Na celowniku WKDS: drogi, sport i bezrobocie w
Łódzkiem

13 stycznia 2011

Po raz pierwszy w 2011 roku spotkała się Wojewódzka Komisja Dialogu
Społecznego. Tematami obrad były: infrastruktura drogowa i sportowa w
regionie łódzkim oraz, jak co miesiąc, sytuacja ekonomiczno-społeczna w
naszym województwie. Przewodniczyła jak zawsze wojewoda łódzki
Jolanta Chełmińska. W posiedzeniu uczestniczyli wiceprezydenci Łodzi:
Paweł Paczkowski i Krzysztof Piątkowski.
Bardzo rzeczowo stan bezrobocia podała przedstawicielka Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Łodzi Aneta Jarczyńska. W grudniu było 131.617 tysięcy
osób bez pracy (to o 3,5 tysiąca więcej niż w tym samym czasie w roku
poprzednim). Liczba ta w bieżącym roku może się, niestety, powiększyć ze
względu na zmniejszoną liczbę środków na aktywizacje osób bez pracy.
Stopa bezrobocia na koniec listopada 2010 roku wynosiła 11,5 proc.
Najwięcej niepracujących jest w powiecie tomaszowskim, a najmniej w
skierniewickim. W 2010 roku w całym województwie pracę podjęło 83.496
osób. 1721 osób straciło pracę w wyniku zwolnień grupowych w 33
zakładach.
Na temat infrastruktury drogowej mówili: Beata Leszczyńska z
Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Infrastruktury, dyrektor
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi Zbigniew
Paliński, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi Zbigniew
Szychowski, a także dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego Tomasz Ciszewski. W 2010 roku odnowiono
ponad 90 kilometrów nawierzchni drogowej i wybudowano ponad 54
kilometry nowych. Zebrani zostali poinformowani o stanie realizacji
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W czasie dwóch
edycji
programu
(2008-2010) wyremontowano
162
km
dróg,
przebudowano – 280 km, a wybudowano – 25,5 km. W roku 2011
zaplanowano remont 24 km, rozbudowę 115 km i budowę 15 km dróg.
Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Edukacji w Urzędzie
Marszałkowskim Ryszard Kaliński przedstawił stan infrastruktury
sportowej województwa łódzkiego. Od 1999 do 2010 roku w ramach
Programu Rozwoju Bazy Sportowej, nasz region wzbogacił się o 210
nowych obiektów sportowych, 47 zmodernizowano. Najwięcej nowych sal

gimnastycznych, hal sportowych, pływalni i im podobnych powstało w
powiatach: opoczyńskim, zgierskim i kutnowskim, w samej Łodzi głownie
modernizowano już istniejące. Dzięki programowi rządowemu Moje Boisko
– Orlik 2012, od roku 2008 powstało 126 „orlików”, w roku 2011 i 2012
planowanych jest kolejnych 60. W sumie w latach 2008-2012 przybędzie
186 „orlików”. Przedstawione zostały też plany programów sportowych –
„Animator – Moje Boisko Orlik 2012” oraz „Biały Orlik”, czyli powstanie
lodowisk stałych lub składanych obok istniejących już boisk.
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego przedstawiła stanowisko, w
którym zwraca się z prośbą o podjęcie stosownych działań oraz
rozwiązanie
problemu
osób
bezrobotnych
zarejestrowanych
w
powiatowych
urzędach
pracy
a
uczestniczących
w
projektach
szkoleniowych realizowanych przez inne podmioty niż PUP.

