
Skierniewice, powiaty: brzeziński, opoczyński, rawski, skierniewicki, tomaszowski
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Centrum Rozwoju Kompetencji w Bełchatowie
Nowatorska szkoła dla fachowców
 Strona 5

Kolej zdecydowanie przyspiesza 
Nowe przystanki w Łodzi i szybki pociąg do Sieradza
 Strona 6

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Łódzkie bogatsze o 125 milionów złotych
 Strona 4

Kolejne wsparcie dla szpitali 
na ochronę przed Covid-19
Prawie 50 milionów złotych na walkę z pandemią koronawirusa otrzymają szpitale w Łódzkiem oraz 
placówki lecznicze, które mają zespoły ratownictwa medycznego. Strona 2  
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Dwa programy zainicjowane przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego – „Łódzkie gra szachy”  
oraz „Przez sport do kompetencji”, pozwolą zapewnić 
przedszkolakom oraz najmłodszym uczniom 
wszechstronny rozwój.

Strona 3

Inwestycja w młode pokolenie
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Prawie 50 milionów złotych 
na walkę z pandemią 
koronawirusa otrzymają 
szpitale w Łódzkiem oraz 
placówki lecznicze, które 
mają zespoły ratownictwa 
medycznego.

Pieniądze zostaną wydane na środki 
ochrony dla personelu medycznego 
– rękawice, gogle, maseczki, przyłbi-
ce, kombinezony ochronne, fartuchy. 

– Musimy przede wszystkim za-
dbać o tych, którzy nas leczą i walczą 
z pandemią na pierwszej linii – mówi 
Piotr Adamczyk, wicemarszałek wo-
jewództwa łódzkiego. – Środki ochro-
ny indywidualnej trafią do 34 placó-
wek medycznych, w tym do szpitali 
wojewódzkich, powiatowych i uni-
wersyteckich, do instytutów i pod-
miotów niepublicznych.

Pieniądze na ten cel pochodzą z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego oraz budżetu państwa. 
Wsparciem objęty został także szpi-
tal tymczasowy w hali Expo przy 
al. Politechniki w Łodzi, w którym 
od 22 marca przyjmowani są pacjen-
ci chorzy na Covid-19. Szpital jest 
dodatkowym oddziałem Wojewódz-
kiego Specjalistycznego Szpitala im. 
dr Wł. Biegańskiego w Łodzi. Zosta-
ła tu zatrudniona kadra medyczna, 
która zapewni pacjentom komplek-
sową opiekę.

– W ostatnich tygodniach posło-
wie i osoby reprezentujące opozy-
cję głośno mówiły: po co ten szpital, 

po co wydawane na niego pieniądze. 
Otóż właśnie po to go przygotowali-
śmy, żeby w momencie krytycznym 
można było ten szpital otworzyć  
– mówił podczas otwarcia marszałek 
Grzegorz Schreiber i dodał, że samo-
rząd województwa nie ustaje w dzia-
łaniach przygotowujących szpitale 
do walki z pandemią. Do szpitali 
w Łódzkiem pod koniec marca tra-
fiło kolejnych 50 aparatów do wy-
sokoprzepływowej terapii tlenowej, 
które zostały kupione przez samorząd 
województwa łódzkiego.

– Aparaty te zostały bardzo dobrze 
ocenione przez lekarzy. Zakupiliśmy 
ich około 100 w ubiegłym roku – mó-
wił marszałek.

Przed świętami w szpitalu w hali 
Expo otwarte były już wszystkie 
moduły, czyli 272 łóżka. Decyzją 

wojewody łódzkiego Tobiasza Bo-
cheńskiego do sieci szpitali covido-
wych włączone zostały Uniwersytec-
ki Szpital Kliniczny im. Wojskowej 
Akademii Medycznej – Centralny 
Szpital Weteranów, szpital powia-

towy w Wieruszowie. Wojewódzki 
szpital w Zgierzu ponownie został 
przekształcony w placówkę całkowi-
cie dedykowaną osobom z potwier-
dzonym zakażeniem. Miejsca dla 
pacjentów z Covid-19 powstały też 

w szpitalach im. Pirogowa i Koper-
nika w Łodzi, w Skierniewicach, Ło-
wiczu, Kutnie, Wieluniu, Łasku oraz 
w placówkach prywatnych w Głow-
nie, Brzezinach i w Szpitalu Zakonu 
Bonifratrów w Łodzi.

– Jeżeli chodzi o przygotowanie 
do programu szczepień, będziemy 
prowadzili rozmowy z samorządami 
naszego województwa, w celu uzgod-
nienia planu modyfikacji szczepień, 
tak aby zwiększyć ich masowość, 
biorąc pod uwagę bardzo duże do-
stawy szczepionki – zapowiedział 
wojewoda.

Zakup niezbędnej aparatury me-
dycznej, środków ochrony osobistej 
i transportu pozwalający wesprzeć 
placówki medyczne w naszym regio-
nie i przystosować je do świadczenia 
kompleksowej opieki nad chorymi 
w związku z pandemią to realizowa-
ny z żelazną konsekwencją projekt 
Urzędu Marszałkowskiego „Zapo-
bieganie oraz zwalczanie na terenie 
województwa łódzkiego zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrze-
niania się choroby zakaźnej wywo-
łanej tym wirusem u ludzi”. Z uwagi 
na rozwój pandemii zarząd woje-
wództwa podjął niedawno decyzję 
o zwiększeniu puli środków przezna-
czonych na walkę z Covid-19 z blisko 
110 mln zł do prawie 160 mln zł. Bli-
sko 136 mln zł z tej kwoty to pienią-
dze z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, prawie 24 mln zł 
– z budżetu państwa.

Maciej Petrycki, dk

Kolejne wsparcie dla szpitali 
na ochronę przed Covid-19

Pogotowie bez zmian. Porozumienie zostało zawarte
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi oraz część powiatowych szpitali w Łódzkiem nadal będą jeździć karetkami do chorych w naszym regionie, 
w ramach tworzonego przez te placówki konsorcjum. To efekt trudnych, ale udanych negocjacji.

Przed kilkoma tygodniami pojawiły 
informacje, że świadczenia ratownic-
twa medycznego nie będą realizowane.

–  Nie było takich planów. Wbrew 
plotkom nikt nie zmierzał likwidować 
ratownictwa medycznego na terenie 
powiatów – tłumaczy Piotr Adam-
czyk, wicemarszałek województwa 
łódzkiego. –– Miejsca stacjonowania 
poszczególnych zespołów ratownic-
twa na terenie województwa wynikają 
z „Wojewódzkiego Planu Działania 
Systemu Państwowe Ratownictwo 
Medyczne”. I niezależnie od tego, 
kto byłby dysponentem zespołów, 
karetki nadal będą stacjonować na 

terenie Uniejowa, Poddębic czy Wie-
lunia. Bezpieczeństwo mieszkańców 
nie było w żaden sposób zagrożone. 
Dla nas priorytetem jest chory i mu-
simy przede wszystkim dbać o jego 
zdrowie. Natomiast faktem było, że 
umowa konsorcjum, które realizo-
wało usługi ratownictwa wygasała 
i należało usiąść do rozmów. Dru-
gim problemem były kwestie zwią-
zane z tym, czy Narodowy Fundusz 
Zdrowia zdecyduje się na ponowne  
aneksowanie umowy z konsorcjum 
w dotychczasowej formie.

Obecnie ratownictwo medyczne na 
terenie województwa łódzkiego re-

alizuje konsorcjum, którego liderem 
jest Wojewódzka Stacja Ratownictwa 
Medycznego w Łodzi, we współpra-
cy z częścią powiatowych szpitali. 
Konsorcjum powstało w 2018 r. i re-
alizowało usługi na podstawie umo-
wy z NFZ. Dlaczego tak? Otóż od 
1 kwietnia 2019 r. działa w Polsce sys-
tem nowej organizacji Państwowego 
Ratownictwa Medycznego. Według 
jego zapisów Łódzkie jest jednym re-
jonem operacyjnym zaś karetkami 
pogotowia dysponuje WSRM oraz 
7 podmiotów: Zduńskowolski Szpital 
Powiatowy sp. z o.o., Tomaszowskie 
Centrum Zdrowia sp. z o.o., Szpital 

Powiatowy w Radomsku, SP ZOZ 
Szpital Powiatowy im. E. Biernackie-
go w Opocznie, Powiatowe Centrum 
Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Po-
wiatowy w Wieruszowie, Poddębic-
kie Centrum Zdrowia sp. z o.o., Sa-
modzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Wieluniu.

Umowa konsorcjum z NFZ obo-
wiązywała do końca 2020 roku. Ale 
warto zaznaczyć, że od 1 stycznia 
2021 roku dyspozytornia medycz-
na, prowadzona dotychczas przez 
WSRM, przeszła w ręce wojewody.

–  Umowa została przedłużona do 
końca czerwca 2021 roku i czekali-

śmy na sygnał od NFZ, czy zostanie 
ponownie aneksowana, np. do końca 
2021 roku – mówi Piotr Adamczyk. – 
Zarówno wojewoda, jak i NFZ przy-
chylili się do przedłużenia czasu jej 
obowiązywania.

Jednak dalszą przeszkodą w reali-
zacji wspólnego świadczenia ratow-
nictwa medycznego były warunki, 
na jakich usługa miała być dalej re-
alizowana. Chodziło przede wszyst-
kim o solidarne pokrycie kosztów 
stałych funkcjonowania konsor-
cjum. W tej sprawie udało się osią-
gnąć kompromis.

Maciej Petrycki

159,7 mln zł

przeznaczył na walkę z pandemią 
w naszym regionie samorząd 

Województwa Łódzkiego, z czego 
35 mln zł wydano na środki 

ochrony osobistej. 

Wsparciem został objęty także szpital tymczasowy w hali Expo w Łodzi
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Szpital tymczasowy został otwarty 22 marca przez wojewodę Tobiasza 
Bocheńskiego oraz marszałka Grzegorza Schreibera
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Znakomity szachista, pretendent 
do tytułu mistrza świata, Akiba 
Rubinstein, musiał się nieźle nagło-
wić, żeby pokonać genialnego 6-lat-
ka z Ozorkowa. Szachista, marszałek 
województwa łódzkiego Grzegorz 
Schreiber podkreśla: – Szachy to nie 
tylko gra. Szachy uczą logicznego 
myślenia, rywalizacji, wygrywa-
nia i przegrywania. Słowem – uczą 
życia. Najlepiej zacząć od najmłod-
szych lat. I zaprasza do programu 
„Łódzkie gra w szachy”.

Tym genialnym sześciolatkiem był 
Szmul Chaim Rzeszewski, znany 
później jako Samuel Reshevsky. Sze-
ściokrotnie sięgał on po tytuł mistrza 
Stanów Zjednoczonych i regularnie 
toczył boje z najlepszymi szachista-

mi świata. Nauczył się grać w sza-
chy, podglądając rozgrywki swoje-
go ojca – zapalonego szachisty. Ale 
czy szachy są tylko dla genialnych 
maluchów? 

W Pukininie w gminie Rawa Ma-
zowiecka wiedzą, że nie. – W naszym 
przedszkolu pierwszy kontakt z tą grą 
mają już trzylatki i świetnie się ba-
wią – mówi Lilla Błaszczyk, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Pukininie, 
w której szachy są w zasadzie lekcją 
obowiązkową. Dzieci mają zajęcia 
szachowe raz w tygodniu jako tzw. 
lekcje dyrektorskie. Rodzice mogą 
je z nich wypisać, ale uczniowie wca-
le tego nie chcą. – Mało tego, na prze-
rwach królują u nas szachy – dodaje 
Lilla Błaszczyk.

Dzięki jednej z nauczycielek – sza-
chistce-instruktorce, szkoła zgłosiła 
się do programu ministerialnego, któ-
ry pozwalał uzyskać dofinansowanie 
takich lekcji. Nauka gry w szachy 
jest tam kontynuowana od pięciu lat. 
Najstarsze dzieci, które zaczynały 
tę przygodę, są teraz w siódmej kla-
sie. – To klasa z najlepszymi wyni-
kami w nauce w szkole – podkreśla 
dyrektorka. 

Dlatego marszałek Grzegorz 
Schreiber zachęca do uczestnictwa 
w programie „Łódzkie gra w szachy”. 
29 marca rozpoczął się zorganizowa-
ny przez Urząd Marszałkowski kurs 
dla nauczycieli, podczas którego in-
struktorzy szkolą, jak uczyć malu-
chy królewskiej gry. Program skie-

rowany jest do wychowawców szkół 
podstawowych i przedszkoli. Z każ-
dego powiatu przygotowanych zosta-
nie po dwóch nauczycieli ze szkoły 
i przedszkola, by już w przyszłym 
roku szkolnym mogli poprowadzić 
zajęcia z dziećmi. Kurs odbywa się 
on-line. Zakończy go... turniej sza-
chowy między uczestnikami.

