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Od 11 do 15 kwietnia 2007 roku delegacja wojewódz-
twa ∏ódzkiego, które reprezentowa∏ wicemarsza∏ek

Stanis∏aw Olas, przebywa∏a z oficjalnà wizytà w Odessie.
Okazjà do wyjazdu by∏y V Mi´dzynarodowe Targi Tury-
styki Biznesowej „Tourmarket 2007”, do uczestnictwa 
w których nasz region dosta∏ zaproszenie wystosowane
przez gubernatora obwodowej administracji odeskiej
Iwana Wasilewicza P∏aczkowa. Podczas wizyty wicemar-
sza∏ek Stanis∏aw Olas spotka∏ si´ z gubernatorem obwodu
odeskiego oraz przedstawicielami kilku regionów 
odeskich. Tematem rozmów by∏y potencjalne obszary
wspó∏pracy gospodarczej pomi´dzy regionami.

Delegacja ∏ódzka odwiedzi∏a Konsulat Generalny w Odes-
sie, gdzie spotka∏a si´ z panià konsul Anettà Sondej. Podczas
wizyty poruszano sprawy zwiàzane z mo˝liwoÊcià nawiàza-
nia wspó∏pracy mi´dzy firmami z regionu ∏ódzkiego 
i odeskiego i problemami dotyczàcymi mo˝liwoÊci otwiera-
nia polskich przedsi´biorstw w Odessie.

W czasie spotkania z polskim katolickim biskupem 
Bronis∏awem Biernackim poruszano tematyk´ dotyczàcà
miejscowej Polonii.

W czasie targów i na spotkaniach z w∏adzami oraz przed-
stawicielami biznesu z powiatów tarutyƒskigo i bi∏gorod-
dniestrowskiego delegacja województwa ∏ódzkiego mia∏a
mo˝liwoÊç zaprezentowania walorów naszego regionu.

Przedstawiciele miejscowego biznesu zadeklarowali ch´ç
nawiàzania wspó∏pracy z polskimi przedsi´biorcami.

J.B.

Bli˝ej Odessy



Artur J. Bagieƒski 
klub radnych PSL

Przemys∏aw J. B∏aszczyk 

klub radnych PiS
Andrzej F. Chowis 

klub radnych PSL
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klub radnych PiS
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klub radnych PiS
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klub radnych PO
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klub radnych PO
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klub radnych PSL
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klub radnych PiS
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klub radnych LiD
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klub radnych LiD
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klub radnych PiS
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klub radnych PO
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klub radnych Samoobrona RP
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klub radnych LiD
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klub radnych PSL
Grzegorz J. Michalak 

klub radnych PiS
S∏awomir Mi∏ek

klub radnych Samoobrona RP 
Irena M. Nowacka 

klub radnych LiD
Stanis∏aw P. Olas 

klub radnych PSL

Wiktor ¸. Olszewski 

klub radnych PO

Jacek Popecki

klub radnych Samoobrona RP
Waldemar I. Przyrowski 

klub radnych PO

Pawe∏ KwaÊniak

klub radnych PiS

Agata J. Sadowska 

klub radnych PO
Jerzy A. Stasiak

klub radnych PiS
Marek Trzciƒski

klub radnych PO

Wojciech K. Walczak 

klub radnych PiS
Stanis∏aw Witaszczyk

klub radnych PSL
Grzegorz Wojciechowski 

klub radnych PiS
Jan Wojtera 

klub radnych Samoobrona RP
Jacek P. Zacharewicz 

klub radnych PO
Wojciech S. Zarzycki 

klub radnych PiS

RADNI III KADENCJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ¸ÓDZKIEGO



XIX ¸ÓDZKIE SPOTKANIA BALETOWE 2007

19th  LODZ INTERNATIONAL BALLET FESTIVAL

Pod honorowym patronatem Marsza∏ka Województwa ¸ódzkiego
W¸ODZIMIERZA FISIAKA

Organizator:
Teatr Wielki w ¸odzi

Dyrektor festiwalu:
Stanis∏aw Dyzbardis

Wspó∏organizatorzy:
Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi
Prezydent ¸odzi Jerzy Kropiwnicki

Mi´dzynarodowy festiwal baletowy – ¸ódzkie Spotkania Baletowe – odb´dzie si´ w ¸odzi ju˝ po
raz dziewi´tnasty i, jak poprzednie, ma za zadanie artystycznà prezentacj´ tego, co w Êwiatowym
balecie ostatnich lat najlepsze i najatrakcyjniejsze. W dotychczasowych edycjach festiwalu bra∏y
udzia∏ wszystkie najbardziej znaczàce Êwiatowe grupy baletowe, poczàwszy od Baletu XX Wieku
Maurice’a Béjarta i Baletu Rambert, poprzez Sadlers Wells Royal Ballet i Nederlands Dans The-
ater, po Batsheva Dance Company, Teatr Baletu Borysa Ejfmana i Cullberg Ballet. 
Tak˝e tegoroczne ¸ódzkie Spotkania Baletowe zapowiadajà si´ interesujàco i atrakcyjnie. 
Festiwal potrwa od 12 maja do 3 czerwca, a w tegorocznym programie spotkaƒ baletowych znajdzie
si´ dziewi´ç zespo∏ów baletowych: pi´ç zagranicznych i cztery polskie. Festiwal zainauguruje Teatr
Wielki w ¸odzi premierà baletu „Kopciuszek” z muzykà Gioacchino Rossiniego w realizacji Gior-
gio Madii. W nast´pnych dniach zobaczymy tak˝e s∏awny Cullberg Ballet (Szwecja), rewalacyjny
zespó∏ Complexions Contemporary Ballet (USA), a tak˝e Korea National Ballet Company, Ballet
National de Marseille (Francja), W´gierski Balet Narodowy oraz grupy baletowe z Paƒstwowej
Opery Ba∏tyckiej w Gdaƒsku, Teatru Wielkiego z Poznania oraz Teatru Wielkiego – Opery Naro-
dowej w Warszawie. Na tegorocznym festiwalu pojawià si´ wi´c z jednej strony - spektakle filarów
Êwiatowej choreografii, jak George Balanchine, John Cranko, Mats Ek, Jerome Robbins, a z dru-
giej – wspó∏czesnych m∏odych gwiazd Êwiatowego baletu jak Dwight Rhoden, Desmond Richardson
i David Dawson.

XIX ¸ÓDZKIE SPOTKANIA
BALETOWE 2007

19th LODZ INTERNATIONAL
BALLET FESTIVAL

12 i 13 maja   
TEATR WIELKI W ¸ODZI
godz. 19.00
KOPCIUSZEK  premiera
choreografia - Giorgio Madia
muzyka - G. Rossini

15 i 16  maja 
CULLBERG BALLET  (Szwecja)
godz. 20.00
ALUMINIUM                       
choreografia - Mats Ek 
muzyka - J. Adams                             
WALKING  MAD         
choreografia - Johan Inger
muzyka - M. Ravel, A. Pärt

17 maja  
CULLBERG BALLET
godz. 20.00
BLANCO                               
choreografia - Johan Inger    
muzyka - E. Rapee/L. Pollack, S. Levin
WALKING MAD
choreografia - Johan Inger
muzyka - M. Ravel, A. Pärt

19 maja 
COMPLEXIONS CONTEMPORARY
BALLET (USA)
godz. 19.00                 

akt I
HISSY FITS                         
choreografia - Dwight Rhoden
muzyka - J. S. Bach
akt II
GONE
choreografia - Dwight Rhoden
muzyka - Odetta
THE CYCLICAL HOUR
choreografia - Dwight Rhoden
muzyka - A. Piazzolla
AVE MARIA
choreografia - Dwight Rhoden
muzyka – G. Caccini
SHOWMAN'S GROOVE
choreografia - Dwight Rhoden
muzyka - I. i  G.Gershwin, C. Adams 

SOLO
choreografia - Dwight Rhoden
muzyka  - Prince
akt III 
PRETTY GRITTY SUITE
choreografia - Dwight Rhoden
muzyka - collage

20 maja
COMPLEXIONS CONTEMPORARY
BALLET (USA)
godz. 19.00
akt I
HISSY FITS                         
choreografia - Dwight Rhoden
muzyka – J .S. Bach
akt II
GONE
choreografia - Dwight Rhoden
muzyka – Odetta

TOIS
choreografia - Dwight Rhoden
muzyka – collage
FRANKLY
choreografia - Dwight Rhoden
muzyka - Aretha Franklin
THIS HEART                            
choreografia - Matthew Prescott
muzyka - S. O'Connor
SOLO
choreografia - Dwight Rhoden
muzyka - Prince
akt III
RED (The Force)
choreografia - Dwight Rhoden

muzyka - collage

22 i 23 maja
KOREA NATIONAL BALLET
COMPANY
godz. 19.00
JEZIORO ¸AB¢DZIE
choreografia - Jurij Grigorowicz
muzyka - P. Czajkowski

25 maja
TEATR WIELKI - OPERA
NARODOWA W WARSZAWIE
godz.19.00
ONIEGIN
choreografia - John Cranko

muzyka - P. Czajkowski

26 maja  
PA¡STWOWA OPERA BA ŢYCKA 
W GDA¡SKU
godz. 20.00

EDITH
choreografia - S∏awomir Gidel
muzyka - collage

27 maja
TEATR WIELKI im. Stanis∏awa
Moniuszki w POZNANIU
godz.19.00
PRÓBA
choreografia – Antal Fodor
muzyka – J. S. Bach, G. Presser

29 i 30 maja 
BALLET NATIONAL DE MARSEILLE
(Francja)
godz. 20.00
WIECZÓR BALETOWY 
MORNING GROUND
choreografia - David Dawson 
muzyka - F. Chopin
APOLLON MUSAGETE
choreografia - George Balanchine
muzyka - I. Strawiƒski
IN G MAJOR
choreografia - Jerome Robbins
muzyka -  M. Ravel

2 i 3 czerwca 
THE HUNGARIAN NATIONAL BALLET
godz. 19.00
THE BALLET COMPANY
OF THE HUNGARIAN STATE
OPERA (W´gry)
dyrektor baletu - Gabor Kévéhazi
POSKROMIENIE Z¸OÂNICY
choreografia - Lászlo Seregi
muzyka - K. Goldmark O
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kwiecieƒ 2007
Poczàtków nowo˝ytnej turystyki mo˝na by upatrywaç w wyprawach Beduinów, którzy

w ciàgu stu lat objechali na swoich s∏ynnych arabach tereny od Atlantyku do granic Indii,
wyczynach wikinga Leifa Erikssona, który na d∏ugich ∏odziach dotar∏ podobno do a˝ wy-
brze˝y Ameryki, oraz eskapadzie Wilhelma Zdobywcy do Anglii. Jednak prawdziwà pionier-
kà trampingu na wielkà skal´ by∏a hiszpaƒska królowa Izabela I Kastylijska (1451-1504),
która wys∏a∏a Krzysztofa Kolumba do Ameryki bez wa˝nej wizy wjazdowej. Po drodze jego
˝aglowce „Nina”, „Pinta” i „Santa Maria” zawadzi∏y jeszcze o Kanary, a potem ju˝ bez
przeszkód dotar∏y na pla˝e Haiti, Kuby i Bahamów. W∏oskiemu ˝eglarzowi tak si´ spodoba∏
Nowy Âwiat, ̋ e pop∏ynà∏ tam jeszcze trzy razy. Z ostatniej wyprawy wróci∏ co prawda w kaj-
danach, bo by∏ cz∏owiekiem chciwym, ale wystarczy dziÊ wejÊç do bazyliki Santa Maria
Maggiore w Rzymie, aby si´ przekonaç, ̋ e nie pozosta∏ d∏u˝ny w∏adzy papieskiej i za poÊred-
nictwem królowej Izabeli wyjàtkowo hojnie jà obdarowa∏ za poparcie swojego nowatorskie-
go pomys∏u sp´dzenia szeÊciu miesi´cy urlopu na ˝aglach i w siodle, w iÊcie ekologicznym
otoczeniu.

Kolumbowi nie uda∏o si´ op∏ynàç Êwiata i dowieÊç, ̋ e Ziemia jest okràg∏a. Zrobili to m.in.:
portugalski podró˝nik Ferdynand Magellan (wyp∏yn´∏o 5 okr´tów z 265 marynarzami,
a wróci∏ jeden z osiemnastoma ludêmi) i znacznie póêniej, ale samotnie na ma∏ej ∏ódce, pol-
ski ˝eglarz Leonid Teliga. Ma si´ rozumieç, ˝e okolicznoÊci, pobudki, cele i skutki tych wy-
praw nie podlegajà porównaniu, jednak wspólne wydajà si´ byç: niepohamowana niczym
ch´ç poznania innego Êwiata, obcych ludzi, dorobku ich kultur i stanu cywilizacji. Warto
wspomnieç, ˝e w tamtym okresie Vasco da Gama odkry∏ wreszcie drog´ morskà do Indii,
a Francisco Pizarro paƒstwo Inków. I dlatego ci podró˝nicy znajdujà si´ w panteonie posta-
ci, które mia∏y najwi´kszy wp∏yw na dzieje ludzkoÊci. Bez wzgl´du na metody, którymi si´
pos∏ugiwali, aby si´ przekonaç, jaki jest tamten Êwiat. I ˝eby prze˝yç.

Naturalnie, wspó∏czesna turystyka piesza, konna, kajakowa i rowerowa nie ma nic wspól-
nego z ciekawoÊcià, odwagà, determinacjà i osiàgni´ciami ludzi czasów Krzysztofa Kolum-
ba. No, mo˝e z wyjàtkiem czynu, jakiego dokona∏ Jurij Gagarin.

W∏odzimierz MieczkowskiW numerze:

Artyku∏y o tematyce 
ekologicznej dofinansowane sà 

ze Êrodków WFOÂiGW w ¸odzi
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Jeszcze kilka, kilkanaÊcie lat temu sfor-
mu∏owanie „∏ódzka turystyka” wzbudzi∏o-
by pewnie szczere zdziwienie wÊród wi´k-
szoÊci turystów i organizatorów imprez tu-
rystycznych. ¸ódê i jej okolice by∏y po-
strzegane – nawet przez tzw. ekspertów od
spraw turystyki – jako teren nieciekawy,
posiadajàcy zaledwie kilka obiektów i im-
prez, które warto odwiedziç. W przewod-
nikach ogólnopolskich w miejscu ¸odzi
i województwa ∏ódzkiego zazwyczaj mo˝-
na by∏o znaleêç albo „bia∏à plam´”, albo
szczàtkowe i przestarza∏e informacje
o obiektach, takich jak: Arkadia – Niebo-
rów, Oporów, Walewice, ¸´czyca z Tu-
mem, O˝arów, Piotrków Trybunalski, ¸o-
wicz, Inow∏ódz. Sama stolica regionu by∏a
postrzegana jako miasto szare, fabryczne,
niewarte zwiedzania. Nieliczne informacje
o Ksi´˝ym M∏ynie, pa∏acu i fabryce Izaaka
Poznaƒskiego, ulicy Piotrkowskiej, cmen-
tarzu ˝ydowskim czy pojedynczych innych
obiektach wzbudza∏y szczere zdziwienie:
„to w ¸odzi mo˝na coÊ takiego zoba-
czyç?”. Luk´ t´ powoli wype∏nia∏y regio-
nalne przewodniki i foldery ukazujàce si´
na poczàtku lat 60. i 70.

Jak wiele si´ od tego czasu zmieni∏o!
W przewodnikach ogólnopolskich odnaj-
dziemy coraz liczniejsze informacje
o atrakcjach turystycznych ¸odzi i regio-
nu. Ukazuje si´ coraz wi´cej folderów
i ulotek propagujàcych najciekawsze miej-
sca w ¸ódzkiem warte odwiedzenia. 

Co istotne, mówi si´ i pisze o miejscach,
a nie tylko o obiektach wartych zwiedze-
nia. To istotna zmiana jakoÊciowa, wska-
zujàca na rozwój turystyki w regionie ∏ódz-
kim. I choç do tej pory nie ukaza∏ si´ jesz-
cze nowy, z aktualnymi informacjami,
przewodnik po regionie ∏ódzkim, to ta kr´-
pujàca sytuacja ma si´ wkrótce zmieniç.

Istotnà rol´ w propagowaniu walorów
przyrodniczo-krajoznawczych odegra∏y
i nadal odgrywajà parki krajobrazowe. Ich
dzia∏alnoÊç edukacyjna i wydawnicza spo-
wodowa∏a szersze upowszechnienie wiedzy
o walorach przyrodniczych, krajobrazo-
wych i kulturowych ziemi ∏ódzkiej, zarów-
no wÊród mieszkaƒców województwa, 
jak i na forum ogólnopolskim.

OczywiÊcie oprócz zmian pozytywnych,
dostrzegalnych szczególnie na terenie zie-
mi wieruszowskiej, sieradzkiej, w okoli-
cach Spa∏y, Zalewu Sulejowskiego (znaj-
duje si´ tam najlepszy camping w Polsce!),
ziemi zgierskiej, jest jeszcze wiele do zro-
bienia. Przede wszystkim w dalszym ciàgu
brakuje nam dostatecznej infrastruktury
turystycznej, poczàwszy od odpowiednio
oznakowanych szlaków wraz z ich konser-
wacjà, a skoƒczywszy na wyznaczeniu no-
wych interesujàcych tras. Pojawia si´ coraz
wi´ksza liczba szlaków rowerowych i kon-
nych, ale jest to kropla w morzu potrzeb.
Poza tym nie sztukà jest wyznaczenie tra-
sy, lecz utrzymanie jej w nale˝ytym stanie,
a to ju˝ pozostawia wiele do ˝yczenia.

W dalszym ciàgu posiadamy nielicznà ba-
z´ noclegowà, zw∏aszcza o Êrednim stan-
dardzie, w wi´kszoÊci niedostosowanà do
osób niepe∏nosprawnych i starszych. Bra-
kuje równie˝ wykszta∏conej kadry tury-
stycznej – zw∏aszcza przewodników – z do-
brà znajomoÊcià j´zyków obcych, a tak˝e
odpowiednio przygotowanych do pracy
z osobami niepe∏nosprawnymi (np. znajo-
moÊç j´zyka migowego). Potrzebna jest
tak˝e ustawicznie ulepszana akcja promu-
jàca województwo ∏ódzkie jako region
atrakcyjny turystycznie, skierowana za-
równo do polskiego, jak i zagranicznego
turysty. Na koniec – tak naprawd´ nie po-
siadamy w województwie spójnego syste-
mu informacji turystycznej.

Jest jeszcze wiele pracy przed nami, ale
w trakcie rozwijania ∏ódzkiej turystyki mo-
˝emy i powinniÊmy wzorowaç si´ na naj-
lepszych europejskich przyk∏adach, a tak-
˝e staraç si´ uczyç na cudzych b∏´dach.
Oczywisty jest fakt, i˝ na widoczne zmiany
jeszcze b´dziemy musieli poczekaç, byle
nie za d∏ugo. Jak w ka˝dej dziedzinie go-
spodarki konkurencja nie Êpi, a efekt no-
woÊci w przypadku województwa ∏ódzkie-
go na pewno nie b´dzie trwa∏ wiecznie.

