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Dwadzieścia sześć osób i dwie organizacje zostały dziś (15 maja) uhonorowane
przez Radę Miejską Odznakami "Za Zasługi dla Miasta Łodzi" przyznanymi z okazji
Święta Łodzi.

Odznaczeni "Za Zasługi dla Miasta Łodzi" , fot. Sebastian Glapiński / UMŁ

- Dzisiejsi odznaczeni to nad wyraz pracowici ludzie. Chce im się zmieniać świat, zabierać głos
w ważnych sprawach, chce im się też nawiązywać kontakt z młodym pokoleniem, dzielić się z
nim doświadczeniem i wiedzą. Są w swym działaniu bardzo konsekwentni, zaangażowani,
pomysłowi i wrażliwi. Wszyscy dzisiejsi laureaci są związani z naszym miastem, z Łodzią i od
lat zmieniają ją na lepsze - mówił w Dużej Sali Obrad przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz
Kacprzak.
Te ważne dla łódzkiej społeczności wyróżnienia Rada Miejska w Łodzi przyznaje za godną
szczególnego uznania pracę na rzecz miasta. Odznakami, które przyznawane są od 1992
roku, honorowani są nieprzeciętni społecznicy, prawnicy, lekarze, ludzie nauki, sztuki,
oświaty, kultury oraz sportu.
- W imieniu łodzian pragnę serdecznie podziękować za waszą wieloletnią pracę, która
przyczynia się do budowania tożsamości miasta oraz spaja wspólnotę jego mieszkańców. My,
łódzcy radni tej i następnych kadencji zawsze będziemy służyć pomocą i wspierać waszą
cenną aktywność adresowaną do mieszkańców naszego miasta - zadeklarował Tomasz
Kacprzak.
Laureaci Odznak "Za Zasługi dla Miasta Łodzi", edycja wiosenna 2018"
Pan Tadeusz Barański – jest członkiem Środowiska „Jodła” Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK
„Ponury Nurt”. Po 1945 roku był represjonowany przez służby bezpieczeństwa PRL. Pan
Tadeusz Barański przez wiele lat był cenionym nauczycielem i organizatorem szczepu
harcerskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Łodzi. Organizuje uroczystości patriotyczne w łódzkich szkołach oraz wycieczki
historyczne. Został odznaczony między innymi Krzyżem Oﬁcerskim Orderu Odrodzenia
Polski i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Pan Michał Batory – jest wybitnym artystą graﬁkiem. Od 1988 roku mieszka w Paryżu.
Współpracuje z największymi instytucjami i przedsiębiorstwami w Polsce i we Francji.
Realizował plakaty, okładki i ilustracje dla wielu wydawnictw, m. in. Centre Pompidou,
Bibliotheque National de France, wydawnictwa Larousse oraz Belin. Prace pana Michała
Batory są cenione na całym świecie, czego dowodzą liczne nagrody zdobyte na
międzynarodowych konkursach, takie jak I Nagroda na Międzynarodowym Festiwalu
Plakatu w Chaumont w 2004 roku, czy Srebrny Medal na Międzynarodowym Biennale
Plakatu w Chicago w 2008 roku.
Pani Agnieszka Janina Bieńkowska – jest siatkarką, mistrzynią i reprezentantką Polski.
Karierę rozpoczęła w Chojeńskim Klubie Sportowym. W 1980 roku została zawodniczką
Łódzkiego Klubu Sportowego. Z tym klubem zdobyła mistrzostwo Polski w 1983 roku
oraz dwukrotnie wicemistrzostwo – w 1982 i 1986 roku. Wywalczyła również brązowe
medale Mistrzostw Polski. W latach 1982 i 1986 sięgnęła ze swoim klubem po Puchar
Polski. Pani Agnieszka Bieńkowska w sezonie 1989/1990 przyczyniła się do
największego triumfu ŁKS na arenie międzynarodowej, który dotarł do ﬁnałowego
turnieju w Pucharze Konfederacji CEV. Ostatni raz w biało-czerwonych barwach zagrała
13 maja 1990 roku w meczu kwaliﬁkacji mistrzostw świata.
