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

Nasz folklor jest fascynujący

Nie obawiała się pani ryzyka, jakie
niesie takie połączenie?
Nie, ponieważ styl boho i różne elementy etniczne powracają w modzie
i wnętrzach. Ludzie chcą kupować
takie produkty. A ja jestem zachwycona, ponieważ trzeba mieć w sobie
sporo szaleństwa, żeby lubić i wybierać właśnie takie rzeczy. Sama
wierzę w moc kolorów. Obecnie panuje moda na szaro-białe wnętrza,
których jest mnóstwo wokół. Tymczasem kolor daje energię i dobry
nastrój. I tu dochodzimy do sedna
mojego pomysłu. Jeśli w mieszkaniu znajduje się choć jeden element
utrzymany w intensywnych kolorach, nadaje on wnętrzu uroku.
Pani zainteresowania koncentrują
się głównie wokół wnętrz?
Zdecydowanie tak, ale mój świat to
gobeliny.

Fot. SEB

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

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

Aleksandra Bonikowska skończyła studia na Wydziale Sztuk Projektowych na kierunku tkanina
i ubiór w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Projekt zakłada
stworzenie kolekcji dywanów inspirowanych łowicką i opoczyńską wycinanką ludową
I właśnie za cykl gobelinów dostała pani stypendium marszałka województwa łódzkiego.
Zgadza się. Nie chciałam iść w stronę
robienia obiektów do wnętrz. Wymyśliłam, że będzie to kolekcja stricte
dywanowa. Z gobelinem mam styczność od kilku lat. Zaczęłam kształcić
się w Pracowni Innowacyjnego Wnętrza, Dywanu i Gobelinu w Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi. To miejsce,
które daje znaczne możliwości ze
względu na różne techniki projektowania. Przy czym można wykonać

rzeczy unikatowe, a także przeznaczone do produkcji przemysłowej.
A dywanami pasjonuję się od dawna
i chcę się w tym realizować. Kolekcja, za którą otrzymałam stypendium,
od początku miała być inspirowana
wycinanką łowicką i opoczyńską.
Łowicka wycinanka jest znana i lubiana. A skąd wzięła się inspiracja
wycinanką opoczyńską?
Wzory opoczyńskie są fascynujące. Można czerpać z nich całymi
garściami, przekładając klasyczne

wzornictwo na zupełnie nowe produkty, dostosowane do
współczesnego odbiorcy. Te wzory są inne,
geometryczne, ażurowe,
niejednokrotnie zamknięte
w kwadracie. Oczywiście występują w nich także motywy powiązane z fauną i florą, ale zazwyczaj
kojarzone są one ze sztuką Łowicza.
Natomiast istota tkwi w szczegółach
i akurat te szczegóły mnie zainspirowały. Łowickie wzory są bardziej

Jest plan na to, jak poradzić sobie z odpadami
Sejmik uchwalił Wojewódzki
Plan Gospodarki Odpadami
na lata 2019-2025
z uwzględnieniem lat
2026-2031. Ten ważny dla
regionu dokument zawiera
analizę stanu aktualnego,
prognozę dotyczącą ilości
wytwarzanych odpadów
w województwie, a także
cele i kierunki działań
na najbliższe lata.
Powstaną nowe instalacje do zagospodarowania odpadów, województwo łódzkie stawia również na edukację ekologiczną służącą ograniczeniu

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

wytwarzania odpadów i zwiększeniu
ich selektywnego zbierania.
– Koncepcja gospodarki odpadami
jest niezwykle istotna. Plan został należycie przygotowany, mimo iż jego
stworzenie nie było łatwe. Moim zdaniem zasługuje na pozytywną ocenę
– mówił radny Paweł Sałek podczas sesji, na której Sejmik przyjął dokument.
Jak podaje GUS, w województwie
łódzkim każdy mieszkaniec produkuje
347 kilogramów odpadów komunalnych rocznie. Podstawą zagospodarowania odpadów jest szeroko rozwinięty system selektywnego zbierania
w powiązaniu z funkcjonowaniem
tzw. PSZOK-ów, czyli punktów se-

lektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ten sposób możliwe będzie
osiągniecie założonych poziomów
recyklingu papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła. Plan zakłada również sukcesywne zwiększenie poziomu
recyklingu. W 2035 roku ma wynosić
65 procent masy składowanych odpadów komunalnych. Obecnie według
szacunków wynosi ok. 39 procent.
Jednym ze sposobów na zmniejszenie ilości śmieci ma być ograniczenie
marnotrawienia żywności. Przyczynić
mają się do tego działania edukacyjne oraz informacyjne dotyczące racjonalnego planowania zakupów spożywczych. Planowana jest też między

innymi budowa 56 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 9 instalacji do doczyszczania
selektywnie zebranych frakcji odpadów, 18 instalacji do przetwarzania
odpadów zielonych i innych bioodpadów, 5 instalacji do recyklingu odpadów. W planach jest również budowa
5 instalacji komunalnych do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów niesegregowanych.
Jak mówi Andrzej Górczyński, członek zarządu województwa łódzkiego, plan zawiera również istotny dla
mieszkańców załącznik dotyczący
sposobów usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Artystka wykorzystuje
motywy ludowe do tworzenia
współczesnych mebli
Relacja z wręczenia stypendiów zdolnym
uczniom i studentom na str. 6

347

kg

tyle rocznie wytwarza odpadów
jeden mieszkaniec naszego
regionu. Województwo łódzkie
stawia między innymi na edukację
ekologiczną służącą ograniczeniu
wytwarzania odpadów
i zwiększeniu ich selektywnego
zbierania
– Przygotowany przez nas dokument został pozytywnie zaopiniowany między innymi przez Ministerstwo
Klimatu i Środowiska oraz dyrektorów
regionalnych zarządów gospodarki
wodnej w Poznaniu i Warszawie – dodaje Andrzej Górczyński.
MM
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Szkoła zawodów
przyszłości otwarta

W Łódzkiem powstały centra
rozwoju edukacji, czyli duży
może więcej

Kompetencji. Będą się tu kształcić specjaliści od odnawialnych

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

źródeł energii, a także automatyki czy informatyki. – Stąd będą się

ALEKSANDRA STAŃCZYK

W Rogowcu koło Bełchatowa już działa Centrum Rozwoju

wywodzić najlepsi specjaliści nowoczesnych branż – zapowiada
marszałek Grzegorz Schreiber.
Fot. PW

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

Do dyspozycji słuchaczy są trzy nowoczesne sale wykładowe i znakomicie
wyposażona pracownia OZE
JACEK GRABARSKI
Centrum Rozwoju Kompetencji zostało otwarte 23 września. W inauguracji oprócz marszałka uczestniczyli między innymi współorganizator
szkoły Wojciech Dąbrowski, prezes
zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.
Samorząd województwa łódzkiego
reprezentowała również wiceprzewodnicząca Sejmiku Aneta Niedźwiecka.
– Powołaliśmy jedną z najnowocześniejszych szkół zawodowych w centralnej Polsce. To powód do dumy,
ponieważ placówka uczy w branżach,
które w perspektywie najbliższych lat
będą wpływać na kształt rynku pracy
regionu łódzkiego – mówił marszałek
Grzegorz Schreiber.
– Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim stworzyliśmy przestrzeń przyja-

zną nauce – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej
Grupy Energetycznej. – To kluczowy
element działań przygotowanych przez
PGE w ramach sprawiedliwej transformacji regionu bełchatowskiego.
List intencyjny w sprawie utworzenia szkoły marszałek Schreiber oraz
prezes Dąbrowski podpisali 18 marca.
Na organizację szkoły, w tym urządzenie i wyposażenie sal, samorząd
województwa zabezpieczył w budżecie milion złotych. PGE przekazała
i wyremontowała budynek. Do dyspozycji słuchaczy są trzy nowoczesne
sale wykładowe i znakomicie wyposażona pracownia OZE. Szkolenia
i kursy prowadzić będą specjaliści
praktycy.
Przez całe wakacje trwał nabór
chętnych do zdobycia nowych kwalifikacji. Naukę w CRK rozpoczęło
250 słuchaczy. 120 z nich na sztandarowym kierunku: technik urzą-

Centrum zapewnia możliwość kształcenia i rozwoju kwalifikacji pracowników branży energetycznej,
przebranżowienia pracowników sektora energetyki konwencjonalnej oraz
mieszkańców regionu łódzkiego zainteresowanych zmianą lub zdobyciem
nowych kwalifikacji. Program nauki
obejmuje szeroko pojętą problematykę odnawialnych źródeł energii - ich
zasobów, pozyskiwania, projektowania i wykorzystywania w dziedzinie
energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, energetyki wodnej. Nauka
obejmie także zagadnienia dotyczące
technologii odnawialnych źródeł energii, ekologicznych skutków przetwarzania energii, podstaw prawnych ochrony
środowiska i rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie. Słuchacze zdobędą również m.in. kompetencje menedżerskie, w tym budowania
zaangażowania i motywacji zespołu.
Prowadzone będą zajęcia z technicznego języka angielskiego. Katalog dostępnych kursów będzie uwzględniał
potrzeby pracowników Grupy PGE oraz
lokalnego rynku pracy.

