Będziemy ogrodem Polski

Rozpoczęła się realizacja projektu „,Zazieleniamy Łódzkie”.
W puli jest 5 milionów złotych, między innymi na tworzenie
Strona 2
przestrzeni zielonych.

W Łódzkiem dużo bezpieczniej

76 milionów złotych na budowę obwodnic ważnych dla
mieszkańców. Inwestycje zostały wsparte z Rządowego
Strona 11
Programu Rozwoju Dróg.

Nasz region to raj dla rowerzystów

Samorząd województwa łódzkiego przygotował ponad 100
tras rowerowych. Dzięki nim można zaplanować nawet długie
Strona 12
wyprawy.
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Powiaty: łaski, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski

To były emocje! Mali szachiści z całego
regionu zmierzyli się w wielkim finale
Turnieju o Puchar Marszałka Województwa
Łódzkiego. To zwieńczenie projektu
„,Łódzkie gra w szachy”.

Strona 5
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POWIATY: ŁASKI, PABIANICKI, PAJĘCZAŃSKI, PODDĘBICKI, SIERADZKI, WIELUŃSKI, WIERUSZOWSKI, ZDUŃSKOWOLSKI
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fot. SEB

region w ten sposób, zazielenić go,
sprawić, by był jeszcze piękniejszy
niż jest - mówi marszałek Grzegorz
Schreiber.
Część projektu dla samorządów ma formę konkursu. Zarząd
województwa przeznaczył na to
3 miliony złotych. To pieniądze
na zakładanie lub uatrakcyjnianie
przestrzeni zielonych: ogrodów,
parków, skwerów, kwietnych alei.
Na tworzenie terenów rekreacyjnych z funkcjami ścieżek edukacyjnych, zielonych placów zabaw
i przystanków czy elementów zielonej infrastruktury, np. ścian wertykalnych, zielonych dachów na budynkach użyteczności publicznej.
Na każdy z takich pomysłów można otrzymać do 150 tysięcy złotych.
Projekty muszą zostać zrealizowane
w 2022 roku.
Kolejne 2 miliony złotych Zarząd
Województwa Łódzkiego przeznaczył na działania edukacyjne poświęcone popularyzacji przyrody.
Będą to między innymi konkursy
dla dzieci i młodzieży, festyny i wycieczki przyrodnicze dla mieszkańców prezentujące piękno naszego
regionu.
AA, JG

Zazieleniamy Łódzkie to element większego projektu nazwanego Łódzkie Ogrodem Polski

W Białej koło Zgierza
zainaugurowany został
projekt Zazieleniamy
Łódzkie.

Zazieleniamy Łódzkie to element większego projektu, nazwanego Łódzkie Ogrodem Polski.
Jego celem jest zachęcanie samorządów, instytucji publicznych
oraz mieszkańców naszego regionu
do tworzenia przestrzeni zielonych.
- Chciałbym, żebyśmy zaczęli postrzegać Łódzkie jako ogród
Polski. Chcę pomóc urządzić nasz

onor dla samorządowc w

Podczas inauguracji projektu mieszkańcy gminy Zgierz otrzymali sadzonki drzew

fot. SEB

Jak podkreślił podczas inauguracji
projektu Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego,

to właśnie w Białej zasadzone zostały pierwsze dęby, symbole siły
i jedności.
- Chcemy zasadzić w całym regionie przynajmniej 15 tysięcy drzew
i krzewów - zapowiedział marszałek, który posadził dęby w towarzystwie wiceprzewodniczącego
Sejmiku Województwa Łódzkiego
Zbigniewa Linkowskiego.

Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie odebrał w Belwederze
z rąk prezydenta Andrzeja Dudy podczas uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Podczas gali prezydent Andrzej Duda podkreślił znaczenie
współpracy między władzami centralnymi i lokalnymi

W trakcie uroczystości prezydent podziękował za służbę publiczną i ciężką pracę na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Mówił, że
samorządowcy, tworząc małe ojczyzny, budują dobrobyt całej Polski.
Dodał też, że powinni rozumieć potrzebę synergii pomiędzy działaniem
władz centralnych i lokalnych, żeby
Polska mogła się rozwijać szybciej,
wydajniej i sprawniej.
Andrzej Duda podziękował samorządowcom także za ostatnie miesiące pomocy uciekającym przed wojną
Ukrainkom i Ukraińcom. - Zdaliście

egzamin. Zobaczyliśmy coś, co nazywa się prawdziwą subsydiarnością - powiedział i dodał, że władze
samorządowe wykorzystały swoje
doświadczenia i serce, żeby pomóc
w dziejowej próbie, jakiej Polska i Polacy zostali poddani i która ustanowi
nową jakość w relacjach pomiędzy
Polską i Ukrainą.
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego prezydent wręczył odznaczenia państwowe blisko stu osobom
zasłużonym w działalności na rzecz
rozwoju samorządu terytorialnego.
Między innymi Srebrny Krzyż Za-

sługi otrzymał Józef Duda, wieloletni
radny gminy Słupia i radny powiatu
skierniewickiego, Mateusz Kamiński, burmistrz Rzgowa, Piotr Wołosz,
starosta łaski. Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości odznaczony
został Krzysztof Jażdżyk, prezydent
Skierniewic.
Przedstawicielom miejscowości,
które w tym roku zyskały prawa miejskie, prezydent Andrzej Duda wręczył
polskie agi. W tym gronie znalazł się
Patryk Kołosowski, zastępca burmistrza Bolimowa.
BG
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Dobre dla mieszkańców regionu wieści o pieniądzach z Polskiego Ładu marszałek Grzegorz Schreiber przekazał podczas spotkania w miejscowości
Wrzeczko. Wzięli w nim udział samorządowcy z powiatu łowickiego, którzy również pozyskali dotacje. Marszałek wręczył im symboliczne czeki

2,3 miliarda złotych otrzymają samorządy z naszego województwa w drugiej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
To kolejne rekordowe wsparcie dla Łódzkiego w ramach współpracy z rządem PiS. Poprzedni rekord padł… podczas pierwszej edycji Polskiego Ładu.
czterech trzyczłonowych zestawów
elektrycznych, co pozwoli powiększyć bazę taboru kolejowego.
W spotkaniu we Wrzeczku wzięli udział samorządowcy z powiatu
łowickiego, którzy również pozyskali dotacje z programu Polski Ład.

Marszałek wręczył im symboliczne
czeki. Otrzymane pieniądze gminy
będą mogły inwestować w rozwój
infrastruktury - rozbudować sieć
wodociągową, budować sale gimnastyczne czy modernizować oczyszczalnie ścieków.

mld zł

Wyniki drugiej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład premier Mateusz
Morawiecki ogłosił 30 maja. W tej
odsłonie Programu wszystkie samorządy, które złożyły chociaż jeden wniosek, otrzymały dotacje na
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W pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, rozstrzygniętej pod koniec października, mieszkańcy naszego województwa otrzymali 1,8 miliarda złotych. Samorząd województwa łódzkiego
pozyskał wówczas 94 mln zł na rozbudowę systemu komunikacyjnego. To dwa projekty. Pierwszy polega
na modernizacji nawierzchni 150 km dróg wojewódzkich wraz z poboczami, drugi to zakup 20 autobusów
hybrydowych oraz systemu biletowego dla przewoźników. 27-osobowe autobusy mają łączyć małe miejscowości z siecią połączeń kolejowych w Łódzkiem.

