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styczeƒ 2008
W tym numerze „Z¸” sporo miejsca poÊwi´camy bud˝etowi województwa. Wszak to pie-

niàdze decydujà o poziomie naszego ˝ycia, a „byt okreÊla ÊwiadomoÊç”. EkonomiÊci bardzo
lubià u˝ywaç terminu: „wydajnoÊç pracy”. T´ wydajnoÊç przenoszà cz´sto na formu∏owane
przez siebie opinie wartoÊciujàce pracowitoÊç bàdê lenistwo poszczególnych narodów, np. wy-
soka wydajnoÊç pracy na Zachodzie jest przyczynà dobrobytu ca∏ych spo∏eczeƒstw Anglii,
Francji, Hiszpanii, Portugalii czy Holandii. Zapominajà przy tym cz´sto, ̋ e wiodàce dziÊ paƒ-
stwa kapitalistyczne zawdzi´czajà swojà obecnà pot´g´ wydajnoÊci pracy niewolników w ko-
loniach. Na przyk∏ad pieprz dla Holendrów by∏ tym, czym z∏oto Azteków dla Hiszpanii.

W kulturach pierwotnych poj´cie pieniàdza jako osobnego Êrodka p∏atniczego nie istnia∏o.
Podstawowym sposobem nabywania dóbr by∏ barter. Poniewa˝ bezpoÊrednia wymiana towa-
ru na towar by∏a ucià˝liwa, niektóre artyku∏y powszechnego u˝ytku (zw∏aszcza te, które by∏y
podzielne, trwa∏e, jednorodne i rzadko wyst´pujàce) zacz´∏y pe∏niç rol´ pieniàdza np. muszle,
koÊç s∏oniowa, skóry, futra, per∏y, przyprawy. Na kolejnym etapie rol´ pieniàdza pe∏ni∏y meta-
le nieszlachetne (bràz, miedê, ˝elazo), a póêniej tak˝e szlachetne (srebro, z∏oto). 

Ewolucja pieniàdza trwa. W XX wieku pojawi∏ si´ pieniàdz plastikowy, czyli karty kredyto-
we. Dzi´ki nim nie musimy nosiç plików banknotów w portfelach. Wszelkie zobowiàzania od-
pisywane sà z naszego konta bankowego. Od 1 stycznia 1999 roku 12 paƒstw Unii Europej-
skiej przystàpi∏o do unii gospodarczej i walutowej i przyj´∏o wspólnà walut´ euro. Jego zwo-
lenników nie brakuje te˝ w Polsce. Zapominajà jednak przy tym zupe∏nie o historii i roli na-
szej narodowej waluty.

W XIV i XV w. z∏otym nazywano z∏ote dukaty zagraniczne z obiegiem w Polsce. Uchwa∏à
sejmu z 1496 r. ustalono kurs z∏otego na 30 groszy. Z biegiem czasu kurs ten - z uwagi na zmie-
niajàcy si´ parytet ceny z∏ota i srebra - nie utrzyma∏ si .́ Wtedy ustali∏o si´ okreÊlenie jednost-
ki obrachunkowej równej 30 groszy jako z∏oty polski (zwanej te˝ florenem). Natomiast z∏oty
dukat otrzyma∏ nazw´ z∏oty czerwony.

Z∏oty pozostawa∏ przez d∏u˝szy czas jednostkà wy∏àcznie obrachunkowà. Po raz pierwszy
z∏otówka pojawi∏a si´ jako moneta w roku 1663 pod postacià tymfa.

I w∏aÊnie dlatego dobry ˝art jest tymfa wart. 
W∏odzimierz MieczkowskiW numerze:

R´kà  S∏awomira  ¸uczyƒskiego
NNaasszzaa ookk∏∏aaddkkaa:: Transmisja „Makbeta“ 
G. Verdiego z Met Opera w Filharmonii ¸ódzkiej
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Najwi´kszy wzrost wydatków w tego-
rocznym bud˝ecie jest planowany na inwe-
stycje drogowe.  Samorzàd wyda na ten cel
120 mln z∏. Pieniàdze przeznaczone zosta-
nà m.in. na modernizacj´ drogi wojewódz-
kiej nr 708 na odcinku Ozorków-Brzeziny
wraz z budowà d∏ugo oczekiwanej przez
mieszkaƒców regionu obwodnicy Stryko-
wa. Projekt wspó∏finanso-
wany jest z pieni´dzy unij-
nych. Dzi´ki tej inwestycji
uda si´ wyprowadziç ruch
tranzytowy z centrum
Strykowa.  Prace b´dà
prowadzone etapami
i majà zakoƒczyç si´
w 2012 roku. W tym roku
samorzàd województwa
przeznaczy na t´ inwesty-
cj´, jako wk∏ad w∏asny,
ponad 9 mln z∏.

Du˝ym projektem dro-
gowym, który b´dzie realizowany w najbli˝-
szym czasie z bud˝etu województwa, jest
rozbudowa drogi  wojewódzkiej nr 702
w Kutnie, budowa wschodniej obwodnicy
miasta Piàtek, przebudowa mostów na od-
cinku Konary-Piàtek, rozbudowa drogi na

odcinku Gieczno-Zgierz. W 2008 roku 
samorzàd zarezerwowa∏ na ten cel prawie
10 mln z∏. 

W tym roku planowane sà równie˝ prze-
budowa  dróg wojewódzkich nr 725 od  Ra-
wy Mazowieckiej do granic województwa

∏ódzkiego i nr 449 na odcinku od B∏aszek
do granicy z województwem wielkopolskim
oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785
na odcinku Silniczka-Maluszyn. Ponad 
8 mln z∏ samorzàd przeznaczy na popraw´
bezpieczeƒstwa na drogach wojewódzkich,

budow´ poboczy i chod-
ników, oznakowanie dróg. 

Rekordowo wysoki  jest
tegoroczny bud˝et na kul-
tur .́ W porównaniu z mi-
nionym rokiem wydatki
wzrosnà ponad 35 pro-
cent. Na rewitalizacj´
i modernizacj´ Domu Ak-
tora samorzàd wojewódz-
twa wyda ponad milion
z∏otych. Poprawa infra-
struktury budynku Teatru
Wielkiego w ¸odzi po-

ch∏onie w 2008 roku pó∏tora miliona z∏o-
tych. Teatr im. Jaracza ma otrzymaç na in-
westycje 3,7 mln z∏, z czego oko∏o 2,9 mln z∏
na  dokoƒczenie projektu czterech scen re-
gionalnych, 550 tys. z∏ na modernizacj´ bu-
dynków i pomieszczeƒ teatru w ¸odzi. Za-
równo inwestycje w Teatrze Wielkim, jak
i w Teatrze im. Jaracza,  finansowane sà
z pomocà funduszy unijnych. Ponad milion
z∏otych wyda Filharmonia ¸ódzka m.in. na
zakup instrumentów muzycznych i wst´pne
prace zwiàzane z przygotowaniem do pla-
nowanego w przysz∏oÊci monta˝u  organów. 

W po∏owie roku ma zakoƒczyç si´ re-
mont budynku pofabrycznego w ∏ódzkiej
Manufakturze, do którego przeniesiona
zostanie cz´Êç kolekcji sztuki wspó∏czesnej
Muzeum Sztuki w ¸odzi. Na jego dokoƒ-
czenie województwo przeznaczy 19 mln z∏.
Reszta Êrodków finansowych pochodziç
b´dzie z Unii Europejskiej i bud˝etu paƒ-
stwa. 200 tys. z∏ radni sejmiku zarezerwo-
wali w bud˝ecie na dofinansowanie organi-

Temat numeru

Bud˝et pe∏en inwestycji
Ponad 40 procent swojego bud˝etu samorzàd woje-

wództwa ∏ódzkiego przeznaczy w 2008 roku  na inwesty-
cje. To prawie 224 mln z∏. Po∏owa tej kwoty wydana
zostanie na popraw´ infrastruktury drogowej. Wzrosnà
te˝ wydatki na  kultur´, oÊwiat´ i s∏u˝b´ zdrowia. 

Remontowany
bydynek 
fabryki
Poznaƒskiego 
w którym
mieÊciç si´
b´dzie 
Muzeum Sztuki

Dzi´ki 
obwodnicy
Strykowa
wyprowadzony
zostanie ruch
tranzytowy  
z centrum 
miasta



zacji Mi´dzynarodowego Festiwalu Sztuki
Autorów Zdj´ç Filmowych Plus Cameri-
mage.

NowoÊcià w tegorocznym bud˝ecie sà
stypendia marsza∏ka województwa za szce-
gólne osiàgni´cia artystyczne dla uczniów
szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych oraz studentów szkó∏
wy˝szych. Na ten cel zarezerwowano 
100 tys. z∏.  30 tys. z∏  samorzàd  przeznaczy
na stypendia dla uczniów szkó∏ ponadgim-
nazjalnych, s∏uchaczy kolegiów i studentów
szkó∏ wy˝szych za szczególne osiàgni´cia
zwiàzane z edukacjà. Nagradzani b´dà
m.in. laureaci mi´dzynarodowych olimpiad
przedmiotowych z regionu ∏ódzkiego.

Dodatkowe pieniàdze – 2,6 mln z∏ – znala-
z∏y si´ na rozwój Publicznej Policealnej Szko-
∏y Nowoczesnych Technologii dla Doros∏ych
w ¸odzi, powo∏anej z inicjatywy marsza∏ka
województwa w sierpniu ubieg∏ego roku. 

Du˝y udzia∏ w strukturze bud˝etu stano-
wià wydatki na inwestycje w s∏u˝bie zdro-
wia. Na ochron´ zdrowia samorzàd woje-
wództwa wyda ponad 32 mln z∏, w tym wy-
datki majàtkowe, takie jak zakup aparatury
i wysokospecjalistycznego sprz´tu medycz-
nego oraz modernizacje i remonty obiek-
tów w celu dostosowania ich do najwy˝-
szych standardów opieki medycznej, po-
ch∏onà  oko∏o 25 mln z∏. Z tej kwoty ponad
2 mln z∏  otrzyma szpital im. Biegaƒskiego
w ¸odzi jako udzia∏ w∏asny w projekcie
unijnym, realizowanym na bazie Centrum
Diagnozowania i Leczenia Chorób Zakaê-
nych. Celem projektu b´dzie poprawa bez-
pieczeƒstwa zdrowotnego mieszkaƒców
województwa ∏ódzkiego. 

Radni sejmiku zdecydowali równie˝
o utworzeniu w bud˝ecie województwa
∏ódzkiego na 2008 rok rezerw celowych
w ∏àcznej wysokoÊci ponad 14,6 mln z∏ na
wydatki bie˝àce i majàtkowe. Ponad dwie
trzecie tej kwoty  przeznaczone zostanie na
wydatki bie˝àce, m.in. dofinansowanie im-
prez kulturalnych, wspieranie dzia∏alnoÊci
sportowej oraz organizacj´ zawodów spor-
towych, programy profilaktyczne w zakre-
sie przeciwdzia∏ania HIV, AIDS, rozwiàzy-
wania problemów alkoholowych, narkoma-
nii, pomoc spo∏ecznà, a tak˝e na zadania
zlecane z zakresu kultury i ochrony dzie-

dzictwa narodowego, turystyki, wspieranie
dzia∏aƒ promujàcych potencja∏ gospodar-
czy, rolniczy, naukowy, sportowy i kulturo-
wy województwa ∏ódzkiego,

Na wydatki majàtkowe z rezerw celo-
wych przeznaczono 4 mln 750 tys. z∏.
Z tych  Êrodków 750 tys. z∏ otrzyma powiat
sieradzki jako pomoc finansowà dla OÊrod-
ka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej w ¸odzi z siedzibà
w Sieradzu. W bud˝ecie znalaz∏ si´ równie˝
dodatkowy milion z∏otych na zakup sprz´tu
dla policji. Pó∏ miliona z∏otych otrzyma
gmina Wieluƒ na dofinansowanie projektu
pod nazwà „Euro 2012 na szlaku burszty-
nowym”. Równie˝ pó∏ miliona z∏otych
z przeznaczeniem na renowacj´ zabytków
dostanie samorzàd miasta Pabianice. Mi-
lion z∏otych na ten sam cel otrzyma  miasto
¸ódê. W regionie na dofinansowanie z bu-
d˝etu województwa mo˝e liczyç jeszcze
m.in. samorzàd Sieradza. Z rezerwy celowej
miasto ma zagwarantowany jeden milion
z∏otych na realizacj´ projektu pod nazwà
„Od elekcji królów polskich do epoki Inter-
netu – sieradzka starówka historycznym
i kulturowym dziedzictwem regionu”.

¸àcznie w bud˝ecie województwa ∏ódz-
kiego na 2008 planuje si´ wydatki ogó∏em
w wysokoÊci 573,7 mln z∏. Te doskona∏e
prognozy samorzàd województwa ∏ódzkie-
go zawdzi´cza w du˝ej mierze dobrej ko-
niunkturze gospodarczej. Najwa˝niejszym
êród∏em dochodów województwa jest
udzia∏ w podatku dochodowym od osób
prawnych oraz od osób fizycznych. 
Dochody z tych tytu∏ów szacowane sà
w 2008 roku na ponad 330 mln z∏, to ponad
jednà trzecià wi´cej ni˝ w 2007 roku. 

Anna Szymanek-Juêwin
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– Naszym sukcesem jest fakt, ˝e tego-
roczny bud˝et województwa ∏ódzkiego
praktycznie si´ bilansuje. Tak zwana dziu-
ra bud˝etowa zostanie sfinansowana w 78
proc. z nadwy˝ki bud˝etowej za 2007 rok;
reszta Êrodków pochodziç b´dzie z po-
˝yczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
na prefinansowanie (forma zaliczki) za-
daƒ realizowanych w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego oraz nadwy˝ki na rachunku
bie˝àcym za miniony rok. 

Planujemy równie˝ w tym roku sp∏at´
wszystkich zaciàgni´tych w latach ubie-
g∏ych kredytów d∏ugoterminowych w wy-
sokoÊci 13 mln z∏. Tak komfortowa sytu-
acja finansowa u∏atwi nam w przysz∏oÊci
planowanie du˝ych, wieloletnich inwesty-
cji i uwiarygodnia Województwo ¸ódzkie
jako stabilnego partnera finansowego.  

Marsza∏ek W∏odzimierz Fisiak 
o bud˝ecie województwa ∏ódzkiego

Struktura wydatków w∏asnych 
województwa ∏ódzkiego w podziale na wydatki bie˝àce i majàtkowe

w latach 1999-2008

wydatki bie˝àce wydatki majàtkowe
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SSaammbbaa ii ssmmookk

Pokazy capoeiry zgromadzi∏y t∏umy widzów, z równie
du˝ym zainteresowaniem zostali przyj´ci tancerze laty-
noscy, którzy podgrzewali atmosfer´ goràcymi rytmami. 

– Ojej, prawdziwy smok! – cieszy∏ si´ ma∏y Oskar, kie-
dy na rynku pojawili si´ aktorzy teatru „Arlekin” na
szczud∏ach, przyodziani w maski, a wraz z nimi wielka
zielona bestia. Podczas gdy maluchy przyglàda∏y si´ wy-
st´pom lalkarzy, ich mamy uczy∏y si´ od najlepszych fry-
zjerów, jak zrobiç najmodniejsze karnawa∏owe uczesanie. 

Na ul. Piotrkowskiej te˝ by∏o wiele wra˝eƒ. Najwi´k-
sze robi∏a chyba stukilogramowa patelnia, na której
cz∏onkowie Teatru Kulinarnego usma˝yli hiszpaƒskie
danie – paell´. Gwiazdà wieczoru by∏ Micha∏ Karpacki,
laureat programu „Idol”.

AAllee ssii´́ ddzziiaa∏∏oo……

Podczas tegorocznego fina∏u Orkiestry ∏odzianie nie
mogli narzekaç na nud´. Najwi´cej dzia∏o si´ w Manufak-
turze. Ju˝ od wczesnego popo∏udnia gra∏y zespo∏y, mi´dzy
innymi: Space Faces, Pigu∏ka, Van Raajs, Bee Free, 
Vashing Machine. 

Wzrok paƒ przyciàga∏ Mariusz Pudzianowski, najsil-
niejszy cz∏owiek Êwiata, zaÊ panowie z du˝ym zaintereso-
waniem spoglàdali na Barbar´ Talar´, Miss Polonia 2007.
Zwolenników mocnych wra˝eƒ stra˝acy obwozili na wysi´-
gniku wozu stra˝ackiego, skàd mogli obejrzeç ca∏y rynek
Manufaktury z góry. Najm∏odsi szaleli na karuzelach 
i torze saneczkowym, gdzie nawet brak prawdziwego 
Êniegu nie przeszkadza∏ w radoÊci ze zjazdów. 

Ratownicy medyczni udzielali szybkich kursów 
pierwszej pomocy.

BByy∏∏ ssmmookk zziieejjààccyy ooggnniieemm,, ppaaeellllaa zzee

ssttuukkiilloowweejj ppaatteellnnii,, ssttookk ssaanneecczzkkoowwyy

zzee sszzttuucczznnyymm ÊÊnniieeggiieemm –– aallee nniiee aattrraakk--

ccjjee bbyy∏∏yy nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzee ppooddcczzaass 1166 ffii--

nnaa∏∏uu WWiieellkkiieejj OOrrkkiieessttrryy ÂÂwwiiààtteecczznneejj

PPoommooccyy ww ¸̧ooddzzii.. DDaarrcczzyyƒƒccyy nniiee zzaawwiiee--

ddllii,, ii ttoo ddzzii´́kkii nniimm uuddaa ssii´́ zzaakkuuppiiçç sspprrzz´́tt 

mmeeddyycczznnyy ddllaa ddzziieeccii zzee sscchhoorrzzeenniiaammii llaarryynnggoolloo--

ggiicczznnyymmii.. 
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SSeerrccee zzaa ppee∏∏nnàà ppuusszzkk´́

W tym roku na ulicach naszego miasta pojawi∏o si´ a˝ 1700 wolontariuszy z pusz-
kami, którzy oblepiali darczyƒców, jak co roku, czerwonymi serduszkami. WÊród kwe-
stujàcych nie zabrak∏o przedstawicieli w∏adz województwa. W∏odzimierz Fisiak, mar-
sza∏ek województwa ∏ódzkiego, doÊç szybko nape∏ni∏ swojà puszk´, podobnie jak
Krzysztof Makowski, cz∏onek zarzàdu województwa ∏ódzkiego. Jednak wi´kszoÊç
zbierajàcych stanowili uczniowie i studenci, którzy nie przejmujàc si´ zimowà aurà,
ca∏y dzieƒ chodzili z puszkami.

