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Niech zbli˝ajàce si´ Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia 

b´dà dla mieszkaƒców ¸odzi i województwa ∏ódzkiego 

okazjà do sp´dzenia czasu w mi∏ej atmosferze 

wzajemnej ˝yczliwoÊci i rodzinnej serdecznoÊci. 

W Nowym Roku ˝yczymy Paƒstwu 

zrealizowania zarówno ambitnych planów zawodowych, 

jak i spe∏nienia tych ma∏ych, drobnych marzeƒ, 

które umilajà nasze codzienne ˝ycie.

Marek Mazur
Przewodniczàcy Sejmiku
Województwa ¸ódzkiego

W∏odzimierz Fisiak
Marsza∏ek 

Województwa ¸ódzkiego

„Aby Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia 

by∏y bliskoÊcià i spokojem, 

a nowy rok – dobrym czasem”
Konstanty Ildefons Ga∏czyƒski
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Najwa˝niejszà nagrod´ tegorocznego Mi´dzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdj´ç
Filmowych Plus Camerimage – Z∏otà ˚ab´ w konkursie g∏ównym – otrzyma∏ Janusz Kamiƒski
za zdj´cia do filmu „Motyl i skafander” w re˝. Juliana Schnabela. 

O wielkoÊci imprezy najlepiej Êwiadczy to, ˝e ju˝ na miesiàc wczeÊniej zabrak∏o w ¸odzi wol-
nych miejsc w hotelach. Z kolei od popo∏udniowych projekcji w Pa∏acu Festiwalowym, którego
rol ,́ jak w poprzednich latach, pe∏ni∏ Teatr Wielki, brakowa∏o miejsc siedzàcych na widowni. 

Pierwszà nagrod´ festiwalu w postaci Z∏otej ̊ aby ̊ ab odebra∏ operator Manuel Alberto Cla-
ro, autor zdj´ç do filmu duƒskiego „Rekonstrukcja”. Przez ca∏y rok internauci g∏osowali, który
film spoÊród nagrodzonych w ciàgu 15 lat Z∏otà, Srebrnà i Bràzowà ˚abà by∏ najlepszy i wybra-
li w∏aÊnie ten, nagrodzony w 2004 r. Bràzowà ˚abà. Drugà tegorocznà nagrod´ specjalnà wr´-
czono absolwentowi ∏ódzkiej szko∏y filmowej Adamowi Holendrowi. Autor zdj´ç m.in. do ta-
kich obrazów, jak „Nocny kowboj”, „Zabiç ksi´dza” czy „Dym”, dosta∏ jà za szczególny wk∏ad
w rozwój sztuki filmowej.

Trzecià specjalnà Z∏otà ˚ab´ dosta∏ Miroslav Odricek za szczególny wk∏ad w rozwój sztuki
zdj´ç filmowych. Jest on autorem zdj´ç do filmów Milosa Formana, m.in. „Hair”, „Amade-
usza” i „Mi∏oÊci blondynki”.

Srebrna ˚aba w konkursie g∏ównym, w którym startowa∏o 15 filmów, przypad∏a Bruno Del-
bonnelowi, autorowi zdj´ç do musicalu „Across the universe” z piosenkami zespo∏u The Be-
atles. Bràzowà ˚ab´ dosta∏ operator Edward Lachman za biograficzny film o Bobie Dylanie
„I’m not  there”. 

Za najlepszy obraz w konkursie filmów polskich nagrodzono Adama Bajerskiego, operatora
filmu „Sztuczki”, oraz jego re˝ysera  Andrzeja Jakimowskiego. Wspó∏producentem „Sztuczek”
jest ∏ódzkie studio filmowe „Opus Film”.

Jury konkursu studenckiego pod przewodnictwem s∏ynnego operatora Billy’ego Wiliamsa
g∏ównà nagrod´ Z∏otà Kijank´ przyzna∏o Tomaszowi Woêniczce z Wydzia∏u Radia i Telewizji
Uniwersytetu Âlàskiego za zdj´cia do etiudy „Za horyzontem”. W tym roku po raz pierwszy na-
groda dla najlepszego filmu studenckiego nosi imi´ wybitnego operatora filmowego Laszlo Ko-
vacsa, który zmar∏ pó∏ roku temu. Najwa˝niejszà Nagrod´ Specjalnà, czyli dla autora zdj´ç za
ca∏okszta∏t twórczoÊci na tegorocznym Plus Camerimage odebra∏ Stephen Goldblatt. Operator
takich obrazów, jak „Zagadka nieÊmiertelnoÊci”, „Powrót Batmana”, „Bli˝ej” czy „Zabójcza
broƒ”.

Nagrod´ specjalnà dla duetu: autor zdj´ç – re˝yser tego wieczoru odebrali Michael Seresin
i re˝yser Alan Parker. Ich wspólne filmy to m.in. „Ptasiek”, „Midnights Express” oraz „Bugsy
Malone”. W tym roku nagrodzono jeszcze jeden duet operator – re˝yser. Byli to czesi Jaromir
Sofr i Jiri Menzel, twórcy m.in. „Pociàgów pod specjalnym nadzorem”.

Wielkim wydarzeniem by∏ przyjazd na festiwal Romana Polaƒskiego, którego wyró˝niono
nagrodà za ca∏okszta∏t twórczoÊci dla re˝ysera za szczególnà wra˝liwoÊç wizualnà.

Na fina∏ gali koƒczàcej 15. festiwal Plus Camerimage jego dyrektor Marek ˚ydowicz przy-
pomnia∏ o projekcie dotyczàcym powstania nowego centrum ¸odzi i rewitalizacji zabytkowej
elektrociep∏owni EC 1. Zaapelowa∏ do w∏adz miasta i województwa o wspó∏prac´ przy tym pro-
jekcie i poparcie dla tej inicjatywy.

Krzysztof Karbowiak

¸ódê jak Cannes, czyli Plus Camerimage
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Naszym sta∏ym i niesta∏ym, ale zawsze niezawodnym autorom i wspó∏pracownikom:
Gra˝ynie Bo˝yk, Barbarze Chlebowskiej, Wis∏awie Jordan, Gra˝ynie Kubickiej, Iza-
beli Nowakowskiej, Monice Nowakowskiej, Bo˝enie Pellowskiej-Chudobiƒskiej, Ro-
bertowi Adamczewskiemu, Andrzejowi Bia∏kowskiemu, Markowi Chudobiƒskiemu,
Krzysztofowi Borowskiemu, Jakubowi Foremniakowi, Andrzejowi Ga∏eckiemu, Igo-
rowi Górskiemu, Mieczys∏awowi Gumoli, S∏awomirowi ¸uczyƒskiemu, Krzysztofowi
Karbowiakowi, Markowi Kondraciukowi, Bugus∏awowi Kukuciowi, Piotrowi Ma-
chlaƒskiemu, Krzysztofowi Woêniakowi, Krzysztofowi Szymczakowi, Piotrowi Wer-
nerowi, Piotrowi Wypychowi, Marianowi Zubrzyckiemu, kole˝ankom i kolegom
z Urz´du Marsza∏kowskiego w ¸odzi i samorzàdów lokalnych oraz Teresie Boczkow-
skiej, Gra˝ynie Lewandowskiej, Renacie Olas, Stanis∏awowi Igrasowi, Ryszardowi
Kaêmierczakowi, Romualdowi Kilisiowi, Januszowi M∏ynarczykowi, Mieczys∏awowi
Po∏osakowi z firmy „Sagalara”, a przede wszystkim Monice i Wojciechowi Sagalarom
– w∏aÊcicielom Oficyny Wydawniczo-Reklamowej Sagalara, bez udzia∏u których „Zie-
mia ¸ódzka” nigdy nie ukaza∏aby si´ w druku, ˝yczymy ciep∏ych i sytych Êwiàt Bo˝e-
go Narodzenia oraz sukcesów, radoÊci i spe∏nienia marzeƒ w roku 2008. Niezmiennie
ciep∏e s∏owa kierujemy pod adresem naszej Rady Programowej, wszystkich radnych
i Zarzàdu Województwa.

Naszym drogim Czytelnikom sk∏adamy ˝yczenia wszelkiej pomyÊlnoÊci w ˝yciu za-
wodowym i osobistym oraz satysfakcji podczas lektury naszego czasopisma.

Anna Szymanek-Juêwin
W∏odzimierz Mieczkowski

W numerze:
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Na polskà tradycj´ bo˝onarodzeniowà
sk∏ada si´ ogromne bogactwo wierzeƒ oraz
obrz´dowych nakazów i zakazów. Obrz´-
dowoÊç zwiàzana z tym Êwi´tem ∏àczy
w sobie bowiem elementy wywodzàce si´
z kilku ró˝nych kultur. Z chrzeÊcijaƒskimi
obrz´dami wspó∏istnia∏y przyby∏e do nas
wraz z przybyszami praktyki ludyczne,
zwiàzane z rzymskimi Êwi´tami zimowymi.
Na kszta∏t Bo˝ego Narodzenia silny
wp∏yw mia∏y dawne, s∏owiaƒskie obrz´dy
ku czci zmar∏ych oraz rytua∏y majàce na
celu dorocznà odnow´ si∏ natury.

Polska obrz´dowoÊç bo˝onarodzenio-
wa jest nie tylko bardzo rozbudowana, ale
i pe∏na nieznanych w innych krajach oby-
czajów. Nasi rodacy praktykowali je na-

wet w najtrudniejszych chwilach polskiej
historii, dzi´ki temu sta∏y si´ one elemen-
tem budujàcym i umacniajàcym to˝sa-
moÊç narodowà. Sàdz´, ˝e tak˝e dzisiaj,
pomimo zmian w stylu ˝ycia, jesteÊmy
bardzo przywiàzani do naszych tradycji
Êwiàtecznych. 

Wi´kszoÊç z nas nie wyobra˝a sobie, ˝e
mog∏aby sp´dziç Êwi´ta w inny ni˝ uÊwi´-
cony tradycjà sposób i przedk∏ada rodzin-
nà atmosfer´ oraz zastawiony Êwiàteczny-
mi potrawami stó∏ nad uroki górskich sto-
ków. Tu˝ przed Bo˝ym Narodzeniem lotni-
ska i dworce zape∏niajà si´ pracujàcymi na
co dzieƒ za granicà rodakami, którzy wra-
cajà do domów, by prze˝yç z najbli˝szymi
polskie Êwi´ta. 

Kluczowe miejsce w polskiej tradycji bo-
˝onarodzeniowej zajmuje wyjàtkowo uro-
czyÊcie obchodzona Wigilia. Z tym szcze-
gólnym dniem wiàza∏y si´ liczne obrz´dowe
nakazy i zakazy. Zgodnie z tradycjà do ko-
lacji wigilijnej mo˝na usiàÊç dopiero wtedy,
gdy na niebie pojawi si´ pierwsza gwiazda.
Choç nie we wszystkich regionach naszego
kraju przestrzegano tego obyczaju, wiecze-
rza na ogó∏ by∏a i jest postna. 

Dawny zwyczaj nakazywa∏, by liczba po-
traw podanych w tym dniu na stó∏ by∏a nie-
parzysta – zale˝nie od zamo˝noÊci domu
mog∏o ich byç – 5, 7, a nawet 13. Gospody-
nie wiejskie na wieczerz´ wigilijnà przygo-
towywa∏y: Êledzie, groch, kapust ,́ bób,
grzyby, ró˝ne rodzaje kaszy, kluski z ma-
kiem i zupe∏nie dziÊ zapomnianà polewk´
z konopi. Uchodzàce dziÊ za typowo pol-
skie potrawy wigilijne: karp, czerwony
barszcz z uszkami czy zupa grzybowa upo-
wszechni∏y si´ na wsi dopiero w minionym
stuleciu. Dawniej dania te, obok zupy mig-
da∏owej, ryb takich jak: szczupak, lin, okoƒ
czy w´gorz oraz suszonych owoców by∏y
podawane w polskich dworach i dworkach. 

Wywodzàca si´ z ziem wschodnich daw-
nej Rzeczypospolitej kutia przyj´∏a si´ tak-
˝e na innych ziemiach polskich i, jak sàdz ,́
obecnie mo˝na jà uznaç za jednà z pol-
skich potraw wigilijnych. Ludowy zwyczaj
nakazywa∏, by wszyscy uczestnicy uroczy-
stej kolacji spróbowali ka˝dego dania.
Wierzono, ˝e dzi´ki temu w nadchodzà-
cym roku w domu nie zapanuje bieda.
Zgodnie z tradycjà do wigilijnej wieczerzy
powinna siadaç parzysta liczba osób. Oba-

Tradycja

W kr´gu polskiej tradycji bo˝onarodzeniowej

mal. P. Paradowski-Poraj

mal. B. Rychter-Janowska
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wiano si ,́ ˝e w przeciwnym wypadku któ-
ryÊ ze wspó∏biesiadników nie doczeka
przysz∏ego Bo˝ego Narodzenia. 

Wedle powszechnego niegdyÊ przekona-
nia, Wigilia zapowiada ca∏y nadchodzàcy
rok. Dlatego te˝ znany w ca∏ej Polsce zwy-
czaj zakazywa∏ po˝yczania komukolwiek
jakichkolwiek przedmiotów z domu i obej-
Êcia. Wierzono bowiem, i˝ w ten sposób
mo˝na „wydaç” pomyÊlnoÊç z w∏asnego
gospodarstwa i skazaç si´ na niedostatek.
W tym szczególnym dniu ch∏opi starali si´
zabiegaç o urodzaj i pomyÊlnoÊç w gospo-
darstwie. I tak w regionie ∏owickim i raw-
skim rozpowszechniony by∏ zwyczaj, i˝
w wigilijny wieczór gospodarz wychodzi∏
do sadu i potrzàsa∏ drzewami owocowymi
„budzàc” je na urodzaj. Zanoszono rów-
nie˝ byd∏u resztki wigilijnych potraw z ko-
lorowym op∏atkiem, by zwierz´ta by∏y
zdrowe i rozmna˝a∏y si´ na po˝ytek w∏aÊci-
cieli. W tym dniu domownicy nie powinni
si´ k∏óciç; przeciwnie – nale˝a∏o za˝egnaç
konflikty i urazy, by w rodzinie w nacho-
dzàcym roku panowa∏a zgoda.

Doskona∏y wyraz wzajemnej bliskoÊci
i pojednania stanowi niepowtarzalny,
pi´kny, polski obyczaj dzielenia si´ op∏at-
kiem, który tradycyjnie rozpoczyna wie-
czerze wigilijnà. Znany nam op∏atek wy-
wodzi si´ od eulogii – chlebów, którymi
pierwsi chrzeÊcijanie obdarowywali si´
wzajemnie na znak braterstwa. Z dziele-
niem si´ op∏atkiem nieodzownie ∏àczy si´
wzajemne sk∏adanie sobie ˝yczeƒ przez
uczestników wigilijnej wieczerzy. Zgodnie
z dawnym przeÊwiadczeniem o sprawczej
mocy s∏owa, ˝yczenia mia∏y zapewniç
zdrowie i dostatek, stanowi∏y rodzaj daru
dla wspó∏biesiadników. Obyczaj dzielenia
si´ op∏atkiem, choç mocno zakorzeniony
w rodzimej tradycji bo˝onarodzeniowej,
upowszechni∏ si´ w naszej kulturze stosun-
kowo niedawno. Jeszcze w XX wieku nie
praktykowano go na wsiach pó∏nocno-
-wschodniej Polski. 

Istnia∏o przekonanie, ˝e dusze zmar∏ych
mogà w tym dniu przebywaç na ziemi,
wÊród ˝ywych, wigilijny wieczór mia∏ wi´c
charakter zaduszny. Z myÊlà o nich k∏a-
dziono na stole dodatkowe nakrycie lub
∏y˝k .́ Resztki wigilijnych potraw uprzàta-
no dopiero po powrocie z pasterki, dzi´ki
temu dusze mog∏y si´ po˝ywiç. Ludowy
obyczaj nakazywa∏, zanim usiad∏o si´ na
∏awie czy sto∏ku, przeprosiç „duszyczk´”,
która byç mo˝e przysiad∏a tam wczeÊniej.
By nie przeszkadzaç „goÊciom z zaÊwia-
tów” przy wigilijnym stole, nale˝a∏o zacho-
waç uroczysty spokój, jeÊç powoli i dostoj-
nie. Przy kolacji wigilijnej nie prowadzono
o˝ywionych, weso∏ych rozmów – starsi bie-
siadnicy wspominali zmar∏ych lub opowia-
dali wydarzenia z historii rodziny.

Na niepowtarzalny nastrój wigilijnego
wieczoru i Êwiàt Bo˝ego Narodzenia sk∏a-
dajà si´ tak˝e kol´dy. Polski repertuar ko-
l´dowy jest bardzo bogaty i ró˝norodny.
Do naszego kraju kol´dy dotar∏y w XV w.
jako adaptacje pieÊni z krajów europej-
skich. Ich teksty stanowi∏y zgodnà z ofi-
cjalnà, teologicznà interpretacjà relacj´
z wydarzeƒ w Betlejem. Cechowa∏ je pod-
nios∏y, patetyczny wr´cz nastrój. Póêniej-
sze polskie kol´dy to ju˝ utwory oryginal-
ne. Kameralnym, nawet intymnym nastro-
jem wyró˝niajà si´ wÊród nich kol´dy ko-
∏ysanki, które opowiadajàc wydarzenia bi-
blijne koncentrowa∏y si´ na relacji mi´dzy
Maryjà a Jezusem – matkà i jej nowo na-
rodzonym dzieckiem. Szczególnym rodza-
jem pieÊni bo˝onarodzeniowych by∏y lu-
dowe pastora∏ki. Ich anonimowi twórcy,
sami wywodzàcy si´ z ni˝szych warstw
spo∏ecznych, przedstawiali wydarzenia
z Betlejem w zgodzie z ludowymi wyobra-
˝eniami o Êwiecie. Akcj´ pastora∏ek z re-
gu∏y przenosili w polski zimowy pejza˝
i czasy sobie wspó∏czesne. Zabieg ten, po-
wszechny tak˝e w innych ludowych prze-
kazach religijnych, pozwala∏ ch∏opom na
zrozumienie i g∏´bokie prze˝ycie przedsta-
wionych sytuacji. 

Pierwszy dzieƒ Godów, jak okreÊlano
niegdyÊ Bo˝e Narodzenie, tradycja naka-
zywa∏a sp´dziç w wàskim gronie domow-
ników, w tym dniu obowiàzywa∏ rygory-
stycznie przestrzegany zakaz wykonywa-
nia jakiejkolwiek pracy. Drugi dzieƒ Êwiàt
Bo˝ego Narodzenia upami´tnia Êw. Szcze-
pana, pierwszego m´czennika. W tym
dniu gospodarze przynosili owies do Êwi´-
cenia. PoÊwi´conym owsem obsypywano
ksi´dza sprawujàcego liturgi´ oraz sàsia-
dów i krewnych zebranych na mszy. We-
d∏ug interpretacji chrzeÊcijaƒskiej zwyczaj
ten upami´tnia∏ ukamienowanie m´czen-
nika. Jednak obsypywanie zbo˝em, wedle
dawnych wierzeƒ, mia∏o sprowadziç do-
statek i pomyÊlnoÊç i wspomniany zwyczaj
pierwotnie mia∏ wedle wszelkiego prawdo-
podobieƒstwa taki w∏aÊnie cel.

Wiele elementów dawnej polskiej trady-
cji bo˝onarodzeniowej zagin´∏o. Wiele,
w po∏àczeniu uniwersalnymi atrybutami
Êwiàtecznymi – choinkà i Miko∏ajem –
funkcjonuje do dziÊ. Warto je kultywowaç,
oprócz wymiaru religijnego i narodowego
polskie Bo˝e Narodzenie niesie ze sobà
kluczowe dla relacji mi´dzyludzkich war-
toÊci, takie jak potrzeba bliskoÊci i umie-
j´tnoÊç wybaczania oraz podtrzymywanie
wi´zi rodzinnych. 

