Łódzkie pokazało to, co ma najlepsze

Udana prezentacja naszego województwa podczas
Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju.

Nowe życie dla Pilicy i Zalewu Sulejowskiego

To tu żył ostatni tur na ziemiach polskich
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Program Pilica LIFE to olbrzymia szansa dla rzeki i zalewu.
Jego strategicznym celem jest poprawa jakości wody.
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Bolimowski Park Krajobrazowy świętuje 35-lecie
powstania.
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Skierniewice, powiaty: brzeziński, opoczyński, rawski, skierniewicki, tomaszowski

Bezpieczny senior za kierownicą

SKIERNIEWICE, POWIATY: BRZEZIŃSKI, OPOCZYŃSKI, RAWSKI, SKIERNIEWICKI, TOMASZOWSKI

Seniorzy z całego regionu doskonalą technikę jazdy samochodem, by czuć się pewniej na drogach.
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Krzyże Zasługi za walkę z pandemią

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński oraz marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber uhonorowali
mieszkańców województwa łódzkiego, którzy zasłużyli się podczas walki z pandemią koronawirusa.

P ra c o w a li n a p ie rw s z e j lin ii fro n tu te j
tru d n e j, n ie s p o d z ie w a n e j w o jn y . Z z a angażowaniem walczyli o zdrowie
i życie mieszkańców Łódzkiego. Stali
na straży tego, aby w jak największym
stopniu uchronić nas przed rozprzestrzenianiem się wirusa SA S-CoV-2.
Dbali, żeby nasze placówki medyczne były dobrze przygotowane i wyposażone, a tym samym, by można
było w nich skutecznie leczyć chorych
na Co id-19. 20 paźdzernika zostali
za to docenieni i usłyszeli gorące słowa podziękowania.
Odznaczenia państwowe - złoty,
srebrny i brązowy Krzyż Zasługi odebrali w ilharmonii Łódzkiej z rąk

wojewody Tobiasza Bocheńskiego
oraz marszałka Grzegorza Schreibera. Poświęcony im uroczysty koncert
„Wdzięczni za walkę z pandemią
objął patronatem minister zdrowia
Adam Niedzielski. Wśród gości byli
między innymi senatorowie: profesor Michał Seweryński i Maciej Łuczak oraz posłowie: Grzegorz Lorek,
Marek Matuszewski, Tadeusz Woźniak.
- To wyjątkowy dzień, bo po raz
pierwszy zebrali się państwo wszyscy w jednym miejscu - mówił wojewoda Tobiasz Bocheński. - Walka z pandemią odbywa się na wielu
frontach, choć to jedna wojna. Dzięki
państwa współpracy w różnych miejscach możliwe było przeprowadzenie

województwa łódzkiego przez ten
tru d n y c z a s .
- Zostali dziś państwo uhonorowani najważniejszymi odznaczeniami państwowymi. Mamy zaszczyt je
państwu wręczyć, ale przede wszystkim kieruje nami wdzięczność.
To ona nas tu przywiodła i to ona nakazuje mi z całego serca wam podziękować - powiedział marszałek
Grzegorz Schreiber.
Medale, na wniosek wojewody
łódzkiego, prezydent P Andrzej
Duda nadał 195 osobom. Wśród odznaczonych kilkudziesięcioosobową
grupę stanowili przedstawiciele placówek medycznych i instytucji należących do samorządu województwa
łódzkiego.

Fot.PW

ANDRZEJ ADAMCZEWSKI

Podczas gali w Filharmonii Łódzkiej, która odbyła się 20 października,
odznaczenia wręczali wojewoda Tobiasz Bocheński oraz marszałek Grzegorz
Schreiber

Nasze zaangażowanie zostało docenione
Łódzkie zostało nagrodzone w konkursie „Samorząd promujący zdrowie”. Jurorzy konkursu byli pod wrażeniem
naszych programów profilaktycznych.
Fot. arch. org.

Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali w Szczawnicy.
Odebrał je Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego

Konkurs jest organizowany przez
Q u a lity In s titu te . D o c e n io n e p rz e z
jury zostały programy profilaktyczne,
inicjowane i realizowane przez samorząd województwa łódzkiego, między innymi: wykrywania nowotworów płuc, szczepień przeciwko grypie
sezonowej dla personelu medycznego oraz realizowany wspólnie z resortem zdrowia program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego
w Polsce w latach 201 -2020.
Samorząd realizował także projekty „Łódzkie promuje zdrowie psychiczne” czy „Łódzkie dba o zdrowy układ krążenia”, skierowane
do dzieci i dorosłych.
Ale to nie wszystko. Łódzkie
współpracuje także z organizacja-

mi pozarządowymi przy realizacji
dwóch szczególnie wyjątkowych
programów. Jeden z nich dotyczy
pomocy psychologicznej dla osób
w stanie kryzysu, drugi - świadczeń
pielęgnacyjno-opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla osób powyżej
5 roku życia.
Samorząd województwa łódzkiego wykorzystuje również pieniądze z uropejskiego unduszu
Społecznego, wdrażając kilkanaście programów profilaktycznych,
m.in. narządu ruchu, rehabilitacji
kardiologicznej, psychiatrycznej,
onkologicznej, a także profilaktyki problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca, nadwaga i otyłość oraz choroby układu krążenia.

Ze środków uropejskiego unduszu
Społecznego wspierana jest realizacja populacyjnych programów profilaktycznych wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi
i szyjki macicy.
Do największych sukcesów samorządu należy zaliczyć projekt walki z SA S-Co -2, wart już ponad
1 2 miliony złotych. Zakupione zostały środki ochrony indywidualnej
oraz sprzęt i aparatura medyczna
za ponad 112 mln zł. W tym roku
projekt jest kontynuowany. Kolejne 50 mln zł zostanie przeznaczone
na wsparcie 30 placówek medycznych na zakup środków ochrony
i ndyw
i dua l ne j .
Maciej Petrycki
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Polski Ład - rekordowa dotacja dla Łódzkiego
Jeszcze nigdy nie udało się pozyskać tak znacznych środków dla województwa w ramach współpracy
z rządem. Ponad 1,8 mld zł z programu Polski Ład dostaną na inwestycje samorządy z naszego regionu.
Z tego ponad 94 mln zł otrzymał samorząd województwa łódzkiego. W ramach tych środków wyremontuje
150 km dróg wojewódzkich i kupi 20 hybrydowych autobusów, żeby usprawnić dojazd mieszkańców
regionu do przystanków kolejowych. W ten sposób zarząd województwa kontynuuje likwidację białych
plam komunikacyjnych w regionie.
JACEK GRABARSKI

hale sportowe, które powstaną
w regionie. Poseł Tadeusz Woźniak przytoczył przykład gminy
Dąbrowice, która jednorazowo
otrzyma dwa razy więcej pieniędzy
na inwestycje niż jeszcze kilka lat
temu wynosił jej cały budżet.

Z przyznanych pieniędzy cieszyli
się lokalni samorządowcy: - Projekt
kanalizacji Tuszyna czekał na realizację 19 lat. Teraz będziemy mogli go wreszcie ukończyć - mówił
burmistrz Tuszyna Witold Małecki.

- Małe gminy potrzebują takich
zastrzyków inwestycyjnych, żeby
zatrzymać u siebie młodych, wykształconych ludzi, którzy uciekają
od nas do dużych miast - dodał podczas konferencji wójt gminy Zduny
Krzysztof Skowroński.
■
Fot. M&M

- ząd Prawa i Sprawiedliwości poprzez Polski Ład stworzył wielką
szansę dla samorządów - mówi
Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego
Podział pieniędzy w ramach programu został ogłoszony pod koniec
października. Dla województwa
łódzkiego była to historyczna chwila - przyznana mieszkańcom województwa kwota to aż 1, miliarda
złotych.
- Nigdy w historii tak duże pieniądze nie trafiły do samorządów
województwa łódzkiego. W przeważającej części są to pieniądze
na infrastrukturę drogową, ale też
na żłobki, przedszkola, obiekty
sportowe, rozwój oświaty, wodociągi, kanalizację, oczyszczalnie
ścieków i inne inwestycje - mówił
wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński na konferencji, podczas
której przedstawił profity płynące
dla samorządów.
- rodki z Polskiego Ładu trafią
bezpośrednio do samorządów, czyli tak naprawdę do mieszkańców.
Jako województwo chcemy rozbudować nasz system komunikacyjny,
naszą zintegrowaną sieć połączeń
autobusowych i kolejowych - dodał
marszałek województwa łódzkiego
Grzegorz Schreiber.
Samorząd województwa na rozbudowę systemu komunikacyjne-

go otrzymał 94 mln zł. Pierwszy
projekt polega na modernizacji
nawierzchni 150 km dróg wojewódzkich wraz z poboczami.
Wartość całej inwestycji szacuje
się na 70 mln zł, rządowy wkład
wyniesie ponad blisko 7 mln zł.
Druga z planowanych inwestycji
to zakup 20 autobusów hybrydowych oraz systemu biletowego
dla przewoźników. 27-osobowe autobusy mają łączyć małe miejscowości z siecią połączeń kolejowych
w Łódzkiem. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 32 mln zł,
a dofinansowanie rządu wyniesie
ponad 27 mln zł.
- ząd wprowadza samorządy
terytorialne w złotą erę finansowania – chwalił program poseł
Włodzimierz Tomaszewski i odniósł się do inwestycji planowanych
przez Łódź. Stolica województwa dostanie 7 mln zł, z czego aż
1 mln 750 tys. zł na przebudowę
ul. Szczecińskiej. To remont konieczny do tego, żeby na Teofilowie
mógł powstać zapowiadany przez
rząd zjazd z drogi ekspresowej S14.
Tomaszewski przypomniał, że Łódź
10 lat temu zaniechała realizacji
planów przebudowy ul. Szczecińskiej. - Teraz będzie musiała do
nich wrócić, bo budowa drogi S14
jest na ukończeniu - mówił.
Poseł Marek Matuszewski jako
wiceszef sejmowej komisji kultury
fizycznej i sportu wymieniał nowe

- Środki z Polskiego Ładu trafią bezpośrednio do samorządów, czyli tak naprawdę do mieszkańców
województwa – mówił marszałek Grzegorz Schreiber na konferencji, podczas której przedstawione
zostały profity płynące dla samorządów z programu Polski Ład. W konferencji wzięli udział wojewoda Tobiasz Bocheński oraz między innymi posłowie Marek Matuszewski i Włodzimierz Tomaszewski

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych
przez gminy, powiaty i miasta
lub ich związki w całej Polsce.
- Program realizowany jest poprzez
promesy inwestycyjne udzielane
przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość dofinansowania
jest zależna od tzw. „obszaru priorytetowego” planowanej inwesty
cji. Pierwsza edycja pilotażowego
naboru wniosków rozpoczęła się
2 lipca i trwała do 15 sierpnia
2021 roku. W tym czasie każdy
samorząd czy ich związek mógł
zgłosić maksymalnie trzy wnioski
o dofinansowanie.

