Na wypadek powodzi, wichury, pożaru, suszy
Wsparcie dla samorządów w likwidowaniu skutków klęsk
żywiołowych.

Kontrakt Programowy dla Województwa
Łódzkiego
Dzielimy 2,3 miliarda euro z Unii Europejskiej.
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Drzwi do kultury otwarte. Wchodźcie…
Spektakle, koncerty, wystawy, filmy bez
wychodzenia z domu.
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о ете вив ити польську мову безкоштовно
верта тесь до нас Подивіться де можна зна ти роботу
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Ponad 2 tysiące uchodźców przywiozła Łódzka Kolej Aglomeracyjna specjalnymi pociągami.
11 mln zł na pomoc dla Ukraińców przeznaczył Sejmik Województwa Łódzkiego.
Kilkaset ton najbardziej potrzebnych przedmiotów trafiło do uchodźców, na ukraińską granicę
oraz do regionów partnerskich województwa łódzkiego w Ukrainie.
Strony 2,3,6,11
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Pociągi nadziei
www.lodzkie.pl
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fot. PW

Trzysta osób przyjechało pierwszym
pociągiem ŁKA, który marszałek
Grzegorz Schreiber we współpracy
z wojewodą Tobiaszem Bocheńskim
wysłał 5 marca na granicę
polsko-ukraińską w Przemyślu

Jarosław. Pociągi zawiozą uchodźców na dworzec Łódź Fabryczna

Powrót z Jarosławia.
Marszałek Grzegorz Schreiber
był wśród jadących z pomocą

fot. PW

Ponad 2 tysiące uchodźców z Ukrainy przyjechało do Łodzi dzięki
specjalnym połączeniom Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, uruchomionym
przez marszałka Grzegorza Schreibera we współpracy z rządem,
wojewodą łódzkim i samorządami ze wschodu kraju.

fot. PW

Jarosław. Uchodźcy w oczekiwaniu na pociągi w głąb Polski

fot. PW

Jarosław. Miejsce noclegowe zorganizowane dla dzieci

Nad bezpieczeństwem osób jadących pociągami ŁKA czuwali wolontariusze
zaproszeni do współpracy przez Urząd Marszałkowski

Pierwszy pociąg wyruszył w sobotę 5 marca. Do Przemyśla. Trzystu
mieszkańców Ukrainy uciekających przed wojną, głównie kobiety
z dziećmi, dotarło do Łodzi nazajutrz przed południem. Byli zmęczeni, ale szczęśliwi, że są bezpieczni. Akcja została zorganizowana
na prośbę polskiego rządu przez
Urząd Marszałkowski WŁ i Łódzki Urząd Wojewódzki. Kolejny
skład wyruszył we wtorek 8 marca.
Do Jarosławia w województwie
podkarpackim. Grzegorz Schreiber
wysłał go w odpowiedzi na prośbę
Władysława Ortyla, marszałka województwa podkarpackiego, i tym
razem był wśród jadących z pomocą,
- To, co zobaczyłem na miejscu,
w jak ciężkim stanie są ludzie, w tym
dzieci, nikogo nie może pozostawić
obojętnym. Chcemy kierować kolejne składy po uciekających przed
wojną - mówił po powrocie marszałek Schreiber.
Z Jarosławia do
Łodzi przyjechało
600 osób. Blisko 500 osób
pociągiem,
pozostali autokarami. Kolejny pociąg pojechał do Chełma.
Przyjechali nim mieszkańcy okolic Kijowa, Charkowa i Żytomierza. Marszałek
wysłał skład na prośbę rządu,
we współpracy z Jakubem Banaszkiem, prezydentem Chełma. Trwał
trzeci tydzień inwazji. Im bardziej
bestialskie były ataki rosyjskiej ar-

mii na ukraińskie miasta, tym dramatyczniejszy był stan przywożonych
znad granicy ludzi.
- To była trudna podróż – mówił po powrocie z Chełma Wojciech Michalski, ratownik WOPR
ze Zduńskiej Woli, który brał udział
w transporcie. - Wieźliśmy ludzi z Ukrainy wschodniej. Opowiadali, jak wyglądały naloty, ataki rakietowe. Byli
wystraszeni, płakali, po
drodze mieli ataki paniki.
Musieliśmy im podawać leki
uspokajające. Jedna z pań opowiadała, że pod jej domem Rosjanie
zabili ukraińskich żołnierzy. Była
zdruzgotana.

Uchodźcom pomagali wolontariusze zebrani przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Pociągami przejeżdżały głównie kobiety oraz dzieci.
To właśnie los najmłodszych wzruszał wolontariuszy
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Samorząd województwa łódzkiego od pierwszych chwil rosyjskiej agresji na Ukrainę zaangażował się
w pomoc dla ofiar wojny oraz dla tych, którzy wspierają naszych wschodnich sąsiadów.
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fot. SEB

wojewodę miejsc noclegowych. Tylko
w pierwszych trzech tygodniach rosyjskiej inwazji polską granicę przekroczyło blisko dwa miliony Ukraińców.
Według szacunków, do naszego województwa tra ło kilkadziesiąt tysięcy.
Szeroka ala pomocy dla Ukrainy
rozlała się w Łódzkiem od pierwszych
dni napaści Rosji na naszych wschodnich sąsiadów. udzie zaangażowali
się w zbieranie darów, organizowali transporty dla uciekających przed
wojną, otwierali przed nimi serca
i domy. Samorząd województwa zareagował równie szybko. Już drugiego dnia inwazji marszałek Grzegorz
Schreiber, przedstawiciele Łódzkiej
Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji
pozarządowych spotkali się, by omówić działania związane z pomocą dla
mieszkańców Ukrainy. Dzień później
marszałek zapowiedział, że wszystkie
szpitale wojewódzkie są do dyspozycji uchodźców z Ukrainy, którzy po
lutego przyjadą do naszego regionu. Uchodźcy mogą też darmo jeździć
pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Aby ułatwić działania wszyst-

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego
pakują dary dla mieszkańców obwodu
winnickiego zebrane dzięki szczodrości
mieszkańców województwa

Łódzki Dom Kultury jest także miejscem składowania darów dla uchodźców
kim osobom, organizacjom i instytucjom zaangażowanym w pomoc dla
o ar wojny, Łódzki Dom Kultury stał
się miejscem zbiórki darów, które stąd
są przewożone do granicy lub na terytorium Ukrainy.
Szybko zareagował także Sejmik
Województwa Łódzkiego. Podczas
sesji 8 lutego radni jednomyślnie
przyjęli stanowisko, w którym potępili rosyjską agresję na Ukrainę. Sejmik podjął również decyzję o wypowiedzeniu umów o współpracy
z rosyjskimi obwodami saratowskim i leningradzkim. W stanowisku

zadeklarowano wszelką pomoc dla
partnerskich obwodów na Ukrainie
czerniowieckiego, odeskiego, winnickiego i wołyńskiego.
Pierwszy transport z pomocą
do obwodu winnickiego wyruszył
marca. W samochodach były dary
zebrane dzięki szczodrości mieszkańców województwa koce, śpiwory,
karimaty, namioty, żywność, środki
higieniczne. iedługo później wyruszył kolejny transport - z darami
dla mieszkańców obwodu czerniowieckiego.
AA

fot.SEB

fot.AS

Sla a uciekła z niewielkiej miejscowości pod Kijowem. Do Łodzi przyjechała w drugim tygodniu wojny.
Z dwójką dzieci, młodsze ma zaledwie miesiące.
- To było straszne, ciągle wybuchy
i wystrzały. Byliśmy przerażeni. Uciekliśmy, by ratować życie - opowiada Sława.
ictoria przyjechała do Łodzi z córką Katią. W drodze towarzyszyły jej
koleżanka ena oraz jej córka Je gienia. Uciekły z centralnej Ukrainy.
ajpierw wiele godzin szły pieszo do
granicy. W dojmującym zimnie pokonały ponad 5 kilometrów. Potem
piętnaście godzin czekały na przejściu
granicznym.
- Uciekłyśmy przed bombardowaniami – mówi ictoria i na wspomnienie dramatycznych wydarzeń łamie jej
się głos. – Moi bliscy, którzy zostali,
opowiadają, że bez przerwy wyją syreny alarmowe. ajmłodszym dzieciom trzeba zakrywać uszy, by ich nie
słyszały. Oni chronią się w piwnicach.
W zasadzie są w nich uwięzieni, bo co
chwilę lecą bomby.
ictoria zamierza zostać w Łodzi
i tutaj posłać córkę do szkoły – Ale
najbardziej chcę, żeby u nas był pokój, żeby można było wrócić do domu.
a Ukrainie został mój syn, ma lat.
Walczy z Rosjanami. Mąż eny także.
Sla a, ictoria, ena oraz ich dzieci to kilkoro z tysięcy ukraińskich
uchodźców, którzy w naszym województwie schronili się przed wojną. Dla wielu pierwszym azylem
był Łódzki Dom Kultury przy ulicy Traugutta 8, który decyzją marszałka Grzegorza Schreibera, podjętą
w porozumieniu z wojewodą Tobiaszem Bocheńskim, już w pierwszych
dniach wojny stał się punktem pomocy uchodźcom. Tu mogą odpocząć po
podróży, zjeść ciepły posiłek. Stąd są
przewożeni do wyznaczonych przez