Barbara Chlebowska
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w ¸odzi

Wykorzystane ilustracje pochodzà z ksià˝ki 
pt. Âwi´ta polskie w malarstwie i grafice 1900-1939

pod red. Ryszarda Bogdziewicza i Jerzego Zieliƒskiego

mal. St. Batowski

lit.NN 
Karta powsta∏a w ¸odzi. Sygn. B.S.

mal. W. Boratyƒski
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Grudzieƒ to dla samorzàdowców czas
dyskusji o planach bud˝etowych na nad-
chodzàcy rok. Czy jest Pan zadowolony
z projektu bud˝etu województwa ∏ódzkiego
na rok 2008?  

MyÊl ,́ ˝e to jest dobry, proinwestycyjny
bud˝et. Rok temu, kiedy obejmowa∏em
funkcj´ marsza∏ka województwa, mojà
ambicjà by∏a zmiana regionu w jeden
ogromny plac budowy. Ten bud˝et jest te-
go zapowiedzià, ponad 40 procent Êrod-
ków finansowych planujemy przeznaczyç
na inwestycje. W∏aÊciwie podwoiliÊmy
wartoÊç Êrodków finansowych przezna-
czonych na drogi. To wyraêny sygna∏, ˝e
inwestycje drogowe, nie tylko na zasadach
dobrych ch´ci, ale konkretnych dzia∏aƒ,
b´dà realizowane. Na budow´ i moderni-
zacj´ dróg wydamy w przysz∏ym roku po-
nad 120 mln z∏otych. 

Które drogi b´dà remontowane?
Pieniàdze przeznaczone zostanà m.in.

na modernizacj´ drogi wojewódzkiej
Ozorków-Brzeziny wraz z obwodnicà

Strykowa. Planujemy te˝ przebudow´
dróg wojewódzkich na odcinkach od
B∏aszek i Rawy Mazowieckiej a˝ do gra-
nic naszego województwa oraz remont
odcinka drogi Silniczka-Maluszyn
z przebudowà mostu na Pilicy. Chcia∏-
bym, ˝eby jak najszybciej poprawi∏a si´
jakoÊç jazdy po drogach wojewódzkich,
˝eby te drogi by∏y bezpieczniejsze i stano-
wi∏y atut przy naszych staraniach o no-
wych inwestorów, bo przecie˝ trudno
mówiç o realizacji inwestycji na obsza-
rach, gdzie nie mo˝na dojechaç…

Czy w bud˝ecie znajdà si´ dodatkowe
pieniàdze dla ∏ódzkiego lotniska?

Port Lotniczy im. W∏adys∏awa Rey-
monta w ¸odzi nabiera coraz wi´kszego
znaczenia, a transport lotniczy z roku na
rok zyskuje na popularnoÊci. Dlatego
w przysz∏ym roku planujemy zwi´kszyç
nasz udzia∏ w lotnisku o kolejne pó∏tora
miliona z∏otych. Pieniàdze te chcemy
przeznaczyç na rozwój infrastruktury
portu. 

Ile pieni´dzy samorzàd województwa
przeznaczy w przysz∏ym roku na kultur´? 

Wydatki na kultur´ w przysz∏orocz-
nym bud˝ecie wzrosnà o 20 procent.
Oprócz tego 3,7 miliona z∏otych otrzyma
Teatr im. Jaracza na dokoƒczenie projek-
tu czterech scen regionalnych, zaÊ ponad
milion dostanie Filharmonia ¸ódzka na
zakup nowych instrumentów. A zatem
zarówno inwestycje w infrastruktur ,́ ob-
szar kultury, ale tak˝e s∏u˝b´ zdrowia
i oÊwiat´ b´dà wspierane w przysz∏ym ro-
ku. Warto jednoczeÊnie podkreÊliç, ˝e
bud˝et si´ bilansuje. 

Co to oznacza?
Na ∏atanie tzw. dziur bud˝etowych nie

musieliÊmy zaciàgaç kredytów. Mamy
nadwy˝k´ bud˝etowà, która jest wyraê-
nym sygna∏em wzrostu gospodarczego
w ca∏ym województwie. 

Jak mo˝emy najlepiej wykorzystaç ten
wzrost gospodarczy?

Przede wszystkim inwestujàc w popra-
w´ infrastruktury, zw∏aszcza drogowej,
i stwarzajàc dobre warunki i klimat do
inwestowania w naszym województwie.

Od lat mówi si´ o koniecznoÊci budowy
autostrad, ciàgle te˝ powraca sprawa lo-
kalizacji trasy S8. Na razie koƒczy si´ na
deklaracjach...

Je˝eli chodzi o drog´ S8 i autostrady,
jest to zadanie rzàdowe. Mam nadziej ,́
˝e zostanie ono jak najszybciej zrealizo-
wane, tym bardziej ˝e ministrem infra-
struktury jest obecnie pose∏ ziemi ∏ódz-
kiej Cezary Grabarczyk. 

Samorzàd województwa wielokrotnie
wypowiada∏ swoje zdanie co do potrzeby
i koniecznoÊci budowy dróg. Ja osobiÊcie
jestem zwolennikiem budowy S8 w wa-
riancie ∏ódzkim, bo uwa˝am, ˝e z punktu
widzenia rozwoju województwa ∏ódzkie-
go takie rozwiàzanie jest korzystniejsze.
Goràcym zwolennikiem tego wariantu
jest tak˝e minister Cezary Grabarczyk,
istnieje wi´c szansa, ˝e prace rozpocznà
si´ w szybkim tempie. 

Jakie inne sprawy uwa˝a Pan za wa˝ne
dla rozwoju województwa?

Oprócz inwestycji infrastrukturalnych
marzy mi si´ bogata oferta naszych in-
stytucji kulturalnych. MyÊl´ tu mi´dzy
innymi o Teatrze Wielkim w ¸odzi.
W najbli˝szych kilku latach, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa ¸ódzkiego, teatr otrzyma
na modernizacj´ ponad 47 mln z∏otych.
Wa˝na jest tak˝e nowa siedziba Mu-
zeum Sztuki w ¸odzi. Ciesz´ si´, ˝e ju˝
w po∏owie 2008 roku cz´Êç zbiorów udo-
st´pniona b´dzie w remontowanym w∏a-
Ênie pofabrycznym budynku na terenie
∏ódzkiej Manufaktury.  

Rozmowa z W∏odzimierzem Fisiakiem, 
marsza∏kiem Województwa ¸ódzkiego

Czas inwestycji
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W t´ wizj´ doskonale wpisuje si´ projekt
¸ódê Europejskà Stolicà Kultury 2016,
w realizacj´ którego zaanga˝owa∏ si´ rów-
nie˝ samorzàd województwa.

To prawda, w∏àczyliÊmy si´ w projekt
bardzo aktywnie. Chcia∏bym, ˝eby nasze
placówki  kultury – Teatr Wielki, Filhar-
monia ¸ódzka, Teatr im. S. Jaracza, Mu-
zeum Sztuki – prezentowa∏y ofert´ arty-
stycznà na europejskim poziomie. 

Jakà rol´ w promocji naszej to˝samoÊci
kulturowej mo˝e odgrywaç Jarmark Wo-
jewódzki, najwi´ksza impreza tego typu
w regionie? 

Jarmark powinien byç imprezà o cha-
rakterze ponadregionalnym. W przysz∏ym
roku wydatki w naszym bud˝ecie na pro-
mocj´ zosta∏y podwojone. Sà wi´c mo˝li-
woÊci, ˝eby ten plan zrealizowaç. Musimy
staraç si´ przygotowaç naszà ofert´ kultu-
ralnà, rekreacyjnà, turystycznà w sposób
kompleksowy. Dlatego tak wa˝na jest
wspó∏praca z lokalnymi samorzàdami
i instytucjami. Dobrym przyk∏adem tej
wspó∏pracy jest rozwój szlaków turystycz-
nych na terenie województwa, a w ostat-
nich miesiàcach tak˝e nasze starania
o wspó∏organizacj´ mistrzostw Europy
w pi∏ce no˝nej Euro 2012.

Czy mo˝emy jeszcze coÊ „ugraç” na Eu-
ro 2012? 

Samorzàd województwa postanowi∏
udowodniç, ˝e jesteÊmy dobrym partne-
rem do wspó∏organizacji mistrzostw.
Uda∏o nam si´ przekonaç radnych sejmi-
ku, ˝eby przeznaczyli milion z∏otych na
promocj´ idei „¸ódzkiego Euro 2012”.
JesteÊmy tak˝e wspó∏organizatorami klu-
bowych mistrzostw Europy w pi∏ce no˝-
nej 15-latków Premier Cup 2008, które
odb´dà si´ przysz∏ym roku w ¸odzi.
O tym wydarzeniu mi´dzy innymi roz-
mawia∏em pod koniec listopada w ¸odzi
z ministrem sportu i turystyki Miros∏a-
wem Drzewieckim.

Przy takich inicjatywach zawsze mo˝e
paÊç zarzut o marnowanie pieni´dzy na
ma∏o skuteczne akcje promocyjne…  

Odpowiem j´zykiem komentatorów
sportowych: pi∏ka jest nadal w grze.
Wiem, ˝e by∏y osoby, które odnosi∏y si´
do tego przedsi´wzi´cia z dystansem,
obawiano si ,́ ˝e pieniàdze zostanà wyda-

ne na rozwieszanie billboardów i pro-
dukcj´ ma∏o skutecznych ulotek. Nic ta-
kiego si´ nie sta∏o. Powsta∏ zespó∏ ludzi,
którzy potrafili zmobilizowaç samorzàdy
w regionie do wzmo˝onych dzia∏aƒ inwe-
stycyjnych pod kàtem budowy baz rekre-
acyjno-sportowych, jako potencjalnych
oÊrodków treningowych dla uczestników
mistrzostw. Powstajà w regionie eurobo-
iska ze sztucznà nawierzchnià, hale spor-

towe, centra rekreacji, baza hotelowa.
Wiele tych inwestycji bez naszego wspar-
cia pozosta∏oby jedynie w sferze planów,
a tak b´dà s∏u˝yç lokalnym spo∏eczno-
Êciom jeszcze wiele lat po zakoƒczeniu
mistrzostw.

Sukcesem zakoƒczy∏y si´ negocjacje
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa ¸ódzkiego na lata 2007-
-2013. W najbli˝szych latach do regionu
pop∏ynie rzeka unijnych pieni´dzy. Ma pan
poczucie dobrze wykonanej pracy, czy mo-
˝e jednak zosta∏ niedosyt?

Po roku dzia∏alnoÊci zarzàdu woje-
wództwa trudno mówiç, ˝e si´ zrealizo-
wa∏o priorytety polityki regionalnej. Na
pewno mijajàcy rok by∏ dla nas okresem
intensywnej pracy. Wiele spraw trzeba
by∏o rozpoczàç od nowa, zreorganizowaç
Urzàd Marsza∏kowski, bo jego struktura
nie by∏a przygotowana do tego, aby stwo-
rzyç solidne podstawy realizacji Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. 

Na czym polega∏y te zmiany?
Prosz´ zwróciç uwag ,́ ˝e w ostatnich

miesiàcach powo∏ano nowe departamenty,
które musia∏y powstaç ze wzgl´du na nowe
zadania stojàce przed samorzàdem regio-
nalnym. MyÊl´ tu o Departamencie do
spraw Regionalnego Programu Operacyj-
nego, Departamencie do spraw Programu
Operacyjnego Kapita∏ Ludzki, Departa-
mencie Funduszu Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Departamencie do spraw
Przedsi´biorczoÊci. MusieliÊmy przyjàç do
pracy ponad 200 pracowników, bo tego
wymaga dobre przygotowanie si´ do ab-
sorpcji wielkich funduszy regionalnych.
Przypomn ,́ ˝e w ramach RPO w najbli˝-
szych kilku latach region ∏ódzki ma otrzy-
maç ponad miliard euro, a w sumie do wo-
jewództwa sp∏ynie w latach 2007-2013
kwota ponad 2 miliardów euro. Dzisiaj

struktura urz´du jest ju˝ praktycznie prze-
budowana, a zarzàd zaakceptowa∏ list´
kluczowych z punktu widzenia rozwoju re-
gionu inwestycji, które majà szans´ na do-
finansowanie w ramach RPO W¸.

Trudno by∏o wybraç te najwa˝niejsze
projekty?

Zawsze istnieje niebezpieczeƒstwo, ˝e
przy wyborze kilkudziesi´ciu projektów
spoÊród kilkuset, beneficjenci, których
propozycje nie otrzyma∏y akceptacji za-
rzàdu, b´dà niezadowoleni. Sukcesem
jest to, ˝e uda∏o nam si´ dojÊç do porozu-
mienia bez wi´kszych konfliktów i sprze-
ciwu z regionu. Za kolejny uznajemy uzy-
skanie dla województwa, wraz z by∏à pa-
nià wojewodà Helenà Pietraszkiewicz,
142,5 mln euro w ramach tzw. rezerwy
kompensacyjnej. Pieniàdze te przezna-
czone zostanà na najwi´ksze projekty in-
frastrukturalne. 

Czy zdaniem Pana jesteÊmy dobrze
przygotowani do absorpcji Êrodków unij-
nych?

Z pewnoÊcià tak. Polityka regionalna
mo˝e byç skutecznie realizowana, ponie-
wa˝ zatrudniamy solidnie wykszta∏conà
kadr´ i mamy dobrze przygotowane pro-
cedury post´powania, zgodne z normami
unijnymi. To by∏ rok wyt´˝onej pracy, po-
niewa˝ trzeba by∏o równolegle realizowaç
nie∏atwe zadania zwiàzane choçby z funk-
cjonowaniem s∏u˝by zdrowia. Uwa˝am
równie˝, ˝e uda∏o si´ nam odpowiedzieç
na zapotrzebowanie rynku i otworzyç
Szko∏´ Nowoczesnych Technologii.

Z Pana s∏ów bije optymizm…
Bo jest si´ z czego cieszyç. Prosz´ jesz-

cze raz zwróciç uwag´ na przysz∏oroczny
bud˝et. Jest on w coraz wi´kszym stopniu
wzbogacany wp∏ywami w postaci podat-
ków. To Êwiadczy naprawd´ o bardzo
o˝ywionej dzia∏alnoÊci gospodarczej
w regionie. Rozwija si´ ¸ódzka Specjalna
Strefa Ekonomiczna i jej podstrefy. Naj-
pierw w ¸odzi by∏y Gillette, Bosch, Inde-
sit, teraz swojà fabryk´ otworzy∏ Dell,
a nast´pni wielcy inwestorzy stojà w ko-
lejce. To Êwiadczy o tym, ˝e w tym na-
szym regionie, który jeszcze dziÊ postrze-
gany jest jako region rolniczo-przemys∏o-
wy, nast´pujà zmiany, tak˝e wizerunko-
we.  Im wi´cej b´dzie si´ o nas pozytyw-
nie mówi∏o, a nasza oferta gospodarcza,
turystyczna, kulturalna b´dzie bogatsza,
tym wi´ksze b´dà szanse na pozyskanie
nowego kapita∏u krajowego i zagranicz-
nego. W praktyce oznacza to dla nas roz-
wój nowoczesnych technologii, nowe
miejsca pracy, wy˝sze zarobki i wi´ksze
wp∏ywy bud˝etowe.

Rozmawia∏a: 
Anna Szymanek-Juêwin

Pami´tajmy, ˝e drogi przy podobnych nak∏adach finan-
sowych b´dà takie same w Polsce, w Niemczech i na
Ukrainie, budowane sà bowiem w tej samej technologii.
Natomiast kultura jest tym, co nas wyró˝nia od innych
regionów europejskich i dlatego nasze bogactwo kultu-
ralne musimy na ka˝dym kroku wzmacniaç i promowaç. 
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Powiat be∏chatowski zosta∏ liderem
polskiej ekologii w X edycji ogólnopol-
skiego konkursu ministra Êrodowiska,
odbywajàcego si´ pod patronatem
prezydenta RP. Powiat be∏chatowski
otrzyma∏ to presti˝owe wyró˝nienie za
gospodark´ odpadami i dzia∏ania mini-
malizujàce zagro˝enia dla Êrodowiska
i mieszkaƒców powiatu. 

Statuetk´ i dyplom odebrali Jaros∏aw
Brózda, starosta be∏chatowski, oraz Iwona
Âwiàtek, przewodniczàca Rady Powiatu Be∏-
chatowskiego. UroczystoÊç wr´czenia odby-
∏a si´ w Teatrze Dramatycznym w Warsza-
wie. – Lider Polskiej Ekologii to presti˝owa
nagroda, tym bardziej ˝e jesteÊmy pierw-
szym polskim powiatem w dziesi´cioletniej
historii konkursu, który otrzymuje to wy-
ró˝nienie, oraz jedynym przedstawicielem
województwa ∏ódzkiego w tegorocznej edy-
cji – mówi Jaros∏aw Brózda, starosta be∏cha-
towski.

W tegorocznej edycji do konkursu przy-
stàpi∏o 131 jednostek. O ten presti˝owy ty-
tu∏ ubiega∏y si´ 73 gminy, zwiàzki gmin i po-
wiaty oraz 58 przedsi´biorstw. Do wizyta-
cji, które stanowi∏y koƒcowy etap oceny, ra-
da programowa wybra∏a 26 przedsi´wzi´ç.
Realizatorów 11 z nich minister Êrodowiska
uhonorowa∏ tytu∏em Lidera Polskiej Ekolo-
gii 2007. Przyzna∏ równie˝ 12 wyró˝nieƒ.
W kategorii jednostka samorzàdu teryto-
rialnego najbardziej cenne sà przedsi´wzi´-
cia kompleksowe, ∏àczàce dzia∏ania techno-

logiczne i organizacyjne z jedno-
czesnà edukacjà ekologicznà spo-
∏eczeƒstwa. Zadaniem konkursu
jest upowszechnianie pozytyw-
nych wzorców i metod osiàga-
nia sukcesów gospodarczych
dzi´ki dzia∏aniom na polu ochro-
ny Êrodowiska. 

Konkurs to tak˝e promocja i budowanie
presti˝u polskiej ochrony Êrodowiska. Tytu∏
Lidera Polskiej Ekologii jest uhonorowa-
niem tych wszystkich, którzy przyczyniajà
si´ do poprawy stanu Êrodowiska naszego
kraju i jakoÊci ˝ycia jego mieszkaƒców. 

W ciàgu 10 lat trwania konkursu z∏o˝ono
1.132 wnioski. Tytu∏ lidera otrzyma∏o ∏àcz-
nie 87 jednostek. Najwi´cej tytu∏ów trafi∏o
do województw: Êlàskiego, dolnoÊlàskiego,
mazowieckiego, podkarpackiego i wielko-
polskiego. Do konkursu ministra Êrodowi-
ska Lider Polskiej Ekologii zg∏aszajà si´ sa-
mi zainteresowani. Laureaci wybierani sà
w trakcie trzech etapów oceny – formalnej,
merytorycznej i wizytacji. Rada programo-
wa wy∏ania nominowanych, których osta-
tecznie akceptuje minister Êrodowiska. 

