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Potężne
pieniądze
dla Poddębic
Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał Poddębicom 41,4 mln zł dotacji. Fundusze 
przeznaczone są na rewitalizację kompleksu geotermalnego. Gmina podpisała umowę 
o dofi nansowanie i ogłosiła przetarg na wykonanie zadania. Finansowe wsparcie od 
Zarządu Województwa jest największe jakie do tej pory udało się zdobyć poddębickie-
mu samorządowi.
O tym, co w ramach inwestycji zostanie zrealizowane oraz jakie ma ona znaczenie dla 
miasta na stronie 2 i w rozmowie z Burmistrzem Poddębic na stronach 8-9.

Radosnych i zdrowych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 
życzą

Paweł Gogulski
Przewodniczący

Rady Miejskiej w Poddębicach

Piotr Sęczkowski
Burmistrz
Poddębic
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Obiekty geotermalne przy ul. Mickiewicza 
w Poddębicach mają zyskać nowy wizeru-
nek. To dzięki Zarządowi Województwa 
Łódzkiego, który w ramach zadania pn. 
„Przeciw wykluczeniu – Kraina Bez Barier 
w Poddębicach – rewitalizacja kompleksu 
geotermalnego” przyznał dotację Gminie.

– Poddębicki projekt jest kolejnym przykładem 
na wykorzystanie wód termalnych w naszym re-
gionie oraz jednym z najlepiej ocenionych przez 
ekspertów wniosków unijnych. Na jego przepro-
wadzenie miasto otrzymało 41,4 mln zł – mówi 
Marszałek Witold Stępień.

Poddębice zajęły drugie miejsce na liście pro-
jektów, które uzyskały środki na rewitalizację 
i  rozwój potencjału społeczno-gospodarczego 
regionu.

– To największa dotacja, jaką do tej pory udało 
się nam zdobyć. Z rąk Marszałka Województwa 
odebrałem umowę o dofi nansowanie inwestycji. 
Obecnie trwa procedura przetargowa, mająca na 
celu wyłonienie wykonawcy zadania – informuje 
Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Fundusze unijne dają miastu ogromną szansę 
dalszego rozwoju.

– Poddębice mają już doświad-
czenie w rewitalizacji swojego 
obszaru. W ostatnich dziesię-
ciu latach Gmina zrewitalizo-
wała między innymi centrum 
Poddębic, kompleks pałacowo-
-parkowy, czy osiedle 500-le-

cia. W ramach Programu Rewitalizacji Gminy 
Poddębice na lata 2016-2023 przeprowadziliśmy 
przedsięwzięcie przy ul. Zielonej – wymienia An-
drzej Twardowski radny Rady Miejskiej.

Rewitalizacja kompleksu geotermalnego to 
zadanie dużo większe i droższe. Jego wartość 
szacunkowa sięga prawie 60 milionów złotych.

W wyniku analizy problemów społecznych 
i  negatywnych zjawisk występujących na te-
renie Gminy Poddębice, dokonanej na etapie 
opracowywania Programu Rewitalizacji, projekt 
pn. „Przeciw wykluczeniu – Kraina Bez Barier 
w Poddębicach – rewitalizacja kompleksu geoter-
malnego” wskazano jako kluczowy dla osiągnięcia 
zakładanych celów rewitalizacji.

Przedmiotem projektu jest przywrócenie funk-
cji rekreacyjnej i nadanie funkcji rehabilitacyjnej 
zdegradowanym obszarom, poprzez utworzenie 
Centrum Rekreacji i Wodolecznictwa.

Funkcjonowanie zrewitalizowanych obiektów 

będzie oparte na wykorzystaniu istniejącej w mie-
ście infrastruktury geotermalnej, pozyskującej 
wody o bardzo dobrych właściwościach. Rewi-
talizacja kompleksu stanowić będzie naturalne 
rozwinięcie wykorzystania istniejących zasobów 
i poszerzy ofertę rekreacyjną.

– Działania inwestycyjne obej-
mą przebudowę i rozbudowę 
starych budynków: szatnio-
wo-świetlicowego, hotelowe-
go oraz restauracji, powstanie 
małej architektury, dróg i par-

kingów - mówi Bogumił Kabaciński radny Rady 
Miejskiej. 

Nowe obiekty naszpikowane będą rozwiąza-
niami dla osób niepełnosprawnych. Przewidzia-
no m.in. zaplecze saun: suchą, parową i infrared, 
sale do zajęć ruchowo-rehabilitacyjnych z za-
stosowaniem koloroterapii i haloterapii. Baseny 
wewnętrzne i zewnętrzne wyposażone zostaną 
w urządzenia do masażu. Na terenie kompleksu 
geotermalnego znajdować się będzie również 
Budynek Integracji i Spotkań Osób Niepeł-
nosprawnych. Planowany termin realizacji to 
2020 rok.

Ponad 40 mln złotych
na rewitalizację

Marszałek Województwa Witold Stępień przekazał Burmistrzowi Piotrowi Sęczkowskiemu umowę o dofi nansowanie

Duży sukces Poddębic
„Rzeczpospolita” doceniła naszą Gminę
3 miejsce w województwie po Strykowie 
i Kutnie, a 67 w kraju zajęły Poddębice 
w rankingu „Rzeczpospolitej” w katego-
rii najlepiej zarządzanych gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich, których w Polsce jest 
ponad 900.

Nasza Gmina znalazła się w gronie wyróż-
nionych samorządów, które najskuteczniej dbają 
o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkań-

ców zgodnie z regułami odpowiedzialności oraz 
bezpieczeństwa fi nansowego.

– Zajęte przez Poddębice pozycje to m. in. 
wynik skutecznej polityki inwestycyjnej oraz po-
zyskiwania środków zewnętrznych. Obecnie je-
steśmy w nowym okresie unijnego fi nansowania 
i czekamy na realizację kolejnych ważnych przed-
sięwzięć – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.
Ranking Samorządów 2017 „Rzeczpospolitej” 
składał się z dwóch etapów. W pierwszym wy-

brano miasta i gminy, które w najlepszy sposób 
zarządzały swoimi fi nansami i  jednocześnie 
najwięcej w tym czasie inwestowały. Pod uwagę 
zostały wzięte dane z Ministerstwa Finansów 
dotyczące wszystkich samorządów w Polsce.

Kapituła, której przewodniczył były premier 
Jerzy Buzek oceniała dynamikę wzrostu wydat-
ków majątkowych, wartość środków unijnych 
w  przeliczeniu na mieszkańca, indywidualny 
wskaźnik zadłużenia, nadwyżkę operacyjną 

w stosunku do dochodów, dynamikę wzrostu 
dochodów własnych i wydatków ogółem ma 
mieszkańca, relację nakładów inwestycyjnych 
do przyrostu zadłużenia, transport i łączność, 
a także ochronę środowiska.

Po zakończeniu pierwszego etapu Kapituła 
dysponowała listą samorządów, których fi nanse 
najlepiej odpowiadały wyznaczonym kryteriom. 
Gazeta przeprowadziła Ranking Samorządowy 
po raz trzynasty.
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Nowo wybudowana droga Podgórcze-Nowa 
Wieś została oddana do użytku. Inwestycję 
Gminy Poddębice wsparły środki z budżetu 
województwa.

– Jeszcze siedem lat temu Podgórcze było jak 
skansen, bo we wsi istniały tylko drogi gruntowe. 
Dziś czujemy, że jesteśmy w Europie. Mamy dwie 
porządne nawierzchnie asfaltowe i cieszymy się, 
że w końcu się ich doczekaliśmy – mówi Małgo-
rzata Gołębowska.

Opinię tę podzielają inni mieszkańcy, którzy 
wspólnie z gminnymi i powiatowymi samorzą-
dowcami, a także Marszałkiem Województwa 
Łódzkiego Witoldem Stępniem oraz Członkiem 
Zarządu Województwa Łódzkiego Jolantą Zię-
bą-Gzik uczestniczyli w uroczystym otwarciu 
traktu z Podgórcza do Nowej Wsi.

– To kolejna droga, która 
w  ostatnich latach powstała 
na terenie naszej Gminy i uzy-
skała dofi nansowanie Zarządu 
Województwa Łódzkiego. Na 
to przedsięwzięcie poddębicki 
samorząd otrzymał 400 tys. zł 

z budżetu województwa – mówi Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Poddębicach Paweł Gogulski.
Nawierzchnia asfaltowa pojawiła się na odcin-
ku prawie 2,5 km. Wykonawcą zadania wartego

1,3 mln zł był Markbud Poddębice. Droga jest 
ważna, bo prowadzi do trasy wojewódzkiej 703.

– Dzięki środkom z budżetu województwa 
zmienia się wiele dróg w regionie. Do nich do-
łączyła również ta z Podgórcza do Nowej Wsi. 
Trzeba wspierać inwestycje w infrastrukturę dro-
gową, bo to niezwykle istotne dla mieszkańców, 
a ich potrzeby są najważniejsze – twierdzi Mar-
szałek Witold Stępień.

Wspólne działania na rzecz mieszkańców pod-
kreśla również Członek Zarządu Województwa 
Łódzkiego Jolanta Zięba-Gzik.

– Dobrze przygotowane przez Gminę Pod-
dębice wnioski skutkują takim efektem jak ten 
w Podgórczu. Widząc radość ludzi z powstania 
nowej drogi utwierdzam się w przekonaniu, że 
warto realizować te inwestycje – mówi Jolanta 
Zięba-Gzik.

Wytrzymałość asfaltu podczas otwarcia spraw-
dzały nie tylko auta, ale i bryczki konne, którymi 
można się było przejechać. Mieszkańcy Podgórcza 
mogą zapomnieć o problemach jakie ich spotykały 
po opadach deszczu czy śniegu. Teraz bez trudu 
pokonają dystans z domu do pracy, czy szkoły, bo 
obok nowej drogi mają też trasę z Bałdrzychowa do 
Malenia, którą sześć lat temu wybudowała Gmina 
i która łączy się z drogą wojewódzką nr 473.