fot. SEB

- To, co opowiadali uchodźcy, długo zostanie w mojej głowie - dzielił
się wrażeniami jeden z tłumaczy. Uciekali pod ostrzałem rakietowym,
karabinowym. Często mieli kilkanaście minut na opuszczenie domu.
Jedna z kobiet uciekła w płaszczu
zarzuconym na piżamę. We włosach
i ubraniu miała ragmenty tynku i pył
z budynku rozbitego przez bombę.
Inna opowiadała, że szła korytarzem
humanitarnym, który miał od Rosjan
gwarancje bezpieczeństwa. Ale to
były kłamstwa. Zostali bezpardonowo ostrzelani. Z słów kobiety wynikało, że zginęło kilkaset osób.
Czwartym transportem, wysłanym
marca do Przemyśla przyjechało 550 osób. Piąty, który wyruszył
5 marca, przywiózł 5 osób.
AA, BG

fot. SEB

ŁDK to od pierwszych dni wojny miejsce doraźnej pomocy uchodźcom. Można tu zjeść ciepły posiłek, odpocząć,
a dzieci podczas zabawy mogą na chwilę zapomnieć o traumie podróży
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Gmina Wolbórz. Wichura wyrywała drzewa z korzeniami

Wsparcie dla samorządów w likwidowaniu skutków klęsk żywiołowych to główny cel powołanego w lutym Łódzkiego Stowarzyszenia
Samorządowego „PomagaMY”. - W sytuacjach kryzysowych decyzje muszą zapadać błyskawicznie, a pomocy trzeba udzielać w trybie pilnym
- mówi marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber i apeluje: - Każdy może do nas dołączyć. Samorząd nie ma barw politycznych.
chur, jakie wówczas przeszły nad
naszym regionem, były dramatyczne. Zerwane dachy domów i budynków gospodarczych, powalone drzewa, uszkodzone linie energetyczne.
W Łódzkiem szczególnie ucierpiała gmina Błaszki, gdzie uszkodzonych zostało ponad 60 budynków.

Powołujemy stowarzyszenie, w którym mogą uczestniczyć wszystkie
samorządy województwa. Przewidujemy drobną składkę członkowską, ale większość środków zapewni
samorząd województwa. Zachęcam
do podjęcia współpracy.
W jaki sposób będziemy się wspierać Poprzez organizowanie i udzielanie sobie wzajemnej pomocy, kiedy
któryś z samorządów zostanie dotknięty skutkami klęsk żywiołowych
i innych nieoczekiwanych zdarzeń.
Podstawowym sposobem realizacji
celów stowarzyszenia będzie możli-

wie jak najszybsze udzielanie pomocy
nansowej jego członkom.
Powołanie stowarzyszenia marszałek województwa zapowiedział
już w styczniu, podczas pierwszej w 0 roku sesji Sejmiku.
I już wówczas w budżecie Województwa Łódzkiego zostały zabezpieczone
pieniądze na realizację zadań stowarzyszenia. To undusz Solidarnościowy w wysokości 00 tys. zł. Władze województwa są jednak gotowe
do zwiększenia tej puli. Statut stowarzyszenia w marcu zatwierdzili radni
wojewódzcy.
OS

Zebranie założycielskie Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” zostało zorganizowane 24 marca. Wzięli w nim
udział przedstawiciele 40 samorządów. Podjęto kilka uchwał: o utworzeniu stowarzyszenia, przyjęciu statutu, wyborze członków komitetu założycielskiego. Kolejny krok
to zarejestrowanie stowarzyszenia w sądzie.
Budżet „PomagaMY” to już około pół
miliona złotych. 300 tys. zł pochodzi z budżetu województwa łódzkiego, pozostałą część
stanowią składki członków stowarzyszenia.
Będą wnoszone co roku.

fot. PW

Ale ucierpiało wiele gmin naszego
regionu.
Tuż po tym, jak Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego
PomagaM , kilkudziesięciu samorządowców z Łódzkiego
spotkało się online z marszałkiem Grzegorzem Schreiberem, by omówić założenia
nowej inicjatywy. Przedstawiciele miast, gmin i powiatów
opowiadali między innymi, jakie zniszczenia wywołały lutowe wichury.
- Z każdym rokiem przybywa dramatycznych sytuacji
- mówił marszałek Grzegorz
Schreiber. - Jako województwo próbowaliśmy pomagać
samorządom po ubiegłorocznych nawałnicach, ale było
to trudne, wymagało podjęcia uchwał przez Sejmik. Potrzebujemy ormy pomocy,
która będzie szybka i sprawna. Proponujemy więc ormułę
W mieście i gminie Wolbórz żywioł uszkodził dachy i zerwał linie energetyczne.
samopomocy samorządowej.
Mienie mieszkańców zabezpieczali druhowie z OSP Wolbórz

fot. PW

O tym, jak ważna to inicjatywa mieszkańcy
województwa
łódzkiego
przekonali
się w lutym.
iestety.
Skutki wi-
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Kontrakt Programowy dla Województwa Łódzkiego, czyli
umowa, która będzie stanowić podstawę sposobu
wydatkowania pieniędzy unijnych przewidzianych
dla naszego województwa, został zawarty.
Umowę podpisali pod koniec stycznia marszałek
województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz
wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.
- Jesteśmy jednym z pierwszych województw, które podpisały swój kontrakt programowy – mówił marszałek
Grzegorz Schreiber po podpisaniu
umowy.
- To zielone światło do ostatniego etapu programowania środków
i negocjacji z Komisją uropejską.
Jesteśmy więc bliżej wykorzystania
pieniędzy z najbliższej perspektywy nansowej Unii. Wyobraźnia już
może działać, co za te środki można
zrealizować – mówił Waldemar Buda.
W programie zapisanych jest dla
naszego województwa mld
mln
euro. Z tego , mld euro zostanie
przekazane na tzw. działania twarde,
czyli inwestycje w in rastrukturę drogową, zdrowotną, kulturalną, a także
na wsparcie dla przedsiębiorców czy
badania i rozwój. Pozostałe 5 mln
euro będą na tzw. działania miękkie,
czyli wsparcie społeczne, wyrównywanie szans, szkolenia dla pracowników i przekwali kowanie, a także
stypendia dla studentów.
Jak mówi marszałek Schreiber,
dokument zawiera szereg celów, na

zie i

które samorząd województwa przeznaczy unijne undusze. Począwszy
od kwestii dotyczących rozwoju cyryzacji, wspierania innowacyjności,
przedsiębiorców, poprzez wspieranie
zielonej gospodarki i wszystkich tych
elementów, które służą rozwojowi
środowiska w naszym województwie.
To wreszcie kwestia mobilności, czyli
między innymi walki z wykluczeniem
komunikacyjnym. To także budowanie nowych linii kolejowych, rozwój
komunikacji tramwajowej. Marszałek
zwrócił też uwagę na kwestię rewitalizacji zarówno dużych, jak i mniejszych miejscowości.
W programie, który jest dokumentem wyznaczającym ogólne kierunki
podziału środków unijnych, znalazły
się też konkretne inwestycje o szczególnym znaczeniu dla rozwoju województwa. Będą one nansowane
z programu regionalnego w sposób
priorytetowy, czyli do ich wsparcia
nie będą potrzebne konkursy. Są to
m.in. inwestycje w transport, kulturę, służbę zdrowia.
JG

- To zielone światło do ostatniego etapu
programowania środków i negocjacji z Komisją
Europejską. Wyobraźnia już może działać, co za
te środki można zrealizować – mówił pod koniec
stycznia Waldemar Buda, wiceminister funduszy
i polityki regionalnej, obecny minister rozwoju
i technologii
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chcących pomagać obywatelom
Ukrainy, którzy schronili się przed
wojną w naszym regionie. Pieniądze
mogą zostać przeznaczone na realizację działań dotyczących aktywizacji społecznej, integracji, wsparcia
oraz poprawy sytuacji uchodźców.
Zgłaszać można projekty poświęcone m.in. kulturze i sztuce, edukacji i oświacie, w tym nauce języka polskiego, polityce społecznej,
ochronie i promocji zdrowia, kulturze zycznej, ochronie i opiece
nad zwierzętami, zatrudnieniu oraz
podejmowaniu działalności gospodarczej. a poszczególne projekty
można otrzymać od 5 do 0 tys. zł.
Jak zapewnił marszałek Grzegorz Schreiber, pomoc dla obywateli
Ukrainy nie odbywa i nie odbędzie
się kosztem pomocy dla mieszkańców naszego województwa.
Charków, 8 marca. Budynek mieszkalny trafiony
WJ rosyjskim pociskiem. To między innymi z tego
oblężonego miasta mieszkańcy musieli uciekać
do naszego kraju

- Podobnie jak w przypadku stanowiska potępiającego agresję Rosji
wobec Ukrainy, bieżące spory odeszły na bok – mówiła o jednomyślności
podczas głosowania Iwona Koperska, przewodnicząca Sejmiku WŁ
fot.AS

Zatwierdzone przez radnych podczas
sesji 8 marca rozwiązania, które zaproponował zarząd województwa,
określają zakres pomocy udzielanej
przez Urząd Marszałkowski obywatelom napadniętej przez Rosję
Ukrainy.
- Trudno w tej chwili precyzyjnie
powiedzieć, na co zostaną przeznaczone te środki. Ważne, że będziemy
mogli reagować natychmiast – mówił marszałek Grzegorz Schreiber.
0 milionów złotych to wsparcie
między innymi na zakwaterowanie
uchodźców, remont i modernizację
pomieszczeń przeznaczonych na ten
cel, a także wyżywienie, środki czystości, transport, integrację i aktywizację społeczną, naukę języka,
kulturę, sport.
Milion złotych przeznaczono na
program Moce nadŁódzkie skierowany do organizacji pozarządowych

fot. SEB

Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego jednomyślnie,
bez względu na barwy polityczne, poparli przyznanie
wsparcia finansowego dla uchodźców.