Tytu∏ Lidera Polskiej Ekologii ma cha-
rakter honorowy. Nagrodzeni otrzymujà
dyplom oraz statuetk ,́ a tak˝e majà prawo
u˝ywaç w materia∏ach firmowych i rekla-
mowych tytu∏u Lider Polskiej Ekologii
2007 roku. Powiat be∏chatowski od wielu lat
wdra˝a strategi´ selektywnego zbierania
odpadów, która w kompleksowy sposób

rozwiàzuje problemy
usuwania odpadów we

wszystkich gminach nale-
˝àcych do powiatu. System

finansowany z bud˝etu Po-
wiatowego Funduszu Ochro-
ny Ârodowiska i Gospodarki

Wodnej obejmuje zbiórk´ od-
padów segregowanych w ogól-

nodost´pnych pojemnikach,
zbiórk´ odpadów organicznych,

obwoênà zbiórk´ odpadów wiel-
kogabarytowych bezpoÊrednio

z gospodarstw domowych. Miesz-
kaƒcy majà mo˝liwoÊç nieodp∏atnego prze-
kazywania odpadów niebezpiecznych
i wielkogabarytowych w specjalne miejsca
wyznaczone ka˝dej gminie. Powiat wspo-
maga finansowo mieszkaƒców w usuwaniu
wyrobów zawierajàcych azbest i pad∏ych
zwierzàt. W ogólnodost´pnych punktach
rozstawiono 476 kompletów pojemników
do segregacji makulatury, szk∏a kolorowego
i bezbarwnego oraz odpadów typu PET.
Odpady organiczne sà zbierane do  specjal-
nych pojemników – kompostowników, któ-
re w∏aÊciciele posesji otrzymujà bezp∏atnie.
Odpady odbierane sà równie˝ bezp∏atnie. 

Na terenie powiatu zlikwidowano trzy
mogilniki zawierajàce 27,2 Mg odpadów
niebezpiecznych, a czwarty jest w trakcie li-
kwidacji. W celu ochrony Êrodowiska przed
ska˝eniem substancjami ropopochodnymi
Powiatowa Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna zo-
sta∏a wyposa˝ona w specjalistyczny sprz´t
i substancje neutralizujàce.

Regionalne Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej realizuje programy, które majà na
celu aktywizowanie mieszkaƒców do likwi-
dacji dzikich wysypisk, segregowania odpa-
dów i odzysku surowców wtórnych.

Starostwo intensyfikuje wykorzystanie
odnawialnych êróde∏ energii przez zastoso-
wanie pomp ciep∏a, modernizacj´ ogrzewa-
nia, wykonanie instalacji solarnych.

Ârodki z PFOÂiGW przeznaczane sà tak-
˝e na wspomaganie dzia∏aƒ realizowanych
przez poszczególne gminy, g∏ównie w zakre-
sie gospodarki odpadami. Warunkiem uzy-
skania dotacji jest coroczny wzrost liczby
umów zawartych na zbiórk´ odpadów se-
gregowanych. 

¸àcznie w latach 2003-2007 ze Êrodków
Powiatowego Funduszu Ochrony Ârodowi-
ska i Gospodarki Wodnej zrealizowano za-
dania na kwot´ prawie 24 mln z∏. Powiat
be∏chatowski jest równie˝ udzia∏owcem
spó∏ki Eko-Region, zajmujàcej si´ odbio-
rem  odpadów komunalnych i przemys∏o-
wych. Spó∏ka swoim zasi´giem dzia∏ania
obejmuje 7 miast i 63 gminy szesnastu po-
wiatów województw ∏ódzkiego i Êlàskiego.
Obs∏uguje oko∏o 500 tys. mieszkaƒców i po-
nad 1150 podmiotów gospodarczych.

Krzysztof Borowski

Lider polskiej ekologii

Laureaci konkursu Lider Polskiej Ekologii na gali w Warszawie



7Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiegowww.lodzkie.pl

Region

– Inicjatywa Podd´bic wydaje si´ cieka-
wa. Miasto od wielu lat w∏àcza si´ w dzia-
∏alnoÊç na rzecz osób niepe∏nosprawnych,
a podd´bickie pomys∏y zwiàzane z pro-
mocjà Euro 2012 mogà liczyç na wsparcie
w∏adz wojewódzkich – twierdzi marsza∏ek
województwa W∏odzimierz Fisiak. 

Jako impreza towarzyszàca Euro 2012,
rok przed mistrzostwami w Podd´bicach
odb´dzie si´ mi´dzynarodowy festiwal
pi∏karski osób niepe∏nosprawnych. Przed-
si´wzi´cie realizowane b´dzie wspólnie
z sàsiadujàcà gminà Zadzim. W organiza-
cj´ zaanga˝owane sà równie˝: Olimpiady
Specjalne Polska, Urzàd Marsza∏kowski
w ¸odzi, Paƒstwowy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepe∏nosprawnych oraz Funda-
cja Brata Alberta. 

W zwiàzku z organizacjà festiwalu w∏a-
dze spodziewajà si´ tysi´cy kibiców oraz
turystów, dlatego ju˝ teraz myÊlà o stwo-
rzeniu im odpowiednich warunków. Ch´ç
wybudowania hotelu na terenie gminy
Podd´bice zg∏osi∏o dwóch przedsi´biorców.

Mi´dzynarodowy festiwal pi∏karski
osób niepe∏nosprawnych b´dzie wydarze-
niem o charakterze sportowo-rekreacyj-
nym. Dzi´ki niemu pi∏ka no˝na we wszyst-
kich swoich odmianach zostanie rozpro-
pagowana poÊród osób niepe∏nospraw-
nych. Festiwal b´dzie doskona∏à okazjà do
integracji pe∏nosprawnych z niepe∏no-
sprawnymi, jak równie˝ do zaprezentowa-
nia talentów sportowych i artystycznych
przez osoby niepe∏nosprawne. 

– Uczestnicy festiwalu b´dà mieli do-
datkowo mo˝liwoÊç korzystania z zabie-
gów medycznych oraz rehabilitacji.
W Podd´bicach znajduje si´ nowoczeÊnie
wyposa˝ony szpital z zapleczem rehabili-
tacyjnym. Placówka dysponuje krioko-
morà, saunà oraz si∏ownià. Choç szpital
ma problemy finansowe, to ju˝ niejedno-
krotnie korzystali z jego us∏ug sportowcy,
mi´dzy innymi kadra Polski beach socce-
ra, pi∏karze r´czni i rugbyÊci – wymienia
burmistrz Podd´bic Piotr S´czkowski. 

Ró˝norodnoÊç dyscyplin sportowych,
których rozwój jest popierany w Podd´bi-
cach, sprawi∏, i˝ w∏adze majà zamiar wy-
budowaç centrum rozrywki i sportów pla-

˝owych. Zadaszony kompleks z boiskami
do pla˝owej pi∏ki no˝nej, siatkówki, koszy-
kówki, szczypiorniaka czy rugby pla˝owe-
go umo˝liwi uprawianie tych dyscyplin
sportowych przez ca∏y rok. Budowa cen-
trum u∏atwi te˝ szkolenie sportowców
z Podd´bic. W tym roku juniorzy z tego
miasta zdobyli mistrzostwo Polski w beach
soccerze, a seniorzy byli trzeci w kraju. 

– Pomys∏ wybudowania pla˝owego cen-
trum w Podd´bicach jest nowatorski
i wart realizacji – twierdzi Jacek Ziober,
by∏y trener reprezentacji Polski beach soc-
cera. – W Polsce nie ma warunków pogo-
dowych do trenowania zimà, dlatego szu-
kamy hal. Idea Podd´bic jest bardzo do-
bra. Mogliby tu trenowaç kadrowicze
i byç rozgrywane turnieje o charakterze
mi´dzynarodowym – dodaje Ziober. 

Na potrzeby promocji Euro 2012 w wo-
jewództwie ∏ódzkim, Podd´bice planujà
tak˝e rewitalizacj´ zabytkowego kom-
pleksu pa∏acowo-parkowego. Prace z tym
zwiàzane ju˝ si´ rozpocz´∏y. Na jego ob-
szarze ma powstaç pierwszy w Polsce,
a drugi w Europie „park zmys∏ów”. Park

ma si´ staç wymarzonym miejscem do za-
bawy, relaksu, refleksji, medytacji, kon-
templacji i rozmowy. Znajdowaç si´ tam
b´dà mi´dzy innymi: dom smaku, zapa-
chowe siedziska, dotykowe p∏ytki, wizual-
ne dzwonki, Êciana wodna, gniazda mu-
zyczne i ruchome mosty. 

Z kolei wodny raj ma byç miejscem,
gdzie osoby niepe∏nosprawne w przyja-
znym dla siebie Êrodowisku b´dà mog∏y
bezpiecznie i aktywnie wypoczywaç.
W tym celu adaptowany b´dzie istniejàcy
ju˝ w Podd´bicach kompleks basenów.
W wodnym raju wybudowane zostanà:
mur wodny,  wodospady z siedziskami,
minigejzery wodne i parowe, Êcie˝ka te-
stowa, tzw. Êcie˝ka zdrowia z przyrzàda-
mi gimnastycznymi, rehabilitacyjnymi
i si∏owymi. 

Z myÊlà o niepe∏nosprawnych Podd´bi-
ce chcà równie˝ rozwijaç agroturystyk .́
Na terenie gminy istnieje kilkanaÊcie go-
spodarstw agroturystycznych. Jedno
z nich przystosowuje si´ do leczenia hipo-
terapià. Ponadto wiosnà przysz∏ego roku
w pobli˝u Podd´bic otwarty zostanie kon-
ny szlak turystyczny. 

– Pomys∏y Podd´bic sà doskona∏ym
sposobem promocji sportu i turystyki.
Swymi dzia∏aniami podd´bicki samorzàd
udowadnia, ˝e nasz region ma ogromny
potencja∏ i mieszkaƒców, którzy chcà coÊ
dla tego regionu wa˝nego i pozytywnego
zrobiç – uwa˝a Ryszard Kaliƒski z Urz´-
du Marsza∏kowskiego.

Magdalena Jaworska

Podd´bic plany na Euro

Kraina bez barier
Samorzàdowcy z Podd´bic planujà organizacj´ mi´dzynarodowego
festiwalu pi∏karskiego osób niepe∏nosprawnych, budow´ „parku
zmys∏ów”, wodnego raju, a tak˝e centrum rozrywki i sportów pla˝o-
wych. Podd´bice sà jednym z miast regionu ∏ódzkiego, które przy∏à-
czy∏y si´ do inicjatywy marsza∏ka województwa i zaanga˝owa∏y si´
w promocj´ idei Euro 2012 w naszym regionie. 

Dzia∏ajàcy kompleks basenów

Na terenie parku, w pobli˝u 
podd´bickiego pa∏acu, majà powstaç
m.in.: gniazda muzyczne, echostudnia, 
Êciana wodna i dom smaków
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Prezentacje - gmina Zelów
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Gmina Zelów to jeden z najlepszych
przyk∏adów, jak lokalny samorzàd
mo˝e skorzystaç na obecnoÊci Pol-

ski w Unii Europejskiej. W przypadku Zelo-
wa mo˝na mówiç, ̋ e historia zatoczy∏a ko∏o.

Przez pó∏tora wieku, a˝ do II wojny
Êwiatowej, na ziemi tej ˝yli zgodnie Czesi,
Niemcy, Polacy i ˚ydzi. To by∏a ma∏a zjed-
noczona Europa. Dzi´ki pomocy UE mia-
sto i gmina podnios∏y si´ z powa˝nego kry-
zysu gospodarczego i mogà dalej si´ rozwi-
jaç. Na poczàtku tego roku Zelów obcho-
dzi∏ 50-lecie nadania praw miejskich. Od
1990 r. miasto jest stolicà gminy, zajmujà-
cej obszar ponad 16,6 ha oraz liczàcej 
7,5 tys. mieszkaƒców. Gospodarczy rozwój
ziemi zelowskiej rozpoczà∏ si´ na poczàtku
XIX w. wraz z pojawieniem si´ osadników
z Czech, którzy zajmowali si´ tkactwem.
Ta z poczàtku tylko lokalna dzia∏alnoÊç
zbieg∏a si´ w czasie z szybko post´pujàcym
od 1820 r. przemys∏owym rozwojem w∏ó-
kienniczej ¸odzi. Po II wojnie Êwiatowej
na bazie znacjonalizowanych fabryk po-
wsta∏y znane w kraju Zelowskie Zak∏ady
Przemys∏u Bawe∏nianego, póêniejszy Fa-
nar, zapewniajàce prac´ kilku pokoleniom
zelowian. 

Dzisiejszy Zelów i jego przysz∏oÊç to ko-
rzystanie z owoców integracji europejskiej.

Ju˝ w pierwszej edycji konkursów na
Êrodki unijne w ramach  Zintegrowanego
Programu  Operacyjnego Rozwoju Regio-
nalnego gmina uzyska∏a dofinansowanie
na dwa wnioski. Pierwszy dotyczy∏ przebu-
dowy oczyszczalni Êcieków i budowy syste-
mów wodno-kanalizacyjnych z odtworze-
niem pasów drogowych w Zelowie.

Realizacja projektu trwa∏a trzy lata od
2005 do 2007, a jego wartoÊç wynosi∏a 
17 mln 200 tys. z∏, z czego 75 proc. pokry-
∏a UE. Wed∏ug w∏adz gminy, najwa˝niejszy
element tego projektu to oczywiÊcie nowa

oczyszczalnia Êcieków, której rozruch wy-
pad∏ pomyÊlnie. 

– Drugim projektem o innej skali finan-
sowej, ale tak˝e bardzo wa˝nym zarówno
dla mieszkaƒców, jak i funkcjonowania
urz´du, by∏ projekt pod nazwà e-urzàd,
czyli zinformatyzowanie Urz´du Miejskie-
go w Zelowie – mówi burmistrz Zelowa
S∏awomir Malinowski.

„System elektronicznego obiegu doku-
mentów e-urzàd w urz´dzie miejskim”
zosta∏, podobnie jak pierwszy projekt, 
w 75 proc. sfinansowany ze Êrodków unij-
nych w ramach ZPORR. WartoÊç projektu
tym razem wynios∏a 212 tys. z∏. System
dzia∏a bardzo dobrze. To jednak wed∏ug
w∏adz gminy dopiero poczàtek realizacji
projektu, zak∏adajàcego powszechny do-
st´p mieszkaƒców do informacji elektro-
nicznej. Zelów jako jedna z niewielu gmin
w Polsce ma udost´pniony bezp∏atnie in-
ternet dla cz´Êci mieszkaƒców. Na razie na
terenie miasta Zelowa, ale w niedalekiej
przysz∏oÊci mo˝liwoÊç takà mieç b´dà
wszyscy na terenie gminy. 

Mimo tych sukcesów w zdobywaniu
Êrodków z Unii Europejskiej, w∏adze gmi-
ny nie wpadajà w samozadowolenie.

– Niestety, pomimo bardzo dobrych
ocen wniosków w dzia∏aniach 3.1, czyli
transport i drogi wiejskie, nasze wnioski
nie zosta∏y zakwalifikowane do dofinanso-
wania – mówi burmistrz Zelowa. – Nie
sk∏adamy jednak broni. W ramach Regio-
nalnego Programu  Operacyjnego b´dzie-
my staraç si´ o pieniàdze m.in. na budow´
kanalizacji,  modernizacj´ dróg oraz rewi-
talizacj´ miasta i gminy. Czekamy na kon-
kursy – zapowiada burmistrz.

Burmistrz akcentuje, ˝e w∏aÊnie dzi´ki
pieniàdzom unijnym mo˝liwy jest zdecy-
dowany rozwój gminy. – WczeÊniej o ta-
kich Êrodkach na inwestycje mo˝na by∏o

tylko pomarzyç. Nawet w porównaniu
z Narodowym Funduszem Ochrony Âro-
dowiska i Gospodarki Wodnej to co mo˝-
na obecnie otrzymaç z UE jest znacznie
wi´ksze – mówi. W∏adze gminy podkreÊla-
jà te˝, ˝e z samorzàdem wojewódzkim
wspó∏praca uk∏ada si´ im bardzo dobrze. 

Gmina nie zapomina te˝, ˝e jej rozwój
nie b´dzie mo˝liwy bez dbania o miejsco-
wych przedsi´biorców oraz nowych inwe-
storów. Dobre kontakty samorzàdu
z przedsi´biorcami na terenie gminy roz-
pocz´∏y si´ ju˝ na poczàtku lat 90. W mo-
mencie przemian gospodarczych w tam-
tym okresie Zelów sta∏ si´ miastem do-
tkni´tym bardzo ci´˝kim kryzysem. Ze
wzgl´du na upadek zak∏adów Fanar, które
w czasach swojej ÊwietnoÊci zatrudnia∏y
ponad 3 tys. osób. Gdy przesta∏y istnieç,
przed miejscowymi w∏adzami stanà∏ po-
wa˝ny problem poszukania drogi wyjÊcia
z kryzysu. Jednà z takich Êcie˝ek by∏ roz-
wój ma∏ej i drobnej przedsi´biorczoÊci.
Wówczas zacz´∏a si´ przygoda gminy, jak
mówi jej burmistrz, ze Êrodkami unijnymi. 

By∏ prze∏om roku 1992 i 93, gdy Zelów
zosta∏ laureatem grantu na lokalny program
rozwoju inicjatyw lokalnych. Pieniàdze zo-
sta∏y ulokowane w Fundacji Rozwoju Gmi-
ny Zelów, która dzia∏a do tej pory, przede
wszystkim na rzecz wspierania przedsi´-
biorczoÊci. Robi to poprzez inkubator
przedsi´biorczoÊci, uwa˝any przez wielu
ekspertów za wzorcowy w skali kraju. Pole-
ga to m.in. na systemie pomocy po˝yczko-
wej. Fundacja dop∏aca do odsetek banko-
wych dla przedsi´biorców. Dzi´ki temu na
terenie gminy mog∏o powstaç kilkaset no-
wych podmiotów gospodarczych. Obecnie
jest ich ponad 730. Jak gmina stara si´ po-
magaç przedsi´biorcom? Przede wszystkim
poprzez udost´pnienie terenów wyposa˝o-
nych w infrastruktur .́ Najwi´kszym no-
wym inwestorem w gminie sà Toruƒskie
Zak∏ady Materia∏ów Opatrunkowych, któ-
re przej´∏y cz´Êç upad∏ego Fanaru.

W∏adze gminy prowadzà te˝ coraz Êci-
Êlejszà wspó∏prac´ z ¸ódzkà Specjalnà
Strefà Ekonomicznà. Pierwsze wnioski
o ustanowienie podstref na terenie gminy
ju˝ sà gotowe i czekajà na zaakceptowanie
przez Ministerstwo Gospodarki. 

Pewnym problemem Zelowa jest s∏aba
dost´pnoÊç komunikacyjna, czyli niedobre
po∏o˝enie, z daleka od najwa˝niejszych
szlaków komunikacyjnych. Przez Zelów
tylko kawa∏kiem przebiega jedna droga
krajowa nr 12 relacji Sieradz – Piotrków
Trybunalski – Lublin. W∏adze gminy sà-
dzà, ˝e sytuacja mo˝e si´ poprawiç w przy-
padku budowy dróg ekspresowych i auto-
strad, a konkretnie g∏oÊnej w ¸ódzkiem
S8. W jakimkolwiek wariancie b´dzie prze-
biegaç, to i tak Zelów b´dzie w sensie go-
spodarczym, móg∏ na niej korzystaç.

Krzysztof Karbowiak

Rozwój dzi´ki Unii 

Dzi´ki Êrodkom unijnym wyremontowano
ulic´ Pó∏nocnà w Zelowie
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Z prac sejmiku

16. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

Âlubowaniem Marka CieÊlaka, ostat-
niego z dwunastu nowych radnych, którzy
zastàpili aktualnych parlamentarzystów,
rozpocz´∏y si´ obrady 16. sesji Sejmiku
Województwa ¸ódzkiego. Kluczowà kwe-
stià obrad by∏ wybór przez radnych no-
wych przewodniczàcych komisji Sejmiku. 

Szefem Komisji Rolnictwa i Ochrony
Ârodowiska zosta∏ Zygmunt Kocimowski
(zastàpi∏ Artura Bagieƒskiego, obecnego
wicemarsza∏ka województwa), na czele
Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospo-
darki Przestrzennej, Transportu i Komu-
nikacji stan´∏a Irena Nowacka, Komisja

Bezpieczeƒstwa i Porzàdku Publicznego
pracowaç b´dzie pod przewodnictwem
Wiktora Olszewskiego, Komisja Bud˝etu
i Finansów – Franciszka Widery, Komisja
Ochrony Zdrowia i Polityki Spo∏ecznej –
Jerzego Olejniczaka, natomiast Komisja
Statutowo-Regulaminowa – Mieczys∏awa
Teodorczyka. Nowym przewodniczàcym
Komisji Rewizyjnej zosta∏ Marek CieÊlak.

