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Teatr im. Stefana Jaracza w ¸odziTeatr im. Stefana Jaracza w ¸odzi

Po powrocie z wojny w Czeczenii, rosyjski ˝o∏nierz - najemnik odwiedza dawnego przyjaciela 
i koleg´ z osiedla. Pijà alkohol. O˝ywajà czeczeƒskie wspomnienia. Weteran wojenny, zdrowy na ciele,
ale z przetràconà na zawsze psychikà, kontynuuje wojn´ w warunkach pokojowych. Nieuleczalnie chory
na dzikoÊç i okrucieƒstwo, chwali si´ swoimi „dokonaniami” na terenie okupowanym. I tam, i tu jedy-
nym prawem jest dla niego przemoc, a jedynà walutà – strach. Sam, majàc ciàg∏e poczucie zagro˝enia,
sieje postrach w swoim Êrodowisku.  Jak osaczone zwierz´ atakuje, by uprzedziç domniemany atak.

Przyk∏ad konfliktu rosyjsko-czeczeƒskiego ka˝e si´ zastanowiç, skàd si´ biorà kaci wszystkich
wojen. Kim sà? Co sprawia, ˝e cz∏owiek przestaje byç cz∏owiekiem, a zmienia si´ w besti´? Ale jest te˝
drugi, nie mniej wa˝ny aspekt wojny. Stanowisko cywilów. Polityk´ uprawiajà politycy, nie zwykli
ludzie, którzy przecie˝ na nic nie majà wp∏ywu – zwykliÊmy si´ usprawiedliwiaç. Warto pomyÊleç, 
na ile nasz brak sprzeciwu, nasza milczàca zgoda decydujà o obliczu wspó∏czesnego Êwiata.

W∏adimir Zujew, rocznik 1976. Rosyjski poeta, muzyk, dramatopisarz.

Studiowa∏ w Paƒstwowym Instytucie Teatralnym w Jekaterynburgu, gdzie ucz´szcza∏ na semina-

ria Niko∏aja Kolady. Jest autorem tomu wierszy i dramatów Pojezd ˝yzni (Pociàg ˝ycia, 2003) oraz

zbioru poetyckiego Glina toski (Glina smutku, 2004), a tak˝e szeregu publikacji internetowych.

Wyda∏ dwie p∏yty z w∏asnymi piosenkami. Laureat wielu konkursów piosenki autorskiej i poezji. 

Od 2002 roku jest wokalistà i gitarzystà grupy „Meteofront”. W kwietniu 2003 roku bra∏ udzia∏ 

w koncertach dla ˝o∏nierzy rosyjskich na terytorium Czeczenii. Uczestniczy∏ te˝ w nagraniu p∏yty 

z pieÊniami wojennymi Czeczenia w ogniu – 3 (2004). Od 2003 roku kieruje projektem „Wieczory

akustyczne”. Mieszka w Jekaterynburgu. Uczestnik wielu festiwali dramaturgii. Jego sztuki Akt ter-
rorystyczny na troje albo sado-maso po rosyjsku oraz Ptaki -samobójcy by∏y wystawiane w Ni˝nim

Tagilu i Jekaterynburgu. Za sztuk´ Osaczeni otrzyma∏ nagrod´ specjalnà na festiwalu dramaturgii

Nowyj Stil w Nowosybirsku w 2004 roku.

PPrraapprreemmiieerraa ppoollsskkaa nnaa SScceenniiee KKaammeerraallnneejj 1100,, 1111 lluutteeggoo 22000077 rr..

W∏adimir Zujew

OSACZENI
Przek∏ad – Agnieszka Lubomira Piotrowska
Re˝yseria– Ma∏gorzata Bogajewska
Scenografia – Maciej Chojnacki
Opracowanie muzyczne – Rafa∏ Kowalczyk
Re˝yseria Êwiat∏a – Krzysztof Sendke
Wspó∏praca scenograficzna – Ryszard Warcholiƒski

wyst´pujà:
Sambor Czarnota, Kamil Maçkowiak
Dobromir Dymecki (PWSFTv i T)

DATA DUŻA SCENA MAŁA SCENA SCENA KAMERALNA
1 czw

2 pt Judith Thompson

LEW NA ULICY g. 19.00

3 so Krzysztof Bizio

TOKSYNY g. 19.00 LEW NA ULICY g. 19.00

4 nd TOKSYNY g. 19.00 LEW NA ULICY g. 19.00

5 pon

6  wt David Hare

PRZEÂWIT g. 19.00

7 Êr PRZEÂWIT g. 19.00

8 czw PRZEÂWIT g. 19.00

9 pt Eric Bogosian. Rebecca Gilman

SEKS PROCHY I ROCK &ROLL g. 19.00 BLASK ˚YCIA g. 19.00

10 so Eric Bogosian W∏adimir Zujew

CZO¸EM WBIJAJÑC GWOèDZIE OSACZENI g. 19.00

W POD¸OG¢ g. 19.00 BLASK ˚YCIA g. 19.00 PPRREEMMIIEERRAA

11 nd Eric Bogosian OSACZENI g. 19.00

OBUDè SI¢ I POCZUJ SMAK KAWY g. 19.00 BLASK ˚YCIA g. 19.00 PPRREEMMIIEERRAA

12 pon

13 wt Eric Bogosian

SEKS, PROCHY I ROCK &ROLL g. 19.00 OSACZENI g. 19.00

14 Êr OSACZENI g. 19.00

15 czw POMARA¡CZE I MANDARYNKI g. 19.00 SEKS, PROCHY I ROCK &ROLL g. 19.00 OSACZENI g. 19.00

16 pt Mark  Ravenhill Arthur Miller

POMARA¡CZE I MANDARYNKI g. 19.00 POLAROIDY    g. 19.00 ÂMIERå KOMIWOJA˚ERA g. 19.00

17 so Iwan Wyrypajew

DZIE¡ WALENTEGO g. 19.00 POLAROIDY    g. 19.00 ÂMIERå KOMIWOJA˚ERA g. 19.00

18 nd DZIE¡ WALENTEGO g. 19.00 POLAROIDY    g. 19.00 ÂMIERå KOMIWOJA˚ERA g. 19.00

19 pon

20 wt Janusz G∏owacki Ödon Von Horvath

ANTYGONA W NOWYM JORKU g. 10.00 OPOWIEÂCI LASKU WIEDE¡SKIEGO

g. 19.00

21 Êr ANTYGONA W NOWYM JORKU g. 10.00 OPOWIEÂCI LASKU WIEDE¡SKIEGO

g. 19.00

22 czw ANTYGONA W NOWYM JORKU g. 10.00  OPOWIEÂCI LASKU WIEDE¡SKIEGO

g. 19.00

23 pt GRAJ KLEZMERSKA KAPELO g. 19.00 NI˚Y¡SKI g. 19.00

24 so SEKS, PROCHY I ROCK &ROLL g. 19.00 NI˚Y¡SKI g. 19.00

25 nd GRAJ KLEZMERSKA KAPELO g. 19.00 SEKS, PROCHY I ROCK &ROLL g. 19.00 NI˚Y¡SKI g. 19.00

26 pon

27 wt Ariano Suassuna Jon Fosse

TESTAMENT PSA g. 10.00 SEN O JESIENI g. 19.00

28 Êr TESTAMENT PSA g. 10.00 SEN O JESIENI g. 19.00

Dyrekcja Teatru zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.
Biuro Obsługi Widzów i Reklamy czynne: pon. – pt.  8.30 – 16.30,
tel./ fax (0 42) 633 15 33,
Kasa biletowa czynna: wt. – pt.  8.30 – 19.00, 
sob., nd., pon. 12.00 – 19.00,  tel. (0 42) 632 66 18
Zapraszamy na stronę internetową Teatru: www.teatr-jaracza.lodz.pl
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styczeƒ 2007
Tym razem b´dzie naukowo, aby przekonaç Czytelników, ˝e podj́ liÊmy wa˝ny temat. Skoro

ostatnio sprawà zaopatrzenia w energí  interesujà sí  m.in. premier Kaczyƒski, prezydent Putin,
prezydent ¸ukaszenko i kanclerz Merkel, to my te˝ czujemy takà potrzeb´.

Na du˝à skaĺ  z wód termalnych zacz ĺi korzystaç Etruskowie. Ujmowali oni êród∏a, budowa-
li baseny wraz urzàdzeniami s∏u˝àcymi do rekreacji i wypoczynku, które dzisiaj nazwalibyÊmy
aquaparkami. W Indiach ludzie czcili ciep∏e êród∏a, jednoczeÊnie Êwiadomi ich terapeutycznej
wartoÊci. W Chinach wody termalne od ponad dwudziestu wieków u˝ywane by∏y nie tylko 
do nawadniania pól, ale równie˝ do prania, gotowania oraz do celów leczniczych. Podobnie 
by∏o w Japonii, gdzie od po∏owy XVII wieku wysy∏ano samemu cesarzowi dary, m.in. beczki
z wodà ze êróde∏ termalnych. Na du˝à skaĺ  wody te wykorzystywano w staro˝ytnym Rzymie.

W okolicach Reykjaviku (Islandia) na zwí kszonà skaĺ  ciep∏à wod´ u˝ywa sí  do ogrzewania
domów i szklarni od 1930 roku. Energia geotermalna zaspokaja tam dziÊ 86 proc. potrzeb 
ciep∏ownictwa. W ostatnim trzydziestoleciu wykorzystanie energii geotermalnej gwa∏townie
wzros∏o. W 2000 r. jej zasoby by∏y rozpoznane w ponad 80 krajach, w tym w 58 krajach sà one
praktycznie stosowane. Energia elektryczna z par geotermalnych produkowana jest w 21 kra-
jach. Na czele listy znajdujà sí  (dane z 1999 r.): USA, Filipiny, W∏ochy, Meksyk, Japonia, 
Nowa Zelandia, Islandia, Salwador, Kostaryka.

Polska posiada najwí ksze w Europie, udokumentowane zasoby energii geotermalnej. Obra-
zujàc, mo˝na powiedzieç, ˝e pok∏ady naszych ciep∏ych wód równajà sí  dwóm pojemnoÊcià 
Ba∏tyku. Energia zawarta w z∏o˝ach na obszarze Polski odpowiada w przybli̋ eniu 33 miliardom
ton ropy naftowej. GdybyÊmy tylko wykorzystali cz´Êç zasobów znajdujàcych sí  pod obszarem
naszego kraju, moglibyÊmy pokryç wszystkie potrzeby energetyczne, tj. elektryczne i ciep∏owni-
cze Polski. Energia zawarta w polskich z∏o˝ach wód geotermalnych jest dwukrotnie wí ksza od
energii gazu i ropy w Morzu Pó∏nocnym. JesteÊmy pot´gà energetycznà i mo˝emy byç 
Kuwejtem Europy centralnej.

W∏odzimierz Mieczkowski
(êród∏o: Internet)

W numerze:

Artyku∏y o tematyce 
ekologicznej dofinansowane sà 
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NNaasszzaa ookk∏∏aaddkkaa:: Rzerwat Niebieskie èród∏a. 
Fot. Piotr Wypych
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Z inicjatywy Urz´du Marsza∏kowskiego
w ¸odzi przedstawiciele w∏adz Uniejowa,
Radomska i Skierniewic zobowiàzali si´ do
powo∏ania Zwiàzku Mi´dzygminnego
„Termy ¸ódzkie”. Porozumienie zawarto 
7 czerwca 2006 roku w Urz´dzie Marsza∏-
kowskim. 12 lipca 2006 roku na zamku 
w Uniejowie odby∏a si´ wspólna sesja rad
miejskich: Skierniewic, Uniejowa i Radom-
ska. Podczas sesji podj´to uchwa∏ ,́ mocà
której utworzony zosta∏ Zwiàzek Mi´dzyg-
minny „Termy ¸ódzkie”; przyj´to te˝ statut
zwiàzku. Zanim dosz∏o do g∏osowaƒ nad
uchwa∏à, radni trzech miast obejrzeli 
prezentacj´, przygotowanà przez goÊci 
z austriackiej Styrii, gdzie 20 lat temu utwo-
rzono ca∏y zespó∏ term. Prezentacj´ prowa-
dzi∏ Sylwester Andrzejak, przedstawiciel
rzàdu Styrii. 

Zanim powsta∏y termy, Styria by∏a regio-
nem typowo rolniczym, jednym z najubo˝-
szych w Austrii. Po ich zbudowaniu rozpo-

czà∏ si´ burzliwy rozwój gospodarczy tego
regionu, który w tej chwili nale˝y do najbo-
gatszych w kraju – przekonywa∏ radnych
Horst Hoenig, prezes zarzàdu firmy 
Ingenos ZT Gmbh, która zainwestowa∏a 
w styryjskie termy. 

Pod koniec roku 2006 miasto i gmina
Podd´bice oraz gmina Skierniewice wystàpi-
∏y z propozycjà przystàpienia do zwiàzku. 

Realizacj´ swoich dzia∏aƒ zwiàzek b´dzie
zapewnia∏ g∏ównie przez prowadzenie poli-
tyki programowania procesów inwestycyj-
nych przede wszystkim w zakresie wykorzy-
stania potencja∏u geotermalnego na terenie
gmin – cz∏onków zwiàzku, rozwoju turysty-
ki i agroturystyki w regionie, zw∏aszcza tere-
nów rekreacyjnych i urzàdzeƒ sportowych,
dla dobra mieszkaƒców i promocji gmin.
Taka inwestycja mo˝e byç motorem szyb-
kiego rozwoju gospodarczego województwa
∏ódzkiego, a przede wszystkim Uniejowa,
Radomska, Podd´bic oraz Skierniewic. 

Aby dosz∏o do realizacji tak ogromnej
inwestycji, niezb´dne jest wspó∏dzia∏anie
wszystkich cz∏onków zwiàzku. W trakcie
tych dzia∏aƒ powinno dojÊç do Êcis∏ego
okreÊlenia charakteru majàcych powstaç
term dzi´ki czemu nie b´dà stanowiç dla sie-
bie konkurencji. Ka˝da terma bowiem prze-
znaczona b´dzie dla innej grupy klientów. 

Zwiàzek majàcy swà siedzib´ w Radom-
sku opracuje wspólny projekt i wystàpi 
o jego dofinansowanie z funduszy unijnych.
B´dzie te˝ zabiega∏ o pozyskanie prywatne-
go inwestora, bez którego – jak uczà
austriackie doÊwiadczenia – projekt ma
znacznie mniejsze szanse realizacji. 

Wkrótce partnerzy projektu przystàpià
do opracowania studium wykonalnoÊci
tych ogromnych inwestycji, których 
przysz∏oÊç oparta jest na istnieniu z∏ó˝ wód
geotermalnych. 

Krystyna Z∏otowska

Ciep∏y zwiàzek miast
Ciep∏e êród∏a przyczynià si´ do rozwoju Uniejowa



3Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

Podd´bice jako znaczàcy w regionie
oÊrodek lecznictwa, rehabilitacji

i odnowy biologicznej, a zarazem miejsce
rekreacji i sportu – tak w niedalekiej przy-
sz∏oÊci widzi miasto burmistrz Podd´bic
Piotr S´czkowski. – W∏aÊnie z tà myÊlà
gmina przystàpi∏a do Zwiàzku Mi´dzyg-
minnego „Termy ¸ódzkie”. Wraz ze Skier-
niewicami, Radomskiem i Uniejowem,
Podd´bice b´dà prowadziç dzia∏ania w za-
kresie wykorzystywania potencja∏u geoter-
malnego oraz rozwoju turystyki i agrotu-
rystyki w regionie ∏ódzkim. Ich realizacja
ukierunkowana b´dzie na ró˝ne grupy

klientów po to, aby miasta nie stanowi∏y
dla siebie konkurencji. Cz∏onkowie zwiàz-
ku zamierzajà wykorzystaç doÊwiadczenie
austriackiego regionu Styria. Tereny, które
realizujà projekty geotermalne, sà praw-
dziwà atrakcjà dla przedsi´biorców, a Pod-
d´bice dysponujà 20 hektarami dzia∏ki pod
inwestycje rekreacyjno-sportowe.

Temat numeru

Uczestnikom przedsi´wzi´cia „Termy ¸ódzkie” zadaliÊmy to samo pytanie: 

JJaakkiiee nnaaddzziieejjee wwiiàà˝̋ee PPaann ww  zzwwiiààzzkkuu zzee wwssttààppiieenniieemm mmiiaassttaa lluubb ggmmiinnyy 
ddoo ZZwwiiààzzkkuu MMii´́ddzzyyggmmiinnnneeggoo „„TTeerrmmyy ¸̧óóddzzkkiiee”” ??

Rada Miasta Skierniewice V kadencji
samorzàdu podj´∏a decyzj´ o konty-

nuowaniu wspó∏pracy z samorzàdami:
Radomska, Uniejowa Podd´bic oraz gminy
Skierniewice w zakresie realizacji wspólnego
projektu „Termy ¸ódzkie”.

Jego pomyÊlna realizacja jest du˝à szansà
na rozwój naszych „ma∏ych ojczyzn”. Pomy-
s∏ów na wykorzystanie potencja∏u geotermal-
nego na terenie miasta i gminy Skierniewice
mamy kilka. Jednak planowana inwestycja
ma byç przede wszystkim wykorzystana do
rozwoju agroturystyki oraz ochrony zdrowia.
ChcielibyÊmy, aby w naszym mieÊcie powsta-
∏y nowoczesne centra leczniczo-rekreacyjne.
Energi´ geotermalnà chcielibyÊmy równie˝
wykorzystaç do ogrzewania domów. 