Na modernizację nawierzchni aż 150 km dróg wraz z poboczami samorząd województwa łódzkiego dostał 66 milionów złotych
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To nowe szanse dla nas wszystkich

Na wprowadzeniu społeczno-gospodarczego programu rządu Zjednoczonej Prawicy
zyskają miliony mieszkańców naszego kraju.
Źródło. Ministerstwo Finansów

1 milionów Polaków będzie płacić niższe podatki. To jeden z fundamentów Polskiego Ładu. Przyczynią się do tego podwyższenie kwoty
wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz
podniesienie drugiego progu podatkowego z 5 do 120 tys. zł. Oznacza to duże ulgi dla osób o niskich
i średnich dochodach, ale skorzystają nie tylko najgorzej uposażeni.
Niezależnie, kto ile zarobił, zapłaci
podatek tylko od nadwyżki ponad
30 tys. złotych rocznie. Dzięki temu
w portfelach Polaków zostanie około
17 miliardów złotych.
Polski Ład wprowadza także korzystne rozwiązania finansowe
dla rodzin. Będą to profity za wspólne
rozliczanie się małżonków: w sumie
0 tys. zł kwoty wolnej od podatku,
ale także zerowy pit dla rodzin 4 .
To prorodzinna rewolucja w podatkach, dzięki której większość rodziców wychowujących co najmniej
4 dzieci, przestanie płacić PIT. Dzięki
temu w portfelach rodziców zostanie
rocznie około 335 mln zł.
Skorzystają również prawie wszyscy emeryci i renciści. Ponad mln
osób otrzyma wyższe świadczenia,
dzięki temu, że podatek będą płacić
tylko ci, których emerytury są wyższe niż 2,5 tys. zł. Kolejne pieniądze
dla seniorów to PIT-0 dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego.
Ważnym atutem Polskiego Ładu
jest to, że zbudowanie domu jednorodzinnego do 70 mkw. będzie możliwe na podstawie zgłoszenia. Pozwoli to zaoszczędzić nawet kilka
tysięcy złotych, bo nie będzie trzeba załatwiać pozwolenia na budowę,
ustanawiać kierownika oraz prowadzić dziennika budowy. Polski Ład
zwiększa też dostępność finansowania własnego mieszkania. Państwo
za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować
wkład własny potrzebny przy stara-

niu się o kredyt hipoteczny. To udogodnienie dla tych, którzy chcą mieć
swoje pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego, szukają mieszkania
na rynku wtórnym lub chcą wybudować własny dom.
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miliardów zł

zostanie w kieszeniach Polaków
dzięki ulgom podatkowym
wprowadzonym w Polskim Ładzie

Przedsiębiorcy, oprócz kwoty wolnej 30 tys. zł i wyższego progu podatkowego 120 tys. zł , zyskają także
m.in. niższe stawki ryczałtu. Program
oferuje też podatkowe preferencje
dla firm, w tym rozwijających się
i zdobywających nowe rynki.
Ulgi dla nas to jednak niższe wpływy z podatków do budżetów powiatów i gmin. Aby zabezpieczyć
finanse samorządów przed skutka-

mi obniżenia podatków, rząd Mateusza Morawieckiego zaproponował
rekompensatę, czyli tzw. subwencję wyrównującą. To miliardów
złotych na stabilizację samorządowych budżetów w 2022 roku.
Dodatkowe 4 mld zł powiaty i gminy
otrzymają na inwestycje wodno-kanalizacyjne.
Olbrzymią szansą dla samorządów jest Program Inwestycji Strategicznych - jeden z najważniejszych
punktów Polskiego Ładu. Samorządy z naszego województwa dostały
w jego ramach rekordową dotację
na inwestycje - 1, miliarda złotych
o szczegółach piszemy na str. 3 .
A to dopiero początek, przed nami
kolejny etap programu.
Jak ocenia wielu samorządowców
z naszego regionu, Polski Ład to szansa zrealizowania inwestycji, na które wcześniej brakowało pieniędzy.
Nawet starostowie, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie, którzy wcześniej powątpiewali w skuteczność

programu, teraz się cieszą z pozyskanych dotacji i chwalą ich wysokością.

8

milionów

emerytów otrzyma wyższe
świadczenia, dzięki temu,
że podatek będą płacić tylko ci,
których emerytury
są wyższe niż 2,5 tys. zł

Jednak nie wszystkie samorządy
obiektywnie oceniają zalety Polskiego Ładu. Przykład Łódź. Otóż według rządzących stolicą województwa Koalicji Obywatelskiej i Lewicy,
to Polski Ład jest winny tego,
że w przyszłym roku łodzianie zapłacą więcej za przejazdy komunikacją miejską, za czynsze w lokalach komunalnych, nawet za bilety
na baseny, do muzeów i teatrów.
Jak straszą w łódzkim samorządzie,
stolica województwa straci na wpro-

wadzeniu programu 300 milionów
złotych. O tyle, według nich, mają
się zmniejszyć wpływy z podatków
w związku z ulgami, jakie daje Polakom rząd Zjednoczonej Prawicy,
wprowadzając Polski Ład.
W łódzkim samorządzie nie wspominają jednak, że miasto dostanie
subwencję wyrównującą. Jak informuje Ministerstwo inansów, będzie to prawie 177 mln zł. Dlatego
atak na Polski Ład to próba zrzucenia z siebie odpowiedzialności
za podniesienie stawek czynszów,
czy cen biletów komunikacji.
Łódź dostała też potężną dotację
na inwestycje - 7 milionów złotych.
Dzięki Polskiemu Ładowi w końcu będzie można rozbudować ulicę
Szczecińską, a Teofilów zyska zjazd
z drogi ekspresowej S14. To inwestycja, którą władze Łodzi niegdyś zaniechały. Na przebudowę ulicy Szczecińskiej miasto dostała prawie 2 mln zł.
Na przebudowę ulicy Pomorskiej
- ponad 1 mln zł.
Źródło. Ministerstwo Finansów

Źródło. Ministerstwo Finansów
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Fot. DP

Łódzkie pokazało to,
co ma najlepsze

„Województwo Łódzkie. Nowoczesność inspirowana tradycją”
– tak brzmiało hasło przewodnie naszego regionu
podczas Światowej Wystawy Expo 2020 w Dubaju.
To była doskonała promocja przedsiębiorczości i potencjału
Łódzkiego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
ALEKSANDRA STAŃCZYK
JACEK GRABARSKI

Pawilon Polski podczas Expo. Uwagę przykuwały stalowe elementy symbolizujące migrujące ptaki

Światowa Wystawa Expo to międzynarodowe wydarzenie promocyjne, w ramach
którego na wielu forach i w różnych formach prezentowany jest dorobek kulturalny,
naukowy, gospodarczy, techniczny, czy też atrakcje turystyczne poszczególnych państw.
Expo 2020 w Dubaju trwa od 1 października 2021 roku
do 31 marca 2022 r. Rozpoczęcie zostało opóźnione z powodu pandemii koronawirusa.
Organizatorzy szacują, że wystawę zwiedzi nawet 18 milionów osób.

Na Expo w Dubaju Łódzkie pokazało między innymi to, co zakorzenione
w naszej tradycji, w tym stroje i wzornictwo ludowe
Fot. DP

inspirowanej elementami tradycyjnych strojów ludowych z Łódzkiego.
Podczas wystawy oferty eksportowe zaprezentowali nasi przedsiębiorcy.
Województwo
promowało swoje walory i zachęcało
do inwestowania. Były e enty,
pokazy, warsztaty, konferencje prasowe, a wszystko służyło promocji produktów oferowanych przez
firmy z Łódzkiego oraz regionu
jako miejsca atrakcyjnego pod
względem gospodarczym. I naukowym. Politechnika Łódzka nawiązała ważny kontakt z jedną z zagranicznych uczelni. Już niebawem
będziemy mogli poinformować
o szczegółach tego porozumienia.
Udział Województwa
Łódzkiego w
po 2020 był możliwy
dzięki realizacji projektu „Łódzkie dla biznesu – umiędzynarodowienie przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez udział
w wiatowej Wystawie po 2020
w Dubaju” współfinansowanego z funduszy unijnych i budżetu
samorządu województwa łódzkiego.
■

Fot. DP

po to możliwość zaprezentowania całemu światu tego, co
w naszym województwie najlepsze.
Bardzo się z tego cieszę i jestem
dumny - mówił Grzegorz Schreiber,
marszałek województwa łódzkiego,
który był jednym z ambasadorów
wystawy. - Zostawiamy tutaj nasze
serce i nasze myśli. Ważne jest
również to, z jakimi nadziejami tutaj przybyliśmy. Celem było przedstawienie naszych przedsiębiorców.
Ludzi, którzy aktywnie próbują
wchodzić na rynki europejskie
i światowe. Tutaj mieli do tego
kapitalną okazję. Naszym zadaniem było im pomóc. Zrobiliśmy
to, wykonaliśmy tę misję. Jesteśmy
po wielu dobrych rozmowach. Nie
przyniosą one efektów z dnia na
dzień, jednak jestem przekonany,
że wkrótce będziemy zbierać owoce
tych działań.
Prezentacja naszego regionu odbywała w pawilonie Polski, w strefie wystaw czasowych. Trwała pięć
dni: od do 10 listopada. Motywem
przewodnim interaktywnej prezentacji „Województwo Łódzkie.
Nowoczesność inspirowana tradycją” był przemysł włókienniczy,
jego tradycje historyczne i współczesność - nowoczesne technologie
w dziedzinie tworzenia tkanin opracowywanych przy udziale przedsiębiorstw i ośrodków naukowych.