W zbiórk´ licznie w∏àczy∏y si´ szko∏y, nie zawiod∏y tez ∏ódzkie firmy, które ch´tnie
przekazywa∏y na licytacje swoje wyroby, mi´dzy innymi sprz´t sportowy i ubrania.

ÂÂwwiiaattee∏∏kkoo ddoo nniieebbaa
Jak co roku o 20.00 ze wszystkich miast pop∏yn´∏y do nieba Êwiate∏ka,

koƒczàce 16. gr´ Orkiestry. 
Do tej pory fundacja Owsiaka zakupi∏a dla ¸odzi sprz´t za 14 mln z∏.

Oddzia∏y pediatryczne ∏ódzkich szpitali zape∏ni∏y si´ najwy˝szej jakoÊci
sprz´tem medycznym, mi´dzy innymi inkubatorami, respiratorami, kardio-
monitorami, które uratowa∏y ˝ycie wielu dzieciom.

Dochód z tegorocznej zbiórki zostanie przeznaczony na zakup sprz´tu dla
oddzia∏ów laryngologicznych. Nast´pna Orkiestra zagra ju˝ za rok, 
a póêniej za nast´pny, i tak ju˝ do koƒca Êwiata, a nawet jeden dzieƒ d∏u˝ej…

www.lodzkie.pl 5
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Turystyka

Minà∏ prawie rok od powstania pomys∏u
zorganizowania w województwie turystyki
konnej - zatem czas na podsumowanie.
Pierwotnà baz´ danych tworzy∏y kilka lat
PTTK i Regionalna Organizacja Turystycz-
na Województwa ¸ódzkiego. W styczniu
2007 r. przedstawiono pomys∏ Êrodowisku
jeêdzieckiemu. Pracownicy Biura Planowa-
nia Przestrzennego Województwa ¸ódzkie-
go pod kierownictwem dyrektor Ewy Patu-
ralskiej-Nowak zlokalizowali i umieÊcili na
mapie województwa sieç oÊrodków jazdy
konnej. Mapa zosta∏a zaprezentowana na
warsztatach tematycznych w Walewicach,
zorganizowanych przez Departament Kul-
tury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urz´du
Marsza∏kowskiego w ¸odzi. Tam przedsta-
wiono pierwsze pomys∏y zwiàzane z szero-
ko rozumianà turystykà konnà. Przyj´to
równie˝ patrona przedsi´wzi´cia – mjra
Henryka Dobrzaƒskiego (urodzi∏ si´
22VI1897, zginà∏ 30IV1940 pod Anielinem
(gm. PoÊwi´tne). By∏ ˝o∏nierzem I i II wojny
Êwiatowej, w 1927 r. awansowa∏ do stopnia
majora – dopiero poÊmiertnie w latach 90.
zosta∏ pu∏kownikiem. W okresie mi´dzywo-
jennym by∏ cz∏onkiem reprezentacji Polski
w jeêdziectwie – zdoby∏ wiele medali, repre-
zentowa∏ Polsk´ na najwa˝niejszych zawo-
dach sportowych. 

Pomys∏ stworzenia warunków do rozwo-
ju turystyki konnej zyska∏ akceptacj´ zarzà-
du województwa. Ruszy∏y dalsze pra-
ce. Przeprowadzono wery-
fikacj´ oko∏o 150
o Ê r o d k ó w  
j a z d y

konnej, uzupe∏niono adresy, sprawdzono
rodzaj i zasi´g dzia∏alnoÊci oraz wyposa˝e-
nie i liczb´ koni. Na tej podstawie wyró˝-
niono oÊrodki wiodàce (3), najbardziej wy-
specjalizowane (37), posiadajàce konie do
rekreacji (75) oraz mogàce przyjàç turystów
z koƒmi (59). Najbardziej rozwini´te oÊrod-
ki po∏àczono, i tak powsta∏ na mapie pierw-
szy plan szlaku konnego. Na targach tury-
stycznych „Na styku kultur” w ¸odzi odby-
∏a si´ prezentacja szlaku, a jego kolejna, ju˝
szczegó∏owa, wersja zosta∏a zaprezentowa-
na podczas warsztatów w Gajewnikach.
Zaprojektowano dwie p´tle szlaku konne-
go: zewn´trznà liczàcà 1087 km i wewn´trz-
nà – 270 km, które po∏àczone sà szlakami
∏àcznikowymi. 

W okresie od maja do lipca szlak zosta∏
zweryfikowany w terenie oraz skonsultowa-
ny z samorzàdami i nadleÊnictwami. Efek-
tem tych prac by∏o opracowanie przez
BPPW¸ dokumentu pn. „Koncepcja funk-
cjonalno-przestrzenna wojewódzkiego
szlaku konnego im. mjra Henryka Do-
brzaƒskiego „Hubala”. We wrze-
Êniu zosta∏a przyj´ta przez rad-
nych Sejmiku Województwa
¸ódzkiego.

Kolejnym przedsi´wzi´-
ciem by∏o podpisa-
n i e

umowy klastra „¸ódzka Turystyka Kon-
na”, jako wspólnej p∏aszczyzny dzia∏aƒ jed-
nostek naukowych, podmiotów gospodar-
czych i oÊrodków jeêdzieckich oraz innych
instytucji i organizacji zainteresowanych
wspó∏pracà na rzecz rozwoju turystyki kon-
nej w regionie ∏ódzkim.

Od wrzeÊnia do grudnia trwa∏y prace
specjalistów tworzàcych dokument pn.
„Rozwój infrastruktury turystycznej wokó∏
szlaku konnego na lata 2007-2013”. Dzi´ki
temu znane sà rodzaje infrastruktury zwià-
zanej ze szlakiem, co w rezultacie pozwoli
na oszacowanie kosztów inwestycji. To zaÊ
potrzebne jest do sk∏adania wniosków o do-
finansowanie z ró˝nych funduszy UE. Spe-
cjaliÊci natomiast okreÊlà zasadnoÊç i logik´
przebiegu szlaku – dok∏adnie którymi dro-
gami i po jakiej nawierzchni. Konieczne sà
jeszcze konsultacje z nadleÊniczymi.

Ka˝dy oÊrodek jazdy konnej otrzyma∏
„swój” odcinek szlaku (15-30 km). We
wrzeÊniu i paêdzierniku sprawdzona zosta-

∏a „z konia” p´tla wewn´trzna.
Na wiosn´ tego roku ma byç
sprawdzona p´tla zewn´trzna. 

W grudniu odby∏a si´ w Wale-
wicach konferencja prasowa pod-
sumowujàca rok prac nad szla-

kiem konnym. Uczestniczyli w niej
m.in. El˝bieta Hibner, cz∏onek za-
rzàdu województwa, oraz Ryszard
Kaliƒski, dyrektor Departamentu

Kultury Fizycznej Sportu i Tury-
styki – inicjatorzy projektu.

Dziennikarzom z regionu
oraz z mediów bran˝o-
wych przedstawiono wy-
niki prac zwiàzanych z tu-

rystykà konnà w woje-
wództwie oraz map´ z pro-
jektem szlaku wraz z infor-

macjà o 174 oÊrodkach
turystyki konnej. 

Tomasz Dronka 

Szlakiem 
majora Hubala

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego6
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Wywiad miesiàca

Jakie kompetencje straci∏a ju˝ Pani na rzecz
marsza∏ka i jakie nowe zadania czekajà w naj-
bli˝szym czasie samorzàd województwa?

Od poczàtku 2008 r. niektóre uprawnienia
i zadania wojewodów z dziedziny ochrony
Êrodowiska, gospodarki odpadami i prawa
wodnego przesz∏y na marsza∏ków woje-
wództw. W ostatnim dniu starego roku pod-
pisa∏am z przedstawicielami samorzàdu wo-
jewództwa stosowne dokumenty. Marsza∏ko-
wie zajmà si´ m.in. prowadzeniem bazy da-
nych, dotyczàcych programów ochrony po-
wietrza, map akustycznych, programów
ochrony Êrodowiska przed ha∏asem. Ponadto
b´dà te˝ okreÊlaç dopuszczalny poziom sub-
stancji w powietrzu, jak równie˝ przedstawiaç
projekty uchwa∏ dotyczàcych ochrony Êrodo-
wiska i prowadziç konsultacje na ich temat.
JeÊli chodzi o gospodark´ odpadami, to do
nich b´dzie nale˝a∏o wydawanie zezwoleƒ na
spalanie odpadów poza przeznaczonymi do
tego instalacjami i urzàdzeniami. W dziedzi-
nie prawa wodnego s∏u˝by marsza∏ka b´dà
m.in. ustalaç linie brzegowe wód granicznych
i Êródlàdowych dróg wodnych oraz wydawaç
pozwolenia wodnoprawne w sytuacjach, gdy
szczególne korzystanie z wód lub eksploata-
cja urzàdzeƒ sà zwiàzane z przedsi´wzi´cia-
mi, które mogà znaczàco oddzia∏ywaç na Êro-
dowisko. Przypomn ,́ ̋ e dwa lata temu samo-
rzàd przejà∏ zadania z zakresu geologii. 

Wiadomo, ˝e terenowa administracja rzà-
dowa ma byç odchudzona, ale o tempie i eta-
pach przekazywania zadaƒ samorzàdom de-
cydowaç b´dzie rzàd.

Czy b´dzie Pani wspó∏pracowaç z marsza∏-
kiem i prezydentem ¸odzi?

Jak najbardziej i jak najlepiej. Jestem
otwarta i gotowa do pomocy!

Czy spotka∏a si´ ju˝ Pani z szefami s∏u˝b,
które Pani podlegajà, od których zale˝y bez-
pieczeƒstwo mieszkaƒców?

OczywiÊcie i bardzo jestem z tych spotkaƒ
zadowolona. Choç ja wol´ dmuchaç na zim-
ne, bo czasem przestrzeganie nawet wszyst-
kich bez wyjàtku procedur nie jest w stanie
uchroniç nas od k∏opotów. Dlatego sugero-
wa∏am przeprowadzanie wszelkiego rodzaju
akcji symulujàcych zagro˝enia, aby nauczyç
si´ przewidywaç jak najwi´cej i potem umieç
dzia∏aç w sposób fachowy i skuteczny.

Czy województwo ∏ódzkie jest  regionem no-
woczesnym? Czy nasza spo∏ecznoÊç ma swo-
bodny dost´p do kapita∏u, do wszystkich us∏ug
bankowych i finansowych, co przecie˝ jest nie-
zb´dne do zrównowa˝onego rozwoju?

Je˝eli mówimy dzisiaj o tradycyjnej dost´p-
noÊci do placówek bankowych i finansowych,
to ludzie przyzwyczaili si´ ju˝, ˝e bankomat
powinien byç po drugiej stronie ulicy. I byç

mo˝e trzeba zwi´kszaç ich liczb .́ Ale jeÊli
chodzi o dost´pnoÊç us∏ug, to wi´kszoÊç
klientów otwiera sobie konta w Internecie.
NowoczesnoÊç tego rodzaju jest ju˝ standar-
dem obs∏ugi. Kiedy pracowa∏am w PKO BP,
to by∏a tendencja do otwierania coraz wi´k-
szej liczby placówek. Utrzymanie ich jednak
sporo kosztuje – bezpieczeƒstwo, transport,
koszty pracownicze. Teraz tworzy si´ tzw. za-
st´pcze sieci, czyli zatrudnianie agentów, któ-
rzy mogà taniej dla banku zaproponowaç
us∏ugi klientowi. Prosz´ zauwa˝yç, ˝e wielkie
sieci handlowe dysponujà ju˝ nie tylko ban-
komatami, ale i placówkami bankowymi. Je-
Êli w ¸odzi przy Piotrkowskiej jakiÊ bank
otwiera swój oddzia∏, to zaraz obok inny,
konkurencyjny bank te˝ otwiera swojà pla-
cówk .́ Jeden drugiemu nie przeszkadza. Ten
rozwój nast´puje w ca∏ym regionie, choç nie-
wàtpliwie dost´p do nowoczesnych form
us∏ug bankowych i – szerzej – finansowych
oraz informatycznych nie jest wsz´dzie jedna-
kowy, bo nie wsz´dzie jeszcze jest Internet.
Dlatego budujemy spo∏eczeƒstwo informa-
cyjne etapami. MyÊl ,́ ˝e jednak post´p jest
widoczny, a przyspieszenie tempa rozwoju
jest zadaniem dla nas wszystkich, w tym i ad-
ministracji rzàdowej, samorzàdowej, przed-
si´biorców. 

A co zdaniem Pani przeszkadza w realizacji
tego programu unowoczeÊnienia województwa,
a mo˝e i ca∏ego paƒstwa?

Mamy takà przywar ,́ ˝e chcielibyÊmy nie
tego, ˝ebym ja mia∏ tak dobrze, jak ma Ko-
walski, tylko ˝eby Kowalskiemu by∏o tak êle
jak mnie. A przecie˝ sami moglibyÊmy niejed-
nokrotnie skorzystaç na pomys∏ach, talen-
tach, pracowitoÊci sàsiadów, znajomych,
mieszkaƒców innych regionów i paƒstw.
Chodzi mi o myÊlenie pozytywne, kreatywne.
Prosz´ zauwa˝yç, ˝e sà u nas takie miejsca,
gdzie szanuje si´ tylko rozwiàzania lokalne.
Tak bywa i w naszym regionie. Jak autostra-
da ma byç bli˝ej ¸odzi, to ci, którzy mieszka-
jà dalej – protestujà. A przecie˝ nie ma ¸odzi
bez województwa i województwa bez ¸odzi.
Cieszà mnie takie wspólne, ogólnodost´pne
inicjatywy, jak ̧ ódzki Uniwersytet Dzieci´cy.
Pomys∏ zrodzi∏ si´ na Politechnice ¸ódzkiej,
a jego inauguracja odb´dzie si´ 1 marca.
W semestrze letnim przygotowano pi´ç wy-
k∏adów, a wszystkie zaj´cia b´dà transmito-
wane przez Internet, co umo˝liwi uczestni-
czenie w nich dzieciom z miejscowoÊci odle-
g∏ych od stolicy województwa. 

Takà ∏àczàcà inicjatywà mo˝e staç si´ tram-
waj...

Bardzo w to wierz .́ ¸ódzki Tramwaj Re-
gionalny po∏àczy Pabianice, ¸ódê i Zgierz.
Trzeba umieç wykorzystaç t´ synergi´ wspól-

nego myÊlenia i dzia∏ania. Tramwaj po∏àczy
w dos∏ownym znaczeniu te trzy miasta i ich
spo∏ecznoÊci. Takim elementem ∏àczàcym jest
te˝ ∏ódzkie lotnisko im. W∏adys∏awa Rey-
monta. Jest te˝ wiele mo˝liwoÊci uzupe∏nia-
nia si´ interesów portów lotniczych w ¸asku
i w ¸odzi. Czeka nas rozwój szybkich po∏à-
czeƒ kolejowych z Warszawà, Wroc∏awiem,
Poznaniem, mo˝e Wybrze˝em.

JesteÊmy regionem nasyconym wy˝szymi
uczelniami. Martwi jednak, ˝e wykszta∏ceni
u nas absolwenci wyje˝d˝ajà... Czy dlatego, ˝e
powstajàce inwestycje zatrudniajà przewa˝nie
osoby Êrednio wykwalifikowane?

Ja uwa˝am, ̋ e nie mo˝na budowaç progra-
mu zatrzymania m∏odych ludzi bez ich udzia-
∏u. To oni muszà deklarowaç i formu∏owaç
opinie, co faktycznie decyduje o tym, czy zo-
stanà, czy wyjadà, A jak wyjadà, to czy wró-
cà. My nie mo˝emy powiedzieç im: zostaƒcie,
to zbudujemy wam nowe mieszkania czy da-
my tanie kredyty. M∏odzie˝ potrafi dziÊ ju˝
okreÊliç, czego chce. Przecie˝ karier´ mo˝na
zrobiç wsz´dzie, wsz´dzie mo˝na godnie ˝yç.
Ka˝dy ma inne ambicje. W ¸odzi te˝ b´dà
powstawa∏y centralne instytucje oraz ich filie.
Nie trzeba od razu wyje˝d˝aç do Warszawy
czy do Szwajcarii. Staç nas na to, aby inwe-
storzy chcieli u nas lokowaç swoje jednostki
badawcze, decydujàce o post´pie w ró˝nych
dziedzinach.

Czy chcia∏aby Pani zostawiç po sobie jakàÊ
wielkà inwestycj´, jakieÊ dzie∏o...?

Niczego teraz nie wyciàgn´ przed panem
z r´kawa. Chc´ pracowaç tak, aby stworzyç
atmosfer´ do wspó∏pracy z samorzàdami. To
jest ich rola. Nikogo nie b´d´ wyr´czaç. JeÊli
jednak mój udzia∏ w jakimÊ przedsi´wzi´ciu
mo˝e okazaç si´ skuteczny, to ja si´ tego po-
dejm .́ Nie b´d´ regulowaç ˝ycia gospodar-
czego ani spo∏ecznego. Chc´ koordynowaç
pewne procesy i inicjatywy.

Rozmawia∏: 
W∏odzimierz Mieczkowski

Rozmowa z Jolantà Che∏miƒskà, wojewodà ∏ódzkim

Nie b´d´ regulowaç ruchem
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Prezentacje – Radomsko

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

O Radomsku niektórzy
mówià, ˝e jest „miastem
pogranicza”. To przez po-
∏o˝enie niemal na styku wo-
jewództw ∏ódzkiego i Êlà-
skiego. Na tle innych gmin
regionu ∏ódzkiego t´ gmin´
wyró˝niajà wp∏ywy kultu-

rowe i ekonomiczne dwóch pobliskich du-
˝ych miast - ¸odzi i Cz´stochowy. 

Radomsko w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej zna-
ne jest przede wszystkim jako polska stolica
meblarstwa. W Radomsku i oÊciennych miej-
scowoÊciach istniejà dziesiàtki zak∏adów me-
blarskich i stolarskich, a najwi´kszym i naj-
bardziej znanym jest fabryka mebli gi´tych
Fameg, lider na rynku europejskim w swojej
bran˝y. 

Radomsko to miasto o d∏ugiej tradycji, si´-
gajàcej XIII wieku. Jednak zabytki z tego
okresu nie przetrwa∏y do dziÊ. Jeden z najstar-
szych i najbardziej okaza∏ych – drewniany
koÊció∏ Êw. Marii Magdaleny – pochodzi
z 1789 roku, inny – kolegiata Êw. Lamberta 
– zosta∏ wzniesiony w 1876 roku. Wart zwie-
dzenia jest te˝ odrestaurowany ratusz miejski,
w którym obecnie ma swojà siedzib´ Mu-
zeum Regionalne w Radomsku, i cmentarz
˝ydowski z 1831 roku z zabytkowymi mace-
wami. Radomsko w XIX wieku zamieszki-
wa∏a w znacznej cz´Êci ludnoÊç pochodzenia
˝ydowskiego.

