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100 milionów złotych
na inwestycje w Gminie!
Trwa największa od wielu lat inwestycja
w naszym mieście. Teren przy ul. Mickiewicza, gdzie funkcjonowała wieloletnia i wysłużona infrastruktura basenowa
przechodzi rewitalizację.
Samorząd prowadzi również termomodernizację hali sportowej przy szkole podstawowej w Poddębicach oraz budynku
remizy w Niewieszu. Na realizację czeka
drugi etap budowy i modernizacji sieci
wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy.
Koszt wszystkich przedsięwzięć sięga 100
milionów złotych!

Geotermia
nie zwalnia tempa

Międzynarodowy
Jubileusz
Konkurs Pianistyczny przedszkola

Termalny turniej
piłkarski

Geotermalna sieć ciepłownicza
objęła kolejne obiekty w mieście.
Z tego źródła korzysta już 6 tysięcy osób.
Więcej na stronie 3

Poddębice były gospodarzem II Publiczne Przedszkole w PoddęMiędzynarodowego Konkursu bicach ma 50 lat i nosi imię Króla
Pianistycznego im. Marii Tarna- Maciusia Pierwszego.
wieckiej.
Więcej na stronie 5
Więcej na stronie 8

Młodzi futboliści z roczników
2009-2013 rywalizowali w Otwartym Turnieju Piłki Nożnej Termy
Cup Poddębice.
Więcej na stronie 12
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Nowe twarze
w administracji
Ostatnie miesiące przyniosły zmiany na
stanowiskach kierowniczych w Gminie
Poddębice. Przedstawiamy nowe osoby.
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Gmina prowadzi
termomodernizację
hali i remizy
2,8 miliona złotych ma kosztować termomodernizacja hali sportowej przy szkole
podstawowej w Poddębicach. Inwestycję na
ul. Polnej realizuje firma „Rem-Bud”, która
przeprowadziła prace nad dokumentacją
projektową zadania.

Paweł Plewiński został
Zastępcą Burmistrza Poddębic.
Na stanowisko powołał go Burmistrz Piotr
Sęczkowski. Nowy zastępca to doświadczony
samorządowiec, który od 2006 roku zasiadał
w Radzie Miejskiej, gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego. Ma wyższe wykształcenie
i jedenaście lat pracował jako inżynier budowy.

Ilona Stasiak to Skarbnik Poddębic.
Na tym miejscu zastąpiła Elżbietę Kaźmierczak, która przeszła na emeryturę. Obecna szefowa finansów posiada wyższe wykształcenie.
Jest absolwentką Wydziału Zarządzania oraz
studiów podyplomowych na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Od 2009 roku pracowała
w jednostkach organizacyjnych administracji
samorządowej.

– Kilka miesięcy temu zostało wykonane geotermalne przyłącze ciepłownicze do hali i już teraz można stwierdzić, że była to bardzo dobra
decyzja, bo w pomieszczeniu jest zdecydowanie cieplej. Nie poprzestajemy na tym i chcąc,
by uczniowie korzystający na co dzień z obiektu
mieli jeszcze lepsze warunki, prowadzimy prace termomodernizacyjne – informuje Burmistrz
Poddębic Piotr Sęczkowski.
W ramach zadania, które dofinansowane jest
ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przewidziano modernizację
instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych. W celu sprawnego działania, system
zarządzania energią będzie zautomatyzowany.
Gminne przedsięwzięcie przy hali na ul. Polnej
realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”
ma być wykonane do końca listopada br.
Również do tego czasu oraz w tej samej formule prowadzona jest inwestycja, polegająca na
termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Niewieszu, będącego jednocześnie
Centrum Społeczno-Kulturalnym.
Firma „Dekarz” z Sieradza realizuje zadanie za
kwotę 219 tys. zł.
Modernizowany jest system oświetlenia na ledowe, wymieniana jest instalacja elektryczna, ocieplany stropodach i ściany zewnętrzne budynku.
Obiekt stanowi nie tylko miejsce spotkań
mieszkańców Niewiesza. Znajduje się tu również
siedziba OSP oraz aktywnie działającego we wsi

Termomodernizowany budynek remizy w Niewieszu

Stowarzyszenia Promocji Niewiesza i Okolic.
Warto przypomnieć, że cztery lata temu poddębicki samorząd przy wsparciu funduszy
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” przeprowadził remont wewnątrz
budynku. Nie była to jedyna gminna inwestycja
na terenie Niewiesza. Także w 2015 roku dzięki
dotacji z PROW udało się przebudować sta-

cję uzdatniania wody, która zaopatruje w wodę
mieszkańców dwunastu miejscowości i powstał
zbiornik retencyjny wody czystej. Gmina przebudowała również infrastrukturę drogową.
W Józefowie pojawił się asfalt. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego. Ponadto Gmina włączyła
się finansowo w przebudowę drogi powiatowej:
Karnice-Niewiesz-Lipnica.