MyÊl ,́ ˝e opracowanie kompleksowego
programu rozwoju turystyki w wojewódz-
twie ∏ódzkim na lata 2007 – 2020 przyczy-
ni si´ do uporzàdkowania wielu dzia∏aƒ
podejmowanych do tej pory raczej sponta-
nicznie i bez koordynacji w kontekÊcie

ogólnopolskim i europej-
skim. Przyk∏adem mo˝e
byç choçby Szlak Romaƒ-
ski, którego fragment wie-
dzie tak˝e przez nasze wo-
jewództwo, lecz w tzw. tere-
nie jest to ma∏o widoczne.
A szkoda! Posiadanie ta-
kich obiektów, jak archiko-
legiata w Tumie, sulejowski
klasztor, koÊció∏ Êw. Idzie-
go w Inow∏odzu, koÊció∏
w Stroƒsku, stawia nasze
województwo przed ogro-
mnà szansà przyciàgni´cia
wi´kszej liczby turystów,
równie˝ zagranicznych.
Niestety, otoczenie wielu
tych obiektów nie jest przy-
gotowane do przyj´cia
wi´kszej grupy zwiedzajà-
cych (parkingi, toalety, ta-
nie noclegi), a i z dost´pno-
Êcià niektórych Êwiàtyƒ by-
wa ró˝nie.

Izabela Nowakowska

Turystyka

Dokàd zmierzasz, ∏ódzka turystyko?

Zalew Jeziorsko
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Czy mo˝liwy jest rozwój turystyki bez
sprawnie dzia∏ajàcego wojewódzkiego syste-
mu informacji turystycznej? Dyrektor Depar-
tamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turysty-
ki Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi
Ryszard Kaliƒski jest zdziwiony, ˝e taki sys-
tem do tej pory nie zosta∏ opracowany,
zw∏aszcza ˝e turystyka dziÊ jest pot´˝nym
przemys∏em, który stwarza wiele nowych sta-
nowisk pracy, ale równoczeÊnie jest to rynek
ogromnej konkurencji. – Od informacji, jakà
uzyska turysta, zale˝eç b´dzie zainteresowa-
nie regionem i produktem turystycznym, iloÊç
czasu jaki sp´dzi on w danym miejscu oraz 
w jakich warunkach ten czas zostanie wyko-
rzystany lub stracony – przekonuje dyr.
Ryszard Kaliƒski. Wszystkie te czynniki
wp∏ynà na poziom zadowolenia goÊcia z pole-
canego lub przypadkowo wybranego miejsca.

– JesteÊmy na etapie wy∏aniania profesjo-
nalnej firmy, która jeszcze w tym roku opra-
cuje dla nas program rozwoju turystyki woje-
wództwa ∏ódzkiego na lata 2007-2020
– mówi dyr. Kaliƒski. – Potem kilka miesi´cy
toczyç si´ b´dà dyskusje i konsultacje w gro-
nie fachowców z bran˝y turystycznej, stowa-
rzyszeƒ oraz przedstawicieli samorzàdów
lokalnych. Efektem b´dzie ostateczny pro-
gram rozwoju turystyki w naszym regionie.
Pod koniec roku powstanie w∏aÊciwy drogo-
wskaz turystyczny, w jaki sposób b´dziemy
mogli pozyskiwaç Êrodki unijne na cele zwià-
zane z turystykà.

Informacja turystyczna to nie tylko zbiór
danych, ale ca∏y system ich zdobywania, gro-
madzenia, aktualizacji i udost´pniania.
Informacja turystyczna s∏u˝y nie tylko tury-
stom, ale tak˝e biurom podró˝y, przewodni-
kom, pilotom, animatorom i tzw. operatorom
turystycznym. SkutecznoÊç jej funkcjonowa-
nia zale˝y w∏aÊnie od efektywnej wspó∏pracy
ze wszystkimi, którzy sà zainteresowani roz-
wojem turystyki na danym terenie. Poprzez
dzia∏alnoÊç informacyjnà i promocyjnà 
system informacji turystycznej przyczynia si´
do zwi´kszenia dochodów, a wi´c tak˝e
zatrudnienia.

– Celem naszego projektu jest opracowa-
nie koncepcji funkcjonowania i w konse-
kwencji powo∏ania Wojewódzkiego Cen-
trum Informacji Turystycznej w wojewódz-
twie ∏ódzkim – mówi dyr. Ryszard Kaliƒski.
Aby zapewniç prawid∏owe funkcjonowanie
takiego centrum musimy stworzyç jednolity,
przejrzysty i sprawny system, który spe∏niaç
powinien funkcje: informacyjnà, doradczà,
promocyjnà, i animacyjnà. Nadrz´dnym
celem naszego projektu jest podniesienie
jakoÊci us∏ug i stopnia zadowolenia klientów,
a w konsekwencji wzrost liczby korzystajà-
cych z oferty turystycznej. Musimy zatem
powo∏aç Wojewódzkie Centrum Informacji
Turystycznej i stworzyç kompleksowy sys-
tem informacji turystycznej. Takie centrum
musi powstaç w atrakcyjnym miejscu ¸odzi.
W porozumieniu z naszym naturalnym part-

nerem do wspó∏pracy, czyli Regionalnà
Organizacjà Turystycznà, powstaç muszà
tak˝e punkty informacyjne – na lotnisku, 
w hotelach i muzeach. Âcis∏a wspó∏praca
dotyczyç musi tak˝e punktów rozsianych po
ca∏ym województwie. Nie mo˝emy te˝ cze-
kaç w nieskoƒczonoÊç ze stworzeniem porta-
lu elektronicznego oraz fachowych i popular-
nych publikacji, w tym mapy turystycznej
regionu. Osobny problem stanowi opraco-
wanie i wytyczenie szlaków: bursztynowego,
konnego im. mjr Hubala, romaƒskiego, 
potem kolei warszawsko-wiedeƒskiej i napo-
leoƒskiego – informuje Ryszard Kaliƒski.

Turystyczny drogowskaz

Ryszard Kaliƒski,
dyrektor Departamentu
Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki

Walewice
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W ostatnich latach coraz wi´kszego zna-
czenia dla rozwoju turystyki nabierajà kul-
turowe szlaki turystyczne. Powstawanie ich
tworzy swoistà sieç szlaków w Europie.
Dzi´ki temu ∏atwiej mo˝na poznaç ró˝ne
atrakcyjne miejsca, poznaç ludzi, kultury
i wspólnà europejskà histori .́ Szlaki stano-
wià stymulator rozwoju bazy turystycznej,
a co za tym idzie rozwoju ekonomicznego.
Jednym z takich szlaków jest promowany
doÊç mocno w ostatnich latach Szlak Bursz-
tynowy – nawiàzujàcy do staro˝ytnego trak-
tu handlowego z Rzymu nad Ba∏tyk. 

Wiadomo, ˝e w przesz∏oÊci szlaki handlo-
we mia∏y wiele wariantów. Od dawna za naj-
cz´Êciej u˝ywanà w staro˝ytnoÊci drog´ nad
Ba∏tyk uwa˝ano tras´: Morawy – Âlàsk 
– Opolski – Wieruszów – Kalisz – Kruszwi-
ca – Ba∏tyk. Badania archeologiczne ostat-
nich lat wskaza∏y na bardzo du˝o znalezisk
rzymskich w dolinach Warty i Bzury, co po-
zwala przypuszczaç, ˝e g∏ówny Szlak Bursz-
tynowy bieg∏ t´dy – przez województwo
∏ódzkie! 

Od kilku lat du˝à aktywnoÊç wykazujà or-
ganizacje i samorzàdy na „wiÊlaƒskiej”odno-
dze szlaku. Powstaje tam projekt szlaku ro-
werowego w ramach tras rowerowych „Gre-
enway”. Ten szlak wiedzie z Austrii przez W´-
gry, Kraków Warszaw´ do Gdaƒska. Mo˝na
powiedzieç, ˝e jest on konkurencyjny.

W interesie naszego województwa jest pro-
mowanie szlaku wzd∏u˝ Warty i tworzenie
warunków do rozbudowy bazy turystycznej.
Ma to historyczne uzasadnienie i wiele zalet.

Istotnym elementem przedsi´wzi´cia jest
istnienie Stowarzyszenia Polski Szlak Bursz-
tynowy z siedzibà w Wieluniu, które po-
wsta∏o w 2006 r. Stowarzyszenie corocznie
b´dzie przygotowywaç imprezy turystyczne
nawiàzujàce do historii i bursztynu. Szlak
ma mieç charakter kulturowy i ma byç
oznaczony jako samochodowy i rowerowy 
– aby obie „nitki” bieg∏y w pobli˝u siebie.
Prowadziç ma drogami publicznymi, co po-
winno mobilizowaç samorzàdy do wi´kszej
dba∏oÊci o ich stan i utrzymanie. 

Stworzenie tego szlaku pozwoli po∏àczyç
si´ z regionami partnerskimi naszego woje-
wództwa: szlak prowadzi przez Graz w au-
striackiej Styrii, a przez ca∏e Morawy bie-
gnie „jantarowa Êcie˝ka” nr 5, która prowa-
dzi z Brna do granicy z Polskà. 

Województwo opolskie jest zainteresowa-
ne przebiegiem szlaku przez ich region. 

Samorzàd Wielunia oraz Stowarzyszenie
Polski Szlak Bursztynowy nawiàzujà kon-
takty z partnerami na Litwie, okr´gu kali-
ningradzkim oraz w Austrii. W ich Êlady
mogà pójÊç inni.

Istnienie szlaku b´dzie kolejnym argu-
mentem za promowaniem w Europie woje-
wództwa ∏ódzkiego jako doskona∏ego 
obszaru do uprawiania turystyki aktywnej.

Centralne po∏o˝enie województwa ∏ódz-
kiego pozwala tak zaprojektowaç przebieg
szlaku, aby mo˝na by∏o stosowaç ró˝ne wa-
rianty podró˝y. W powiecie wieluƒskim
∏àczniki pozwala∏yby na wybór trasy „mo-
rawskiej” lub „krakowsko-w´gierskiej”,
a w Uniejowie jedna odnoga prowadzi∏aby
na Kujawy i dalej wzd∏u˝ Wis∏y do Gdaƒ-
ska, druga wzd∏u˝ Bzury przez ¸´czyc ,́ ¸o-
wicz do Sochaczewa i dalej przez Mazow-
sze, Mazury, Kaliningrad (miasto partner-
skie ¸odzi) do wybrze˝a Ba∏tyku na Litwie.

Po∏àczenie litewskiego wybrze˝a Ba∏tyku,
województwa ∏ódzkiego, Âlàska Opolskiego,
Moraw, Styrii z wybrze˝em Adriatyku
wspólnym kulturowym szlakiem turystycz-

nym by∏oby dla nas szansà dalszego rozwo-
ju i propagowania turystyki aktywnej. 

KorzyÊci p∏yn´∏yby nie tylko w rozwoju
turystyki, ale i sportu. Coraz wi´kszego zna-
czenia nabiera ogólnopolski wyÊcig kolarski
„Szlakiem Bursztynowym”, który ju˝ w na-
st´pnym roku móg∏by byç organizowany na
trasie: Wieruszów-Kalisz-Konin-Uniejów-
Sieradz-Wieluƒ-Wieruszów, spinajàc w ten
sposób dwie odnogi szlaku.

Przygotowanie projektu rozpocz´∏o si´
w drugiej po∏owie 2006 roku; w ostatnich
dwóch miesiàcach nabra∏o tempa. Wiele
rozmów przeprowadzono na targach tury-
stycznych w ¸odzi, Berlinie i Kaliningra-
dzie. Aktywizowane jest Êrodowisko tury-
stów rowerowych – planowane sà dwa rajdy
rowerowe promujàce projekt i województwo
∏ódzkie: pierwszy w tym roku z Moraw
przez woj. opolskie i ca∏e województwo
∏ódzkie do Tumu pod ¸´czycà; drugi – za
rok z Pa∏àgi (Litwa) przez okr´g kalinin-
gradzki, Warmi ,́ Mazowsze do Tumu pod
¸´czycà. 

Tomasz Dronka

Bursztynowym 
szlakiem

Materia∏y kartograficzne i fotograficzne 
- arch. Stowarzyszenia Polski Szlak Bursztynowy z siedzibà w Wieluniu
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Reforma administracyjna z 1999 roku
spowodowa∏a po∏àczenie z ¸odzià

takich bogatych regionów etnograficznych,
jak: ∏owicki, opoczyƒski, sieradzki, rawski,
wieluƒski czy ∏´czycki. W Polsce powtarza-
na jest opinia, ˝e obecnie województwo
∏ódzkie posiada jeden z najwi´kszych w kra-
ju potencja∏ów etnograficznych. Wystarczy
chocia˝by wziàç pod uwag´ liczb´ twórców
ludowych, zarówno tych zrzeszonych w Sto-
warzyszeniu Twórców Ludowych, jak i dzia-
∏ajàcych bardzo pr´˝nie poza jego struktu-
rami. WÊród kilkuset artystów ludowych
aktywnie dzia∏a kilkudziesi´ciu rzeêbiarzy.
Obecnie g∏ównymi oÊrodkami ich twórczo-
Êci sà powiaty kutnowski i ∏´czycki, ale rzeê-
biarze ludowi rozproszeni sà niemal po ca-
∏ym województwie. Ich prace mo˝na znaleêç
w najwa˝niejszych muzeach i galeriach
w Polsce i w Europie, a nawet na innych kon-
tynentach – w USA, Australii, Japonii.

Innymi dziedzinami sztuki ludowej, któ-
rymi mo˝emy si´ pochwaliç przed ca∏à Pol-
skà, sà plastyka papierowa i obrz´dowa,
haft oraz koronkarstwo. Na mapie woje-
wództwa ∏ódzkiego wyró˝nia si´ kilka miej-
scowoÊci, w których kultura ludowa jest
nadzwyczaj piel´gnowana, wÊród nich sà
Bielowice. W niema∏ej wcale wsi w powiecie
opoczyƒskim, prawie w co drugim domu,
dzia∏a utytu∏owana twórczyni ludowa.
Stamtàd wychodzà w Polsk´ charaktery-
styczne dla tego regionu hafty opoczyƒskie
oraz wytwory plastyki zdobniczej (kwiaty,
bukiety, wycinanki, pajàki) oraz plastyki
obrz´dowej (pisane najstarszà technikà bati-
kowà jajka, palmy wielkanocne czy „gaiki-
Êwiaty”). W Bielowicach presja Êrodowisko-
wa jest tak du˝a, ˝e pasjà artystycznà zara-
˝ajà si´ dzieci od doros∏ych. Sàsiadujàcy 

z opoczyƒkim region rawski charakteryzuje
si´ równie bogatymi tradycjami hafciarskimi
i koronkarskimi. Wycinanki pochodzàce
z tego terenu majà nawet swojà nazw´ – „ró-
zgi rawskie". 

Kojarzony niemal w ca∏ym kraju poprzez
folklor i sztuk´ ludowà jest region ∏owicki.
To w∏aÊnie strój ∏owicki, obok krakowskiego
i góralskiego, uto˝samiany by∏, poza grani-
cami kraju, z Polskà. Nie sposób nie wspo-
mnieç o charakterystycznych dla ¸owicza
i ca∏ego rozleg∏ego terenu dawnego Ksi´stwa
¸owickiego wycinanych, wielokolorowych
kogutkach i a˝urowych gwiazdach. Nie
mo˝na te˝ pominàç niepowtarzalnych ko-
der, na których zatrzymany zosta∏ czas daw-
nych zwyczajów i obrz´dów tego regionu.

Do niedawna bogaty w tradycje hafciar-
skie by∏ region sieradzki. Niestety, sztuka
wyplatania koronek zanika. Obecnie powiat
sieradzki s∏ynie przede wszystkim z bogatej
i kultywowanej tradycyjnej obrz´dowoÊci.
Na tym terenie dzia∏a jeszcze du˝o zespo∏ów
obrz´dowych, które w swoim repertuarze
majà niemal wszystkie najwa˝niejsze zwy-
czaje z tradycyjnego roku obrz´dowego.

Du˝à uwag´ przywiàzuje si´ do obrz´do-
woÊci tak˝e w innych powiatach wojewódz-
twa ∏ódzkiego, m.in. w wieluƒskim, opo-
czyƒskim, tomaszowskim. Tam równie˝ pod
okiem osób pami´tajàcych jeszcze odleg∏e
czasy przygotowywane i prezentowane sà
przy ró˝nych okazjach zwyczaje i obrz´dy,
m.in. kol´dowanie, zapusty, chodzenie
z kurkiem, zaÊlubiny, chrzest.

W województwie ∏ódzkim odnaleêç mo˝-
na przedstawicieli innych rodzajów sztuki
ludowej, w tym r´kodzie∏a ludowego. Mo˝e-
my si´ pochwaliç m.in. plecionkarstwem,
wikliniarstwem, tkactwem, a nawet cerami-
kà. Co prawda do dzisiaj zachowa∏a si´ tyl-
ko jedna pracownia ceramiki, ale za to na
wysokim poziomie artystycznym, nieprze-
rwanie od kilkudziesi´ciu lat. W Bolimowie
ju˝ od kilku pokoleƒ rodzina Konopczyƒ-
skich  wytwarza ceramiczne cacka, a prowa-
dzàcy warsztat – Jan Konopczyƒski ciàgle
szkoli godnych tradycji nast´pców.

Nie mo˝na równie˝ zapominaç o folklo-
rze muzycznym i literackim, który wraz ze
wszystkimi dziedzinami sztuki tworzy kon-
glomerat, jakim jest kultura ludowa.

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

Dziedzictwo kulturowe województwa ∏ódzkiego

Rekonstrukcja kapliczki

Wn´trze chaty ch∏opskiej 
w skansenie w Maurzycach

Mini skansen w Dàbrowicach
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W województwie ∏ódzkim spotkaç mo˝na
niemal wszystkie rodzaje polskiego folkloru.
Posiadamy autentycznych muzykantów, ga-
w´dziarzy, Êpiewaków, amatorskie zespo∏y
Êpiewacze i obrz´dowe oraz zawodowo pro-
wadzone zespo∏y pieÊni i taƒca. W poszcze-
gólnych zespo∏ach nie brakuje dzieci i m∏o-
dzie˝y, a na organizowanych konkursach,
przeglàdach i festiwalach folklorystycznych,
cz´sto na scenie spotkaç mo˝na dziadków
z wnuczkami wyst´pujàcych w kategorii
„mistrz-uczeƒ”. Dowodem wysokiego po-
ziomu naszych zespo∏ów sà nagrody zdoby-
wane na najwa˝niejszych ogólnopolskich fe-
stiwalach i konkursach, w tym na Festiwalu
Kapel i Muzyków Ludowych w Kazimierzu
nad Wis∏à.