dzeń odnawialnych źródeł energii,
na którym powstały trzy grupy. Pozostali będą się kształcić w zawodach: technik informatyk, technik
programista, technik automatyk
i technik spawalnictwa. Na większości profili nauka będzie trwała
rok. Oprócz kwalifikacyjnych kursów zawodowych planowane jest
też uruchomienie szkoleń doskonalących. To tak zwane kursy umiejętności zawodowych.
– Chciałbym, aby Bełchatów pozostał energetycznym sercem Polski. W ciągu dekady w okolicach
miasta powstaną farmy wiatrowe
o mocy 100 MW, farmy fotowoltaiczne o mocy 300 MW, magazyny
energii – wylicza prezes Dąbrowski.
– Zrobiliśmy wspólnie pierwszy,
bardzo ważny krok ku transformacji okręgu bełchatowskiego w Dolinę Krzemową – dodaje marszałek
Schreiber.
■

Decyzję o powołaniu centrów Sejmik Województwa Łódzkiego podjął
podczas sesji 27 sierpnia 2021 roku.
W skład centrów rozwoju edukacji
weszły biblioteki pedagogiczne i wojewódzkie ośrodki doskonalenia nauczycieli, czyli instytucje, które realizują podobne zadania, skierowane
do nauczycieli. Centra są zlokalizowane w miastach, w których do tej
pory działały zarówno biblioteki pedagogiczne z filiami, jak i WODN-y,
czyli: w Piotrkowie Trybunalskim,
Sieradzu, Skierniewicach, Zgierzu
i Łodzi.
Ponadto w skład łódzkiego i zgierskiego CRE wejdzie Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Jak podkreślał podczas sesji Sejmiku Artur Michalak, dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji, filie
bibliotek pedagogicznych pozostaną
w większości w dotychczasowych
siedzibach. Jedynym wyjątkiem jest
filia sieradzkiej biblioteki w Bronowie. Obiekt, w którym znajdują się
obecnie Izba Pamięci Marii Konopnickiej i Izba Zbiorów Oświatowych
zostanie zrewitalizowany, a jego
oferta rozszerzona.
Wprowadzone 1 września zmiany
oznaczają poprawę warunków lokalowych, a także możliwość wspólnego korzystania ze sprzętu i pomocy
dydaktycznych. Wicemarszałek wo-

jewództwa Zbigniew Ziemba zapewnia, że powołanie centrów w żaden
sposób nie dotknie pracowników,
a jedynie usprawni działanie placówek i dostosuje do współczesnych
wymogów edukacji.
– Duży może więcej – dodaje.
– Głównym celem tej reformy jest
stworzenie nowoczesnych instytucji, służących wsparciu jednostek
systemu oświaty w województwie
łódzkim, a także zwiększenie możliwości doskonalenia warsztatu pracy
i podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli i doradców metodycznych.
Poza tym powołanie CRE ułatwi
współpracę przy budowaniu i realizacji strategii oświatowej województwa łódzkiego. Umożliwi realizację
projektów skierowanych do uczniów
i słuchaczy województwa łódzkiego.
Wicemarszałek województwa zapewnia, że powołanie centrów rozwoju edukacji to wyraz docenienia
wagi i znaczenia jakości nauczania w szkołach i placówkach z terenu województwa łódzkiego. Pomoc
ze strony nowoczesnych i uzupełniających się we współpracy placówek doskonalenia nauczycieli oraz
bibliotek pedagogicznych pozwoli
na odpowiednie wsparcie nauczycieli w ich codziennej pracy dydaktycznej oraz rozwijanie kompetencji zawodowych, dostosowanych
do współczesnych zmian w szkolnictwie.
■

– Główny cel tej reformy to stworzenie nowoczesnych instytucji, służących
wsparciu jednostek systemu oświaty. Chcemy też dać nauczycielom jak
najlepsze możliwości podnoszenia kwalifikacji – mówi Zbigniew Ziemba
wicemarszałek województwa łódzkiego
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Gotowość przed czwartą falą pandemii
Już 165 milionów złotych przeznaczył zarząd województwa łódzkiego na wsparcie dla szpitali w walce

z epidemią koronawirusa w naszym regionie. Mieszkańcy, którzy już chorowali na COVID-19, mogą skorzystać
z regionalnego programu rehabilitacji, przygotowanego przez samorząd województwa.
Fot. map

MACIEJ PETRYCKI
55 milionów złotych – to dodatkowa kwota, którą zarząd województwa przeznaczył na realizowany przez
Urząd Marszałkowski projekt służący zapobieganiu rozprzestrzeniania
się wirusa SARS-CoV-2 i zwalczaniu
COVID-19. Projekt jest realizowany
za pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ i współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

OCHRONA DLA PERSONELU
MEDYCZNEGO
Dodatkowy zastrzyk gotówki pozwoli
wesprzeć 35 placówek leczniczych,
w tym szpitale wojewódzkie i powiatowe czy Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi. To ważne wsparcie w związku z rozpędzającą
się czwartą falą epidemii koronawirusa. Pieniądze zostaną przeznaczone
na środki ochrony indywidualnej dla
personelu medycznego. Zaplanowany został zakup około 52 mln sztuk
rękawic, 5 mln maseczek, 400 tys.
fartuchów, 500 tys. kombinezonów
ochronnych, 12 tys. gogli, 8 tys. przyłbic. Spora część zakupów już została zrealizowana, trwa ich dystrybucja. Dotychczas ze środków unijnych
przekazano podmiotom leczniczym
18,4 mln sztuk środków ochrony indywidualnej na kwotę 31 mln zł.
Na walkę z pandemią COVID-19 przeznaczone zostały także
środki z budżetu województwa łódzkiego. W tym roku zabezpieczono
5 mln zł na zakupy środków ochrony
indywidualnej. Dotychczas dla pod-

Z programu rehabilitacji pocovidowej skorzysta blisko 3000 mieszkańców województwa łódzkiego
miotów leczniczych zakupiono 23 tys.
kombinezonów, 112 tys. fartuchów,
2,9 mln rękawic, 300 tys. czepków
i blisko 200 tys. masek.

REHABILITACJA
PO KORONAWIRUSIE
Samorząd województwa nie zapomina także o mieszkańcach, którzy chorowali na COVID-19 i mają kłopoty z odzyskaniem pełnej sprawności.
Mogą oni skorzystać z regionalnego
programu rehabilitacji. Opracowany
w ramach programu projekt nosi nazwę „Łódzkie Centrum Postcovidowe”. Potrwa do roku 2023. Realizuje
go Wojewódzki Ośrodek Medycyny
Pracy, a partnerami są szpitale wojewódzkie w Zgierzu i Bełchatowie oraz
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Pabian-Med z Pabianic.
Dlaczego to jest ważne? Ponieważ
konsekwencją zakażenia koronawiru-

sem i przebycia COVID-19 bywają
dolegliwości oddechowe, ciągłe zmęczenie, a nawet depresja. Pacjenci
pozostawieni bez fachowej pomocy
mogą przypłacić to poważnymi kłopotami zdrowotnymi.
Podczas rehabilitacji lekarz prowadzący zbierze wywiad i zapozna się
z dokumentacją medyczną pacjenta.
– Niezbędne będzie także wykonanie badań RTG klatki piersiowej,
spirometrii spoczynkowej, EKG,
morfologii krwi obwodowej, oznaczenia parametrów układu krzepnięcia. Po diagnostyce pacjent zostanie
skierowany na konsultacje specjalistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb – wylicza dr Monika
Parys, lekarka z oddziału rehabilitacji
szpitala wojewódzkiego w Zgierzu.
O skierowania mogą wystąpić pacjenci pełnoletni, a kwalifikacja nastąpi nie później niż 12 miesięcy od za-

kończenia izolacji. Lekarze i personel
medyczny będą pomagać zgłaszającym się mieszkańcom jak najszybciej. Rehabilitacja będzie dostosowana do potrzeb pacjentów, jednak
podstawowym trybem będzie leczenie ambulatoryjne. Po zakończeniu
rehabilitacji przewidziano konsultacje ze specjalistami, którzy określą
dalsze sposoby postępowania.
Jak dodaje Maciej Kania, wicedyrektor Departamentu Europejskiego
Funduszu Społecznego w Urzędzie
Marszałkowskim, projekt „Łódzkie
Centrum Postcovidowe” został opracowany przy współpracy z ekspertami i pozytywnie zaopiniowany przez
Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
– Uruchomienie projektu kosztuje
ponad 16 milionów złotych zł. Środki na realizację pochodzą z Unii Europejskiej – mówi Maciej Kania. ■

PIOTR ADAMCZYK,
WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
I RADNY SEJMIKU:
– Dzięki programowi z tej ważnej
formy pomocy skorzysta blisko trzy
tysiące mieszkańców województwa. Lekarze zadbają między innymi o poprawę kondycji pacjentów,
o zmniejszenie poziomu duszności
i przewlekłego zmęczenia, a także
będą walczyć z lękami i zaburzeniami nastroju, na które bardzo często
narzekają pacjenci, którzy przeszli
COVID-19.