Pan Tadeusz Bratek - jest członkiem Środowiska „Jodła” Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej Radom - Kielce, żołnierzem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK
„Ponury Nurt”. Przez wiele lat był cenionym wykładowcą Politechniki Łódzkiej. Jest
popularyzatorem historii i etosu Armii Krajowej. Organizuje uroczystości patriotyczne w
łódzkich szkołach oraz wycieczki historyczne. Pan Tadeusz Bratek jest inicjatorem
ufundowania tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom Armii Krajowej w Kościele pw.
Zesłania Ducha Świętego przy pl. Wolności w Łodzi. Został odznaczony: Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz
Krzyżem AK.
Pan dr Andrzej Bury – jest ekonomistą, absolwentem Wydziału EkonomicznoSocjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę w uczelni rozpoczął w 1970 roku w
zakładzie Finansów Instytutu Ekonomiki Produkcji. Specjalnością naukową dr. Andrzeja
Burego było opodatkowanie i ﬁnansowanie przedsiębiorstw. Jest autorem i
współautorem wielu cenionych publikacji. W toku swojej pracy zawodowej prowadził
wykłady, ćwiczenia, seminaria dotyczące problematyki skupionej wokół ﬁnansów
przedsiębiorstwa. Od 2013 roku pełni funkcję rektora Wyższej Szkoły Finansów i
Informatyki im. Prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi. Jest organizatorem wielu działań
na rzecz m. in. integracji organizacji pozarządowych z Uniwersytetem Łódzkim.
Pani Maria Honorata Depta – jest zawodniczką i trenerem karate tradycyjnego. Posiada
stopień mistrzowski 3DAN. Jest dziewięciokrotną Mistrzynią Świata w karate
tradycyjnym, kilkukrotną Mistrzynią Europy i Mistrzynią Polski. Od kilku lat prowadzi
klub DOJO United Łódź. Jako trenerka ma na swoim koncie liczne sukcesy. Jej
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wychowankowie zdobywają złote medale na Mistrzostwach Świata Juniorów. Pani Maria
Depta jest inicjatorką Wiosennego Turnieju w Karate Tradycyjnym o Puchar Miasta
Łodzi, który w tym roku odbył się po raz trzeci.
Pan Marek Dziuba – to zasłużony piłkarz i trener Łódzkiego Klubu Sportowego i Widzewa
Łódź oraz wieloletni reprezentant Polski, brązowy medalista Mistrzostw Świata w
Hiszpanii z roku 1982. Pan Marek Dziuba w barwach ŁKS-u grał do 1984 roku, zaliczając
282 spotkania ligowe. Przez następne trzy lata z powodzeniem grał w barwach Widzewa
Łódź, z którym wywalczył Puchar Polski w 1985 roku. W 1987 roku wyjechał do Belgii,
by bronić barw klubu Sint – Truidense VV do końca swojej kariery piłkarskiej. Pan Marek
Dziuba przez 8 lat grał w reprezentacji Polski, kilka razy pełnił funkcję kapitana drużyny
narodowej. W 1992 roku, po zakończeniu kariery piłkarskiej, powrócił do Polski i
kontynuował swoją działalność piłkarską jako trener.
Pani Janina Maria Graczyk – jest wieloletnią, aktywną działaczką Rady Osiedla Bałuty
Centrum. W pracy społecznej koncentruje się na bezpośredniej pomocy osobom
będącym w trudnej sytuacji materialnej, mającym za sobą bolesne doświadczenia oraz
skomplikowane problemy rodzinne. Zabiega o wsparcie dla nich w różnych instytucjach,
organizacjach społecznych i fundacjach. Pani Janina Graczyk wspiera placówki
oświatowe, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności szkolnych lub
przedszkolnych. Utrzymuje stałą więź z mieszkańcami Bałut. Swoim zainteresowaniem i
znajomością spraw społecznych wnosi w działania rady twórczy klimat i mobilizuje
koleżanki i kolegów do jeszcze większego zaangażowania w codzienne życie lokalnej
społeczności.
Pani Izabela Weronika Jachim - Kubiak – od 15 lat prowadzi Fundację Pomocy dzieciom
„Kolorowy Świat”. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
zabiegając o szacunek, tolerancję i akceptację dla swoich podopiecznych i ich rodzin.