Od skansenu do Europy

W Antoninowie pojawi się nowa nakładka 
asfaltowa. Gmina wybuduje drogę za kwotę 
blisko 400 tys. zł.

– Każdy odcinek jest ważny, 
dlatego cieszymy się, że jeszcze 
w tym roku uda się zrealizo-
wać to przedsięwzięcie – mówi 
radny Rady Miejskiej w Pod-
dębicach Tomasz Walczyk.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych z Poddębic. Dzięki asfaltowemu 
dywanikowi znikną utrudnienia z pokonaniem 
drogi, które pojawiały się zwłaszcza po opadach 
deszczu.

W ramach prac poza powstaniem jezdni prze-
budowane zostanie m.in. skrzyżowanie z drogą 
powiatową, wykonane będą pobocza, zjazdy do 
posesji oraz nowe oznakowanie trasy. 

Mieszkańcy Góry Bałdrzychowskiej Kolonii 
mają nową drogę. Powstanie nawierzchni 
asfaltowej ułatwiło dojazd do znajdujące-
go się w tej miejscowości 14-hektarowego 
zbiornika, a także do posesji oraz pól. 

Poddębicki samorząd deklarował powstanie 
porządnej drogi po wybudowaniu akwenu przez 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-
nych w Łodzi. Słowo zostało dotrzymane i dziś 
mieszkańcy mają powody do zadowolenia.

– Radni Rady Miejskiej za-
głosowali za realizacją tej in-
westycji i z gminnego budżetu 
przeznaczyli na nią ponad pół 
miliona złotych. Zawsze warto 
decydować się na takie przed-

sięwzięcia – uważa Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Poddębicach Paweł Plewiński.

W okolicy na przestrzeni ostatnich lat Gmina 
wybudowała blisko pięciokilometrowy odcinek 
z Góry Bałdrzychowskiej do Feliksowa, prawie 
dwa kilometry drogi z Byczyny do Łężek i takiej 
samej długości drogę w Rąkczynie, dwukilome-
trową trasę w Zagórzycach, a także kilometr as-
faltu w Kolonii Byczyna. 

Jak podkreślił obecny na oddaniu drogi ks. 
Ryszard Twardowski z Łodzi nawierzchnia jest 
wzorcowa i mogą jej pozazdrościć mieszkańcy 
dużych aglomeracji. 

Uroczystość otwarcia drogi uświetnił występ 
zespołu Górzanie. Ponadto wraz z druhami OSP 
Sworawa można było popływać łódką po zbior-
niku.

Antoninów
doczeka się asfaltu

Mają nową drogę

Mieszkańcy wraz z samorządowcami wzięli udział w przecięciu wstęgi

Mieszkańcy Góry Bałdrzychowskiej Kolonii mają w swej miejscowości nową nawierzchnię

W tym miejscu niebawem pojawi się asfalt
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Zmieniła się nie do poznania, jest nową wi-
zytówką Poddębic, prawie jak autostrada, 
takiej drogi mogą pozazdrościć inne miasta 
– to opinie mieszkańców o przebudowanej 
ul. Zielonej. 

– Modernizacja ulicy to czwar-
te przedsięwzięcie w infra-
strukturę drogową jakie nasz 
samorząd zrealizował w tym 
roku – podkreśla radny Rady 
Miejskiej Stanisław Wiade-
rek. 

Droga mająca swój początek przy rondzie, 
łączącym drogę krajową nr 72 oraz wojewódzką 
nr 703, nie tylko została przebudowana do ul. 
Polnej, ale też przedłużona do ul. Targowej, 
gdzie zlokalizowanych jest kilkanaście fi rm 
i swoją nową siedzibę ma Komenda Powia-
towa Policji. 

Gminna inwestycja, która dobiegła końca, 
była istotna również ze względu na to, że moż-
na nią dotrzeć do basenów termalnych i zre-
witalizowanego parku, które w sezonie letnim 
gromadzą tysiące odwiedzających. Przebudo-
wana ulica Zielona pozwala też odciążyć ruch 

na ul. Narutowicza, którą do szpitala na turnusy 
przyjeżdżają kuracjusze. 

Przedsięwzięcie samorządu rozpoczęła moder-
nizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, którą 
zrealizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Poddębicach za ponad 
600 tys. zł. Zadanie to otrzymało dofi nansowanie 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Poza nawierzchnią asfaltową wybudowane 
zostały chodniki, ścieżki rowerowe oraz parkin-
gi. Pojawiły się zatoki autobusowe, a na końcu 
trasy powstała tzw. „krańcówka”. Wzdłuż dro-

gi nasadzono drzewa. Stanęło też nowe ledowe 
oświetlenie uliczne. Największe zainteresowanie 
uczęszczających tą ulicą wzbudzają jednak zegary. 

Cała inwestycja w obrębie ulicy Zielonej kosz-
towała blisko 6 milionów złotych. Na realizację 
przedsięwzięcia Wojewoda Łódzki przyznał 
dofi nansowanie w wysokości 50% wartości za-
dania z Programu rozwoju gminnej i powiato-
wej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 
Pozostałą część kosztów stanowią środki Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz samorządu 
poddębickiego. 

Zielona jak autostrada...
6 milionów na przebudowę ulicy Zielonej

Tak prezentuje się ul. Zielona po przebudowie
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Trwają prace związane z budową i moderni-
zacją sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie 
Gminy. 

W Klementowie powstaje rurociąg tłoczny, bu-
dowane są przyłącza, studnie betonowe odpowie-
trzająco-kontrolne i tworzywowe, a także tłocznie 
ścieków z zasilaniem elektrycznym, z systemem 
monitoringu i przekazem do dyspozytorni.

– Wykonawcą zadania o war-
tości blisko 11 mln zł jest kon-
sorcjum fi rm: Ekomel, Mark-
bud i Ekoinżbud. Na ten cel 
poddębicki samorząd otrzy-
mał dotację z funduszy unij-
nych w wysokości 5,2 mln zł. 

Udział Gminy w fi nansowaniu inwestycji może 

być jeszcze mniejszy po rozliczeniu i odzyskaniu 
podatku VAT – informuje Halina Tomczyk radna 
Rady Miejskiej.

W przyszłym roku prace przeniosą się do Bał-
drzychowa, Borysewa i części Pragi. W sumie przy-
będzie 15 km sieci kanalizacyjnej. W Bałdrzychowie 
przebudowana zostanie dodatkowo sieć gazowa.

Na całym remontowanym odcinku powia-
towego traktu Gmina odtworzy nawierzchnie 
asfaltowe, a Powiat zapowiedział wybudowanie 
chodników. Klementów, Bałdrzychów, Borysew 
oraz część Pragi zyskają więc nie tylko nową in-
frastrukturę techniczną, ale i drogową.

Obecnie prowadzone zadanie jest drugim eta-
pem gminnej inwestycji W latach 2009-2010 sa-
morząd wybudował i zmodernizował sieć wodno-
-kanalizacyjną w obrębie miasta oraz pobliskiej 
Byczyny. 

Gmina buduje sieć wod-kan
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna za prawie 11 mln zł

Dobre wiadomości dotarły do Gmi-
ny Poddębice. Projekt samorządu 
przewidujący przebudowę ul. Tar-
gowej znalazł się na liście rankin-
gowej wniosków o dofi nansowa-
nie w ramach Programu Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej. 

– Inwestycja w ob-
rębie ul. Targowej 
została sklasyfi ko-
wana na 9 miejscu 
spośród 52. Reali-
zacja zadania zapla-
nowanego na 2018 

rok uzależniona jest od wyłonienia wy-
konawcy oraz wartości kosztorysowej. 
Ceny na rynku budowlanym znacznie 
podrożały. Szacunkowy koszt wynosi 
4,6 mln zł, a przewidywana wysokość 
dotacji to 50% – informuje Wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej Sławomir 
Stelmasiak.

W Poddębicach ul. Targowa nazy-
wana jest „ulicą biznesową” ze względu 
na ilość zlokalizowanych tu przedsię-
biorstw. Z tego też powodu przepro-
wadzenie przedsięwzięcia jest dla sa-
morządu niezwykle ważne. 

Modernizacja drogi ma wpłynąć na 
zwiększenie dostępności istniejących 

przy niej kilkunastu fi rm, jak również 
umożliwić rozwój terenów wskaza-
nych w  planie zagospodarowania 
przestrzennego pod inwestycje prze-
mysłowe, usługowe i handlowe. Istotne 
znaczenie ma również połączenie jej 
z ul. Zieloną, co ułatwia komunikację 
z resztą miasta. 

Zadanie dofi nansowane w połowie 
przez Wojewodę Łódzkiego obejmu-
je kompleksową przebudowę odcinka 
o długości ponad jednego kilometra. 
Obok nowej nawierzchni powstaną 
chodniki, ścieżka rowerowa, zjazdy, 
parkingi, oświetlenie uliczne. Rozbu-
dowana będzie kanalizacja deszczowa. 

Dodatkowo przewidziana jest budowa 
oznakowania aktywnego na przejściu 
dla pieszych oraz budowa wyniesio-
nego przejścia dla pieszych.

Podkreślić należy, iż w 2018 roku 
zmieniono zasady oceny dróg. Nowe 
kryteria okazały się bardziej korzystne 
dla małych wiejskich gmin. W przy-

padku wniosku Poddębic na ul. Tar-
gową punktowane były takie istotne 
elementy jak: funkcjonowanie linii 
transportu zbiorowego, położenie du-
żych przedsiębiorstw, lokalizacja tere-
nów skierowanych pod usługi i prze-
mysł przy odcinakach projektowanych 
dróg.

Ulica Targowa do modernizacji
4,6 mln zł na przebudowę ul. Targowej

Gminne zadanie ralizowane jest m.in. w Klementowie

Nowa nawierzchnia, chodniki, oświetlenie mają się pojawić w ramach inwestycji
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Blisko 0,5 mln zł kosztowała poddębicką geotermię kolej-
na inwestycja, dzięki której można będzie wyprodukować 
więcej czystej energii.

