Województwo Łódzkie na Wzorowo

Podczas Gali
uhonorowano
najlepsze samorządy
i przedsiębiorstwa regionu
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Po raz pierwszy w przepięknej Sali Balowej Pałacu
Poznańskich w Łodzi spotkali się na uroczystej Gali Wzorowych
samorządowcy i biznesmeni z regionu. Wspólnie świętowali
przyznane im przez Kapitułę nagrody, potwierdzające że ciężka
praca po prostu przynosi efekty. Pierwsza edycja Konkursu
„Wzorowa Gmina” „Wzorowa Firma” była okazją do
przedstawienia nowatorskich rozwiązań, inwestycji i projektów,
jakie zrealizowano w ostatnim czasie w Województwie Łódzkim.
To pierwsza impreza, na której wręczano statuetki według nowego
wzoru, opartego na motywach mistrzów olimpijskich, którzy po
zwycięstwie w górę podnoszą flagę swojego kraju. Autorem pracy
jest artysta rzeźbiarz Sławomir Micek z Kielc. Nowatorskie były
także certyfikaty przygotowane przez pracownię Forma.
Kapituła w skład, której weszli przedstawiciele
Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Wojewody
Łódzkiego Zbigniewa Rau oraz reprezentant Związku Powiatów
Polskich oceniła osiągnięcia 15-stu samorządów i 10-ciu
przedsiębiorstw, dla których istotne było współdziałanie z
mieszkańcami, pomoc i wsparcie przy organizacji imprez
kulturalnych, finansowanie sportu, zwalczanie bezrobocia,
promocja turystyki czy innowacyjne pomysły, gwarantujące
sukces w biznesie. Istotna była także jakoś usług świadczonych
przez przedsiębiorców oraz obsługa klientów w urzędach miast i
gmin. Dokładnie przeanalizowano również inwestycje
zrealizowane przez samorządy w ostatnich latach. Niemal każda
gmina i wszystkie miasta nominowane do tytułu „Wzorowa
Gmina” chwaliły się osiągnięciami w gospodarce, oświacie,
ekologii i poprawie bezpieczeństwa.
Galę rozpoczęło uroczyste przemówienie Witolda
Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego. „Trudno sobie
wyobrazić dobre województwo, miasto czy gminę, bez tej
koegzystencji samorządowców i przedsiębiorców. Musimy sobie
sprzyjać. Samorząd musi być profesjonalny i dbać o mieszkańców.
A ta idea przekłada się na to by tworzyć wspólnie z firmami nowe
miejsca pracy, zachęcać do rozwoju, inwestowania, do tego by

procesy administracyjne przebiegały sprawnie” – powiedział
otwierając Galę Marszałek Witold Stępień. W równie ciepłych
słowach o ciężkiej pracy przedsiębiorców i samorządowców
wypowiadał się Przewodniczący Konwentu Powiatów
Województwa Łódzkiego, Starosta Piotrkowski Stanisław Cubała.
„Jesteście Państwo takim drogowskazem dla innych, bo żeby
zasłużyć na takie wyróżnienie to trzeba popracować troszkę więcej
niż wymaga tego standard. Być może czasami jesteście Państwo
zmęczeni, ale wierzę, że dzisiejszy wieczór przyniesie Państwu
wiele radości”.

Marszałek województwa Łódzkiego Witold Stępień zachwalał dobrą współpracę
samorządowców z przedsiębiorcami fot. Piotr Szczepański Agencja „Życie Regionów”
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Tytuły otrzymały samorządy:
· Biała Rawska – Lider Służby Zdrowia
· Drużbice – Lider Opieki Społecznej
· Ujazd – Lider Edukacji
· Opoczno – Lider Kultury
· Drzewica – Lider Infrastruktury
· Miasto Pabianice – Lider Transportu
· Rusiec – Lider Inwestycji
· Gmina Zduńska Wola – Lider Oświaty
· Gmina Bełchatów – Lider Ekologii
· Rozprza – Lider Bezpieczeństwa
· Miasto Tomaszów Mazowiecki – Lider Sportu
· Warta – Lider Turystyki
· Miasto Kutno – Lider Gospodarki
· Wieluń – Lider Przedsiębiorczości
· Wzorowy Samorządowiec – Andrzej Jankowski
Burmistrz Strykowa

Burmistrz Watry Andrzej Serafiński najwyżej ze wszystkich samorządowców
bo aż do wysokości głowy podnosił z dumą statuetkę „Wzorowa Gmina”
fot. Piotr Szczepański Agencja „Życie Regionów”

Edukacja to przyszłość regionu - z dumą mówił Wójt Gminy Ujazd Artur Pawlak
ściskając rękę Marszałka Województwa Witolda Stępnia
fot. Piotr Szczepański Agencja „Życie Regionów”