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

Samorząd Województwa
Łódzkiego przekazał
100 tysięcy złotych
na szkolenia dla rolników
dotyczące przeciwdziałania
afrykańskiemu pomorowi
świń. Dotację otrzymał Łódzki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Bratoszewicach.
Umowę w tej sprawie podpisali pod
koniec sierpnia Andrzej Górczyński,
członek zarządu województwa łódzkiego i Tomasz Kopera, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Dzięki wsparciu ŁODR zorganizuje

szkolenia, podczas których zaprezentowane zostaną sposoby rozpowszechniania się ASF oraz metody ochrony
przed wirusem. Uczestnicy szkoleń
otrzymają również pakiety zawierające m.in. środki dezynfekujące.
– To szkolenia, które pomogą rolnikom w walce z tym niebezpiecznym dla trzody wirusem – mówił
podczas podpisania umowy Andrzej
Górczyński, członek zarządu województwa łódzkiego. W przekazaniu dotacji uczestniczyli radni wojewódzcy Alicja Antczak i Janusz
Ciesielski.
Maciej Mroczyński

Fot. SEB

Łódzkie wspiera walkę z ASF

Umowę podpisał Andrzej Górczyński, członek zarządu województwa łódzkiego (drugi z lewej) w asyście radnych
wojewódzkich Alicji Antczak (w środku) oraz Janusza Ciesielskiego (drugi z prawej)
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Tę dramatyczną noc zapamiętamy na długo
– To była chwila. Uderzenie z ogromną siłą. Trudno to wyrazić słowami. Wszyscy zgromadziliśmy się w jednym
pokoju na parterze i czekaliśmy na najgorsze – opowiada Katarzyna Gluba ze Złakowa Borowego w gminie
Zduny. Chociaż od tych wydarzeń minęły ponad trzy miesiące, głos pani Katarzyny drży.

w pow. łowickim oraz gminy Bedlno
w pow. kutnowskim.
– Jak żyję nie widziałem tylu połamanych i przewróconych drzew,
zerwanych dachów. Dlatego po konsultacjach z mieszkańcami i włodarzami dotkniętych żywiołem gmin
doszedłem do wniosku, by z klubem
Prawa i Sprawiedliwości zaapelować
do marszałka o przyznanie pomocy
na usuwanie skutków nawałnic – mówił podczas sesji radny Waldemar
Wojciechowski.
Wniosek złożony przez klub PiS
został przyjęty jednogłośnie. Wszystkie samorządy złożyły także wnioski
o pomoc rządową na łączną kwotę
ok. 2,5 mln zł.
W gminie Zduny część środków
od samorządu województwa została przeznaczona na wyposażenie dla ochotniczej straży pożarnej.
Wsparcie dla strażaków-ochotników,
którzy zawsze z wielkim zaangażowaniem biorą udział w akcjach
ratujących życie i dobytek mieszkańców regionu, zapowiada również samorząd województwa. W 2022 roku
planowane jest udzielenie pomocy
finansowej lokalnym samorządom
w formie dotacji przeznaczonych
na zakup sprzętu dla ochotniczych
straży pożarnych. Ma to wzmocnić
potencjał jednostek OSP i przyczynić
się do zwiększenia bezpieczeństwa
mieszkańców Łódzkiego.
■

Wichura łamała drzewa i wyrywała ciężkie, betonowe słupy energetyczne
Fot. SEB

Nawałnica, która przeszła nad powiatem łowickim w nocy z 14 na 15 lipca zrywała dachy, wyrywała drzewa z korzeniami. Zalane zostały
miasta, dziesiątki tysięcy osób nie
miało prądu. W tę dramatyczną noc
straż pożarna z powiatu łowickiego odebrała ponad 250 zgłoszeń.
W ciągu 10 następnych dni liczba
interwencji wzrosła do 700. Zwykle sięga około 1300 zgłoszeń…
rocznie.
Najbardziej dramatyczna była sytuacja w gminie Kiernozia. Wichura
uszkodziła tam ponad 100 budynków, połowa z nich miała zerwane
dachy. Równie poważne szkody nawałnica wyrządziła w gminach Chąśno i Zduny.
– Strasznie się baliśmy, nikt z nas
nie wiedział, co się dzieje – opowiada Katarzyna Gluba. – Mama krzyknęła, że zerwało dach domu. Woda
zaczęła zalewać pokój. Dach pofrunął razem z krokwiami i deskami.
Blachę i krokwie znaleźliśmy prawie pół kilometra dalej. Były wbite
w ziemię jak oszczepy. Zalany został
pokój. Meble, panele, ściany zostały
zniszczone.
Jak dodaje pani Katarzyna, wichura
uszkodziła dachy w czterech budynkach należących do rodziny. Razem
z kominami. W domku letniskowym

szczyt został wepchnięty do środka.
Trampolina obciążona 150-kilogramowymi workami pofrunęła kilkanaście metrów.
– Trzysta metrów od nas jest dom
ludowy, z którego zerwało dwie
blachy. Jedna z tych blach znalazła
się przed naszym domem okręcona
na drzewie jak harmonijka. Wyjście
po wichurze i zobaczenie strat było
przerażające – wspomina Katarzyna Gluba.
W powiecie łowickim przy usuwaniu skutków nawałnicy pracowało ponad tysiąc strażaków. Pomagali przy naprawie dachów, usuwali
powalone drzewa, wypompowywali wodę z domów. Z bilansem strat
i potrzeb zapoznał się na miejscu marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Odwiedził m.in. gminy Kiernozia i Zduny,
czyli te, które najbardziej ucierpiały podczas burz w powiecie łowickim. Towarzyszył mu Waldemar
Wojciechowski, szef klubu radnych
Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku
WŁ. Obaj spotkali się z mieszkańcami, strażakami i samorządowcami,
w tym starostą łowickim Marcinem
Kosiorkiem.
Na wsparcie przy usuwaniu skutków nawałnicy radni Sejmiku Województwa Łódzkiego na nadzwyczajnej sesji przyznali po 100 tys. zł dla
gmin: Bielawy, Zduny i Kiernozia

Zalane poddasze domu Katarzyny Gluby
Fot. SEB

BEATA GRASZKA

Fot. Arch. pryw.

Fot. Arch. pryw.

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

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

Magda wciąż nie może się zdecydować: harfa czy fortepian. Na razie ma sukcesy, grając na jednym
i drugim instrumencie. Maciek chciałby rozwijać swoje zdolności językowe w Kanadzie i krajach
Dalekiego Wschodu. Natalia, która chce być lekarzem, już uczestniczy w akcjach i projektach
na rzecz osób potrzebujących, angażuje się w wolontariat. To młodzi ludzie, którzy otrzymali
stypendia naukowe i artystyczne od marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.
JACEK GRABARSKI
– Jesteście tutaj, bo potrafiliście skorzystać ze swojego talentu – chwalił
wyróżnionych marszałek podczas
gali w Filharmonii Łódzkiej.
Nagrodzonych zostało łącznie
70 osób, które otrzymały jednorazowe stypendia marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia
artystyczne i naukowe. Marszałkowi podczas wręczania towarzyszył
radny Dariusz Rogut, przewodniczący Komisji Nauki, Kultury i Sportu
Sejmiku Województwa Łódzkiego.
Stypendia artystyczne otrzymało
czternaścioro uczniów szkół muzycznych i pięcioro reprezentantów sztuk wizualnych – grafików,
projektantów ubioru, filmowców,
plastyków.

