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“Lokalne dzia³ania na rzecz
tworzenia miejsc pracy i roz-
woju kapita³u ludzkiego”. Spo-
tkanie w £odzi tworzy cykl 4
konferencji lokalnych wspó³fi-
nansowanych przez Komisjê Eu-
ropejsk¹. Jednodniowa konfe-
rencja skupiona by³a wokó³ na-
stêpuj¹cych zagadnieñ: W jaki
sposób odpowiedzieæ na priory-
tet tworzenia wiêkszej iloœci
miejsc pracy o lepszej jakoœci
oraz zwiêkszania konkurencyj-
noœci na poziomie lokalnym w
miastach, które odczuwaj¹ jesz-
cze boleœnie skutki nie tak daw-
no przeprowadzonych restruktu-
ryzacji? Jakie narzêdzia i
œrodki proponuje decydentom
lokalnym Europa pomagaj¹c im
znaleŸæ najlepsze rozwi¹zania
odpowiadaj¹ce problemom miast
i obszarów restrukturyzowa-
nych? Jak zrobiæ najlepszy u¿y-
tek z europejskich narzêdzi
polityki regionalnej i spójnoœci
w najbli¿szym okresie progra-
mowania 2007-
2013? W jaki
sposób antycypo-
waæ i przygoto-
wywaæ siê jak
najlepiej do sta-
wiania czo³a co-
raz silniejszej
konkurencji re-
gionów w nastêp-
nej perspektywie
finansowej zo-
rientowanej w
wiêkszym stop-
niu na rozwój
kapita³u ludzkie-
go?. Korzysta-
j¹c z okazji po-

£ódŸ dla Strategii Lizboñskiej
W dniu 23 lutego 2007 roku w Urzêdzie Miasta w £odzi odby³a siê z inspiracji pos³a do europarlamentu

Jana Ku³akowskiego robocza dyskusja na temat „£ódŸ dla Strategii Lizboñskiej”.
Dowiedzieliœmy siê o tym przy

okazji spotkania z chórem Hades
Band z Zespo³u Szkó³ im. H. Sien-
kiewicza z Pajêczna, który wyœpie-
wa³ Grand Prix II Miêdzypowia-
towego Festiwalu Kolêd i Pasto-
ra³ek w Dzia³oszynie. Dla przypo-
mnienia dodam, ¿e nagrod¹ by³
telewizor  LCD 32”, który zawis³
w Sali Unii Europejskiej.

To ju¿ 13 lat minê³o od chwili
powstania chóru, obecny sk³ad ze-
spo³u jest na samym pocz¹tku dro-
gi do bycia dobrym. Bardzo cie-
szy fakt, ¿e ta wieloletnia praca
zosta³a zauwa¿ona przez œrodki
masowego przekazu i mogliœmy
pokazaæ siê z tej w³aœnie strony.
- powiedzia³ opiekun chórzystów.
Trzeba dodaæ, ¿e cieszy du¿a iloœæ
chêtnych do nauki œpiewu oraz ich
chêci poœwiêcenia swojego wolne-
go czasu na trening œpiewu. Du¿o
potrzeba czasu zanim zespó³ taki

jak nasz osi¹gnie przyzwoit¹ for-
mê chóru. - doda³ pan A.Szczêsny.

Motywacj¹ jak zd¹¿y³em zauwa-
¿yæ nie jest praca na rzecz przy-
sz³ych nagród dla cz³onków chó-
ru, ale chêæ sprawdzenia swoich
mo¿liwoœci wokalnych. Zespó³
mocno siê skonsolidowa³ po zajê-
ciu pierwszego miejsca i otrzy-
maniu ufundowanego przez Cemen-
towniê Warta S.A. w Trêbacze-
wie telewizora i postanowi³ szli-
fowaæ formê do wyœpiewywania
jeszcze lepszych nagród, tak¿e
miêdzynarodowych. - podsumowa³
kapelmistrz.

Cieszymy siê, ¿e ustawiona tak
wysoko poprzeczka bêdzie zachê-
caæ innych uczniów do wstêpowa-
nia w szeregi chóru i sprawdza-
nia swoich mo¿liwoœci. Gratulu-
jemy zdobycia Grand Prix! Do
zobaczenia w salach koncertowych
Polski i œwiata.

zkk

W sk³ad chóru Hades Band wchodz¹: Joanna Andrysiak, Miriam Baran,
Monika Bzdak, Paulina  Charciarek, Katarzyna Cichowlas, Karolina
Go³êbiowska, Magdalena Gruszka, Ewelina  Grygiel, Ewelina Kwas,
Daria Kwiatkowska, Martyna Marchewka, Ola Marchewka, Justyna Mi-
zera, Martyna M³ynarska, Paulina  Nowicka, Karolina Paczyñska, Ewa
Paj¹k, Martyna Pochopieñ, Magdalena Pop³awska, Michalina Ró¿ewicz,
Marta Styczyñska, Sonia  Szafer, Daria Szmigiel, Barbara Wiktorowska,
Leszek Bartczak, Grzegorz Klimczak, Mateusz Wojtal, Marcin Wojtal,
S³awomir Zakrzewski

Kapelmistrz orkiestry górniczej z Cementowni Warta S.A.w Trêbaczewie Artur Szczêsny daje o sobie znaæ równie¿ i na innych polach muzycznej dzia³alnoœci.

Kapelmistrz w natarciuKapelmistrz w natarciu

bytu w £odzi goœcie z Francji
oraz prezydent £odzi Jerzy
Kropiwnicki z europos³em Ja-
nem Ku³akowskim wrêczyli na-
grody w konkursie plastycznym.
Na wystawê nagrodzonych prac
zaprasza wszystkich w imieniu
europos³a jego asystentka Mag-
dalena Netzel. Wystawê prac
mo¿na ogl¹daæ przez dwa ty-
godnie w Galerii Urzêdu Mia-
sta na ulicy Piotrkowskiej 87.