Do projektu zgłosiło się 161 pla-
cówek: 49 przedszkoli i 112 szkół. 
Weźmie w nim udział 50 z nich  
– 25 przedszkoli i 25 podstawówek. 
Założeniem jest przeszkolenie na-
uczycieli z każdego powiatu w Łódz-
kiem. Placówki otrzymają też m.in. 
10 szachownic z zegarami, tablice 
poglądowe oraz szachy ogrodowe. 

Karolina Milewska, trener szacho-
wy i instruktor, która prowadzi zaję-
cia dla nauczycieli, jest przekonana, 
że przedszkole to idealny moment 
na naukę.

– W wieku przedszkolnym kształ-
tują się podstawowe czynności my-
ślowe, rozwijają się myślenie przy-
czynowo-skutkowe i umiejętności 
społeczne – tłumaczy trenerka. – 
Przedszkolaki uczą się głównie po-
przez zabawę. I szachy są dla nich 
przede wszystkim rozrywką. Nie trak-
tują ich jako nauki. Wprowadzając 
szachy na etapie przedszkola, w spo-
sób atrakcyjny dla dziecka wspoma-
gamy jego wszechstronny rozwój.

Jak wygląda nauka dzieci gry 
w szachy? – Już od pierwszych za-
jęć dzieci uczą się zasad i ćwiczą ich 

przestrzeganie. Otrzymują zagadki 
szachowe do rozwiązania, które pobu-
dzają kreatywność – wyjaśnia Karo-
lina Milewska. – Dzieci bardzo szyb-
ko zaczynają rozgrywać między sobą 
partie, przy czym ćwiczą wyobraźnię 
wzrokową oraz umiejętność planowa-
nia. Nie znam drugiej takiej dyscypli-
ny, która wspierałaby rozwój dzieci 
w tak wielu obszarach.

Dyrektor Lilla Błaszczyk zauważa, 
że szachy wpływają nie tylko na dobre 
wyniki z przedmiotów ścisłych. – Na-
sze dzieci wyjeżdżają do amerykań-
skiej szkoły koło Warszawy i dzięki 
kontaktom z dziećmi anglojęzyczny-
mi, łatwiej przychodzi im nauka ję-
zyka angielskiego – mówi.

Jacek Grabarski

Inwestycja w młode pokolenie
Dwa programy zainicjowane niedawno przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego pozwolą zapewnić 
przedszkolakom oraz najmłodszym uczniom wszechstronny rozwój.

Gdy Samuel Reshevsky miał 6 lat, wygrywał symultany z doświadczonymi szachistami

– Szachy uczą życia. Dlatego najlepiej zacząć od najmłodszych lat – mówi marszałek Grzegorz Schreiber i zaprasza do programu „Łódzkie gra w szachy”
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PRZEZ SPORT 
DO KOMPETENCJI

Łódzkie wspiera sport 
i zachęca najmłodszych 
również do ruchu. Samorząd 
województwa przeznacza 
3,5 mln zł na program, 
który ma za zadanie 
zaszczepić chęć do ruszania 
się u dzieci, a przy okazji 
zmienić myślenie dorosłych.

 „Przez sport do kompetencji” to program, 
który ma zachęcić do aktywności rucho-
wej dzieci w wieku 5-9 lat czyli przed-
szkolaki i uczniów z klas I-III. Samorząd 
województwa zarezerwował pieniądze 
w budżecie i zachęca organizacje poza-
rządowe do wystartowania w konkursie 
na organizację szkoleń dla nauczycieli, 
wychowawców i trenerów. Program ma ru-
szyć pełną parą zaraz po wakacjach.

– Problem nadwagi i otyłości w Polsce 
dotyczy 30 procent dzieci w wieku wcze-
snoszkolnym i te statystki z roku na rok 
wyglądają gorzej. Dzieci muszą mieć szan-
sę na zwiększenie aktywności fizycznej. 
Sprawność ma bezpośredni wpływ na wy-
niki w nauce, kontakty z rówieśnikami, 
pewność siebie – przekonuje marszałek 
Grzegorz Schreiber.

Samorząd chce objąć zadaniem 
po 100 przedszkoli i szkół podstawowych. 
Zostaną one wyposażone w sprzęt spor-
towy do gier zespołowych, a nauczyciele 
i trenerzy odbędą szkolenia, jak prowa-
dzić zajęcia ruchowe atrakcyjne dla dzie-
ci i ich rodziców. Jednym z celów działa-
nia jest bowiem przypomnienie dorosłym, 
że przykład, jaki dają dzieciom, ma ogrom-
ny wpływ na ich zachowanie.
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Jednym ze sposobów na zapewnie-
nie sobie bezpieczeństwa oraz szan-
są na stabilizację w czasach nazna-
czonych epidemią może być zmiana 
zawodu.

– Niektóre zawody, które do nie-
dawna były na topie, tracą na zna-
czeniu, a te, które były zawodami 
nadwyżkowymi wracają do łask. 
Oprócz skutków epidemii, na ryn-
ku pracy zauważalna jest automaty-
zacja procesów. Dlatego w okresie 
pandemii do zawodów nadwyżko-
wych zaczyna się zaliczać kasjer 
w sklepie samoobsługowym. Po-
wód jest taki, że sklepy coraz czę-
ściej otwierają kasy samoobsługo-
we. Zmniejszyć się też może popyt 
na recepcjonistów, ochroniarzy, bi-
bliotekarzy – wylicza Kamil Jezior-
ski, p.o. dyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Łodzi. 

W jakich branżach potrzeba rąk do 
pracy? Według barometru zawodów, 
w województwie łódzkim najwięk-
sze szanse na znalezienie stabilnego 
zatrudnienia mają w dobie pandemii 
elektrycy, elektromechanicy i elek-
tromonterzy, monterzy instalacji bu-
dowlanych, spawacze, operatorzy 
i mechanicy sprzętu do robót ziem-
nych. Poszukiwani są również kie-
rowcy ciężarówek, krawcy, magazy-
nierzy. Branża medyczna potrzebuje 
fizjoterapeutów i masażystów, a tak-
że, co oczywiste w trudnych epi-
demicznych czasach, pielęgniarek 
i położnych. Na posady mogą też 
liczyć specjaliści od rachunkowo-
ści i księgowości. 

Zminimalizowanie negatywnych 
skutków gospodarczych, które mają 
bezpośredni wpływ na rynek pracy, 
stało się ogromnym wyzwaniem. Za-
pewnienie funduszy na utrzymanie 
miejsc pracy, ułatwienie powrotu na 
rynek zatrudnienia, a także pomoc 

w przebranżowieniu się ma teraz 
szczególne znaczenie.

Według barometru zawodów, 
w Łódzkiem największe szanse 
na zatrudnienie mają, m.in., 
elektrycy, monterzy instalacji 
budowlanych, spawacze, 
kierowcy ciężarówek, 
krawcy, magazynierzy.

– Pomocne przy zmianie zawodu 
mogą być instrumenty wsparcia do-
stępne w urzędach pracy – podkreśla 
Kamil Jeziorski. – Oczywiście najła-
twiej się przebranżowić wtedy, kiedy się 
tego chce. Jednak okoliczności zaczy-
nają wymuszać otwartość na zmiany, na 
pozyskiwanie nowych kwalifikacji do-
stosowanych do nowych realiów. Daje 
to korzyści związane z zapewnieniem 
sobie ciągłości zatrudnienia, pozyski-
waniem wiedzy i nowych kwalifikacji. 
Pozwala też być elastycznym na rynku 

pracy, umożliwia podejmowanie no-
wych ról zawodowych oraz poprawia 
konkurencyjność osoby poszukującej 
zatrudnienia – tłumaczy dyrektor WUP.

W zmianie zawodu i powrocie na 
rynek pracy pomocne są, między in-
nymi, staże i szkolenia zawodowe. 

– Miniony rok był trudny dla 
wszystkich – mówi Robert Baryła, 
członek zarządu województwa łódz-
kiego. – Zdominowała go pandemia 
koronawirusa, która zmieniła nasze 
życie prywatne, a przede wszystkim 
zawodowe. Dlatego jako samorząd 
województwa dokładamy starań, by 
zminimalizować wpływ pandemii na 
gospodarkę oraz rynek pracy.

Jednym z takich działań jest kon-
kurs wspierający aktywność zawodo-
wą osób po 29. roku życia, skierowa-
ny do mieszkańców Łodzi z obszarów 
objętych rewitalizacją. Organizatorem 
jest Wojewódzki Urząd Pracy. Kwo-
ta przeznaczona na dofinansowanie 

– 7 mln zł, pochodzi z Regionalnego 
Programu Operacyjnego WŁ. Grupą 
docelową są osoby bezrobotne i długo-
trwale bezrobotne oraz będące w trud-
nej sytuacji na rynku pracy, a także 
osoby z niepełnosprawnościami i o ni-
skich kwalifikacjach. Będą one mogły 
skorzystać ze szkoleń i staży.

Do tej pory na przeciwdziałanie ne-
gatywnym skutkom pandemii na ryn-
ku pracy nasz region otrzymał, m.in., 
od rządu Prawa i Sprawiedliwości, 
około 2 miliardów zł. Największym 
źródłem finansowania jest Fundusz 
Pracy. Od kwietnia 2020 r. do koń-
ca marca tego roku urzędy pracy wy-
płaciły przedsiębiorcom ponad 1 mld 
15 mln zł. Kolejnym, ważnym źró-
dłem jest Europejski Funduszu Spo-
łeczny, z którego wypłacono ponad 
83 mln zł. W ramach RPO WŁ Wo-
jewódzki Urząd Pracy zaangażował 
blisko 1 mln zł. Ponadto zrealizowa-
ne zostały dwa projekty pozakonkur-

sowe przeznaczone w całości na wal-
kę z pandemią. Pierwszy na kwotę 
blisko 7,4 mln zł, drugi – na ponad 
24,6 mln zł. Trzecim źródłem są środ-
ki Funduszu Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych. Od początku 
pandemii do marca tego roku wspar-
cie wyniosło tu ok. 745 mln zł.

Dariusz Kulas

Łódzkie bogatsze dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych
Aż 125 milionów złotych 
dostanie nasz region w trzecim 
rozdaniu Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

Wsparcie w ramach trzeciego naboru 
RFIL otrzymało 79 jednostek z wo-
jewództwa łódzkiego. Dzięki rządo-
wym środkom zrealizowane zosta-
ną m.in.: rozbudowa Kutnowskiego 
Szpitala Samorządowego, budowa 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków na terenie gminy Krzyżanów, 

kompleksowa termomodernizacja 
budynku Szkoły Podstawowej im. 
Jana Kochanowskiego w Grabowie, 
budowa wielofunkcyjnego komplek-
su sportowego przy SP nr 6 w Ra-
domsku czy przebudowa ul. Krakow-
skiej w Łodzi na odcinku od Barskiej 
do Siewnej.

6 milionów złotych z tej puli to do-
datkowa kwota, którą pozyskał mar-
szałek województwa łódzkiego Grze-
gorz Schreiber na budowę centrum 
edukacyjnego Zespołu Parków Krajo-

brazowych Województwa Łódzkiego. 
Nowoczesny budynek będzie spełniał 
funkcję ekspozycyjną i konferencyj-
ną, stanie się bazą szkolenia ekolo-
gicznego W projekcie przewidziane 
są też nasadzenia sprzyjające wzmoc-
nieniu bioróżnorodności, ścieżki edu-
kacyjne i rekreacyjne oraz modelowe 
instalacje do ochrony przyrody.

To już trzecia transza środków 
przyznawanych w ramach Fundu-
szu przez rząd Prawa i Sprawiedli-
wości, która trafia do naszego regio-

nu. Podczas pierwszego konkursu 
Łódzkie otrzymało ponad 389 mln 
złotych, podczas drugiego – ponad 
292 mln złotych. Trzeci konkurs 
to ponad 125 mln złotych dla nasze-
go województwa. W sumie to ponad 
806 milionów złotych, co stanowi 
największą dotację finansową dla 
samorządów w historii!

Pieniądze pochodzą z funduszu 
COVID-19 i są wsparciem dla samo-
rządów, których przychody zostały 
uszczuplone przez pandemię. Mają 

stanowić impuls inwestycyjny dla 
nich i dla całego regionu.

Jacek Grabarski

Spróbuj się odnaleźć na rynku pracy
Pandemia spowodowała, że wielu ludzi straciło pracę i stanęło przed dylematem: co zrobić, żeby odnaleźć się 
w nowej rzeczywistości? Nasz region dostał już prawie 2 miliardy złotych na wsparcie dla takich osób.