Zosta∏a ju˝ wykonana ekspertyza ocenia-
jàca mo˝liwoÊç utworzenia partnerstwa
publiczno-prywatnego do rozwoju i budowy
term w naszym mieÊcie. Skorzystamy z jej
wyników przy podejmowaniu decyzji w spra-
wie dalszego rozwoju projektu o wykorzysta-
niu gospodarczym zasobów wód termalnych.

B´dziemy korzystaç z doÊwiadczeƒ Styrii,
która z powodzeniem od wielu lat czerpie
korzyÊci z pok∏adów ciep∏ych wód. Austriacy
zaoferowali nam pomoc przy realizacji tego
przedsi´wzi´cia, przede wszystkim w pozy-
skaniu inwestorów. Jednak realizacja tego
przedsi´wzi´cia b´dzie mo˝liwa z chwilà,
kiedy uda nam si´ otrzymaç dofinansowanie
w ramach Êrodków z funduszy struktural-
nych UE.

Urzàd Miasta Radomsko zdaje so-
bie spraw´ z posiadanych zasobów

wód geotermalnych i rozpatruje mo˝li-
woÊç ich wykorzystania. Wykonano ju˝
wiele pracy, m.in. posiadamy opracowanie
pn. „Ocena zasobów energii geotermalnej
znajdujàcych si´ pod miastem Radom-
sko” przygotowane przez zespó∏ specjali-
stów pod kierunkiem prof. Juliana Soko-
∏owskiego. PrzystàpiliÊmy do Zwiàzku
Mi´dzygminnego „Termy ¸ódzkie”, bo
mo˝e to u∏atwiç efektywniejsze pozyski-
wanie z zewnàtrz Êrodków finansowych,
nie tylko ze Êrodków strukturalnych Unii
Europejskiej. UE wspiera projekty zwià-
zane z ochronà Êrodowiska, rozwojem tu-
rystyki oraz budowà obiektów rekreacyj-
nych, a takie inwestycje umo˝liwia ener-
gia, jakà mo˝na b´dzie z tych êróde∏ uzy-
skaç. Chcemy dzia∏aç w oparciu o ustaw´
o partnerstwie publiczno-prywatnym, czy-
li z udzia∏em kapita∏u prywatnego. Szacu-
je si ,́ ˝e na obszarze 39 tys. mkw. pod mia-

stem znajdujà si´ zbiorniki wód geoter-
malnych o ∏àcznych zasobach 155 km
szeÊc., zawierajàce czystà ekologicznie
energi´ cieplnà równowa˝nà 995 mln tpu. 
Wa˝ne jest to, ˝e temperatura wody waha
si´ od 15 do 96 stopni C. To daje nam
wi´kszy wachlarz mo˝liwoÊci zagospoda-
rowania tych bogactw naturalnych. Ener-
gi´ zawartà w tych wodach, zale˝nie od
temperatury, mo˝na wykorzystaç w ró˝-
nym celu, m.in. do ogrzewania budynków
bezpoÊrednio z sieci ciep∏owniczej, do
podgrzewania zimà dróg i chodników
w celu usuni´cia Êniegu i lodu, do rozwoju
suszarni (suszenie warzyw, owoców, zbo˝a
itp.), do balneologii i rekreacji (zak∏ady
lecznicze, goràce baseny, termy). Przyczyni
si´ do rozwoju przemys∏u, wprowadzenia
taƒszej energii grzewczej, rozbudowy bazy
turystycznej i obiektów rekreacyjno-spor-
towych. W tej chwili jesteÊmy w trakcie
analiz, w jakim kierunku pójdziemy i jaki
wybór b´dzie optymalny.

Leszek Tr´bski
prezydent miasta Skierniewice

Dariusz Janosik
zast´pca prezydenta Radomska 

Piotr S´czkowski
burmistrz Podd´bic
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Rozmach, z jakim Uniejów przy-
stàpi∏ do realizacji projektu wy-
korzystania wód geotermalnych,

budzi podziw. Ju˝ we wrzeÊniu 2006 r. 
na zamku w Uniejowie odby∏a si´ konferen-
cja pn. „Ratujmy goràce êród∏a cz. II”. 
Jacek Kurpik – prezes zarzàdu Geotermii
Uniejów przedstawi∏ referat pt. „Mo˝liwo-
Êci Geotermii Uniejów w zakresie wykorzy-
stania energii cieplnej do produkcji energii
elektrycznej”. Drugi referat dr. in˝. Paw∏a
Hanauska z Instytutu Maszyn Przep∏ywo-
wych Politechniki ¸ódzkiej dotyczy∏ pierw-
szego w Polsce projektu badawczo-rozwojo-
wego pt. „Hybrydowe elektrociep∏ownie
geotermalne z wykorzystaniem biomasy
i êróde∏ geotermicznych o niskiej entalpii”.

Instytut Maszyn Przep∏ywowych Poli-
techniki ¸ódzkiej uzyska∏ 600000 z∏ dota-
cji ministra nauki i szkolnictwa wy˝szego
na realizacj´ ww. projektu. Projekt b´dzie
wykonywany dla Uniejowa pod kierun-
kiem dr. in˝. Paw∏a Hanauska. Celem pro-
jektu jest opracowanie koncepcji opartej
na jednoczesnym wykorzystaniu energii
pozyskiwanej z wód geotermalnych oraz
biomasy do produkcji energii elektrycznej.
Wyniki tej pracy przyczynià si´ do realiza-
cji projektu celowego – budowy prototypo-
wej instalacji.

Wraz z realizacjà I i II etapu budowy
kompleksu termalno-basenowego w Unie-
jowie, wiosnà tego roku rozpocznie si´ 

budowa wioski rycerskiej wg projektu pn.
„Budowa kompleksu edukacyjno-tury-
styczno-rekreacyjnego „Wrota Czasu”
w Uniejowie „Castrum Antiqum” autor-
stwa architektów: Joanny Kucharskiej-Ko-

satki, Huberta Lebelta, Filipa Tomaszew-
skiego. Projekt zrealizowany zostanie do
30 maja 2008 r. Otwarcie wioski rycerskiej
nastàpi jednoczeÊnie z otwarciem sàsied-
niego kompleksu termalno-basenowego. 

Temat numeru

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

WIOSKA RYCERSKA
„CASTRUM ANTIQUM” 

W UNIEJOWIE

Zamek w Uniejowie
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Prezentacje – Podd´bice

Gmina Podd´bice od lat stawia na ekolo-
gi .́ – W pó∏nocnej cz´Êci miasta powsta∏a
najwi´ksza w Polsce instalacja solarna, dzi´-
ki której nad miastem coraz cz´Êciej „Êwieci
s∏oƒce”. – ˚ycie mieszkaƒców Podd´bic uza-
le˝nione jest od promieni s∏onecznych wyko-
rzystywanych do ogrzania wody – wyjaÊnia
burmistrz Podd´bic Piotr S´czkowski. Wraz
monta˝em solarów przeprowadzono kom-
pleksowà termodernizacj´ budynków na
osiedlu. W ten sposób znacznie obni˝y∏ si´
Êredni koszt ogrzewania mieszkaƒ. Poza
osiàgni´ciem wymiernych korzyÊci ekolo-
gicznych i energetycznych, znacznie zmieni∏
si´ równie˝ wyglàd pó∏nocnej cz´Êci miasta,
poniewa˝  ∏adne, kolorowe elewacje zastàpi∏y
szary kolor. Realizacja tej inwestycji, której
koszt wyniós∏ ponad 9,5 mln z∏, by∏a mo˝li-
wa dzi´ki Êrodkom z Narodowego i Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Ârodowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Ekofunduszu.

Kontynuacjà tych dzia∏aƒ jest realizacja
podobnego zadania w po∏udniowej cz´Êci
miasta. Obok termodernizacji bloków 
i budynków u˝ytecznoÊci publicznej, plano-
wany jest równie˝ monta˝ instalacji solarnej
i wymiana rurociàgów sieci ciep∏owniczych.
W zmodernizowanych kot∏owniach jako
noÊnik energii b´dzie wykorzystywana bio-
masa. WartoÊç ca∏ego przedsi´wzi´cia osza-
cowano na 17,8 mln z∏. Inwestycja finanso-
wana b´dzie m.in. z dotacji Ekofunduszu 
i WFOÂiGW w ¸odzi.

W 2005 roku oddano do u˝ytku nowocze-
snà oczyszczalni´ Êcieków. Jej budowa finan-
sowana by∏a z gminnych Êrodków, po˝yczek
z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Ârodowiska. Oczyszczalnia koszto-
wa∏a blisko 12,4 mln z∏.

Gmina posiada aktualny plan zagospoda-
rowania przestrzennego z wyznaczonymi na
nim terenami dla inwestorów. W koƒcowej
fazie przygotowaƒ jest dokumentacja budo-
wy kanalizacji sanitarnej, obejmujàca
oÊcienne wsie. Gmina w ca∏oÊci posiada
wodociàgi, a miasto prawie w stu procentach
jest skanalizowane. Wyst´puje tu bardzo
dobrze rozwini´ta sieç telekomunikacyjna
(dost´p do wszystkich rodzajów telefonii
komórkowej) oraz sprzyjajàce warunki 
do rozwoju budownictwa. Funkcjonujàce
Towarzystwo Budownictwa Spo∏ecznego 
Sp. z o.o. jest w trakcie budowy czwartego
budynku wielomieszkaniowego. Podd´bice
posiadajà dobrze rozwini´tà sieç komunika-
cyjnà. BliskoÊç autostrady A2 stwarza dobre
warunki do szybkiego przemieszczania si .́
Najbli˝szym pasa˝erskim portem lotniczym
jest odleg∏e oko∏o 40 km lotnisko w ¸odzi.
Ponadto przez gmin´ przebiegajà drogi: kra-
jowa z ¸odzi do Konina i wojewódzka 
do ¸´czycy. W odleg∏oÊci 2 km od Podd´bic
przebiega linia kolejowa PKP Katowice –
Gdynia. Jako miasto powiatowe, Podd´bice
posiadajà wszelkie instytucje niezb´dne do

funkcjonowania tego typu jednostki admini-
stracyjnej: Urzàd Skarbowy, ZUS, KRUS,
sàd oraz infrastruktur´ oko∏obiznesowà.

W gminie dzia∏a dobrze rozwini´te szkol-
nictwo. Absolwenci miejscowego gimnazjum
oraz gimnazjów z oÊciennych gmin kontynu-
ujà nauk´ w szko∏ach zawodowych, zasadni-
czych, Êrednich i liceum ogólnokszta∏càcym. 

Za∏o˝eniem w∏adz gminy Podd´bice jest
realizacja idei miasta czystego, ekologiczne-
go, przyjaznego dla mieszkaƒców. Dlatego
te˝ przystàpienie Podd´bic do mi´dzynaro-
dowego projektu Hepro by∏o krokiem do
realizacji strategii rozwoju i promocji. 
W programie uczestniczy ogó∏em 32 partne-
rów z Norwegii, Danii, Litwy, ¸otwy, Esto-
nii, Finlandii oraz Polski, a celem jest opra-
cowanie profilu zdrowia spo∏ecznoÊci lokal-
nej i wykorzystanie go do planowania dzia-
∏aƒ prozdrowotnych. Przystàpienie do pro-
jektu poprzedzi∏y eliminacje do mistrzostw
Europy w beach soccera (odmiany pla˝owej
pi∏ki no˝nej), które dowiod∏y, ˝e Podd´bice
majà szanse staç si´ miejscem sportu i rekre-
acji dla regionu ∏ódzkiego. Ju˝ teraz w Pod-
d´bicach obywajà si´ cyklicznie imprezy
sportowe o wojewódzkiej i ogólnopolskiej
randze (Ogólnopolski Turniej Pi∏ki R´cznej
Dzieci, Puchar Polski w Karate Tradycyjnym
i Regionalny Turniej Pi∏ki No˝nej Olimpiad
Specjalnych). Tak˝e rugbiÊci pozostajà pod
urokiem „podd´bickiego s∏oƒca” i wkrótce
zamierzajà zorganizowaç tu mistrzostwa
Polski juniorów. 

Podd´bice dysponujà nowoczesnym szpi-
talem z zapleczem rehabilitacyjnym, niecka-
mi basenowymi do wód geotermalnych 
z nowoczesnà aparaturà, a w sàsiedztwie
znajduje si´ unikatowy w Polsce centralnej
zabytkowy pa∏ac renesansowy z parkiem 
i kilkunastoma hektarami pod inwestycje
rekreacyjno-sportowe. Dodatkowo korzyst-
ny klimat inwestycyjny, dobrze rozwini´ta
infrastruktura oko∏obiznesowa, przychyl-
noÊç w∏adz samorzàdowych, mo˝liwoÊç uzy-
skania ulg podatkowych, w po∏àczeniu 
z korzyÊciami p∏ynàcymi z wykorzystania
walorów wód termalnych stwarzajà zach´t´
dla inwestorów.                            Emilia Knop

Solary na blokach osiedla mieszkaniowego w pó∏nocnej cz´Êci miasta. ¸àczna 
powierzchnia odbiorników promieni s∏onecznych wynosi 1.300 m kw., 
i jest to najwi´ksza w Polsce instalacja solarna.

Beach soccer jest najpopularniejszà 
dyscyplinà sportowà w Podd´bicach.

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

Miasto s∏oƒca
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OOrrkkiieessttrraa ggrraa∏∏aa ww rreeggiioonniiee

SSiieerraaddzz
Ponad 62 tys. z∏otych zebrali wolontariu-

sze z Sieradza podczas XV Fina∏u WOÂP.
400 m∏odych ludzi przez ca∏à niedziel´ kwe-
stowa∏o na rzecz dzieci poszkodowanych
w wypadkach oraz na nauk´ udzielania
pierwszej pomocy. Sztab przy magistracie
zorganizowa∏ na placu Wojewódzkim kon-
certy, pokazy rycerskie, karate, wyst´p ka-
baretowy oraz Êwiate∏ko do nieba. Szcze-
gólnie pokaz fajerwerków cieszy∏ si´ du˝ym
zainteresowaniem sieradzan. Fina∏ WOÂP, 
to tak˝e licytacje. W tym roku najdro˝sze
okaza∏o si´ z∏ote serduszko, które wylicyto-
wano na antenie Naszego Radia za 5,6 tys.
z∏. Niewiele mniej, bo 4,7 tys. z∏, trzeba by-

∏o zap∏aciç za medal papieski. – Sponso-
rom, wolontariuszom i osobom, które
udzieli∏y wsparcia XV Fina∏owi WOÂP 
serdecznie dzi´kujemy – podsumowuje ¸u-
kasz Krakowski, szef najwi´kszego sieradz-
kiego sztabu. 

Ponad 80.000 z∏otych uda∏o si´ zebraç
w Skierniewicach podczas XV Fina∏u
WOÂP; to wi´cej ni˝ podczas ubieg∏orocz-
nego fina∏u (w 2006 r uzyskano 77 tys z∏).
Ale to nie jest ostateczna kwota – liczenie
pieni´dzy jeszcze trwa !!!

W Skierniewicach gra∏y dwa sztaby or-
kiestrowe. Orkiestra gra∏a równie˝ na ante-
nie Radia RSC oraz na sportowo 
w halach OSiR. Najwi´cej emocji wzbu-
dzi∏a licytacja na antenie radia RSC skier-
niewickiego z∏otego jab∏uszka, wykonane-
go przez lokalnego jubilera Marka Woê-
niaka. W tym roku by∏o ono wyjàtkowe.
Wa˝y∏o oko∏o 50 gramów i wysadzane by-

∏o kamieniami. Zosta∏o sprzeda-
ne za 28.000 z∏otych. Wylicytowa∏
je skierniewicki Mirbud SA.

Licytowano równie˝ „orkiestro-
wy” autobus, oryginalnà pi∏k´ Ni-
ke z podpisami zawodników lidera
Orange Ekstraklasy – BOT GKS
Be∏chatów. Radni rady miasta
Skierniewice rozegrali z Regional-
nà Izbà Gospodarczà mecz, 
w czasie którego licytowano ga-
d˝ety sportowe, m.in. fanty prze-
kazane przez Mariusza Pudzia-
nowskiego, legendarnego si∏acza.