Dotacja dla kościoła
w Kałowie
Przemysław Jaszczak
pełni funkcję Prezesa w gminnej spółce jaką
jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o. o. w Poddębicach. Wcześniej pracował
jako naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Poddębicach i był radnym Rady Miejskiej. Ma wyższe wykształcenie – ukończył
Uniwersytet Łódzki oraz studia podyplomowe
na Politechnice Łódzkiej.

Poddębiccy radni przyznali dotację w wysokości 18 tys. zł parafii Św. Mikołaja w Kałowie. Dzięki środkom z budżetu Gminy
możliwe stało się wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach z ołtarza głównego świątyni.
– Barokowy ołtarz w drewnianym kościele
ma wartość historyczną i artystyczną. Ze względu na charakter wymaga prac konserwatorskich
oraz ochrony. Realizacja zadania przyczyni się do
utrzymania zabytku w należytym stanie. Przedsięwzięcie było konieczne z uwagi na zły stan obiektu

– wyjaśnia Tomasz Walczyk radny Rady Miejskiej.
Proboszczowi kałowskiej parafii ks. Stanisławowi Ziętkowi udało się także pozyskać fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Kwota 50 tys. zł przeznaczona
została na renowację innych elementów ołtarza
głównego.
Przypomnijmy, że w 2011 roku poddębicki samorząd dofinansował prace remontowo-konserwatorskie związane z wymianą dachu
kościoła w Kałowie. Blaszane pokrycie zastąpiły drewniane belki. Odnowione zostały także
ściany zewnętrzne świątyni.

Zabytkowe rzeźby odnowiono dzięki dotacji poddębickiego samorządu
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Geotermia walczy ze smogiem
Zakończyła się budowa osiedlowej
sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do dwóch budynków szeregowych wielorodzinnych. Są
to pierwsze przyłącza wprost do
mieszkań, dzięki którym zmniejszy się emisja z indywidualnych
źródeł opalanych w większości węglem. Wartość inwestycji wynosi
609 tys. zł.
Geotermia Poddębice Sp. z o.o. rozpoczęła proces ograniczania niskiej
emisji w mieście poprzez przyłączanie
do sieci ciepłowniczej, czyli eliminację gazów i pyłów wydobywających się
z przydomowych pieców (efekt zwany
smogiem), przede wszystkim pyłu zawieszonego PM10 i PM 2,5, benzo(a)pirenów i innych składników, które
mogą powodować poważne choroby.
– Po wybudowaniu ciepłowni geotermalnej oraz podłączeniu większości budynków użyteczności publicznej i wszystkich bloków mieszkalnych,
które opalane były indywidualnymi
źródłami lub kotłowniami osiedlowymi na gaz ziemny albo biomasę,
przyszła pora na zabudowę jednorodzinną – informuje Anna Karska
Prezes Zarządu Geotermii.
– Po kilku spotkaniach z mieszkańcami opracowaliśmy dokumentację

Mieszkańcy szeregowców z ul. Dojazd zostali kolejnymi odbiorcami ciepła z sieci geotermalnej

techniczną, podpisaliśmy 22 umowy
z odbiorcami i ogłosiliśmy przetarg
na wykonanie przedsięwzięcia. Mieliśmy obawy czy znajdzie się firma, która
wykona to zadanie w tak krótkim czasie, ale na szczęście zgłosiło się trzech
przedsiębiorców. Najkorzystniejszą
ofertę przedstawił „INSTAL-SYSTEM Roman Torzewski” – dodaje

Andrzej Peraj Wiceprezes Geotermii.
W ramach zadania wybudowano sieć
cieplną wraz z przyłączami centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
o łącznej długości prawie 0,5 km w systemie preizolacji PE-X. Koszty w większości pokryła Geotermia, a każdy odbiorca zapłacił 25% wartości przyłącza
do swojego mieszkania.

FOT. ARCHIWUM GEOTERMII

Radości z budowy nie kryje Tadeusz
Rosiński, jeden z inicjatorów inwestycji. – Większość mieszkańców tych
dwóch szeregowców stanowią emeryci oraz renciści i ciężko nam nosić
drewno czy węgiel do pieca, a potem
wynosić popiół. Jak zobaczyliśmy, że
od kilku lat pobliskie bloki są z powodzeniem ogrzewane z Geotermii

i nie dość, że to ekologiczne ciepło to
jeszcze niższe ceny, postanowiliśmy
ogrzewać nasze mieszkania w ten sam
sposób.
Z inwestycji zadowoleni są także
mieszkańcy budynków TBS i Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy mogą
oddychać świeżym powietrzem bez
zanieczyszczenia pyłem.