W Dubaju Łódzkie kusiło także tym,
co zakorzenione w naszej tradycji,
między innymi strojami, czy sokiem
z naszych jabłek, który goście mogli samodzielnie przygotować.
Stoisko województwa łódzkiego
zaprojektowały studentki Politechniki Łódzkiej Agnieszka Nowacka i Martyna Piech. Zaaranżowały
je tak, by działało na wszystkie zmysły, łącznie ze smakiem i węchem.
Wszystko zostało urządzone w aranżacji odwróconej grawitacji, czyli
było odwrócone „do góry nogami”.
Z sufitu zwisały rośliny, a zwiedzający chodzili po niebie. Stoisko
podzielone było na trzy strefy: tradycji i kultury, przedsiębiorców oraz
strefę immersji, w której można
było „zanurzyć się” w naszym województwie i poczuć jego klimat.
Wystawie towarzyszył szereg
wydarzeń dodatkowych, promujących region, prezentujących naszą
gospodarkę, kulturę, sztukę i potencjał turystyczny. Były spotkania biznesowe z udziałem naszych
przedsiębiorców oraz przedstawicieli biznesu z innych krajów,
warsztaty dla dzieci prowadzone
przez artystów ludowych z regionu.
Muzycy ilharmonii Łódzkiej oraz
artyści Teatru Wielkiego zaprezentowali między innymi utwory
Moniuszki,
Wieniawskiego, Chopina. Koncert fortepianowy zagrała Zuzanna Pietrzak,
stypendystka marszałka województwa łódzkiego. Były też pokazy tańców ludowych oraz mody

Expo było okazją do nawiązania relacji, kontaktów, wymiany doświadczeń
i rozmów
Fot. DP

Fot. DP

Pokaz mody - jedno z wydarzeń towarzyszących wystawie Łódzkiego w Dubaju

Podczas wystawy zaprezentowali się między innymi artyści Filharmonii
Łódzkiej i Teatru Wielkiego oraz stypendystka marszałka województwa,
pianistka Zuzanna Pietrzak
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Nowe życie dla Pilicy
i Zalewu Sulejowskiego
Olbrzymią szansą dla rzeki i zalewu jest program Pilica LIFE. Strategicznym celem
jest poprawa jakości wody i różnorodności biologicznej wód Pilicy,
ze szczególnym uwzględnieniem zbiornika sulejowskiego.
ANDRZEJ ADAMCZEWSKI
JACEK GRABARSKI

Zostały one zorganizowane na terenie Jednostki atowniczo-Gaśniczej
nr 10 przy ul. Pojezierskiej w Łodzi.
Pracownicy wojewódzkiego pogotowia wraz z strażakami regularnie

ćwiczą, a to już trzecia edycja zajęć Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Łodzi i Wojewódzkiej Stacji atownictwa Medycznego
w Łodzi,której organem założycielskim jest Samorząd Województwa
Łódzkiego, oraz Szkoły atownictwa WS M.
W ten sposób służby przygotowują
się do pracy w trudnych warunkach,
na przykład wypadku masowego.

Podczas ćwiczeń symulowane są warunki, z jakimi muszą zetknąć się
ratownicy podczas wypadków
Fot. PW

żeniem obserwowaliśmy, jak szybko znika woda w Zalewie Sulejowskim. Kiedy oglądaliśmy uwięzione
w błocie jachty, a przede wszystkim
rozpacz ludzi, którzy zainwestowali tam pieniądze – mówi marszałek
Grzegorz Schreiber.
Pilica wraz ze zbiornikiem sulejowskim stanowią istotny element
rozwoju społeczno-ekonomicznego
województwa łódzkiego i centralnej
Polski. Tak ważny, że rozwiązanie
występujących tu problemów zostało wpisane jako jeden z celów Strategii ozwoju Województwa Łódzkiego 2030.
Koszty całkowite projektu Pilica LI
to aż 74 miliony złotych,
z czego 43 mln zł to dofinansowanie
z Unii uropejskiej.
■

Huk zderzanych pojazdów,
uwięzione osoby oraz potrącenie
pieszego – z takim scenariuszem
musieli zmierzyć się strażacy
i ratownicy medyczni podczas
wspólnych ćwiczeń.

Fot. PW

W spotkaniu poświęconym zagospodarowaniu Pilicy i jej dopływów
wzięli udział uczestnicy projektu Pilica LI . Głównym miejscem narady były Smardzewice nad Zalewem
Sulejowskim, ale jako że spotkanie miało charakter hybrydowy,
z uczestnikami można było się też
łączyć za pomocą internetu. W ten
sposób otworzył spotkanie dotyczące
programu jeden z jego pomysłodawców i głównych zainteresowanych
marszałek województwa łódzkiego
Grzegorz Schreiber.
Program Pilica LI
ma być realizowany do roku 2030. Koordynuje go Państwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie. Jego niewątpliwym atutem programu jest rozmach. Projekt będzie realizowany
w zlewni Pilicy obejmującej ok.
9 tysięcy kilometrów kwadratowych,
na obszarze 93 gmin w obrębie pięciu województw. Oprócz łódzkiego
są to województwa świętokrzyskie,
mazowieckie, śląskie oraz małopolskie. To, co w tym projekcie jest najważniejsze dla mieszkańców naszego regionu i okolic Pilicy to walka
z niedoborem wody i suszami, ale
równie istotne będą neutralizowanie
zagrożenia powodziami i poprawa
jakości wody w Pilicy i zbiorniku
sulejowskim.
- O tym, jak ważna to sprawa, przekonaliśmy się całkiem niedawno,
bo latem 2020 roku, kiedy z przera-

Ćwiczenia ratowników i strażaków

Fot. AS

Jednym z zadań strażaków jest otwarcie zakleszczonych drzwi
Fot. PW

Efekty współpracy samorządu województwa łódzkiego z Wodami Polskimi już można obserwować w naszym regionie.
Wystarczy odwiedzić remontowane i przywracane w naszym regionie jazy, czy trwające pogłębianie rzeki Pilicy
w okolicach Sulejowa

Projekt Pilica LIFE wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego.
Co zakłada?
Ratownicy medyczni doskonalili sztukę radzenia sobie z poszkodowanymi
Fot. PW

 Nasze gminy otrzymają wsparcie w działaniach pozwalających efektywniej zarządzać gospodarką
ściekową na obszarach wiejskich. Powstanie między innymi 41 nowych, zaktualizowanych programów
komunalnych dla gmin oraz 10 programów budowy kanalizacji w sołectwach.
 Powstanie unikalny w skali kraju system wspierania decyzji do zarządzania jakością wody w zbiorniku sulejowskim, a gminy otrzymają wsparcie w działaniach pozwalających efektywniej zarządzać
gospodarką ściekową na obszarach wiejskich. System przyczyni się do ograniczania ilości glonów
i zmniejszania intensywności występowania sinic. Pozwoli zapewnić trwałe bezpieczeństwo powodziowe Sulejowa. Dzięki temu systemowi możliwe będzie poprawienie jakości wody w sezonie letnim,
co wiąże się z rozwojem turystycznym i gospodarczym regionu.
 Stworzona zostanie aplikacja do zarządzania gospodarką komunalną w gminach, czyli ewidencją, monitoringiem i kontrolą wytwarzanych ścieków - dla 53 gmin położonych wzdłuż Pilicy powyżej
zbiornika sulejowskiego. Ograniczy to m.in. nielegalne pozbywanie się ścieków.
 Program zakłada również wsparcie dla rolników, w tym szkolenia dotyczące nowych rozwiązań ekologicznych w produkcji rolnej, które pomogą ograniczyć zanieczyszczenie środowiska i zwiększyć
retencję wód.
 Powstanie 16 demonstracyjnych gospodarstw rolniczych o różnym profilu produkcji.
 Będą szkolenia i seminaria dla doradców rolnych, rolników, nauczycieli i uczniów szkół rolniczych
łącznie dla około 1.500 osób.

To była trzecia edycja wspólnych ćwiczeń strażaków i ratowników WSRM
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Fot. PW

Teraz jest tu dużo bezpieczniej

Tak z lotu ptaka wygląda fragment wyremontowanej drogi wojewódzkiej nr 713

W powiecie tomaszowskim powstała pierwsza wojewódzka droga betonowa w Łódzkiem.
Remont ruchliwej, a przez to niebezpiecznej trasy łączącej Łódź z Tomaszowem Mazowieckim
i Opocznem był możliwy dzięki unijnemu wsparciu przyznanemu przez samorząd województwa
łódzkiego.
EWA DRZAZGA
Na ten moment mieszkańcy powiatu tomaszowskiego, a szczególnie
gminy okiciny, czekali od lat.
Zakończyła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na liczącym 1 ,5 km odcinku między
Kurowicami a Ujazdem. Nowa
trasa jest gładka jak stół i bezpieczna zarówno dla kierowców, jak
i dla rowerzystów oraz pieszych.
Zupełną nowością jest to, że na części przebudowanego odcinka została
ułożona nawierzchnia betonowa.

