko zniweczyç; nic nie oka˝e sí  sprawiedliwe na tej wadze. Mimo
to lud u˝ycza ch´tnie ucha tym wywodom. Wstrzàsajà jarzmo, skoro je tylko poznajà; a mo˝ni
korzystajà z tego ku zgubie ludu oraz tych ciekawych badaczy przyj́ tych zwyczajów. Dlatego to
najm´drszy z prawodawców [Platon] mawia∏, i̋  dla dobra ludzi trzeba ich cz´sto mamiç; inny
zaÊ t´gi polityk [Êw. Augustyn]: Skoro nie zna prawdy, która by go wyzwoli∏a, s∏usznie, aby by∏
oszukiwany”. 

W∏odzimierz Mieczkowski
(cyt. za: Blaise Pascal, „MyÊli”, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1968.)

W numerze:

Artyku∏y o tematyce 
ekologicznej dofinansowane sà 

ze Êrodków WFOÂiGW w ¸odzi
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NNaasszzaa ookk∏∏aaddkkaa:: Oporów - póênogotycki zamek obronny,
fot. Andrzej Wach
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–– DDwwaa llaattaa tteemmuu hhiissttoorryykk MMaarreekk AAddaamm--

cczzeewwsskkii ppiissaa∏∏ ww „„ZZ¸̧””,, ˝̋ee ddeeccyyzzjj´́ oo uuttwwoorrzzee--

nniiuu wwoojjeewwóóddzzttwwaa ∏∏óóddzzkkiieeggoo ttrraakkttoowwaannoo 

ww 11991199 rrookkuu jjaakkoo ddoonniiooss∏∏yy aakktt ppoolliittyycczznnyy,,

kkttóórreeggoo cceelleemm bbyy∏∏oo pprrzzeekkrreeÊÊlleenniiee ÊÊllaaddóóww

ooddcciiÊÊnnii´́ttyycchh pprrzzeezz zzaabboorrccóóww.. JJaakkiiee jjeesszzcczzee

iinnnnee ddaattyy,, oopprróócczz tteejj rroocczznniiccoowweejj,, uuttkkwwii∏∏yy

PPaannuu ww ppaammii´́ccii zz mmiinniioonneejj kkaaddeennccjjii??

Niewàtpliwie jest to data wstàpienia Pol-

ski do Unii Europejskiej: 1 maja 2004 roku.

Ale nie by∏bym samorzàdowcem, gdybym

nie wspomnia∏ o wczeÊniejszych datach.

Mam na myÊli rok 1990, który zapoczàtko-

wa∏ nowà histori´ organizacji samorzàdu

terytorialnego na poziomie gminy. Dalej,

rok 1997, kiedy to przyj´ta konstytucja

zapewni∏a decentralizacj´ w∏adzy publicz-

nej, i wreszcie 1 stycznia 1999, kiedy 

w wyniku reformy administracji publicznej

ustanowiono 16 województw. A wracajàc

do koƒczàcej si´ kadencji, to oczywiÊcie

wstàpienie Polski do Unii odmieni∏o i stale

odmienia sytuacj´ paƒstwa, samorzàdów

regionalnych i lokalnych. To te˝ by∏ akt

historyczny, który przekreÊli∏ Êlady minio-

nej epoki.

–– KKoorrzzyyssttaammyy zz eeuurrooppeejjsskkiicchh ppiieennii´́ddzzyy

mm..iinn.. nnaa rroozzbbuuddooww´́ iinnffrraassttrruukkttuurryy ttrraannss--

ppoorrttoowweejj,, ppoopprraawwiiaammyy wwaarruunnkkii ÊÊrrooddoowwii--

sskkaa nnaattuurraallnneeggoo,, wwssppiieerraammyy rroozzwwóójj oobbsszzaa--

rróóww wwiieejjsskkiicchh oorraazz iinnssttyyttuuccjjee kkuullttuurryy.. CCzzyy

ppoosstt´́pp jjeesstt ppoowwsszzeecchhnniiee wwiiddoocczznnyy??

Z satysfakcjà przyznaj ,́ ˝e tak. Âwiadczy

o tym liczba z∏o˝onych wniosków we

wszystkich dziedzinach Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju Regio-

nalnego. Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi

przeprowadzi∏ szeÊç naborów, podczas któ-

rych przyjà∏ i oceni∏ 673 wnioski na kwot´

dofinansowania oko∏o 1,4 miliarda z∏otych.

Z tej puli zakwalifikowaliÊmy 228 projek-

tów ∏àcznej wartoÊci 543 milionów z∏otych.

To musi zmieniç rzeczywistoÊç.

–– CCzzyy rraaddnnii nnoowweejj kkaaddeennccjjii bb´́ddàà mmooggllii

zzaarrzzuucciiçç wwaamm,, ˝̋ee wwyyddaalliiÊÊcciiee jjuu˝̋ wwsszzyyssttkkoo??

Wszystko to dopiero jest przed nami.

Regionalny Program Operacyjny Woje-

wództwa ¸ódzkiego na lata 2007-2013

b´dzie wspó∏finansowany tylko przez jeden

fundusz strukturalny – Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego. To Zarzàd Woje-

wództwa ¸ódzkiego b´dzie pe∏niç funkcj´

instytucji zarzàdzajàcej. B´dziemy dyspo-

nowaç kwotà ponad 860 milionów euro.

Pracy nie zabraknie. Oby tylko pieniàdze

zosta∏y w∏aÊciwie wykorzystane.

–– JJaakk ddoo tteejj ppoorryy,, cczzyyllii:: oodd ffiillhhaarrmmoonniiii

∏∏óóddzzkkiieejj ppoo hhaall´́ ssppoorrttoowwàà ww RRzzeecczzyyccyy??

Mam nadziej ,́ choç drugiej filharmonii

nie b´dziemy budowaç! Ale fili´ Muzeum

Sztuki w Manufakturze – tak. Przeznaczy-

my na to 11 mln z∏, a ca∏oÊç poch∏onie 

31 milionów. Samorzàd postanowi∏ równie˝

wesprzeç projekt Teatru im. Jaracza 

w ¸odzi utworzenia regionalnych scen tego

teatru w Sieradzu, Skierniewicach, Piotrko-

wie Trybunalskim i Radomsku. Dzi´ki

wsparciu samorzàdu województwa dla

teatru kwotà prawie 6 mln z∏, a tak˝e dla tych

miast, które otrzyma∏y pomoc finansowà 

na wk∏ad w∏asny do projektu – ∏àcznie 

3,6 mln z∏, w regionie powieje wielkà kulturà. 

Warto dodaç, ˝e zakoƒczyliÊmy proces

komputeryzacji urz´dów gminnych i powia-

towych wieluƒskiego, sieradzkiego i wieru-

szowskiego, kupiliÊmy 12 karetek dla stacji

ratownictwa medycznego i zmodernizowali-

Êmy Centrum Kszta∏cenia Mi´dzynarodo-

wego Politechniki ¸ódzkiej. B´dziemy roz-

wijaç regionalny system informacji prze-

strzennej.

–– PPrrzzyywwiiààzzuujjee PPaann dduu˝̋àà wwaagg´́ ddoo rroozzbbuu--

ddoowwyy iinnffrraassttrruukkttuurryy ttrraannssppoorrttuu......

RzeczywiÊcie. Istotne jest lotnisko 

im. W∏adys∏awa Reymonta. W 2005 roku

przeznaczyliÊmy 3 mln z∏ na zakup udzia∏ów

w spó∏ce, a w lutym 2006 roku sejmik prze-

kaza∏ dodatkowo 1,5 mln z∏. Samorzàd

uczestniczy równie˝ w projektowaniu budo-

wy szybkiej kolei Wroc∏aw-(Poznaƒ)-¸ódê-

-Warszawa. Jest to dope∏nienie sieci auto-

strad A1 i A2 oraz dróg szybkiego ruchu 

S-8 i S-14. Jego celem jest podniesienie rangi

województwa jako centralnego w´z∏a komu-

nikacyjnego. Na grudzieƒ ustalono termin

wykonania studium wykonalnoÊci projektu.

Szacowany koszt jego realizacji wyniesie 

od 3 do 5 mld euro. Jak pasa˝erowie wiedzà,

kupiliÊmy te˝ nowoczesny pociàg. 

–– ...... ii ddoo rroozzwwoojjuu rroollnniiccttwwaa..

Rolnictwo jest jednym z najwa˝niejszych

dzia∏ów gospodarki, poniewa˝ nasz region

ma charakter rolniczo-przemys∏owy. Praca

w rolnictwie jest te˝ istotnym êród∏em

dochodów mieszkaƒców województwa.

Dlatego zarzàd przywiàzuje do tej sfery

wielkà wag´ i czyni starania zarówno o uzy-

skiwanie wi´kszej wydajnoÊci z produkcji

rolnej, jak i o popraw´ ˝ycia na wsi. Wyko-

nano m.in. prace z zakresu utrzymania 

oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

i usuwania skutków kl´sk ˝ywio∏owych. 

Na pomoc spó∏kom wodnym, dzia∏ajàcym

na terenie województwa, zarzàd przezna-

czy∏ 1,8 ml z∏. Nadto zarzàd promowa∏ nasz

region poprzez organizowanie bàdê udzia∏

w ró˝nego rodzaju konkursach, wystawach

i olimpiadach. Zorganizowa∏ mi´dzy inny-

mi 4 edycje konkursu „Polski Producent

˚ywnoÊci”. A˝ 14 firmom z naszego woje-

wództwa przyznano tytu∏y „Polski Produ-

cent ˚ywnoÊci”. 

–– CCzzyy kkttooÊÊ nnaass ddoocceenniiaa zzaa ttoo,, ccoo zzrroobbiillii--

ÊÊmmyy ddllaa wwoojjeewwóóddzzttwwaa??

Potencja∏ rozwojowy jest wysoko ceniony

w UE. Wed∏ug Centrum Badaƒ Bizneso-

wych i Ekonomicznych w Londynie, region

∏ódzki znajduje si´ na trzecim miejscu 

w Polsce i 24. (wÊród ponad 200 regionów)

w Unii pod wzgl´dem poziomu konkuren-

cyjnoÊci i mo˝liwoÊci dalszego rozwoju.

Mieszkamy w jednym z najlepszych miejsc

do inwestowania w Europie Ârodkowo-

Wschodniej. Z kolei w rankingu PAIiIZ 

woj. ∏ódzkie znalaz∏o si´ tu˝ za mazowiec-

kim pod wzgl´dem atrakcyjnoÊci inwesty-

cyjnej i klimatu dla inwestorów oraz szans

na dalszy rozwój. Podpisanie umów 

o wspó∏pracy z Czerniowcami na Ukrainie,

Wojwodinà w Serbii, Csongradem 

na W´grzech, Styrià w Austrii, Po∏udniowy-

mi Morawami w Czechach i West Midlands

w Wielkiej Brytanii te˝ jest wyrazem uzna-

nia dla nas ze strony zagranicznych partne-

rów. ZorganizowaliÊmy XII olimpiad´ m∏o-

dzie˝y szkolnej, na którà przyjecha∏o 4,5

tys. sportowców z ca∏ego kraju.

Skoro jednak zacz´liÊmy rozmow´ 

od wa˝nych dat, to chcia∏bym wyraziç prze-

konanie, ˝e lata 2002-2006, obejmujàce

naszà kadencj ,́ zapisa∏y si´ w historii wa˝-

nymi osiàgni´ciami i w∏aÊnie za to chcia∏-

bym podzi´kowaç moim wspó∏pracowni-

kom, radnym i wszystkim samorzàdom

naszego województwa. Czytelnikom „Z¸”

˝ycz´ wielu sukcesów.

Rozmawia∏: 
W∏odzimierz Mieczkowski

Podsumowanie II kadencji sejmiku

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

Wszystko przed nami
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–– PPaanniiee pprrzzeewwooddnniicczzààccyy,, jjaakk oocceenniiaa PPaann

oobbeeccnnàà kkoonnddyyccjj´́ ssaammoorrzzààdduu ww wwoojjeewwóóddzz--

ttwwiiee ∏∏óóddzzkkiimm??

To ju˝ fina∏ drugiej kadencji sejmiku. 

Z moich obserwacji wnosz ,́ ˝e samorzàd

województwa, choç nie bez problemów 

i potkni´ç, powoli odnajduje swoje miejsce.

W ÊwiadomoÊci obywateli regionalny samo-

rzàd ciàgle jest s∏abo identyfikowany. Posia-

da on przecie˝ funkcj´ bardziej cywilizacyj-

nà ni˝ administracyjno–Êwiadczàcà. 

W dzia∏aniu korzysta z metod negocjacyj-

nych, a nie w∏adczych. Mi´dzy innymi dla-

tego Polacy ∏atwiej definiujà poj´cie samo-

rzàdu na szczeblu istniejàcych ju˝ od znacz-

nie d∏u˝szego okresu gmin i miast, ni˝ tego

na szczeblu wojewódzkim. Mijajàca kaden-

cja zmienia jednak ten wizerunek. Nowe

zadania, te przejmowane od wojewody, lecz

przede wszystkim te, które postawi∏a przed

nami integracja europejska, przedsta-

wiajà województwo w nowym obliczu. 

–– NNoo ww∏∏aaÊÊnniiee,, jjaakk zz ppeerrssppeekkttyywwyy ooccee--

nniiaaçç nnaallee˝̋yy nnaasszzàà oobbeeccnnooÊÊçç ww UUnniiii

EEuurrooppeejjsskkiieejj??

Sukcesem jest bez wàtpienia mo˝li-

woÊç korzystania z funduszy struktu-

ralnych. Jako minus nale˝y wymieniç

sposób podzia∏u tych Êrodków, który

upoÊledza ¸ódzkie, w koƒcu nie najza-

mo˝niejszy region w Polsce. Niestety,

decyzja Rady Ministrów w sprawie

podzia∏u unijnych pieni´dzy stawia nas

w tej materii na szarym koƒcu. Wróçmy

jednak do pozytywów bycia w europej-

skiej wspólnocie. Najlepszym dowo-

dem sukcesu cz∏onkostwa w UE jest

poprawa sytuacji na rynku pracy.

Zmniejszenie bezrobocia to niewàtpli-

wie zas∏uga integracji. Przyczynia si´

do tego, poza wi´kszym zainteresowa-

niem inwestorów zagranicznych

naszym krajem czy sytuacjà gospodar-

czà, równie˝ otwarcie unijnych rynków

pracy. Wierz´ jednak, ˝e ju˝ nied∏ugo

g∏ównym produktem eksportowym Polski

przestanà byç ludzie emigrujàcy za lepszym

˝yciem, bo i nasze warunki p∏acowe zwiàza-

ne z rynkowà koniunkturà poprawià si .́ 

I tu le˝y sta∏e priorytetowe zadanie dla

samorzàdu województwa – tworzenie 

w regionie dobrych warunków dla przedsi´-

biorczoÊci i rozwoju. 

–– AA wwii´́cc ggoossppooddaarrkkaa,, aa ccoo zz lluuddêêmmii?? 

W Brukseli ju˝ dawno wypracowany

zosta∏ tzw. Europejski Model Spo∏eczny 

– najwa˝niejszy i jak˝e mi bliski filar unijnej

konstrukcji. To przede wszystkim zachowa-

nie wra˝liwoÊci na sprawy cz∏owieka,

poszanowanie potrzeb i praw pracowników,

zapewnienie równoÊci i eliminacja zjawisk

dyskryminacji. Niezwykle wa˝ne jest opar-

cie si´ na wydajnej gospodarce, wysokim

poziomie ochrony socjalnej, edukacji i dia-

logu spo∏ecznym. Odnosz´ wra˝enie, 

˝e zmiany, jakie zachodzà na naszych

oczach, milowymi krokami prowadzà nas 

w tym w∏aÊnie kierunku – regionu tworzà-

cego szans´ dla wszystkich. 

–– JJaakkàà mmaa PPaann wwiizzjj´́ rroozzwwoojjuu rreeggiioonnuu??

W styczniu tego roku sejmik przyjà∏ Stra-

tegi´ Rozwoju Województwa ¸ódzkiego na

lata 2007-2020. Dokument zak∏ada, 

˝e ∏ódzkie jeszcze bardziej skupi si´ na two-

rzeniu otwartego na Êwiat, wykszta∏conego

i aktywnego spo∏eczeƒstwa, konkurencyjnej

gospodarki nastawionej na wspó∏prac´ mi´-

dzynarodowà oraz województwa dost´pne-

go i posiadajàcego w∏asnà to˝samoÊç kultu-

rowà i gospodarczà. Ta strategia nawiàzuje

w∏aÊnie do Europejskiego Modelu Spo∏ecz-

nego.

–– JJaakkiiee zzaaddaanniiaa ssttoojjàà pprrzzeedd sseejjmmiikkiieemm 

ww pprrzzyysszz∏∏eejj kkaaddeennccjjii??

Mo˝na by o tym rozmawiaç godzinami.

Niezwykle wa˝ne jest zaanga˝owanie sejmi-

ku i zarzàdu województwa w dzia∏ania na

rzecz korzystnego umiejscowienia kluczo-

wych dla rozwoju regionu inwestycji i utrzy-

mania tego, co ju˝ mamy. W pe∏ni zasadna

jest realizacja projektu miast binarnych

¸ódê-Warszawa. Tu kluczowe decyzje, 

np. ta dotyczàca umiejscowienia transkon-

tynentalnego portu lotniczego, zapadajà 

w stolicy. Samorzàdowcy dysponujà jednak

mo˝liwoÊciami oddzia∏ywania na w∏adze

paƒstwowe. Wa˝ne jest te˝ stawianie jako

priorytetowych tych projektów wspó∏finan-

sowanych z funduszy strukturalnych zwià-

zanych z celami Strategii Rozwoju Woje-

wództwa ¸ódzkiego. Tu kluczowe znacze-

nie odgrywa zarzàd województwa.

–– WW jjaakkii ssppoossóóbb wwoojjeewwóóddzzttwwoo wwzzmmaaccnniiaa

zznnaacczzeenniiee rreeggiioonnaallnneejj ÊÊwwiiaaddoommooÊÊccii mmiieesszz--

kkaaƒƒccóóww??

Samorzàd województwa prowadzi polity-

k´ poszanowania w∏asnych korzeni regio-

nalnych, czyli dawnych ziem ∏´czyckiej, sie-

radzkiej, wieluƒskiej i rawskiej oraz Ksi´-

stwa ¸owickiego, w∏asnej ma∏ej ojczyzny 

i wartoÊci, które w niej tkwià. Wspieramy

dlatego organizacje regionalne, takie

jak towarzystwa, fundacje naukowe,

ekologiczne i kulturalne, czasopisma 

i wydawnictwa, majàce na celu pog∏´-

bianie wiedzy mieszkaƒców o przesz∏o-

Êci regionu i o˝ywienie ruchu kultural-

nego. Kultura naszych regionów stano-

wi bowiem w du˝ej cz´Êci êród∏o kultu-

ry narodowej, dlatego mo˝e nas uchro-

niç przed utratà w∏asnej to˝samoÊci. 

W okresie zaborów w XIX wieku êró-

d∏a kultury ludowej regionów uros∏y do

rangi czynnika paƒstwowotwórczego.

Warto równie˝ zaznaczyç, ˝e samorzàd

prowadzi swojà polityk´ w oparciu 

o zasad´ tolerancji wobec mniejszoÊci

narodowych i wyznaniowych. 

–– NNaa jjaakkiicchh wwaarrttooÊÊcciiaacchh ppoowwiinnnnaa

ooppiieerraaçç ssii´́ pprraaccaa pprrzzeewwooddnniicczzààcceeggoo??

CCoo jjeesstt nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzee??

Podstawà dzia∏ania przewodniczà-

cego parlamentu regionalnego, jak 

i wszystkich osób funkcjonujàcych 

w ˝yciu publicznym, powinno byç

dobro wspólne, zapisane przecie˝ 

w naszej konstytucji. Ma ono fundamental-

ne znaczenie dla kszta∏towania ∏adu

publicznego. Stanowi o prawoÊci dzia∏aƒ

administracji publicznej. Dobra wspólnego

nie mo˝na oderwaç od wartoÊci podstawo-

wych, sprawiedliwoÊci, prawdy, moralnoÊci.