Radni sejmiku przyj´li ponadto stano-
wisko dotyczàce dzia∏aƒ ministra zdrowia
w stosunku do Instytutu Centrum Zdro-
wia Matki Polki. Czytamy w nim m.in., ˝e
„brak zainteresowania organu za∏o˝yciel-
skiego (Ministerstwo Zdrowia) dzia∏alno-
Êcià Instytutu oraz brak d∏ugoterminowej
i czytelnej strategii dotyczàcej tej placów-
ki medycznej mo˝e doprowadziç do likwi-
dacji i upadku jednego z najwi´kszych
wysokospecjalistycznych oÊrodków me-
dycznych w Polsce”. Radni domagajà si´
wi´c „najszybszego przedstawienia czytel-
nej strategii wyjÊcia placówki z zapaÊci fi-
nansowej i zapewnienia funkcjonowania
na mo˝liwie najwy˝szym poziomie me-
dycznym”. 

Stanowisko nie przesz∏o bez kontrower-
sji. Radni z klubu PO zg∏osili dwie po-
prawki, z których jedna mia∏a charakter
techniczny, natomiast druga – zdaniem
radnych Prawa i SprawiedliwoÊci – by∏a

W obronie „Matki Polki”
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demonstracjà politycznà. Dyskusja doty-
czy∏a jednego s∏owa. Krzysztof Makow-
ski (LiD) – cz∏onek zarzàdu wojewódz-
twa, który wyszed∏ z inicjatywà stanowi-
ska, zaproponowa∏ by rozpoczyna∏o si´
ono od zdania: „Sejmik Województwa
¸ódzkiego z du˝ym niepokojem odnosi
si´ do dzia∏aƒ Ministerstwa Zdrowia
w stosunku do Instytutu Centrum Zdro-
wia Matki Polki”. 

Radni PO domagali si ,́ by s∏owo „dzia-
∏aƒ” poprzedziç przymiotnikiem „dotych-
czasowych”, które sugerowa∏oby dzia∏a-
nia poprzedniego ministra zdrowia, argu-
mentujàc, ˝e nowy minister nie podjà∏
jeszcze ˝adnych decyzji odnoÊnie do ∏ódz-
kiego ICZMP. 

Radni PiS uznali to za krytyk´ po-
przedniego rzàdu i opowiedzieli si´ za
pierwotnà formu∏à, bez s∏owa „dotych-
czasowych”. Poprawka PO zosta∏a jednak

uwzgl´dniona, dlatego klub PiS wstrzy-
ma∏ si´ od g∏osowania, co nie przeszko-
dzi∏o w przyj´ciu stanowiska. Zostanie
ono teraz przekazane do wiadomoÊci
marsza∏ka Sejmu, marsza∏ka Senatu, po-
s∏ów i senatów z województwa ∏ódzkiego
oraz do ministra zdrowia.

Dyskusj´ radnych wywo∏a∏a równie˝
uchwa∏a w sprawie ustanowienia przez
marsza∏ka województwa jednorazowych
stypendiów artystycznych dla uczniów
szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych, po-
nadgimnazjalnych oraz studentów szkó∏
wy˝szych za szczególne osiàgni´cia arty-
styczne. Co do samej idei nagradzania
wybitnie uzdolnionych artystycznie m∏o-
dych ludzi nie by∏o mi´dzy radnymi ˝ad-
nych ró˝nicy zdaƒ – wszyscy uznali po-
mys∏ za wart realizacji. 

Agata Sadowska (PO) – przewodniczà-
ca Komisji Nauki, Kultury i Sportu za-

proponowa∏a nawet, by rozszerzyç grono
kwalifikujàcych si´ do stypendium o dzie-
ci i m∏odzie˝ niezamieszkujàce w woje-
wództwie ∏ódzkim, a uczàce si´ w ∏ódz-
kich szko∏ach artystycznych oraz o miesz-
kaƒców naszego regionu uczàcych si´
w takich szko∏ach poza województwem
∏ódzkim. Argumentowa∏a, ˝e w ten spo-
sób zwià˝e si´ najzdolniejszà m∏odzie˝
z naszym regionem, co w perspektywie
ubiegania si´ przez ¸ódê o tytu∏ Europej-
skiej Stolicy Kultury w roku 2016 przy-
niesie wymierne efekty. 

Polemik´ wywo∏a∏y jednak nieprecyzyj-
ne – zdaniem wielu radnych – zapisy
uchwa∏y. Radny Marek CieÊlak (PiS) za-
uwa˝y∏, ˝e sformu∏owanie „stypendium”
sugeruje ciàg∏oÊç, a projektodawcy wy-
raênie chodzi o nagrod´ jednorazowà.
Poza tym nie ma jasno okreÊlonego bu-
d˝etu przeznaczonego na te nagrody,
a tak˝e nie jest znana ich wysokoÊç
i ewentualne stopniowanie. Uwagi te
wzi´to pod uwag´ i projekt uchwa∏y wró-
ci∏ pod obrady Komisji Nauki, Kultury
i Sportu, która doprecyzuje zapisy.
Uchwa∏a o stypendiach zostanie prawdo-
podobnie przyj´ta na kolejnej sesji sejmi-
ku województwa ∏ódzkiego.

Sejmik wybra∏ delegata do Zgromadze-
nia Ogólnego Zwiàzku Województw RP,
którym do ostatnich wyborów parlamen-
tarnych by∏ wiceprzewodniczàcy Krzysz-
tof Kwiatkowski. Radni wybrali nowego
delegata Waldemara Przyrowskiego (PO),
który pokona∏ w g∏osowaniu kandydata
klubu Prawo i SprawiedliwoÊç – Jerzego
Stasiaka. 

Ann´ Mizgalskà-Dàbrowskà (PO) wy-
brano natomiast do rady nadzorczej Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Ârodo-
wiska i Gospodarki Wodnej. 

(rj)

Wybory kandydatów na nowych prze-
wodniczàcych zdominowa∏y posiedzenia
komisji Sejmiku Województwa ¸ódzkie-
go. Uzupe∏niano równie˝ sk∏ady poszcze-
gólnych komisji o nowych cz∏onków, któ-
rzy zastàpili by∏ych radnych, a obecnych
parlamentarzystów. Oprócz opiniowania
szeregu uchwa∏ w sprawie zmian w bu-
d˝ecie województwa, Komisja Bud˝etu
i Finansów przeznaczy∏a ponad 23 tys. z∏
na realizacj´ „Wojewódzkiego programu
profilaktyki gruêlicy p∏uc i nowotworów
uk∏adu oddechowego”. 

Podczas posiedzenia Komisji Bezpie-
czeƒstwa i Porzàdku Publicznego radni
wys∏uchali informacji pe∏nomocnika ds.

Obradowa∏y komisje
informacji niejawnych Janusza Serafino-
wicza dotyczàcej postulatów kierownic-
twa jednostki Ochotniczej Stra˝y Po˝ar-
nej w Miros∏awicach (gmina Luto-
miersk). Samorzàd gminny zwróci∏ si´
bowiem do w∏adz województwa z proÊbà
o dofinansowanie remontu stra˝nicy. 

Chocia˝ radni pozytywnie zaopinio-
wali projekt tej uchwa∏y, postanowili
przy okazji odnieÊç si´ do niejasnych kry-
teriów przyznawania Êrodków z bud˝etu
województwa na tego typu inwestycje.
Doprecyzowanie kryteriów pomocy jest
ich zdaniem niezb´dne z uwagi na
ogromne potrzeby w tym zakresie w ca-
∏ym województwie. Samorzàd wojewódz-

ki, mimo coraz lepszej sytuacji finanso-
wej, nie jest w stanie wesprzeç wszystkich
jednostek OSP w regionie. Radny Woj-
ciech Szcz´sny Zarzycki zaznaczy∏, ˝e za-
mierza równie˝ podjàç dzia∏ania zmie-
rzajàce do pozyskania pieni´dzy z bud˝e-
tu województwa na wsparcie konkursów
organizowanych przez OSP, które skiero-
wane sà do dzieci i m∏odzie˝y. 

Komisja Kultury, Nauki i Sportu wy-
typowa∏a radnych: Ann´ Mizgalskà-Dà-
browskà, Paw∏a KwaÊniaka oraz Agat´
Sadowskà do prac w komisji otwartego
konkursu ofert na realizacj´ zadaƒ pu-
blicznych województwa ∏ódzkiego w za-
kresie kultury i ochrony dziedzictwa na-
rodowego.

Rafa∏ JaÊkowski
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Samorzàd

Turniejem pi∏ki siatkowej w G∏ownie
zakoƒczy∏a si´ VIII Spartakiada W∏adz
Samorzàdowych Województwa ¸ódzkie-
go, jedyna w swoim rodzaju impreza re-
kreacyjno-sportowa adresowana do sa-
morzàdowców z ca∏ego regionu. Wzi´∏o
w niej udzia∏ prawie stu zawodników
z dziesi´ciu samorzàdów, rozegrano szeÊç
konkurencji, ka˝dà w innej gminie. 

Przedstawiciele lokalnych w∏adz rywa-
lizowali w kr´glach, tenisie sto∏owym,
strzelectwie, halowej pi∏ce no˝nej, w tur-
nieju rekreacyjnym oraz pi∏ce siatkowej.

– Oprócz dobrej zabawy oraz popula-
ryzacji sportu i rekreacji w Êrodowisku
samorzàdowców, g∏ównym celem sparta-

kiady by∏a integracja radnych z ca∏ego re-
gionu – mówi Marek Mazur, przewodni-
czàcy Sejmiku Województwa ¸ódzkiego,
który jako prezes Wojewódzkiego Zrze-
szenia Ludowe Zespo∏y Sportowe by∏ or-
ganizatorem imprezy. – WyszliÊmy z za∏o-
˝enia, ˝e rywalizacja fair play w sporcie
prze∏o˝y si´ na prac´ w samorzàdzie. Je-
stem przekonany, ˝e efekty ju˝ sà widocz-
ne i skorzystajà na tym wszyscy miesz-
kaƒcy naszego województwa – dodaje. 

Przewodniczàcy Mazur t∏umaczy, ˝e sa-
morzàdowcy cz´sto szukajà rozwiàzaƒ
wielu istotnych z punktu widzenia miesz-
kaƒców spraw, które w innej gminie uda∏o
si´ ju˝ sprawnie za∏atwiç. Dzi´ki niefor-

malnym spotkaniom radni majà okazj´
zapoznaç si´ z takimi rozwiàzaniami, za-
si´gnàç opinii, przedyskutowaç je i ewen-
tualnie przenieÊç je na swój grunt. Unik-
nie si´ w ten sposób powielania b∏´dów
i skróci czas za∏atwiania danej sprawy. 

Dzi´ki rywalizacji sportowej samorzà-
dowcy nawiàzujà tak˝e nowe znajomoÊci,
uczà si´ wspó∏dzia∏ania, co mo˝e mieç
du˝e znaczenie np. w czasie targów tury-
stycznych, gdzie wspólnie efektywniej
mogà promowaç region jako ca∏oÊç. Nie
bez znaczenia jest równie˝ promocja
zdrowego stylu ˝ycia wÊród mieszkaƒców
województwa ∏ódzkiego.

Po zakoƒczeniu rozgrywek siatkówki
w G∏ownie podano wyniki klasyfikacji
generalnej. Zwyci´˝yli radni z powiatu
piotrkowskiego ziemskiego, tu˝ za nimi
uplasowa∏ si´ powiat ¸ódê-wschód, trze-
cie miejsce zajà∏ powiat tomaszowski,
a na czwartej pozycji znalaz∏a si´ repre-
zentacja Sejmiku Województwa ¸ódzkie-
go. Na kolejnych miejscach uplasowa∏y
si´ powiaty: skierniewicki, rawski, ∏´czyc-
ki, gmina G∏owno, powiat piotrkowski
grodzki i powiat opoczyƒski. 

W rywalizacji indywidualnej zwyci´˝y∏
Antoni Tomczyk, reprezentant powiatu
¸ódê-wschód, drugi by∏ Tomasz Kumek
z Tomaszowa, a trzecie miejsce zajà∏ Zbi-
gniew Sarlej z Piotrkowa. Organizatorzy
zapewniajà, ˝e kolejna, IX ju˝ edycja
spartakiady w∏adz samorzàdowych ruszy
na poczàtku przysz∏ego roku. 

Rafa∏ JaÊkowski

Spartakiada integruje samorzàdy
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Matka i kapitan nie widzieli si´ nigdy, bo
zaraz po wodowaniu, osiemnaÊcie lat temu,
pierwszym kapitanem statku by∏ Maciej Woj-
ciechowski. Zofia Kolasiƒska-Mazur – mat-
ka chrzestna „Ziemi ¸ódzkiej” – i obecny ka-
pitan statku Piotr Miko∏ajczyk po raz pierw-
szy poznali si´ dopiero teraz – na nabrze˝u
portu w Policach. 

Marynarze sà ludêmi honorowymi i dlate-
go kiedy podje˝d˝aliÊmy do portu, kapitan
pierwszy zszed∏ na làd, aby przywitaç si´
z matkà chrzestnà i delegacjà samorzàdu
Województwa ¸ódzkiego z wicemarsza∏kiem
Arturem Bagieƒskim, radnym sejmiku Zyg-
muntem Kocimowskim oraz przedstawiciela-
mi Polskiej ˚eglugi Morskiej. By∏y uÊciski,
s∏owa powitania, wyrazy radoÊci i wielkie
wzruszenie, jakie towarzyszy najwa˝niejszym
wydarzeniom w ˝yciu cz∏owieka. Atmosfera
wzruszenia by∏a tym wi´ksza, ˝e pani Zofia
nigdy nie by∏a na pok∏adzie swojego statku,
choç chrzci∏a go dwa razy...

– Akurat w dniu przeznaczonym na wodo-
wanie, 17 paêdziernika 1989 roku w najwi´k-
szej tureckiej stoczni Pendik w Stambule, na
Bosforze by∏ sztorm. Poniewa˝ marynarze sà
ludêmi przesàdnymi, musia∏am ochrzciç
„Ziemi´ ¸ódzkà” r´cznie. Wzi´∏am do r´ki
butelk´ szampana i rzuci∏am o burt´ od stro-
ny rufy. Rozbi∏a si .́ Na szcz´Êcie! Po dwóch
dniach, gdy woda si´ uspokoi∏a, postanowio-
no powtórzyç ceremonia∏. ˚eby zapobiec
ewentualnemu nieszcz´Êciu, przy powtórce

skonstruowano ju˝ wie˝yczk ,́ na której za-
montowano specjalny uk∏ad dêwigniowy. Ja
ràbn´∏am siekierkà i... szampan znów si´ roz-
bi∏! UroczystoÊç mia∏a niezwyk∏y charakter,
poniewa˝ po drugiej stronie statku Turcy za-
rzynali barana i jego krwià, wed∏ug swojej
tradycji, chrzcili nasz statek – wspomina Zo-
fia Kolasiƒska-Mazur. 

Uroczysta ceremonia powitania statku
m/s „Ziemia ¸ódzka”, który po raz pierwszy
zawinà∏ do macierzystego portu z herbem
województwa ∏ódzkiego na dziobie, odby∏a
si´ 30 listopada na  nabrze˝u portu prze∏a-
dunkowego w Policach.

Nast´pnie kapitan Piotr Miko∏ajczyk
wprowadzi∏ nas na statek, zapozna∏ z za∏ogà,
której samorzàdowcy przekazali okaza∏e
upominki i sami równie˝ otrzymali oryginal-
ne pamiàtki.

Podczas tej uroczystoÊci wicemarsza∏ek
województwa ∏ódzkiego Artur Bagieƒski,
zwracajàc si´ do kapitana, za∏ogi i dyrektorów
P˚M, powiedzia∏ m.in.: – Dzi´kuj´ paƒstwu
serdecznie za zrealizowanie pomys∏u umiesz-
czenia herbu województwa ∏ódzkiego na stat-
ku m/s „Ziemia ¸ódzka”. Odtàd stanowi on
wspania∏y i znaczàcy element promocji nasze-
go regionu oraz – jak sàdz´ – Waszego statku
i jego armatora, Polskiej ̊ eglugi Morskiej. Je-
steÊmy dumni z tego, ̋ e jeden z ponad 70 stat-
ków Polskiej ˚eglugi Morskiej nosi imi´ na-
szej ziemi i jej herb. Satysfakcja nasza jest tym
wi´ksza, ˝e P˚M – firma z 55-letnià tradycjà

– jest przedsi´biorstwem nie tylko nowocze-
Ênie zarzàdzanym, ale i w pe∏ni zdolnym do
konstruowania ambitnych planów rozwojo-
wych. Wiem, ˝e priorytetowy jest dla Was
plan odnowy tona˝u, który zak∏ada wybudo-
wanie w najbli˝szych latach wielu nowych

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

Zawsze 
szcz´Êliwych powrotów

Od lewej: dyr. Janusz Ziomek,
dyr. Leszek Trachimowicz,

wicemarsza∏ek Artur Bagieƒski,
radny Zygmunt Kocimowski,

dyr. Jaros∏aw Kotarski,
kpt. ˝.w. Ireneusz Gowin,

matka chrzestna statku Zofia
Kolasiƒska-Mazur

i kpt. ˝.w. Piotr Miko∏ajczyk

Marynarz Jan Starobrzaƒski (na bocianim
gnieêdzie) i jego syn ¸ukasz na pok∏adzie
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statków. Z ca∏ego serca ˝ycz´ Paƒstwu zreali-
zowania tego przedsi´wzi´cia. ˚ycz´ Wam
tak˝e tradycyjnej stopy wody pod kilem i za-
wsze szcz´Êliwych powrotów.

Potem by∏o zwiedzanie statku, poznawanie
jego zakamarków i tajników technicznych
oraz wiedzy ˝eglarskiej. Kapitan Piotr Miko-
∏ajczyk poszczyci∏ si´ umiej´tnoÊcià okreÊla-
nia po∏o˝enia statku na morzu za pomocà
sekstansu, który dziÊ zosta∏ wyparty przez sa-
telity telekomunikacyjne, a m∏odzi marynarze
nie znajà ju˝ trudnej sztuki astronawigacji.

Symbole tradycji
Jak dosz∏o do tego niezwyk∏ego wydarze-

nia? Otó˝ 5 maja tego roku, z inicjatywy mar-
sza∏ka województwa ∏ódzkiego W∏odzimie-
rza Fisiaka oraz dzi´ki ˝yczliwoÊci dyrektora
generalnego Polskiej ˚eglugi Morskiej
w Szczecinie Paw∏a Szynkaruka i wyjàtkowej
operatywnoÊci jego zast´pcy Janusza Ziom-
ka, w rumuƒskiej stoczni Constanca na dzio-
bie m/s „Ziemia ¸ódzka” po raz pierwszy
w historii umieszczony zosta∏ herb wojewódz-
twa ∏ódzkiego – symbol jednoÊci ziem Êrod-
kowej Polski. Od tamtego czasu statek p∏ywa∏
mi´dzy Europà, Afrykà a Amerykà Pó∏noc-
nà, ale ani razu nie zawinà∏ do polskiego por-
tu. Sta∏o si´ to dopiero teraz, pod koniec li-
stopada. Zarzàd województwa i nasza redak-
cja postanowi∏y wykorzystaç t´ okazj ,́ aby
spotkaç si´ z ludêmi morza, którzy rozs∏awia-
jà imi´ naszego województwa na ca∏ym nie-
mal Êwiecie. Inicjatywa ta spotka∏a si´ z wy-
jàtkowo ˝yczliwym przyj´ciem ze strony dy-
rekcji P˚M, której nieobca jest wszelkiego
rodzaju symbolika i przywiàzanie do tradycji.