Inwestycja za inwestycją…
Blisko 585 tys. zł kosztowała składająca się z trzech elementów inwestycja Geotermii. To modernizacja węzła c.w.u. w kotłowni Cicha
4, budowa przyłącza ciepłowniczego wraz z węzłem cieplnym na potrzeby hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Poddębicach
oraz budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku wielorodzinnego przy ul. Targowej 2.
Zaczęło się od zużytego zasobnika
ciepłej wody użytkowej o pojemności 5
tys. litrów w kotłowni Cicha 4, który po
kilkunastu latach eksploatacji na skutek
korozji i perforacji płaszcza zbiornika
nie nadawał się do dalszego użytkowania. Zarząd Geotermii podjął decyzję,
że w ramach modernizacji nie tylko
wymieniony zostanie zbiornik, ale również zamontowany będzie nowy węzeł
w układzie szeregowo-równoległym,
który w pierwszej kolejności podgrzewał będzie ciepłą wodę, wodą powrotną z centralnego ogrzewania, a dopiero
w momencie dużych rozbiorów, gdy
temperatura będzie niewystarczająca
dodatkowo włączy się drugi stopień

Grupowy węzeł c.w.u. w kotłowni szczytowo-rezerwowej przy ul. Cichej 4

podgrzewu z sieci ciepłowniczej.
– Taki zabieg pozwoli na większą
wydajność energetyczną w porównaniu
do poprzedniego rozwiązania. Niestety
w pierwszym przetargu na to zadanie
nikt się nie zgłosił, dlatego postanowiliśmy włączyć je w jedno postępowanie
z kolejnymi inwestycjami – wyjaśnia
Andrzej Peraj Wiceprezes Geotermii.
W związku z planowaną termomodernizacją hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Poddębicach, na
którą Gmina Poddębice pozyskała
dotację z Urzędu Marszałkowskiego

FOT. ARCHIWUM GEOTERMII

Województwa Łódzkiego w pierwszej
kolejności należało wykonać odrębne
przyłącze z geotermalnej sieci cieplnej
wraz z węzłem cieplnym w specjalnie
do tego przygotowanym pomieszczeniu.
– Zadanie to zleciliśmy gestorowi
sieci ciepłowniczej w naszym mieście,
czyli Geotermii Poddębice – informuje
Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski.
Sam węzeł składa się z trzech płytowych wymienników ciepła, z których
ciepło będzie rozdzielane niezależnie na
potrzeby centralnego ogrzewania, ciepła
technologicznego zasilającego nagrzew-

Podłączenie geotermalnego ciepła do bloku
na ul. Targowej 2

FOT. ARCHIWUM GEOTERMII

nicę w centrali wentylacyjnej oraz ciepłą wodę użytkową. System rozdziału
ciepła na poszczególne instalacje jest
sterowany automatycznie we współpracy z automatyką pogodową oraz
szeregiem czujników temperatury. Na
bieżąco monitorowana jest jakość i ilość
dostarczanego ciepła za pomocą ciepłomierza ultradźwiękowego z modułem

komunikacyjnym GPRS, który co godzinę wysyła informacje do specjalnej
aplikacji obsługiwanej przez operatora
ciepłowni. Ponadto w pomieszczeniu
węzła zainstalowany jest stabilizator
c.w.u. o pojemności 700 litrów z grzałką
i termostatem do wykonywania okresowego przegrzewu instalacji.
Ostatnim elementem zadania inwestycyjnego było wykonanie przyłącza
ciepłowniczego do bloku przy ulicy
Targowej 2 w Poddębicach.
– Po około dwudziestu latach użytkowania wyeksploatował się kocioł
gazowy i zarządca budynku wraz
z mieszkańcami stanął przed problemem: zakup nowego kotła czy może
przyłącze ciepłownicze i bezobsługowe źródło ciepła dla obiektu? Decyzja, z której cieszą się mieszkańcy oraz
zarządca budynku była jedna – mówi
Anna Karska Prezes Geotermii.
Dzięki połączeniu trzech odrębnych zadań inwestycyjnych w jedno
mieszkańcy bloków oraz uczniowie
korzystający z hali mają zabezpieczone
ogrzewanie i ciepłą wodę z lokalnego,
odnawialnego źródła energii jakim jest
Geotermia.