One sà jego istotà. Wola∏bym pominàç

kilka faktów z mijajàcej w∏aÊnie kadencji

sejmiku, wierz´ jednak, ˝e w przysz∏oÊci

wartoÊci te stanà si´ najistotniejsze 

w naszym samorzàdowym ˝yciu. 

Rozmawia∏: 
Zbigniew Wojtkowiak

Podsumowanie II kadencji sejmiku

Rozmowa z Janem Darnowskim, przewodniczàcym Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

Spo∏eczny model regionu
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Walka z bezrobociem, zach´canie inwe-

storów do otwierania u nas swoich firm oraz

sprawne wykorzystanie funduszy unijnych

dla poprawy sytuacji nnaa rryynnkkuu pprraaccyy – to

najwa˝niejsze zadania, jakie postanowi∏em

zrealizowaç, obejmujàc w grudniu 2004 r.

funkcj´ wicemarsza∏ka województwa. DziÊ

z satysfakcjà przyznaj ,́ ˝e choç wiele pozo-

sta∏o jeszcze do zrobienia, to jednak region

∏ódzki rozwija si´ i zmienia swoje oblicze. 

Kiedy rozpoczyna∏em prac´ dla samorzà-

du województwa, bezrobocie by∏o na pozio-

mie 19,6%. W powiatowych urz´dach pracy

zarejestrowanych by∏o ponad 218 tys. osób.

Na tle innych regionów kraju plasowa∏o to

woj. ∏ódzkie w niechlubnej czo∏ówce. 

Do wrzeÊnia br. z rejestrów uby∏o prawie 

50 tys. osób, a wskaênik bezrobocia obni˝y∏

si´ do 15,5%. Na popraw´ sytuacji wp∏yw ma

nie tylko emigracja zarobkowa za granic ,́ ale

przede wszystkim powstajàce miejsca pracy.

Zainwestowa∏y u nas takie koncerny, jak:

Bosch, Indesit, Gillette, Philips, Dell. Nowe

miejsca pracy tworzà równie˝ firmy w ̧ ´czy-

cy, Kutnie, Piotrkowie Tryb. i Radomsku. 

¸ódzkie staje si´ atrakcyjnym miejscem

do inwestowania. Z myÊlà o kolejnych

przedsi´biorcach przygotowaliÊmy map´

terenów inwestycyjnych, dzi´ki której biz-

nesmeni b´dà mogli uzyskaç wyczerpujàce

informacje o dzia∏ce, na której chcà prowa-

dziç dzia∏alnoÊç. Tworzymy te˝ baz´ zawo-

dów deficytowych, majàcà wskazaç - spe-

cjaliÊci, których dziedzin sà teraz najbar-

dziej poszukiwani przez przedsi´biorców.

Pozwoli to planowaç, w jakich zawodach

nale˝y w przysz∏oÊci kszta∏ciç mieszkaƒców,

a tak˝e umo˝liwi dostosowanie systemu

nauczania do wymogów nowoczesnej

gospodarki.

Województwo ∏ódzkie zmienia si´ dzi´ki

pieniàdzom z UE. Za 65 mln z∏ z Europej-

skiego Funduszu Spo∏ecznego organizowa-

ne sà bezp∏atne szkolenia i kursy oraz pro-

wadzone us∏ugi doradcze w zakresie wybo-

ru nowego zawodu. Skorzysta z nich blisko

20 tys. osób zagro˝onych bezrobociem. 

Ka˝dego roku coraz wi´cej pieni´dzy

przeznaczamy na modernizacj´ systemu

komunikacyjnego, bo dobre drogi nap´dza-

jà ca∏à gospodark .́ Prowadzone sà remon-

ty dróg wojewódzkich, naprawiane wiaduk-

ty i mosty, na szczególnie niebezpiecznych

skrzy˝owaniach instalowana jest sygnaliza-

cja Êwietlna. ZakupiliÊmy tak˝e nowocze-

sny, spe∏niajàcy europejskie standardy

pociàg, kursujàcy na trasie ¸ódê – Skiernie-

wice. Priorytetem jest równie˝ zwi´kszenie

poczucia bezpieczeƒstwa. Promujemy

dobrà prac´ policjantów, organizujàc kon-

kurs na najlepszego dzielnicowego roku.

Przekazujemy Êrodki na nowoczesny sprz´t

dla komend powiatowych; za 550 tys. 

z bud˝etu samorzàdu zakupione zostanà

radiowozy i sprz´t do ∏àcznoÊci.

Do niedawna region ∏ódzki by∏ symbolem

upadajàcego przemys∏u tekstylnego i wyso-

kiego bezrobocia, dziÊ coraz cz´Êciej kojarzy

si´ z inwestycjami i nowoczesnym przemy-

s∏em. Potencja∏, który posiadamy, sprawia,

˝e stajemy si´ coraz bardziej konkurencyjni

wobec innych regionów w kraju.

Podsumowanie II kadencji sejmiku

Krzysztof Makowski, wicemarsza∏ek województwa ∏ódzkiego

Po pierwsze: praca!

Sukcesem jest na pewno rozdysponowa-

nie w województwie pieni´dzy unijnych 

w ramach ZZiinntteeggrroowwaanneeggoo PPrrooggrraammuu OOppee--

rraaccyyjjnneeggoo RRoozzwwoojjuu RReeggiioonnaallnneeggoo. W efek-

cie 158 mln euro podzielono zgodnie ze

wszystkimi procedurami. By∏o to mo˝liwe

m. in. dzi´ki profesjonalnemu przygotowa-

niu pracowników Departamentu Polityki

Regionalnej i rzetelnej wspó∏pracy partne-

rów spo∏ecznych i gospodarczych. Uporali-

Êmy si´ ze skomplikowanym systemem

weryfikacji formalnej i oceny merytorycznej

sk∏adanych wniosków, dzi´ki czemu Êrodki

wydatkowane sà w ramach projektów naj-

wa˝niejszych i najlepszych. Zdobyte

doÊwiadczenie przyda nam si´ do stworze-

nia w przysz∏ym okresie programowania, w

latach 2007-2013, kiedy kwoty b´dà wi´k-

sze ni˝ teraz i si´gnà miliarda euro w

ramach ROP (i kilku miliardów w ramach

krajowych programów operacyjnych) syste-

mu jeszcze bardziej wydajnego. Wydajnego,

czyli takiego, w którym beneficjent jeszcze

szybciej otrzymuje zwrot poniesionych

kosztów, a przygotowanie projektów, dzi´ki

systemowi preselekcji, nie b´dzie tak bar-

dzo kosztowne. 

Czynimy starania, aby województwo

∏ódzkie by∏o liczàcym si´ na mapie Europy

regionem. 

Za unijne pieniàdze
Zbigniew ¸uczak, wicemarsza∏ek województwa ∏ódzkiego
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Za najwa˝niejsze osiàgni´cie ww ddzziieeddzziinniiee

kkuullttuurryy uwa˝am dokoƒczenie budowy 

i otwarcie nowego gmachu Filharmonii

¸ódzkiej im. Artura Rubinsteina. Budynek

ten zdoby∏ II nagrod´ w konkursie „Budo-

wa Roku 2004” oraz nagrod´ SARP za naj-

lepszy obiekt architektoniczny wzniesiony

ze Êrodków publicznych za rok 2004. Dru-

gie wa˝ne wydarzenie to podpisanie umowy

w sprawie prowadzenia – jako wspólnej

instytucji kultury – Muzeum Sztuki 

w ¸odzi. Warto wspomnieç przy takiej oka-

zji, ˝e zarzàd, sprawujàc nadzór meryto-

ryczny nad dzia∏alnoÊcià instytucji kultury,

zapewnia∏ Êrodki na prowadzenie nast´pu-

jàcych jednostek: Teatr Wielki, Teatr im.

Stefana Jaracza, Filharmonia ¸ódzka im.

Artura Rubinsteina, ¸ódzki Dom Kultury,

Muzeum Sztuki, Muzeum Archeologiczne 

i Etnograficzne, Wojewódzka i Miejska

Biblioteka Publiczna im. Marsza∏ka J. Pi∏-

sudskiego.

Zarzàd wspiera∏ najwa˝niejsze wydarze-

nia kulturalne w województwie. Promowa∏

imprezy majàce charakter lokalny, 

wojewódzki, a tak˝e krajowy i mi´dzynaro-

dowy, zmierzajàce do zachowania dorobku

twórczego mieszkaƒców województwa 

we wszystkich sferach kultury oraz umac-

niajàce kulturowà to˝samoÊç regionu i jego

lokalnych wspólnot. Nie mniej wa˝ne by∏o

te˝ wspieranie amatorskiego ruchu arty-

stycznego, twórczoÊci ludowej i form 

integrujàcych spo∏ecznoÊci lokalne.

W pierwszych latach istnienia samorzàdu

województwa Êrodki przeznaczane na inwe-

stycje ww oocchhrroonniiee zzddrroowwiiaa wynosi∏y kilkaset

tysi´cy, a od trzech lat si´gajà kilku milionów

rocznie. I tak w 2004 przekazano z bud˝etu

województwa 2,9 miliona z∏otych, w 2005 r.

12,6 miliona z∏otych, a w roku bie˝àcym ju˝

7 milionów z∏otych. Za priorytetowe zadanie

uznaliÊmy wdro˝enie systemu ratownictwa

medycznego, opartego na Centrum Powia-

damiania Ratunkowego i sieci szpitalnych

oddzia∏ów ratunkowych. W ostatnim czasie

bardzo istotnym elementem systemu sta∏o si´

budowanie làdowisk dla Êmig∏owców. Wiele

Êrodków przeznaczono na budow´ Centrum

Diagnostyki i Leczenia Chorób Zakaênych

w Szpitalu im. Biegaƒskiego w ¸odzi. Wiele

inwestycji przeprowadzono w Szpitalu 

im. Kopernika w ¸odzi, w tym w Regional-

nym OÊrodku Onkologicznym, OÊrodku

Ratownictwa Medycznego oraz w obiekcie

przy al. Pi∏sudskiego. 

Zarzàd por´czy∏ kredyty 9 placówkom na

kwot´ 119 milionów z∏otych (szpitale: 

w Sieradzu, Be∏chatowie, Piotrkowie Trybu-

nalskim, Zgierzu, im. Pirogowa w ¸odzi,

im. Biegaƒskiego w ¸odzi, im. Kopernika 

w ¸odzi, Chorób P∏uc w ¸agiewnikach

oraz Wojewódzka Stacja Ratownictwa 

w ¸odzi). Przekazano tak˝e kwot´ blisko 

14 milionów z∏otych szpitalom ziemi 

sieradzkiej, b´dàcym w najtrudniejszej

sytuacji finansowej.

W okresie od 2003 do lipca 2006 roku 

na cele zwiàzane z ochronà zdrowia przeka-

zano organizacjom pozarzàdowym Êrodki

finansowe w wysokoÊci 313 650 z∏otych.

Wspierano mi´dzy innymi dzia∏ania s∏u˝àce

zwi´kszeniu aktywnoÊci fizycznej ludnoÊci,

poprawie skutecznoÊci wczesnego wykry-

wania chorób nowotworowych, zmniejsza-

niu ró˝nic w dost´pie do Êwiadczeƒ zdro-

wotnych. W 2002 roku uchwalony zosta∏

wojewódzki program profilaktyki gruêlicy

p∏uc. W 2006 roku rozpocz´to realizacj´

Podsumowanie II kadencji sejmiku

W 2003 roku BBiiuurroo PPllaannoowwaanniiaa PPrrzzee--

ssttrrzzeennnneeggoo WWoojjeewwóóddzzttwwaa ¸̧óóddzzkkiieeggoo opra-

cowa∏o m.in. „Koncepcj´ kszta∏towania

zwiàzków funkcjonalno-przestrzennych

¸ódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, 

a obecnie trwajà prace nad analizà powià-

zaƒ Warszawy i ¸odzi, w tym budowy szyb-

kiego po∏àczenia kolejowego. Przeprowa-

dzono szereg badaƒ, m.in. „Studium traso-

wania drogi ekspresowej S-74 relacji ¸ódê –

Tomaszów Mazowiecki – Kielce”, weryfi-

kacj´ przebiegu dróg ekspresowych S-14 

i S-8. Trwajà prace nad „Studium trasowa-

nia drogi ekspresowej S-12 Piotrków Trybu-

nalski – Opoczno – Radom”. Wykonano

analiz´ uwarunkowaƒ przestrzennych dla

lokalizacji mi´dzynarodowego portu lotni-

czego dla Polski w rejonie Babska oraz

„Studium rozwoju transportu publicznego

w województwie ∏ódzkim”. 

Opracowano tak˝e „Analiz´ potrzeb 

w zakresie infrastruktury spo∏ecznej 

w oÊrodkach powiatowych województwa, w

kontekÊcie Êrodków pomocowych z fundu-

szy UE”. Przeanalizowano przemiany

struktury gospodarczej województwa pod

kàtem wzmacniania jej konkurencyjnoÊci 

w kraju i Europie oraz kszta∏towania

gospodarki opartej na wiedzy, dokonano

analizy potrzeb mieszkaniowych, zarówno

w miastach, jak i na terenach wiejskich. 

Osobny dzia∏ stanowià opracowania 

z zakresu Êrodowiska przyrodniczego. Sà to

m.in.: opracowanie okreÊlajàce status praw-

ny i granice obszarów prawnie chronionych

oraz zasady zagospodarowania przestrzen-

nego do programu ochrony przeciwpowo-

dziowej w województwie ∏ódzkim. Biuro

opracowa∏o tak˝e koncepcj´ przebiegu szla-

ków turystycznych ∏àczàcych najcenniejsze

miejsca i obszary w województwie, koncep-

cje funkcjonalno-przestrzenne szlaków

wodnych Warty i Pilicy oraz koncepcj´

ochrony i kszta∏towania Êrodowiska kultu-

rowego, na podstawie której obecnie 

sporzàdzany jest wojewódzki program opie-

ki nad zabytkami. 

Zagadnienia dotyczàce oocchhrroonnyy pprraaww

kkoonnssuummeennttóóww realizowaliÊmy we wspó∏pra-

cy z instytucjami i organizacjami zajmujà-

cymi si´ problematykà konsumenckà 

na terenie województwa, takimi jak: Urzàd

Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

Miejski Klub Federacji Konsumentów, 

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlo-

wej w ¸odzi, Wojewódzka Stacja Sanitar-

no-Epidemiologiczna w ¸odzi, Inspektorat

JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo-

˝ywczych, miejscy i powiatowi rzecznicy

konsumentów. Do realizacji tych celów

powo∏ano Rad´ Konsultacyjnà ds. Ochrony

Konsumentów dzia∏ajàcà przy marsza∏ku

województwa. Rada jest organem opinio-

dawczo-doradczym marsza∏ka w zakresie

spraw zwiàzanych z ochronà konsumentów

na szczeblu samorzàdu wojewódzkiego.

Cele rady to m.in.: realizacja praw konsu-

menckich, upowszechnianie reprezentacji

interesów konsumenckich, wzmocnienie

efektywnego nadzoru nad rynkiem i eduka-

cja konsumencka. Rada zajmowa∏a si´

aktualnymi zagadnieniami wyst´pujàcymi

w pracy powiatowych i miejskich rzeczni-

ków konsumentów. 

Kultura i zdrowie
Stanis∏aw Olas, cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódzkiego
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Uwa˝am, ˝e miniona kadencja by∏a

dobra dla ssppoorrttuu ii ttuurryyssttyykkii w regionie. Zna-

czàco wzros∏y nak∏ady z bud˝etu wojewódz-

twa na kultur´ fizycznà i sport – z 1,4 mln z∏.

do ponad 3 milionów. Ponad 60 mln z∏otych

przeznaczono z Funduszu Rozwoju Kultury

Fizycznej, b´dàcych w naszej dyspozycji

Êrodków na budow ,́ rozbudow´ lub moder-

nizacj´ obiektów sportowych, co pozwoli∏o

objàç dofinansowaniem 175 inwestycji spor-

towych.

W okresie kadencji województwo ∏ódzkie

wzbogaci∏o si´ o 53 sale gimnastyczne, 

42 hale sportowe, 16 boisk do gier sporto-

wych, 5 krytych p∏ywalni, 8 boisk pi∏kar-

skich, a takie obiekty, jak tor kajakowy 

w Drzewicy czy stadion lekkoatletyczny

AZS w ¸odzi to obiekty o standardzie

europejskim. W 2002 roku trzynaÊcie gmin

województwa ∏ódzkiego nie

posiada∏o sali gimnastycznej,

teraz ich liczba spad∏a do

trzech.

W 2005 roku opracowano

dwa niezwykle istotne doku-

menty przyj´te przez sejmik:

program rozwoju bazy sporto-

wej na lata 2006-2010 w woje-

wództwie ∏ódzkim i program

rozwoju sportu w wojewódz-

twie ∏ódzkim.

XII Ogólnopolska Olimpia-

da M∏odzie˝y w sportach let-

nich „Ziemia ¸ódzka 2006”,

której byliÊmy organizatorami,

to wydarzenie o skali ogólno-

polskiej. OdnieÊliÊmy sukces

zarówno organizacyjny, jak

i sportowy. Podzi´kowania

nale˝à si´ samorzàdom gmin 

i powiatów, bez pomocy któ-

rych nie by∏oby tej imprezy.

Nale˝ne sobie miejsce zacz´∏a zajmowaç

turystyka. Opracowany program rozwoju

turystyki w województwie ∏ódzkim pozwoli∏

na sprecyzowanie wiodàcych produktów

turystycznych, wokó∏ których winien kon-

centrowaç si´ rozwój turystyki w regionie.

Nale˝à do nich: turystyka aktywna,

poprzemys∏owa, np. Manufaktura, kulturo-

wa i sentymentalna, na terenach wiejskich 

i biznesowa.

Ten segment gospodarki by∏ przez lata

niedoceniany w myÊl stereotypu, ˝e skoro

nie mamy morza i gór, to nie jesteÊmy atrak-

cyjni turystycznie. Podj´liÊmy si´ koordyna-

cji produktów turystycznych o du˝ym zna-

czeniu dla regionu: szlaków wodnych Êrod-

kowej Warty i Pilicy (ten drugi we wspó∏-

pracy z województwem mazowieckim).

Zorganizowany zosta∏ m.in. mi´dzynarodo-

wy sp∏yw rzekà Wartà do Poznania, w któ-

rym udzia∏ wzi´∏o 150 osób. Wspieramy

rozwój szlaków rowerowych, konnych i pie-

szych, niesiemy pomoc organizacjom poza-

rzàdowym – jak PTTK, dzia∏ajàcym 

na rzecz rozwoju turystyki, organizujemy

szkolenia, sympozja i konsultacje. Dofinan-

sowujemy wydawnictwa propagujàce tury-

styk´ i krajoznawstwo, jak „W´drownik”,

„Na sieradzkich szlakach”.

Z kolei – nadzorowane tak˝e przeze mnie

– wa˝niejsze przedsi´wzi´cia realizowane

przez RReeggiioonnaallnnee CCeennttrruumm PPoolliittyykkii SSppoo--

∏∏eecczznneejj ww ¸̧ooddzzii to m.in.: szkolenia i kszta∏-

cenia dla s∏u˝b pomocy spo∏ecznej, sporzà-

dzanie bilansu potrzeb, analizy i badania,

udzielanie dotacji organizacjom pozarzàdo-

wym dzia∏ajàcym w obszarze polityki spo-

∏ecznej, dofinansowanie robót budowla-

nych obiektów dla rehabilitacji, realizacja

programu s∏u˝àcego dofinansowaniu placó-

wek s∏u˝by zdrowia w sprz´t rehabilitacyj-

ny, prowadzenie programów profilaktycz-

nych, terapeutycznych na rzecz osób uzale˝-

nionych i ich rodzin, wsparcie placówek zaj-

mujàcych si´ leczeniem uzale˝nionych.

RCPS koordynuje sprawy zwiàzane z sys-

temem zabezpieczeƒ spo∏ecznych w zakresie

Êwiadczeƒ rodzinnych. Obywatele polscy

Êwiadczàcy prac´ w krajach UE nabywajà

prawa do Êwiadczeƒ spo∏ecznych zgodnie 

z prawodawstwem obowiàzujàcym w kraju

Êwiadczenia pracy. Od 2004 wp∏yn´∏o pra-

wie 900 wniosków od osób i instytucji w UE

zwiàzanych z ustaleniem prawa mieszkaƒ-

ców regionu do Êwiadczeƒ rodzinnych 

w ró˝nych krajach UE.