Podczas II wojny Êwiatowej na terenie mia-
sta stworzono getto ˝ydowskie, do którego
przywo˝ono ludzi z Radomska i miejscowo-
Êci oÊciennych, m.in. Cz´stochowy. W czasie
wojny stracono lub wywieziono do obozów
zag∏ady w Treblince i do pracy w Skar˝ysku

oko∏o 12 tysi´cy ˚ydów. Ostateczna likwida-
cja getta, po∏àczona z egzekucjà 1200 osób,
dokona∏a si´ 13 stycznia 1943 roku. W tym
roku mija 65. rocznica, którà upami´tni oko-
licznoÊciowy obelisk przy ul. Joselewicza
w Radomsku.

– Radomsko jutra b´dzie nowoczesnym
miastem przy autostradzie A1, z licznymi in-
westorami na terenach podstrefy Radomsko,
w której infrastruktur´ zainwestujemy ponad
30 mln z∏otych – zapowiada Anna Milcza-
nowska, prezydent Radomska. Ju˝ za kilka
lat ca∏e miasto b´dzie obj´te kompleksowà
siecià kanalizacji, odwodnienia i dobrze roz-
wini´tà infrastrukturà drogowà. Atrakcyjne
tereny majà byç przeznaczone pod budow-
nictwo jednorodzinne. 

W∏adze gminy majà te˝ ambitne plany, aby
uczyniç Radomsko atrakcyjnym dla dzieci
i m∏odzie˝y. Prowadzone sà negocjacje z in-
westorami planujàcymi wybudowaç w mie-
Êcie centra kulturalno-rozrywkowe. Poszuku-
je si´ partnerów do wspólnego stworzenia sa-
modzielnej uczelni wy˝szej, na poczàtek
kszta∏càcej na kierunku informatyka. Du-
chowym patronem tego przedsi´wzi´cia jest
prof. Dominik Sankowski z Politechniki
¸ódzkiej, jeden z najbardziej cenionych na-
ukowców w dziedzinie nauk informatycz-
nych, cz∏onek PAN. Wed∏ug prezydent Anny
Milczanowskiej, Radomsko ma du˝y poten-
cja∏ rozwojowy, nie tylko ze wzgl´du na do-
brà polityk´ inwestycyjnà, ale równie˝ ze
wzgl´du na kapita∏ ludzki – wykszta∏conà
m∏odzie˝ i mieszkaƒców, którzy podejmujà
wspólne inicjatywy i potrafià si´ zjednoczyç
w trudnych sytuacjach. Radomsko korzysta-
∏o i zamierza nadal korzystaç z funduszy unij-

nych. Do tej pory Êrodki z UE zdobywano na
du˝e, spektakularne w skali miasta inwesty-
cje, jak budowa obwodnicy miasta, która sta-
nie si´ alternatywà dla przysz∏ej p∏atnej auto-
strady A1, i odwodnienie dzia∏ki inwestycyj-
nej obj´tej statusem specjalnej strefy ekono-
micznej.

– Jednak najwi´ksi z najwi´kszych praco-
dawców jeszcze przed nami. Indesit, który
rozpocznie wiosnà drugà ju˝ rekrutacj ,́ de-
klaruje zatrudnienie docelowo ponad tysiàca
osób w dwóch fabrykach na terenie strefy
ekonomicznej w Radomsku. W Êlad za nim
idzie inny inwestor firma Press-Glas, która
do 2010 zatrudni do 600 osób, stajàc si´ naj-
wi´kszym i najnowoczeÊniejszym w Europie
zak∏adem produkujàcym szyby zespolone dla
budownictwa i samochodów – zapowiada
Katarzyna Juszczyk, rzecznik prasowy prezy-
denta miasta.

Wed∏ug prezydent Milczanowskiej, samo-
rzàd województwa ∏ódzkiego stara si´ w mia-
r´ mo˝liwoÊci i posiadanych Êrodków odpo-
wiadaç na potrzeby kierowanej przez nià
gminy.

– Jednym z ciekawszych rozwiàzaƒ, nad
którymi aktywnie wspó∏pracujemy, jest stwo-
rzenie w Radomsku sceny satelickiej Teatru
im. Stefana Jaracza z ¸odzi. Scena na terenie
Miejskiego Domu Kultury ruszy najpóêniej
w 2009 roku. Równie˝ jeÊli chodzi o pozyski-
wanie funduszy z obu instytucji lub za ich po-
Êrednictwem spotykamy si´ z przychylnoÊcià
wobec naszych planów i projektów – mówi
prezydent. Dodaje, ˝e dotychczas samorzàd
wojewódzki w opiniowaniu projektów o dofi-
nansowanie i przyznawaniu dotacji na ich re-
alizacj´ kierowa∏ si´ zasadà zrównowa˝onego
rozwoju regionalnego, premiujàc miasta
i gminy mniej rozwini´te, lecz posiadajàce po-
tencja∏ lokalizacyjny, kulturalny i infrastruk-
turalny. Ma nadziej ,́ ˝e dalsza polityka sa-
morzàdu b´dzie utrzymywa∏a te pozytywne
tendencje. 

Krzysztof Karbowiak

Stolica meblarstwa

Ratusz miejski

Wn´trze kolegiaty Êw. Lamberta
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Z prac sejmiku

17. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

Na trzy dni przed Êwi´tami Bo˝ego Naro-
dzenia, na 17. sesji radni Sejmiku Woje-
wództwa ¸ódzkiego podj´li najwa˝niejszà
w roku uchwa∏´: 21 g∏osami za, 6 przeciw
oraz 5 wstrzymujàcymi si´ przyj´to bud˝et
województwa ∏ódzkiego na rok 2008.
Uchwa∏´ bud˝etowà poprzedzi∏a nie mniej
wa˝na – o przyj´ciu wieloletniego programu
inwestycyjnego (WPI) na lata 2008–2013.
Oba niezwykle istotne dla rozwoju regionu
dokumenty poprzedzi∏a d∏uga i stojàca na
bardzo wysokim poziomie merytorycznym
debata. 

Zapoczàtkowa∏ jà W∏odzimierz Fisiak 
– marsza∏ek województwa ∏ódzkiego, który
przedstawi∏ radnym zarys wieloletniego pro-
gramu inwestycyjnego. Marsza∏ek mówi∏
przede wszystkim o drogach, które dzi´ki
za∏o˝eniom programu uda si´ szybciej i le-
piej modernizowaç. – Bez planu czeÊç inwe-
stycji by∏a realizowana w trybie jednorocz-
nym, co utrudnia∏o szybkie doprowadzenie
ich do koƒca – mówi∏ marsza∏ek Fisiak. 
– Teraz, przy zagwarantowaniu odpowied-
nich Êrodków i jasnym wytyczeniu celów b´-
dzie mo˝na skuteczniej zabiegaç o dofinan-
sowanie unijne na budow´ i remonty dróg. 

Wystàpienie marsza∏ka uzupe∏ni∏ Andrzej
Doliƒski, dyrektor Zarzàdu Dróg Woje-
wódzkich w ¸odzi, który szczegó∏owo zapo-
zna∏ radnych ze stanem wyjÊciowym dróg

w regionie i poszczególnymi planami inwe-
stycyjnymi.

Ale WPI nie ogranicza si´ jedynie do in-
frastruktury drogowej. Oprócz ok. 1,5 mld z∏,
które samorzàd zainwestuje do roku 2013
w remont, rozbudow´ i budow´ nowych
dróg (co jest sumà bez precedensu w historii
województwa), zaplanowano równie˝ sta∏e

nak∏ady na s∏u˝b´ zdrowia oraz kluczowe
inwestycje kulturalne. Za∏o˝enia planu spo-
tka∏y si´ z pozytywnà opinià wi´kszoÊci rad-
nych, chocia˝ niektórzy wypunktowali pew-
ne jego niedoskona∏oÊci. Radny Marek Cie-
Êlak (PiS) zwróci∏ uwag´ na gorsze – jego
zdaniem – potraktowanie po∏udniowej cz´-
Êci województwa, a tak˝e na wcià˝ nieroz-
wiàzanà spraw´ lokalizacji drogi S-8. Apelo-
wa∏ o wi´cej czasu na zapoznanie si´ z doku-
mentem i przesuni´cie g∏osowania nad jego
przyj´ciem na sesj´ styczniowà. Do tego g∏o-
su przy∏àczy∏ si´ radny Jacek Popecki (Sa-
moobrona), który zauwa˝y∏, ˝e w planach
sieci drogowej województwa brak jest nie-
zwykle istotnej – jego zdaniem – drogi S-14,
a sam plan zawiera „wiele niekonsekwen-
cji”. O jak najszybsze przyj´cie WPI zaape-
lowa∏ natomiast radny Franciszek Widera
(PO) argumentujàc, ˝e zawsze mo˝na go
uzupe∏niç, np. w sytuacji kiedy ostatecznie
b´dzie wiadomo, jakà trasà przebiegnie dro-
ga S-8. Z jego zdaniem zgodzi∏a si´ zdecydo-
wana wi´kszoÊç radnych i ostatecznie doku-
ment przyj´to. 

Po krótkiej przerwie radni przystàpili do
debaty bud˝etowej. Poprzedzi∏a jà pozytyw-
na opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
którà sejmikowi przedstawi∏ wiceprzewodni-
czàcy Micha∏ Kaczmarek (LiD). Bud˝et na

Bud˝et na gwiazdk´

Sesja bud˝etowa rozpocz´∏a si´ uroczystym spotkaniem op∏atkowym z udzia∏em
Jego Ekscelencji Arcybiskupa W∏adys∏awa Zió∏ka Metropolity ¸ódzkiego
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rok 2008, po przedstawieniu jego za∏o˝eƒ
przez Jadwig´ Kaweckà – skarbnika woje-
wództwa ∏ódzkiego – zarekomendowa∏ rad-
nym marsza∏ek W∏odzimierz Fisiak, zazna-
czajàc, ˝e to – wed∏ug niego – najlepszy bu-
d˝et w historii województwa. –  Wp∏ywy do
bud˝etu mogà byç nawet wy˝sze ni˝ zak∏a-
damy (ponad 500 mln z∏), poniewa˝ pod ko-
niec roku uruchomiono wiele nowych
przedsi´biorstw w naszym regionie, w tym
fabryk´ komputerów DELL – mówi∏ mar-
sza∏ek. 

Ze s∏owami marsza∏ka zgodzi∏ si´ Walde-
mar Przyrowski (PO), który w swoim wystà-
pieniu podkreÊli∏ rol´ inwestycji w infra-
struktur ,́ co jest najlepszym sposobem na
przyciàgni´cie przedsi´biorców, a dzi´ki te-
mu na wi´ksze wp∏ywy do bud˝etu. Kry-
tycznie natomiast radny odniós∏ si´ do dzia-
∏aƒ Zarzàdu Dróg Wojewódzkich, który –
jego zdaniem – nale˝y zreorganizowaç. Przy
tej okazji radny Przyrowski zwróci∏ uwag´
na niskie nak∏ady na prace projektowe
w ZDW i wyrazi∏ obaw ,́ ˝e mo˝e dojÊç do
sytuacji, kiedy b´dà pieniàdze na budow´
i modernizacj´ dróg, a zabraknie odpowied-
nich projektów. 

Radny Marek CieÊlak (PiS) nie by∏ tak
entuzjastycznie nastawiony do projektu bu-
d˝etu. Uzna∏ go jedynie za „bud˝et konty-
nuacji”, a jego zdaniem potrzebne jest „no-
we otwarcie”. Wed∏ug radnego, w bud˝ecie
nie uwzgl´dniono dotacji ministerialnych
z kontraktu wojewódzkiego, niewiele jest
pieni´dzy na promocj´ ¸odzi w walce o ty-
tu∏ Europejskiej Stolicy Kultury w roku
2016, zbyt ma∏a dotacja przeznaczona jest
na festiwal Camerimage, niewiele Êrodków
przeznacza si´ na zakup dzie∏ sztuki (zaled-
wie 150 tys.), a powinien byç opracowany
specjalny program. Ponadto radny uwa˝a
dzia∏ania promocyjne i w dziedzinie turysty-
ki za chaotyczne, niepokoi go równie˝ ten-

dencja do schodzenia z zad∏u˝enia woje-
wództwa do zera, gdy du˝o wa˝niejsze jest
„nakr´canie inwestycji”. – Pieniàdze sà, a to
nowe otwarcie wyglàda skromnie – mówi∏
radny CieÊlak, a zwracajàc si´ do zarzàdu
województwa dodawa∏: – ZostaliÊcie wybra-
ni nie po to by administrowaç, ale by kre-
owaç rozwój województwa. Apeluj´ o wi´cej
odwagi, bo czas mamy rewolucyjny. 

– Ja nie lubi´ bud˝etów rewolucji – rozpo-
czà∏ z kolei swoje wystàpienie radny Tadeusz
Gajda (PSL). – Màdrze wydawaç to wyda-
waç tyle, ile si´ ma. Nie ma sensu bez potrze-
by si´ zad∏u˝aç.

Radny Gajda porówna∏ województwo do
dobrze zarzàdzanej firmy, która a˝ 41 proc.
swoich zysków wydaje na inwestycje. Zwró-
ci∏ jednak uwag´ na polityk´ zarzàdzania
nieruchomoÊciami województwa, które nie
powinny byç „kulà u nogi, lecz na siebie za-
rabiaç, zamiast niszczeç”. Podobnie jak
Waldemar Przyrowski, radny Gajda skryty-
kowa∏ Zarzàd Dróg Wojewódzkich, który
jego zdaniem powinien „zarzucaç sejmik
pomys∏ami”, a nie administrowaç infra-
strukturà drogowà. Zdaniem radnego PSL,
tendencja do pozbywania si´ przez woje-
wództwo zad∏u˝enia jest s∏uszna, bo daje
„dobry start do aplikacji o du˝e pieniàdze
unijne”. 

„Bud˝etem nadziei” nazwa∏ bud˝et woje-
wództwa na rok 2008 Krzysztof Makowski,
cz∏onek zarzàdu województwa, który prze-
mawia∏ w imieniu Lewicy i Demokratów.  

– Internauci oglàdajàcy naszà debat´ mo-
gà pomyÊleç, ˝e bud˝et to tylko drogi – mó-
wi∏ radny Makowski. – Tymczasem przezna-
czamy równie˝ ogromne Êrodki na pomoc
spo∏ecznà. Sà pieniàdze na walk´ z alkoholi-
zmem, AIDS, na wsparcie dla ubogich i po-
trzebujàcych. Po raz pierwszy przeznaczyli-
Êmy Êrodki na walk´ z przemocà w szko∏ach.
O tym nale˝y równie˝ mówiç, bo te pienià-

dze sà niezwykle potrzebne mieszkaƒcom
naszego regionu – doda∏.

Krzysztof Makowski zwróci∏ ponadto
uwag´ na zwi´kszajàce si´ nak∏ady na szpi-
tale wojewódzkie oraz na polepszajàcà si´
z roku na rok sytuacj´ instytucji kultury,
które prze˝ywajà prawdziwy boom inwesty-
cyjny. 

Krytyczny wobec bud˝etu by∏ klub Samo-
obrony, który reprezentowa∏ w debacie rad-
ny Jacek Popecki. Jego zdaniem zarzàd wo-
jewództwa nie ma pomys∏u na popraw´ wa-
runków w ∏ódzkiej s∏u˝bie zdrowia, brak jest
koncepcji rozwoju sportu w perspektywie
Euro 2012, nie ma równie˝ dalekosi´˝nej wi-
zji funkcjonowania ∏ódzkiego lotniska, a na-
k∏ady na kultur´ sà skonstruowane tak, by
kosztem tzw. kultury wysokiej, ucierpia∏a
kultura ludowa. Wojciech Walczak tymcza-
sem (reprezentowa∏ nowy w sejmiku ¸ódzki
Klub ChrzeÊcijaƒsko–Konserwatywny)
skrytykowa∏ zarzàd województwa, ˝e zamie-
rza „wydawaç pieniàdze, których nie ma”. 
– JeÊli wp∏ywy do bud˝etu b´dà wi´ksze, to
pozostanà olbrzymie wolne Êrodki, które nie
wiadomo na co b´dà przeznaczone – mówi∏
radny Walczak. – Zarzàd jest wi´c w bardzo
wygodnej sytuacji – dodawa∏.

Dyskusj´ podsumowa∏ marsza∏ek Fisiak,
który goràco zach´ca∏ do poparcia tego bu-
d˝etu. – Zdaj´ sobie spraw ,́ ˝e ka˝dy radny
chcia∏by wi´cej pieni´dzy dla swojej lokalnej
spo∏ecznoÊci, ale staraliÊmy si´ równomier-
nie podzieliç Êrodki, jakimi dysponujemy 
– mówi∏ marsza∏ek. – Przed nami jeszcze
wiele pracy, by przywróciç spójnoÊç woje-
wództwu. Wierz´ jednak, ˝e dzi´ki temu bu-
d˝etowi za rok b´dziemy daleko z przodu,
a wkrótce znajdziemy si´ w czo∏ówce najszyb-
ciej rozwijajàcych si´ regionów w Europie.

Za najlepszy w historii województwa
uzna∏ bud˝et na rok 2008 równie˝ Marek
Mazur – przewodniczàcy Sejmiku Woje-
wództwa ¸ódzkiego, o czym przekonywa∏
dziennikarzy na zwo∏anej przed sesjà konfe-
rencji prasowej. – Ten bud˝et to poczàtek
skoku cywilizacyjnego dla ca∏ego regionu –
mówi∏ przewodniczàcy Mazur. – Jeszcze ni-
gdy nie przeznaczaliÊmy tak wielkich pieni´-
dzy na inwestycje, co przy wsparciu fundu-
szami unijnymi da nam prawdziwy boom in-
westycyjny  – doda∏ przewodniczàcy.

Na sesji bud˝etowej zainaugurowa∏ swojà
dzia∏alnoÊç ¸ódzki Klub ChrzeÊcijaƒsko-
-Konserwatywny, w sk∏ad którego wesz∏o
trzech by∏ych radnych z klubu Prawo i Spra-
wiedliwoÊç: Wojciech Walczak, Krzysztof
Dudek i Pawe∏ KwaÊniak. Do dwunastu
radnych powi´kszy∏ si´ równie˝ klub Plat-
formy Obywatelskiej, do którego zostali
przyj´ci: Tomasz Kupis (odszed∏ z klubu
PiS) oraz Jan Wojtera (wczeÊniej w klubie
Samoobrona).                  