– Samorząd województwa dokłada starań, by zminimalizować wpływ pandemii na gospodarkę oraz rynek pracy – mówi 
Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego

WIRTUALNE CENTRUM 
POMOCY DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW 
I PRACOWNIKÓW

Z myślą o przedsiębiorcach, pracodaw-
cach i osobach poszukujących zatrud-
nienia Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, 
jednostka podległa samorządowi woje-
wództwa, uruchomił centrum pomocy. 

To zintegrowana strona internetowa: 
wuplodz.praca.gov.pl. W jednym miejscu 
znajdą państwo niezbędne informacje do-
tyczące rynku pracy w naszym regionie 
oraz usług oferowanych przez publiczne 
służby zatrudnienia. 

Na stronie w poszczególnych zakład-
kach dostępne są, między innymi, in-
formacje o aktualnych ofertach pracy, 
możliwościach podnoszenia lub zmia-
ny kwalifikacji zawodowych, wsparciu 
w efektywnym poszukiwaniu pracy oraz 
pomocy przy zakładaniu i prowadzeniu 
działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy znajdą też informa-
cje dotyczące pomocy przy tworzeniu 
nowych miejsc pracy i możliwości do-
finansowania szkoleń podnoszących 
kwalifikacje zawodowe pracowników. 
Zapoznają się także z ofertą Urzędu Mar-
szałkowskiego, dotyczącą możliwości 
rozwoju firm i wsparcia finansowego, 
np. z funduszy europejskich. Dostępne 
są aktualne informacje o wsparciu dla 
firm w czasie epidemii, w ramach tar-
czy antykryzysowej.
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806 milionów zł 

zyskało Łódzkie w trzech 
naborach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. To 
największa dotacja dla 
samorządów w historii
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Weronika widzi swoją przyszłość 
w branży reklamowej. Już tworzy 
kampanie promocyjne. Mateusz 
wyremontował dom rodziców. 
Prace wykończeniowe to jego 
pasja. Widać to po wynikach 
z przedmiotów zawodowych, 
które pozwoliły mu sięgnąć 
po stypendium „Zawodowcy 
w Łódzkiem”.

Mateusz Fijołek jest uczniem III kla-
sy szkoły branżowej o profilu mon-
ter zabudowy i robót wykończenio-
wych w budownictwie. – Zawsze mnie 
ciągnęło do budowlanki – mówi. – 
To moje hobby.

Dlatego w osiągnięciu dobrych 
wyników nie przeszkodził mu nawet 
zdalny sposób nauki. Jak wyglądają 
zajęcia praktyczne w czasach pan-
demii? – Jedną godzinę w tygodniu 
mieliśmy normalnych warsztatów, 
drugą oglądaliśmy filmy instrukta-
żowe – wyjaśnia Mateusz.

Stypendium w wysokości 3 tys. zł 
planuje przeznaczyć na zakup narzę-
dzi budowlanych: maszynki do cięcia 
płytek, poziomicy i innych. – To spo-
ra kwota. Będzie można uzupełnić 
warsztat – cieszy się.

Takie są zasady programu „Zawo-
dowcy w Łódzkiem – stypendia dla 

najzdolniejszych” – otrzymane fundu-
sze trzeba wydać na pomoce nauko-
we, książki, sprzęt potrzebny w nauce 
i doskonaleniu zawodowym. Woje-
wództwo Łódzkie zorganizowało już 
trzecią edycję projektu współfinanso-
wanego z pieniędzy unijnych. W tym 
roku nagrody otrzymało aż 1.500 naj-
zdolniejszych uczniów ze szkół pro-
wadzących kształcenie zawodowe. 
To szkoły branżowe, technika, szko-
ły muzyczne.

Weronika Kubryn z Zespołu Szkół 
im. Władysława Grabskiego w Kut-
nie uczy się na kierunku technik or-
ganizacji reklamy. W planie lekcji 
ma, m.in., prowadzenie kampanii 
reklamowych, projektowanie re-

klam. Uczy się też, jak rozmawiać 
z klientami. Właśnie z tych zajęć 
musiała się wykazać jak najwyż-
szą średnią ocen, żeby móc liczyć 
na stypendium.

– Gdy się lubi to, co się robi, łatwiej 
jest osiągnąć dobry wynik – mówi. 
W szkole tworzy ulotki, wizytówki, 
reklamy, opracowuje kampanie pro-
mocyjne. Dlatego nowy laptop, który 
planuje kupić za stypendium, bardzo 
jej się przyda.

Z zagospodarowaniem stypen-
dium nie będzie miał problemu 
informatyk Mateusz Giełczyński. 
Liczy, że sfinansuje zakup nowe-
go komputera i książek, zapisze się 
na kursy doskonalące. To uczeń III 
klasy Zespołu Szkół Elektroniczno-
-Informatycznych im. Jana Szczep-
nika w Łodzi.

Mateuszowi w informatyce naj-
bardziej podoba się programowanie 
gier i aplikacji mobilnych. Ma już 
sukcesy w tej dziedzinie. Języka 
angielskiego uczy się korzystając 
ze stworzonej przez siebie „apki”. – 
Na razie nie dzieliłem się nią z ko-
legami, ale jestem otwarty – mówi.

Już wie, że naukę będzie chciał 
kontynuować na Politechnice Łódz-
kiej. Oczywiście na informatyce. 
Jaki ma przepis na sukces? – Jeśli 

połączy się talent z pracą, to dobre 
wyniki po prostu przychodzą.

W tegorocznym naborze do pro-
gramu wpłynęło 3,5 tysiąca wnio-
sków. Regulamin szczegółowo okre-
ślał punktację. Warunek podstawowy 
to średnia ocen co najmniej 4,5 z przed-
miotów zawodowych w roku szkol-
nym 2019/2020. Im wyższa średnia, 
tym większa szansa na stypendium. 
Dodatkowo punktowane były: uczest-
nictwo w olimpiadach przedmioto-
wych i konkursach, wpisywanie 
się kierunku nauczania w tzw. spe-
cjalizacje inteligentne regionu albo 
do zawodów deficytowych dla dane-
go powiatu. Punkty ekstra zdobywa-
li uczniowie z niepełnosprawnością. 

W tym roku na projekt przeznaczono 
początkowo 3 mln 128 tys. zł, ale wie-
lu uczniów znalazło się na liście rezer-
wowej. Dlatego zarząd województwa 
zwiększył kwotę na stypendia do 5 mln 
610 tys. zł. Dzięki temu zastrzyk go-
tówki otrzymało nie 800, a 1.500 zdol-
nych uczniów.

W przyszłym roku planowana jest 
czwarta edycja programu.

– Mamy do wykorzystania pieniądze 
z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, a nagradzanie młodych, zdol-
nych ludzi jest jednym z najlepszych 
sposobów ich wydatkowania – mówi 
Zbigniew Ziemba, wicemarszałek wo-
jewództwa łódzkiego.

Jacek Grabarski

Zawodowcy nagrodzeni

– Stąd będą się wywodzić najlep-
si specjaliści nowoczesnych branż  
– planuje marszałek Grzegorz Schre-
iber, który wspólnie z Wojciechem 
Dąbrowskim, prezesem zarządu PGE 
Polskiej Grupy Energetycznej, w to-
warzystwie wicemarszałka Zbignie-
wa Ziemby, podpisał list intencyjny 
w sprawie utworzenia nowej szkoły 
w regionie.

Centrum Rozwoju Kompetencji 
jest wspólnym działaniem samorządu 
województwa i PGE, dla powstania 
którego inspiracją jest konieczność 
transformacji energetycznej. Szko-
ła pozwoli pracownikom kompleksu 
energetycznego w Bełchatowie zdo-
bywać nowe kwalifikacje. Słuchacze 
zdobędą kompetencje menedżerskie, 
w tym z budowania zaangażowania 
i motywacji zespołu. Prowadzone 
będą także zajęcia z technicznego ję-
zyka angielskiego. Katalog dostęp-

nych kursów będzie uwzględniał po-
trzeby pracowników Grupy PGE oraz 
lokalnego rynku pracy.

– Zachęcam do spojrzenia w przy-
szłość, żebyśmy mogli zobaczyć 
region bełchatowski jako miejsce 

nowoczesne, w którym są szkoły 
i uczelnie i gdzie przygotowuje się 
doskonałych specjalistów nie tylko 

dla województwa łódzkiego, ale dla 
całej Polski – mówi marszałek Grze-
gorz Schreiber.

– Jestem przekonany, że ten region 
będzie teraz wyznaczał kierunki in-
nym regionom, przed którymi jest 
transformacja energetyczna – do-
daje Wojciech Dąbrowski, prezes 
zarządu PGE.

Utworzenie Centrum Rozwoju 
Kompetencji przyjął już Sejmik WŁ 
podczas sesji 30 marca. Pierwsi słu-
chacze rozpoczną naukę w Centrum 
we wrześniu. Udział w szkoleniach bę-
dzie dla pracowników Grupy PGE bez-
płatny. Wykładowcami będą pracowni-
cy Grupy PGE posiadający unikatowe 
kompetencje w zakresie energetyki.

ED, JG, BG

1500
zdolnych uczniów otrzymało 

stypendia

5 mln 610 tys. zł

przeznaczył w tym roku zarząd 
województwa łódzkiego 

na program „Zawodowcy 
w Łódzkiem”

List intencyjny w sprawie powstania Centrum Rozwoju Kompetencji podpisali marszałek Grzegorz Schreiber oraz 
prezes PGE Wojciech Dąbrowski
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Weronika Kubryn z Zespołu Szkół im. Władysława Grabskiego w Kutnie uczy 
się na kierunku technik organizacji reklamy
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Centrum Rozwoju Kompetencji,  
czyli nowatorska szkoła dla fachowców
W Bełchatowie powstaje szkoła zawodów przyszłości, gdzie będą się kształcić specjaliści od odnawialnych 
źródeł energii, a także automatyki, informatyki, elektro- i biotechnologii.

Informacje o Centrum Rozwoju Kompe-
tencji na stronie internetowej:

crklodzkie.pl
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– Gdybyśmy chcieli wsiąść do po-
ciągu z Łodzi i pojechać do Sieradza, 
zajęłoby to nam godzinę. Dokładnie 
tyle, ile przejechanie tej trasy samo-
chodem. Szybki pociąg dowiezie pa-
sażerów w zaledwie 38 minut – tłuma-
czył Grzegorz Schreiber, marszałek 
województwa łódzkiego, podczas 
otwarcia wyremontowanego przy-
stanku Łódź Radogoszcz Wschód.  
– Bardzo się cieszę, że będziemy mo-
gli podarować mieszkańcom Sieradza 
ten dodatkowy czas, bo to dodatko-
wy czas na inne aktywności, których 
każdy z nas potrzebuje.

NOWE, SZYBKIE POŁĄCZENIA

Pociągi przyspieszone z Łodzi do 
Sieradza oraz z Sieradza do Łodzi już 
kursują. Rano skład odjeżdża z Sie-
radza o godzinie 6.57. Popołudnio-
wy odjazd ze stacji Łódź Kaliska 
do Sieradza wyznaczono na godz. 
16.33. Wato dodać, że trasę z Łodzi 
do Zduńskiej Woli pociąg pokonuje 
w zaledwie 27 minut. To olbrzymie 
udogodnienie dla mieszkańców Sie-
radza czy Zduńskiej Woli, którzy pra-
cują w Łodzi.

Pasażerów pociągów ŁKA z pew-
nością zainteresuje też fakt, że ze 
względu na remont stacji Łódź Ka-
liska kursowanie wybranych po-
ciągów zostało wydłużone do 
lub ze stacji Łódź Fabryczna lub 
Łódź Widzew. Większość skła-
dów pojedzie przez Łódź Olechów.

– W pobliżu stacji Łódź 
Radogoszcz Wschód 
brakuje miejsc postojowych 
i przystanku autobusowego. 
Mam nadzieję, że deklaracje 
władz Łodzi zostaną 
dotrzymane i miasto 
doprowadzi tutaj autobusy 
oraz zadba o powstanie 
parkingu – mówi marszałek 
Grzegorz Schreiber.

– Liczba połączeń na tej trasie zwięk-
szyła się z 25 do 32. Po zakończeniu 
modernizacji stacji Zgierz, również na 
linii zgierskiej wzrośnie częstotliwość 
kursowania pociągów – poinformo-
wał Janusz Malinowski, prezes ŁKA.  
– Ponadto na trasie z Łodzi do Łowicza 
kursują dwie dodatkowe pary pocią-

gów i jedna para więcej między Toma-
szowem Mazowieckim a Drzewicą.