– Zacząłem grać jedenaście lat temu
– opowiada Piotr Lasota, uczeń V klasy Państwowej Szkoły Muzycznej
w Zduńskiej Woli, skrzypek solista
i kameralista. – Skrzypcom poświęcam dużo czasu. Żeby osiągać sukcesy, trzeba pracować.
Wyróżnienia otrzymali również
„młodzi twórcy”, czyli studenci, mający na swoim koncie już dorobek artystyczny, który został doceniony. Stypendia te otrzymały trzy osoby, m.in.
za stworzenie kolekcji dywanów inspirowanych łowicką i opoczyńską
wycinanką ludową czy nagranie pieśni
Mieczysława Karłowicza w aranżacji
jazzowej. Na stypendia artystyczne zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył 70 tysięcy złotych.
Stypendia naukowe trafiły
do 25 uczniów i 23 studentów. Łączna

Złote usta Kacpra Pałczyńskiego
Specjalną nagrodę marszałka województwa łódzkiego otrzymał Kacper Pałczyński, zwycięzca ogólnopolskich konkursów krasomówczych.
Jego umiejętności pięknego mówienia
mogli docenić także uczestnicy gali.
W swoim wystąpieniu przedstawił on
Łódź przez pryzmat filmowej historii.
Kacper nie przemawia, on hipnotyzuje. Podczas występu trudno oderwać
od niego wzrok.
– Już w szkole podstawowej zacząłem brać udział w konkursach. Na początku wychodziło różnie, ale z bie-

giem czasu zdobywałem doświadczenie
– opowiada krasomówca z Łódzkiego.
Od października Kacper będzie
studiować finanse i rachunkowość.
– Może się wydawać, że nudny finansista nie potrzebuje dobrze mówić,
a jednak nawet w bankowości trzeba
czasem przedstawić jakąś prezentację
czy przekonać audytorium do pomysłu – mówi.
Nagrodę marszałka Kacper zamierza przeznaczyć na organizację samodzielnego życia studenckiego.
Aleksandra Stańczyk

wartość nagród wyniosła 150 tys. zł.
Wyróżnieni uczniowie to nie tylko
pasjonaci w swoich dziedzinach,
olimpijczycy i zwycięzcy konkursów przedmiotowych, ale również
młodzi ludzie zaangażowani w wolontariat, aktywni społecznie.
Zuzanna Jackowska, uczennica
II klasy II LO im. Bohaterów Września w Żychlinie, otrzymała stypendium za udział w konkursach oraz
olimpiadach o tematyce biologiczno-chemicznej i ekologicznej. – Reprezentowałam też szkołę, pomagając
zwierzętom z Fundacją Cztery Łapy
Żychlin. Pomagałam również dzieciom w nauce – dodaje.
Nagrodzeni studenci już udzielają się w pracy naukowej, prowadzą
własne projekty czy badania kliniczne.
■

STYPENDIA
I NAGRODY RÓWNIEŻ
DLA NAJLEPSZYCH
SPORTOWCÓW
I SZKOLENIOWCÓW
Ponad 600 tysięcy złotych
przeznaczył w tym roku
Zarząd Województwa
Łódzkiego na stypendia
dla młodych sportowców
z naszego regionu i nagrody
dla ich trenerów.
W tym roku po raz pierwszy nagrody i stypendia zostały przyznane na nowych zasadach. Stypendia przyznano zawodnikom
uprawiającym dyscypliny, znajdujące się w programie igrzysk
olimpijskich i paraolimpijskich,
którzy wywalczyli medale mistrzostw Polski, Europy lub świata
w kategoriach wiekowych: junior
młodszy i junior. Uhonorowanych
zostało 167 zawodników, którzy
będą mieli wypłacane stypendium przez 9 miesięcy w wysokości od 270 zł do 430 zł miesięcznie. Łączna suma przyznanych
stypendiów z budżetu województwa łódzkiego wynosi 462.960 zł.
Nagrodzonych zostało również
59 szkoleniowców, którzy jednorazowo otrzymali od 2100 zł
do 3500 zł. Łączna suma nagród
przyznanych trenerom wyniosła
148.500 zł.
Dariusz Kulas

Fot. SEB

Młodzi, zdolni, pracowici. I z Łódzkiego
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Pierwszy żłobek w gminie Zelów już działa
To był pomysł na piątkę z plusem. Miejsca w żłobku, który kilka miesięcy temu rozpoczął działalność w Bujnach
Szlacheckich w gminie Zelów, rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Trudno się zresztą dziwić. To pierwszy gminny
żłobek, a dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Urząd Marszałkowski rodzice nie płacą czesnego. Ponoszą
tylko koszty wyżywienia maluchów.
Fot. UG Bujny Szlacheckie

Fot. UG Bujny Szlacheckie

Zdaniem radnego
DARIUSZ ROGUT, RADNY
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO

Wychowawczynie przygotowały wiele zajęć wspierających rozwój dzieci

W żłobku w Bujnach Szlacheckich maluchy mają także zajęcia umuzykalniające

EWA DRZAZGA

jęcia plastyczne, umuzykalniające,
wspierające rozwój samodzielności. Na potrzeby żłobka zaadaptowano sale w budynku Szkoły Podstawowej w Bujnach Szlacheckich.
Wybór nie był przypadkowy. Nieco
wcześniej placówka została przekształcona w filię i zajęcia miały
tu tylko dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas I-III. Po
przekształceniu miejscowej szkoły w filię, wielu rodziców obawiało się o los placówki; pojawiały się

Do grupy żłobkowej uczęszcza czternaścioro dzieci. Dzięki temu rodzice mogli wrócić do pracy, ponieważ oferta była skierowana do osób
przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, albo
pozostających bez pracy, ale wychowujących małe dziecko. Gmina Zelów na uruchomienie żłobka
uzyskała prawie 455 tysięcy złotych
unijnej dotacji z Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Całkowita wartość projektu wyniosła nieco ponad
532 tys. zł.
– Aktywizacja zawodowa rodziców była naszym głównym celem –
podkreśla Tomasz Jachymek, burmistrz Zelowa. – Ale żłobek to także
miejsce, które pomoże najmłodszym
dzieciom w rozwoju i przygotuje je
do późniejszych etapów edukacji.
Nad maluchami czuwają trzy
opiekunki. Przygotowują m.in. za-

głosy, że puste pomieszczenia będą
niszczały.
– Obiecałem wówczas, że na pewno tak się nie stanie i dotrzymałem
słowa. Nie mogłem wówczas zdradzić szczegółów, ale wtedy taka lokalizacja żłobka była już brana pod
uwagę – dodaje Tomasz Jachymek.
– Mamy kolejne pomysły związane
z zabezpieczeniem opieki dla najmłodszych dzieci. Mam nadzieję,
że już niedługo będziemy się nimi
mogli pochwalić.
■

Mieszkańcy gminy Tuszyn będą pić dużo czystszą wodę
W Rydzynkach na terenie
gminy Tuszyn dobiega końca
rozbudowa stacji uzdatniania
wody.
Inwestycja kosztowała ponad 4 miliony złotych. Część tej sumy, blisko
milion złotych, stanowi unijna dotacja
Urzędu Marszałkowskiego WŁ z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Rozbudowa stacji została też wsparta z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych kwotą blisko 1,9 mln zł.
Inwestycja podzielona została
na dwa etapy. Pierwszy obejmował
budowę kanalizacji sanitarnej na ulicach Wschodniej, Sadowej i Kwiato-

wej w Tuszynku Majorackim. Drugi
– właśnie rozbudowę stacji uzdatniania wody w Rydzynkach. Powstał
tu nowy budynek wraz z niezbędnymi
urządzeniami oraz dwa nowe zbiorniki na czystą wodę. Nowy obiekt
ma zagwarantować wielu mieszkańcom gminy dostawy wody o odpowiednich parametrach i ciśnieniu.
Tuszyn jest gminą miejsko-wiejską, w której mieszka ponad 12 tysięcy osób.
– Jesteśmy częścią aglomeracji łódzkiej, czyli terenem bardzo
atrakcyjnym do potencjalnego zamieszkania. Zresztą od lat obserwujemy tendencje do urbanizowa-

nia się terenów wiejskich – mówi
Witold Małecki, burmistrz Tuszyna. – Możliwość pozyskania środków z programów Województwa
Łódzkiego pozwala na realizację
inwestycji w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną na terenach
wiejskich. Zwłaszcza przylegających do miasta, gdzie odchodzi się
od produkcji rolnej. Sieć kanalizacyjna oznacza wygodę dla mieszkańców i niższe koszty usuwania
nieczystości. Nowa stacja uzdatniania pozwoli zaopatrzyć w wodę
dobrej jakości znaczną część gminy.
– To ważne cele, które gmina
Tuszyn osiągnęła dzięki wsparciu

z Urzędu Marszałkowskiego oraz
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych – dodaje Beata Dróżdż,
radna Sejmiku Województwa Łódzkiego. – Zyskali mieszkańcy, zyskało też środowisko. Jako radni
skutecznie zabiegamy o poprawę
jakości życia mieszkańców regionu.
Rozbudowa stacji uzdatniania wody
to też kolejny dowód na to, że decyzje samorządu województwa wsparte programem rządu Zjednoczonej
Prawicy służą poprawie komfortu życia mieszkańców, a jednocześnie pozwalają realizować wyzwania związane z ochroną środowiska.
Beata Graszka

– Jako zelowianin mogę tylko powiedzieć: „nareszcie”. Gmina Zelów wreszcie doczekała się żłobka. Doskonale
wiem, że do tej pory wiele mam było tu
w sytuacji patowej. Nie mogły wrócić
do pracy, bo nie miały z kim zostawić
maluchów, a na wynajęcie opiekunki
nie było ich stać albo nie mogły po prostu znaleźć takiej osoby. Żłobek w Bujnach Szlacheckich stanowi dla nich
i dla ich pociech idealne rozwiązanie.
Uruchomienie placówki jest dla mnie
tym większą satysfakcją, że mogła
ona powstać dzięki dofinansowaniu
przyznanemu przez samorząd Województwa Łódzkiego.

