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Co młodą artystkę pcha do wyko-
rzystania elementów sztuki ludo-
wej przy projektowaniu nowocze-
snych mebli i dywanów?
Moja przygoda z folklorem zaczęła 
się od projektu Createx, który pro-
mował to, co jest charakterystyczne 
dla naszego kraju i województwa. 
Wtedy zaczęłam interesować się 
sztuką ludową. Pojechałam do mu-
zeum w Łowiczu, by zgłębić temat 
„od podszewki”, przeanalizować 
co, jak i kiedy powstawało. Takie 
poszukiwania są dla mnie istotne, 
ponieważ wybieram wówczas detale, 
które uważam za inspirujące.

Nie obawiała się pani ryzyka, jakie 
niesie takie połączenie?
Nie, ponieważ styl boho i różne ele-
menty etniczne powracają w modzie 
i wnętrzach. Ludzie chcą kupować 
takie produkty. A ja jestem zachwy-
cona, ponieważ trzeba mieć w sobie 
sporo szaleństwa, żeby lubić i wy-
bierać właśnie takie rzeczy. Sama 
wierzę w moc kolorów. Obecnie pa-
nuje moda na szaro-białe wnętrza, 
których jest mnóstwo wokół. Tym-
czasem kolor daje energię i dobry 
nastrój. I tu dochodzimy do sedna 
mojego pomysłu. Jeśli w mieszka-
niu znajduje się choć jeden element 
utrzymany w intensywnych kolo-
rach, nadaje on wnętrzu uroku.

Pani zainteresowania koncentrują 
się głównie wokół wnętrz?
Zdecydowanie tak, ale mój świat to 
gobeliny.

I właśnie za cykl gobelinów dosta-
ła pani stypendium marszałka wo-
jewództwa łódzkiego.
Zgadza się. Nie chciałam iść w stronę 
robienia obiektów do wnętrz. Wymy-
śliłam, że będzie to kolekcja stricte 
dywanowa. Z gobelinem mam stycz-
ność od kilku lat. Zaczęłam kształcić 
się w Pracowni Innowacyjnego Wnę-
trza, Dywanu i Gobelinu w Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi. To miejsce, 
które daje znaczne możliwości ze 
względu na różne techniki projekto-
wania. Przy czym można wykonać 

rzeczy unikatowe, a także przezna-
czone do produkcji przemysłowej. 
A dywanami pasjonuję się od dawna 
i chcę się w tym realizować. Kolek-
cja, za którą otrzymałam stypendium, 
od początku miała być inspirowana 
wycinanką łowicką i opoczyńską.

Łowicka wycinanka jest znana i lu-
biana. A skąd wzięła się inspiracja 
wycinanką opoczyńską?
Wzory opoczyńskie są fascynują-
ce. Można czerpać z nich całymi 
garściami, przekładając klasyczne 

wzornictwo na zu-
pełnie nowe produk-
ty, dostosowane do 
współczesnego odbior-
cy. Te wzory są inne, 
geometryczne, ażurowe, 
niejednokrotnie zamknięte 
w kwadracie. Oczywiście wystę-
pują w nich także motywy powią-
zane z fauną i florą, ale zazwyczaj 
kojarzone są one ze sztuką Łowicza. 
Natomiast istota tkwi w szczegółach 
i akurat te szczegóły mnie zainspi-
rowały. Łowickie wzory są bardziej 

powszechne. A w opoczyńskich 
można znaleźć sporo elementów, 
które odpowiednio zaaranżowane 
mogą dodać niepowtarzalnego stylu 
i odrobiny szaleństwa. Na przykład 
w ubiorze opoczyńskim występuje 
pompon, który ja bardzo lubię i do-
daję do mebli.

Jest odzew na pani kolekcję?
I to spory. Dzwonią do mnie różne 
osoby, pytając o możliwość zakupu. 
Widać moja wizja odważnych ko-
lorów jednak trafia do ludzi. Choć 
początkowo miałam obawy, czy to 
nie jest zbyt ryzykowne, że może 
nikt tego nie kupi.

Rozmawiał Maciej Petrycki
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Nasz folklor jest fascynujący

Rozmawiamy z Aleksandrą Bonikowską, stypendystką marszałka województwa łódzkiego, o jej kolekcji dywanów 
i mebli inspirowanej łowicką i opoczyńską wycinanką ludową.

Aleksandra Bonikowska skończyła studia na Wydziale Sztuk Projektowych na kierunku tkanina 
i ubiór w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Projekt zakłada 
stworzenie kolekcji dywanów inspirowanych łowicką i opoczyńską wycinanką ludową

Fot. SEB

Relacja z wręczenia stypendiów zdolnym 
uczniom i studentom na str. 6

 
Artystka wykorzystuje 

motywy ludowe do tworzenia 
współczesnych mebli

Jest plan na to, jak poradzić sobie z odpadami
Sejmik uchwalił Wojewódzki 
Plan Gospodarki Odpadami 
na lata 2019-2025 
z uwzględnieniem lat 
2026-2031. Ten ważny dla 
regionu dokument zawiera 
analizę stanu aktualnego, 
prognozę dotyczącą ilości 
wytwarzanych odpadów 
w województwie, a także 
cele i kierunki działań 
na najbliższe lata.

Powstaną nowe instalacje do zago-
spodarowania odpadów, wojewódz-
two łódzkie stawia również na eduka-
cję ekologiczną służącą ograniczeniu 

wytwarzania odpadów i zwiększeniu 
ich selektywnego zbierania.

– Koncepcja gospodarki odpadami 
jest niezwykle istotna. Plan został na-
leżycie przygotowany, mimo iż jego 
stworzenie nie było łatwe. Moim zda-
niem zasługuje na pozytywną ocenę  
– mówił radny Paweł Sałek podczas se-
sji, na której Sejmik przyjął dokument.

Jak podaje GUS, w województwie 
łódzkim każdy mieszkaniec produkuje 
347 kilogramów odpadów komunal-
nych rocznie. Podstawą zagospoda-
rowania odpadów jest szeroko rozwi-
nięty system selektywnego zbierania 
w powiązaniu z funkcjonowaniem 
tzw. PSZOK-ów, czyli punktów se-

lektywnego zbierania odpadów komu-
nalnych. W ten sposób możliwe będzie 
osiągniecie założonych poziomów 
recyklingu papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła. Plan zakłada rów-
nież sukcesywne zwiększenie poziomu 
recyklingu. W 2035 roku ma wynosić 
65 procent masy składowanych odpa-
dów komunalnych. Obecnie według 
szacunków wynosi ok. 39 procent.

Jednym ze sposobów na zmniejsze-
nie ilości śmieci ma być ograniczenie 
marnotrawienia żywności. Przyczynić 
mają się do tego działania edukacyj-
ne oraz informacyjne dotyczące ra-
cjonalnego planowania zakupów spo-
żywczych. Planowana jest też między 

innymi budowa 56 punktów selek-
tywnego zbierania odpadów komu-
nalnych, 9 instalacji do doczyszczania 
selektywnie zebranych frakcji odpa-
dów, 18 instalacji do przetwarzania 
odpadów zielonych i innych bioodpa-
dów, 5 instalacji do recyklingu odpa-
dów. W planach jest również budowa 
5 instalacji komunalnych do mecha-
niczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów niesegregowanych.

Jak mówi Andrzej Górczyński, czło-
nek zarządu województwa łódzkie-
go, plan zawiera również istotny dla 
mieszkańców załącznik dotyczący 
sposobów usunięcia i unieszkodliwie-
nia wyrobów zawierających azbest.

– Przygotowany przez nas doku-
ment został pozytywnie zaopiniowa-
ny między innymi przez Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska oraz dyrektorów 
regionalnych zarządów gospodarki 
wodnej w Poznaniu i Warszawie – do-
daje Andrzej Górczyński. MM

347 kg 

tyle rocznie wytwarza odpadów 
jeden mieszkaniec naszego 

regionu. Województwo łódzkie 
stawia między innymi na edukację 
ekologiczną służącą ograniczeniu 

wytwarzania odpadów 
i zwiększeniu ich selektywnego 

zbierania
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JACEK GRABARSKI

Centrum Rozwoju Kompetencji zo-
stało otwarte 23 września. W inaugu-
racji oprócz marszałka uczestniczy-
li między innymi współorganizator 
szkoły Wojciech Dąbrowski, prezes 
zarządu PGE Polskiej Grupy Energe-
tycznej, Waldemar Buda, wicemini-
ster funduszy i polityki regionalnej. 
Samorząd województwa łódzkiego 
reprezentowała również wiceprze-
wodnicząca Sejmiku Aneta Niedź-
wiecka.

– Powołaliśmy jedną z najnowocze-
śniejszych szkół zawodowych w cen-
tralnej Polsce. To powód do dumy, 
ponieważ placówka uczy w branżach, 
które w perspektywie najbliższych lat 
będą wpływać na kształt rynku pracy 
regionu łódzkiego – mówił marszałek 
Grzegorz Schreiber.

– Wspólnie z Urzędem Marszałkow-
skim stworzyliśmy przestrzeń przyja-

zną nauce – powiedział Wojciech Dą-
browski, prezes zarządu PGE Polskiej 
Grupy Energetycznej. – To kluczowy 
element działań przygotowanych przez 
PGE w ramach sprawiedliwej transfor-
macji regionu bełchatowskiego.

List intencyjny w sprawie utworze-
nia szkoły marszałek Schreiber oraz 
prezes Dąbrowski podpisali 18 marca. 
Na organizację szkoły, w tym urzą-
dzenie i wyposażenie sal, samorząd 
województwa zabezpieczył w budże-
cie milion złotych. PGE przekazała 
i wyremontowała budynek. Do dys-
pozycji słuchaczy są trzy nowoczesne 
sale wykładowe i znakomicie wypo-
sażona pracownia OZE. Szkolenia 
i kursy prowadzić będą specjaliści 
praktycy.

Przez całe wakacje trwał nabór 
chętnych do zdobycia nowych kwa-
lifikacji. Naukę w CRK rozpoczęło 
250 słuchaczy. 120 z nich na sztan-
darowym kierunku: technik urzą-

dzeń odnawialnych źródeł energii, 
na którym powstały trzy grupy. Po-
zostali będą się kształcić w zawo-
dach: technik informatyk, technik 
programista, technik automatyk 
i technik spawalnictwa. Na więk-
szości profili nauka będzie trwała 
rok. Oprócz kwalifikacyjnych kur-
sów zawodowych planowane jest 
też uruchomienie szkoleń doskona-
lących. To tak zwane kursy umiejęt-
ności zawodowych.

– Chciałbym, aby Bełchatów po-
został energetycznym sercem Pol-
ski. W ciągu dekady w okolicach 
miasta powstaną farmy wiatrowe 
o mocy 100 MW, farmy fotowolta-
iczne o mocy 300 MW, magazyny 
energii – wylicza prezes Dąbrowski. 