– W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na odnawialne 
ciepło Zarząd Geotermii Poddębice wystąpił do Marszałka Woje-
wództwa Łódzkiego z wnioskiem o zmianę koncesji na wydobycie 
wody termalnej ze 190 m3/h do 252 m3/h. Po zatwierdzeniu do-
kumentacji i zmianie koncesji, kolejnym krokiem było przygoto-
wanie instalacji pod względem technicznym. Ze względu na fakt, 
iż niewykorzystana część wody po odbiorze ciepła musi zostać 
schłodzona przed zrzutem do cieku powierzchniowego, podjeli-
śmy decyzję o budowie drugiego zbiornika do schładzania wody 
termalnej – informuje Anna Karska Prezes Zarządu. 

Drugi zbiornik wybudowano przy pierwszym już istniejącym, 
połączono je dwustopniową kaskadą, co pozwala na efektywniejsze 
schładzanie. 

Pojemność użytkowa zbiornika to 1 544 m3, powierzchnia lustra 
wody 1 450 m2 oraz dwustopniowa przegroda to dodatkowe wy-
posażenie Zakładu Górniczego Poddębice, pozwalające zwiększyć 
dostawy ekologicznego ciepła dla miasta. 

– To ważne dla nas zadanie udało się zrealizować dzięki wspar-
ciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi – informuje Andrzej Peraj Wiceprezes Zarządu. 

Całkowity koszt zadania to 452 131,15 zł netto. Wsparcie WFO-
ŚiGW w Łodzi to umorzenie pożyczki z 2016 r. na zakup agregatu 
pompowego do odwiertu geotermalnego w kwocie 188 100,00 zł 

oraz pożyczka w kwocie 201 154, 00 zł z możliwością częścio-
wego umorzenia z przeznaczeniem na cele związane z ochroną 
środowiska.

Inwestycje w Geotermię

Gmina Poddębice wraz z Geotermią 
Poddębice Sp. z o.o. na zaproszenie 
Instytutu Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energią PAN w Kra-
kowie uczestniczyły w projekcie pn. 
„Energia geotermalna: podstawa 
niskoemisyjnego ciepłownictwa, 
poprawy warunków życia i zrów-
noważonego rozwoju – wstępne 
studia dla wybranych obszarów 
w Polsce”.

Realizacja przedsięwzięcia odbyła 
się w ramach Funduszu Współpracy 
Dwustronnej ze środków Mechanizmu 
Finansowego EOG.

– Poza Poddębicami udział w pro-
jekcie wzięła Akademia Górniczo-
-Hutnicza w Krakowie i Politechnika 

Wrocławska oraz miasta: Lądek Zdrój, 
Konstantynów Łódzki, Sochaczew, 
a także partnerzy z Norwegii i Islandii, 
przy czynnym wsparciu Ministerstwa 
Środowiska – informuje Anna Karska 
Prezes Zarządu Geotermii Poddębice.

W naszym kraju zorganizowana zo-
stała wizyta studyjna. Konferencja in-
auguracyjna odbyła się w Łodzi. W ko-
lejnych dniach gospodarzami projektu 
były miasta uczestniczące w projekcie, 
w tym Poddębice.

– Pokazaliśmy gościom instalację 
geotermalną w wymiennikowni ciepła, 
wykorzystanie energii w ciepłownictwie 
w wybranych obiektach, pijalnię wody 
termalnej oraz ogród zmysłów, a także 
planowane do włączenia do sieci osiedla 
domów jednorodzinnych i wykorzysta-

nie wody termalnej w planowanych do 
realizacji obiektach Zoo Safari w Bory-
sewie – dodaje Prezes Karska.

Założeniem projektu jest transfer 
wiedzy, technologii, dobrych praktyk 
stosowanych w ciepłownictwie w bu-
dynkach energii geotermalnej (OZE) 
z Norwegii i Islandii do Polski.

– Kraje te są liderami: Norwegia 
w pompach ciepła, a Islandia w wodzie 
i parze geotermalnej. Daje to zeroemi-
syjne ciepłownictwo, dobre warunki do 
życia, zrównoważony rozwój i efektyw-
ne gospodarowanie energią. W Polsce 
są one na wstępnym etapie, przy czym 
Poddębice jako jedno z  pierwszych 
miast jest ogrzewane w ponad 60% 
energią geotermalną – mówi Andrzej 
Peraj Wiceprezes Zarządu Geotermii.

Wiedzą jak wykorzystać 
energię geotermalnąGeotermia Poddębice była gospo-

darzem Konwentu Geotermii Pol-
skich.

W spotkaniu udział wzięli przed-
stawiciele zakładów geotermalnych 
z Mszczonowa, Stargardu Szczeciń-
skiego, Pyrzyc, Konina, Uniejowa, bur-
mistrz Mszczonowa Pan Józef Kurek, 
burmistrz Poddębic Pan Piotr Sęcz-
kowski oraz Zarząd Polskiego Stowa-
rzyszenia Geotermicznego. 

Po spotkaniu, na którym omówione 

zostały kwestie dotyczące możliwości 
rozwoju geotermii w Polsce, uczestni-
cy wizytowali miejsca, w których wy-
korzystywana jest poddębicka woda 
i energia geotermalna. 

Poddębice odwiedziła także dele-
gacja Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
z Wiceprezesem Zarządu Panem Ro-
manem Wójcikiem. Przypominamy, że 
to dzięki 50% dotacji z NFOŚiGW 
powstał odwiert „Poddębice GT-2” 
o łącznej wartości 12 mln zł.

Wizytowali poddębicki odwiert

Obok pierwszego powstał drugi zbiornik do schładzania wody termalnej FOT. ARCHIWUM GEOTERMII PODDĘBICE

Wizyta studyjna w ramach projektu FOT. ARCHIWUM GEOTERMII PODDĘBICE

Przedstawiciele Konwentu Geotermii Polskich oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej gościli w Poddębicach FOT. ARCHIWUM GEOTERMII PODDĘBICE
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Poddębiccy przedsiębiorcy nie boją się inwe-
stować i rozbudowują swoje firmy. Zaawan-
sowane prace w rozszerzenie działalności 
prowadzą Jarosław Raczkowski i Krzysztof 
Luźny. 

W 2011 roku firma „Oskar” rozpoczęła dzia-
łalność gastronomiczną od małej gastronomii. 
W miarę upływu czasu powiększyła zakres swo-
ich usług o pizzerię. Po dwóch latach okazało 
się, że największe zapotrzebowanie jest jednak 
na imprezy okolicznościowe. Dlatego właściciel 
Jarosław Raczkowski powiększa lokal przy ul. 
Zielonej w Poddębicach dostosowując go do 
potrzeb i wymogów miejscowego społeczeń-
stwa.

– Na decyzję o rozbudowie restauracji wpły-
nęło zapotrzebowanie mieszkańców na tego typu 
usługi. Podczas prowadzenia działalności okazało 
się, że warunki lokalowe są nie wystarczające, aby 
zapewnić komfort konsumentom. Dotychczaso-
wa sytuacja nie pozwalała nam na obsługiwanie 
zgłaszających się klientów, a zwłaszcza tych, któ-
rzy chcieli zorganizować duże imprezy – wyjaśnia 
Jarosław Raczkowski.

Jak zapowiada poddębicki przedsiębiorca po 
rozbudowie powierzchnia lokalu powiększy się 
dwukrotnie i będzie mieć ponad 1000 m2. Nowa 
sala bankietowa będzie w stanie obsłużyć około 
200 osób. 

Obiekt ma być czynny od maja 2018 roku. 
Restauracja będzie działać na dotychczasowych 
zasadach. 

– Na pracę restauracji składa się codzienna ob-
sługa miejscowych przedszkoli, instytucji i miesz-
kańców. Będziemy organizować imprezy oko-
licznościowe typu: imieniny, urodziny, komunie, 
wesela, konsolacje, konferencje, zjazdy jubileuszo-
we. Postaramy się o najwyższą jakość świadczonych 
usług. Kuchnia nasza oparta jest na tradycyjnych 
polskich potrawach wykonanych z naturalnych, 
świeżych produktów – dodaje właściciel.

Wraz z modernizacją obiektu będzie potrzeb-
ny nowy personel. Na zatrudnienie mogą liczyć 
w pierwszej kolejności osoby z odpowiednimi 
kwalifikacjami, a także osoby ubiegające się o pra-
cę zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

– Poddębice są miejscem, w którym warto za-
inwestować. Miasto od kilkunastu lat intensywnie 
się rozwija. Dookoła powstają nowe zakłady, któ-
re zatrudniają coraz więcej ludzi. Wzrasta liczba 
ludności zamieszkałej w mieście, a co za tym idzie 
zwiększa się zapotrzebowanie na tego typu usługi. 
Równolegle z rozbudową restauracji modernizuje 
się ulicę Zieloną. Dzięki temu przy nowo powsta-
łej restauracji łatwiej będzie zaparkować – mówi 
Jarosław Raczkowski.

Przedsiębiorca oczekuje, że rozbudowa spo-
woduje większe zainteresowanie nie tylko miej-
scowej ludności, ale i okolicznych wiosek oraz 
pobliskich firm.

Inwestycyjne natężenie 
widać nie tylko w branży 
gastronomicznej. 
Firma „Weles” Krzysztofa Luźnego prowadzi 
działalność na rynku dystrybucji materiałów 
budowlanych i sanitarnych od 1994r. Właści-

ciel zaczynał od małego sklepu hydraulicznego 
w Poddębicach. Kolejnym etapem rozwoju fir-
my było powstanie salonu łazienek w 2008 roku. 
W 2017 roku o 80 m2 powiększona została prze-
strzeń z ekspozycją kotłów c.o. w salonie na ulicy 
Narutowicza 5/7. 