4 Wokół Poddębic CZERWIEC 2019

Gmina inwestuje w straże
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Jak ważna dla lokalnej społeczności oraz samorządu jest działalność Ochotniczych Straży
Pożarnych nikogo nie trzeba
przekonywać. Poddębicka Gmina
sukcesywnie wspiera jednostki ze
swojego terenu. Ostatnie miesiące
obfitowały w liczne zadania inwestycyjne.
Po zeszłorocznej rozbudowie remizy w Klementowie, którą udało się
wykonać przy niemal stuprocentowym wsparciu środków pozostających
w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania
„Podkowa” w wysokości 300 tys. zł, teraz
wszyscy mieszkający na wsi i w okolicy
mogą prowadzić aktywną działalność
w budynku o wyższym standardzie.
W lepszych warunkach spotykać się
mogą również w Niemysłowie. Dzięki
środkom w ramach konkursu na „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” udało się zmodernizować znajdującą się w budynku
OSP świetlicę wiejską. Zakres zadania
o wartości 60 tys. zł obejmował przebudowę instalacji ogrzewania wraz
z montażem klimatyzacji.
– Strażnica od kilkudziesięciu lat
stanowi miejsce spotkań, zebrań wiejskich, jak i zbiórek druhów. To tutaj
odbywa się integracja i aktywizacja
mieszkańców. Ochotnicza Straż Pożarna wychodząc naprzeciw oczekiwaniom niemysłowian chciała poprawić
jakość oraz częstotliwość spotkań, dlatego przeprowadziła inwestycję – mówi
naczelnik OSP Niemysłów i jednocześnie sołtys Marek Ośkiewicz.
W Sworawie, gdzie ochotnicy są
równie aktywni, jak ich koledzy z pozostałych straży, wyremontowano garaż
i zamontowano nowe drzwi. Zakupio-

Remiza w Niemysłowie została wyposażona w klimatyzatory

Nowe drzwi zamontowano w garażu OSP Sworawa

W Nowym Pudłowie wymieniono dach budynku OSP

W Tarnowej pojawił się plac zabaw

ne zostało także wyposażenie do świetlicy OSP. Na te zadania poddębicki
samorząd przeznaczył 20 tys. zł.
W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Pudłowie wymieniono pokrycie dachowe. Kwota dotacji
z gminnej kasy wyniosła 31 tys. zł.
Z kolei przy remizie w Niewieszu
pojawiło się nowe ogrodzenie. Inwestycja została dofinansowana w wysokości
ponad 5 tys. zł.
O zimno nie muszą się martwić
w Chropach, gdzie przeprowadzono

Na zagospodarowanym terenie
utworzona została mała architektura wyposażona w urządzenia takie
jak: tablica do rysowania z grą kółko
i krzyżyk, ważka na sprężynie, huśtawka, karuzela, zjeżdżalnia. Całość
jest ogrodzona. Obok o powierzchni
35 m. kw. budowana jest drewniana al-

drugi etap modernizacji systemu ogrzewania strażnicy, wsparty przez samorząd
kwotą 4 tys. zł.
Natomiast 5 tys. zł trafiło na remont
garażu do OSP Ciężków. Z nowego
wjazdu do remizy cieszą się w Karnicach. Przedsięwzięcie zostało wykonane
z budżetu gminy za 55 tys. zł.
Na ukończeniu jest inwestycja OSP
Tarnowa. Dzięki wsparciu funduszy
z LGD „Podkowa” powstaje miejsce
rekreacji w postaci placu zabaw oraz
altany.

tana, wyposażona w stół, ławy, a także
oświetlenie ledowe. Koszt projektu to
55 tys. zł. Nowe miejsce z pewnością
będzie się cieszyć powodzeniem wśród
mieszkańców i służyć ich integracji
oraz aktywizacji.

Nowe sale w szkole podstawowej
O dwie nowoczesne sale do zajęć rewalidacyjnych wzbogaciła się Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników
Polskich w Poddębicach. Pomieszczenia wyposażono w kolorowe
meble oraz wykładziny dywanowe.
Z pomocy i gier dydaktycznych korzystają uczniowie ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
W jednej z sal zamontowano profesjonalną kabinę SI, czyli sprzęt służący do terapii zaburzeń sensorycznych,
w szczególności nieprawidłowej aktywności ruchowej. Takiej sali nie ma
w żadnej ze szkół na terenie naszego
Powiatu.

Sale do zajęć rewalidacyjnych w poddębickiej podstawówce

Kabina SI pomaga dzieciom, które niechętnie podejmują zadania ruchowe, szybko się męczą, mają obniżony poziom koordynacji ruchowej,
problem z utrzymaniem równowagi
czy nawet rzucaniem i chwytaniem
piłki.
Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach budżetu szkoły. Z tych samych
środków udało się pomalować klasy
oraz wymienić podłogi w sześciu salach lekcyjnych, gdzie uczą się dzieci
z oddziałów I-III. W odświeżonych
pomieszczeniach jest estetycznie,
a będzie ich więcej, ponieważ w planach jest wymiana podłóg we wszystkich salach.
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Sukcesy mażoretek




FOT. MAŁGORZATA STEFAŃSKA

„Mała Gastronomia”
wyróżniona

FOT. ARCHIWUM DZIENNIKA ŁÓDZKIEGO

„Człowiek Roku
2018” z Zagórzyc

W Łódzkim Parku Naukowo-Technologicznym w Łodzi odbyło się uroczyste podsumowanie działań prewencyjno-promocyjnych
podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy.