Jeszcze tego samego dnia szczegóły programu „Moce nadŁódzkie”
omawiał z przedstawicielami organizacji pozarządowych Robert Baryła,
członek zarządu województwa

aca z nio a i a e on da
- Chcemy pomagać uchodźcom, którzy znaleźli się na terenie naszego województwa. Czujemy się też odpowiedzialni za koordynowanie akcji
pomocy. Dlatego w imieniu zarządu
województwa nawiązałem kontakt
z organizacją w ondynie - mówił wicemarszałek Zbigniew Ziemba.
Ciężarówkami przyjechało kilkaset
ton najbardziej potrzebnych przedmiotów koców, śpiworów, chemii, zabawek. Zostały rozładowane w magazynach Urzędu Marszałkowskiego przy
Wojskowych Zakładach otniczych

W marcu do naszego regionu przyjechało 20 tirów z pomocą dla uchodźców
z Ukrainy. Samorząd Województwa Łódzkiego rozpoczął współpracę
z organizacją Polish Integration Support Centre.

w Łodzi. Stąd były dystrybuowane
przez samorząd województwa i organizacje pozarządowe. Tra ły do powiatów w naszym regionie, w których
schronili się uchodźcy. Przygotowane
zostały także transporty na Ukrainę,
do regionów partnerskich winnickiego i czerniowieckiego.
Polish Integration Support Centre
to organizacja charytatywna, która
pomaga Polonii brytyjskiej. Od wybuchu wojny w Ukrainie instytucja
aktywnie pomaga uchodźcom.
BG

fot. SEB

fot. SEB

fot. SEB

Paczki z darami trafiły m.in. do jednostki OSP w Adamowie w gminie Aleksandrów Łódzki, gdzie zorganizowane
zostały miejsca noclegowe dla uchodźców

Dary zostały rozwiezione do miast na terenie województwa, między
innymi do Sieradza, Skierniewic, Tomaszowa, Łowicza, Zgierza

Pie

www.lodzkie.pl
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Takiej pływalni nie ma żadna gmina w Polsce. Przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Jana Pawła II w Sulejowie powstał pierwszy w kraju basen, wykonany
w technologii pasywnej. Wszystko dzięki unijnemu dofinansowaniu,
jakie gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
fot. UG Sulejów

Fachowcy oceniają, że takich budynków, jak basen w Sulejowie jest w Europie zaledwie kilka

gicznym zamówieniom publicznym
Green Public Procurement ews
Alert , przygotowanym przez przedstawicieli Komisji uropejskiej.
Basen jest oczkiem w głowie burmistrza Sulejowa Wojciecha Ostrowskiego.
- Mamy cel. Chcemy, żeby uczniowie każdej z naszych szkół raz w tygodniu mieli lekcję pływania, będziemy
także uczyć, jak się zachować nad
wodą - podkreśla burmistrz Sulejowa.
Basen jest kameralny, ma cztery tory, głębokość niecki od , do
,6 metra. Udostępniany jest nie tylko
uczniom szkół działających na terenie
gminy, ale też wszystkim mieszkańcom, którzy mają ochotę popływać.
Co ważne, basen jest dostosowany

do potrzeb osób niepełnosprawnych,
obiekt wyposażono nawet w specjalną krzesełkową windę hydrauliczną.
- asz basen będzie także tańszy
w utrzymaniu niż pełnowymiarowe
baseny, które generują ogromne
koszty – dodaje wójt Sulejowa.
Po sąsiedzku z basenem powstała
wielo unkcyjna hala sportowa. Można tu grać w piłkę siatkową, ręczną
i nożną oraz w koszykówkę. ala
również została zbudowana w technologii pasywnej.
Obiekty powstały w ramach projektu, na realizację którego gmina
Sulejów otrzymała ponad 8 mln zł
do nansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego.
ED

fot. SEB

Z basenu mogą korzystać nie tylko
uczniowie, ale wszyscy mieszkańcy
Sulejowa i okolic. a tym nie koniec, bo obok działa już siostrzany
obiekt, czyli pasywna hala sportowa. Jest nowocześnie, ekologicznie
i ekonomicznie.
achowcy oceniają, że podobnych
budynków w uropie jest zaledwie
kilka. Wyróżnia je m.in. wysoka
szczelność, specjalny system dystrybucji ciepła oparty na ogrzewaniu
podłogowym i powietrznym czy system wentylacji z wysokoe ektywnym
odzyskiem ciepła. Atrybuty, dzięki
którym basen w Sulejowie jest wyjątkowy, można mnożyć. Materiał na
temat zalet obiektu ukazał się nawet
w biuletynie poświęconym ekolo-

fot. SEB

fot. SEB

Po sąsiedzku z basenem powstała
wielofunkcyjna hala sportowa.
Można tu grać w piłkę siatkową,
ręczną i nożną oraz w koszykówkę

Basen jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Jest tu nawet krzesełkowa winda hydrauliczna

Podziękowania za wsparcie złożone na ręce marszałka
Grzegorza Schreibera

ie

adnego

Paweł Kowalczyk,
radny Sejmiku
Województwa Łódzkiego
- Basen w Sulejowie to przykład inwestycji bardzo odważnej i nowatorskiej
w swym założeniu, a jednocześnie
ekologicznej i ekonomicznej. Takiej,
która na pewno będzie inspiracją dla
wielu samorządów nie tylko na terenie województwa łódzkiego, ale również w całym kraju. Cieszy mnie to, że
mieszkańcy gminy mogą korzystać
z tak nowoczesnego obiektu i że swoją, wcale niemałą zresztą, cegiełkę
dołożył do tego Zarząd Województwa
Łódzkiego, przyznając gminie Sulejów
doﬁnansowanie na realizację tej ambitnej inwestycji.
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Nowoczesne pracownie,
unikatowe kierunki kształcenia,
kadra, której inne ośrodki mogą
tylko pozazdrościć. Takimi
atutami może się pochwalić
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
Województwa Łódzkiego
w Piotrkowie Trybunalskim.
Oferta edukacyjna tej placówki
zdecydowanie wyróżnia się
na oświatowej mapie
województwa.

w p io t r k o w s k im „ M e d y k u ”

W

Fot. Arch. CKZIU

W lutym rozpoczął się kurs technologii sterylizacji i dezynfekcji

M o im z d a n ie m

Nauka odbywa się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt

Fot. Arch. CKZIU

Zbigniew Ziemba,
wicemarszałek województwa
łódzkiego i radny Sejmiku

Od września 2021 roku placówka kształci asystentów
osób niepełnosprawnych

Fot. Arch. CKZIU

popu l arnym piotrk owsk im „ M edyku stawiają na kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy. Dzięki
temu można tu zdobyć zawód asystenta osoby niepełnosprawnej, podologa czy kwali kacje w zakresie technologii sterylizacji i dezyn ekcji. We
wdrażaniu ambitnego planu uruchamiania nowych kursów zawodowych
pomagają środki z Urzędu Marszałkowskiego przekazane z uropejskiego unduszu Społecznego. Centrum
realizuje projekt pod nazwą Trzy
kroki do kariery. auka-praktyka-praca . Celem jest poprawa jakości,
e ektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego.
- W lutym wystartował kurs kwali kacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezyn ekcji. Uzyskał on
zgodę Ministerstwa Zdrowia i rekomendację Polskiego Stowarzyszenia
Sterylizacji Medycznej. Uczestnicy
kursu dodatkowo mogą wziąć udział
w szkoleniu poświęconym dekontaminacji sprzętu endoskopowego mówi Sławomir Górecki, dyrektor
CKZiU WŁ w Piotrkowie Trybunalskim. Jak dodaje, chętnych na ten kierunek nie brakuje.
W ramach tego samego projektu od
września 0 roku placówka kształci
asystentów osób niepełnosprawnych.
auka na tym kierunku odbywa się
w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt.
- Wkrótce słuchacze będą mogli
podnieść swoje kompetencje dzięki
szkoleniu z zakresu pracy terapeutycznej z osobą chorą na alzheimera i jej rodziną – dodaje Sławomir
Górecki.
To nie wszystko. Medyk to jedyna w regionie placówka, która szkoli
podologów, czyli specjalistów chorób stóp.
- To nowy kierunek na poziomie
kształcenia policealnego, a zapotrzebowanie na specjalistów w tej
dziedzinie rośnie – mówi dyrektor
CKZiU w Piotrkowie Trybunalskim.
W o ercie Centrum znajdziemy
również takie kierunki kształcenia,
jak technik usług kosmetycznych,
technik masażysta czy technik administracji.
ED

www.lodzkie.pl

- Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
ciągle się rozwija, poszerzając o ertę edukacyjną dla absolwentów szkół