Obecnie przedsiębiorca jest w trakcie reali-
zacji dużo większej inwestycji przy ul. Łęczyc-
kiej. Planowane oddanie budynku do użytku 
to druga połowa 2018 roku.

– Chcemy, aby konsumenci mieli możliwość 
kupienia wszystkich materiałów budowlanych, 

sanitarnych i do wykończenia domów w jednym 
miejscu blisko swojego miejsca zamieszkania. 
Dlatego postawiliśmy na rozwój firmy, zwiększe-
nie ilości posiadanych produktów oraz komfortu 
zakupów klientów i konkurencyjne ceny – mówi 
Krzysztof Luźny.

Powstający lokal będzie mieć powierzchnię 
1000 m2 i będzie największym tego typu w oko-
licy W ofercie sklepu pojawi się około dwudziestu 
tysięcy artykułów z branży budowlanej, wykoń-
czeniowej, elektronarzędzi, instalacji oraz artyku-
łów do kuchni, łazienki.

– Konkurencja nie śpi, ale my sumiennie robi-
my swoje i rozwijamy się. Stawiamy na profesjo-
nalną kadrę i najlepsze ceny. Wraz z rozwojem 
firmy zamierzamy zwiększyć zatrudnienie o 10-
12 osób – dodaje właściciel „Weles”.

Według Krzysztofa Luźnego miasto i gmina 
Poddębice to obszar z potencjałem i wciąż ro-
snący rynek. Mieszkańcy Łódzkiego przenoszą 
się z miast do miasteczek i wsi, ale zostają w ob-
rębie województwa. Jak wynika z danych Urzędu 
Statystycznego w Łodzi aż 79% migracji odbywa 
się w obrębie województwa.

Inwestycje poddębickich przedsiębiorców

Przy ul. Zielonej rozbudowuje się restauracja „Oskar”

Na ul. Łęczyckiej powstaje nowy budynek firmy „Weles”
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– Panie Burmistrzu zbliża się koniec roku. Czas 
ten skłania do podsumowań. Co przyniosły mi-
jające miesiące poddębickiej Gminie?

Piotr Sęczkowski, Burmistrz Poddębic: Moim 
zdaniem był to dobry rok dla naszego samorządu. 
Pomyślnie przeprowadziliśmy kilka gminnych 
inwestycji i rozpoczęliśmy nowe zadania. Zapa-
dły również rozstrzygnięcia w kluczowych dla 
Poddębic przedsięwzięciach.

– Ma Pan na myśli decyzję o przyznaniu przez 
Zarząd Województwa Łódzkiego dofi nansowa-
nia na rewitalizację kompleksu geotermalnego?

Ta wiadomość bardzo ucieszyła nie tylko sa-
morządowców, ale i mieszkańców, którzy latem 
chętnie korzystają z kompleksu, ale też oczekują 
czegoś więcej. Od dawna istniały plany dotyczą-
ce modernizacji obiektów przy ul. Mickiewicza, 
a dotacja w kwocie 41,4 mln zł pozwoli tchnąć 
nowe życie w stary i zniszczony kompleks. Cze-
ka nas ogromne zadanie, ale to wielka szansa dla 
Poddębic.

– Wszystko zaczęło się od odwiertu…
Budowa odwiertu geotermalnego siedem lat 

temu pozwoliła zagospodarować znajdujący 
się pod ziemią potencjał. Nasze miasto leży na 
złożach wód o dobrych parametrach i mądre 
wykorzystanie tego może przynieść sukces. Do-
wodem są inne regiony w kraju i zagranicą, które 
korzystają z gorących źródeł i na nich opierają 
swój rozwój. Nie mając dostępu do morza ani 
gór musimy zapewnić inne atrakcje. Wzorujemy 
się na kompleksach termalnych, które istnieją 
w Austrii, Niemczech czy na Węgrzech. Nasz 
region z uwagi na uwarunkowania może być 
„Krainą Term” jak austriacka Styria.

Dlatego powstał odwiert, by wodę termalną 
zastosować w różnych celach. Obecnie wykorzy-
stywana jest w ciepłownictwie. Dzięki wybudo-
wanej geotermalnej sieci cieplnej ogrzewane jest 
60% powierzchni miasta. Wodę można również 
pić w Pijalni Wód Termalnych. Do zabiegów 
balneologicznych wykorzystuje ją Poddębickie 
Centrum Zdrowia, które wybudowano z myślą 
o zastosowaniu źródeł termalnych w rehabilitacji. 

Wielka szansa dla Poddębic

Rozmowa
z Burmistrzem
Piotrem Sęczkowskim

Podobną funkcję pełni Ogród Zmysłów i Dom 
Pracy Twórczej, które istnieją na bazie zrewi-
talizowanego parku i pałacu. Poddębicka woda 
termalna służy także w rekreacji. Mam na myśli 
kąpiele w basenach termalnych.

– Projekt „Przeciw wykluczeniu – Kraina Bez 
Barier w Poddębicach – rewitalizacja komplek-
su geotermalnego” daje jeszcze większą szansę 
na wykorzystanie wód termalnych w rekreacji 
i rehabilitacji?

Zdecydowanie tak. Projekt ukierunkowany jest 
na rekreację oraz rehabilitację. Zakłada stworze-
nie infrastruktury naszpikowanej nowoczesny-
mi rozwiązaniami dla osób niepełnosprawnych. 
To sprawiło, że poddębicka inicjatywa została 
doceniona przez stronę rządową i znalazła się 
w Kontrakcie Terytorialnym jako jedno z niewie-
lu przedsięwzięć priorytetowych Województwa 
Łódzkiego. 

– Proszę powiedzieć co w ramach inwestycji zo-
stanie wykonane?

Działania inwestycyjne, polegające na rewitali-
zacji kompleksu geotermalnego obejmą przebu-
dowę i rozbudowę starego zaplecza basenowego 
i gastronomicznego oraz szatniowo-świetlicowe-
go, powstanie małej architektury, dróg i parkin-
gów, a także infrastruktury technicznej. 

Powstaną m.in. baseny wewnętrzne i zewnętrz-
ne ze zjeżdżalniami oraz urządzeniami do ma-
sażu. Będą podgrzewane ławki i leżanki, strefa 
saun. W celach terapeutycznych planowane jest 
zastosowanie koloroterapii i haloterapii. Na te-
renie kompleksu geotermalnego znajdować ma 
się również Budynek Integracji i Spotkań Osób 
Niepełnosprawnych. Całkowity koszt inwestycji 
sięga około 60 mln zł.

– Na jakim etapie jest przedsięwzięcie?
Jesteśmy po podpisaniu umowy z Zarządem 

Województwa Łódzkiego i w trakcie procedury 
przetargowej. Na przeprowadzenie zadania mamy 
2,5 roku, więc jest trochę czasu.

Czekamy na rozstrzygnięcie postępowania 
przetargowego i obserwujemy to, co dzieje się 
na rynku budowlanym. W wielu samorządach 
zdarza się, że ogłaszane są przetargi, a nie zgła-
szają się wykonawcy. Trudno dziś znaleźć dobrego 
wykonawcę i dodatkowo ceny rynkowe znacznie 
wzrosły.

– Rewitalizacja kompleksu geotermalnego kom-
ponuje się z innymi inwestycjami Gminy?

Projekt „Przeciw wykluczeniu” stanowi kon-
tynuację inwestycji w ramach programu Kraina 
Bez Barier. W ostatnich dziesięciu latach Gmina 
nadała nowe funkcje obszarom zdegradowanym, 
rewitalizując m.in. centrum Poddębic, kom-
pleks pałacowo-parkowy, czy osiedle 500-lecia. 
Na te przedsięwzięcia zostało przeznaczonych 
ponad 40 mln zł. Następnym miejscem będzie 
kompleks geotermalny, któremu przywrócona 
zostanie funkcja rekreacyjna i nadana funkcja 
rehabilitacyjna. 

Wizualizacja kompleksu geotermalnego – rzut wewnątrz

Wizualizacja kompleksu – rzut od strony zachodniej

Zamierzamy uzupełnić to, co do tej pory za-
działo się w Poddębicach i stworzyć „strefę lecz-
niczo-uzdrowiskową”. Kilka lat temu wiele osób 
zastanawiało się czemu przenosimy stadion na 
Byczynę. Gdybyśmy tego nie zrobili, to dziś nie 
byłoby miejsca na realizację przedsięwzięć zwią-
zanych z rozwojem Geotermii. 

Budowane obiekty użyteczności publicznej 
zgodnie z przepisami muszą spełniać odpowied-
nie warunki, np. posiadać określoną ilość miejsc 
parkingowych.

Samorząd często musi podejmować decyzje, 
które na początku wydają się niezrozumiałe, ale 
po jakimś czasie przynoszą efekty.

Podobnie wygląda sytuacja z budynkiem pod-
dębickiego liceum. W tym roku Gmina przejęła 

od Powiatu obiekt przy ul. Mickiewicza, by po-
więszyć powierzchnię terenów inwestycyjnych. 
Chcemy, by nasza oferta była atrakcyjniejsza.

– Pozyskane na obiekty geotermalne środki unij-
ne nie są jedynymi, jakie w tym roku zdobyła 
Gmina Poddębice. 

W 2017 roku na poprawę infrastruktury dro-
gowej samorząd wydał łącznie blisko 10 milionów 
złotych. Znaczną kwotę tej sumy stanowią środki 
z zewnątrz, bez których ciężko byłoby realizować 
inwestycje w drogi. W przypadku trasy z Pod-
górcza do Nowej Wsi budowę w wysokości 0,4 
mln zł wsparł Zarząd Województwa Łódzkiego. 
Na ukończeniu są prace w mieście, gdzie do ul. 
Targowej przedłużona została ul. Zielona. Zada-
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Wielka szansa dla Poddębic

nie otrzymało dotację 2,7 mln zł od Wojewody 
Łódzkiego i jest to dziewiąte gminne przedsię-
wzięcie z udziałem funduszy Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych.  