Przedsiębiorca Jacek Stawiszyński zwyciężył w plebiscycie „Człowiek Roku 2018”.
Zorganizowana przez „Dziennik Łódzki”
i „Express Ilustrowany” akcja miała na celu
wybór osób, które wyróżniły się szczególnymi
działaniami w różnych dziedzinach, osiągnęły
sukcesy oraz znacząco zasłużyły się dla lokalnej
społeczności.
Mieszkaniec Zagórzyc został nominowany
w kategorii „Działalność społeczna i charytatywna” za wybudowanie w czynie społecznym
boiska przy Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie, współorganizowanie Dnia Kobiet w Zagórzycach oraz sponsorowanie audycji muzycznej
dla dzieci w Szkole Specjalnej nr 201 w Łodzi.
W głosowaniu zdobył 1471 głosów – najwięcej
z terenu Powiatu Poddębickiego w swej kategorii.
Podczas uroczystej gali podsumowującej plebiscyt Jacek Stawiszyński odebrał statuetkę i dyplom z tytułem „Człowieka Roku”.
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FOT. ARCHIWUM PODDĘBICKIEGO DOMU KULTURY I SPORTU

Dobre występy poddębickich zespołów
w Mistrzostwach Polski Mażoretek Polski
Środkowej zakończyły się nominacjami do
finałów krajowych.
Podczas Mistrzostw Polski w KędzierzynieKoźlu reprezentujące nasze miasto dziewczęta
zaprezentowały się doskonale i odniosły spore
sukcesy. Największym z nich było drugie miejsce Karoliny Skórki w kategorii Solo Twirling
Seniorki i trzecia pozycja mażoretek Dalia w Miniformacja Buława Seniorki.
Młode poddębiczanki świetnie wypadły też
w innych kategoriach, zajmując czwarte miej-

sce w Miniformacji 2x Baton Seniorki. To samo
miejsce wytańczyły również Aleksandra Krawczyk w Solo Buława Juniorki, Karolina Skórka
w Solo Baton Seniorki Młodsze oraz Weronika
Wydrzyńska w Solo Baton Seniorki Starsze.
Z kolei na piątej pozycji uplasowała się Dalia
w Defiladzie Baton Juniorki, a szóste miejsce
zajęła w Defiladzie Baton Seniorki. Weronika
Wydrzyńska była szósta w Solo Buława Seniorki.
Jak zgodnie potwierdzają nasze mażoretki Mistrzostwa Polski w Kędzierzynie-Koźlu były pełne emocji, stresu, ale i pięknych wzruszeń. Gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych!

Inspektorat realizuje program „Zdobądź dyplom PIP”, przeznaczony dla pracodawców
prowadzących zakłady produkcyjne i usługowe,
z których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne.
Pracodawcom biorącym udział w programie
przestrzegania prawa pracy w małych zakładach
(zatrudniających do 9 pracowników) wręczono
Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy.
W gronie laureatów znalazła się Pani Katarzyna Jaśczak, właścicielka „Małej Gastronomii”
z Poddębic.
W ubiegłych latach wyróżnienia trafiły do innych firm z naszego terenu: salonów fryzjerskich
Agnieszki Janiak i Beaty Walczyk, Ubezpieczenia
& Finanse Małgorzaty Majewskiej, a także Pierogarni Złote Jabłko Marcelego Chodakowskiego.

Pałac gościł młodych pianistów

W poddębickim pałacu odbył się II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Marii Tarnawieckiej. Zdaniem Olesyi Haiduk
– prezes Fundacji East-West Music, która
była organizatorem imprezy, zabytkowy
obiekt wraz z jego otoczeniem był doskonałym miejscem na przeprowadzenie takiej
uroczystości.

Konkurs rozpoczął recital chopinistki prof.
Marii Koreckiej-Soszkowskiej, a zakończył
koncert laureatów.
Do rywalizacji stanęło 34 uczestników
z Polski i Ukrainy. Młodzi artyści prezentowali utwory światowych pianistów.
W grupie A Grand Prix zdobyła Yeva Orlianska z Lwowa.

Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Tomaszewska z Łodzi. Na drugiej pozycji uplasowały się Anna Nachajska z Łodzi oraz Helena Nowicka z Siedlec. Trzecie miejsce zajęły
Anna Faltyn (Łąck), Roksolana Sikora (Lwów)
i Julia Szaniawska (Siedlce).
W grupie B Grand Prix wygrał Mikołaj Godzina (Wrocław).