Marszałek Grzegorz Schreiber 
zwrócił uwagę, że w pobliżu stacji 
Łódź Radogoszcz Wschód braku-
je miejsc postojowych i przystanku 
autobusowego. Dlatego zwrócił się 
z apelem do Hanny Zdanowskiej, 
prezydent Łodzi: – Mam nadzieję, 
że deklaracje władz Łodzi zostaną 
dotrzymane i miasto doprowadzi tu-
taj autobusy oraz zadba o powstanie 
parkingu – mówił marszałek.

Wraz ze stacją Łódź Radogoszcz 
Wschód oddano także stację Łódź 
Andrzejów Szosa. Trwają też odbio-
ry techniczne dwóch innych: Łódź 
Retkinia i Łódź Warszawska.

– Dzięki temu tworzymy to, o czym 
wielokrotnie mówiliśmy, klasyczną 
pętlę wokół Łodzi, takie małe metro 

łódzkie. Oczywiście kluczowy będzie 
tunel, na który wszyscy czekamy, ale 
z naszej strony, wykonujemy co do nas 
zależy – mówił marszałek Schreiber.

CO NOWEGO NA PERONACH

Przystanki na osiedlu Retkinia 
i przy ul. Warszawskiej są już w za-
sadzie gotowe. Na peronach zainsta-
lowano, między innymi, wiaty, ławki 
oraz latarnie, a także oznakowanie, 
infokioski oraz wyświetlacze syste-
mu informacji pasażerskiej.

PKP PLK prowadziły również prace 
na istniejących już przystankach przy 
miejskim odcinku linii nr 16, pomię-
dzy Łodzią, Widzewem a Zgierzem. 
Do użytku oddano przejście podziem-
ne przy przystanku Łódź Stoki, nato-
miast na przystanku Łódź Arturówek 
powstało dodatkowe przejście, które 
ułatwi dojście od ulicy Łagiewnickiej. 
Z kolei na Marysinie od kilku miesię-
cy czynny jest drugi peron z pochylnią 
dla osób niepełnosprawnych.

Wartość projektu, obejmującego 
budowę zintegrowanych węzłów mul-
timodalnych wraz z budową i prze-
budową przystanków kolejowych na 
terenie województwa łódzkiego, wy-
nosi 49,3 mln złotych. Zadanie jest 
współfinansowane przez Unię Euro-
pejską w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020.

Beata Graszka
Maciej Petrycki

Łódzkie metro i szybki pociąg do Sieradza

Nowe przystanki kolejowe i błyskawiczna podroż z Łodzi do Sieradza, która trwa nieco ponad pół godziny.  
Jest to już możliwe dzięki wyremontowanym torom kolejowym i nowej ofercie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

– Tworzymy klasyczną pętlę wokół Łodzi, takie małe metro łódzkie – mówił 
podczas otwarcia stacji Radogoszcz Wschód marszałek Grzegorz Schreiber

25-MILIONOWY 
PASAŻER 
ŁÓDZKIEJ KOLEI 
AGLOMERACYJNEJ

W marcu ŁKA przewiozła 
25-milionowego pasażera. 
Jest nim mieszkaniec 
gminy Drzewica, student 
Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi.

Sebastian Miązek z Domaszna studiuje 
ratownictwo medyczne. 30 marca na sta-
cji w Drzewicy otrzymał specjalny bilet 
uprawniający do darmowych przejazdów 
pociągami ŁKA przez rok oraz pamiątkowy 
dyplom. 25-milionowy pasażer pociągami 
ŁKA podróżuje kilka razy w tygodniu i, jak 
sam przyznaje, bilety kupuje najczęściej 
korzystając z aplikacji KOLEO. 

Bezpośrednie połączenia do Drzewi-
cy są realizowane przez Łódzką Kolej 
Aglomeracyjną od grudnia 2020 roku. 
Obecnie trasę obsługuje siedem par po-
ciągów, z których cztery są skomuniko-
wane w Drzewicy z pociągami Kolei Ma-
zowieckich kursującymi do i z Radomia.

– Połączenie stolicy naszego woje-
wództwa z Drzewicą pozwoliło skomu-
nikować mieszkańców nie tylko z Łodzią 
i Tomaszowem Mazowieckim, ale też z Ra-
domiem i Warszawą – podkreśla Janusz 
Ciesielski, radny Sejmiku WŁ. – Dzięki 
temu, że ta linia ożyła, ożyły te tereny. 
Połączenia pozwalają ludziom dojeżdżać 
do szkoły i pracy, ale nie tylko z Drzewi-
cy, lecz także z okolicznych miejscowości, 
w których są przystanki.

– Połączenie Drzewicy z Łodzią to okno 
na świat – dodaje poseł Robert Telus.  
– Ubolewam nad faktem, że przed kilkoma 
laty takie połączenia zostały zlikwidowa-
ne. My je przywracamy. Realizowane pla-
ny Urzędu Marszałkowskiego, ale i polityka 
rządu, to otwarcie się na Polskę powiato-
wą. I to jest tego świetny przykład.

Dariusz Kulas

Sebastian Miązek często  
podróżuje na przywróconej przez 
Urząd Marszałkowski trasie z Łodzi 
do Drzewicy
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Dbałość o stan świetlic, o ich wypo-
sażenie i dostępność to sprawa bardzo 
ważna dla społeczności lokalnych. 
Dlatego właśnie remonty i wypo-
sażanie wiejskich świetlic były naj-
częstszym sposobem wykorzystania 
grantów przyznawanych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Łódz-
kiego. Przykład? Lokalna Grupa 
Działania ,,Kraina Rawki”, która re-
alizując projekt grantowy, pomoże 
w tym roku wyremontować pięć ta-
kich placówek.

– Liczą się przy tym nawet najdrob-
niejsze dotacje, bo na przykład dzięki 
ociepleniu budynku możemy zachęcić 
mieszkańców do wspólnych spotkań 
także zimą – mówi Marta Dudek, dy-
rektor biura LGD „Kraina Rawki”. 
– Rozwój miejsc kultury i integracji 
zaplanowaliśmy w lokalnej strategii 
rozwoju. Wprawdzie wnioski w na-
szym konkursie zostały złożone przez 
ochotnicze straże pożarne i jedną gmi-
nę, ale tak naprawdę są to pomysły 
i potrzeby mieszkańców. 

– O ile w miastach jest więcej ini-
cjatyw, które zachęcają do wspólnego 
spędzania czasu, do integracji i rozwi-
jania pasji, na przykład uniwersytety 
trzeciego wieku, czy różnego rodzaju 
stowarzyszenia, to na terenach wiej-
skich takich miejsc brakuje. Dlate-
go tak bardzo cenne są inicjatywy, 
które podejmuje LGD Kraina Raw-
ki – mówi Ewa Wendrowska, radna 
Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Projekt LGD ,,Kraina Raw-
ki” będzie realizowany przez czte-
ry organizacje pozarządowe oraz 
jedną jednostkę samorządu teryto-
rialnego. Jego wartość wynosi ponad 
210 tys. zł. Lokalna Grupa Działa-
nia dostała w tym celu dofinansowa-
nie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014‒2020. To po-
nad 200 tys. zł.

Co zostanie zrobione za te pieniądze? 
Ochotnicza Straż Pożarna w Łaszczy-
nie za blisko 34 tysiące złotych pla-
nuje modernizację zewnętrznego 
budynku strażnicy. Dzięki realizacji 
grantu świetlica w Łaszczynie jesz-
cze lepiej będzie służyła lokalnej spo-
łeczności, głównie osobom młodym.

OSP w Regnowie chce z kolei po-
prawić elewację budynku swojej 
świetlicy. 

– Budynek pochodzi z lat 70. Jest 
z białej cegły i wygląda brzydko. 
A wszystko dookoła pięknieje. Chce-
my go otynkować i pomalować. Jak 
jest ładny dom, to każdy do niego 

chętnie wchodzi. Wcześniej wyre-
montowaliśmy garaż i budynek straż-
nicy w środku – wylicza Ryszard 
Pawlak, prezes OSP w Regnowie. 

Prace mają się rozpocząć, gdy tylko 
pozwoli na to pogoda. Wartość inwe-
stycji ma wynieść prawie 44 tys. zł 
W OSP w Regnowie jest 51 strażaków 
ochotników. W tym roku powstanie 
tu drużyna młodzieżowa, bo jak mówi 
prezes, są ochotnicy. 

Remont i zakup wyposażenia do 
swojej strażnicy planują też druho-
wie z Ochotniczej Suraży Pożarnej 
w Żelechlinku. Przy OSP działa or-
kiestra dęta. Dziś muzycy mają próby 
w mało komfortowych warunkach. 

Prężnie działająca tutejsza OSP 
często organizuje wydarzenia, do któ-

rych przydałaby się większa sala. 
Wprawdzie mieszkańcy mają salę 
w budynku Gminnego Domu Kul-
tury, ale może ona pomieścić jedy-
nie 60 osób. W planach jest urządze-
nie sali widowiskowej na 170 osób. 
To ułatwi organizację imprez kultu-
ralnych i integracyjnych oraz nada im 
rozmachu, ważnego dla całej gminy 
Żelechlinek. Wartość tego zadania 
wynosi 48 tys. zł, a dofinansowanie 
wyniosło blisko 43,5 tys. zł.

O nowym wyposażeniu do swo-
jej świetlicy marzyli strażacy z OSP 
w Bartnikach. Dostaną blisko 40 tys. 
dotacji. Kupią sprzęt, który ułatwi 
organizację spotkań integracyjnych, 
imprez kulturalnych oraz szkoleń. 
A z pomieszczeń tutejszej OSP ko-
rzystają stowarzyszenia z całej gminy.

Ostatnie zadanie w projekcie LGD 
„Kraina Rawki” to remont pomiesz-
czeń w budynku OSP Przewodowice, 
gdzie powstanie świetlica dla miesz-
kańców. Inwestycja została zapla-
nowana przez gminę Rawa Mazo-
wiecka. Mieszkańcy Przewodowic 
nie mają w pobliżu ośrodków kultury 

ani miejsc integracji, co utrudnia im 
podejmowanie wspólnych działań. 
Dostaną na ten cel prawie 40 tys. zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Kraina Rawki” obejmu-

je zasięgiem gminy: Biała Rawska, 
Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiec-
ka, Regnów, Sadkowice, Żelechlinek, 
Puszcza Mariańska i Wiskitki.

Beata Graszka

Kraina Rawki stanie się krainą rozrywki

Strażacy z OSP w Bartnikach marzyli o nowym wyposażeniu do swojej świetlicy

200 tys. zł 

dostała Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Rawki” z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020

Świetlice wiejskie to centra lokalnej kultury. Służą do uprawiania sportu i rekreacji, pozwalają na 
organizowanie imprez i zebrań, są siedzibą klubów i organizacji społecznych. Integrują lokalne społeczności.
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DZIĘKI WSPARCIU SAMORZĄDU 
WOJEWÓDZTWA LUDZIE 
MOGĄ SIĘ INTEGROWAĆ 
I ROZWIJAĆ PASJE – MÓWI EWA 
WENDROWSKA, RADNA SEJMIKU 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

– Poza miastem, gdzie są znacznie 
większe odległości pomiędzy miej-
scami zamieszkania a centrum gminy, 
świetlice, które funkcjonują na przy-
kład przy siedzibach Ochotniczej 
Straży Pożarnej, są bardzo potrzeb-
ne. To najczęściej są miejsca tworze-
nia i kultywowania lokalnej kultury, 
wspólnej rekreacji, integracji. Dzię-
ki lokalnym inicjatywom i wsparciu 
przekazywanym w różnych formach 

przez samorząd województwa łódz-
kiego, udaje się osiągnąć to, że ludzie 
mogą się spotykać oraz wspólnie od-
krywać i rozwijać swoje pasje. Takie 
miejsca powodują też, że ludzie nie 
są samotni. 
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– To pojazd, który musi cieszyć każ-
dego strażaka – podkreśla Tomasz 
Rochala, prezes OSP Czerniewice. 
– Życzyłbym każdej jednostce, żeby 
mogła takim wozem dysponować.

Nowy wóz bojowy służy w ich 
jednostce nieco ponad pół roku. 
Auto ma potężną moc, pod maską 
jest aż 450 koni mechanicznych. 
Napęd na przód i tył oraz automa-
tyczna skrzynia biegów przekładają 
się na komfort jazdy. Do tego duży 
zbiornik wody, dwuzakresowa au-
topompa, działko na wodę i pianę, 
linia szybkiego natarcia, zestawy 
ratownictwa technicznego, medycz-
nego, sprzęt burzący, motopompa, 
wentylator oddymiający, agregat 
prądotwórczy. Jak mówią druho-
wie OSP Czerniewice, to merce-
des w swojej klasie. I podkreślają, 
że wóz ma zaletę, którą doceniają 
zwłaszcza strażacy wyjeżdżający 
do akcji bojowych.

