PISMO SAMORZĄDOWE GMINY PODDĘBICE

egzemplarz bezpłatny rok XVI nr 2 (50) wrzesień 2018

ISSN 1730-2269

Ciepło z Geotermii
daje rekordowe zwroty
i zasili nowe obiekty
Do Geotermii Poddębice podłączane są kolejne obiekty.
Inwestycja gminnej spółki polega na wykonaniu przyłącza ciepłowniczego z węzłem cieplnym do hali sportowej przy Szkole Podstawowej
na ul. Polnej, przyłącza cieplnego do budynku

wielorodzinnego na ul. Targowej 2 oraz przebudowie węzła cieplnego c.w.u. przy kotłowni
szczytowo-rezerwowej na ul. Cichej 4 w Poddębicach.
Ogrzewanie miasta ciepłem z wnętrza ziemi
już przynosi korzyści. Mieszkańcy bloków spółdzielczych z osiedla 500-lecia, Północ i Łęczyc-

ka w wyniku rozliczenia poniesionych kosztów
dostawy energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania za sezon 2017/2018 uzyskali
nadwyżkę i mają rekordowe zwroty za dostawę
ciepła w tym okresie.



Poddębice
z „EkoJanosikiem”
Poddębice zostały laureatem
Krajowej Nagrody Ekologicznej
„EkoJanosik 2018”, którą przyznała Narodowa Rada Ekologiczna w kategorii samorząd dla gmin
miejsko-wiejskich.

Szerzej na stronie 2

Przybywa miejsc
rekreacji

Szerzej na stronie 3

Blok na ul. Targowej 2

Trwa budowa przyłącza ciepłowniczego do hali sportowej

Kotłownia na ul. Cichej

Siłownia plenerowa, otwarta strefa aktywności, punkty aktywnego
wypoczynku, plac zabaw dla dzieci, czy boisko w Bałdrzychowie to
nowe miejsca rekreacji w Gminie.

Szerzej na stronie 6

Kolejne środki unijne dla Gminy

Pomnik został
odnowiony

Gmina otrzymała dofinansowanie z funduszy europejskich na termomodernizację hali
sportowej przy Szkole Podstawowej na ul. Polnej w Poddębicach oraz budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Niewieszu. Szacunkowa wartość obu inwestycji wynosi blisko 2,1 mln zł,
a pozyskana dotacja sięga 1,3 mln zł.

Szerzej na stronie 4

Dzięki dotacji Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego udało
się odnowić pomnik ku czci ofiar
II wojny światowej w Niewieszu
Kolonii.

Szerzej na stronie 5
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Mamy dobre wieści w sprawie
basenów termalnych

Rozmowa
z Burmistrzem
Piotrem Sęczkowskim
– Zarząd Województwa Łódzkiego do 30 grudnia 2022 roku przedłużył Gminie Poddębice
termin wykonania zadania pn. „Przeciw wykluczeniu – Kraina Bez Barier w Poddębicach
- rewitalizacja kompleksu geotermalnego”. Co
to oznacza?

Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski: Ta
informacja bardzo cieszy. Celem strategicznym
dla rozwoju naszej Gminy jest rewitalizacja
kompleksu geotermalnego, która ma być impulsem do tworzenia nowych miejsc pracy oraz
wpływów podatkowych. Dzięki decyzji Zarządu
Województwa Łódzkiego mamy więcej czasu
na przeprowadzenie kluczowej dla Gminy inwestycji.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Gmina
otrzymała rekordowe dofinansowanie w kwocie
41,4 mln zł na przeprowadzenie rewitalizacji kompleksu geotermalnego. Przedmiotem
projektu jest przywrócenie funkcji rekreacyjnej
i nadanie funkcji rehabilitacyjnej zdegradowanym obszarom, poprzez utworzenie Centrum
Rekreacji i Wodolecznictwa. Funkcjonowanie
zrewitalizowanych obiektów będzie oparte na
wykorzystaniu istniejącej w mieście infrastruktury geotermalnej. Nowe obiekty naszpikowane
będą rozwiązaniami dla osób niepełnosprawnych. Na terenie kompleksu geotermalnego
znajdować ma się również Budynek Integracji
i Spotkań Osób Niepełnosprawnych. Powstanie
infrastruktura techniczna, mała architektura,
drogi i parkingi. Na wykonanie inwestycji przeprowadziliśmy dwa postępowania przetargowe,
ale żadne nie wyłoniło wykonawcy.

– Dlaczego tak się stało?
Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski: Główną przyczyną jest sytuacja na polskim rynku budowlanym. Mamy do czynienia z kumulacją inwestycji i brakuje firm, które są w stanie wykonać
zadania. Do ogłoszonych przez nas przetargów
wpływały oferty przekraczające kwotę, jaką Gmina może przeznaczyć na przeprowadzenie inwestycji. Dzięki zgodzie Zarządu Województwa
Łódzkiego mamy o dwa lata wydłużony czas na
realizację inwestycji. Mamy nadzieję, że w nowym
roku ceny ustabilizują się i będzie to dla nas bardziej korzystne.
– Jakie są obecnie działania Gminy?
Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski: Chcemy
ogłosić przetarg w systemie trzyetapowym: przebudowa basenów, utworzenie budynku Integracji
i Spotkań Osób Niepełnosprawnych, powstanie
infrastruktury drogowej, chodników oraz parkingów. To umożliwi mniejszym firmom udział
w przetargu.
– Samorząd mocno stawia na wody termalne…
Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski: Po to
budowaliśmy odwiert geotermalny i realizujemy
szereg zadań w oparciu o gorące źródła. Tworzymy
całą infrastrukturę wokół odwiertu. Przenieśliśmy
stadion na Byczynę, zamieniliśmy się budynkami