Z własnego budżetu wybudowaliśmy drogę 
w Górze Bałdrzychowskiej Kolonii i trwają pra-
ce przy powstaniu nawierzchni asfaltowej w An-
toninowie. 

Na liście do dofinansowania znalazł się wnio-
sek na kompleksową przebudowę ul. Targowej. 
Gmina złożyła także wniosek o dofinansowanie 
budowy ulicy Sosnowej, Brzozowej i Klonowej 
w Poddębicach. Wniosek na ul. Targową uzyskał 
punkty za elementy takie jak: funkcjonowanie 
linii transportu zbiorowego, położenie dużych 
przedsiębiorstw, lokalizacja terenów skierowa-

nych pod usługi i przemysł przy odcinkach pro-
jektowanych dróg.

Ul. Sosnowa, Brzozowa i Klonowa to drogi 
osiedlowe i choć przeszły ocenę formalną, to 
nie uzyskały dofinansowania. 

Z wniosków na drogi gminne, które złożyły mia-
sta, dotację przyznano tylko Łęczycy i Poddębicom. 

Ponadto Gmina pozyskała 5 mln zł na inwesty-
cje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

W tym roku do użytku oddana została rów-
nież nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji 
w Poddębicach. Budynek powstał na działce, któ-
rą Gmina przekazała policji. Nowoczesny obiekt 
o powierzchni 2,2 tys. m. kw. posiada odpowied-
nie zaplecze, salę konferencyjną, siłownię, strzel-
nicę, parkingi. Koszt budowy to blisko 15 mln zł.

– 2017 rok to również duże zmiany w oświacie. Jak 
wygląda reforma oświaty w Gminie Poddębice?

Reforma szkolnictwa polegająca na likwida-
cji gimnazjów oraz przekształceniu szkół sze-
ścioletnich w ośmioletnie zmusiły samorządy 
do podjęcia nowych decyzji. Zaproponowali-
śmy zamianę budynków szkół w naszym mieście. 
Projekt uzyskał pozytywną opinię Łódzkiego 
Kuratora Oświaty. 

Od 1 września 2018 roku Szkoła Podstawo-
wa nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach 
zmieni swoją siedzibę i zostanie przeniesiona do 
budynku obecnego Gimnazjum. Placówka przy 
ul. Łęczyckiej nie pomieści wszystkich dzieci, któ-
re od przyszłego roku szkolnego będą chodzić do 
szkoły. Jedynym rozwiązaniem było więc przenie-

sienie szkoły na ul. Polną. Budynek znajdujący się 
przy tej ulicy będzie systematycznie dostosowany 
do potrzeb większej liczby uczniów.  

Gimnazjum z kolei będzie przeniesione na ul. 
Mickiewicza do Liceum Ogólnokształcącego. Li-
ceum zaś ma się znajdować w miejscu podstawówki. 

– W Rankingu Samorządów 2017 „Rzeczpospo-
litej” Poddębice zostały wysoko sklasyfikowane. 
To ładne zwieńczenie roku.

Nasza Gmina znalazła się w gronie najlepiej 
zarządzanych i zajęła 3 miejsce w województwie 
po Strykowie oraz Kutnie, a 67 w kraju w kate-
gorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich, których 
w Polsce jest ponad 900. 

Cieszymy się z tego sukcesu.

Wizualizacja kompleksu geotermalnego – rzut na zewnątrz

Wizualizacja Budynku Integracji i Spotkań Osób Niepełnosprawnych  ILUSTRACJA POCHODZI Z ARCHIWUM DZIENNIKA RZECZPOSPOLITA, DODATKU „ŻYCIE ZIEMI ŁÓDZKIEJ”
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Nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach

Poddębiccy policjanci zmienili swoją sie-
dzibę. Dotychczasowa komenda ulokowana 
w dwóch budynkach przy ul. Narutowicza 
w Poddębicach została przeniesiona na ul. 
Targową.

– Obiekt wybudowano na 
działce, którą Gmina Poddę-
bice przekazała policji. Umowa 
została podpisana pod koniec 
2013 roku, a w połowie 2017 
roku policjanci przenieśli się 
do nowego miejsca – infor-

muje radna Rady Miejskiej Emilia Błaszczyk.

Nowa komenda to nowoczesność, właściwe 
warunki socjalne, infrastruktura, zaplecze i teren 
wokół.

Budynek ma kształt litery C i jest trzykondy-
gnacyjny. Główne wejście znajduje się od strony 
ul. Myśliwskiej. W strefi e ogólnodostępnej ist-
nieje dziesięć miejsc parkingowych, w tym dwa 
dla osób niepełnosprawnych. W strefi e ograni-
czonego dostępu przewidziano trzydzieści jeden 
miejsc parkingowych, sześć garażowych i pięć pod 
wiatą. Łącznie powstało ich więc pięćdziesiąt je-
den. W budynku znajduje się sala konferencyjna 
do spotkań i odpraw. W piwnicy zlokalizowano 
m. in. magazyny, składnice akt, szatnie, zaplecze 
sanitarne, salę ćwiczeń wraz z pomieszczeniami 
towarzyszącymi oraz strzelnicę. Komenda po-
wstała w ramach „Programu standaryzacji Ko-
mend i Komisariatów Policji”. Koszt jej budowy 
to niecałe 15 mln zł.

– Takiego budynku komendy 
jak ten w Poddębicach moż-
na pozazdrościć. Wielu funk-
cjonariuszy marzyło o takim 
standardzie. Teraz w lepszych 
warunkach będą dbać o bez-
pieczeństwo mieszkańców – 

mówi radny Rady Miejskiej Przemysław Jaszczak.

Komenda policji w nowym miejscu

Pierogarnia „Złote Jabłko” Marcelego Cho-
dakowskiego z Poddębic otrzymała wyróż-
nienie Państwowej Inspekcji Pracy. 

Właściciel Pierogarni wziął udział w programie 
przestrzegania prawa pracy w małych zakładach 
i znalazł się w gronie blisko 40 laureatów z terenu 
województwa łódzkiego.

Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy zostały 
wręczone podczas uroczystego podsumowania 
działań prewencyjno-promocyjnych podejmowa-
nych w 2017 roku przez Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Łodzi w 2017 roku.

Program „Zdobądź dyplom PIP” przeznaczo-
ny jest dla pracodawców prowadzących zakłady 
produkcyjne i usługowe, z których działalno-
ścią wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowot-
ne oraz którzy mogą sami wykonywać zada-
nia służby bhp. Idea programu oparta jest na 
zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy 
pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi 
(listy kontrolnej z komentarzem) i pomocy in-
spektora pracy jako eksperta, identyfi kuje wystę-
pujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, 
ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy 
ich likwidacji.

W zeszłym roku dyplom taki trafi ł do Pani 
Małgorzaty Majewskiej z fi rmy MM Ubezpie-
czenia, a dwa lata temu nagrodzone zostały za-

kłady fryzjerskie Pani Beaty Walczyk i Agnieszki 
Janiak z Poddębic.

 MaŁgoRZaTa STEFańska

Wyróżnienie dla „Złotego Jabłka”

Podczas tegorocznego Tygodnia Przed-
siębiorcy w Biurze Terenowym Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w Poddębicach 
gościli na seminariach dla młodych przed-
siębiorców uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych.

Placówkę ZUS odwiedzali także emeryci i ren-
ciści, którzy rozpoczynają po raz pierwszy dzia-
łalność gospodarczą, lekarze, którym udzielane 
były porady na temat elektronicznych ZLA oraz 
klienci posiadający zadłużenie, którym podpowia-
dano jak najlepiej rozwiązać problemy ze spłatą 
należności. 

Dla wszystkich zainteresowanych przygoto-
waliśmy specjalne teczki, w których umieści-
liśmy materiały informacyjne, broszury i po-
radniki. 

MagdalEna SolaREk

Tydzień
Przedsiębiorcy

Marceli Chodakowski (drugi od lewej) z dyplomem PIP
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50-lecie nadania imienia Tadeusza Kościusz-
ki Szkole Podstawowej w Niemysłowie oraz 
10-lecie nadania sztandaru były okazją do 
zorganizowania Biegu Przełajowego. Hono-
rowy patronat nad gminnym przedsięwzię-
ciem objął Burmistrz Poddębic.

To sportowe wydarzenie cieszyło się ogrom-
nym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży 
z terenu gminy. W ośmiu kategoriach wiekowych 
wystartowało łącznie 140 biegaczy.

Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czu-
wała komisja sędziowska w składzie: Jarosław 
Wypyszyński i Mateusz Gajewski. 

Na podium stanęli
Dziewczęta – rocznik 2010 i młodsze
1. Blanka Siwińska – SP Poddębice
2. Maja Owczarek – SP Niemysłów 
3. Lena Fornalczyk – SP Poddębice
Chłopcy – rocznik 2010 i młodsi
1. Adrian Klimczak – SP Poddębice
2. Filip Krasiński – SP Poddębice
3. Alan Wagner – SP Poddębice
Dziewczęta – rocznik 2009 – 2008
1. Natalia Maciaszczyk – SP Niemysłów
2. Kinga Kowalczyk – SP Bałdrzychów 
3. Nadia Swęderska – SP Poddębice
Chłopcy – rocznik 2009- 2008
1. Łukasz Wyrzykowski – SP Poddębice
2. Artur Wójcik – SP Poddębice
3. Błażej Ciepłucha – SP Porczyny
Dziewczęta – rocznik 2007-2006 
1.Karina Góraj – SP Porczyny
2.Julia Pietrucha – SP Poddębice
3. Zuzanna Krzemińska – SP Poddębice

Chłopcy – rocznik 2007-2006
1.Dawid Wichłacz – SP Niemysłów
2.Brajan Wyrzykowski – SP Poddębice
3. Adam Bierzyński – SP Poddębice

Dziewczyny – rocznik 2005-2004
1.Ola Pawlak – SP Poddębice
2. Julita Łuczak – SP Poddębice
3. Martyna Markowska – SP Poddębice

Chłopcy – rocznik 2005-2004
1. Patryk Płotecki – SP Niemysłów
2. Jakub Cieślikowski – SP Porczyny
3. Damian Grzelakowski – SP Niemysłów

Bieg Przełajowy z okazji Jubileuszy

Uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele 
i przyjaciele szkoły w Niemysłowie obcho-
dzili święto placówki.