Niekwestionowanà gwiazdà poezji i lite-
ratury ludowej jest pani Krystyna Wieczo-
rek z Lubiaszowa w powiecie piotrkowskim.
Jest autorkà sagi pt. „M∏yn na Stawkach”,
w której na kilku tysiàcach stron opisuje
wielopokoleniowe dzieje swojej rodziny,
wplatajàc w fabu∏´ bogate historyczne 
i etnograficzne t∏o ziemi piotrkowskiej.

Zdecydowanie najgorzej wyglàda sytu-
acja z materialnymi pamiàtkami dawnej kul-
tury ludowej, zresztà nie tylko w naszym
województwie. Tradycyjne budownictwo lu-
dowe, poza nielicznymi miejscami, mo˝na
oglàdaç ju˝ g∏ównie w skansenach.  Jest ich
w regionie niewiele, mi´dzy innymi w ¸owi-
czu, Maurzycach ko∏o ¸owicza, Tomaszo-
wie Mazowieckim, nowy powstaje w Lip-
cach Reymontowskich. 

Na szcz´Êcie sà zapaleƒcy, którzy prywat-
nymi Êrodkami próbujà ochroniç przed ca∏-
kowitym unicestwieniem przede wszystkim
drewniane budownictwo. Zak∏adane sà mi´-
dzy innymi izby regionalne (m.in. w Bielowi-

cach), muzea (Muzeum Ludowe Rodziny
Brzozowskich w Sromowie w powiecie ∏o-
wickim) czy te˝ quasi-skanseny, np. w Dà-
browicach w powiecie skierniewickim,
w którym dzi´ki staraniom ludowego rzeê-
biarza i kolekcjonera Adama G∏uszka 
istnieje mo˝liwoÊç zapoznania si´ z ludo-
wym budownictwem oraz tradycyjnym 
wyposa˝eniem wn´trz.

Podobnie jest z zabytkowymi kapliczkami
i krzy˝ami przydro˝nymi – jeszcze nie tak
dawno pi´knie wpisanymi w nasz krajobraz.
Jest ich z roku na rok coraz mniej. Równie˝
w tym wypadku znaleêli si´ entuzjaÊci, któ-
rzy odnawiajà te zakl´te w drewnie bàdê ka-
mieniu dawne obiekty czci i kultu. W dzia-
∏alnoÊç t´ wpisuje si´ projekt pod nazwà
„Pejza˝ wszystkich Êwi´tych”,  przygotowa-
ny przez OÊrodek Regionalny ¸DK i Zespó∏
Nadpilickich Parków Krajobrazowych z sie-
dzibà w Moszczenicy. W ramach projektu

uda∏o si´ w 2006 roku odrestaurowaç 
12 kapliczek i figur przydro˝nych. 

Niektórzy wspó∏czeÊnie tworzàcy rzeê-
biarze z „potrzeby serca” próbujà znów
upi´kszaç drewnianymi Frasobliwymi 
czy Nepomucenami wsie i miasteczka.
Krzy˝e i postacie Êwi´tych zajmujà miejsce
na rozstajach dróg, pól czy lasów, strzegàc
granic wsi. 

Wa˝ne, ˝ebyÊmy docenili kulturowà ró˝-
norodnoÊç naszego regionu i na wojewódz-
two ∏ódzkie nie patrzyli g∏ównie przez pry-
zmat wielkomiejskiej aglomeracji, ale rów-
nie˝ poprzez nadzwyczaj barwnà kultur´ lu-
dowà. Cieszy fakt, ˝e w tych trudnych dla
kultury czasach sà jeszcze ludzie – twórcy lu-
dowi, muzykanci, cz∏onkowie zespo∏ów folk-
lorystycznych, animatorzy kultury którym
jeszcze chce si´ dzia∏aç i tworzyç. 

Andrzej Bia∏kowski

Wn´trze chaty ch∏opskiej 
w skansenie w Maurzycach

Skansenie w Maurzycach ko∏o ¸owicza



7Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

Wywiad miesiàca

W plebiscycie redakcji audycji rolnych 
I Programu Telewizji Polskiej zosta∏a pani
uznana za najlepszego wójta w Polsce. Co 
w pani pracy zosta∏o w g∏ównej mierze doce-
nione i zauwa˝one?

Kapitu∏a konkursu, w której uczestniczyli
m.in. przedstawiciel Zwiàzku Gmin Wiej-
skich RP, szef redakcji programów rolnych
TVP oraz przedstawiciel Sejmowej Komisji
Samorzàdu Terytorialnego, wybra∏a spoÊród
kandydatów dziesi´cioro finalistów. Pod
uwag´ brane by∏y przede wszystkim osiàgni´-
cia z 2006 roku. W naszej gminie by∏y to 
m. in.: powstanie dwóch kolejnych zak∏adów
produkcyjnych w Kleszczowskiej Strefie
Przemys∏owej, uruchomienie przez gmin´
komunikacji lokalnej i po∏àczenia autobuso-
wego do Be∏chatowa, a tak˝e umo˝liwienie
mieszkaƒcom dziewi´ciu z dziesi´ciu so∏ectw
naszej gminy korzystania z ogólnodost´p-
nych, szerokopasmowych i bezp∏atnych ∏àczy
internetowych. O modernizacji kolejnych
odcinków dróg, budowie Êcie˝ek rowerowych
i chodników ju˝ nie wspomn .́ 

Kieruje pani najbogatszà gminà w Polce, 
w takich warunkach nietrudno o sukces.

To cz´sto powtarzany slogan, który brzmi
czasem nawet jak zarzut. Pieniàdze nie ode-
bra∏y nam rozsàdku. Zgodnie z rozsàdkiem
tak wydajemy pieniàdze z naszego bud˝etu,
aby nie zmarnowaç naszych „pi´ciu minut”,
które gmina otrzyma∏a dzi´ki z∏o˝om w´gla
brunatnego i dzi´ki reformie samorzàdowej.
O sukcesie b´dziemy mówiç wtedy, kiedy
zostanà zrealizowane za∏o˝enia naszej „stra-
tegii rozwoju spo∏eczno-gospodarczego”. 
Nie przejadamy bud˝etowych pieni´dzy, 

nie tracimy ich na fajerwerki. Z uporem urzà-
dzamy strefy przemys∏owe, poszukujemy
nowych inwestorów, by stworzyç kolejne
miejsca pracy dla naszych mieszkaƒców.
Tak˝e z myÊlà o mieszkaƒcach odrabiamy
zaleg∏oÊci w inwestycjach infrastruktural-
nych. Nie do przyj´cia jest, by tereny wiejskie
kojarzy∏y si´ ciàgle z zaniedbanà oÊwiatà,
kulejàcà s∏u˝bà zdrowia, krzywymi chodni-
kami i brakiem dobrej oferty kulturalnej 
i rekreacyjnej. 

Te nasze „pi´ç minut”chcemy wykorzystaç
nie dla doraênych rozwiàzaƒ, ale po to, by
stworzyç solidnà baz´ infrastrukturalnà 
i ludzkà dla rozwoju gminy w przysz∏ych
latach.

Czyli pieniàdze to nie wszystko…
Dok∏adnie to samo powtarzam innym,

którzy w Kleszczowie widzà tylko te pienià-
dze. Liczà si´ ludzie, a dalej to: pomys∏, idea,
opracowanie strategii i wreszcie jej dobra
realizacja. Nie ukrywam, ˝e trudno by∏o 
na poczàtku forsowaç niektóre rozwiàzania
organizacyjne i inwestycyjne. U∏atwieniem
by∏o to, ˝e nie narzucaliÊmy tej strategii 
rozwojowej mieszkaƒcom, ale tworzyliÊmy 
jà wspólnie z nimi. 

Wasza gmina s∏ynie z umiej´tnoÊci pozyski-
wania inwestorów. Skàd si´ to bierze?

Przede wszystkim z dzia∏aƒ Fundacji
Rozwoju Gminy Kleszczów. To komunalna
fundacja, powo∏ana przede wszystkim 
do tego, by dobrze reklamowaç ofert´ inwe-
stycyjnà gminy, poszukiwaç inwestorów,
pomagaç im w procedurach inwestycyjnych 
i w przygotowaniu niezb´dnej kadry pracow-
ników.

Jednym z najwa˝niejszych atutów Klesz-
czowa sà niskie ceny uzbrojonych gruntów
oraz polityka gminy w zakresie mediów. Nie
przekazaliÊmy ich operatorom monopoli-
stom po to, by mieç realny wp∏yw na terminy
dostarczenia po˝àdanych mediów do danej
inwestycji oraz na ich ceny. Tylko dzi´ki
takim rozwiàzaniom mamy najni˝sze 
w regionie ∏ódzkim ceny us∏ug telekomunika-
cyjnych i ceny energii elektrycznej. 

Przedsi´biorcy majà dziÊ do wyboru bar-
dzo wiele ró˝nych lokalizacji dla swoich inwe-
stycji. JeÊli wybierajà kleszczowskie strefy
przemys∏owe to znaczy, ˝e atuty tej lokaliza-
cji okaza∏y si´ decydujàce. 

Inwestorzy cenià sobie tak˝e wysokà
jakoÊç obs∏ugi, z jakà majà do czynienia 
w Urz´dzie Gminy w Kleszczowie. Staramy
si´ potwierdzaç na co dzieƒ, ˝e zas∏u˝yliÊmy
na cztery g∏ówne nagrody zdobyte w konkur-
sie „Gmina Fair Play”. 

Jakie efekty przynosi taka polityka?
Dzi´ki niej notujemy sta∏y nap∏yw nowych

inwestycji. Tylko w ciàgu 2006 roku powsta∏y
w naszych strefach dwie nowe firmy produk-
cyjne. Budowane sà kolejne zak∏ady. Po licz-
bie rozmów, jakie odbywamy w ostatnich
miesiàcach z nowymi inwestorami, Êmiem
twierdziç, ˝e nigdy wczeÊniej nasza oferta
inwestycyjna nie by∏a tak dobrze znana i nie
budzi∏a tak wielkiego zainteresowania. To
dobry prognostyk przede wszystkim dla
mieszkaƒców gminy, którzy otrzymujà nowe
oferty pracy i nie muszà w jej poszukiwaniu
masowo emigrowaç do Irlandii czy Anglii. 

Co zosta∏o jeszcze  do poprawienia?
W najbli˝szym czasie chcemy wzbogaciç

gminnà ofert´ oÊwiatowà. Dlatego zbuduje-
my nowoczesny kompleks dydaktyczno-
-sportowy. Znajdzie si´ w nim nowa siedziba
samorzàdowego gimnazjum, nowa szko∏a
ponadgimnazjalna z internatem, a tak˝e
obiekty sportowe, m.in. kryta p∏ywalnia 
i boiska sportowe. 

Po to, by poprawiç warunki komunikacyj-
ne, zw∏aszcza pomi´dzy strefami przemys∏o-
wymi, a tak˝e uproÊciç dojazd do Kleszczo-
wa z przysz∏ej autostrady A1, budujemy
obwodnic´ gminnà. 

Ze wzgl´du na obecnoÊç tak du˝ych firm
jak kopalnia czy elektrownia, problemem
gminy stajà si´ coraz wi´ksze iloÊci odpadów
przemys∏owych. Chcemy mieç wp∏yw na ich
dobre wykorzystanie albo bezpieczne sk∏ado-
wanie. Dlatego zosta∏a utworzona Klesz-
czowska Strefa Przemys∏owa nr 4 w Bogumi-
∏owie, która ma mieç charakter wyjàtkowego
w swojej skali, regionalnego centrum prze-
twarzania odpadów. W tym roku chcemy
zbudowaç wi´kszà cz´Êç infrastruktury tech-
nicznej dla tej strefy. 

Co b´dzie z Kleszczowem, kiedy skoƒczy si´
w´giel?

Rozwój gminy z pewnoÊcià nie zostanie
zahamowany. Nadal b´dzie funkcjonowaç
elektrownia i kilkadziesiàt innych firm. Te, 
w których tworzeniu dziÊ pomagamy, stanà
si´ nowymi podatnikami. Wyrobisko po
wydobytym w´glu zostanie zrekultywowane.
Powstanie sporej wielkoÊci zbiornik wodny,
zostanà odtworzone tereny leÊne. Dzi´ki
temu mo˝liwy stanie si´ rozwój przedsi´bior-
czoÊci zwiàzanej z turystykà i rekreacjà. 

Tytu∏ zobowiàzuje? 
To prawda. Nie zamierzam osiadaç na lau-

rach, nie chc´ odcinaç kuponów. Nie pora na
to.  Do pracy, do nowych rozwiàzaƒ dopin-
gujà mnie oczekiwania mieszkaƒców, zw∏asz-
cza tych nowych, którzy cz´sto przenoszà si´
do Kleszczowa z terenów miejskich. 

Rozmawia∏a: 

Anna Szymanek-Juêwin

Nie zamierzam osiadaç na laurach
Rozmowa z Kazimierà Tarkowskà, wójtem gminy Kleszczów – Wójtem Roku 2006
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Choç w powszechnej Êwia-
domoÊci gmina Kleszczów
kojarzy si´ obecnie z bogac-
twem wynikajàcym z po∏o˝e-
nia tu kopalni w´gla brunatne-
go Be∏chatów oraz elektrowni
Be∏chatów, to ma∏o kto wie, 

˝e wzmianki historyczne o tym miejscu 
pojawi∏y si´ ponad pi´çset lat temu.

Nazwa Kleszczów pierwszy raz powszech-
nie zaistnia∏a u s∏ynnego Jana ¸askiego 
w jego ksi´dze „Liber Beneficiorum”w XV w.
WieÊ nale˝a∏a wówczas do dóbr diecezji
gnieêdzieƒskiej. Z historycznych obiektów 
w kleszczowskiej gminie najcenniejszy jest
klasycystyczny koÊció∏ we wsi ¸´kiƒsko, 
ufundowany przez w∏aÊcicielk´ miejscowych
dóbr, Ann´ z Walewskich Tarnowskà, 
s´dzin´ piotrkowskà. Powsta∏ on w latach
1817-1822, a niedawno przeprowadzono 
tam gruntowne prace renowacyjne.

Dwa wieki temu Kleszczów, podobnie jak
¸ódê zamieszkiwa∏y cztery kultury. Razem 
z Polakami zgodnie wspó∏˝yli tu Niemcy,
˚ydzi oraz Czesi, którzy przyw´drowali w to
miejsce uciekajàc od przeÊladowaƒ religij-
nych w swojej ojczyênie. Ze stolicà wojewódz-
twa Kleszczów wydaje si´ ∏àczyç jeszcze
jedno. Tak jak impulsem do rozwoju ¸odzi
sta∏o si´ powstanie w∏ókienniczych fabryk,
tak dla Kleszczowa prze∏omem w jego histo-
rii by∏o odkrycie w tym rejonie du˝ych z∏ó˝
w´gla brunatnego. Powstanie w drugiej po∏o-
wie lat 70. kopalni w´gla brunatnego i elek-
trowni sprawi∏o, ˝e obecnie Kleszczów jest
jednà z najbogatszych gmin w Polsce. Prze-
k∏ada si´ to nie tylko na finanse gminy, 
ale równie˝ na ˝ycie tutejszych mieszkaƒców.

Tereny przemys∏owe zajmujà jednà trzecià
powierzchni gminy. Dominujà dwie firmy:
BOT Kopalnia W´gla Brunatnego oraz BOT
Elektrownia Be∏chatów. W ich otoczeniu,
tak˝e na terenie kleszczowskich stref przemy-
s∏owych, dzia∏a wiele mniejszych firm. Wy-
ró˝nikiem gminy sà przygotowane dla inwe-
storów tereny o powierzchni ponad 350 ha. 

– Nie czekamy na inwestorów, ale inten-
sywnie ich poszukujemy. Nasza oferta inwe-
stycyjna jest reklamowana na targach nieru-
chomoÊci, na konferencjach przeznaczonych
dla inwestorów, w mediach i Internecie. Bez
wàtpienia pomaga nam uzyskany przez
Kleszczów promocyjny tytu∏ „Z∏ota lokaliza-
cja inwestycji“ oraz cztery g∏ówne nagrody
uzyskane w konkursie „Gmina Fair Play“
– mówi wójt gminy Kazimiera Tarkowska.

O tym, ˝e Kleszczów to gmina XXI w.
Êwiadczy wybudowanie radiowej sieci inter-
netowej, która obejmuje swoim zasi´giem
ca∏à gmin .́  To fenomen nie tylko na skal´
regionu, ale i kraju. 

W∏adze gminy chwalà sobie wspó∏prac´ 
z samorzàdem wojewódzkim oraz 
WFOÂiGW w ¸odzi.

– W perspektywie czekajàcej nas nie-
uchronnie restrukturyzacji kompleksu ener-
getycznego „Be∏chatów” takie dzia∏ania
wymagajà naprawd´ szerokiego wsparcia 
i wspólnych dzia∏aƒ. Podobnie jest ze strefà 
w Bogumi∏owie, która przygotowywana jest
z myÊlà o problemach zwiàzanych z zago-
spodarowaniem odpadów. To tak˝e ogrom-
ny potencja∏ nowych miejsc pracy – mówi
Kazimiera Tarkowska. – MyÊl´, ˝e chocia˝by
z tych powodów nasze starania o w∏àczenie
cz´Êci terenów inwestycyjnych gminy do
¸ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
zas∏ugujà na poparcie. Od 2001 r. WFOÂi-
GW jest zasilany corocznie kwotà kilkunastu
milionów z∏otych z gminnego funduszu
ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej 
w Kleszczowie. 

Gmina korzysta tak˝e z funduszy unij-
nych. Pozyskano prawie 1,3 mln z∏ z pierw-
szej transzy Êrodków programu SAPARD na
trzy gminne inwestycje: rozbudow´ uj´cia
wody, przebudow´ odcinka drogi gminnej
oraz na budow´ linii energetycznej oraz stacji
transformatorowej. 

Kleszczów mo˝e byç te˝ miejscem weeken-
dowego wypoczynku. Np. Rezerwat „¸usz-
czanowice”o pow. 40 ha, gdzie najcenniejszy-
mi okazami przyrodniczymi sà wspania∏e
jod∏y, niektóre ponad stuletnie. MyÊlàc 
o rekreacji na terenie Kleszczowa nie mo˝na
zapomnieç o po∏o˝onych w pobli˝u oÊrod-
ków wypoczynkowych „Wawrzkowizna”, 
a tak˝e „S∏ok” oraz „Górze Kamieƒsk”
– regionalnym centrum sportów zimowych.
Do turystycznych atrakcji gminy nale˝à rów-
nie˝ tarasy widokowe na kopalnie w´gla bru-
natnego w Kleszczowie i ˚a∏obnicy

Wa˝nà rol´ w ˝yciu lokalnej spo∏ecznoÊci
odgrywa sport. Dzia∏a tutaj Kleszczowski
Ludowy Klub Sportowy „Omega”, jeden 
z najlepiej funkcjonujàcych klubów ludo-

wych w regionie  i Polsce. Sukcesy odnoszà
m.in. sekcje koszykówki m´˝czyzn, halowej
pi∏ki no˝nej, siatkówki m´˝czyzn. Na terenie
gminy systematycznie rozbudowywana jest
baza sportowa. Przyk∏adem takich inwestycji
jest zaplanowane w tym roku powstanie 
w miejscowoÊci ¸´kiƒsk du˝ego boiska tra-
wiastego, boiska wielofunkcyjnego, dwóch
kortów tenisowych z nawierzchnià syntetycz-
nà oraz placu zabaw. W planach w∏adz gminy
jest tak˝e budowa kompleksu dydaktyczno-
-rekreacyjnego, majàcego stanowiç integral-
nà ca∏oÊç z dzia∏ajàcym w sàsiedztwie hote-
lem „Olimpus”.