fot. PW

Samorząd wojewódzki tym razem otrzymał 95 mln zł. Prawie
65 mln zł na zakup taboru kolejowego i 30 mln zł na poprawę bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich. Te dobre dla mieszkańców
regionu wieści marszałek Grzegorz
Schreiber przekazał w miejscowości Wrzeczko w powiecie łowickim. Miejsce nie było przypadkowe.
To właśnie tutaj - dzięki pieniądzom
z Polskiego Ładu - zbudowany zostanie chodnik wzdłuż 2,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 70 . To inwestycja ważna
dla lokalnej społeczności, bo droga
jest tu wyjątkowo ruchliwa.
- Wybraliśmy to miejsce po to,
by wszyscy zobaczyli, jak bardzo
potrzebujemy poprawy bezpieczeństwa na drogach - mówił marszałek Grzegorz Schreiber. - Myślę, że
w imieniu wszystkich samorządowców w naszym regionie mogę powiedzieć dziękujemy , adresując
te słowa do rządu Prawa i Sprawiedliwości, dzięki któremu olbrzymie
środki finansowe trafiają ponownie
do województwa łódzkiego.
30 milionów zł otrzymanych
z Polskiego Ładu Samorząd Województwa Łódzkiego zainwestuje
w poprawę bezpieczeństwa na drogach w 150 miejscach. Powstaną
chodniki, przejścia dla pieszych, sygnalizacje świetlne. 65 mln złotych
zostanie przeznaczonych na zakup

Dzięki pieniądzom z Polskiego Ładu we Wrzeczku zbudowany zostanie chodnik
wzdłuż fragmentu ruchliwej drogi wojewódzkiej nr 704

budowę lub modernizację między
innymi dróg, szkół czy inwestycje
w wodociągi i sieci kanalizacyjne.
W tej edycji bezzwrotne dofinansowanie otrzymało blisko 5 tysięcy wniosków.
OS, AS

D o datko we
mln e ro
dla dzkie o

Ta imponująca kwota powiększa
pulę pieniędzy unijnych
do wykorzystania w naszym
województwie na najbliższe lata
do ponad 2,7 mld euro.
Pieniądze można dopisać do budżetu
województwa dzięki uzgodnieniom
rządu z Komisją Europejską oraz z samorządowcami. Jak zapowiada marszałek Grzegorz Schreiber, główne
wzmocnienie będzie dotyczyło polityki społecznej. Na te cele zapisanych
zostało 3,5 mln euro. Zwiększy się
też pula na Fundusz Sprawiedliwej
Transformacji - o , mln euro.
- Nasz wynik już wcześniej był dobry, a będzie jeszcze lepiej mówi
Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. - Dzięki zmianom program Fundusze Europejskie
dla Łódzkiego na lata 2021-2027 wyniesie dokładnie 2 mld 72 mln euro.
To olbrzymie środki.
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K aretki dl a o b wo dó w partnerskic h
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Będą wsparciem w ratowaniu
zdrowia i życia mieszkańców
ogarniętej wojną Ukrainy, posłużą
do ratowania żołnierzy walczących
z rosyjskim najeźdźcą. Urząd
Marszałkowski oraz Wojewódzka
Stacja Ratownictwa Medycznego
w Łodzi podarowały Ukrainie cztery
dobrze wyposażone ambulanse.
- C hc emy, b y nasz e p og otow ie oraz
możliwości, które mamy w ramach
Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego były wsparciem dla mieszkańców Ukrainy i dla walczących tam
żołnierzy ukraińskich. Dlatego postanowiliśmy przekazać w pełni wyposażone karetki do naszych obwodów
partnerskich - mówi wicemarszałek Piotr Adamczyk.
Pierwsza karetka
wyruszyła 1 maja
do obwodu winnickiego. Samochód
został przekazany Regionalnemu
Centrum Ratownic tw a w W innicy. W obwodzie
winnickim mieszka ponad 1,5 mln osób.
Jak policzyły tamtejsze władze,
schroniło się tam także ponad 170 tys.
mieszkańców obszarów, w których
wojna ma najbardziej dramatyczny
przebieg. W razie potrzeby ambulans
zostanie również wykorzystany w pracy Zakładu Medycyny Katastrof, który
zapewnia transport i ewakuację oﬁar
działań rosyjskiego agresora.

W następnych tygodniach ambulanse pojechały do kolejnych obwodów: czerniowieckiego, wołyńskiego i odeskiego. Wszystkie karetki
były załadowane po dach darami: kocami, środkami
hig ienic z nymi, materiałami opatrunkowymi.

Przekazanie karetki dla Winnicy

Ambulanse zostały wyposażone jak każdy profesjonalny zespół ratownictwa medycznego w Polsce,
między innymi w nosze, deﬁbrylatory, respiratory, pulsoksymetry.
Są w pełni przygotowane, aby udzielać pomocy w większości przypad-

ków nagłego zagrożenia
życia. Co ważne, zostały wyposażone w sprzęt
do tamowania krwotoków,
bardzo ważny na polu walki.
Auta zostały sprawdzone przez mechaników WSRM. - To dobry sprzęt,
jeszcze długo posłuży na Ukrainie
- dodaje Krzysztof Janecki, dyrektor
WSRM.
AA

Karetka dojechała do obwodu wołyńskiego

fot. AS

osłowie chwalą dzkie

Parlamentarzyści z Podkomisji Stałej do spraw Wykorzystania
Środków z Unii Europejskiej z uznaniem przyglądali się,
jak w województwie łódzkim inwestowane są unijne
pieniądze.
Posłowie, którzy monitorują wykorzystanie środków europejskich
w regionach, obradowali w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego WŁ
23 maja. Zaprosił ich zasiadający
w komisji poseł Piotr Polak.
- Chcę zaprezentować najciekawsze inwestycje Łódzkiego oraz sposoby wsparcia przedsiębiorców w naszym regionie mówił poseł Polak.
- Pokażemy Łódzką Kolej Aglomeracyjną, Uniejów i Tum, czyli największe inwestycje zrealizowane
przy współudziale pieniędzy unijnych, ale też przedsiębiorstwa przetwórcze z Błaszek, Wieruszowa czy
Dmosina, które pozyskały unijne
wsparcie.

Sytuację Łódzkiego przedstawił
wicemarszałek Piotr Adamczyk, który podkreślił, że oprócz potężnych
inwestycji, jak budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej czy odbudowa
linii tramwajowych, bardzo ważne
dla regionu było tworzenie żłobków
i przedszkoli.
- To wsparcie przekładające się
na możliwość powrotu rodziców
na rynek pracy - zaznaczał. Wśród
ważnych inwestycji wicemarszałek
Adamczyk wymienił też dotacje dla
Centrum Przetwórstwa Produkcji
Ogrodniczej w Skierniewicach czy
tworzenie boisk i sal gimnastycznych
przy szkołach dzięki współpracy z ministerstwem funduszy unijnych.

Po posiedzeniu w sali obrad Urzędu Marszałkowskiego poseł Piotr Polak (pierwszy z prawej w pierwszym rzędzie) zaprosił posłów
w teren. Pierwszą stacją było Zaplecze Techniczne ŁKA przy ul. Lawinowej w Łodzi. Gości oprowadzali
wicemarszałek Piotr Adamczyk (trzeci z lewej) Janusz Malinowski, prezes ŁKA (drugi z prawej w pierwszym rzędzie)
Wicemarszałek podkreślił wysoki odsetek wykorzystania pieniędzy
unijnych z mijającej perspektywy ﬁnansow ej oraz z aaw ansow anie w ojewództwa w przygotowanie do realizacji nowej.
Potwierdzał to obecny na obradach
Piotr Zygadło, dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Opera-

cyjnych w Ministerstwie Funduszy
i Polityki Regionalnej.
- Łódzkie zakontraktowało
95 procent środków unijnych - mówił. Beneﬁcjentów środków unijnych
z Łódzkiego chwalił również za wykorzystywanie pieniędzy z programów krajowych. Nabory na doﬁnansowanie w tych konkursach odbywały