Fot. PW

-

J eśli się sprawdzi, beton może być
częściej wykorzystywanym materiałem na drogach budowanych
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Łodzi.
Droga wojewódzka 713 łącząca
Łódź z Tomaszowem Mazowieckim i Opocznem to jedna z najruchliwszych tras tej klasy w Łódzkiem.
Szacuje się, że dziennie przejeżdża
nią około 11 tysięcy pojazdów.
I to nie tylko aut osobowych, bo
DW 713 stanowi również dojazd
do wielu dużych zakładów przemysłowych w tym regionie. W ramach prac, które toczyły się między

s

- Po tej drodze porusza się 11 tysięcy pojazdów dziennie. Już to świadczy, jak
potrzebny był ten remont. Cieszę się, że mogliśmy zrealizować tę inwestycję
do końca – powiedział marszałek Grzegorz Schreiber podczas konferencji
dotyczącej bezpieczeństwa i nowoczesnych technologii na drogach regionu
łódzkiego w kontekście rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 713. Wzięli w niej
udział między innymi radni Ewa Wendrowska i Janusz Ciesielski

Kurowicami a Ujazdem, jezdnia
została poszerzona do 7 metrów, ma
teraz parametry drogi klasy „G”,
czyli głównej. Przebudowano 19
skrzyżowań z drogami gminnymi
i powiatowymi, „wyprostowano”

65

mln zł

wyniosła unijna dotacja
przekazana przez samorząd
województwa łódzkiego

8

mln zł
to dofinansowanie
z budżetu państwa

niebezpieczne zakręty między
Kurowicami i Karpinem. Co bardzo
istotne, wzdłuż przebudowywanego odcinka powstało 13,9 km
chodników z dopuszczeniem ruchu
rowerowego. Do tego zatoki autobusowe, azyle dla pieszych, oświetlenie.
- Ważnym elementem są drogi serwisowe między okicinami
i Popielawami, które ułatwią rolnikom dojazd do pól. Liczba bezpośrednich zjazdów została w ten
sposób ograniczona, co zmniejsza
ryzyko potencjalnych kolizji – podkreślał Mirosław Kukliński, dyrek-

tor Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Łodzi. Droga serwisowa ze
ścieżką rowerową na wspomnianym odcinku ma długość 4, km.
To właśnie między
okicinami
a Popielawami powstała pierwsza
na drogach wojewódzkich w Łódzkiem nawierzchnia betonowa.
- Dotychczas zastosowano ją
w naszym regionie tylko na drogach ekspresowych i autostradach.
Taka nawierzchnia jest trwalsza od
asfaltowej, co wydłuży żywotność
jezdni. Jeśli system się sprawdzi,
niewykluczone, że będzie stosowany również na innych odcinkach dróg wojewódzkich – mówił
Grzegorz Schreiber, marszałek
województwa łódzkiego, który
uczestniczył w konferencji „Bezpieczeństwo i nowoczesne technologie na drogach regionu łódzkiego
w kontekście rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 713”, zorganizowanej
w ramach zakończenia realizacji tej
inwestycji.
Projekt został dofinansowany
z egionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Całkowity koszt inwestycji
to blisko 7 mln złotych, z czego
prawie 5 mln zł to środki pozyskane w ramach funduszy europejskich, a niemal mln zł dofinansowanie z budżetu państwa.
■

Okiem radnej
EWA WENDROWSKA,
RADNA SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO:
- Droga nr 713 bez wątpienia należy
do najważniejszych w województwie łódzkim, ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców powiatów
tomaszowskiego, opoczyńskiego
i łódzkiego wschodniego. Obłożenie ruchem, osobowym i towarowym, jest tu bardzo duże. Jeszcze
jako radna powiatu tomaszowskiego zabiegałam o remont tej
drogi. Dziś z satysfakcją stwierdzam, że te działania przyniosły
efekt. Podczas przebudowy drogi
między Kurowicami a Ujazdem
zadbano o bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów i pieszych.
Co ważne, zabezpieczono też
drogi serwisowe dla rolników.
Dla mnie istotne jest również to,
że już w przyszłym roku zakończą
się prace na drodze 713 w ramach
II etapu przejścia przez Tomaszów
Mazowiecki. To bardzo ważna
inwestycja dla naszego miasta.
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Ratunek dla zabytkowego
kościoła sióstr bernardynek

Samorząd województwa łódzkiego przeznaczył w 2021 roku 6 milionów złotych na ratowanie
i konserwację zabytków w naszym regionie. 75 tysięcy złotych z tej puli otrzymał kościół
sióstr bernardynek pw. Świętego Ducha w Brzezinach.
Fot. IO

We wnętrzu świątyni uwagę przykuwa umieszczony w ołtarzu cenny obraz z XVII w., przedstawiający Matkę Boską
BEATA GRASZKA
Dla liczącej ponad 2 0 lat świątyni
największym zagrożeniem jest ruchliwa ulica tuż za ogrodzeniem.
– W 2014 roku zauważyłyśmy,
że mury kościoła zaczynają pękać.

Konieczne było zabezpieczenie ich
przed dalszym niszczeniem. To wymagało podjęcia zdecydowanych
działań. Po zakończeniu trwającego
kilka lat remontu wnętrza, polegającego na zabezpieczeniu pęknięć,
budowie nowego ołtarza i malowa-

niu, nadszedł czas na remont na zewnątrz - mówi siostra Janina Marianna Golisz, przełożona klasztoru.
W 2020 roku samorząd województwa łódzkiego wsparł konserwację elewacji północnej prezbiterium
kościoła. Dotacja wynosiła 75 tys. zł.

W 2021 roku taka sama kwota została przeznaczona na prace w zakrystii. Polegają one na uzupełnieniu
ubytków, wzmocnieniu tynków, gruntowaniu i malowaniu. Siostry bernardynki, które opiekują się kościołem, otrzymały także dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
wiątynia została wzniesiona
w latach 1737–1750. Ufundował ją
Józef Lasocki. Od 1775 roku przy
kościele znajdował się przytułek dla
ubogich, zwany wówczas szpitalem. Składał się z czterech izb i był
przeznaczony dla ośmiu osób. wiątynia była odnawiana w 1 1 roku,
a w czasie II wojny światowej została
sprofanowana przez Niemców, bo
podczas okupacji hitlerowcy urządzili tu garaż i bazę straży pożarnej.
W 1949 r. przybyła do Brzezin
siostra ranciszka Wierzbicka z łódzkiego klasztoru sióstr bernardynek
i zaczęła organizować życie zakonne.
W 1952 r. przekazała organizację
wspólnoty bernardynkom przybyłym z Chęcin wraz z przełożoną
Magdaleną Jaroszyńską. Murowana
świątynia jest budowlą barokową.

W wystroju wnętrza uwagę zwraca
umieszczony w ołtarzu cenny obraz
z XVII w., przedstawiający Matkę
Boską.
O wsparcie na renowację zabytkowych obiektów może ubiegać się
każdy, kto posiada zabytek wpisany
do rejestru. Maksymalna kwota dotacji wynosi 100 tys. zł. W tym roku
samorząd województwa przeznaczył
na program mln zł. Wsparł prace
konserwatorskie przy 9 zabytkach.
– To świetny program, który cieszy
się dużą popularnością. Stanowi konkretną pomoc związaną z dbałością
o naszą tożsamość kulturową, naszą
tradycję, historię, zabytki, miejsca
pamięci narodowej – mówi Paweł
Sałek, radny Prawa i Sprawiedliwości
w Sejmiku Województwa Łódzkiego.

150 tys. zł
to kwota, jaką samorząd
województwa łódzkiego
wsparł przez ostatnie 2 lata
prace konserwatorskie w kościele
Świętego Ducha w Brzezinach
Fot. IO

Zabytki z naszego terenu, które otrzymały wsparcie w 2021 roku
Kościół Świętego Ducha w Brzezinach – 75 tys. zł
Kościół Wszystkich Świętych w Kołacinku (pow. brzeziński) – remont muru i cmentarza (pow. brzeziński) – 74 080 zł
Klasztor oo. Franciszkanów w Brzezinach (pow. brzeziński) – 75 tys. zł
Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie (pow. brzeziński) – 45 tys. zł
Siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzezinach (pow. brzeziński) – 75 tys. zł
Zespół Lokomotywowni w Skierniewicach (pow. skierniewicki) - 49,5 tys. zł
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu (pow. skierniewicki) – 72,2 tys. zł
Ołtarz kościoła św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Janisławicach (pow. skierniewicki) – 80 tys. zł
Wieża kościoła św. Wojciecha BM w Makowie (pow. skierniewicki) – 75 tys. zł
Kościół św. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie (pow. skierniewicki) – 26,3 tys. zł
Ołtarz główny w kościele Narodzenia NP Maryi w Będkowie (pow. tomaszowski) – 75 tys. 680 zł
Kościół św. Jakuba Apostoła w Krzemienicy (pow. tomaszowski) – 75,7 tys. zł

Dla ponad 280-letniej świątyni największym zagrożeniem jest ruchliwa
ulica, przebiegająca tuż za ogrodzeniem
Fot. IO

Klasztor oo. Franciszkanów w Smardzewicach (pow. tomaszowski) – 75 tys. zł
Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie – ekspertyza konserwatorska wnętrza, konserwacja tabernakulum
(pow. tomaszowski) – 31 tys. zł
Kościół Wniebowzięcia NMP w Lubochni (pow. tomaszowski) – zakrystia i skarbiec, renowacja najstarszych elementów
ruchomych – 35,6 tys. zł
Kościół św. Jana Chrzciciela w Białaczowie (pow. opoczyński) – 75,7 tys. zł
Zespół klasztorny św. Filipa Neri w Studziannie (pow. opoczyński) – 77 tys. zł
Kościół Narodzenia NMP w Błogiem (pow. opoczyński) – remont elewacji wschodniej wieży – 75 tys. zł
Kościół św. Mikołaja w Żarnowie (pow. opoczyński) – konserwacja drzwi wejścia głównego – 75 tys. zł
Kościół św. Michała Archanioła w Regnowie (pow. rawski) – 73 280 zł
Zamek w Drzewicy (pow. opoczyński) – 75 tys. zł
Zameczek w Białej Rawskiej (pow. rawski) – 75 tys. zł

Prace konserwatorskie mają na celu zabezpieczenie murów
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Wizyta w ZOO Safari w Borysewie oraz w Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach, warsztaty artystyczne,
kulinarne, wyjazd do teatru. To tylko część zajęć w projekcie realizowanym przez gminę Lubochnia. Tutejsze
rodziny uczestniczą w nich dzięki konkursowi Urzędu Marszałkowskiego „Samorząd przyjazny rodzinie 2021”.