– Jest bardzo przestronny, bez pro-
blemu można się w nim ubrać. A z do-
świadczenia wiem, że innych wozach 
bojowych nie zawsze jest wystarcza-
jąco dużo miejsca – chwali prezes 
OSP Czerniewice.

Chrzest bojowy scania P450XT 
przeszła 27 lipca 2020 roku, czy-
li zaledwie kilka dni po dotarciu 
do Czerniewic. Tylko do połowy lu-
tego 2021 roku samochód brał udział 
w 39 akcjach (dziewięciu pożarach, 
sześciu zdarzeniach drogowych, 
a w 24 wypadkach chodziło o tzw. 
miejscowe zagrożenie).

Zakup samochodu tej klasy, 
co Scania P450XT, nie byłby możli-
wy, gdyby nie dofinansowanie z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
WŁ, jakie przyznał jednostce zarząd 
województwa. Scania kosztowała 
1.077.972 zł, z czego 672.290 zł, 
czyli ponad 60 procent, stanowiła 
dotacja. Nowe auto zajęło w gara-
żu miejsce mercedesa 549.18, który 
został przekazany strażakom z OSP 
Strzemeszna.

– Strażacy OSP, szczególnie ci 
z Czerniewic, które leżą przecież 
przy trasie S8, biorą udział w wielu 
akcjach ratunkowych. Nie tylko gaszą 
pożary, ale coraz częściej niosą po-
moc w wypadkach drogowych. Ga-
szą płonące auta, czy uwalniają ludzi 
ze zniszczonych samochodów. Ich po-
moc to często kwestia życia i śmier-

ci – mówi Ewa Wendrowska, radna 
Sejmiku WŁ. – Dlatego nie wystar-
czy jedynie profesjonalna drużyna, 
potrzebny jest jeszcze sprawny, no-

woczesny sprzęt. Dotując zakupy tego 
sprzętu, przyczyniamy się do popra-
wy bezpieczeństwa w powiecie toma-
szowskim, ale nie tylko. Na przykład 

OSP Brzeziny w 2020 roku pozyskało 
wóz strażacki dzięki dotacji samorzą-
du województwa.

Ewa Drzazga

Wóz jak marzenie służy strażakom

Strażacy OSP Czerniewice są zadowoleni ze swego nowego wozu

Niezawodny, wygodny, nowoczesny. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach (powiat 
tomaszowski) nie wyobrażają już sobie akcji bez swojej scanii P450XT.
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Okiem strażaka

O zaletach wozu 
opowiada druh Łukasz 
Rogulski, konserwator 
samochodu

Jeśli nasz nowy wóz porównać 
z pojazdem, który użytkowaliśmy 
wcześniej, trzeba uznać, że naj-
większą różnicą i zaletą jest duży 
zbiornik wody. Ma on pojemność 
5000 dm3 wody oraz 500 litrów środ-
ka pianotwórczego. 

Dzięki temu możemy skuteczniej 
działać, jeśli zdarzenie wymaga du-
żych zasobów środków gaśniczych, 
szczególnie w pierwszej fazie akcji. 
Świetne wyposażenie, czyli mię-
dzy innymi silnik o mocy 450 KM 
z wysokim momentem obrotowym, 
automatyczna, 12-stopniowa skrzy-
nia biegów i napęd 4x4 sprawiają, 

że wóz świetnie sprawdza się w te-
renach nieutwardzonych i trudno 
dostępnych. Do tego dwuzakresowa 
autopompa o wydajności 3600 li-
trów na minutę przy ciśnieniu 8 ba-
rów oraz 400 litrów na minutę przy 
ciśnieniu 40 barów z linii szybkie-
go natarcia, działko wodno-piano-
we na dachu, zraszacze z przodu 
i z boku pojazdu, wysuwany pneu-
matycznie maszt oświetleniowy, 
wyciągarka. To wszystko wpły-

wa na skuteczność naszych akcji. 
Komfort pracy poprawia zabudowa: 
po 3 skrytki po bokach oraz jedna 
z tyłu oraz rozmieszczenie i zabez-
pieczenie sprzętu. Kubatura kabiny 
daje swobodę załodze, a to przekła-
da się na szybkie i skuteczne przygo-
towanie się do akcji podczas dojaz-
du. Jest też dużo miejsca na sprzęt, 
który powinien znajdować się w ka-
binie pojazdu.

Fot. AS
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– Zależy nam, żeby wszystkie dzie-
ci miały tu warunki domowe. I choć 
pewnie tak do końca nie jest to moż-
liwe, staramy się zastąpić im rodzinę 
– mówi Arkadiusz Nitecki, dyrektor 
Powiatowej Placówki Opiekuńczo- 
Wychowawczej „Pałacyk” w Mrocz-
kowie Gościnnym.

„Pałacyk” to jeden z najnowocze-
śniejszych tego typu obiektów w wo-
jewództwie łódzkim. Działa już nie-
mal od roku, po tym jak zabytkowy, 

XIX-wieczny dworek został przebu-
dowany i zaadaptowany dzięki dofi-
nansowaniu z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego WŁ, przyznanemu 
przez zarząd województwa. Miesz-
ka tu 16 dzieci. O tym, że nie mogą 
przebywać z rodzicami lub opieku-
nami, zdecydował sąd. Teoretycznie 
powinno być to rozwiązanie tymcza-
sowe – tylko do momentu, gdy będą 
mogły wrócić do rodzinnych domów. 
W praktyce często trwa to całe lata, 
czasami aż do usamodzielnienia się 
wychowanków.

W Mroczkowie Gościnnym przy-
gotowano dla dzieci sypialnie jed-
no-, dwu- i czteroosobowe z łazienka-
mi. Jest sala komputerowa, świetlica 
i miejsce do ćwiczeń. Wszystkie po-
mieszczenia nowoczesne, przestronne 
i dobrze wyposażone.

– Dla naszych wychowanków 
bardzo ważne jest to, by ten dru-
gi dom, którym dla nich jest nasza 
placówka, dawał im poczucie bez-
pieczeństwa i stabilizacji. Musimy 
stworzyć takie warunki, by dzieci 
odbudowały wartości, którymi będą 
się kierować – podkreśla Arkadiusz 
Nitecki. Jak dodaje, zespół pracują-
cy z dziećmi dba o to, żeby rozwija-
ły one swoje talenty, znalazły moty-
wację do działania. – Akrobatyka, 
taniec, śpiew to tylko niektóre z za-

jęć, w jakich nasze dzieci się odnaj-
dują. Bardzo ważne jest, by czuły, 
że my jesteśmy przy nich, że towarzy-
szymy im w poczynaniach, że czu-
wamy nad nimi – mówi Arkadiusz  
Nitecki. 

Pomyślano również o tych pod-
opiecznych, którzy niebawem roz-
poczną dorosłe życie. To właśnie dla 
nich przeznaczony jest tzw. miesz-
kanie treningowe, które znajduje się 
na drugim piętrze budynku. 

– Moment usamodzielnienia to bar-
dzo trudny czas dla podopiecznych 
takich placówek jak nasza. Nie tyl-
ko ze względów finansowych, ale 
przede wszystkim w sferze psychicz-
nej. Mieszkanie treningowe pozwala 
im stopniowo nauczyć się dorosłego 
życia, przygotować do samodzielno-
ści. Jest takim buforem bezpieczeń-
stwa – mówi dyrektor Nitecki. 

„Pałacyk” w Mroczkowie Gościn-
nym to druga tego typu placówka 
opiekuńczo-wychowawcza na tere-
nie powiatu opoczyńskiego. Od paź-
dziernika 2019 roku w Żarnowie dzia-
ła już bowiem PPO-W „Przystań”, 
również zrealizowana dzięki pomocy 
z funduszy RPO WŁ.

Ewa Drzazga

Ciepły dom w „Pałacyku” 
Najmłodsze dziecko 

ma 4 latka, najstarsza 

wychowanka – już 18.  

Przebudowany 

„Pałacyk” 

w Mroczkowie 

Gościnnym w gminie 

Opoczno jest teraz dla 

nich domem. Podobnie 

jak dla 14 innych 

dzieci, które z różnych 

względów nie mogą 

wychowywać się 

z rodzicami.

W Pałacyku dzieci czują się jak w rodzinnych domach

Wcześniej Pałacyk wyglądał, tak, że rozważana była jego rozbiórka

Dziś jest nie tylko ładny, ale też nowoczesny 

Jest tu sala komputerowa (na zdjęciu), świetlica i miejsce do ćwiczeń

2,5 mln zł 
kosztowała przebudowa 

„Pałacyku” w Mroczkowie. 

1,8 mln zł

wyniosła dotacja, jaką powiat 
opoczyński otrzymał w ramach 

Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego
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Rodzice 
maluchów 
są zadowoleni
W gminie Maków powstał pierwszy żłobek. 
Pierwszy, do tego piękny, kolorowy 
i nowoczesny. Inwestycja została 
zrealizowana dzięki wsparciu rządu oraz 
samorządu województwa łódzkiego.

– To jeden z niewielu żłobków na te-
renie powiatu skierniewickiego – pod-
kreśla Jerzy Stankiewicz, wójt gminy 
Maków. 

Na pytanie, dlaczego dopiero teraz 
gmina zdecydowała się na taką inwe-
stycję, wójt Stankiewicz odpowiada, 
że na wsiach nie było mody i zapotrze-
bowania na takie placówki.

– Ale czasy się zmieniły, rodzice 
chcą lub muszą szybko wrócić do pra-
cy po urodzeniu dziecka. Nie każdy 
ma możliwość zapewnienia opieki 
maluchowi.

Żłobek powstał w pomieszcze-
niach dawnego gimnazjum. Kosz-
tował blisko 1,5 miliona złotych. 
Inwestycja sfinansowana zosta-
ła z kilku źródeł: funduszy rządo-
wych, unijnych i gminnych. Reali-
zację ułatwiły dotacje uzyskane 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego 
i z rządowego programu „Maluch +”. 
Z Urzędu Marszałkowskiego gmi-
na otrzymała 782 603 zł. Pieniądze 
zostały przeznaczone na wyposaże-
nie obiektu oraz zatrudnienie kadry. 
Dotacja pozwoli na sfinansowanie 
trzech lat pracy żłobka

– Jesteśmy wdzięczni panu mar-
szałkowi za tę pomoc – mówi wójt.

Żłobek został oficjalnie otwarty 
12 lutego tego roku. Rodzice chwa-
lą świetne warunki do rozwoju i od-
poczynku dzieci. Są tu dwie sale 
z kolorowym wyposażeniem oraz 
zabawkami. 

– To cenna inwestycja i dobrze, 
że powstała – mówi Paweł Sałek, rad-
ny Sejmiku Województwa Łódzkie-
go. Rodzice mogą wrócić wcześniej 
do aktywności zawodowej, a dziad-
kowie, których instytucja w Polsce 
jest bardzo ważna, będą mieć więcej 
czasu dla siebie.

Żłobek ma własną, dobrze wypo-
sażoną kuchnię, w której pod okiem 
dietetyka przygotowywane są po-
siłki. W przedszkolu jest 20 dzieci 
w wieku od 20. tygodnia do 3 lat. Ale 
liczbę dzieci można zwiększyć do 36. 

– Wiem, że mieszkańcy są zado-
woleni – mówi wójt Makowa.

Gmina Maków położona jest w za-
chodniej części powiatu skiernie-
wickiego. Liczy 6.030 mieszkańców. 
W 2020 roku na terenie gminy uro-
dziło się 72 dzieci.

Beata Graszka

PAWEŁ SAŁEK,  
RADNY SEJMIKU  
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

- Żłobek w gminie Maków to od-
powiedź na potrzeby mieszkańców. 
Warto podkreślić, że inwestycja zo-
stała zrealizowana dzięki środkom 
rządowym i dotacjom z samorządu 
województwa łódzkiego. Żłobek uła-
twia rodzicom powrót do aktywności 
zawodowej, ale pamiętajmy, że nie 
powinien zastępować dziadków. Ko-
rzyści, jakie mają dla dzieci relacje 

z nimi, są bardzo istotne i czasami 
rzutują na całe życie.

...i dobrze wyposażony

Żłobek jest bajecznie kolorowy...

...przyjazny dla maluchów...
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Inauguracja Akademii Liderów Województwa Łódzkiego
Urząd Marszałkowski 
oraz Narodowy Instytut 
Samorządu Terytorialnego 
powołały Akademię Liderów 
Województwa Łódzkiego. 
Po to, aby wesprzeć rzutkie 
osoby, które pracują bądź 
chcą pracować na rzecz 
lokalnych społeczności.