Rafa∏ JaÊkowski
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Z prac komisji

Zaledwie godzin´ trwa∏a 18. sesja Sejmiku
Województwa ̧ ódzkiego – ostatnia w 2007 r.
Radni podj´li na niej kilkanaÊcie uchwa∏,
z których wi´kszoÊç mia∏a charakter po-
rzàdkujàcy i dotyczy∏a zmian bud˝etu woje-
wództwa ∏ódzkiego w zakresie zadaƒ w∏a-

snych. Dokonano przesuni´ç finansowych
m.in. w Departamencie Rolnictwa i Ochro-
ny Ârodowiska (ok. 2,6 tys. z∏), w Zarzàdzie
Dróg Wojewódzkich (ponad 18 tys. z∏),
w Departamencie Kultury Fizycznej (ok. 
17 tys. z∏), w Regionalnym Centrum Polityki

Spo∏ecznej (prawie 37 tys. z∏).  Radni zmieni-
li równie˝ za∏àcznik uchwa∏y z 11 wrzeÊnia
2007 roku, dotyczàcy ustalenia zasad tygo-
dniowego, obowiàzkowego wymiaru godzin
zaj´ç nauczycieli, bibliotekarzy, konsultan-
tów zatrudnionych w oÊrodkach doskonale-
nia nauczycieli oraz nauczycieli szkó∏ dla do-
ros∏ych i tych, którzy pracujà w kolegiach j´-
zyków obcych. 

Sejmik wyrazi∏ tak˝e zgod´ na ustanowie-
nie hipoteki na nieruchomoÊciach stanowià-
cych w∏asnoÊç Województwa ¸ódzkiego ja-
ko zabezpieczenia po˝yczki udzielonej Woje-
wódzkiemu Zespo∏owi Zak∏adów Opieki
Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób P∏uc
i Rehabilitacji w ¸odzi. Po˝yczka w wysoko-
Êci 14 mln z∏ jest placówce niezb´dna z uwa-
gi na z∏y stan techniczny sieci cieplnej ko-
t∏owni oraz obiektów szpitalnych w Tuszy-
nie. Inwestycja jest w trakcie realizacji, a i jej
zaawansowanie nie pozwala na wstrzymanie
lub przerwanie prac remontowych. Do koƒ-
ca 2007 roku by∏o niezb´dne zakoƒczenie
budowy budynku kot∏owni i monta˝ kot∏ów,
które zapewniajà szpitalowi ogrzewanie.
Sp∏at´ po˝yczki udzielonej przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospo-
darki Wodnej w ¸odzi zaplanowano na do
koƒca kwietnia 2015 roku.  

Na koniec radni ustalili wykaz wydatków,
których niezrealizowane kwoty nie wygasajà
z up∏ywem roku bud˝etowego 2007. 

Rafa∏ JaÊkowski

Sesja na zakoƒczenie roku

W Gorzkowicach w powiecie piotr-
kowskim odby∏o si´ wyjazdowe po-

siedzenie radnych z Komisji Kontaktów
z Zagranicà i Wspó∏pracy Regionalnej Sej-
miku Województwa ¸ódzkiego. Radni
w sk∏adzie: Anna Kamiƒska, Sylwia Adam-
czewska, Piotr Grabowski, Zygmunt Koci-
mowski, Tomasz Kupis, S∏awomir Mi∏ek,
Agata Sadowska, Witold Witczak oraz Woj-
ciech Szcz´sny Zarzycki, a tak˝e radny
Krzysztof Dudek wzi´li udzia∏ w posiedze-
niu Rady Gminy Gorzkowice. 

Radnym wojewódzkim towarzyszy∏a
m.in. Dorota Pisarska – zast´pca dyrektora
Departamentu Promocji i Wspó∏pracy Za-
granicznej Urz´du Marsza∏kowskiego, która
zaprezentowa∏a radnym gminnym za∏o˝enia
wspó∏pracy zagranicznej województwa ∏ódz-
kiego. Miejscowi radni zainteresowani byli
g∏ównie wymianà m∏odzie˝y z regionami
partnerskimi województwa. Dyrektor Pisar-
ska przekonywa∏a, ˝e taka inicjatywa jest
bardzo popularna wÊród szkó∏ w naszym re-
gionie. Nie wymaga du˝ych nak∏adów finan-
sowych, poniewa˝ m∏odzie˝ z regu∏y mieszka
u rodzin swoich rówieÊników, a gmina musi
pokryç przede wszystkim koszty przejazdu.
Na zasadzie wzajemnoÊci strona wizytujàca
zaprasza swoich gospodarzy do siebie i po-
krywa koszty ich pobytu. M∏odzie˝ dzi´ki ta-

kiej wymianie poznaje innà kultur ,́ uczy si´
tolerancji i szlifuje znajomoÊç j´zyków ob-
cych. Radni gminni pytali równie˝ o mo˝li-
woÊci promocji swojej gminy na ró˝nego ro-
dzaju targach za granicà. 

Cz∏onkowie komisji, oprócz udzia∏u w ob-
radach, mieli równie˝ mo˝liwoÊç zapoznania
si´ z atrakcjami turystycznymi gminy Gorz-

kowice. Obejrzeli ogromnà odkrywk´ kopal-
ni w´gla brunatnego ze specjalnego tarasu
widokowego oraz zwiedzili sanktuarium ma-
ryjne w Pociesznej Górce. Odwiedzili tak˝e
szko∏´ w Gorzkowicach, gdzie wójt Alojzy
W∏odarczyk zaprezentowa∏ im nowoczesnà
sal´ gimnastycznà, którà gmina wybudowa-
∏a w ostatnich latach. (rj)

18. sesja Sejmiku Województwa ¸ódzkiego

Komisja goÊci∏a w Gorzkowicach
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Nazywany królem pianistów, poetà forte-
pianu, królem i geniuszem ˝ycia, Artur Ru-
binstein sam mówi∏ o sobie: Jestem entuzja-
stà ˝ycia(...) A muzyka? Nie by∏a ani moim
hobby, ani mojà pasjà – muzyka by∏a mnà. 

Jako muzyk by∏ wielki i wspania∏y. Jako
cz∏owiek – ujmujàcy i porywajàcy. Historia
jego ˝ycia ∏àczy chwile wielkiego tryumfu
z momentami dramatycznymi, którym jed-
nak˝e si´ nie poddawa∏. Z nim i o nim kr´-
cono filmy, pisano ksià˝ki. Artysta dzieje
swojego, jak mówi∏, szcz´Êliwego ˝ycia za-
war∏ w pami´tnikach zatytu∏owanych „Mo-
je m∏ode lata” i „Moje d∏ugie ˝ycie”. Obda-
rzany przyjaênià wielkich tego Êwiata - arty-
stów, polityków, uczonych, przyjmowany na
dworach,  obsypywany honorami, tytu∏ami
i nagrodami, nigdy nie zapomnia∏, ˝e jest
Polakiem, a tym bardziej miejsca, w którym
si´ urodzi∏. O ¸odzi zawsze pami´ta∏
i z ogromnym sentymentem powraca∏. Tu
sp´dzi∏ dzieciƒstwo, stawia∏ po raz pierwszy
palce na klawiaturze, zdecydowa∏, ˝e zosta-
nie pianistà. Mówi∏: Kiedy mia∏em trzy la-
ta, sta∏em si´ muzykiem. Tu 14 grudnia
1894 r. po raz pierwszy w ˝yciu wystàpi∏ pu-
blicznie, a najwa˝niejszym wspomnieniem

tego wydarzenia by∏o pierwsze w ˝yciu „ho-
norarium”. Jak póêniej wspomina∏: „grajàc
myÊla∏em wy∏àcznie o wielkim pudle czeko-
ladek (...) i o tym, którà zjem najpierw”.

Swà olÊniewajàcà karier´ rozpoczà∏
w Berlinie 1 grudnia 1900 w Beethoven-Sa-
al, grajàc z towarzyszeniem  Orkiestry Fil-
harmoników Berliƒskich. Koncert ten na
zawsze pozosta∏ mu w pami´ci, jak i uwagi,
których udzieli∏ mu przed pierwszymi po-
wa˝nymi wyst´pami jego berliƒski pedagog
fortepianu Heinrich Barth: 

„Kiedy wejdziesz na podium, uk∏oƒ si´
g∏´boko publicznoÊci, potem (...) krócej, or-
kiestrze. Ustaw sto∏ek przy fortepianie, tak
byÊ mia∏ idealnà swobod´ ruchów. Nie
przyglàdaj si´ publicznoÊci. (...) Nie strój
min, nie podÊpiewuj w trakcie gry...”**)

Droga artystyczna wiod∏a Artura Rubin-
steina przez estrady ca∏ego Êwiata. ¸ódê by-
∏a jednak  miejscem, do którego zawsze
chcia∏ przyje˝d˝aç. Koncertowa∏ tu w sali
¸ódzkiego Domu Koncertowego Ignacego
Vogla przy ulicy Dzielnej. PublicznoÊç, im
jego s∏awa by∏a wi´ksza, tym liczniej na nie
przybywa∏a, zawsze jednak z jednakowym
entuzjazmem go oklaskujàc. GoÊci∏ w ¸odzi

kilkakrotnie na poczàtku XX wieku, w 1924
roku  dajàc recital na tej samej co dotàd es-
tradzie, ale noszàcej ju˝ nazw´ „Sala Filhar-
monji”. Pierwszy raz po II wojnie Êwiatowej
przyjecha∏ do ¸odzi w lutym 1960 roku.
Koncert  pod dyr. Jerzego Katlewicza gra∏
z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii ¸ódzkiej. W po∏owie wrzeÊnia
1966 roku zagra∏ w Filharmonii ̧ ódzkiej re-
cital.  Ostatni raz koncertowa∏ w ¸odzi 30
maja 1975 roku „koronujàc” niejako  obcho-
dy 60-lecia istnienia Filharmonii ¸ódzkiej.
Z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej
pod dyrekcjà Henryka Czy˝a wystàpi∏ wów-
czas w przepe∏nionej sali Teatru Wielkiego
w ¸odzi. Wykona∏ II Koncert fortepianowy
f-moll op. 21 Fryderyka Chopina oraz
V Koncert fortepianowy Es-dur op. 73 Lu-
dwiga van Beethovena, na bis grajàc Polone-
za As-dur op. 53 Fryderyka Chopina. Kon-
cert by∏ nie tylko ogromnym sukcesem arty-
stycznym. By∏ jednoczeÊnie jednym z ostat-
nich koncertów w ˝yciu pianisty. Do ¸odzi
Artur Rubinstein przyjecha∏ jeszcze raz
w 1979 roku. Odwiedzi∏ wówczas dom swo-
jego dzieciƒstwa przy ulicy Piotrkowskiej.
Zmar∏ 20 grudnia 1982 r. w Genewie. 
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„Pianistà  mo˝e nie jestem  najlepszym – ale muzykiem chyba dobrym” *
Artur Rubinstein

Poeta fortepianu
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4 kwietnia 1984 r. Filharmonia ¸ódzka
otrzyma∏a imi´ Artura Rubinsteina.
W tym samym dniu zosta∏a ods∏oni´ta
równie˝ pamiàtkowa tablica na frontonie
domu dzieciƒstwa Artysty. Towarzystwo
Przyjació∏ ¸odzi wybi∏o z tej okazji pa-
miàtkowy medal, a w Muzeum Historii
Miasta ¸odzi zosta∏a zorganizowana wy-
stawa pamiàtek po Arturze Rubinsteinie.
Ofiarowa∏a je miastu ˝ona Artysty – Anie-
la M∏ynarska-Rubinstein.  

Miniony 2007 rok by∏ rokiem Artura Ru-
binsteina. Dla Filharmonii ¸ódzkiej by∏
szczególny, bowiem 120-lecie urodzin Arty-
sty 28 stycznia 1887 roku zbieg∏o si´ z datà
27 stycznia 1887 roku inauguracji dzia∏al-
noÊci ¸ódzkiego Domu Koncertowego
Ignacego Vogla. Domu, w którym  Artur
Rubinstein w ¸odzi koncertowa∏ i na miej-
scu którego stoi obecnie gmach filharmonii.
Obchody tych dwóch zbie˝nych stycznio-
wych rocznic zorganizowane by∏y z ogrom-
nym rozmachem.  Otwarcie poÊwi´conej
obu tym wydarzeniom wystawy (zorganizo-
wanej przez Filharmoni´ ¸ódzkà przy
wspó∏organizacji Archiwum Paƒstwowego
w ¸odzi oraz Muzeum Historii Miasta ¸o-
dzi), zatytu∏owanej „120&120”, odby∏o si´
przed uroczystym koncertem w Filharmo-
nii ¸ódzkiej 26 stycznia 2007 r. Pod dyrek-
cjà Tadeusza Wojciechowskiego wystàpili
Orkiestra Symfoniczna F¸ oraz solista
Krzysztof Jab∏oƒski. Szczególnymi goÊçmi
tego wieczoru byli córka Artysty Ewa Ru-
binstein oraz prawnuk budowniczego gma-
chu – mecenas Jerzy Vogel. Wydarzenie to
upami´tni∏o tak˝e wydanie pamiàtkowego
programu koncertowego oraz informujàce-

go o wystawie folderu. Zaraz po tej uroczy-
stoÊci koncert oraz cz´Êç wystawy poÊwi´-
cona Arturowi Rubinsteinowi zosta∏y  za-
prezentowane w Brukseli.

Rok Artura Rubinsteina Filharmonia
¸ódzka upami´tni∏a tak˝e cyklem koncer-
tów Orkiestry Symfonicznej F¸ pod dyrek-
cjà Tadeusza Wojciechowskiego, zatytu∏o-
wanych „Pami´ci Artura Rubinsteina”,
których solistami byli: Ning An ze Stanów
Zjednoczonych,  Krzysztof Jab∏oƒski, Be-
ata Biliƒska, Piotr Paleczny oraz Tatiana
Schebanova. 

Wojciech Grochowalski, pomys∏odawca
Roku Artura Rubinsteina, sekretarz gene-
ralny Mi´dzynarodowej Fundacji Muzycz-
nej im. Artura Rubinsteina, dla „Ziemi
¸ódzkiej” powiedzia∏: 

Fundacja zosta∏a powo∏ana w czerwcu
2005 r. w celu zorganizowania w ¸odzi Mi´-
dzynarodowego Festiwalu Muzycznego im.
Artura Rubinsteina. Propozycja Roku Ar-
tura Rubinsteina jest wi´c tylko fragmen-
tem naszej dzia∏alnoÊci. W grudniu ubieg∏e-
go roku wystàpiliÊmy z wnioskiem do mar-
sza∏ka Sejmu o ustanowienie roku 2007 
– Rokiem Rubinsteina. Z∏o˝ona przez nas
propozycja wynika∏a ze ÊwiadomoÊci doko-
naƒ Rubinsteina. Ponadto to doskonale, ˝e
wokó∏ postaci Artura Rubinsteina, a tak˝e
festiwalu, jest du˝o pozytywnego zamiesza-
nia. Ewa Rubinstein odnios∏a si´ bardzo
pozytywnie do naszych  pomys∏ów z na-
dziejà, ˝e mo˝e to festiwalowi pomóc.Po-
mys∏ Roku Rubinsteina poparli swoimi
podpisami marsza∏ek województwa ∏ódz-
kiego, prezydent miasta, wojewoda, dyrek-
torzy ∏ódzkich instytucji kulturalnych, rek-

torzy. Teczka z∏o˝onych przez nas  doku-
mentów by∏a bardzo pokaêna. 1 marca na-
sza propozycja uzyska∏a pozytywnà opini .́
W Sejmowej Komisji Kultury i Ârodków
Przekazu 7 stycznia Sejm podjà∏ uchwa∏ .́
Jako fundacja w minionym roku przygoto-
waliÊmy wiele wydarzeƒ artystycznych. By-
∏y to m. in. cykl recitali fortepianowych
„¸ódzcy pianiÊci w ho∏dzie Arturowi Ru-
binsteinowi” w Muzeum Historii Miasta
¸odzi, pokaz filmów i audycji telewizyjnych
o Arturze Rubinsteinie w Muzeum Kine-
matografii w ¸odzi, recitale Aleksandra
Korsantija w Teatrze Wielkim w ¸odzi oraz
Denisa Zdanova w Filharmonii ¸ódzkiej,
które patronatem objà∏ marsza∏ek woje-
wództwa ∏ódzkiego W∏odzimierz Fisiak,
a tak˝e recital Denisa Zdanova w Filhar-
monii Narodowej w Warszawie. Rok... i re-
citale mia∏y swoje plakaty, wydrukowaliÊmy
tak˝e sporo druków ulotnych. Wydarzenia
artystyczne minionego roku  majà odbicie
w zrealizowanych trzech publikacjach. 

Bo˝ena Pellowska-Chudobiƒska

*) Zdzis∏aw Sierpiƒski,  Autograf 1989, nr 5.
Ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki

im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w ¸odzi.
**) Harvey Sachs „Artur Rubinstein”, 

Wydawnictwo DolnoÊlàskie, Wroc∏aw 1999.

Fot. archiwalne: Jerzy Neugebauer 
z Archiwum Filharmonii ¸ódzkiej.

Zdj´cie po prawej: uroczysty koncert w Brukseli
poÊwi´cony A. Rubinsteinowi (29.01.2007). 

Orkiestra symfoniczna 
Filharmonii ¸ódzkiej pod dyrekcjà 

Tadeusza Wojciechowskiego, 
solista Krzysztof Jab∏oƒski. 

Fot: Archiwum Urz´du Marsza∏kowskiego.

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego 13



Pami´tamy o ofiarach
stanu wojennego

¸ódê uczci∏a 26. rocznic´ wprowadzenia
stanu wojennego w Polsce. W uroczysto-
Êciach pod Pomnikiem – Krzy˝em przy ko-
Êciele Podwy˝szenia Êw. Krzy˝a wzi´li
udzia∏ m.in. W∏odzimierz Fisiak, marsza∏ek
województwa ¸ódzkiego, Marek Mazur,
przewodniczàcy Sejmiku Województwa,
a tak˝e prezydent ¸odzi Jerzy Kropiwnicki.

Obchody upami´tniajàce wydarzenia
z grudnia 1981 r. rozpocz´∏y si´ w ¸odzi 
13 grudnia w samo po∏udnie od mszy Êwi´-
tej w koÊciele pw. NajÊwi´tszego Imienia Je-
zus w ¸odzi przy ul. Sienkiewicza 60. Po
mszy uczestnicy przeszli do koÊcio∏a Pod-
wy˝szenia Êw. Krzy˝a, gdzie pod Pomni-
kiem – Krzy˝em marsza∏ek W∏odzimierz
Fisiak i przewodniczàcy sejmiku Marek
Mazur z∏o˝yli wieniec i zapalili znicz. Krót-
kie przemówienie wyg∏osi∏ Waldemar
Krenc, przewodniczàcy Zarzàdu Regionu
Ziemi ¸ódzkiej NSZZ „SolidarnoÊç”
– organizatora uroczystoÊci. 