Projekt, który dał rodzinom moc

Częścią projektu były warsztaty kulinarne, które odbyły
się na miejscu w Lubochni

Fot. UG Lubochnia

Wsparcie od samorządu województwa łódzkiego wyniosło 74,5 tysiąca złotych. Projekt opracowany
dla rodziców i dzieci, również
z rodzin wielodzietnych, nazywa się
„ odzina siłą”.
– Przystępując do konkursu chcieliśmy budować wzorce funkcjonowania rodziny dzięki pokazaniu różnych
form spędzania wolnego czasu - mówi
Piotr Majchrowski, wójt gminy
Lubochnia. – ealizacja projektu
pozwala promować pozytywny wizerunek rodziny, wzmacniać rolę i funkcję rodziców oraz integrować rodziny, dając im możliwość spędzenia
wspólnych chwil w atrakcyjny sposób, a tym samym wspierać i wzmacniać więzi rodzinne.
Program był bardzo bogaty.
Obejmował zajęcia na terenie gminy Lubochnia, ale także wycieczki
i wyjazdy integracyjne. W Muzeum

Motoryzacji i Techniki w Otrębusach
rodzice i dzieci obejrzeli i poznali
historię około 300 zabytkowych pojazdów: samochodów osobowych
i ciężarowych, autobusów, motocykli oraz wozów wojskowych. Pełna atrakcji była także wycieczka
do ZOO Safari w Borysewie. Doznania artystyczne zapewnił rodzinom
wyjazd do teatru w Łodzi. Na miejscu, w Lubochni, zostały zorganizowane warsztaty artystyczne, kulinarne, taneczne i wizażu, zajęcia fitness.
Pilotażowy konkurs Urzędu Marszałkowskiego „Samorząd przyjazny rodzinie” jest realizowany przez
egionalne Centrum Polityki Społecznej. Jego celem była pomoc
dla gmin i powiatów z naszego regionu, podejmujących wartościowe inicjatywy wspierające rodzinę. Zgłosiło się dwadzieścia pięć samorządów.
W konkursie wyłonionych zostało
sześć. Łączna pula dotacji wynosiła 300 tysięcy złotych.
■

Fot. UG Lubochnia

BEATA GRASZKA

Wspólna zabawa na pikniku lokalnym z okazji
zakończenia wakacji
Fot. UG Lubochnia

Fot. UG Lubochnia

Moim zdaniem
ZBIGNIEW ZIEMBA,
WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO ORAZ
RADNY SEJMIKU:

Fot. UG Lubochnia

– Przed samorządem województwa
łódzkiego stoi wiele wyzwań. Pomoc
rodzinie to nasz priorytet, konkurs
„Samorząd przyjazny rodzinie” jest
jedną z form wsparcia. Skierowany
był do gmin, powiatów i miast. Zależy
nam na pobudzaniu samorządów
do działań, które będą wspierać
rodziny, budować dobre wzorce, integrować i pokazywać, jak fajnie
spędzać można wspólnie czas.
Na każdym szczeblu samorządu
wyłoniona została jedna jednostka,
której projekt otrzymał najwyższą
liczbę punktów. Ostateczną decyzję
o udzieleniu dotacji podejmował Sejmik
Województwa Łódzkiego.

Podczas wycieczki do Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach
dzieci i rodzice oglądali zabytkowe pojazdy

Była również seria warsztatów, między innym zajęcia taneczne

Jedną z atrakcji była rodzinna wycieczka do ZOO Safari Borysew
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Nowa energia opoczyńskiego zalewu
Zalew przy ulicy generała Bończy-Załęskiego w Opocznie jest ulubionym miejscem rekreacji wielu
mieszkańców okolicznych gmin. Dzięki projektowi „Opoczno – zalew pełen energii” zyska kolejne walory,
które jeszcze wzmocnią jego pozycję na turystycznej mapie regionu.

Projekt „ ozwój przez sport” obejmuje treningi piłki nożnej, prowadzone przez trenera z licencją U A
Polskiego Związku Piłki Nożnej.
W budżecie projektu znalazły się
też zakupy sprzętu, czyli piłek oraz
bramek różnych rozmiarów. Każdy
uczestnik otrzymuje także identyczny, kompletny strój treningowy, żeby
można było poczuć przynależność

do grupy. Projekt otrzymał z BOWŁ
- Łódzkie na plus 37,4 tys. zł.
W zajęciach mogą brać udział nie
tylko dzieci z gminy Sadkowice, lecz
także młodzież z całego powiatu rawskiego oraz województwa łódzkiego. Trenują chłopcy i dziewczynki,
podzieleni na dwie grupy wiekowe:
5- lat oraz 9-12 lat.
- Może z nami ćwiczyć każdy, kto
chce - mówi Marcin Sęczek, autor
projektu. - Identyczne stroje wymyśliłem po to, żeby nikt nie czuł się
w tej grupie wykluczony. Wiem, że
zakup takiego sprzętu byłby sporym
obciążeniem dla domowego budżetu.
Celem jest zachęcenie młodych ludzi do czynnego uprawiania sportu, uświadomienie im korzyści
z tego płynących oraz przypominanie o zdrowym odżywianiu. Inicjatorzy projektu chcieli też, żeby czas
można było ciekawie spędzać nie
tylko przed ekranem komputera
lub telefonu.
- Od dziecka jestem związany
ze sportem, trenowałem piłkę nożną w młodzieżowych drużynach

Zalew na Drzewiczce w Opocznie
od lat pozostaje ulubionym miejscem rekreacji dla mieszkańców
całej okolicy. To miejsce ma duży
potencjał, ale żeby mogło się stać
atrakcyjne dla osób, które zechcą
spędzić tutaj wolny czas, wymaga też nakładów. Szansą jest
właśnie projekt „Opoczno – zalew
pełen energii”. Dzięki tej inwestycji pojawią się tu zupełnie nowe
obiekty, znacząco poprawi się też
infrastruktura techniczna. Myślę,
że za rok mieszkańcy okolic Opoczna będą mieli kolejny powód
do dumy.
w Białej awskiej, awie Mazowieckiej - opowiada Marcin Sęczek. - Od
czternastu lat jestem sędzią piłkarskim, od trzech lat posiadam licencję trenerską. W dzisiejszych czasach obfitości zajęć pozalekcyjnych
nie zawsze jest miejsce na sport. Dlatego chciałem zorganizować profesjonalne treningi. Chciałem, żeby
młodzież kochająca sport miała możliwość uczestniczyć w zajęciach blisko domu i w przyjaznej atmosferze.
Beata Graszka

Zagospodarowanie terenu nad zalewem będzie możliwe dzięki unijnej dotacji
z Urzędu Marszałkowskiego

W planach jest budowa pawilonu gastronomicznego, handlowego i socjalnego,
powstaną altany z ławkami i stołem oraz miejsce na palenisko

Zamysłem pomysłodawców jest zachęcenie młodych ludzi do czynnego
uprawiania sportu
Fot. Marcin Sęczek

Akademia Piłkarska
w Sadkowicach na terenie
powiatu rawskiego w tym roku
realizuje projekt „Rozwój przez
sport”. To pomysł,
który wygrał głosowanie
w budżecie obywatelskim
województwa łódzkiego
– Łódzkie na plus.

wyniosła unijna dotacja
z Urzędu Marszałkowskiego
dla gminy Opoczno

JANUSZ CIESIELSKI,
RADNY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO:

Fot. Marcin Sęczek

Konkurencja
dla komputera
i telefonu

1,9 mln zł

Okiem radnego

Fot. UG Opoczno

W y p o c z y n e k n a d z a le w e m n a D rz e wiczce będzie niebawem jeszcze bardziej atrakcyjny. A inwestycje zaplanowane w projekcie „Opoczno
– zalew pełen energii” z pewnością
skłonią mieszkańców tej części regionu do czynnej rekreacji. Powstaną
tu między innymi skatepark, ścieżka
rowerowa, plac zabaw. Staną też pawilony handlowe. ealizacja tej inwestycji będzie możliwa dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości
prawie 1,9 miliona złotych, jakie zarząd Województwa Łódzkiego przyznał gminie Opoczno z egionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
Chyba najbardziej wyczekiwanym
obiektem będzie skatepark. aj dla
fanów deskorolek, hulajnóg czy miłośników wyczynowej jazdy na rolkach powstanie po drugiej stronie
ulicy gen. Bończy-Załęskiego. Młodzi mieszkańcy Opoczna od dawna
wskazywali, że okolice zalewu byłyby idealną lokalizacją dla takiego
obiektu. Jednak na tym nie koniec, bo
dzięki projektowi nad opoczyński zalew można będzie dotrzeć ścieżką dla
pieszych i rowerzystów. Powstanie

ona na odcinku od ogródków działkowych, a przy okazji rozbudowane
zostanie także oświetlenie. Zmieni
się też organizacja ruchu na przebudowanej ul. Mickiewicza.
Odmieni się również bezpośrednie
otoczenie zalewu. Projekt zakłada budowę pawilonu gastronomicznego,
handlowego i socjalnego, powstaną
altany z ławkami i stołem oraz miejsce na palenisko. Plaża zostanie wyposażona w prysznic. Aktywności ruchowej sprzyjać też będą plac zabaw
dla dzieci w formie statku i siłownia
zewnętrzna. Zaplanowano również
elementy małej architektury, nawiązujące do opoczyńskich tradycji ceramicznych. Wokół obiektu posadzone
zostaną drzewa i krzewy.
Szacuje się, że realizacja projektu „Opoczno - zalew pełen energii”
będzie kosztować ponad 3,1 miliona
złotych. Przewidywany termin jej zakończenia to wrzesień 2022 roku. ■

Fot. UG Opoczno

EWA DRZAZGA

Pomysł skierowany został do dzieci i młodzieży nie tylko z gminy Sadkowice, lecz także do mieszkańców powiatu
rawskiego oraz województwa łódzkiego
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- W Ewangelii napisano, że talentów nie wolno
zakopywać, ale je rozwijać – mówi ks. dr Piotr
Turek, organizator I Festiwalu Sztuki Młodych
Niepełnosprawnych „Krajobraz Serca” w Łodzi.
Festiwal został wsparty przez Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego.
W kaplicy parafii św. Anny w Łodzi gościły niepełnosprawne dzieci wraz z rodzicami. Młodzi ludzie
wzięli udział w warsztatach twórczych, plastycznych i integracyjnych.
Usłyszeli również występy orkiestry
kameralnej LiceumMuzycznego im.
H. Wieniawskiego z Łodzi, zobaczyli
pokazy walk karate oraz filmy nagrane podczas przedstawień teatralnych
swoich kolegów.