– Zrobiliśmy wspólnie pierwszy, 
bardzo ważny krok ku transforma-
cji okręgu bełchatowskiego w Do-
linę Krzemową – dodaje marszałek 
Schreiber. ■

- Zrobiliśmy pierwszy krok ku transformacji okręgu bełchatowskiego w Dolinę 
Krzemową – mówił podczas otwarcia CRK marszałek Grzegorz Schreiber

Do dyspozycji słuchaczy są trzy nowoczesne sale wykładowe i znakomicie 
wyposażona pracownia OZE

Fot. PW
Fot. PW

Szkoła zawodów 
przyszłości otwarta 

Centrum zapewnia możliwość kształ-
cenia i rozwoju kwalifikacji pra-
cowników branży energetycznej, 
przebranżowienia pracowników sek-
tora energetyki konwencjonalnej oraz 
mieszkańców regionu łódzkiego zain-
teresowanych zmianą lub zdobyciem 
nowych kwalifikacji. Program nauki 
obejmuje szeroko pojętą problematy-
kę odnawialnych źródeł energii - ich 
zasobów, pozyskiwania, projektowa-
nia i wykorzystywania w dziedzinie 
energetyki słonecznej, wiatrowej, geo-
termalnej, energetyki wodnej. Nauka 
obejmie także zagadnienia dotyczące 
technologii odnawialnych źródeł ener-
gii, ekologicznych skutków przetwarza-
nia energii, podstaw prawnych ochrony 
środowiska i rozwoju energetyki odna-
wialnej w Polsce i na świecie. Słucha-
cze zdobędą również m.in. kompeten-
cje menedżerskie, w tym budowania 
zaangażowania i motywacji zespołu. 
Prowadzone będą zajęcia z technicz-
nego języka angielskiego. Katalog do-
stępnych kursów będzie uwzględniał 
potrzeby pracowników Grupy PGE oraz 
lokalnego rynku pracy.

Pięć centrów rozwoju edukacji (CRE) powstało z początkiem roku 
szkolnego w województwie łódzkim. Zmiana usprawni działanie 
placówek, które weszły w skład CRE, czyli głównie bibliotek 
pedagogicznych i wojewódzkich ośrodków doskonalenia 
nauczycieli.

ALEKSANDRA STAŃCZYK

Decyzję o powołaniu centrów Sej-
mik Województwa Łódzkiego podjął 
podczas sesji 27 sierpnia 2021 roku. 
W skład centrów rozwoju edukacji 
weszły biblioteki pedagogiczne i wo-
jewódzkie ośrodki doskonalenia na-
uczycieli, czyli instytucje, które re-
alizują podobne zadania, skierowane 
do nauczycieli. Centra są zlokalizo-
wane w miastach, w których do tej 
pory działały zarówno biblioteki pe-
dagogiczne z filiami, jak i WODN-y, 
czyli: w Piotrkowie Trybunalskim, 
Sieradzu, Skierniewicach, Zgierzu 
i Łodzi.

Ponadto w skład łódzkiego i zgier-
skiego CRE wejdzie Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego.

Jak podkreślał podczas sesji Sej-
miku Artur Michalak, dyrektor De-
partamentu Kultury i Edukacji, filie 
bibliotek pedagogicznych pozostaną 
w większości w dotychczasowych 
siedzibach. Jedynym wyjątkiem jest 
filia sieradzkiej biblioteki w Brono-
wie. Obiekt, w którym znajdują się 
obecnie Izba Pamięci Marii Konop-
nickiej i Izba Zbiorów Oświatowych 
zostanie zrewitalizowany, a jego 
oferta rozszerzona. 

Wprowadzone 1 września zmiany 
oznaczają poprawę warunków loka-
lowych, a także możliwość wspólne-
go korzystania ze sprzętu i pomocy 
dydaktycznych. Wicemarszałek wo-

jewództwa Zbigniew Ziemba zapew-
nia, że powołanie centrów w żaden 
sposób nie dotknie pracowników, 
a jedynie usprawni działanie placó-
wek i dostosuje do współczesnych 
wymogów edukacji.

– Duży może więcej – dodaje. 
– Głównym celem tej reformy jest 
stworzenie nowoczesnych instytu-
cji, służących wsparciu jednostek 
systemu oświaty w województwie 
łódzkim, a także zwiększenie możli-
wości doskonalenia warsztatu pracy 
i podnoszenie kwalifikacji przez na-
uczycieli i doradców metodycznych. 
Poza tym powołanie CRE ułatwi 
współpracę przy budowaniu i reali-
zacji strategii oświatowej wojewódz-
twa łódzkiego. Umożliwi realizację 
projektów skierowanych do uczniów 
i słuchaczy województwa łódzkiego. 

Wicemarszałek województwa za-
pewnia, że powołanie centrów roz-
woju edukacji to wyraz docenienia 
wagi i znaczenia jakości naucza-
nia w szkołach i placówkach z tere-
nu województwa łódzkiego. Pomoc 
ze strony nowoczesnych i uzupeł-
niających się we współpracy placó-
wek doskonalenia nauczycieli oraz 
bibliotek pedagogicznych pozwoli 
na odpowiednie wsparcie nauczy-
cieli w ich codziennej pracy dydak-
tycznej oraz rozwijanie kompeten-
cji zawodowych, dostosowanych 
do współczesnych zmian w szkol-
nictwie. ■

W Łódzkiem powstały centra 
rozwoju edukacji, czyli duży 
może więcej

– Główny cel tej reformy to stworzenie nowoczesnych instytucji, służących 
wsparciu jednostek systemu oświaty. Chcemy też dać nauczycielom jak 
najlepsze możliwości podnoszenia kwalifikacji – mówi Zbigniew Ziemba 
wicemarszałek województwa łódzkiego

W Rogowcu koło Bełchatowa już działa Centrum Rozwoju 
Kompetencji. Będą się tu kształcić specjaliści od odnawialnych 
źródeł energii, a także automatyki czy informatyki. – Stąd będą się 
wywodzić najlepsi specjaliści nowoczesnych branż – zapowiada 
marszałek Grzegorz Schreiber.
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Łódzkie wspiera walkę z ASF
Samorząd Województwa 
Łódzkiego przekazał 
100 tysięcy złotych 
na szkolenia dla rolników 
dotyczące przeciwdziałania 
afrykańskiemu pomorowi 
świń. Dotację otrzymał Łódzki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Bratoszewicach.

Umowę w tej sprawie podpisali pod 
koniec sierpnia Andrzej Górczyński, 
członek zarządu województwa łódz-
kiego i Tomasz Kopera, dyrektor Łódz-
kiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 
Dzięki wsparciu ŁODR zorganizuje 

szkolenia, podczas których zaprezen-
towane zostaną sposoby rozpowszech-
niania się ASF oraz metody ochrony 
przed wirusem. Uczestnicy szkoleń 
otrzymają również pakiety zawierają-
ce m.in. środki dezynfekujące.

– To szkolenia, które pomogą rol-
nikom w walce z tym niebezpiecz-
nym dla trzody wirusem – mówił 
podczas podpisania umowy Andrzej 
Górczyński, członek zarządu woje-
wództwa łódzkiego. W przekaza-
niu dotacji uczestniczyli radni wo-
jewódzcy Alicja Antczak i Janusz 
Ciesielski.

Maciej Mroczyński
Umowę podpisał Andrzej Górczyński, członek zarządu województwa łódzkiego (drugi z lewej) w asyście radnych 
wojewódzkich Alicji Antczak (w środku) oraz Janusza Ciesielskiego (drugi z prawej)

Już 165 milionów złotych przeznaczył zarząd województwa łódzkiego na wsparcie dla szpitali w walce 
z epidemią koronawirusa w naszym regionie. Mieszkańcy, którzy już chorowali na COVID-19, mogą skorzystać 
z regionalnego programu rehabilitacji, przygotowanego przez samorząd województwa.

MACIEJ PETRYCKI

55 milionów złotych – to dodatko-
wa kwota, którą zarząd wojewódz-
twa przeznaczył na realizowany przez 
Urząd Marszałkowski projekt służą-
cy zapobieganiu rozprzestrzeniania 
się wirusa SARS-CoV-2 i zwalczaniu 
COVID-19. Projekt jest realizowany 
za pieniądze z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego WŁ i współfinan-
sowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

OCHRONA DLA PERSONELU 
MEDYCZNEGO
Dodatkowy zastrzyk gotówki pozwoli 
wesprzeć 35 placówek leczniczych, 
w tym szpitale wojewódzkie i powia-
towe czy Wojewódzką Stację Ratow-
nictwa Medycznego w Łodzi. To waż-
ne wsparcie w związku z rozpędzającą 
się czwartą falą epidemii koronawi-
rusa. Pieniądze zostaną przeznaczone 
na środki ochrony indywidualnej dla 
personelu medycznego. Zaplanowa-
ny został zakup około 52 mln sztuk 
rękawic, 5 mln maseczek, 400 tys. 
fartuchów, 500 tys. kombinezonów 
ochronnych, 12 tys. gogli, 8 tys. przył- 
bic. Spora część zakupów już zosta-
ła zrealizowana, trwa ich dystrybu-
cja. Dotychczas ze środków unijnych 
przekazano podmiotom leczniczym 
18,4 mln sztuk środków ochrony in-
dywidualnej na kwotę 31 mln zł.

Na walkę z pandemią CO-
VID-19 przeznaczone zostały także 
środki z budżetu województwa łódz-
kiego. W tym roku zabezpieczono 
5 mln zł na zakupy środków ochrony 
indywidualnej. Dotychczas dla pod-

miotów leczniczych zakupiono 23 tys. 
kombinezonów, 112 tys. fartuchów, 
2,9 mln rękawic, 300 tys. czepków 
i blisko 200 tys. masek.

REHABILITACJA 
PO KORONAWIRUSIE
Samorząd województwa nie zapomi-
na także o mieszkańcach, którzy cho-
rowali na COVID-19 i mają kłopo-
ty z odzyskaniem pełnej sprawności. 
Mogą oni skorzystać z regionalnego 
programu rehabilitacji. Opracowany 
w ramach programu projekt nosi na-
zwę „Łódzkie Centrum Postcovido-
we”. Potrwa do roku 2023. Realizuje 
go Wojewódzki Ośrodek Medycyny 
Pracy, a partnerami są szpitale woje-
wódzkie w Zgierzu i Bełchatowie oraz 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Pabian-Med z Pabianic.

Dlaczego to jest ważne? Ponieważ 
konsekwencją zakażenia koronawiru-

sem i przebycia COVID-19 bywają 
dolegliwości oddechowe, ciągłe zmę-
czenie, a nawet depresja. Pacjenci 
pozostawieni bez fachowej pomocy 
mogą przypłacić to poważnymi kło-
potami zdrowotnymi.

Podczas rehabilitacji lekarz prowa-
dzący zbierze wywiad i zapozna się 
z dokumentacją medyczną pacjenta.