Dzia∏ania w ramach ZPORR zmierzajà

do szerszego udost´pnienia mo˝liwoÊci

kszta∏cenia na poziomie ponadgimnazjal-

nym i wy˝szym dla uczniów z obszarów

wiejskich i studentów pochodzàcych 

z obszarów zagro˝onych marginalizacjà

poprzez udzielanie stypendiów. Pomocà

obj´to 16.500 uczniów szkó∏ ponadgimna-

zjalnych oraz 2700 studentów. W latach

2002-2006 wydatkowano na realizacj´

zadaƒ prowadzonych przez RCPS ogó∏em

ponad 42 mln z∏otych.

Podsumowanie II kadencji sejmiku

programu zdrowotnego wczesnego wykry-

wania jaskry. WÊród nowatorskich rozwià-

zaƒ zarzàdu, wspierajàcych dzia∏ania profi-

laktyczne, nale˝y wymieniç dziennik ciÊnie-

niowy on-line, zrealizowany w ramach

wspó∏pracy z Zak∏adem Informatyki Ekono-

micznej Uniwersytetu ¸ódzkiego. Od 2003 r.

trwajà prace nad wdro˝eniem Regionalnego

Systemu Informacji Medycznej. 

WW ssffeerrzzee rroollnniiccttwwaa,, w ramach pomocy

samorzàdom terytorialnym, na realizacj´

ich zadaƒ w∏asnych zarzàd wydatkowa∏ 

z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

kwot´ 32 milionów 600 tysi´cy z∏, za którà

m.in. dofinansowano modernizacj´ ponad

tysiàca km dróg dojazdowych do gruntów

rolnych; u˝yêniono gleby o powierzchni

ponad 15 tys. ha; dofinansowano budow´

17 zbiorników wodnych oraz zakupiono

sprz´t komputerowy wraz z oprogramowa-

niem dla 12 starostw powiatowych i Woje-

wódzkiego Biura Geodezji. 

Na realizacj´ zadaƒ z zakresu konserwa-

cji i utrzymania urzàdzeƒ melioracji wod-

nych wydatkowano ∏àcznie 12 mln. 786 tys.

z∏, w tym dzi´ki staraniom zarzàdu woje-

wództwa pozyskano dodatkowo 2 mln. 280

tys. z WFOÂiGW w ¸odzi. W ramach tych

Êrodków wykonano: konserwacj´ 3 tys. rzek

i cieków wodnych, 185 km kana∏ów, 163 km

wa∏ów przeciwpowodziowych i 6 zbiorni-

ków wodnych.

Z inicjatywy zarzàdu utworzony zosta∏

Zwiàzek Mi´dzygminny „Termy ¸ódzkie”,

którego cz∏onkami sà miasta: Skierniewice,

Uniejów i Radomsko. Jego celem jest mi´-

dzy innymi realizacja zadaƒ z zakresu tury-

styki poprzez utworzenie terenów rekre-

acyjnych i urzàdzeƒ sportowych z wykorzy-

staniem wód geotermalnych. Deklaracje

wspó∏pracy w tym zakresie wyrazi∏a tak˝e

Politechnika ¸ódzka.

Sport dla wszystkich
Dorota Biskupska-Neidowska, cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódzkiego
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Boles∏awiec to jedna z najstarszych miej-

scowoÊci na terenie województwa ∏ódzkie-

go. Na tle innych gmin województwa wyró˝-

niajà jà ciekawe dzieje historyczne oraz

po∏o˝enie geograficzne. Pierwsze wzmianki

o Boles∏awcu pochodzà z poczàtku XIII w.,

kiedy to w 1266 r. Boles∏aw Pobo˝ny, ksià˝´

Kalisza, za∏o˝y∏ na prawym brzegu rzeki

Prosny miasto. Z kolei w 1335 r. z inicjatywy

Kazimierza Wielkiego powsta∏ w tym miej-

scu gród warowny, którego ruiny wraz 

z wie˝à osta∏y si´ do dziÊ. Inne ciekawe

zabytki to m.in. barokowy koÊció∏ Êw. Trój-

cy w Boles∏awcu z XVII w., z tego samego

okresu pochodzi m∏yn wodny w tej miejsco-

woÊci, a w ChróÊcinie znajdujà si´ pa∏ac

¸opuchinów z XIX w. koÊció∏ Êw. Miko∏aja

z XVIII w. oraz prawos∏awna cerkiew 

z XIX w.

– Gmina zajmuje teren nizinny o du˝ych

walorach rekreacyjnych i krajobrazowych,

szczególnie wzd∏u˝ linii brzegowej pradoli-

ny Prosny. Du˝y wp∏yw na jej histori´ ma

po∏o˝enie jakby w strefie granicznej mi´dzy

ziemiami ∏ódzkà, poznaƒskà i opolskà. Ist-

niejà równie˝ przes∏anki historyczne, 

˝e wzd∏u˝ rzeki Prosny przebiega∏ staro˝yt-

ny szlak bursztynowy – opowiada wójt

gminy Boles∏awiec Stefan Pietras.

Do dziÊ Boles∏awiec zachowa∏ wrzecio-

nowaty uk∏ad przestrzenny typowy dla

miast Êlàskich, w∏aÊciwie niespotykany 

w ¸ódzkiem. Na uk∏ad ten sk∏ada si´ kwa-

dratowy rynek i po dwie ulice wychodzàce 

z jego naro˝ników. Specyficzne po∏o˝enie

gminy i jej stolicy Boles∏awca by∏o przyczy-

nà ró˝nych wydarzeƒ w historii. Na przy-

k∏ad po kongresie wiedeƒskim prawobrze˝-

na cz´Êç miasteczka znalaz∏a si´ w Króle-

stwie Polskim, a lewobrze˝na po stronie

Prus. Z kolei w 1863 roku by∏ w tym miejscu

punkt przerzutowy broni dla powstaƒców

styczniowych. Udzia∏ ludnoÊci miasteczka

w kolejnych powstaniach narodowych oraz

jego upadek gospodarczy spowodowa∏y, 

i˝ w roku 1870 Boles∏awcowi odebrano

prawa miejskie. Mieszkaƒcy tej rolniczej

gminy wielokrotnie wykazywali si´ patrio-

tyzmem. Tak by∏o choçby w czasie powstaƒ

Êlàskich, kiedy miejscowa ludnoÊç wspiera-

∏a rodaków zza Prosny w walkach  pomaga-

∏a w przerzutach broni i organizowa∏a szpi-

tale polowe. Po II wojnie Êwiatowej oraz

wyjeêdzie ludnoÊci na ziemie odzyskane, 

nie by∏o dane stolicy gminy powróciç do lat

miejskiej ÊwietnoÊci.

DziÊ Boles∏awiec ma ponad 4 tys. miesz-

kaƒców. Jest gminà typowo rolniczà, w któ-

rej u˝ytki rolne zajmujà a˝ 74 proc.

powierzchni. Jednak ze wzgl´du na s∏abà

jakoÊç gleb z pracy na roli utrzymuje si´

jedynie ok. 20 proc. rodzin. Najwi´ksze

gospodarstwa rolne, specjalizujàce si´ 

w hodowli trzody, znajdujà si´ w Chotyni-

nie i na Kamionce.

– Nasi mieszkaƒcy w wi´kszoÊci utrzy-

mujà si´ z pracy najemnej w sàsiednim

województwie wielkopolskim i na terenie

powiatu wieruszowskiego. W gminie zareje-

strowanych jest 240 podmiotów gospodar-

czych, zajmujàcych si´ handlem i us∏ugami

w ró˝nych bran˝ach. Pracujà w nich w∏aÊci-

ciele i ich rodziny. Najwi´kszym pracodaw-

cà na terenie gminy jest firma stolarska 

– mówi wójt Stefan Pietras.

Gmina jako jedna z nielicznych w woj.

∏ódzkim posiada aktualny plan zagospoda-

rowania przestrzennego z wyznaczonymi

na nim terenami dla ewentualnych inwesto-

rów. Jednak, aby przyciàgnàç inwestorów 

i turystów, Boles∏awiec musi si´ rozwijaç.

Wybudowano wi´c kanalizacj´ sanitarnà

oraz wymieniono sieç wodociàgowà 

w Boles∏awcu i cz´Êci Chotynina, a koszt

prac 5,2 mln z∏ pokryty zosta∏ z bud˝etu

gminy, WFOÂiGW w ¸odzi oraz programu

SAPARD. Na osiedlu w Boles∏awcu za pie-

niàdze z bud˝etu gminy i SAPARD powsta-

∏a nowa droga za 820 tys. z∏. Dokonano ter-

momodernizacji wraz z wymianà êród∏a

ciep∏a z w´glowego na brykiet drzewny w

trzech szko∏ach i oÊrodku zdrowia, a koszt

tej inwestycji w wysokoÊci ponad 1,5 mln z∏

pokryto z bud˝etu gminy i Êrodków 

z WFOÂiGW. W tym roku ze Êrodków sek-

torowego programu operacyjnego „Zacho-

wanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

wyremontowano muzeum w Boles∏awcu, 

a na ponad 20 arach urzàdzono funkcjonal-

ny prac zabaw. Obie te inwestycje kosztowa-

∏y ponad 220 tys. z∏. Równie˝ w tym roku 

z pomocà Êrodków Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych Urz´du Marsza∏kow-

skiego w ¸odzi zmodernizowano ponad 

1,5 km dróg za 150 tys. z∏.

– Z dotychczasowych doÊwiadczeƒ

naszej gminy wynika, ˝e Êrodków tych by∏o

za ma∏o do podzia∏u na wszystkich ch´t-

nych. Umieszczenie w jednym dzia∏aniu

wodociàgów, kanalizacji, oczyszczalni,

dróg, odnowy parków i pa∏aców by∏o bar-

dzo nieracjonalne. W ˝aden sposób tych

zadaƒ nie da si´ porównaç. Procedury

powinny ulec takiemu uproszczeniu 

i zobiektywizowaniu, aby ka˝dy móg∏ oce-

niç swoje szanse. OczywiÊcie nale˝a∏oby

tak˝e skróciç czas rozpatrywania wniosków

– mówi wójt Stefan Pietras.

Wójt dodaje, ˝e wed∏ug niego konieczne

jest zrezygnowanie z dotychczasowego

„wyÊcigu” samorzàdów. Gminy powinny

mieç dost´p do Êrodków unijnych wed∏ug

w∏asnych koncepcji rozwoju. Aby ten cel

zrealizowaç, nale˝a∏oby przeznaczyç po∏ow´

Êrodków poza konkursem. Takie rozwiàza-

nie powinno przyczyniç si´ do zrównowa˝o-

nego rozwoju. Gminy b´dà realizowaç zada-

nia najbardziej potrzebne dla swojej spo∏ecz-

noÊci i wynikajàce ze stopnia i kierunku

dotychczasowego ich zurbanizowania.

Krzysztof Karbowiak

Prezentacje - Boles∏awiec

Kawa∏ pi´knej historii
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JJaakkiiee zzmmiiaannyy ww ffiinnaannssoowwaanniiuu oocchhrroonnyy

ÊÊrrooddoowwiisskkaa ppllaannuujjee PPaann ww rrookkuu pprrzzyysszz∏∏yymm??

Chcemy podnieÊç wysokoÊç dotacji, tak

aby pokrywa∏a nawet po∏ow´ kosztów

inwestycji lub planowanego zadania. 

Z kolei dla po˝yczkobiorców obni˝amy

pu∏ap tak zwanego udzia∏u w∏asnego.

Wystarczy mieç dziesi´ç procent potrzebnej

kwoty, aby liczyç na dofinansowanie. 

Pragniemy równie˝ rozszerzyç pomoc dla

osób fizycznych i refundowaç poniesione

koszty modernizacji domów, zmierzajàce

na przyk∏ad do zmniejszenia emisji zanie-

czyszczeƒ. I na koniec – chcielibyÊmy

udzielaç wi´cej dotacji zamiast skompliko-

wanych i zbiurokratyzowanych umorzeƒ

po˝yczek. Ale nie znaczy to oczywiÊcie, 

˝e z tych ostatnich w ogóle zrezygnujemy.

Planujemy równie˝ zmiany w strukturze

funduszu.

WW jjaakkii ssppoossóóbb ooddcczzuujjàà ttoo kklliieennccii??

Rozmawiamy w przeddzieƒ reorganiza-

cji, która oznacza definitywny koniec epoki

„Pana na funduszu”. Z jednej strony – zbli-

˝ymy si´ do klientów, tworzàc przyjazne

biuro przyjmowania wniosków, z drugiej 

– uszczelnimy przep∏yw publicznych pie-

ni´dzy. Ka˝dy b´dzie traktowany tak samo:

burmistrz, przedsi´biorca czy przeci´tny

Kowalski. Wreszcie uproÊcimy zasady 

i procedury ubiegania si´ o dofinansowa-

nie, bo to wyraêne ˝yczenie wielu benefi-

cjentów.

OOdd rrookkuu ffuunndduusszz ssttaawwiiaa nnaa ooddnnaawwiiaallnnee

êêrróódd∏∏aa eenneerrggiiii.. CCzzyy ttoo ssii´́ rrzzeecczzyywwiiÊÊcciiee oopp∏∏aa--

ccaa??

OczywiÊcie! Po pierwsze, wzrasta liczba

firm i samorzàdów, które chcà je wykorzy-

stywaç. Po drugie, okaza∏o si ,́ ˝e dobrze

wyczuliÊmy koniunktur ,́ stawiajàc przed

rokiem na ich promocj .́ Wed∏ug najnow-

szych prognoz, do 2010 roku zagraniczne

firmy zainwestujà w samà tylko polskà

energetyk´ wiatrowà miliard euro! To bar-

dzo du˝o. A trzeba do tego dodaç biomas ,́

energetyk´ s∏onecznà i geotermik .́ Nie ma

wyjÊcia: odnawialne êród∏a energii 

to rodzàca si´ w∏aÊnie wielka ga∏àê ekobiz-

nesu. Powtarzam to od samego poczàtku.

Zatrzymajmy si´ przy geotermice, skoro
Pan o niej wspomnia∏. Nie tak dawno biliÊcie
na alarm, ostrzegajàc, ˝e w tej ga∏´zi utopio-
no miliony z∏otych...

I dlatego zebraliÊmy wszystkich preze-

sów polskich geotermii w Uniejowie, 

aby g∏oÊno wypowiedzieli si´ w tej sprawie.

Wspólnie napisaliÊmy do ministra Êrodowi-

ska. Cel cz´Êciowo zosta∏ osiàgni´ty. 

24 sierpnia sejm przyjà∏ nowelizacj´ prawa

geologicznego, przywracajàc, zgodnie 

z wolà uczestników konferencji, zerowe

stawki op∏at eksploatacyjnych za wydoby-

cie wód geotermalnych. To w∏aÊnie stare

stawki oznacza∏yby bankructwo polskich

geotermii.

WWee wwrrzzeeÊÊnniiuu zzoorrggaanniizzoowwaalliiÊÊcciiee ddrruuggàà

cczz´́ÊÊçç tteejj kkoonnffeerreennccjjii.. JJaakkiiee bbyy∏∏yy jjeejj eeffeekkttyy??

Wraz z Politechnika ¸ódzkà i miastem

Uniejów podpisaliÊmy porozumienie 

o wspó∏pracy. W jej ramach naukowcy 

z ∏ódzkiej uczelni stworzà projekt pierwszej

w Polsce elektrociep∏owni geotermalnej,

która pozwoli uporaç si´ definitywnie 

z k∏opotami finansowymi Geotermii 

Uniejów. 

MMoo˝̋nnaa ooddnniieeÊÊçç wwrraa˝̋eenniiee,, ˝̋ee ffuunndduusszz

zzaappoommnniiaa∏∏ oo iinnnnyycchh ddzziieeddzziinnaacchh eekkoollooggiiii......

Nieprawda. Wi´kszoÊç naszych pieni´-

dzy przeznaczamy na gospodark´ wodnà:

wodociàgi, kanalizacje i oczyszczalnie Êcie-

ków. To w∏aÊnie dzi´ki nam miasto ¸ódê

mog∏o zakoƒczyç budow´ Grupowej

Oczyszczalni Âcieków; daliÊmy na nià 

14 milionów z∏otych. Czasem fundusz dzia-

∏a szybko i doraênie. Z dnia na dzieƒ

pomogliÊmy poszkodowanym wskutek

wrzeÊniowego huraganu w powiecie toma-

szowskim. Nie musieli martwiç si ,́ za co

wywieêç zerwane dachy zawierajàce azbest.

A takie materia∏y mogà przemieszczaç

tylko wyspecjalizowane firmy. Dodam, 

˝e tylko w minionym roku fundusz wspar∏

a˝ 600 inwestycji chroniàcych Êrodowisko.

TTyymmcczzaasseemm ww mmeeddiiaacchh nnaa ppiieerrwwsszzyymm

ppllaanniiee jjeesstt kkoonnfflliikktt ssààddoowwyy zz ttzzww.. kkrróólleemm

˝̋eellaattyynnyy......

W sprawie rodziny Grabków nie mamy

sobie nic do zarzucenia, bo wykorzystali-

Êmy w pe∏ni polskie mo˝liwoÊci prawne.

Efekt to przecie˝ kilka zawiadomieƒ pro-

kuratury i proces cywilny, który trwa 

w sàdzie rejonowym. Gdy zauwa˝yliÊmy,

˝e nasze skargi nie znajdujà zrozumienia 

w tutejszej prokuraturze, napisaliÊmy 

do ministra sprawiedliwoÊci. Sprawa rodzi-

ny Grabków pokaza∏a, ˝e nikt z funduszu

nie wyciàgnie publicznych pieni´dzy 

na bzdurne, kosmiczne projekty.

AA bbyy∏∏yy ttaakkiiee??

OczywiÊcie. Zg∏osi∏ si´ na przyk∏ad

przedsi´biorca z pod∏ódzkiego miasteczka,

który majàc 40 tysi´cy rocznego dochodu,

chcia∏ dostaç dwa miliony z∏otych na ryzy-

kownà inwestycj´! OdmówiliÊmy. Dlatego

powo∏a∏em zespó∏ analizujàcy kondycj´

finansowà naszych beneficjentów. JesteÊmy

funduszem celowym, wydajàcym publiczne

pieniàdze i nawet jeÊli komuÊ obecna proce-

dura wydaje si´ zbyt rygorystyczna, musi

przez nià przejÊç.

JJaakk PPaann oocceenniiaa sswwoojjee ddwwaa llaattaa pprraaccyy 

ww ffuunndduusszzuu??

Przez ten czas nie wydarzy∏o si´ nic,

czego móg∏bym si´ wstydziç. W ubieg∏ym

roku wykonaliÊmy niemal w stu procentach

plan finansowy. Mamy profesjonalnà

kadr ,́ wnioski o pomoc finansowà sà roz-

patrywane bardzo szybko. PoprawiliÊmy

wizerunek funduszu, przeprowadziliÊmy

trzy du˝e akcje informacyjne. Przypomnij-

my najwi´kszà z nich: ∏ódê pod naszà ban-

derà przep∏yn´∏a ca∏à Wis∏´ z Krakowa 

do Gdaƒska, udowadniajàc, ˝e mo˝na sku-

tecznie wykorzystaç energi´ s∏onecznà.

Namawiamy do oszcz´dzania energii,

wspieramy programy telewizyjne i radiowe

propagujàce zdrowy, ekologiczny styl ˝ycia.

Wspó∏finansujemy szkolne programy 

edukacyjne, konkursy o ochronie Êrodowi-

ska. Przekona∏em?

Rozmawia∏: 
W∏odzimierz Mieczkowski

Wywiad miesiàca

Rozmowa z Jaros∏awem Bergerem, prezesem zarzàdu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w ¸odzi.

Kowalski na funduszu
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Tradycje

Obrz´dy zwiàzane z tymi Êwi´tami ∏àczà

w sobie ide´ dwóch chrzeÊcijaƒskich Êwiàt 

i powszechne w kulturach tradycyjnych ele-

menty kultu zmar∏ych. Przypadajàcy na 

1 listopada Wszystkich Âwi´tych chrzeÊcija-

nie zacz´li obchodziç z myÊlà o upami´tnie-

niu anonimowych m´czenników za wiar´

oraz nieznanych Êwi´tych. Ju˝ w IV w.

oddawano im cz´Êç, ale Êwi´to to ustanowi∏

oficjalnie w 835 r. papie˝ Grzegorz IV.