się na szczeblu centralnym, w ministerstwach.
- Łódzkie jest pod tym względem
ewenementem, bo wykorzystano tutaj
tyle samo pieniędzy z programów
krajowych, co z regionalnych, to znaczy około 11 miliardów złotych - dodał Piotr Zygadło.
JG
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Blisko 80 uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych
i zerówek w przedszkolach z całego województwa zmierzyło
się w wielkim finale Turnieju o Puchar Marszałka
Województwa Łódzkiego. To zwieńczenie projektu„
,,Łódzkie gra w szachy”, którego pomysłodawcą
jest Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

fot. PW
fot. PW

Mali zawodnicy byli świetnie przygotowani do rywalizacji

fot. PW

Rywalizacja dawała sporo satysfakcji

O to prestiżowe trofeum walczyło w sumie ponad 550 szachistów.
Na ﬁnał do Teatru Wielkiego w Łodzi przyjechali najlepsi. Kibicowali im szachowi instruktorzy, czyli
nauczyciele wyszkoleni w ramach
projektu Łódzkie gra w szachy ,
oraz rozentuzjazmowani rodzice.
- Szachami zainteresowałem się
półtora roku temu. Dzięki zajęciom
w szkole gram coraz lepiej - mówił
w trakcie rozgrywek Michał ze Zgierza, uczeń klasy trzeciej. - Dobrze
mi idzie. Wygrałem już dwie partie,
liczę na miejsce w pierwszej trójce
turnieju.
Turniejowi towarzyszyły wielkie
emocje. Wybuchy radości po zwycięstwach przeplatały się ze łzami
z powodu porażek.
- Szachy to nie tylko świetna zabawa, one pomogą wam w różnych
sytuacjach życiowych, pomogą wam

w szkole. Bardzo wam gratuluję,
dla mnie wszyscy jesteście zwycięzcami. A łzy, które się tu pojawiały
z powodu porażki, są naturalnym elementem rywalizacji w każdym sporcie - mówił do małych szachistów
marszałek Grzegorz Schreiber podczas wręczania nagród laureatom.
Wszyscy młodzi szachiści dostali
upominki od Urzędu Marszałkowskiego. Marszałek podziękował też
za zaangażowanie nauczycielom, którzy wzięli udział w projekcie Łódzkie gra w szachy , za wprowadzenie
dzieci w świat królewskiej gry. Zapowiedział także, że projekt będzie
kontynuowany.
- Chcę, aby był nie tylko kontynuowany, ale i rozwijany. eby Łódzkie
stało się miejscem, gdzie naprawdę
gra się w szachy - dodał Grzegorz
Schreiber.
AA

Projekt „,Łódzkie gra w szachy” został sfinansowany przez Samorząd Województwa
Łódzkiego i zrealizowany przez Urząd Marszałkowski we współpracy z Centrami Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach, Łodzi, Sieradzu, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim.
Jego ideą jest promowanie nauki gry w szachy w szkołach podstawowych i przedszkolach. Rozpoczął się w 2021 roku. Okazał się świetnym posunięciem i trafił na podatny
grunt. Świadczy o tym chociażby fakt, że zgłosiło się do niego 161 placówek oświatowych: 49 przedszkoli i 112 szkół. Placówki zakwalifikowane do projektu zyskały wyposażenie pracowni szachowych. Uczestnikami projektu byli uczniowie klas I-III szkół
podstawowych i zerówek w przedszkolach oraz nauczyciele, którzy zdobyli kompetencje
pozwalające uczyć dzieci królewskiej gry. W roku szkolnym 2020/2021 w projekcie
udział wzięło 180 nauczycieli.
We wrześniu 2021 r. w placówkach biorących udział w projekcie powstało 26 kół
szachowych. Jednocześnie CRE przyjęły kolejnych nauczycieli, których uczyli trenerzy
wyszkoleni wcześniej. W tym roku szkolnym w projekcie wzięło udział 72 nauczycieli
- 24 trenerów i 47 kursantów. Łącznie odbyło się ponad 1200 godzin szkoleń dla nauczycieli oraz ponad 1200 godzin zajęć szachowych dla dzieci.
Obecnie projektem objętych jest ponad 610 uczniów i przedszkolaków. W budżecie
województwa łódzkiego na 2022 rok przeznaczono na ten cel 300 tys. zł.

Laureaci Turnieju o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego
Przedszkolaki

Uczniowie klas I-III w szkołach podstawowych

dziewczęta:

dziewczęta:

1. Katarzyna Adamczewska

1. Amelia Czajka

2. Zofia Dynowska

2. Michalina Krajewska

3. Magdalena Grochowska

3. Julia Stolarczyk

chłopcy:

chłopcy:

1. Tomasz Adamczewski

1. Kamil Łaszewski

2. Jakub Czajkowski

2. Michał Szewczyk

3. Franciszek Kosior

3. Adam Krakowski

Niepubliczne Przedszkole ,,U Aniołów”
w Zgierzu
Niepubliczne Przedszkole „,U Aniołów”
w Zgierzu
Niepubliczne Przedszkole ,,U Aniołów”
w Zgierzu

Przedszkole nr 117 w Łodzi
Przedszkole nr 117 w Łodzi
fot. PW

Puchary i nagrody laureatom turnieju wręczył Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego

Niepubliczne Przedszkole ,,U Aniołów”
w Zgierzu

SP w Szydłowie

Zespół Szkół Społecznych
Towarzystwa Przyjaciół Zgierza
SP nr 6 w Kutnie

SP nr 6 w Kutnie
SP w Szydłowie

SP nr 8 w Zgierzu
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Gorący rosół paruje z talerzy,
schabowe skwierczą na patelni.
Dorośli i dzieci siadają do stołu.
Nagle gwar rodzinnych rozmów
zagłusza dźwięk strażackiej
syreny. Przy stole rozdzwania się
telefon za telefonem. Większość
zebranych zrywa się na równe
nogi, bo ktoś czeka na pomoc.
Tak wyglądało wiele świątecznych
spotkań rodziny Rytychów z Przygłowa w gminie Sulejów. Rodziny,
w której prawie wszyscy służą
w Ochotniczej Straży Pożarnej.

fot. Arch. prayw.

służy też rodzeństwo Michała Rytycha i ich dzieci. Siostra Barbara Marecka od lat odnosi sukcesy w pożarniczych konkursach fotograﬁcznych
i plastycznych, a brat Władysław jest
kustoszem sali pamięci jednostki, która powstała w 191 roku. Strażacką
rodzinę tworzą również dzieci pani
Barbary: Małgorzata, Michał i Ania,
autorka książki o jednostce, oraz dzieci pana Władysława: Rafał, Marta
i Łukasz z żoną Martyną.
- Rafał mieszka najdalej, bo w Barkowicach, ale jak wyje syrena, to zawsze zdąży dojechać - chwali pan
Michał.
Rytychowie żyją w rytm strażackiej syreny. Na jej dźwięk wybiegają
z domów, podrzucając dzieci babci
Mariannie, żonie pana Michała.
- Mama nie należy do jednostki, ale
pełni bardzo ważną rolę, bo ktoś musi
zostać na miejscu, gdy wszyscy jadą
pomagać śmieje się Jakub Rytych.

Sprawy jednostki stanowią temat
każdego rodzinnego spotkania. Bywa
też, że święta i inne uroczystości są
przerywane wezwaniem. Ostatnio
pierwsze do wozów dobiegają druhny. - Dziewczyny bardzo się angażują - podkreśla Bartłomiej Kolasiński. - Na 1 6 wyjazdów z ubiegłego
roku, brałem udział w 110. ona Aneta w 103.

W strażackim duchu dorasta też
najmłodsze pokolenie. Starsze wnuki
pana Michała należą do młodzieżowej drużyny pożarniczej, młodsze już
mówią, że pójdą w ślady rodziców.
- Straż to nasza pasja i życie,
które wybraliśmy - mówi z dumą
Michał Rytych.
KW

Jednostka OSP Przygłów.
Drugi od lewej Władysław Rytych, szósty od lewej jego brat Józef

fot. Arch. pryw.