1

mln zł

wyniosła dotacja
z Urzędu Marszałkowskiego WŁ
na budowę stacji uzdatniania
wody w Tuszynie

1,9

mln zł
pochodzi z Rządowego
Funduszu Inwestycji
Lokalnych
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Tak podziękowaliśmy za plony
Dwie sceny,
200 stoisk
wystawienniczych,
a na nich niezliczone
lokalne produkty
i lokalne pyszności.
Reprezentujące
cały region koła
gospodyń wiejskich
w barwnych,
ludowych strojach.
Wszystko złożyło się
na niepowtarzalny
klimat Dożynek
Wojewódzkich.
JACEK GRABARSKI
Tysiące gości odwiedziło Dożynki
Wojewódzkie, które w tym roku Urząd
Marszałkowski WŁ zorganizował
w Rogowie w powiecie brzezińskim.
Wojewódzkie święto plonów rozpoczęło się mszą świętą, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Grzegorz
Ryś, metropolita łódzki, a koncelebrowali ją m.in. duszpasterze rolników i pszczelarzy.
Rolników oraz gości dożynek powitał marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.
– Nie chciałbym, aby świętość dożynek przechodziła w zapomnienie
i pozostawało z niej wyłącznie to,
co ludzkie, ziemskie. Niech dożynki będą czasem refleksji nad świętością tej wspaniałej uroczystości, nad
świętością chleba – mówił marszałek,
wprowadzając zebranych do obrzędów dożynkowych.
Wśród uczestników byli członkowie
zarządu województwa Piotr Adamczyk, Zbigniew Ziemba, Andrzej Górczyński, przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska
oraz radni wojewódzcy, a także wiceminister Waldemar Buda, parlamentarzyści, wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, lokalni samorządowcy.
Chleb z tegorocznych zbiorów marszałek Grzegorz Schreiber pokroił
i podzielił ze współgospodarzami:
starostą brzezińską Renatą Kobierą
i wójtem Rogowa Danielem Koładą.

Bochen przekazali im starostowie dożynek: Justyna Kołodziejczyk, sołtys
Kotulina oraz Cezary Kozioł z Przyłęku Dużego, radny gminy Rogów.
Przy scenie odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych. Komisji
konkursowej najbardziej spodobało
się dzieło Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie. Laureatami zostali też: gmina Chąśno i Koło Gospodyń Wiejskich z Raczyna w powiecie
wieluńskim.
Najpiękniejsze wieńce poprowadziły korowód dożynkowy, który przeszedł do dużej sceny, gdzie po chwili
rozpoczęły się koncerty. Przy akompaniamencie zespołów ludowych
wręczone zostały nagrody w konkursie „Sołtys na Plus”. Sołtysem województwa łódzkiego 2021 została
Maria Skupień z sołectwa Pawłówek
w gminie Dłutów. Drugie miejsce zajął Piotr Skupień, sołectwo Rokszyce w gminie Wola Krzysztoporska,
a trzecie Iwona Cyjer sołectwo Brudnów w gminie Dalików.
Muzycznymi gwiazdami Dożynek
Wojewódzkich byli Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz grupa
Zakopower.
■
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Chleb z tegorocznego ziarna pokroili i podzielili marszałek Grzegorz Schreiber oraz współgospodarze dożynek starosta
brzezińska Renata Kobiera i wójt Rogowa Daniel Kołada

NAJSMACZNIEJSZE POTRAWY
ŚWIĘTA PLONÓW
Podczas Dożynek Wojewódzkich w Rogowie rozstrzygnięte zostały konkursy
kulinarne.

KATEGORIA „WYTRAWNE
SMAKI ŁÓDZKIEGO”
1. miejsce – KGW w Niedyszynie – cepeliny z Niedyszyny ze skwarkami
i słodką kapustą
2. miejsce – KGW Wola Cyrusowa-Kolonia – placki ziemniaczane z sosem kurkowo-śmietanowym
3. miejsce – KGW z Ostrowa – bomby
opoczyńskie pod grzybową pierzynką
z chipsem bekonowym
Wojewódzkie święto plonów rozpoczęło się mszą świętą, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś

KATEGORIA „SŁODKIE SMAKI
ŁÓDZKIEGO”
1. miejsce – KGW w Zalesiu – pączki
ziemniaczane
2. miejsce – KGW Nagawki – piasto
drożdżowe
3. miejsce – KGW w Guzewie – unikatowe rogaliki drożdżowe

KATEGORIA „WIGILIJNE SMAKI
ŁÓDZKIEGO”
1. miejsce – KGW Kromolin Stary – wigilijna kasza z sosem grzybowym
2. miejsce – KGW w Rokszycach – kutia rokszycka
3. miejsce – KGW „Złote Łany” w Pudłówku – wigilijna zupa z suszu z makaronem
Gwiazdami byli: Krzysztof Cugowski…

…i zespół Zakopower
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Piotr Skupień z sołectwa Rokszyce
w gminie Wola Krzysztoporska
(pierwszy z prawej) zajął drugie miejsce
w konkursie „Sołtys na Plus”. Laureatów
nagrodzili marszałek Grzegorz Schreiber
oraz poseł Antoni Macierewicz

Tak będzie wyglądać targowisko w Sulejowie po modernizacji

W Sulejowie w końcu powstanie
nowoczesne targowisko
Prawie 2 miliony złotych będzie kosztowała modernizacja
targowiska miejskiego w Sulejowie. Ponad połowę tej kwoty stanowi
dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa Łódzkiego
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Rokszyce zdobyły też drugie
miejsce w konkursie kulinarnym
w kategorii „Wigilijne smaki
Łódzkiego”. Za kutię rokszycką

Panie z KGW w Niedyszynie wygrały konkurs kulinarny w kategorii „Wytrawne smaki Łódzkiego”. Urzekły jurorów cepelinami
z Niedyszyny ze skwarkami
i słodką kapustą

Podziękowania za udział w dożynkach przyjmują panie z KGW
Wola Krzysztoporska w powiecie
piotrkowskim

Gratulacje za udział w dożynkach i przygotowane pyszności
dla KGW Stanisławice z powiatu
radomszczańskiego

KGW Dylew Wola Kozubowa z powiatu łódzkiego wschodniego

Panie z KGW w Guzewie
w pow. łódzkim wschodnim zajęły trzecie miejsce w kategorii
„Słodkie smaki Łódzkiego”.
Przygotowały unikatowe rogaliki
drożdżowe
KGW Szczukwin z gminy Tuszyn

Przebudowa miejskiego rynku przy
ul. Targowej w Sulejowie będzie realizowana do końca 2022 roku. Zakres
zaplanowanych prac jest imponujący.
Warto też podkreślić, że to, jak ma wyglądać zmodernizowane targowisko,
było wcześniej omawiane z mieszkańcami. Za pośrednictwem specjalnej
platformy konsultacyjnej sulejowski
magistrat zbierał opinie i sugestie.
Jak zatem zmieni się to miejsce?
Dzięki utwardzeniu części targowiska powstaną 104 miejsca handlowe. Teren zazieleni się, bo tam, gdzie
będzie to możliwe, zostaną zasadzone drzewa i krzewy. Wybudowane
zostaną studnie chłonne, dzięki czemu powstanie system wodno-ściekowy. Część terenu zostanie zadaszona,
a oświetlać go będą lampy solarne.
Powstaną chodniki i miejsca parkingowe, modernizacji doczeka się budynek sanitarny. Dodatkowo na targowisku ustawione zostaną ławki,
stojaki na rowery, tablice informacyjne, kosze na śmieci. Co ważne,
zakłada się, że połowa energii elektrycznej potrzebnej do zaopatrzenia
targowiska będzie pochodziła z odnawialnych źródeł energii.
Zbigniew Ziemba, wicemarszałek
województwa łódzkiego, podkreśla
znaczenie tej inwestycji dla lokalnej
społeczności.

Targi w Sulejowie mają tradycję, liczącą już ponad 600 lat. Pozwolenie na to,
aby w mieście zorganizowano miejsce do
handlu wydał sulejowskim cystersom król
Władysław Jagiełło w 1388 roku. Dniem
handlowym była wówczas środa, a mieszkańcy Sulejowa królewskim rozporządzeniem zostali zwolnieni od zwyczajowych
ceł w na terenie całego kraju. Na sulejowskie targi zjeżdżali kupcy i rzemieślnicy
z całej ówczesnej ziemi sieradzkiej. Czym
wówczas handlowano? Źródła historyczne wskazują, że towarami, którymi obracano najczęściej była sól, skóry bobrowe
i wyroby z kutego żelaza.