Teologicznà istot´ tego Êwi´ta stanowi

dogmat o Êwi´tych obcowaniu, czyli wspól-

nocie zbawionych w niebie i ˝yjàcych 

na ziemi. Dzieƒ Zaduszny, poÊwi´cony

pami´ci zmar∏ych, chrzeÊcijanie zacz´li

obchodziç z inicjatywy Odilona – opata 

z Cluny. Poleci∏ on w podleg∏ych sobie

klasztorach odprawiaç oficjum za zmar-

∏ych. Ta forma usankcjonowania przez

koÊció∏ starych wierzeƒ i obrz´dów poprzez

nadanie im chrzeÊcijaƒskiego charakteru

okaza∏a si´ zgodna z potrzebami religijnymi

i emocjonalnymi nie tylko ludu, ale te˝ wy˝-

szych warstw spo∏eczeƒstw Europy. Dlate-

go te˝ obchody Dnia Zadusznego przyj´∏y

si´ szybko tak˝e poza klasztorami kluniac-

kimi, a papie˝ Sylwester II w 999 r. osta-

tecznie zatwierdzi∏ to Êwi´to. Najbardziej

powszechnymi przedchrzeÊcijaƒskimi

obrz´dami zwiàzanymi z kultem zmar∏ych

by∏y „karmienie dusz” i „palenie ogni”.

Funkcjonowa∏y one przez wieki i, przy-

najmniej w cz´Êci, zachowa∏y si´ do dziÊ.

Owe poczynania mia∏y przynieÊç ulg´ b∏à-

kajàcym si´ po ziemi duszom – dzi´ki

pocz´stunkowi mog∏y one zaspokoiç g∏ód 

i pragnienie, ogieƒ natomiast mia∏ ogrzewaç

je i rozÊwietlaç im drog .́

W rodzimej tradycji ludowej obrz´dy

zaduszne by∏y bardzo rozbudowane i nie

zawsze przybiera∏y form´ akceptowanà

przez koÊció∏. Praktyki majàce poprawiç

poÊmiertny los zmar∏ych by∏y najbardziej

rozbudowane i zachowa∏y si´ najd∏u˝ej na

kresach wschodnich, gdzie jeszcze w XIX w.

celebrowano uroczystoÊci, których g∏ów-

nym elementem by∏a uczta przygotowywa-

na z myÊlà o zmar∏ych (obchody te popu-

larnie zwano „dziadami”) Tak˝e na innych

ziemiach polskich nie brakowa∏o praktyk

zadusznych. W ¸owickiem jeszcze w XIX

wieku sk∏adano na grobach po˝ywienie:

chleb, s∏onin ,́ ciasta aby, jak mawiano,

dusze mia∏y si´ czym po˝ywiç. W ¸´czyc-

kiem z myÊlà o zmar∏ych zostawiano w izbie

na noc chleb z mas∏em i serem. W XIX wieku

powszechny by∏ tak˝e zwyczaj obdarowy-

wania po˝ywieniem ˝ebraków, którzy

wyjàtkowo licznie zbierali si´ w tym dniu

przed cmentarnymi bramami. W wielu

regionach naszego kraju pieczono na t´

okazj´ specjalne pieczywo – w Opoczyƒ-

skiem by∏y to podp∏omyki, w ¸owickiem

ma∏e chlebki lub bu∏eczki, tzw. dziadowskie

rozdajniki. Obdarowujàc dziadów polecano

jednoczeÊnie zmar∏ych ich modlitwie.

Udzielanie dziadom ja∏mu˝ny w naturze,

zdaniem naukowców, to pozosta∏oÊç obrz´-

dowego karmienia dusz zmar∏ych. 

Do naszej obyczajowoÊci od kilkunastu

lat przenikajà tak˝e obce Êwi´ta i zwiàzane

z nimi zwyczaje. Majà one z regu∏y anglosa-

ski rodowód, a do nas docierajà w wersji

funkcjonujàcej w globalnej kulturze maso-

wej. Jednym z tych Êwiàt jest rozpowszech-

nione w Stanach Zjednoczonych i w niektó-

rych krajach Europy Zachodniej Hallowe-

en. Wywodzi si´ ono z tradycji celtyckiej.

Obchodzone przez Celtów Êwi´to, by∏o

tak˝e momentem rozrachunku dobra 

ze z∏em. Dzieƒ ten stanowi∏ jednoczeÊnie

po˝egnanie w duchami ludzi zmar∏ych 

w minionym roku. W tym dniu Celtowie

sprawowali odpowiednie rytua∏y i wysta-

wiali jedzenie dla duchów, aby te nie niepo-

koi∏y ˝yjàcych. W trakcie wspomnianych

uroczystoÊci u˝ywano atrybutów, kojarzo-

nych dziÊ z Halloween – wydrà˝onej rzepy

(dziÊ dyni) ze Êwiecà czy ogarkiem i nieco-

dziennych strojów, które mia∏y stanowiç

ochron´ przed z∏ymi mocami. Swà nazw´

Halloweem zawdzi´cza natomiast tradycji

chrzeÊcijaƒskiej (All Halloween – wigilia

wszystkich Êwi´tych.)

Wspó∏czesny charakter tego Êwi´ta 

ma jednak niewiele wspólnego zarówno 

z tradycjà celtyckà jak i chrzeÊcijaƒskà. 

W krajach gdzie Êwi´tuje si´ Halloween

przed domami ustawia si´ dynie w wyci´ty-

mi oczami i ustami ze Êwiecà w Êrodku.

Gromady dzieci przebranych za istoty nad-

przyrodzone z wierzeƒ i legend anglosa-

skich – wiedzmy i wampiry czy czarownice,

chodzà od domu do domu, p∏atajàc figle 

i domagajàc si´ pocz´stunku. Jednak popu-

larnoÊç tego Êwi´ta w naszym kraju jest

ograniczona; na pewno nie jest ono tak

powszechnie obchodzone przez Polaków

jak inne Êwi´to „z importu” – Walentynki.

Nie mo˝na mieç wàtpliwoÊci, ˝e Dzieƒ

Zakochanych przyjà∏ si´ w Polsce i coraz

mocniej zakorzenia si´ w naszej kulturze,

natomiast, jak sàdz´, losy Halloween 

w naszym kraju rozstrzygnà si´ w niedale-

kiej przysz∏oÊci. Przypuszczam, ˝e przyczy-

na takiej sytuacji le˝y w typowo rozrywko-

wym charakterze tego Êwi´ta, który kontra-

stuje z nastrojem nadchodzàcych po nim

dwóch pierwszych dni listopada. 

Barbara Chlebowska
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w ¸odzi

O wspólnocie zbawionych

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego



10 www.lodzkie.plPismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

20 wrzeÊnia z inicjatywy Forum Równych

Szans i Praw Kobiet oraz przewodniczàcej

Komisji Bezpieczeƒstwa i Porzàdku

Publicznego zorganizowana zosta∏a konfe-

rencja na temat „Cele i zadania wynikajàce

z ustawy o przeciwdzia∏aniu przemocy 

w rodzinie”. Seminarium, które odby∏o si´

w ¸ódzkim Domu Kultury, w za∏o˝eniu

mia∏o uÊwiadomiç uczestnikom i mieszkaƒ-

com regionu, ˝e przemoc w rodzinie istnieje

i nie jest marginalnym zjawiskiem. Dotyka

ona przede wszystkim kobiet i dzieci, 

o czym Êwiadczà statystyki – 98% sprawców

przemocy w rodzinie to m´˝czyêni, a kobie-

ty stanowià 99% doros∏ych ofiar takiej prze-

mocy. Powszechne uznawanie tego zjawiska

za spraw´ prywatnà rodziny powoduje, 

˝e jest to nadal jedno z najbardziej ukrytych

i najmniej rozpoznawalnych przest´pstw.

Wa˝ne dlatego, by wszystkie szczeble admi-

nistracji samorzàdowej w sposób szczegól-

ny potraktowa∏y zadania wynikajàce 

z przyj´tej w lipcu 2005 r. ustawy. 

Konferencja adresowana do samorzàdów

z regionu ∏ódzkiego zgromadzi∏a te˝ przed-

stawicieli s∏u˝b odpowiedzialnych za bez-

pieczeƒstwo, organizacji pozarzàdowych 

i mediów. Zdaniem przewodniczàcej KBiPP

Anny Adamskiej, ka˝dy cz∏owiek ma prawo

do ˝ycia w Êrodowisku rodzinnym wolnym

od przemocy, która jest naruszeniem praw

i dóbr osobistych. Obowiàzkiem ka˝dego

rodzica jest zapewnienie w∏asnym dzieciom

wzrastania w bezpiecznym Êrodowisku.

Organy paƒstwa i samorzàdy wszystkich

szczebli powinny pomóc ka˝demu, wobec

kogo ∏amane jest prawo do godnego ˝ycia 

w rodzinie. 

Janina Tropisz, przewodniczàca Forum

Równych Szans i Praw Kobiet, omówi∏a

zjawisko takiej przemocy. To zamierzone 

i wykorzystujàce przewag´ si∏y dzia∏ania

przeciw cz∏onkowi rodziny, naruszajàce

prawa i dobra osobiste, powodujàce cierpie-

nie i szkody, a nawet utrat´ ˝ycia. Skala 

i powszechnoÊç przemocy wynika z trwa∏e-

go, opartego na dyskryminacji i stereoty-

pach systemu wartoÊci, nadal bardzo silnie

ugruntowanego w spo∏eczeƒstwie. Tymi

s∏abszymi, które jako pierwsze doÊwiadcza-

jà przemocy sà dzieci, kobiety, jak równie˝

osoby starsze. Wbrew powszechnej opinii

przemoc w rodzinie nie jest zwiàzana 

z niskim poziomem ˝ycia, nie jest wi´c

pochodnà biedy, alkoholizmu czy narkoma-

nii. Zdarza si´ we wszystkich grupach spo-

∏ecznych, niezale˝nie od wykszta∏cenia 

i sytuacji materialnej rodziny. Prawie jedna

trzecia kobiet w pewnym okresie swojego

˝ycia staje si´ ofiarami przemocy w rodzi-

nie. Dzieci wzrastajàce w domu przepe∏nio-

nym przemocà cz´sto stajà si´ jej ofiarami,

cz´sto czujà si´ za to odpowiedzialne.

Odczuwajàc zarówno mi∏oÊç, jak i niena-

wiÊç do rodzica, który stosuje przemoc,

ogarnia je chaos emocjonalny. Dzieci takie

rozwijajà si´ gorzej od swoich rówieÊników,

tracà te˝ zaufanie do otoczenia. W rodzinie

zachodzà cz´sto procesy dziedziczenia tej

przemocy. Ârodki masowego przekazu pra-

wie codziennie podajà informacje o okrut-

nych aktach agresji w rodzinie. Wyró˝niamy

cztery rodzaje przemocy: fizycznà, psy-

chicznà, seksualnà i ekonomicznà (zanie-

dbanie). Istnieje wiele mitów i przesàdów,

które próbujà usprawiedliwiaç i t∏umaczyç

to zjawisko. Przemoc, zdaniem przewodni-

czàcej, samoistnie nie ustàpi. Pierwszym

krokiem do jej przerwania jest prze∏amanie

izolacji i milczenia. 

Na seminarium wystàpi∏ tak˝e Tomasz

Bilicki, dyrektor Centrum Pomocy Rodzi-

nie w ¸odzi, który omówi∏ za∏o˝enia gmin-

nego systemu przeciwdzia∏ania temu zjawi-

sku. System s∏u˝y rozwojowi wzajemnej

wspó∏pracy organów w∏adzy publicznej,

organizacji pozarzàdowych, koÊcio∏ów oraz

zwiàzków wyznaniowych. Jego celem jest

zapobieganie zjawiskom przemocy w rodzi-

nie przez podnoszenie ÊwiadomoÊci obywa-

telskiej oraz ograniczenie zaburzeƒ ˝ycia

spo∏ecznego zwiàzanych z wyst´powaniem

przemocy, a tak˝e poprawa skutecznoÊci

dzia∏aƒ instytucji publicznych w walce z tà

patologià. 

Zbigniew Wojtkowiak

Przemoc w rodzinie
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Z prac komisji

Radni z Komisji Kontaktów z Zagranicà

i Wspó∏pracy Regionalnej zapoznali si´ 

z informacjà dyrektor Doroty Pisarskiej

dotyczàcà podsumowania czteroletniego

zaanga˝owania samorzàdu województwa 

w dziedzinie wspó∏pracy zagranicznej.

¸ódzkie jest w tej materii jednym z najbar-

dziej aktywnych regionów w Polsce. 

W ostatnich latach zosta∏y zintensyfikowa-

ne kontakty z nowymi partnerami, a wi´c

regionami West Midlands w Wielkiej Bryta-

nii i Po∏udniowych Moraw w Czechach

(formalizacja kontaktów w postaci umów

mi´dzyregionalnych), regionami Ukrainy

(Winnica i ¸uck) oraz Niemcami (w zwiàz-

ku z obchodami Roku Polsko-Niemieckie-

go). Bardzo dobrze rozwija∏a si´ wspó∏pra-

ca z regionem Orebro w Szwecji, Csongrad

na W´grzech i landem Styria w Austrii 

– w ró˝nych dziedzinach ̋ ycia gospodarcze-

go, spo∏ecznego i kulturalnego. Wspó∏praca 

z regionami partnerskimi dotyczy∏a wszyst-

kich zagadnieƒ nale˝àcych do kompetencji

samorzàdu terytorialnego. Departament

poÊredniczy∏ tak˝e w nawiàzaniu wspó∏pra-

cy pomi´dzy innymi podmiotami, które nie

podlegajà bezpoÊrednio administracji woje-

wódzkiego samorzàdu terytorialnego 

tj. szkó∏, uczelni, organizacji gospodar-

czych. Celem wspó∏pracy na poziomie

regionalnym by∏o tak˝e jej rozszerzenie na

inne szczeble administracji, a mianowicie

na wspó∏prac´ pomi´dzy zagranicznymi 

i po∏o˝onymi na terenie naszego wojewódz-

twa miastami, powiatami i gminami, stàd

przedstawiciele innych jednostek admini-

stracji cz´sto uczestniczyli w spotkaniach

mi´dzynarodowych. Województwo ∏ódzkie

cz´sto odwiedzali tak˝e dyplomaci paƒstw,

z których regionami województwo ∏ódzkie

prowadzi wspó∏prac .́ Samorzàd wojewódz-

twa goÊci∏ tak˝e wielu przedstawicieli

przedsi´biorców i organizacji gospodar-

czych zainteresowanych inwestowaniem 

i nawiàzaniem wspó∏pracy z polskim bizne-

sem. Wspó∏praca realizowana by∏a równie˝

w dziedzinie kultury, wymiany m∏odzie˝y

czy edukacji. Wed∏ug Anny Górczyƒskiej,

naczelnik Wydzia∏u Wspó∏pracy Zagranicz-

nej, mo˝na tak˝e rozwa˝yç poszukiwanie

nowego partnera regionalnego we Francji

oraz formalizacj´ bardzo dobrze rozwijajà-

cej si´ wspó∏pracy z regionem Winnica na

Ukrainie.

Zdaniem cz∏onków komisji wa˝ne by∏oby

nawiàzanie wspó∏pracy z którymÊ z regio-

nów Portugalii, kraju choç odleg∏ego, 

to jednak w doÊwiadczeniach bardzo bli-

skiego Polsce. Cenne mogà byç bowiem

doÊwiadczenia Portugalczyków w zakresie

wykorzystywania funduszy strukturalnych.

Radni podkreÊlili równie˝ wag´ coraz wi´k-

szego bud˝etu departamentu. Przewodni-

czàcy komisji Leszek Konieczny zwróci∏

uwag´, ˝e druga kadencja Sejmiku, 

˝e wzgl´du na wejÊcie do UE, zmienia∏a

prac´ departamentu. Korzystne by∏o te˝

utworzenie Regionalnego Biura Wojewódz-

twa ¸ódzkiego w Brukseli. Przewodniczàcy

z uznaniem odniós∏ si´ do pracy departa-

mentu, jednak za nagannà uzna∏ postaw´

zarzàdu województwa, który w niewystar-

czajàcym stopniu zainteresowany by∏ pra-

cami komisji. 

Zbigniew Wojtkowiak

Bli˝ej Europy



Sulejowski Park Krajobrazowy
Park powsta∏ w 1994 roku i obejmuje frag-

ment dorzecza Pilicy na odcinku od okolic

Bàkowej Góry po Tomaszów Mazowiecki.

Powierzchnia parku wynosi 17.440 ha, a otu-

liny 38.927 ha. Po∏ow´ powierzchni parku

stanowià lasy, zajmujàce prawie 28.500 ha.

Do najwa˝niejszych walorów parku nale˝à:

– pi´kny, harmonijny krajobraz dorzecza

Êrodkowej Pilicy i jej dop∏ywów, z malowni-

czymi prze∏omami Pilicy w Szarbsku, Sulejo-

wie i Smardzewicach;

– wielkoprzestrzenne kompleksy leÊne,

b´dàce pozosta∏oÊcià Puszczy Pilickiej; 

– bogata i dobrze zachowana flora i fauna

z wieloma stanowiskami rzadkich i chronio-

nych gatunków roÊlin i zwierzàt.

Zalew Sulejowski – rezerwuar wody pitnej

dla aglomeracji ∏ódzkiej pe∏ni równie˝ funk-

cje klimatyczne i rekreacyjne z bazà tury-

stycznà w rejonie Sulejowa i Smardzewic.

Pilica wraz ze Zbiornikiem Sulejowskim sta-

nowi o pi´knie krajobrazu parku, jest jedno-

czeÊnie przyczynà zagro˝enia przyrody spo-

wodowanego nadmiernà rekreacjà i szybko

post´pujàcà zabudowà w dolinie rzeki. 

ObecnoÊç cennych obiektów o znaczeniu
historyczno-kulturowym

Na terenie parku wykazano 35 gatunków

roÊlin podlegajàcych Êcis∏ej ochronie oraz 

15 cz´Êciowo chronionych. SpoÊród zwierzàt

kr´gowych stwierdzono 35 gatunków ryb 

i smoczkoustych, 5 gatunków gadów, 12 p∏a-

zów, 196 ptaków (w tym 146 gatunków l´go-

wych) oraz 39 gatunków ssaków. 

Obszary o wybitnych walorach przyrodni-

czych sulejowskiego parku obj´to ochronà 

w 11 rezerwatach przyrody o ∏àcznej

powierzchni 624 ha oraz w postaci u˝ytków

ekologicznych. 

NNaa tteerreenniiee SSuulleejjoowwsskkiieeggoo PPaarrkkuu KKrraajjoobbrraa--

zzoowweeggoo zznnaajjdduujjàà ssii´́ rreezzeerrwwaattyy:: 

BB∏∏ooggiiee – rezerwat o pow. 69,5 ha; przed-

miotem ochrony w rezerwacie jest populacja

jod∏y pospolitej, która wyst´puje we wszyst-

kich stwierdzonych tu zbiorowiskach leÊnych 

i bardzo dobrze si´ odnawia. Obiekt ten

posiada równie˝ wybitne walory krajobrazo-

we; istnieje tu prawie 200-letni starodrzew

d´bowo-sosnowy, fragment puszczaƒskiego

lasu.

GGaaiikk – utworzony (podobnie jak B∏ogie 

i Twarda) w 1976 r. Rezerwat chroni 

na powierzchni 33 ha ró˝norodne postacie

lasu liÊciastego, z 200-letnimi drzewostanami

d´bowymi. Gaik jest typowym przyk∏adem

lasu puszczaƒskiego o wybitnych walorach

przyrodniczych i krajoznawczych. Wyst´puje

tu bogata i zró˝nicowana flora oraz fauna.

TTwwaarrddaa – rezerwat o powierzchni 23,5 ha

chroni fragmenty wielogatunkowych lasów

liÊciastych i borów mieszanych d´bowo-

jod∏owych z interesujàcà florà. Rezerwat

Twarda, podobnie jak B∏ogie, dokumentuje

naturalne stanowisko jod∏y przy pó∏nocnej

granicy zasi´gu wyst´powania.