SSkkiieerrnniieewwiiccee PPiioottrrkkóóww
Ponad 95 tysi´cy z∏otych zebrali piotr-

kowscy wolontariusze podczas XV Fina∏u
Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy.
Podobnie jak poprzednie akcje, tak i tego-
rocznà Wielkà Orkiestr´ Âwiàtecznej
Pomocy zainaugurowa∏ w Piotrkowie Try-
bunalskim przemarsz orkiestry d´tej 
z Fabryki Maszyn Górniczych „Pioma”.
Wolontariusze skupieni wokó∏ sztabu 
w piotrkowskim Miejskim OÊrodku Kul-
tury, do godziny 17 w niedziel´ zebrali 
25 tys. z∏. Po godzinie 19 pomagajàcy 
w prowadzeniu ca∏ej akcji pracownicy
Poczty Polskiej doliczyli si´ prawie 
70 tysi´cy z∏, a wed∏ug informacji 
z 15 stycznia, kwota ta si´gn´∏a ju˝ ∏àcznie
95.484,69 z∏. Zebrane pieniàdze pochodzi-
∏y m.in. z licytacji, która odby∏a si´ 
w piotrkowskim amfiteatrze. Najwi´cej,
bo 300 z∏, zap∏acono za pi∏k´ z podpisami
zawodników be∏chatowskiej Skry. Licyta-
cja przynios∏a dochód w wysokoÊci
3.628,77 z∏. O godzinie 20. do amfiteatru
przyby∏ prezydent Piotrkowa Trybunal-
skiego. Nim rozb∏ys∏o Êwiate∏ko do nieba,
Krzysztof Chojniak podzi´kowa∏ wszyst-
kim, którzy wspierajà s∏uszne idee, 
a przede wszystkim tym osobom i organi-
zacjom, które bez machiny medialnej ka˝-
dego dnia niosà pomoc potrzebujàcym.
Po pokazie sztucznych ogni, na zakoƒcze-
nie, wystàpi∏ zespó∏ „Amnezja“. 

Ca∏à akcj ,́ w tym kwestujàcych, jak co
roku wspierali stra˝acy, harcerze i pra-
cownicy poczty. Bezpieczeƒstwa niemal
400 wolontariuszy strzegli policjanci. 

BBrrzzeezziinnyy
Na skrzy˝owaniu ulic Bohaterów War-

szawy i Konstytucji 3 maja w Brzezinach
odby∏y si´ imprezy zwiàzane z XV Fina∏em
WOÂP. Zebrano ponad 37 tys. z∏. Licytacj´
darów prowadzi∏ aktor Zbigniew Zama-
chowski. Gwiazdà wÊród artystów na sce-
nie by∏ Dariusz Stachura – „polski Pavarot-
ti”. Ze spektaklem „Tuwim dzieciom”
wystapi∏ Teatr Lalek „Pinokio”, a goràce
cygaƒskie piosenki wykonywa∏ zespó∏ Do-
na Vasyla. By∏ te˝ pokaz musztry paradnej
i salw honorowych w wykonaniu IV pu∏ku
piechoty Ksi´stwa Warszawskiego w histo-
rycznych mundurach, przeja˝d˝ki bryczkà
i wyst´py zespo∏ów amatorskich.
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Wywiad miesiàca 

W jaki sposób zamierza pan kierowaç pra-
cami sejmiku?

Dla mnie najwa˝niejsza jest wspó∏praca,
dlatego b´d´ si´ stara∏ wspó∏dzia∏aç z ka˝dym
klubem i ze wszystkimi radnymi. Wzajemne
zrozumienie i ̋ yczliwoÊç potrzebne sà zw∏asz-
cza teraz. Nasze województwo stoi przecie˝
przed olbrzymim wyzwaniem. Mamy szans´
na prawdziwy skok cywilizacyjny. Oko∏o 
867 milionów euro, jakie b´dziemy mieç 
do wykorzystania w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
¸ódzkiego, wymaga sprawnego zarzàdzania 
i koordynacji dzia∏aƒ. Nie mo˝emy sobie
wi´c pozwoliç na politykowanie. Ju˝ od
pierwszej sesji widaç, ˝e radni to rozumiejà.
Trzeba si´ zatem wziàç wspólnie do pracy,
aby wykorzystaç t´ olbrzymià szans´ na 
rozwój. Wierz ,́ ˝e razem nam si´ to uda.

Chce pan, aby ta kadencja up∏yn´∏a pod
znakiem wspó∏pracy. Czy ma pan równie˝ na
myÊli wspó∏dzia∏anie z samorzàdami powia-
towymi i gminnymi?

OczywiÊcie. Moim zdaniem wcià˝ nie
doceniamy terenu. To przecie˝ tam tworzy
si´ prawdziwe spo∏eczeƒstwo obywatelskie.
To w∏aÊnie mieszkaƒcy Piotrkowa, Toma-
szowa, Be∏chatowa, Pabianic, Kutna, Zduƒ-
skiej Woli czy Opoczna najlepiej znajà

swoje problemy i doskonale wiedzà, jak je
rozwiàzywaç. Uwa˝am, ˝e nale˝y wspieraç
oddolne inicjatywy i w tym wypadku sejmik
mo˝e mieç wiele do powiedzenia. Trzeba
pokazaç mniejszym samorzàdom, jakie
majà szanse w ramach programów unij-
nych. Dlatego powinniÊmy pomagaç zdoby-
waç im wiedz´ na temat mo˝liwoÊci dofi-
nansowania lokalnych potrzeb z funduszy
zewn´trznych. Z drugiej strony to w∏aÊnie
gminy znakomicie sobie radzà z pozyskiwa-
niem pieni´dzy z Unii, dlatego mo˝na si´
równie˝ od nich wiele nauczyç. 

Co jeszcze b´dzie dla pana, jako przewod-
niczàcego, priorytetem?

Zamierzam po∏o˝yç szczególny nacisk na
promocj´ naszego województwa. Nasza
kultura, przyroda, folklor czy zabytki archi-
tektury sà wcià˝ niedoceniane. A my
naprawd´ nie mamy si´ czego wstydziç.
Powiem wi´cej: wiele regionów w Europie
mo˝e nam pozazdroÊciç. Wystarczy wspo-
mnieç o unikatowej architekturze przemy-
s∏owej ¸odzi, przepi´knej dolinie Pilicy 
z Zespo∏em Nadpilicznych Parków Krajo-
brazowych, starówce w Piotrkowie, Zalewie
Sulejowskim, OÊrodku Hodowli ˚ubrów 
w Smardzewicach, wielu malowniczych
miasteczkach, folklorze opoczyƒskim 

i ∏owickim... Móg∏bym jeszcze d∏ugo tak
wymieniaç. Te atrakcje czekajà na turystów
nie tylko z innych polskich województw, ale
te˝ na goÊci z ca∏ej Unii Europejskiej. Trze-
ba je tylko dla nich odkryç. Sejmik mo˝e tu
wiele zdzia∏aç. Mamy chocia˝by mo˝liwoÊç
promocji naszego regionu za poÊrednic-
twem naszego biura w Brukseli. Chcia∏bym,
aby o województwie ∏ódzkim si´ mówi∏o. 
I tylko w superlatywach.

Co wed∏ug pana, jest najwi´kszym atutem
naszego województwa?

Naszym najwi´kszym potencja∏em sà
ludzie, zw∏aszcza m∏odzi, Êwietnie wykszta∏-
ceni, znajàcy j´zyki. Trzeba zrobiç wszyst-
ko, ˝eby zatrzymaç ich w naszym regionie.
To nasza przysz∏oÊç i nie mo˝emy sobie
pozwoliç na ich odp∏yw do innych krajów
Europy lub nawet do sàsiednich woje-
wództw. Dlatego sejmik powinien wspieraç
wszelkie dzia∏ania zmierzajàce do poprawy
ich sytuacji zawodowej. Unia Europejska
gwarantuje przecie˝ olbrzymie pieniàdze na
szkolenia, oraz tworzenie nowych miejsc
pracy. Niezale˝nie od tego chcemy pomagaç
ma∏ym i Êrednim przedsi´biorstwom, bo
w∏aÊnie tu m∏odzie˝ szuka najcz´Êciej
pierwszej pracy. Dlatego podj´liÊmy wspó∏-
prac´ z Wojewódzkim Zwiàzkiem Zrzeszeƒ
Prywatnego Handlu i Us∏ug w ¸odzi, orga-
nizacjà, która skupia przedsi´biorców 
z naszego regionu, udziela porad gospodar-
czych i podatkowych, prowadzi szkolenia 
i dba o propagowanie wÊród cz∏onków dzia-
∏alnoÊci kulturalnej, oÊwiatowej i socjalnej.
Chcemy wpieraç takie inicjatywy, bo dzi´ki
nim m.in. spada bezrobocie. 

Czy doÊwiadczenia aktywnego dzia∏acza
sportowego mogà zostaç wykorzystane 
w pracy przewodniczàcego sejmiku? 

Sport rozwija cia∏o i dusz ,́ a tak˝e inte-
gruje – co do tego nie trzeba chyba nikogo
przekonywaç. Dlatego chcia∏bym kontynu-
owaç organizacj´ zawodów sportowych dla
radnych, czyli wojewódzkich spartakiad
samorzàdowych. Mam ju˝ doÊwiadczenie 
w ich przygotowywaniu. Nie jest przecie˝
tajemnicà, ˝e od 30 lat dzia∏am w Zrzesze-
niu Ludowe Zespo∏y Sportowe, masowej
organizacji kultury fizycznej i sportu.
Uczestnicy takich zawodów, oprócz aspek-
tów zdrowotnych i ruchowych, majà mo˝li-
woÊç nawiàzania kole˝eƒskich relacji
pomi´dzy radnymi z ró˝nych gmin, powia-
tów, wymiany swoich doÊwiadczeƒ. Dzi´ki
temu lepiej ze sobà wspó∏pracujà, a przecie˝
o to mi w∏aÊnie chodzi.

Rafa∏ JaÊkowski

Rozmowa z Markiem Mazurem, przewodniczàcym Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

Wykorzystamy szans´ na rozwój



www.lodzkie.pl

Sztuka

Jeszcze mi∏oÊnicy sztuki, bywalcy Mu-
zeum Sztuki w ¸odzi, nie och∏on´li po spo-
tkaniu z twórczoÊcià Cezarego Bodzianow-
skiego, a ju˝ zostali zaproszeni do udzia∏u
w kolejnym wa˝nym wydarzeniu – przeka-
zaniu muzeum w depozyt kolekcji ¸ódzkie-
go Towarzystwa Zach´ty Sztuk Pi´knych. 

Dzi´ki przekazanej kolekcji, zbiory mu-
zeum wzbogaci∏y si´ o 50 prac takich arty-
stów, jak: Grupa Azorro, Krzysztof Bednar-
ski, Cezary Bodzianowski, Artur Chrza-
nowski, Tomasz Ciecierski, Stanis∏aw
Dró˝d˝, El˝bieta Jab∏oƒska, Zofia Kulik,
Robert KuÊmirowski, Konrad Kuzyszyn,
Przemys∏aw Kwiek, Wojciech Leder, Domi-
nik Lejman, Zbigniew Libera, ¸ódê Kali-
ska, Magdalena Moskwa, Jacek Niegoda,
Anna Orlikowska, Wiktor Polak, Joanna
Rajkowska, Józef Robakowski, Wies∏aw
Michalak, Jadwiga Sawicka, Jan Simon, Ry-
szard WaÊko. Prace te powsta∏y g∏ównie

w latach 2005-2006. Wi´kszoÊç z nich pu-
blicznoÊç pozna∏a w trakcie wystawy „Ânia-
danie w muzeum” (3.10-27.11.2006 r.). Ko-
lekcji towarzyszy katalog z pe∏nà dokumen-
tacjà fotograficznà, notami biograficznymi
artystów i wst´pem Doroty Monkiewicz,
kustosza Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Mu-
zeum Narodowego w Warszawie.

Podczas uroczystoÊci przekazania kolekcji
odby∏ si´ jednorazowy pokaz wideoinstalacji
„Lola” Alicji ˚ebrowskiej. Powsta∏a ona
w 1993 roku i jest najnowszym zakupem
∏ódzkiej Zach´ty. W muzeum zosta∏a zapre-
zentowana po raz pierwszy. 

Muzeum Sztuki przygotowa∏o te˝ nowà
formu∏´ prezentacji mi´dzynarodowej kolek-
cji sztuki XX wieku. Sk∏adaç si´ ona b´dzie
z trzech wystaw-szkiców, z których ka˝da po-
rusza jedno istotne dla sztuki wspó∏czesnej
zagadnienie. Pierwsza zatytu∏owana „Sztuka
i polityka” jest próbà ukazania relacji zacho-
dzàcych mi´dzy sztukà i politykà – trwajà
przygotowania do jej otwarcia. Tym razem
wybrane dzie∏a nie ilustrujà kierunków
w sztuce, ale zjawiska uwik∏ane w istotne dla
XX-wiecznej kultury problemy. Wystawa
rozpoczyna si´ od awangardy lat 20. XX wie-
ku i si´ga po teraêniejszoÊç. Dla podkreÊle-
nia, ˝e problemy i zjawiska dziejà si´ tu i te-
raz, zosta∏a poszerzona o nowe konteksty
kulturowe – projekcje filmowe, pras´ i teatr.
Otwarcie wystawy „Sztuka i polityka“
uÊwietni∏o performance Zorki Wollny zatytu-
∏owane „Muzeum”, w którym uczestniczyli:
Andrea Adam, ¸ukasz Ostrowski, Magdale-
na Przybysz, Ewa Szubstarska, Martyna
Turcza. 

Szkic „Sztuka i polityka”to zapowiedê sta-
∏ej ekspozycji sztuki XX i XXI wieku w filii
muzeum, która zostanie otwarta w komplek-
sie ∏ódzkiej Manufaktury w 2008 roku. 

Drugà ods∏onà nowej formu∏y wystawy
sta∏ej mi´dzynarodowej kolekcji sztuki 
XX wieku b´dzie ekspozycja poÊwi´cona za-
gadnieniu formalizmu w sztuce i nieortodok-
syjnym interpretacjom tego zjawiska – udo-
st´pniona publicznoÊci 25 paêdziernika 
2007 r. Ostatni szkic, który b´dzie propozycjà
psychoanalitycznej historii sztuki ostatniego
stulecia, zaprezentowany zostanie na poczàt-
ku przysz∏ego roku jeszcze w gmachu przy 
ul. Wi´ckowskiego. 

Gra˝yna Bo˝yk

1. Alicja ˚ebrowska – „Lola – utwór
wzrokowo-s∏uchowo-zapachowy“ 
– wideoinstalacja, 200x300x500, 1993 r.
2. Kazimierz Podsadecki – Miasto – m∏yn
˝ycia, 1929 (zdj´cie dolne).

Nowe zbiory i wystawy
W ∏ódzkim Muzeum Sztuki 
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Z prac sejmiku

Przed rozpocz´ciem III sesji Sejmiku
Województwa ¸ódzkiego radni prze∏amali
si´ op∏atkiem, a ˝yczenia z∏o˝y∏ samorzà-
dowcom arcybiskup metropolita ∏ódzki
ksiàdz W∏adys∏aw Zió∏ek. 

Podczas sesji uchwalony zosta∏ bud˝et
naszego województwa na rok 2007. 

– To pierwszy bud˝et, który przychodzi

mi Paƒstwu przedstawiaç – rozpoczà∏ swoje
wystàpienie marsza∏ek W∏odzimierz Fisiak.
– Mamy kolejny rok znaczàcego przyrostu
wp∏ywów z podatku dochodowego. ¸ódz-
kie rozwija si .́ Firmy z województwa
pomna˝ajà swojà produkcj .́ Bud˝et nasz
nie uwzgl´dnia jeszcze efektu, jaki mo˝e
przynieÊç inwestycja taka jak Dell. Lokalna

w∏adza powinna tworzyç najlepsze warunki
do rozwoju firm. Dlatego bud˝et ma cha-
rakter proinwestycyjny.

Jadwiga Kawecka – skarbnik wojewódz-
twa przedstawi∏a struktur´ bud˝etu, zmiany
proponowane przez Regionalnà Izb´ Obra-
chunkowà, a tak˝e sytuacj´ województwa
∏ódzkiego na tle innych regionów kraju

w zakresie omawianej pro-
blematyki. W ostatecznej
wersji zaplanowane docho-
dy bud˝etu województwa
zamknà si´ w kwocie blisko
397 milionów z∏. Przysz∏o-
roczne wydatki wyniosà
prawie 449 milionów z∏. Pla-
nowany deficyt (nadwy˝ka
wydatków nad dochodami)
wyniesie nieco ponad 52 mi-
liony z∏ i zostanie sfinanso-
wany po˝yczkà z Banku
Gospodarstwa Krajowego
na prefinansowanie zadaƒ
realizowanych w ramach
ZPORR oraz nadwy˝kà
Êrodków finansowych sa-
morzàdu województwa za
2006 r. To ju˝ czwarty bu-
d˝et województwa, który
nie jest równowa˝ony kredy-
tem komercyjnym. 

Inwestycyjny bud˝et



Z prac sejmiku

www.lodzkie.plPismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego10

Projekt uchwa∏y bud˝etowej pozytywnie
zaopiniowa∏a Regionalna Izba Obrachun-
kowa w ¸odzi. Do olbrzymich Êrodków bu-
d˝etu, przeznaczonych na inwestycje (pra-
wie 132 miliony z∏), dodaç nale˝y te˝ Êrod-
ki jakie nasz region pozyska z funduszy
Unii Europejskiej. Najwi´cej pieni´dzy 
z inwestycji przeznaczono na modernizacj´
i budow´ nowych dróg (prawie 73 mln z∏). 

Na wi´ksze Êrodki ni˝ dotychczas mo˝e
liczyç wojewódzka s∏u˝ba zdrowia. W tym
roku na przedsi´wzi´cia kultury i edukacji
samorzàd wojewódzki przeznaczy ponad 
21 mln z∏. 