Obchody Mi´dzynarodowego
Dnia Osób 
Niepe∏nosprawnych

Kilkaset osób niepe∏nosprawnych
z przedszkoli, szkó∏ integracyjnych, stowa-
rzyszeƒ i fundacji wzi´∏o udzia∏ w uroczy-
stoÊci „Uwolniç Motyla”, zorganizowanej
w ramach Mi´dzynarodowego Dnia Osób
Niepe∏nosprawnych. W imprezie w Filhar-
monii ¸ódzkiej uczestniczy∏y wicemarsza-
∏ek województwa ∏ódzkiego El˝bieta Na-
wrocka oraz dyrektor Regionalnego Cen-
trum Polityki Spo∏ecznej w ¸odzi Anna
Mroczek.

Organizatorem uroczystoÊci, która odby-
∏a si´ 17 grudnia, by∏ ¸ódzki Sejmik 
Osób Niepe∏nosprawnych. Mi´dzynarodo-
wy Dzieƒ Osób Niepe∏nosprawnych obcho-

dzony jest ju˝ po raz trzynasty. Na uczestni-
ków imprezy czeka∏o wiele atrakcji. W pro-
gramie by∏y wyst´py Ma∏ego Chóru Wiel-
kich Serc, Orkiestry Perkusyjnej „Ma∏y Big-
Band” oraz Zespo∏u Piosenki i Taƒca „P´-
dziwiatry”. 

Pomnik ku czci ofiar 
niemieckich obozów pracy
w ¸owiczu

Polakom, ˚ydom i jeƒcom sowieckim,
ofiarom nazistowskiego terroru, poÊwi´co-
no pomnik Pami´ci, który 18 grudnia uro-
czyÊcie ods∏oni´to w ¸owiczu. Inicjatywa
budowy pomnika ku czci ofiar pomordo-
wanych w obozach pracy pod ¸owiczem 
– w Ma∏szycach i Kapitule – powsta∏a wio-
snà 2007 roku. Prawie pi´ç lat obozy by∏y
miejscem m´czeƒstwa setek osób trzech na-
rodowoÊci.

UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ otwarciem
wystawy „¸owicz 1939-1945. Pami´tamy”
w galerii Browarna. W uroczystoÊciach

wzi´li udzia∏ m.in.: Bronis∏aw Komorowski,
marsza∏ek Sejmu RP, ambasador Izraela
David Peleg, ambasador Federacji Rosyj-
skiej W∏adimir Michaj∏owicz Grinin, El˝-
bieta Hibner, cz∏onek zarzàdu wojewódz-
twa ∏ódzkiego, ordynariusz diecezji ∏owic-
kiej ksiàdz biskup Andrzej Dziuba, arcybi-
skup prawos∏awny ∏ódzki i poznaƒski Szy-
mon oraz rabin Salomon Scrambler. Pod-
czas uroczystoÊci wspomnienia wi´ênia
obozu przeczyta∏ Daniel Olbrychski. Od-
s∏oni´ty pomnik otrzyma∏ wsparcie z pro-
gramu operacyjnego „Patriotyzm jutra”.
Pomys∏odawcà projektu by∏ burmistrz ¸o-
wicza Krzysztof Kaliƒski, a przygotowa-
niem zajà∏ si´ Maciej Malangiewicz, dyrek-
tor ¸owickiego OÊrodka Kultury. 

W Brukseli o projektach
wspó∏pracy i imprezach 
kulturalnych

W Brukseli goÊci∏a delegacja regionu
∏ódzkiego na czele z marsza∏kiem W∏odzi-
mierzem Fisiakiem. Cz∏onkowie delegacji
spotkali si´ m.in. z ambasadorem Janem
Tombiƒskim – sta∏ym przedstawicielem RP
przy UE, ambasadorem RP w Królestwie
Belgii S∏awomirem Czarlewskim oraz
przedstawicielami regionu Walonii.

W sk∏adzie naszej delegacji znaleêli si´:
wicemarsza∏ek Artur Bagieƒski, przewodni-
czàcy Sejmiku Województwa ¸ódzkiego
Marek Mazur, radny Sejmiku Tadeusz Gaj-
da, przedstawiciele Kancelarii Marsza∏ka
oraz Departamentu Promocji i Wspó∏pracy
Zagranicznej. Na zaproszenie marsza∏ka
Bruksel´ odwiedzi∏a tak˝e Jolanta Che∏miƒ-
ska – wojewoda ∏ódzki. 

Pobyt naszych przedstawicieli w Brukseli
zainaugurowa∏o spotkanie z ambasadorem
Janem Tombiƒskim oraz Monikà Do∏owiec
– koordynatorem wydzia∏u ds. polityki re-
gionalnej i spójnoÊci. Jego celem by∏o omó-
wienie g∏ównych problemów i wyzwaƒ,
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Delegacja województwa lódzkiego w Brukseli

Mi´dzynarodowy Dzieƒ Osób Niepe∏nosprawnych
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zwiàzanych z wdra˝aniem Regionalnego
Programu Operacyjnego dla województwa
∏ódzkiego; negocjacje w tej sprawie zakoƒ-
czy∏y si´ we wrzeÊniu ub. roku w Brukseli.
Na temat wspólnych projektów z partnera-
mi belgijskimi, ju˝ zg∏oszonych do realizacji,
rozmawiano natomiast z przedstawicielami
regionu Walonii: Charlesem-Etiennem La-
gasse – zast´pcà dyrektora generalnego Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych regionu
Walonii oraz Philippem Godfroid – konsu-
lem honorowym RP w Walonii, prezesem
Polsko-Waloƒskiej Izby Handlowej. W trak-
cie wizyty szczegó∏owo omówiono projekty
wspó∏pracy na rok 2008, zaproponowane
przez Urzàd Marsza∏kowski oraz ¸ódzki
Urzàd Wojewódzki w ramach kolejnego eta-
pu realizacji umowy o wspó∏pracy, zawartej
pomi´dzy rzàdem RP a rzàdem Wspólnoty
Francuskiej Belgii i rzàdem Walonii. 

Polska wigilia w Brukseli
To by∏ naprawd´ niezapomniany wieczór

w Brukseli. 18 grudnia w znanej bruksel-
skiej sali „Concert Noble” odby∏a si´ polska
wigilia, zorganizowana we wspó∏pracy Wo-
jewództwa ¸ódzkiego oraz Urz´du Miasta
¸odzi. W uroczystoÊci wzi´li udzia∏: mar-
sza∏ek W∏odzimierz Fisiak, wojewoda ∏ódz-
ki Jolanta Che∏miƒska oraz prezydent ¸o-
dzi Jerzy Kropiwnicki.

WÊród goÊci uroczystego wieczoru obec-
ni byli dyplomaci, eurodeputowani, wysocy
przedstawiciele instytucji europejskich oraz
reprezentanci brukselskich placówek regio-
nalnych. Podczas spotkania wigilijnego re-
gion ∏ódzki reprezentowali tak˝e przedsta-
wiciele Sejmiku Województwa ¸ódzkiego
z przewodniczàcym Markiem Mazurem
oraz instytucji kulturalnych. Patronat ho-
norowy nad wydarzeniem obj´li: ambasa-

dor RP przy UE Jan Tombiƒski, ambasa-
dor RP przy Królestwie Belgii – S∏awomir
Czarlewski oraz ambasador RP przy NATO
i UZE – Bogus∏aw Winid. Zgromadzeni go-
Êcie mieli okazj´ poznaç zwyczaje Êwiàtecz-
ne, kultywowane w Polsce oraz wojewódz-
twie ∏ódzkim, polskie potrawy wigilijne oraz
tradycyjne kol´dy, które zaÊpiewali: znany
tenor Marek Torzewski oraz chór Vivid Sin-
gers, z∏o˝ony z uczniów i absolwentów Ze-
spo∏u Szkó∏ Muzycznych w ¸odzi. Poniewa˝
wÊród zaproszonych licznie reprezentowani
byli przedstawiciele placówek kulturalnych
oraz dziennikarze, polska wigilia stanowi∏a
tak˝e okazj´ do promocji kandydatury stoli-
cy naszego regionu do miana Europejskiej
Stolicy Kultury 2016. 

¸ódzkie drogi b´dà 
bezpieczniejsze

O stanie bezpieczeƒstwa ruchu drogowe-
go na terenie województwa ∏ódzkiego dys-
kutowali 20 grudnia w Urz´dzie Marsza∏-
kowskim w ¸odzi przedstawiciele Woje-
wódzkiego OÊrodka Ruchu Drogowego
w ¸odzi oraz zaproszeni goÊcie. W konfe-
rencji wzi´li udzia∏: cz∏onek zarzàdu woje-
wództwa ∏ódzkiego Krzysztof Makowski
oraz dyrektor Wojewódzkiego OÊrodka Ru-
chu Drogowego w ¸odzi Zbigniew Skow-
roƒski.

IV regionalna konferencja na temat reali-
zacji Wojewódzkiego Programu Bezpie-
czeƒstwa Ruchu Drogowego GAMBIT
¸ódzki jest dzia∏aniem wpisanym w ogól-
nokrajowy Zintegrowany Program Bezpie-
czeƒstwa Ruchu Drogowego. Spotkanie by-
∏o podsumowujàcym, czwartym z kolei, ja-
kie odby∏y si´ w województwie ∏ódzkim. Jak
podkreÊla∏ Krzysztof Makowski, w bud˝e-
cie województwa ∏ódzkiego na przysz∏y rok
zaplanowane sà Êrodki w kwocie 120 mln
z∏otych na popraw´ stanu dróg w regionie,
w szczególnoÊci na dostosowanie szerokoÊci
do standardów europejskich oraz stworze-
nie sieci Êcie˝ek rowerowych. – Takie inwe-
stycje przyczynià si´ do zwi´kszenia bezpie-
czeƒstwa ruchu na ∏ódzkich drogach – po-
wiedzia∏ Krzysztof Makowski. 

20 lat sakry biskupiej
W sobot´ (5 stycznia) w bazylice archika-

tedralnej odby∏a si´ uroczysta msza Êwi´ta
z okazji 20. rocznicy przyj´cia sakry bisku-
piej przez biskupa Adama Lep .́ W jubile-
uszu, oprócz hierarchów koÊcielnych z me-
tropolità ∏ódzkim arcybiskupem W∏adys∏a-
wem Zió∏kiem na czele, wzi´li udzia∏ m.in.

Uroczysta wigilia w Brukseli

Cz∏onek zarzàdu województwa Krzysztof Makowski, przewodniczàcy Rady
Miejskiej ¸odzi Tomasz Kacprzak i wojewódzki inspektor transportu 

drogowego Adam Wrzosek podczas konferencji GAMBIT w ¸odzi
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W∏odzimierz Fisiak, marsza∏ek wojewódz-
twa ∏ódzkiego, Jerzy Kropiwnicki, prezydent
¸odzi, a tak˝e parlamentarzyÊci i radni.

Bp Adam Lepa, biskup pomocniczy ar-
chidiecezji ∏ódzkiej, przyjà∏ Êwi´cenia ka-
p∏aƒskie 46 lat temu, po ukoƒczeniu Wy˝-
szego Seminarium Duchownego w ¸odzi.
Jest specjalistà w dziedzinie mediów. W ho-
milii podczas sobotniej mszy Êwi´tej arcybi-
skup W∏adys∏aw Zió∏ek skoncentrowa∏ si´
na kwestii powo∏ania. Odniós∏ si´ nie tylko
do kap∏aƒstwa, ale i powo∏ania do wykony-
wania zawodu oraz pe∏nienia funkcji pu-
blicznej. 

Po˝egnali kawalerzystów
Kilkudziesi´ciu ˝o∏nierzy z 25. Brygady

Kawalerii Powietrznej uroczyÊcie po˝egna-
no na kilka dni przed wylotem na misj´ sta-
bilizacyjnà do Iraku. W piàtek (4 stycznia)
na lotnisku wojskowym w Leênicy Wielkiej
kawalerzystów ˝egna∏y rodziny, koledzy
oraz przedstawiciele w∏adz samorzàdo-
wych. Samorzàd wojewódzki reprezentowa∏
Marek Mazur – przewodniczàcy Sejmiku
Województwa ¸ódzkiego. ˚o∏nierze wejdà
w sk∏ad dziesiàtej zmiany polskiego kontyn-
gentu wojskowego w Republice Iraku. 

Honorowi 
obywatele Uniejowa

Tytu∏ Honorowego Obywatela Miasta
Uniejów odebra∏ z ràk burmistrza Józefa
Kaczmarka marsza∏ek województwa ∏ódz-
kiego W∏odzimierz Fisiak. WÊród wyró˝-
nionych znaleêli si´ tak˝e cz∏onkowie zarzà-
du województwa El˝bieta Hibner i Krzysz-
tof Makowski, dyrektor Departamentu
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urz´-
du Marsza∏kowskiego Ryszard Kaliƒski
oraz byli wicemarsza∏kowie województwa,

a obecnie pos∏owie na Sejm RP – Stanis∏aw
Olas i Stanis∏aw Witaszczyk.

Gala na zamku w Uniejowie 7 stycznia
po∏àczona by∏a z uroczystà sesjà Rady
Miejskiej. Dzi´kujàc za wyró˝nienie mar-
sza∏ek podkreÊli∏, ˝e jest to tak˝e du˝e zo-
bowiàzanie dla wszystkich nagrodzonych. 
– Od dziÊ jesteÊmy obywatelami Uniejowa
i naszym obowiàzkiem jest pomoc miastu
i jego mieszkaƒcom. Zrobimy wszystko, aby
Uniejów móg∏ realizowaç swojà pi´knà wi-
zj´ rozwoju – zaznaczy∏ W∏odzimierz Fi-
siak. 

List intencyjny w sprawie 
budowy centrum 
Camerimage

8 stycznia W∏odzimierz Fisiak, marsza-
∏ek województwa ∏ódzkiego, Jerzy Kropiw-

nicki, prezydent ¸odzi, oraz Marek ˚ydo-
wicz, dyrektor Mi´dzynarodowego Festi-
walu Sztuki Autorów Zdj´ç Filmowych
Plus Camerimage, podpisali list intencyjny
dotyczàcy wspó∏pracy przy realizacji Cen-
trum Festiwalowo-Kongresowego Cameri-
mage oraz Specjalnej Strefy Sztuki.

Obiekt mia∏by powstaç na rewitalizowa-
nym obszarze w okolicach Dworca Fa-
brycznego w ¸odzi. – Jest tam te˝ miejsce
dla propozycji przedstawianych przez pana
Marka ˚ydowicza – powiedzia∏ po spotka-
niu w Urz´dzie Marsza∏kowskim w ¸odzi
marsza∏ek W∏odzimierz Fisiak. Sygnatariu-
sze dokumentu wyrazili nadziej ,́ ˝e uda im
si´ namówiç ministra kultury do obj´cia pa-
tronatu nad projektem i wpisania go do na-
rodowej strategii kultury. – Zale˝y nam na
tym, bo jest to projekt wykraczajàcy swoim
zasi´giem poza ¸ódê i województwo – mó-
wi∏ marsza∏ek Fisiak, który jednoczeÊnie
przedstawi∏ swojego pe∏nomocnika do
spraw projektu. Funkcj´ t´ zaproponowa∏
Andrzejowi Walczakowi, prezesowi Funda-
cji Sztuki Âwiata. Marsza∏ek zadeklarowa∏,
˝e nak∏ady Urz´du Marsza∏kowskiego na
realizacj´ tegorocznej edycji festiwalu 
Camerimage wzrosnà o 100 procent 
– do 400 tys. z∏. Potrzebna jest do tego jesz-
cze uchwa∏a radnych Sejmiku Wojewódz-
twa ¸ódzkiego. 

– Zaanga˝owanie pana marsza∏ka w t´
spraw´ i determinacja w realizacj´ projektu
wskazujà, ˝e mo˝e to byç jeden z najwa˝-
niejszych sukcesów naszego regionu i mia-
sta – powiedzia∏ Jerzy Kropiwnicki. – Ma-
my marsza∏ka, który uzna∏ ten projekt za
swój i ja si´ z tego niezmiernie ciesz .́ 

„Z prac zarzàdu“ 
przygotowa∏ Wydzia∏ Informacji 

i Komunikacji Spo∏ecznej

Honorowi obywatele Uniejowa

Jerzy Kropiwnicki, W∏odzimierz Fisiak i Marek ˚ydowicz
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Historia

27 stycznia 1887 roku w ¸odzi swojà
dzia∏alnoÊç zainaugurowa∏ ¸ódzki Dom
Koncertowy przy ulicy Dzielnej (obecnie
Narutowicza). Zamierzeniem jego budow-
niczego, ∏ódzkiego przedsi´biorcy Ignacego
Vogla, by∏o stworzenie centrum rozryw-
ki.WczeÊniej  w g∏´bi tej samej dzia∏ki Vogel
wybudowa∏  ju˝, dzia∏ajàcy ze sporym 
powodzeniem, teatr. 

Z otwarciem Domu Koncertowego wiàza-
no w ¸odzi du˝e nadzieje. Sala na pi´trze
Domu by∏a pierwszà z prawdziwego zdarze-
nia salà koncertowà w mieÊcie. Jej inaugura-
cja, zresztà wielokrotnie zapowiadana w pra-
sie, odby∏a si´ bardzo uroczyÊcie. Wystàpi∏y
trzy niemieckie chóry oraz orkiestra 37. Pu∏-
ku Dragonów pod dyrekcjà Edwarda Dietri-
cha, mieszany chór tego pu∏ku, a tak˝e dwie
Êpiewaczki: Julia Leichnic – nauczycielka
Êpiewu, która „odÊpiewa∏a szereg pieÊni nie-
mieckich, a na zakoƒczenie ko∏ysank´ Mo-
niuszki i walca Chopina – po polsku” i którà
nagrodzono burzà oklasków, oraz amatorka
Kalisza Müller. Wybór wykonawców by∏ po-
dyktowany prawdopodobnie warunkami fi-
nansowymi, jednak˝e z pewnoÊcià wyst´p or-
kiestry 37. Jekaterynburskiego Pu∏ku Piecho-
ty by∏ przyj´ty przez publicznoÊç z du˝à ˝ycz-
liwoÊcià. Ówczesna prasa oceni∏a, ˝e „pro-
gram by∏ za d∏ugi i zbytnio monotonny”.
Niepodwa˝alny pozostaje jednak fakt, i˝ by-
∏o to wa˝ne wydarzenie w muzycznych dzie-
jach ¸odzi.