– Niezbędne będzie także wyko-
nanie badań RTG klatki piersiowej, 
spirometrii spoczynkowej, EKG, 
morfologii krwi obwodowej, ozna-
czenia parametrów układu krzepnię-
cia. Po diagnostyce pacjent zostanie 
skierowany na konsultacje specjali-
styczne dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb – wylicza dr Monika 
Parys, lekarka z oddziału rehabilitacji 
szpitala wojewódzkiego w Zgierzu.

O skierowania mogą wystąpić pa-
cjenci pełnoletni, a kwalifikacja nastą-
pi nie później niż 12 miesięcy od za-

kończenia izolacji. Lekarze i personel 
medyczny będą pomagać zgłaszają-
cym się mieszkańcom jak najszyb-
ciej. Rehabilitacja będzie dostoso-
wana do potrzeb pacjentów, jednak 
podstawowym trybem będzie lecze-
nie ambulatoryjne. Po zakończeniu 
rehabilitacji przewidziano konsulta-
cje ze specjalistami, którzy określą 
dalsze sposoby postępowania.

Jak dodaje Maciej Kania, wicedy-
rektor Departamentu Europejskiego 
Funduszu Społecznego w Urzędzie 
Marszałkowskim, projekt „Łódzkie 
Centrum Postcovidowe” został opra-
cowany przy współpracy z eksperta-
mi i pozytywnie zaopiniowany przez 
Agencję Oceny Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji.

– Uruchomienie projektu kosztuje 
ponad 16 milionów złotych zł. Środ-
ki na realizację pochodzą z Unii Eu-
ropejskiej – mówi Maciej Kania. ■

Gotowość przed czwartą falą pandemii
Fot. SEB

Z programu rehabilitacji pocovidowej skorzysta blisko 3000 mieszkańców województwa łódzkiego

Fot. m
ap

PIOTR ADAMCZYK, 
WICEMARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 
I RADNY SEJMIKU: 

– Dzięki programowi z tej ważnej 
formy pomocy skorzysta blisko trzy 
tysiące mieszkańców wojewódz-
twa. Lekarze zadbają między inny-
mi o poprawę kondycji pacjentów, 
o zmniejszenie poziomu duszności 
i przewlekłego zmęczenia, a także 
będą walczyć z lękami i zaburzenia-
mi nastroju, na które bardzo często 
narzekają pacjenci, którzy przeszli 
COVID-19.

TAK MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ 
NA REHABILITACJĘ
Mieszkańcy województwa mogą zapisać 
się do programu, telefonując do Wojewódz-
kiego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi  
(nr tel. 42 27 21 914 lub 505 511 566) lub bez-
pośrednio w rejestracji przy ul. Aleksandrow-
skiej 61/63. Zapisać można się też wysyłając 
email na adre: lcp@wompcpl.eu
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BEATA GRASZKA

Nawałnica, która przeszła nad powia-
tem łowickim w nocy z 14 na 15 lip-
ca zrywała dachy, wyrywała drze-
wa z korzeniami. Zalane zostały 
miasta, dziesiątki tysięcy osób nie 
miało prądu. W tę dramatyczną noc 
straż pożarna z powiatu łowickie-
go odebrała ponad 250 zgłoszeń. 
W ciągu 10 następnych dni liczba 
interwencji wzrosła do 700. Zwy-
kle sięga około 1300 zgłoszeń…  
rocznie.

Najbardziej dramatyczna była sy-
tuacja w gminie Kiernozia. Wichura 
uszkodziła tam ponad 100 budyn-
ków, połowa z nich miała zerwane 
dachy. Równie poważne szkody na-
wałnica wyrządziła w gminach Chą-
śno i Zduny.

– Strasznie się baliśmy, nikt z nas 
nie wiedział, co się dzieje – opowia-
da Katarzyna Gluba. – Mama krzyk-
nęła, że zerwało dach domu. Woda 
zaczęła zalewać pokój. Dach pofru-
nął razem z krokwiami i deskami. 
Blachę i krokwie znaleźliśmy pra-
wie pół kilometra dalej. Były wbite 
w ziemię jak oszczepy. Zalany został 
pokój. Meble, panele, ściany zostały 
zniszczone.

Jak dodaje pani Katarzyna, wichura 
uszkodziła dachy w czterech budyn-
kach należących do rodziny. Razem 
z kominami. W domku letniskowym 

szczyt został wepchnięty do środka. 
Trampolina obciążona 150-kilogra-
mowymi workami pofrunęła kilka-
naście metrów.

– Trzysta metrów od nas jest dom 
ludowy, z którego zerwało dwie 
blachy. Jedna z tych blach znalazła 
się przed naszym domem okręcona 
na drzewie jak harmonijka. Wyjście 
po wichurze i zobaczenie strat było 
przerażające – wspomina Katarzy-
na Gluba.

W powiecie łowickim przy usu-
waniu skutków nawałnicy pracowa-
ło ponad tysiąc strażaków. Pomaga-
li przy naprawie dachów, usuwali 
powalone drzewa, wypompowywa-
li wodę z domów. Z bilansem strat 
i potrzeb zapoznał się na miej-
scu marszałek województwa łódz-
kiego Grzegorz Schreiber. Odwie-
dził m.in. gminy Kiernozia i Zduny, 
czyli te, które najbardziej ucierpia-
ły podczas burz w powiecie łowic-
kim. Towarzyszył mu Waldemar 
Wojciechowski, szef klubu radnych 
Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku 
WŁ. Obaj spotkali się z mieszkańca-
mi, strażakami i samorządowcami, 
w tym starostą łowickim Marcinem  
Kosiorkiem.

Na wsparcie przy usuwaniu skut-
ków nawałnicy radni Sejmiku Woje-
wództwa Łódzkiego na nadzwyczaj-
nej sesji przyznali po 100 tys. zł dla 
gmin: Bielawy, Zduny i Kiernozia 

w pow. łowickim oraz gminy Bedlno 
w pow. kutnowskim.

– Jak żyję nie widziałem tylu po-
łamanych i przewróconych drzew, 
zerwanych dachów. Dlatego po kon-
sultacjach z mieszkańcami i włoda-
rzami dotkniętych żywiołem gmin 
doszedłem do wniosku, by z klubem 
Prawa i Sprawiedliwości zaapelować 
do marszałka o przyznanie pomocy 
na usuwanie skutków nawałnic – mó-
wił podczas sesji radny Waldemar 
Wojciechowski.

Wniosek złożony przez klub PiS 
został przyjęty jednogłośnie. Wszyst-
kie samorządy złożyły także wnioski 
o pomoc rządową na łączną kwotę 
ok. 2,5 mln zł.

W gminie Zduny część środków 
od samorządu województwa zo-
stała przeznaczona na wyposaże-
nie dla ochotniczej straży pożarnej. 
Wsparcie dla strażaków-ochotników, 
którzy zawsze z wielkim zaanga-
żowaniem biorą udział w akcjach 
ratujących życie i dobytek mieszkań-
ców regionu, zapowiada również sa-
morząd województwa. W 2022 roku 
planowane jest udzielenie pomocy 
finansowej lokalnym samorządom 
w formie dotacji przeznaczonych 
na zakup sprzętu dla ochotniczych 
straży pożarnych. Ma to wzmocnić 
potencjał jednostek OSP i przyczynić 
się do zwiększenia bezpieczeństwa 
mieszkańców Łódzkiego. ■

Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz Waldemar 
Wojciechowski, szef klubu radnych PiS  w Sejmiku WŁ nazajutrz po burzy 
odwiedzili m.in. gminy Kiernozia i Zduny w powiecie łowickim

Wichura łamała drzewa i wyrywała ciężkie, betonowe słupy energetyczne

Zniszczony dach na budynku gospodarczym i kawałki blachy z oddalonego o 400 metrów domu ludowego wbite w ziemię Zalane poddasze domu Katarzyny Gluby

Tę dramatyczną noc zapamiętamy na długo
– To była chwila. Uderzenie z ogromną siłą. Trudno to wyrazić słowami. Wszyscy zgromadziliśmy się w jednym 
pokoju na parterze i czekaliśmy na najgorsze – opowiada Katarzyna Gluba ze Złakowa Borowego w gminie 
Zduny. Chociaż od tych wydarzeń minęły ponad trzy miesiące, głos pani Katarzyny drży. 

Fot. SEB
Fot. SEB

Fot. Arch. pryw.

Fot. Arch. pryw.



www.lodzkie.pl6

Magda wciąż nie może się zdecydować: harfa czy fortepian. Na razie ma sukcesy, grając na jednym 

i drugim instrumencie. Maciek chciałby rozwijać swoje zdolności językowe w Kanadzie i krajach 

Dalekiego Wschodu. Natalia, która chce być lekarzem, już uczestniczy w akcjach i projektach 

na rzecz osób potrzebujących, angażuje się w wolontariat. To młodzi ludzie, którzy otrzymali 

stypendia naukowe i artystyczne od marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Młodzi, zdolni, pracowici. I z Łódzkiego

JACEK GRABARSKI

– Jesteście tutaj, bo potrafiliście sko-
rzystać ze swojego talentu – chwalił 
wyróżnionych marszałek podczas 
gali w Filharmonii Łódzkiej.

Nagrodzonych zostało łącznie 
70 osób, które otrzymały jednora-
zowe stypendia marszałka Woje-
wództwa Łódzkiego za osiągnięcia 
artystyczne i naukowe. Marszałko-
wi podczas wręczania towarzyszył 
radny Dariusz Rogut, przewodniczą-
cy Komisji Nauki, Kultury i Sportu 
Sejmiku Województwa Łódzkiego. 
Stypendia artystyczne otrzymało 
czternaścioro uczniów szkół mu-
zycznych i pięcioro reprezentan-
tów sztuk wizualnych – grafików, 
projektantów ubioru, filmowców, 
plastyków.

– Zacząłem grać jedenaście lat temu 
– opowiada Piotr Lasota, uczeń V kla-
sy Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Zduńskiej Woli, skrzypek solista 
i kameralista. – Skrzypcom poświę-
cam dużo czasu. Żeby osiągać suk-
cesy, trzeba pracować.

Wyróżnienia otrzymali również 
„młodzi twórcy”, czyli studenci, ma-
jący na swoim koncie już dorobek ar-
tystyczny, który został doceniony. Sty-
pendia te otrzymały trzy osoby, m.in. 
za stworzenie kolekcji dywanów in-
spirowanych łowicką i opoczyńską 
wycinanką ludową czy nagranie pieśni 
Mieczysława Karłowicza w aranżacji 
jazzowej. Na stypendia artystyczne za-
rząd Województwa Łódzkiego prze-
znaczył 70 tysięcy złotych.

Stypendia naukowe trafiły 
do 25 uczniów i 23 studentów. Łączna 

wartość nagród wyniosła 150 tys. zł. 
Wyróżnieni uczniowie to nie tylko 
pasjonaci w swoich dziedzinach, 
olimpijczycy i zwycięzcy konkur-
sów przedmiotowych, ale również 
młodzi ludzie zaangażowani w wo-
lontariat, aktywni społecznie.