– Graficznym symbolem lokalnej, samo-
rzàdowej wspólnoty, dysponujàcej prawem
podejmowania decyzji we w∏asnych spra-

wach, od czasów Êredniowiecznych by∏y her-
by. Tak jak terytorium województwa ∏ódzkie-
go jest sumà ró˝nych historycznych ziem – ∏´-
czyckiej, sieradzkiej, rawskiej oraz sando-
mierskiej (powiat opoczyƒski) – tak i jego
herb ma struktur´ z∏o˝onà. Tworzà go staro-
polskie herby ziem, z których województwo
powsta∏o – z hybrydy ∏´czyckiej, hybrydy sie-
radzkiej oraz z or∏a rawskiego. Z uwagi na to,
i˝ czynnikiem sprawczym powstania regionu
∏ódzkiego, a nast´pnie województwa ∏ódzkie-
go by∏a ¸ódê, symbole ziemskie u∏o˝one zo-
sta∏y na barwach ̋ ó∏tej, czerwonej, ̋ ó∏tej, po-
chodzàcych z herbu i flagi miasta wojewódz-
kiego – tak pisa∏ na ∏amach „Ziemi ̧ ódzkiej”
dr Marek Adamczewski, historyk, któremu
zarzàd województwa ∏ódzkiego powierzy∏
misj´ opracowania koncepcji i kreowania na-
szych insygniów. Ta koncepcja spotka∏a si´
z pe∏nà akceptacjà Komisji Heraldycznej,
która zatwierdzi∏a symbole naszego woje-

wództwa. W 2002 roku Sejmik Województwa
¸ódzkiego, za zgodà Ministerstwa Spraw
Wewn´trznych i Administracji, uchwa∏à z 25
czerwca 2002 r. ustanowi∏ herb województwa
∏ódzkiego. 

Kapitan Piotr Miko∏ajczyk nie u˝ywa wiel-
kich s∏ów. – Ten herb jest pi´kny i ma bojowy
charakter. Dodaje nam odwagi, wzbudza re-
spekt i szacunek ludzi morza i zwyk∏ych ˝e-
glarzy, których spotykamy na morzach
i w portach. JesteÊmy z niego dumni.

Nasz gospodarz i przyjaciel...
Jaki by∏ mijajàcy rok dla waszego przedsi´-

biorstwa? – zapytaliÊmy Paw∏a Szynkaruka,
dyrektora naczelnego P˚M w Szczecinie, ar-
matora m/s „Ziemia ¸ódzka”.

By∏ to dobry rok dla Polskiej ˚eglugi Mor-
skiej. Dzi´ki kolosalnemu zapotrzebowaniu na
surowce ze strony gospodarki chiƒskiej, wyst´-
powa∏ w skali globalnej ogromny popyt na
przewozy morskie. To z kolei powodowa∏o wy-
sokie ceny frachtów oraz stosunkowo ∏atwy do-
st´p do ∏adunków. Du˝e wp∏ywy z rynku do ka-
sy Polskiej ˚eglugi Morskiej pozwala∏y wi´c
przedsi´biorstwu bez przeszkód realizowaç pro-
gram odnowy tona˝u. Przypomn ,́ i˝ zak∏ada
on wybudowanie do 2015 roku co najmniej 34
masowców, wielkoÊci od 17.000 DWT do
82.000 DWT. W chwili obecnej mamy ju˝
uprawomocnione kontrakty na 24 statki, a ko-
lejne umowy inwestycyjne sà przygotowywane.
Pierwsza jednostka z tego programu wejdzie
do eksploatacji ju˝ w czerwcu przysz∏ego roku
– nast´pne b´dà zasilaç flot´ P˚M w odst´-
pach kilkumiesi´cznych. I tak przez kolejnych
kilka lat. Po zrealizowaniu obecnych planów
inwestycyjnych szczeciƒski armator b´dzie dys-
ponowaç flotà o Êrednim wieku poni˝ej 10 lat.

Uroczyste spotkanie z ludêmi morza za-
koƒczy∏o si´ obiadem na nale˝àcym do P˚M
statku „¸adoga”, zacumowanym przy Wa-
∏ach Chrobrego w Szczecinie. 

Do zobaczenia, marynarze. I zawsze szcz´-
Êliwych powrotów!

W∏odzimierz Mieczkowski

13Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

Od lewej: radny Zygmunt Kocimowski,
wicemarsza∏ek Artur Bagieƒski,
kpt. ˝.w. Piotr Miko∏ajczyk
i Zofia Kolasiƒska-Mazur 

Na mostku kapitaƒskim m/s „Ziemia ¸ódzka”

Promocja województwa



Klubowe mistrzostwa 
Europy 15-latków 
Premier Cup 2008

Na terenie Szko∏y Mistrzostwa Sporto-
wego przy ulicy Milionowej w ¸odzi odb´-
dà si´ w przysz∏ym roku klubowe mistrzo-
stwa Europy w pi∏ce no˝nej 15-latków Pre-
mier Cup 2008. O tym wydarzeniu rozma-
wiali (26 listopada) z dziennikarzami: mini-
ster sportu i turystyki Miros∏aw Drzewiec-
ki, marsza∏ek województwa ∏ódzkiego W∏o-
dzimierz Fisiak, prezes ¸ódzkiego Zwiàzku
Pi∏ki No˝nej Edward Potok oraz prezes
UKS SMS ¸ódê Janusz Matusiak.

W konferencji prasowej, w której uczestni-
czyli m.in. pi∏karze PGE GKS Be∏chatów –
Dawid Nowak i Marcin Kowalczyk, marsza-
∏ek Fisiak podkreÊli∏, ˝e w bud˝ecie woje-
wództwa na pewno znajdà si´ Êrodki na or-
ganizacj´ imprezy. – W tym roku na promo-
cj´ ¸ódzkie Euro 2012 przeznaczyliÊmy mi-
lion z∏otych, Sàdz ,́ ˝e i w przysz∏ym roku
Sejmik Województwa przyzna nam odpo-
wiednie Êrodki, zw∏aszcza ˝e klubowe mi-
strzostwa Europy to impreza mi´dzynarodo-
wa – zauwa˝y∏ W∏odzimierz Fisiak. Minister
Drzewiecki nie kry∏ zadowolenia, ˝e turniej
odb´dzie si´ w∏aÊnie w ¸odzi. – Bardzo si´
ciesz ,́ ˝e mamy konkretny powód sportowy
do dzisiejszego spotkania. Takie imprezy sà
niezwykle istotne, by osiàgaç sukcesy w „do-
ros∏ej” pi∏ce – zaznaczy∏ minister sportu i tu-
rystyki.

Zielona energia 
z unijnych pieni´dzy

Ekologiczne wykorzystanie paliw odpa-
dowych w energetyce, mo˝liwoÊç pozyski-
wania energii odnawialnej z wód termal-
nych oraz ich wykorzystanie w ciep∏ownic-
twie i rekreacji na terenie województwa

∏ódzkiego – to tylko niektóre tematy poru-
szane na V konferencji naukowo-technicz-
nej Regos 2007 (29 listopada).

Patronat nad organizowanym co trzy lata
wydarzeniem objà∏ marsza∏ek województwa
∏ódzkiego W∏odzimierz Fisiak, a wÊród
uczestników znaleêli si´ m.in. El˝bieta Hib-
ner – cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódzkie-
go, reprezentanci samorzàdów lokalnych,
przedstawiciele oÊrodków naukowo-badaw-
czych i wy˝szych uczelni, producenci, inwe-
storzy oraz u˝ytkownicy dzia∏ajàcy w obsza-
rze gospodarki energetycznej. – Sk∏adam
obietnic ,́ ˝e w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego wszystkie projekty
znajdà pomoc teoretycznà, praktycznà i b´-
dà mieç szans´ na wspó∏finansowanie ze
Êrodków unijnych – powiedzia∏a podczas
swojego wystàpienia El˝bieta Hibner.

Nowe motocykle 
i samochody od marsza∏ka
dla policji

Komenda Wojewódzka Policji w ¸odzi
otrzyma∏a od marsza∏ka województwa
∏ódzkiego W∏odzimierza Fisiaka nowe po-
jazdy. W uroczystym przekazaniu sprz´tu
policjantom (27 listopada) uczestniczyli –
obok marsza∏ka – równie˝ przewodniczàcy
Sejmiku Województwa ¸ódzkiego Marek
Mazur oraz komendant wojewódzki policji
m∏. insp. Lech Biernat.

Marsza∏ek Fisiak podkreÊli∏, ˝e Komen-
da Wojewódzka Policji mo˝e liczyç na sta-
∏à pomoc ze strony samorzàdu wojewódz-
twa ∏ódzkiego. – Równie˝ w przysz∏ym ro-
ku mamy zamiar przekazaç spore Êrodki
∏ódzkiej policji, by mog∏a zakupiç najno-
woczeÊniejszy sprz´t. Dzi´ki takim inwe-
stycjom z pewnoÊcià poprawi si´ bezpie-
czeƒstwo w regionie – zaznaczy∏ W∏odzi-
mierz Fisiak. 

W 2007 roku z bud˝etu województwa
∏ódzkiego Komenda Wojewódzka Policji
w ¸odzi otrzyma∏a na zakup specjalistycz-
nego sprz´tu i wyposa˝enia dotacj´ celowà
w wysokoÊci 1.340.000 z∏. Z tych Êrodków
zakupiono mi´dzy innymi dwa samochody
Ford Transit Van oraz dwa motocykle
Honda, które przekaza∏ policjantom mar-
sza∏ek Fisiak. Samochody majà s∏u˝yç ja-
ko ruchome stanowiska kryminalistyczne,
a otrzymajà je komendy powiatowe
w Zgierzu i ¸owiczu. Motory Honda ST
1300A trafià natomiast do policji ruchu
drogowego, która obs∏uguje drogi szybkie-
go ruchu i autostrady. 

Maszyny, wyposa˝one w silnik 4V, osià-
gajà pr´dkoÊç maksymalnà 225 km/godz.,
a od 0 do 100 km/h przyspieszajà w ciàgu
3 sekund. 
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Minister sportu Miros∏aw Drzewiecki, marsza∏ek  W∏odzimierz Fisiak 
i Przemys∏aw Andrzejak, pe∏nomocnik zarzàdu ds. Euro 2012

Wicemarsza∏ek Elêbieta Hibner
podczas konferencji Regos 2007
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Wojewoda zapowiada
wspó∏prac´ z marsza∏kiem
i prezydentem

Jolanta Che∏miƒska, dotychczasowa dy-
rektor oddzia∏u regionalnego PKO BP
w ¸odzi, obj´∏a fotel wojewody ∏ódzkiego.
Podczas konferencji (30 listopada) otrzy-
ma∏a gratulacje od W∏odzimierza Fisiaka,
marsza∏ka województwa ∏ódzkiego oraz Je-
rzego Kropiwnickiego, prezydenta ¸odzi. 

– To najlepszy wybór dla województwa
∏ódzkiego, z pewnoÊcià da pani sobie rad ,́
majàc za sobà tak ogromne doÊwiadczenie
w kierowaniu du˝ymi instytucjami – powie-
dzia∏ W∏odzimierz Fisiak. Marsza∏ek prze-
kaza∏ Jolancie Che∏miƒskiej list gratulacyj-
ny, ˝yczàc powodzenia w pe∏nieniu nowej
funkcji. Zadowolenia nie kry∏ tak˝e prezy-

dent ¸odzi. – Jestem zachwycony. Jest pani
osobà dobrze znajàcà problemy naszego
miasta i majàcà wiele serca dla jego miesz-
kaƒców – doda∏ Jerzy Kropiwnicki. Pani
wojewoda zapowiedzia∏a, ˝e problemy wo-
jewództwa b´dzie si´ stara∏a rozwiàzywaç
przy udziale marsza∏ka i prezydenta. – Mu-
simy pami´taç, ˝e nie ma województwa bez
¸odzi i ¸odzi bez województwa – powie-
dzia∏a. Jolanta Che∏miƒska jest ósmym wo-
jewodà ∏ódzkim po 1990 r. i drugà kobietà
na tym stanowisku. 

Barbórka 2007 
w Be∏chatowie

Górnicy z kopalni w´gla brunatnego
BOT KWB SA Êwi´towali Barbórk .́ Tego-
roczne obchody mia∏y szczególny, jubile-
uszowy charakter. Âwi´to górników odby∏o

si´ w Be∏chatowie po raz 35. Uroczystà aka-
demi´ uÊwietni∏a obecnoÊç ministra infra-
struktury Cezarego Grabarczyka, marsza∏-
ka województwa ∏ódzkiego W∏odzimierza
Fisiaka oraz wojewody ∏ódzkiego Jolanty
Che∏miƒskiej. 

Kopalnia wchodzi w sk∏ad holdingu Pol-
ska Grupa Energetyczna, zarzàdzajàcego
spó∏kami, które nie tylko pr´˝nie si´ rozwi-
jajà, ale tak˝e zapewniajà miejsca pracy 
40 tys. osób. Poza wydobyciem w´gla bru-
natnego PGE specjalizuje si´ tak˝e w in-
nych ga∏´ziach produkcji, co sprawia, ˝e na-
le˝y do czo∏ówki firm naszego wojewódz-
twa. Jak podkreÊli∏ marsza∏ek, kopalnia
BOT KWB SA stanowi wspólnà wartoÊç
ca∏ego regionu, dzi´ki niej mo˝na skierowaç
pomoc z bud˝etu województwa do innych,
mniej uprzemys∏owionych obszarów woje-
wództwa ∏ódzkiego. 

Na drogach 
mo˝e byç bezpieczniej

Krzysztof Makowski, cz∏onek zarzàdu
województwa ∏ódzkiego, otworzy∏ (4 grud-
nia) IX mi´dzynarodowà konferencj´ „Ra-
townictwo medyczne. Bezpieczeƒstwo w ru-
chu drogowym”. Przemawiajàc na otwarciu
podkreÊli∏, jak wa˝nà rol´ na polskich dro-
gach pe∏nià grupy i fundacje zwiàzane z sze-
roko rozumianym ratownictwem. W spo-
tkaniu bra∏ udzia∏ Marek Mazur, przewod-
niczàcy Sejmiku Województwa ¸ódzkiego. 

W Du˝ej Sali Obrad Urz´du Miasta ¸o-
dzi, gdzie odbywa∏a si´ konferencja, zebrali
si´ m.in. przedstawiciele w∏adz, policji, stra-
˝y po˝arnej, naukowcy oraz szefowie fun-
dacji zwiàzanych z bezpieczeƒstwem w ru-
chu drogowym. Jednym z goÊci by∏ pose∏ na
sejm RP Piotr Van der Coghen, naczelnik
Grupy Jurajskiej GOPR. 

Nowa „ziemia obiecana”
O programie operacyjnym „Kapita∏ ludz-

ki” rozmawiali uczestnicy konferencji
„Cz∏owiek, najlepsza inwestycja”, inaugu-
rujàcej wdra˝anie programu w ¸ódzkiem.
Konferencj´ otworzy∏ marsza∏ek wojewódz-
twa ∏ódzkiego W∏odzimierz Fisiak. W spo-
tkaniu (7 grudnia) wzi´∏a tak˝e udzia∏ wice-
marsza∏ek El˝bieta Nawrocka.

Marsza∏ek Fisiak podkreÊli∏, ˝e region
stoi przed wielkà szansà. – Przed nami no-
we mo˝liwoÊci. Do tej pory tylko mówili-
Êmy o ogromnej pomocy, którà mo˝emy
uzyskaç z Unii. DziÊ mo˝emy zaczàç dzia-
∏aç – zauwa˝y∏ W∏odzimierz Fisiak. ¸ódz-
kie mo˝e liczyç na pó∏ miliarda euro wspar-
cia z programu „Kapita∏ ludzki”. – Wszyst-
ko po to, byÊmy mogli sprostaç wyzwaniom
XXI wieku i bez ˝adnych kompleksów
wspó∏pracowali z partnerami z ca∏ej Euro-
py. To jest nasz cel i nasze marzenie – zazna-
czy∏ marsza∏ek. Podobnà opini´ wyrazi∏a
podczas konferencji prasowej wicemarsza-

Laureaci najlepszych prac 
odbierajà nagrody z ràk marsza∏ka W∏odzimierza Fisiaka

Marsza∏ek  W∏odzimierz Fisiak, wojewoda Jolanta Che∏miƒska 
i prezydent Jerzy Kropiwnicki

O lewej minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, wojewoda ∏ódzki Jolanta
Che∏miƒska, dyrektor generalny kopalni Be∏chatów Jacek Kaczorowski 
i marsza∏ek województwa ∏ódzkiego W∏odzimierz Fisiak 
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∏ek Nawrocka. – Mamy mo˝liwoÊci dyna-
micznego rozwoju naszego regionu, trzeba
je wykorzystaç – powiedzia∏a El˝bieta Na-
wrocka. Dyrektor Departamentu PO Kapi-
ta∏ Ludzki Urz´du Marsza∏kowskiego Bar-
tosz Rz´tkiewicz obecnà sytuacj´ woje-
wództwa porówna∏ do „Ziemi obiecanej”
W∏adys∏awa Reymonta. – Bohaterowie nie
mieli nic i wystarczy∏o to wtedy do zbudo-
wania fabryki. My dziÊ mamy program ope-
racyjny „Kapita∏ ludzki”, i to jest w sam
raz, by w ¸ódzkiem powsta∏a nowa ziemia
obiecana – powiedzia∏ Bartosz Rz´tkiewicz.
¸ódzkie mo˝e liczyç na wsparcie w wysoko-
Êci 504 mln 102 tys. euro z Unii na rozwój
rynku pracy w latach 2007 – 2013. Ârodki te
pochodzà z Europejskiego Funduszu Spo-
∏ecznego i wydatkowane b´dà w ramach
programu operacyjnego „Kapita∏ ludzki”. 

Najlepsi z najlepszych
Prawie 1,5 tys. funkcjonariuszy stan´∏o

do konkursów na najlepszych dzielnico-
wych, policjantów patrolowych i ruchu dro-
gowego. Po wieloetapowych eliminacjach
wybrano – jak podkreÊli∏ W∏odzimierz Fi-
siak, marsza∏ek województwa ∏ódzkiego –
najlepszych z najlepszych. 15 laureatów
odebra∏o (7 grudnia) dyplomy i nagrody.

Najlepszym policjantem w kategorii Pa-
trol Roku zosta∏ st. sier˝. ¸ukasz Malinow-
ski z Komendy Miejskiej Policji w ¸odzi,
Dzielnicowym Roku asp. Grzegorz Jan-
kowski z Komendy Powiatowej Policji
w Wieluniu, a Policjantem Ruchu Drogo-
wego Roku – sier˝. sztab. Jaros∏aw Z∏otow-
ski z Komendy Miejskiej Policji w ¸odzi.
Konkurs na najlepszych policjantów woje-
wództwa ∏ódzkiego odby∏ si´ ju˝ po raz
ósmy. Oprócz znajomoÊci prawa, funkcjo-
nariusze musieli wykazaç si´ umiej´tnoÊcia-

mi praktycznymi, m.in. oceniane by∏o ich
zachowanie w zaaran˝owanej sytuacji wy-
magajàcej zdecydowanej reakcji, pokony-
wali tory przeszkód, kierowali ruchem. 

Wyró˝nienie dla marsza∏ka
województwa ∏ódzkiego

W warszawskim hotelu InterContinental
og∏oszono (11 grudnia) wyniki konkursu na
najbardziej podziwianych samorzàdowców.
W trójce najlepszych marsza∏ków woje-
wództw znalaz∏ si´ W∏odzimierz Fisiak,
marsza∏ek województwa ∏ódzkiego, który
otrzyma∏ wyró˝nienie. Konkurs odby∏ si´
w ramach Dni Samorzàdu, zorganizowa-
nych pod patronatem marsza∏ka Senatu.