W tej rodzinie nawet śluby mają strażacką oprawę

Życie rodziny Rytychów podporządkowane jest służbie w ochotniczej straży pożarnej

fot. AS

W OSP Przygłów do akcji jeździ
3 strażaczek i strażaków. Aż siedemnaścioro z nich to członkowie
rodziny Rytychów. Straż pożarna jest
dla nich rodzinną tradycją. Wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu od
nieżyjącego już Grzegorza Rytycha.
Był on nie tylko jednym z założycieli jednostki w Przygłowie, ale też
wypożyczał do akcji swojego konia.
Potem Bogu na chwałę, ludziom na
pożytek służyli jego synowie Józef
i Władysław, wnuki, prawnuki, a teraz praprawnuki. Najmłodsze pokolenie jeszcze w straż się bawi, ale

za chwilę dołączy do rodziców, cioć
i wujków.
- Najmłodsza wnuczka ma roczek,
ale już rozpoznaje dźwięk syreny
- śmieje się Michał Rytych, wnuk
Grzegorza, a dziś senior rodu z Przygłowa.
W gotowości są dzień i noc. Mieszkają blisko siebie i ramię w ramię
jeżdżą do pożarów, wypadków i innych wezwań. W tej rodzinie strażacką oprawę mają nawet śluby. Do
kościoła młodzi jadą zabytkowym
wozem pożarniczym, a pan młody
do ołtarza idzie w mundurze. Z pięciorga dzieci Michała Rytycha, który
przez ćwierć wieku był naczelnikiem
jednostki, a od 2 lat jest jej wiceprezesem, tylko jedna córka, Magda, nie
jeździ do akcji. Bo wyprowadziła się
do Wrocławia. - Ale jej dzieci, jak tu
przyjeżdżają, to biorą udział w zawodach mówi dumny dziadek.
Pozostali: Agnieszka Abratkiewicz, Kasia Skowrońska z mężem
Łukaszem, Aneta Kolasińska z mężem Bartkiem, obecnie naczelnikiem
jednostki, i Jakub Rytych są czynnymi druhami. A jedyny syn pana Michała - Jakub, jest zawodowym strażakiem. Był komendantem miejskim
PSP w Piotrkowie. W OSP Przygłów

fot. AS

cerze w loriana wi owali
w omaszowie
28 maja strażacy - zawodowcy i ochotnicy - wzięli udział
w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka połączonych z jubileuszem
30-lecia Państwowej Straży Pożarnej w Polsce. Były wyróżnienia,
awanse i podziękowania za to, że dzięki ich służbie mieszkańcy
województwa mogą spać spokojnie.

Główna część uroczystości odbyła się na placu Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele św. Antoniego Padewskiego, którą odprawił bp Ireneusz Pękalski. Po mszy pododdziały,
prowadzone przez orkiestrę OSP
w Kwiatkowicach, przemaszerowały na plac Tadeusza Kościuszki.
Tu zorganizowano część oficjalną
strażackiego święta. Wzięli w niej
między innymi udział posłowie:

Antoni Macierewicz, Piotr Polak,
Robert Telus i Grzegorz Lorek. Wojewódzki Dzień Strażaka zakończyła defilada pododdziałów straży zawodowej i pocztów sztandarowych
OSP. Ostatnim akcentem obchodów
był pokaz gaszenia pożaru domowego, czyli garnka z wrzącym
olejem.
KW
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o r prz kład w korz s ania w d ermaln ch

W Sieradzu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała o zwiększeniu puli rządowych pieniędzy na geotermię w Polsce.
Zrobiła to w naszym regionie, bo województwo łódzkie jest świetnym przykładem pomyślnego inwestowania w zieloną energię.

fot. PW

W konferencji dotyczącej zwiększenia rządowego wsparcia na wykorzystanie wód termalnych wzięli udział minister Anna Moskwa oraz marszałek Grzegorz Schreiber
Program Udostępnianie wód termalnych w Polsce jest realizowany
przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pula przeznaczonych na ten cel funduszy zostanie zwiększona z 300
do 0 mln zł, a w drugim, aktualnym, naborze z 70 do 250 mln zł.
Tę dobrą informację minister Anna
Moskwa przekazała w maju w Sieradzu, gdzie trwa budowa nowej
ciepłowni miejskiej. Podstawowym
paliwem będzie tu ciepło pozyskiwane z ziemi oraz biomasa.

- Każdy samorząd może liczyć na
stuprocentowe dofinansowanie części badawczej, która pozwala ocenić, jaki jest potencjał inwestycji.
Jeśli rokowania są dobre, realizowana jest sama inwestycja związana z geotermią - wyjaśniła minister
Moskwa.
Konferencja w sprawie zwiększenia rządowego wsparcia na wykorzystanie wód termalnych nieprzypadkowo została zorganizowana
w Sieradzu. Realizowany tu projekt
geotermalny został dobrze przy-

gotowany, a województwo łódzkie
może być dla innych przykładem
mądrego inwestowania w zieloną
energię.
- Nasza Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest pierwszą spółką kolejową
w kraju, która już w trzydziestu procentach jest zasilana zieloną energią. Docelowo będzie w stu procentach. Mamy również znane w całym
kraju baseny geotermalne w Uniejowie. Teraz, dzięki rządowemu programowi, mieszkańcy Sieradza będą
korzystać z geotermii ogrzewając

swoje mieszkania - mówił w Sieradzu Grzegorz Schreiber, marszałek
województwa łódzkiego.
Ciepłownia powstająca na terenie
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sieradzu zabezpieczy potrzeby mieszkańców 0-tysiecznego
miasta przez około dziewięć miesięcy w roku, bez uruchamiania kotłów
węglowych. Ograniczona zostanie
także emisja gazów cieplarnianych
emitowanych do atmosfery ze spalania węgla. Około 0 tysięcy ton
rocznie.

fot. PW

fot. PW

Ciepłownia wykorzystująca wody termalne powstaje na terenie
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sieradzu

- Będziemy mieć blisko 0 procent energii pochodzącej z odnawialnych źródeł - powiedział Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.
W ramach programu Udostępnianie wód termalnych w Polsce
gminy mogą uzyskać pełne i bezzwrotne dofinansowanie na prace
geologiczne związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż
wód termalnych. Obecny nabór
wniosków został przedłużony do
30 września.
BG

Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na przyszły rok

R o dzinna, pyszna zab awa
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Trwa tegoroczna edycja pikników rodzinnych organizowanych przez
Urząd Marszałkowski. Przez najbliższe miesiące samorząd województwa
zawita z podobnymi imprezami do każdego powiatu w naszym regionie.
Pikniki to doskonała okazja do zabawy w rodzinnej atmosferze. Imprezy
są także świetną promocją lokalnych
potraw, z których słynie Łódzkie i którymi można się chwalić w całej Polsce. W pierwszej połowie czerwca na
piknikach wojewódzkich bawili się
mieszkańcy powiatów poddębickiego, sieradzkiego, wieruszowskiego
i łaskiego.
W Dalikowie z mieszkańcami powiatu poddębickiego spotkał się marszałek Grzegorz Schreiber. Wśród gości byli między innymi poseł Piotr
Polak oraz radna wojewódzka Dorota Więckowska. Nieodłączną częścią
pikników jest strefa kulinarna z potrawami przygotowanymi przez koła
gospodyń wiejskich. Konkurs na najlepszą potrawę pikniku wygrało KGW
Brudnowianki i ich karczek z cebulką.
W Sieradzu bawiliśmy się na Starym Rynku. Gościem specjalnym
był Marcin orała, wiceminister infrastruktury oraz funduszy i polity-