To właśnie wielka radość i wzruszenie często towarzyszyły
samorządowcom odbierającym nagrodę. Dla wielu z nich
przyznane tytuły były dużym – ale pozytywnym zaskoczeniem.
„Cieszę się, że zostaliśmy docenieni właśnie na polu edukacji,
ponieważ dokładamy wszelkich starań aby nasze dzieci i młodzież
miały jak najlepsze wykształcenie, ponieważ to jest przecież
przyszłość naszej gminy, regionu i Polski” – powiedział Wójt
Gminy Ujazd Artur Pawlak. Uśmiechnięty i zadowolony był też
Burmistrz Miasta i Gminy Warta Jan Serafiński. „Ta nagroda to
olbrzymie wyróżnienie dla samorządu i powód do dumy również
dla mnie. Przyznany tytuł Lidera Turystyki, jednej z ważniejszych
dziedzin z życia gminy utwierdza nas w przekonaniu, że
powinniśmy dalej iść tą drogą. Rozbudowując infrastrukturę i bazę
noclegową chcemy udostępniać mieszkańcom naszego regionu
walory turystyczno-rekreacyjne czyli tą piękną przyrodę Zbiornika
Jeziorsko oraz Doliny Rzeki Warty” – powiedział na Gali Finałowej
Burmistrz Warty trzymając w ręku statuetkę i certyfikat „Wzorowa
Gmina”. Skromnością jak zawsze wykazał się Prezydent Miasta
Pabianice Grzegorz Mackiewicz. „Od kilu lat stawiamy na
komunikację i serdecznie dziękujemy tym którzy nasw tym
wspierają. Tu duży ukłon w kierunku Pana Marszałka, który widząc
dobrze przygotowane przez nas projekty nie szczędzi pieniędzy i
wspólnie możemy się cieszyć, że ta komunikacja bardzo dobrze nie
tylko w Pabianicach się rozwija” – mówił Laureat Konkursu w
kategorii Transport Publiczny Grzegorz Mackiewicz.

Zadowoleni z przyznanych tytułów byli także przedsiębiorcy z
Województwa Łódzkiego.
Nagrody „Wzorowa Firma” otrzymali:
· Szymańscy – Piekarnictwo, Cukiernictwo Sp. J.
Najlepsza Piekarnia Województwa Łódzkiego
· P.P.H. Klimeko Bogusław Klimczak
Lider Produkcji Wyrobów Mleczarskich
· Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź Sp. z o.o.
Najlepszy Zakład Komunalny Województwa Łódzkiego
· Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
Lider Transportu Pasażerskiego
· Zakład Mechanik Maszyn i Produkcji Opakowań w Łodzi
Najlepszy Zakład Produkcyjny
· P.P.H.U. Alles Alicja Wojciechowska
Lider Rynku Odzieżowego
· Columna Medica Sp. z o.o. Sp. k.
Lider Usług Medycznych
· Grupa Producentów Rozsad Krasoń Sp. z o.o.
Lider Rolnictwa
· Kampol-Fruit Sp. z o.o.
Lider Przetwórstwa Owoców i Warzyw
· Wzorowy Menadżer – Mirosław Sobieraj
Prezes firmy Jamir Sobieraj i Wspólnicy Sp. J.

Paweł Szymański Właściciel Piekarni w miejscowości Zawada przypomniał trudne
początki prowadzonego biznesu, dodając przy tym, że teraz ma kilkanaście
własnych sklepów i sprzedaje do sieciowych supermarketów prawie 70 tysięcy
pączków dziennie fot. Piotr Szczepański Agencja „Życie Regionów”

55

Na zdjęciu od lewej: Henryka Staniucha – Wójt Gminy Zduńska Wola, Stanisław Cubała – Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego,
Janusz Jędrzejczyk ( z tyłu) – Wójt Gminy Rozprza, Edward Podkowiński – Wiceburmistrz Drzewicy,
Kamil Ładziak – Wójt Gminy Bełchatowa, Dariusz Woźniak – Wójt Gminy Rusiec, Bożena Zielińska – Wójt Gminy Drużbice,
Grzegorz Mackiewicz (z tyłu) – Prezydent Miasta Pabianice, Witold Stępień (w środku) – Marszałek Województwa Łódzkiego, Wacław Adamczyk (z tyłu) – Burmistrz Białej Rawskiej,
Rafał Kądziela – Burmistrz Opoczna, Marcin Witko – Prezydent Miasta Tomaszów Mazowiecki, Jan Serafiński (z tyłu) – Burmistrz Warty,
Andrzej Jankowski (z przodu) – Burmistrz Strykowa, Artur Pawlak (z tyłu) – Wójt Gminy Ujazd, Zbigniew Burzyński – Prezydent Miasta Kutno, Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia

Laureaci Konkursu"Wzorowa Gmina"
Województwa Łódzkiego

Dużo do powiedzenia miał również Wzorowy Menadżer
Mirosław Sobieraj, który jak mantrę powtarzał „Pieniędzmi trzeba
się umieć mądrze dzielić, bo do grobu się ich nie zabierze”.
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Odbierając nagrodę Alicja Wojciechowska właścicielka
firmy produkującej bieliznę damską z małymi rumieńcami ale i
dużym uśmiechem dziękowała za przyznany tytuł i podkreślała, że
w jej bogatej kolekcji wyróżnień nie ma tak pięknej statuetki jak
„Wzorowa Firma” otrzymana dziś od Pana Marszałka.