CCzzaarrnnyy ¸̧uugg – rezerwat utworzony 

w 1996 roku, o pow. 2,46 ha. Przedmiotem

ochrony jest torfowisko wysokie typu atlan-

tyckiego ze stanowiskiem bagnicy torfowej.

JJaakkssoonneekk – rezerwat le˝y na zboczu doliny

Pilicy w pobli˝u Taraski. Zosta∏ on utworzo-

ny w 1984 roku jako rezerwat chroniàcy natu-

ralne stanowisko reliktu polodowcowego 

– zimozio∏u pó∏nocnego. Nast´pnie zosta∏

powi´kszony (do niespe∏na 80 ha) w celu

ochrony ostatniego w lesie jaksoƒskim,

dobrze zachowanego p∏atu dàbrowy Êwietli-

stej. Wyst´puje tu 5 zespo∏ów leÊnych. Sà to:

bory sosnowe Êwie˝e, bory mieszane, gràdy 

i dàbrowa. W lesie zachowa∏y si´ ponad 

130-letnie sosny, niektóre posiadajà oryginal-

ne sylwetki, ich pnie cz´sto sà rozdwojone,

niektóre okazy „lirokszta∏tne”. Najokazalsze

drzewa osiàgajà w obwodzie 320 cm. 

JJaawwoorraa – rezerwat florystyczny, utworzony

w 1987 r. na powierzchni 88 ha. Obejmuje

fragment lasu, z dominacjà gràdu i mniej-

szym udzia∏em m.in. boru mieszanego,

dàbrowy Êwietlistej, ∏´gów, olsu. G∏ównym

przedmiotem ochrony jest bogata flora 

o du˝ym zró˝nicowaniu. Do najcenniejszych

gatunków wyst´pujàcych w rezerwacie nale˝à

m.in. zimozió∏ pó∏nocny, bu∏awnik wielko-

kwiatowy, taj´˝a jednostronna, parzyd∏o

leÊne, pe∏nik europejski, wid∏ak wroniec.

LLaass JJaabb∏∏oonniioowwyy – rezerwat leÊny o po-

wierzchni 19,04 ha – utworzony w 1996 r. 

w celu ochrony naturalnych stanowisk dzi-

kich drzew owocowych, g∏ównie gruszy,

jab∏oni i g∏ogu – w p∏acie boru mieszanego.

LLuubbiiaasszzóóww – rezerwat utworzony w 1958 r.

dla ochrony kilku zespo∏ów lasów liÊciastych 

i mieszanych z licznym udzia∏em jod∏y. Rezer-

wat nale˝y do najwa˝niejszych i najwi´kszych

obiektów chronionych w Puszczy Pilickiej;

jego powierzchnia od 1984 r. wynosi 202 ha.

Zachowa∏y si´ tu wielogatunkowe, stare drze-

wostany, w tym najcenniejsze w Polsce Êrod-
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kowej, naturalne stanowisko – jod∏y pospoli-

tej (przy pó∏nocnej granicy zasi´gu); skupisko

200-letnich d´bów szypu∏kowych oraz grupa

140-letnich modrzewi polskich. Najstarsze

jod∏y liczà 150 lat, a ich rozmiary sà pokaêne:

do 37 m wysokoÊci i do 3 m w obwodzie. 

W bogatej, ró˝norodnej i dobrze zachowanej

florze zielnej rezerwatu stwierdzono kilkana-

Êcie gatunków roÊlin chronionych, m.in. trzy

gatunki wid∏aków, storczyki, orlik pospolity,

lili´ z∏otog∏ów, bluszcz pospolity i barwinek

pospolity. Rezerwat posiada wybitnà wartoÊç

przyrodniczo-leÊnà, naukowo-dydaktycznà

(istniejà tu sta∏e powierzchnie badawcze U¸) 

i krajoznawczà. 

MMeesszzcczzee – rezerwat o pow. 35 ha, utworzo-

ny w 1959 roku w celu zachowania cennego

fragmentu lasu mieszanego z udzia∏em lipy

drobnolistnej.

NNiieebbiieesskkiiee èèrróódd∏∏aa – rezerwat krajobrazo-

wy, utworzony w 1961 roku o pow. 9 ha 

– le˝àcy w granicach administracyjnych

Tomaszowa Mazowieckiego Jest to najsze-

rzej znany i najcz´Êciej odwiedzany rezerwat 

w Polsce Ârodkowej. G∏ównym przedmiotem

ochrony jest zespó∏ wywierzysk, pi´knych

êróde∏ krasowych wraz z rozlewiskami utwo-

rzonymi przez kana∏y odp∏ywowe. Wywierzy-

ska znajdujà si´ w po∏udniowo-zachodniej

cz´Êci rezerwatu. èród∏a bijà (z wydajnoÊcià

oko∏o 80 l/s.) w dnie dwóch nieckowatych

akwenów, oko∏o 2,5 m i 4,5 m pod

powierzchnià wody. èródlana woda ma tem-

peratur´ 8,8-9,8 stopnia i du˝à przezroczy-

stoÊç – doskonale widoczne jest piaszczyste

dno zbiorników z pulsujàcymi êród∏ami. Tur-

kusowa barwa êróde∏ jest wynikiem odbicia

promieni Êwietlnych od bia∏ego dna i poch∏o-

ni´cia cz´Êci ich widma przez grubà warstw´

wody. 

WWiieellkkooppoollee – istniejàcy od 1984 roku 

o pow. 42 ha rezerwat chroni na powierzchni

cenny fragment naturalnego stanowiska jod∏y

pospolitej u podnó˝a wzgórza Czartoria. 

Planuje si´ powo∏anie 5 kolejnych rezerwa-

tów: Prucheƒsko, Kaleƒ, Bory nad Pilicà,

Struga M∏ynki i ¸´gi nad Pilicà oraz innych

form ochrony przyrody. 

Krajobraz parku budujà liczne

obiekty zabytkowe. Do najcenniej-

szych nale˝à:

BBààkkoowwaa GGóórraa 

– ruiny rycerskiej siedziby obron-

nej, wzniesionej w XIV/XV w.,

na miejscu starszego za∏o˝enia

obronnego;

– dwór póênobarokowy, wznie-

siony przez Ma∏achowskich 

w latach 1770-1780;

– koÊció∏ parafialny pod wezwa-

niem Êw. Trójcy z XV w., powi´k-

szony i przebudowany w XVII 

i XVIII w. Na dziedziƒcu koÊciel-

nym stoi, wybudowana w XVIII w.,

czworoboczna, murowana, dwukondygna-

cyjna dzwonnica z dzwonem z 1657 r. 

MMaajjkkoowwiiccee

– ruiny renesansowego zamku wzniesione-

go przez rodzin´ Majkowskich w po∏owie

XVI w., póêniej rozbudowanego. Zamek zbu-

dowano z ∏amanego wapienia i ceg∏y. Najle-

piej zachowa∏a si´ trzykondygnacyjna, naro˝-

na baszta; w przyziemiu na rzucie ko∏a, 

w Êrodkowej kondygnacji oÊmioboczna, 

w najwy˝szej - kwadratowa; w Êcianach strzel-

nice kluczowe i renesansowe oÊcie˝a okienne; 

– Êredniowieczna siedziba Nagodziców.

Do dziÊ zachowa∏y si´ nik∏e pozosta∏oÊci

murowanej budowli – niski nasyp z widocz-

nymi zarysami fundamentów.

– wÊród podmok∏ych ∏àk, mi´dzy zabudo-

waniami wsi a Pilicà znajduje si´ grodzisko

sto˝kowe. Ma postaç kolistego kopca, oto-

czonego szerokà fosà i zewn´trznym wa∏em

obwodowym. Jest pozosta∏oÊcià obronnej

siedziby rycerskiej. 

RR´́cczznnoo

– koÊció∏ parafialny pod wezwaniem Naj-

Êwi´tszej Marii Pocieszenia i Êw. Stanis∏awa.

Zbudowany w XVI lub na poczàtku XVII w.

na miejscu dawnego koÊcio∏a (prawdopodob-

nie z XIII w).

SSkkoottnniikkii

– koÊció∏ parafialny, drewniany z XVIII w.

koÊció∏ pod wezwaniem Niepokalanego

Pocz´cia NMP zosta∏ pierwotnie wzniesiony

w XVI w. Obecny koÊció∏, drewniany, kon-

strukcji zr´bowej pochodzi z XVIII w.;

– dwór z XVI w. póênorenesansowy, jed-

nopi´trowy, podpiwniczony. Zniszczony na

poczàtku ubieg∏ego stulecia, obecnie odbu-

dowany. Dwór otoczony jest zabytkowym

parkiem.

KKaalliinnkkóóww

– zespó∏ starych drewnianych chat 

z poczàtku XIX w., kapliczka, z XIX w.

DDààbbrroowwaa nnaadd CCzzaarrnnàà

– koÊció∏ parafialny z pocz. XX w. pod

wezwaniem Êw. Piotra i Paw∏a;

– drewniany m∏yn wodny z poczàtku 

XX wieku – czynny do dziÊ.

SSuulleejjóóww

– opactwo cystersów fundacji Kazimierza

Sprawiedliwego – 1176 r., w sk∏ad którego

wchodzà: romaƒski koÊció∏ p.w. NMP 

i Êw. Tomasza Becketa z 1232 roku, póênoro-

maƒski kapitularz, obwarowania murowane

póênogotyckie z basztami i wie˝ami: maure-

taƒskà – XV w. opackà – XV/XVI w. m∏yƒ-

skà – XIV w. Bramà Krakowskà – XVI w.

Rycerskà (wraz z budynkiem arsena∏u) 

– XV w. Muzycznà pocz. XVI w.

– barokowa kaplica Lig´zków nad Pilicà;

– neogotycki koÊció∏ parafialny p. w. Êw.

Floriana z pocz. XX w.

SSmmaarrddzzeewwiiccee 

– zespó∏ klasztorny franciszkanów 

– w latach 1683-1699 wzniesiono barokowy

koÊció∏ pod wezwaniem Êw. Anny, a w 1726

ukoƒczono budow´ klasztoru.

Na terenie SPK istnieje 9 parków wiej-

skich, ∏àczàcych wartoÊci przyrodnicze 

i historyczne. Sà to z regu∏y parki dworskie

za∏o˝one w XVIII–XIX w., nale˝à do nich

obiekty w Goleszach, Zajàczkowie, ¸´cznie,

D´bowej Górze i Szarbsku. Park w Skotni-

kach powsta∏ w XVI w., najstarsze sà jednak

parki przyzamkowe w Majkowicach i Bàko-

wej Górze, za∏o˝one w XIV/XV w.

Piotr Wypych

Rok dziedzictwa przyrodniczego
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W∏oskie inwestycje
20 wrzeÊnia w siedzibie Instytutu Euro-

pejskiego w ¸odzi przebywali przedstawi-

ciele w∏oskiego konsorcjum Umbria Export

– izby gospodarczej zrzeszajàcej oko∏o 200

ma∏ych i Êrednich firm z regionu Umbria,

zainteresowanych wspó∏pracà w zakresie

pozyskiwania Êrodków unijnych i inwesto-

waniem w województwie ∏ódzkim. Celem

wizyty i spotkania z wicemarsza∏kiem woje-

wództwa Krzysztofem Makowskim by∏o

skonkretyzowanie zapisów Deklaracji Woli

Wspó∏pracy, podpisanej w dniu 14 lipca 

w Umbrii przez wicemarsza∏ka Makow-

skiego oraz prezesa Umbria Export Marco

Tofiego. W∏oscy przedsi´biorcy uczestni-

czyli te˝ w zorganizowanej 21 wrzeÊnia 

w Urz´dzie Marsza∏kowskim konferencji

pt. „Inwestycje w∏oskie w Polsce na przy-

k∏adzie województwa ∏ódzkiego” z udzia-

∏em marsza∏ka Stanis∏awa Witaszczyka.

Honorowym goÊciem sympozjum by∏a

ambasador Republiki W∏oskiej w Polsce

Anna Blefari Melazzi.

IX Ogólnopolski Turniej 
Pi∏ki No˝nej 
Olimpiad Specjalnych

Ponad 250 niepe∏nosprawnych sportow-

ców z 25 dru˝yn, reprezentujàcych wszyst-

kie województwa, w dniach 22-24 wrzeÊnia

rywalizowa∏o w IX Ogólnopolskim Tur-

nieju Pi∏ki No˝nej Olimpiad Specjalnych.

21 wrzeÊnia w Centrum Zaj´ç Sportowo-

-Rekreacyjnych przy ul. Ma∏achowskiego 

w uroczystym otwarciu imprezy uczestni-

czy∏y: cz∏onek Zarzàdu Województwa

¸ódzkiego Dorota Biskupska-Neidowska

oraz dyrektor Regionalnego Centrum

Pomocy Spo∏ecznej Anna Mroczek.

– Z ogromnà radoÊcià witam uczestni-

ków, trenerów, dzia∏aczy sportowych oraz

publicznoÊç na IX Ogólnopolskim Turnie-

ju Pi∏ki No˝nej Olimpiad Specjalnych.

Wszystkim zawodnikom ˝ycz´ satysfakcji

z osiàgni´tych wyników i niezapomnianych

prze˝yç podczas tych sportowych zmagaƒ,

a tak˝e niez∏omnoÊci w osiàganiu celów, 

nie tylko tych sportowych – powiedzia∏a

Dorota Biskupska-Neidowska. 

Nowa siedziba Philipsa 
22 wrzeÊnia marsza∏ek województwa Sta-

nis∏aw Witaszczyk oraz wicemarsza∏ek

Krzysztof Makowski wzi´li udzia∏ w uro-

czystym otwarciu nowej siedziby Europej-

skiego Centrum Us∏ug Philips w ¸odzi.

Choç pracownicy przenieÊli si´ do nowego

biura ju˝ w maju, ostatnie prace wykoƒcze-

niowe zakoƒczono na poczàtku wrzeÊnia. 

Centrum obs∏uguje prawie 200 jednostek

Philipsa w 20 krajach Europy.

Sukces ratowników 
medycznych

25 wrzeÊnia cz∏onek Zarzàdu Wojewódz-

twa ¸ódzkiego Stanis∏aw Olas oraz dyrek-

tor Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa

Medycznego w ¸odzi Bogus∏aw Tyka spo-

tkali si´ z ekipami ∏ódzkich ratowników,

którzy zaj´li czo∏owe miejsca na odbywajà-

cych si´ w dniach 14-17 wrzeÊnia

V Mistrzostwach Polski w Ratownictwie

Medycznym i Drogowym „Kraków 2006”.

Ekipy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa

Medycznego w ¸odzi zaj´∏y II i XIV miej-

sce na 82 za∏ogi, bioràce udzia∏ w tegorocz-

nych w mistrzostwach. Cz∏onek Zarzàdu

Stanis∏aw Olas przekaza∏ zwyci´skim eki-

pom dyplomy uznania i upominki.

– Cz∏onkom zwyci´skich zespo∏ów,

dyrektorowi Bogus∏awowi Tyce, sk∏adam ser-

deczne gratulacje. WykazaliÊcie si´ sprawno-

Êcià i wysokim profesjonalizmem, co jest nie-

zwykle istotne w funkcjonowaniu tak bardzo

wa˝nych dla ˝ycia i zdrowia ludzkiego s∏u˝b

medycznych – mówi∏ Stanis∏aw Olas.

W zawodach bra∏y te˝ udzia∏ ekipy

zawodników z Bia∏orusi, Czech, Serbii, Tur-

cji, Ukrainy i W´gier. Pierwsze miejsce zdo-

byli ratownicy ze Szko∏y Aspirantów Paƒ-

stwowej Stra˝y Po˝arnej w Krakowie, dru-

gie ratownicy z Wojewódzkiej Stacji Ratow-

nictwa Medycznego, a trzecie zespó∏ pry-

watnego pogotowia Ochrona i Ratownic-

two w Kwidzynie. 

Regionalny Przeglàd
Orkiestr D´tych w Radomsku

24 wrzeÊnia w Radomsku odby∏ si´

Regionalny Przeglàd Orkiestr D´tych pod

patronatem marsza∏ka województwa ∏ódz-

kiego, Stanis∏awa Witaszczyka. W cz´Êci

konkursowej bra∏o udzia∏ siedem orkiestr

d´tych z województwa ∏ódzkiego, a wyst´py

cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowaniem

radomszczaƒskiej publicznoÊci.

Marsza∏ek Witaszczyk zwróci∏ uwag ,́

jak wa˝nà rol´ w spo∏eczeƒstwach lokal-

Z prac zarzàdu

Stanis∏aw Witaszczyk i Anna Blefari Melazzi

Uroczyste otwarcie Centrum Us∏ug Philipsa
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nych odgrywajà wszelkie inicjatywy zmie-

rzajàce do upowszechniania kultury

muzycznej: – Dzia∏alnoÊç orkiestr d´tych

jest nie do przecenienia, zw∏aszcza w miej-

scowoÊciach oddalonych od du˝ych oÊrod-

ków kulturalnych. Dzi´ki zaanga˝owaniu,

zw∏aszcza Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych,

funkcjonuje wiele orkiestr, od wielu lat 

z powodzeniem przyczyniajàc si´ do rozwo-

ju amatorskiego ruchu artystycznego na

terenie ca∏ej Polski. Cieszy mnie, ˝e ta pasja

ma tak wielu adeptów zw∏aszcza wÊród

dzieci i m∏odzie˝y. Organizatorzy tegorocz-

nego przeglàdu: ¸ódzki Dom Kultury,

Miejski Dom Kultury w Radomsku oraz

Zarzàd Powiatowego Zwiàzku OSP RP. 

Nowoczesna pracownia RTG
Od 2 paêdziernika pacjenci Wojewódz-

kiej Stacji Ratownictwa Medycznego 

w ̧ odzi mogà korzystaç z wyremontowanej

pracowni RTG. Wszystkie przeÊwietlenia

wykonywane sà nowoczesnym cyfrowym

rentgenem. 29 wrzeÊnia w prezentacji nowe-

go sprz´tu uczestniczyli m.in. cz∏onek

zarzàdu województwa Stanis∏aw Olas,

dyrektor ∏ódzkiego pogotowia Bogus∏aw

Tyka oraz na co dzieƒ pracujàcy z wykorzy-

staniem zakupionej aparatury personel

ambulatorium chirurgicznego. 

– To ogromne u∏atwienie dla pacjentów,

szczególnie tych poruszajàcych si´ na wóz-

kach lub przyniesionych na noszach. Do tej

pory przeniesienie pacjenta na drewniane

∏ó˝ko niejednokrotnie przysparza∏o mu

wiele cierpienia – mówi∏ podczas prezenta-

cji Bogus∏aw Tyka. – Aparatura spe∏nia

wszystkie unijne wymogi, w tym równie˝ te

dotyczàce dawek promieniowania – doda∏

dyrektor. Remont pracowni i zakup sprz´tu

w ca∏oÊci sfinansowa∏ Urzàd Marsza∏kow-

ski, zabezpieczajàc na ten cel w bud˝ecie

województwa 1,5 mln z∏. 

Wizyta w Izraelu
W dniach 24-29 wrzeÊnia 2006 roku Sta-

nis∏aw Witaszczyk – marsza∏ek wojewódz-

twa ∏ódzkiego, bra∏ udzia∏, na zaproszenie

prezydenta ¸odzi – Jerzego Kropiwnickie-

go, w misji spo∏eczno-gospodarczej do Izra-

ela. Celem wizyty by∏o wspó∏uczestnictwo

w obchodach 62. rocznicy likwidacji Lit-

zmannstadt Getto w ¸odzi.

Punktem kulminacyjnym obchodów by∏

koncert zorganizowany przez Stowarzysze-

nie By∏ych ¸odzian w Izraelu, upami´tnia∏

on równie˝ 200 lat istnienia gminy ˝ydow-

skiej oraz by∏ podzi´kowaniem dla wszyst-

kich ∏odzian, którzy przyczynili si´ do przy-

bli˝enia tragedii spo∏ecznoÊci ˝ydowskiej

zwiàzanej z historià naszego miasta. Pod-

czas spotkaƒ z przedstawicielami w∏adz

Jerozolimy, m.in. zast´pcà mera miasta

Jerozolimy oraz Ronem Huldai – merem

Tel Awiwu, w∏aÊcicielem dziennika lokalne-

go Jediot Aharonotem poruszone zosta∏y

sprawy ewentualnego nawiàzania kontak-

tów z jednym z administracyjnych regionów

Izraela.