szkół z Powiatem Poddębickim, Geotermia nabyła
tereny przy basenach.
Mamy wody termalne, lecznicze borowiny,
Poddębickie Centrum Zdrowia, Ogród Zmysłów,
Pijalnia Wód Termalnych, Dom Pracy Twórczej,
czyli elementy układanki, które dają przesłanki
do utworzenia strefy uzdrowiskowej.
Wody termalne dają szansę rozwoju, a mając
zrewitalizowane baseny możemy myśleć o kolejnych przedsięwzięciach. Perspektywy rozwoju
Gminy w kierunku rehabilitacji i uzdrowiska w
oparciu o zasoby gorących źródeł zachęciły przedsiębiorców do zainwestowania na naszym terenie
w infrastrukturę hotelową. Dwóch z nich już buduje hotele, a trzech innych zakupiło tereny pod
inwestycje.
– Szeroki jest zakres wykorzystania wód…
Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski: Zgadza się. Ciepłownictwo w Poddębicach w coraz
większym zakresie opiera się na wodach termalnych. Bez udziału pośredników mamy niższe ceny
ogrzewania niż z innych nośników. Zadowalający
jest fakt, iż po sezonie zimowym 2017/2018 poddębicka spółdzielnia mieszkaniowa odnotowała
nadwyżkę, czyli mieszkańcy mają zwrot kosztów
ogrzewania. Są już pierwsze korzyści z wykorzystania wód, a liczymy, że będzie ich jeszcze więcej.

„EkoJanosik 2018” dla Poddębic
Poddębice zostały laureatem Krajowej Nagrody Ekologicznej „EkoJanosik 2018”, którą przyznała Narodowa Rada Ekologiczna w kategorii „Samorząd
Edycji 2018” dla gmin miejsko-wiejskich. Jedynie 80
samorządów spośród 2500 z całego kraju otrzymało
ten zaszczytny tytuł.
W gmachu Sejmu RP Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski z rąk Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz Posła Kornela Morawieckiego odebrał wyróżnienie za działania na rzecz poprawy stanu środowiska
naturalnego.
Szczególnie docenione zostały działania inwestycyjne
poddębickiej Gminy w zakresie geotermii. Dzięki budowie
odwiertu możliwy jest rozwój geotermii, a także realizacja
kolejnych przedsięwzięć proekologicznych.
Nad wyborem nagrodzonych tytułem „EkoJanosik”
czuwała Krajowa Rada Ekologiczna, powołana spośród
niezależnych ekspertów i autorytetów ochrony środowiska. Członkowie Rady to przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, samorządowych,
środowisk gospodarczych.
– To dla nas duże i niespodziewane wyróżnienie, ponieważ nominacje najlepszych jednostek do konkursu
zgłaszały wyłącznie instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska oraz krajowe korporacje samorządowe
i gospodarcze, m.in. Buisness Centre Club, czy Polski
Klub Biznesu – mówi Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski.
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Nowe obiekty podłączane
do poddębickiej Geotermii
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Kolejne obiekty są podłączane do
poddębickiej Geotermii. Spółka
Gminy prowadzi inwestycję, polegającą na wykonaniu przyłącza
ciepłowniczego z węzłem cieplnym do hali sportowej przy Szkole
Podstawowej na ul. Polnej, przyłącza cieplnego do budynku wielorodzinnego na ul. Targowej 2 oraz
przebudowie węzła cieplnego
c.w.u. przy kotłowni szczytowo-rezerwowej na ul. Cichej 4 w Poddębicach.
Wykonawcą prac wartych blisko 0,6
mln zł jest firma Instal-System Roman
Torzewski.
– Po wybudowaniu odwiertu geotermalnego i uzyskaniu koncesji
na eksploatację wód, powstała wymiennikownia geotermalna, a także
geotermalna sieć cieplna, do której
zostały podłączone bloki mieszkalne
na osiedlu Północ, 500-lecia w Poddębicach i budynki użyteczności
publicznej. W celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego miasta
w zakresie ciepłownictwa Geoter-

Blok przy ul. Targowej 2 w Poddębicach zostanie włączony do geotermalnej sieci cieplnej

mia zakupiła agregat pompowy do
odwiertu GT-2 oraz wybudowała
drugi zbiornik do schładzania wody

termalnej. Teraz do sieci cieplnej
włączymy halę sportową, blok mieszkalny i przebudujemy węzeł ciepl-

ny kotłowni na ul. Cichej. Następną
inwestycją ma być wykonanie sieci
osiedlowej i przyłącza do budynków

zlokalizowanych przy ul. Dojazd
w Poddębicach – informuje Wiceprezes Geotermii Andrzej Peraj.