Na uwag´ zas∏uguje projekt Europej-
skich Scen Teatru Jaracza. Liderem projek-
tu, wspó∏finansowanego z funduszy UE,
jest Teatr im. Stefana Jaracza w ¸odzi. Za-
k∏ada on modernizacj´ obiektów kultural-
nych w czterech miastach (Skierniewice,
Radomsko, Piotrków, Sieradz) oraz rozwi-
ni´cie na tych scenach dzia∏alnoÊci arty-
stycznej teatru. Sale majà mieç charakter
uniwersalny, co pozwoli na organizacj´
tak˝e innych imprez kulturalnych. W wyni-
ku modernizacji powstanà profesjonalne
sceny teatralne, na których „Jaracz“ b´dzie
wystawia∏ swoje spektakle. Z kwoty 10 mln

z∏ zostanà sfinansowane programy profi-
laktyki zdrowotnej, dwa làdowiska dla he-
likopterów (szpital wojewódzki im. Koper-
nika oraz szpital w Zgierzu), a Wojewódz-
ka Stacja Ratownictwa Medycznego zaku-
pi nowe karetki. 

– Podczas debaty bud˝etowej g∏os zabra-
li, najpierw przewodniczàcy komisji sejmi-

ku, które do tej pory ju˝ dyskutowa∏y nad
projektem bud˝etu i zg∏asza∏y do niego
uwagi. Potem swoje stanowiska wyra˝ali
szefowie klubów radnych oraz radni woje-
wództwa. W g∏osowaniu radni uchwalili
bud˝et 20 g∏osami za, przy 15 g∏osach prze-
ciwnych (przeciwni byli radni klubu Prawa
i SprawiedliwoÊci oraz radni Samoobrony).
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Z prac sejmiku

W ∏ódzkim Arturówku odby∏ si´ ju˝ 
po raz dwudziesty drugi Bieg Sylwestrowy.
Impreza zorganizowana zosta∏a przez Woje-
wódzki Komitet Olimpijski. Ponad pi´ciuset
uczestników postanowi∏o po˝egnaç w ten
sposób mijajàcy 2006 rok. Biegacze starto-
wali w trzech kategoriach: m∏odzie˝owej,
g∏ównej i kategorii VIP-ów. W imprezie tej
biegali przede wszystkim amatorzy. Uczest-
niczy∏ w niej tak˝e przewodniczàcy Sejmiku
Województwa Marek Mazur. 

W Biegu Sylwestrowym udzia∏ wzi´li
równie˝ znani polscy sportowcy: Kazi-
mierz Maranda, Miros∏aw ˚erkowski,

Mieczys∏aw Nowicki, Artur Partyka, Piotr
Pustelnik i Janusz Jankowski. Tegorocz-
nym zwyci´zcà biegu VIP-ów zosta∏ radny
z Koluszek i trener Antoni Tomczyk.
Ufundowane przez sejmik nagrody i pu-
chary dla zwyci´zców biegu m∏odzie˝owe-
go oraz dla najm∏odszego i najstarszego
(Jan Morawiec) uczestnika wr´czyli prze-
wodniczàcy Marek Mazur oraz Agata Sa-
dowska – przewodniczàca Komisji Nauki,
Kultury i Sportu.

ZW

Bieg Sylwestrowy 
w Arturówku 

Zgodnie z wymogiem ustawy Prawo
ochrony Êrodowiska radni powo∏ali równie˝
sk∏ad Rady Nadzorczej Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospo-
darki Wodnej w ¸odzi. Rad´ uzupe∏nià dwie
osoby: Hieronim Andrzejewski – przewod-
niczàcy Wojewódzkiej Rady Ochrony Przy-
rody w ¸odzi oraz Artur Dunin – wiceprze-
wodniczàcy Komisji Rolnictwa i Ochrony
Ârodowiska Sejmiku Województwa. Radni
przyj´li te˝ plan pracy Sejmiku na 2007 r.

Dzia∏ z prac sejmiku przygotowuje
Zbigniew Wojtkowiak
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Przyroda

Rezerwat krajobrazowy Niebieskie èród∏a
zosta∏ utworzony w 1961 roku. 

Jest uznawany za jeden z najcenniejszych
rezerwatów wodno-krajobrazowych w Polsce.
Niebieskie èród∏a nale˝à do trzech rezerwa-
tów województwa zaliczonych do sieci ochro-
ny siedlisk – Natura 2000. 

Rezerwat po∏o˝ony jest na terasie doliny
Pilicy, wchodzàcej w sk∏ad otuliny Sulejow-
skiego Parku Krajobrazowego; administra-
cyjnie teren ten znajduje si´ w granicach mia-
sta Tomaszowa Mazowieckiego. G∏ównym
przedmiotem ochrony jest zespó∏ wywierzysk
– pi´knych êróde∏ o charakterze wst´pujàcym
pochodzenia krasowego wraz z siecià kana-
∏ów odp∏ywowych, które tworzà rozlewiska.
Wywierzyska znajdujà si´ w po∏udniowo-
-zachodniej cz´Êci rezerwatu. Najwi´ksze êró-
d∏a bijà z dna dwóch akwenów na g∏´bokoÊci
2,5 m. i 4,5 m. pod powierzchnià wody. 
Ich  przeci´tna wydajnoÊç notowana w lutym
1995 roku wynosi∏a 255 m3/h wyp∏ywu, co da-
je 72 litry  na sekund´. Wody zasilajàce wy-
wierzysko  pochodzà z cieków wodnych roz-
ciàgajàcych si´ pomi´dzy Tomaszowem 
a Sulejowem. Wed∏ug  niektórych  badaczy,
g∏ównym êród∏em zasilania jest ciek wodny
sp∏ywajàcy z lasów w okolicach S∏ugocic, któ-
ry w pobli˝u cegielni w miejscowoÊci Wàwa∏
wpada pod ziemi´ w szczelin´ zwanà „prze-
paÊç” (zjawisko ponoru). Ârednia temperatu-
ra roczna wód wywierzyska wynosi 9.°C.
OsobliwoÊcià  êróde∏ jest turkusowo-niebie-
ska barwa wód przy wspania∏ej czystoÊci
i przejrzystoÊci. Kolor ten jest jednak jedynie
z∏udzeniem optycznym i powstaje w wyniku

odbicia promieni Êwietlnych od bia∏ego dna
i poch∏oni´cia cz´Êci ich widma przez grubà
warstw´ wody. Zjawisko takie mo˝na cz´sto
obserwowaç w basenach kàpielowych. Wp∏yw
na kolor wody ma minera∏ wyst´pujàcy w ska-
∏ach wodonoÊnych – glaukonit. Bakteriolo-
giczne badania wykaza∏y zdumiewajàcà 
czystoÊç wody w miejscu wyp∏ywu. 

Fauna Niebieskich èróde∏ liczy 440 gatun-
ków zwierzàt – nie ma tu wi´kszych  rzadkoÊci
i osobliwoÊci. Wyjàtek stanowi nowy dla na-
uki polskiej gatunek przywry – Gorgodera mi-
croovata – paso˝ytujàcej w ˝abach. Wp∏yw na
niedogodne warunki bytowania zwierzàt na
tym terenie majà wody o niskiej temperaturze,
s∏abo rozwini´ta roÊlinnoÊç oraz niski stopieƒ
eutrofizacji wody, czyli wzbogacania zbiorni-
ków wodnych w substancje pokarmowe 
– g∏ównie w zwiàzki azotu i fosforu. 

Najbardziej widocznà  grupà zwierzàt tego
rezerwatu sà ptaki, w szczególnoÊci kaczki.
Wed∏ug ornitologów, kaczka krzy˝ówka jest
„herbowym elementem” tego miejsca. Ptaki
te stanowià du˝à atrakcj´ dla zwiedzajàcych.
Z cenniejszych gatunków ptaków l´gowych
rezerwatu wymieniç mo˝na: czernic´, kurk´
wodnà,  remiza, gila i kr´tog∏owa.

Pierwsze informacje o êród∏ach datowane
sà na 1754 rok i pochodzà z akt dotyczàcych
osady m∏yƒskiej Utrata, ulokowanej prawdo-
podobnie na strumieniu odp∏ywowym 
z wywierzysk. Innà cennà informacjà jest opis
L. Wolskiego z 1849 roku – „...pod wsià 
Wàwa∏, nad samym brzegiem Pilicy, p∏ynie
rzadkiej pi´knoÊci strumieƒ do tego stopnia 
w wod´ obfity, ˝e w odleg∏oÊci 50 pr´tów 

wodoÊciek od niego idàcy jest w stanie poru-
szyç m∏yn na dwa ko∏a podsi´bierne.

Od po∏owy XIX wieku „modre wody” –  bo
tak nazywano Niebieskie èród∏a w tym cza-
sie – budzà zainteresowanie mieszkaƒców
okolicznych miejscowoÊci. „Modry stok” 
– tak te˝ w przesz∏oÊci okreÊlano êród∏a – sta∏
si´ w drugiej po∏owie XIX wieku ulubionym
miejscem wycieczek mieszkaƒców rozwijajà-
cego si´ gospodarczo Tomaszowa Mazowiec-
kiego. WartoÊci krajobrazowe i przyrodnicze
tego miejsca zosta∏y opisane w XII tomie
„S∏ownika geograficznego Królestwa 
Polskiego” z 1892 roku pod has∏em „Modre
Wody”. W doniesieniach prasowych 
z 1905 roku mo˝na przeczytaç i˝: „Najja-
Êniejszy Monarcha w asyÊcie Genera∏a Gu-
bernatora M. J. Czertkowa i hr. Ostrowskie-
go zwiedzaç raczy∏ Jezioro B∏´kitne”.

Na poczàtku XX wieku oprócz walorów
geologicznych i przyrodniczych êróde∏ zainte-
resowanie zacz´∏y budziç równie˝ mo˝liwoÊci
wykorzystania tych wód do celów przemys∏o-
wych przez aglomeracj´ ∏ódzkà i pobliski 
Tomaszów. Plany te w pe∏ni zosta∏y zrealizo-
wane w latach 50., kiedy to zacz´to eksplo-
atacj´ dwóch studni g∏´binowych w pobli˝u
êróde∏. W nied∏ugim czasie doprowadzi∏o 
to do powa˝nego naruszenia bilansu wodnego
Niebieskich èróde∏, tak ˝e w 1961 roku 
êród∏a przesta∏y biç. Dopiero zaniechanie
eksploatacji studni w pe∏ni przywróci∏o wy-
dajnoÊç wywierzyska i zapobieg∏o degradacji
przyrodniczej tego wyjàtkowego miejsca. 

W okresie mi´dzywojennym nad êród∏ami
zamontowano prostà pomp´ do pobierania 

Rezerwat Niebieskie èród∏aRezerwat Niebieskie èród∏a
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wody – wod´ t´ sprzedawali wozacy po 5 gro-
szy za wiadro okolicznej ludnoÊci. W latach
1935 – 1936 z inicjatywy Magistratu Miasta
Tomaszowa na terenie Niebieskich èróde∏
urzàdzono park turystyczno-przyrodniczy.
Niestety nie zrealizowano wszystkich za∏o˝eƒ
projektu. Prace przerwa∏ wybuch II wojny
Êwiatowej. 

W 1994 roku podj´to w rezerwacie prace
hydrotechniczne, których celem by∏o zapobie-
˝enie post´pujàcemu spadkowi wydajnoÊci wy-
wierzysk i usuni´cie warstwy zanieczyszczeƒ
zalegajàcych na dnie akwenów. Zakoƒczona
w 1997 roku renowacja przyczyni∏a si´ do po-
lepszenia wydajnoÊci wywierzysk i w znaczny
sposób poprawi∏a estetyk´ rezerwatu. 

Zorganizowane zwiedzanie rezerwatu 
Niebieskie èród∏a stanowi najcz´Êciej element
trasy turystycznej po powiecie tomaszowskim.
Trasa na ogó∏ obejmuje  spacer po terenach
pobliskiego skansenu rzeki Pilicy (150 m. 
od granicy rezerwatu), OÊrodka Hodowli 
˚ubrów w Ksià˝u ko∏o Smardzewic oraz
Smardzewic, Spa∏y i Inow∏odza.

Najpopularniejsza trasa zwiedzania rezer-
watu prowadzi szerokà alejà, przystosowanà
dla osób niepe∏nosprawnych, od parkingu przy
skansenie wzd∏u˝ g∏ównego kana∏u odp∏ywo-
wego do êróde∏. Trasa ta ma oko∏o 400 metrów,
mo˝na te˝ wybraç d∏u˝szà, liczàcà oko∏o 1600
metrów. Biegnie ona dooko∏a rozlewisk i kana-
∏ów odp∏ywowych. Przy wejÊciu g∏ównym do
rezerwatu i wywierzyskach umieszczone sà 
du˝e, czytelne tablice informacyjne. 

P.Wypych
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Komenda jak ze snu
Trzy kondygnacje naziemne i jednà pod-

ziemnà, w której w najbli˝szym czasie
powstanie policyjna strzelnica, ma oddany
do u˝ytku 15 grudnia nowoczesny budynek
Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie
Mazowieckim. Budowa gmachu i wyposa-
˝enie poch∏on´∏y 13 mln z∏. Choç inwestycj´
sfinansowano ze Êrodków Komendy Woje-
wódzkiej Policji w ¸odzi, to swojà cegie∏k´
do∏o˝y∏y te˝ w∏adze samorzàdowe woje-
wództwa ∏ódzkiego. W czerwcu ubieg∏ego
roku zarzàd województwa przekaza∏ policji
550 tys. z∏ na zadania zwiàzane z poprawà
bezpieczeƒstwa mieszkaƒców regionu. 
Z tych pieni´dzy zakupiono central´ telefo-
nicznà dla policji. – To by∏ dopiero pierwszy
krok, który uczyniliÊmy, aby was wspieraç 
i poprawiaç warunki waszej pracy. Widzàc
dobrze wykorzystane pieniàdze zapewniam,
˝e w przysz∏ym roku te˝ przeka˝emy Êrodki
finansowe na radary, radiotelefony, nokto-
wizory i samochody dla policji – mówi∏ 
do policjantów cz∏onek zarzàdu wojewódz-
twa Krzysztof Makowski.

Op∏atek ludzi kultury
Spotkanie wigilijne Êrodowiska kultury,

które odby∏o si´ 18 grudnia w ¸DK, by∏o
okazjà do uhonorowania zas∏u˝onych ludzi
kultury z województwa ∏ódzkiego. W uro-
czystoÊci uczestniczyli m.in. marsza∏ek
województwa ∏ódzkiego W∏odzimierz
Fisiak, wicemarsza∏ek Stanis∏aw Witasz-
czyk, duszpasterz Êrodowisk twórczych
ksiàdz Waldemar Sondka oraz przedstawi-
ciele placówek kulturalnych z ¸odzi i woje-
wództwa. Kilkoro aktorów Teatru im. Ste-
fana Jaracza w ¸odzi otrzyma∏o z ràk mar-
sza∏ka W∏odzimierza Fisiaka nagrody 
i dyplomy za wk∏ad w rozwój ∏ódzkiej i pol-
skiej sceny teatralnej, wyró˝niono tak˝e

animatorów kultury z terenu województwa.
– ˚ycz´ wszystkim twórcom i pracownikom
instytucji kultury radosnych Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia, gratuluj´ dotychczasowych
osiàgni´ç i ˝ycz´ kolejnych sukcesów 
w nowym roku – mówi∏ marsza∏ek W∏odzi-
mierz Fisiak. 

Bezpieczniej na drodze 
nr 726

19 grudnia 2006 r., z udzia∏em Krzyszto-
fa Makowskiego – cz∏onka zarzàdu woje-
wódzkiego ∏ódzkiego, uroczyÊcie oddano
do u˝ytku wyremontowany odcinek drogi
wojewódzkiej nr 726 Opoczno – Bukowiec.
Przebudowa blisko czterokilometrowego
odcinka drogi kosztowa∏a 4 mln 400 tys.
z∏otych, z czego 25% Êrodków pochodzi∏o 
z bud˝etu województwa, a 75% pozyskano
z funduszy Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Remont odcinka Opoczno – Bukowiec
trwa∏ pó∏ roku i by∏ pierwszym etapem
wi´kszego projektu, w ramach którego

droga wojewódzka nr 726 zostanie zmoder-
nizowana do Rawy Mazowieckiej. 

– W roku 2007 r. przygotujemy doku-
mentacj´ technicznà, a ju˝ w 2008 r. przy-

stàpimy do kolejnych etapów remontu drogi
wojewódzkiej na odcinku Opoczno – Rawa
Mazowiecka – poinformowa∏ Krzysztof
Makowski.

Betlejemskie Âwiat∏o Pokoju
Pi´knà tradycjà wÊród harcerzy sta∏o si´

przekazywanie do koÊcio∏ów, szkó∏, szpitali,
domów opieki spo∏ecznej oraz do w∏adz
lokalnych i paƒstwowych tu˝ przed Bo˝ym
Narodzeniem Betlejemskiego Âwiat∏a Poko-
ju. W tym roku dotar∏o ono równie˝ do
województwa ∏ódzkiego. 20 grudnia 
w Urz´dzie Marsza∏kowskim, w imieniu
w∏adz samorzàdowych regionu, Êwiat∏o
odebra∏ marsza∏ek województwa W∏odzi-
mierz Fisiak. – Za pomocà tego Êwiat∏a
przekazujemy wiar´, która dodaje si∏,
nadziej´ rozjaÊniajàcà mroki i mi∏oÊç, która
potrafi wszystko zwyci´˝yç –  mówili m∏o-
dzi harcerze. 