ki regionalnej, który w towarzystwie
marszałka Grzegorza Schreibera rozmawiał z mieszkańcami powiatu sieradzkiego. W konkursie na najlepszą
potrawę pikniku zwyciężyło KGW
z Dąbrowy Wielkiej za gulasz z piątej ćwiartki w sosie musztardowym.
Podczas pikniku w Wieruszowie
z mieszkańcami spotkała się Iwona
Koperska, przewodnicząca Sejmiku
Województwa Łódzkiego. Wśród gości była Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Tutaj była
też okazja pokibicować załogom, które wystartowały w I Mistrzostwach
Polski w Wyścigach Drezyn Ręcznych. Był też poważniejszy akcent
kolejowy. Odsłonięty został monument upamiętniający 150-lecie kolei
w Wieruszowie. Gwiazdą wieczoru
był znany satyryk Marcin Daniec.
Iwona Koperska spotkała się też
z gośćmi pikniku w Łasku-Kolumnie.
Tutaj zwieńczeniem imprezy był występ zespołu Future Folk. W konkursie

na najsmaczniejszą potrawę zwyciężyło KGW Gorczynianki.
Większości pikników towarzyszą
spotkania z mieszkańcami w cyklu
Porozmawiajmy w Łódzkiem . To
okazja, aby pomówić o tym, co ma do
zaoferowania Urząd Marszałkowski:
o unijnych programach, o grantach
sołeckich, dotacjach na kulturę czy
zabytki i sport oraz o innych projektach przygotowanych przez samorząd
województwa z myślą o mieszkańcach
regionu. Marszałek Grzegorz Schreiber spotkał się z mieszkańcami powiatów: poddębickiego - w Dalikowie, sieradzkiego - w Sieradzu, oraz
wieruszowskiego - w Sokolnikach.
Spotkania to również okazja do wręczenia przedstawicielom gmin, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych
symbolicznych czeków z dotacjami,
między innymi na renowację zabytków w ramach programu Łódzkie
ratuje zabytki .
AA

Jak widać, w kołach gospodyń wiejskich są nie tyko panie

W Łasku-Kolumnie konkurs na najsmaczniejszą potrawę wygrały panie z KGW Gorczyn

Koła gospodyń wiejskich uhonorowane
za przygotowanie piknikowych potraw
AS

W Dalikowie podczas spotkania z cyklu „Porozmaw
na projekty z powiatu poddębickiego wręczali mars
Dorota Więckowska (z lewej)

Częścią pikniku w Wieruszowie były mistrzostwa P
Zwycięzców nagrodziła Iwona Koperska, przewodni

Wśród gości pikniku w Wieruszowie była Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej
ŁS
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PW

AS

Gościem pikniku w Sieradzu był Marcin Horała, wiceminister infrastruktury
oraz funduszy i polityki regionalnej, który w towarzystwie marszałka
Grzegorza Schreibera rozmawiał z mieszkańcami powiatu sieradzkiego

Gospodynie, które przygotowały piknikowe pyszności i wzięły udział w konkursie kulinarnym
PW

AS

nianki. Nagrody w konkursie wręczała Iwona Koperska, przewodnicząca Sejmiku

Podczas pikników na scenie prezentują się lokalni artyści. Występ dziecięcego zespołu w Łasku-Kolumnie
PW
PW

PW

PW

Urząd Marszałkowski dba, aby pikniki były atrakcyjne
dla całych rodzin, a zwłaszcza dla dzieci

Najsmaczniejsze danie pikniku w Dalikowie, czyli karczek
z cebulką, przygotowały panie z KGW Brudnowianki

wiajmy w Łódzkiem” symboliczne czeki z dotacjami
szałek Grzegorz Schreiber oraz radna Sejmiku

ŁS

Polski drezyn ręcznych.
icząca Sejmiku WŁ

Pokaz akrobacji. Podczas pikników prezentują się także lokalne kluby sportowe
AS
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W Kwiatkowicach w gminie
Wodzierady (powiat łaski) oddana
została do użytku nowoczesna,
a przy tym ekologiczna szkoła.
Na budowę podstawówki
mieszkańcy otrzymali wsparcie
z Urzędu Marszałkowskiego oraz
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.

fot. UG Wodzierady

Uczniowie i przedszkolaki mają do dyspozycji przestronny,
świetnie wyposażony, a do tego ekologiczny budynek

kiem radne o

fot. UG Wodzierady

O tym, jak ważna jest dla Kwiatkowic ta inwestycja świadczy chociażby fakt, że do tej pory dzieci z tej
miejscowości musiały dojeżdżać
do szkół w sąsiedniej gminie. Teraz uczniowie wreszcie mogą uczyć
się na miejscu. Mają do dyspozycji
przestronny - szkoła ma ponad tysiąc
metrów kwadratowych powierzchni - świetnie wyposażony, a do tego
ekologiczny budynek.
Budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi kosztowała ponad mln zł. Połowa tej kwoty
to unijne wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego. 2,5 mln zł pozyskano z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Nowy budynek
kwiatkowickiej podstawówki powstał z uwzględnieniem standardów
budownictwa pasywnego. Oznacza
to, iż jest energooszczędny, czyli tani
w eksploatacji. Zastosowane technologie pozwolą też m.in. na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla
do atmosfery.
KK

nie m szą do e d a do szkoł
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Edward Kiedos,
radny Sejmiku
Województwa Łódzkiego:
- Inwestycje, które pozwalają podnosić
standardy nauczania, to te, na których
nam, jako samorządowi województwa, szczególnie zależy. Dzięki szkole
w Kwiatkowicach dzieci w końcu będą
mogły się uczyć na miejscu. To dla nich
i dla ich rodzin wygodniejsze i bezpieczniejsze. Równie ważny jest fakt, że szkoła
została zbudowana z wykorzystaniem
nowoczesnych, ekologicznych technologii.
Dbałość o środowisko to także jeden
z naszych priorytetów.

Występujące podczas otwarcia szkoły przedszkolaki
zebrały gromkie brawa od gości uroczystości

aria onopnicka ła naszą sąsiadką

Mieszkańcy powiatu poddębickiego oraz ich goście spotkali się 12 czerwca w Bronowie. Uczcili w ten sposób Rok Marii Konopnickiej ustanowiony przez Sejm.
Bronów to miejsce, gdzie wybitna
poetka i pisarka mieszkała przez
10 lat. Dworek Marii Konopnickiej
oraz zabytkowy park przy dworku
to dziś atrakcje turystyczne województwa łódzkiego ważne zwłaszcza
dla lokalnej społeczności. I właśnie
w parku otaczającym dworek został
zorganizowany patriotyczny piknik

dla mieszkańców powiatu poddębickiego Maria Konopnicka mniej
znana . Okazją była 1 0. rocznica
urodzin poetki. Spotkanie zostało
sﬁnansowane z Budżetu Obywatelskiego Łódzkie na plus . Dotacja
to 0 tys. zł.
Licznie zgromadzeni mieszkańcy wysłuchali utworów Konopnic-

kiej w pełnych uroku interpretacjach uczniów szkół podstawowych
z gmin Wartkowice, Dalików, Zadzim i Uniejów oraz Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach, którego patronką jest poetka z Bronowa.
Była też prelekcja na temat jej życia
i dorobku oraz konkursy: recytatorski, bajkowy i modowy. W parku

fot. DW

O potrawy nawiązujące do czasów Marii Konopnickiej postarały się panie z kół gospodyń wiejskich, między innymi z Ostrowska.
Gośćmi pikniku byli poseł Piotr Polak (piąty z prawej) i Dorota Więckowska, radna Sejmiku (pierwsza z lewej)

zaroiło się od dam i dżentelmenów
w stylizacjach sprzed ponad wieku.
W niejednym oku zakręciła się łza,
gdy kilkusetosobowy chór mieszkańców powiatu odśpiewał Rotę .
Uczestnicy pikniku podkreślali,
że choć Maria Konopnicka jest im
bliska jako wybitna poetka, to ważniejsze jest poczucie, że jej wiersze
pochodzą z nadwarciańskich i nadnerzańskich łąk i pół . e po prostu
była ich sąsiadką, która uczyła miłości do małej ojcowizny i wielkiej
Ojczyzny.
- Mój dziadek był chrześniakiem
Marii Konopnickiej. To ona nauczyła
go czytać i pisać - opowiadała pani
Aleksandra, pochodząca z miejscowej paraﬁi.
Zespół Bałdrzychowianie dał
wspaniały pokaz tańca oraz zaprosił
uczestników do poloneza. Wystąpiły
zespoły śpiewacze z Sędowa, Brzegu
oraz Zadzimianki i Małyńskie Nutki. O strawę cielesną postarały się
panie z kół gospodyń wiejskich z:

Sędowa, Konopnicy, Polesia, Brudnowa, Ostrowska, Felicjanowa, Wielenina, Chodaków, Małynia, Brzegu,
Zagórzyc, Byczyny, Dominikowic,
Lipnicy.
- Przyrządzone potrawy serwowano także za czasów pobytu Konopnickiej w naszym powiecie.
Był żurek, czarnina, krupnik, kluski
żelazne, kaczka pieczona, młoda kapusta, makowce, serniki wylicza
Dorota Więckowska, radna Sejmiku
Województwa Łódzkiego.
Jak dodaje poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Polak, spotkanie udało
się zrealizować dzięki zaangażowaniu wielu ludzi. Projekt zgłoszony
do BO Łódzkie na plus poparło
prawie 1.900 osób.
- Współpracowali przedstawiciele wszystkich gmin powiatu. Koła
gospodyń, ochotnicy ze straży pożarnych, sołtysi, włodarze gmin.
To zaangażowanie przyniosło wspaniałe efekty - mówi poseł Piotr Polak.
DW

11

www.lodzkie.pl

milion w zło ch na dow o wodnic
dzkiem dzie ezpiecznie

Praga w powiecie poddębickim, Kwasków w powiecie sieradzkim i Bełchatów - to tutaj na drogowej mapie naszego
województwa wkrótce pojawią się nowe obwodnice. Ich budowa została wsparta z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

Mieszkańcy niewielkiej Pragi w powiecie poddębickim już za kilka miesięcy odetchną z ulgą. Uciążliwy ruch
tranzytowy zostanie wyprowadzony
z ich miejscowości dzięki obwodnicy,
która właśnie jest budowana w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 703. To jedna
z trzech obwodnic, które powstaną
w Łódzkiem w ramach Rządowego
Programu Rozwoju Dróg. 23 maja
właśnie w Pradze marszałek Grzegorz Schreiber i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisali umowy na doﬁnansowanie budowy tych
dróg. Rządowe wsparcie to łącznie
ponad 76 milionów złotych.
- Tutaj, w Pradze, widzimy, że rozwój naszego regionu to nie są tylko
obietnice rządu i samorządu województwa, ale realnie wykonywana
praca - mówił marszałek Grzegorz
Schreiber i podkreślił, że o postaranie się o rządowe wsparcie na bu-

dowę obwodnic prosili go mieszkańcy i lokalni samorządowcy. - To
ludzie stąd, którzy na co dzień nie
mogą bezpiecznie dojechać do pracy, przewieźć dzieci do szkół dodał
marszałek.
Minister Andrzej Adamczyk zaznaczał, że doﬁnansowanie jest kolejnym przykładem świetnej współpracy między rządem a samorządem
województwa. Jak przypomniał,
w Polsce w ramach RPRD powstanie 51 obwodnic, z których wiele
wyprowadzi ciężki ruch z małych
miejscowości, jak w przypadku Kwaskowa czy Pragi.
- aden z mieszkańców nie
powinien się zastanawiać, kto zarządza daną drogą. Ważne, żeby była
ona bezpieczna i komfortowa. Takimi trasami stają się również drogi
wojewódzkie - podkreślił Andrzej
Adamczyk.

Obwodnica w Pradze będzie mierzyć 1,3 kilometra. Koszt jej budowy
to ponad 11,5 mln zł, rządowe doﬁnansowanie wynosi 7,3 mln zł. Powstaje tu nowa jezdnia, zjazdy i chodniki. Dwie pozostałe obwodnice są
na etapie przetargów. Ta w Kwaskowie będzie niezwykle ważna
dla bezpieczeństwa pieszych, przede
wszystkim uczniów miejscowej szkoły podstawowej. Droga będzie mieć
600 metrów. Budowa ma kosztować
12, 5 mln zł, z czego 6,5 miliona złotych stanowi rządowe doﬁnansowanie. Obwodnica w Bełchatowie jest
największą z tych trzech inwestycji.
,1 kilometra drogi pozwoli wyprowadzić z centrum miasta ruch tranzytowy z Łodzi, Łasku, Kamieńska.
Koszt zadania to prawie 125 milionów złotych. Tu doﬁnansowanie wynosi 62 miliony złotych.
KW
fot. PW

Obwodnica Pragi w powiecie poddębickim wkrótce będzie gotowa
fot. PW

Dzięki nowej drodze ciężkie samochody nie będą przejeżdżać przez Pragę
fot. PW

Jezdnia na obwodnicy Pragi została położona. Trwa budowa chodników

W Pradze w powiecie poddębickim marszałek Grzegorz Schreiber (drugi z lewej) oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk
(trzeci z lewej) podpisali dokumenty dotyczące wsparcia budowy trzech obwodnic w Łódzkiem. Byli przy tym obecni między
innymi radna wojewódzka Dorota Więckowska (pierwsza z lewej) oraz poseł Marek Matuszewski (pierwszy z prawej)
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dzkie kr ci rowerz s w

Nasz region to raj dla cyklistów. Samorząd województwa łódzkiego przygotował ponad 100 tras rowerowych.
Są bezpieczne i dobrze oznakowane. Dzięki nim można zaplanować nawet długie wyprawy i zwiedzać na rowerach najciekawsze miejsca.

T eg oroc z ny sez on turystyc z ny w naszym regionie rozpoczęliśmy 15 maja
I Wojewódzkim Rajdem Rowerowym.
Wzięło w nim udział 50 rowerzystów
z dwóch grup: PTTK w Przedborzu
oraz Tandem z Gorzkowic. Wyruszyli z Przedborza i pokonali ponad
0-kilometrowy odcinek

szlaku rowerowego Nad Pilicę . Metą
było Podklasztorze w Sulejowie. Razem z nimi urokliwą trasę pokonali Zbigniew Ziemba, wicemarszałek
województwa łódzkiego oraz Sylwester Bednarek, halowy mistrz Europy
w skoku wzwyż z 2017 roku.
Rajd był okazją do przypomnienia
o tym, jak przyjazny i atrakcyjny dla
rowerzystów jest nasz region. Do ich
dyspozycji jest ponad 100 szklaków
z dwiema magistralami rowerowymi
na czele: licząca 200 km N-S biegnąca
przez powiaty: łęczycki, zgierski, pabianicki, bełchatowski, radomszczański aż do województwa śląskiego, oraz
będąca częścią transeuropejskiej trasy

rowerowej magistrala W-E. To 192 km
przez powiaty: sieradzki, zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki wschodni,
tomaszowski i opoczyński.
Licznymi trasami da się rowerem pokonać Łódzkie wzdłuż i wszerz, zwiedzając po drodze turystyczne perły regionu. Są takie, którymi z Łodzi można
dojechać do Pilicy, Warty czy Bzury
i tam przesiąść się na kajak. Nazwy
tras nawiązują do historii regionu, lokalnych zabytków i atrakcji. Na przykład liczący 250 km Szlak Bursztynowy prowadzi przez historyczne ziemie:
wieluńską, sieradzką, łęczycką i księstwo łowickie. Pozwala poznać znane
od czasów starożytnych trakty komu-

nikacyjne, którymi wędrowali kupcy
z basenu Morza Śródziemnego zmierzający na północ po bursztyn. Liczący 195 km Szlak Gorących ródeł to
z kolei pętla obejmująca Łódź, Aleksandrów Łódzki, Dalików, Poddębice, Uniejów, Siedlątków, Pęczniew,
Zadzim, Lutomiersk i Konstantynów
Łódzki. Prowadzi przez okolice interesujące pod względem historycznym
i atrakcyjne przyrodniczo.
Wykaz wszystkich szlaków rowerowych można znaleźć na stronie
lodzkie.pl turystyka. -Urząd Marszałkowski wydał też mapę dla rowerzystów.
Jest rozdawana podczas wojewódzkich
imprez.
AA, KW