- Naszym celem jest integracja
dzieci i mamy nadzieję, że obejmie
ona wszystkie ośrodki szkolno wychowawcze z województwa łódzkiego - mówi ks. dr Piotr Turek, pomysłodawca festiwalu. - Mamy nadzieję
wyłowić talenty, które mogą rozwijać
się dzięki sztuce. Proszę sobie wyobrazić, że dziewczynka cierpiąca
na autyzm zaśpiewała tak pięknie jeden z utworów Adele, że zapewne

Fot. AS

Piękny ten
krajobraz serca

Uczestnicy festiwalu wzięli udział w warsztatach twórczych i integracyjnych. Zabawa była przednia
słynna piosenkarka zdziwiłaby się,
słysząc to wykonanie.
- Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, a przez to, kim jest i czym
dzieli się z innymi - tym cytatem ze
świętego Jana Pawła II zwrócił się
do uczestników festiwalu Andrzej
Górczyński,członek zarządu województwa łódzkiego. - Tyle uśmiechniętych twarzy dawno nie oglądałem
w jednym miejscu. To pierwsza edy-

cja tej wspaniałej imprezy i mam nadzieję, że nie ostatnia.
estiwal to nie tylko okazja
do wspólnej zabawy i rozwijania talentów. Najzdolniejsi otrzymali nagrody, z których najważniejszą są
stypendia w szkołach artystycznych.
Tam dzieci pod opieką profesjonalnych nauczycieli sztuki będą szlifować talenty. I estiwal Sztuki Młodych Niepełnosprawnych „Krajobraz

Serca”,realizowany przez undację
Integracja JP II, dedykowany jest
pamięci św. Jana Pawła II. estiwal
otrzymał dofinansowanie między innymi z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Honorowym patronatem objął go marszałek Grzegorz Schreiber.
Maciej Petrycki

Seniorzy chcieli się poczuć bezpieczniej za kierownicą
Doskonalenie techniki jazdy na torze, awaryjne hamowanie i wychodzenie z poślizgu – tego uczyli się
seniorzy na zajęciach w ramach projektu „Bezpieczna jazda w Łódzkiem,senior za kierownicą”.
umiejętności. Zachęciła mnie do
tego właśnie inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego. A ponieważ seniorem czuję się bardziej niż kierowcą,
zdecydowałem się na ten krok – opowiadał Piotr Markiewicz, uczestnik
szkolenia.
Podczas zajęć praktycznych
uczestnicy wpadali w kontrolowany poślizg na płytach poślizgowych
na prostej drodze i na zakręcie.
Trenowali też hamowanie na śliskiej nawierzchni. Wszystko po to,
by ćwiczyć reakcje przydatne w sytuacjach awaryjnych.
- Wrażenia były niesamowite
- mówi Piotr Markiewicz. - Taki
trening jest bardzo potrzebny. Te
niespodziewane zachowania samochodu w czasie poślizgów i konieczność reagowania ... Uświadomiłem
sobie, że na jezdni trzeba ostrożnie
reagować i nie ma co udawać cwaniaka. Dobrze, że na fotelu obok

siedział instruktor i podpowiadał
co robić.
- Było fantastycznie, pierwszy raz
na czymś takim jechałam. Mogłam
się nauczyć wielu rzeczy, a szczególnie tego, jak wychodzić z poślizgu,
w jaki sposób kręcić kierownicą gdy
wpadniemy w poślizg. Takie szkolenia są potrzebne dla seniorów, którzy
uzyskali prawo jazdy kilkadziesiąt
lat temu - dzieliła się wrażeniami
Jadwiga rukacz-Pash.
Kolejna część szkolenia obejmowała jazdę po mieście pod okiem
instruktora.
- Cieszę się, że w naszym województwie ruszyła taka akcja. Mam
7 lat, prawo jazdy zrobiłem 57 lat
temu. Nigdy nie miałem wypadku,
nawet mandatu dotąd nie dostałem,
a mimo wszystko zdecydowałem,
że pogłębię swoje umiejętności –
dodaje Grzegorz Janicki.

Dariusz Kulas
Fot. AS

- Tego typu szkolenia są potrzebne, szczególnie dla seniorów, którzy uzyskali prawo jazdy kilkadziesiąt lat temu
– dzieliła się wrażeniami Jadwiga Frukacz-Pash

Fot. AS

To pilotażowy program Urzędu Marszałkowskiego realizowany przez
Wojewódzki Ośrodek uchu Drogowego. Jest skierowany do mieszkańców naszego regionu powyżej
0 roku życia, którzy mają prawo
jazdy, ale chcą doskonalić technikę
jazdy samochodem. Program oficjalnie zainaugurował marszałek
województwa łódzkiego Grzegorz
Schreiber.
Seniorzy, którzy zgłosili się
do programu, szkolili się w październiku i listopadzie na terenie Ośrodka
Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu. Zajęcia składały się z części
teoretycznej - uczestnicy zapoznali
się ze statystykami i przyczynami
wypadków oraz dowiedzieli się
o ostatnich zmianach w przepisach
ruchu drogowego, oraz praktycznej
- na torze i po mieście.
- Prawo jazdy mam od 0 lat,
ale uznałem, że trzeba odświeżyć

Jazda na płycie poślizgowej – uczestnicy mogli ćwiczyć hamowanie na mokrej
nawierzchni
- Maciej Wisławski, rzecznik
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego, jeden z najsłynniejszych
pilotów rajdowych:

- Ten projekt ma olbrzymie znaczenie dla bezpieczeńszwa seniorów
i innych uczestników ruchu drogowego. Też jestem seniorem i wiem,
jak w pewnym wieku spada nasza
sprawność. To po prostu fizjologia.
Siadają nam wzrok, słuch, refleks,
orientacja, wyobraźnia. Do tego
zmiany następują tak wolno, że tego
nie odczuwamy. Mając sześćdziesiąt czy siedemdziesiąt lat wydaje nam się, że jesteśmy tak samo
sprawni jak trzydzieści, czterdzieści lat temu. A to nieprawda. Dzięki
temu projektowi nasi seniorzy mają
okazję zetknąć się z kilkoma bardzo

ważnymi zajęciami prowadzonymi
przez profesjonalnych instruktorów doskonalenia techniki jazdy. To
uruchamia wyobraźnię, pokazuje,
w którym miejscu są w tej chwili,
jeżeli chodzi o sprawność uczestniczenia w ruchu drogowym. Dzięki udziałowi w szkoleniu seniorzy
wiedzą, jak wygląda ich kontakt
z samochodem i drogą, poznają
granice przyczepności samochodu.
Takie szkolenia bardzo pomagają.
Uważam, że ocalenie nawet jednego
życia jest warte każdego trudu.
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Tu żył ostatni tur na ziemiach polskich
Fot. Krzysztof Pira

Bolimowski Park Krajobrazowy, jeden
z siedmiu należących do Zespołu Parków
Krajobrazowych Województwa Łódzkiego,
świętuje w tym roku 35-lecie powstania.
To doskonała okazja, aby przypomnieć
o najważniejszych atutach tej urokliwej
części regionu.
BEATA GRASZKA

W wydarzeniu uczestniczył Andrzej
Górczyński, członek zarządu województwa łódzkiego.
– Parki krajobrazowe województwa
łódzkiego to piękno naszego województwa. Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy zajmują się nie
tylko przyrodą, ale także edukacją
ekologiczną. dukacja dzieci i młodzieży, właśnie ta ekologiczna, jest
bardzo ważna, bo wraca do nas w dorosłym życiu, w naszych codziennych
czynnościach. Szczególnie dziękuję
pracownikom Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego, który dziś świętuje
35 lat istnienia – powiedział Andrzej
Górczyński.
W ramach obchodów jubileuszu
zorganizowana została konferencja
zatytułowana „Gatunki rodzime, obce
i inwazyjne Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego”.
Uczestnicy jubileuszowych obchodów zwiedzili wystawę „W podróży”
w pałacu w Nieborowie. W ramach
projektu „Owoce pamięci” w ogrodach nieborowskich posadzone
zostały owocowe drzewka tradycyjnych odmian jabłoni, takich jak antonówka, kosztela i kronselka.
■

Uważni turyści mogą w parku natknąć się na iście bajkowe widoki

Fot. Krzysztof Pira

Fot. Krzysztof Pira

Symbolem parku jest konwalia
majowa tworząca rozległe
„konwaliowiska”

Oberwanka nad rzeką Rawką. Przepływająca przez park Rawka na całej długości, czyli blisko stu kilometrów,
jest rezerwatem przyrody. To ewenement w tej części kraju
Fot. Krzysztof Pira