średnich i, co ważne, reaguje na potrzeby rynku pracy. owe, ciekawe
kierunki, które uruchamia ta bezpłatna szkoła policealna, to e ekt starannej analizy rynku pracy. Zależy nam,
aby uczestnicy zajęć mogli korzystać z nowoczesnych pracowni oraz
z wiedzy doświadczonej kadry. Bardzo ważne jest też to, że takie kierunki, jak technik sterylizacji medycznej
czy asystent osoby niepełnosprawnej
można ukończyć w rok. Piotrkowski Medyk to jedna z kilku placówek samorządu województwa łódzkiego, stawiających na nowoczesne
kształcenie zawodowe. Wciąż rosnąca liczba słuchaczy, którzy korzystają z przygotowanych szkoleń i kursów, świadczy o zapotrzebowaniu na
ośrodki kształcenia zawodowego. Dla
nas jest to także dowód na to, że szkoły
prowadzone przez Województwo
Łódzkie spełniają oczekiwania mieszkańców, tak w zakresie przygotowanej o erty, jak i bazy dydaktycznej.
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zabiegał wójt, zbierali je urzędnicy,
nauczyciele w szkołach, strażacy.
ie da się wymienić wszystkich
zaangażowanych osób.
ekt to 5
głosy i czwarte
miejsce w województwie w edycji BO na 0 rok oraz liczący
60 metrów odcinek ścieżki, który
został już oddany do użytku. Mieszkańcy Zawad na tym nie poprzestali.
W edycji BOWŁ na rok 0 znów
złożyli projekt – tym razem na budowę drugiego ragmentu ścieżki.
ekt przeszedł najśmielsze oczekiwania 55 osób i drugie miejsce
wśród projektów biorących udział
w głosowaniu, a w konsekwencji

260-metrowy odcinek ścieżki został już oddany do użytku
fot.ED

Niewielkie Zawady, położone
na obrzeżach Bełchatowa mają
niespełna 700 mieszkańców.
A jednak to właśnie projekty
z tej miejscowości dwukrotnie
zakwalifikowały się
do realizacji w ramach puli
wojewódzkiej Budżetu
Obywatelskiego Województwa
Łódzkiego „Łódz-kie na Plus”,
zostawiając w tyle duże
miasta. Na czym polega
fenomen Zawad ?
Kto raz próbował przejechać rowerem z Bełchatowa do Zawad, ten

wie, jak bardzo potrzebna jest trasa dla pieszych i rowerzystów przy
ruchliwej drodze wojewódzkiej
85 Bełchatów-Pabianice. iestety,
ścieżka rowerowa i chodnik jeszcze
niedawno kończyły się razem
z granicami miasta. Mieszkańcy
Zawad postanowili więc powalczyć
o budowę bezpiecznej ścieżki dla
pieszych i rowerzystów w ramach
Budżetu Obywatelskiego WŁ.
Gdy w 0 0 roku sołtys Zawad
Jerzy Socha złożył do BO projekt
budowy ciągu pieszo-rowerowego,
i to z tzw. puli wojewódzkiej, osób
wątpiących w sens takiego posunię-

cia nie brakowało. Bo jakie szanse
mają maleńkie Zawady w starciu
z konkurentami w postaci szpitali wojewódzkich czy projektów
z miast liczących kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców A jednak. ntuzjazm mieszkańców w połączeniu z pospolitym ruszeniem w całej
gminie Bełchatów przyniosły e ekt.
- To była kapitalna akcja – mówi
sołtys Jerzy Socha. - Projekt był
w tzw. puli wojewódzkiej, więc
głosować mogli mieszkańcy całego regionu. Zwracaliśmy się
wszędzie, gdzie się tylko dało do
irm, urzędów, instytucji. O głosy

O k ie m r a d n e g o

Dariusz Rogut,
radny Sejmiku
Województwa Łódzkiego

oczywiście budowa kolejnego odcinka trasy dla rowerzystów i pieszych.
- Było warto – mówi Jerzy Socha
i dodaje, że starania mieszkańców
zostały docenione w jeszcze jeden
sposób. Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego,
przesłał na ręce sołtysa list gratulacyjny w uznaniu dla zaangażowania lokalnej społeczności na rzecz
bezpieczeństwa na tym odcinku drogi. - Mam też in ormację, że Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Łodzi przymierza się do przebudowy odcinka
drogi 85 biegnącej przez Zawady.
ED

- Doskonale pamiętam, jak Zawady,
a właściwie cała społeczność gminy Bełchatów, promowały projekt
budowy ciągu pieszo-rowerowego
w dwu ostatnich edycjach Budżetu Obywatelskiego Województwa
Łódzkiego. Wielką przyjemnością
było obserwowanie tego pospolitego
ruszenia i entuzjazmu, który towarzyszył zbieraniu głosów. To po raz
kolejny udowodniło, że w lokalnych
społecznościach tkwi wielka siła i że
wspólnymi siłami można bardzo wiele zdziałać. Jestem przekonany,
że dla wielu mniejszych miejscowości Zawady będą inspiracją i świetnym przykładem tego, że dzięki
Budżetowi Obywatelskiemu Województwa Łódzkiego wiele można
zdziałać dla swojej małej ojczyzny.

oi o o ie ane dzi i ene gii oneczne
a o o ią

Fot. UG Wielgomłyny

Czy instalacja fotowoltaiczna nadaje się do oświetlenia boiska sportowego?
Oczywiście! Taki wariant przetestowano już w Wielgomłynach i okazał się
ekologicznym i ekonomicznym rozwiązaniem. To jedna z inwestycji, które w 2021
roku zostały zrealizowane dzięki grantom przyznanym przez Urząd Marszałkowski
w ramach programu „Infrastruktura sportowa plus”.

Miało być ekonomicznie, ekologicznie, a przy tym nowocześnie. Gdy
w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach
zastanawiano się, jaki system oświetlenia wybrać dla boiska treningowego przy szkole podstawowej, uznano,
że otowoltaika będzie najlepszym
rozwiązaniem.
Instalacja zasila
lamp, które oświetlają nie tylko płytę boiska, ale również drogę prowadzącą

do obiektu. Urządzenia sprawdzają
się doskonale.
- Przejeżdżam tamtędy codziennie i widzę, że gdy zapada zmrok,
młodzież bez problemu może trenować - mówi Bogumiła Dyktyńska, wójt gminy Wielgomłyny.
- Jestem przekonana, że wiosną obiekt
będzie cieszył się popularnością również wieczorami. Poza tym nasze rozwiązanie jest ekonomiczne, co przy

rosnących kosztach energii jest niezwykle istotne.
a budowę oświetlenia gmina Wielgomłyny otrzymała do nansowanie
z programu In rastruktura sportowa
Plus realizowanego przez Urząd Marszałkowski. Dotacja wyniosła 60 tys. zł,
co stanowiło ponad 0 procent kosztów. Budowa oświetlenia boiska to
jeden z etapów tworzenia kompleksu
sportowego przy Szkole Podstawowej

ie go

w Wielgomłynach. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na ok. mln zł,
kompleks ma powstawać etapami,
a realizację kolejnych zaplanowano
na 0 rok.
- Program In rastruktura sportowa
Plus został pomyślany w taki sposób,
by umożliwić lokalnym samorządom
inwestycje związane z bazą sportową czy rekreacyjną. W budżetowych
realiach gmin wiejskich często priorytetem są najpilniejsze inwestycje
drogi, wodociągi i kanalizacja, rozbudowa szkół. Bywa, że na tworzenie
lub udoskonalanie zaplecza sportowego nie wystarcza pieniędzy - mówi
Aneta iedźwiecka, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego. - a szczęście dzięki In rastrukturze sportowej Plus w całym
województwie powstają nowe boiska, siłownie zewnętrzne, skateparki.