W  tym roku przypada szczególny jubile-
usz, jakim jest 10-lecie nadania sztandaru oraz 
50-lecie nadania szkole imienia Tadeusza Ko-
ściuszki.

– Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Niemysłowie to nowoczesna pla-
cówka edukacyjna z  tradycjami. Posiada do-
brze wyposażone klasopracownie z dostępem 
do internetu, odnowioną bibliotekę czy dzien-
nik elektroniczny. Wokół szkoły są zadbane 
boiska do piłki nożnej, siatkowej, koszyków-
ki, plac zabaw dla najmłodszych. Uczniowie 

z licznymi sukcesami biorą udział w różnorod-
nych konkursach, także międzynarodowych, 
jak i  licznych zawodach sportowych w kra-
ju – wymienia atuty szkoły dyrektor Iwona 
Kaczmarek.

Z okazji jubileuszy odbyła się uroczysta msza 
święta, po której nastąpiło złożenie kwiatów 
pod pomnikiem patrona szkoły. Dalsze obcho-

dy miały miejsce w siedzibie placówki. Dyrek-
tor Iwona Kaczmarek przedstawiła prezen-
tację multimedialną obrazującą dzieje szkoły 
i wręczyła Stypendium Pokolenia JPII wraz 
z księdzem Andrzejem Ziemieśkiewiczem – 
przedstawicielem kapituły stypendium. 

Swoje umiejętności artystyczne zaprezento-
wali uczniowie.

Święto szkoły w Niemysłowie
Uczniowie przygotowali uroczystą akademię z okazji Święta Szkoły

140 dzieci wzięło udział w biegu w Niemysłowie FOT. MATEUSZ GAJEWSKI
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Poddębicki Dom Kultury i Sportu był jed-
nym z 42 ośrodków na terenie województwa, 
w którym odbywały się zajęcia artystyczne 
i edukacyjne w ramach projektu „Lokomo-
tywą po wiedzę”.

Przedsięwzięcie ekologiczno-artystyczne dla 
dzieci województwa łódzkiego realizowane było 
przez Łódzki Dom Kultury. 

Beneficjentami projektu w Poddębicach była 
dwudziestoosobowa grupa uczniów poddębic-
kiego Gimnazjum.

Wszystkie działania projektu ukierunkowa-
ne były na stworzenie ekologicznego spektaklu 
teatralnego zainspirowanego książką Agnieszki 
Frączek „Sprężynek na tropie tajemnic. Eko-
logia”. 

W ramach projektu uczniowie wzięli udział 
w pięciu typach warsztatów w: Akademii Sztuk 
Pięknych w Łodzi, Politechnice Łódzkiej, Łódz-
kim Domu Kultury oraz w poddębickim pałacu. 

W trakcie warsztatów uczestnicy zgłębiali taj-

niki: projektowania ubiorów metodą aplikacji, 
projektowania ubiorów i elementów scenogra-
ficznych z surowców odzyskanych, scenografii 
ekologicznej – inspirowanej architekturą biomor-
ficzną, realizacji kostiumów i elementów sceno-
graficznych z surowców odzyskanych. 

Praca podczas warsztatów, a także podczas prac 
nad ekologicznym spektaklem była dla uczest-
ników lekcją kreatywności i współpracy, wzbo-
gacającą wiedzę i zachowania proekologiczne. 
Scenariusz do spektaklu napisali sami uczest-
nicy. Pomysły na stroje, projekt scenografii były 
również ich dziełem. W pracy nad spektaklem 
wykorzystali materiały z recyklingu. 

Gimnazjaliści realizujący projekt pod opieką 
Pań: Jolanty Kurowskiej – nauczycielki Gimna-
zjum w Poddębicach oraz Karoliny Gruchot-
-Krysiak – instruktora Domu Kultury zdobyli 
wyróżnienie za ekologiczną scenografię.

Projekt został dofinansowany przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Łodzi.

Lokomotywą po wiedzę

To był dobry sezon dla Mażoretek DALIA 
z Poddębickiego Domu Kultury i Sportu. 

Wysokie noty jakie otrzymały na Mistrzo-
stwach Polski w Kędzierzynie Koźlu pozwolił im 
zakwalifikować się do udziału w Mistrzostwach 
Europy we Włoszech. Tam reprezentantka w solo 
buława – Oliwia Olczyk zdobyła VI miejsce. Star-
towała również w Mistrzostwach Świata Mażore-
tek w Pradze, gdzie zdobyła IX lokatę w kategorii 
solo flaga. 

W  duecie z  Weroniką Wydrzyńską nasze 
mażoretki wystąpiły na Mażoretkowym Show 
w Krzywiniu zdobywając V miejsce. 

W solówkach Oliwa otrzymała I miejsca w ka-
tegorii baton i buława, zaś Weronika Wydrzyńska 
V w kategorii solo baton.

Zespół DALIA wziął udział w kilkudniowym 
XXVI Międzynarodowym Festiwalu Złota Lira 
w  Rybniku. Liczne pokazy dla publiczności, 
uliczne przemarsze z połączonymi Orkiestrami 
Kopalni „ROW” Chwałowice-Jankowice-Marcel 
i Towarzystwa Muzycznego im. Mariana Zieliń-
skiego w Śremie oraz Wzorową Orkiestrą Dętą 
Szkoły Muzycznej w Porzecze na Białorusi i Re-
prezentacyjną Orkiestrą Dętą Miasta i Gminy 
Świątniki Górne dostarczyły poddębickim ma-
żoretkom wiele niezapomnianych wrażeń. 

Do tegorocznego finału Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej SOLLA w Poddę-
bicach zakwalifikowało się blisko pięćdzie-
sięciu wokalistów z terenu powiatu poddę-
bickiego. 

Muzyczne prezentacje uczestników, w pięciu 
kategoriach wiekowych, oceniało jury w skła-
dzie: Michał Hajduk-artysta Teatru Muzycznego 
w Łodzi, trener wokalny; Ilona Jewczak-Skór-
ka –absolwentka Studium Wokalnego w Łodzi; 
Marek Ostrowski-muzyk, nauczyciel SM I st. 
w Uniejowie.

W najmłodszej kategorii 
wiekowej 5-7 lat najwyższe
lokaty wyśpiewali: 
I miejsce: Amelia Frontczak 
II miejsce: Alina Pełczyńska 
III miejsce: Sebastian Gomułka i Julia Łukasik.
 
W kategorii 8-9 lat: 
I miejsce: Zofia Buda 

III miejsce zajęły: Weronika Lubińska i Micha-
lina Skórka. 

W kategorii 10-12 lat najlepiej 
zaprezentowały się: 
I miejsce: Amelia Perkowska i Natalia Medyńska
II miejsce: Marianna Stefańska 
III miejsce: Kinga Kujawińska. 

Wśród wokalistów w wieku 
13-15 lat zwyciężyli: 
I miejsce: Aleksandra Nowak 
II miejsce: Aleksandra Walczak 
III miejsce Norbert Kuświk. 

W kategorii powyżej 15 lat:
I miejsce: wyśpiewała Natalia Osińska.

Laureaci festiwalu zaprezentowali się poddę-
bickiej publiczności podczas Koncertu Galowego 
na scenie amfiteatru Ogrodu Zmysłów. Zostali 
uhonorowani pamiątkowymi statuetkami i dy-
plomami.

Udany sezon 
naszych mażoretek

Rozśpiewane Poddębice

 FOT. ARCHIWUM PODDĘBICKIEGO DOMU KULTURY I SPORTU

 FOT. ARCHIWUM PODDĘBICKIEGO DOMU KULTURY I SPORTU

 FOT. ARCHIWUM PODDĘBICKIEGO DOMU KULTURY I SPORTU
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Oferta kulturalna Poddębickiego Domu 
Kultury i Sportu spotkała się z ogromnym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców na-
szego miasta.

Zajęcia prowadzone są przez instruktorów 
i  specjalistów Poddębickiego Domu Kultury 
i Sportu. 

Od trzech lat, niezmiennie dużą popularno-
ścią, szczególnie wśród najmłodszych, cieszą się 
zajęcia taneczne i ruchowe. Na zajęcia baletowe 
uczęszczają już cztero i pięciolatkowie. 

Tłumy gromadzą też zajęcia mażoretkowe: 
pom-pom mini dla dzieci w  wieku 5-7 lat, 
a pom-pom junior od 8 lat. Dzieciaki w wie-
ku od 5 do 7 lat chętnie wybierają również mix 
taneczny.

Każdy może też pośpiewać. Nauka wokalu prze-
znaczona jest dla dzieci od lat 7. Dla takiej samej 
grupy wiekowej odbywają się zajęcia Joga Kids.

Dzieci i młodzież zainteresowani rozwija-
niem zdolności plastycznych korzystają z za-
jęć sekcji plastycznej prowadzonych w trzech 
grupach wiekowych: 5-7 lat, 8-12 lat i powyżej 
12 lat. W tej ostatniej wciąż jest kilka wolnych 
miejsc. 

Miłośnicy śpiewania doskonalą swoje umie-
jętności na zajęciach Studium Piosenki. Dorośli 
mieszkańcy chętnie korzystają z zajęć pilates 
i jogi.

Odrębną ofertę zaproponowano poddębic-
kim seniorom w  ramach zajęć Uniwersytetu 
III Wieku. Od października biorą udział w zaję-
ciach: gimnastycznych, jogi, plastycznych, nauki 
języka angielskiego. 