Park, położony na granicy województw łódzkiego i mazowieckiego, został utworzony w 19 roku.
To miejsce, które nieustannie zachwyca pięknem.
– To w naszym województwie park
wyjątkowy. Stanowi pozostałość po
dawnych puszczach Jaktorowskiej,
Miedniewickiej i Bolimowskiej –
opowiada Katarzyna Krakowska,
dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.
– Puszczański charakter parku powoduje, że występują tu wyjątkowe
gatunki zwierząt, roślin i grzybów.
Na tym obszarze żył ostatni tur na

ziemiach polskich, spotkać tu można
łosie i wilki.
Bolimowski Park Krajobrazowy
przyrodniczo należy do najcenniejszych terenów w województwie łódzkim i w kraju. Ma ponad 10 tys. hektarów, jest rozległym i w miarę zwartym
lasem, w większości sosnowym,
jedynym tak dużym pomiędzy
Łodzią a Warszawą. Uroku dodają mu
resztki starych dąbrów i pojedyncze
dęby pamiętające I wojnę światową.
Tu i ówdzie bieleją brzozy. Olchy rosnące w zagłębieniach wzdłuż awki i leśnych strumieni przypominają
o dawnej obfitości wody i rozlicznych niegdyś bagnach, dziś już niemal
niewidocznych. osnące pojedynczo
czy w niewielkich skupieniach graby
każą pamiętać, iż niegdyś były stałymi składnikami puszczy.
– zeka awka, która przepływa
przez teren parku, jest rezerwatem
przyrody na całej długości. Pałac
w Nieborowie, park w Arkadii, stare
młyny i pozostałości dworów dopełniają obrazu tego obszaru, atrakcyjnego dla turystyki i rekreacji – mówi
Katarzyna Krakowska.
Z okazji 35 rocznicy powstania
parku w Nieborowie odbyła się uroczystość jubileuszowa, której organizatorem był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego we
współpracy z Muzeum w Nieborowie
i Arkadii oraz gminą Nieborów.

Puszcza Bolimowska. Resztki starych dąbrów i pojedyncze dęby,
pamiętające I wojnę światową, dodają jej uroku
Fot. Krzysztof Pira

Fot. Krzysztof Pira

Fauna i flora Bolimowskiego Parku Krajobrazowego zachwycają.
Na zdjęciu łabędzie nieme

Stado danieli. Na terenie parku występują wyjątkowe gatunki zwierząt, roślin i grzybów.
Można tu spotkać łosie, wilki, sarny i jelenie
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Forum nowych możliwości
Trzy dni pełne inspirujących wykładów i dyskusji, zdobywania kontaktów biznesowych i wymiany
doświadczeń, znakomici eksperci, ważne dla nas wszystkich tematy. Takie było XIV Europejskie Forum
Gospodarcze – Łódzkie 2021.
ADRZEJ ADAMCZEWSKI,
JACEK GRABARSKI
- Spotykamy się w kapitalnym momencie, chwilę po tym, jak rząd
przekazał samorządom ogromne
pieniądze na inwestycje w ramach Polskiego Ładu. 23 miliardy
złotych w Polsce, 1, miliarda
w samym województwie łódzkim
– mówił na inaugurację marszałek
województwa łódzkiego Grzegorz
Schreiber, zachęcając do rozmów,
wymiany myśli i wspólnej debaty nad przyszłością. – Chcemy
na tym orum eksponować motyw
współpracy dotyczący wszystkich
sfer: przedsiębiorców, naukowców,
samorządowców i rządu. Doświadczenia i młodości.
W 40 panelach dyskusyjnych
udział wzięło ponad 200 ekspertów
z różnych dziedzin oraz 2000
uczestników. Jednym z kluczowych
tematów
G była przyszłość
i dynamiczny rozwój województwa łódzkiego, na które bez wątpienia wpłyną inwestycje realizowane
wspólnie przez rząd, samorząd
i lokalnych przedsiębiorców.
orum stało się okazją m.in.
do rozmowy na temat Centralnego
Portu Komunikacyjnego.
- To największy projekt rozwojowy ostatnich lat. fektem będzie
90 połączeń z Łodzi do Warszawy
na dobę i pociągi dojeżdżające
do stolicy w 45 minut - mówił
Marcin Horała, pełnomocnik rządu
ds. CPK.
Ważnym dla naszego regionu
panelem był ten poświęcony szansom, jakie daje samorządom, Krajowy Plan Odbudowy. Jednym

z uczestników dyskusji był wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.
- Skala inwestycji z Krajowego
Planu Odbudowy musi doprowadzić do ożywienia gospodarczego. Temu ma służyć Plan – mówił
Waldemar Buda, rozpoczynając
dyskusję i dodał, że rozmach KPO
będziemy odczuwać, obserwując
potężne inwestycje między innymi w służbę zdrowia, transport niskoemisyjny, termomodernizacje
budynków, program Maluch , czyli system opieki nad dziećmi do lat
trzech, czy w projekty wodno-kanalizacyjne.
Ciekawe i istotne były dyskusje
o rynku pracy i ściśle z nim powiązanymi innowacjami w edukacji. Ważną dla nas wszystkich
kwestią była ochrona klimatu. Panele poświęcone tej tematyce dotyczyły między innymi kolei, jako
najbardziej ekologicznemu środkowi transportu, wyzwań stojących
przed regionem łódzkim w związku
z przekształceniami źródeł pozyskiwania energii. Mówiono o finansowaniu - ze środków krajowych
i unijnych, projektów dotyczących
ochrony środowiska.
Gwiazdy sportu dzieliły się
pomysłami dotyczącymi promocji
województwa łódzkiego i wykorzystania do tego sportowych
marek regionu. Sportowych akcentów było więcej - wykład motywacyjny zatytułowany „Otwarta
komunikacja” wygłosił Vital Heynen, trener siatkarskiej reprezentacji Polski.
Uroczystym zwieńczeniem drugiego dnia orum była gala Na-

grody Gospodarczej Województwa
Łódzkiego – Biznes na Plus. Poprowadzili ją Miss Polonia 2019
Karolina Bielawska oraz Krzysztof
Ibisz. Nagroda to wyróżnienie
dla podmiotów, które budują
pozytywny wizerunek województwa, osiągają najlepsze efekty
ekonomiczne, realizują innowacyjne projekty, cieszą się uznaniem
w naszym regionie, kraju i za granicą. Nagrody - w sześciu kategoriach - wręczali: marszałek Grzegorz
Schreiber, Iwona Koperska, przewodnicząca Sejmiku WŁ, wicemarszałkowie Piotr Adamczyk
i Zbigniew Ziemba, członkowie
zarządu WŁ – obert Baryła i Andrzej Górczyński. Wśród gości gali
był między innymi Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki, który
wręczył nagrodę specjalną. Otrzymał ją Dom Samotnej Matki im.
Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi, największy ośrodek wsparcia
dla kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi.
- Jestem dumny, że mogliśmy docenić tak wspaniałe osoby i firmy.
Gratuluję zwycięzcom i nominowanym, dziękuję za wasz wkład
w rozwój naszego województwa
- mówił podczas gali marszałek
Grzegorz Schreiber.
Przed ogłoszeniem wyników
marszałek oraz przewodnicząca
sejmiku uhonorowali Kajetana
Duszyńskiego, lekkoatletę AZS
Łódź, złotego medalistę Igrzysk
Olimpijskich w Tokio w sztafecie
mieszanej 4 400 m. Kapitan złotej
sztafety otrzymał tytuł Sportowego Ambasadora Województwa
Łódzkiego oraz symboliczny czek
■
na stypendium - 15 tys. zł.

LAUREACI NAGRODY GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO - BIZNES NA PLUS
Kategoria „Biznes na PLUS Nagroda Zarządu
Województwa Łódzkiego”
Instytut Ogrodnictwa-Państwowy Instytut Badawczy
w Skierniewicach - przedmiotem działania Instytutu jest
prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych,
pszczelarstwa.
prof. dr hab. Dorota Konopacka
dyrektor Instytutu Ogrodnictwa-Państwowego
Instytutu Badawczego

Kategoria „Projekt Przyszłości”
Spółka Izodom 2000 Polska ze Zduńskiej Woli - producent
kształtek styropianowych dla budownictwa, płyt dociepleniowych oraz innych elementów z tworzyw piankowych.
Firma specjalizuje się też w projektowaniu rozwiązań ułatwiających szybkie wznoszenie energooszczędnych budowli. Izodom eksportuje większość produkowanych wyrobów.
Główne rynki zbytu to kraje Unii Europejskiej, Zjednoczone
Emiraty Arabskie, Maroko, Rosja, Ukraina.
Tomasz Wójcik
prezes zarządu Izodom 2000

Kategoria „Lider Innowacji”
Firma Neonica Polska z Łodzi - producent zaawansowanych
technologicznie rozwiązań oświetleniowych, miedzy innymi
oświetlenia przemysłowego pod marką Nextimo Led, czy
oświetlenia led dla szklarniowych upraw roślin i kwiatów
pod marką Growy Led. Firma eksportuje swoje wyroby
do ponad 61 krajów na wszystkich kontynentach
Mauricio Vargas
dyrektor handlowy firmy Noenica

Kategoria „Eksportowy Produkt Roku”

Fot. AS

Spółka Jagoda JPS ze Skierniewic - producent maszyn
ogrodniczych, rolniczych i sadowniczych. Firma specjalizuje
się w produkcji kombajnów do zbioru owoców jagodowych:
porzeczek, agrestu, aronii, malin, wiśni, śliw. Od ponad 30
lat konstruktorzy firmy specjalizują się w dostarczaniu
nowoczesnych rozwiązań do zbioru i pielęgnacji upraw
na całym świecie.
Magdalena Placek
wspólnicy firmy Jagoda

Kategoria „Debiut Roku”
Firma Arcybox z Łodzi - producent zabawek dla dzieci. Misją
firmy jest edukacja przez zabawę, rozbudzanie pomysłowości i inspiracja do tworzenia dziecięcych arcydzieł
z prostych rzeczy. Markę Arcybox stworzyły mamy, które
z dzieciństwa pamiętają, jak kreatywne jest wymyślanie
zabaw i samodzielne tworzenie zabawek.
Anna Skrzypek, Hanna Kuczyńska i Anna Tapan
właścicielki firmy Arcybox

Kategoria „Świadomi w Biznesie - Nagroda
Publiczności”
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie - firma o 114-letniej tradycji. Jest instytucją finansową pierwszego kontaktu
dla społeczności lokalnej oraz firm działających na lokalnym
rynku. Rozpoczynali działalność w 1907 roku jako Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe liczące 126 członków.