Zuzanna Jackowska, uczennica 
II klasy II LO im. Bohaterów Wrze-
śnia w Żychlinie, otrzymała stypen-
dium za udział w konkursach oraz 
olimpiadach o tematyce biologiczno-
-chemicznej i ekologicznej. – Repre-
zentowałam też szkołę, pomagając 
zwierzętom z Fundacją Cztery Łapy 
Żychlin. Pomagałam również dzie-
ciom w nauce – dodaje.

Nagrodzeni studenci już udziela-
ją się w pracy naukowej, prowadzą 
własne projekty czy badania kli-
niczne. ■

Złote usta Kacpra Pałczyńskiego
Specjalną nagrodę marszałka woje-
wództwa łódzkiego otrzymał Kac-
per Pałczyński, zwycięzca ogólno-
polskich konkursów krasomówczych. 
Jego umiejętności pięknego mówienia 
mogli docenić także uczestnicy gali. 
W swoim wystąpieniu przedstawił on 
Łódź przez pryzmat filmowej historii. 
Kacper nie przemawia, on hipnotyzu-
je. Podczas występu trudno oderwać 
od niego wzrok.

– Już w szkole podstawowej zaczą-
łem brać udział w konkursach. Na po-
czątku wychodziło różnie, ale z bie-

giem czasu zdobywałem doświadczenie  
– opowiada krasomówca z Łódzkiego.

Od października Kacper będzie 
studiować finanse i rachunkowość.  
– Może się wydawać, że nudny finan-
sista nie potrzebuje dobrze mówić, 
a jednak nawet w bankowości trzeba 
czasem przedstawić jakąś prezentację 
czy przekonać audytorium do pomy-
słu – mówi. 

Nagrodę marszałka Kacper zamie-
rza przeznaczyć na organizację samo-
dzielnego życia studenckiego.

Aleksandra Stańczyk

STYPENDIA 
I NAGRODY RÓWNIEŻ 
DLA NAJLEPSZYCH 
SPORTOWCÓW 
I SZKOLENIOWCÓW 

Ponad 600 tysięcy złotych 
przeznaczył w tym roku 
Zarząd Województwa 
Łódzkiego na stypendia 
dla młodych sportowców 
z naszego regionu i nagrody 
dla ich trenerów. 

W tym roku po raz pierwszy na-
grody i stypendia zostały przy-
znane na nowych zasadach. Sty-
pendia przyznano zawodnikom 
uprawiającym dyscypliny, znaj-
dujące się w programie igrzysk 
olimpijskich i paraolimpijskich, 
którzy wywalczyli medale mi-
strzostw Polski, Europy lub świata 
w kategoriach wiekowych: junior 
młodszy i junior. Uhonorowanych 
zostało 167 zawodników, którzy 
będą mieli wypłacane stypen-
dium przez 9 miesięcy w wysoko-
ści od 270 zł do 430 zł miesięcz-
nie. Łączna suma przyznanych 
stypendiów z budżetu wojewódz-
twa łódzkiego wynosi 462.960 zł. 
Nagrodzonych zostało również 
59 szkoleniowców, którzy jed-
norazowo otrzymali od 2100 zł 
do 3500 zł. Łączna suma nagród 
przyznanych trenerom wyniosła  
148.500 zł.

Dariusz Kulas

Fot. SEB

NASI STYPENDYŚCI
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Powstanie jeszcze jeden tunel pod Łodzią
Biura Projektów Metroprojekt 
oraz Sud Architekt Polska 
zaprojektują tunel, z którego 
będą korzystać pociągi kolei 
dużych prędkości.

Według Marcina Horały, pełnomoc-
nika rządu do spraw Centralnego Por-
tu Komunikacyjnego, projektowanie 
tunelu kolei dużych prędkości na za-

chód od dworca Łódź Fabryczna roz-
pocznie się jeszcze w tym roku. O ile 
nie będzie odwołań od rozstrzygnię-
cia przetargu. Jeśli będą,  procedura 
się przedłuży.

Czym jest tunel dla kolei szybkich 
prędkości? To budowla przeznaczo-
na jedynie dla pociągów dalekobież-
nych. Obecnie w Łodzi trwają prace 
przy drążeniu podziemnych przejaz-

dów łączących dworce Łódź Fabrycz-
na, Kaliska i Żabieniec, ale tunel ko-
lei dużych prędkości nie ma z tym 
nic wspólnego. 

Ten tunel będzie miał cztery kilo-
metry. Bieg rozpocznie pod dwor-
cem Łódź Fabryczna, dalej w okolice 
Łodzi Kaliskiej, pod ul. Bratysław-
ską, a jego wylot planowany jest przy 
przystanku Lublinek. Dalej trasa prze-

biegać będzie w kierunku Sieradza. 
Tunel jest jednym z najważniejszych 
elementów szybkiego systemu komu-
nikacyjnego dla Centralnego Portu 
Komunikacyjnego, czyli nowocze-
snego lotniska, które powstaje w gmi-
nie Baranów. Dlaczego? Szybka kolej 
połączy Warszawę z Łodzią, Pozna-
niem i Wrocławiem, a w perspekty-
wie z Berlinem i Pragą.

Projekt tunelu kosztuje 73,6 mln zł. 
Co ciekawe, projektanci i inżynierowe 
poważnie rozważają możliwość budo-
wy tunelu z pomocą pracujących już 
w Łodzi maszyn TBM, które drążą 
obecnie tunel średnicowy pod mia-
stem. Tunel ma zostać wybudowany 
do 2027 roku. Czas podróży między 
Łodzią a Warszawą ma się skrócić 
z 80 min obecnie do 45 minut. MP

MACIEJ PETRYCKI

Umowa, dzięki której Łódź otrzy-
ma to niebagatelne wsparcie, zosta-
ła już podpisana przez marszałka 
województwa łódzkiego Grzego-
rza Schreibera. Dotacja pochodzi 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, ale także z budże-
tu państwa. Rząd Mateusza Mo-
rawieckiego przekazał na ten cel 
10 milionów złotych.

Projekt obejmuje przebudowę 
linii tramwajowej wzdłuż uli-
cy Przybyszewskiego - od pla-
cu im. Reymonta, czyli miejsca, 
gdzie Przybyszewskiego odcho-
dzi od Piotrkowskiej, do posesji 
nr 42 w pobliżu skrzyżowania z ul. 

Kilińskiego. Co dokładnie zosta-
nie zrobione? Przebudowane zo-
staną nie tylko tory, ale i jezdnia 
z chodnikami oraz zjazdami do po-
sesji. Powstaną nowe przystanki 
i oświetlenie. Torowisko ma zostać 
wydzielone.

Największym przedsięwzięciem 
będzie jednak budowa dwóch wia-
duktów drogowych i tramwajowego 
w ulicy Przybyszewskiego nad tora-
mi kolejowymi w pobliżu ulic Niciar-
nianej i Papierniczej. Wiadukty, po 
których łodzianie jeżdżą obecnie, są 
w złym stanie technicznym, dlatego 
zostaną rozebrane. Przy okazji toro-
wisko zostanie zmodernizowane aż 
do ulicy Lodowej. Powstaną wspólne 
przystanki dla autobusów i tramwa-

jów. Przy wiadukcie staną parkingi 
dla rowerów.

Prace rozpoczną się od rozbiórki 
północnej części połowy wiaduktu. 
Są zaplanowane na trzeci lub czwarty 
kwartał tego roku. Wiąże się to z trud-
nościami dla kierowców, a wykonawca 
musi ustalić nową organizację ruchu 
nie tylko dla samochodów osobowych, 
ale również dla połączeń kolejowych.
 ■

137,5 mln zł 
będzie kosztowała przebudowa 

ul. Przybyszewskiego. Termin 
zakończenia inwestycji został 

zaplanowany na rok 2023

Największym przedsięwzięciem będzie budowa dwóch wiaduktów nad torami kolejowymi w pobliżu ulic Niciarnianej i Papierniczej

Fot. TR

To już kolejna w ostatnich miesiącach potęż-

na dotacja na inwestycje w Łodzi. W marcu 

Grzegorz Schreiber, marszałek Województwa 

Łódzkiego podpisał umowę na dofinansowanie 

rewitalizacji Księżego Młyna. Miasto Łódź, któ-

re będzie realizować to zadanie, otrzyma ponad 

13,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i blisko pół miliona złotych z bu-

dżetu państwa.

Pieniądze pozwolą na wyremontowanie 

ośmiu budynków przy ulicach: Przędzalnianej, 

Fabrycznej i Księży Młyn, odnowione zostaną 

podwórka, przebudowana będzie ul. Fabryczna. 

Rewitalizacją zostaną objęte ponad 2 hektary 

powierzchni Łodzi. Prace powinny się zakoń-

czyć do 2023 roku.

Z kolei w kwietniu marszałek Grzegorz Schre-

iber podpisał umowy na dofinansowanie dwóch 

instytucji kultury mających swoje siedziby 

w łódzkim kompleksie EC1: Narodowego Cen-

trum Kultury Filmowej i Centrum Komiksu i Nar-

racji Interaktywnej. Zostaną one wsparte kwotą 

ponad 41 mln zł. Pieniądze na dofinansowanie 

inwestycji pochodzą z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Obie instytucje są współ-

prowadzone przez Ministerstwo Kultury, Dzie-

dzictwa Narodowego i Sportu oraz Miasto Łódź.

Łódź tylko na najważniejsze projekty rewita-

lizacyjne otrzymała z funduszy unijnych ponad 

pół miliarda złotych. To osiem projektów obsza-

rowych w centrum miasta, I etap rewitalizacji 

Księżego Młyna oraz modernizacja ul. Moniuszki.

Tylko w marcu tego roku zarząd wojewódz-

twa łódzkiego zatwierdził do dofinansowania 

w ramach Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Łódzkiego osiem projektów 

w konkursie „Kształcenie zawodowe – Miasto 

Łódź” w kwocie blisko 7 mln zł.

Potężna dotacja  
na remont ważnej  
łódzkiej ulicy

Aż 102 miliony złotych wsparcia przyznał Łodzi zarząd województwa łódzkiego. To pieniądze 

na przebudowę linii tramwajowej wzdłuż ulicy Przybyszewskiego.
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Pionierskie zabiegi w szpitalu Kopernika

Szpital Kopernika w europejskiej elicie
Szpital Kopernika w Łodzi 
znalazł się na prestiżowej 
liście centrów szkolących 
certyfikowanych chirurgów 
piersi.

– Oznacza to, że chirurdzy piersi  
z całej Europy będą przyjeżdżać do nas 
na szkolenia dotyczące zabiegów chi-
rurgii onkologicznej, onkoplastycznej 
i rekonstrukcyjnej – mówi profesor 
dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska-
-Wow z Oddziału Chirurgii Onkolo-
gicznej szpitala im. Kopernika w Łodzi. 
– Z kolei nasi chirurdzy będą mogli wy-
jeżdżać do prestiżowych centrów w Li-
zbonie, Paryżu, Mediolanie, Londynie.