Ârednio o 2-3 procent zwi´ksza si´ z roku
na rok liczba nowych mieszkaƒców gminy. 
Z myÊlà o nich, a tak˝e inwestorach, miejsco-
we w∏adze przygotowujà nowe tereny pod
budownictwo mieszkaniowe. Gmina nie
zapomina równie˝ o mniej zasobnych finan-
sowo osobach, dla których buduje komunal-
ne domy wielorodzinne. 

Krzysztof Karbowiak

Prezentacje - Kleszczów

Nie tylko kopalnia

Strefa przemys∏owa w Kleszczowie

Komunalne domy wielorodzinne
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Z prac sejmiku

Stanowisko w sprawie przebiegu drogi
ekspresowej S-8 przez ¸ódê, a tak˝e w spra-
wie og∏oszenia województwa ∏ódzkiego
strefà wolnà od upraw roÊlin i hodowli
zwierzàt modyfikowanych genetycznie, 
to najwa˝niejsze sprawy poruszone przez
radnych na VI sesji Sejmiku Województwa
¸ódzkiego, która odby∏a si´ 27 marca. 

Propozycj ,́ aby sejmik popar∏ budow´
drogi S-8 w wariancie przebiegajàcym przez
¸ódê zg∏osili radni Platformy Obywatel-
skiej. Zdecydowana wi´kszoÊç radnych by∏a
zaniepokojona sytuacjà, ˝e ponownie roz-
wa˝a si´ budow´ tej drogi w wariancie po∏u-
dniowym, czyli przebiegajàcym m.in. przez
Piotrków i Be∏chatów. Uwa˝ajà oni, 
˝e „wariant ∏ódzki” jest znacznie korzyst-
niejszy nie tylko dla ∏odzian, ale dla wszyst-
kich mieszkaƒców województwa ∏ódzkiego.
Ponadto, wybudowanie trasy w tym prze-
biegu uzasadnia budow´ drogi S-14, która
w cz´Êci stanowiç b´dzie zachodnià obwod-
nic´ ¸odzi. Radni (m.in. Krzysztof Kwiat-
kowski i Micha∏ Kaczmarek), uzasadniajàc
takie stanowisko, apelowali jednoczeÊnie,
aby zakoƒczyç wreszcie spór o przebieg tej
niezwykle potrzebnej dla województwa
inwestycji i zajàç w tej sprawie jednoznacz-
ne stanowisko. Po krótkiej dyskusji popar∏o
je 27 radnych, przeciw by∏o jedynie trzech,
przy jednym g∏osie wstrzymujàcym si .́ 
Stanowisko sejmiku zosta∏o przekazane
premierowi.

˚adnych kontrowersji nie wzbudzi∏a
natomiast propozycja zaj´cia stanowiska 
w sprawie upraw transgenicznych i sprzeda-
˝y na rynku ˝ywnoÊci GMO. Radni jedno-
g∏oÊnie zgodzili si´ z opinià Komisji Rolnic-
twa i Ochrony Ârodowiska (forsowanà
m.in. przez Wojciecha Szcz´snego Zarzyc-
kiego), ˝eby województwo ∏ódzkie ustano-
wiç strefà wolnà od upraw roÊlin oraz
hodowli zwierzàt modyfikowanych gene-
tycznie. Stanowisko to trafi∏o m.in. do pre-
miera, ministra rolnictwa i odpowiednich
komisji w parlamencie, a tak˝e do sejmików
pozosta∏ych województw.

Sejmik jednog∏oÊnie przyjà∏ równie˝ sta-
nowisko w sprawie przywrócenia linii kole-
jowej na trasie Wieluƒ – Dàbrowa – K´pno,
o którà starajà si´ mieszkaƒcy tych miejsco-
woÊci oraz kolejarskie zwiàzki zawodowe.
Za takim rozwiàzaniem lobbowa∏a przede
wszystkim radna Zdzis∏awa Janowska.
Radni zobowiàzali zarzàd, ˝eby ten zwróci∏
si´ do Ministerstwa Transportu o Êrodki na

przywrócenie po∏àczenia. Gdyby z resortu
nie uda∏o si´ pozyskaç na ten cel pieni´dzy,
radni b´dà forsowaç rozwiàzanie, aby Êrod-
ki na sfinansowanie po∏àczenia pochodzi∏y
z bud˝etów województw, przez które prze-
biega ta linia kolejowa.

Klub Prawa i SprawiedliwoÊci zwróci∏ si´
natomiast do radnych, ˝eby poparli dzia∏a-
nia na rzecz zmiany konstytucji w sprawie
ochrony ˝ycia ludzkiego „od momentu
pocz´cia”. Pod takim stanowiskiem podpi-
sa∏o si´ 15 radnych (wszyscy z PiS-u oraz
Samoobrony). Trafi∏o ono na r´ce marsza∏-
ka Sejmu.

Jednym z punktów porzàdku obrad by-
∏o podsumowanie dzia∏alnoÊci Regional-
nego Biura Województwa ¸ódzkiego
w Brukseli za rok 2006. Dyrektor biura

Mariusz Mielczarek zreferowa∏ dzia∏alnoÊç
przedstawicielstwa województwa ∏ódzkie-
go w stolicy Unii Europejskiej, od kilku lat
zajmujàcego si´ m.in. promocjà regionu,
reprezentowaniem województwa ∏ódzkie-
go w Brukseli, lobbingiem na rzecz projek-
tów o dofinansowanie których starajà si´
samorzàdy z naszego województwa, moni-
torowaniem ustaw podejmowanych przez
instytucje unijne itp. Sejmik podjà∏ rów-
nie˝ wiele uchwa∏ w sprawie zmian bud˝e-
tu województwa na rok 2007 oraz m.in.
nowego regulaminu wynagradzania na-
uczycieli zatrudnionych w szko∏ach i pla-
cówkach oÊwiatowych, dla których orga-
nem prowadzàcym jest samorzàd woje-
wództwa ∏ódzkiego. 

Rafa∏ JaÊkowski

6. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

Radni nie chcà GMO
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Na prze∏omie marca i kwietnia odby∏o si´
dziesi´ç posiedzeƒ komisji sejmiku. Komisja
Ochrony Zdrowia i Polityki Spo∏ecznej 
obradowa∏a w Szpitalu Wojewódzkim 
im. Kopernika w ¸odzi. Przed spotkaniem
radni zapoznali si´ ze stanem technicznym
szpitala im. J. Korczaka, obejrzeli równie˝
nowoczesne pomieszczenia w szpitalu 
im. Kopernika, dokàd planowane jest prze-
niesienie dzieci´cego oddzia∏u chirurgicznego. 

Z kolei radni uczestniczàcy w pracach
Komisji Bezpieczeƒstwa i Porzàdku Publicz-

nego wys∏uchali sprawozdania ∏ódzkiego
komendanta wojewódzkiego Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej – brygadiera S∏awomira
Zuchowy na temat stanu bezpieczeƒstwa
po˝arowego oraz kondycji stra˝y za rok 2006
w regionie ∏ódzkim. Z interesujàcego wystà-
pienia wynika, ˝e stra˝acy z województwa
∏ódzkiego nale˝à do najlepiej wyszkolonych
na Êwiecie. Zdobywajà oni  liczne nagrody na
Êwiatowych zawodach po˝arniczych. Radni
zapoznali si´ równie˝ ze szczegó∏owymi staty-
stykami dotyczàcymi pracy PSP. Okazuje si ,́

˝e przeci´tna jednostka stra˝y wyje˝d˝a 
w województwie ∏ódzkim do zdarzenia Êred-
nio co 19 minut, ale – w wi´kszoÊci – nie do
po˝arów. – Praca stra˝aka to nie tylko kon-
frontacja z ogniem – t∏umaczy∏ komendant
Zuchowa. – Wyje˝d˝amy do zdarzeƒ drogo-
wych, katastrof budowlanych, chemicznych,
nietypowych zachowaƒ zwierzàt i wielu
innych. JeÊli chodzi o po˝ary, to w wojewódz-
twie tych najwi´kszych mamy stosunkowo
ma∏o. Dzieje si´ tak, poniewa˝ bardzo dobra
sieç paƒstwowych i ochotniczych jednostek
stra˝y w naszym regionie sprawia, ̋ e stra˝acy
sà na miejscu zdarzenia w najkrótszym mo˝-
liwym czasie – doda∏ komendant.

Radni z Komisji Statutowo-Regulamino-
wej zaj´li si´ sprawà nowelizacji ustaw 
o samorzàdzie gminnym, powiatowym 
i województwa w cz´Êci dotyczàcej sk∏adania
oÊwiadczeƒ majàtkowych oraz innych
oÊwiadczeƒ i informacji. Swoje stanowisko 
w tej sprawie przys∏a∏ do prezydium sejmiku
samorzàd województwa warmiƒsko-mazur-
skiego, którego radni domagajà si´ zmian
polegajàcych na uÊciÊleniu przepisów, wyklu-
czajàcych ich dowolnà interpretacj .́ Prze-
wodniczàca komisji – Irena Nowacka przed-
stawi∏a cz∏onkom komisji projekt stanowiska
solidaryzujàcego si´ ze stanowiskiem mazur-
skiego samorzàdu województwa.

Wszystkie obradujàce komisje omówi∏y 
i pozytywnie zaopiniowa∏y sprawozdania 
z wykonania bud˝etu województwa ∏ódzkie-
go za 2006 rok.                                              

Rafa∏ JaÊkowski

Obradowa∏y komisje

Komisja Bezpieczeƒstwa i Porzàdku Publicznego

Sytuacji s∏u˝by zdrowia w regionie by∏a
poÊwi´cona VII sesja Sejmiku Województwa
¸ódzkiego, która odby∏a si´ 18 kwietnia. Sala
obrad wype∏niona by∏a do ostatniego miej-
sca, poniewa˝ oprócz radnych stawili si´
dyrektorzy szpitali podleg∏ych samorzàdowi
województwa, pracownicy placówek zdro-
wotnych. Po wystàpieniu wicemarsza∏ka Sta-
nis∏awa Olasa oraz omówieniu sytuacji 
w szpitalach przez ich dyrektorów rozpocz´∏a
si´ dyskusja. Mimo ˝e zdania wÊród radnych
na temat kondycji wojewódzkiej s∏u˝by zdro-
wia, a tak˝e przyczynach jej obecnego stanu
by∏y rozbie˝ne, to wszyscy deklarowali prio-
rytetowe traktowanie tego tematu oraz szu-
kali sposobów na polepszenie sytuacji. Woj-
ciech Walczak z Prawa i SprawiedliwoÊci
zwraca∏ uwag´ na niedostatecznà – jego zda-
niem – wspó∏prac´ mi´dzy samorzàdem

województwa i samorzàdami lokalnymi
dotyczàcà placówek zdrowotnych. Wed∏ug
niego pacjenta nie interesuje, kto zarzàdza
szpitalem, lecz czy opieka przez niego ofero-
wana jest na najwy˝szym poziomie. Irena
Nowacka (Lewica i Demokraci) apelowa∏a
natomiast o zwo∏anie swoistego okràg∏ego
sto∏u w sprawie s∏u˝by zdrowia. W jego obra-
dach powinni - jej zdaniem – uczestniczyç
przedstawiciele wszystkich szczebli samorzà-
du, w∏adz paƒstwowych oraz zwiàzków
zawodowych lekarzy i pracowników s∏u˝by
zdrowia. – Tylko dokonanie „swoistego
remanentu” pozwoli na wypracowanie roz-
wiàzaƒ, które mogà wreszcie uzdrowiç s∏u˝b´
zdrowia – przekonywa∏a radna. 

Radny Tadeusz Gajda (Polskie Stronnic-
two Ludowe) poruszy∏ spraw´ OÊrodka
Pediatrycznego im. dr J. Korczaka, dawnego

samodzielnego szpitala, obecnie w∏àczonego
do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpita-
la im. Kopernika w ¸odzi. Wiele kontrower-
sji wzbudza przeniesienie tam na sta∏e
oddzia∏u chirurgii dzieci´cej z budynków
„Korczaka”. Radny zwróci∏ uwag´ na z∏y
stan techniczny starych obiektów i porówna∏
je z nowoczesnym i Êwietnie wyposa˝onym
oddzia∏em, jaki czeka na ma∏ych pacjentów
w „Koperniku”. Na polepszajàcà si´ kondy-
cj´ wojewódzkiej s∏u˝by zdrowia (mimo jej
k∏opotów) zwraca∏ uwag´ m.in. radny Marek
Trzciƒski z Platformy Obywatelskiej. Nak∏a-
dy na zdrowie z bud˝etu województwa sà 
z roku na rok coraz wy˝sze. W tym roku
oscylujà wokó∏ 15 mln z∏, ponadto wi´kszoÊç
szpitali podleg∏ych województwu nie generu-
je d∏ugów (z 21, tylko 8 osiàga straty). 

Na zakoƒczenie obrad radni dokonali
zmian w bud˝ecie województwa, przekazujàc
1,8 mln z∏ na budow´ przy szpitalu 
im. Kopernika nowoczesnego oÊrodka trans-
plantacji szpiku kostnego. Dodatkowe pó∏
miliona trafi do tej placówki na modernizacj´
oddzia∏ów neurologii i neurochirurgii.

RJ

Zdrowa dyskusja
7. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego
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W ¸odzi odby∏o si´ drugie z cyklu semi-
narium pt. Skoordynowana partnerska
inicjatywa na rzecz rynku pracy – SPI-
NACZ”. Podczas seminarium i warszta-
tów zaprezentowane zosta∏y innowacyjne
rozwiàzania majàce pomóc osobom, które
z powodu choroby i zaburzeƒ psychicz-
nych zosta∏y wykluczone z rynku pracy
i codziennej aktywnoÊci zarobkowej. 

Organizatorem seminariów by∏o Mega-
partnerstwo K¸OS, które poprzez semi-
naria i warsztaty pragnie upowszechniaç
wypracowanà przez siebie koncepcj´ 
pomocy osobom po za∏amaniu psychicz-
nym w powrocie na rynek pracy.

Problem aktywizacji zawodowej osób
po kryzysie psychicznym poruszony zosta∏
podczas spotkania dyskusyjnego, w któ-
rym udzia∏ wzi´li eksperci z dziedziny psy-
chologii i psychiatrii. W∏adze wojewódz-
twa ∏ódzkiego reprezentowa∏ Krzysztof
Kwiatkowski – wiceprzewodniczàcy Sej-
miku Województwa ¸ódzkiego, Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego – Cezary Mi-
˝ejewski.

Podczas seminarium mo˝na by∏o wziàç
udzia∏ w bezp∏atnych warsztatach, na któ-
rych przybli˝one zosta∏y wdra˝ane przez
Megapartnerswo K¸OS rozwiàzania po-
zwalajàce osobom chorujàcym psychicz-
nie podjàç prac .́ Majà one w przysz∏oÊci

stworzyç map´ rozwiàzaƒ na rzecz zdro-
wia psychicznego", nad którà pracuje Me-
gapartnerstwo. W warsztatach uczestni-
czyli równie˝ przedstawiciele Krakowskiej
Inicjatywy na rzecz Gospodarki Spo∏ecz-
nej COGITO. 

„Spinajà” dobre pomys∏y 

Rada Programowa „Ziemi ¸ódzkiej”
Cz∏onkowie Rady Programo-
wej „Ziemi ¸ódzkiej” (od le-
wej): Jerzy Stasiak – sekre-
tarz, Tadeusz Gajda, Agata
Sadowska – przewodniczàca
oraz Irena Nowacka. 
Zadaniem rady jest, m.in. czu-
wanie, aby czasopismo samo-

rzàdowe informowa∏o spo-
∏eczeƒstwo o realizowa-
nych przez samorzàd zada-
niach o charakterze woje-

wódzkim i lokalnym, wy-
jaÊnia∏o i popularyzowa-
∏o zasady polityki roz-
woju województwa
i prezentowa∏o godne
przyk∏ady aktywnoÊci

spo∏ecznej, dba∏o o inte-
gracj´ ró˝nych Êrodo-
wisk i to˝samoÊç woje-
wództwa.
Rada opiniuje ka˝de wy-
danie czasopisma samo-
rzàdowego.

Wiceprzewodniczàcy sejmiku 
Krzysztof Kwiatkowski podczas 
konferencji „Spinacz” w ¸odzi



Obszary „Natura 2000” w województwie ∏ódzkim

Przyst´pujàc do Unii Europejskiej, Polska
zobowiàza∏a si´ do wyznaczenia na swoim
terytorium obszarów „Natura 2000”.
Obszary takie winny wyznaczyç, wed∏ug
jednolitych standardów, wszystkie kraje
unijne, tworzàc ogólnoeuropejski system
ochrony przyrody. Celem programu jest
zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków roÊlin i zwierzàt wa˝nych dla
Europy, tak aby zatrzymaç cykl zmniejsza-
nia si´ ró˝norodnoÊci biologicznej na tere-
nie ca∏ego kontynentu.
Po raz pierwszy w ustawodawstwie pol-
skim termin obszaru „Natura 2000” poja-
wi∏ si´ w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz.U nr 92 poz.
880). Wymienia si´ tam obszary „Natura
2000” jako jednà z form ochrony przyrody,
obok parków narodowych, rezerwatów
przyrody, parków krajobrazowych, obsza-
rów chronionego krajobrazu i tzw. form

indywidualnych. Sieç „Natura 2000” obej-
muje dwa typy obszarów:
• specjalnej ochrony ptaków (OSO), two-
rzone na podstawie Dyrektywy Ptasiej
• specjalne obszary ochrony siedlisk
(SOO), tworzone na podstawie Dyrekty-
wy Siedliskowej
Sieç terenów chronionych „Natura 2000”
opiera si´ na ochronie obszarowej i gatun-
kowej, a najwa˝niejszym celem jest zacho-
wanie przedmiotu ochrony we w∏aÊciwym
stanie. Warto wspomnieç, i˝ obszary
„Natura” cz´sto pokrywajà si´ z  terenami
obj´tymi ju˝ ochronà w postaci parków
krajobrazowych, rezerwatów przyrody lub
u˝ytków ekologicznych.
Na ptasich obszarach „Natura 2000”
chronione sà siedliska ptaków rzadkich
lub zagro˝onych wygini´ciem. Nale˝y
zaznaczyç, ˝e ochrona siedliska lub gatun-
ku w ramach systemu „Natura 2000”

oznacza ochron´ jego reprezentacji, a nie
wszystkich miejsc wyst´powania bàdê
bytowania.
Dyrektywy unii podajà podstawowe kry-
teria, które musi spe∏niaç obszar „Natura
2000”. Nie okreÊlajà wi´c sposobów
ochrony siedlisk i gatunków; opisujà jedy-
nie cele, jakie nale˝y osiàgnàç. Metody
osiàgni´cia tych celów ka˝de paƒstwo
opracowuje we w∏asnym zakresie. Organy
unii (g∏ównie Komisja Europejska) kon-
trolowaç b´dà rezultaty ochrony przyrody
w sieci „Natura 2000”. Je˝eli stan przyro-
dy b´dzie si´ pogarsza∏ – cenne gatunki 
i siedliska b´dà zanikaç – to b´dzie mo˝li-
we na∏o˝enie na paƒstwo bardzo wysokich
kar pieni´˝nych przez Europejski Trybu-
na∏ SprawiedliwoÊci.
Na obszarach „Natura 2000” g∏ówny
nacisk k∏adzie si´ na zagadnienia ochrony
przyrody, ale uwzgl´dnia si´ tak˝e wyma-

Nowa forma ochrony przyrody.