– Każda społeczność potrzebuje lide-
rów. Osób, które mają pomysły i potra-
fią je realizować. Ludzi, którzy umieją 
również docierać do pomysłów innych 
i zarażać nimi jeszcze więcej osób  
– mówi marszałek Grzegorz Schre-
iber, który objął Akademię patronatem.

List intencyjny dotyczący współ-
pracy przy utworzeniu tego ważnego 
dla naszego regionu projektu pod-
pisali 15 kwietnia marszałek Grze-
gorz Schreiber oraz Iwona Wieczo-

rek, dyrektor Narodowego Instytutu 
Samorządu Terytorialnego. Akade-
mia ma być wsparciem dla osób, któ-
re chcą doskonalić umiejętności or-
ganizacyjne potrzebne do pełnienia 
funkcji liderów w lokalnych społecz-
nościach i organizacjach młodzie-
żowych.

– Do takich osób chcemy dotrzeć. 
Takie osoby chcemy zainteresować 
tym, żeby zachciały się rozwijać. Ob-
jąłem patronatem projekt Narodowego 
Instytutu Samorządu Terytorialnego, 
bo wierzę, że wesprzemy wszystkich 
zainteresowanych zostaniem liderami, 
ale także pomożemy sobie. Bo pomy-
sły i aktywność tych ludzi będą adre-
sowane do nas, będą trafiały do miesz-
kańców naszego województwa – mówi 
marszałek.

Jak informuje dyrektor Iwona Wie-
czorek, udział w projekcie mogą 

wziąć osoby między 18 a 25 rokiem 
życia zamieszkałe na terenie nasze-
go województwa. Projekt dedyko-
wany jest szczególnie młodym rad-
nym, członkom młodzieżowych rad 
samorządu terytorialnego, studentom, 
uczniom, młodzieży zaangażowanej 
w życie lokalnych społeczności. Re-
krutacja rozpoczęła się 19 kwietnia. 
Zgłoszenia przyjmowane są w formie 
elektronicznej – za pomocą formu-
larza zgłoszeniowego, który będzie 
aktywny na stronie NIST do 5 maja. 
Potem komisja rekrutacyjna wy-
łoni kandydatów do rozmów kwa-
lifikacyjnych, które odbędą się 12, 
13 i 14 maja. Uroczyste rozpoczę-
cie projektu zostało zaplanowane 
na 29 maja.

Program zajęć będzie obejmował 
minimum pięć zjazdów szkolenio-
wych prowadzonych w formule hy-

brydowej – w zależności od sytuacji 
epidemicznej. Zajęcia przewidziane 
są w weekendy w maju i czerwcu. 
Będą poświęcone, m.in., tematyce 
samorządu terytorialnego, komuni-
kacji interpersonalnej, planowania 
kariery, autoprezentacji, zarządza-

nia czasem. Udział w projekcie jest 
bezpłatny, może wziąć w nim udział 
36 uczestników.

– Gorąco zachęcam do udziału 
w Akademii Liderów Województwa 
Łódzkiego – mówi Iwona Wieczorek.

Andrzej Adamczewski

Województwo łódzkie może się 
chwalić swoimi zbytkami. Od cze-
go warto zacząć zwiedzanie naszego 
regionu? Na uwagę na pewno zasłu-
guje czternastowieczny zamek arcy-
biskupów gnieźnieńskich w Uniejo-
wie. Odrestaurowany zabytek należy 
do głównych atrakcji miasta, ale i ca-
łego regionu. Obecnie znajdują się tu 
hotel i restauracja. To właśnie na tere-
nie wokół zamku odbywa się słynny 
turniej rycerski, organizowany przez 
grupy rekonstrukcyjne.

Koniecznie trzeba też zwiedzić ze-
spół klasztorny opactwa cystersów 
w Sulejowie. Ten przykład architek-
tury romańskiej należy do najlepiej 
zachowanych zespołów cysterskich 
w Polsce. 

Jednym z najcenniejszych zabyt-
ków województwa łódzkiego jest ze-
spół pałacowy w Nieborowie, miej-
sce otoczone pięknym parkiem, 
szczególnie latem chętnie odwie-
dzanym przez turystów. Warto do-

dać, że to właśnie tutaj miała siedzibę 
akademia pana Kleksa z ekraniza-
cji książki Brzechwy, zrealizowanej 
w latach 80. ubiegłego wieku.

Kolejną perłą na mapie zabytków 
Łódzkiego jest wzniesiony na po-
czątku XVI wieku zamek królewski 
w Piotrkowie Trybunalskim, wybu-
dowany dla króla Zygmunta I Stare-
go. W renesansowej budowli z cegły 
obecnie znajduje się muzeum. 

To zaledwie kilka cennych obiek-
tów, które razem tworzą historyczny 
szlak na mapie regionu i są chętnie 
odwiedzane przez turystów z ca-
łej Polski.

Utrzymanie zabytków w dobrej for-
mie to wymagające zadanie. Pochła-
nia ogrom wysiłku i kosztów. Z my-
ślą o zachowaniu naszego wspólnego 
dziedzictwa, samorząd województwa 
łódzkiego co roku przeznacza miliony 
złotych na przywracanie świetności 
najcenniejszym zabytkom w regionie. 
Historycznych obiektów potrzebują-

cych specjalistycznej opieki jest bar-
dzo wiele. Dzięki dotacjom udaje się 
odrestaurować coraz więcej z nich.

– Dbanie o zabytki wymaga czasu 
i pracy, ale najważniejsze są pienią-
dze – mówi Jan Radgowski, właści-
ciel zabytkowych młynów wodnych 
w Ldzaniu-Talarze w powiecie pabia-
nickim. – Na skalę europejską są tylko 
ze dwa lub trzy takie obiekty. To dzię-
ki inwestycjom społecznym, a tak 
naprawdę dzięki dotacjom z Urzę-
du Marszałkowskiego niewiele nam 
brakuje do tego, żeby nasze młyny 
odzyskały dawny blask. 

W ubiegłym roku na remonty za-
bytków samorząd województwa 
łódzkiego przeznaczył ze swojego 
budżetu pięć milionów złotych. Z do-
tacji skorzystało ponad osiemdzie-
sięciu beneficjentów. Wśród nich był 
kościół św. Kazimierza Królewicza 
w Osjakowie, który może pochwalić 
się pięknymi polichromiami.

– Gdyby nie dotacje z urzędu mar-
szałkowskiego, jako parafia nie da-
libyśmy rady podźwignąć tej waż-
nej dla nas inwestycji – mówi ksiądz 
kanonik Marek Ptak, proboszcz pa-
rafii św. Kazimierza Królewicza. – 
A mieliśmy co robić. Całe sklepienie 
było przegnite, zalane wodą, w wie-
lu miejscach tynk był napuchnięty. 
Trzeba było go zrywać. Po odnowie-
niu i konserwacji możemy podziwiać 
przepiękne dzieło polichromii w ko-
ściele w Osjakowie.

Miłośnicy wycieczek szlakiem 
łódzkich zabytków nie powin-
ni przeoczyć kościoła św. Wojcie-

cha w Krzepczowie, który również 
skorzystał na dotacji.

– Podczas drugiej wojny światowej 
zostały zniszczone witraże w tym ko-
ściele. Został tylko jeden, św. Fran-
ciszka. Zaczęliśmy rekonstrukcję wi-
traży, którą udało wykonać dzięki 
wsparciu urzędu marszałkowskiego 
w 2020 roku – mówi proboszcz pa-
rafii ks. Adam Stańdo.

– Jednak żebyśmy mogli podzi-
wiać piękno zabytków, trzeba o nie 
dbać nieustannie – dodaje Małgo-
rzata Szefler, kierownik admini-
stracyjno-gospodarczy Muzeum 
Pałacu Herbsta w Łodzi. I zachęca-
jąc do składania wniosków w tego-
rocznym konkursie urzędu marszał-
kowskiego wylicza, co już udało się 
zrobić w pałacu dzięki dotacjom: – 
Na tarasie przy sali balowej niedaw-
no była przeprowadzana renowacja 
rolet. Teraz się pięknie prezentują, 
a były w bardzo złym stanie.

Pałac Edwarda Herbsta na Księ-
żym Młynie w Łodzi należy do naj-
cenniejszych zabytków Łódzkiego. 
Jest chlubą fabrykanckiej Łodzi. 
Dziś stanowi jedną z siedzib Mu-
zeum Sztuki.

W lutym zarząd województwa łódz-
kiego ogłosił pierwszy w tym roku 
konkurs na przywracanie świetności 
najcenniejszym zabytkom w regionie 
łódzkim. Pula środków do wykorzy-
stania to pięć milionów złotych. O pie-
niądze mógł się ubiegać każdy, kto 
posiada zabytek wpisany do rejestru 
zabytków województwa łódzkiego. 
Dotacje będą mogły być przeznaczo-
ne na prace budowlane, remontowe, 
projektowe, ekspertyzy techniczne, 
badania konserwatorskie lub architek-
toniczne, opracowanie programu prac 
konserwatorskich i restauratorskich. 
Maksymalna kwota, o którą można 
było się ubiegać, to 100 tysięcy złotych.

Dariusz Kulas

Pałac Edwarda Herbsta na Księżym Młynie w Łodzi należy do najcenniejszych zabytków Łódzkiego

Najciekawsze  
zabytki  
w naszym  
regionie

Łódzkie to zagłębie ciekawych, zabytkowych obiektów.  
Jednak dbanie o nie wymaga czasu, zaangażowania i pieniędzy.

5 mln zł 
przeznaczył w ubiegłym roku 

samorząd województwa łódzkiego  
na remonty zabytków. Na taką 

samą kwotę opiewa pierwszy 
tegoroczny konkurs

Fo
t. 

Sh
ut

te
rs

to
ck

List intencyjny dotyczący współpracy przy utworzeniu Akademii podpisali 
marszałek Grzegorz Schreiber oraz Iwona Wieczorek, dyrektor Narodowego 
Instytutu Samorządu Terytorialnego
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Rozpoczęła się piąta edycja 
Budżetu Obywatelskiego 
„Łódzkie na Plus”. Pula 
na realizację ciekawych 
pomysłów mieszkańców 
regionu to 8 milionów złotych. 

– Warto podkreślić, że w ostatnim 
czasie zaproponowaliśmy zmianę 
jakościową – mówi Michał Trzo-
ska, dyrektor Kancelarii Marszałka.  
– Zrezygnowaliśmy z podziału na pule 
subregionalne, a zamiast tego zapro-
ponowaliśmy podział na pule: woje-
wódzką i powiatowe. Dzięki temu bu-
dżet obywatelski „Łódzkie na Plus” 
trafia do wszystkich mieszkańców na-
szego regionu.

W piątej edycji wojewódzkiego 
budżetu obywatelskiego, w ramach 
puli wojewódzkiej można było zgła-
szać projekty dotyczące inwestycji 
i remontów. Do 24 pul powiatowych 
można było zaproponować projek-

ty o charakterze sportowym, tury-
stycznym, dotyczące bezpieczeństwa 
publicznego, edukacji ekologicznej, 
ochrony środowiska, rehabilitacji 
zdrowotnej, upowszechniania folk-
loru związanego z województwem 
i upowszechniające kulturę w na-
wiązaniu do historii województwa 
i pamięci historycznej. Nabór trwał 

do 12 kwietnia. Wykaz zgłoszonych 
pomysłów zostanie udostępniony 
na stronie internetowej www.bo.lodz-
kie.pl. Trwa ich weryfikacja.

Ostateczną listę zadań poddanych 
głosowaniu poznamy do 25 czerwca. 
Głosowanie na projekty planowane 
jest między 28 czerwca a 16 lipca. 
Wyniki poznamy do 17 września.

W ciągu ostatnich czterech lat 
samorząd województwa łódzkiego 
przeznaczył na realizację Budżetu 
Obywatelskiego Województwa Łódz-
kiego 27 mln zł. Zgłoszonych zosta-
ło w tym czasie łącznie 1.071 pro-
jektów zadań, a na projekty zadań 
wybranych do realizacji mieszkań-
cy naszego regionu oddali łącznie 
ponad 300 tysięcy głosów. W latach 
2018‒2020 w ramach wojewódzkie-
go budżetu obywatelskiego zostało 
zrealizowanych ponad 160 zadań.

Maciej Mroczyński

Plac zabaw, siłownia pod 
chmurką, altana do spotkań 
integracyjnych, odnowione 
miejsce dla koła gospodyń 
wiejskich – większość tych 
miejsc powstaje albo zyskuje 
nowe oblicze dzięki sprawnemu 
działaniu sołtysa. Lokalnego 
gospodarza, który dba o nasze 
najbliższe otoczenie.