O tym, który z ośrodków może 
znaleźć się na liście centrów szkole-
niowych, decyduje Europejskie To-
warzystwo Chirurgii Onkologicznej 
w ramach BRESO, czyli międzyna-
rodowej platformy do certyfikowania 
chirurgów piersi. Tworzą ją najlepsze 
chirurgiczne i onkologiczne towarzy-
stwa naukowe w Europie, organiza-
cje zrzeszające pacjentów oraz Par-
lament Europejski. Wejście na tak 
prestiżową listę nie jest łatwe. Przede 
wszystkim każdy z ośrodków musi 
mieć oddział chirurgiczny na najwyż-
szym światowym poziomie – z bo-
gatym doświadczeniem w leczeniu 
chorób piersi. Działający w naszym 

szpitalu wielodyscyplinarny zespół 
zajmujący się kompleksową opieką 
nad chorymi na raka piersi spełnia te 
trudne kryteria.

– Chirurdzy, którzy pracują w na-
szym centrum Breast Unit, wykonują 
zabiegi onkologiczne, onkoplastycz-
ne, rekonstrukcyjne, również mikro-
chirurgiczne. Ponadto działamy w ze-
spole wielodyscyplinarnym. Musimy 
też leczyć rocznie określoną liczbę pa-
cjentek, żeby zdobyć doświadczenie. 
Do tego dochodzi świetna diagnosty-
ka obrazowa, psychoonkolog, panie 
pielęgniarki dedykowane dla chorych 
– wylicza profesor Agnieszka Koła-
cińska-Wow. Maciej Petrycki

MACIEJ PETRYCKI

Lekarze z Oddziału Chirurgii On-
kologicznej szpitala im. Kopernika 
wykonali zabieg resekcji wątroby, 
czyli narządu, do którego najczęściej 
następują przerzuty raka jelita grube-
go. Co ciekawe, zabieg został wyko-
nany mało inwazyjną techniką, czyli 
metodą laparoskopową, za pomocą 
nowoczesnego noża ultradźwiękowe-
go. Narzędzie to pozwala na resekcję 
miąższu wątroby z zachowaniem na-
czyń. Podczas zabiegu wykonanego 
w ten sposób minimalna była utrata 
krwi, bo tylko niecałe 100 mililitrów. 

Pacjent po czterech dniach mógł wró-
cić do domu.

Nowatorska była także operacja, 
którą przeprowadzili dr Marcin Ku-
biak oraz dr Michał Karpiński z Od-
działu Chirurgii Urazowo-Ortope-
dycznej i Nowotworów Narządu 
Ruchu. Polegała na resekcji kości 
udowej i zastąpieniu jej sztuczną 
protezą wraz z kolanem i biodrem.

– Pacjent, którego operowaliśmy, 
miał zmiany nowotworowe zagraża-
jące złamaniem. Podczas diagnosty-
ki odkryliśmy, że zmiana nastąpiła 
w kilku częściach kości. W takim 
wypadku pozostało nam wyciąć 

kość i albo pozostawić pacjenta nie-
chodzącego w łóżku, albo też podjąć 
decyzję o amputacji – tłumaczy dr 
Marcin Kubiak.

Już w trzeciej dobie po zabiegu 
pacjent stanął na nogach i sprawnie 
się porusza. Takie zabiegi są moż-
liwe dzięki narzędziu, jakim jest 
pakiet onkologiczny DILO, który 
daje możliwość zwrotu pieniędzy za 
implanty z Narodowego Funduszu  
Zdrowia.

– To bardzo istotne, ponieważ 
mamy obecnie do czynienia z epi-
demią chorób nowotworowych i co-
raz częściej stykamy się z przerzu-

tami komórek rakowych do kości. 
Coraz częściej występują też pier-
wotne nowotwory kości. Stosowa-
nie takich zabiegów daje możliwość 
szybkiego przywrócenia sprawno-

ści. Badania naukowe pokazują, że 
pacjenci, którzy chodzą, mają więk-
szą szansę na przeżycie, niż ci, któ-
rzy leżą w łóżku – podsumowuje dr 
Michał Karpiński. ■

W Oddziale Chirurgii Onkologicznej chirurdzy z „Kopernika” wykonali zabieg resekcji wątroby, narządu, do którego najczęściej następują przerzuty raka jelita grubego

Chirurdzy z Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii 
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi przeprowadzili dwie nowatorskie operacje. 
Obie ratowały zdrowie i życie pacjentów cierpiących na choroby onkologiczne.

Fot. Arch. szpitala im
. Kopernika w

 Łodzi
Fot. Arch. szpitala im

. Kopernika w
 Łodzi

Fot. Arch. szpitala im
. Kopernika w

 Łodzi

Nowatorską operację  

resekcji kości udowej przeprowadzili  

dr Marcin Kubiak… 

…oraz dr Michał Karpiński z Oddziału  

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

 i Nowotworów Narządu Ruchu 

HALINA ROSIAK,  
RADNA SEJMIKU  
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO:
 
– To ogromne wyróżnienie dla le-
karzy i szpitala imienia Koperni-
ka, który nie tylko w mojej ocenie 
jest jednym z najlepszych ośrodków 
w kraju. Udział placówki w tak pre-
stiżowych szkoleniach jest znako-
mitą możliwością podnoszenia kwa-
lifikacji personelu medycznego, ale 
służy także dobru samych pacjen-
tek. Nowotwór piersi staje się cho-
robą coraz częstszą u kobiet. Panie 
zmagają się ze strachem i konse-

kwencjami usunięcia piersi, dla-
tego wysokiej klasy specjaliści są 
w województwie łódzkim bardzo 
potrzebni.
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Dwie sceny, 
200 stoisk 
wystawienniczych, 
a na nich niezliczone 
lokalne produkty 
i lokalne pyszności. 
Reprezentujące 
cały region koła 
gospodyń wiejskich 
w barwnych, 
ludowych strojach. 
Wszystko złożyło się 
na niepowtarzalny 
klimat Dożynek 
Wojewódzkich.

JACEK GRABARSKI

Tysiące gości odwiedziło Dożynki 
Wojewódzkie, które w tym roku Urząd 
Marszałkowski WŁ zorganizował 
w Rogowie w powiecie brzezińskim. 
Wojewódzkie święto plonów rozpo-
częło się mszą świętą, której przewod-
niczył ksiądz arcybiskup Grzegorz 
Ryś, metropolita łódzki, a koncele-
browali ją m.in. duszpasterze rolni-
ków i pszczelarzy. 

Rolników oraz gości dożynek po-
witał marszałek województwa łódz-
kiego Grzegorz Schreiber.

– Nie chciałbym, aby świętość do-
żynek przechodziła w zapomnienie 
i pozostawało z niej wyłącznie to, 
co ludzkie, ziemskie. Niech dożyn-
ki będą czasem refleksji nad święto-
ścią tej wspaniałej uroczystości, nad 
świętością chleba – mówił marszałek, 
wprowadzając zebranych do obrzę-
dów dożynkowych.

Wśród uczestników byli członkowie 
zarządu województwa Piotr Adam-
czyk, Zbigniew Ziemba, Andrzej Gór-
czyński, przewodnicząca Sejmiku Wo-
jewództwa Łódzkiego Iwona Koperska 
oraz radni wojewódzcy, a także wice-
minister Waldemar Buda, parlamenta-
rzyści, wojewoda łódzki Tobiasz Bo-
cheński, lokalni samorządowcy.

Chleb z tegorocznych zbiorów mar-
szałek Grzegorz Schreiber pokroił 
i podzielił ze współgospodarzami: 
starostą brzezińską Renatą Kobierą 
i wójtem Rogowa Danielem Koładą. 

Bochen przekazali im starostowie do-
żynek: Justyna Kołodziejczyk, sołtys 
Kotulina oraz Cezary Kozioł z Przy-
łęku Dużego, radny gminy Rogów.

Przy scenie odbyła się prezenta-
cja wieńców dożynkowych. Komisji 
konkursowej najbardziej spodobało 
się dzieło Domu Pomocy Społecz-
nej w Dąbrowie. Laureatami zosta-
ły też: gmina Chąśno i Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Raczyna w powiecie 
wieluńskim.

Najpiękniejsze wieńce otwierały 
korowód dożynkowy, który przeszedł 
do dużej sceny, gdzie rozpoczęły się 
koncerty. Przy akompaniamencie 
zespołów ludowych wręczone zo-
stały nagrody w konkursie „Sołtys 
na Plus”. Sołtysem województwa 
łódzkiego 2021 została Maria Skupień 
z sołectwa Pawłówek w gminie Dłu-
tów. Drugie miejsce zajął Piotr Sku-
pień, sołectwo Rokszyce w gminie 
Wola Krzysztoporska, a trzecie Iwo-
na Cyjer, sołectwo Brudnów w gmi-
nie Dalików.

Muzycznymi gwiazdami Dożynek 
Wojewódzkich byli Krzysztof Cugow-
ski z Zespołem Mistrzów oraz grupa 
Zakopower. ■

Tak podziękowaliśmy za plony

NAJSMACZNIEJSZE POTRAWY 
ŚWIĘTA PLONÓW

Podczas Dożynek Wojewódzkich w Ro-
gowie rozstrzygnięte zostały konkursy 
kulinarne.

KATEGORIA „WYTRAWNE 
SMAKI ŁÓDZKIEGO”
1. miejsce – KGW w Niedyszynie – ce-

peliny z Niedyszyny ze skwarkami 
i słodką kapustą

2. miejsce – KGW Wola Cyrusowa- 
-Kolonia – placki ziemniaczane z so-
sem kurkowo-śmietanowym

3. miejsce – KGW z Ostrowa – bomby 
opoczyńskie pod grzybową pierzynką 
z chipsem bekonowym

KATEGORIA „SŁODKIE SMAKI 
ŁÓDZKIEGO”
1. miejsce – KGW w Zalesiu – pączki 

ziemniaczane
2. miejsce – KGW Nagawki – piasto 

drożdżowe
3. miejsce – KGW w Guzewie – unikato-

we rogaliki drożdżowe

KATEGORIA „WIGILIJNE SMAKI 
ŁÓDZKIEGO”
1. miejsce – KGW Kromolin Stary – wigi-

lijna kasza z sosem grzybowym
2. miejsce – KGW w Rokszycach – ku-

tia rokszycka
3. miejsce – KGW „Złote Łany” w Pu-

dłówku – wigilijna zupa z suszu z ma-
karonem 

Chleb z tegorocznego ziarna pokroili i podzielili marszałek Grzegorz Schreiber oraz współgospodarze dożynek starosta 
brzezińska Renata Kobiera i wójt Rogowa Daniel Kołada

Wojewódzkie święto plonów rozpoczęło się mszą świętą, której przewodniczył 
ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś

Koła Gospodyń Wiejskich reprezentowały cały region, często w barwnych, 
ludowych strojach

Stoły na stoiskach kół gospodyń wiejskich uginały się pod lokalnymi przysmakami

Muzycznymi gwiazdami święta 
plonów byli: Krzysztof Cugowski…

…i zespół Zakopower

Wicemarszałek Piotr Adamczyk. 
Konkurs wieńców dożynkowych. 