Rzeka Rawka



gania gospodarki prowadzonej w regio-
nie. W ten sposób, poprzez szukanie kom-
promisów mi´dzy potrzebami ekono-
micznymi i rekreacyjnymi a wymogami
utrzymania niezak∏óconych uk∏adów
przyrodniczych, realizuje si´ zasad´ zrów-
nowa˝onego rozwoju. Na obszarach
zabronione jest wszystko to, co mo˝e 
w istotny sposób pogorszyç stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków
roÊlin i zwierzàt, a tak˝e w istotny sposób
wp∏ynàç negatywnie na gatunki, dla któ-
rych ochrony zosta∏ wyznaczony obszar
„Natura 2000”. Zak∏ada si ,́ ˝e w prakty-
ce ograniczenia gospodarcze dotyczyç
b´dà jedynie nowych inwestycji i intensy-
fikacji gospodarki. Konieczne b´dzie
wówczas przeprowadzenie ocen oddzia∏y-
wania na Êrodowisko pod kàtem wp∏ywu
inwestycji na obiekty stanowiàce przed-
miot ochrony. Oceny takie trzeba b´dzie
przeprowadziç zarówno w odniesieniu do
inwestycji zlokalizowanych w obszarze
„Natura 2000”, jak i w bezpoÊrednim
jego sàsiedztwie.
Obszary „Natura 2000” obejmujàce tere-
ny rolnicze (czyli oko∏o 30 proc.
powierzchni obszarów) b´dà w doÊç istot-
ny sposób zwiàzane z rolnictwem i polity-
kà strukturalnà obszarów wiejskich.
Dotyczyç to b´dzie przede wszystkim
wsparcia finansowego dla rolników 
w ramach programów rolno-Êrodowisko-

wych. Prawo przewiduje mo˝liwoÊç
rekompensowania rolnikom poniesionych
kosztów lub utraconych korzyÊci, jeÊli
b´dà musieli ograniczyç lub zmodyfiko-
waç dzia∏alnoÊç rolnà ze wzgl´du na
wymogi ochrony przyrody.
Nadzór nad funkcjonowaniem obszarów
„Natura 2000” w Polsce sprawuje minister
Êrodowiska. Na szczeblu wojewódzkim
wszelkie prace na obszarach koordynuje
wojewoda, do którego kompetencji nale-
˝eç b´dzie m.in. wydawanie
zezwoleƒ na przeprowadzenie
inwestycji mogàcych mieç
wp∏yw na stan obszaru oraz
ustalanie zakresu i sposobu
wykonania kompensacji przy-
rodniczej i nadzorowanie jej
wykonania. Do obowiàzków
wojewodów nale˝y tak˝e
opracowanie planów ochrony
obszarów „Natura 2000”
w ciàgu pi´ciu lat od ich utwo-
rzenia.
Na terenie województwa
∏ódzkiego rozporzàdzeniem
ministra Êrodowiska w 2004
roku wyznaczono trzy obsza-
ry specjalnej ochrony ptaków,
przy czym znaczna ich cz´Êç
znajduje si´ w granicach
województw mazowieckiego 
i wielkopolskiego. Tak˝e 

w 2004 roku zaprojektowano osiem spe-
cjalnych obszarów ochrony siedlisk, 
a w roku 2006 zg∏oszono do KE kolejny
obszar – dolin´ Êrodkowej Pilicy – pocho-
dzàcy z „Shadow List”. Obszary te zajmu-
jà ∏àcznie oko∏o 450 km kw. (uwzgl´dnia-
jàc pokrywanie si´ obszarów ochrony pta-
ków i siedlisk), co stanowi nieca∏e 2,5 proc.
powierzchni województwa. 

Piotr Wypych, Marcin W´˝yk
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Dolina Pilicy

Rezerwat Dàbrowa Âwietlista
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Nowy stary pawilon
W marcu odby∏o si´ uroczyste oddanie do

u˝ytku pawilonu C Wojewódzkiego Zespo∏u
Zak∏adów Opieki Zdrowotnej Centrum
Leczenia Chorób P∏uc i Rehabilitacji 
w ¸odzi przy ulicy Okólnej 181. Rozpocznà
tam prac´ dwa oddzia∏y: I Oddzia∏ Chorób
P∏uc i Alergii Uk∏adu Oddechowego pod
kierunkiem dr. Andrzeja Michalskiego 
i II Oddzia∏ Chorób P∏uc i Alergii Uk∏adu
Oddechowego prowadzony przez dr Mart´
Górnickà-Wilczyƒskà. W uroczystoÊciach
wzi´li udzia∏ mi´dzy innymi wicemarsza∏ek
województwa ∏ódzkiego Stanis∏aw Olas,
dyrektor Departamentu Zdrowia Urz´du
Marsza∏kowskiego Waldemar Podhalicz,
cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódzkiego
El˝bieta Hibner, gwardian klasztoru oo.
Franciszkanów w ¸agiewnikach Piotr Duda
oraz dyrektorzy ∏ódzkich szpitali i przedsta-
wiciele izby lekarskiej, a tak˝e piel´gniar-
skiej, przedstawiciele za∏ogi i organizacji
zwiàzkowych. 

Dyrektor zespo∏u in˝. Janusz Kazimier-
czak, podzi´kowa∏ za∏odze za prac ,́ bez któ-
rej nie by∏by mo˝liwy sukces ekonomiczny
zespo∏u, który pozwoli∏ na realizacj´ tak
du˝ej inwestycji. ˚yczy∏ sukcesów w pracy
personelowi medycznemu rozpoczynajàce-
mu prac´ w wyremontowanym obiekcie,
spe∏niajàcym wszystkie wymogi Minister-
stwa Zdrowia i wysokie normy unijne. Wice-
marsza∏ek województwa ∏ódzkiego Stani-
s∏aw Olas gratulowa∏ dyrektorowi i zespo∏o-
wi spektakularnego sukcesu. Zwróci∏
uwag ,́ i˝ chocia˝ wykonanie tej inwestycji
trwa∏o d∏ugo, z racji tego, ˝e by∏a ona kom-
pleksowa, to teraz pacjenci b´dà mogli wra-
caç do zdrowia w znacznie lepszych warun-
kach. Znaczàco poprawià si´ tak˝e warunki
pracy personelu medycznego. Spe∏nione sà
bowiem wszelkie normy Ministerstwa Zdro-

wia dotyczàce wymogów technicznych pla-
cówek szpitalnych. Wicemarsza∏ek podkre-
Êli∏, ˝e Urzàd Marsza∏kowski b´dzie wspie-
ra∏ finansowo podleg∏e mu szpitale, aby pod-
nieÊç ich standard i wyposa˝yç w nowocze-
sny sprz´t. 

PC

Profesjonalny Mened˝er
Województwa ¸ódzkiego 
i Dama Sukcesu 2006 
- wybrani

Ju˝ po raz ósmy nagrodzono najlepszych
mened˝erów naszego regionu. 16 marca 
w Pa∏acu Poznaƒskiego rozstrzygni´to kon-
kurs na profesjonalnego mened˝era woje-
wództwa ∏ódzkiego. Kapitu∏a konkursowa
uhonorowa∏a  tytu∏em osoby, które jej zda-
niem najlepiej zarzàdzajà przedsi´biorstwa-
mi, przez co przyczyniajà si´ do rozwoju

gospodarczego i promocji regionu. Na uro-
czystej gali konkursowej obecni byli m.in.:
marsza∏ek województwa W∏odzimierz
Fisiak, przewodniczàcy Sejmiku Wojewódz-
twa Marek Mazur, wiceprezydent ¸odzi
W∏odzimierz Tomaszewski. Kandydatów do
tytu∏u zg∏aszajà mieszkaƒcy województwa.
W tym roku nagrodzeni zostali:

– kategoria zarzàdzanie du˝ymi organiza-
cjami gospodarczymi – Waldemar P∏omiƒ-
ski, dyrektor naczelny firmy Elbest 
w Rogowcu

– kategoria zarzàdzanie Êrednimi przed-
si´biorstwami – Marian Janowski, prezes
zarzàdu spó∏ki MIT-MAR 

– kategoria zarzàdzanie ma∏ymi przedsi´-
biorstwami – Zbigniew Wejsman, wspó∏w∏a-
Êciciel firmy ZBIMAR ze Strykowa 

– kategoria – sektor publiczny – Zbigniew
O∏ubek, dyrektor ¸ódzkiego Domu Kultury

WÊród laureatów poprzednich edycji byli
mi´dzy innymi: W∏odzimierz Fisiak 
– ówczesny burmistrz Konstantynowa
¸ódzkiego, obecny marsza∏ek województwa
∏ódzkiego, Andrzej Moszura – prezes Phi-
lips Lighting Poland z Pabianic, S∏awomir
Lachowski – twórca mBanku, Roman Pato-
ra – rektor Wy˝szej Szko∏y Przedsi´biorczo-
Êci i Zarzàdzania, Ryszard Czubaczyƒski 
– dyrektor Muzeum Historii Miasta ¸odzi,
Wojciech Nowicki – dyrektor naczelny
Teatru im. Jaracza. 

El˝bieta K´dzia-Kierkus, lekarka, dyrek-
tor Szpitala Zakonu Bonifratrów Êw. Jana
Bo˝ego, zosta∏a uhonorowana tytu∏em
Dama Sukcesu 2006. „Dama sukcesu” to
plebiscyt promujàcy utalentowane, przedsi´-
biorcze kobiety, które w ˝yciu zawodowym 
i spo∏ecznym osiàgn´∏y sukces. S∏uchacze
Radia Pogoda, czytelnicy „Gazety Wybor-
czej” i widzowie ¸ódzkiego Oddzia∏u TVP
wskazali cztery kandydatki, które ich zda-Laureaci konkursu na menad˝era roku 2006

Nowoczesna sala chorych szpitala w ¸agiewnikach



15Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

Z prac zarzàdu

niem, poprzez dzia∏alnoÊç artystycznà, spo-
∏ecznà, aktywnoÊç, popularnoÊç w minio-
nym roku przyczyni∏y si´ do promocji regio-
nu ∏ódzkiego. 

– MyÊl ,́ ˝e pomys∏ popierania postaw,
które w szczególny sposób wyró˝niajà si´ 
w ˝yciu gospodarczym i publicznym, które
swoimi umiej´tnoÊciami potrafià dawaç wzór
w firmach i samorzàdach, jest jak najbardziej
potrzebny. To doskona∏y przyk∏ad dla innych
przedsi´biorców, jak sprawnie zarzàdzaç 
– mówi∏ marsza∏ek W∏odzimierz Fisiak.

Zbigniew O∏ubek ¸ódzkim Domem Kul-
tury kieruje od 1999 roku, ale ze Êrodowi-
skiem kultury zwiàzany jest od 1966 roku,
kiedy to poprowadzi∏ studio teatralne „Teatr
Piosenki”. ¸DK pod jego kierownictwem to
wojewódzkie centrum kultury – organizuje
regionalne edycje imprez i konkursów,
wspomaga dzia∏ania spo∏ecznych stowarzy-
szeƒ kulturalnych, wspiera rozwój kultury
ludowej. ¸ódzki Dom Kultury to miejsce
prezentacji wspó∏czesnej twórczoÊci arty-
stycznej, ale przede wszystkim miejsce, gdzie
mo˝na atrakcyjnie sp´dziç wolny czas, reali-
zujàc swoje pasje, zainteresowania i dosko-
nalàc umiej´tnoÊci. Zbigniew O∏ubek zosta∏
odznaczony medalem Gloria Artis za zas∏u-
gi na rzecz upowszechniania kultury.

O unijnych projektach 
w Dobieszkowie

39 projektów z regionu ∏ódzkiego, 
w ramach Indykatywnego Planu Inwesty-
cyjnego oraz z tzw. rezerwy kompensacyjnej,
ma du˝à szans´ uzyskaç dofinansowanie
unijne na ∏àcznà kwot´ ponad 430 mln euro.
Beneficjenci tych projektów spotkali si´ 
22 marca w Dobieszkowie z marsza∏kiem
W∏odzimierzem Fisiakiem i cz∏onkiem

zarzàdu województwa El˝bietà Hibner, aby
zaprezentowaç i omówiç wszystkie wybrane
do realizacji projekty. 

Choç kszta∏t listy kluczowych projektów
zg∏oszonych przez zarzàd województwa
zyska∏ akceptacj´ polskiego rzàdu, to osta-
teczna decyzja zostanie podj´ta na szczeblu
unijnym. – Nie mo˝emy jednak tylko czekaç
na ostateczne rozstrzygni´cia, ale powinni-
Êmy rozpoczàç ju˝ przygotowania w kierun-
ku realizacji poszczególnych projektów 
– mówi∏ marsza∏ek Fisiak. – Zdaj´ sobie
spraw ,́ ˝e ich przygotowanie to dla benefi-
cjentów olbrzymie wyzwanie, dlatego zach´-
cam do korzystania z wiedzy i doÊwiadcze-
nia moich pracowników.

Konferencja poÊwi´cona
restrukturyzacji polskich 
i austriackich regionów 
oraz Forum Biznesu 
Polska 2007

W Grazu, stolicy partnerskiego landu
Styria w Austrii, odby∏a si´ konferencja
dotyczàca restrukturyzacji polskich 
i austriackich regionów oraz Forum Biznesu
Polska 2007. Delegacje z siedmiu polskich
województw uczestniczy∏y w spotkaniach
politycznych z premierem landu Franzem
Voves w transmitowanej on-line przez inter-
net konferencji oraz spotkaniach w Styryj-
skiej Izbie Przemys∏owej. 

W delegacji pod przewodnictwem W∏o-
dzimierza Fisiaka, marsza∏ka województwa
∏ódzkiego, uczestniczyli tak˝e Marek
Mazur, przewodniczàcy Sejmiku Wojewódz-
twa ̧ ódzkiego oraz radni – Waldemar Przy-
rowski i Piotr Grabowski. 

Konferencja pt. „Warunki sukcesu regio-
nalnych i lokalnych strategii przeprowadza-
nia restrukturyzacji” mia∏a na celu wymian´
doÊwiadczeƒ odnoszàcych si´ do dokonanej
ju˝ restrukturyzacji oraz omówienie planów
dotyczàcych rozwoju regionalnego w pol-
skich i austriackich regionach. 

Marsza∏ek W∏odzimierz Fisiak podkreÊli∏
znaczenie zarówno inwestycji infrastruktu-
ralnych, jak i wspó∏prac´ pomi´dzy naukà i
biznesem w celu rozwoju oraz wdra˝ania
nowych technologii, a tak˝e koniecznoÊç
inwestowania w rozwój zasobów ludzkich w
zakresie m.in. dostosowywania systemu
kszta∏cenia do wymogów rynku pracy.

Marsza∏ek W∏odzimierz Fisiak wÊród uczestników konferencji w Grazu

W Dobieszkowie dyskutowano o nowych inwestycjach



Andrzej Seweryn 
w Teatrze im. Jaracza

W drugà rocznic´ Êmierci Jana Paw∏a II na
scenie Teatru im. Jaracza w ¸odzi wybitny
polski aktor Andrzej Seweryn zaprezentowa∏
„Tryptyk rzymski” Karola Wojty∏y. Artysta
przyjecha∏ do ¸odzi na zaproszenie marsza∏-
ka województwa ∏ódzkiego W∏odzimierza
Fisiaka. Spektakl, z towarzyszeniem orkie-
stry Krakowskiej Opery Kameralnej, poprze-
dzi∏a konferencja prasowa, w której uczestni-
czyli Andrzej Seweryn, W∏odzimierz Fisiak 
i Wojciech Nowicki – dyrektor Teatru 
im. Jaracza.

– Jestem wdzi´czny Andrzejowi Seweryno-
wi za przyj´cie zaproszenia do ¸odzi – mówi∏
marsza∏ek podczas spotkania z dziennikarza-
mi. Spektakl w wykonaniu tak wybitnego
aktora w sposób godny upami´tni postaç
Jana Paw∏a II. Artysta mówi∏ m.in. o jego
w∏asnych odczuciach zwiàzanych z tekstem
papie˝a i ze znaczeniem, jakie ma dla aktora
„Tryptyk rzymski”.Wspomina∏ te˝ o mo˝li-
woÊci wspó∏pracy z Teatrem im. Jaracza 
w nast´pnym sezonie artystycznym. Obieca∏
tak˝e wsparcie staraƒ marsza∏ka W∏odzimie-
rza Fisiaka o pozyskanie dla ¸odzi tytu∏u
Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r. 

Wizyta w West Midlands
Delegacja województwa ∏ódzkiego, repre-

zentowana przez W∏odzimierza Fisiaka,
marsza∏ka województwa ∏ódzkiego oraz
Marka Mazura – przewodniczàcego Sejmiku
Województwa ¸ódzkiego goÊci∏a w brytyj-
skim regionie West Midlands. Wizyta by∏a
okazjà do spotkania z przedstawicielami
lokalnego samorzàdu brytyjskiego – Davi-
dem Smithem – przewodniczàcym Zgroma-
dzenia Regionalnego, Davidem Burtonem –
przewodniczàcym Konfederacji Izb Handlo-
wych West Midlands oraz Erickiem Brow-

nem – dyrektorem ds. handlu zagranicznego
Izby Handlowej Herefordshire i Worcester-
shire.

Rozmawiano m.in. o dotychczasowych 
i przysz∏ych efektach wspó∏pracy nawiàzanej
w lutym ubieg∏ego roku mi´dzy oboma
regionami. Marsza∏ek województwa ∏ódzkie-
go podkreÊli∏ znaczenie mo˝liwoÊci wspó∏-
pracy w postaci realizacji konkretnych pro-
jektów, np. pozyskania doÊwiadczeƒ brytyj-
skich przy tworzeniu i zarzàdzaniu parkami
naukowo-technologicznymi. 