Nowa komenda w Tomaszowie

W. Fisiak i S. Witaszczyk wr´czajà dyplomu zas∏u˝onym artystom

K. Makowski otwiera 
wyremontowany odcinek drogi
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Akcja ta zosta∏a po raz pierwszy zorgani-
zowana w 1986 roku przez austriackie radio
i telewizj´ w Linzu. Âwiat∏o zapalone 
w Grocie Narodzenia Paƒskiego w Betle-
jem, przewo˝one jest na pok∏adzie samolo-
tu do Wiednia i stamtàd trafia do wielu kra-
jów Europy. Z Polski, gdzie trafi∏o ju˝ 
po raz szesnasty, niesione jest na Litw ,́
Bia∏oruÊ, Ukrain´ i do Rosji. 

Konferencja prasowa zarzà-
du województwa ∏ódzkiego

– Zarzàd województwa podjà∏ wszystkie
niezb´dne dzia∏ania, które pozwoli∏y jak

najefektywniej wykorzystaç Êrodki unijne 
w pierwszym okresie programowania –
mówi∏ marsza∏ek W∏odzimierz Fisiak, pod-
sumowujàc realizacj´ Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalne-
go w latach 2004-2006. Ocena wykorzysta-
nia funduszy w ramach ZPORR w ostat-
nich trzech latach by∏a g∏ównym tematem
konferencji prasowej zarzàdu województwa
∏ódzkiego 21 grudnia 2006 r. W latach 2004-
-2006 województwo ∏ódzkie otrzyma∏o 
157 mln euro, zarzàd zatwierdzi∏ do dofi-
nansowania 226 projektów (z 700, które
wp∏yn´∏y z ca∏ego regionu) o ∏àcznej warto-

Êci dofinansowania oko∏o 571,3 mln z∏. 
Do 30 listopada wojewoda podpisa∏ 
199 umów z beneficjentami, co stanowi
88,1% wszystkich wniosków wybranych 
do dofinansowania, na kwot´ oko∏o 
524 mln z∏. Wykorzystanie Êrodków wynosi
89,3%. Realizacja ZPORR przebiega∏a
sprawnie, uda∏o si´ rozdysponowaç prawie
100% Êrodków, jednak nie oby∏o si´ bez
trudnoÊci, które wynika∏y ze skomplikowa-
nych procedur, wyd∏u˝ajàcych przekaz
Êrodków, spadajàcego kursu euro i wzrostu
kosztów realizacji inwestycji.

– Jestem przekonany, ˝e nast´pny okres
programowania wyeliminuje te niedocià-
gni´cia, zw∏aszcza ̋ e b´dziemy mieli do roz-
dysponowania ponad 800 mln euro na lata
2007-2013 – mówi∏ marsza∏ek W∏odzimierz
Fisiak. Ju˝ za miesiàc województwo ∏ódzkie
i jeszcze trzy regiony w Polsce majà szans´
na pozyskanie funduszy z rezerwy kompen-
sacyjnej, tj. dodatkowych 600 mln euro.
Zarzàd województwa zg∏osi∏ ju˝ 18 projek-
tów na ∏àcznà wartoÊç prawie 375 mln euro. 

Najubo˝si 
przy Êwiàtecznym stole

Marsza∏ek województwa ∏ódzkiego W∏o-
dzimierz Fisiak podzieli∏ si´ op∏atkiem z
najubo˝szymi mieszkaƒcami miasta i woje-
wództwa. 21 grudnia 2006 r. w hali Expo
ju˝ po raz dziewiàty odby∏a si´ „Wigilia

Harcerze z wizytà u marsza∏ka województwa

Konferencja prasowa zarzàdu województwa  ∏ódzkiego
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Charytatywna”. Jak co roku samotni, bez-
domni i potrzebujàcy ∏odzianie zasiedli przy
Êwiàtecznym stole. – Bardzo si´ ciesz ,́ 
˝e mog´ byç wÊród was, ˝e mo˝emy wspól-
nie prze∏amaç si´ op∏atkiem. Takie spotka-
nia jak to dzisiejsze przy Êwiàtecznym stole
sà niezwykle potrzebne, bo wtedy mo˝emy
byç razem, a razem ∏atwiej jest rozwiàzywaç
nawet najwi´ksze problemy. ˚ycz ,́ aby ta
Êwiàteczna atmosfera, ten szczególny czas
przyniós∏ wam radoÊç i obudzi∏ wiar´ w lep-
sze jutro – mówi∏ marsza∏ek W∏odzimierz
Fisiak. Organizatorzy przygotowali paczki
Êwiàteczne z ubraniami oraz artyku∏ami
spo˝ywczymi. Coroczne spotkania op∏atko-
we organizujà Polskie Radio ¸ódê, Caritas
Archidiecezji ¸ódzkiej, Polski Czerwony
Krzy˝. 

Nowe karetki
Pi´ç nowych, spe∏niajàcych wszystkie

europejskie normy, ambulansów otrzyma∏a
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycz-
nego w ¸odzi. 8 stycznia w uroczystoÊci
poÊwi´cenia i przekazania karetek pogoto-
wiu uczestniczyli m.in. marsza∏ek woje-
wództwa W∏odzimierz Fisiak, wicemarsza-
∏ek Stanis∏aw Olas, cz∏onek zarzàdu woje-
wództwa Krzysztof Makowski oraz prze-
wodniczàcy sejmiku wojewódzkiego Marek
Mazur. PoÊwi´cenia ambulansów dokona∏
biskup Adam Lepa. – Nowe ambulanse
b´dà s∏u˝yç mieszkaƒcom ¸odzi i woje-
wództwa. Trzy z nich pozostanà w stolicy
regionu, a po jednym trafi do Kutna i Zgie-
rza – informowa∏ marsza∏ek W∏odzimierz
Fisiak. Przekazane karetki to mercedesy
Vito. Samochody sà wyposa˝one w nowo-
czesny sprz´t reanimacyjny i ratowniczy. 

– Tak przystosowane auta stwarzajà
mo˝liwoÊç natychmiastowego podj´cia

monitorowania stanu zdrowia pacjentów
oraz zwi´kszajà efektywnoÊç reanimacji 
w pierwszej fazie. – mówi∏ dyrektor WSRM
w ¸odzi Bogus∏aw Tyka. 

Koszt ka˝dego z zakupionych pojazdów
wyniós∏ ponad 170 tys. z∏. Do Wojewódz-
kiej Stacji Ratownictwa Medycznego trafi∏
te˝, sfinansowany przez w∏adze samorzàdo-
we województwa ∏ódzkiego, sprz´t wyko-
rzystywany przy zabezpieczaniu i ewakuacji
pacjentów w przypadku pojawienia si´
ogniska choroby zakaênej (np. ptasiej
grypy). Koszt zakupu sprz´tu wyniós∏ 
68 tys. z∏.

Partnerstwo nauki 
i gospodarki 

Czy region ∏ódzki mo˝e staç si´ Dolinà
Krzemowà? Tak, jeÊli partnerstwo nauki 

i przedsi´biorczoÊci zaowocuje rozwojem
gospodarczym województwa. Na czym
mia∏oby polegaç to partnerstwo i jakie trud-
noÊci trzeba przezwyci´˝yç, aby przynosi∏o
konkretne efekty – o tym dyskutowali
uczestnicy spotkania, zorganizowanego
przez Brytyjsko-Polskà Izb´ Handlowà 
i ¸ódzkà Specjalnà Stref´ Ekonomicznà,
które odby∏o si´ 12 stycznia, Zaproszono na
nie m.in. marsza∏ka W∏odzimierza Fisiaka,
cz∏onka zarzàdu województwa El˝biet´
Hibner, ministra nauki i szkolnictwa wy˝-
szego Micha∏a Seweryƒskiego, naukowców
z ∏ódzkich uczelni i przedsi´biorców.

– Badania i odkrycia naukowe nie mogà
byç zawieszone w pró˝ni, musimy dà˝yç do
tego, aby by∏y wykorzystywane przez przed-
si´biorców, którzy chcà podnosiç innowa-
cyjnoÊç, a tym samym konkurencyjnoÊç
swoich firm – mówi∏ profesor Seweryƒski.

Podczas spotkania przedstawiciele ¸SSE
zaprezentowali projekt pn. „Ziemia obieca-
na dla inwestycji”, którego wdro˝enie mia-
∏oby uczyniç z województwa ∏ódzkiego naj-
bardziej innowacyjny region w Polsce. Aby
to osiàgnàç, konieczna jest Êcis∏a wspó∏pra-
ca przedsi´biorców, oÊrodków naukowych,
ministerstwa oraz samorzàdu województwa.

– Mamy potencja∏ badawczy i gospodar-
czy, jednak przemys∏ nie korzysta w wystar-
czajàcym stopniu z osiàgni´ç naukowych,,
musimy to zmieniç – mówi∏ W∏odzimierz
Fisiak. – Jako marsza∏ek województwa
∏ódzkiego deklaruj´ wsparcie i pomoc przy
nawiàzywaniu wspó∏pracy mi´dzy bizne-
sem i naukà. Nie bójmy si´ odwa˝nych
decyzji, dzi´ki nim powsta∏a kiedyÊ ziemia
obiecana. Teraz znowu mamy szans´ stwo-
rzyç jà w naszym regionie.

Dzia∏ „Z prac zarzàdu“ 
przygotowuje wydzia∏ prasowy

Marsza∏ek W. Fisiak przekazuje nowe karetki dla WSRM

W. Fisiak na spotkaniu z przedsi´biorcami
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Województwo ∏ódzkie nadal b´dzie uczest-
niczyç w Europejskiej Sieci Wspó∏pracy Re-
gionów w zakresie Badaƒ i Innowacji (ER-
RIN). Decyzjà w∏adz regionu, biuro w Bruk-
seli podejmie dzia∏ania zmierzajàce do prze-
d∏u˝enia naszego cz∏onkostwa w tej organiza-
cji, która inauguruje prac´ w zupe∏nie nowej,
zreformowanej formule.

ERRIN jest dzia∏ajàcà w Brukseli siecià
wspó∏pracy, której poczàtki si´gajà 2003 r.
Zosta∏a stworzona z inicjatywy biura „West
Midlands in Europe” oraz kilku innych
przedstawicielstw regionów i miast europej-
skich w celu u∏atwienia im pe∏niejszego i sku-
teczniejszego uczestnictwa w europejskim
obszarze badawczym. Komisja Europejska
przyzna∏a dwuletni grant na utworzenie 
sekretariatu koordynujàcego prace wszyst-
kich regionów europejskich, zainteresowa-
nych dziedzinami badaƒ i innowacji, a od
kwietnia 2004 do marca 2006 dzia∏alnoÊç
ERRIN, zrzeszajàcej ponad 100 przedstawi-
cieli regionalnych, by∏a wspierana przez Dy-
rekcj´ Generalnà KE ds. Badaƒ Naukowych
poprzez akcj´ pilota˝owà „Regiony wiedzy”.
Po wygaÊni´ciu grantu w∏adze organizacji
podj´∏y starania s∏u˝àce przekszta∏ceniu ER-
RIN w stowarzyszenie non-profit, utrzymu-
jàce si´ ze sk∏adek swoich cz∏onków. Oficjal-
nie sieç zainaugurowa∏a dzia∏alnoÊç w nowej
formule 19 paêdziernika 2006 r.

Starajàc si´ przybli˝yç znaczenie dzia∏alno-
Êci ERRIN, nale˝y zwróciç uwag ,́ i˝ w celu
pe∏niejszej realizacji za∏o˝eƒ Strategii Lizboƒ-
skiej niezb´dne jest przekazanie wi´kszych

kompetencji w tym zakresie na szczebel 
regionalny. Aby sprostaç temu wyzwaniu, re-
gionalni praktycy potrzebujà forum do wy-
miany wzajemnych doÊwiadczeƒ, pomys∏ów
i wiedzy, stwarzajàcego mo˝liwoÊç prowadze-
nia dialogu z instytucjami unijnymi. To w∏a-
Ênie z myÊlà o nich przedstawiciele regionalni
w Brukseli stworzyli most pomi´dzy instytu-
cjami regionalnymi a organami decyzyjnymi
w Brukseli. Do szczegó∏owych zadaƒ sieci
nale˝y wymiana wiedzy i dobrych praktyk
oraz wspó∏praca na poziomie unijnym i mi´-
dzyregionalnym, rozwój wiedzy wÊród regio-
nalnych praktyków, rozwój ogólnej strategii
oraz dzia∏aƒ tematycznych z zakresu badaƒ
i innowacji, wspó∏praca z innymi sieciami.

Do narz´dzi, za pomocà których b´dà 
realizowane powy˝sze cele, nale˝à: organizo-
wane przez ERRIN spotkania pomi´dzy
praktykami z ró˝nych Êrodowisk a przedsta-
wicielami organów decyzyjnych w celu nawià-
zania dialogu, prace grup roboczych (powsta-
∏o 12 takich grup, zajmujàcych si´  zagadnie-
niami: badania obszarów miejskich, technolo-
gii w ochronie Êrodowiska, transportu, ochro-
ny zdrowia czy finansowania innowacji), stro-
na internetowa dostarczajàca informacji o ka-
lendarzu imprez, publikujàca raporty z semi-
nariów i spotkaƒ grup roboczych oraz prezen-
tujàca przyk∏ady dobrych praktyk i mo˝liwo-
Êci uzyskania wsparcia finansowego planowa-
nych projektów.

Na nowe formy aktywnoÊci sieci b´dzie
wp∏ywaç tak˝e wejÊcie w ˝ycie perspektywy
finansowej UE na lata 2007-2013, a wraz

z nià kolejnej puli Êrodków w ramach fundu-
szy strukturalnych i programów unijnych.
Rolà ERRIN w tym wzgl´dzie b´dzie pomoc
w mo˝liwie pe∏nym i efektywnym wykorzy-
staniu tych Êrodków na realizacj´ projektów
podnoszàcych regionalnà innowacyjnoÊç.
Przyk∏ady dzia∏aƒ, które majà zostaç zorga-
nizowane w przysz∏oÊci, zosta∏y ju˝ zresztà
okreÊlone. Nale˝à do nich: wczesne informo-
wanie na temat wezwaƒ i przetargów (FP7
i CIP), pomoc przy tworzeniu konsorcjów do
projektów i wsparcie przy przygotowywaniu
wniosków do projektów, szkolenia na temat
tworzenia i zarzàdzania projektami, stworze-
nie forum wymiany dobrych praktyk, eksper-
tyz i doÊwiadczeƒ, u∏atwianie nawiàzywania
partnerstw pomi´dzy regionami (grupy robo-
cze). We wspó∏pracy z Komisjà Europejskà
odbywaç si´ b´dà tak˝e Dni Organizacji 
i Informacji, s∏u˝àce pozyskiwaniu przez
uczestników cennej  wiedzy z zakresu rozwo-
ju badaƒ i innowacyjnoÊci.

Jeszcze w styczniu br. ERRIN organizuje
np. dwa spotkania warsztatowe nt. synergii
mi´dzy funduszami strukturalnymi a 7 Pro-
gramem Ramowym (7 PR) oraz warsztaty
dotyczàce konkursu „Regiony wiedzy”, og∏o-
szonego w ramach 7 PR. Bardzo liczymy na
aktywny udzia∏ w tych spotkaniach partne-
rów regionalnych. Mogà oni przyjechaç oso-
biÊcie lub upowa˝niç RBW¸ w Brukseli 
do reprezentowania i zg∏aszania wst´pnych
propozycji w ich imieniu. 

Mamy nadziej ,́ ˝e uczestnictwo regionu
∏ódzkiego w sieci ERRIN pomo˝e naszym
uczelniom, instytutom i firmom w dost´pie
do informacji oraz pozyskiwaniu partnerów
do projektów europejskich. U∏atwi na przy-
k∏ad organizowanie przez ∏ódzkie uczelnie
i Biuro Regionalne spotkaƒ w Brukseli
z udzia∏em ekspertów i pracowników instytu-
cji europejskich, odpowiedzialnych za dany
obszar badaƒ. Mamy równie˝ ambicje w∏à-
czaç ∏ódzkie organizacje w spotkania robocze
ERRIN, na których przedstawiciele ró˝nych
regionów b´dà dyskutowaç o pomys∏ach cie-
kawych projektów, a nast´pnie wspólnie
w czasie kilkudniowych warsztatów tworzyç
zarys wniosku aplikacyjnego. Biuro w Bruk-
seli by∏o tak˝e jednym z inicjatorów powsta-
nia grupy roboczej „Konwergencja i Spój-
noÊç”, która ma si´ skoncentrowaç na proble-
mach finansowania badaƒ i innowacji w re-
gionach konwergencji, do których nale˝y
tak˝e województwo ∏ódzkie.

Mariusz Mielczarek

¸ódzkie b´dzie cz∏onkiem sieci ERRIN



§
Prawo

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego18 www.lodzkie.pl

Tryb za∏atwiania 
skarg 
obywatelskich 

Uchwa∏y rady gminy, uznajàcej za bezza-
sadnà skarg´ na burmistrza, nie mo˝na 
zaskar˝yç do sàdu administracyjnego.