nac

Ale nie tylko, bo w ramach programu
realizowane są także takie oryginalne
pomysły, jak np. oświetlenie boiska
zasilane otowoltaiką. Bardzo cieszę
się, że właśnie w Wielgomłynach,
w moim rodzinnym powiecie
radomszczańskim, zrealizowano ten
projekt, który na pewno dobrze będzie
służył mieszkańcom.
W 0 roku w ramach programu In rastruktura sportowa Plus
Urząd Marszałkowski przyznał do nansowanie na 6 projekty, opiewające w sumie na mln zł. Realizowane były przez samorządy wiejskie,
miejskie i powiatowe, a maksymalna kwota do nansowania wynosiła
0 tys. zł. W 0 roku na realizację
tego programu przeznaczono 6,5 mln
zł, a maksymalna kwota do nansowania wynosi 50 tys. zł.
ED
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fot. Urząd Miasta w Koluszkach

Na dachu budynku zostanie umieszczone obserwatorium astronomiczne

fot. Urząd Miasta w Koluszkach

Liceum zyska nowe pracownie. Dziś 375 uczniów liceum korzysta
z 13 sal lekcyjnych

Remontu doczeka się też sala gimnastyczna liceum

Na tę inwestycję mieszkańcy czekali z utęsknieniem. Budynek,
w którym mieszczą się Szkoła Podstawowa nr 2 oraz I Liceum Ogólnokształcące
w Koluszkach, zostanie rozbudowany dzięki wsparciu samorządu województwa.
Gmach, w którym mieszczą się obie
szkoły, zyska nowe skrzydło. Powstanie w nim sal dydaktycznych,
świetlica i rzecz rzadka w placówkach oświatowych, czyli obserwatorium astronomiczne. owe skrzydło
zostanie połączone korytarzem z dotychczasowym budynkiem.
Rozbudowa szkolnego kompleksu
będzie kosztowała ponad 8 milionów
złotych. a realizację samorządy powiatowy i miejski otrzymały unijne
do nansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - ponad miliony złotych. Gmina
Koluszki otrzymała także milion złotych z Rządowego unduszu Inwestycji okalnych. To w sumie ponad
połowa kosztów.
- To dla naszej gminy bardzo ważna
inwestycja - mówi Waldemar Chałat,
burmistrz Koluszek. - Dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele czekają

na lepsze warunki nauki i pracy. Prace się już rozpoczęły, mam nadzieję
że przebiegną sprawnie.
W I iceum Ogólnokształcącym
im. . Sienkiewicza uczy się obecnie
5 uczniów. Korzystają z sal lekcyjnych. Dzięki rozbudowie szkoła
zyska cztery nowoczesne pracownie
wyposażone w sprzęt multimedialny
oraz pomoce dydaktyczne. Ponadto
zostanie wyremontowana sala gimnastyczna, w której powstanie ścianka
wspinaczkowa. iewątpliwą atrakcję dla uczniów stanowić będą planetarium na dachu nowego budynku
oraz planowane zajęcia z astronomii.
- Borykamy się z problemami lokalowymi. ekcje rozpoczynają się
o . 0, a kończą o . 0 - mówi Anna
Olczyk, dyrektor I O w Koluszkach.
Podobne kłopoty są w Szkole
Podstawowej nr , gdzie uczy się
600 uczniów.

- Wszystkie możliwe pomieszczenia zaadaptowaliśmy na sale lekcyjne. Przenieśliśmy nawet pokój nauczycielski. Mimo to część klas uczy
się do godziny 6. 0 - mówi Sławomir Mela, dyrektor SP nr .
- Ta rozbudowa to zwieńczenie
starań wielu osób - ocenia Mariusz
Kotynia, radny powiatu łódzkiego
wschodniego, absolwent i były przewodniczący samorządu szkolnego
w koluszkowskim liceum. - Realizujemy ją wspólnymi siłami samorządu gminnego i powiatowego przy
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego
i rządu. Dzięki temu poprawią się
warunki nauki dla uczniów i pracy
dla pedagogów.
Przewidywany termin zakończenia
realizacji projektu to 0 października tego roku.
BG

Tak z przodu będzie wyglądać rozbudowany gmach szkoły
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fot.AS
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Solidarność polsko-ukraińska pięknie wybrzmiała podczas specjalnego
koncertu w Filharmonii Łódzkiej.

Zorganizowany 8 marca koncert
dedykowany był uchodźcom z Ukrainy. Muzycy zagrali przy pełnej widowni, a wiele miejsc zajęli goście
z napadniętego przez Rosję kraju,
dla których zostały przygotowane
darmowe zaproszenia.
W programie wieczoru znalazły
się utwory współczesnych kom-

e

a ie

fot. PW

Za pulpitem dyrygenckim stanął Vincent Kozlovsky, współpracownik
m.in. Opery Lwowskiej i Filharmonii Lwowskiej. Solistą wieczoru był
serbski altowiolista Saša Mirković

pozytorów ukraińskich i polskich
z domieszką ukraińskiego olkloru. Organizatorzy zadbali również
o najmłodszych, dla których w małej sali przygotowali pokaz bajek.
Jednocześnie zbierane były kredki, kolorowanki i bloki rysunkowe
dla dzieci z Ukrainy.
MM, JG

o zna e

ac

Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował punkty informacyjne dla uchodźców
z Ukrainy. Można się tam dowiedzieć o możliwościach znalezienia zatrudnienia.
- Musimy działać tak, by pomóc
Ukraińcom podjąć pracę, i to zgodną z ich przygotowaniem, oczekiwaniami, możliwościami - mówił marszałek Grzegorz Schreiber.
Punkty in ormacyjne powstały
w WUP w Łodzi oraz jego siedzibach
w Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim
i Skierniewicach. Ale przede wszyst-

kim w punkcie pomocy dla uchodźców w Łódzkim Domu Kultury.
a miejscu czekają konsultanci,
którzy udzielą in ormacji na temat
o ert pracy, poruszania się po rynku
pracy, oczekiwań lokalnych pracodawców, o erty wsparcia udzielanego przez powiatowe urzędy pracy,
w tym szkoleń i staży.
AA

Голова Лодзінського Воєводства Гжегож Шрайбер організовує
безкоштовні заняття польської мови для дорослих.
.
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ukraina.edukacja lodzkie.pl.
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Воєводське Бюро Праці організувало інформаційні пункти для біженців
з України. Там можна дізнатися про можливості працевлаштування.

,

,

,

,

.

Ви можете отримати допомогу у пошуку роботи тут:
Пункт допомоги біженцям
у Культурному Центрі Лодзі
вул. Traugutta 18,
тел.: 665 436 600
Інформаційний пункт працює
з понеділка по п’ятницю
з 9:00 до 15:00
Воєводське Бюро Праці в Лодзі
вул. Wólczańska 49,
тел.: 42 663 02 73
пошта: centrum@wup.lodz.pl

Філія в Пьотркуві Трибунальському
вул. J. Dąbrowskiego 13,
тел.: 44 649 60 87
пошта: piotrkow@wup.lodz.pl
Відділення в Скерневіце
вул. Senatorska 10,
тел.: 46 833 39 74
пошта: skierniewice@wup.lodz.pl
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W Zespole Szkół Nowoczesnych Technologii prowadzonym przez samorząd województwa łódzkiego
rozpoczęły się w połowie marca zajęcia z języka polskiego dla uchodźców wojennych.
- Identy kujemy problemy i staramy się szybko na nie odpowiedzieć.
widentnie widzimy kwestie bariery językowej, dlatego trzeba natychmiastowych działań, aby ten problem zredukować – mówił marszałek
Grzegorz Schreiber, zapowiadając
rozpoczęcie kursów językowych
dla uchodźców. - Chcemy, żeby goście z Ukrainy czuli się u nas dobrze.
Zależy nam, żeby potra li odnaleźć
się w urzędach, mogli znaleźć pracę
i przyjaciół.
Bezpłatne kursy są organizowane w szkołach prowadzonych
przez samorząd województwa łódzkiego w Łodzi, Zgierzu, Sieradzu,
Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim, Łowiczu i Skierniewicach. Pierwszy rozpoczął się
w połowie marca w Zespole Szkół
i Placówek Oświatowych owoczesnych Technologii WŁ.- W zasadzie
to nie tylko kurs języka polskiego,

ale też polskiej kultury, znajomości
administracji i zwyczajów - wyjaśnia Teresa Łęcka, dyrektor placówki.
W ławkach zasiadły same panie. Przyjechały z Winnicy, Odessy,
Kijowa, wowa, Charkowa, Sum.
a pierwszej lekcji było kobiet, choć
do tej grupy zapisało się 5 osób.
Druga liczy 8 słuchaczy i są chętni do kolejnych, które otwierane są
w szkołach dla dorosłych prowadzonych przez samorząd województwa.
– Mieszkam u córki, która tra ła
do Łodzi osiem lat temu, po zajęciu
Krymu przez Rosję. Tutaj skończyła
szkołę - odpowiada Julia Denisenko,
która przyjechała do Łodzi 5 lutego z Odessy.
Daria przyjechała do Łodzi z Winnicy przez Warszawę. - Mam tutaj
znajomych, dlatego postanowiłam
zostać w tym mieście. Mieszkam
u wolontariuszy - opowiada młoda
Ukrainka.