– Nasi rolnicy, sadownicy, czy po
prostu działkowcy, którzy wytwarzają
zdrową żywność, będą mieli jeszcze
więcej możliwości, żeby podzielić się
swoimi produktami – zaznacza. – Inwestycja w Sulejowie wielu naszym
mieszkańcom skróci drogę z pola do
stołu. Konsumenci będą mogli nabyć
zdrowe, polskie produkty.
Wojciech Ostrowski, burmistrz
Sulejowa, dodaje, że ważne będzie,
by po zakończeniu modernizacji na
sulejowskim targu można było handlować sześć dni w tygodniu.
– Będzie to kosztować sporo pracy,
ale zależy nam, żeby rolnicy z naszej
gminy oraz okolicznych gmin i powiatów mogli sprzedawać swoje wyroby w komfortowych warunkach –
zaznacza Wojciech Ostrowski.
Ewa Drzazga

Zdaniem radnego
PAWEŁ KOWALCZYK, RADNY
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO
Modernizacja targowiska w Sulejowie to bardzo potrzebna i trafiona inwestycja. Niejednokrotnie robiłem na
nim zakupy. Dzięki tej inwestycji zostaną stworzone warunki do jeszcze
większego rozwoju przedsiębiorczości
w regionie. Tak nowoczesne targowisko stanie się wizytówką miasta. Wielkim atutem tej inwestycji jest nacisk
na korzystanie z odnawialnych źródeł
energii oraz nowe nasadzenia zieleni.

10

www.lodzkie.pl

Nowoczesne, ekologiczne, tanie w eksploatacji. Takie będzie przedszkole, które powstaje w Gomunicach.
Zaprojektowano je w technologii budownictwa pasywnego, a to oznacza, że o ogrzewanie budynku zadba natura.

Przedszkole na

miarę XXI wieku
Fot. UG Gomunice

EWA DRZAZGA

4,6

mln zł

– Liczymy, że z początkiem nowego roku będziemy mogli już urządzać placówkę – zdradza Paweł Olejniczak.
W budynku nowego przedszkola
przy ul. Wolności zostaną przygotowane sale dla sześciu grup przedszkolaków, czyli łącznie 150 dzie-

ci. Przedszkole będzie miało dwie
kondygnacje, urządzone zostanie
tu sześć sal przedszkolnych, pomieszczenie do zajęć ruchowych dla
dzieci, kuchnia, pokój nauczycielski, pokoje administracyjne, sanitariaty, pomieszczenia porządkowe
oraz szatnia. Obok budynku powstaną 24 miejsca parkingowe. Po zakończeniu budowy wokół przedszkola zasadzone zostaną rośliny.
Dzięki temu będzie ładnie, a budynek zyska ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem.
Nowe przedszkole jest budynkiem
pasywnym, a to oznacza, że eksploatacja wiązać się będzie ze znikomym obciążeniem dla budżetu
gminy. O ogrzewanie zadbają zasilane gazem gruntowe pompy ciepła,
które w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi i systemami wspomagającymi sprawią, że budynek
będzie naprawdę ekologiczny. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem,
otwarcie nowego przedszkola nastąpi w czerwcu 2022 roku.
■

Okiem radnej

Trwają prace związane z instalacjami wewnętrznymi i montażem ścianek
Fot. UG Gomunice

wyniosła dotacja z Urzędu
Marszałkowskiego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Łódzkiego

W budynku przedszkola zainstalowano już stolarkę okienną, położona została elewacja
Fot. UG Gomunice

Budowa nowego przedszkola, takiego jak w Gomunicach, jest inwestycją bardzo kosztowną, na którą wiele lokalnych samorządów nie
może sobie pozwolić. W tym wypadku chodzi o 9,5 miliona złotych.
Gmina Gomunice nie mogłaby zrealizować takiego przedsięwzięcia,
gdyby nie dofinansowanie ze środków unijnych. Zarząd Województwa
Łódzkiego zdecydował o przyznaniu ponad 4,6 mln zł dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,
gmina pozyskała też 1,2 mln zł
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
– Początkowo planowaliśmy przebudowę i rozbudowę istniejącego
przedszkola. Jednak z kosztorysów
wynikało, że taka inwestycja wiązałaby się z wydatkiem na poziomie 5‒6 mln zł, przy czym trudno
byłoby na ten cel uzyskać dofinansowanie – mówi Paweł Olejniczak,
wójt gminy Gomunice. Jak dodaje,
budowa nowego, pasywnego przedszkola, choć jest inwestycją droższą, paradoksalnie opłaca się bardziej. Po pierwsze dlatego, że udało
się na tę inwestycję pozyskać wysokie dofinansowanie, po drugie,
budynek w tej technologii oznacza
w przyszłości minimalne koszty
utrzymania.
Rozpoczęte w sierpniu ubiegłego roku prace związane z budową
przedszkola są już znacznie zaawansowane. Budynek wyposażony jest
już w stolarkę okienną, położona
została elewacja, trwają prace związane z instalacjami wewnętrznymi,
montażem ścianek.

Przedszkole ma być gotowe w czerwcu przyszłego roku

ANETA NIEDŹWIECKA,
WICEPRZEWODNICZĄCA
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO:
– Świetnie, że gminy korzystają z nowoczesnych ekologicznych rozwiązań,
bo to daje nie tylko efekt ekonomiczny,
ale i chroni środowisko. Przedszkole
w Gomunicach będzie eksploatowane
za niewielkie pieniądze, jeśli chodzi
o ogrzewanie i ciepłą wodę. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze mogą
być przeznaczone na przykład na ciekawszą ofertę edukacyjną dla dzieci lub
na zakup sprzętu do zabawy.
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To były niedziele pełne wrażeń

Nasz szlak
rowerowy został
doceniony

Dla pani Marianny, uczestniczki wyjazdu do Spały, bilety zdobywał wnuczek.
Bo zdobycie biletu było pierwszą przygodą czekającą przy okazji projektu „Turystyczne
niedziele w województwie łódzkim”. Wycieczki były tak atrakcyjne, że trzeba było
szczęścia, aby dostać się na listę wyjeżdżających.
Fot. UMWŁ

JACEK GRABARSKI

Pierwsze cztery wycieczki odbywały się pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

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

cy Mościcki oraz jego gość marszałek
Józef Piłsudski. Wyjazd do Bełchatowa i okolic wiązał się z obejrzeniem
procesu wydobycia węgla brunatnego.
Kopalnię można było zobaczyć z punktów widokowych w Żłobnicy i Kleszczowie, gdzie widać już „wypłycanie”
odkrywki pod budowę największego
sztucznego jeziora w Polsce. Na zakończenie można było wspiąć się na górę
kamieńską i obejrzeć zbiornik wodny
Wawrzkowizna.
W jednym z najpiękniejszych przyrodniczo obszarów województwa –
Bolimowskim Parku Krajobrazowym
uczestnicy podziwiali malowniczą
dolinę Rawki, rezerwat Ruda-Chlebacz, a także zwiedzili szlak I wojny
światowej.
Wśród uczestników zawiązywały się
przyjaźnie. Integracji sprzyjała atmosfera, którą tworzyli organizatorzy oraz
przewodnicy – pasjonaci z Towarzystwa
Przyjaciół Łodzi i przewodnicy po miejscach, które były celami wycieczek.■

Fot. UMWŁ

– Rekord padł przy okazji wyjazdu
do ZOO Safari w Borysewie. Rekrutacja trwała 2‒3 minuty – opowiada
Joanna Migdał-Kowalska z wydziału
turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
„Turystyczne niedziele w województwie łódzkim”, czyli serię wyjazdów
do atrakcyjnych miejsc w naszym regionie, organizował Urząd Marszałkowski.
W tym roku było to sześć wyjazdów
od lipca do września. Pierwsze cztery
odbywały się pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, ostatnie dwa – autokarami o napędzie niskoemisyjnym.
– Wybraliśmy miejsca atrakcyjne pod
względem turystycznym, ale i edukacyjnym. Stąd na liście odwiedzanych
miejsc znalazły się ZOO Safari w Borysewie, ale i Pasieka w Lipce czy Zagroda Edukacyjna Konarzew – dodaje
Damian Kunert, dyrektor Departamentu
Sportu i Turystyki UMWŁ.
Wycieczki wróciły do harmonogramu imprez Urzędu Marszałkowskiego
po rocznej przerwie spowodowanej pandemią. I teraz – z powodu obaw przed
wirusem – zapełniana była tylko połowa
miejsc w składzie ŁKA, czyli 60, a chętnych na każdy wyjazd było bardzo wielu.
Spacer po malowniczej ścieżce edukacyjnej Spalskiego Parku Krajobrazowego zakończyła wizyta w Spale
i zwiedzanie oranżerii carycy (obecnie
hotel „Rezydencja Spalska”), powozowni oraz hotelu „Savoy”, rezydencji prezydentów II Rzeczypospolitej,
gdzie mieszkali m.in. prezydent Igna-