Po zimie zostanie w portfelu
Powody do zadowolenia mają mieszkańcy bloków spółdzielczych z osiedla 500-lecia, Północ i Łęczycka
w Poddębicach. W wyniku rozliczenia poniesionych kosztów dostawy
energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania za okres od
1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
wystąpiła nadwyżka – największa
od 22 lat. Oznacza to, że indywidualni lokatorzy będą mieć zwrot za
dostawę ciepła za ostatni sezon.
– W żadnym spośród 38 budynków
mieszkalnych zarządzanych przez nas,
nie ma indywidualnych dopłat do kosztów dostawy energii cieplnej, a wręcz są
rekordowe zwroty. Najwyższy wynosi
1316,39 zł, a najniższy 79,27 zł – informuje Sławomir Gławęda, Prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Poddębicach.
Co spowodowało, że mieszkańcy
mają po sezonie grzewczym 2017/2018
więcej w portfelu?
– To efekt przeprowadzonej przez
Spółdzielnię kilka lat temu termomodernizacji bloków i przejęcia przez
poddębicką Geotermię gospodarki

Odwiert geotermalny – to stąd ciepło trafia do miasta

grzewczej w mieście jesienią 2017r.
Od tego czasu ceny za ciepło spadły
o około 5% dla wszystkich odbiorców.
Stawki za ciepło dostarczane do mieszkań są ustalone przez gminną spółkę
na poziomie niższym niż ogrzewanie
czynnikiem gazowym – wyjaśnia Burmistrz Piotr Sęczkowski.
Geotermia Poddębice jest najmłodszą w Polsce ciepłownią wykorzystującą do ogrzewania mieszkań energię
geotermalną.
– Pomimo krótkiego stażu w tym zakresie spółka, odmiennie niż wcześniej
uruchomione geotermie, finansuje się
samodzielnie i nie przynosi strat. Wynika to z warunków geologicznych na
jakie natrafiono wiercąc odwiert geotermalny – podkreśla Prezes Geotermii
Anna Karska.
Temperatura wody jest najwyższa
w Województwie Łódzkim i ma 72
stopnie. Poddębice mogą pochwalić się
również największą ilością wody – 252
m3/h oraz niskim zasoleniem. Ważny
dla mieszkańców jest także efekt ekologiczny, gdyż kotłownie szczytowe
uruchamiane są tylko przez kilka dni
w roku w okresie największych mrozów.
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Kolejna dotacja unijna
dla naszej Gminy
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Hala sportowa przy ul. Polnej
w Poddębicach przejdzie gruntowną termomodernizację. Inwestycja
jest możliwa dzięki dofinansowaniu, jakie Gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Obiekt służy mieszkańcom od lat.
Organizowane są tu uroczystości
okolicznościowe i imprezy kulturalno-sportowe. Na co dzień w hali
odbywają się zajęcia wychowania fizycznego. Od września br. korzystają
z niej uczniowie podstawówki, która zmieniła swoją siedzibę. Budynek
szkoły został dostosowany do potrzeb
dzieci i młodzieży. Do dyspozycji jest
37 sal lekcyjnych oraz 4 sale do zajęć
językowych i rewalidacyjno-wychowawczych. To o piętnaście więcej niż
do tej pory.
By warunki lokalowe były jeszcze
lepsze, samorząd zdecydował o termomodernizacji hali.
– Kilka lat temu Gmina przeprowadziła termomodernizację bloków
mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej w Poddębicach. Chcemy, by nasze miasto było ekologiczne,
dlatego realizujemy szereg inwestycji
w tym zakresie. Obecnie mając na uwadze odpowiednie zaplecze szkolne oraz
zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej, postanowiliśmy
zmodernizować budynek hali sportowej – mówi radny Rady Miejskiej
w Poddębicach Jacek Bienias.
W ramach przedsięwzięcia realizowanego w formule zaprojektuj
i wybuduj przewidziano modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych.
W celu sprawnego działania, system
zarządzania energią będzie zautomatyzowany. Zmodernizowany zostanie
także system przygotowania ciepłej
wody użytkowej poprzez wykonanie
nowego wymiennika ciepła.
– Po zakończeniu tej inwestycji
przystąpimy do zaprojektowania orlika lekkoatletycznego jako zaplecza
sportowego oraz modernizacji dachu
budynku przy ul. Polnej – radny Rady
Miejskiej w Poddębicach Stanisław
Wiaderek.
Drugim przedsięwzięciem Gminy,
które otrzymało dofinansowanie funduszy unijnych jest termomodernizacja
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewieszu. Szacunkowa wartość
obu inwestycji wynosi blisko 2,1 mln

Hala sportowa w Poddębicach (zdjęcie górne) i budynek remizy w Niewieszu (zdjęcie dolne) przejdą termomodernizację

zł, a pozyskana dotacja sięga 1,3 mln zł.
Obiekt w Niewieszu jest nie tylko siedzibą OSP, ale także aktywnie
działającego we wsi Stowarzyszenia

Promocji Niewiesza i Okolic. Dzięki
środkom zewnętrznym zmodernizowany zostanie system oświetlenia na
oświetlenie LED, wymieniona będzie

instalacja elektryczna, ocieplony stropodach i ściany zewnętrzne. W 2015
roku dzięki środkom z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Gmina Poddębice przeprowadziła remont wewnątrz
obiektu.
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Sprzęt strażacki dla OSP

Dzięki tym pieniądzom jednostki Gminy Poddębice wzbogaciły się
m.in. o torby ratownicze wraz z szynami i deską, parawany do osłony
miejsca wypadku i zasłaniania ofiar
wypadku, defibrylator, sprzęt do znakowania miejsca wypadku, czy pilarkę
do drewna.
Jak podkreślają druhowie nowy
sprzęt zwiększy możliwość niesienia
pomocy poszkodowanym.
– Wyposażenie jakie posiadamy jest
częściowo wyeksploatowane, brakuje
toreb ratowniczych, dlatego pozyskane
przez Gminę dotacje na sprzęt strażacki pozwolą ochotnikom właściwie
realizować zadania z zakresu ratownictwa medycznego i technicznego –
uważa Marek Ośkiewicz, Komendant
Zarządu Miejsko-Gminnego Związku
OSP RP w Poddębicach.