Wśród gości dożynek był wojewoda 
łódzki Tobiasz Bocheński
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Piętnuje obłudę i zakłamanie, 
odnajdujemy w nim komizm 
i gorzką ironię, mistrzowskie 
odmalowanie postaci 
i wyczucie języka, ale przede 
wszystkim uniwersalne 
przesłanie moralne, które każe 
potępiać zło. Mowa o dramacie 
„Moralność pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej, którego 
fragmenty zostały odczytane 
podczas ogólnopolskiej 
akcji Narodowe Czytanie 
w ogrodach Pałacu Herbsta 
w Łodzi.

ALEKSANDRA STAŃCZYK

Narodowe Czytanie to akcja popula-
ryzująca czytelnictwo, zainicjowana 
przez prezydenta RP. Jej celem jest 
wspólna lektura klasyki polskiej li-
teratury. „Moralność pani Dulskiej” 
była lekturą jubileuszowej, dziesią-
tej odsłony Narodowego Czytania. 
Do wspólnego czytania i słuchania 
dramatu Zapolskiej w Pałacu Herb-
sta zaprosił 4 września marszałek 
województwa łódzkiego Grzegorz 
Schreiber.

Samorząd województwa łódzkie-
go reprezentował wicemarszałek 
Piotr Adamczyk. Fragmenty lektu-
ry czytali także wojewoda łódzki 
Tobiasz Bocheński, aktorzy Teatru 
im. Stefana Jaracza w Łodzi oraz 
pracownicy Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej im. J. Piłsudskiego 
w Łodzi. Czytającym towarzyszyli 
artyści placówek kultury samorządu 
województwa – kwartet smyczko-
wy Filharmonii Łódzkiej im. Artura 

Rubinsteina, a także tancerze Teatru 
Wielkiego w Łodzi.

– Pozycja, którą dziś czytaliśmy 
nie należy do najłatwiejszych. Z jed-
nej strony zabawna, z drugiej poka-
zuje dwulicowość, zazdrość, czy też 
zawiść. Pamiętajmy, że od premiery 
„Moralności…” minęło już 115 lat, 
mimo upływu czasu, wady te dostrze-
gamy w sobie również dzisiaj – mówił 
wicemarszałek Piotr Adamczyk. ■

Czytanie wzbogacili swoim kunsztem aktorzy Teatru Jaracza w Łodzi

Czytającym towarzyszył kwartet smyczkowy Filharmonii Łódzkiej

Fragmenty dramatu Zapolskiej czytali między innymi Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego, oraz 
Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki

Lektura, która przynosi 
refleksję

Uczestnikom Narodowego 
Czytania rozdane zostały 
egzemplarze „Moralności pani 
Dulskiej” opatrzone pamiątkowym 
stemplem Kancelarii Prezydenta 
RP i stemplem 
Kancelarii 
Marszałka 
Województwa 
Łódzkiego

Alchemium, które może 
oczarować 
Nowoczesna aula, która 
pomieści aż 500 osób, 
sala posiedzeń Senatu 
Politechniki Łódzkiej, 
szereg sal audytoryjnych 
i komputerowych, pełne 
zaplecze przestrzeni 
konferencyjnej oraz 
pomieszczenia biurowe. Nowy, 
imponujący gmach Wydziału 
Chemicznego PŁ Alchemium 
– magia chemii jutra został 
oficjalnie otwarty. 

– To jedna z najpiękniejszych inwe-
stycji politechniki, jedna z najwięk-
szych w obecnych czasach – mówił 
podczas uroczystego otwarcia pro-
fesor Krzysztof Jóźwik, rektor Po-
litechniki. – To wyjątkowy dzień 
dla wydziału chemicznego i całej 
społeczności akademickiej naszej 
uczelni.

W uroczystościach wzięli udział 
marszałek województwa łódzkiego 
Grzegorz Schreiber oraz przewodni-
cząca Sejmiku WŁ Iwona Koperska. 
Samorząd województwa reprezento-
wał także Włodzimierz Fisiak, radny 
Sejmiku oraz kanclerz Politechniki 
Łódzkiej.

– Trzymam w ręku materiały przy-
szłości, opatrunki, które będą goiły 
rany, regenerowały ubytki. To efekt 
pracy naukowców politechniki – mó-
wił podczas otwarcia marszałek. – 
Pomysły, które państwo mają, należy 
rozwijać. Do tego rozwoju potrzebu-
jemy ludzi i potrzebujemy miejsca. 
Ludzi już mamy, czyli fantastycz-
nych naukowców, wspaniałych pro-
fesorów i zdolną młodzież akademic-
ką. Miejsce za chwilę otworzymy. 
Otworzymy, mówiąc nowocześnie, 
portal do pierwszego budynku, ale 
warto podkreślić, że jest to począ-
tek pracy, którą państwo rozpoczęli.

Koszt pierwszego etapu inwesty-
cji zamknął się sumą blisko 65 mi-
lionów zł. Ale to nie koniec. Obecnie 
Politechnika Łódzka czeka na za-
kończenie przetargu na realizację 
drugiego etapu, czyli budowy i wy-

posażenia laboratoriów, a także sal 
dydaktycznych. Zakończenie prac 
przewidziane jest na rok 2024. Cał-
kowity koszt budowy Alchemium 
to prawie 190 mln zł. 97,5 miliona 
złotych to dofinansowanie z Mini-
sterstwa Edukacji i Nauki.

AA, MAP

Zdaniem radnego

WŁODZIMIERZ FISIAK, RADNY 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
ŁÓDZKIEGO, KANCLERZ 
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

– Bardzo cieszy mnie zakończenie 
pierwszego etapu budowy nowocze-
snego obiektu, w którym znajdzie 
się Wydział Chemiczny. Politechni-
ka bardzo potrzebowała nowej auli, 
która przysłuży się zarówno studen-
tom, jak i profesorom w organizowa-
niu spotkań, będąc jedocześnie sie-
dzibą władz wydziału oraz miejscem 
dla studentów. Obecnie trwa już prze-
targ na kolejny budynek, który mam 
nadzieję, szybko powstanie, a który 
będzie mieścił laboratoria chemiczne.

Patronem auli został profesor Tadeusz Paryjczak. Podczas otwarcia 
członkowie rodziny odsłonili pamiątkową tablicę poświęconą zasłużonemu 
naukowcowi

Sercem nowego gmachu Wydziału 
Chemicznego jest nowoczesna aula 
na 500 osób
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To były niedziele pełne wrażeń
Dla pani Marianny, uczestniczki wyjazdu do Spały, bilety zdobywał wnuczek.  
Bo zdobycie biletu było pierwszą przygodą czekającą przy okazji projektu „Turystyczne 
niedziele w województwie łódzkim”. Wycieczki były tak atrakcyjne, że trzeba było 
szczęścia, aby dostać się na listę wyjeżdżających.

JACEK GRABARSKI

– Rekord padł przy okazji wyjazdu 
do ZOO Safari w Borysewie. Rekru-
tacja trwała 2‒3 minuty – opowiada 
Joanna Migdał-Kowalska z wydziału 
turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

„Turystyczne niedziele w wojewódz-
twie łódzkim”, czyli serię wyjazdów 
do atrakcyjnych miejsc w naszym regio-
nie, organizował Urząd Marszałkowski. 
W tym roku było to sześć wyjazdów 
od lipca do września. Pierwsze cztery 
odbywały się pociągami Łódzkiej Ko-
lei Aglomeracyjnej, ostatnie dwa – au-
tokarami o napędzie niskoemisyjnym.

– Wybraliśmy miejsca atrakcyjne pod 
względem turystycznym, ale i eduka-
cyjnym. Stąd na liście odwiedzanych 
miejsc znalazły się ZOO Safari w Bo-
rysewie, ale i Pasieka w Lipce czy Za-
groda Edukacyjna Konarzew – dodaje 
Damian Kunert, dyrektor Departamentu 
Sportu i Turystyki UMWŁ.

Wycieczki wróciły do harmonogra-
mu imprez Urzędu Marszałkowskiego 
po rocznej przerwie spowodowanej pan-
demią. I teraz – z powodu obaw przed 
wirusem – zapełniana była tylko połowa 
miejsc w składzie ŁKA, czyli 60, a chęt-
nych na każdy wyjazd było bardzo wielu.

Spacer po malowniczej ścieżce edu-
kacyjnej Spalskiego Parku Krajobra-
zowego zakończyła wizyta w Spale 
i zwiedzanie oranżerii carycy (obecnie 
hotel „Rezydencja Spalska”), powo-
zowni oraz hotelu „Savoy”, rezyden-
cji prezydentów II Rzeczypospolitej, 
gdzie mieszkali m.in. prezydent Igna-

cy Mościcki oraz jego gość marszałek 
Józef Piłsudski. Wyjazd do Bełchato-
wa i okolic wiązał się z obejrzeniem 
procesu wydobycia węgla brunatnego. 
Kopalnię można było zobaczyć z punk-
tów widokowych w Żłobnicy i Klesz-
czowie, gdzie widać już „wypłycanie” 
odkrywki pod budowę największego 
sztucznego jeziora w Polsce. Na zakoń-
czenie można było wspiąć się na górę 
kamieńską i obejrzeć zbiornik wodny 
Wawrzkowizna.

W jednym z najpiękniejszych przy-
rodniczo obszarów województwa – 
Bolimowskim Parku Krajobrazowym 
uczestnicy podziwiali malowniczą 
dolinę Rawki, rezerwat Ruda-Chle-
bacz, a także zwiedzili szlak I wojny 
światowej.

Wśród uczestników zawiązywały się 
przyjaźnie. Integracji sprzyjała atmos-
fera, którą tworzyli organizatorzy oraz 
przewodnicy – pasjonaci z Towarzystwa 
Przyjaciół Łodzi i przewodnicy po miej-
scach, które były celami wycieczek. ■

Pierwsze cztery wycieczki odbywały się pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Kopalnię Bełchatów można było zobaczyć z punktów widokowych w Żłobnicy 
i Kleszczowie

W Bolimowskim Parku Krajobrazowym uczestnicy podziwiali malowniczą doli-
nę Rawki

Nasz szlak 
rowerowy został 
doceniony
51-kilometrowy „Szlak 
osad młyńskich nad Grabią” 
otrzymał prestiżowy europejski 
certyfikat. Trasa została 
wytyczona w 2020 roku, 
między innymi dzięki dotacji 
z Urzędu Marszałkowskiego.