Konwent marsza∏ków
W Poznaniu odby∏ si´ Konwent Marsza∏-

ków Województw RP. Zarzàd województwa
∏ódzkiego reprezentowa∏ wicemarsza∏ek Sta-
nis∏aw Witaszczyk. Pierwszy dzieƒ obrad kon-
wentu koncentrowa∏ si´ wokó∏ zagadnieƒ
zwiàzanych z promocjà turystyki i rolà, jakà
w tej dziedzinie odgrywajà urz´dy marsza∏-
kowskie. Tak jak w wielu innych dziedzinach,

równie˝ w turystyce nowe perspektywy stwa-
rzajà fundusze strukturalne, z których b´dzie-
my mogli skorzystaç w latach 2007 – 2013.
Polska Organizacja Turystyczna b´dzie mi´-
dzy innymi instytucjà wdra˝ajàcà program
wartoÊci 138 mln euro, zwiàzany z promocjà
produktów turystycznych. Uczestnicy kon-
wentu wys∏uchali te˝ wystàpienia prof.
Micha∏a Kuleszy na temat roli instytucji
zarzàdzajàcej Regionalnym Programem Ope-
racyjnym na tle prawodawstwa wspólnotowe-
go i prawa polskiego. Szczególnà uwag´ prof.
Kulesza poÊwi´ci∏ ustawie o prowadzeniu
polityki rozwoju regionalnego, której zapisy
budzà wiele kontrowersji. Zdaniem profesora
i uczestników konwentu, najlepszym rozwià-
zaniem by∏aby nowelizacja ustawy.
(Fot. Zdzis∏aw Nowicki, informacja – Wielkopolski
Urzàd Marsza∏kowski)

Koniec z korkami 
w Strykowie

Wyeliminowanie ruchu tranzytowego 
z centrum miasta, poprawa dost´pnoÊci
komunikacyjnej pó∏nocnej cz´Êci wojewódz-
twa, a w dalszej perspektywie powstanie 
3 tys. nowych miejsc pracy to podstawowe
za∏o˝enia projektu pn. „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków 
– Warszyce – Stryków – Brzeziny wraz z
obwodnicà Strykowa”. Do realizacji przed-
si´wzi´cia niezb´dna jest jednak wspó∏praca
samorzàdów: województwa i Strykowa. Aby
warunki tej wspó∏pracy sprecyzowaç, 
w Urz´dzie Marsza∏kowskim w ¸odzi mar-
sza∏ek W∏odzimierz Fisiak i cz∏onek zarzàdu
województwa Krzysztof Makowski podpisa-
li z burmistrzem Strykowa Andrzejem Jan-
kowskim stosowne porozumienie. 

„Z prac zarzàdu“ 
przygotowuje Wydzia∏ Informacji 

i Komunikacji Spo∏ecznej
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Z prac zarzàdu

Andrzej Seweryn przyjecha∏ do ¸odzi na zaproszenie marsza∏ka W∏odzimierza Fisiaka

Wicemarsza∏ek Stanis∏aw Witaszczyk poÊród innych marsza∏ków na konwencie w Poznaniu
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?????????????
ŁÓDZKIE W BRUKSELI

W styczniu wszed∏ w ˝ycie nowy bud˝et
Unii Europejskiej, a z nim Êrodki na rozwój
polskich województw. Na jakie nowe formy
wsparcia finansowego, poza funduszami
strukturalnymi, mogà liczyç organizacje 
z naszego regionu?

Oprócz funduszy strukturalnych, z któ-
rych przewidziano najwi´cej Êrodków,
organizacje pozarzàdowe, przedsi´biorcy,
uczelnie i instytucje badawcze mogà ubie-
gaç si´ o dofinansowanie w ramach nowej
puli programów wspólnotowych. Jest ich
kilka i obejmujà bardzo szeroki zakres
tematyczny. WÊród najwi´kszych wymie-
niç mo˝na: kszta∏cenie ustawiczne/Life-
long learning, program na rzecz konkuren-
cyjnoÊci i innowacji (CIP), Kultura 2007
czy Europa dla obywateli.

W jaki sposób biuro w Brukseli b´dzie
pomagaç w aplikowaniu po te Êrodki?

Tak naprawd´ aktywnà dzia∏alnoÊç 
w tym zakresie prowadzimy ju˝ od koƒca
2004 r., kiedy ostatecznie zacz´∏a funkcjo-
nowaç nasza placówka. Na bie˝àco pozy-
skiwaliÊmy i publikowaliÊmy na stronie
internetowej informacje na temat nowych
wezwaƒ do sk∏adania wniosków w ramach
kolejnych konkursów Komisji Europej-
skiej oraz o poszukiwaniu partnerów do
konkretnych projektów w ramach poszcze-
gólnych programów. W bie˝àcym roku
nowoÊcià jest rozsy∏any przez nas biuletyn
informacyjny. W planach mamy tak˝e

podj´cie si´ funkcji poÊrednika w kontak-
tach mi´dzy Komisjà Europejskà a sk∏ada-
jàcym projekt beneficjentem, celem prze-
prowadzenia przed jego oficjalnym z∏o˝e-
niem preewaluacji w odpowiedniej dyrek-
cji generalnej.

Czy zainteresowanie podmiotów z woje-
wództwa ∏ódzkiego tà formà pozyskiwania
Êrodków na projekty jest ju˝ wystarczajàco
du˝e, czy te˝ to wcià˝ dla nas nowoÊç?

Trzeba przyznaç, i˝ zarówno sama Êwia-
domoÊç istnienia tych Êrodków, jak i umie-
j´tnoÊci skutecznego po nie aplikowania,
systematycznie rosnà. O sporym zaintere-
sowaniu programami unijnymi Êwiadczy
bardzo du˝a frekwencja na zorganizowa-
nym przez nas spotkaniu informacyjnym
dla przedstawicieli organizacji pozarzàdo-
wych z naszego regionu. Sk∏oni∏o nas to
zresztà do podj´cia decyzji o kontynuowa-
niu tego typu spotkaƒ w przysz∏oÊci.
Odbywa∏yby si´ one cyklicznie przed kolej-
nymi wezwaniami do sk∏adania wniosków
w ramach poszczególnych programów 
i inicjatyw wspólnotowych. Nale˝y te˝ w
tym miejscu dodaç, i˝ w ciàgu ostatnich 
2 lat znaczàco wzros∏a liczba projektów
mi´dzynarodowych z udzia∏em podmio-
tów z woj. ∏ódzkiego, co oczywiÊcie napa-
wa nas pewnà satysfakcjà, ale i motywuje
do dalszej pracy.

Rozmawia∏: P. Sz.

Wraz z rozpocz´ciem
kolejnej perspektywy

finansowej UE na lata 2007-
2013, polskie regiony otrzy-
ma∏y w ramach funduszy
strukturalnych bardzo du˝e
Êrodki przeznaczone na reali-
zacj´ za∏o˝eƒ unijnej polityki
spójnoÊci. Trzeba jednak
pami´taç, i˝ nie sà to jedyne
êród∏a finansowania z UE, 
o jakie mogà ubiegaç si´ 
w najbli˝szych latach polscy
beneficjenci. Dla wielu z nich
alternatywà, czy raczej
dobrym uzupe∏nieniem Êrod-
ków strukturalnych, mo˝e
byç nowa edycja programów
wspólnotowych. Z progra-
mów wspólnotowych mogà
korzystaç przede wszystkim
organizacje nie nastawione na
osiàganie zysku. Projekty nie
mogà mieç charakteru inwe-
stycyjnego, a celem wspó∏pra-
cy jest pobudzenie aktywno-
Êci, u∏atwienie zdobycia nie-
zb´dnego know-how czy
wykorzystywanie „dobrych
praktyk” innych partnerów.
WÊród nowych programów,
niektóre stanowià kontynu-
acj´ tych znanych ju˝ z lat
poprzednich; inne zosta∏y
opracowane na nowo i doty-
czà zagadnieƒ do tej pory nie
wspieranych czynnie przez
Komisj´ Europejskà. Zakres
tematów jest niezwykle szero-
ki i obejmuje takie dziedziny,
jak: badania i innowacje, edu-
kacja, zdrowie, kultura,
media, ochrona Êrodowiska,
energetyka, transport, bezpie-
czeƒstwo, wspó∏praca m∏o-
dzie˝y i wiele innych. 

Finansowe perspektywy
Wnioski projektowe do programów wspólnotowych sk∏ada si´ 

na ogó∏ bezpoÊrednio w Brukseli. O to, na jakà pomoc ze strony
Regionalnego Biura Województwa ¸ódzkiego mogà liczyç 
w zwiàzku z tym potencjalni beneficjenci z naszego regionu, zapyta-
liÊmy dyrektora brukselskiej placówki Mariusza Mielczarka.
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Radny rolnik 
to nie przedsi´biorca
Radny, który jest rolnikiem i dzier˝awi
grunty od gminy, nie narusza przepisów
antykorupcyjnych.
Radny, w trybie przetargu, wydzier˝awi∏
od gminy grunty rolne. Przewodniczàcy
Rady Gminy uzna∏, ˝e naruszy∏ tym
samym art. 24f ustawy o samorzàdzie
gminnym. Zgodnie z tym przepisem radni
nie mogà prowadziç dzia∏alnoÊci gospo-
darczej na w∏asny rachunek lub wspólnie 
z innymi osobami z wykorzystaniem mie-
nia komunalnego gminy, w której radny
uzyska∏ mandat. Rada podj´∏a w zwiàzku
z tym uchwa∏´ o wygaÊni´ciu mandatu.
Wojewoda, który poczàtkowo zaakcepto-
wa∏ uchwa∏´ jako zgodnà z prawem, 
w wyniku protestu radnego uzna∏, ˝e
zosta∏a ona jednak podj´ta z naruszeniem
prawa. W skardze do Wojewódzkiego
Sàdu Administracyjnego stwierdzi∏, 
˝e choç przepisy nie definiujà wprost poj´-
cia „dzia∏alnoÊci gospodarczej” to jednak
za przedsi´biorc´ nie mo˝na uznaç rolnika
uprawiajàcego ziemi .́ Odwo∏a∏ si´ w szcze-
gólnoÊci do przepisów art. 2 i art. 4 ust. 1 
i 2 ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, definiujàcych poj´cia „przedsi´-
biorca’ i „dzia∏alnoÊç gospodarcza”. 
W zwiàzku z powy˝szym skoro radny jako
rolnik nie prowadzi∏ dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, to nie by∏o przes∏anek uzasadnia-
jàcych wygaszenie jego mandatu.
Stanowisko wojewody podzieli∏ w wyroku
Wojewódzki Sàd Administracyjny,
potwierdzajàc w pe∏ni jego argumentacj´
(sygn. akt III S.A./Lu 140/06).

Zagospodarowanie 
przestrzenne
Gmina nie mo˝e namawiaç wspó∏w∏aÊci-
cieli nieruchomoÊci do wspó∏finansowania
kosztów zmian w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego.
Rada Gminy podj´∏a uchwa∏´ w sprawie
dobrowolnego udzia∏u ludnoÊci w kosz-
tach zmian zagospodarowania przestrzen-
nego gminy. W uchwale stwierdzono, ˝e
zainteresowani zmianami w planie mogà
dokonywaç dobrowolnych wp∏at gotówko-
wych na konto gminy po zawarciu odpo-
wiedniej mowy z wójtem. Wp∏aty te zali-
czane by∏y na poczet przysz∏ej op∏aty adia-
cenckiej od wzrostu wartoÊci nieruchomo-
Êci po podziale lub renty planistycznej.

Wojewoda uniewa˝ni∏ uchwa∏ ,́ argumen-
tujàc, ˝e rada gminy nie ma uprawnieƒ do
ustalania tego typu wp∏at. Wskaza∏ 
w szczególnoÊci na przepisy ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (art. 21), które precyzyjnie okreÊlajà
udzia∏ poszczególnych podmiotów w kosz-
tach sporzàdzenia planu miejscowego.
Przepis ten wprowadza generalnà zasad ,́
˝e koszty te obcià˝ajà bud˝et gminy. Tak˝e
przepis art. 36 tej ustawy, dotyczàcy kwestii
op∏at zwiàzanych ze zmianà wartoÊci nie-
ruchomoÊci w zwiàzku z uchwaleniem
planu miejscowego nie przewiduje dla rady
gminy ˝adnych uprawnieƒ w zakresie zali-
czania na poczet tych op∏at jakichkolwiek
innych wp∏at. Kompetencji tych nie mo˝na
tak˝e wywieÊç z ustawy o gospodarce nie-
ruchomoÊciami. Ponadto, zdaniem woje-
wody, dobrowolnoÊç tych wp∏at mo˝e byç
pozorna, albowiem w praktyce osoba zain-
teresowana zmianà planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, która uiszcza takà
wp∏at ,́ ma wi´ksze szanse na korzystne dla
siebie rozstrzygni´cie ni˝ osoba, która
takiej wp∏aty nie wnios∏a.
Rada gminy w skardze do Wojewódzkiego
Sàdu Administracyjnego podnios∏a, ˝e 
w kwestionowanej uchwale nie ma mowy 
o przymuszaniu mieszkaƒców gminy do
dokonywania wp∏at. Tym bardziej, 
˝e uchwa∏a nie okreÊla ich wysokoÊci.
Dowodzi∏a tak˝e, ˝e w obecnie obowiàzu-
jàcych przepisach nie ma Êcis∏ego zakazu
udzia∏u innych podmiotów w kosztach
zmian w planie zagospodarowania prze-
strzennego. Zdaniem gminy, takie post´po-
wanie jest ogólnà praktykà i ma pomóc
mieszkaƒcom zainteresowanym szybkimi
zmianami w planie zagospodarowania.
Wojewódzki Sàd administracyjny oddali∏
skarg´ gminy, w pe∏ni podzielajàc argu-
mentacj´ wojewody. PodkreÊli∏ w uzasad-
nieniu wyroku, ˝e choç ustawa o samorzà-
dzie gminnym ustanawia zasad´ samo-
dzielnoÊci dochodowej gmin, to jednak
gmina nie mo˝e w sposób zupe∏nie dowol-
ny ustanawiaç êróde∏ pozyskiwania Êrod-
ków finansowych, albowiem katalog tych
êróde∏ ma charakter zamkni´ty (sygn. akt
II S.A./Lu 556/06).

Podatek od czynnoÊci 
cywilnoprawnych
Gmina nie jest stronà w post´powaniu
podatkowym o zwrot podatku od czynno-
Êci cywilnoprawnych.

W stanie faktycznym sprawy spó∏ka
gazownictwa wp∏aci∏a podatek w zwiàzku
z podwy˝szeniem kapita∏u zak∏adowego.
Poniewa˝ jednak sàd nie zarejestrowa∏
uchwa∏y, to zgodnie z art. 11 ustawy 
o podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych
pobrane pieniàdze nale˝a∏o zwróciç. 
W zwiàzku z powy˝szym gmina wystàpi∏a
do izby skarbowej o uniewa˝nienie tej
decyzji jako wydanej z ra˝àcym narusze-
niem ordynacji podatkowej i art. 4 ustawy
o dochodach jednostek samorzàdu teryto-
rialnego, który zalicza podatek od czynno-
Êci cywilnoprawnych do êróde∏ dochodów
w∏asnych gminy. Dyrektor izby skarbowej
odmówi∏ jednak wszcz´cia post´powania,
powo∏ujàc si´ na art. 134 § 1 i § 2 ordynacji
podatkowej. Zgodnie z tym przepisem
stronà w post´powaniu podatkowym mo˝e
byç jedynie podatnik, p∏atnik, inkasent
oraz osoba majàca interes prawny. Gmina
natomiast jest jedynie beneficjentem
podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych.
Przedmiotowe potwierdza niewàtpliwie jej
interes faktyczny, lecz nie prawny. Nie
mo˝e wi´c skutecznie ˝àdaç stwierdzenia
niewa˝noÊci decyzji urz´du skarbowego.
Takie stanowisko potwierdzi∏ Wojewódzki
Sàd Administracyjny, oddalajàc skarg´
gminy. Sàd podkreÊli∏, ˝e interes gminy nie
jest zwiàzany z obowiàzkiem podatko-
wym, lecz z faktem, ˝e korzysta z podatku
stanowiàcego jedno ze êróde∏ jej docho-
dów. Ma w zwiàzku z tym jedynie interes
faktyczny, a nie prawny.
W skardze kasacyjnej gmina powo∏a∏a si´
na art. 134 ordynacji podatkowej oraz art.
4 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy o dochodach jed-
nostek samorzàdu terytorialnego, ponow-
nie stwierdzajàc, ze ma interes prawny.
Naczelny Sàd Administracyjny nie znalaz∏
podstaw do uznania gminy za stron´ post´-
powania podatkowego. Stwierdzi∏, ˝e poj´-
cie strony mo˝e byç wyprowadzane tylko 
z konkretnej normy prawnej. Interes praw-
ny w post´powaniu podatkowym oznacza
bowiem ustalenie przepisu, na podstawie
którego mo˝na ̋ àdaç skutecznej czynnoÊci
organu administracji lub jej zaniechania.
Od tego poj´cia nale˝y – zdaniem NSA 
– odró˝niç interes faktyczny, czyli taki,
którego nie mo˝na poprzeç konkretnymi
przepisami. Stàd te˝ gmina, korzystajàca
jedynie z podatku, nie mog∏a ˝àdaç stwier-
dzenia niewa˝noÊci o jego zwrocie (sygn.
akt II FSK 1116/05).

Przygotowa∏: 
dr Robert Adamczewski
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W województwie ∏ódzkim jest wcià˝
zbyt ma∏a grupa przedsi´biorców, którzy
rozumiejà potrzeb´ unowoczeÊniania pro-
dukcji, zarzàdzania, technologii. Na szcz´-
Êcie sà te˝ pozytywne przyk∏ady. A do
takich nale˝à firmy meblarskie z okolic
Radomska oraz z powiatu brzeziƒskiego,
prowadzàce dzia∏alnoÊç zwiàzanà z tury-
stykà, a tak˝e tamtejsze instytucje otocze-
nia biznesu. W obydwu rejonach powsta∏y
inicjatywy budowy klastrów: meblarskiego
i turystyki weekendowej. 

W ¸ódzkiem sà tak˝e spore szanse na
wzmocnienie wspó∏pracy firm, instytucji 
i jednostek naukowo-badawczych z sekto-
ra tekstylno-odzie˝owego, o czym mo˝na
si´ by∏o przekonaç w czasie Bran˝owego
Forum Innowacyjnego „Dzia∏ania wspie-
rajàce rozwój przemys∏u tekstylnego“, zor-
ganizowanego przez konsorcjum realizujà-
ce projekt „Transformacja przemys∏u tek-
stylno-odzie˝owego z pracoch∏onnego 
w naukoch∏onny - LORIS TEX”*. 

Strategia Lizboƒska zobowiàzuje kraje
UE do wprowadzenia g∏´bokich reform
ekonomicznych, mi´dzy innymi w celu
pobudzenia innowacji i przedsi´biorczoÊci,
budowania gospodarki „opartej na wie-
dzy” oraz podniesienia konkurencyjnoÊci

przedsi´biorstw. W uruchomionym pod
koniec zesz∏ego roku 7. Programie Ramo-
wym sà do wykorzystania 54 mld euro.
Pieniàdze majà s∏u˝yç tak˝e ∏ódzkim fir-
mom. Goszczàcy w naszym mieÊcie na
zaproszenie realizatorów projektu LORIS
WIZJA** i LORIS PLUS*** prof. Jerzy
Buzek zach´ca∏ do wykorzystania jak naj-
wi´kszej puli unijnych pieni´dzy i zarazem
do rozwijania wspó∏pracy mi´dzy Êrodowi-
skami naukowymi a przedsi´biorcami.
Mówi∏ te˝ o potrzebie dofinansowania
innowacji i badaƒ naukowych. Niestety, na
tle Europy wcià˝ wypadamy pod tym
wzgl´dem blado, a w porównaniu z Japo-
nià – mo˝na powiedzieç, ˝e nie istniejemy. 