Dzięki współpracy z Fundacją „Siłaczka” zorga-
nizowano dla nich cykl warsztatów rozwijających 
funkcje poznawcze, m.in. szybkiego zapamięty-
wania, przechowywania i przypominania infor-
macji z elementami kuglarstwa i relaksacji.

Tańczą, śpiewają, ćwiczą jogę... 
czyli poddębicki pałac od przedszkolaka po seniora

Rok 2017 ogłoszono rokiem Rzeki Wisły. 
W związku z tym Miejska i Gminna Biblio-
teka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego 
w Poddębicach wspólnie ze Szkołą Podsta-
wową nr 1 im. Lotników Polskich zorga-
nizowały cykl spotkań, podczas których 
uczniowie „odwiedzali” nadwiślańskie mia-
sta i poznawali ciekawostki, legendy, baśnie 
związane z tymi miejscami. 

– Dzięki tym spotkaniom dzieci mogły poznać 
różne zbiory biblioteczne: książki beletrystyczne, 
popularnonaukowe, albumy, atlasy, mapy – mówi 
Dariusz Ścibior dyrektor biblioteki.

Podopieczni Pani Agnieszki Jaśczak ze Świetli-
cy Szkolnej przy podstawóce oraz uczniowie klasy 
VI C z Panią Renatą Olczyk wyruszyli z „królową 
polskich rzek” z Baraniej Góry i poprzez Kraków, 
Sandomierz, Kazimierz Dolny, Puławy, Warsza-
wę, Płock, Toruń dotarli do Gdańska. 

„Z Wisłą” przemierzyli kraj

Z okazji tegorocznego Święta Drzewa Pu-
bliczne Przedszkole w Poddębicach zreali-
zowało Przedsięwzięcie Edukacyjne pod 
hasłem „Drzewo – przyjaciel”. 

Projektem zostały objęte wszystkie dzieci 
wraz z rodzicami oraz nauczycielami placówki 
we współpracy z Urzędem Miejskim w Poddę-
bicach, Geotermią Poddębice, Nadleśnictwem 
Poddębice, Starostwem Powiatowym, Liceum 
Ogólnokształcącym, Powiatową Biblioteką Pu-
bliczną w Poddębicach oraz Foto-Studiem Pana 
Mariusza Raźniewskiego. 

– W ramach akcji przeprowadzono różnorodne 
działania, których celem było zwrócenie uwagi na 
rolę drzew w naszym życiu i wzmocnienie świa-
domości społecznej w odniesieniu do środowiska, 
w którym żyjemy – wyjaśnia dyrektor przedszkola 
Magdalena Pańczyk. 

Czego nauczyły się przedszkolaki? Dzieci brały 
udział w zajęciach edukacyjnych w leśniczówce 
w Rodrysinie połączonych ze zwiedzaniem ścież-
ki edukacyjnej „leśnym duktem”, w warsztatach 
edukacyjnych na terenie Szkółki w Gostkowie, 

w zajęciach plastycznych pt. „Drzewo w różnych 
porach roku”, czy koncercie muzycznym w ra-
mach „Spotkań z muzyką”.

Sadziły też drzewa w swoich domostwach pod 
hasłem „Rosnę razem z drzewem”.

Odbywały się również konkursy plastyczne dla 

rodziców pod hasłem „Drzewo mojej rodziny”, 
dla dzieci pt. „Drzewo-przyjacielem człowieka”, 
dla nauczycieli konkurs literacki na opowiadanie 
„Przygody Króla Maciusia Pierwszego” i konkurs 
plastyczny na wykonanie makiety „Jestem częścią 
przyrody”.

Koordynatorem działań podjętych w ramach 
projektu była p. Katarzyna Wojtczak i p. Dorota 
Snopek.

„Drzewo – przyjaciel” to nie jedyne przedsię-
wzięcie realizowane przez Publiczne Przedszko-
le w Poddębicach. Placówka uczestniczy w in-
nych  działaniach  takich  jak: Ogólnopolski 
Projekt Dobrych Uczynków „Ziarenka Do-
bra” Edycja VII Dzieci – „Mali Wolontariu-
sze” – 2017-2018, którego celem jest rozwijanie 
wrażliwości społecznej dzieci, uświadomienie 
najmłodszym czym jest pomoc i angażowanie 
do działania. Kolejnym projektem jest Ogólno-
polski program edukacyjny „Mamo, tato, wolę 
wodę!”, który ma na celu edukowanie dzieci 
w zakresie pozytywnego wpływu wody na or-
ganizm człowieka oraz jej znaczenia dla całego 
środowiska. 

Drzewo przyjacielem przedszkolaków

 FOT. ARCHIWUM PODDĘBICKIEGO DOMU KULTURY I SPORTU

„Wokół Poddębic”
– Pismo Samorządowe Gminy Poddębice 

Wydawca:
Urząd Miejski w Poddębicach,

ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice,
tel. 43 87 10 702, fax 43 87 10 717 

www.poddebice.pl      e-mail: gmina@poddebice.pl

Uczestnicy przedsięwzięcia edukacyjnego FOT. ARCHIWUM PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PODDĘBICACH
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Zespół Ludowy z Bałdrzychowa uczestniczył 
w wielkim europejskim wydarzeniu – świę-
cie folkloru, jakim był 54. Festiwal Europe-
ade 2017. 

Wraz z zespołem z naszej Gminy występowało 
ponad 300 europejskich zespołów folklorystycz-
nych, w sumie około 6,5 tysiąca tancerzy, muzy-
ków i śpiewaków. 

Wszystko to rozgrywało się na głównej scenie 
i trzynastu scenach ulicznych rozmieszczonych 
wzdłuż bulwaru nad rzeką Aura w Turku. Bał-
drzychowianie wystąpili dwukrotnie na scenach 
ulicznych oraz na gali kończącej festiwal.

Członkowie zespołu przeprowadzili też 
warsztaty z  nauką poloneza i  uczestniczyli 
w wielu zajęciach, podczas których poznawali 
trudne kroki tańców fińskich, szkockich, litew-
skich. W czasie występów na scenach zaprezen-
towali wiązankę weselnych tańców sieradzkich, 
kujawiaka i olindra, tańce łowickie i oczywiście 
poloneza. 

Zespół brał udział w biciu światowego rekordu 
w tańcu Humppaa. W pięciu miejscach Turku 
tańczyło jednocześnie ponad 21 tysięcy uczestni-

ków. Humppaa to taniec towarzyski w takt mu-
zyki wywodzącej się z Finlandii. Rekord został 
oficjalnie uznały przez Guinness World Records® 
w Londynie.

Ma na swoim koncie 130 koncer-
-tów, promuje kulturę ludową w kra- 
ju i zagranicą, brało udział w bi-
ciu rekordu Guinnessa w tańcu 
Humppaa, za całokształt swojej 
działalności otrzymało złoty me-
dal Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – mowa o Stowarzy-
szeniu Przyjaciół Bałdrzychowa, 
które świętowało 10-lat istnienia.

– Ten okres to dla członków Sto-
warzyszenia nie tylko świetna przygo-
da, ale przede wszystkim wiele godzin 
pracy, ćwiczeń i wyrzeczeń. Nie osią-
gnęlibyśmy tego wszystkiego, gdyby 
nie życzliwość oraz wsparcie władz, 
sponsorów, przyjaciół. Dziś wiemy, że 
warto się było poświęcić i zaangażować 
– twierdzi Teresa Sosnowska, sekretarz 
Stowarzyszenia.

Jubileusz był okazją do wspomnień, 
podsumowania dekady dorobku orga-
nizacji, a także zaprezentowania umie-
jętności tanecznych oraz śpiewaczych 
Zespołu Ludowego Bałdrzychowianie 
i kapeli Bałdrzychowiacy, które pro-
wadzi choreograf Grzegorz Brożyński 
oraz muzyk Sylwester Kijański.

– Dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Bałdrzychowa o wsi z Gminy Poddę-

bice, liczącej prawie pół tysiąca miesz-
kańców, usłyszała cała Polska i Europa 
– mówi Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Poddębicach Paweł Gogulski.

Bałdrzychowianie występowali w róż- 
nych zakątkach naszego kraju i  re-
prezentowali region poddębicki m.in. 
na Węgrzech, Słowacji, Serbii, Litwie 
i w Finlandii. Poza udziałem w kon-
certach i  festiwalach propagują kul-

turę ludową wśród dzieci i młodzieży 
poprzez spotkania i naukę tańców lu-
dowych w szkołach oraz przedszko-
lach. Stowarzyszenie rozpowszechnia 
folklor organizując liczne wydarzenia 
kulturalne dla mieszkańców. W swoim 
dorobku ma również wydanie materia-
łów promocyjnych w postaci filmu, fol-
derów, karty pocztowej, a także książki 
„Bałdrzychów w opowieściach”. 

10 lat Stowarzyszenia

„Bałdrzychowianie” 
na podbojach
w Finlandii

Uroczyście świętowano 10 lat Stowarzyszenia Przyjaciół Bałdrzychowa

Bałdrzychowianie w Finlandii
FOT.  ANTONI SOSNOWSKI”
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Ponad 300 osób wystartowało w III Poddę-
bickim Biegu Bez Barier, który w tym roku 
znalazł się w cyklu biegów o Puchar Mar-
szałka Województwa Łódzkiego.

Dystans 10 kilometrów najszybciej, bo z cza-
sem 32:03, pokonał Artur Kozłowski, będący jed-
nocześnie ambasadorem imprezy. Olimpijczyk po 

raz trzeci brał udział w biegu w Poddębicach i po 
raz trzeci go wygrał. Wśród kobiet triumfowała 
Valentyna Kiliarska z Ukrainy.

Jako pierwszy z poddębickiego klubu Zdysza-
ni.pl linię mety przekroczył Karol Maciaszczyk.