Koncertujàca na wieczorze inauguracyj-
nym orkiestra 37. Pu∏ku Piechoty by∏a drugà
pu∏kowà orkiestrà dzia∏ajàcà na terenie mia-
sta. Zast´pujàc poprzedniczk´ – stacjonujàcà
w mieÊcie w latach 60. i 70. XIX w. orkiestr´
6. G∏uchowskiego Pu∏ku Dragonów – konty-

nuowa∏a zapoczàtkowane przez nià muzycz-
ne tradycje. Orkiestra 6. Pu∏ku koncertowa∏a
g∏ównie podczas niedzielnego odpoczynku
mieszkaƒców, umila∏a czas w parkach,
ogródkach restauracyjnych, bra∏a udzia∏
w imprezach dobroczynnych, np. 9 marca
1868 r. wystàpi∏a w koncercie, „z którego do-
chód przeznaczono na mieszkaƒców niektó-
rych guberni w cesarstwie dotkni´tych kl´skà
nieurodzajów i cierpiàcych g∏ód”. Do 1874
roku dawa∏a oko∏o 10 koncertów rocznie.

37. Jekaterynburski Pu∏k Piechoty przyby∏
do ̧ odzi w 1875 (1876?) r. Orkiestra pu∏ku li-
czy∏a 40, 50, a cz´sto i 60 instrumentalistów.
Koncertowa∏a, jak jej poprzedniczka, umila-
jàc swà grà czas odpoczynku mieszkaƒców
¸odzi, grajàc m.in. w Paradyzie, u Sellina,
w teatrach Victoria, Thalia oraz – od jego
otwarcia - w ¸ódzkim Domu Koncertowym,
gdzie ju˝ dwa dni po inauguracji – 29 stycznia
- gra∏a podczas wielkiej maskarady.

Pierwszym ∏ódzkim kapelmistrzem orkie-
stry (do 1877 r.) by∏ A. Guniewicz, kolejnym
– Edward Dietrich. ˚aden z wojskowych ka-
pelmistrzów nie cieszy∏ si´ takà jak on popu-
larnoÊcià. Anga˝owano go wi´c wraz z orkie-
strà do koncertów dobroczynnych, a tak˝e
zapraszano „gdy artyÊci grà nie mogli zarobiç
na w∏asne utrzymanie”. W 1886 r. np. gosz-
czàcy w ¸odzi w∏oski zespó∏ operowy Józefa
Crottiego „znalaz∏ si´ w sytuacji bez wyjÊcia,
bo zad∏u˝y∏ si´ do tego stopnia, ˝e zabrano
mu w zastaw kostiumy i artyÊci nie mieli za co
wyjechaç do warszawskiego „Nowego Âwia-
tu”. Dopiero koncert z udzia∏em Dietricha
i jego orkiestry wyratowa∏ W∏ochów z k∏opo-
tliwego po∏o˝enia”.

Nale˝y dodaç, i˝ orkiestra 37. Jekateryn-
burskiego Pu∏ku Piechoty nie by∏a jedynym

zespo∏em muzycznym dzia∏ajàcym w tym
pu∏ku. W latach 70. w organizowanych tzw.
monstre-koncertach na rzecz Czerwonego
Krzy˝a i ChrzeÊcijaƒskiego Towarzystwa
DobroczynnoÊci, obok orkiestry pod dyr. E.
Dietricha wyst´powa∏ te˝ 70-osobowy chór
pu∏ku. Od lat 90. w pu∏ku istnia∏a te˝ orkie-
stra smyczkowa, w której m.in. gra∏ (jako
skrzypek solista) pierwszy skrzypek Kwarte-
tu ̧ ódzkiego Ferdynand Krisach, odbywajà-
cy na prze∏omie XIX i XX wieku s∏u˝b´ woj-
skowà w tym˝e pu∏ku. Posiadanie orkiestry
smyczkowej by∏o w tym czasie wÊród orkiestr
wojskowych ewenementem. 

Orkiestra 37. Jekaterynburskiego Pu∏ku
Piechoty by∏a w XIX-wiecznej ¸odzi popu-
larna, ch´tnie s∏uchana i akceptowana, pomi-
mo ogólnej niech´ci, z jakà odnoszono si´ do
armii carskiej. Istnia∏a w ¸odzi a˝ do koƒca
pobytu pu∏ku w mieÊcie, czyli do 1911 roku,
koƒczàc swà „∏ódzkà” dzia∏alnoÊç pod batu-
tà Franciszka Adamczyka.

Marek Chudobiƒski

èród∏a:   A. Pellowski „Kultura muzyczna ¸odzi 
do roku 1918”,  Papier-Service, ¸ódê 1994

Archiwum Paƒstwowe w ¸odzi
Jerzy Urbankiewicz „Muzy przy krosnach”, 

Wydawnictwo ¸ódzkie, ¸ódê 1970
Fot.: ¸ódzki Dom Koncertowy –  ze zbiorów 

Archiwum Paƒstwowego w ¸odzi

Dom koncertowyprzy 
ul. Dzielnej 18 (obecnie
Narutowicza 20), 
dzisiejsza Filharmonia ¸ódzka.
Fot. archiwum paƒstwowe 
w ¸odzi
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Szczególnym dziedzictwem kulturowym na-
szego regionu jest odradzajàca si´ co pewien
czas idea wspó∏pracy artystów. Od poczàtku ist-
nienia województwa, ju˝ w latach 20. XX wie-
ku, ∏ódzcy artyÊci nawiàzywali kontakty mi´-
dzynarodowe, cz´sto na w∏asnà r´k ,́ bez admi-
nistracyjnego wsparcia. To dzi´ki inicjatywie ar-
tystów skupionych w grupie a.r. stworzono
pierwszà kolekcj´ sztuki wspó∏czesnej w Polsce,
jednà z pierwszych na Êwiecie, która sta∏a si´
zbiorem Muzeum Sztuki w ¸odzi, do dzisiaj ce-
nionym przez mi∏oÊników sztuki. Lata powojen-
ne przynios∏y kilka kolejnych inicjatyw arty-
stów, dzi´ki którym powsta∏y nowe kolekcje
(Galeria Wymiany, Muzeum Konstrukcji
w Procesie) i imprezy artystyczne (¸ódê Bienna-
le, Mi´dzynarodowy Festiwal Fotografii), ˝eby
wymieniç te najnowsze.

W tradycj´ poszukiwania kontaktów z inny-
mi Êrodowiskami artystycznymi Êwiata wpisuje
si´ ostatnia wystawa w Muzeum Sztuki pt. „Po-
rzàdki urojone”. W zamyÊle kuratorów wysta-
wa jest zestawieniem dzie∏ artystów polskich
i niemieckich, kontynuujàcych tradycje sztuki
konstruktywistycznej (Polacy) i minimalizmu
oraz konceptualizmu (Niemcy). Prezentacj´
dzie∏ organizujà razem Muzeum Sztuki w ¸odzi
i Abteiberg Museum w Mönchengladbach, na
poczàtek od grudnia 2007 w ¸odzi, w roku bie-
˝àcym w Mönchengladbach. W obu cz´Êciach
tego projektu wystawienniczego uczestniczà ar-
tyÊci ró˝nych generacji i oÊrodków, a wystawy sà
uzupe∏nione o wyk∏ady i dyskusje, tworzàce roz-
leg∏e pole artystycznego dialogu.

¸ódê jest silnym oÊrodkiem sztuki konstruk-
tywistycznej, chocia˝by dzi´ki poszukiwaniom
Katarzyny Kobro, W∏adys∏awa Strzemiƒskiego

i póêniejszym inicjatywom, takim jak cykl wy-
staw Konstrukcja w Procesie. Wystawa w mu-
zeum pokazuje t´ tradycj´ nie tylko na tle jej no-
wych interpretacji przez polskich artystów, lecz
tak˝e w kontekÊcie mi´dzynarodowym. Trady-
cja konstruktywistyczna jest bowiem nadal in-
spiracjà dla artystów poszukujàcych obiektyw-
nych prawide∏ kszta∏towania rzeczywistoÊci,
„kszta∏towania Êwiata wed∏ug prawide∏ odkry-
wanych lub formu∏owanych przez sztuk´”, szu-
kania racjonalnego porzàdku bàdê konfronto-
wania swoich struktur logicznych z realnym
Êwiatem i rzeczywistymi zachowaniami ludzi.
Minimalizm i sztuka konceptualna ciàgle po-
szukujà „pierwotnych struktur” i relacji pomi´-
dzy sztukà a spo∏eczeƒstwem. W wystawie

w Muzeum Sztuki biorà udzia∏ nast´pujàcy ar-
tyÊci: Cezary Bojanowski, Marcel Brootheaers,
Matrin Creed, Oskar Dawicki, Tacita Dean,
Olivier Foulon, Edward Krasiƒski, Kitty Kraus,
Igor Krenz, Peter Piller, Józef Robakowski,
Monika Sosnowska, Monika Stricker, Katja
Strunz, i Jens Ullrich.

Có˝ w tym wszystkim jest nieurojone? Jest to
szczególny kontekst gospodarczy, który kreuje
nowà pozycj´ kultury i sztuki we wspó∏czesnym
Êwiecie. Tak si´ bowiem sk∏ada, ˝e w ciàgu
ostatnich kilku tygodni okaza∏o si´ dobitnie, jak
znaczàcym êród∏em dochodów i miejsc pracy
jest kultura. Ju˝ sama informacja o tym, ˝e kul-
tura wytwarza prawie 30 proc. dochodu naro-
dowego w USA zapiera dech w piersiach i po-
kazuje skal´ zjawiska. W Europie, jak sàdz ,́ jest
podobnie, bioràc pod uwag´ lawinowy wzrost
liczby muzeów i galerii, wielkich imprez i wzra-
stajàce bud˝ety regionów na wsparcie wydarzeƒ
kulturalnych. Takie dziedziny gospodarki, jak
turystyka sà wr´cz uzale˝nione od oferty kultu-
ralnej. Jakie znaczenie gospodarcze majà choç-
by pojedyncze wydarzenia kulturalne przeko-
nali si´ mieszkaƒcy Los Angeles, gdy odwo∏ano
wr´czanie filmowych Z∏otych Globów. Straty
miasta oszacowano na ok. 90 milionów dola-
rów, a przecie˝ chodzi tu o jednà imprez ,́ w je-
den wieczór! Stracili nie tylko hotelarze i restau-
ratorzy, krawcy i fryzjerzy, lecz tak˝e gazety, me-
dia (reklamy), fotografowie, transport, sieci
sklepów itd. Po drugiej stronie „wielkiej wody”,
w Europie, rok 2007 by∏ rokiem targów sztuki
i wielkich wystaw, jak np. Biennale w Wenecji.
W ciàgu kilku tygodni tysiàce turystów i mi∏o-
Êników sztuki podró˝owa∏o od wystawy do wy-
stawy, finansujàc swoimi pieni´dzmi lokalne go-
spodarki.

Pieniàdze wykreowane przez dziedzictwo
kulturowe i aktywnoÊç koncertowà, wystawien-
niczà, medialnà nie sà urojone; dla wielu spo-
∏ecznoÊci lokalnych sà warunkiem przetrwania.
Tak si´ sk∏ada, ̋ e wi´kszoÊç tak bardzo po˝àda-
nej przez spo∏eczeƒstwo „wartoÊci dodanej”
kultury i sztuki powstaje dzi´ki inicjatywom sa-
mych artystów. To ich spotkania, wspólne po-
szukiwania artystycznego wyrazu czasów,
w których ˝yjemy, prowadzà do kolejnych ini-
cjatyw artystycznych, tworzenia zbiorów sztuki,
organizacji koncertów i przedstawieƒ. Instytu-
cje publiczne co najwy˝ej mogà stworzyç wa-
runki organizacyjne do tych artystycznych spo-
tkaƒ i zapewniç publicznoÊci ∏atwy do nich do-
st´p. Muzeum Sztuki w ¸odzi po latach powra-
ca do tej idei, która tak szcz´Êliwie rozpocz´∏a
jego istnienie. Wraz z Mi´dzynarodowym Mu-
zeum Artystów, Fundacjà Sztuki Âwiata tworzy
teraz g∏ównà grup´ organizatorów najwi´k-
szych wydarzeƒ artystycznych w województwie,
wydarzeƒ, które mogà wykreowaç znaczàcà
cz´Êç jego dochodów oraz dope∏niç jego mark ,́
choç, oczywiÊcie, dla wielu najwa˝niejsza jest
i b´dzie sama sztuka.            Marek Makowski

Górne zdj´cie: Plakat 041, 2007 - malowane drewno,
tektura, druk na papierze. 

Prawa autorskie Jens Ullrich,VG-Bild-Kunst.
Dolne zdj´cie: Test I, 1971 - Józef Robakowski.
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Mi∏oÊnikom sztuki ludowej artysty
przedstawiaç nie trzeba – to jeden z najbar-
dziej znanych, cenionych i rozpoznawal-
nych nieprofesjonalnych rzeêbiarzy ludo-
wych w Polsce, autor ponad dwóch tysi´cy
rzeêb, które znajdujà si´ w muzeach i zbio-
rach prywatnych w kraju oraz za granicà.
Pierwszy artystyczny sukces, urodzony 78
lat temu w Opocznie artysta, odniós∏
w 1977 roku, zajmujàc I miejsce w konkur-
sie „Sztuka ludowa województwa piotrkow-
skiego”. Nast´pne lata przynosi∏y mu kolej-
ne laury – w sumie zgromadzi∏ ich ponad
40, w tym presti˝owà nagrod´ im. Oskara
Kolberga (1987 r.). Prace tego genialnego
samouka  pokazywane by∏y na wielu wysta-
wach zbiorowych, a w 1985 roku Muzeum
Regionalne w Opocznie zorganizowa∏o ar-
tyÊcie ekspozycj´ monograficznà. 

Antoni Baran doczeka∏ si´ tak˝e indywi-
dualnego katalogu – z okazji wspomniane-
go jubileuszu ¸ódzki Dom Kultury niedaw-
no wyda∏ publikacj´ poÊwi´conà ˝yciu
i twórczoÊci tego twórcy, bogato ilustrowa-
nà zdj´ciami jego najbardziej charaktery-
stycznych dzie∏: figur Matki Boskiej, Chry-
stusa Frasobliwego, anio∏ów i Êwi´tych,
przedstawieƒ Piety, Ukrzy˝owania i Zmar-
twychwstania, rozbudowanych kompozycji
o∏tarzowych z przedstawieniami „Bo˝ego
Narodzenia”, „Ucieczki do Egiptu”, „Âwi´-

tej Rodziny”, scenami z ˝y-
cia Êw. Floriana, Jana
Chrzciciela, Jana Paw∏a II. 

Artysta cz´sto poszu-
kuje oryginalnych roz-
wiàzaƒ formalnych, np.
„Ostatnià Wieczerz´”
sytuuje na planie ko∏a,
Adama i Ew´ umieszcza
zaÊ w hieratycznej kom-
pozycji z Bogiem Oj-
cem w otoczeniu anio-
∏ów nad nimi. Rzeêbi
w drewnie lipowym
lub osikowym, na któ-
rym najpierw szkicuje
o∏ówkiem, gotowe
prace sà nast´pnie
malowane farbami
plakatowymi, olej-
nymi, ostatnio
te˝ nitro i na
koniec utrwa-
lane b∏ysz-
czàcym la-
kierem. Ar-
tysta stosuje
nasycone,
intensywne
barwy: b∏´-
kit, biel,

z∏oto, purpur ,́ majàce cz´sto znaczenie
symboliczne, ale przede wszystkim este-
tyczne – w po∏àczeniu z wyrafinowanà pro-
stotà i powtarzalnoÊcià stosowanych przez
niego form i motywów kolor dodaje im de-
koracyjnoÊci, majestatu, czyni je uniwersal-
nymi. Wzorce autor czerpie ze sztuki sa-
kralnej: wiejskich koÊcio∏ów, przy-
dro˝nych kapliczek, dawnych ob-
razków dewocyjnych i w∏asnej
wyobraêni. Wiele tych roz-
wiàzaƒ stosuje równie˝
w rzeêbach o tematyce
Êwieckiej: figurach pol-
skich poetów, w∏ad-
ców i m´˝ów sta-
nu, np. sceny

przemówieƒ
Oskara Kolberga

czy Wincenta Wito-
sa wzorowane sà na
uk∏adzie Ostatniej
Wieczerzy. 

Artysta ch´tnie po-
dejmuje te˝ tematyk´

wiejskà, co dokumen-
tujà zdj´cia rzeêb „Ko-
l´dników” czy kobiet
przy krosnach, jest te˝
„Opocznianka w stroju
ludowym”, gdy˝ lokal-
ny folklor to obok reli-

gii drugie wielkie êród∏o
inspiracji Antoniego Ba-

rana. Dope∏nieniem zdj´ç jest
tekst Bo˝enny Magdaleny Li-
berskiej-Marianow, w którym
autorka analizuje twórczoÊç
opoczyƒskiego artysty pod
wzgl´dem formalnym i ikono-
graficznym, opisujàc zarazem
poczàtki i êród∏a jego rzeê-
biarskiej pasji.

Monografia Antoniego
Barana to pi´kny prezent
i dla samego artysty, cz∏owie-
ka niezwykle skromnego,
prostego, obdarzonego wiel-
kim talentem, i dla mi∏oÊni-
ków jego sztuki. Wszyscy za-
interesowani publikacjà
znajdà jà w OÊrodku Regio-
nalnym ¸ódzkiego Domu
Kultury. Warto te˝ wspo-

mnieç, ˝e wydawnictwu
towarzyszy∏a indywi-
dualna wystawa dzie∏
artysty w Muzeum
R e g i o n a l n y m
w Opocznie. Mo˝na
jà by∏o oglàdaç do 
18 stycznia 2008 r.

Monika 
Nowakowska  

www.lodzkie.pl
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Prawo

Uzale˝nienie dostaw wody
od zabezpieczenia 
finansowego

Rada gminy w uchwale dotyczàcej regu-
laminu dostarczania wody i odprowadzania
Êcieków wprowadzi∏a regulacj ,́ na mocy
której przedsi´biorstwo wodociàgowo-ka-
nalizacyjne mog∏o uzale˝niaç zawarcie
umowy na dostaw´ wody i odprowadzanie
Êcieków od uprzedniego ustanowienia za-
bezpieczenia wykonania tej umowy przez
odbiorc´ us∏ug.