Na najwyższym podium stanęła Inga Pozorska (Gdańsk), przed Vitaliną Danylets
(Truskawiec) i Emilią Górowską (Tarnów),
a także Heleną Janus oraz Melanią Bielecką
(obie z Łodzi).
Wyniki grupy C: pierwsze miejsce Arkadii Petrov (Dnipro) i drugie Łucja Domagała
(Poznań). Trzeciego miejsca nie przyznano.
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Kompleks geoter
Trwa oczekiwana od dawna realizacja wielomilionowego projektu.
Prace na miejscu inwestycji prowadzone są od rana do wieczora.
O rewitalizacji kompleksu geotermalnego rozmawiamy z Burmistrzem
Poddębic Piotrem Sęczkowskim.

– Realizowana jest strategiczna inwestycja Poddębic. Samorządowi udało się w końcu wybrać
wykonawcę, podpisać umowę i rozpocząć największe od wielu lat przedsięwzięcie…
Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski: Zadanie polegające na rewitalizacji kompleksu
geotermalnego to długo oczekiwana inwestycja
w naszym mieście. Plany wykorzystania wód
termalnych do celów rekreacyjno-rehabilitacyjnych istnieją w Poddębicach od ponad 30 lat.
Konieczność przebudowy terenu przy ul. Mic-

kiewicza zauważali mieszkańcy oraz większość
radnych Rady Miejskiej, którzy poparli projekt.
Trzeba podkreślić, że nie mieliśmy tyle szczęścia
co samorządy, które otrzymały odwierty w latach osiemdziesiątych, kiedy szukano zasobów
gazu. My wszystko musieliśmy robić od początku. Najpierw wybudowaliśmy odwiert, następnie
kotłownię geotermalną, sieć ciepłowniczą, a teraz
przyszedł czas na rewitalizację kompleksu geotermalnego. Postępowanie przetargowe zostało
rozstrzygnięte za trzecim razem. Prace wykona-

my etapowo. Po przebudowie obiektu powstanie
infrastruktura wokół, drogi dojazdowe i parkingi.
– Jakie nakłady finansowe są przeznaczone na
to zadanie?
Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski: Pierwszy etap prac będzie kosztować ponad 77 mln zł.
Na tę ogromną kwotę składa się dotacja z Unii
Europejskiej w wysokości blisko 42 mln zł oraz
nadwyżka budżetowa, jaką udało się osiągnąć przez
ostatnie lata. Możemy pozwolić sobie na uzupełnienie wartości zadania pożyczką, a to dzięki najlepszej

sytuacji finansowej Gminy od kilkunastu lat.
Prace przygotowawcze przeprowadziła miejscowa firma Proksyma, a generalnym wykonawcą
robót jest konsorcjum firm: Alstal Grupa Budowlana oraz AGB. Przyszło nam rewitalizować
obiekt w trudnym czasie, bo nie dosyć, że jest
małe zainteresowanie firm, to jeszcze ceny w budownictwie znacznie poszły w górę. Być może
to jest ostatnia szansa dla miasta na wykonanie
tej inwestycji, ponieważ nie wiadomo jak będzie
wyglądał kolejny okres unijnego finansowania.

Kamień węgielny wmurowany
W ciągu niecałych trzech miesięcy od rozpoczęcia rewitalizacji kompleksu geotermalnego w Poddębicach wmurowano kamień
węgielny pod największą inwestycję Gminy.
– Na pomysł wykorzystania wód termalnych
wpadł wiele lat temu Burmistrz Alfred Szałyga i dziś ten projekt realizujemy dzięki pomocy
wielu osób. Nie bylibyśmy w tym miejscu, gdyby nie wsparcie kadry profesorskiej z Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zaangażowanie ministrów i parlamentarzystów, a także dofi-

nansowanie ze środków unijnych – przypomina
Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski.
W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, przyjaciele miasta, którzy przyczynili
się do tego, że długo oczekiwane przedsięwzięcie
jest realizowane.
– Projekt Poddębic dotyczący rewitalizacji
kompleksu geotermalnego uzyskał najwyższą
ocenę, bo był najlepszy i doskonale wpisywał się
w tzw. kontrakt terytorialny. Jego celem jest nie
tylko rekreacja, ale i lecznictwo – podkreśliła Jo-

anna Skrzydlewska, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego.
Słów uznania pod adresem inwestycji, która
ma służyć całemu regionowi nie kryli także Senator Przemysław Błaszczyk, Poseł Paweł Bejda,
czy były Minister Sportu Mirosław Drzewiecki.
To oni wspólnie z Burmistrzem Poddębic,
Prezes Geotermii Anną Karską, Radną Sejmiku
WŁ Joanną Skrzydlewską, Prezesem Poddębickiego Centrum Zdrowia Janem Krakowiakiem,
dyrektorem Zbigniewem Litkowskim z Alstalu,
kierownikiem budowy Łukaszem Jóźwiakiem