Wspó∏organizatorami Dni Samorzàdu
by∏y: Centrum im. Adama Smitha i Man-
hattan Institute przy udziale ambasady
USA w Polsce. Do konkursu kandydatów
mogli zg∏aszaç wójtowie, burmistrzowie,

starostowie, prezydenci, marsza∏kowie wo-
jewództw oraz organizatorzy konkursu.
SpoÊród samorzàdowców, którzy uzyskali
najwi´cej zg∏oszeƒ, wybrano po trzy osoby,
które by∏y nominowane do miana „Najbar-
dziej podziwianego”. Marsza∏ek W∏odzi-
mierz Fisiak, wyró˝niony w konkursie, by∏
nominowany do nagrody obok Adama
Struzika, marsza∏ka województwa mazo-
wieckiego, póêniejszego laureata, oraz
Marka Woêniaka, marsza∏ka województwa
wielkopolskiego. W konkursie oceniano
przede wszystkim jakoÊç pracy, innowacyj-
noÊç, gospodarnoÊç, uczciwoÊç, umiej´t-
noÊç zarzàdzania, odpowiedzialnoÊç spo-
∏ecznà i prezencj´ wizerunkowà. Najbar-
dziej podziwianym wójtem w Polsce zosta∏a
natomiast Kazimiera Tarkowska z Klesz-
czowa. 

„Z prac zarzàdu“ 
przygotowa∏ Wydzia∏ Informacji 

Przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza w ¸odzi
Spotkanie w Instytucie Europejskim

Marsza∏ek W∏odzimierz Fisiak wÊród wyró˝nionych 
na uroczystoÊci w hotelu InterContinental

Najlepsi policjaƒci roku 2007
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§
Powo∏anie kierownika
urz´du stanu cywilnego 
tylko w drodze konkursu

Zdaniem Naczelnego Sàdu Administra-
cyjnego, niezale˝nie czy dotyczy to osób
przyjmowanych z zewnàtrz, czy te˝ pracow-
ników zatrudnionych ju˝ wczeÊniej w urz´-
dzie gminy, do powo∏ania na stanowisko
kierownika urz´du stanu cywilnego wyma-
gana jest procedura konkursu.

WàtpliwoÊci dotyczy∏y interpretacji przepi-
sów ustawy o aktach stanu cywilnego oraz usta-
wy o pracownikach samorzàdowych. Pierwsza
z nich przewiduje w art. 6 ust. 2 i ust. 3, ˝e kie-
rownikiem urz´du stanu cywilnego jest wójt,
burmistrz lub prezydent miasta. Rada gminy
mo˝e jednak powo∏aç innego kierownika
urz´du stanu cywilnego i jego zast´pc ,́ ewen-
tualnie zast´pców. Tak w∏aÊnie uczyni∏a rada
gminy, powo∏ujàc na stanowisko kierownika
urz´du dotychczasowego pracownika USC.
Uchwa∏´ t´ uniewa˝ni∏ wojewoda zarzucajàc,
˝e uczyniono to bez zachowania procedury
otwartego konkursu na wolne stanowiska kie-
rownicze. Wojewódzki Sàd Administracyjny
potwierdzi∏ rozstrzygni´cie nadzorcze woje-
wody i oddali∏ skarg´ rady gminy.

W skardze kasacyjnej do NSA gmina
twierdzi∏a, ̋ e art. 6 ust. 3 ustawy o aktach sta-
nu cywilnego stanowi jedynie o powo∏aniu,
do którego nie stosuje si´ zasad konkursu.
Nie potrzeba go te˝, je˝eli kandydatem na
kierownika USC jest pracownik zatrudniony
ju˝ wczeÊniej w urz´dzie gminy. NSA oddali∏
jednak skarg .́ Uzasadniajàc orzeczenie
stwierdzi∏, ˝e kierownik USC jest zatrudnio-
ny na podstawie mianowania bàdê umowy
o prac ,́ w ˝adnym zaÊ razie na podstawie po-
wo∏ania. Stosuje si´ wi´c do tego stanowiska
art. 3a ustawy o pracownikach samorzàdo-
wych. Przepis ten przewiduje, ˝e nabór kan-
dydatów na wolne stanowiska urz´dnicze,
w tym kierownicze, zatrudnianych na podsta-
wie mianowania lub umowy o prac ,́ jest
otwarty. Musi go poprzedzaç konkurs orga-
nizowany wed∏ug procedury przewidzianej
w art. 3a ustawy o pracownikach samorzàdo-
wych (sygn. akt II OSK 1445/07).

WartoÊç dzia∏ki po zmianie
planu zagospodarowania 
przestrzennego

W∏aÊciciel dzia∏ki, której wartoÊç uleg∏a
zmianie w zwiàzku ze zmianà planu zago-
spodarowania przestrzennego, nie ma prawa
do odszkodowania, je˝eli wzros∏a wartoÊç
cz´Êci dzia∏ki, nawet gdy pozosta∏a jej cz´Êç
sta∏a si´ mniej warta.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
je˝eli w zwiàzku z uchwaleniem lub zmianà
planu zagospodarowaniu przestrzennego ko-
rzystanie z nieruchomoÊci lub jej cz´Êci w do-
tychczasowy sposób lub zgodny z dotychcza-
sowym przeznaczeniem sta∏o si´ niemo˝liwe
bàdê istotnie ograniczone, w∏aÊciciel lub u˝yt-
kownik wieczysty nieruchomoÊci mo˝e ˝àdaç
od gminy przede wszystkim odszkodowania
za poniesionà rzeczywiÊcie szkod .́

W stanie faktycznym sprawy o odszkodo-
wanie przeciwko gminie wystàpi∏ w∏aÊciciel
nieruchomoÊci, której cz´Êç – zgodnie z pla-
nem miejscowym gminy – figurowa∏a jako
przeznaczona na cele budowlane bez ˝adnych
ograniczeƒ. W wyniku zmiany planu, t´ cz´Êç
nieruchomoÊci oznaczono jako obszar odro-
czonego inwestowania (na 20 lat). W zwiàzku
z tym jej wartoÊç, jak wyliczy∏ bieg∏y, istotnie
spad∏a. Dlatego te˝ w∏aÊciciel nieruchomoÊci
wystàpi∏ do gminy o odszkodowanie w wyso-
koÊci wyliczonej ró˝nicy. Gmina odmówi∏a
wyp∏acenia odszkodowania wskazujàc, ˝e
w wyniku zmiany planu co prawda ta cz´Êç
nieruchomoÊci straci∏a na wartoÊci, jednak˝e
ogólna wartoÊç ca∏ej nieruchomoÊci nie tylko
nie zmala∏a, ale wr´cz wzros∏a ponad 11.000
z∏. Wskaza∏ w zwiàzku z tym, ˝e cz´Êç spornej
nieruchomoÊci zmieniono z rolnego na bu-
downictwo i us∏ugi.

W tej sytuacji sàd pierwszej instancji od-
dali∏ ˝àdanie w∏aÊciciela nieruchomoÊci.
Sàd odwo∏awczy zmieni∏ to orzeczenie
i przyzna∏ odszkodowanie. Sàd Najwy˝szy,
rozpoznajàc skarg´ kasacyjnà gminy,
uchyli∏ ten wyrok i wskaza∏, ˝e interpreta-
cja przepisów ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym by∏a b∏´dna.
W ocenie SN odszkodowanie przys∏uguje
wtedy, gdy korzystanie przynajmniej z cz´-
Êci nieruchomoÊci w dotychczasowy spo-
sób lub zgodny z dotychczasowym prze-
znaczeniem sta∏o si´ niemo˝liwe bàdê
istotnie ograniczone. Ale, co podkreÊli∏
sàd, spe∏niona musi byç tak˝e druga prze-
s∏anka odszkodowania, tj. w∏aÊciciel lub
u˝ytkownik nieruchomoÊci musi ponieÊç
rzeczywistà szkod .́ Chodzi przy tym o ca-
∏à nieruchomoÊç, a nie o jej cz´Êç. Zda-
niem SN, nie mo˝na mówiç o rzeczywistej
szkodzie, je˝eli w wyniku zmiany planu
wartoÊç nieruchomoÊci faktycznie uleg∏a
zwi´kszeniu. Sàd zaznaczy∏ przy tym, ˝e
inaczej by∏oby, gdyby nieruchomoÊç zosta-
∏a podzielona na odr´bne dzia∏ki przed
zmianà planu. Wtedy ewentualne zmniej-
szenie wartoÊci i kwesti´ odszkodowania
nale˝a∏oby rozwa˝aç dla ka˝dej dzia∏ki
z osobna (sygn. akt V CSK 230/07).

Referendum w sprawach
zwiàzków mi´dzygminnych

W sprawach przekazanych do kompeten-
cji zwiàzków mi´dzygminnych rada gminy
nie mo˝e og∏osiç referendum.

W stanie faktycznym sprawy, zwiàzek
mi´dzygminny postanowi∏ wybudowaç za-
k∏ad zagospodarowania odpadów. W mo-
mencie przystàpienia do lokalizacji inwesty-
cji celu publicznego, lokalne stowarzyszenie
samorzàdowe wystàpi∏o do rady miejskiej
o przeprowadzenie lokalnego referendum
w tej sprawie, powo∏ujàc si´ na przepisy
ustawy o referendum lokalnym.

Referendum nie zosta∏o jednak przepro-
wadzone, poniewa˝ uchwa∏´ w tej sprawie
uniewa˝ni∏ wojewoda, a Wojewódzki Sàd
Administracyjny oddali∏ skarg´ rady miej-
skiej. Sàd zgodzi∏ si´ z wojewodà, ̋ e rada nie
mog∏a og∏osiç referendum w sprawie, w któ-
rej gmina przekaza∏a uprzednio swoje kom-
petencje zwiàzkowi mi´dzygminnemu. Gdy-
by uznaç, ̋ e rada mo˝e og∏aszaç referendum
lokalne wkraczajàce w kompetencje zwiàz-
ku, sta∏by si´ on martwy.

W skardze kasacyjnej do NSA rada zarzu-
ci∏a b∏´dnà interpretacj´ art. 2 ust.1 ustawy
o referendum lokalnym. Przepis ten stanowi,
˝e cz∏onkowie wspólnoty samorzàdowej wy-
ra˝ajà w drodze g∏osowania swojà wol´ w za-
kresie zadaƒ i kompetencji organów danej
jednostki. To, ˝e gmina przekaza∏a cz´Êç swo-
ich zadaƒ zwiàzkowi komunalnemu, nie
oznacza, ˝e nie ma ju˝ nic do powiedzenia.
Przekazanie zwiàzkowi (który jest dobrowol-
nym stowarzyszeniem gmin) spraw dotyczà-
cych gospodarki odpadami nie mo˝e pozba-
wiaç lokalnej spo∏ecznoÊci prawa do wypo-
wiadania si´ w sprawie budowy zak∏adu zago-
spodarowania odpadów. NSA podzieli∏ jed-
nak argumentacj´ wojewody oraz WSA i od-
dali∏ skarg´ kasacyjnà. Stwierdzi∏ w zwiàzku
z tym, ˝e temat referendum lokalnego jest
wa˝ny, ale gmina nie mo˝e rozstrzygaç w ten
sposób sprawy, którà przekaza∏a wczeÊniej
zwiàzkowi komunalnemu (II OSK 1029/07).

Przygotowa∏ dr Robert Adamczewski

dr Robert Adamczewski

Prawo
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40 niepe∏nosprawnych osób
z terenu powiatu be∏chatow-
skiego ucz´szcza na zaj´cia
w warsztatach terapii zaj´cio-
wej w Be∏chatowie. Placówka
dzia∏a od 2000 roku. W okre-
sie przedÊwiàtecznym jej pod-
opieczni wykonujà ozdoby
choinkowe, które póêniej tra-
fiajà na aukcje charytatywne. 

– Z zaj´ç korzystajà osoby niepe∏no-
sprawne w stopniu umiarkowanym i znacz-
nym – wyjaÊnia Joanna Tomska, kierownik
WTZ. – Sà to osoby powy˝ej 18. roku ˝ycia,
które codziennie specjalnie przystosowa-
nym samochodem przywozimy i po zaj´-
ciach odwozimy wprost do domów.

Warsztaty terapii zaj´ciowej prowadzà re-
habilitacj´ spo∏ecznà i zawodowà osób nie-
pe∏nosprawnych. Zaj´cia majà za zadanie
kszta∏towanie sprawnoÊci i umiej´tnoÊci sa-
modzielnego funkcjonowania w codzien-
nym ˝yciu, poprzez rozwijanie zdolnoÊci
manualnych i intelektualnych. 

W oÊmiu pracowniach uczestnicy zdoby-
wajà nowe umiej´tnoÊci, wiedz´ i sprawno-
Êci z ró˝nych dziedzin codziennego ˝ycia.
Zajmujà si´ tkactwem, fotografià, plastykà,
stolarstwem, ogrodnictwem, gospodar-
stwem domowym. – Dzi´ki zaj´ciom w na-
szej placówce chcemy przystosowaç tych
ludzi do pracy zawodowej i zwi´kszyç ich
szanse na znalezienie zatrudnienia – wyja-
Ênia Joanna Tomska. – Niektórzy uczestni-
cy warsztatów podj´li prac ,́ na przyk∏ad
w ochronie lub przy zaj´ciach niewymagajà-
cych specjalistycznych umiej´tnoÊci. 

Uczestnicy warsztatów mi´dzy innymi
wykonujà wiele ciekawych ozdób Êwiàtecz-
nych i przedmiotów codziennego u˝ytku,
które czasami wystawiajà na charytatywne
aukcje, a dochód przeznacza si´ na dzia∏al-
noÊç WTZ. Oprócz pracowni znajduje si´
równie˝ sala rehabilitacyjna prowadzona
przez terapeut´, która s∏u˝y rozwojowi
sportowemu, bowiem uczestnicy zaj´ç biorà
cz´sto udzia∏ w zawodach sportowych. Za-
interesowanie zaj´ciami wÊród niepe∏no-
sprawnych mieszkaƒców powiatu jest wi´k-
sze ni˝ liczba miejsc w placówce. W przy-
padku rezygnacji któregoÊ z uczestników,
na jego miejsce pojawia si´ nast´pna osoba.

kb

Warsztaty formà rehabilitacji
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Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia i nast´pujàcy
po nich karnawa∏ by∏ to czas niezwykle praco-
wity dla towarzystw dobroczynnych, które
organizowa∏y najprzeró˝niejsze spotkania
i bale na cele charytatywne.

Przygotowywano przedstawienia amator-
skie, organizowano koncerty. Teatry i restau-
racje oferowa∏y specjalne Êwiàteczne progra-
my. Handlowcy organizowali Êwiàteczne wy-
przeda˝e, z których dochód przeznaczany by∏
na rzecz biednych, np. dochód z wyprzeda˝y
robótek r´cznych „na kupno trepek dla ubo-
giej dziatwy bez ró˝nicy wyznania...”. 

Tradycyjnie urzàdzane ju˝ przed Bo˝ym
Narodzeniem i w okresie karnawa∏u Êwiàtecz-
ne spotkania, nazywane gwiazdkami lub wi-
giliami, organizowano dla pracowników, dzie-
ci i najbiedniejszych. Uczestników tych gwiaz-
dek obdarowywano prezentami. By∏y to naj-
cz´Êciej s∏odycze, zabawki, a tak˝e obuwie,
ubrania, „potrzeby szkolne”, czasem drobne
sumy pieni´dzy. Przyk∏adowo I. Poznaƒski
swoim zwyczajem przeznacza∏ 100 korcy w´-
gla „dla rozdania pomi´dzy ubogich”.

Z poczàtkiem XIX w. prasa donosi∏a np.
o gwiazdkach organizowanych w ¸odzi dla
artylerzystów przez dowództwo pu∏ku. W ich
przygotowanie anga˝owa∏o si´ Ko∏o Polek.
Panie od lat bioràc udzia∏ w Êwi´tach pu∏ku
„nie szcz´dzi∏y trudów, by zebraç ∏adne i cen-
ne podarki, któremi obdzielono ˝o∏nierzy
przez wylosowanie ich w pomys∏owej loterji”. 

W Êwi´ta spora cz´Êç mieszkaƒców sp´dza-
∏a czas w koÊcio∏ach na modlitwie, dlatego te˝

dla dzia∏ajàcych przy parafiach zespo∏ów
chóralnych by∏a to mo˝liwoÊç publicznego za-
prezentowania si .́ 

W grudniu 1887 r. cz∏onkowie chóru dzia-
∏ajàcego przy koÊciele Podwy˝szenia Âwi´tego
Krzy˝a (wówczas koÊciele filialnym parafii na
obecnym pl. KoÊcielnym w ¸odzi) „nie majàc
odpowiednio przygotowanego organisty po-
prosili o akompaniament dwie miejscowe te-
atralne orkiestry”. Pomys∏ ten nie zakoƒczy∏
si´ jednak pe∏nym sukcesem, poniewa˝ tylko
orkiestra niemieckiego teatru „Thalia” zapro-
szona do udzia∏u w pasterce stawi∏a si´ punk-
tualnie, orkiestra teatru „Victoria” „zapo-
mnia∏a o przyrzeczeniu i nie przysz∏a”. 

Podczas Wigilii, pierwszego i dwóch kolej-
nych dni Êwiàt Bo˝ego Narodzenia w teatrach
cz´sto odbywa∏y si´ przedstawienia. Publicz-
noÊç szczelnie zape∏nia∏a widowni ,́ nie za-
wsze jednak b´dàc zainteresowana przedsta-
wieniem. Jeden z komentatorów sprzed 120
lat wspomina∏, i˝ podczas Êwiàtecznego
przedstawienia „Halki” w teatrze „Victoria”
„niesforna galerya nie pozwala∏a widzom
z ló˝ i krzese∏ na powa˝ne kontemplacye ope-
rowe. Ale bo i w krzes∏ach by∏o tym razem
chwilami zanadto gwarno, z galeryi spada∏y
na dó∏ orzechy, a nawet palto podczas przed-
stawienia i z tego powodu by∏a sensacya, bo-
wiem sàdzono, ˝e z galeryi spad∏ cz∏owiek”.

W noc sylwestrowà „¸ódê szala∏a na ba-
lach i maskaradach sieiàc miljonami na
wszystkie strony”. W ¸ódzkim Domu Kon-
certowym, otwartym z poczàtkiem 1887 r.,

podczas „pierwszej maskarady publicznej”
jak nazwano zorganizowanà tam w tym sa-
mym roku zabaw´ sylwestrowà, do taƒca
przygrywa∏a orkiestra artyleryjska. Blisko 30
lat póêniej w tej samej sali równie˝ witano
Nowy Rok „wielkim koncertem z udzia∏em
Poli Negri oraz znakomitych artystów war-
szawskich teatrów miejskich: kapelmistrzyni
„NowoÊci”, prima baleriny, baletmistrza, mo-
nologisty i tenora”.

Podczas nocy sylwestrowej w restauracjach
i na balach wprowadzano specjalnie podwy˝-
szone cenniki. Podatek sylwestrowy Êciàgni´-
ty w restauracjach i z ró˝nych obchodów syl-
westrowych w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia
w 1924 r. przyniós∏ magistratowi np. blisko
„15 miljardów mk., z których to pieni´dzy
lwia cz´Êç przypad∏a na restauracj´ teatral-
nà”. Rok wczeÊniej taki podatek przyniós∏
magistratowi „12 miljonów mk”.