W ocenie grupy mieszkaƒców, którzy za-
skar˝yli przedmiotowà uchwa∏ ,́ tego typu
postanowienia regulaminu naruszajà usta-
w´ o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´
i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków.

Rozpoznajàcy skarg´ mieszkaƒców Wo-
jewódzki Sàd Administracyjny w Warsza-
wie uniewa˝ni∏ to postanowienie uchwa∏y,
potwierdzajàc zarzuty mieszkaƒców.

Rada gminy, sk∏adajàc skarg´ kasacyjnà
od tego wyroku, zarzuci∏a sàdowi b∏´dnà
wyk∏adni´ art. 6 ustawy o zbiorowym za-
opatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowa-
dzaniu Êcieków w zwiàzku z art. 490 kodek-
su cywilnego. W jej opinii, sàd niezasadnie
przyjà∏, ˝e przedsi´biorstwo wodociàgowo-
kanalizacyjne ma obowiàzek zawrzeç umo-
w´ z odbiorcà bez wzgl´du na wàtpliwoÊç
co do jego stanu finansowego. Wskaza∏a na
art. 490 k.c. przewidujàcy, ˝e strona zobo-
wiàzana do Êwiadczenia mo˝e powstrzymaç
si´ z jego spe∏nieniem, dopóki druga strona
nie da zabezpieczenia. 

Naczelny Sàd Administracyjny nie zgo-
dzi∏ si´ z argumentacjà rady. Stwierdzi∏, ˝e
ustawa nie przewiduje uzale˝nienia umowy
od jakichkolwiek warunków zabezpiecze-
nia. Zdaniem sàdu, art. 6 ust. 1 i ust. 2 usta-
wy przesàdzajà, ˝e przepisy k.c., a zw∏asz-
cza art. 490, nie mogà tu mieç zastosowa-
nia. Do k.c. odsy∏a bowiem tylko ust. 1a,
mówiàcy o zakupie wody lub wprowadza-
niu przez przedsi´biorstwo wodociàgowo-
kanalizacyjne Êcieków do urzàdzeƒ nieb´-
dàcych w jego posiadaniu. Takiego odes∏a-
nia nie ma w ust. 1, przewidujàcym, ˝e do-
starczanie wody i odprowadzanie Êcieków
odbywa si´ na podstawie pisemnej umowy,
ani w ust. 2, zobowiàzujàcym przedsi´bior-
stwo do zawarcia umowy z osobà, która zo-
sta∏a przy∏àczona do sieci i wystàpi∏a z ta-
kim wnioskiem. Zdaniem NSA, w regula-
minie nie mo˝na wi´c by∏o wprowadzaç ta-
kiego warunku (sygn. akt II OSK 1309/07).

Orzeczenie NSA powinny wziàç pod
uwag´ tak˝e inne rady gmin, uchwalajàce
podobne regulaminy. 

Rada gminy nie mo˝e sama
decydowaç o odrolnieniu
gruntu.

Rada gminy w uchwale dotyczàcej miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wyznaczy∏a dla obszaru nieu˝yt-
ków rolnych funkcj´ naturalnej zieleni nie-
urzàdzonej. DopuÊci∏a tak˝e tymczasowe
obiekty tzw. ma∏ej architektury, m.in. ciàgi
piesze, Êcie˝ki rowerowe, place zabaw oraz
ma∏à architektur´ ogrodowà wzd∏u˝ plano-
wanej drogi gminnej.

Uchwa∏´ t´ zaskar˝y∏ wojewoda, zarzu-
cajàc, ˝e poprzez zmian´ charakteru grun-
tów z rolniczych na tereny naturalnej ziele-
ni, dosz∏o do ich faktycznego odrolnienia.
A na to zgod´ wyraziç musia∏ marsza∏ek
województwa lub minister rolnictwa i roz-
woju wsi. Wojewódzki Sàd Administracyj-
ny w Krakowie uniewa˝ni∏ przedmiotowà
uchwa∏ ,́ potwierdzajà zarzuty wojewody.

W skardze kasacyjnej do Naczelnego Sà-
du Administracyjnego rada gminy przeko-
nywa∏a, ˝e nie mo˝na mówiç o zmianie
przeznaczenia i o odrolnieniu gruntu. Zda-
niem rady, sà to nieu˝ytki, na których nie
ma ˝adnej dzia∏alnoÊci rolniczej. OdnoÊnie
do dopuszczenia ma∏ej architektury wska-
za∏a, ˝e ta ma charakter tymczasowy.

Zdaniem wojewody, takie zagospodaro-
wanie gruntów rolnych jest niedopuszczalne.
Art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rol-
nych i leÊnych, wyliczajàcy co jest gruntem
rolnym, nie wymienia naturalnej zieleni nie-
urzàdzonej. Takie okreÊlenie podstawowej
funkcji i dopuszczenie uzupe∏niajàcej archi-
tektury oznaczajà wi´c w praktyce odrolnie-
nie. W Êlad za obiektami ma∏ej architektury
mogà si´ te˝ pojawiç inne tymczasowe obiek-
ty, np. kioski gastronomiczne. Wojewoda
wskaza∏, ˝e zgodnie z art. 7 wspomnianej
ustawy przeznaczenie w miejscowym planie
gruntów rolnych na cele nierolnicze wymaga
zgody marsza∏ka województwa bàdê mini-
stra rolnictwa. Brak takiej zgody oznacza, ˝e
rada gminy naruszy∏a zasady sporzàdzania
planu, co powoduje niewa˝noÊç uchwa∏y.

NSA zgodzi∏ si´ z tà argumentacjà i od-
dali∏ skarg´ kasacyjnà. Zdaniem NSA, rada
rzeczywiÊcie mo˝e decydowaç, jakie tereny
przeznaczaç pod jakie funkcje, ale mo˝e to
robiç jedynie w granicach obowiàzujàcego
prawa, w tym wypadku ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leÊnych, która ogranicza
w∏adztwo planistyczne. Dlatego te˝, je˝eli
gmina zechce przeznaczyç grunty rolne na
inny cel, musi uzyskaç na to zgod´ marsza∏-
ka województwa lub ministra rolnictwa
(sygn. akt II OSK 1379/07).

OkreÊlenie przedmiotu 
referendum

Inicjatorzy referendum gminnego nie
muszà ju˝ na poczàtku procedury szczegó-
∏owo okreÊlaç konkretnych pytaƒ, wystar-
czy powiadomienie o zamiarze jego prze-
prowadzenia.

Rada gminy w drodze uchwa∏y odrzuci∏a
wniosek o przeprowadzenie referendum lo-
kalnego. Uzasadniajàc swoje stanowisko, ra-
da wskaza∏a na rozbie˝noÊci mi´dzy sfor-
mu∏owaniem „okreÊlenie sprawy” w oÊwiad-
czeniu powiadamiajàcym wójta gminy o za-
miarze przeprowadzenia referendum
i w dalszych powiadomieniach o przedmio-
cie referendum, a tak˝e na rozbie˝noÊci mi´-
dzy przedmiotem postulowanego referen-
dum a pytaniami we wniosku o referendum.

Wojewódzki Sàd Administracyjny w Lu-
blinie uzna∏, ˝e skarga grupy inicjatywnej
jest zasadna i stwierdzi∏ niewa˝noÊç zaskar-
˝onej uchwa∏y. Zdaniem sàdu, niew∏aÊciwe
jest przywiàzywanie zbyt du˝ej wagi do pre-
cyzyjnego sformu∏owania sprawy, której ma
dotyczyç referendum, ju˝ na wst´pnym eta-
pie powiadomienia wójta o zamiarze prze-
prowadzenia g∏osowania.

Sàd wskaza∏, ˝e ustawa nie precyzuje, co
nale˝y rozumieç przez „okreÊlenie sprawy”
na tym etapie. Nie stawia te˝ szczegó∏owych
wymogów, takich jak na póêniejszych eta-
pach procedury, kiedy to konieczne jest spre-
cyzowanie przedmiotu referendum, w tym
w formie konkretnych pytaƒ. Zdaniem sàdu,
„okreÊlenie sprawy” w inicjatywnym powia-
domieniu (art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o refe-
rendum lokalnym) nie jest tym samym, co
podanie „przedmiotu zamierzonego referen-
dum” w póêniejszych og∏oszeniach (art. 13
ust. 1) lub „informacja o zamierzonym refe-
rendum” zawierajàca konkretne pytanie (art.
13 ust. 2 ustawy). Na tym etapie post´powa-
nia nast´puje bowiem jedynie wst´pna iden-
tyfikacja sprawy, w której – po spe∏nieniu
wszystkich wymogów ustawy – ma zostaç
przeprowadzone referendum.

Sàd podkreÊli∏ ponadto, ˝e zgodnie z art.
17 ust. 1 ustawy, organ stanowiàcy jednost-
ki samorzàdu terytorialnego podejmuje
uchwa∏´ w sprawie przeprowadzenia refe-
rendum, je˝eli wniosek mieszkaƒców spe∏-
nia wymogi ustawy oraz nie prowadzi do
rozstrzygni´ç sprzecznych z prawem (sygn.
III SA/Lu 463/07).

Przygotowa∏: 
dr Robert Adamczewski



Gospodarka

W b∏yskawicznym tempie posuwajà si´
prace przy budowie nowego bloku energe-
tycznego w Elektrowni Be∏chatów – naj-
wi´kszej inwestycji polskiej energetyki
w ostatnich latach. Inwestycja ruszy∏a
w paêdzierniku 2006 roku. Powstajàcy
blok b´dzie mia∏ moc 858 megawatów.
Koszt budowy wyniesie ponad 900 mln eu-
ro. Termin ukoƒczenia przewidywany jest
na 2010 rok. Równolegle elektrownia na
szerokà skal´ modernizuje istniejàce bloki
energetyczne. ¸àcznie koszty budowy no-
wego bloku oraz modernizacji jednostek
wyniosà ok. 1,6 mld euro.

Obecnie najbardziej widocznym elemen-
tem nowego bloku sà dwa 150 metrowe py-
lony, które stanowià przyczó∏ek powstajà-
cego bloku – wyjaÊnia Piotr Szmaj, g∏ówny
in˝ynier ds. budowy bloku energetycznego.
– G∏ównà funkcjà, którà b´dà pe∏ni∏y py-
lony, jest zapewnienie komunikacji i bez-
pieczeƒstwa na tym obiekcie. Pylony b´dà
s∏u˝yç tak˝e jako swego rodzaju klatki
schodowe z windami, pomieszczeniami,
instalacjami bezpieczeƒstwa, umo˝liwiajàc
przemieszczanie si´ wewnàtrz konstrukcji.

Obok pylonów, ze stali wznoszona jest
konstrukcja budynku maszynowni. Na
konstrukcji tej zostanie zamontowany
tymczasowo, na okres monta˝u kot∏a, je-
den z czterech dêwigów, które b´dà u˝yte
do monta˝u konstrukcji wspierajàcej oraz
konstrukcji noÊnej kot∏a. Specjalnie z Bel-
gii ponad osiemdziesi´cioma ci´˝arówka-
mi przywo˝ony jest jeden z najwi´kszych
dêwigów monta˝owych. B´dzie to gigant

o wysokoÊci 185 metrów, który na miejscu
zostanie zmontowany. 

Dêwig ten w niesprzyjajàcych warun-
kach atmosferycznych (du˝y wiatr) b´dzie
ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa samoczynnie
k∏ad∏ si´ na przygotowany teren – wyjaÊnia
Piotr Szmaj. – Takich urzàdzeƒ w Europie
jest tylko kilka, a okres oczekiwania na je-
go wynaj´cie jest bardzo d∏ugi.

Kilkadziesiàt metrów dalej wznoszony
jest szkielet ch∏odni kominowej, która b´-
dzie mia∏a wysokoÊç 182 metrów. 

Na zbrojenie p∏yty fundamentowej pod
nowy blok zu˝yto ponad 3.200 ton stali
zbrojeniowej oraz 27.500 metrów szeÊcien-
nych betonu. Prace prowadzone by∏y non
stop przez 9 dni z pe∏nà kontrolà jakoÊci
betonu i procesu wiàzania. Betoniarki
przywozi∏y Êrednio 200 metrów szeÊcien-
nych betonu na godzin .́ Beton do tej in-
westycji jest specjalnej jakoÊci; opracowa-
no odr´bnà receptur´ jego produkcji, aby
podczas wiàzania nie wytwarza∏ zbyt wy-
sokiej temperatury. 

Budowa bloku w be∏chatowskiej elek-
trowni ma ogromne znaczenie dla polskiej
elektroenergetyki. Przy budowie nowego
bloku wykorzystane zostanà najnowocze-
Êniejsze technologie i doÊwiadczenia Êwia-
towe w zakresie realizacji i wyposa˝enia
du˝ych bloków energetycznych. Zu˝ycie
w´gla gwarancyjnego – ok. 900,0 t/h, rocz-
ne zu˝ycie w´gla brunatnego – ok. 6 mln
ton. W´giel dostarczany b´dzie z odkry-
wek Kopalni W´gla Brunatnego Be∏cha-
tów. Nowy blok b´dzie si´ charakteryzo-

wa∏ wysokà dyspozycyjnoÊcià czasowà.
SprawnoÊç bloku uzyskiwana b´dzie g∏ów-
nie przez nadkrytyczne parametry pary, co
jednoczeÊnie zmniejsza emisj´ dwutlenku
w´gla o ok. 20%. W swojej konstrukcji
blok wyró˝nia si´ brakiem komina – spali-
ny kierowane b´dà po oczyszczeniu w in-
stalacjach odsiarczania do ch∏odni komi-
nowej. Nowy blok jest zaprojektowany ja-
ko obiekt spe∏niajàcy wszystkie przepisy
o ochronie Êrodowiska oraz jako urzàdze-
nie o podwy˝szonej sprawnoÊci, wykorzy-
stujàce specyficzne w∏aÊciwoÊci pary wod-
nej w wysokiej temperaturze. Gips synte-
tyczny, b´dàcy produktem instalacji od-
siarczania spalin, b´dzie spe∏nia∏ wymaga-
nia jakoÊciowe, umo˝liwiajàce jego prze-
mys∏owe wykorzystanie.

W 2001 roku Ministerstwo Skarbu Paƒ-
stwa zaakceptowa∏o strategi´ rozwoju
Elektrowni Be∏chatów jako strategicznego
zasobu energetycznego paƒstwa, zapew-
niajàcego bezpieczeƒstwo energetyczne
kraju. Wzrost mocy wytwórczych Elek-
trowni Be∏chatów realizowany jest poprzez
budow´ nowego bloku energetycznego,
modernizacje i odtworzenie mocy produk-
cyjnych innych bloków, spe∏niajàcych eu-
ropejskie normy ekologiczne.

Krzysztof Borowski

Miliardy dla Elektrowni Be∏chatów
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Spo∏eczeƒstwo

Pismo Samorzàdowe Województwa ¸ódzkiego

Historia Stowarzyszenia Polaków Po-
szkodowanych przez III Rzesz´ zaczyna si´
od wywózek na roboty przymusowe, które
na terenie dzisiejszego województwa ∏ódz-
kiego przybra∏y masowy charakter. ¸àcznie
z ¸odzi i z innych miast województwa:
Piotrkowa Trybunalskiego, Sieradza, Skier-
niewic oraz mniejszych miejscowoÊci wy-
wieziono na roboty do Rzeszy oko∏o 400 ty-
si´cy osób. Wi´kszoÊç wróci∏a do kraju. Nie
otrzymali ˝adnej pomocy, bo na nià nie staç
by∏o zniszczonego przez lata okupacji paƒ-
stwa polskiego. 

Po latach
Sytuacja zmieni∏a si´ dopiero pod koniec

lat 80. XX wieku, kiedy Polska i Niemcy za-
war∏y traktat o dobrosàsiedzkiej wspó∏pra-
cy. W kwietniu 1988 r. powsta∏o w Warsza-
wie Stowarzyszenie Polaków Poszkodowa-
nych przez III Rzesz ,́ miesiàc póêniej od-
by∏ si´ I zjazd Oddzia∏u Wojewódzkiego
Stowarzyszenia w ¸odzi. Dawni robotnicy
przymusowi zacz´li si´ odnajdywaç, kon-
taktowaç ze sobà i zrzeszaç. W 1998 roku
Oddzia∏ Wojewódzki Stowarzyszenia zare-
jestrowa∏ 41.980 cz∏onków i nale˝a∏ do naj-
bardziej masowych stowarzyszeƒ w woje-
wództwie.

W 2008 roku Stowarzyszenie Polaków
Poszkodowanych przez III Rzesz´ b´dzie
obchodziç 20-lecie istnienia. DziÊ zrzesza
w województwie ∏ódzkim oko∏o 4000 cz∏on-
ków. Wiadomo, ˝e z ka˝dym rokiem b´dzie
ich ubywaç...

W pierwszych latach istnienia najwa˝-
niejsza by∏a wyp∏ata Êwiadczeƒ dla cz∏on-
ków stowarzyszenia. Rzàd niemiecki prze-
kaza∏ Polsce pieniàdze jako zadoÊçuczynie-
nie za niewolniczà prac´ robotników przy-
musowych. W latach 1992-1993 wp∏yn´∏o
500 milionów marek niemieckich, a w 2000
roku Bundestag przyjà∏ ustaw´ o utworze-
niu Fundacji „Pami´ç, OdpowiedzialnoÊç
i Przysz∏oÊç” i przeznaczy∏ na wyp∏aty 
1 miliard 812 milionów marek. Dosz∏y do
tego fundusze austriackie w wysokoÊci 
162 milionów z∏ dla osób pracujàcych na
terenie Austrii. W województwie ∏ódzkim
ponad 30 tysi´cy dawnych robotników
przymusowych III Rzeszy otrzyma∏o
Êwiadczenia finansowe na ∏àcznà kwot´
542 milionów z∏. Mia∏o to znaczenie dla lu-
dzi, którzy cz´sto u schy∏ku ˝ycia doczeka-
li si´ symbolicznego zadoÊçuczynienia za
lata okupacyjnej poniewierki i poni˝ajàce-
go wyzysku.

Dom mi´dzypokoleniowy
Sprawna administracja i wzorowo pro-

wadzona gospodarka finansowa umo˝li-
wiajà Zarzàdowi Wojewódzkiemu Stowa-
rzyszenia podejmowanie wielu wa˝nych
przedsi´wzi´ç. Jednym z nich jest „Dom
mi´dzypokoleniowy” przy ulicy Bednar-
skiej 15. Na remont generalny budynku,
dawnej fabrykanckiej willi, a w latach po-
wojennych przedszkola, Êrodki da∏y w rów-
nych cz´Êciach Urzàd Miasta ¸odzi i mia-
sto partnerskie – Stuttgart.