podpisali akt erekcyjny, który został zacementowany w stopie fundamentowej.
– Gmina Poddębice podobnie jak cały region
łódzki rozwija się bardzo dynamicznie i posiada bogactwo w postaci wód termalnych, których
odpowiednie zagospodarowanie przyciągnie turystów i da nowe miejsce pracy – twierdzi Poseł
na Sejm RP Paweł Bejda.
W ramach rewitalizacji zakończono prace
elektryczne, roboty sieciowe sanitarne i deszczowe. Wykonano fundamentowanie budynku oraz
rozpoczęto murowanie ścian parteru.

Teren przy
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rmalny w rewitalizacji
– Dlaczego miasto zdecydowało się na tak potężną inwestycję?
Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski:
To szansa na rozwój nie tylko naszej Gminy,
ale i całego regionu. Ze względu na uwarunkowania województwo łódzkie jest podobne
do austriackiej Styrii, gdzie funkcjonuje wiele termalnych obiektów. Kompleksy termalne
z powodzeniem funkcjonują także w Słowacji,
Niemczech, na Węgrzech. Czemu więc u nas
nie może być podobnie? Trzeba równać do najlepszych.
– Co obejmuje zakres prac?
Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski:
Istniejące przy ul. Mickiewicza budynki oraz
niecki basenowe są przebudowywane i rozbudowywane. Powstanie część kryta z basenem
rekreacyjnym, brodzikiem dla dzieci, basenem schładzającym, wanny z hydromasażem.
W części zewnętrznej będzie basen wypływo-

y ul. Mickiewicza w Poddębicach to wielki plac budowy

wy połączony z basenem wewnętrznym, basen
pływacko-rekreacyjny, dziecięcy i basen ścian
wodnych. Łączna powierzchnia lustra wody wyniesie blisko 2300 m.kw. Do dyspozycji będą
sauny: sucha, parowa, infrared, a także pomieszczenia haloterapii wraz z komnatą solną. Ponadto zespół rehabilitacji, składający się z sal
zajęć ruchowych, pomieszczeń masażu i gabinetu lekarskiego. Obiekt kompleksowo będzie
realizował ideę przestrzeni przyjaznej osobom
niepełnosprawnym.
Jeśli zadanie zostanie wykonane zgodnie z planem, to będzie prawdziwe mistrzostwo Polski,
ponieważ nikomu w ciągu dziesięciu lat nie udało
się stworzyć takiej infrastruktury, jak ta geotermalna w Poddębicach.
– Na co liczą samorządowcy po przeprowadzeniu rewitalizacji terenu przy ul. Mickiewicza?
Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski: Rewitalizacja kompleksu geotermalnego stanowi

kontynuację gminnych działań. W ostatnich latach samorząd zrewitalizował poddębicki pałac
oraz centrum miasta. W sąsiedztwie obszaru,
na którym trwają prace budowlane funkcjonuje
Poddębickie Centrum Zdrowia, a obok znajduje
się Ogród Zmysłów z Domem Pracy Twórczej
i Pijalnią Wód Termalnych. Gmina przejęła też
budynek szkoły, który może zostać przekształcony w obiekt o charakterze zdrojowym. Ponadto
do zabiegów rehabilitacyjnych chcemy wykorzystać lecznicze borowiny, które znajdują się na
naszym terenie. Badania potwierdzają, że mogą
być one stosowane w formie okładów, zawijań czy
kąpieli zawiesinowych, a połączone z wodą termalną mogą być wykorzystywane do uwadniania
i ogrzania masy borowej.

Wizualizacje kompleksu geotermalnego
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Te wszystkie komponenty wzajemnie się uzupełniają, a rewitalizacja w obrębie ul. Mickiewicza z pewnością pozytywnie wpłynie na rozwój
gospodarczy i nowe miejsca pracy, a także na
rekreację oraz zwiększenie ruchu turystycznego. Dziś ludzie lubią aktywnie spędzać wolny
czas i coraz częściej korzystają z utworzonych
atrakcji. Szansę na rozwój będą miały też inne
dziedziny, jak gastronomia czy hotelarstwo.
W ostatnim czasie na terenie Gminy wzrosło
zainteresowanie przedsiębiorców, którzy zakupili tereny pod inwestycje hotelowe lub są
w trakcie ich realizacji. Ponadto co rusz gościmy samorządowców z różnych stron Polski, którzy przyjeżdżają oglądać realizowane przez nas
przedsięwzięcia geotermalne.
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50 lat przedszkola…

Z okazji jubileuszu przedszkole otrzymało sztandar

Publiczne Przedszkole w Poddębicach świętowało 50-lecie istnienia. Uroczystość była okazją
do nadania imienia Króla Maciusia Pierwszego. Placówka może
pochwalić się również hymnem
i sztandarem.