Konsulat w Winnicy?
W dniach 29 wrzeÊnia – 3 paêdziernika

delegacja województwa ∏ódzkiego pod

przewodnictwem wicemarsza∏ka wojewódz-

twa ∏ódzkiego Krzysztofa Makowskiego

przebywa∏a na Ukrainie w obwodzie win-

nickim na zaproszenie wicegubernatora

Walerego Wiktorowicza Korowija. W∏adze

obwodu winnickiego zaprezentowa∏y naszej

delegacji walory inwestycyjne swojego tere-

nu. Obwód winnicki po∏o˝ony jest w cen-

tralnej cz´Êci Ukrainy. 

W programie wizyty w obwodzie winnic-

kim znalaz∏o si´ tak˝e spotkanie z Polonià,

która liczy prawie 100 tys. osób. Siedemna-

stowiecznà histori´ Winnicy tworzy∏y rodzi-

ny Potockich, WiÊniowieckich, Paderew-

skich. MSZ rozwa˝a utworzenie konsulatu

Rzeczypospolitej Polskiej w∏aÊnie w Winni-

cy. Prezes Towarzystwa Ukraina-Polska

Sergiusz Tatusiak na spotkaniu z Krzyszto-

fem Makowskim prezentowa∏ dzia∏alnoÊç

Polonii, dla której najwa˝niejsze sà dziÊ

kontakty z dawnà ojczyznà.

Inauguracja roku
akademickiego w Sieradzu

3 paêdziernika po raz pierwszy w Siera-

dzu zabrzmia∏a pieÊƒ Gaudeamus dla stu-

dentek Wydzia∏u Piel´gniarstwa i Po∏o˝-

nictwa w Zamiejscowym OÊrodku Dydak-

tycznym Uniwersytetu Medycznego w Sie-

radzu.  

Jak podkreÊla∏ w trakcie uroczystej inau-

guracji roku akademickiego cz∏onek zarzà-

du województwa ∏ódzkiego Stanis∏aw Olas,

uruchomienie studiów w Sieradzu jest

Z prac zarzàdu

Stanis∏aw Olas podczas otwarcia roku akademickiego w Sieradzu

Spotkanie z by∏ymi ∏odzianami w Izraelu
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uwieƒczeniem wieloletnich staraƒ i wspó∏-

pracy samorzàdu województwa i Uniwersy-

tetu Medycznego w ¸odzi.  

– Studia te stwarzajà szans´ na zdobycie

odpowiedniego wykszta∏cenia i podniesienie

kwalifikacji zawodowych przez Êredni perso-

nel medyczny z ma∏ych oÊrodków, bez

koniecznoÊci podejmowania kosztownej

nauki w du˝ych miastach akademickich,

takich jak ¸ódê. Studiowanie w placówce

nale˝àcej do Uniwersytetu Medycznego jest

jednoczeÊnie gwarancjà wysokiego poziomu

nauczania – mówi∏ Stanis∏aw Olas. Rok stu-

diów w Sieradzu kosztuje 4 tysiàce z∏otych,

cz´Êç kosztów ponosiç b´dà pracodawcy pla-

cówek, których piel´gniarki i po∏o˝ne zdecy-

dowa∏y si´ na podnoszenie kwalifikacji zawo-

dowych.

Nauk´ w Sieradzu rozpocz´∏o 50 studen-

tek, czterdzieÊci na specjalizacji piel´gniar-

stwo i dziesi´ç na po∏o˝nictwie. 

2 paêdziernika inauguracja roku akade-

mickiego odby∏a si´ w Zamiejscowym OÊrod-

ku Dydaktycznym Uniwersytetu Medyczne-

go w Piotrkowie Trybunalskim. 

Rozpocz´cie sportowego roku
szkolnego 2006/2007

6 paêdziernika w OÊrodku Wypoczynko-

wym „Malinka” w Zgierzu cz∏onek Zarzàdu

Województwa ̧ ódzkiego Dorota Biskupska-

Neidowska wr´czy∏a nagrody zwyci´zcom

Wojewódzkich Indywidualnych Zawodów

Prze∏ajowych. Impreza zainaugurowa∏a spor-

towy rok szkolny 2006/2007.

Wzi´li w niej udzia∏ uczniowie szkó∏ pod-

stawowych, gimnazjów oraz szkó∏ ponadgim-

nazjalnych reprezentujàcy wszystkie powiaty

województwa ∏ódzkiego. W zawodach uczest-

niczy∏o 800 uczniów.

Organizatorem imprezy by∏ ¸ódzki Szkol-

ny Zwiàzek Sportowy.

Nowy sponsor 
Widzewa i ¸KS 

Ditel – firma wydajàca ksià˝ki telefonicz-

ne – b´dzie sponsorem dwóch ∏ódzkich klu-

bów pi∏karskiej ekstraklasy. O tym fakcie

w∏adze firmy poinformowa∏y dziennikarzy

na konferencji prasowej w Urz´dzie Marsza∏-

kowskim. W konferencji uczestniczy∏, zaan-

ga˝owany we wczeÊniejsze rozmowy ze spon-

sorem, wicemarsza∏ek województwa Krzysz-

tof Makowski oraz przedstawiciele klu-

bów. 

– Sponsoring sportowy to jedna z najlep-

szych dróg dotarcia do klienta – mówi∏ dyrek-

tor ∏ódzkiego oddzia∏u firmy Micha∏ S´kow-

ski. – W∏aÊnie dlatego zdecydowaliÊmy si´ 

na zawarcie umów sponsorskich zarówno 

z ¸KS-em jak i z Widzewem. 

Firm´ do zainwestowania w sport nama-

wia∏ wicemarsza∏ek Makowski. 

– W∏adzom województwa szczególnie zale-

˝y na rozwoju sportu w regionie ∏ódzkim 

i poprawie kondycji finansowej klubów spor-

towych – informowa∏ dziennikarzy wicemar-

sza∏ek.

Pieniàdze 
dla niepe∏nosprawnych

10 paêdziernika pomi´dzy Zarzàdem

Województwa ¸ódzkiego a Paƒstwowym

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepe∏no-

sprawnych podpisana zosta∏a umowa, doty-

czàca realizacji programu pn. „Wyrównywa-

nie ró˝nic mi´dzy regionami”. Sygnatariusza-

mi umowy byli: cz∏onek Zarzàdu Wojewódz-

twa ¸ódzkiego Dorota Biskupska-Neidow-

ska i dyrektor ∏ódzkiego oddzia∏u PFRON

W∏adys∏aw Skwarka. 

W ramach programu udzielana jest pomoc

finansowa ze Êrodków PFRON na wyposa˝e-

nie obiektów s∏u˝àcych rehabilitacji osób nie-

pe∏nosprawnych. Na mocy powy˝szej

umowy zostanie sfinansowany zakup sprz´tu

rehabilitacyjnego dla placówek ochrony

zdrowia podleg∏ych samorzàdowi wojewódz-

twa ∏ódzkiego oraz jednostek samorzàdo-

wych województwa ∏ódzkiego.

– Dzi´ki tym Êrodkom, znacznie wy˝szym

ni˝ w poprzednich latach, b´dzie mo˝liwy

zakup nowoczesnego, specjalistycznego

sprz´tu rehabilitacyjnego – mówi∏a Dorota

Biskupska-Neidowska. – Np. do szpitala im.

Jonschera trafià specjalne ∏ó˝ka sterowane

pilotem dla osób z niesprawnoÊcià ruchowà.

W bie˝àcym roku jednostki samorzàdu

Województwa ¸ódzkiego na sfinansowanie

projektów w ramach programu otrzymajà

dofinansowanie w kwocie 316.691,00 z∏, dla

jednostek samorzàdu terytorialnego prze-

znaczone jest 595.360,50 z∏. 

Dzia∏ „Z prac zarzàdu“ 
przygotowuje wydzia∏ prasowy

Z prac zarzàdu

Krzysztof Makowski na spotkaniu z w∏adzami i sponsorami klubów sportowych

Dorota Biskupska-Neidowska
wr´cza medale m∏odym
sportowcom
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Mo˝na

powiedzieç, ̋ e

pomys∏ projek-

tu zrodzi∏ si´ w

wyniku wielo-

letnich w´dró-

wek autorów po

tak zwanym

„terenie” woje-

wództwa ∏ódz-

kiego. Reali-

zacja przed-

s i ´wz i ´c ia

pn. „Pejza˝

Wszystkich

Â w i ´ t y c h  

- rewitali-

zacja kra-

jobrazu kul-

turowego” sta∏a

si´ mo˝liwa 

w po∏owie

2006 roku,

dzi´ki dofinansowaniu, jakie otrzyma∏

¸ódzki Dom Kultury z Ministerstwa Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego. 

Nadrz´dnym za∏o˝eniem tego przedsi´-

wzi´cia jest przywrócenie dawnego ludowe-

go krajobrazu, w którym szczególnà rol´

odgrywa∏y ma∏e formy architektury sakral-

nej, a wi´c kapliczki, krzy˝e i figury przy-

dro˝ne. Lokalizowane na wzniesieniach

okalajàcych miejscowoÊci, przy rozstajach

dróg, granicach, w pobli˝u koÊcio∏ów 

i cmentarzy, a nawet w ogródkach i placach

przydomowych by∏y nie tylko wyrazem

wyznawanej wiary, ale pe∏ni∏y równie˝ funk-

cje przekazu historycznego oraz kulturowe-

go. Stawa∏y si´ Êwiadectwem wydarzeƒ 

z lokalnej i krajowej historii, wa˝nym dla

podtrzymywania narodowej tradycji. Obsa-

dzane drzewami, grodzone i dekorowane,

tworzy∏y „Êwi´te miejsca”, które do dziÊ

skupiajà naszà uwag .́

Ustawianie nowych kapliczek zgodnie 

z tradycyjnymi wzorami danego regionu, 

w miejsce starych ju˝ nieistniejàcych jest

próbà odtworzenia tradycyjnego ludowego

krajobrazu. Dzi´ki wykorzystaniu natural-

nych materia∏ów, drewniane kapliczki

dope∏niajà wiejski pejza˝, w którym tego

typu obiekty, przez wieki stanowi∏y o jego

niepowtarzalnoÊci. Poza ochronà krajobra-

zu kulturowego, istotna dla organizatorów

projektu by∏a równie˝ aktywizacja twórców

ludowych oraz popularyzacja osiàgni´ç

twórczoÊci nieprofesjonalnej. Dawniej

kapliczki i figury przydro˝ne by∏y przyk∏a-

dami wyjàtkowego rzemios∏a oraz sztuki

ludowej i pe∏ni∏y wa˝ne funkcje, tak zwy-

czajowe, jak i obrz´dowe. Autorami tego

typu obiektów byli niejednokrotnie najlepsi

ludowi rzeêbiarze, ˝yjàcy poprzez swoje

prace jakby „za pan brat ze Êwi´tymi”.

„Pejza˝ Wszystkich Âwi´tych” zak∏ada

równie˝ zwi´kszenie atrakcyjnoÊci tury-

stycznej regionu. Zdaniem wielu, kapliczki

wzbogacajà mi´dzy innymi piesze i rowero-

we Êcie˝ki turystyczne. Obecnie niektóre 

miejsca, np. upami´tniajàce wa˝ne wyda-

rzenia historyczne, mogà stanowiç pomoc

przy realizacji programu edukacyjnego dla

szkó∏. Uroczyste ustawienie ka˝dego obiek-

tu sta∏o si´ nie tylko religijnym wydarze-

niem zwiàzanym z jego poÊwi´ceniem, 

ale równie˝ umo˝liwia integracj´ spo∏eczno-

Êci lokalnej, wpisujàc si´ w ˝ycie kulturalne

regionu (terminarz Êwi´ceƒ: 3 IX  – Szarb-

sko; 10 IX – Stobnica, Klementynów; 

15 IX  – Trzepnica; 17 IX  – Bàkowa Góra;

24 IX  – R´czno, Tomawa; 5 X  – okolice

Miejskiego Pola, Przedbórz; 8 X  – Gaj

Policzko; 11 X – ˚eleênica).

Projekt zosta∏ pomyÊlany jako wieloeta-

powe zadanie, które swoim zasi´giem ma

objàç obszar ca∏ego województwa ∏ódzkie-

go. Realizowany w bie˝àcym roku etap

pierwszy rozpoczyna to przedsi´wzi´cie.

Dotyczy on terenu Zespo∏u Nadpilicznych

Parków Krajobrazowych – Sulejowskiego 

i Przedborskiego, obejmuje dwa powiaty:

piotrkowski i radomszczaƒski, w tym

pi´ç gmin: Sulejów, R´czno, Aleksan-

drów, ¸´ki Szlacheckie, Przedbórz.

Kapliczki zosta∏y przygoto-

wane dzi´ki projektom

opierajàcym si´ na 

wieloletniej dokumentacji fotograficznej,

lustracji terenu, przeprowadzeniu dok∏ad-

nych Êrodowiskowych wywiadów itp. Pro-

wadzone w terenie badania umo˝liwi∏y

wyznaczenie 12 miejsc, w których zosta∏y

rozmieszczone, wykonane przez utytu∏owa-

nych rzeêbiarzy ludowych, drewniane

kapliczki przydro˝ne z figurami Êwi´tych

i patronów. Autorami wykonanych obiek-

tów sà: Andrzej Wojtczak z Kutna, Henryk

Adamczyk z ¸´czycy, Stanis∏aw Szymczyk 

z Karkosów (pow. ∏´czycki), Wojciech

Nagórski ze Zduƒskiej Woli, Adam G∏u-

szek z Dàbrowic (pow. skierniewicki), 

El˝bieta Âwiderek ze Skierniewic, Wies∏aw

Janiak z Wielunia, Henryk Staszko z Kuê-

nicy Skakawskiej (pow. wieruszowski),

Wojciech Grz´dowski z Petrykoz (pow.

opoczyƒski), Ma∏gorzata Kosiƒska z Zabo-

stowa Ma∏ego (pow. ∏owicki), Zbigniew

Ko∏udzki z Przedborza (pow. radomszczaƒ-

ski), Zbigniew Fabijaƒski z Bia∏ynina Pod-

bóru (pow. skierniewicki).

Organizatorzy przedsi´wzi´cia majà

nadziej ,́ ˝e przywrócenie tych obiektów

polskiemu krajobrazowi na nowo uporzàd-

kuje oraz o˝ywi wspó∏czesny ludowy pej-

za˝, który przez ostatnie lata traci∏  na swo-

jej wyjàtkowoÊci i niepowtarzalnoÊci.

Andrzej Bia∏kowski
OÊrodek Regionalny ¸DK

Tradycje

Pejza˝ Wszystkich Âwi´tych



Czas najsurowiej obchodzi si´ z pami´cià

o czasach odleg∏ych, których nie si´gajà

wspomnienia ˝yjàcych pokoleƒ. Tym chyba

trzeba t∏umaczyç ca∏kowite niemal zapo-

mnienie wydarzeƒ, które rozgrywa∏y si´ 

od 11 do 26 listopada 1914 r. na znacznym

obszarze obecnego województwa ∏ódzkie-

go. Mia∏a tu miejsce najbardziej z∏o˝ona

operacja manewrowa I wojny Êwiatowej,

okreÊlana przez historyków wojskowoÊci

mianem „operacji ∏ódzkiej”. Wzi´∏o w niej

udzia∏ ponad 650 tys. ˝o∏nierzy rosyjskich 

i niemieckich, z których poleg∏o 200 tys.

WÊród nich by∏o wielu Polaków wcielonych

do armii zaborczych. Ocala∏e nieliczne

cmentarze wojenne, coraz mniej widoczne

w zmieniajàcym si´ krajobrazie, sà jedynà

pozosta∏oÊcià po tamtych dramatycznych

dniach. Jest wi´c ogromnà zas∏ugà Fundacji

Ziemi Obiecanej podj´cie trudu przywróce-

nia pami´ci o operacji ∏ódzkiej 1914 r. Przy

wspó∏pracy Oddzia∏u ¸ódzkiego Polskiej

Akademii Nauk, Archiwum Paƒstwowego,

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki

Publicznej im. Marsza∏ka J. Pi∏sudskiego

oraz Instytutu Historii U¸ zorganizowa∏a

ona w maju mi´dzynarodowà konferencj´

zatytu∏owanà: „Wielka wojna o ziemi´

obiecanà”. Wzi´li w niej udzia∏ tak˝e

naukowcy z Rosji i Niemiec, gdzie badania

i znajomoÊç tej problematyki jest o wiele

wi´ksza ni˝ w Polsce. Skala poruszanych 

w trakcie obrad zagadnieƒ okaza∏a si´ tak

rozleg∏a, ˝e zapowiedziano zorganizowanie

jesienià kolejnej konferencji. Dyskutowaç

b´dzie o czym, gdy˝ niemal wszystkie êró-

d∏a dotyczàce operacji ∏ódzkiej znajdujà si´

w archiwach rosyjskich i niemieckich.

Wypowiedzenie wojny Rosji przez Niem-

cy 1 sierpnia 1914 roku by∏o dla caratu ca∏-

kowitym zaskoczeniem. Rozpocz´to

pospiesznà i chaotycznà ewakuacj´ 

z zachodnich terenów Królestwa Polskiego,

które po bestialskim zbombardowaniu

Kalisza, zacz´li szybko zajmowaç Niemcy.

Do czasu zakoƒczenia pe∏nej mobilizacji 

i wzmocnienia si∏ na froncie, Rosjanie zdecy-

dowali wycofywaç si´ powoli do linii Wis∏y,

aby stworzyç lini´ obrony. Na zachód 

od niej pozosta∏a g∏ównie kawaleria majàca

za zadanie opóêniaç marsz wojsk niemiec-

kich. Przewaga liczebna, lepsze rozpoznanie

si∏ przeciwnika, a przede wszystkim konse-

kwentne dowodzenie przez Paula Hinden-

burga i Ericha Ludendorffa, bezlitoÊnie

wykorzystujàcych wszystkie b∏´dy i brak

zdecydowania Rosjan, przesàdza∏y o sukce-

sach niemieckich. O skomplikowanym prze-

biegu zmagaƒ na ziemi ∏ódzkiej niech Êwiad-

czy fakt, ˝e Niemcy wkraczali do ¸odzi trzy

razy: w sierpniu, paêdzierniku i grudniu

1914 r. PrzejÊciowe sukcesy Rosjan odnoto-

wywane by∏y z uwagà przez zachodnich

sojuszników, majàcych nadziej´ na odcià˝e-

nie frontu we Francji. Pod ¸odzià Rosjanie

po raz pierwszy w I wojnie Êwiatowej u˝yli

samochodów pancernych, natomiast Niem-

cy pod Bolimowem, po raz pierwszy na

froncie wschodnim, zastosowali gazy bojo-

we. Na niespotykanà jeszcze skal´ u˝ywano

wówczas artylerii, przyczyniajàcej si´ 

do powstawania wielkich strat materialnych

w zabudowie, niszczenia linii kolejowych 

i dróg. JeÊli wierzyç zapiskom Marii Zdzis∏a-

wowej Lubomirskiej, a sà one bardzo rzetel-

ne, odg∏osy walk pod ¸odzià w listopadzie

1914 r. s∏yszane by∏y w Warszawie. O zaci´-

toÊci bojów mówi choçby liczba rosyjskich

orderów Êw. Jerzego, nadanych za operacj´

∏ódzkà. Ten odpowiednik polskiego krzy˝a

Virtuti Militari, otrzyma∏o ∏àcznie 85 ofice-

rów i ˝o∏nierzy, w tym wielu o polskich

nazwiskach: W∏adys∏aw Glass, W∏adys∏aw

J´drzejewski, W∏odzimierz Ma∏achowski,

Witold Olewiƒski. Po stronie rosyjskiej pole-

g∏o ok. 80 proc. oficerów, co Êwiadczy 

o ogromnym poÊwi´ceniu i odwadze kadry

dowódczej. W ci´˝kich bojach pod Piotrko-

wem bra∏ udzia∏ m.in. Niko∏aj Gumilow,

Historia

Wielka bitwa wielkiej wojny

Piechota niemiecka na ul. Piotrkowskiej

Jeƒcy rosyjscy na dworcu Kaliskim
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mà˝ poetki Anny Achmatowej. Swoje prze-

˝ycia opisa∏ w ksià˝ce „Zapiski kawalerzy-

sty”. Sukces odniesiony pod ¸odzià pozwo-

li∏ wkrótce Niemcom na Êmia∏y manewr

prze∏amania rosyjskiego frontu pod Brzezi-

nami. Zmusi∏ on Rosjan do g∏´bszego cof-

ni´cia si´ i zaj´cia linii obronnych na linii

Bzury – Rawki – Pilicy.