W odremontowanym gmachu mieszczà
si´ dziÊ trzy placówki: Dom Dziecka, ad-
ministrujàcy ca∏ym obiektem, Dom Dzien-
nego Pobytu dla grupy osób niepe∏no-
sprawnych oraz dom „Pami´ci Przysz∏o-
Êci”, stanowiàcy centrum informacyjne
Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych
przez III Rzesz ,́ dysponujàce salami wy-
staw i spotkaƒ.

Dom „Pami´ci Przysz∏oÊci”, otwarty 
1 wrzeÊnia 2004 roku, sta∏ si ,́ przy pe∏nym
poparciu w∏adz oÊwiatowych, miejscem
spotkaƒ cz∏onków Stowarzyszenia z m∏o-
dzie˝à szkó∏ ∏ódzkich. Sà to ˝ywe lekcji hi-
storii najnowszej. Ich kontynuacjà sà kon-
kursy dla m∏odzie˝y na spisanie wspo-
mnieƒ osób deportowanych na przymuso-
we roboty do Niemiec, og∏aszane przez
Zarzàd Wojewódzki i Zarzàd G∏ówny Sto-
warzyszenia.

W ka˝dy wtorek spotykajà si´ w „Domu
mi´dzypokoleniowym” na wieczorach inte-
gracyjnych grupy kole˝eƒskie cz∏onków
pracujàcych kiedyÊ w Niemczech w tym sa-
mym zak∏adzie lub miejscowoÊci. Noszà na-
zwy: „Hamburg”, „Henigsdorf”, „Hano-
wer”, „Bemberg”, „Telefunken”. Dawni ro-
botnicy przymusowi odwiedzajà miejsco-
woÊci, do których ich przed laty wywiezio-
no. Pomaga im w tych kontaktach placów-
ka badawcza w Berlinie „Berliner Ge-
schichtswerkstatt”, zainteresowana infor-
macjami o losach polskich robotników
przymusowych. 

Lat przybywa...
Prezes Oddzia∏u Wojewódzkiego Stowa-

rzyszenia Miros∏aw Olejniczak, zapytany
o przysz∏oÊç Stowarzyszenia, nie znajduje
∏atwej odpowiedzi. „Lat przybywa, zdrowia
ubywa” – porzekad∏o to, jego zdaniem,
w pe∏ni odnosi si´ do sytuacji cz∏onków sto-
warzyszenia. Coraz trudniej wybraç si´
o w∏asnych si∏ach do domu przy Bednar-
skiej. Skoƒczy∏y si´ wyp∏aty Êwiadczeƒ ma-
terialnych, co te˝ os∏abia kontakty z organi-
zacjà. Dzia∏alnoÊç organizacyjno-informa-
cyjna stowarzyszenia, zdaniem prezesa, b´-
dzie wi´c w sposób naturalny s∏abnàç.

Dlatego tak wa˝ne jest, jego zdaniem,
aby cz∏onkowie stowarzyszenia opisali
i przekazali m∏odemu pokoleniu, to co
prze˝yli jako robotnicy przymusowi
w Niemczech. To pole dla inicjatyw komisji
historycznej Stowarzyszenia, zajmujàcej si´
dokumentowaniem wspomnieƒ. Poszerzaç
si´ powinny te˝ kontakty z niemieckimi
partnerami, bo Stowarzyszenie Robotni-
ków Poszkodowanych przez III Rzesz´
wzbudza du˝e zainteresowanie wÊród insty-
tucji naukowych i spo∏ecznych naszego za-
chodniego sàsiada. 

Mieczys∏aw J. Gumola

Pozostaje w pami´ci

Dom miedzypokoleniowy przy 
ul. Bednarskiej w ¸odzi
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Znane, a jednak nieznane

?????????????Karnawa∏owe biesiady 
w Bàkowej Górze

Bàkowa Góra to niewielka miejscowoÊç
po∏o˝ona w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci
naszego województwa. W XVIII-wiecznej
Rzeczypospolitej by∏o to miejsce, które s∏yn´-
∏o z hucznych zabaw karnawa∏owych, „suto
zakrapianych wybornymi napitkami”. Ich
organizatorem by∏ miejscowy dziedzic Adam
Leon Albin Kazimierz „Na∏´cz” Ma∏achow-
ski (1706-1766). Ka˝dego zm´czonego po-
dró˝à przybysza ju˝ na progu swego dworu
wita∏ szklanicà bez nó˝ki – tak zwanym kuÊ-
tykiem – pe∏nym wysokoprocentowego alko-
holu. Lokalna tradycja podaje, ˝e ów puchar
wype∏niony po brzegi mieÊci∏ a˝ dwa litry
„ognistego” trunku. Pewne jest, ˝e by∏o to
ponad pó∏ litra. Nietypowy kszta∏t naczynia
zobowiàzywa∏ goÊcia do wypicia ca∏ej jego
zawartoÊci. Dopiero po takim przywitaniu
przechodzono do w∏aÊciwej biesiady, którà
nazywano „trzydniówkà”. 

Adam Ma∏achowski by∏ jednà z najbar-
dziej znanych postaci „epoki saskiej”. Pa-
mi´tnikarz J´drzej Kitowicz w swym dziele
pod tytu∏em „Opis obyczajów i zwyczajów za
panowania Augusta III”, podkreÊlajàc nie-
chlubnà cech´ tego m´˝a, zaliczy∏ go w po-
czet czterech najwi´kszych „opojów” XVIII
wieku. Ma∏achowski piastowa∏ równie˝ wiele
godnoÊci publicznych, mi´dzy innymi cztero-
krotnie funkcj´ marsza∏ka sejmu, pos∏a oraz
starosty oÊwi´cimskiego i przedborskiego.
Od 1755 roku a˝ do Êmierci by∏ tak˝e kraj-
czym wielkim koronnym, do zadaƒ którego
nale˝a∏o krojenie i próbowanie potraw poda-
wanych na ucztach królewskich. By∏a to bar-
dzo odpowiedzialna i niebezpieczna funkcja,
bioràc pod uwag´ cz´ste zamachy na g∏owy
koronowane poprzez podawanie zatrutych
potraw. Postaç ta przesz∏a do historii równie˝
jako „opiekun ubogich” i „dobrodziej klasz-
torów”, o czym Êwiadczy epitafium nagrobne
z koÊcio∏a pobernardyƒskiego w Parady˝u
ko∏o ˚arnowa.

Po Ma∏achowskich pozosta∏ barokowy
dwór z lat 1770-1780. Jest to parterowy, za∏o-
˝ony na planie wyd∏u˝onego prostokàta bu-
dynek, przykryty tak zwanym ∏amanym „da-
chem polskim”. W cz´Êci centralnej elewacji
frontowej znajduje si´ wysuni´ty przed jej li-
co ganek, zwieƒczony wspania∏ym woluto-
wym barokowym szczytem, wspartym na
dwóch parach pó∏kolumienek, b´dàcy naj-
bardziej charakterystycznym elementem ar-
chitektonicznym dworu. 

W sàsiedztwie po∏o˝one sà malownicze ru-
iny budowli obronnej rodziny Bàków herbu
Zadora. Mi´dzy XIV a XV wiekiem Bàkowa
Góra stanowi∏a bowiem centrum dziesi´cio-
wioskowego klucza dóbr tego rodu. Prezen-
tacja Bàkowej Góry jest okazjà, by wyprosto-
waç pewne b∏´dne informacje powielane
w przewodnikach i folderach turystycznych.
Ruiny te okreÊlane sà w literaturze jako pozo-
sta∏oÊç po zameczku lub zamku. Natomiast
na podstawie badaƒ terenowych obiekt mo˝-
na zaklasyfikowaç jako obronny dwór muro-
wany, chocia˝by dlatego, ˝e nie mia∏ murów
obwodowych. Badania potwierdzi∏y, ˝e
obiekt powsta∏ jako siedziba rodowa oko∏o
po∏owy XV wieku z inicjatywy Zbigniewa
Bàka Starszego, bàdê jego syna Zbigniewa
Bàka M∏odszego, nale˝àcych do najbli˝szych
wspó∏pracowników króla W∏adys∏awa Jagie∏-
∏y. Do budowy wykorzystano miejscowy ka-
mieƒ. W 1489 roku obiekt okreÊlono mianem
fortalicji „seu” wie˝a, co pozwala przypusz-
czaç, ̋ e mia∏ on prawdopodobnie kszta∏t wie-
˝y mieszkalnej. Zachowane relikty to dolna
partia XV-wiecznego budynku, wzniesionego
na planie prostokàta o wymiarach oko∏o 
14 x 30 m z dwoma ryzalitami na osi d∏u˝-
szych Êcian. Budynek mia∏ pi´ç pomieszczeƒ
z umieszczonà w centralnej cz´Êci izbà g∏ów-
nà i po∏o˝onymi po bokach dwoma pomiesz-
czeniami oraz dwoma umieszczonymi w ry-
zalitach. Âciany mia∏y gruboÊç oko∏o trzech

metrów, co dodatkowo wskazuje, ˝e by∏ to
obiekt trzy- albo czterokondygnacyjny. Praw-
dopodobnie by∏a to obronna wie˝a mieszkal-
na, czyli don˝on. Obiekt móg∏ byç przebudo-
wany bàdê cz´Êciowo wzniesiony od nowa
w póênym renesansie, o czym mogà Êwiad-
czyç poÊrednio detale architektoniczne.
Dwór opustosza∏ pod koniec XVII wieku,
powoli popadajàc w ruin .́ 

B´dàc w Bàkowej Górze warto odwiedziç
tak˝e dworski spichlerz oraz XV-wieczny,
przebudowany w baroku koÊció∏ parafialny
pod wezwaniem Âwi´tej Trójcy. Pierwotny
styl Êwiàtyni widoczny jest jedynie w oszkar-
powaniu prezbiterium. Godny uwagi jest tak-
˝e renesansowy portal pomi´dzy prezbite-
rium i zakrystià oraz liczne epitafia upami´t-
niajàce rodzin´ Ma∏achowskich. 

Jednym z proboszczów miejscowej parafii
by∏ ksiàdz Antoni Kraszewski, stryjeczny
brat pisarza Józefa Ignacego Kraszewskiego.
To z pewnoÊcià wp∏yn´∏o na cz´ste przyjazdy
pisarza do Bàkowej Góry. Podczas jednej
z wizyt znalaz∏ on w okolicy inspiracj´ do na-
pisania powieÊci „Jelita – legenda herbowa”,
opisujàc perypetie mi´dzysàsiedzkie miejsco-
wego rycerza Bàka i Floriana Szarego z po-
bliskich Majkowic. 

Do Bàkowej Góry warto tak˝e przyjechaç
po to, by rozkoszowaç si´ jednym z pi´kniej-
szych widoków w Polsce Ârodkowej. Ze
wzgórza (282 m n.p.m.), na zboczu którego
po∏o˝ona jest wieÊ, rozpoÊciera si´ wspania∏a
panorama. Patrzàc w kierunku po∏udniowo-
zachodnim spostrzec mo˝emy gór´ Che∏mo
(323 m n.p.m.), w kierunku po∏udniowym
i po∏udniowo-wschodnim – miasto Przed-
bórz i Pasmo Przedborsko-Ma∏ogoskie, na-
tomiast w kierunku wschodnim i pó∏nocno-
wschodnim dolin´ Pilicy, Diablà Gór´ 
(285 m n.p.m.) i Wzgórza Opoczyƒskie.

Piotr Machlaƒski



Sport

Najwi´kszy i najstarszy klub sportowy
naszego regionu obchodzi w tym roku 
100-lecie istnienia. G∏ówne uroczystoÊci ju-
bileuszowe ¸KS odb´dà si´ we wrzeÊniu.
I tylko ̋ al, ̋ e nie doczeka∏o ich dwoje legen-
darnych e∏kaesiaków – Maria KwaÊniew-
ska-Maleszewska i Leszek Jezierski. Mary-
sia, jak familiarnie mówi∏o Êrodowisko
sportowe o by∏ej medalistce olimpijskiej
w rzucie oszczepem z Berlina 1936 (bràz)
i oddanej dzia∏aczce ruchu olimpijskiego,
zmar∏a w wieku 94 lat 17 paêdziernika 
2007 roku. Jezierski, dobry duch zespo∏u
mistrza Polski z 1958 roku, a póêniej trener
m.in. ¸KS i Widzewa, odszed∏ na zawsze 
12 stycznia 2008. Oboje majà swoje miejsce
w historii miasta i regionu, sà czàstkà ¸odzi
i jej to˝samoÊci. To nie byli tylko sportowcy,
ale wielkie postaci ¸odzi. Nie pozwólmy
m∏odszym pokoleniom nigdy o nich zapo-
mnieç - to apel nie tylko do e∏kaesiaków, ale
do wszystkich ∏odzian, do kibiców i do elit.

¸KS by∏ zawsze klubem, którego oddzia-
∏ywanie znacznie wykracza∏o poza granice
¸odzi. Silne zwiàzki z regionem symbolizo-
wa∏a wspó∏praca z mniejszymi klubami
w ¸ódzkiem. Dla utalentowanych sportow-
ców z Kutna, ¸´czycy, Pabianic, Opoczna,
Piotrkowa, Radomska,  Sieradza, Skiernie-
wic, Tomaszowa i Zgierza ¸KS by∏ oknem
na Êwiat. Wielu pi∏karzy z miast regionu tra-
fi∏o do ¸KS, a stàd cz´sto do reprezentacji
Polski. Przypomnijmy najbardziej znanych:
Witold Bendkowski zaczyna∏ karier´ w Ra-
wie Mazowieckiej, Tomasz K∏os i Grzegorz
Krysiak w Zgierzu, Andrzej Drozdowski,
Pawe∏ Kowalski i Zdzis∏aw Leszczyƒski
w Pabianicach, Grzegorz Ostalczyk

w Piotrkowie, Jerzy Sadek w Radomsku.
Z drugiej strony wielu ligowych pi∏karzy

z al. Unii koƒczy∏o kariery w klubach woje-
wództwa ∏ódzkiego, i tu wyliczanka by∏aby
znacznie d∏u˝sza.

Do ¸KS i w odwrotnym kierunku z ¸KS
w´drowali równie˝ koszykarze i koszykarki,
siatkarki, lekkoatleci, bokserzy, ci´˝arowcy
i zapaÊnicy.

To krótkie przypomnienie uÊwiadamia,
˝e jubileusz 100-lecia ¸ódzkiego Klubu
Sportowego to nie Êwi´to grupy dzia∏aczy
kierujàcych klubem i garstki sportowców
w pozosta∏ych przy ˝yciu nielicznych sek-
cjach. To wielka, historyczna sprawa tysi´cy
zawodników, trenerów, kibiców – tak˝e
z licznych oÊrodków spoza ¸odzi – którzy
majà w swoich ˝yciorysach zwiàzki z ¸KS,
których serca wià˝à z legendarnym obiek-
tem przy al. Unii niewidzialne nitki senty-
mentów, a czasem wr´cz dozgonnej mi∏oÊci.
To sprawa wszystkich, dla których to miej-
sce mia∏o swojà magi ,́ by∏o mekkà sportu.
Tych, którzy przyje˝d˝ali tu obwieszonymi
jak winogrona tramwajami, ale tak˝e auto-
karami ze wszystkich kraƒców wojewódz-
twa, aby uczyç si´ sportu i smakowaç go.
Na ¸KS przyje˝d˝a∏y wycieczki z mniej-
szych miast jak do filharmonii, do operetki,
albo do Teatru Wielkiego. Tysiàce ludzi
w regionie, którzy majà takie wspomnienia,
to tak˝e wa˝na cz´Êç 100-letniej historii bia-
∏o-czerwono-bia∏ych.     

Oficjalnie obchody 100-lecia ¸ódzkiego
Klubu Sportowego zainaugurowa∏a 6 stycz-
nia msza Êwi´ta w intencji klubu, odprawio-
na przez  Jego Ekscelencj´ ksi´dza arcybi-
skupa W∏adys∏awa Zió∏ka, metropolit´

∏ódzkiego, w bazylice archidiecezjalnej pod
wezwaniem Êw. Stanis∏awa Kostki.

Jako pierwsza z 27 sekcji, które istnia∏y
w ¸KS, zorganizowa∏a imprez´ jubileuszo-
wà sekcja hokejowa. Brylowali oczywiÊcie
olimpijczycy: Krzysztof Birula-Bia∏ynicki
(Sapporo 1972), Kazimierz Chodakowski
(Oslo 1952 i Cortina d'Ampezzo 1956),
Adam Kopczyƒski (Sapporo 1972), Józef
Stefaniak (Innsbruck 1964), Jan Stopczyk
(Sarajewo 1984 i Calgary 1988), ale by∏o
tak˝e wielu zawodników ligowych, bràzo-
wych medalistów mistrzostw Polski. Impre-
za w Bombonierce wypad∏a imponujàco, na
miar´ pi´knego jubileuszu, jaki dotàd mo-
g∏y obchodziç w Polsce tylko Resovia
(1905), Cracovia i Wis∏a Kraków (1906).
Choç w ¸KS nie ma ju˝ hokeja, to jednak
w∏aÊnie hokeiÊci uÊwiadomili, jak trwa∏à
i jak cennà wartoÊcià jest spuÊcizna histo-
ryczna. Warto o tym pami´taç, kiedy swój
dorobek zacznà prezentowaç inne sekcje.

Jubileusz to tak˝e czas refleksji. ¸KS
wszed∏ w stulecie bodaj w najtrudniejszym
momencie swej historii. Straci∏ obiekty, we-
getujà ostatnie sekcje, z trudem radzà sobie
autonomiczne wizytówki klubu – pi∏ka no˝-
na, koszykówka ˝eƒska i koszykówka m´-
ska. Przez 19 lat od transformacji ustroju
nie uda∏o si´ znaleêç w ¸odzi formu∏y na
skutecznà dzia∏alnoÊç pot´˝nego klubu wie-
losekcyjnego ani na sprawnà reform´ orga-
nizacyjnà, zmierzajàcà do usamodzielnienia
poszczególnych dyscyplin. Stulatek z tru-
dem ∏apie oddech i jest bliski agonii. To
smutna strona jubileuszu. JeÊli ¸KS zginie,
to zginie wa˝na cz´Êç sportowej to˝samoÊci
miasta. Pustki nie wype∏nià nowe, mniejsze,
niemajàce tradycji spó∏ki, które firmowaç
b´dà dzia∏alnoÊç odartà z historycznych
kontekstów.

Marek Kondraciuk 
Polska Dziennik ¸ódzki

Ci´˝ki oddech stulatka

Dni stadionu ¸KS sà ju˝ policzone. 
Kiedy wyroÊnie przy al. Unii nowy obiekt...?

Fot. Grzegorz Ga∏asiƒski