W∏aÊciciele przedszkola z∏o˝yli wniosek
o podwy˝szenie dotacji do prowadzonej
dzia∏alnoÊci oÊwiatowej. Burmistrz nie od-
powiedzia∏ oficjalnie na pismo, a jedynie
ustnie poinformowa∏, ˝e dotacja nie zosta-
nie przyznana, gdy˝ w bud˝ecie gminy nie
ma na to Êrodków, on zaÊ nie jest w∏adny
zmieniç uchwa∏ bud˝etowej. Z∏o˝yli
w zwiàzku z tym skarg´ na burmistrza do
Rady Miasta, powo∏ujàc si´ na art. 227
k.p.a. Przewiduje on m.in., ˝e przedmiotem
skargi mo˝e byç zaniedbanie lub nienale˝y-
te wykonywanie zadaƒ przez w∏aÊciwe orga-
ny. Zarzucili, ˝e brak pisemnej decyzji unie-
mo˝liwia im odwo∏anie si´ do samorzàdo-
wego kolegium odwo∏awczego, a tym sa-
mym oceny, czy skarga by∏a zasadna.

W odpowiedzi na powy˝sze rada stwier-
dzi∏a, ˝e burmistrz nie mo˝e podejmowaç
decyzji w sprawie dotacji, poniewa˝ jest on
tylko wykonawcà bud˝etu. Tworzenie bu-
d˝etu, z którego finansowane sà m.in. dota-
cje oÊwiatowe, nale˝y do wy∏àcznej kompe-
tencji rady gminy. Burmistrz natomiast tyl-
ko wykonuje uchwa∏´ bud˝etowà, nie mo˝e
wi´c wydawaç decyzji w takiej sprawie. 
Powtarzajàc te argumenty, rada uzna∏a 
za bezzasadne skierowane do niej wezwanie
do usuni´cia naruszenia.

Wojewódzki Sàd Administracyjny uzna∏,
˝e chocia˝ uchwa∏a za∏atwiajàca skarg´
wniesionà do rady miasta w trybie dzia∏u
VIII k.p.a. (dotyczy skarg i wniosków) nie
podlega zaskar˝eniu do sàdu administra-
cyjnego, to wezwanie otworzy∏o takà mo˝li-
woÊç. Sàd stwierdzi∏ jednoczeÊnie, ˝e skarga
jest bezzasadna, poniewa˝ to nie burmistrz,
lecz rada gminy decyduje o wielkoÊci kwot
na dotacj´ oÊwiatowà. W bud˝ecie zarezer-
wowano odpowiednià kwot ,́ poniewa˝ jed-
nak skar˝àcy wystàpili o dotacj´ ponad
przyznany limit, to nie mo˝na by∏o jej przy-
znaç bez wprowadzenia zmian do bud˝etu.

Przed Naczelnym Sàdem Administracyj-
nym, rozpatrujàcym skarg´ kasacyjnà, stro-
ny podtrzyma∏ swoje stanowisko. NSA
uzna∏ jednak, ˝e w takim przypadku droga
sàdowa jest w ogóle niedopuszczalna. Skar-
g´ na burmistrza wniesiono bowiem w try-
bie skargi obywatelskiej (dzia∏ VIII k.p.a.)

i rozpoznaç jà winna rada gminy – jako or-
gan nadzorujàcy burmistrza, co te˝ nastàpi-
∏o. Nie by∏o wi´c ju˝ dalszej drogi sàdowej,
gdy˝ skargi wnoszone na podstawie dzia∏u
VIII k.p.a. nie mogà byç zaskar˝ane do sà-
du administracyjnego. Sk∏ada si´ je do or-
ganów w∏aÊciwych – ich za∏atwianie regulu-
je rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 
8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków – DzU (sygn. akt I OSK
457/06).

Maksymalna 
liczba radnych

Ustalona w ustawie o samorzàdzie gmin-
nym liczba radnych okreÊla maksymalny
sk∏ad danej rady, którego sama rada nie
mo˝e zwi´kszaç.

Rada Gminy stwierdzi∏a w drodze
uchwa∏y wygaÊniecie mandatu jednego
z radnych z uwagi na prowadzenie przez
niego dzia∏alnoÊci gospodarczej z wykorzy-
staniem mienia gminnego. Nied∏ugo póê-
niej podj´∏a kolejnà uchwa∏´ o wstàpieniu
na opró˝nione miejsce kolejnej osoby z tej
samej listy, która uzyska∏a kolejno najwi´k-
szà liczb´ g∏osów.

Wskutek skargi wniesionej do Woje-
wódzkiego Sàdu Administracyjnego przez
poprzedniego radnego, sàd stwierdzi∏ nie-
wa˝noÊç uchwa∏y wygaszajàcej jego man-
dat. Mandat radnego w tej sytuacji nie wy-
gas∏, ale uchwa∏a rady o wstàpieniu w jego
miejsce nowego radnego wcià˝ obowiàzy-
wa∏a. Rada Miejska liczy∏a wi´c ∏àcznie 
22 radnych, a nie przewidziane ustawowo
21 radnych.

Wojewoda uzna∏, ˝e art. 17 ustawy o sa-
morzàdzie gminnym przesàdza o maksy-
malnej liczbie radnych wchodzàcych
w sk∏ad jednej rady i wezwa∏ rad´ do uchy-
lenia uchwa∏y o wstàpieniu nowego radne-
go w miejsce poprzedniego. W jego ocenie
uchwa∏a ta ra˝àco narusza∏a prawo. Wobec
braku odpowiedzi ze strony rady zaskar˝y∏
uchwa∏´ do sàdu.

Wojewódzki Sàd Administracyjny odda-
li∏ skarg´ wojewody uznajàc, ˝e wzmianko-
wany art. 17 ust. 2 okreÊla wprawdzie usta-
wowy sk∏ad rady, ale to nie przesàdza, 
˝e faktyczny sk∏ad rady musi odpowiadaç
ustawowemu. Zdaniem sàdu nie ka˝de 
odst´pstwo od sk∏adu rady okreÊlonego
w przepisie musi byç interpretowane jako
istotne naruszenia prawa.

Inne zdanie mia∏ Naczelny Sàd Admini-
stracyjny, który uzna∏, ˝e stwierdzenie nie-
wa˝noÊci uchwa∏y organu gminy przez sàd
administracyjny powoduje, ˝e po wydaniu
takiego orzeczenia uchwa∏´ nale˝y trakto-
waç tak, jakby w ogóle nie zosta∏a podj´ta.
Stwierdzenie zatem przez sàd niewa˝noÊci
uchwa∏y o wygaÊni´ciu mandatu radnego
spowodowa∏o, ˝e by∏a ona dotkni´ta wadà
ju˝ od chwili jej podj´cia. Odnoszàc si´ do
art. 17 ustawy o samorzàdzie gminnym
NSA stwierdzi∏, ˝e wskazana jest w nim
maksymalna liczba radnych, której w ˝ad-
nym przypadku nie mo˝na zwi´kszyç.

WygaÊni´cie 
mandatu radnego

Datà wygaÊni´cia mandatu radnego jest
podany przez niego w oÊwiadczeniu dzieƒ
zrzeczenia si´ mandatu, a nie z∏o˝enia
oÊwiadczenia.

Pismem z 20 grudnia 2005 r. radny zawia-
domi∏ wójta i rad´ gminy, ˝e wobec powo∏a-
nia go na stanowisko sekretarza gminy od 
1 lutego 2006 r. zrzeka si´ mandatu. Radny
nie mo˝e bowiem pozostawaç w stosunku
pracy w urz´dzie gminy, w której zdoby∏
mandat. Rada Gminy, nie czekajàc na up∏yw
tego terminu, podj´∏a uchwa∏´ o wygaÊni´ciu
jego mandatu ju˝ 30 grudnia 2006 r.

Wojewoda rozstrzygni´ciem nadzorczym
stwierdzi∏, ˝e uchwa∏ zosta∏a podj´ta z na-
ruszeniem art. 190 ust. 2 ordynacji wybor-
czej do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw. Z przepisu tego wynika, ˝e ra-
da gminy stwierdza wygaÊni´cie mandatu
radnego najpóêniej w 3 miesiàce od wystà-
pienia przyczyn wygaÊni´cia mandatu. Zda-
niem wojewody, dniem wygaÊni´cia manda-
tu nie jest dzieƒ z∏o˝enia oÊwiadczenia w tej
sprawie przez radnego, ale podany w tym
oÊwiadczeniu dzieƒ zrzeczenia si´ mandatu
(w tym przypadku 1 lutego 2006 r.). Dopie-
ro po tym terminie rada mog∏a podjàç
uchwa∏´ stwierdzajàcà wygaÊni´cie manda-
tu radnego.

Rada Gminy nie zgadzajàc si´ z przed-
miotowym rozstrzygni´ciem zaskar˝y∏a je
do sàdu administracyjnego. Wojewódzki
Sàd Administracyjny podzieli∏ jednak
w pe∏ni argumentacj´ wojewody i oddali∏
skarg´ (sygn. akt III SA/Lu 133/06).

Przygotowa∏
dr Robert Adamczewski

Samorzàd przed sàdem
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Historia

Zimà zazwyczaj ch´tniej przesiadujemy 
w domu, a je˝eli planujemy jakiÊ rekreacyjny
wyjazd, to raczej w góry – na narty. A ja
chcia∏abym zach´ciç Paƒstwa do zorganizo-
wania wycieczki na Wzniesienia ¸ódzkie. Jest
to obszar le˝àcy w niewielkiej odleg∏oÊci
(30–40 km) od ¸odzi, ∏atwo dost´pny (docie-
ra tutaj ∏ódzka komunikacja miejska i busy),
a jednoczeÊnie charakteryzujàcy si´ du˝ymi
walorami przyrodniczo-krajobrazowymi 
i kulturowymi.

AtrakcyjnoÊç tego terenu polega przede
wszystkim na urozmaiconym wy˝ynnym kra-
jobrazie, poprzecinanym malowniczymi, g∏´-
boko wci´tymi dolinami, kryjàcymi 
w sobie rzeki i strumienie. Patrzàc na ten kra-
jobraz, ma si´ niekiedy wra˝enie, ˝e jesteÊmy
gdzieÊ w pasie wy˝yn po∏udniowej Polski, 
a nie w okolicach ¸odzi. Wra˝enie to jest po-
t´gowane urokliwà i jednoczeÊnie cennà sza-
tà roÊlinnà. Dodatkowà atrakcj´ stanowià
liczne stawy, b´dàce pozosta∏oÊcià po m∏y-
nach wodnych, oraz g∏azy narzutowe 
– pamiàtka burzliwej przesz∏oÊci geologicz-
nej tego terenu. Rozrzucone tu i ówdzie uro-
kliwe stare koÊció∏ki (np. w Niesu∏kowie),
dworki (np. w Byszewach) i parki podwor-
skie, pozosta∏oÊci folwarków i stare sady, sta-
nowià malownicze dope∏nienie krajobrazu.

W zimowym krajobrazie szczególnie wy-
raênie widoczne sà stare cmentarze. 
Cz´sto usytuowane na wzgórzach, otoczone
krzewami dzikiej ró˝y czy g∏ogu, zimà ogo-
∏ocone z kryjàcego je listowia drzew 
i krzewów stajà si´ bardziej dost´pne, od-
krywajàc swoje tajemnice. 
Interesujàce sà

zw∏aszcza te z okresu I wojny Êwiatowej. 
Pierwotnie by∏o ich znacznie wi´cej, ale cmen-
tarze wojenne, najpierw po I wojnie Êwiatowej
poddane stopniowej komasacji, po 1945 roku
uleg∏y zapomnieniu i degradacji.

Obecnie dobrze utrzymany cmentarz wojen-
ny, z oko∏o 1918 roku odnajdziemy w lesie po-
çwiardowskim, po prawej stronie drogi 
z Niesu∏kowa do Woli Cyrusowej. Zachowa∏
si´ na nim centralny pomnik i prawie 300 na-
grobków. Ca∏oÊç uporzàdkowana przez
uczniów okolicznych szkó∏ i pracowników Dy-
rekcji Parku Krajobrazowego Wzniesieƒ
¸ódzkich.

Pozosta∏oÊci cmentarza wojennego z okresu
I wojny Êwiatowej odnajdziemy równie˝ 
w miejscowoÊci Buczek. Jadàc od strony Jaro-
szek w kierunku skrzy˝owania z szosà Stryków
– Brzeziny, po lewej stronie biegnie droga pro-
wadzàca na wzgórze poroÊni´te klonami po-
lnymi. Zasi´g „lasku” odpowiada zarysowi
dawnego cmentarza, zlikwidowanego w latach
30. XX wieku. Obecnie jest to punkt widoko-
wy.

Najlepiej zachowany i jednoczeÊnie najbar-
dziej okaza∏y na tym terenie cmentarz wojenny
znajduje si´ w lesie wiàczyƒskim. Powsta∏ jesz-
cze przed 1918 r. na po∏udniowym skraju lasu,
obok leÊniczówki, w ponad 300 mogi∏ach kry-
je szczàtki ˝o∏nierzy niemieckich i rosyjskich. 
Jest ogrodzony pierwotnym, metalowym p∏o-
tem, a na ka˝dej cz´Êci zachowa∏y
si´ centralne obeliski.
W cz´Êci

rosyjskiej zachowa∏y si´ imienne nagrobki.
Opisywany teren kryje jeszcze niejednà za-

gadk´ historii – do dzisiaj w lesie janinowskim
mo˝na znaleêç leje po pociskach i fragmenty
okopów. Oprócz pozosta∏oÊci s∏ynnej bitwy
o ¸ódê w 1914 roku, odnajdziemy Êlady walk
powstaƒczych z 1863 roku w okolicach Do-
brej, Woli Cyrusowej i Dobieszkowa. 
II wojna Êwiatowa równie silnie odcisn´∏a swo-
je pi´tno na tej ziemi.

Planujàc wypraw´ na Wzniesienia ¸ódzkie,
najlepiej zaopatrzyç si´ w stosownà map´ tego
terenu oraz poruszaç si´ po wyznaczonych
szlakach, co pozwoli nam uniknàç zab∏àdze-
nia. W zale˝noÊci od pogody i w∏asnych mo˝li-
woÊci mo˝emy poruszaç si´ pieszo (szlakiem
zielonym), rowerem (szlak czarny), na nartach
(zimà, wykorzystujàc szlaki piesze lub  wed∏ug
mapy) bàdê konno. Warto skorzystaç z czar-
nych szlaków ∏àcznikowych: Moskwa – Sko-
szewy Stare, Stryków – Warszewice i Brzeziny
– Tadzin. Najwi´cej oznakowanych szlaków
pieszych znajdziemy w lesie ∏agiewnickim:
szlak ˝ó∏ty (Arturówek – rezerwat „Las 
¸agiewnicki” – KoÊcielna Góra – kapliczki
nad ¸agiewniczankà – p´tla autobusowa
w ¸agiewnikach) i szlak niebieski (obrze˝a 
lasu ∏agiewnickiego – koÊció∏ i klasztor fran-
ciszkanów – rezerwat „las ∏agiewnicki”). 
RowerzyÊci majà do dyspozycji zielony szlak,
wiodàcy leÊnymi duktami przez Las ¸agiew-
nicki. Przez ¸agiewniki przebiega tak˝e cz´Êç
czerwonego „Szlaku okolic ¸odzi”. TuryÊci
chcàcy sp´dziç d∏u˝szy okres czasu na 
Wzniesieniach ¸ódzkich, mogà skorzystaç
z oferty gospodarstw agroturystycznych.

W poszukiwaniu starych 
cmentarzy wojennych

IIzzaabbeellaa NNoowwaakkoowwsskkaa
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W Zespole Szkó∏ Rolniczych w Lututowie
po dwóch latach zakoƒczono termomoderni-
zacj´ pi´ciu budynków szko∏y. By∏a to naj-
wi´ksza powiatowa inwestycja termomoder-
nizacyjna, o wartoÊci ponad 2200000 z∏
(obecnie trwajà jeszcze rozliczenia z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Ârodowiska 
i Gospodarki Wodnej w ¸odzi oraz Narodo-
wym Funduszem Ochrony Ârodowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, które
wspiera∏y finansowo inwestycj´). W ramach
projektu wymieniono wszystkie okna i drzwi
zewn´trzne, ocieplono Êciany budynków,
stropy, wymieniono pokrycia dachowe, zain-
stalowano nowoczesnà, ekologicznà kot∏ow-
ni´ opalanà biomasà i wymieniono ca∏à
instalacj´ centralnego ogrzewania. 

Okazale prezentujà si´ obecnie budynki
szko∏y, zw∏aszcza dawny dworek (dziÊ budy-
nek g∏ówny szko∏y) i budynek mieszkalny, na
które pokryto nowà czerwonà dachówkà.
Dzi´ki tej inwestycji o ponad 90% zmniejszy-
∏a si´ emisja szkodliwych gazów i py∏ów do
Êrodowiska, a ciep∏o do ogrzewania pomiesz-
czeƒ i wody uzyskiwane jest z ekologicznych
êróde∏, brykietów drewnianych. 