Druhowie z gminnych jednostek
cieszą się z nowego wyposażenia.
Poddębicki samorząd pozyskał dotacje w łącznej wysokości 80 tys. zł
i zakupił sprzęt strażacki.
– Sejmik Województwa Łódzkiego
przyznał 14 tys. zł na zakup agregatów
oddymiających dla Ochotniczych Straży Pożarnych, które działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym,
to jest: Bałdrzychów, Kałów, Niemysłów
i Niewiesz – informuje radny Rady
Miejskiej Przemysław Jaszczak.
Z kolei za 66 tys. zł ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości możliwe
stało się nabycie sprzętu ratownictwa
medycznego i technicznego.
Z finansowego wsparcia w ramach
Funduszu Sprawiedliwości skorzystali ochotnicy z Kałowa, Bałdrzychowa,
Niemysłowa, Niewiesza, Sworawy,
Karnic, Poddębic i Góry Bałdrzychowskiej.

Pomnik w Niewieszu
odnowiony

Będą nowe przystanki
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Poddębice zdecydowała
o wyznaczeniu dwóch dodatkowych przystanków autobusowych w mieście.
Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
zaproponowała usytuowanie przystanków „na
żądanie” przed mostem na rzece Ner dla wjeżdżających do Poddębic od strony Pragi.
Natomiast wyjeżdżając z miasta autobusy będą
mogły zatrzymywać się na wysokości budynku
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
przy ul. Kaliskiej.
Rejon Dróg Krajowych w Sieradzu opracował oraz zatwierdził projekt organizacji ruchu
drogowego. Obecnie trwają prace polegające na
oznakowaniu nowych przystanków, wykonaniu

Pomnik ku czci ofiar drugiej wojny światowej znajdujący się w Niewieszu Kolonii przeszedł renowację. Gmina zdobyła dofinansowanie na przeprowadzenie przedsięwzięcia,
a także wybrała firmę, która zrealizowała
inwestycję.
Ze względu na trudności ze znalezieniem wykonawcy dopiero za czwartym razem samorządowi udało się go wyłonić. Zadania za 30 tys. zł
podjęła się firma Somar z Konina.
– Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu
„Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” wsparł działanie
poddębickiej Gminy kwotą 12 tys. zł – informuje
radny Rady Miejskiej Mirosław Kupczyk.
Położony przy drodze krajowej nr 72 pomnik
jest jednym z wielu miejsc pamięci, które wy-
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stępują na terenie Gminy. Posiada wyjątkowy
charakter i wielokrotnie odbywały się przy nim
uroczystości okolicznościowe.
W przywrócenie dawnego wizerunku i odnowienie pomnika obok samorządu zaangażowali
się mieszkańcy Niewiesza wraz ze Stowarzyszeniem Promocji Niewiesza i Okolic oraz tamtejszą
Ochotniczą Strażą Pożarną.
W ramach prac renowacyjnych odnowiony
został postument pomnika, a także jego figury
i ściany.

dojść dla pasażerów i peronu przystankowego.
Przy nowych przystankach Gmina Poddębice
zamontuje secesyjne wiaty przystankowe.
– Wyglądem wiaty będą nawiązywać do
zabudowy i oświetlenia centrum miasta. Stylizowaną formę podkreślą specjalnie zaprojektowane elementy zdobnicze. Konstrukcja
wiat będzie dwu- i trzymodułowa. Pokrycie
dachowe wykonane z płyt poliwęglanowych
litych przyciemnianych. Szyby boczne hartowane. Wyposażenie każdej wiaty stanowić będzie
ławka drewniana na całej długości tylnej ściany,
kosze na odpady, gabloty reklamowe aluminiowe podświetlane w bocznych prawych ścianach
wiaty i dwie gabloty reklamowe aluminiowe
podświetlane w tylnej ścianie wiaty wraz z ładowarkami USB – wymienia radny Rady Miejskiej w Poddębicach Bogumił Kabaciński.

„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
Na łamach pisma wykorzystano zdjęcia z archiwum Gminy Poddębice.
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Przybywa miejsc rekreacji
dla mieszkańców

Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Przejazd

Plac zabaw przy ul. Grunwaldzkiej

Punkty Aktywnego Wypoczynku przy ul. Sobieskiego

Boisko w Bałdrzychowie

Mieszkańcy Gminy mają coraz
więcej miejsc, w których aktywnie
mogą spędzać wolny czas.
Przy ul. Przejazd w Poddębicach
wybudowana została Otwarta Strefa
Aktywności. Do dyspozycji są m.in.
urządzenia takie jak: orbitrek eliptyczny, piechur-biegacz, wyciąg górny,
wioślarz, krzesło do podnoszenia masy
ciała – trenażer bicepsa.
– Na zadanie warte 52 tys. zł samorząd pozyskał blisko 25 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach
Programu Rozwoju Małej Infrastruk-

tury Sportowo-Rekreacyjnej – wyjaśnia
radny Rady Miejskiej Andrzej Twardowski.
Poddębiczanie z osiedla 500-lecia
niebawem będą mogli korzystać siłowni plenerowej i placu zabaw dla dzieci przy ul. Grunwaldzkiej. Inwestycja
powstaje dzięki środkom z Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
– Przedsięwzięcie o wartości 350 tysięcy zł otrzymało wsparcie funduszy
unijnych w wysokości kosztów kwalifikowalnych 85% – informuje Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Stelmasiak.
Na powierzchni ponad 1700 m.kw.