Julię, Darię i całą grupę czekało
osiemdziesiąt godzin języka polskiego. Zajęcia prowadzi doświadczony
nauczyciel polskiego Andrzej Krych,
który sam zgłosił chęć uczenia Ukraińców.
- Ci państwo chcą się porozumiewać w języku polskim, więc przyłożę się jak potra ę, żeby taką umiejętność posiedli. Myślę, że będzie
dobrze - mówił.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po cztery godziny. Zainteresowani mogą się zgłaszać, pisząc
na ukraina.edukacja lodzkie.pl.
Wystarczy podać imię, nazwisko, numer tele onu i miejsce pobytu.
Samorząd województwa przygotował także kursy dla nauczycieli
polskiego chcących uczyć się języka ukraińskiego, co powoli im skuteczniej uczyć Ukraińców.
JG

ko szybko i sprawnie – mówił pod
koniec marca marszałek Grzegorz
Schreiber, doglądając postępów prac.
Dla gości
z Ukrainy
wyremontowane zostało jedno piętro.
Jeśli jednak zajdzie
taka potrzeba, pozostałe kondygnacje będzie można
także przeznaczyć
dla uchodźców.

Jak zapowiedział Paweł Osiewała,
prezydent Sieradza, spokojny dom będzie mogło tu znaleźć około 60 osób.
Zarząd województwa nie poprzestaje na budynku w Sieradzu. Kolejne miejsca, które mogą zostać przeznaczone dla Ukraińców, to należące
do samorządu województwa budynki w Piotrkowie Trybunalskim, Sokolnikach
i Łodzi.
AA

o o n do d a c od c

Dawna siedziba Wojewódzkiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Sieradzu stała się azylem
dla uchodźców z Ukrainy. Zarząd WŁ
przekazał na ten cel część budynku. Wykonanie niezbędnych
prac adaptacyjnych to
efekt porozumienia
z sieradzkim urzędem
miasta.
- W ubiegłym tygodniu
była nasza rozmowa
z prezydentem Sieradza
i decyzja, że budynek należący do województwa
zostanie przekazany miastu. W tym tygodniu decyzja zarządu województwa
w tej sprawie, a na początku
kwietnia będziemy tu już mogli gościć uchodźców. Wszyst-

Do prac adaptacyjnych --zaangażowali się mieszkańcy miasta:
właściciele sklepów z materiałami budowlanymi oraz wolontariusze,
którzy pomagali remontować pomieszczenia

fot. AS

Відділення в Серадз
вул. 3 Maja 7, тел.: 43 822 81 84
пошта: sieradz@wup.lodz.pl

Podczas pierwszego kursu w ławkach zasiadły same panie. Przyjechały z Winnicy, Odessy, Kijowa, Lwowa, Charkowa, Sum
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Aż 40 linii autob
us
Od 1 stycznia te owych uruchomił już samorząd
go roku przewozy
wo
wojewódzkie ob jewództwa łódzkiego. Najnowsz
ejmują 268 mie
jscowości, które a to połączenie Sieradz - Ostró
w
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powiatami.
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O korzyściach, jakie mieszkańcy Łódzkiego mają
z funduszu rozwoju przewozów autobusowych
opowiadali w Krępie marszałek Grzegorz Schreiber,
wojewoda Tobiasz Bocheński oraz poseł PiS Piotr Polak
(trzeci z prawej), radna Sejmiku Dorota Więckowska
(pierwsza z lewej), starosta poddębicki Małgorzata
Komajda i prezes PKS Sieradz Sławomir Gozdalik
Krępa to niewielka miejscowość w powiecie poddębickim. Właśnie przez
nią przebiega czterdziesta z kolei linia autobusowa uruchomiona w naszym województwie, relacji Sieradz
-Ostrów Warcki - Poddębice. I dlatego
na przystanku autobusowym w Krępie
wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński
oraz marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber opowia-
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dali, jakie korzyści mają mieszkańcy
Łódzkiego z unduszu rozwoju przewozów autobusowych. Bo właśnie
z tego rządowego wsparcia dotowane
są połączenia pozwalające zlikwidować tzw. białe plamy transportowe.
Już w 0 , czyli w roku wejścia
w życie ustawy, województwo łódzkie uruchomiło linii autobusowych.
Była to rekordowa liczba połączeń

i ion

t o lic z b a p r z y s t a n k ó w
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zorganizowanych przez jednostkę samorządu wojewódzkiego. W 0 r.
przewozy realizowane są na 0 liniach. Tym samym Łódzkie stało się
największym bene cjentem rządowego unduszu. Planowana łączna
kwota rekompensaty w roku budżetowym wynosi ponad mln zł,
w tym dopłata z unduszu ponad
,5 mln zł.

z o c na in e

- Z takich miejscowości jak Krępa mieszkańcy będą mogli dojechać
do Sieradza, by potem przesiąść się
do pociąg ŁKA i dojechać do Łodzi.
I to na jednym bilecie. Wszystkie
uruchomione przez nas linie powstały w wyniku postulatów mieszkańców i samorządowców z Łódzkiego
– mówił marszałek Grzegorz Schrieber i dodał, że walka z wykluczeniem

c e z og a

komunikacyjnym to nie tylko nowe
połączenia autobusowe, ale również
remonty dróg wojewódzkich. - Dzięki
rządowemu programowi Polski Ład
pozyskaliśmy środki na modernizację takich dróg, jak ta. Wyremontujemy łącznie 50 kilometrów dróg, by
autobusy woziły pasażerów szybko
i bezpiecznie.
AS

oe P

Projekty złożone przez samorząd województwa łódzkiego do rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej
i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej uzyskały dofinansowanie i zostaną zrealizowane.
Nasze projekty zostały tak skalibrowane, by oprócz walki z wykluczeniem
komunikacyjnym, wygenerowały nowe miejsca pracy. To ważne zwłaszcza dla
mieszkańców okolic Bełchatowa w kontekście transformacji energetycznej
na tym terenie, ale także dla mieszkańców zachodu województwa: Wielunia,
Wieruszowa czy powiatu pajęczańskiego, skąd mieszkańcy będą mogli łatwiej
dojechać do Łodzi - mówi marszałek Grzegorz Schreiber

Tę świetną dla mieszkańców Łódzkiego wiadomość przekazali podczas kon erencji na dworcu Łódź
abryczna marszałek Grzegorz
Schreiber oraz wojewoda Tobiasz
Bocheński.
- To historyczny moment - mówił marszałek Grzegorz Schreiber.
- Od chwili, gdy pojawił się program Kolej Plus i możliwość skorzystania ze środków, które gwarantował, natychmiast przystąpiłem
do budowania pomysłów pozwalających zagospodarować te środki
w naszym regionie. Udało mi się
skupić woakół województwa samorządy, którym tak, jak nam zależało,
aby walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. Stworzyliśmy swego rodzaju konsorcjum. Bełchatów,
Kleszczów, Wola Krzysztoporska,
Wieluń przystąpiły wspólnie z nami
do tego projektu, gwarantując środki
na miarę swoich możliwości. Dziś,
ku wielkiej radości nas wszystkich,
ogłaszamy, że wygraliśmy.

Łączna wartość projektów, które
w Łódzkiem zostaną zrealizowane
dzięki programowi Kolej Plus
to miliard 50 milionów złotych.
Z czego miliard 50 milionów to
do nansowanie rządowe, a pozostała
kwota to wkład marszałka województwa łódzkiego i pozostałych
uczestników konsorcjum, które wraz
z województwem stworzyły lokalne
samorządy.
Wyniki naboru do programu Kolej
Plus zostały ogłoszone 0 kwietnia.
Pula do nansowań została zwiększona z 5,6 mld zł do mld zł. Pozwoli to na realizację inwestycji.
To łącznie . 00 kilometrów linii
kolejowych. O nansowanie rywalizowało w ostatnim etapie zadań
z całej Polski. a liście wybranych
projektów są wszystkie trzy zgłoszone przez Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego. Inwestycje zakwali kowane do programu Kolej Plus zostaną zrealizowane
do 0 8 roku.
AA