JednoczeÊnie rozpoczyna si´ w Zespole

Szkó∏ Rolniczych nowa inwestycja zwiàzana
z ekologià. Dzi´ki wspólnej inicjatywie szko-
∏y, powiatu wieruszowskiego i gminy Lutu-
tów przeprowadzone zostanà gruntowne
prace piel´gnacyjno-konserwacyjne w parku
podworskim, nale˝àcym obecnie do szko∏y.
Wniosek o dofinansowanie zadania, opraco-
wany na zlecenie dyrektora Zespo∏u Szkó∏
Rolniczych w Lututowie, przy wspó∏pracy
Wydzia∏u Rozwoju i Promocji Starostwa
Powiatowego w Wieruszowie, zosta∏ zaakcep-
towany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w ¸odzi,
który przyzna na ten cel ponad 202 000 z∏
dotacji. Starosta wieruszowski Andrzej Sza-
manek i Andrzej ˚óraw – cz∏onek zarzàdu
powiatu (obecnie przewodniczàcy Rady
Powiatu Wieruszowskiego) podpisali w tej
sprawie w  ostatnich dniach grudnia minio-
nego roku umow´ z funduszem. WartoÊç
zadania wynosi prawie 256 000 z∏. Pozosta∏e
Êrodki na to zadanie przeznaczà powiat wie-
ruszowski i gmina Lututów. Przeprowadzone
zostanà specjalistyczne zabiegi piel´gnacyjne
ciekawego, wiekowego drzewostanu parku.
Usuni´te zostanà samosiewy, uporzàdkowa-
ny teren parku i tereny wokó∏ szko∏y. Wyko-

nanie tych prac planuje si´ na I pó∏rocze tego
roku. Gospodarze obiektów majà nadziej ,́
˝e zadbany park z cennymi okazami drzew w
po∏àczeniu z odnowionymi elewacjami
budynków dawnego majàtku dworskiego
stworzà w centrum Lututowa urokliwe miej-
sce dla uczniów szko∏y i mieszkaƒców.     (w)

Aparat 
RTG ju˝ dzia∏a

D∏ugo oczekiwany, nowoczesny aparat
to badaƒ rentgenowskich dzia∏a ju˝ w szpi-
talu w Wieruszowie. Zakup nowego apara-
tu by∏ kolejnà du˝à inwestycjà w SP ZOZ 
i jednym z wymogów, aby SP ZOZ  w Wie-
ruszowie móg∏ w dalszym ciàgu realizowaç
us∏ugi medyczne na podstawie kontraktu 
z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Zakupiony zosta∏ uniwersalny, zdalnie ste-
rowany aparat RTG do radiografii i prze-
Êwietleƒ z cyfrowym systemem obróbki
obrazów, specjalistycznà cyfrowà kamerà 
i ciemnià automatycznà. 

Urzàdzenie wyprodukowa∏a japoƒska
firma Shimadzu. Aparatem mo˝na wyko-
nywaç zdj´cia tradycyjnà metodà odczyn-
nikowà, ale równie˝ stosowaç najnowocze-
Êniejsze obecnie cyfrowe metody obróbki.
Urzàdzenie jest dostosowane do potrzeb
szpitala i poradni funkcjonujàcych w SP
ZOZ w Wieruszowie. 

Koszt zakupu aparatu i modernizacji
pracowni rentgenowskiej  wyniós∏ ponad 1
milion z∏otych. Zakupu dokonano dzi´ki
pozyskaniu Êrodków z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, który sfi-
nansowa∏ 75% kosztów inwestycji, czyli
ponad 813 tysi´cy z∏otych, pozosta∏à
cz´Êç – prawie 272 tysiàce z∏otych przeka-
za∏ powiat wieruszowski.                      (w)

Wieruszowski szpital wzbogaci∏ si´ 
o nowoczesny aparat rentgenowski.

Powiatowe inwestycje ekologiczne 
w Zespole Szkó∏ Rolniczych w Lututowie

Odrestaurowany Nowy Rynek w ¸owiczu
otrzyma∏ pierwszà nagrod´ w konkursie na
najlepiej zagospodarowanà przestrzeƒ
publicznà w województwie ∏ódzkim.

Konkurs od trzech lat organizuje ∏ódzki
oddzia∏ Towarzystwa Urbanistów Polskich. 

W werdykcie napisano, ˝e komisja kon-
kursowa przyzna∏a honorowà nagrod´ 
w kategorii „zrewitalizowane przestrzenie
publiczne”. Nagrod´ przyznano za udanà,
uwzgl´dniajàcà walory historyczne i przy-
wracajàcà historyczny charakter, moderniza-
cj´ p∏yty Nowego Rynku. Jury konkursu
doceni∏o zw∏aszcza udokumentowanie fun-
damentów ratusza z odwzorowaniem jego
zarysów w posadzce ze szlachetnego materia-
∏u – wielobarwnej kostki granitowej. 

W trakcie prac restauratorskich uda∏o si´
przywróciç us∏ugowo-handlowy charakter
rynku przy jednoczesnym zachowaniu jego
rekreacyjnej funkcji, m.in. wprowadzono
atrakcyjne, stylizowane elementy ma∏ej archi-
tektury, niskiej zieleni i wody.

Uroczyste wr´czenie nagrody nastàpi∏o 
w styczniu w gmachu Wydzia∏u Zarzàdzania
Uniwersytetu ¸ódzkiego w ramach semina-
rium naukowego „Przestrzenie publiczne
¸odzi wobec wyzwaƒ metropolitarnych”.
Równorz´dnà nagrod´ z ¸owiczem zdoby∏a
∏ódzka Manufaktura w kategorii „nowo
wykreowane przestrzenie publiczne”. 
Do konkursu stan´∏o 7 podmiotów, a ∏owicki
Nowy Rynek zdoby∏ pierwsze miejsce wÊród
zg∏oszonych pi´ciu projektów.                  (rs)
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Nowy Rynek na medal
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Przyjazne szko∏y
Zarzàd powiatu w Be∏chatowie wprowa-

dza od 1 lutego system powiatowych gran-
tów oÊwiatowych na realizacj´ dodatko-
wych zadaƒ w szko∏ach i placówkach
oÊwiatowych, dla których organem prowa-
dzàcym jest powiat be∏chatowski. 

– Z grantów b´dziemy finansowaç m.in.
zadania zwiàzane z realizacjà programów
autorskich i innowacyjnych, dotyczàcych
pracy dydaktycznej i wychowawczej, pod-
noszàcych jakoÊç pracy szko∏y lub te˝ pla-
cówki oÊwiatowej. Chcemy w jak najszer-
szym zakresie zapewniç m∏odzie˝y uczàcej
si´ w naszych szko∏ach dodatkowe zaj´cia,
aby zagospodarowaç jej wolny czas oraz
pomóc realizowaç pasje i hobby – mówi
Jaros∏aw Brózda, starosta be∏chatowski.

Przez grant, którego realizacja mo˝e
podlegaç finansowaniu, nale˝y rozumieç
zadanie zwiàzane z realizacjà mi´dzyszkol-
nych programów rozwijajàcych zaintereso-
wania i uzdolnienia m∏odzie˝y, programów
zaj´ç pozalekcyjnych, projektów dotyczà-
cych dzia∏aƒ sportowych promujàcych
szko∏ ,́ Êrodowiskowych dzia∏aƒ zwiàza-
nych z profilaktykà patologii wÊród dzieci 
i m∏odzie˝y, ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem zjawisk brutalnoÊci ˝ycia, przemocy 
i przest´pczoÊci, uzale˝nieƒ oraz pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, ró˝nych
form wypoczynku po∏àczonego z realizacjà
atrakcyjnych programów wychowawczych 
i rekreacyjno-wypoczynkowych, które sà
kontynuacjà ca∏orocznej pracy wychowaw-
czej szko∏y czy te˝ placówki oÊwiatowej,
mi´dzyszkolnych imprez, festiwali, przeglà-
dów, konkursów, w szczególnoÊci w zakre-
sie edukacji europejskiej, kulturalnej, regio-
nalnej, obywatelskiej, prozdrowotnej, eko-
logicznej, filozoficznej, informatycznej,
promujàcych aktywnoÊç i twórcze osiàgni´-
cia dzieci i m∏odzie˝y, imprez artystycznych
o charakterze edukacyjnym, majàcych na
celu promowanie osiàgni´ç szko∏y i placów-
ki oÊwiatowej.

O przyznanie grantu mogà ubiegaç si´
nauczyciele zatrudnieni w szko∏ach i placów-
kach oÊwiatowych, dla których organem
prowadzàcym jest powiat be∏chatowski. 
Program realizacji zadania zwany grantem
mo˝e byç programem krótkoterminowym
lub d∏ugoterminowym, nie d∏u˝szym jednak
ni˝ 9 miesi´cy. W bud˝ecie powiatu na gran-
ty oÊwiatowe zarezerwowano 40 tysi´cy z∏o-
tych. Nale˝y dodaç, ˝e pod koniec 2006 r.
zarzàd powiatu w Be∏chatowie og∏osi∏ tak˝e
konkurs dla szkó∏ i placówek prowadzonych
przez powiat be∏chatowski o tematyce:
„Najciekawsze zaj´cia pozalekcyjne – pro-
jekt i realizacja”. Do wygrania szko∏y majà
∏àcznie 10 tysi´cy z∏otych.

Krzysztof Borowski

Be∏chatowskie starostwo, podobnie jak 
w 2006 roku, wystàpi do gmin powiatu be∏-
chatowskiego z propozycjà wspólnego
realizowania inwestycji na drogach powia-
towych. Wedle koncepcji starostwa, powiat
z gminami remonty na drogach przeprowa-
dzaç b´dzie przy udziale Êrodków finanso-
wych w proporcji pó∏ na pó∏.

– Powiat nie ma wystarczajàcych Êrod-
ków, aby wyremontowaç i podnieÊç stan-
dard wszystkich dróg, które ma w zarzà-
dzie, a ich d∏ugoÊç w naszym powiecie
wynosi 350 kilometrów – mówi Jaros∏aw
Brózda, starosta be∏chatowski. – Drogi
powiatowe stanowià jednà trzecià ca∏ej sieci
drogowych po∏àczeƒ w kraju. Ârednio prze-

mieszcza si´ po nich ponad 1000 pojazdów
na dob .́ Obs∏ugujà zarówno ruch lokalny,
jak te˝ tranzytowy, a niestety w konfronta-
cji z mo˝liwoÊciami dochodów w∏asnych
bud˝etów powiatowych nie mogà byç 
w odpowiednim tempie modernizowane.
Dlatego wychodzimy z propozycjà do gmin
naszego powiatu wspólnych dzia∏aƒ s∏u˝à-
cych podnoszeniu jakoÊci dróg. 

W ubieg∏ym roku wspólne inwestycje
drogowe „pó∏ na pó∏” ze starostwem zreali-
zowa∏y gminy Rusiec, Kluki i Dru˝bice.
Starostwo wspólnie z urz´dami gmin kon-
sultuje zakres prac, wysokoÊç nak∏adów 
i wybiera odcinki dróg do modernizacji.

Krzysztof Borowski

Drogi pó∏ na pó∏

Jaros∏aw Brózda, starosta be∏chatowski, oraz Edward Olszewski, wicestarosta, spotka-
li si´ z zawodnikami BOT Skry Be∏chatów, uczestnikami Mistrzostw Âwiata w Siatkówce
w Japonii: Piotrem Gruszkà, Mariuszem Wlaz∏ym oraz Jewgenijem Iwanowem. Starosto-
wie wr´czyli sportowcom nagrody i listy gratulacyjne. Z kolei siatkarze z∏o˝yli podpisy na
pi∏kach i koszulkach, które starostwo przeznaczy na licytacje charytatywne.                 kb
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Skromnà fasad´ kamienicy przy al. Ko-
Êciuszki 71 w ¸odzi zdobi niewielka, choç
z daleka czytelna tablica z napisem „Gymna-
zium A. Rothert 1878-1928”. DziÊ ta jubile-
uszowa inskrypcja niewiele ju˝ mówi ∏odzia-
nom, a odwiedzajàcym to miasto chyba jesz-
cze mniej. Tymczasem w wyró˝nionym nià
budynku mieÊci∏o si´ w latach 1897-1940
pierwsze w ¸odzi prywatne gimnazjum dla
dziewczàt. Jego poczàtki si´gajà 1878 r., kiedy
Emilia Remus, córka zgierskiego fabrykanta,
za∏o˝y∏a w ¸odzi dwuklasowà szko∏´ koedu-
kacyjnà o pi´cioletnim toku kszta∏cenia.

Pierwszà siedzibà szko∏y by∏ budynek przy
ul. Piotrkowskiej 118, ale ju˝ w 1897 r. znala-
z∏a pomieszczenia w nowo wybudowanym
gmachu przy ówczesnej Nowej Promenadzie.
Wraz z przeprowadzkà zmieni∏o si´ kierow-
nictwo. N´kana k∏opotami zdrowotnymi E.
Remus przekaza∏a szko∏´ Angelice (Anieli)
Rothert, swojej krewnej i wspó∏pracownicy,
absolwentce Niemieckiego Gimnazjum ˚eƒ-
skiego w Warszawie. Wtedy te˝ ustali∏ si´ pro-
fil placówki jako siedmioletniego gimnazjum
˝eƒskiego. Z∏agodzone w 1906 r. carskie prze-
pisy szkolne pozwoli∏y wprowadziç j´zyk nie-
miecki jako wyk∏adowy. Dzi´ki temu szko∏a
zyska∏a ogromnà popularnoÊç w Êrodowi-
skach niemieckiego mieszczaƒstwa i bur˝u-
azji nie tylko ¸odzi, ale i okolicznych miast
przemys∏owych. Wraz z otwartym w 1907 r.
po∏o˝onym niemal po sàsiedzku przy tej sa-
mej ulicy, m´skim ̧ ódzkim Gimnazjum Nie-
mieckim, sta∏a si´ ona jednà z najwa˝niej-
szych niemieckich szkó∏ Êrednich na terenach

zaboru rosyjskiego. Niestety, jako szko∏a o in-
nym ni˝ rosyjski j´zyku wyk∏adowym, gim-
nazjum A. Rothert nie mia∏o praw szko∏y
paƒstwowej. Uczennice, które chcia∏y otrzy-
maç Êwiadectwo paƒstwowe, pozwalajàce na
dalsze kszta∏cenie uniwersyteckie, musia∏y
koƒczyç dwie ostatnie klasy w szkole rosyj-
skiej. Aniela Rothert zatrudnia∏a wysoko
kwalifikowanà kadr´ nauczycielskà, otwartà
na nowe metody wychowawcze. Du˝à wag´
przywiàzywano do zachowania niemieckiego
charakteru placówki poprzez kultywowanie
tradycji narodowej, poszerzanie wiedzy z za-
kresu niemieckiej historii i kultury. 

Pierwsza wojna Êwiatowa zahamowa∏a
rozwój szko∏y, choç nauki nie przerwano.
W latach 1916-1917 z inicjatywy Marii Gun-
dlach, córki ∏ódzkiego pastora Rudolfa Gun-
dlacha, powsta∏o w gimnazjum ko∏o samo-
pomocy, skupiajàce uczennice klas starszych,
wra˝liwe na los kole˝anek z rodzin szczegól-
nie dotkni´tych skutkami wojny. Ze sk∏adek
cz∏onkiƒ i zebranych datków kupowano
odzie˝ i lekarstwa dla biedniejszych kole˝a-
nek, prowadzono akcj´ „szklanka mleka”.

Po odzyskaniu przez Polsk´ niepodleg∏oÊci
w 1918 r. szko∏a przekszta∏cona zosta∏a
w oÊmioklasowe gimnazjum realne z pe∏nymi
prawami paƒstwowej szko∏y Êredniej. Cztery
lata póêniej jej mury opuÊci∏y pierwsze matu-
rzystki. W 1922 roku wspó∏w∏aÊcicielem
szko∏y zosta∏ Bruno Guthke, Êwietny nauczy-
ciel fizyki, matematyki i chemii. W jego r´-
kach spocz´∏o te˝ kierownictwo szko∏y. Gdy
siedem lat póêniej mianowany zosta∏ dyrek-

torem m´skiego ¸ódzkiego Gimnazjum Nie-
mieckiego, placówk´ przej´∏a Stefania Te-
aschich. Nowa dyrektorka kontynuowa∏a li-
ni´ wytyczonà przez A. Rothert, która pomi-
mo przejÊcia na emerytur´ nadal aktywnie
wspiera∏a szko∏´ swoim doÊwiadczeniem. Ro-
snàca z roku na rok liczba uczennic spowo-
dowa∏a koniecznoÊç rozbudowy budynku
gimnazjum. W 1925 r. dobudowano boczne
skrzyd∏o, w którym pomieszczono aul ,́ sal´
gimnastycznà, trzy pracownie oraz herba-
ciarni .́

Szczególnà cechà gimnazjum Anieli Ro-
thert by∏a dba∏oÊç zarówno o wysoki poziom
nauczania, jak i o atmosfer´ w szkole, aby
dziewcz´ta czu∏y si´ w niej jak w rodzinie.
Dzi´ki dyrektorce gimnazjum, w szkole pa-
nowa∏ duch tolerancji i zrozumienia dla ró˝-
nych stylów ˝ycia. Dbano o szerokie hory-
zonty myÊlowe uczennic, czemu s∏u˝y∏o
zw∏aszcza istniejàce od 1923 r. ko∏o samo-
kszta∏ceniowe. Organizowano w jego ramach
wieczory dyskusyjne, literackie, muzyczne.
Redagowano gazetk´ szkolnà, pomagano so-
bie nawzajem w lekcjach, prowadzono zbiór-
ki na rzecz potrzebujàcych. Wiele troski po-
Êwi´cano rozwojowi fizycznemu i oÊwiacie
zdrowotnej wychowanek. Du˝à wag´ przy-
k∏adano do higieny szkolnej i osobistej. Szko-
∏a uczy∏a tak˝e zaanga˝owania spo∏ecznego
poprzez coroczne zbiórki odzie˝y, ksià˝ek,
˝ywnoÊci, z których czeÊç rozdawano potrze-
bujàcym w ¸odzi, a cz´Êç przekazywano
PCK. Nad dzia∏alnoÊcià charytatywnà po-
nad 25 lat sprawowa∏a piecz´ sama Aniela
Rothert. W 1925 r. zawiàza∏o si´ Towarzy-
stwo Wspierania Gimnazjum A. Rothert.
Zbiera∏o ono Êrodki na rozwój szko∏y i wypo-
sa˝anie jej w ró˝ne pomoce dydaktyczne.
Gromadzony fundusz pozwoli∏ przetrwaç
kryzysowe lata 1923-1934 i 1930-1933, kiedy
zasilano z niego kas´ szko∏y czesnym za
uczennice.