By∏ te˝ w tych jesiennych zmaganiach

1914 r. epizod polski, patriotyczny. 

W paêdzierniku, znad granicy austriackiej,

wkroczy∏ do Królestwa Polskiego niewielki

oddzia∏ kawalerii, dowodzony przez 

p∏k. W∏adys∏awa Belin´-Pra˝mowskiego.

Kluczàc pomi´dzy oddzia∏ami rosyjskimi 

i niemieckimi, unikajàc starç, poprzez ¸ódê

dotar∏ a˝ pod ¸´czyc .́ Ta inspirowana

przez Józefa Pi∏sudskiego akcja mia∏a 

na celu rozbudzenie uczuç patriotycznych 

i pozyskanie ochotników do oddzia∏ów

strzeleckich. Werbunek nie przyniós∏ 

jednak spodziewanych efektów; beliniacy

wycofali si .́ 

W trakcie obrad i w kuluarach wiele

mówiono o szansie, jakà daç mo˝e upo-

wszechnianie wiedzy o operacji ∏ódzkiej.

Pomys∏em wartym rozwa˝enia jest stworze-

nie programu krajoznawczo-edukacyjnego,

który móg∏by w istotny sposób wzbogaciç

ofert´ turystycznà województwa ∏ódzkiego.

Âcie˝ka tematyczna, ∏àczàca pola bitew 

i ponad 100 cmentarzy wojennych z lat

1914--1918 mog∏aby staç si´ atrakcjà tury-

stycznà odpowiadajàcà swojà rangà szla-

kom ∏àczàcym cmentarze wojenne w Beski-

dzie Niskim. Walory krajobrazowe terenów

dawnych walk, ich lesistoÊç, interesujàce

doliny rzeczne Rawki i Bzury sà tu powa˝-

nym atutem. 

Krzysztof Woêniak

Fotografie (1914 r.) z prywatnych zbiorów 
Piotra Wernera

Rosyjscy jeƒcy pod ¸odzià

Na rynku w Kutnie - rosyjskie armaty zdobyte przez Niemców



20 www.lodzkie.plPismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

W
ydarzeniem zwiastujàcym wybuch

I wojny Êwiatowej w Europie by∏

zamach w Sarajewie na arcyksi´cia Fran-

ciszka Ferdynanda, nast´pc´ tronu monar-

chii austro-w´gierskiej 28 czerwca 1914 r.

A˝ do koƒca lipca, pomimo podawanych

przez pras´ niepokojàcych wiadomoÊci,

zarówno mieszkaƒcy Królestwa Polskiego,

jak i cesarstwa rosyjskiego mieli nadziej ,́ 

i˝ do wojny nie dojdzie. Sta∏o si´ jednak ina-

czej. 30 lipca w∏adze carskie og∏osi∏y

powszechnà mobilizacj ,́ a 1 sierpnia Niem-

cy wypowiedzia∏y Rosji wojn .́ WÊród lud-

noÊci rosyjskiej guberni piotrkowskiej (i nie

tylko) zapanowa∏a panika. ¸ódê i inne mia-

sta guberni opuszcza∏a w poÊpiechu admini-

stracja caratu, ewakuowano urz´dy i inne

instytucje paƒstwowe. W g∏àb Rosji wyje˝-

d˝a∏a te˝ rosyjska ludnoÊç cywilna oraz

duchowni prawos∏awni. Carskie w∏adze

wycofa∏y tak˝e z obszaru guberni piotrkow-

skiej i kaliskiej wi´kszoÊç oddzia∏ów wojsko-

wych, gdy˝ ich plany wojenne przewidywa∏y

stawianie oporu nieprzyjacielowi na linii

Wis∏y, a˝ do czasu zakoƒczenia mobilizacji 

i skoncentrowania si∏. Na opuszczonym

terenie pozostawiono tylko niewielkie

oddzia∏y kawalerii. Na poczàtku wojny

powo∏ano do wojska w samej ¸odzi oko∏o

15 tysi´cy rezerwistów, wÊród których wi´k-

szoÊç stanowili Polacy. 20 sierpnia wkroczy∏

do ¸odzi oddzia∏ piechoty niemieckiej, ale

nie przebywa∏ d∏ugo na jej terenie. 26 sierp-

nia zosta∏  wyparty przez rosyjskie podod-

dzia∏y kawalerii, które by∏y entuzjastycznie

witane przez wielu mieszkaƒców. We wrze-

Êniu sytuacja chwilowo ustabilizowa∏a si .́

W∏adze rosyjskie otworzy∏y ponownie 

w ¸odzi szko∏y i uruchomi∏y produkcj´ 

w kilku fabrykach przemys∏owych. Jednak 

3 paêdziernika 1914 roku, w zwiàzku 

z natarciem wojsk cesarza niemieckiego Wil-

helma II, armia rosyjska zmuszona zosta∏a

ponownie do poÊpiesznego opuszczenia

miasta. Niemcy weszli do ¸odzi 8 paêdzier-

nika i przebywali w niej oko∏o 3 tygodni. 

29 paêdziernika zostali znowu wyparci

przez Rosjan po zaci´tych walkach 

na przedmieÊciach stolicy naszego woje-

wództwa. Wówczas to po raz ostatni ˝o∏nie-

rze cara Miko∏aja II weszli do ¸odzi. 

Natarcie wojsk niemieckich pod W∏o-

c∏awkiem rozpocz´∏o 11 listopada 1914 r.

tzw. „operacj´ ∏ódzkà” – najwi´kszà bitw´

na poczàtku wojny na frontach Królestwa

Polskiego. Zgin´∏o w niej prawie dwieÊcie

tysi´cy ˝o∏nierzy obu walczàcych stron. 

Od 19 listopada ¸ódê zosta∏a ca∏kowicie

odci´ta od Êwiata z powodu zmagaƒ. 

21-23 listopada krwawe starcia pomi´dzy

Rosjanami i Niemcami toczy∏y si´ tu˝ na jej

przedmieÊciach w okolicach Rzgowa oraz

Chojen. Wówczas w rezultacie ostrego

ostrza∏u z ci´˝kiej artylerii i bombardowaƒ

z powietrza niemieckich aeroplanów ¸ódê

ponios∏a wielkie straty materialne. Wtedy

równie˝ kilkaset osób cywilnych straci∏o

˝ycie lub zosta∏o ci´˝ko rannych. Po trzech

tygodniach zaci´tych walk w okolicach

¸odzi Niemcom uda∏o si´ odnieÊç zwyci´-

stwo, a armia rosyjska zmuszona zosta∏a 

do wycofania si .́ Odesz∏a na lini´ rzek:

Bzura, Rawka, Pilica i Nida. Armia nie-

miecka wesz∏a do miasta 6 grudnia 1914 r.

i pozosta∏a w stolicy naszego regionu a˝ do

koƒca wielkiej wojny. Po dziÊ dzieƒ 

na obszarze obecnego województwa 

∏ódzkiego mo˝emy oglàdaç groby zarówno

˝o∏nierzy carskich, jak i niemieckich. Sà one

rozlokowane na ∏ódzkim cmentarzu 

na Do∏ach, gdzie w czasach nam wspó∏cze-

snych wzniesiono poleg∏ym ˝o∏nierzom

obydwu walczàcych stron okaza∏y i pi´kny

pomnik. Sà te˝ mi´dzy innymi w ¸´czycy, 

w lasku ko∏o Rzgowa, ¸agiewnikach, 

Chechle oraz w Pawlikowicach, Wymys∏o-

wie, Porszewicach, Krogulcu, Niesu∏kowie,

Ma∏czewie, Witkowicach, Andrespolu 

i lesie ga∏kowskim, a przede wszystkim 

w Wiàczyniu, i stanowià obecnie coraz

wi´kszà atrakcj´ historyczno-turystycznà

regionu ∏ódzkiego.

Jednak nie ca∏a rosyjska ludnoÊç cywilna

opuÊci∏a wówczas ¸ódê i region. Jak przyta-

cza na ∏amach „Przeglàdu Prawos∏awnego”

(12/1998) p. A∏∏a Matreƒczyk, spisujàca

wspomnienia znanego i cenionego duchow-

nego Polskiego Autokefalicznego KoÊcio∏a

Prawos∏awnego ks. dr. Miko∏aja Lenczew-

skiego (1912-2004) w artykule pt. „Pod

opiekà Êwi´tego Miko∏aja”: Batiuszka Kar-

powicz z Piotrkowa i batiuszka z Kalisza,

którzy nie chcieli zostawiç swych parafii tra-

fili do niewoli. Czas wojennej zawieruchy

uda∏o si´ przeczekaç o. Janowi Kowalence 

z Wielunia i o. Antoniemu Rudlewskiemu.

- Jestem synem powstaƒca styczniowego 

i zostan´ – oÊwiadczy∏ stanowczo o. Antoni

i nie opuÊci∏ ¸odzi. To dzi´ki niemu zacho-

wa∏y si´ po dziÊ dzieƒ wszystkie trzy ∏ódzkie

cerkwie, trzy cmentarze i najpi´kniejsza 

w ca∏ej Polsce rezydencja biskupa – z plafo-

nami, balkonami, niemal ksià˝´ca”. 

W czasach okupacji „kajzera” rosyjscy

cywile grupowali si´ przy prawos∏awnych

parafiach i prowadzili na rzecz ofiar wojny

szeroko dzia∏alnoÊç dobroczynnà.

Ciekawostkà dla czytelników „Ziemi

¸ódzkiej” mo˝e byç fakt, i˝ niektórzy m∏o-

dzi prawos∏awni Rosjanie, którzy wówczas

pozostali na ziemi ∏ódzkiej, wst´powali

kilka lat póêniej na ochotnika do Wojska

Polskiego i brali udzia∏ w wojnie polsko-

radzieckiej w 1920 roku. Ale na ten temat

istniejà dziÊ tylko nader skàpe informacje.

Igor W. Górski

Historia

Czasy wielkich zmagaƒ

Cmentarz na Do∏ach. Pomnik poÊwi´cony obydwu walczàcym stronom.
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Nowe miejsca pracy 
dla piotrkowian 

Prawie dwieÊcie nowych miejsc pracy

powstanie w najbli˝szych miesiàcach 

w Piotrkowie Tryb. 28 sierpnia zosta∏a

podpisana umowa, na podstawie której

w∏adze Logistic City udost´pni∏y obiekty

operatorowi logistycznemu M&M. Jest to

pierwszy klient piotrkowskiego centrum

logistycznego, jeden z najwi´kszych 

w Europie. „Podpisanie tej umowy przy-

nosi satysfakcj´ w∏adzom miasta i pracow-

nikom Urz´du Miasta, którzy sprawnie

pomagali w za∏atwianiu formalnoÊci.

Teraz firma przyniesie miastu konkretne

korzyÊci w postaci 180 nowych miejsc

pracy oraz wp∏ywów do kasy miasta z tytu-

∏u podatku w wysokoÊci 330 tys. z∏ rocznie”

- powiedzia∏ Andrzej Czapla, wiceprezy-

dent miasta. Logistic City b´dzie si´ sk∏a-

da∏o z wielu obiektów. Hala ma wielkoÊç 

5 boisk pi∏karskich (21 tys. metrów kwa-

dratowych). Szwajcarska firma M&M

wynaj´∏a hal´ na 5 lat. Obecny na spotka-

niu Miros∏aw Kaczmarek, prezes M&M

zapewni∏, ˝e tempo inwestycji b´dzie

zawrotne. M&M podpisa∏a umow´ 

z grupà firm handlu detalicznego. Na tej

podstawie firma ma obs∏u˝yç 800 z 4.000

punktów handlowych w ca∏ym kraju.

“Na poczàtek zainwestujemy oko∏o 7 mln.

z∏, ˝eby uruchomiç inwestycj´ w ciàgu

dwóch miesi´cy” – powiedzia∏ Miros∏aw

Kaczmarek. Osoby zainteresowane podj´-

ciem pracy w M&M powinny kontakto-

waç si´ z Powiatowym Urz´dem Pracy 

w Piotrkowie Trybunalskim.               MP

Region

Japoƒska inwestycja 
w Kutnie

W po∏owie wrzeÊnia swojà fabryk´ otwo-

rzy∏ w Kutnie japoƒski koncern Fuji Seal

Poland. Zak∏ad zlokalizowany jest na tere-

nach w∏àczonych do ¸ódzkiej Specjalnej

Strefy Ekonomicznej. Jest to pierwsza

japoƒska inwestycja ¸SSE. Budynki

fabryczne zajmujà obecnie powierzchni´ 

1,7 ha, docelowo zajmà 3,2 ha. Obecnie 

w Fuji Seal w Kutnie pracuje blisko 

70 osób, a wkrótce zatrudnienie zwi´kszy

si´ do oko∏o 250. Na uroczystoÊç otwarcia

zak∏adu przybyli m.in.: dyrektor i jednocze-

Ênie w∏aÊciciel Fuji Seal Group – Masaaki

Fujio, prezydent Fuji Seal International 

– Ken Takeda, prezydent Fuji Seal Europe

– Yukio Tokura, dyrektor kutnowskiego

zak∏adu – Ritsuo Aikawa, dyrektor Fuji

Seal Europe – Fabienne Buriot, dyrektor

Fuji Seal International i Fuji Seal Europe 

- Shigeko Okazaki.

Tradycjà sta∏o si ,́ i˝ z okazji otwarcia

nowej inwestycji w podstrefie Kutno ¸SSE

w∏adze miasta wr´czajà kierownictwu firmy

dzwon z herbem Kutna. Tym razem prezy-

dent Zbigniew Burzyƒski przekaza∏ dzwon

na r´ce pana Masaaki Fujio, w∏aÊciciela

Fuji Seal Group. 

J. M

Przedstawiciele litewskich i ∏otewskich

instytucji dzia∏ajàcych na rzecz zdrowia

uczestniczyli w trzydniowej konferencji w

Podd´bicach. Spotkanie odby∏o si´ w ramach

projektu Hepro, który zosta∏ opracowany

przez miasta regionu Morza Ba∏tyckiego. 

Uczestnicy konferencji wzi´li udzia∏ 

w licznych prezentacjach przedsi´wzi´ç

gminy Podd´bice zwiàzanych z ochronà

zdrowia. Partnerzy projektu Hepro zwiedzili

szpital powiatowy, oczyszczalni´ Êcieków 

i geotermi´ Uniejów, gdzie w∏adze samorzà-

dowe Podd´bic w ostatnich latach prowadzi-

∏y inwestycje proekologiczne. 

Celem projektu Hepro jest opracowanie

profilu zdrowia lokalnej spo∏ecznoÊci na pod-

stawie badaƒ ankietowych mieszkaƒców

oraz wykorzystanie go do planowania dzia-

∏aƒ prozdrowotnych na terenie miasta 

i gminy. Wiodàcym partnerem projektu jest

rada regionu Ostfold z Norwegii. W progra-

mie uczestniczà ogó∏em 32 miasta 

z Norwegii, Danii, Litwy, ¸otwy, Estonii,

Finlandii oraz Polski (Warszawa, Poznaƒ,

Olsztyn, ¸ódê, Podd´bice).

Wsparcie wyrazi∏a Âwiatowa Organizacja

Zdrowia. WartoÊç projektu wynosi 

2 mln euro. Koszt ka˝dego z polskich uczest-

ników wynosi 66.600 euro, z czego 

75% pokrywa Unia Europejska (Europejski

Fundusz Rozwoju Regionalnego), reszt´

wnoszà uczestnicy projektu. 

Konferencja Hepro w Podd´bicach 
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Z
amki w krajobrazie Polski pojawi∏y

si´ wraz z rozwojem sztuki murowa-

nia. Poczàtkowo na terenach grodów budo-

wano kamienne rotundy, pe∏niàce funkcj´

kaplicy zamkowej. W po∏owie XIII stulecia

zacz´to wznosiç murowane wie˝e, stano-

wiàce jeden z podstawowych elementów

zamku; z czasem powstawa∏y ju˝ pe∏ne

ceglane za∏o˝enia obronne. Kompleks zam-

kowy tworzy∏y budynki opasane murami

obwodowymi. Podstawowymi jego elemen-

tami, poza wspomnianà wie˝à bàdê wie˝a-

mi, by∏y: brama, kaplica i dom - rezydencja

w∏aÊciciela oraz budynek gospodarczy.

Pierwszym typem zamków by∏y warownie

wie˝owe, nast´pnie pojawi∏y si´ zamki basz-

towe. Wraz z rozwojem artylerii wykszta∏ci∏

si´ nowy system obronny, zwany bastejo-

wym, umo˝liwiajàcy skutecznà obron´

przed bronià palnà, a oko∏o po∏owy XVI

wieku system bastionowy, b´dàcy zapowie-

dzià systemów fortowych.

Podstawowà cechà zamków by∏a funkcja

obronna, jednak z koƒcem Êredniowiecza

zacz´to im nadawaç cechy reprezentacyjne,

czyniàc z nich wygodne rezydencje.

W obecnych granicach województwa

∏ódzkiego na przestrzeni wieków znajdowa-

∏o si´ a˝ 29 zamków. Cz´Êç obiektów zacho-

wa∏a si´ w pe∏nej krasie, choç po przebudo-

wach, cz´Êç zaÊ w formie ruiny stanowiàcej

malowniczy element krajobrazu. Jest tak˝e

kilka obiektów, których jedynymi Êladami

sà relikty ukryte bàdê w budowlach powsta-

∏ych na ich miejscu w okresie póêniejszym,

bàdê pod powierzchnià ziemi. Kilka zam-

ków nie zosta∏o zidentyfikowanych tereno-

wo i znamy je jedynie z archiwaliów. Obj´-

toÊç niniejszego artyku∏u nie pozwala na

szczegó∏owe opisanie wszystkich zamków.

W celu ∏atwiejszej prezentacji mo˝na

podzieliç je wed∏ug klucza struktury w∏a-

snoÊciowej. Pierwszà grup´ stanowià zamki

królewskie i ksià˝´ce. 

Najstarszà w regionie murowanà budow-

là powsta∏à na terenie za∏o˝enia zamkowe-

go by∏a sieradzka ceglana rotunda 

z II po∏owy XIII wieku fundacji Leszka

Czarnego. Niestety, relikty tego obiektu 

w celu ich zabezpieczenia przykryte sà war-

stwà ziemi, a jedynà pozosta∏oÊcià zamku

jest sztuczny nasyp. Prawdziwy prze∏om

budowlany nastàpi∏ w po∏owie XIV stulecia

za panowania Kazimierza Wielkiego,

„który zasta∏ Polsk´ drewnianà, a zostawi∏

murowanà”. Jak podajà kronikarze, Jan 

z Czarnkowa oraz Jan D∏ugosz, na obszarze

naszego regionu monarcha wzniós∏ zamki

w Boles∏awcu, Brzeênicy, Inow∏odzu,

¸´czycy, Piotrkowie, Sieradzu, Wieluniu,

Przedborzu i Opocznie.

Do najlepiej zachowanych nale˝y zamek

∏´czycki, w którym wi´ziono pojmanych, 

po bitwie pod Grunwaldem, komturów

krzy˝ackich. Ponadto w owych zamkowych

komnatach w 1414 roku król W∏adys∏aw

Jagie∏∏o wypowiedzia∏ wojn´ zakonowi

krzy˝ackiemu oraz w 1588 roku oficjalnie

przywitano nowego króla Polski Zygmunta

III Waz .́

Wyjàtkowe znaczenie dla obrony po∏u-

dniowo-zachodniej cz´Êci kraju mia∏ zamek

w Boles∏awcu ko∏o Wieruszowa. Warownia

le˝a∏a bowiem na pograniczu Korony Kró-

lestwa Polskiego i Âlàska, nale˝àcego 

od XIV wieku do Czechów. O jej pierwot-

nym przeznaczeniu przypomina dzisiaj

górujàca nad okolicà 22-metrowa wie˝a. 