Założyła Fundację, by zapewnić dzieciom dotkniętym mózgowych porażeniem
dziecięcym i wieloma innymi zaburzeniami rozwoju, jak najlepszą i najskuteczniejszą
opiekę, by poprzez edukację i rehabilitację na najwyższym poziomie, pomóc im
osiągnąć samodzielność. Na skutek intensywnych starań i konsekwentnych działań pani
Izabeli Jachim – Kubiak Fundacja cały czas prężnie się rozwija, jest wyróżniającą się w
Polsce i zagranicą organizacją pożytku publicznego.
Pani Daiva Jodeikaite- to legendarna koszykarka Łódzkiego Klubu Sportowego, którego
barw broniła przez 15 lat. Przed przyjazdem do Łodzi grała w litewskim Skibritis Wilno.
Dwukrotnie wygrywała klasyﬁkacje najskuteczniejszej koszykarki polskiej ekstraklasy –
w sezonach 1991/1992 i 2001/2002. W barwach ŁKS wystąpiła w niej 441 razy rzucając
7621 punktów, co daje imponującą skuteczność 17,28 punktów na mecz. Pani Daiva
Jodeikaite wraz z ŁKS zdobyła 7 medali Mistrzostwa Polski – 2 złote, 3 srebrne i 2
brązowe oraz 2 Puchary Polski. W 1998 roku odniosła sukces w europejskich
rozgrywkach, dochodząc do półﬁnału pucharu Ronchetti. Swoją sportową działalność
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kontynuowała jako trenerka.
Pan Gabriel Wojciech Kabza – jest nauczycielem akademickim, który obecnie pełni
funkcję Kierownika Studium Wychowania Fizycznego Politechniki Łódzkiej. Obowiązki
zawodowe łączy z pasją do sportu, a w szczególności do lekkiej atletyki. Aktywnie działa
w zarządzie Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi przy popularyzacji idei olimpijskich na
terenie miasta i regionu. Od osiemnastu lat jest komandorem Biegu Sylwestrowego,
który w ubiegłym roku odbył się po raz trzydziesty trzeci. Pan Gabriel Kabza jest również
współorganizatorem wielu innych imprez sportowych, a także inicjatorem i
organizatorem działań popularyzujących sportowy tryb życia.
Pan Adam Wojciech Kocher – jest kulturoznawcą Europy Środkowo-Wschodniej,
menadżerem kultury, specjalistą w zakresie zarządzania organizacją pozarządową. To
pasjonat idei harcerskiej zaangażowany w pracę Związku Harcerstwa Polskiego na
wszelkich jej szczeblach, od drużynowego gromady zuchowej, przybocznego i
drużynowego starszoharcerskiego, poprzez członka kręgu instruktorskiego. Pełnił różne
funkcje zarówno na szczeblu hufca, chorągwi jak i Głównej Kwatery ZHP. Pan Adam
Kocher od 2008 roku jest wiceprezesem i dyrektorem Fundacji Wspierania i Rozwoju
twórczości CONVIVO, a od 2010 roku dyrektorem Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w
Łodzi. Jest także pomysłodawcą i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Twórczości
Młodych Folkowe Inspiracje.
Pan Walery Kosyl – to hokeista, uznawany za jednego z najlepszych bramkarzy w historii
tej dyscypliny w Polsce, były zawodnik i trener Łódzkiego Klubu Sportowego,
reprezentant kraju, olimpijczyk. Występując w barwach warszawskiej Legii zdobył tytuł
mistrza i wicemistrza Polski. Jako zawodnik ŁKS-u wywalczył z drużyną trzy brązowe
medale Mistrzostw Polski w latach 1971, 1979 i 1980. W reprezentacji Polski rozegrał
137 spotkań. Zasłużony Mistrz Sportu. Zdobywca Złotego Kija redakcji „Sportu” dla
najlepszego hokeisty w kraju w 1973 roku. Pan Walery Kosyl był pierwszym
szkoleniowcem hokeistów I-ligowego ŁKS, a w latach 90-tych trenował młodzież w
Łódzkim Klubie Hokejowym.