W Bolimowskim Parku Krajobrazowym uczestnicy podziwiali malowniczą dolinę Rawki

Łódzkie gotowało

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

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

Pieniądze wykorzystane zostaną
na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia, między innymi
do laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Łodzi, na nowoczesne stanowisko
Video Fokus oraz aparaty fotograficzne, a także na zakup dwóch quadów wraz z wyposażeniem i przyczepami do ich przewozu. Strażacy

przeznaczą pieniądze na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych.
Policjanci otrzymali też od Urzędu
Marszałkowskiego dwanaście walizek wypełnionych sprzętem: atrapami narkotyków oraz przedmiotów
służących do ich zażywania, przechowywania, ale także wykrywania.
Będą wykorzystywane m.in. podczas
szkoleń prowadzonych przez funkcjonariuszy policji, w tym spotkań
z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami młodzieży, by mogli w porę
interweniować w razie podejrzenia
kontaktu dziecka z substancjami psychoaktywnymi.
BG, OS

Pieczony comber z królika z jabłkiem to było danie, którego uczyli
się uczestnicy spotkania inaugurującego cykl. W spotkaniu zorganizowanym na terenie zgierskiego Parku
Kulturowego Miasto Tkaczy wzięła
udział radna Sejmiku Województwa
Łódzkiego Alicja Antczak.
We wrześniu podczas kolejnych
spotkań, organizowanych w różnych

„Szlak osad młyńskich nad Grabią”
został uhonorowany przez Unię Europejską certyfikatem ekoturystyki oraz
zrównoważonej turystyki europejskiej
i światowej. Ta atrakcyjna trasa rowerowa zaczyna się w Łasku Kolumnie
i biegnie przez Nowy Młyn, Zielęcice,
Marzenin, Lichawę, Brzeski, Grabię,
Bilew, Okup i z powrotem do Kolumny.
Rowerzyści przemierzający szlakiem
ten malowniczy zakątek naszego województwa na pewno się tu nie zgubią.
Trasa jest dobrze oznaczona, znajduje
się na niej dziesięć tablic informacyjnych, dziesięć drogowskazów, a także
cztery parkingi ze stojakami na rowery.
Co zwiedzimy podczas wyprawy
rowerowej tym szlakiem? W Nowym
Młynie można obejrzeć hodowlę ryb
i spróbować miejscowych specjałów.
Jest też ciekawe gospodarstwo agroturystyczne „Chata Prababci”. W Łasku
warto odwiedzić kolegiatę Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny i św. Michała Archanioła, kościół św. Ducha i Muzeum Historii Łasku. Zielęcice to dawna osada młyńska
i posiadłość dworska Sulimierskich,
ale też gospodarstwo rybne. Wola Marzeńska także była osadą młyńską, należącą do Sulimierskich. Marzenin kusi
XIV-wiecznym kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Brzeski są najstarszą istniejącą osadą
młyńską z prywatną elektrownią wodną. W Bilewie można zobaczyć zabytkową przepompownię rzecznej wody
dla lokomotywowni.
MP
Fot. SEB

Wsparcie dla policji i straży pożarnej

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

W Zgierzu uczyliśmy się przyrządzać pieczony comber z królika z jabłkiem
miejscach województwa w ramach
projektu „Łódzkie gotuje”, uczestnicy
mieli okazję nauczyć się przygotowywać tradycyjne potrawy w nowoczesnej odsłonie. Podczas warsztatów
można było zdobyć nie tylko praktyczne umiejętności, ale również wiedzę dotyczącą zdrowego żywienia,

tradycyjnej kuchni regionalnej oraz
produktów ekologicznych z naszego
województwa.
Warsztaty odbyły się w Zgierzu, Pabianicach, Kutnie, Wieluniu,
Skierniewicach, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim oraz w Łodzi.
Dariusz Kulas
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Żywa lekcja historii
Blisko 20 tysięcy mieszkańców województwa obejrzało pełne rozmachu rekonstrukcje bitew nad Wartą
i Bzurą. Urząd Marszałkowski zorganizował je w ramach projektu „Łódzkie Pamięta”.

Polscy żołnierze broniący umocnień, które stanowiły strategiczny cel
dla Niemców w tej bitwie. W Beleniu zachował się jeden z oryginalnych bunkrów

Ułani ostrzegają mieszkańców wsi przed zbliżającą się niemiecka armią
Fot. PW

Fot. PW

Niemcy palą opuszczoną przez Polaków wieś

Ludność cywilna ucieka z bombardowanej przez Niemców wsi

Fot. PW

Fot. PW

Polskie oddziały atakowane z powietrza

Polskie wojsko w oczekiwaniu na atak wroga

Fot. PW

Fot. PW

Szturm niemieckich żołnierzy na polski bunkier
Fot. PW

Pierwsze odsłony projektu „Łódzkie Pamięta” mieliśmy okazję obejrzeć w Beleniu pod Zduńską Wolą
i Łowiczu. Patronat nad obiema inscenizacjami objęli minister obrony
narodowej Mariusz Błaszczak oraz
wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński.
Przygotowania koordynował Łódzki
Dom Kultury.
Ponad 200 rekonstruktorów – żołnierzy polskich i niemieckich oraz
ludność cywilna, samolot, czołgi,
ciężarówki, ciężkie karabiny maszynowe, armaty i moździerze. Około
10 tysięcy widzów doceniło rozmach inscenizacji bitwy nad Wartą.
Została ona przedstawiona na polach między Beleniem i Strońskiem
w gminie Zapolice.
Inscenizację otworzyli Grzegorz
Schreiber, marszałek województwa łódzkiego oraz gość wydarzenia – Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Grupy
rekonstrukcyjne odtworzyły kilka
epizodów krwawej bitwy stoczonej przez 10. Dywizję Piechoty Armii Łódź. Rekonstruktorzy przedstawili ucieczkę ludności cywilnej
z terenów opanowywanych przez
niemieckie wojska, w tym bombardowanie wsi leżącej w pobliżu
walk. Atak Niemców na polskie linie obronne, kontratak polskiego
wojska zakończony wycofaniem
się w obliczu przeważających sił
wroga. Całość zakończyła defilada,
podczas której marszałek Grzegorz
Schreiber wręczył upominki i złożył
podziękowania przedstawicielom
25 grup rekonstrukcyjnych, które
wzięły udział w inscenizacji, oraz
nocny apel w hołdzie dla poległych
w walce Polaków.
W Łowiczu dzięki projektowi
„Łódzkie Pamięta” mieszkańcy
regionu przenieśli się w czasie do
9 września 1939, kiedy toczyła się bitwa o miasto. W inscenizacji wzięło
udział 140 rekonstruktorów z 13 grup
rekonstrukcyjnych oraz kilkudziesięciu uczniów łowickich szkół grających ludność cywilną. Widzowie
mieli okazję zobaczyć kilkanaście
pojazdów wojskowych z epoki oraz
imponujące, ale też budzące trwogę
pokazy pirotechniczne. 
■

Fot. PW

Fot. PW

ANDRZEJ ADAMCZEWSKI,
MACIEJ PETRYCKI

Kontratakujący polscy żołnierze byli ostrzeliwani z czołgu

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

Bitwa nad Wartą była jednym z najkrwawszych bojów stoczonych przez żołnierzy
Armii Łódź podczas wojny obronnej 1939 roku. Na polach Belenia, Piasków, Strońska
i Zapolic, na linii obronnej Warty i Widawki, walczyli żołnierze 30 pułku Strzelców Kaniowskich. W obliczu huraganowego ognia niemieckiej artylerii zza rzeki Polacy nie byli
w stanie utrzymać pozycji. Ich zacięty opór utrudnił jednak wojskom niemieckim rozwinięcie natarcia w kierunku Łodzi i Warszawy. Zginęło blisko 300 polskich żołnierzy.

www.lodzkie.pl
Fot. AS

Bitwa o Łowicz miała dramatyczny
przebieg. 9 września niemiecka piechota, wchodząca w skład 8 Armii, wkroczyła do Łowicza. 11 września przednie
formacje polskiej 16 Dywizji Piechoty
dotarły do miasta i wyparły oddziały
niemieckie. Niemcy, którym zależało
na opanowaniu Łowicza, uderzyli już
następnego dnia. Ciężkie walki trwały aż do 16 września i ostatecznego
zajęcia miasta przez siły Wehrmachtu. Zginęły setki cywilnych mieszkańców. Niemcy wykorzystywali cywilów
do osłony własnego natarcia.