Stoicki spokój przez cały Konkurs zachowała, wzorowo przy tym wywiązując
się ze swoich obowiązków nasza piękna hostessa Martyna z Łodzi.
Po blisko dwóch godzinach stania na scenie z pewnością odetchnęła z ulgą,
gdy ostatnie wyróżnienie odbierał Wzorowy Menadżer Mirosław Sobieraj.
Na zdjęciu od lewej Starosta Piotrkowski Stanisław Cubała,
Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, hostessa Martyna,
Wzorowy Menadżer Mirosław Sobieraj i prowadzący imprezę
Dyrektor Konkursu Artur Świtoń fot. Piotr Szczepański Agencja „Życie Regionów”

Uśmiechnięta i zadowolona właścicielka P.P.H.U. Alles Alicja Wojciechowska
fot. Piotr Szczepański Agencja „Życie Regionów”

Z kolei Paweł Szymański – właściciel piekarni w
Zawadzie koło Tomaszowa Mazowieckiego – cieszył, że jest
jedyną piekarnią z Województwa Łódzkiego nagrodzoną w
Konkursie. Chwalił się przy tym, że będzie miał komu przekazać
doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstwa. „Początkowo
myślałem, że to będą moje dzieci ale mam czterdzieści kilka lat,
doczekałem się wnuków, ja na emeryturę się nie wybieram więc
piekarnię chyba będą prowadzić ze mną te młody smerfy”. O
ciężkiej drodze od rolnika do przedsiębiorcy mówił także inny
nagrodzony tytułem „Wzorowa Firma” właściciel P.P.H. Klimeko
ze Zduńskiej Woli Bogusław Klimczak, który nagrodę odebrał
wspólnie z żoną Agnieszką. „Sukces nie osiąga się samemu tylko z
ludźmi. Dla mnie najważniejszy jest człowiek i jego pozytywne
nastawienie. Dlatego staramy się aby w pracy zawsze była dobra
atmosfera”.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem regionalnych mediów.
Relacje ukazały się m.in. w TVP Łódź, TV Bełchatów, Dzienniku Łódzkim
czy portalu Życie Pabianic fot. Piotr Szczepański Agencja „Życie Regionów”

Już po raz drugi ale tym razem w nowym repertuarze gości zabawiała
orkiestra Big Band Dobczyce fot. Piotr Szczepański Agencja „Życie Regionów

Bogusław Klimczak z żoną Agnieszką dziękując za nagrodę podkreślał,
że jego wyroby spełniające wyśrubowane normy produktów ekologicznych
choć do tanich nie należą cieszą się w całej Polsce bardzo dużym powodzeniem
fot. Piotr Szczepański Agencja „Życie Regionów”

Gala miała nowatorską oprawę. Fanfary dla laureatów
grał na żywo Big Band Dobczyce pod dyrekcją Ernesta Heksela.
Wszyscy laureaci przedstawieni zostali na dużym telebimie w
wersji filmowej, co można zobaczyć na stronach konkursu. Z Gali
zrealizowano bowiem obszerny materiał nakręcony przez
operatora obrazu Cezarego Chądzyńskiego. Kolejna edycja
Konkursu „Wzorowa Gmina” „Wzorowa Firma” w Województwie
Łódzkim odbędzie się za 3 lata.
Artur Świtoń
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Na zdjęciu od lewej: Stanisław Cubała – Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego, Paweł Szymański – Właściciel firmy Szymańscy Piekarnictwo Cukiernictwo,
Andrzej Miązek – Właściciel Zakładu Mechaniki Maszyn i Produkcji Opakowań w Łodzi, Andrzej Wasilewski (z tyłu) – Prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej,
Alicja Wojciechowska (z przodu) – Właścicielka P.P.H.U. Alles, Julita Małuszyńska (z tyłu) – Prezes Columna Medica,
Witold Stępień (w środku) – Marszałek Województwa Łódzkiego, Grzegorz Krasoń (z tyłu) – Prezes Grupy Producentów Rozsad Krasoń,
Agnieszka i Bogusław Klimczak – Właściciele P.P.H. Klimeko, Marcin Sałagacki (z tyłu) – Wiceprezes MPO Łódź, Paweł Jankiewicz – Prezes MPO Łódź,
Piotr Furmański – Prezes Kampol-Fruit, Mirosław Sobieraj – Prezes Jamir Sobieraj i Wspólnicy

Laureaci Konkursu"Wzorowa Firma"
Województwa Łódzkiego