Chcąc docenić zaangażowanie sołty-
sów Urząd Marszałkowski zaprasza 
do udziału w konkursie „SOŁTYS 
NA PLUS Województwa Łódzkiego”. 
Patronat honorowy nad konkursem 
objął Grzegorz Schreiber, marszałek 
województwa łódzkiego. O rozpoczę-
ciu konkursu poinformował 11 mar-
ca, czyli w Dzień Sołtysa, Andrzej 
Górczyński, członek zarządu woje-
wództwa.

– Sołtysi to liderzy wiejskich spo-
łeczności, ludzie energiczni, cieszą-
cy się autorytetem, który zdobywają 
każdego dnia w rozmowach z sąsia-
dami. Podczas tych rozmów powsta-
ją pomysły zrodzone z potrzeb, które 
później można wskazać na przykład 
marszałkowi. Tak powstają równe 
chodniki, bezpieczne drogi, place 
zabaw i inne miejsca spotkań inte-
grujące sąsiadów. Dlatego bycie soł-
tysem to odpowiedzialna misja, którą 
sołtysi z powodzeniem wypełnia-
ją, ponieważ potrafią wsłuchać się 
w potrzeby sąsiadów – mówił An-
drzej Górczyński.

Samorząd województwa łódzkie-
go współpracuje z sołtysami i wspie-
ra ich na różne sposoby. Konkurs 

jest jednym ze sposobów docenienia 
ich pracy. Kandydatów można zgła-
szać do 30 kwietnia 2021 roku. Mogą 
to zrobić rady sołeckie, mieszkańcy 
sołectwa, rady parafialne, a także or-
ganizacje pozarządowe, Ochotnicza 
Straż Pożarna, koła gospodyń wiej-
skich, organy władzy samorządowej. 
Formularz zgłoszeniowy oraz pełny 
regulamin konkursu jest dostępny 
na stronie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego pod adre-
sem konkurs-soltys.lodzkie.pl

Samych sołtysów zapraszamy do od-
wiedzenia platformy soltys.lodzkie.pl

– Zarejestrujcie się tam państwo 
i zostawcie swoje dane kontaktowe. 
Pozwoli nam to na nawiązanie bliż-
szych relacji i zwyczajną pomoc przy 
staraniu się o granty sołeckie czy inne 
formy wsparcia z naszej strony – do-
daje Andrzej Górczyński.

Sołtys na plus Województwa Łódzkiego
Kilka pytań do…
JOLANTY ADAMCZYK, 
SOŁTYSA SOŁECTWA SKOTNIKI 
W GMINIE ZGIERZ.

Od kiedy jest pani sołtysem Skot-
nik?
Od maja 2019 roku. To moja pierw-
sza kadencja.

Dlaczego zdecydowała się pani 
wystartować w wyborach na soł-
tysa?
Namówili mnie do tego sąsiedzi. Na-
sze sołectwo potrzebowało nowego 
spojrzenia, nowej energii. Mieszkań-
cy mnie poparli. Uznali, że wiem, 
co nam jest potrzebne i że będę sku-
teczna w dążeniu do wspólnych celów.

Co udało się zrobić przez te bli-
sko dwa lata?
Na razie nasza energia skupia się 
wokół remontu strażnicy OSP. Prze-
znaczamy na to pieniądze z fundu-
szu sołeckiego. Chcemy odnowić 
budynek, by móc go wykorzysty-
wać na spotkania integracyjne. 
Chcemy ożywić to miejsce.

Udaje się pani pogodzić pracę soł-
tysa z życiem prywatnym?
To kwestia dobrej organizacji. Sta-
ram się nie tracić czasu na rzeczy 
zbędne. Ja dzielę go na prowadzenie 
domu i wychowanie trójki dzieci. 
Sądzę, że nikt nie narzeka, ani ro-
dzina, ani mieszkańcy.

Jak liczne jest to sołectwo?
Liczy 499 osób.

Jak wygląda plan dnia sołtysa?
Każdy dzień przynosi coś innego. Sta-
ram się być elastyczna i tak dostoso-
wać swój czas, by nie zakłócać rytmu 
dnia dzieciom i mieć czas na obowiąz-
ki sołtysa: rozmowy i spotkania z ludź-
mi czy zbieranie podatków. Staram się 
wszystkich wysłuchać, w myśl zasady 
wszystko dla mieszkańców. I ludzie 
traktują mnie życzliwie, ufają mi. Je-
stem dumna z tego, że mam takich 
sąsiadów. O tym, że cenią moją pracę 
i zaangażowanie świadczy chociażby 
fakt, że na zebrania przychodzi bli-
sko 100 osób. Kiedyś bywało różnie 
z frekwencją.

Jakie cechy musi mieć sołtys, żeby 
być dobrym sołtysem?
Musi być życzliwy, miły, wyro-
zumiały. Powinien umieć słuchać. 
Ale powinien też być stanowczy, 
by móc rozwiązywać problemy czy 
spory. Musi być także opanowany, 
bo czasami trzeba tonować niepo-
trzebne emocje.

Rozmawiał: Andrzej Adamczewski

– Aby zgłosić swojego sołtysa do konkursu, wystarczy wypełnić formularz 
dostępny na stronie konkurs-soltys.lodzkie.pl – zachęca Andrzej Górczyński, 
członek zarządu województwa łódzkiego

Start tegorocznego Budżetu Obywatelskiego 24 marca ogłosił Michał Trzoska, 
dyrektor Kancelarii Marszałka w UMWŁ
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Pieniądze na realizację pomysłów mieszkańców regionu

27 mln zł 
przeznaczył dotąd Urząd 

Marszałkowski na realizację 
Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Łódzkiego

Więcej pieniędzy 
w Wojewódzkim 
Programie Mikrograntów 
na rzecz walki 
z Covid-19. 

Pół miliona złotych, czyli o 200 tys. wię-
cej niż w ubiegłym roku, przeznaczył 
zarząd województwa na tegoroczną 
edycję Wojewódzkiego Programu Mi-
krograntów na rzecz walki z COVID-19. 
Wnioski o wsparcie można składać 
od 29 kwietnia.

Ogłoszony po raz pierwszy w ubie-
głym roku program skierowany jest 
do organizacji pozarządowych. Zadania 
realizowane w programie mogą doty-
czyć kultury, sztuki i ochrony dziedzic-
twa kulturowego, polityki społecznej, 
ochrony i promocji zdrowia, sportu, tu-
rystyki i krajoznawstwa, ochrony środo-
wiska, wspomagania rozwoju gospodar-
czego oraz działania na rzecz porządku 
i bezpieczeństwa publicznego. Kwo-
ta dotacji wynosi od 2 do 6 tys. zł.
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Jak podkreślali znawcy i miłośnicy 
opery, na łódzkiej scenie wystąpiły 
gwiazdy światowego formatu, któ-
re trudno zobaczyć razem na scenie. 
Tymczasem w Łodzi okazało się to 
możliwe i znakomicie się udało. Alek-
sandra Kurzak, Roberto Alagna, Ra-
fał Siwek, Andrzej Dobber i Monika 
Ledzion-Porczyńska na długo zapadli 
w pamięć melomanom, którzy zasie-
dli na widowni opery.

„Zaproszeni artyści wspólnie 
w „Don Carlosie" wykreowali wspa-
niały verdiowski świat godny najlep-
szych teatrów. Jest to tym cenniejsze, 
że uczynili to polscy śpiewacy - Alek-
sandra Kurzak, Andrzej Dobber i Ra-
fał Siwek – pisał w „Rzeczpospolitej” 
Jacek Marczyński. 

Już same przygotowania do spekta-
klu wywołały poruszenie, bo koncer-
towe wykonanie tej opery z gwiazda-
mi takiego formatu to rzadkość. Jak 
podkreślał Dariusz Stachura, dyrektor 
Teatru Wielkiego w Łodzi, przygoto-
wania do wystawienia opery trwały 
rok, a pierwsze rozmowy odbyły się 
podczas koncertu Aleksandry Kurzak 
w łódzkiej katedrze.

Za inscenizację przedstawienia od-
powiadał Michał Znaniecki. Reżyser 
ustawił solistów w galowych strojach 
przodem do publiczności, zaś tłem dla 
nich były balet i chór zaangażowane 
do odgrywania akcji scenicznej. Co 
ciekawe, zza pleców artystów widać 
było wizualizacje znanego na świecie 
twórcy realizmu fantastycznego Woj-
ciecha Siudmaka, malarza i rzeźbiarza 
pochodzącego z Wielunia. Krytycy 
docenili także pracę dyrygenta Vla-
dimira Kiradijeva, który miał trudne 
zadanie, gdyż orkiestrę posadzono 
przed i w głębi sceny za solistami, 
a chór śpiewał mniej więcej z wyso-
kości pierwszego piętra. 

Łódzki „Don Carlos" został zare-
jestrowany przez TVP Kultura, któ-
ra wyemitowała operę w Wielkanoc.

Maciej Petrycki
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Światowy „Don Carlos” w Łodzi
„Wybitne zdarzenie”, „rewelacyjny spektakl”, „światowe sławy w Łodzi” to tylko kilka określeń, jakie padały 
z ust krytyków muzycznych po marcowym spektaklu „Don Carlos” w Teatrze Wielkim w Łodzi. 

7 drzwi do kultury
Spektakle teatralne on-line, koncerty, wystawy, 

warsztaty –  to wszystko w jednym miejscu. Wo-

jewództwo łódzkie jako pierwsze w kraju tworzy 

platformę internetową dla swoich jednostek kul-

tury, które będą mogły prezentować się w sieci.

Zarząd województwa ogłosił już przetarg na 

stworzenie portalu, na którym teatry, muzea, 

filharmonia, biblioteka publiczna i Łódzki Dom 

Kultury będą mogły prezentować odbywające 

się u nich wydarzenia, zapraszać na interak-

tywne spotkania, udostępniać zasoby. Ma to 

umożliwić szeroki dostęp do kultury mieszkań-

com województwa, co ma szczególne znacze-

nie w czasie pandemii i ograniczeń w dostępie 

do instytucji kulturalnych. Projekt nazywa się 

„7 drzwi do kultury”.
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Na pożółkłych kartkach były słowa 
i krótki zapis linii melodycznych. Pani 
Grażyna zerknęła na nuty, zanuciła 
słowa, które z trudem dawało się od-
czytać. Ewidentnie była to jakaś ludo-
wa melodia... I właśnie w ten sposób 
odkryto trzysta piotrkowskich pieśni, 
które ktoś spisał w połowie ubiegłe-
go wieku. Dziesięć z nich „Pilicza-
nie” zaśpiewali na swojej debiutanc-
kiej płycie „Etno Archeo”, nagranej 
w ramach projektu „Etno Archeo  
– odkopujemy piotrkowskie”, sfinan-
sowanego z funduszy samorządu wo-
jewództwa łódzkiego. 

„Hej tam w lesie przy dolinie kalinec-
ka stojała. A na ty tam kalinecce kuku-
łecka kukała...” – śpiewają „Piliczanie” 
w jednej z piosenek z „Etno Archeo”. 
Podobnie jak we wszystkich utworach 
z tej płyty, można usłyszeć oryginalną 
gwarę piotrkowską. O czym śpiewali 
nasi przodkowie? Jak to w życiu, o mi-
łości, o pracy, o radościach i zmartwie-
niach, o zmieniających się porach roku.

– Pracy nad tą płytą nie da się 
z niczym porównać – mówi Graży-
na Trojanowska. – To fantastyczne 
uczucie móc przywrócić do życia 
utwory zapisane kilkadziesiąt lat 
wcześniej i oddać emocje, które im 
towarzyszyły.

Zanim utwory mogły trafić na płytę, 
trzeba było wykonać mrówczą pracę. 

– Przypuszczamy, że piosenki zo-
stały spisane w latach 50. i 60. XX 

wieku, ale utwory są dużo starsze  
– mówi Daniel Baranowski. – Z re-
guły na marginesie zapisano, skąd 
każda pochodzi, rzadziej, kto ją dla 
notującego zaśpiewał. I na tym wła-
ściwie kończy się wiedza na temat 
poszczególnych piosenek.

Baranowscy wspólnie z członkami 
zespołu podjęli się odtworzenia utwo-
rów. Zadanie nie było proste, bo o ile 
teksty były w miarę kompletne, to li-
nie melodyczne – szczątkowe. Ot, 
linijka zapisu nutowego, często nie 
do końca poprawnego.