A karnawa∏? By∏ barwny i roztaƒczony. Or-
ganizowano wieczorki panieƒskie, we∏niane,
zabawy, bale, reduty, maskarady, zabawy dla
dzieci. Kina, restauracje, koncerty wzajemnie
si´ przeÊciga∏y w ofertach. Organizowano na-
wet Êlizgawki przy dêwi´kach orkiestry woj-
skowej i inne atrakcje, jak np. wyst´p s∏ynnej
amerykaƒskiej „jasnowidzàcej olbrzymki”.
Karnawa∏ nie sprzyja∏ jednak teatrowi. „Tra-
gedyje, a zw∏aszcza dramaty nie mia∏y w tym
czasie powodzenia”.

„Maski, maseczki, domina, pajace, arleki-
ny, kastjumy ró˝no kolorowe, ˝e trudno przy-
zwyczaiç oczy do tych barw i odcieni. Wyfra-
czony szereg panów przesuwa si´ tu i tam...”.

Ach, tych dawnych wspomnieƒ czar...
Marek Chudobiƒski

Wspomnieƒ czar...

Materia∏y archiwale pochodzà z dodatku niedzielnego
do Kuriera ¸ódzkiego – ¸ódê w ilustracji z poczàtku
lat 30. XX wieku. Ze zbiorów specjalnych Wojewódz-
kiej i Miejskiej Biblioteki im. Marsza∏ka Józefa Pi∏-
sudskiego w ¸odzi

∑
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W 2001 roku na terenie województwa ist-
nia∏o 585 bibliotek i 93 punkty biblioteczne.
Od kilku ju˝ lat zmniejsza∏a si´ liczba biblio-
tek, zamkni´to wiele punktów bibliotecz-
nych. Z powodu trudnoÊci finansowych ku-
powano coraz mniej ksià˝ek. Wskaênik za-
kupu nowych ksià˝ek stopnia∏ z 9,1 wolumi-
na na 100 mieszkaƒców w 1992 roku do 4,5
wolumina w 2001 roku. Jednak niektóre po-
wiaty, jak wieluƒski, piotrkowski i sieradzki
i wtedy potrafi∏y wygospodarowaç na zakup
ksià˝ek znacznie wy˝sze kwoty ni˝ pozosta∏e
samorzàdy. Ale mimo to województwu ∏ódz-
kiemu daleko by∏o do postulowanego wskaê-
nika zakupów, który powinien wynosiç 18
woluminów na 100 mieszkaƒców. 

Nie byliÊmy wyjàtkiem, zbyt ma∏o ksià˝ek
kupowano w ca∏ym kraju. Pod wzgl´dem za-
kupów Polska by∏a w Europie na szarym
koƒcu – wyprzedza∏y nas ¸otwa, Litwa, Es-
tonia, a nawet Rumunia. Bogata Szwecja wy-
dawa∏a w tym czasie 16 razy wi´cej na biblio-
tek´ w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca. 

Wed∏ug norm mi´dzynarodowych, jedna
czwarta ksià˝ek powinna po pi´ciu latach
byç wycofywana z bibliotek. Kiedy jednak
kupowano niewiele nowoÊci, a ponadto bra-
kowa∏o przepisów regulujàcych skreÊlanie

zdezaktualizowanych tytu∏ów, biblioteki ofe-
rowa∏y od lat te same pozycje.

Mimo to liczba czytelników wzrasta∏a.
Wynika∏o to z rosnàcej liczby studiujàcych.
W województwie ∏ódzkim w 2001 roku zapi-
sa∏o si´ do bibliotek ponad 6000 studentów.
Na sta∏ym poziomie – 6340 osób – utrzymy-
wa∏a si´ liczba korzystajàcych z bibliotek rol-
ników. Najwi´cej ich by∏o w powiatach sie-
radzkim, wieluƒskim i kutnowskim. W 2001
roku komputer znajdowa∏ si´ ledwie w co
trzeciej bibliotece, zaÊ tylko nieliczne dyspo-
nowa∏y dost´pem do internetu.

W nast´pnych latach, dzi´ki samorzàdom
gminnym i powiatowym, sytuacja bibliotek
stopniowo si´ poprawia∏a. Niema∏y udzia∏
w dokonujàcych si´ przemianach mia∏a te˝
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego. Obecnie
we wszystkich powiatach istniejà biblioteki
powiatowe. Ró˝ne noszà nazwy: powiatowa
i miejska, miejska i powiatowa bàdê miejska.
Nazwy te oznaczajà, ˝e placówki s∏u˝à mia-
stu i powiatowi, zaÊ za pe∏nienie zadaƒ bi-
blioteki powiatowej otrzymujà dofinansowa-
nie od starostw ziemskich. WysokoÊç dofi-
nansowania jest zró˝nicowana: na przyk∏ad
starostwo radomszczaƒskie przekazuje na

zadania biblioteki powiatowej 12.000 z∏ rocz-
nie, zaÊ be∏chatowskie – 65.000 z∏. Siedem bi-
bliotek powiatowych utrzymujà wy∏àcznie
starostwa ziemskie. SzeÊç z nich: ¸owicz, Pa-
j´czno, Podd´bice, Rawa Mazowiecka, Wie-
luƒ i Wieruszów przeznacza na utrzymanie
bibliotek kwoty od 100.000 do 165.000 z∏.
Wyjàtkowa w skali województwa, jeÊli idzie
o zakres prowadzonej dzia∏alnoÊci, Powiato-
wa Biblioteka Publiczna w Sieradzu otrzy-
muje od starostwa ziemskiego blisko pó∏ mi-
liona z∏otych ka˝dego roku.

SpoÊród 565 placówek bibliotecznych ist-
niejàcych w województwie 194 dzia∏ajà
w miastach. We wsiach majà swoje siedziby
134 biblioteki i 237 punkty biblioteczne. Ró˝-
nie wyglàda struktura organizacyjna biblio-
tek: 129 to w pe∏ni samodzielne samorzàdo-
we instytucje kultury. Inne funkcjonujà jako
jednostki bud˝etowe gmin albo dzia∏ajà
w gminnych oÊrodkach kultury, w kilku wy-
padkach po∏àczone sà z bibliotekami szkol-
nymi. Zgodnie z ustawà o bibliotekach,
wszystkie biblioteki powinny byç samodziel-
ne organizacyjnie i finansowo. Kiedy to si´
stanie, trudno powiedzieç. G∏os decydujàcy
majà samorzàdy gminne, które nie zawsze
chcà zmieniç obecny stan prawny placówek
bibliotecznych. 

Sà biblioteki, które sà oczkiem w g∏owie
samorzàdów gminnych i powiatowych, ale
wi´kszoÊci, tak jak w poprzednich latach
brakowa∏o pieni´dzy na utrzymanie, podob-
nie brakuje im dzisiaj. Wiele placówek mieÊci
si´ w lokalach wymagajàcych remontów
oraz modernizacji. Chocia˝ przyby∏o kom-
puterów, to nadal istnieje koniecznoÊç zaku-
pu sprz´tu i oprogramowania nowszych ge-
neracji. NowoÊci wydawnicze pojawiajà si´
g∏ównie dzi´ki dotacjom Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Pieniàdze z
dotacji otrzymuje biblioteka wojewódzka
i ona dokonuje zakupu ksià˝ek, które  póê-
niej przekazywane zostajà bibliotekom tere-
nowym. 

Mimo wielu trudnoÊci biblioteki nie prze-
stajà byç najpopularniejszà placówkà kultu-
ralnà. W województwie ∏ódzkim w 2006 roku
posiada∏y 451.482 czytelników. Wypo˝yczyli
oni 8.951.918 ksià˝ek. Jednak na 100 miesz-
kaƒców województwa tylko 17 korzysta∏o
z bibliotek publicznych. Wiele osób nie zaj-
rza∏o nigdy do biblioteki, nie przeczyta∏o
w ciàgu roku ani jednej ksià˝ki. Aby to zmie-
niaç i zdobywaç nowych czytelników, biblio-
teki muszà si´ unowoczeÊniaç i powi´kszaç
swojà ofert´ o nowe formy dzia∏ania. Bez
˝yczliwoÊci i pomocy samorzàdów tego nie
dokonajà.  

Mieczys∏aw J. Gumola

Biblioteki najwa˝niejsze 
Nie ma badaƒ ukazujàcych, na ile dzia∏alnoÊç bibliotek w gminie
i powiecie wp∏ywa na liczb´ osób uczestniczàcych w wyborach sa-
morzàdowych. Niemniej uprawniona wydaje si´ teza, ˝e im wi´cej
ludzi si´ga po ksià˝ki, tym wy˝sza póêniej frekwencja wyborcza.
Warto, ˝eby pami´tali o tym kandydaci na wójtów i starostów. A kie-
dy zostanà wybrani, nie ˝a∏owali pieni´dzy na biblioteki.

Miejska biblioteka publiczna w Ozorkowie
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Pod koniec roku województwo ∏ódzkie
wzbogaci∏o si´ o kolejnà placówk´ kulturalnà
– w malowniczej miejscowoÊci Burzenin nad
Wartà w powiecie sieradzkim 1 grudnia odda-
no do u˝ytku nowy obiekt, w którym funkcjo-
nowaç b´dzà Gminny Dom Kultury i Gmin-
na Biblioteka Publiczna. Budynek stoi w cen-
trum wsi, na rogu ulic Rynek i Z∏oczewskiej –
tu˝ przy placu w kszta∏cie trapezu, na którym
w ka˝dà Êrod´ i sobot´ odbywajà si´ targi – to
pozosta∏oÊç po czasach, kiedy Burzenin by∏
miastem (w latach 1378-1870). Do 2003 roku
sta∏ tu parterowy, naro˝ny gmach, pe∏niàcy
najró˝niejsze funkcje. By∏y poczta i s∏u˝bowe
mieszkania, sklep i Gminna Spó∏dzielnia „Sa-
mopomoc Ch∏opska”, a potem „Przysz∏oÊç”.
Ta ostatnia sprzeda∏a kilka lat temu ponad-
stuletni, zrujnowany budynek gminie Burze-
nin. Po rozbiórce jesienià 2003 roku zacz´to
wznosiç w tym miejscu nowy, tak˝e naro˝ny
obiekt, kubaturà i stylem nawiàzujàcy do po-
przedniego, choç wy˝szy o jednà kondygnacj ,́
ale wyposa˝ony wed∏ug standardów europej-
skich. Przybyli na uroczyste otwarcie goÊcie
mogli podziwiaç dwa poziomy o ∏àcznej po-

wierzchni u˝ytkowej 725.90 m2, majàcej s∏u˝yç
celom kulturalnym i promocji lokalnej twór-
czoÊci. Parter zajmowaç b´dzie gminna biblio-
teka, istniejàca w Burzeninie od kilkudziesi´-
ciu lat. Od trzech dekad jej kierownikiem jest
Henryka Zajàc – gospodarz nowego obiektu.
Biblioteka dysponuje 19 tysiàcami ksià˝ek i 14
tytu∏ami czasopism oraz internetem, od stycz-
nia odbywaç si´ tu b´dà spotkania Dyskusyj-
nego Klubu Ksià˝ki i lekcje biblioteczne.
Pierwsze pi´tro to przede wszystkim wielka
naro˝na sala z zapleczem, oÊwietlona i nag∏o-
Êniona, idealna na ró˝nego rodzaju imprezy
i wyst´py artystyczne, np. M∏odzie˝owej Or-
kiestry D´tej pod kierownictwem kapelmi-
strza Rafa∏a Stefaniaka. Orkiestra ma obecnie
17 cz∏onków, a 1 grudnia zaprezentowa∏a me-
lodi ,́ b´dàcà propozycjà przysz∏ego hejna∏u
Burzenina (gmina ma ju˝ w∏asny herb, piecz´ç
i flag´ urz´dowà). 

W nowym gmachu mieszkaƒcy tej prawie
szeÊciotysi´cznej gminy mogà liczyç tak˝e na
inne kulturalne atrakcje. Jakie? – Oczekujemy
na propozycje od burzeninian, tak˝e od m∏o-
dzie˝y – mówi∏a podczas uroczystoÊci otwar-

cia placówki wójt gminy Burzenin Barbara
Darul. – Mamy nowoczesny obiekt, idealnà
siedzib´ dla naszej orkiestry d´tej, zespo∏u ta-
necznego, muzycznego, mo˝e z czasem poja-
wià si´ tu propozycje teatralne? Jest prze-
strzeƒ do eksponowania obrazów, rzeêb,
zdj´ç. Wszystko to nie by∏oby mo˝liwe bez
przychylnoÊci radnych by∏ej i obecnej kaden-
cji oraz ludzi kultury, którym chcia∏abym po-
dzi´kowaç za wszelkà pomoc i wsparcie.
A wsparcie by∏o bardzo potrzebne, zw∏aszcza
finansowe – ca∏oÊç poch∏on´∏a dwa miliony
z∏otych, w tym 450.000 z∏ uzyskano z fundu-
szy Unii Europejskiej. 

Przez cztery lata (2003-2007) uda∏o si´
wznieÊç obiekt na miar´ XXI wieku, który ju˝
jest dumà gminy a nawet wp´dza sàsiadów
w kompleksy – jak sugerowali goÊcie z zaprzy-
jaênionej gminy Rokietnica z województwa
wielkopolskiego. Inni goÊcie: radni, samorzà-
dowcy, artyÊci, przedstawiciele mediów i insty-
tucji kultury z ró˝nych stron województwa,
w koƒcu zwykli mieszkaƒcy Burzenina, dzi´-
kowali przede wszystkim pani wójt, jak mówi-
li: kobiecie màdrej, odwa˝nej, twardej i przed-
si´biorczej za wielki wysi∏ek, jaki w∏o˝y∏a
w powo∏anie nowej placówki. Barbara Darul
pe∏ni swojà funkcj´ od 1990 roku, wczeÊniej
by∏a naczelnikiem gminy. O potrzebie otwarcia
w Burzeninie domu kultury s∏ysza∏a od miesz-
kaƒców od kilkunastu lat, w koƒcu uda∏o jej
si´ przekonaç do tego pomys∏u radnych gminy
i znaleêç pieniàdze na budow .́ 

Pani wójt patronowa∏a te˝ innemu przed-
si´wzi´ciu, jakim by∏o wydanie przez urzàd
gminy Burzenin nietypowej ksià˝ki kuchar-
skiej pt. „Szczypta Burzenina” – czwartej pu-
blikacji z serii „Z burzeniƒskich stron”. Pi´k-
nie wydany zbiór „pó∏torej kopy przepisów”
i „trzech tuzinów dobrych rad” autorstwa
mieszkaƒców okolicznych wsi, m.in. Ligoty,
Stumian, Pra˝mowa, Szczawna i oczywiÊcie
Burzenina, to tak˝e, a mo˝e przede wszyst-
kim, opowieÊci o ludziach i ich pasjach, o hi-
storii i tradycjach tych stron.

UroczystoÊci zakoƒczy∏ pokaz sztucznych
ogni i wyst´p wokalny Teresy Bartol z gminy
Rokietnica.

Monika Nowakowska

Kulturalny Burzenin

Wójt gminy Burzenin Barbara Darul (pierwsza od prawej) 
uroczyÊcie otwiera gminny oÊrodek kultury
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W drugiej po∏owie XVI stulecia wokó∏
miasteczka ¸odzi rozciàga∏y si´ majàtki
ziemskie nale˝àce do okolicznej, Êrednioza-
mo˝nej szlachty. W jej posiadaniu znajdowa-
∏y si´ m.in. wsie: Z∏otno, Jagodnica, Ka∏y, Ra-
dogoszcz, Ba∏uty, Do∏y, Rogi, Moskule i ¸a-
giewniki. Obok rodu Be∏dowskich, Rogow-
skich, Ka∏owskich, ¸agiewnickich czy Rado-
goskich, jednà ze znakomitszych rodzin szla-
checkich, wywodzàcych si´ jeszcze z rycer-
stwa polskiego, zamieszkujàcych wówczas
okolice ¸odzi, byli – Stokowscy. Nale˝a∏o do
nich wiele wsi w okolicach miasta, np. Stoki,
Wola Mieczkowa oraz Chojny Du˝e i Ma∏e. 

Bardzo barwnà postacià wywodzàcà si´
z tego rodu by∏ Kasper Stokowski – w∏aÊciciel
cz´Êci Chojen. W 1676 r. bra∏ on czynny
udzia∏ w bitwie pod ˚órawnem, a nast´pnie
uczestniczy∏ w walkach pod Kamieƒcem Po-
dolskim. Pod ˚órawnem zosta∏ wzi´ty w ja-
syr przez Tatarów, zakuty w kajdany i przez
d∏ugi czas trzymany w niewoli. Z tatarskiej
niewoli uda∏o mu si´ szcz´Êliwie zbiec i po-
wróciç przez „szerokie ukraiƒskie stepy” do
ojczyzny. Jak sam mawia∏, zawdzi´cza∏ to
wstawiennictwu Êw. Antoniego. Jednak jego
wolnoÊç nie trwa∏a d∏ugo, bo pod wspomnia-
nym ju˝ Kamieƒcem Tatarzy znowu pojmali
go i odsprzedali Turkom. Naonczas zosta∏
przykuty do wiose∏ i p∏ywa∏ na galerach mu-
zu∏maƒskich. W tych odleg∏ych czasach Tur-
cy prowadzili na Morzu Âródziemnym wojn´
z Republikà Weneckà o wysp´ Kret .́ Wene-
cjanom uda∏o si´ rozbiç flotyll´ przeciwnika,
dzi´ki czemu pan Kasper i inni polscy galer-
nicy odzyskali wolnoÊç. G∏´boko wierzàc, i˝
ponowne ocalenie zawdzi´cza opiece Êw. An-
toniego, K. Stokowski uda∏ si´ do Padwy,
gdzie ów Êwi´ty by∏ pochowany, aby pomo-
dliç si´ nad jego grobem. Po powrocie do Pol-
ski postanowi∏ zapisaç ∏agiewnickim francisz-

kanom prawie ca∏y swój majàtek. Zakonnicy
nie przyj´li jednak tego daru, obawiajàc si´
ostrych reakcji ze strony jego rodziny. Zgo-
dzili si´ jedynie na przekazanie pewnej kwoty
pieni´˝nej, s∏u˝àcej budowie koÊcio∏a i klasz-
toru. K. Stokowski zmar∏ w 1715 roku
w klasztorze w ¸agiewnikach, przekazujàc
franciszkanom, na mocy testamentu, ca∏y
swój majàtek. Rodzinie uda∏o si´ jednak oba-
liç wi´kszoÊç jego zapisów. 

Stokowscy prze˝ywali nie tylko wojenne
przygody, ale i perypetie obyczajowe. Na po-
czàtku XVIII wieku dosz∏o do zatargu po-
mi´dzy jednym z panów Stokowskich
a mieszczanami z miasta ¸odzi. M∏ody
mieszczanin, niejaki Ostojski, zakocha∏ si´
w Mariannie, dziewczynie stanu ch∏opskiego
zamieszkujàcej wieÊ Stoki i chcia∏ jà poÊlubiç.
Z uwagi na to, i˝ dziedzic nie wyra˝a∏ zgody
na ten maria˝, bo obawia∏ si´ utraty podda-
nych, których nie mia∏ zbyt wielu, pewnej no-
cy m∏odzieniec wywióz∏ dziewczyn´ i uciek∏
z nià do pobliskiego Lutomierska. Tam
w miejscowym koÊciele zawarli zwiàzek ma∏-
˝eƒski. Po Êlubie zamieszkali w ¸odzi. Powia-
domiony o tym pan Stokowski na czele
swych poddanych najecha∏ dom Ostojskich,
by zabraç Mariann .́ Zdo∏a∏a ona jednak
uciec na strych, zabarykadowaç si´ i krzy-
kiem wezwaç pomoc. Obudzeni przez nià
mieszczanie, uzbrojeni w siekiery i wid∏y, ru-
szyli ma∏˝onkom na pomoc. Na szcz´Êcie nie
dosz∏o do przelewu krwi, tylko do wzajem-
nych wyzwisk i ostrej wymiany zdaƒ. Dzie-
dzic zagrozi∏ wówczas wniesieniem skargi do
w∏adz biskupich, ale dzi´ki mediacjom eko-
noma klucza ∏ódzkiego pana Wolskiego spór
za∏agodzono. Mieszczanie publicznie prze-
prosili szlachcica, a Ostojscy wyswatali s∏u˝à-
cà u nich pann´ za jednego z jego poddanych. 