Projekty zgłoszone przez
Urząd Marszałkowski WŁ
do programu Kolej Plus
- modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 między
Piotrkowem a Bełchatowem
z wydłużeniem do Bogumiłowa.
Długość modernizowanej linii
to 34,a km, długość budowanej
linii - 7,2 km
- budowa trasy łączącej linię
kolejową nr 131 (Chorzew
Siemkowice) z linią nr 181
(Wieluń). Długość budowanej
trasy - 30 km
- dokumentacja modernizacji
linii nr 25 między Tomaszowem
Mazowieckim a Skarżyskiem
Kamienną w woj. świętokrzyskim. Długość modernizowanej
linii - 88 km
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Już ponad tysiąc czterystu mieszkańców naszego województwa skorzystało z rehabilitacji
w Łódzkim Centrum Postcovidowym. - U nas pacjenci wracają do formy i do życia zawodowego
– mówią fizjoterapeuci z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi.
mogłam zrobić zaledwie parę kroków. Rehabilitację doradził mój lekarz rodzinny. Bardzo mi się tutaj
podoba, jestem już po badaniach,
wkrótce zaczynam zajęcia.
iderem projektu Łódzkie Centrum
Postco idowe - Regionalny Program
Rehabilitacji dla mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej
chorobie CO ID- jest Wojewódzki
Ośrodek Medycyny Pracy w Łodzi.
- Program cieszy się dużym zainteresowaniem, bo problemy ze zdrowiem po przebyciu CO ID- są
bardzo dotkliwe. To powikłania neurologiczne, kardiologiczne, brak siły
mięśniowej - mówi Marta Kubus,
kierownik Działu Promocji Zdrowia i Kontaktu z Klientami
w WOMP.
Program skierowany jest do aktywnych zawodowo mieszkańców
województwa

łódzkiego. Z rehabilitacji można skorzystać do roku od chwili zwolnienia
z izolacji.
- Ograniczenie wydolności zycznej i zaburzenia pamięci to zdecydowanie najczęstsze powody, dla których pacjenci się do nas zgłaszają
- wyjaśnia Magdalena Wójcicka, lekarz specjalista chorób wewnętrznych, zajmująca się pacjentami
w Łódzkim Centrum Postco idowym. - Rehabilitacja poprawia unkcjonowanie w życiu codziennym.
Część osób wymaga dalszej rehabilitacji, część leczenia. U niektórych
co id ujawnia choroby, które istniały wcześniej, a nie były leczone, np.
nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca.
Cykl zabiegów dobierany jest indywidualnie w zależności od stanu pacjenta. Pełna rehabilitacja
to 5 dni zabiegowych. Pacjenci
są podzieleni na kilkuosobowe
grupy.
- wiczenia nie są
trudne, można je

wykonywać w swoim tempie, z przerwami. ajbardziej wymiernym potwierdzeniem poprawy kondycji jest
to, że można bez problemu wejść po
schodach, przejść dłuższy dystans bez
zadyszki - wylicza Julia Jachim-Sokołowska, mgr zjoterapii z ponad
0-letnim stażem.
Ważnym aspektem rehabilitacji
jest stan psychiczny pacjenta. Łódzkie Centrum Postco idowe zapewnia również konsultacje z psychoterapeutą. Program realizowany jest
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego, nansowany ze środków uropejskiego unduszu Społecznego.
Będzie trwał
do czerwca
0 r.
OS

fot .AS

Pani Julia ma 5 lat. Bardzo ciężko przeszła CO ID- . - Trzy tygodnie leżałam w szpitalu, na szczęście
obyło się bez respiratora - opowiada.
- Po chorobie czułam się bardzo
kiepsko. Codziennie jeździłam
do lasu, żeby pooddychać świeżym powietrzem, ale

Ćwiczenia można wykonywać w swoim tempie, z przerwami

fot .AS

fot .AS

Rehabilitujemy przede wszystkim osoby czynne zawodowo, które chcą w pełni sił wrócić do pracy. Są też pacjenci, którzy przed chorobą żyli bardzo aktywnie, dbali o dietę, brali udział w maratonach, a choroba bardzo
ograniczyła ich możliwości. Pojawiły się zaburzenia rytmu serca, trudniej im złapać oddech. Pod czujnym okiem
fizjoterapeuty mogą wrócić u nas do formy – mówi Izabela Łącka-Kotras, dyrektor WOMP w Łodzi (z prawej)

Bardzo mi się tutaj podoba, jestem już po badaniach, wkrótce zaczynam zajęcia
– mówi pani Julia, jedna z pacjentek Regionalnego Programu Rehabilitacji

Jak skorzystać z rehabilitacji?
Niepotrzebne są żadne dokumenty czy zaświadczenia
o stanie zdrowia. Wystarczy jedynie potwierdzenie,
że przeszliśmy COVID-19.

Gdzie się zgłosić?
WOMP ŁCP w Łodzi
ul. Aleksandrowska 61/63
tel. 42 27 21 914; 505 511 566
Cykl zabiegów dobierany jest indywidualnie w zależności od stanu pacjenta

fot .AS

adres e-mail: lcp@wompcpl.eu

D r z w i d o k u lt u r y o t w a r t e .
c od cie…
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z archiwum FŁ. fot. Marcin Stępień

Spektakle, opery, koncerty, wystawy i filmy. Warsztaty, wykłady, lekcje
muzealne, wywiady, recenzje i książki. Wszystko za pośrednictwem smartfona lub komputera, bez
wychodzenia z domu. Tak szerokie możliwości dostępu
do oferty instytucji kultury Województwa Łódzkiego zapewnia nowatorski projekt „Drzwi do kultury”. Jedyny taki w Polsce.

Pierwszym wydarzeniem, na które można było wejść przez „Drzwi do kultury”,
był koncert walentynkowy „Kochajmy” w Filharmonii Łódzkiej

Spektakle, opery, koncerty, wystawy i filmy. Warsztaty, wykłady, lekcje muzealne, wywiady, recenzje i książki. Wszystko za pośrednictwem smartfona lub komputera,
bez wychodzenia z domu. Tak szerokie możliwości dostępu do oferty instytucji kultury województwa łódzkiego zapewnia nowatorski projekt „Drzwi do kultury”.
Jedyny taki w Polsce.
„ D rzwi do k u l tu ry” to pierwszy
taki projekt w kraju. Daje możliwość zdalnego dostępu do materiałów multimedialnych przez portal
streamingowy oparty na technologii ilmu na życzenie, jak w przypadku popularnego OD. To także
przyjemność oglądania transmisji na żywo, na przykład spektakli
i koncertów.
- Ten portal jest szansą na obcowanie z kulturą wyższą w dowol-

nym miejscu i czasie. Wierzę, że
wyznaczy nowy trend - mówi wicemarszałek województwa łódzkiego
Zbigniew Ziemba. – Zapewniamy
dostęp do wydarzeń kulturalnych
i edukacyjnych mieszkańcom województwa łódzkiego, ale także każdej osobie korzystającej z internetu, bo tłumaczenie strony pozwala
korzystać z treści obcokrajowcom.
Portal jest dostępny również na
urządzeniach mobilnych. Za jego

pośrednictwem instytucje kultury
województwa łódzkiego prowadzą działalność artystyczną, wystawienniczą i edukacyjną dedykowaną różnym grupom wiekowym.
Dostęp do części zasobów jest bezpłatny, na przykład do wernisaży,
wystaw, warsztatów, szkoleń. a
część publikowanych treści trzeba będzie kupić bilet, czyli dostęp,
j ak w przypadk u prem ier spek tak l i
teatralnych czy koncertów online.

- Drzwi do kultury to między
innymi możliwość zaprezentowania Łódzkiego jako województwa ilmowego - dodaje Sławomir
Kalwinek, wiceprezes Wytwórni
ilmów Oświatowych w Łodzi,
która odpowiada za techniczną
stronę projektu. - Dzięki portalowi
mamy możliwość pokazania
ilmów z naszych zasobów, a jako
instytucja z 0-letnią tradycją
mamy co zaprezentować.

Pierwszym wydarzeniem, na które można było wejść przez Drzwi
do kultury , był koncert walentynkowy Kochajmy w ilharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. W jego programie znalazły
się najpiękniejsze polskie utwory
romantyczne ragmenty słynnych
oper, operetek i musicali oraz rockowe hity. Koncert miał łącznie
tysiące odtworzeń.
OS

fot. Teatr Jaracza w Łodzi

z archiwum FŁ. fot. Marcin Stępień

W portalu można na przykład zobaczyć materiał z próby
do spektaklu „Kruk z Tower”, jednej z ostatnich premier
Teatru Jaracza w Łodzi
Sprawdź na: www.drzwidokultury.pl

„Drzwi do kultury” to platforma, na której można znaleźć materiały
instytucji prowadzonych przez samorząd województwa łódzkiego.
Za jej pośrednictwem odwiedzimy wirtualnie:
Teatr Wielki w Łodzi
Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi
Filharmonię Łódzką im. Artura Rubinsteina
Muzeum Sztuki w Łodzi
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
Łódzki Dom Kultury
fot. PiW

Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Sprawdź na: www.drzwidokultury.pl

Ten portal jest szansą na obcowanie z kulturą wyższą w dowolnym miejscu i czasie – mówił
wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba podczas prezentacji „Drzwi do kultury”

z o ie z od i ognia

www.lodzkie.pl

Ze Zbigniewem
Bródką, mistrzem
olimpijskim
w łyżwiarstwie
szybkim z Soczi 2014,
młodszym kapitanem
w Państwowej Straży
Pożarnej w Łowiczu rozmawia
Maciej Mroczyński.