pojawiły się huśtawki, trampolina, bujak, zestaw zabawowy dla maluchów
i starszych dzieci, piaskownica, mała
tyrolka. Teren będzie ogrodzony i monitorowany. Obok stanęły urządzenia
siłowni plenerowej. Z podobnego sprzętu mogą korzystać mieszkańcy osiedla
Północ, gdzie również w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” przybył Punkt Aktywnego Wypoczynku.
– Dzięki współpracy
Gminy i Spółdzielni Mieszkaniowej
w Poddębicach na
naszych osiedlach

mamy miejsca, gdzie mieszkańcy, którzy preferują zdrowy styl życia, mogą
aktywnie spędzić wolny czas – twierdzi
radna Rady Miejskiej Emilia Błaszczyk.
Z kolei z inicjatywy Państwa Małgorzaty i Jacka Stawiszyńskich z Zagórzyc odnowione zostało boisko przy
Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie.
Właściciele firmy „Skup Bydła” zadbali o nową murawę i zieleń wokół
boiska, a także zakupili piłkochwyty.
Z budżetu Gminy sfinansowany został zakup bramek.
W Klementowie rozbudowana re-

miza stała się siedzibą Centrum Integracji i Aktywizacji.
Poza działalnością kulturalną, prowadzona będzie działalność aktywizacyjna, szkolenia mające wpływ
na zwiększenie tożsamości lokalnej
mieszkańców, szczególnie skierowane
do osób starszych, rodziców małych
dzieci, a także osób niepełnosprawnych.
– Przedsięwzięcie zostało wykonane
dzięki wsparciu środków pozostających
w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” w wysokości 300 tys. zł
– dodaje radna Rady Miejskiej Halina
Tomczyk.
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Jedni już budują, inni
projektują… Będą hotele!
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Poddębice, Golice, Byczyna to lokalizacje, w których powstaje lub ma
być wybudowana infrastruktura
hotelowa.
Do tej pory niewielka baza noclegowa w Gminie stanowiła problem, ale
sytuacja ta krok po kroku się zmienia.
Co na to wpływa?
Jak zgodnie potwierdzają przedsiębiorcy, którzy zainwestowali na naszym
terenie, wabikiem są wody termalne
oraz plany związane z ich wykorzystaniem i rozwojem geotermii, a także
coraz większa liczba turystów odwiedzających Gminę.
– Zapotrzebowanie na tego typu
usługi sprawiło, że podjęliśmy się realizacji projektu „Rozwój usług turystycznych na terenie gminy Poddębice
poprzez inwestycję w budowę infrastruktury turystycznej i uruchomienie
nowych innowacyjnych usług turystycznych” – mówi Wiesław Ratajczyk prezes
Przedsiębiorstwa Arwis Sp. z o. o.
Zadanie warte 1,3 mln zł otrzymało dofinansowanie funduszy unijnych
w wysokości 0,86 mln zł. Co dzięki
temu powstanie w Poddębicach?
– Obecnie jesteśmy w trakcie budowy trzypiętrowego obiektu hotelowego,
który będzie stanowił część kompleksu
budynków zlokalizowanych na terenie
naszej inwestycji. Budynek będzie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji będzie 18 pokoi –
wymienia Konrad Ratajczyk z Arwisu.
Na tym nie koniec inwestycji. Przedsiębiorcy zagospodarują teren wokół
hotelu, przy którym powstanie ogród,
gdzie goście będą mogli się zrelaksować. W sąsiedztwie znajdzie się również altana rekreacyjna wraz z piecem
przygotowanym do tradycyjnego wypieku chleba, w której prowadzone
będą warsztaty. Uruchomiona zostanie też wypożyczalnia elektrycznych
rowerów oraz deskorolek.
Innowacją ma być całoroczny pokój
autonomiczny w kształcie tuby, wybudowany w stylu skandynawskim.
Budowla będzie spełniać wszystkie
potrzeby mieszkańców bez konieczności korzystania z infrastruktury
zewnętrznej w postaci niezależnego
węzła sanitarnego wraz z przyłączem
energetycznym, dzięki czemu goście
będą mogli cieszyć się pełną swobodą.
Kiedy będzie można z tego skorzystać?
– Przedsięwzięcie planujemy zakończyć w styczniu 2020 roku. Obok powstającej infrastruktury obecnie funkcjonuje już restauracja, tak więc klienci

Byczyna – projekt planowanego hotelu ze spa i winnicami w sąsiedztwie Centrum Turystyki i Rekreacji