Rezydencja przedborska nale˝a∏a do ulu-

bionych wÊród monarchów oddajàcych si´

cz´stym polowaniom na grubego zwierza

w okolicznych borach. Obecnie wzgórze

zamkowe zajmujà wspó∏czesne budynki

mieszkalne, a jedynymi reliktami dawnej

warowni sà piwnice ciàgnàce si´ pod wzgó-

rzem oraz dawna przypora zamkowa. 

Opoczyƒski zamek wspó∏czeÊnie jest neo-

renesansowà budowlà, powsta∏à na zacho-

wanych fundamentach i fragmentach Êcia-

nach Êredniowiecznej warowni. Prastara

legenda podaje, ˝e szczególnie upodoba∏ go

sobie Kazimierz Wielki, a to za przyczynà

miejscowej dziewczyny – Esterki, dla której

monarcha mia∏ wybudowaç w rynku dom

po∏àczony tajemnym tunelem z zamkiem. 

Interesujàca jest historia zamku wieluƒ-

skiego, którego relikty wkomponowano 

w obecnà siedzib´ starostwa powiatowego.

Zamek ten, po∏o˝ony z daleka od gwaru

Krakowa, wybrano na miejsce pobytu pol-

skich królowych i ksi´˝niczek, których

obecnoÊç na dworze mog∏a przysporzyç

k∏opotów. Na poczàtku XVI wieku wielo-

krotnie goÊci∏a tam królowa Bona, w latach

1552-1553 siostra Zygmunta Augusta – Iza-

bela królowa W´gier – wdowa po Janie

Zapolyi, natomiast w 1566 roku przebywa-

∏a odsuni´ta przez króla Zygmunta Augusta

trzecia jego ˝ona Katarzyna Austriaczka.

W zamku rezydowa∏ ponadto w 1588 roku

arcyksià˝´ Maksymilian Habsburg, b´dàcy

pretendentem do korony polskiej po Êmier-

ci Stefana Batorego. Wybrany przez cz´Êç

polskiej arystokracji na króla, jak podaje

tradycja, w jednej z sal mia∏ napisaç na szy-

bie diamentem pierÊcienia „veni, venian et

non tardabo – przyby∏em, przyb´d ,́ i nie

Zamkowym szlakiem

Zamek w Uniejowie
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Znane, a jednak nieznane

b´d´ zwleka∏”. Sytuacja arcyksi´cia dra-

stycznie si´ zmieni∏a po przegranej bitwie

pod Byczynà. Dowodzàcy polskà szlachtà

hetman Jan Zamoyski, zawzi´ty przeciwnik

elekcji Habsburga na tron polski, ponownie

„zaprosi∏” pokonanego do wieluƒskiego

zamku, tym razem jako zak∏adnika. Niewo-

la trwa∏a tak d∏ugo, a˝ Maksymilian rezy-

gnowa∏ z pretensji do tronu polskiego. 

Jedynà pozosta∏oÊcià zamku w Brzeênicy

sà po∏o˝one na pó∏nocny-zachód od rynku

relikty fos – stawów. Obiekt ten nigdy 

nie zosta∏ ukoƒczony. Przypuszcza si´, 

˝e wraz ze Êmiercià fundatora Kazimierza

Wielkiego zaniechano dalszej budowy. 

Istniejàcy wspó∏czeÊnie XVI-wieczny

zamek w Piotrkowie Trybunalskim wznie-

siono z przeznaczeniem na siedzib´ w∏adcy

podczas trwania obrad sejmu. Budowla

otrzyma∏a znanà w Êredniowieczu form´

wie˝y o charakterze mieszkalno-obronnym,

której nadano godnà renesansu opraw´

rezydencjonalnà.

Prezentacje rezydencji królewskich koƒ-

czy „zamek” Toplin w okolicach Skomlina,

który pozostawia sporo trudnoÊci bada-

czom warowni, ze wzgl´du na dotychczaso-

wy brak identyfikacji w terenie.

W Rawie Mazowieckiej znajduje si´ 

w stanie trwa∏ej ruiny ksià˝´ca warownia,

nale˝àca niegdyÊ do najpot´˝niejszych na

historycznym Mazowszu. Od 1563 roku

zamek s∏u˝y∏ do przechowywania „skarbu

kwarcianego”, zwanego tak˝e „skarbem

rawskim”, z przeznaczeniem na tak zwane

wojsko kwarciane, czyli sta∏e wojsko zaci´˝-

ne Rzeczypospolitej. 

Kolejna grupa zamków nale˝a∏a do

duchowieƒstwa polskiego. Wyró˝niamy 

w niej dwie podgrupy: zamki stanowiàce

dobra koÊcio∏a oraz b´dàce w∏asnoÊcià pry-

watnà biskupów, po∏o˝one w ich dobrach

rodowych. 

WÊród przedsi´wzi´ç budowlanych arcy-

biskupstwa gnieênieƒskiego nale˝y wspo-

mnieç o tych, które by∏y inicjatywà wielkie-

go budowniczego arcybiskupa Jaros∏awa

Bogorii Skotnickiego. W naszym regionie

wzniesiono a˝ trzy zamki z przeznaczeniem

na siedzib´ arcybiskupià: Uniejów, ¸owicz 

i Skierniewice. 

Uniejowskie zamczysko jest jednà z naj-

lepiej zachowanych budowli obronnych na

terenie naszego województwa. Zamek pe∏ni∏

funkcj´ skarbca prymasowskiego, w któ-

rym znajdowa∏y si´ tak cenne skarby, jak

relikwie Êwi´tych: g∏owa i r´ka Êwi´tego

Wojciecha, g∏owa Êwi´tego Gereona, r´ka

Êwi´tego Stanis∏awa i jego pierÊcieƒ oraz

relikwie jedenastu tysi´cy dziewic – towa-

rzyszek Êwi´tej Urszuli m´czennicy. 

¸owicki zamek prymasowski nale˝a∏ 

w okresie nowo˝ytnym do najnowoczeÊniej-

szych warowni w kraju. W êród∏ach okre-

Êlano go mianem „wybornego i zbudowa-

nego z kunsztem”. Wspó∏czeÊnie przez

teren zamkowy przebiega droga relacji

¸ódê – ¸owicz. Pozosta∏ jedynie nieregular-

ny pagórek z fragmentem ceglanych murów

zamku wysokiego.

O rezydencji skierniewickiej wiemy tylko,

˝e by∏a dwuwiekowa i po∏o˝ona na wyspie.

Zamek nie zosta∏ zidentyfikowany w terenie

i pozostaje nadal w sferze badaƒ. 

Niezwykle imponujàce rozmiary mia∏a

warownia wolborska, nale˝àca do biskupów

kujawskich. Wed∏ug „Inwentarza dóbr sto∏o-

wych biskupstwa w∏oc∏awskiego”, na poczàt-

ku XVII wieku cz´Êç górnà zamku okala∏

mur obwodowy, spi´ty czterema basztami w

naro˝ach oraz umieszczonymi mi´dzy nimi

trzema basztami pobocznymi. Dzisiaj pozo-

sta∏ s∏abo czytelny nasyp i Êlady fosy. 

Prawdziwà per∏à architektury obronnej

jest zamek w Oporowie, b´dàcy jednym 

z prywatnych zamków arcybiskupa W∏ady-

s∏awa Oporowskiego. Malowniczo po∏o˝o-

ny na wyspie otoczonej g∏´bokà fosà.

Uroku budowli dodaje wysuni´ta przed

czo∏o wschodniego muru romantyczna

baszta, wzniesiona na planie pó∏elipsy,

przechodzàcej na wysokoÊci pierwszej kon-

dygnacji w szeÊciobok. Pe∏ni∏a niegdyÊ

funkcj´ kaplicy. Warownia pomimo up∏ywu

ponad pi´ciu wieków zachowa∏a swój wspa-

nia∏y gotycko-renesansowy charakter.

Ostatni biskupi zamek po∏o˝ony jest 

w Drzewicy, w dobrach rodowych arcybi-

skupa gnieênieƒskiego Macieja Drzewickie-

go. Ten b´dàcy w stanie trwa∏ej ruiny póêno-

gotycko-renesansowy obiekt stanowi dosko-

na∏y przyk∏ad zamku przejÊciowego, ∏àczàce-

go funkcj´ obronnà z wygodnà rezydencjà

w∏aÊcicieli, typowà dla doby renesansu.

W ostatniej grupie zamków rycerskich na

pierwszy plan wysuwajà si´ póênogotyckie

ruiny budowli w Besiekierach. W okresie

swej ÊwietnoÊci, w XVII wieku, zamek by∏

jedynà w Polsce Êrodkowej wytwornà rezy-

dencjà, posiadajàcà arkadowy dziedziniec.

W przygranicznym Wieruszowie na miej-

scu „fortalitium” rodu Wieruszów zacho-

wa∏y si´ pozosta∏oÊci kamienno-ceglanych

budowli póêniejszych w∏aÊcicieli: dworu

wczesnonowo˝ytnego oraz XIX-wiecznego

pa∏acu w formie jego fundamentów oraz

schodów. 8 lutego 1573 roku w zamku

podejmowany by∏, jadàcy do Krakowa 

na koronacj ,́ król elekt Henryk Walezy.

Szczególne miejsce na mapie zamków

regionu zajmujà niewielkich rozmiarów

(20,5x23x21,7x23,4 m) ruiny XVI-wieczne-

go obiektu w Wojs∏awicach, okreÊlanego

b∏´dnie w literaturze przedmiotu jako dwór

obronny. Po bardziej wnikliwych badaniach

ustalono, ˝e budowla posiada wszystkie

cechy zamku. Jest to zatem najmniejszy

zamek w regionie. 

Kolejnà ciekawostkà sà ukryte w murach

kompleksu salezjanów w Lutomiersku

relikty XV-wiecznego domu zamkowego,

widoczne w nietynkowanym po∏udniowym

skrzydle klasztornym. Przypuszcza si´, 

˝e obiekt ten nie zosta∏ ukoƒczony.

Nie ukoƒczono równie˝ zamku w Gorz-

kowicach, który mia∏ w XVII wieku przy-

braç nowoczesnà form´ za∏o˝enia typu

„pallazzo in forteca”. Dzisiaj pozosta∏ jedy-

nie kopiec ziemny, b´dàcy efektem pierw-

szego etapu prac budowlanych.

Szcz´Êcia nie mia∏a tak˝e Êredniowieczna

twierdza we wsi Zameczek ko∏o Opoczna,

której relikty znajdujà si´ pod taflà wody

stawów hodowlanych, utworzonych po dru-

giej wojnie Êwiatowej.

Po zamkach rycerskich w Sobocie i Uje-

dzie pozosta∏y tylko pozosta∏oÊci, które

wch∏oni´to przy budowie m∏odszych rezy-

dencji szlacheckich.

Obiekty w Bykach (w granicach Piotrko-

wa Trybunalskiego), Bàkowej Górze i Maj-

kowicach cz´sto okreÊlane sà w literaturze

mianem zamków. Bardziej wnikliwe bada-

nia klasyfikujà je jednak jako innego typu

obiekty architektoniczne i dlatego niniejszy

artyku∏ je pomija. Nale˝y jednak podkre-

Êliç, ˝e w ostatniej z tych miejscowoÊci znaj-

dowa∏ si´ pierwotnie zamek wiàzany z ryce-

rzem Florianem Szarym, bohaterem bitwy

pod P∏owcami w 1331 roku. Historia ryce-

rza przypad∏a szczególnie do gustu Józefo-

wi Ignacemu Kraszewskiemu, który uczyni∏

go g∏ównym bohaterem powieÊci pt. „Jelita

– legenda herbowa”. 

Ostatnie obiekty – „castrum” w Brzezi-

nach oraz fortalicja w Strykowie – wymaga-

jà dalszych badaƒ, które pozwolà na ich

lokalizacj´ terenowà oraz dadzà odpowiedê

na pytanie, czy obiekty te,

zwane w êród∏ach zamka-

mi, w rzeczywistoÊci nimi

by∏y. 

Powy˝sza prezentacja, choç

pobie˝na, ukazuje, i˝ po woje-

wództwie ∏ódzkim, nieznanym 

z bogactwa budowli

obronnych, mo˝na 

z powodzeniem prze-

prowadziç atrakcyj-

ny turystycznie

zamkowy szlak tema-

tyczny.

Piotr Machlaƒski

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

Ruiny zamku w Besiekierach
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Jednà z najwy˝szych barier rozwoju spor-

tu w naszym regionie by∏ przez wiele lat

mizerny stan bazy. ¸ódzkie p∏aci∏o za brak

jednolitej, logicznej i spójnej polityki inwe-

stycyjnej. Nie zdo∏a∏y zmieniç takiego obra-

zu pojedyncze inicjatywy lokalne. Nie

powsta∏y jednak ani tor kolarski, ani kryta

p∏ywalnia 50-metrowa, ani lodowisko 

z prawdziwego zdarzenia, ani hala widowi-

skowo-sportowa. 

A przecie˝ przed laty na torze helenow-

skim Êcigali si´ mistrzowie olimpijscy. 

Na bie˝niach ¸KS i Startu pada∏y lekko-

atletyczne rekordy. W ∏ódzkich halach

(¸KS, Resursy, ChKS) gra∏y siatkarki m.in.

z Japonii, Rosji, Kuby, Korei, siatkarze 

z USA i Japonii. ¸ódê goÊci∏a czo∏owe

reprezentacje europejskie koszykarek. 

Na p∏ywalni Startu rywalizowali z krajowà

czo∏ówkà p∏ywacy niemieccy. Na nieistniejà-

cych torach ∏uczniczych W∏ókniarza pad∏

rekord Êwiata. S∏ynni rosyjscy hokeiÊci grali

w Pa∏acu Sportowym, dzisiejszej hali

MOSiR. Do legendy przeszed∏ mecz Polska

– RFN. A ilu mistrzów pi´Êci skrzy˝owa∏o

tu r´kawice! Tyle tylko, ˝e obiekty, w któ-

rych odbywa∏y si´ te zawody... zastarza∏y si´ 

i dawno ju˝ nie przystajà do Êwiatowych

standardów. Wiatr historii wywia∏ wielki

sport z naszego miasta. Pozosta∏a jedynie

Liga Âwiatowa w staruszce hali przy ul. Sko-

rupki. Ocala∏ tu dawny klimat sportu i tylko

to pozwala przymknàç oko na przestarza∏e

rozwiàzania, brak klimatyzacji, a nawet

odpowiedniej liczby... toalet, o punktach

gastronomicznych nie wspominajàc. Oprócz

Ligi Âwiatowej siatkarzy mo˝emy jeszcze 

w ¸odzi oglàdaç pierwsze reprezentacje paƒ-

stwowe w pi∏ce wodnej, przyje˝d˝ajàce na

p∏ywalnie Anilany rywalizowaç w turnieju 

o Puchar Festiwalu Dialogu Czterech Kultur. 

Dopiero ostatnie lata powoli poprawiajà

ten pesymistyczny wizerunek. Jest nadzieja,

˝e ju˝ wkrótce sport przez du˝e „S“ nie

b´dzie omija∏ ¸odzi. W bólach, ale jednak,

rodzi si´ w ∏ódzkim sporcie polityka inwe-

stycyjna.

Wizytówkà miasta i regionu ma szanse

staç si´ hala widowiskowo-sportowa,

powstajàca na obiekcie ¸KS. Budowy 

o takim zasi´gu w ∏ódzkim sporcie jeszcze

nie by∏o. Hala b´dzie mia∏a wysokoÊç 

11-pi´trowego wie˝owca, a imprezy sporto-

we obejrzy tu od 10 do 13 tysi´cy widzów 

(w zale˝noÊci od dyscypliny). Liczymy, 

˝e jednà z pierwszych imprez, jakie 

tu zagoszczà, b´dà mistrzostwa Europy

koszykarzy w 2009 roku. Sceptycy obawiajà

si ,́ ˝eby nie by∏a to hala jednej imprezy

sportowej rocznie – Ligi Âwiatowej. Ju˝ dziÊ

trzeba tworzyç plany wykorzystania hali 

z kilkuletnim planem imprez sportowych,

aby nie powsta∏ obiekt widmo, straszàcy

przejmujàcà pustkà.

Otworzy∏a si´ szansa na zadaszenie p∏y-

walni Anilany, która s∏u˝yç b´dzie przede

wszystkim wyczynowcom. Zamiast 50 mln.

z∏otych, bo co najmniej tyle kosztuje nowy

50-metrowy kryty basen ¸ódê otrzyma taki

obiekt za kwot´ pi´ç razy ni˝szà. Anilana

nie b´dzie konkurowaç jako kàpielisko 

z Wodnym Rajem i powstajàcà ,z popio∏u“

nast´pczynià Fali. Paradoksem w skali Êwia-

towej by∏oby przecie˝, gdyby ¸ódê, 

nie majàc krytej „pi´çdziesiàtki“ dochowa∏a

si´ trojga olimpijczyków na Pekin 2008.

Taka szansa otwiera si´ przecie˝ przed p∏y-

wakami MKS Trójka: Aleksandrà Urbaƒ-

czyk, Luizà Hryniewicz i Mateuszem Mat-

czakiem. Przypomnijmy, ˝e tylko jeden

∏ódzki p∏ywak startowa∏ dotàd w igrzyskach

– Jerzy Boniecki w Helsinkach ‘52.

Z trudem wytrzymujà choçby krajowà

konkurencj´ ∏ódzkie stadiony pi∏karskie.

¸KS i Widzew otrzymajà w najbli˝szych

miesiàcach podgrzewane p∏yty, co skoƒczy

wreszcie mod∏y do s∏oƒca i nerwowe chu-

chanie w d∏onie sterników klubów pod

koniec ka˝dej zimy. ¸ódê przegra∏a rywali-

zacj´ o miano jednego z miast gospodarzy

Euro 2012, które, miejmy nadziej ,́ odb´dà

si´ w Polsce (decyzja zapadnie w kwietniu).

Tym bardziej wi´c Êrodowisko i samorzàd

powinny zmobilizowaç si∏y, aby wybudowaç

w niedalekiej przysz∏oÊci nowoczesny sta-

dion miejski. Obiekty przy al. Unii i al. Pi∏-

sudskiego mogà ju˝ wkrótce wypaÊç 

z pierwszej pi´tnastki w krajowym rankingu

stadionów. Na razie jednak nie ma jeszcze

màdrego, który potrafi∏by wskazaç, gdzie

mo˝e powstaç ∏ódzki stadion miejski.

¸atwiej natomiast okreÊliç, za ile i dlaczego

tak drogo.

Ociepli∏ si´ klimat w ∏ódzkim Êwiatku lek-

koatletycznym, a to za sprawà modernizacji

stadionu AZS. Medale mistrzostw Êwiata 

i Europy, zdobyte przez Daniela Dàbrow-

skiego i Piotr K´dzi´ o˝ywi∏y koniunktur´

królowej sportu. ¸ódzcy biegacze majà

olimpijskie aspiracje i jest nadzieja, ˝e nie

odpadnie przymiotnik „∏ódzcy“. W kolejce

po s∏aw´ czekajà inni ∏odzianie, m.in. sko-

czek wzwy˝ Sylwester Bednarek.

Te inwestycje to wa˝ny krok, aby zatrzy-

maç odp∏yw utalentowanej m∏odzie˝y do

innych oÊrodków. Aby dziÊ w ¸odzi wycho-

wywaç mistrzów jutra dla ¸odzi, trzeba

mieç gdzie to robiç. Ta pozornie banalna

prawda dopiero od niedawna zaczyna docie-

raç pod w∏aÊciwy adres.

Marek Kondraciuk 
Fot. Krzysztof Szymczak

„Dziennik ¸ódzki”

NNaa zzddjj´́cciiuu:: Budowa hali widowiskowo-

-sportowej mi´dzy ul. Bandurskiego 

i al. Unii Lubelskiej.

Sport

Aby dziÊ wychowywaç mistrzów jutra, trzeba mieç gdzie to robiç

Sport zmieni oblicze?