Podczas gali Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego – Biznes na Plus Kajetan Duszyński, złoty medalista
Igrzysk Olimpijskich w Tokio otrzymał, tytuł Sportowego Ambasadora Województwa Łódzkiego

Tomasz Klimecki
prezes zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego
w Lututowie
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BRA Day, czyli

piękny dzień
MACIEJ PETRYCKI

Idea BRA Day ma uświadomić Polkom, że każda kobieta, która staje w obliczu choroby nowotworowej i mastektomii ma prawo do refundowanego przez NFZ zabiegu rekonstrukcji piersi. W Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
pracuje wielodyscyplinarny zespół specjalistów, zajmujących się całościową opieką nad chorymi na raka piersi. Wykonywane są w nim zabiegi
rekonstrukcji piersi wg światowych standardów. Bohaterki BRA Day są przykładem, że po zakończeniu leczenia można żyć aktywnie, a nawet
podczas leczenia można cieszyć się kobiecością i budować poczucie własnej atrakcyjności.

Fot. Archiwum organizatora

A k c ja , o rg a n iz o w a n a p rz e z n a le żący do samorządu województwa
łódzkiego szpital już po raz szósty,
ma wspaniałą oprawę i szczególny
klimat. Spotykają się bowiem kobiety zmagające się z nowotworem
piersi oraz zainteresowane profilaktyką tej groźnej choroby.
Uczestniczki akcji brały udział
w spotkaniach z lekarzami i diagnostami w szpitalu oraz Monopolis
w Łodzi. W kinie Szpulka w Łódzkim Domu Kultury zobaczyły
przedpremierowy pokaz filmu
„Bo we mnie jest seks” Katarzyny
Klimkiewicz, przygotowany specjalnie dla kobiet związanych z inicjatywą B A Day.
W Monopolis, miejscu spotkań i warsztatów, zaprezentowane
zostały piękne, artystyczne fotografie 12 kobiet walczących
z chorobą nowotworową piersi.
Zdjęcia wykonała Monika Szałek,
stylizacje Anna Hynek, makijaże
Małgorzata Jakubowska i Lena Lewandowska, a fryzury One Cocept.
otografie, zarówno z tej sesji jak
i poprzednich edycji, ozdabiają
ściany Wojewódzkiej Przychodni
Onkologicznej.
Patronat nad wydarzeniem objął marszałek Grzegorz Schreiber,
a w uroczystości w Monopolis wzięła udział przewodnicząca Sejmiku
Województwa Łódzkiego Iwona
Koperska, która jest propagatorką
idei B A Day.
B A Day powstał 10 lat temu
w Kanadzie. Na celu ma profilaktykę i edukację dotyczącą nowotworów piersi, a zwłaszcza promowanie zabiegów rekonstrukcji
piersi po mastektomii. W Polsce
od 2014 roku te wzorce propaguje
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne
Centrum Onkologii i Traumatologii
im. Kopernka w Łodzi. Partnerami
akcji są Akademia Sztuk Pięknych
w Łodzi oraz undacja Pełną Piersią
na rzecz ozwoju ekonstrukcji
■
Piersi.

Były rozmowy o rekonstrukcji piersi po leczeniu raka,
o intymności. Szpital im. Kopernika w Łodzi po raz
kolejny zorganizował BRA Day, czyli dzień informacji
o rekonstrukcji piersi.

Fot. WJ

Fot. WJ

Iwona Koperska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego jest propagatorką idei BRA Day

Uczestniczki spotkania w Monopolis
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Tak powstawała potęga harcerskiej Łękawy
W Łękawie koło Bełchatowa harcerze z całej Polski szkolili się na kursach i obozach.
Tu wpajano im harcerski etos, o którym pamiętali walcząc w Szarych Szeregach czy
w strukturach podziemia. Przez dziesięciolecia przez pałac i park w Łękawie przewinęły się
tysiące chłopców w harcerskich mundurkach. A wszystko zaczęło się 100 lat temu
od… główki kapusty, która uporczywie spadała z chłopskiego wozu i harcerza,
który za wszelką cenę chciał spełnić dobry uczynek.
Fot. RSSK w Bełchatowie / FB Łękawa Harcerska

EWA DRZAZGA
Ponoć było to tak: Józef Przedpełski, 37-letni inżynier pracujący w Sosnowcu, jechał bryczką do Czeladzi.
Po drodze obserwował niezwykłą
scenę. Chłop wiózł na wozie kapustę, a obok szedł harcerz. Wóz podskakiwał na drodze, kapusta co rusz
spadała, a harcerz co chwilę podnosił
kapuścianą główkę i odkładał na wóz.
Nagle woźnica odwrócił się i zobaczył
chłopaka z kapustą w ręku. „Złodziej”
– pomyślał i zdzielił harcerza batem.
Zaintrygowany Przedpełski przywołał chłopca i spytał go, dlaczego ciągle podnosił kapustę. A harcerz na to,
że każdy skaut pomaga bliźnim, jeśli
tylko ma okazję, a jego obowiązkiem
jest spełnienie przynajmniej jednego
dobrego uczynku dziennie.
Kierunek – Łękawa Harcerska
Na Józefie Przedpełskim miało to
zrobić takie wrażenie, że postanowił
harcerzom z Zagłębia Dąbrowskiego
pomóc. A że miał gest, przekazał im
lwią część swojej ojcowizny: pałac
w Łękawie, wiosce położonej w połowie drogi między Kamieńskiem
i Bełchatowem, niespełna 20 km
od Piotrkowa.
Akt darowizny podpisano w Sosnowcu 12 maja 1921 roku. Oprócz
pałacu z zabudowaniami gospodarczymi harcerze dostali ogród, park
i teren z kaplicą z XVIII wieku – łącznie jakieś 10 hektarów ziemi. Majątek miał służyć harcerzom z Polski

Józef Przedpełski przekazał harcerzom znaczną część swojej ojcowizny

Pałac w Łękawie w okresie międzywojennym
i tym, którzy działali na obczyźnie.
Harcerze zobowiązali się do pomocy
miejscowym mieszkańcom, między
innymi do tego, że będą im udostępniać punkt medyczny i bibliotekę.
Pierwsi harcerze do Łękawy przyjechali jeszcze tego samego lata.
Jeśli spodziewali się warunków
jak w hotelu, musieli się srodze rozczarować. W 1914 roku przez Łękawę przeszedł front. Skutki tego faktu
były odczuwane dość długo. Siedem
lat później pałac wciąż pozbawiony
był szyb w oknach, dach przeciekał,
a pomieszczenia w ogromnym budynku były zdewastowane, podob-

nie jak zabudowania gospodarcze.
Sad, ogród i park również wymagały
pracy. Dość powiedzieć, że na pierwszych obozach w 1921 roku harcerze
musieli spać w namiotach w parku.
Żeby majątek wyprowadzić na prostą, ZHP ogłosił zbiórki społeczne.
Powstał nawet „komitet przyjaciół
Łękawy”, skupiający ludzi z całej Polski. Do 1922 roku sytuacja w majątku
poprawiła się już na tyle, że można
było zorganizować zlot drużyn harcerskich. Podczas tego spotkania generał Józef Haller, przewodniczący
ZHP, oficjalnie ogłosił, że w Łękawie
utworzony został ośrodek szkolenia

instruktorów harcerstwa, a miejscowość nazwano „Łękawa Harcerska”.
Rozkwit i zmierzch
Lata 1921-1939 stanowiły dla Łękawy
czas najpierw remontów i ulepszeń,
a potem rozkwitu. Naprawiono dach
i okna, wyremontowano kuchnię.
Zainstalowana została ciepła woda,
wyposażono sale dla harcerzy i instruktorów. Na potrzeby mieszkańców pałacu wybudowano betonową
studnię z mechanicznymi pompami i kanalizacją. Zupełną nowością
była harcerska straż ogniowa. Harcerze zapoczątkowali także hodowlę

krów mlecznych. Organizowali letnie
kursy dla miejscowej młodzieży. Najzdolniejsi łękawianie trafiali dzięki
temu do szkół branżowych. Łękawa
Harcerska zmieniła się w prawdziwą
perełkę i była największą harcerską
nieruchomością na świecie. Ustępował jej nawet słynny angielski Guliwer Park. Ośrodek tętnił życiem,
przewinęły się przez niego tysiące
młodych ludzi w harcerskich mundurach. Wojna przerwała tę działalność,
ale latem 1945 roku harcerze wrócili do Łękawy. Kolonie, obozy, kursy; świadectwem tej działalności są
zachowane zdjęcia z pierwszych powojennych lat. Klimat dla harcerstwa
zmienił się w 1947 roku. Polityczne
naciski i zmiany w strukturach nie
przysłużyły się Łękawie Harcerskiej.
W 1950 roku ośrodek przejął skarb
państwa, a 5 lat później utworzono tu
zakład wychowawczy dla młodzieży.
Mimo to w Łękawie o harcerskich tradycjach nie zapomniano.
W 1990 roku uczestnicy przed- i powojennych kursów powrócili do Łękawy. Nie były to już wielodniowe pobyty, ale raczej weekendowe wizyty,
nazywane złazami „łękawiaków”. ■
WYJAŚNIENIE
W artykule „To były niedziele pełne
wrażeń”, który ukazał się w poprzednim wydaniu „Łódzkie.pl”, zabrakło
informacji o tym, że trzy wycieczki koleją po województwie łódzkim
w ramach projektu „Turystyczne niedziele” były realizowane przez spółkę Polregio.

Fot. RSSK w Bełchatowie / FB Łękawa Harcerska

Sierpień 1945 r. Harcerze jadą na obóz do Łękawy

Kurs drużynowych w Łękawie. Rok 1946

Apel harcerzy w Łękawie

eUrząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego –
Etap II
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