Poddębice – wizualizacja budowanego hotelu przy ul. Łódzkiej

Golice – stary dworek zmienia się w piękny hotel

zostaną obsłużeni kompleksowo – dodaje Konrad Ratajczyk, koordynator
projektu.
W Golicach dobiega końca modernizacja XIX-wiecznego dworu, którego
pomieszczenia zostały zaadaptowane na
pokoje noclegowe, salę taneczną, kuchnię. W budynku znalazło się również
miejsce na gabinety spa, ponieważ właściciele obiektu chcą przeprowadzać tutaj zabiegi rehabilitacyjne. Odnowiony
dwór i jego parkowe otoczenie stanowią
doskonałe miejsca na wypoczynek.
Byczyna to następne miejsce utworzenia bazy noclegowej. Prywatny inwestor z Łodzi zakupił kilka hektarów
gruntów sąsiadujących z Centrum Turystyki i Rekreacji. Mają tu powstać hotel ze spa i winnicami. Inwestycja jest
w fazie projektu. Budowa hotelu obok
obiektu sportowego zdecydowanie rozwiązałaby problem miejsc noclegowych
dla drużyn sportowych, które przyjeżdżają tu na zgrupowania. Nagrodzone
tytułem „Sportowy Obiekt Roku 2014”
Centrum w Byczynie cieszy się powodzeniem wśród osób lubiących aktywnie spędzać wolny czas. Powstanie obok
niego infrastruktury hotelowej stanowiłoby dopełnienie oferty turystycznej
poddębickiej Gminy.
– Cieszymy się, że mamy trzech
inwestorów, którzy chcą lub już zainwestowali w infrastrukturę hotelową na naszym terenie. To szansa na
rozwój regionu i nowe miejsca pracy.
Prowadzimy rozmowy z kolejnymi zainteresowanymi na stworzenie miejsc
noclegowych – mówi Burmistrz Piotr
Sęczkowski.
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Dni Otwarte Funduszy
Europejskich
Rewitalizacja centrum miasta,
powstanie Pijalni Wód Termalnych, rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego, nowe drogi, inwestycje w infrastrukturę
wodno-kanalizacyjną, budowa
Centrum Turystyki i Rekreacji
w Byczynie to tylko kilka gminnych inwestycji, które zostały
przeprowadzone przy wsparciu
środków unijnych.
Z funduszy europejskich skorzystało także wiele innych podmiotów
działających na terenie naszej Gminy. O efektach tego, jak środki z UE
zmieniły region można było przekonać się podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbyły się
w Poddębicach.
– Dzięki pomocy z Unii pomysły
i inicjatywy mieszkańców zostały zrealizowane. Dziś podsumowujemy te
osiągnięcia – mówił Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.
W trakcie pikniku w Poddębicach
gwiazdą były zespoły Wanda i Banda
oraz Dżem. Występ artystów poprzedzili miejscowi wykonawcy: przedszkolaki z Tęczowego Przedszkola
w Poddębicach, grupy taneczne: Słoneczka, Flesz, Szyk, Orkiestra Dęta
Poddębice, mażoretki Dalia, wokaliści Poddębickiego Domu Kultury
i Sportu. Na scenie zaprezentowali się
również unijni beneficjenci – gminni samorządowcy, druhowie OSP
Sworawa, Stowarzyszenie Przyjaciół
Bałdrzychowa, NZOZ Moż-Med,
Niepubliczne Tęczowe Przedszkole
w Poddębicach.
– Było energetycznie, unijnie i sportowo. Młodzi poddębiczanie zagrali
w siatkówkę z mistrzami Polski zawodnikami Skry Bełchatów, poznali
świat zagadek w Unijnym Wehikule
Przygód – wymienia Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Jolanta
Zięba-Gzik.
– Wiele przedsięwzięć nie powstałoby, gdyby nie fundusze unijne. Inwestycje jakie przeprowadziła Gmina
przy wsparciu środków europejskich
kosztowały ponad 150 mln zł. Chcąc
zapłacić za nie z gminnego budżetu
potrzebowalibyśmy wielu lat. Dziękuję Zarządowi Województwa Łódzkiego za wsparcie oraz wyróżnienie
i zorganizowanie w Poddębicach Dni
Otwartych – mówi Przewodniczący
Rady Miejskiej Paweł Gogulski.

Młodzi poddębiczanie zagrali towarzyski mecz z siatkarzami Skry Bełchatów

Na scenie zaprezentowali się m.in. Bałdrzychowianie oraz grupy taneczne

Przed koncertem Dżemu wystąpiła Wanda i Banda
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„Cudze chwalicie, swego nie znacie”
Wszystko co najlepsze posiada
Gmina Poddębice zaprezentowano
podczas imprezy „Cudze chwalicie
swego nie znacie”.
Walory kulinarne, artystyczne, sportowe, a także atrakcje turystyczne to
jest to, czym możemy się pochwalić .
W trakcie imprezy, którą zorganizowano dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”,
na scenie wystąpiły zespoły ludowe
z Bałdrzychowa i Góry Bałdrzychowskiej, Orkiestra Dęta Poddębice, wokaliści Poddębickiego Domu Kultury
i Sportu oraz mażoretki Dalia. Na zakończenie odbył się koncert Michała
Szpaka z zespołem.
Stowarzyszenia z Bałdrzychowa,
Chrop, Góry Bałdrzychowskiej, Niewiesza i Sworawy w ramach konkursu
„Poddębickie danie z ryb 2018” wykonały potrawy regionalne, a na wielkiej
patelni Mariusz Szwed znany z programu MasterChef przygotował gulasz rybny.
Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta bawili się na dmuchanym placu zabaw oraz z Teatrem Kubika.
„Cudze chwalicie swego nie znacie”
było doskonałą okazją do podziękowania za podjęte działania na rzecz
Gminy: sołtysom, strażakom OSP,
organizacjom pozarządowym, a także
wręczenia „Poddębiczanek 2018”, które
w tym roku trafiły do Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia

Impreza była okazją do złożenia podziękowań sołtysom, prezesom OSP, organizacjom pozarządowym

i Członka Zarządu WŁ Jolanty Zięby-Gzik.
Burmistrz Poddębic przekazał statuetkę obecnej na uroczystości Pani Jolancie
Ziębie-Gzik. – „Poddębiczanka 2018”jest
dla mnie ogromnym wyróżnieniem, za

które serdecznie dziękuję. Jednak gdyby
nie aktywność i skuteczność poddębickiego samorządu oraz współpraca z Zarządem Województwa, to nic nie udało
by się zrobić dla regionu – uważa Członek
Zarządu WŁ Jolanta Zięba-Gzik.

„Dni Poddębic 2018”
W rytmach pop, rock i disco polo
minęły tegoroczne Dni Poddębic.
Na scenie zaprezentowały się zespoły: Players, Defis i Render, a na
zakończenie odbył się koncert Andrzeja Piasecznego z Zespołem.

Kapryśna pogoda nie odciągnęła
mieszkańców spod estrady, którzy częściowo spod parasola oglądali występy
polskich artystów.
Na terenie imprezy znajdowały się
stoiska handlowe, a dla najmłodszych

Podczas tegorocznych Dni Poddębic wystąpili: Players, Defis, Render, Andrzej Piaseczny

przygotowano place zabaw z różnymi
atrakcjami.
Miłym akcentem podczas święta
miasta było przekazanie stypendium
jednemu z poddębickich uczniów.
Pan Andrzej Owczarek – inicjator

i pomysłodawca bali charytatywnych,
z których dochód przeznaczany jest na
pomoc w leczeniu i rehabilitacji dzieci
chorych oraz potrzebujących, a także
na stypendia dla uczniów, w obecności
stałych bywalców tych bali – Burmi-

strza Piotra Sęczkowskiego i Wicestarosty Piotra Bindera, udzielił wsparcia trzem rodzinom z naszego terenu
i wręczył stypendium młodemu mieszkańcowi Poddębic.
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Jubileusze Sworawy
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To było wielkie wydarzenie…
W Sworawie mieszkańcy wsi oraz
tamtejsi druhowie świętowali jubileusze: istnienia miejscowości,
powstania Ochotniczej Straży Pożarnej i orkiestry dętej.
Podczas uroczystości, w której wzięło
udział wiele osób oraz zaproszonych gości nie zabrakło gratulacji i podziękowań.
– Tutejsi mieszkańcy od zawsze wyróżniali się aktywnością i dbali o rozwój miejscowości. Angażując się w życie wsi Sworawianie przyczynili się do
powstania wielu przedsięwzięć infrastrukturalnych i społecznych. Szczególne podziękowania składam Panu
Bogumiłowi Jóźwiakowi, autorowi
książki „Sworawa – królewska wieś” –
powiedział Burmistrz Poddębic Piotr
Sęczkowski.
Historię 775-letniej Sworawy oraz
stuletniej Ochotniczej Straży Pożarnej
i 80-letniej orkiestry dętej przedstawił
Bogumił Jóźwiak. W trakcie imprezy
jednostce OSP nadano nowy sztandar.
Święto w Sworawie było również
okazją do wręczenia wyróżnień z okazji Gminnego Dnia Strażaka.
Na zakończenie można było obejrzeć przygotowaną przez Stowarzyszenie Młodzi dla Sworawy wystawę
„Za dawnych czasów”, poczęstować się
grochówką przygotowaną przez mieszkanki Sworawy, obejrzeć pokaz sprzętu
ratowniczo-gaśniczego OSP Sworawa,
a także występy artystyczne w wykonaniu: Orkiestry Dętej Poddębice, wokalistek: Leny i Natalii Osińskich, mażoretek Poddębickiego Domu Kultury
i Sportu, zespołu ludowego „Górzanie”
z Góry Bałdrzychowskiej.