„Szlak osad młyńskich nad Grabią” 
został uhonorowany przez Unię Euro-
pejską certyfikatem ekoturystyki oraz 
zrównoważonej turystyki europejskiej 
i światowej. Ta atrakcyjna trasa rowe-
rowa zaczyna się w Łasku Kolumnie 
i biegnie przez Nowy Młyn, Zielęcice, 
Marzenin, Lichawę, Brzeski, Grabię, 
Bilew, Okup i z powrotem do Kolumny. 
Rowerzyści przemierzający szlakiem 
ten malowniczy zakątek naszego wo-
jewództwa na pewno się tu nie zgubią. 
Trasa jest dobrze oznaczona, znajduje 
się na niej dziesięć tablic informacyj-
nych, dziesięć drogowskazów, a także 
cztery parkingi ze stojakami na rowery.

Co zwiedzimy podczas wyprawy 
rowerowej tym szlakiem? W Nowym 
Młynie można obejrzeć hodowlę ryb 
i spróbować miejscowych specjałów. 
Jest też ciekawe gospodarstwo agrotu-
rystyczne „Chata Prababci”. W Łasku 
warto odwiedzić kolegiatę Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny i św. Michała Archanioła, ko-
ściół św. Ducha i Muzeum Historii Ła-
sku. Zielęcice to dawna osada młyńska 
i posiadłość dworska Sulimierskich, 
ale też gospodarstwo rybne. Wola Ma-
rzeńska także była osadą młyńską, na-
leżącą do Sulimierskich. Marzenin kusi  
XIV-wiecznym kościołem Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
Brzeski są najstarszą istniejącą osadą 
młyńską z prywatną elektrownią wod-
ną. W Bilewie można zobaczyć zabyt-
kową przepompownię rzecznej wody 
dla lokomotywowni. MP
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W Zgierzu uczyliśmy się przyrządzać pieczony comber z królika z jabłkiem

Łódzkie gotowało
Za nami cykl warsztatów 
kulinarnych „Łódzkie gotuje”. 
Ideą warsztatów skierowanych 
do mieszkańców naszego 
regionu było łączenie tradycji 
z nowoczesnością. 

Pieczony comber z królika z jabł-
kiem to było danie, którego uczyli 
się uczestnicy spotkania inaugurują-
cego cykl. W spotkaniu zorganizo-
wanym na terenie zgierskiego Parku 
Kulturowego Miasto Tkaczy wzięła 
udział radna Sejmiku Województwa 
Łódzkiego Alicja Antczak.

We wrześniu podczas kolejnych 
spotkań, organizowanych w różnych 

miejscach województwa w ramach 
projektu „Łódzkie gotuje”, uczestnicy 
mieli okazję nauczyć się przygotowy-
wać tradycyjne potrawy w nowocze-
snej odsłonie. Podczas warsztatów 
można było zdobyć nie tylko prak-
tyczne umiejętności, ale również wie-
dzę dotyczącą zdrowego żywienia, 

tradycyjnej kuchni regionalnej oraz 
produktów ekologicznych z naszego  
województwa.

Warsztaty odbyły się w Zgie-
rzu, Pabianicach, Kutnie, Wieluniu, 
Skierniewicach, Sieradzu, Piotrko-
wie Trybunalskim oraz w Łodzi.

Dariusz Kulas

Wsparcie dla policji i straży pożarnej
Dwie dotacje w wysokości 
po 300 tys. zł przekazał 
samorząd województwa 
łódzkiego Policji i Państwowej 
Straży Pożarnej Garnizonu 
Łódzkiego.

Pieniądze wykorzystane zostaną 
na zakup specjalistycznego sprzę-
tu i wyposażenia, między innymi 
do laboratorium kryminalistyczne-
go Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Łodzi, na nowoczesne stanowisko 
Video Fokus oraz aparaty fotogra-
ficzne, a także na zakup dwóch qua- 
dów wraz z wyposażeniem i przy-
czepami do ich przewozu. Strażacy 

przeznaczą pieniądze na dofinanso-
wanie zakupu samochodów ratow-
niczo-gaśniczych.

Policjanci otrzymali też od Urzędu 
Marszałkowskiego dwanaście wali-
zek wypełnionych sprzętem: atrapa-
mi narkotyków oraz przedmiotów 
służących do ich zażywania, prze-
chowywania, ale także wykrywania. 
Będą wykorzystywane m.in. podczas 
szkoleń prowadzonych przez funk-
cjonariuszy policji, w tym spotkań 
z rodzicami, nauczycielami i wycho-
wawcami młodzieży, by mogli w porę 
interweniować w razie podejrzenia 
kontaktu dziecka z substancjami psy-
choaktywnymi. BG, OS

Fot. SEB
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Żywa lekcja historii
ANDRZEJ ADAMCZEWSKI,  
MACIEJ PETRYCKI

Pierwsze odsłony projektu „Łódz-
kie Pamięta” mieliśmy okazję obej-
rzeć w Beleniu pod Zduńską Wolą 
i  Łowiczu. Patronat nad obiema in-
scenizacjami objęli minister obrony 
narodowej Mariusz Błaszczak oraz 
wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. 
Przygotowania koordynował Łódzki 
Dom Kultury.

Ponad 200 rekonstruktorów – żoł-
nierzy polskich i niemieckich oraz 
ludność cywilna, samolot, czołgi, 
ciężarówki, ciężkie karabiny maszy-
nowe, armaty i moździerze. Około 
10 tysięcy widzów doceniło roz-
mach inscenizacji bitwy nad Wartą. 
Została ona przedstawiona na po-
lach między Beleniem i Strońskiem 
w gminie Zapolice.

Inscenizację otworzyli Grzegorz 
Schreiber, marszałek wojewódz-
twa łódzkiego oraz gość wydarze-
nia – Wojciech Skurkiewicz, wice-
minister obrony narodowej. Grupy 
rekonstrukcyjne odtworzyły kilka 
epizodów krwawej bitwy stoczo-
nej przez 10. Dywizję Piechoty Ar-
mii Łódź. Rekonstruktorzy przed-
stawili ucieczkę ludności cywilnej 
z terenów opanowywanych przez 
niemieckie wojska, w tym bom-
bardowanie wsi leżącej w pobliżu 
walk. Atak Niemców na polskie li-
nie obronne, kontratak polskiego 
wojska zakończony wycofaniem 
się w obliczu przeważających sił 
wroga. Całość zakończyła defilada, 
podczas której marszałek Grzegorz 
Schreiber wręczył upominki i złożył 
podziękowania przedstawicielom 
25 grup rekonstrukcyjnych, które 
wzięły udział w inscenizacji, oraz 
nocny apel w hołdzie dla poległych 
w walce Polaków.

W Łowiczu dzięki projektowi 
„Łódzkie Pamięta” mieszkańcy 
regionu przenieśli się w czasie do 
9 września 1939, kiedy toczyła się bi-
twa o miasto. W inscenizacji wzięło 
udział 140 rekonstruktorów z 13 grup 
rekonstrukcyjnych oraz kilkudzie-
sięciu uczniów łowickich szkół gra-
jących ludność cywilną. Widzowie 
mieli okazję zobaczyć kilkanaście 
pojazdów wojskowych z epoki oraz 
imponujące, ale też budzące trwogę 
pokazy pirotechniczne.  ■

Blisko 20 tysięcy mieszkańców województwa obejrzało pełne rozmachu rekonstrukcje bitew nad Wartą 
i Bzurą. Urząd Marszałkowski zorganizował je w ramach projektu „Łódzkie Pamięta”.

Polscy żołnierze broniący umocnień, które stanowiły strategiczny cel 
dla Niemców w tej bitwie. W Beleniu zachował się jeden z oryginalnych bunkrów Ułani ostrzegają mieszkańców wsi przed zbliżającą się niemiecka armią

Ludność cywilna ucieka z bombardowanej przez Niemców wsi

Polskie wojsko w oczekiwaniu na atak wroga

Szturm niemieckich żołnierzy na polski bunkier

Niemcy palą opuszczoną przez Polaków wieś

Polskie oddziały atakowane z powietrza

Kontratakujący polscy żołnierze byli ostrzeliwani z czołgu

Marszałek Grzegorz Schreiber wręczył upominki i złożył podziękowania grupom 
rekonstrukcyjnym, które wzięły udział w inscenizacji

Bitwa nad Wartą była jednym z najkrwawszych bojów stoczonych przez żołnierzy 
Armii Łódź podczas wojny obronnej 1939 roku. Na polach Belenia, Piasków, Strońska 
i Zapolic, na linii obronnej Warty i Widawki, walczyli żołnierze 30 pułku Strzelców Ka-
niowskich. W obliczu huraganowego ognia niemieckiej artylerii zza rzeki Polacy nie byli 
w stanie utrzymać pozycji. Ich zacięty opór utrudnił jednak wojskom niemieckim roz-
winięcie natarcia w kierunku Łodzi i Warszawy. Zginęło blisko 300 polskich żołnierzy.
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Punktualnie o godz. 4.40 nad Wielu-
niem rozległ się dźwięk syren. Chwilę 
potem zabił dzwon „Pamięć i prze-
stroga", który dwa lata temu podaro-
wał miastu i jego mieszkańcom An-
drzej Duda. Uroczystości zwieńczyły 
apel poległych oraz złożenie wień-
ców pod pomnikami upamiętniają-
cymi ofiary bombardowania miasta.

Samoloty niemieckiej Luftwaffe 
zbombardowały Wieluń 1 września 
1939 roku o godzinie 4.40. W nalo-
tach zginęło 1200 mieszkańców mia-
sta. Zniszczone zostało trzy czwarte 
zabudowań.

Prosto z Wielunia marszałek Grze-
gorz Schreiber pojechał do Strońska 
w powiecie zduńskowolskim. Na tu-
tejszym cmentarzu złożył kwiaty przy 
pomniku upamiętniającym poległych 
w walkach 1939 roku. Zapalił też zni-
cze na zbiorowych mogiłach żołnierzy, 
którzy na początku września 1939 roku 

zginęli podczas zaciekłej obrony rze-
ki Warty. 

– To ważne, żeby pamiętać o miej-
scach, gdzie spoczywają ludzie, któ-
rzy walczyli, a nie zawsze i nie wszy-
scy o nich w ciągu roku pamiętają. 
Stąd nasza obecność symbolicznie 
w tym miejscu, tak jak byśmy chcie-
li symbolicznie dotknąć wszystkich 
miejsc, które znajdują się nieco z boku 
dużych wydarzeń – mówił marszałek 
Grzegorz Schreiber.

Podczas uroczystości w Łodzi,  
przed pomnikiem Chwały Żołnierzy 
Armii Łódź w parku Helenów, zarząd 
województwa reprezentował wice-
marszałek Piotr Adamczyk. Uczczono 
przede wszystkim pamięć żołnierzy 
Armii Łódź. Zgromadzeni uczestni-
czyli w modlitwie wielowyznaniowej. 
Następnie odczytano Apel Pamięci, 
a żołnierze oddali salwę honorową. 