Przeprowadzona w 1933 r. reorganizacja
szkolnictwa w Polsce zmieni∏a struktur´ gim-
nazjum poprzez wydzielenie z niego szeÊcio-
klasowej szko∏y powszechnej z niemieckim j´-
zykiem wyk∏adowym oraz czteroletniego
gimnazjum. Powsta∏ te˝ projekt utworzenia
liceum o profilu humanistycznym, jednak
wybuch wojny uniemo˝liwi∏ zrealizowanie te-
go zamierzenia. We wrzeÊniu 1939r. gimna-
zjum podporzàdkowano niemieckim w∏a-
dzom okupacyjnym, a z koƒcem marca 1940
r., po przeprowadzeniu ostatniego w jego
dziejach egzaminu dojrza∏oÊci, zamkni´to. 

Krzysztof Woêniak

¸ódzkie gimnazjum Anieli Rothert

Szko∏a Anieli Rothertowej z lat ok. 1908-1910. WÊród nauczycieli, m.in.: panna Wojciechowska,
p. Dickmann, p. Aniela Rothert, p. Lange, p. Müller. WÊród uczennic, m.in.: Emma Michel,

Elli Schweikert, Olga Lange, Dagmara Sztark, Wanda Gàsiorowska, Anna Szopiec.
Fotografia pochodzi ze zbiorów prywatnych. 

Szko∏a Anieli Rothertowej z lat ok. 1908-1910. WÊród nauczycieli, m.in.: panna Wojciechowska,
p. Dickmann, p. Aniela Rothert, p. Lange, p. Müller. WÊród uczennic, m.in.: Emma Michel,

Elli Schweikert, Olga Lange, Dagmara Sztark, Wanda Gàsiorowska, Anna Szopiec.
Fotografia pochodzi ze zbiorów prywatnych. 
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Jednym z elementów polityki okupacyj-
nej III Rzeszy podczas II wojny Êwiatowej,
majàcej na celu eksterminacj´ ludnoÊci
rodzimej, by∏o tworzenie oÊrodków przy-
musowego odosobnienia. Umieszczano
tam cywilów decyzjà policji bezpieczeƒstwa
bàdê innych w∏adz hitlerowskich. Do takich
oÊrodków nale˝à mi´dzy innymi obozy
przejÊciowe, przesiedleƒcze oraz wi´zienia.
Jedno z takich miejsc – Rozszerzone Wi´-
zienie Policyjne – za∏o˝ono w pó∏nocnej
cz´Êci ¸odzi na Radogoszczu. ¸ódê w pla-
nach w∏adz niemieckich zajmowa∏a szcze-
gólne miejsce. Mia∏a staç si´ wzorcowym
terenem eksperymentalnym, zwiàzanym 
z likwidacjà polskoÊci na terenach Rzeczy-
pospolitej, wcielonych do III Rzeszy. Opisy-
wane wi´zienie utworzono w grudniu 1939
roku w dawnej fabryce Samuela Abbego 
u zbiegu dzisiejszych ulic Zgierskiej i Sowiƒ-
skiego. Powsta∏a placówka by∏a wi´zieniem
m´skim o charakterze przejÊciowym, do
którego kierowano aresztantów z innych
wi´zieƒ i miejsc odosobnienia z ca∏ego mia-
sta. Pierwszà grup´ stanowili wi´êniowie 
z likwidowanego gestapowskiego obozu
przejÊciowego w fabryce Micha∏a Glazera
przy ulicy Krakowskiej 55 (dzisiaj teren
Fabryki PierÊcieni T∏okowych przy 
ul. LiÊciastej 17). Byli to g∏ównie nauczycie-
le, dzia∏acze kultury oraz urz´dnicy, aresz-
towani podczas akcji represyjnej wymierzo-
nej w ∏ódzkà inteligencj .́ Wi´kszà cz´Êç
przetrzymywanych w fabryce Abbego sta-
nowili aresztowani za przest´pstwa prze-
ciwko III Rzeszy, mi´dzy innymi uciekinie-
rzy z robót przymusowych, nielegalnie
przekraczajàcy granic´ mi´dzy Generalnà
Gubernià a III Rzeszà, rozprowadzajàcy
nielegalnà ˝ywnoÊç oraz zatrzymani 
w ∏apankach na ulicach ¸odzi. 

W Radogoszczu przetrzymywano jedno-
czeÊnie oko∏o tysiàca osób, które rozkwate-
rowano w trzech salach, zajmujàcych po
jednym pi´trze budynku g∏ównego. Na
pierwszej kondygnacji przetrzymywano
wi´êniów pochodzenia niemieckiego, wyka-
zujàcych propolskie sympatie, drugie pi´tro
zajmowali wi´êniowie Kriminalpolizei, naj-
wy˝sze zaÊ wi´êniowie Gestapo. Na parte-
rze umieszczone by∏y wi´zienne warsztaty. 

Radogoskie wi´zienie cechowa∏o wyjàt-
kowe okrucieƒstwo wobec przetrzymywa-
nych. Podczas tortur zdzierano skór´
szczotkami ry˝owymi, ∏amano palce oraz
wybijano oczy. Do najwi´kszego bestial-
stwa ze strony hitlerowców dosz∏o oko∏o
pó∏nocy z 17 na 18 stycznia 1945 roku.

Wtedy to, podpalajàc wi´zienie, dokonano
zbiorowego mordu na bezbronnych Pola-
kach. W nieludzkich m´czarniach zgin´∏o
˝ywcem w p∏omieniach blisko tysiàc pi´çset
osób. Ci, którzy próbowali si´ ratowaç ska-
czàc przez okna, rozstrzeliwani byli z kara-
binów maszynowych poustawianych na
dziedziƒcu wi´zienia. Piek∏o to prze˝y∏o
oko∏o trzydziestu osób. Kilka z nich ukry∏o
si´ w rezerwuarze wody umieszczonym na
najwy˝szej kondygnacji klatki schodowej
dawnej fabryki. Ofiary mordu pochowano
w zbiorowej mogile na pobliskim cmenta-
rzu rzymskokatolickim Êwi´tego Rocha.
Ironià losu jest, ˝e niespe∏na kilka godzin
po tragedii do ¸odzi wkroczy∏a Armia
Czerwona, wyzwalajàc miasto spod okupa-
cji hitlerowskiej. Istniejà doniesienia Êwiad-
ków, i˝ kilka czo∏gów radzieckich wjecha∏o
od strony Zgierza do ¸odzi ju˝ 17 stycznia,
a wi´c w przeddzieƒ tragedii. Rosjanie skr´-
cili oko∏o pi´ciuset metrów na pó∏noc od
radogoskiego wi´zienia w dzisiejszà alej´
W∏ókniarzy i omin´li t´ cz´Êç miasta. Byç
mo˝e nie dosz∏oby do tej masakry, gdyby
wojsko pojecha∏o dalej w kierunku po∏u-
dniowym ulicà Zgierskà.  

Wspó∏czeÊnie w miejscu hitlerowskiego
wi´zienia znajduje si´ Muzeum Martyrolo-
gii, b´dàce oddzia∏em Muzeum Tradycji
Niepodleg∏oÊciowych w ¸odzi. Jest to naj-
wa˝niejsze na terenie miasta miejsce pami´-
ci narodowej. Utworzone tutaj mauzoleum
powsta∏o wed∏ug projektu Tadeusza Herbu-
ta w 1961 roku. G∏ównym jego akcentem

jest usytuowany przed bramà g∏ównà 
30-metrowy obelisk w kszta∏cie iglicy pro-
jektu Tadeusza ¸odzianego, w dolnej cz´Êci
symbolicznie przedstawiajàcy m´czeƒstwo
wi´êniów Radogoszcza. Kompleks tworzà
budynki dawnego wi´zienia, opasane
murem z umieszczonymi w naro˝ach wie-
˝yczkami wartowniczymi oraz du˝ym pla-
cem apelowym wewnàtrz. W jednym 
z budynków umieszczone sà sale ekspozy-
cyjne muzeum, drugi zachowany w formie
trwa∏ej ruiny ma byç przestrogà przed
wydarzeniami podobnymi do tych z 1945
roku. W sercu dawnego wi´zienia umiesz-
czono symboliczny marmurowy sarkofag,
na którym wyryto tekst: 

„Tu spoczywamy zamordowani w przed-
dzieƒ wolnoÊci.

Imiona i cia∏a zabra∏ nam ogieƒ.
˚yjemy tylko w waszej pami´ci.
Niechaj Êmierç tak nieludzka nie powtó-

rzy si´”
oraz pi´ciometrowy krzy˝, który poÊwi´ci∏
w 1990 roku ordynariusz ∏ódzki arcybiskup
W∏adys∏aw Zió∏ek. Muzeum prezentuje
bogatà ekspozycj´ poÊwieconà zbrodni
radogoskiej oraz martyrologii narodu pol-
skiego w czasie II wojny Êwiatowej. Od 2003
roku znajduje si´ tam równie˝ interesujàca
wystawa „¸ódê i ziemia ∏ódzka w okresie
wojny i okupacji 1939-1945”.

Mimo up∏ywu szeÊçdziesi´ciu dwóch lat
Radogoszcz – „∏ódzkie Auschwitz” nadal
pozostaje symbolem cierpienia i przeÊlado-
waƒ narodu polskiego. Niech kolejna rocz-
nica m´czeƒskiej Êmierci naszych rodaków
b´dzie przestrogà przed totalitaryzmem 
i niesionym przez niego z∏em.

Piotr Machlaƒski

Tragedia radogoska



Sport

Miniony rok w sporcie by∏ pó∏metkiem
olimpiady, rozumianej jako czteroletni cykl
mi´dzy igrzyskami. Dwa lata po Atenach
2004 i dwa lata przed Pekinem 2008 to zna-
komity moment, aby spojrzeç w przód, 
na olimpijskie szanse sportowców naszego
regionu. Igrzyska, które za 20 miesi´cy roz-
pocznà si´ w stolicy Chin, wywo∏ujà
powszechnà mobilizacj .́ Sportowy Êwiat 
z niepokojem oczekuje na nienotowanà 
w historii ofensyw´ gospodarzy. Czy spor-
towcy z województwa ∏ódzkiego mocniej
ni˝ w Sydney i Atenach zaakcentujà swojà
rol´ w reprezentacji Polski? Wszystko wska-
zuje na to, ˝e tak b´dzie, mimo p∏ynàcych 
z ró˝nych kierunków narzekaƒ na brak
gwiazd i odp∏yw talentów. Jest bowiem
kilka indywidualnoÊci, które brawurowo
walczà o miejsca w krajowej elicie. M∏odzi
zawodnicy bardzo liczà w roku przedolim-
pijskim na popraw´ klimatu wokó∏ sportu,
a s∏owa nowej wiceprezydent ¸odzi Hanny
Zdanowskiej, odpowiedzialnej za sprawy
sportu, wypowiedziane podczas op∏atka 
z arcybiskupem W∏adys∏awem Zió∏kiem 
i kapelanem sportu archidiecezji ∏ódzkiej
Paw∏em Mizio∏kiem w Muzeum Sportu 
i Turystyki sk∏aniajà do optymizmu: 
– Marzy mi si´ – powiedzia∏a pani wicepre-
zydent – ˝eby wykszta∏ceni i wysportowani
∏odzianie promowali miasto przez
sport. Po raz pierwszy w historii

mamy a˝ czworo p∏ywaków

MKS Trójka, którzy majà podstawy Êniç 
o olimpiadzie. Jedynym ∏ódzkim olimpij-
czykiem w p∏ywaniu pozostaje Jerzy
Boniecki, który startowa∏ na igrzyskach 
w Helsinkach 1952. W jego Êlady chcà iÊç
podopieczni trenera Marka M∏ynarczyka:
Aleksandra Urbaƒczyk (od trzech lat utrzy-
muje si´ na podium mistrzostw Europy),
Mateusz Matczak (mistrz i wicemistrz Êwia-
ta m∏odzie˝owców), Marcin Babuchowski
(w minionym roku zrobi∏ najwi´ksze post´-
py w krajowej czo∏ówce) i Luiza Hryniewicz
(czo∏owa ˝abkarka kontynentu wÊród
juniorek). P∏ywacy nie sà rozpieszczani
warunkami, nie majà basenu 50-metrowego
ani wizji na jego rych∏e powstanie, a ich tre-
nerzy muszà toczyç istne wojny z urz´dni-
kami o ka˝dà godzin´ treningu na p∏ywalni.
Mimo to robià post´py, a wspomnianà
czwórk´ dzieli od minimów na igrzyska ju˝
nie wi´cej ni˝ 2 sekundy. Mocnà pozycj´ 
w kraju majà lekkoatleci z naszego regionu.
Czterystumetrowcy AZS ¸ódê (trener
Krzysztof W´glarski): Daniel Dàbrowski 
i Piotr K´dzia przywo˝à ju˝ medale 
z mistrzostw Europy i Êwiata seniorów 
(w sztafecie). Pi´kna perspektywa rysuje si´
przed sprinterem Mateuszem Plutà (BKL
Be∏chatów). Wy˝ej ni˝ w jego wieku Artur

Partyka skacze brylant – jak
twierdzà trenerzy – Sylwester

Bednarek (RKS Ruda).
Podopieczny trenera

Lecha Krakowiaka 
z RKS Ruda by∏ najlep-
szy wÊród Polaków 

w tegorocznym

memoriale Kusociƒskiego i wygra∏ m.in. 
z mistrzem Êwiata seniorów, a tak˝e zdoby∏
z∏oty medal ogólnopolskiej olimpiady m∏o-
dzie˝y. Na mistrzostwach Êwiata zajà∏
czwarte miejsce, ale technikà, predyspozy-
cjami psychicznymi i warunkami fizyczny-
mi zachwyca zagranicznych ekspertów. 
O drugiej olimpiadzie marzy tak˝e inny
skoczek Robert Wolski (MLKA ¸´czyca).
Zaskoczy∏ progresjà wyników Êredniody-
stansowiec RKS Ruda Adam Kszczot. 
W Êwiatowej czo∏ówce utrzymuje si´ ∏ucz-
niczka piàtki Zgierz Justyna Mospinek.
Nabiera doÊwiadczenia i w minionym roku
zosta∏a sklasyfikowana na drugim miejscu
w rankingu europejskim i na szóstym 
w Êwiatowym. Znakomicie rozwijajà si´ ci´-
˝arowcy: Karol Kaczmarczyk z Radomska
i Micha∏ Marczak z Zapory ˚ychlin i jeÊli
nadal b´dà zak∏adaç na sztang´ coraz wi´k-
sze ci´˝ary, to mogà tak˝e wsiàÊç w samolot
do Pekinu. Olimpijskie tradycje kajakarzy
górskich LKK Drzewica chce kontynuowaç
Dawid Bartos, mistrz Êwiata juniorów,
który wp∏ynà∏ ju˝ do czo∏ówki krajowej
seniorów. Trudno sobie wyobraziç repre-
zentacj´ Polski siatkarzy bez be∏chatowian 
z BOT Skry, szczypiornistek bez piotrko-
wianek, koszykarek bez pabianiczanek 
i ∏odzianek, a waterpolistów bez ∏odzian.
Nie wiadomo jednak, czy nasze zespo∏y
zakwalifikujà si´ do turnieju olimpijskiego
w grach. Pewniakiem mo˝na byç tylko w
odniesieniu do siatkarzy. Przeglàd olimpij-
skich szans sportowców regionu ∏ódzkiego
wypada wi´c budujàco. Do igrzysk jeszcze
sporo czasu, ale dopiero ten rok wykreuje
murowanych kandydatów. 

Olimpijskie marzenia
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Luiza Hryniewicz z MKS Trójka ¸ódê 
marzy o miejscu w samolocie do Pekinu 

Fot. Grzegorz Ga∏asiƒski

Marek Kondraciuk 
„Dziennik ¸ódzki“ 