A przecie˝ ̧ ódê to du˝y oÊrodek akade-
micki, z niema∏ym potencja∏em nauko-
wym. Takie miejsca powinny stanowiç cen-
tra innowacji. – Badania pokazujà jednak,
˝e jednostki badawczo-rozwojowe zlokali-
zowane w województwie s∏abo wspó∏pra-
cujà z przedsi´biorstwami, które z kolei
ch´tniej korzystajà z us∏ug instytucji spoza
naszego regionu – mówi∏a prof. Anna
Rogut z Centrum Doskona∏oÊci „Know-
base” podczas seminarium „Technologie
przysz∏oÊci”. Podobnà opini´ wyrazi∏ mar-
sza∏ek województwa W∏odzimierz Fisiak,

podkreÊlajàc koniecznoÊç ustawicznej
wspó∏pracy mi´dzy Êrodowiskiem nauko-
wym a podmiotami gospodarczymi.
Uczestnicy V Regionalnego Forum Inno-
wacji wystàpili z apelem w sprawie pog∏´-
bienia wspó∏pracy w∏adz województwa 
ze Êrodowiskiem naukowym i gospodar-
czym w celu podniesienia pozycji konku-
rencyjnej regionu. 

World Economic Forum opublikowa∏o
niedawno ranking, z którego wynika, ˝e
pod wzgl´dem innowacyjnoÊci Polska zaj-
muje ostatnie miejsce w Unii Europejskiej.
W zestawieniu tym uwzgl´dniono m.in.
liberalizacj´ gospodarki, zdolnoÊç utrzy-
mania równomiernego wzrostu w d∏u˝-
szym czasie, otoczenie biznesu, inwestycje
w badania naukowe i rozwój, upowszech-
nianie informatyki i efektywnoÊç us∏ug
finansowych. Niedawno uruchomiony
„Regionalny Foresight Technologiczny 
– LORIS WIZJA”ma pomóc w zmianie tej
sytuacji. Jego efektem b´dà m.in. scenariu-
sze rozwoju technologicznego wojewódz-
twa oraz wskazanie kierunków rozwoju
wspó∏pracy mi´dzy naukà a gospodarkà.

(RK) 

*) projekt realizowany przez Instytut EEDRI
przy SWSPiZ i Centrum Pro Humano Tex przy
Politechnice ¸ódzkiej

** i ***) koordynatorem projektu jest Cen-
trum Doskona∏oÊci „Knowbase” przy Uniwer-
sytecie ¸ódzkim

NowoczesnoÊç w regionie

Spó∏ka Elektrownia Wiatrowa Kamieƒsk zosta∏a utworzona
w 2003 roku w celu realizacji inwestycji „Park wiatrowy o mocy
ok. 30 MW” na zwa∏owisku Kopalni W´gla Brunatnego Be∏-
chatów, zwanym górà Kamieƒsk. Zwa∏owisko to tworzy nagro-
madzony do 1992 r. tzw. nadk∏ad w iloÊci 1350 mln metrów sze-
Êciennych. WysokoÊç wzgl´dna góry wynosi ok. 150-170 m
(wierzchowina 386 m). Decyzj´ o rozpocz´ciu budowy poprze-
dzi∏y 2-letnie badania wiatru na górze oraz szczegó∏owe analizy
wyników pomiaru wiatru z poszczególnych stacji meteorolo-
gicznych regionu z ostatnich lat. 

Nale˝a∏o równie˝ przeprowadziç badania geologiczne, oce-
niajàce mo˝liwoÊç po∏o˝enia fundamentów. Dopiero w 2005
roku uzyskano pozwolenie na budow´ i og∏oszono przetarg na
na kompleksowà realizacj´ parku wiatrowego. Dostawcà turbin
i realizatorem budowy zosta∏a firma Enercon GmbH z Niemiec.
Budowa ruszy∏a w czerwcu 2006 roku, zakoƒczyç ma si´ w
czerwcu tego roku.

Trzy∏opatowe turbiny majà wysokoÊç 125 metrów, Êrednica
wirnika – 75 metrów, moc jednej turbiny – 2000 kW, powierzch-
nia otaczania wirnika wynosi 3959 metrów kwadratowych,
pr´dkoÊç obrotu ∏opat od 18 do 21,5 obrotu na minut .́ – Oby
tylko cz´sto i regularnie wia∏o – mówi Bogus∏aw Terlecki, prezes
zarzàdu spó∏ki Elektrownia Wiatrowa Kamieƒsk. 

Krzysztof Borowski

Pràd z wiatru
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Po podziale nadwy˝ki bud˝etowej za rok
2006, która wynios∏a ponad 1,3 mln z∏,

nak∏ady na inwestycje komunalne w gminie
Zelów majà wzrosnàç do kwoty 11,5 miliona
z∏. Ârodki te przeznaczone b´dà zarówno na
zadania realizowane i zakoƒczone w tym
roku, jak i na przygotowanie nowych, finan-
sowanych ju˝ m.in. z funduszy unijnych. 

W tym roku zostanie zakoƒczony pro-
gram wspó∏finansowany ze Êrodków UE
„Przebudowa oczyszczalni Êcieków i budowa
systemów kanalizacyjnych z odtworzeniem
pasów drogowych w Zelowie”, realizowany
od 2005 r. Jego wartoÊç wynosi 17 mln z∏, 
z czego 12,2 mln z∏ gmina uzyska∏a z fundu-
szy unijnych. To najwi´ksza dotacja w woje-
wództwie ∏ódzkim w obszarze infrastruktury
ochrony Êrodowiska. Zostanà zakoƒczone
tak˝e dwa inne programy inwestycyjne, reali-
zowane na terenach wiejskich: budowa

wodociàgów w miejscowoÊciach Zalesie-
Przecznia i Dàbrowa (razem ok. 11,5 km
sieci) oraz modernizacja dróg wiejskich, pro-
wadzona w ró˝nym zakresie na ok. 20 km
dróg.

Jednak szczególnie wa˝nym wyzwaniem
jest dla samorzàdu dobre przygotowanie si´
do pozyskiwania Êrodków unijnych w okresie
programowania 2007-2013. Ju˝ przy uchwa-
laniu bud˝etu w grudniu 2006 r. Rada Miej-
ska w Zelowie zapisa∏a kilka programów
inwestycyjnych, gotowych do zg∏oszenia do
przysz∏ych konkursów. Sà to: budowa
oczyszczalni Êcieków i kanalizacji sanitarnej
dla ¸obudzic i Kolonii ¸obudzice, program
rozbudowy wodociàgów wiejskich (Maury-
ców-Sromutka, Marszywiec, Paw∏owa, Igna-
ców, budowa studni g∏´binowej w Kocisze-
wie), program modernizacji dróg na terenach
wiejskich, zak∏adajàcy zainwestowanie 

5 mln z∏ w latach 2007-2013 oraz program
modernizacji i rozbudowy oÊwietlenia ulicz-
nego na obszarze ca∏ej gminy.

Wprowadzenie do bud˝etu Êrodków z nad-
wy˝ki z 2006 r. umo˝liwi∏o rozszerzenie
zak∏adanego planu inwestycji. Jeszcze w tym
roku samorzàd chce przystàpiç do prac nad
dokumentacjà technicznà kolejnych zadaƒ
inwestycyjnych, które b´dà zg∏aszane do fun-
duszy unijnych. Najwi´ksze z nich to przej-
Êcie z kompletem mediów infrastruktural-
nych przez ca∏y odcinek drogi wojewódzkiej
nr 484 biegnàcej przez Zelów (ulice: Zachod-
nia, KoÊciuszki, plac Dàbrowskiego, Sienkie-
wicza, Piotrkowska). To olbrzymie zadanie
wymaga oczywiÊcie finansowego udzia∏u
w∏aÊciciela tej drogi, czyli Urz´du Marsza∏-
kowskiego w ̧ odzi, ale tu ju˝ wst´pna dekla-
racja wspó∏pracy jest zapowiedziana. Drugi
program o podobnym charakterze, który ma
byç realizowany na terenie miasta od 2008 r.,
obejmuje budow´ infrastruktury w ulicach:
PodleÊna, LeÊna, Poprzeczna, Zofii i Górna.
W tym roku samorzàd przystàpi do wykony-
wania dokumentacji technicznej.

Do programu rozbudowy wodociàgów
wiejskich dosz∏y kolejne zadania – wodociàgi
we wsiach: Chajczyny, Jawor, Pszczó∏ki, Wola
Pszczó∏eczka i Walewice. Tak˝e i tu rok 2007
b´dzie poÊwi´cony wykonaniu dokumentacji
technicznej. Ze Êrodków pochodzàcych 
z nadwy˝ki bud˝etowej sfinansowany b´dzie
tak˝e rozszerzony zakres modernizacji dróg
na terenach wiejskich oraz udzia∏ gminy 
w realizacji MEN-owskiego programu „Bli-
sko boisko” – budowy nowego boiska spor-
towego przy Szkole Podstawowej nr 4.

Olena Krawczuk-Chojnacka

Przebudowa Zelowa

Prze∏amywanie barier
Teatr dzia∏ajàcy przy WTZ Akcent 

ze Zgierza, Agnieszka Olczyk z WTZ T´cza 
z ¸´czycy oraz Teatr „Kraina Czarów” przy
WTZ w Skierniewicach odebra∏y podczas
fina∏owej gali VII Ogólnopolskiego Festiwa-
lu ALBERTIANA 2007 nagrody ufundowa-
ne m.in. przez marsza∏ka województwa ∏ódz-
kiego W∏odzimierza Fisiaka.

19 marca na deskach Teatru im. Juliusza
S∏owackiego w Krakowie odby∏ si´ koncert
fina∏owy, który poprowadzi∏y Anna Dymna 
i Lidia Jazgarz. Podczas gali zaprezentowali
si´ zwyci´zcy pi´ciu konkursów regional-
nych. Z województwa ∏ódzkiego WTZ
Akcent ze Zgierza pokaza∏ nastrojowe przed-
stawienie o kontrastach ˝ycia, radoÊci i prze-
mijaniu pt. „Cztery pory roku” (otrzyma∏
tak˝e honorowà Mask´ krakowskiego Teatru
STU), zaÊ Agnieszka Olczyk brawurowo
zaÊpiewa∏a piosenk´ „Jeszcze si´ tam ˝agiel
bieli” z repertuaru Alicji Majewskiej.

Wspó∏organizatorka i dobry duch festiwa-
lu Anna Dymna podzi´kowa∏a wszystkim
przyjacio∏om festiwalu za pomoc w organiza-
cji imprezy i obieca∏a, ˝e do∏o˝y staraƒ, aby
kolejna edycja ALBERTIANY uzyska∏a
rang´ festiwalu mi´dzynarodowego.

Organizatorami ALBERTIANY sà Fun-
dacja „Mimo Wszystko” Anny Dymnej oraz
Fundacja im. Brata Alberta, kierowana przez
ksi´dza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

Na zakoƒczenie ks. kardyna∏ Franciszek
Macharski wr´czy∏ medale brata Alberta:
polarnikowi Markowi Kamiƒskiemu – za
pomoc okazanà niepe∏nosprawnemu Janko-
wi Meli i udowodnienie, ̋ e chcieç znaczy móc
(zdobyli wspólnie obydwa bieguny), wokali-
stce zespo∏u GALICJA Lidii Jazgarz – za
wieloletnià prac´ artystycznà z osobami nie-
pe∏nosprawnymi, Zbigniewowi Koby∏eckie-
mu – prezesowi Fundacji Przyjazny Dom 
z Wroc∏awia „za to, ̋ e nie mówi, co by w Pol-
sce przyda∏o si´ zrobiç, tyko zawija r´kawy 
i to robi”. 

opr. Pawe∏ A. Nowak

WTZ Akcent 
ze Zgierza 
na scenie Teatru
im. S∏owackiego 
w Krakowie
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Pod koniec marca w Gminnym OÊrodku
Kultury w WiÊniowej Górze w gminie

Andrespol odby∏a si´ powiatowa wystawa
sto∏ów wielkanocnych. Wspó∏organizato-
rami wystawy by∏y ¸ódzki OÊrodek Doradz-
twa Rolniczego w Bratoszewicach i Staro-
stwo Powiatu ¸ódzkiego Wschodniego. 
Patronat honorowy nad imprezà objà∏ mar-
sza∏ek województwa ∏ódzkiego, którego
w WiÊniowej Górze reprezentowa∏ wicemar-
sza∏ek Stanis∏aw Olas.

DwanaÊcie kó∏ gospodyƒ wiejskich przy-
gotowa∏o na wystaw´ szeÊç tradycyjnych sto-
∏ów wielkanocnych, charakterystycznych dla
gmin powiatu ∏ódzkiego wschodniego.
Wszystkie zachwyca∏y bogactwem i kunsz-
tem wykonania potraw, ozdób wielkanoc-
nych, kolorystykà. 

Sto∏y przyozdobione by∏y pierwszymi wio-
sennymi kwiatami, a w centralnym miejscu
królowa∏y jaja, przybrane i przygotowane na
wiele sposobów. Nie mog∏o zabraknàç Êwià-
tecznego baranka, bab i mazurków wielka-
nocnych, tradycyjnie przyrzàdzonych kie∏bas
i mi´s.  

Galeria sto∏ów wielkanocnych po∏àczona
by∏a z degustacjà potraw. Mo˝na by∏o skosz-

towaç mi´dzy innymi goràcego ˝uru. Sto∏y
poÊwi´ci∏ proboszcz miejscowej parafii 
ks. Marian Górka. 

Spotkaniu towarzyszy∏a wystawa prac
twórców ludowych  z terenu powiatu, a mo-
tywem przewodnim by∏a Wielkanoc. GoÊcie
mogli podziwiaç papierowe kwiaty i wycinan-
ki, kolorowe pisanki, hafty i koronki, trady-
cyjne palmy wielkanocne i pi´knie przyozdo-
bione koszyczki wielkanocne. W WiÊniowej
Górze swojà twórczoÊç zaprezentowali arty-
Êci z Brójca, Andrespola, Nowosolnej. 

Wystawie towarzyszy∏y wyst´py zespo∏ów
ludowych i pokaz obrz´dów ludowych.  

Starostwo powiatowe w Piotrkowie wraz
z powiatowà radà kobiet by∏o organizatorem
przeglàdu sto∏ów i palm wielkanocnych ziemi
piotrkowskiej, który odby∏ si´ 25 marca w sa-
li OSP w Czarnocinie.

Odwiedzajàcy mogli oprócz tradycyjnie
przygotowanych sto∏ów wielkanocnych obej-
rzeç prezentacj´ palm wielkanocnych, ukazu-
jàcà symbolik´ i znaczenie palmy w obrz´do-
woÊci ludowej. Przeglàd wzbogaci∏ wyst´p
kapeli ludowej „Tkacze” z Moszczenicy i ze-
spo∏u „Ludowa biesiada” z Czarnocina.

Jak podkreÊlali organizatorzy wystaw
w WiÊniowj Górze i Czarnocinie, przedsi´-
wzi´cia takie majà za zadanie piel´gnacj´ tra-
dycji ludowych wÊród lokalnych spo∏ecznoÊci
oraz ochron´ przed zapomnieniem  charakte-
rystycznych dla naszego regionu elementów
tradycji.

Anna Szymanek-Juêwin

Wystawy sto∏ów 
wielkanocnych
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Przesz∏oÊç
Muzeum w ¸owiczu ma stuletnià histori´

i dwoje za∏o˝ycieli: W∏adys∏awa Tarczyƒ-
skiego (1845 – 1918) i Aniel´ Chmieliƒskà
(1868 – 1936). Tarczyƒski – zapalony kolek-
cjoner i wielki spo∏ecznik, w 1907 r. otwo-
rzy∏ „Muzeum Staro˝ytnoÊci i Pamiàtek Hi-
storycznych”. Chmieliƒska – dzia∏aczka
spo∏eczna i oÊwiatowa, autorka wielu arty-
ku∏ów o regionie ∏owickim, w 1910 r. utwo-
rzy∏a Muzeum Etnograficzne Polskiego To-
warzystwa Krajoznawczego. Dzi´ki nim
w ¸owiczu istnia∏y dwa muzea. Ich zbiory,
przechowane w latach okupacji w prywat-
nych mieszkaniach, umo˝liwi∏y zorganizo-
wanie w 1948 r. w ¸owiczu muzeum paƒ-
stwowego.

TeraêniejszoÊç
Placówka w ¸owiczu ma swojà siedzib´

przy wschodniej pierzei ∏owickiego Rynku,
naprzeciw katedry, nieopodal klasycznego
ratusza. Gmach pomisjonarski,  wzniesiony
pod koniec XVII wieku wykorzystywany
by∏  w przesz∏oÊci na  seminarium duchow-
ne, klasztor, siedzib´ szkó∏, a nawet carskie
wi´zienie.  Po odbudowie ze zniszczeƒ wo-
jennych sta∏ si´  wymarzonym obiektem na
muzeum. 

Per∏à muzeum jest dawna barokowa ka-
plica Êw. Karola Boromeusza, jedyny orygi-
nalny fragment dawnego budynku, który
szcz´Êliwie przetrwa∏ wszystkie zagro˝enia
dziejowe. Znajduje si´ tu sta∏a ekspozycja
sztuki baroku w Polsce, ze sklepieniem za-
projektowanym przez Tylmana z Gameren
i freskami Micha∏a Anio∏a Palloniego. 

¸owicka instytucja posiada ponad 18 ty-
si´cy eksponatów zgromadzonych w dzia-
∏ach archeologicznym, artystycznym, histo-
rycznym, etnograficznym i w bibliotece. Wy-
stawy obrazujà dzieje miasta i regionu, histo-
ri´ cechów, kupców, wielkie postacie zwiàza-
ne z ¸owiczem, walki o niepodleg∏oÊç a˝ po
II wojn´ Êwiatowà. SpoÊród kilkunastu tysi´-
cy obiektów ponad po∏ow´ stanowià ekspo-
naty etnograficzne z terenu Ksi´stwa ¸owic-
kiego. Wycinanek – nieod∏àcznego elementu
dekoracyjnego ka˝dej ksi´˝ackiej izby, mu-
zeum posiada 2500 sztuk, strojów ludowych 
– 1141, wyrobów garncarskich – 827.