Przed biegiem głównym alejkami parku bie-
gały dzieci. Na starcie pojawiła się ich rekordowa 
ilość, bo prawie 200! Następnie odbył się marsz 

nordic walking. Ponieważ impreza miała formę 
festynu najmłodsi mogli skorzystać z zabaw z ba-
lonami, pokazu magii, czy malowania  twarzy. 
Dzieci biegnące w kategorii przedszkolak i kla-
sy I-III otrzymały wejściówki do Zoo Safari w Bo-
rysewie, a dla wszystkich uczestników przygoto-
wano bilety na baseny termalne w Poddębicach 
oraz ciepły posiłek.

– Warunki do biegania były 
dość trudne, bo ciężkie burzowe 
powietrze utrudniało rywaliza-
cję, ale cieszymy się z frekwen-
cji i dziękujemy wszystkim za 
pomoc w organizacji imprezy 
– mówi pomysłodawca Biegu 

Bez Barier Jacek Bienias.

Po raz trzeci biegli bez barier

Ponad 250 osób wzięło udział w rajdzie 
rowerowym „Rowerem wokół Poddę-
bic”. Wśród uczestników byli nie tylko 
mieszkańcy naszej Gminy, ale także 
goście spoza regionu, w tym sześcio-
osobowa grupa Kłodawskiego Klubu 
Solnych Cyklistów.

– Bardzo dobra trasa rajdu, ładna okolica 
i organizacja na wysokim poziomie. Na 
pewno tutaj wrócimy – twierdzi Wojciech 
Syncerz z Kłodawy.

Rowerzyści mieli do pokonania 40-ki-
lometrową trasę, prowadzącą z Byczyny 
przez Kałów oraz Feliksów do Nowego 
Pudłowa i następnie do Centrum Tury-
styki i Rekreacji w Byczynie.

Wszyscy bez problemu przejechali wy-
znaczony dystans. Na mecie posilili się po-
siłkiem przygotowanym przez Stowarzy-
szenie „Stokrotka” z Chrop oraz otrzymali 
gminne gadżety. Dzieci mogły pobawić 
się na dmuchańcach. Do dyspozycji były 
również kajaki, które cieszyły się powo-
dzeniem.

– Serdecznie dziękuję wszystkim za 
udział i pomoc w organizacji rajdu: dru-
hom strażakom, Stowarzyszeniu „Sto-
krotka”, Fundacji „Metamorfoza”, Panu 
Markowi Kurasiowi, Zarządowi LKS 
Ner Poddębice, Geotermii Poddębice. 
Frekwencja pokazuje, że warto organizo-
wać tego typu imprezy – mówi Burmistrz 
Poddębic Piotr Sęczkowski.

Karatecy Dragona Poddębice obok zawod-
ników z innych miast wzięli udział w I Mi-
strzostwach MUKS Karate Shotokan Rypin.

Poddębiczanie mogą zaliczyć ten występ do 
bardzo udanych. 6 zawodników Centrum Pro-
mocji Sportu i  Rekreacji Dragon przywiozło 
z Rypina 8 medali!

Radomił Kacprzak wywalczył 3 złote medale 
– w kata indywidualne, kihon-ippon-kumite i ku-
mite-nihon-shobu. Dzięki temu otrzymał tytuł 
najlepszego zawodnika wśród dzieci.

Marta Czechowicz zdobyła srebro w kata in-
dywidualne i brąz w kumie.

Maciej Szymański wywalczył złoto w  kata 
zespołowym, brąz w kata indywidualnym i brąz 
w kihon-ippon-kumite, Wiktor Kuropatwa złoto 
w kata zespołowym, a Mateusz Walczak złoto 
w kata zespołowym.

Rowerem wokół PoddębicMistrzostwa Karate
dla Dragona

Rajdy rowerowe cieszą się dużym powodzeniem
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W siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola 
miało miejsce uroczyste podpisanie umów 
o przyznanie pomocy pomiędzy beneficjen-
tami a Samorządem Województwa Łódz-
kiego w ramach działań: „Podejmowanie 
działalności gospodarczej”, „Rozwijanie 
działalności gospodarczej” i „Budowa lub 
przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyj-
nej infrastruktury turystycznej lub rekre-
acyjnej lub kulturalnej” objętych inicjatywą 
LEADER w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dodatkowo podczas spotkania pracownicy 
Wydziału Płatności Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego przeprowadzili szko-
lenie poświęcone rozliczeniom powyższych ope-
racji.

– Pierwszy nabór wniosków jaki przeprowadzi-
liśmy dla przedsiębiorców i osób, chcących roz-
począć działalność gospodarczą trwał od 3 do 20 
kwietnia 2017 roku. Wszystkie złożone wnioski 
otrzymały dofinansowanie, jednak nie wszyst-
kie zmieściły się w limicie dostępnych środków. 

W ramach konkursu dla osób podejmujących 
działalność gospodarczą alokacja środków wyno-
siła 600 000 zł, a wsparcie miało charakter premii 
w wysokości 50 000 zł, dzięki czemu udało nam 
się dofinansować 12 przyszłych przedsiębiorców 
na 13 złożonych wniosków – informuje Prezes 
LGD „Podkowa” Ewa Padzik.

Dla firm już funkcjonujących alokacja środ-
ków wynosiła 1 400 000 zł. Jednak ilość wnio-
sków przewyższyła zakładany budżet o ponad 
połowę. Z 13 złożonych wniosków, 5 projektów 
zmieściło się w  limicie dostępnych środków. 
Kolejny nabór wniosków jaki przeprowadziła 
Lokalna Grupa Działania „Podkowa” dotyczył 
działania związanego z budową lub przebudową 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktu-
ry turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 
Konkurs trwał od 12 do 26 czerwca 2017 r., zaś 
kwota alokacji środków wyniosła 950  000 zł. 
W ramach ogłoszonego naboru zostały złożo-
ne 4 wnioski o przyznanie pomocy, w tym jeden 
przez jednostkę samorządu terytorialnego, a trzy 
przez stowarzyszenia.

 Kinga Maj-Wysokińska, lgd „podkowa”

Umowy z Leadera podpisane

Pięćdziesięciu mieszkańców obszaru LGD 
„Podkowa” wzięło udział w trzydniowej wi-
zycie studyjnej w Wielkopolsce. 

Odwiedzenie sąsiedniego regionu było moż-
liwe dzięki partnerstwu oraz wsparciu finanso-
wemu z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 

Projekt pn. „Wizyta studyjna dla mieszkańców 
LGD „Podkowa” w Krajnie Złotowskiej” miał na 
celu poprawę jakości życia mieszkańców naszego 
obszaru, wymianę wiedzy i informacji oraz pro-
mowanie inicjatyw oddolnych. 

W wyniku realizacji operacji wzrosła wiedza 
i zainteresowanie uczestników projektu możliwo-
ściami podjęcia dodatkowych źródeł dochodu oraz 
planowania partycypacyjnego. Uczestnicy wizy-
ty poznali działania rolników i przedsiębiorców 
z Wielkopolski, nauczyli się pracy w grupie dla 
dobra wspólnego, zaś wyjazd w teren do gospo-
darstw agroturystycznych pokazał dobre praktyki 

mieszkańców obszaru LGD „Krajna Złotowska”, 
które warto powielać. 

Harmonogram wizyty był bardzo napięty. Nasi 
mieszkańcy wzięli udział w warsztatach partner-
stwa lokalnego i wspólnie zastanawiali się jak za-
planować rozwój wsi od nowa. Wyznając zasadę 
„Lepszy przykład niż wykład”, uczestnicy wy-
jazdu obserwowali dobre praktyki wykorzystania 
funduszy unijnych na terenie gmin Lipka, Złotów, 
Łąkie czy Kełpin. Wzięli także udział w warsz-
tatach makramy i kowalstwa. Prawdziwą ucztą 
dla oka i podniebienia była wizyta na Hawajach 
– w najlepszym gospodarstwie agroturystycznym 
Wielkopolski, słynącym z hodowli danieli. Do-
skonałym pomysłem na biznes rodzinny okazał 
się również Gościniec Poziomka w Kujankach. 
Pobyt na terenie Krajny Złotowskiej był bardzo 
udany dzięki przewodnikowi, animatorowi lo-
kalnemu, który od lat zajmuje się tematem part-
nerstw lokalnych – Panu Markowi Romańcowi. 

 Kinga Maj-Wysokińska, lgd „podkowa”

Dzięki środkom pozostającym w dyspozycji 
Lokalnej Grupy „Podkowa” siedziba Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Klementowie sta-
nie się Centrum Integracji i Aktywizacji. In-
westycja ma być zrealizowana w 2018 roku. 
Koszt zadania to 300.003,29 zł, a dofinanso-
wanie wynosi 300.000,00 zł.

– OSP Klementów wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców chce utworzyć 
Centrum, które zapewni dostęp do usług kul-
turalnych, rekreacyjnych i aktywizacyjnych skie-
rowanych dla mieszkańców – wyjaśnia Krzysztof 
Stasiak prezes OSP.

W Centrum poza działalnością kulturalną, pro-
wadzona będzie działalność aktywizacyjna, szko-
lenia mające wpływ na zwiększenie tożsamości 
lokalnej mieszkańców, szczególnie skierowane do 
osób starszych, rodziców małych dzieci, a także 
osób niepełnosprawnych. 

Przedsięwzięcie zakłada nadbudowę i rozbudo-
wę budynku remizy w Klementowie wraz robota-
mi dekarskimi, ociepleniem stropu, ścian, tynków 
wewnętrznych i zewnętrznych, wykonaniem po-
sadzki, malowaniem ścian wewnętrznych, insta-
lacją elektryczną i oświetleniową, instalacją wod-
-kan., wentylacji i centralnego ogrzewania, a także 
budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

Wizyta studyjna Wybudują Centrum Integracji
i Aktywizacji w Klementowie

Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień oraz Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Jolanta Zięba-Gzik 

wręczyli umowy na dotacje w ramach Leadera 

Remiza OSP Klementów dzięki zaangażowaniu miejscowych druhów zostanie rozbudowana