Pan Adam Piotr Kszczot - lekkoatleta, jego specjalizacja to bieg na 800 metrów.Jest
wielokrotnym medalistą mistrzostw Europy, halowych mistrzostw Europy, mistrzostw
Świata oraz halowych mistrzostw świata. Pierwszy sukces osiągnął w roku 2007, kiedy
został brązowym medalistą mistrzostw Europy juniorów. Od tej pory z prawie każdej
imprezy sportowej wracał z medalem na szyi. W 2009 roku zdobył tytuł młodzieżowego
mistrza Europy. Pan Adam Kszczot jest rekordzistą kraju w biegu na 600 metrów tak w
hali, jak i na stadionie. Aktualnie trenuje pod okiem Zbigniewa Króla, z którego pomocą
wywalczył miedzy innymi bardzo cenne, dwa tytuły wicemistrza świata oraz złoty medal
Halowych Mistrzostw Świata.
Pani dr hab. Inga Barbara Kuźma- pracuje w Zakładzie Antropologii Kultury w Instytucie
Etnologii i antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Od lat podejmuje w swojej
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pracy badawczej i interpretacyjnej społecznie ważne problemy bezpośrednio związane z
naszym miastem. Jest autorką wielu publikacji naukowych i projektów lokalnych. Od
2012 roku współtworzy „Łódzki Szlak Kobiet”. Prowadzi wykłady i prelekcje w Muzeum
Tradycji Niepodległościowych, Muzeum Miasta Łodzi, Radio Łódź, Centralnym Muzeum
Włókiennictwa. Pani Inga Kuźma jest laureatką nagród indywidualnych i nagrody
zespołowej Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2009 i 2012, a także nagrody
Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.
Pan Łukasz Lach- to muzyk, kompozytor, wokalista, autor tekstów i
multiinstrumentalista. Jest liderem i współzałożycielem łódzkiego zespołu L. Stadt, który
brał udział w największych polskich i wielu zagranicznych festiwalach m.in. Wembley
Arena, Open’er, Oﬀ Festiwal, Aix Provance Class-rock, Coke Live Music Festival oraz w
jednej z największych imprez muzycznych w USA - SXSW w Austin. Zespół pana Łukasza
Lacha od początku działalności angażuje się w życie kulturalne Łodzi. Był na przykład
ambasadorem naszego miasta w walce o Europejską Stolicę Kultury w 2016 roku. Stadt
stworzył muzykę do tekstów Konrada Dworakowskiego. Jednorazowy w zamyśle projekt
przerodził się w pierwszą polskojęzyczną płytę zespołu.
Pani Joanna Milena Madej – to menedżer sportu, licencjonowany pilot rajdowy. Od 2000
roku promuje i reprezentuje Łódź startując w Rajdowych Samochodowych
Mistrzostwach Polski. W 2002 roku zdobyła tytuł vice Mistrza Polski w Rajdowym
Pucharze Peugeota, a w2007 tytuł Mistrza Polski w klasie Super 1600. W latach
2011-2013 była pilotem jedynej na świecie damskiej załogi startującej w
międzynarodowych rajdach cross country. Pani Joanna Madej przez 12 lat organizowała i
prowadziła imprezę „Rajdowcy – Dzieciom” w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Jest organizatorką samochodowego rajdu dla pań „Arabella Rally” oraz
założycielką kobiecej grupy motocyklowej „Łódki na Kołach”.
Pani Barbara Stanisława Masłowska – po ukończeniu studiów pracowała w łódzkich
zakładach „Prozamet” na stanowisku projektanta technologa obróbki galwanicznej
metali. Tam w latach 80. jako członkini „Solidarności” walczyła o respektowanie praw
pracowniczych, sprawiedliwe awanse i podział płac. W czasie stanu wojennego
współpracowała z księdzem Stefanem Miecznikowskim. Kolportowała ważne materiały
podziemnej „Solidarności”. W 2002 roku zaangażowała się w działalność
Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Łodzi, a w 2005 roku uzyskała
mandat radnej Rady Osiedla Śródmieście-Wschód. W wyborach samorządowych, które
odbyły się rok później pani Barbara Masłowska została wybrana radną Rady Miejskiej w
Łodzi.