W hołdzie dla ofiar wojny
Wieluń był miejscem państwowych obchodów 82. rocznicy
wybuchu drugiej wojny światowej. W uroczystościach wziął
udział prezydent RP Andrzej Duda. Samorząd Województwa
Łódzkiego reprezentowali Iwona Koperska, przewodnicząca
Sejmiku WŁ, oraz marszałek Grzegorz Schreiber.
Fot. PW

Polska tankietka TKS wspierała wojsko polskie w bitwie o Łowicz
Fot. AS

Fot. AS

Prezydent Andrzej Duda przyjechał na wieluńskie uroczystości po raz trzeci. Hołd
ofiarom napaści na miasto oddali wraz z nim świadkowie bombardowania Wielunia
Fot. PW

Rekonstruktorzy w niemieckich mundurach ćwiczą przed inscenizacją bitwy

Niemieckie wojsko prowadzi przed atakiem na polskie oddziały cywilów w charakterze żywych tarcz. Do takiego wydarzenia faktycznie doszło podczas walk o Łowicz
Fot. AS

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

Polskie oddziały szykują się do odparcia wroga atakującego Łowicz
Fot. AS

Fot. AS

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

Widowiskowa akcja ewakuacji rannych
żołnierzy polskich po niemieckim ataku
Znakomicie przygotowany i sprawny czołg Panzer II w czasie ataku na polskie
pozycje w Łowiczu
Fot. AS

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

Punktualnie o godz. 4.40 nad Wieluniem rozległ się dźwięk syren. Chwilę
potem zabił dzwon „Pamięć i przestroga", który dwa lata temu podarował miastu i jego mieszkańcom Andrzej Duda. Uroczystości zwieńczyły
apel poległych oraz złożenie wieńców pod pomnikami upamiętniającymi ofiary bombardowania miasta.
Samoloty niemieckiej Luftwaffe
zbombardowały Wieluń 1 września
1939 roku o godzinie 4.40. W nalotach zginęło 1200 mieszkańców miasta. Zniszczone zostało trzy czwarte
zabudowań.
Prosto z Wielunia marszałek Grzegorz Schreiber pojechał do Strońska
w powiecie zduńskowolskim. Na tutejszym cmentarzu złożył kwiaty przy
pomniku upamiętniającym poległych
w walkach 1939 roku. Zapalił też znicze na zbiorowych mogiłach żołnierzy,
którzy na początku września 1939 roku

zginęli podczas zaciekłej obrony rzeki Warty.
– To ważne, żeby pamiętać o miejscach, gdzie spoczywają ludzie, którzy walczyli, a nie zawsze i nie wszyscy o nich w ciągu roku pamiętają.
Stąd nasza obecność symbolicznie
w tym miejscu, tak jak byśmy chcieli symbolicznie dotknąć wszystkich
miejsc, które znajdują się nieco z boku
dużych wydarzeń – mówił marszałek
Grzegorz Schreiber.
Podczas uroczystości w Łodzi,
przed pomnikiem Chwały Żołnierzy
Armii Łódź w parku Helenów, zarząd
województwa reprezentował wicemarszałek Piotr Adamczyk. Uczczono
przede wszystkim pamięć żołnierzy
Armii Łódź. Zgromadzeni uczestniczyli w modlitwie wielowyznaniowej.
Następnie odczytano Apel Pamięci,
a żołnierze oddali salwę honorową.
AA, OS, WJ
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Fot. SEB

To było bardzo aktywne
pożegnanie wakacji

Piknik z Funduszami Europejskimi, regaty, biegi z przeszkodami
i turniej siatkarski – tak wyglądało „Zakończenie wakacji
z Województwem Łódzkim” w Ostrowie Warckim.

Sporo emocji dostarczył zawodnikom i kibicom turniej siatkówki plażowej
Fot. SEB

MACIEJ MROCZYŃSKI

Majewska, Kamil Klimaszewski).
Z dobrej strony pokazała się drużyna Urzędu Marszałkowskiego, która wywalczyła miejsce na trzecim
stopniu podium. Barwy Urzędu reprezentowali Błażej Braun i Szymon
Nowak.
W biegu z przeszkodami najszybszym zawodnikiem był Dawid Ta-

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

czała. Najwięcej przeszkód pokonali
natomiast Wiktor Kuklewicz i Katarzyna Kuklewicz.
Dużym zainteresowaniem cieszył
się Piknik z Funduszami Europejskimi, podczas którego można było
uzyskać informacje na temat pozyskiwania unijnego wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego.
■
Fot. SEB

W klasie Optimist rywalizowali najmłodsi żeglarze
Fot. SEB

Fot. SEB

Nagrodę za najlepsze danie zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich w Proboszczowicach
Fot. SEB

Uczestnicy turnieju siatkówki plażowej na wspólnym zdjęciu
Fot. SEB

Uczestnicy biegu na wspólnym zdjęciu z marszałkiem Grzegorzem Schreiberem
Fot. SEB

„Dzika rodzinka” to konkurencja biegowa adresowana do wszystkich pokoleń

Fot. SEB

Zainteresowaniem cieszyło się stoisko Wojsk Obrony Terytorialnej

Jednym z najważniejszych punktów
programu były regaty o Puchar Marszałka Grzegorza Schreibera i Puchar
Czarnej Perły Zbiornika Jeziorsko

Tradycyjnie przed regatami można było się bawić na koncercie szantowym
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Fot. AS

Królewska rozgrywka
Arcymistrz Bartosz Soćko zwyciężył w drugim turnieju Pucharu Polski w szachach, rozegranym
w Teatrze Wielkim w Łodzi. Te prestiżowe zawody przyciągnęły do naszego regionu szachowych
mistrzów i miłośników królewskiej gry.
BEATA GRASZKA, MAP

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

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

Bartosz Soćko pokonał w decydującej partii arcymistrza Wojciecha Morandę, trzecie miejsce zajął mistrz międzynarodowy Jonasz
Baum. W turnieju finałowym Pucharu Polski nasz region reprezentował
Radosław Psyk z klubu KSz Piątka
Skierniewice.
PGNiG Termika Puchar Polski
to jedna z najważniejszych imprez
szachowych w kraju. Organizatorem
turnieju, pod patronatem marszałka
województwa łódzkiego Grzegorza
Schreibera, był Polski Związek Szachowy. Niezwykła w tym wydarzeniu była oczywiście ranga, ale przede
wszystkim fakt, że tak prestiżowy
turniej szachowy został rozegrany
w Łodzi po 40 latach przerwy.

– Gdy jestem tutaj z wami, towarzyszą mi dwa uczucia: radość i zdumienie. Zdumienie, bo kiedy dwa lata
temu zastanawialiśmy się, w jaki sposób zainteresować mieszkańców województwa szachami, wymyśliliśmy
skromny, ale dobry projekt „Łódzkie gra w szachy”. Nikt z nas wtedy
nie przypuszczał, że za dwa lata polski szachista Jan Duda zdobędzie puchar świata. Nikt wtedy również nie
przewidział, że w 2021 roku do Teatru Wielkiego w Łodzi uda się zaprosić czołówkę polskich szachistów
na jeden z najważniejszych turniejów w kalendarzu Polskiego Związku
Szachowego – mówił do uczestników
marszałek Grzegorz Schreiber.
Dwudniowe rozgrywki przyciągnęły do Teatru Wielkiego w Łodzi
311 szachistów – mistrzów i amatorów,

Na turniej do Łodzi przyjechało 311 szachistów
Fot. AS

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

Fot. AS

DARIUSZ KULAS

ta i udziału w igrzyskach olimpijskich – podkreśla Piotr Rybiński,
sekretarz zarządu Łódzkiej Federacji
Sportu, która czuwała nad wydarzeniem. – Wielu zawodników, którzy
reprezentują dziś nasz kraj, właśnie
pierwsze laury i medale zdobywało
na tych olimpiadach ogólnopolskich.
Organizacja olimpiady została powierzona Województwu Łódzkiemu
w wyniku wygranego konkursu rozpisanego przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki w 2019 roku. Maskotką
tegorocznego wydarzenia był orzeł
nawiązujący do herbu naszego województwa.
■

Olimpiada została otwarta w drugiej połowie czerwca w Bełchatowie.
Jej oficjalne zakończenie odbyło się
29 września w Spale. Sportowe zmagania młodych zawodników trwały
przez całe wakacje. W tym czasie
w olimpiadzie wzięło udział około
4000 sportowców, trenerów i opiekunów ekip.
– Kilka tysięcy uczestników tej
wyjątkowej imprezy rozgrywanej
na arenach sportowych naszego regionu miało możliwość sprawdzić się
w rywalizacji sportowej, ale również

promować nasz region – powiedział
wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba.
Młodzi sportowcy rywalizowali
ze sobą między innymi w takich dyscyplinach, jak badminton, piłka siatkowa, tenis stołowy, boks, piłka ręczna,
szermierka, zapasy. Olimpiada była
rozgrywana w dziesięciu miastach naszego regionu: w Bełchatowie, Uniejowie, Łasku, Łodzi, Pabianicach, Rawie
Mazowieckiej, Wieluniu, Piotrkowie
Trybunalskim, Spale i Tuszynie.
– Ta prestiżowa impreza jest przedsmakiem występów na wielkich
arenach sportowych całego świa-

...gimnastyce sportowej…

…judo…

Fot. AS

Sportowcy rywalizowali w kilkudziesięciu dyscyplinach, m.in. w zapasach…
Fot. AS

Oficjalne otwarcie olimpiady w Bełchatowie

…siatkówce