AA, OS, WJ
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Iwona Koperska, przewodnicząca Semiku WŁ oraz poseł PiS Paweł Rychlik 
złożyli kwiaty pod obeliskiem żołnierzy-ochotników z Wieluńskich Batalionów 
Obrony Narodowej

Bitwa o Łowicz miała dramatyczny 
przebieg. 9 września niemiecka piecho-
ta, wchodząca w skład 8 Armii, wkro-
czyła do Łowicza. 11 września przednie 
formacje polskiej 16 Dywizji Piechoty 
dotarły do miasta i wyparły oddziały 
niemieckie. Niemcy, którym zależało 
na opanowaniu Łowicza, uderzyli już 
następnego dnia. Ciężkie walki trwa-
ły aż do 16 września i ostatecznego 
zajęcia miasta przez siły Wehrmach-
tu. Zginęły setki cywilnych mieszkań-
ców. Niemcy wykorzystywali cywilów 
do osłony własnego natarcia.

Polska tankietka TKS wspierała wojsko polskie w bitwie o Łowicz

Niemieckie wojsko prowadzi przed atakiem na polskie oddziały cywilów w charakte-
rze żywych tarcz. Do takiego wydarzenia faktycznie doszło podczas walk o Łowicz

Polskie oddziały szykują się do odparcia wroga atakującego Łowicz

Znakomicie przygotowany i sprawny czołg Panzer II w czasie ataku na polskie 
pozycje w Łowiczu

Widowiskowy atak Niemców na polskie pozycje. Na pierwszym planie żołnierz strzela z ciężkiego karabinku maszynowego

Widowiskowa akcja ewakuacji rannych 
żołnierzy polskich po niemieckim ataku

Rekonstruktorzy w niemieckich mundu-
rach ćwiczą przed inscenizacją bitwy
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Prezydent Andrzej Duda przyjechał na wieluńskie uroczystości po raz trzeci. Hołd 
ofiarom napaści na miasto oddali wraz z nim świadkowie bombardowania Wielunia

W Strońsku w gminie Zapolice marszałek Grzegorz Schreiber zapalił znicze na 
mogiłach żołnierzy poległych w walkach 1939 roku

W hołdzie dla ofiar wojny
Wieluń był miejscem państwowych obchodów 82. rocznicy 
wybuchu drugiej wojny światowej. W uroczystościach wziął 
udział prezydent RP Andrzej Duda. Samorząd Województwa 
Łódzkiego reprezentowali Iwona Koperska, przewodnicząca 
Sejmiku WŁ, oraz marszałek Grzegorz Schreiber.
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Piknik z Funduszami Europejskimi, regaty, biegi z przeszkodami 
i turniej siatkarski – tak wyglądało „Zakończenie wakacji 
z Województwem Łódzkim” w Ostrowie Warckim.
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To było bardzo aktywne
pożegnanie wakacji

MACIEJ MROCZYŃSKI

Wydarzenie upłynęło głównie pod 
znakiem rywalizacji sportowej. 
Triumfem duetu Służby Munduro-
we w składzie Kamil Grzanka i Łu-
kasz Szremski zakończył się turniej 
siatkówki plażowej. Drugie miejsce 
przypadło Gminie Warta (Gabriela 

Majewska, Kamil Klimaszewski). 
Z dobrej strony pokazała się druży-
na Urzędu Marszałkowskiego, któ-
ra wywalczyła miejsce na trzecim 
stopniu podium. Barwy Urzędu re-
prezentowali Błażej Braun i Szymon 
Nowak.

W biegu z przeszkodami najszyb-
szym zawodnikiem był Dawid Ta-

czała. Najwięcej przeszkód pokonali 
natomiast Wiktor Kuklewicz i Kata-
rzyna Kuklewicz.

Dużym zainteresowaniem cieszył 
się Piknik z Funduszami Europej-
skimi, podczas którego można było 
uzyskać informacje na temat pozy-
skiwania unijnego wsparcia z Urzę-
du Marszałkowskiego. ■

Sporo emocji dostarczył zawodnikom i kibicom turniej siatkówki plażowej

W klasie Optimist rywalizowali najmłodsi żeglarze

Uczestnicy turnieju siatkówki plażowej na wspólnym zdjęciu

„Dzika rodzinka” to konkurencja biegowa adresowana do wszystkich pokoleń

Zainteresowaniem cieszyło się stoisko Wojsk Obrony Terytorialnej
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Tradycyjnie przed regatami można było się bawić na koncercie szantowym

Nagrodę za najlepsze danie zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich w Proboszczowicach

Uczestnicy biegu na wspólnym zdjęciu z marszałkiem Grzegorzem Schreiberem

Jednym z najważniejszych punktów 
programu były regaty o Puchar Mar-
szałka Grzegorza Schreibera i Puchar 
Czarnej Perły Zbiornika Jeziorsko
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Królewska rozgrywka
Arcymistrz Bartosz Soćko zwyciężył w drugim turnieju Pucharu Polski w szachach, rozegranym 
w Teatrze Wielkim w Łodzi. Te prestiżowe zawody przyciągnęły do naszego regionu szachowych 
mistrzów i miłośników królewskiej gry.

BEATA GRASZKA, MAP

Bartosz Soćko pokonał w decy-
dującej partii arcymistrza Wojcie-
cha Morandę, trzecie miejsce za-
jął mistrz międzynarodowy Jonasz 
Baum. W turnieju finałowym Pucha-
ru Polski nasz region reprezentował 
Radosław Psyk z klubu KSz Piątka 
Skierniewice.

PGNiG Termika Puchar Polski 
to jedna z najważniejszych imprez 
szachowych w kraju. Organizatorem 
turnieju, pod patronatem marszałka 
województwa łódzkiego Grzegorza 
Schreibera, był Polski Związek Sza-
chowy. Niezwykła w tym wydarze-
niu była oczywiście ranga, ale przede 
wszystkim fakt, że tak prestiżowy 
turniej szachowy został rozegrany 
w Łodzi po 40 latach przerwy.

– Gdy jestem tutaj z wami, towa-
rzyszą mi dwa uczucia: radość i zdu-
mienie. Zdumienie, bo kiedy dwa lata 
temu zastanawialiśmy się, w jaki spo-
sób zainteresować mieszkańców wo-
jewództwa szachami, wymyśliliśmy 
skromny, ale dobry projekt „Łódz-
kie gra w szachy”. Nikt z nas wtedy 
nie przypuszczał, że za dwa lata pol-
ski szachista Jan Duda zdobędzie pu-
char świata. Nikt wtedy również nie 
przewidział, że w 2021 roku do Te-
atru Wielkiego w Łodzi uda się za-
prosić czołówkę polskich szachistów 
na jeden z najważniejszych turnie-
jów w kalendarzu Polskiego Związku 
Szachowego – mówił do uczestników 
marszałek Grzegorz Schreiber.

Dwudniowe rozgrywki przycią-
gnęły do Teatru Wielkiego w Łodzi 
311 szachistów – mistrzów i amatorów, 

dorosłych i dzieci. Bo prawo startu 
mieli zawodnicy bez względu na płeć, 
wiek i posiadaną kategorię. W turnieju 
szachów szybkich najlepszym zawod-
nikiem województwa łódzkiego został 
Piotr Cap z RPW Okucia Budowlane 
Łódź. Wyprzedził Mateusza Wysoc-
kiego z KSz Piątka Skierniewice, Ma-
teusza Brzozowskiego z UKS Pałac 
Nieborów, Sławomira Szmacińskiego 
z RPW Okucia Budowlane Łódź i Ma-
teusza Góreckiego z Fundacji im. Aki-
by Rubinsteina. W turnieju szachów 
błyskawicznych najlepszy w naszym 
regionie okazał się Maciej Zalega z K. 
Sz. Dwie Wieże Rzgów. Wyprzedził 
Mateusza Brzozowskiego z UKS Pałac 
Nieborów, Oliviera Gawlika i Kacpra 
Jaśkiewicza z UKS Jedynka Bełcha-
tów oraz Kacpra Zakrzewicza z UKS 
Pałac Nieborów. ■

Arcymistrz Bartosz Soćko zwyciężył w Łodzi w drugim turnieju PGNiG Termika 
Puchar Polski w szachach

Na turniej do Łodzi przyjechało 311 szachistów

Tak się zaczynają wielkie kariery 
XXVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych – Łódzkie 2021 była największym wydarzeniem dla sportowców 
młodego pokolenia. Na organizację tego święta młodzieżowego sportu samorząd województwa łódzkiego przeznaczył  
1,9 miliona złotych.

DARIUSZ KULAS

Olimpiada została otwarta w dru-
giej połowie czerwca w Bełchatowie. 
Jej oficjalne zakończenie odbyło się 
29 września w Spale. Sportowe zma-
gania młodych zawodników trwały 
przez całe wakacje. W tym czasie 
w olimpiadzie wzięło udział około 
4000 sportowców, trenerów i opie-
kunów ekip.

– Kilka tysięcy uczestników tej 
wyjątkowej imprezy rozgrywanej 
na arenach sportowych naszego re-
gionu miało możliwość sprawdzić się 
w rywalizacji sportowej, ale również 

promować nasz region – powiedział 
wicemarszałek województwa łódz-
kiego Zbigniew Ziemba.

Młodzi sportowcy rywalizowali 
ze sobą między innymi w takich dys-
cyplinach, jak badminton, piłka siatko-
wa, tenis stołowy, boks, piłka ręczna, 
szermierka, zapasy. Olimpiada była 
rozgrywana w dziesięciu miastach na-
szego regionu: w Bełchatowie, Uniejo-
wie, Łasku, Łodzi, Pabianicach, Rawie 
Mazowieckiej, Wieluniu, Piotrkowie 
Trybunalskim, Spale i Tuszynie.

– Ta prestiżowa impreza jest przed-
smakiem występów na wielkich 
arenach sportowych całego świa-

ta i udziału w igrzyskach olimpij-
skich – podkreśla Piotr Rybiński, 
sekretarz zarządu Łódzkiej Federacji 
Sportu, która czuwała nad wydarze-
niem. – Wielu zawodników, którzy 
reprezentują dziś nasz kraj, właśnie 
pierwsze laury i medale zdobywało 
na tych olimpiadach ogólnopolskich.

Organizacja olimpiady została po-
wierzona Województwu Łódzkiemu 
w wyniku wygranego konkursu roz-
pisanego przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki w 2019 roku. Maskotką 
tegorocznego wydarzenia był orzeł 
nawiązujący do herbu naszego wo-
jewództwa. ■

Oficjalne otwarcie olimpiady w Bełchatowie

…siatkówce…judo…

Sportowcy rywalizowali w kilkudziesięciu dyscyplinach, m.in. w zapasach… ...gimnastyce sportowej…
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