Muzeum posiada dwa skanseny: w ¸owi-
czu, z bia∏à cha∏upà, oborà, lamusem  i za-
grodà oraz  w Maurzycach, po∏o˝ony oko∏o
7 km od ¸owicza, imponujàcy wielkoÊcià
i ponad 30 zabytkami architektury wiejskiej
dawnego Ksi´stwa ¸owickiego. W 2006 r.,
po d∏ugich i ˝mudnych staraniach pozyska-
no do skansenu drewniany, zabytkowy ko-
Êció∏ z Wysokienic.

Ka˝dego roku muzeum urzàdza kilkana-
Êcie wystaw i imprez plenerowych, poprzez
foldery i wydawnictwa dokumentuje swojà
dzia∏alnoÊç, od 1990 r. prowadzi lekcje mu-
zealne dla uczniów szkó∏ podstawowych,
gimnazjów i liceów. Dni Europejskiego
Dziedzictwa Kulturalnego przyciàgajà we
wrzeÊniu ka˝dego roku do sal i ogrodu ∏o-
wickiego muzeum setki goÊci. 

Niepokój
Po wojnie, otwarte w 1948 r. muzeum

w ¸owiczu, dzi´ki prof. Stanis∏awowi Lo-
rentzowi sta∏o si´ oddzia∏em  Muzeum Na-

rodowego w Warszawie i by∏o  nim do kwiet-
nia 1995 r. W 1996 r. znalaz∏o si´ pod opie-
kà Ministerstwa Kultury i Sztuki, w latach
1997 i 1998  podlega∏o wojewodzie  skiernie-
wickiemu. Ârodków na utrzymanie placów-
ki, zakupy i dzia∏alnoÊç w tych okresach nie
brakowa∏o.

W wyniku reformy administracyjnej kra-
ju od 1 stycznia 1999 r. muzeum przekazane
zosta∏o do prowadzenia Starostwu Powiato-
wemu w ¸owiczu. Zdaje  sobie ono w pe∏ni
spraw´ ze znaczenia placówki i odpowie-
dzialnoÊci, jaka na nie spad∏a. Jednak jako
starostwo ziemskie nie wygospodarowuje
wysokich dochodów, a przy tym musi trosz-
czyç si´ o szpital i szko∏y, dlatego nie jest
w stanie bez pomocy paƒstwa utrzymywaç
przej´tej od niego du˝ej placówki muzeal-
nej.  Wystarczy spojrzeç na bud˝et muzeum,
aby to sobie uÊwiadomiç – w 2006 r. za-
mknà∏ si´ on kwotà 1,5 miliona z∏otych. Do-
tacja samorzàdu powiatowego wynios∏a
500.000 z∏, Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego wspomog∏o muzeum kwo-
tà 700.000  z∏, ono samo zarobi∏o na swoje
utrzymanie blisko 300.000 z∏. Podobnie bu-
d˝et kszta∏towa∏ si´  w poprzednich szeÊciu
latach. 

W styczniu 2007 r. starostwo ∏owickie wy-
stàpi∏o o dotacj´ paƒstwowà dla  muzeum
w wysokoÊci 750.000 z∏.  Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego przyzna∏o
mu na rok bie˝àcy tylko 100.000 z∏. Przy bu-
d˝ecie, do którego starostwo przekazuje
500.000 z∏, ministerstwo – 100.000 i plano-
wanych 300.000 dochodów w∏asnych, mu-
zeum, zdaniem jego dyrektora Waleriana
Warcha∏owskiego,  utrzyma si´  do wrzeÊnia
2007 r. . Tylko na p∏ace z pochodnymi  trze-
ba wydaç bowiem w ciàgu roku 1.100.000 z∏,
na materia∏y i energi´ – 200.000 z∏, a przecie˝
sà te˝ inne wydatki.  Zabraknie 650.000 z∏. 

Co zrobiç, aby nie zmarnowaç dotychczas
wypracowanego  dorobku? Starosta ∏owicki
Janusz Michalak nie dopuszcza nawet myÊli,
˝e nastàpi regres dzia∏alnoÊci muzeum.
Uwa˝a, ˝e najlepszym argumentem przema-
wiajàcym za  udzieleniem pomocy placówce
jest jej dzia∏alnoÊç. Przyciàga ona goÊci
z kraju i z zagranicy. W 2006 r. by∏o ich po-
nad  52 tysiàce i drugie tyle uczestników wy-
staw i imprez plenerowych z udzia∏em goÊci
z ¸odzi i innych miast województwa. Staro-
sta liczy wi´c,  ˝e w swoich staraniach i wy-
stàpieniach do Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego nie b´dzie osamotnio-
ny, ma nadziej ,́ ˝e wesprà go wojewoda,
marsza∏ek województwa i ∏ódzcy parlamen-
tarzyÊci. Chodzi bowiem nie o partykularny
interes powiatu i jednej z wielu placówek, ale
ochron´ dziedzictwa kulturowego, na stra˝y
którego, od stu lat, stoi ∏owickie muzeum. 

Mieczys∏aw J. Gumola  

¸owickie i narodowe

Dawna, barokowa kaplica Êw. Karola Boromeusza
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Znane, a jednak nieznane

Gotyckim szlakiem po ziemi ∏ódzkiej
Kontynuujàc naszà wiosennà w´drówk ,́

zainicjowanà na ∏amach marcowej „Ziemi
¸ódzkiej” szlakiem architektury naszego
województwa, w tym miesiàcu przystanie-
my przy wspania∏ych gotyckich budowlach,
typowych dla drugiej po∏owy Êredniowie-
cza. 

Styl gotycki narodzi∏ si´ w XIII wieku we
Francji, skàd w szybkim tempie rozprze-
strzeni∏ si´ na kraje Europy Zachodniej
i Ârodkowej, a tak˝e w Skandynawii. Nie
przyjà∏ si´ jedynie w Italii, przywiàzanej do
tradycyjnych form klasycznych. Tam te˝
powsta∏a nazwa „gotyk” która okreÊla∏a
styl typowy dla Gotów, a wiec dla barba-
rzyƒskiego plemienia (Wizygoci i Ostrogo-
ci), które w wyniku wielkiej w´drówki lu-
dów najecha∏o imperium rzymskie, przy-
czyniajàc si´ do jego upadku. Surowa, lek-
ka, wyeksponowana na zewnàtrz budowli
treÊç konstrukcyjna nowego stylu zosta∏a
skojarzona z odra˝ajàcym i barbarzyƒskim
plemieniem najeêdêców ze Wschodu.
W rzeczywistoÊci jednak styl ten nie mia∏
nic wspólnego z owym ludem. Dzi´ki nowej
formie konstrukcji szkieletowej, z systemem
∏uków przyporowych, podpór, skarp, ster-
czyn, mo˝liwe by∏o wznoszenie budowli
o wysokich smuk∏ych nawach, z oknami da-
jàcymi si´ przeszkliç na du˝ych powierzch-
niach, ostro zakoƒczonymi ∏ukami. Te bu-
dowle, zdawa∏o si´ ówczesnym, ˝e si´ga∏y
niebios. Taki charakter wpisywa∏ si´ dosko-
nale w filozofi´ KoÊcio∏a doby Êredniowie-
cza, wed∏ug której Êwiàtynia parafialna by-
∏a bramà do nieba. Aby uzyskaç dodatkowy
efekt wizualny, sklepienia by∏y pokrywane
motywami nieba i Êwi´tych, siedzàcych po
prawicy Boga. 

Poza obiektami sakralnymi, takimi jak
katedry, koÊcio∏y parafialne i zespo∏y klasz-
torne, w gotyku zacz´to wznosiç obiekty
Êwieckie: zamki, ratusze, kamienice miesz-
czaƒskie. Miasta otaczano pierÊcieniami
murów obronnych z wie˝ami, basztami
i bramami. Budowle te sà dla potomnych
prawdziwà wizytówkà bogactwa i dobroby-
tu paƒstwa polskiego w wiekach Êrednich.

Na terenie województwa ∏ódzkiego ist-
nieje oko∏o osiemdziesi´ciu budowli wznie-
sionych w stylu gotyckim. Niestety, znaczna
cz´Êç by∏a wielokrotnie poddana przebudo-
wie, co wp∏yn´∏o ujemnie na pierwotny ich
wyglàd. DziÊ trzydzieÊci obiektów, po nie-
licznych zmianach budowlanych, pokazuje
swojà Êredniowiecznà sylwetk .́

Gotyk najliczniej prezentowany jest
w dawnych oÊrodkach administracji mo-
narszej, takich jak ¸´czyca, Wieluƒ i Sie-
radz oraz w Piotrkowie Trybunalskim,
uznawanym za kolebk´ polskiego parla-

mentaryzmu. WÊród Êredniowiecznych za-
bytków tych miast wyjàtkowà pozycj´ zaj-
mujà koÊcio∏y farne, pe∏niàce rol´ najwa˝-
niejszej Êwiàtyni w mieÊcie: pod wezwaniem
Wszystkich Âwi´tych z ok. 1370 roku w Sie-
radzu, Êw. Jakuba z oko∏o 1400 roku
w Piotrkowie i Êw. Andrzeja z 1425 roku
w ¸´czycy. Wart podkreÊlenia jest fakt, ˝e
w pierwszej z wymienionych a˝ dwukrotnie
obrano nowego w∏adc´ Polski: w lutym
1383 roku Jadwig´ Andegaweƒskà i w 1445
roku Kazimierza Jagielloƒczyka. W wymie-
nionych oÊrodkach szczególnie ciekawe sà
tak˝e XIV-wieczne koÊcio∏y klasztorne: po-
augustiaƒski z interesujàcymi dybami ka-
miennymi – tzw. „kunà” w Wieluniu oraz
podominikaƒski w Sieradzu (ukoƒczony
w 1253 roku), uznawany przez niektórych
badaczy tematu za pierwszà budowl´ gotyc-
kà w Polsce. Do unikatowych w skali kraju
elementów architektonicznych tego obiektu
nale˝y umieszczony w po∏udniowej Êcianie
wczesnogotycki portal, którego detale
przedstawiajà stylizowane lilie – symbol
czystoÊci dominikaƒskiej. Wspomniane
miasta wraz z Opocznem, za czasów Kazi-
mierza Wielkiego opasano pierÊcieniem
murów obronnych. Najpe∏niej zachowane
pozosta∏y one w Wieluniu z basztami „M´-
czarnià”, „Prochownià”, „Swawolà”,
„Skarbczykiem” i Bramà Krakowskà.
W Piotrkowie i ¸´czycy istniejà jedynie
niewielkie fragmenty tych umocnieƒ.
Godne uwagi sà tak˝e wspania∏e
gotyckie Êwiàtynie w Uniejowie –
p.w. Wniebowzi´cia NMP z lat
1349-1365, Warcie – p.w. Êwi´te-
go Miko∏aja z oko∏o 1370 roku,
Brzezinach – p.w. Podwy˝sze-
nia Âwi´tego Krzy˝a z XIV
wieku, ¸asku p.w. Niepoka-
lanego Pocz´cia NMP i Êw.
Micha∏a Archanio∏a z lat
1517-1523, w Drzewicy 
– p.w. Êw. ¸ukasza z 1315
roku oraz pe∏ne dostojeƒ-
stwa dzwonnice w Szad-
ku, Witowie i wspo-
mnianej ¸´czycy (daw-
na wie˝a bramna). 

Wyjàtkowy archi-
tektonicznie jest rów-
nie˝ system XIV-
- X V I - w i e c z ny c h
umocnieƒ opactwa
w Sulejowie-Pod-
klasztorzu, powsta-
∏y w oparciu o ro-
maƒski kompleks
cysterski. Od-
dzielnà grup´ bu-

dowli gotyckich zajmujà zamki, którym po-
Êwi´cony by∏ szerszy artyku∏ w jednym z po-
przednich numerów naszego czasopisma.
SpoÊród istniejàcych niegdyÊ na terenie wo-
jewództwa ∏ódzkiego trzydziestu jeden
obiektów, a˝ dziewi´tnaÊcie by∏o obiektami
gotyckimi, a nast´pne prawdopodobnie
szeÊç posiadajàcych cechy gotycko-renesan-
sowe. Z powy˝szej grupy na podkreÊlenie
zas∏uguje warownia ∏´czycka z charaktery-
stycznà wysokà wie˝à, b´dàcà niegdyÊ miej-
scem czekania na egzekucj´ szlachty skaza-
nej za rozbój, morderstwo, gwa∏t i inne ci´˝-
kie wyst´pki. Dzisiaj jest to ulubione miej-
sce pobytu diab∏a Boruty. Warte uwagi sà
równie˝ zamki w Uniejowie i Rawie Mazo-
wieckiej, pe∏niàce rol´ skarbców, oraz b´dà-
ca prawdziwà per∏à architektury gotyckiej
fortalicja biskupia w Oporowie.

Wypraw´ gotyckim szlakiem nale˝a∏oby
zakoƒczyç odwiedzajàc niewielkie obiekty,
po∏o˝one z daleka od ruchliwych szlaków
turystycznych. WÊród nich z pewnoÊcià
trzeba wspomnieç koÊció∏ obronny p.w. Bo-
˝ego Cia∏a z 1430 roku w Or∏owie (pow.
kutnowski), Êw. Jana w Buczku ko∏o ¸asku
z pierwszej po∏owy XV stulecia, przedbor-
ski koÊció∏ p.w. Êw. Aleksego z 1278 roku
oraz po∏o˝ony w Sobocie (pow. ∏owicki) ko-
Êció∏ Êw. Piotra i Paw∏a z oko∏o 1518 roku
z przepi´knym gwiaêdzistym sklepieniem
w prezbiterium. 

Piotr Machlaƒski

Foto: KoÊció∏ farny pw. Wszystkich
Âwi´tych z XIV w. w Sieradzu



Sport

Obok spektakularnych inwestycji,
takich jak budowa na obiekcie ̧ KS najno-
woczeÊniejszej w kraju hali widowiskowej,
sportowà panoram´ naszego regionu two-
rzà dziesiàtki przedsi´wzi´ç mniejszych, ale
majàcych kluczowe znaczenie dla spo∏ecz-
noÊci lokalnych. Choçby ktoÊ próbowa∏
modyfikowaç strategi´ rozwoju sportu, try-
ska∏ nowymi ideami, to w ka˝dej z nich
jeden element pozostanie zawsze taki sam:
kultura fizyczna zaczyna si´ w szkolnych
salach gimnastycznych i w gminnych
halach sportowych, które tworzà podstaw´
piramidy. Rozwoju bazy podstawowej nie
wolno wstrzymywaç, a nie powinno si´ go
tak˝e zwalniaç, bo zap∏acà za to przysz∏e
pokolenia. Inicjatywy Êrodowiskowe trzeba
podsycaç i piel´gnowaç, bo dla oblicza
sportu sà równie wa˝ne, jak monumental-
ne pomniki na szczycie, wielotysi´czne
hale, stadiony i aquaparki.

Niestety potrzeby sà znacznie wi´ksze
ni˝ mo˝liwoÊci. Urzàd Marsza∏kowski mia∏
wi´c trudne zadanie.

Na poczàtku marca na r´ce marsza∏ka
województwa W∏odzimierza Fisiaka
wp∏yn´∏a z Ministerstwa Sportu informa-
cja o zakoƒczeniu prac nad rozliczeniem
wp∏ywów i wydatków oraz przyznaniu
limitu Êrodków na rok bie˝àcy. Wynika 
z niej, ˝e ¸ódzkie otrzyma 11 milionów
275 tysi´cy na inwestycje sportowe 
w ramach programu rozwoju bazy spor-
towej w województwie. To znacznie
mniej ni˝ przed rokiem (13 milionów 265
tysi´cy z∏). Ró˝nica wynika byç mo˝e 
z tego, ˝e ministerstwo podj´∏o realizacj´

nowych programów m.in. budowy boisk.
– Od poczàtku roku do Urz´du Mar-

sza∏kowskiego wp∏ywa∏y wnioski o dofi-
nansowanie – mówi dyrektor Ryszard
Kaliƒski. – OtrzymaliÊmy ich ∏àcznie 
23. Zarzàd województwa ∏ódzkiego prze-
analizowa∏ ka˝dy pod kàtem terminów
realizacji, stanu prawnego, pozwoleƒ na
budow´ i poszanowania zasad procedury
przetargowej przy wyborze wykonawcy.
Ostatecznie wybrano 11 nowych inwesty-
cji, które otrzymajà dofinansowanie ze
Êrodków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ∏àcznej wysokoÊci  4 milionów
955 tysi´cy z∏otych. Kwota 6 milionów 
320 tysi´cy zostanie natomiast przekazana
na 21 inwestycji kontynuowanych, które

otrzyma∏y dofinansowanie ju˝ w latach
ubieg∏ych – doda∏ dyrektor Kaliƒski.

WÊród nowych inwestycji sà szkolne sale
gimnastyczne w Czastarach, Goleszach,
¸asku-Kolumnie, Ràbieniu, Sielcu, Sto-
biecku Szlacheckim, Straszowie, Tomaszo-
wie i Wojs∏awicach oraz boiska w ¸owiczu
i Woli Zaradzyƒskiej.

JeÊli chodzi o inwestycje kontynuowane,
to w wi´kszoÊci sà to tak˝e sale gimna-
styczne i hale sportowe. Najwi´ksze przed-
si´wzi´cia to: odkryta p∏ywalnia termalna
w Uniejowie, której planowany koszt
wynosi 10 mln 252 tysiàce, hala sportowa
Zespo∏u Szkó∏ Katolickich przy parafii
b∏ogos∏awionej Urszuli Ledóchowskiej 
w Sieradzu (8 mln 189 tys.) oraz stadion
lekkoatletyczny AZS w ¸odzi (6 mln 
591 tysi´cy). Na pieniàdze od Urz´du
Marsza∏kowskiego liczyç mogà te˝ hale 
i sale: w Boryszowie, D∏utowie, Dobryszy-
cach, Dru˝bicach, Konstantynowie, Kut-
nie, ¸´czycy, ¸´kach Szlacheckich, Osieku,
Ostrowie, P´czniewie, Petrykozach,  Przed-
borzu, RzàÊni, Solcy Wielkiej, Stachlewie,
Widawie i Zgierzu.

Trzeba podkreÊliç, ˝e rozporzàdzenie
ministra sportu w sprawie dofinansowania
inwestycji ze Êrodków Funduszu Rozwoju
Kultury  Fizycznej dopuszcza wspomaga-
nie inwestycji lokalnych tylko do 33 pro-
cent ich wartoÊci. Przedsi´wzi´cia o wi´k-
szym znaczeniu, wa˝ne dla zwiàzku spor-
towego mogà otrzymaç dofinansowanie
si´gajàce 70 procent, a  najwi´ksze, 
o wymiarze strategicznym dla polskiego
sportu, do 90 procent.

Podstawowa baza sportowa w ¸ódz-
kiem rozwija si´ powoli. Mimo pomocy
Urz´du Marsza∏kowskiego najwi´ksze
znaczenie ma jednak przedsi´biorczoÊç
Êrodowisk lokalnych. 

Marek Kondraciuk (D¸)
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Podstawa piramidy
Kultura fizyczna zaczyna si´ w szkolnych salach gimnastycznych i w gminnych halach sportowych

Sala gimnastyczna 
przy Szkole Podstawowej nr5 w Konstantynowie ¸ódzkim