Pani Elżbieta Maria Nowak – jest trenerką koszykówki i nauczycielką wychowania
ﬁzycznego. W przeszłości była wybitną koszykarką, przez lata związana z Łodzią. Od
1994 roku przez cztery sezony występowała w Łódzkim Klubie Sportowym będąc z tą
drużyną dwa razy mistrzem i dwa razy wicemistrzem Polski. Karierę sportową
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zakończyła w 2007 roku jako zawodniczka Wisły Kraków osiągając swój piaty tytuł
mistrza kraju. Łącznie w polskiej ekstraklasie grała przez 18 lat, zdobywając 15 medali.
Przez 14 lat była reprezentantka Polski seniorek. Jej największym sukcesem było
mistrzostwo Europy w 1999 roku. Pani Elżbieta Nowak została odznaczona Złotym
Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej.
Pan Dariusz Nowiński – jest inspektorem Oddziału Łódzkiego Związku Strzeleckiego im.
kpt. Stefana Pogonowskiego oraz wiceprezesem Społecznego Komitetu Pamięci
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Aktywnie działa na rzecz popularyzacji dziedzictwa
narodowego oraz postaw patriotycznych wśród młodzieży z Łodzi i regionu. Organizuje
m. in. projekt „Muzyczne Drogi do Niepodległości” polegający na wspólnym śpiewaniu
pieśni patriotycznych, trójbój strzelecki odbywający się w ramach Tygodnia
Patriotycznego oraz Marsz Szlakiem Powstania styczniowego Łódź – Dobra. Pan Dariusz
Nowiński od długiego czasu jest zaangażowany w podtrzymywanie wśród łodzian
pamięci o marszałku Piłsudskim oraz o czynie legionowym.
Pan Zbigniew Pietrzak – jest od lat związany z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, dla
której działa jako wolontariusz od 2002 roku. Od 2012 roku propaguje naukę udzielania
pierwszej pomocy wśród najmłodszych. Kilkukrotnie organizował w Łodzi akcję „Rekord
w Jednoczesnym Prowadzeniu Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej w Wielu Miejscach
Jednocześnie”. Pan Zbigniew Pietrzak jest autorem i prowadzącym jedynego na świecie
projektu w trakcie ﬁnału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego
zaproszeni goście licytują na rzecz WOŚP przekazane przez siebie przedmioty. W czasie
26. Finału udało się w ten sposób zebrać na rzecz Orkiestry niemal 27 tys. zł.
Pan Bogusław Krzysztof Pietrzykowski – to znakomity pięściarz, który przez cały okres
swojej kariery zawodniczej związany był z Łodzią. Stoczył 253 walki, z których 182
wygrał. W 1976 roku zdobył brązowy medal w Mistrzostwach Polski Juniorów. W
następnych latach udało mu się wywalczyć tytuł młodzieżowego Mistrza Polski w wadze
papierowej i brązowy medal Mistrzostw Polski seniorów. Rok 1982 przyniósł panu
Bogusławowi Pietrzykowskiemu złoty medal na Mistrzostwach Polski w wadze muszej.
Był reprezentantem Polski w meczach z NRD, Węgrami i USA. Jest dwukrotnym
laureatem turnieju im. Feliksa Stamma, w którym zajął drugie miejsce. Po zakończeniu
kariery zawodowej realizował się jako utalentowany trener boksu.
Pan Piotr Henryk Radowski – od 1982 roku mieszka w Austrii, gdzie wyemigrował pod
wpływem nacisków służby bezpieczeństwa PRL. Był działaczem Konfederacji Polski
Niepodległej, jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” w zakładzie Odlewniczym
Polmatex – Wifama oraz współzałożycielem Łódzkiego Komitetu Obrony Więzionych za
Przekonania. Pan Piotr Radowski jest prezesem powstałego w Wiedniu w 1980 roku
Polsko-Austriackiego Klubu „Sierpień 80”, a w Polsce m. in. wiceprezesem Łódzkiego
Stowarzyszenia Związek Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956 – 1989. Został
odznaczony Krzyżem Oﬁcerskim Orderu Zasługi RP oraz Krzyżem Wolności i
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Solidarności.