– Odtwarzanie tych piosenek przy-
pominało pracę detektywa – żar-
tuje Daniel Baranowski. I dodaje, 
że śledztwa dotyczyły nie tylko melo-
dii. – Słowa były zapisane niewyraź-
nie, albo były w nich gwarowe wy-
rażenia i nie do końca było jasne, jak 

powinny brzmieć. Potem trzeba było 
rozpisać utwory na głosy, przygoto-
wać akompaniament. Bez partytury, 
nie znając nawet tempa, w jakim me-
lodia powinna być zagrana. Tak na-
prawdę musieliśmy sobie te piosenki  
wyobrazić. 

W utworach śpiewanych przez „Pi-
liczan” usłyszymy m.in. nutki kuja-
wiaka, mazurka, poloneza, mazu-
ra czy melodii żydowskiej. Ziemia 
piotrkowska leży na styku kilku re-
gionów etnograficznych. Przenika-
nie różnych wpływów i muzyczne 
zapożyczenia nie mogą więc dziwić. 
Twórcom płyty zależało, by maksy-
malnie urozmaicić repertuar i poka-
zać, jak zróżnicowana była twórczość 
ludowa na tym terenie.

– Praca nad tą płytą była przygodą 
i wyzwaniem – mówi Zdzisław Ga-
jewski, członek zespołu. – Myślę, 
że udało nam się oddać charakter 
i duszę utworów. 

Najlepszą recenzją płyty jest pyta-
nie osób, które usłyszą choćby frag-
menty nagrania: „Gdzie ją można 
kupić?”. A „Etno Archeo” na razie 
w sprzedaży nie ma. Jednak nic stra-
conego. „Piliczanie” przygotowują 
kolejną płytę.

– Mamy też nadzieję, że niedługo 
będziemy mogli spotkać się na kon-
cercie promującym płytę – mówi 
Daniel Baranowski. 

Ewa Drzazga

Odkryli fragment muzycznej historii regionu

Zespół Ludowy „Piliczanie” powstał w 2018 przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sulejowie. Obecnie liczy 24 członków. 
Formacja jest laureatem ogólnopolskiego Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” w Szprotawie w lipcu 2019 
i dwukrotnie zdobyła pierwsze miejsce w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych i Śpiewaczych w Czarnocinie. 
W 2020 roku Zespół Ludowy „Piliczanie” został wyróżniony nagrodą Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.

To historia jak z filmowego scenariusza. Grażyna i Daniel Baranowscy, kierownicy artystyczni Zespołu 
Ludowego „Piliczanie” z Sulejowa, szukali wzorów stroju ludowego, charakterystycznego dla okolic Piotrkowa. 
Przy okazji natknęli się w piotrkowskim muzeum na stary zbiór piosenek…

Płytę „Etno Archeo”  
zespół wydał przy wsparciu  
Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Łódzkiego

Bank nasion wymierających roślin 
W Skierniewicach powstaje 
bank nasion, dzięki któremu 
przetrwają rośliny, którym grozi 
wyginięcie. Będą one stanowić 
rezerwę genetyczną i zostaną 
wykorzystane do odtwarzania 
zanikających populacji.

Centrum Bioróżnorodności Ogrod-
niczej powstające dzięki wsparciu 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego odwiedził na początku marca 
marszałek województwa łódzkiego 
Grzegorz Schreiber. Marszałek przy-
jechał do Skierniewic, bo jakiś czas 
temu narodził się pomysł na rozpo-
częcie współpracy pomiędzy Urzę-
dem Marszałkowskim a Instytutem 
Ogrodnictwa.

Wizyta rozpoczęła się od „insty-
tucji matki” badań nad roślinnością 
– Instytutu Ogrodnictwa – Pań-
stwowego Instytutu Badawczego 
i od spotkania z dyrektor placów-
ki prof. dr hab. Dorotą Konopacką, 
a także pracownikami naukowymi. 

W placówce dzieje się wiele fanta-
stycznych rzeczy, o których bardzo 
często sami mieszkańcy Skierniewic 
nie wiedzą. Dlatego osiągnięcia In-
stytutu i dorobek naukowy placówki 
warto promować i dużo szerzej wy-
korzystywać.

– Edukacja, zwłaszcza najmłod-
szych, jest tym, na czym bardzo 
mi zależy. Chciałbym, żeby z tego 
niesamowitego zasobu wiedzy i moż-
liwości mogli skorzystać mieszkań-

cy województwa – podkreślił w trak-
cie spotkania marszałek Grzegorz 
Schreiber.

Marszałek obejrzał przy okazji 
chłodnię doświadczalną Zakładu 
Przechowalnictwa i Przetwórstwa 
Owoców i Warzyw. Instytut Ogrod-
nictwa zmodernizuje ją przy udziale 
dofinansowania w wysokości 5,8 mi-
liona zł, które Zarząd Województwa 
przyznał w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego. „Labora-
torium Fizjologii Pozbiorczej Pro-
duktów Ogrodniczych” będzie naj-
nowocześniejszą w Polsce komórką 
badawczo-rozwojową. Inwestycje 
pozwolą na prowadzenie badań i kre-
owanie innowacji w dziedzinie tech-
nologii przechowywania.

Instytut Ogrodnictwa realizuje 
także dwie inne duże inwestycje 
przy wsparciu z RPO. Przy ul. Ry-
bickiego powstają dwa duże pawilo-
ny, w których będą: Centrum Prze-
twórstwa Produktów Ogrodniczych 
i Centrum Bioróżnorodności tzw. za-
sobów genowych. W ten sposób po-
wstaje Regionalne Centrum Bioróż-

norodności Ogrodniczej z bankiem 
nasion ogrodniczych, w tym gatun-
ków rzadkich i zagrożonych wyginię-
ciem. Gromadzone tam nasiona stwo-
rzą trwałą rezerwę genetyczną i będą 
wykorzystywane do odtwarzania 
i zwiększania liczebności zanikających  
populacji.

Beata Graszka
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Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej odwiedził na początku marca 
marszałek Grzegorz Schreiber
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Prace Katarzyny Kobro, które 
koniecznie trzeba zobaczyć 
w Muzeum Sztuki w Łodzi

Była rzeźbiarką, malarką, teoretycz-
ką sztuki. Długo niedoceniana, dziś 
jest uważana za jedną z najwybitniej-
szych artystek międzywojennej pol-
skiej awangardy. Katarzyna Kobro 
urodziła się w Moskwie w 1898 roku. 
Jej ojciec pochodził z rodziny nie-
mieckiej osiadłej na Łotwie, matka 
była Rosjanką. Studiowała w Szko-
le Malarstwa, Rzeźby i Architektu-
ry, która powstała z przekształcenia 
Akademii Sztuk Pięknych w Mo-
skwie.

Podczas pierwszej wojny świa-
towej była sanitariuszką w szpita-
lu w Moskwie. To właśnie tam po-
znała Władysława Strzemińskiego, 
żołnierza, który na froncie stracił rękę, 
nogę i częściowo wzrok. Zakocha-
ła się w nim, Strzemiński został jej 
mężem. Sztuka była pasją obojga. 
Marzyli o życiu w Paryżu, który był 
kolebką awangardowej sztuki, jed-
nak związali się z Polską, do której 
uciekli na początku lat 20. ze Związ-

ku Radzieckiego. Mieszkali w Szcze-
kocinach, Żakowicach, Brzezinach, 
Koluszkach i Łodzi.

Prace Katarzyny Kobro zadebiuto-
wały w Polsce na wystawie zorganizo-
wanej przez kubistów, suprematystów 
i konstruktywistów skupionych wokół 
pisma „Blok” w warszawskim salo-
nie samochodowym Laurin&Klement 
w 1924 roku. W 1929 roku Kobro 
i Strzemiński założyli grupę a.r. razem 
z Henrykiem Stażewskim i poetami: 
Julianem Przybosiem oraz mieszkają-
cym w Paryżu Janem Brzękowskim. 
Do największych zasług grupy nale-
ży utworzenie legendarnej Między-
narodowej Kolekcji Sztuki Nowo-
czesnej, która dała początek Muzeum 
Sztuki w Łodzi. Artyści przekazali 
ją w darze tworzącemu się muzeum. 
W kolekcji znalazły się. m.in., dzieła 
Kobro, Strzemińskiego, Stażewskie-
go. Kolekcja reprezentowała głównie 
kierunki takie jak kubizm, futuryzm, 
konstruktywizm, puryzm, neoplasty-

cyzm i surrealizm. Publiczności udo-
stępniona została w 1931 roku.

W Łodzi Katarzyna Kobro utrzy-
mywała się głównie z nauczania 
w szkołach średnich i zawodowych, 
gdzie pracowała niemal do końca lat 
30. Mimo że życiowe drogi Kobro 
i Strzemińskiego się rozeszły, a byli 
małżonkowie zaciekle walczyli 
o prawa do opieki nad córką Niką, 
Strzemiński tak mówił o swojej by-
łej żonie: „Wierzyła, że sztuka może 
zmienić przestrzeń. Nie bała się no-
watorskich form, które wykraczały 
poza ustalone ramy. Odważna, butna 
i nieustępliwa. Najzdolniejsza z mło-
dych rzeźbiarek”.

Kobro stworzyła własny język arty-
styczny. Uważała, że rzeźba nie może 
istnieć bez architektury, a architek-
tura bez rzeźby. Według niej, sztuka 
miała porzucić salonowość, wygodę 
i podobanie się. Miała zmieniać prze-
strzeń otaczającą człowieka, wyzna-
czać rytm jego życia i tworzyć nowe 
funkcje. Swoje rzeźby i kompozycje 
opierała na obliczeniach czasoprze-
strzennych i kolorze. Używała tylko 
kilku barw: czarnej, czerwonej, żół-
tej, niebieskiej i białej, a także szarej 
i srebrnej. Nowatorski sposób my-
ślenia Kobro widoczny był nie tyl-
ko w rzeźbach i konstrukcjach, które 
tworzyła, ale także w sposobie ubie-
rania się. Lubiła ekscentryczne stro-
je i oryginalne nakrycia głowy. Ko-
bro i Strzemiński hołdowali zasadzie, 
że dzieł sztuki się nie sprzedaje, ich 
prace trafiały więc do przyjaciół i mu-
zeów, chociaż oni sami borykali się 
z trudnościami finansowymi. Zdarza-
ło się, że Kobro w szczątkach swoich 
drewnianych rzeźb gotowała posiłki 
dla córki Niki.

Dorobek Katarzyny Kobro jest nie-
wielki, dużo jej rzeźb trafiło na łódz-
kie wysypiska śmieci, bo nowoczesna 
sztuka dla hitlerowców była przeja-
wem zdegenerowania, dla stalinow-
ców była z kolei zbyt burżuazyj-
na. Podczas wojny rzeźbiarka sama 
wędrowała po mieście, szukając 
w zgliszczach resztek swoich kom-
pozycji, chociaż groziło za to zesła-
nie do obozu.

Zmarła samotnie 21 lutego 
1951 roku w łódzkim domu dla nie-
uleczalnie chorych.

Artystka, która 
odmieniła sztukę
W lutym minęła 70. rocznica śmierci Katarzyny Kobro, 
awangardowej artystki związanej z naszym regionem,  
zasłużonej dla Łodzi.

Katarzyna Kobro na początku lat 30. ubiegłego wieku
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Jedyny zachowany obraz abs-
trakcyjny, przykład poszukiwań 
formalnych, dążących do przeła-
mania opozycji tła i bryły. Kom-
pozycja abstrakcyjna opiera się 

na kontraście bieli i błękitu oraz 
na sprzeczności form, które jed-
nak zdają się dążyć do wzajem-
nego przenikania, harmonii, 
a w końcu – jedności.

Kompozycja abstrakcyjna

Kompozycja przestrzenna (4)

Wyrzucona przez niemieckich 
okupantów w 1940 r. na wysypi-
sko śmieci, została odnaleziona 
przez artystkę i w roku 1945 prze-
kazana do zbiorów muzealnych. 
Z powodu zniszczeń (zwłaszcza 

warstwy polichromii) poddana 
była konserwacji prawdopodob-
nie pod nadzorem autorki, w okre-
sie przygotowań do otwarcia no-
wego gmachu muzeum w Łodzi  
(1948).

Kompozycja przestrzenna (2)

Chronologicznie druga, autor-
sko datowana i tytułowana. 
W 1940 r. ocalona przez artyst-
kę przed zniszczeniem i prze-
kazana tuż po wojnie muzeum 
w Łodzi.

Kompozycja przestrzenna (3)

Ocalona przez artystkę w 1940 r. 
przed całkowitym zniszczeniem 
na wysypisku śmieci, przetrwa-
ła wojnę, a w 1945 r. wzboga-
ciła łódzką kolekcję sztuki no-
woczesnej.
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