Zamieszka∏a w okolicach Wielunia inna ga-

∏àê rodziny Stokowskich zapisa∏a si´ w polskiej
historii dzia∏alnoÊcià patriotycznà. Jej przed-
stawiciel Józef Stokowski, komornik granicz-
ny ziemi wieluƒskiej, dzia∏a∏ czynnie w Wie-
luƒskiej Komisji Dobrego Porzàdku w okresie
obrad Sejmu Wielkiego (1788-1792). By∏ tak-
˝e goràcym zwolennikiem wprowadzania po-
stanowieƒ Konstytucji 3 maja 1791 roku.
W okresie powstania koÊciuszkowskiego
(1794), J. Stokowski w randze pu∏kownika,
a nast´pnie genera∏a-majora, stanà∏ na czele
ponad 500 powstaƒców ziemi wieluƒskiej. 

Za walk´ zbrojnà J. Stokowski zosta∏ przez
Prusaków ukarany do˝ywotnim wi´zieniem,
pozbawieniem praw szlacheckich oraz konfi-
skatà ca∏ego majàtku. KilkanaÊcie lat póê-
niej, gdy w 1809 roku Austriacy wtargn´li do
Ksi´stwa Warszawskiego, szlachcic ów po-
nownie stanà∏ do walki z wrogiem. W kam-
panii napoleoƒskiej brali równie˝ udzia∏ inni
przedstawiciele tego rodu. Byli to m.in.: Ka-
jetan Stokowski, pochodzàcy z okolic Zgie-
rza kapitan Józef Stokowski (imiennik opisa-
nego powy˝ej) oraz wywodzàcy si´ spod ¸´-
czycy genera∏ Ignacy baron Stokowski, od-
znaczony za odwag´ wieloma krzy˝ami woj-
skowymi. Z kolei ostatni w∏aÊciciel Stoków za
udzia∏ w powstaniu styczniowym (1863-1864)
zosta∏ przez Rosjan zes∏any na Syberi ,́ a jego
dobra przesz∏y w obce r´ce.

W opisywanych czasach wiele rodów szla-
checkich, zamieszkujàcych ziemi´ ∏ódzkà,
wyda∏o spoÊród swego grona wybitnych dzia-
∏aczy patriotycznych. Ale na szczególnà pa-
mi´ç i uznanie najbardziej zas∏u˝yli sobie
przedstawiciele walecznego i rycerskiego ro-
du Stokowskich, walczàcego w ciàgu kilku
wieków o honor i wolnoÊç Rzeczypospolitej
Obojga Narodów.

Igor W. Górski

Waleczny ród Stokowskich

Zespó∏ klasztorny oo. franciszkanów 
w ¸odzi-¸agiewnikach



Nie ma jak wybraç si´ na pasterk´ do
niewielkiego wiejskiego koÊció∏ka, gdzie
wÊród blasku Êwiec i zapachu sianka ze
stajenki mo˝na porozmyÊlaç nad „cudem
betlejemskiej nocy”. Takim wspania∏ym
miejscem jest urokliwa drewniana Êwiàty-
nia pod wezwaniem Êwi´tego Stanis∏awa
Biskupa i M´czennika w Gruszczycach
ko∏o B∏aszek. 

Ten barokowy obiekt, po∏o˝ony w sa-
mym sercu wsi, zbudowano w 1750 roku.
Jest to budowla jednonawowa z w´˝szym
i ni˝szym, zamkni´tym wielobocznie pre-
zbiterium. Posiada konstrukcj´ zr´bowà
o stolcowym wiàzaniu dachowym oraz
oszalowaniu. Szczyty Êwiàtyni oraz kruch-
ty sà wspania∏ym przyk∏adem bardzo
rzadkiej barokowej ciesielki. Zazwyczaj
bogate szczyty o cechach barokowych wy-
st´pujà w Êwiàtyniach murowanych. Na
szczególnà uwag´ zas∏uguje tak˝e wn´trze
przepe∏nione detalem, z barokowo-roko-
kowym z o∏tarzem g∏ównym na czele.
W jego sercu znajduje si´ XVIII-wieczny
obraz z wizerunkiem patrona Êwiàtyni
oraz rzeêby przedstawiajàce Êwi´tego Jana
Nepomucena i Êwi´tego Antoniego. God-
ne zainteresowania sà tak˝e rokokowe o∏-
tarze boczne i ambona oraz umieszczony
na belce t´czowej XVII-wieczny krucyfiks.
Âwiàtynia gruntownie odnowiona przed
jubileuszem dwóch tysi´cy lat chrzeÊcijaƒ-
stwa nale˝y do ciekawszych przyk∏adów
drewnianych barokowych Êwiàtyƒ w Pol-
sce centralnej. 

Prezentacja Gruszczyc zach´ca do
wspomnienia Jana Gruszczyƒskiego –
najbardziej znanego przedstawiciela rodu
Gruszczyƒskich herbu Poraj, pierwot-
nych w∏aÊcicieli osady. Warto zaznaczyç,

˝e Gruszczyce stanowi∏y do XVIII stule-
cia centrum du˝ego klucza dóbr tej rodzi-
ny, w sk∏ad którego poza opisywanà miej-
scowoÊcià tylko w Sieradzkiem wchodzi-
∏o jeszcze dziewi´ç wsi oraz dzier˝awione
liczne królewszczyzny. 

Jan Gruszczyƒski, urodzony w 1405 ro-
ku, by∏ jednà z najznamienitszych posta-
ci XV-wiecznej Polski. Po starannym wy-
kszta∏ceniu w Akademii Krakowskiej,
oko∏o 1431 roku rozpoczà∏ prac´ jako
m∏ody duchowny w kancelarii królew-
skiej. Po nied∏ugim czasie sta∏ si´ jednym
z doradców króla W∏adys∏awa Warneƒ-
czyka, a nast´pnie Kazimierza Jagielloƒ-
czyka. W 1449 roku wybrano go na bi-
skupa kujawskiego, w 1463 roku biskupa
krakowskiego i wreszcie w 1464 roku
zosta∏ arcybiskupem gnieênieƒskim i pry-
masem Polski. T´ zaszczytnà godnoÊç
pe∏ni∏ do Êmierci w 1473 roku. Kronikarz
Jan D∏ugosz, nieprzychylny Gruszczyƒ-
skiemu, tak o nim pisa∏: „Na trzech bi-
skupstwach za ˝ycia piastowanych pro-
wadzi∏ on ˝ycie rozwiàz∏e i gorszàce, skàd
u duchowieƒstwa i ludu, zw∏aszcza tego,
któremu przewodzi∏ jako pasterz, w wiel-
kiej zostawi∏ ohydzie”. 

Fakty historyczne, na szcz´Êcie, w nieco
lepszym Êwietle pozwalajà pokazaç opisy-
wanà postaç, która wiele uczyni∏a dla do-
bra naszej ojczyzny. Gruszczyƒski wielo-
krotnie mediowa∏ w sporze z Krzy˝akami,
równie˝ w Stolicy Apostolskiej, sprzyjajà-
cej zakonowi NMP. Dok∏ada∏ wszelkich
staraƒ, wspomagajàc króla Kazimierza Ja-
gielloƒczyka zawsze wywa˝onà radà
w sprawie przy∏àczenia Pomorza do Polski
podczas wojny trzynastoletniej. Nak∏ania∏
tak˝e kler polski do ∏o˝enia funduszy na

zbrojenia i sprawy paƒstwowe, przez co
zniech´ci∏ do siebie wielu duchowych. Za
panowania króla W∏adys∏awa Warneƒczy-
ka przedstawia∏ na sejmie dyspozycje mo-
narsze podczas pobytu w∏adcy na wojnie
tureckiej. W okresie od 1455 do 1469 roku
pe∏ni∏ urzàd kanclerza wielkiego koronne-
go. Te czyny zadecydowa∏y o tym, ˝e pod-
czas uroczystoÊci pogrzebowych na ulice
sto∏ecznego Krakowa wyleg∏y t∏umy, aby
po˝egnaç tego wyjàtkowego pasterza.
WÊród ˝a∏obników nie zabrak∏o tak˝e sa-
mego króla. Po ˝a∏obnej procesji trumn´
z cia∏em miano przewieêç do Gniezna,
gdzie zaplanowano dalsze uroczystoÊci
pogrzebowe. Transportem mieli zajàç si´
bracia zmar∏ego. Nie cieszyli si´ oni dobrà
s∏awà w Wielkopolsce, jeden z nich – Mi-
ko∏aj – przewodzi∏ bandzie rozbójników,
grasujàcych w centralnej Koronie. W po-
∏owie drogi do prymasowskiej stolicy
zmienili kierunek podró˝y i udali si´ do
Iwanowic ko∏o Kalisza – miasta nale˝àce-
go tak˝e do rodzinnej domeny Gruszczyƒ-
skich – gdzie bez splendoru pochowali
brata. Niezw∏ocznie zacz´li równie˝ toczyç
spór mi´dzy sobà o spadek po zmar∏ym.
Nie baczàc na kategoryczny sprzeciw ka-
pitu∏y gnieênieƒskiej i klàtw´ nowego pry-
masa, zrabowali kosztownoÊci i inne do-
bra ruchome, nale˝àce do zmar∏ego. Na-
wet ju˝ podczas podró˝y zastawili, rzeko-
mo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
˝a∏obnej uroczystoÊci, infu∏´ prymasow-
skà ozdobionà drogimi kamieniami. Skar-
by te prawdopodobnie ukryli we wspo-
mnianych Iwanowicach, bàdê w rodzin-
nych Gruszczycach. Nikt jednak dotych-
czas kosztownoÊci tych nie odnalaz∏. Dzi-
siaj w Gruszczycach po dawnym gródku
pozosta∏ jedynie kopiec na granicy parku,
wÊród mokrade∏ nad rzekà Cienià. Zagad-
k´ zaginionych skarbów prymasowskich
wyjaÊniç mogà jedynie badania archeolo-
giczne, na które czeka miejscowe za∏o˝enie
obronne. 

èród∏a wspominajà jeszcze o innych
dwóch miejscowych dworach, po których
równie˝ nie ma obecnie Êladu. W jednym
z nich podczas powstania styczniowego
rozegra∏a si´ tragiczna historia. Ówczesny
dziedzic Gruszczyc Rudolf Neugebauer
zorganizowa∏ w swoim dworze konspira-
cyjne spotkanie ziemian z Sieradzkiego,
na którym miano radziç nad uczestnic-
twem w insurekcji. Na spotkaniu by∏ tak-
˝e pu∏kownik Bronis∏aw Rudzki, pe∏niàcy
urzàd naczelnika powstaƒczego w Kali-
skiem. WÊród uczestników znalaz∏ si´ nie-
stety zdrajca, który doniós∏ Rosjanom
o ca∏ym przedsi´wzi´ciu. Gdy dwór zosta∏
otoczony przez wroga, Rudzki odebra∏
sobie ˝ycie, pozostali zostali aresztowani.
Pu∏kownik zosta∏ pochowany na miejsco-
wym cmentarzu parafialnym. 

Piotr Machlaƒski
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Znane, a jednak nieznane

Na pasterk´ do Gruszczyc
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Pomys∏ chwyci∏ bardzo szybko. Kiedy
dwa lata temu by∏y reprezentant Polski
w pi∏ce wodnej Donat Oleksów stworzy∏
swój program, zapewne sam nie sàdzi∏, ˝e
upowszechni si´ tak szybko. Coraz wi´cej
m∏odzie˝y gra dziÊ w minipolo, czyli
splash-ball. Gra to, zabawa, wielka frajda
w wodzie, nieska˝ona punktomanià i ry-
walizacjà. Daleka jeszcze od sportu wyczy-
nowego, ale majàca go gdzieÊ w tle. Najlep-
szy grunt minipolo znalaz∏o w Warszawie
i w Poznaniu. Na mapie przedsi´wzi´cia
pojawi∏y si´ ju˝ tak˝e nazwy miast z regio-
nu ∏ódzkiego – oprócz stolicy wojewódz-
twa, tak˝e Skierniewice i Piotrków. Z praw-
dziwà pi∏kà wodnà nigdy nie kojarzy∏y si´
takie miasta, jak D´bica, Kozienice, Prusz-
ków, Pu∏awy, Ustrzyki Dolne i Wyszków,
a jednak i tam dzieciaki wiedzà ju˝, jak si´
rzuca w wodzie pi∏kà do bramki.

Kilka lat temu Donat Oleksów podjà∏
Êmia∏e wyzwanie odbudowania waterpolo
w Warszawie. ˚al przecie˝ pi´knych trady-
cji, które po rozwiàzaniu na poczàtku lat
dziewi´çdziesiàtych sekcji w Legii odcho-
dzi∏y w zapomnienie. A przecie˝ Legia by-
∏a 11 razy mistrzem Polski, jeden tytu∏ zdo-
by∏a ElektrycznoÊç, a w pionierskich la-
tach dwudziestych AZS 15 razy sta∏ na po-
dium, choç nigdy nie zdoby∏ z∏otego meda-
lu. Pi∏ka wodna odrodzi∏a si´ w stolicy
szybko, a oprócz UKPW 44 powsta∏o kilka
uczniowskich klubów sportowych. Kolejnà
ideà, jakà podjà∏ Oleksów by∏o upo-
wszechnienie  waterpolo  w szko∏ach.

Co to jest minipolo lub jak coraz cz´Êciej
si´ mówi splashball? Zabawa z pi∏kà, choç
w prawdziwych czepkach waterpolowych,
polegajàca na strzelaniu do bramki. Wyko-

rzystuje elementy pi∏ki wodnej, ale regu∏y
sà bardzo liberalne. Mo˝na np. ∏apaç pi∏k´
w dwie r´ce, co w waterpolo jest zabronio-
ne. Gra si´ dwa razy po 8 minut. Jest to za-
bawa przeznaczona dla dziewczàt i ch∏op-
ców w wieku 10 – 14 lat.

– Dru˝yny mogà organizowaç kluby wa-
terpolowe i p∏ywackie, a tak˝e szko∏y, ro-
dzice i pasjonaci sportu p∏ywackiego – mó-
wi ¸ukasz Jarochowski, wieloletni s´dzia
mi´dzynarodowy. – M∏odzie˝ mo˝e çwi-
czyç na zaj´ciach pozalekcyjnych, jak rów-
nie˝ na lekcjach wychowania fizycznego.
To Êwietna forma urozmaicenia ruchu
w wodzie, oswajania z nià, daleka od mo-
notonii i dajàca pierwiastek rywalizacji.
Znakomity przedsionek sportu.

Programowi patronuje ministerstwo
sportu poprzez wprowadzenie go do pla-
nów dofinansowania zaj´ç pozalekcyjnych.
Sprawami organizacyjnymi zajmuje si´ Au-
tonomiczny Komitet Pi∏ki Wodnej Polskie-
go Zwiàzku P∏ywackiego, który zapewnia
tak˝e pomoc dydaktycznà i szkoleniowà
szko∏om i klubom.

Na sportowej mapie województwa ∏ódz-
kiego dzia∏a 16 klubów p∏ywackich i jeden
waterpolowy – ¸STW, który jest najsilniej-
szym oÊrodkiem kraju, 10-krotnym mi-
strzem, od 2001 roku niepokonanym
w Polsce (∏àcznie 70 zwyci´stw z rz´du).
Oprócz szeÊciu ∏ódzkich klubów p∏ywac-
kich (MKS Trójka, SKS Start, MKS Je-
dynka, SKS 137 Delfin, UKS 190 i UKS
SP 149) w regionie p∏ywaków szkolà: Skra
Be∏chatów, Nawa Skierniewice, OSiR
Piotrków i Delfin Piotrków, Wiking Ra-
domsko, Wiking Tomaszów, Meduza Pa-
j´czno, Merlin Ozorków, Olimpijczyk

Aleksandrów i Piàtka Konstantynów. Kry-
te p∏ywalnie sà tak˝e w innych miastach re-
gionu, m.in. popularne nawet wÊród miesz-
kaƒców ¸odzi baseny majà Brzeziny i Tu-
szyn. P∏ywanie prze˝ywa w Polsce boom,
g∏ównie za sprawà sukcesów Otylii J´drzej-
czak, Paw∏a Korzeniowskiego, Bartosza
Kizierowskiego, Mateusza Sawrymowicza,
Przemys∏awa Staƒczyka, Katarzyny Bara-
nowskiej oraz ∏odzian Aleksandry Urbaƒ-
czyk i Mateusza Matczaka. Coraz wi´cej
m∏odzie˝y pojawia si´ na basenach. Mini-
polo jest szansà na rozszerzenie oferty
i urozmaicenie zaj´ç w wodzie. Nie ka˝de
dziecko ma predyspozycje psychiczne do
trudnego i monotonego treningu p∏ywac-
kiego. Minipolo wychodzi naprzeciw tym,
którzy wolà inaczej wykorzystywaç pok∏a-
dy m∏odzieƒczej energii.

Piotrków i Skierniewice zrobi∏y pierwszy
krok. Mo˝e wi´c warto upowszechniç ide´
minipolo tak˝e w innych oÊrodkach regio-
nu. Rola samorzàdów jest tu kluczowa.

– Zamykajàc sport w kilku klubach wa-
terpolowych nie osiàgniemy post´pu – mó-
wi przewodniczàcy Autonomicznego Ko-
mitetu Pi∏ki Wodnej, ∏odzianin Zdzis∏aw
Marchwiƒski. – Naszym celem jest popula-
ryzacja dyscypliny w mniejszych oÊrod-
kach, w szko∏ach, tworzenie uczniowskich
klubów sportowych. Idea splashballu
Êwietnie si´ w t´ strategi´ wpisuje. W regio-
nie ∏ódzkim sà równie˝ warunki do tego,
aby przy p∏ywalniach powstawa∏y dru˝yny
minipolo w Aleksandrowie, Be∏chatowie,
Brzezinach, Konstantynowie, Ozorkowie,
Paj´cznie, Piotrkowie, Radomsku, Skier-
niewicach i Tuszynie. Ch´tnie podejmiemy
wspó∏prac´ z samorzàdami. 

Pi∏ka wodna jest w Polsce sportem ma∏o
popularnym g∏ównie na skutek braku kà-
pielisk, na których sport móg∏by sàsiado-
waç z rekreacjà i wypoczynkiem. Brak ba-
zy zniech´ca∏ animatorów sportu do orga-
nizowania wyczynu. Pi∏ka wodna ocala∏a
jednak dzi´ki pasjonatom, zw∏aszcza
w ¸odzi, która jest stolicà polskiego water-
polo i wszystko wskazuje na to, ˝e wkrótce
b´dzie mia∏a oÊrodek przygotowaƒ olim-
pijskich Londyn 2012. 

A przecie˝ waterpolo to jedna z najstar-
szych dyscyplin olimpijskich (w programie
od drugich igrzysk w Pary˝u 1900). Jej êró-
d∏a tkwià w naturalnej formie zabawy. Nad
ka˝dym morzem, jeziorem i rzekà po-
wszechny jest widok ludzi p∏ywajàcych, czy
choçby stojàcych w wodzie i rzucajàcych
pi∏kà, gumowà zabawkà, kó∏kiem, czy na-
wet butelkà po szamponie. To tak natural-
ne, jak na làdzie odbijanie pi∏ki palcami
w kó∏eczku. Któ˝ tak nie sp´dza∏ czasu
nad wodà?

Marek Kondraciuk
„Polska Dziennik ¸ódzki”

Minipolo, czyli frajda z pi∏kà w wodzie dla najm∏odszych 

W przedsionku sportu
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