Tegoroczny sezon turystyczny w naszym regionie rozpoczęliśmy 15 maja I Wojewódzkim Rajdem Rowerowym.
Malowniczą trasę pokonało 50 cyklistów
Uczestnicy rajdu pokonali
ponad 40 km szlakiem ,,Nad Pilicę”

Jeden z przystanków wypadł przy ,,małpim moście”
na Trzech Morgach w gminie Sulejów

Samorząd województwa chętnie dotuje także lokalne ścieżki rowerowe. Przykład? Oddany niedawno w gminie Nieborów pierwszy fragment ścieżki
łączącej barokowy zespół pałacowo-parkowy oraz park romantyczny w Arkadii. To ważna trasa, bo Nieborów to jedno z cenniejszych miejsc na turystycznej
mapie województwa. Oddany do użytku fragment liczy ponad kilometr. Biegnie równolegle do drogi krajowej nr 70, która jest jedynym połączeniem pałacu
w Nieborowie i ogrodu w Arkadii, co ze względu na natężenie ruchu wyklucza możliwość turystyki rowerowej. Ścieżka stanowi część projektu gminy Nieborów,
który został wsparty przez Urząd Marszałkowski kwotą ponad 600 tysięcy złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego.
BG

Docelowo ścieżka ma połączyć zespół pałacowo-parkowy
w Nieborowie…

fot:arch.

fot:arch.

fot: BG

Pierwszy fragment ścieżki ma ponad kilometr.
Zapewnia bezpieczną jazdę na rowerze

…z założonym przez Helenę Radziwiłłową parkiem romantycznym w Arkadii

Jedna mapa, wszystkie nasze parki
13
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PARKI KRAJOBRAZOWE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZESPÓŁ PARKÓW
KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

oprac. graﬁczne K.Krakowska
fot. K. Krakowska

Spalski Park Krajobrazowy. Kościół modrzewiowy w Spale

fot. P. Wypych

W województwie łódzkim jest siedem parków krajobrazowych:
Wzniesień Łódzkich, Bolimowski, Spalski, Sulejowski, Przedborski,
Załęczański oraz Międzyrzecza Warty i Widawki. Łącznie
to 175 tys. ha, czyli blisko 10 procent obszaru województwa.
Zwiedzanie Łódzkiego jest jeszcze bardziej atrakcyjne. Internetowa
mapa parków krajobrazowych województwa łódzkiego przeprowadzi
nas po najpiękniejszych zielonych zakątkach regionu.

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Dwór w Byszewach
fot A. Pruszkowska

Sulejowski Park Krajobrazowy. Zbiornik sulejowski

Bolimowski Park Krajobrazowy. Rawka w okolicy Kamiona
fot. K. Gara

Przedborski Park Krajobrazowy. Obuwik
fot. K. Gara

fot. P. Wypych

pisane zostały zdjęcia prezentujące
najciekawsze obiekty, a także informacje o nich. Dzięki temu możemy
precyzyjnie wyznaczyć planowaną
wycieczkę chcąc zobaczyć najciekawsze miejsca na żywo.
Dzięki wykorzystaniu guzików
funkcyjnych, tj. galerii map bazowych możemy w szybki sposób
dostosowywać internetową mapę
do naszych potrzeb: wybierając podkład w formie mapy topograﬁcznej
czy używając ortofotomapy, czyli
przetworzonych zdjęć lotniczych.
- Ta aplikacja to przede wszystkim
sposób na szczegółowe zaplanowanie wycieczki. Informacje o ciekawych miejscach, zdjęcia, możliwość
zaplanowania długości wycieczki stanowią znakomity materiał
dla globtroterów zachwala Katarzyna Krakowska, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.
Z aplikacji można łatwo przejść
do strony Zespołu Parków Krajobrazowych - skarbnicy wiedzy i zdjęć
parków.
Aplikacja znajduje się na stronie:
map y. l od z k ie. p l . Można z niej korzystać wchodząc na stronę www
przez komputer lub smartfon.
JG

fot. D. Sommerfeld

S z l ak i b ieg ow e, p iesz e, row erowe, propozycje spływów kajakow yc h. D o teg o rez erw aty i p omnik i
przyrody, punkty widokowe, ścieżk i ed uk ac yjne, ob iek ty mil itarne,
miejsca pamięci narodowej i inne
c enne ob iek ty historyc z no-k ul turowe. Oczywiście także miejsca
od p oc z ynk u, b az a noc l eg ow a i g astronomia. W sz ystk o to z rob ione
z niezwykłą precyzją, bo mapa powstała we współpracy Departamentu Geodezji, Kartograﬁi i Geologii
Urzędu Marszałkowskiego i Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Bazą dla map
jest G eop ortal .
- Zwiedzanie on-line warto zacząć
od Story Map . To rodzaj przewodnika internetowego, w którym możemy zobaczyć atrakcyjne zdjęcia
wyjątkowych obiektów i krajobrazów zachęca Justyna Trzos-Lisick a, od p ow ied z ial na z a G eop ortal
Województwa Łódzkiego.
Druga część aplikacji to internetowa mapa parków krajobrazowych.
Jej twórcy połączyli tradycyjny
wygląd map z najnowszymi możliwościami technicznymi. Dlatego
zachowano charakterystyczną symbolikę znaną z map papierowych, ale
naniesionym na nic h p unk tom p rz y-

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki. Miłek letni
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To było wyjątkowe wydarzenie. Stanowiło podsumowanie ubiegłorocznych działań województwa łódzkiego w dziedzinie
Artyści Teatru Wielkiego w Łodzi złożyli hołd kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu
kultury, było także hołdem dla patronów ubiegłego roku oraz okazją do uhonorowania
ludzi kultury z naszego regionu.
K onc ert „ Patroni R ok u 2 0 2 1 - B o k ochać to znaczy tworzyć upamiętnił
pod koniec kwietnia wybitne postaci:
kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza, patronów
roku 2021 ustanowionych przez Sejm.
Pozwolił także pokazać dziedzictwo
kulturowe i różnorodność muzyczną
naszego regionu.
Zaprezentowały się organizacje, które otrzymały wsparcie w konkursie
Kulturalnie Regionalnie , na który samorząd województwa łódzkiego, przeznaczył w ubiegłym roku 700 tys. zł.