Zdobył pan złoto olimpijskie, Puchar wiata, czuje się pan zawodnikiem spełnionym
- Jak najbardziej. Marzeniem każdego sportowca jest pojechać na
igrzyska olimpijskie. Tak się zaczynała również moja droga. Bardzo
chciałem pojechać już do Turynu
w 006 roku, bo była taka szansa.
Wykluczyła mnie kontuzja. Obiecałem sobie, że zakwali ikuję się
na następne igrzyska w ancou er. I udało się. Z kolei na igrzyska w Soczi chciałem pojechać po
coś więcej niż udział. Marzeniem
było zdobycie medalu. Zdobyłem
dwa. Pamiętne złoto na 500 metrów i brąz w biegu drużynowym.
Dlatego jestem spełniony. Wcześniejszy puchar świata i dwa rekordy Polski dopełniły ten sukces.

- Rozpoznawalność była odczuwalna na każdym kroku. Bywało, że ludzie wchodzili za mną
do sklepu, żeby zobaczyć, co wkładam do koszyka. Podczas pracy też
zdarzały mi się różne sytuacje, na
zasadzie dobrze, że akurat tutaj się
pali, bo przyjechał Bródka. Było to
trochę dziwne, nie wiedziałem, jak
reagować. Z czasem się przyzwyczaiłem, że ktoś się cieszy, że mnie
spotkał. Dziś, z perspektywy czasu,
z tego się śmieję. Zawsze mówię,
że jako strażak przyjeżdżałem ratować życie, ale potem, po akcji,
jak ktoś chciał pamiątkowe zdjęcie lub autogra , to oczywiście
nie robiłem problemów.
zy pana sukcesy przełożyły
się na wzrost zainteresowania łyżwiarstwem szybkim
w regionie
- Kiedy wróciłem z Soczi,
w Polsce było za ciepło na
łyżwy, ale as altowe nawierzchnie dojazdówek
do autostrady zapełniły się
dziećmi na rolkach. Taka
mała bródkomania się
zaczęła. To było zaskakujące. Od kolegów,
z którymi się ściga-

ak wyglądało życie po sukcesie w Soczi Ponoć ani
przychodzili na pożary,
żeby pana zobaczyć
na żywo.

z
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fot. arch. prywatne

iedawno ogłosił pan zako czenie
kariery. Zdążył pan już zatęsknić
za lodem
- Minęło za mało czasu, żeby poczuć tęsknotę. Ale wiem, że gen
sportu będzie w moim życiu chyba
do końca. Tak zostałem wychowany i tak wychowuję córki. Z czasem na pewno zacznie mi brakować
rywalizacji, myślę, że jakoś ją sobie zastąpię. Mam dużo możliwości i bogate doświadczenie. Tutaj
nie będzie pustki.

cz i na z
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wraz z kolejnymi kontuzjami,
które miały miejsce po Soczi.
W sporcie nie wszystko jest kolorowe, ale osiągnięcie zakładanych
celów pozwala zapomnieć o chwilach zwątpienia.
łem, a którzy już byli
trenerami, słyszałem, że nagle ich grupy się
podwoiły, potroiły.
Byli wdzięczni, czuli,
że ich praca ma sens. Sukcesy sportowców, które motywują dzieci, są potrzebne
Miewał pan chwile zwątpienia
w karierze sportowej
- Takich momentów było wiele, bo
sport to nie tylko sukcesy i medale. Kiedy walczyłem o awans na
igrzyska do Turynu, miałem problem z kolanem i dopiero po operacji zacząłem dochodzić do
siebie. ormę złapałem na koniec sezonu, kiedy już było po
turnieju. To było przykre. Musiałem sobie przetłumaczyć, że
przede mną praca i walka o awans
na kolejne igrzyska. Takie chwile zdarzały się też później

akie są pana plany na przyszłość Wiemy, że przygotował
pan biogra ię „Zbigniew Bródka
najszybszy strażak świata”
- Książka ukazała się w kwietniu.
Chciałem, żeby zamykała się równo z moją karierą, więc ostatni rozdział dotyczy niedawnych igrzysk
w Pekinie. Jest to dla mnie rzecz
ważna i cieszę się, że będzie można poczytać trochę więcej na mój
temat. Pracuję w Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu i to się nie
zmieni. Poza tym chciałbym zostać przy łyżwiarstwie. Jeszcze nie
wiem w jakiej ormie, pomysłów
jest sporo, Chciałbym dzielić się
wiedzą i umiejętnościami. Myślę,
że wszystko wyjaśni się w najbliższych miesiącach.

Od 2010 roku Zbigniew Bródka
pracuje w jednostce
ratowniczo-gaśniczej Państwowej
Straży Pożarnej w Łowiczu

Zbigniew Bródka to najbardziej utytułowany polski panczenista, mistrz olimpijski i brązowy medalista z Soczi (2014),
olimpijczyk z Vancouver (2010), Soczi (2014), Pjongczang (2018) i Pekinu (2022). Jest pierwszym Polakiem,
który zdobył Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim (na dystansie 1500 m). Na koncie ma także brązowy medal
mistrzostw świata w 2013 roku w Soczi w biegu drużynowym. Mieszka w Domaniewicach w powiecie łowickim
fot. arch. prywatne

fot. arch. prywatne

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ,
ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ,
Що потр бно зробити, щоб записати дитину
ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ
до школи у Польщ ?

• Збер ть документи про попереднє навчання дитини (атестати, дов дки тощо).
Що потр
Якщо
у вас їхбно
немаєзробити,
– напиш тьщоб
заяву записати
про загальну дитину
к льк сть зак нчених рок в
навчання
з зазначенням
в якому навчалася дитина.
до школи
у Польщ закладу,
?
• Зв'яж ться з вибраною вами польською школою подайте заяву про
прийняття
у школу. Рпро
шення
про прийняття
приймає
• Збер ть документи
попереднє
навчання
дитинидиректор.
(атестати, дов дки тощо).
Якщо у вас їх немає – напиш ть заяву про загальну к льк сть зак нчених рок в
•навчання
Початкова
школа в район
, де ви в
живете,
повинна прийняти
з зазначенням
закладу,
якому навчалася
дитина. вашу дитину.
Інш початков та середн школи приймають д тей у м ру наявност в льних
сць. ться з вибраною вами польською школою подайте заяву про
•мЗв'яж
прийняття у школу. Р шення про прийняття приймає директор.
• Якщо у вибран й школ в даному клас немає м сць, зв’яж ться з управл нням
ни, в як й школа
ви живете,
попрос
тьживете,
вказатиповинна
школу, яку
ваша дитина
зможе
•гм
Початкова
в район
, де ви
прийняти
вашу дитину.
в дв дувати.
Інш
початков та середн школи приймають д тей у м ру наявност в льних
м сць.

щоу вибран
має право
дитина
в школ
в Польщ
?
•На
Якщо
й школ ваша
в даному
клас немає
м сць, зв’яж
ться з управл
нням
гм ни, в як й ви живете, попрос ть вказати школу, яку ваша дитина зможе
в дв дувати.
• Навчання д тей молод у в ц 7-18 рок в у державних школах безкоштовне.
Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для прийняття до школи.
На що має право ваша дитина в школ в Польщ ?

• Для учн в, як недостатньо волод ють польською мовою, школа орган зовує
додатков безкоштовн уроки польської мови. У школ також можуть бути
створен
т. зв
п дготовч
• Навчання
д тей
молодв уддв лення.
ц 7-18 рок в у державних школах безкоштовне.
Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для прийняття до школи.
• Іноземн учн можуть скористатись корекц йними заняттями з навчальних
•предмет
Для учнв.в, як недостатньо волод ють польською мовою, школа орган зовує
додатков безкоштовн уроки польської мови. У школ також можуть бути
•створен
Учн та їх
батьки
можуть
розраховувати
на психолого-педагог чну допомогу
т. зв
п дготовч
в дд
лення.
у зв'язку з м грац йним досв дом, надану, зокрема, психологами, педагогами
терапевтами.
• педагог
Іноземнчними
учн можуть
скористатись корекц йними заняттями з навчальних
предмет в.
•Пам’ятайте,
Учн та їх батьки
можутьше
розраховувати
на психолого-педагог
чну допомогу
що найголовн
– це ваша безпека
безпека ваших близьких.
у зв'язку з м грац йним досв дом, надану, зокрема, психологами, педагогами
педагог
чними
терапевтами.
Вся
оф ц йна
нформац
я щодо прав ноземц в на територ ї Республ ки Польща
знаходиться за адресою:
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina
Пам’ятайте, що найголовн ше – це ваша безпека безпека ваших близьких.
за адресою
електронної
Вся оф ц йна нформац
я телефону:
щодо прав ноземц
в на
територ їпошти:
Республ ки Польща
за номером
ukraina-szkola@mein.gov.pl
34 74 708
знаходиться за +22
адресою:

Додаткову нформац ю
можна отримати:

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Додаткову нформац ю
можна отримати:

за номером телефону:
+22 34 74 708

за адресою електронної пошти:
ukraina-szkola@mein.gov.pl

radny niezrzeszony

klub radnych PiS

województwo łódzkie wspiera przedsiębiorców