„Dęte Granie – Złoty Puzon 2018”
Cztery godziny z muzyką dętą spędzili
uczestnicy Festiwalu Orkiestr „Dęte Granie – Złoty Puzon 2018”.
Pogoda nie przeszkodziła, by Ogród Zmysłów, gdzie odbyła się impreza, zapełnił się
publicznością.
Festiwal rozpoczął przemarsz orkiestr ulicami Poddębic, a zakończył wspólny występ
blisko dwustu muzyków. Wystąpiły orkiestry
dęte z Poddębic, Zadzimia, Szadku, Górki
Pabianickiej, Koła, a także mażoretki „Dalia”
z Poddębic oraz „Grawitacja” z Koła.
Impreza, która była współfinansowana
z budżetu Województwa Łódzkiego miała charakter imprezy kulturalnej o zasięgu
regionalnym, popularyzującej muzykę orkiestr dętych oraz ukazującej ich dorobek
artystyczny.
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Święto Pudłówka
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„Dla swojaków, starszych, młodszych i dzieciaków” – pod takim hasłem odbył się „I Dzień Pudłówka”.
Impreza została zorganizowana
z inicjatywy mieszkańców oraz sołtys
Teresy Łukasik, która obok Burmistrza
Poddębic była gospodarzem pierwszego w historii święta wsi.
Na uroczystości zjawili się nie tylko
okoliczni mieszkańcy, ale i goście z terenu całego województwa.
– „I Dzień Pudłówka doszedł do
skutku dzięki dofinansowaniu z Grantów Sołeckich. 5 tys. zł na ten cel przeznaczył Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, a 6 tys. zł dołożyła
Gmina Poddębice – informuje Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Paweł
Plewiński.
Mieszkańcy sołectwa Pudłówek
z okazji święta przygotowali wiele
atrakcji. Były warsztaty plastyczne dla
dzieci i dorosłych – orgiami, bibułkarstwo, decoupage, gry i zabawy, konkurs
kulinarny potraw charakterystycznych
dla Pudłówka. Przeprowadzono także
konkurs wiedzy o sołectwie i śpiewano
wspólnie przy akordeonie. Na koniec
odbyła się zabawa z DJ-em.
Słowa uznania należą się wszystkim, którzy mieli wkład w organizację „I Dni Pudłówka”. To była świetna
impreza integracyjna. Pani sołtys Teresa Łukasik angażując w swe działania
również innych mieszkańców udowodniła, że współpraca popłaca.
Sukces „I Dnia Pudłówka” sprawił,
że sołtys wsi zapowiada kolejną edycję
przedsięwzięcia. – Nie spodziewaliśmy

się, że wyjdzie tak dobrze. Dopisała pogoda, ludzie, wszystko się udało. Już

dziś zapraszam za rok – mówi Teresa
Łukasik.

„Graj ze strażakami” w Ciężkowie
Turniej Piłki Nożnej Drużyn OSP,
gry i zabawy dla dzieci, niespodzianki dla wszystkich, a na koniec
zabawa taneczna. Taki przebieg
miał piknik „Graj ze strażakami”,
który odbył się w Ciężkowie.
– Od kilku lat organizujemy takie
pikniki. To doskonała okazja do integracji mieszkańców. Nasze imprezy
zawsze cieszą się dużą frekwencją –
mówi radny Rady Miejskiej Tomasz
Walczyk.
W Turnieju Piłki Nożnej rywalizowało sześć strażackich drużyn: OSP
Góra Bałdrzychowska, OSP Kałów,
OSP Niewiesz, OSP Mrowiczna, OSP
Poddębice, OSP Ciężków.
Organizatorem pikniku były: OSP
Ciężków, Stowarzyszenie Niva i Gmina Poddębice.
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Piknik Wędkarski w Byczynie
29 uczestników w wieku od 6 do
15 lat stanęło na starcie Zawodów Wędkarskich, które odbyły
się na terenie Centrum Turystyki
i Rekreacji w Byczynie w ramach
„Pikniku Wędkarskiego”. Gmina zrealizowała przedsięwzięcie
dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego.
Po imprezie „Cudze chwalicie swego nie znacie”, czy będącym w trakcie
budowy placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Grunwaldzkiej w Poddębicach, przyszedł czas na „Piknik
Wędkarski”.
Najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy nie tylko wzięli udział w zawodach
wędkarskich, ale również skorzystali
z atrakcji w postaci dmuchanych zjeżdżalni, kul wodnych, byka rodeo, euro-

Uczestnicy „Pikniku Wędkarskiego” z opiekunami

bungee, cymbergaja, malowania twarzy,
gigantycznych baniek, zabaw z balonami, które za darmo były dostępne dla
wszystkich.
W pikniku uczestniczyła Członek
Zarządu Województwa Łódzkiego
Jolanta Zięba-Gzik, która wspólnie
z Burmistrzem Piotrem Sęczkowskim
oraz Prezesem Koła PZW w Poddębicach Ryszardem Wojciechowskim
wręczyła nagrody i medale młodym
wędkarzom.
Przybyłym na imprezę w Byczynie
posłużyła wiata rekreacyjna, która została wybudowana także przy wsparciu
środków unijnych.
W sumie na oba zadania – organizację “Pikniku Wędkarskiego” oraz
wykonanie wiaty rekreacyjnej warte
blisko 50 tys. zł, poddębicki samorząd
otrzymał 25 tys. zł.

Rajdy rowerowe na początek i koniec lata
Nie brakowało chętnych, którzy wzięli
udział w rajdach rowerowych zorganizowanych na terenie Gminy na rozpoczęcie i zakończenie lata.
Uczestnicy rajdu rowerowego „Rowerem
wokół Poddębic” mieli do pokonania blisko
50 kilometrowy odcinek, którego trasa przebiegała przez: Byczynę – Górę Bałdrzychowską – Zagórzyce – Bałdrzychów – Podgórcze
– Nową Wieś – Krępę – Dzierzązną – Balin
– Lipnicę – Niewiesz – Wilczków – Karnice
– Sędów – Chropy – Klementów – Borysew
– Bałdrzychów – Zagórzyce – Byczynę.
Z kolei na zakończenie sezonu rowerowego 2018 odbył się, zorganizowany przez
Romana Morawskiego, rajd „Pożegnanie
lata”. Sympatycy rowerowych wypraw i tym
razem nie zawiedli i sprawnie przejechali
liczącą około 55 km trasę.
W przeprowadzeniu imprez rekreacyjnych pomagali druhowie OSP z terenu
Gminy Poddębice, Stowarzyszenie „Stokrotki” z Chrop oraz Pan Marek Kuraś.