-Pieniądze traﬁły do 0 beneﬁcjentów, szesnaście projektów związanych
było właśnie z patronami roku 2021.
Wystąpiły Nadzieja z Tomaszowa,
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Syjon z Bełchatowa i Fundacja Muzyka do potęgi
z Andrespola.
Artystyczny hołd kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu złożyli Chór
i Orkiestra Teatru Wielkiego w Łodzi. Postać Cypriana Kamila Norwida
przedstawił krasomówca Kacper Pałczyński laureat Nagrody Marszałka
Województwa Łódzkiego.
OS

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony dóbr kultury oraz zaangażowanie w pracę na rzecz kultury otrzymali: Gminna Orkiestra Dęta
w Gorzkowicach, Orkiestra Dęta OSP w Gomulinie, ksiądz Marek Chrzanowski, poeta, Jan Książek, historyk,
Anna Kołodziejczyk, Maria Rogulska, Dorota Konopczyńska-Aftewicz, twórczynie ludowe, Ryszard Perka,
animator kultury, Cezary Bukowiec, historyk i regionalista, Joanna Seliga, animatorka kultury, Joanna Olczyk,
teatralna mistrzyni krawiectwa, Radosław Osypiuk, aktor Teatru im. Stefana Jaracza, Bogna Dulińska, pianistka,
Laura Korolczuk oraz Joshua Legge, tancerze baletu Teatru Wielkiego w Łodzi, Alicja Woźniak, etnografka,
Mariusz Lewy, dyrygent i aranżer

fot. SEB
fot. SEB

Podczas koncertu wicepremier Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, wręczył odznaczenia
zasłużonym twórcom i działaczom. Srebrny Medal „,Zasłużony Kulturze Gloria Artis” odebrali: Chór Filharmonii
Łódzkiej, Stanisław Madanowski, łowicki śpiewak ludowy, Aldona Plucińska, etnograf, Roman Wojciechowski,
skrzypek ludowy, Dariusz Stachura, śpiewak, dyrektor Teatru Wielkiego w Łodzi. Brązowym medalem ,„Zasłużony
Kulturze Gloria Artis” uhonorowani zostali Maksymilian Majewski, malarz, rzeźbiarz i scenograf oraz Piotr Wypych,
fotograf. Ministerialne odznaki honorowe ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznano Alicji Leguckiej, konserwatorce
sztuki i Waldemarowi Stasiakowi, autorowi publikacji naukowych

Koncert zakończył się występem Artura Gadowskiego i zespołu IRA,
którzy swoje utwory zaprezentowali w wersji akustycznej
fot. SEB

fot. SEB

W utworach „,Ciągle mam” i „,Harmoszka” zaprezentowali się
muzycy Kapeli Fakiry z Piotrkowa

Zakochani w sporcie
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72 zawodniczek i zawodników
oraz 9 drużyn zostało
wyróżnionych za zeszłoroczne
osiągnięcia sportowe. Najlepsi
z najlepszych, czyli złoci medaliści
mistrzostw Polski, zostali
uhonorowani podczas Gali Sportu
- Podsumowania Sezonu
Sportowego 2021
w Teatrze Wielkim w Łodzi.

krotna złota medalistka Młodzieżowych
Mistrzostw Polski, pływaczka Aleksandra Knop,
juniorka UKS 190 Łódź,
zdobywczyni czterech złotych
medali.

Mistrzom gratulował wicemarszałek Zbigniew Ziemba.
- Takie wydarzenia pokazują, jak
wiele mamy utalentowanej i pracowitej młodzieży. Nie mam wątpliwości, że wśród nagrodzonych są
przyszli medaliści olimpijscy, mistrzowie świata i Europy - mówił
wicemarszałek Zbigniew Ziemba.
Galę, we współpracy z Urzędem
Marszałkowskim, zorganizowała Łódzka Federacja Sportu,
która zrzesza ponad

50 organizacji sportowych, m.in.
okręgowe związki sportowe oraz
kluby reprezentujące 53 dyscypliny
sportu. W trakcie gali nagrodę z rąk
Zbigniewa Linkowskiego, wiceprzewodniczącego Sejmiku WŁ odebrali
Zbigniew Pacholczyk, prezes Federacji i Zbigniew Świercz, wiceprezes.
BG

Pływaczka Aleksandra Knop, juniorka UKS 190 Łódź, zdobyła w zeszłym sezonie cztery złote medale mistrzostw Polski

Rugbistki Budowlanych Łódź, złote medalistki mistrzostw Polski juniorek

Mistrzom Polski gratulował Zbigniew Ziemba,
wicemarszałek województwa łódzkiego

Rafał Oleksiewicz/PZP

- Sport wszechstronnie rozwija, uczy
współpracy, uodparnia na porażki
- mówi Maksymilian Danielak, badmintonista z KKS Ruch Piotrków Trybunalski.
Maksymilian gra w badmintona
od 10 lat. Trenuje 6 godzin dziennie. Jego największym osiągnięciem
jest złoty medal mistrzostw Polski
zdobyty w 2021 roku. I właśnie jako

zeszłoroczny
mistrz Maksymilian wziął udział
w gali podsumowującej sezon współzawodnictwa dzieci i młodzieży. Zostali na nią zaproszeni najlepsi
z najlepszych: zawodniczki, zawodnicy i drużyny - mistrzowie Polski wśród młodzieżowców, juniorów
i juniorów młodszych. Byli między
innymi multimedaliści: panczenista
Szymon Wojtakowski z KS Pilica
Tomaszów Mazowiecki, zdobywca
ośmiu złotych medali mistrzostw Polski juniorów młodszych, jego klubowa koleżanka panczenistka
Karolina Bosiek, cztero-

Nagrody wręczał sportowcom także Zbigniew Linkowski,
wiceprzewodniczący Sejmiku WŁ

fot. PW

Żołnierze Niezłomni są dla nich wzorem
Ponad pół tysiąca uczniów wzięło udział w konkursie „,Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”. Finaliści i laureaci oprócz nagród otrzymali dodatkowe punkty,
które pomogą w rekrutacji do szkół średnich.

fot. PW

fot. PW

Najlepszy w teście wiedzy o Niezłomnych był Karol Borkowski
ze Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi
kiego oraz Waldemar Flajszer, łódzki
kurator oświaty.
Uczestnicy konkursu rywalizowali w teście wiedzy, przygotowali
też prace poświęcone Niezłomnym.
Uczniowie szkół podstawowych plastyczne, a średnich - ﬁlmy i prezentacje multimedialne. Słynny Warszyc,
czyli kapitan Stanisław Sojczyński
jest wzorem dla Kingi Cichowlas ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Pajęcznie. Dlatego stał się bohaterem jej
komiksu, który zajął drugie miejsce.
- Uwielbiam malować, a kapitan
Sojczyński mnie zainspirował. Po-

święcił się dla Polski i nigdy się nie
poddawał - mówi Kinga. - Ten konkurs poszerzył moją wiedzę z historii. Spróbuję tym tematem zainteresować rówieśników.
Warto podkreślić, że finaliści
i laureaci ze szkół podstawowych
otrzymali za udział w konkursie dodatkowe punkty, które pomogą w rekrutacji do szkół średnich. Specjalne
zaświadczenia przekazał im kurator
Waldemar Flajszer.
W części plastycznej wygrał komiks Lilianny Klimas ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Konstantynowie

Łódzkim. W kategorii ﬁlm bezkonkurencyjna była Anna Wiśniewska
z II Liceum Ogólnokształcącego
w Tomaszowie Mazowieckim, najciekawszą prezentację multimedialną przygotował Mateusz Cieślak z Zespołu Szkół Zawodowych
nr 2 w Skierniewicach.
Konkurs organizowany był przez
Urząd Marszałkowski przy udziale Centrum Rozwoju Edukacji
Województwa Łódzkiego - oddziałów w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach oraz
Zgierzu.
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- Pasjonuje mnie historia, a tematyka żołnierzy wyklętych zaciekawiła mnie właśnie dzięki konkursowi
- mówi Karol Borkowski, uczeń
klasy siódmej Szkoły Podstawowej
nr 172 w Łodzi, który zwyciężył w teście wiedzy podczas wojewódzkiego
konkursu poświęconego żołnierzom
wyklętym.
Nagrody Marszałka Grzegorza
Schreibera ﬁnaliści i laureaci konkursu otrzymali w maju podczas gali
w Teatrze Miejskim w Sieradzu. Wręczyli je Iwona Koperska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódz-

Finaliści i laureaci konkursu odebrali nagrody z rąk Iwony Koperskiej, przewodniczącej Sejmiku
oraz Waldemara Flajszera, łódzkiego kuratora oświaty

Zwycięski komiks przygotowany
przez Liliannę Klimas z SP nr 2
w Konstantynowie Łódzkim

województwo łódzkie wspiera przedsiębiorców
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