Pani Hanna Małgorzata Radziszewska – to doświadczony pedagog i wychowawca,
instruktor w stopniu harcmistrza, była komendantka Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej
Chorągwi Łódzkiej ZHP im. Aleksandra Kamińskiego. Druhna jest instruktorką Hufca ZHP
Łódź Górna. Odpowiada za proces kształcenia na poziomie województwa łódzkiego,
współpracuje z terytorialnymi Zespołami Kadry Kształcącej hufców województwa
łódzkiego. Czynnie uczestniczy w przygotowaniu cyklicznych seminariów programowokształceniowych w Załęczu Wielkim. Pani Hanna Radziszewska swoją pasję do pracy z
dziećmi wykorzystuje także zawodowo pracując w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym nr 3 w Łodzi, którego jest dyrektorem od 2007 roku.
Pan dr hab. Mariusz Sokołowicz – od września 2016 roku jest Prodziekanem Wydziału
Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego ds. Projektów i toku studiów. Jest
autorem ponad 80 publikacji polsko- anglo- i francuskojęzycznych, jak również
ekspertyz, poświęconych problematyce zarządzania strategicznego w samorządzie
terytorialnym oraz funkcjonowaniu instytucji sektora publicznego. Jego zainteresowania
naukowe dotyczą ekonomii miejskiej, sektora publicznego, instytucjonalnej oraz
marketingu miejsc. Jest współautorem Strategii Rozwoju ul. Piotrkowskiej oraz prezesem
Zarządu Fundacji ul. Piotrkowskiej – organizacji pozarządowej, której celem jest
rewitalizacja tego obszaru oraz popularyzacja wiedzy o mieście.
Pani Jadwiga Maria Szczepanik – jest ekonomistką, przez wiele lat zarządzała ﬁnansami i
kadrą dużych ﬁrm. Po przejściu na emeryturę zaangażowała się w pracę społeczną na
rzecz mieszkańców naszego miasta wykorzystując doświadczenie zdobyte w pracy
zawodowej. Pani Jadwiga Szczepanik od 2007 roku jest przewodniczącą Rady Osiedla
Widzew-Wschód. Była członkinią Miejskiej Rady Seniorów pierwszej kadencji, przez dwie
kadencje pracowała w radzie nadzorczej przy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana
Batorego. Jest także wieloletnią przewodniczącą Koła Seniorów przy Klubie
„Alternatywa”.
Regionalna Rada Olimpijska – zajmuje się promocją olimpizmu od 1998 roku. Jej
pierwszym prezesem był prof. Henryk Chmielewski. W 2014 roku na czele rady stanął
Mieczysław Nowicki, jeden z najwybitniejszych łódzkich sportowców. Regionalna Rada
Olimpijska organizuje m. in. Bieg Sylwestrowy w Arturówku oraz Biegi Olimpijczyków,
współorganizuje uroczyste obchody Dnia Olimpijczyka, Międzynarodowy Wyścig Kolarski
Solidarności i Olimpijczyków. Inicjuje i uczestniczy w wielu przedsięwzięciach w łódzkich
szkołach, patronuje imprezom propagującym ideę olimpijską. W 2017 roku Rada wydała
leksykon „Olimpijczycy Łodzi i regionu”.
Stowarzyszenie Łódzkich Motocyklistów – to przede wszystkim grupa miłośników
jednośladów. Organizuje imprezy integrujące fanów dwóch kółek, powołało Forum
Łódzkich Motocyklistów. W swojej działalności propagują zasady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, trzeźwość kierowców, szerzą wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania
Oto odznaczeni "Za Zasługi dla Miasta Łodzi"

07-01-23

8/8

Oto odznaczeni "Za Zasługi dla Miasta
Łodzi"

pierwszej pomocy. Stowarzyszenie Łódzkich Motocyklistów stale angażuje się w pomoc
dla dwóch Domów Dziecka – nr 2 i nr 8. Od 5 lat organizuje zbiórkę pieniędzy w ramach
akcji „Moto Mikołaje”. Ze środków zebranych podczas akcji podopieczni Domów Dziecka
wspierani są przez cały rok. Oprócz prezentów świątecznych Stowarzyszenie organizuje
np. korepetycje dla dzieci oraz wycieczki.
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