Obchody jubileuszu rozpoczęła
msza święta w poddębickim kościele,
po której nastąpił przemarsz do budynku przedszkola na ul. Przejazd.
Zebrani goście poznali historię placówki i dowiedzieli się, dlaczego jej patronem został Król Maciuś Pierwszy.

„Kolorowy Ogród”

INFORMACJE

Uroczystość uświetnił występ 6-latków z Królem Maciusiem Pierwszym

Z okazji nadania imienia nauczycielki
przedszkola wydały książkę „Dzieje chłopca małego – Króla Maciusia
Pierwszego”. Podczas uroczystości odsłonięto rzeźbę Króla Maciusia, której
autorem i fundatorem jest Pan Jerzy
Trymbulski.

Na scenie swoje umiejętności artystyczne zaprezentowały dzieci z grupy
sześciolatków. Podczas urodzinowej
imprezy wystąpili również: absolwenci
przedszkola, zespół Bałdrzychowianie
i mażoretki Dalia. Były stoiska Stowarzyszenia Stokrotka z Chrop, Nadle-

śnictwa Poddębice, straży i policji.
Miłym akcentem były podziękowania dla emerytowanych dyrektorów
i pracowników przedszkola, a także
osób obecnie współpracujących z placówką. Na zakończenie odbył się piknik rodzinny u Króla Maciusia.

Złote gody 23 par
23 pary świętowały jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczyste wręczenie medali przyznanych
przez Prezydenta RP odbyło się
w poddębickiej Pijalni Wód Termalnych.
Wśród uhonorowanych znaleźli się:
Barbara i Zbigniew Andrysiewicz,

Zofia i Karol Augustyniak, Wiesława i Feliks Bednarek, Zofia i Stanisław Duda, Danuta i Tadeusz Idczak,
Alicja i Aleks Joachimiak, Krystyna
i Czesław Katusza, Stanisława i Józef
Kowalscy, Maria i Józef Krzeszewscy,
Janina i Józef Księżak, Teresa i Zenon
Kubiaczyk, Janina i Leszek Kubiak,
Krystyna i Stanisław Lefik, Halina

i Henryk Napieraj, Dorota i Ryszard
Obrębscy, Stanisława i Zygmunt Pilarczyk, Janina i Stanisław Pośpieszyńscy, Jadwiga i Bogdan Rogalscy,
Wiesława i Paweł Rosik, Genowefa
i Józef Rybarkiewicz, Zofia i Czesław Skonieczka, Jadwiga i Mieczysław Tarczyńscy, Jadwiga i Henryk
Zientera.

Dzieci chętnie korzystały z przygotowanych atrakcji

Piękna pogoda sprawiła, że maluchy wspólnie z rodzicami licznie
uczestniczyli w uroczystościach
z okazji Dnia Dziecka przygotowanych na terenie naszej Gminy,
a organizatorzy cieszyli się z frekwencji.
Poddębicki park stał się „Kolorowym
Ogrodem”, w którym każdy znalazł coś
dla siebie. Nie brakowało uczestników
gry terenowej „W poszukiwaniu złotej
rybki”, czy oglądających spektakl Teatru
Kubika pt. „Pirat Drabinka w Krainie
Smoka”. Wielką frajdę sprawiały dmuchańce, do których ustawiały się długie
kolejki. Ponadto najmłodsi mogli m.in.
spróbować chodzenia na chodakach, nauczyć się wiązać węzły żeglarskie i grać
na bębnach afrykańskich. Powodzeniem
cieszyło się malowanie buzi, puszczanie

baniek mydlanych, modelowanie baloników. Zapewniona była też wata cukrowa oraz popcorn. Wszystkie atrakcje
były darmowe, ponieważ projekt „Kolorowy Ogród” otrzymał dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Morskiego i Rybackiego w kwocie
35 tys. zł.
Całkowita wartość zadania wyniosła
41255 zł. Projekt pn. „Kolorowy ogród”
realizowany w Poddębicach miał na
celu promocję obszaru Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z ikrą”, a także lokalnych tradycji rybackich poprzez
organizację wydarzenia kulturalnego.
Wpisywał się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju: Wzrost konkurencyjności
obszarów rybactwa i akwakultury oraz
Propagowania dobrostanu społecznego
i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i akwakultury.

„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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„Chronimy pszczoły
– ratujemy środowisko”
Poddębice jako pierwsze z Województwa Łódzkiego przystąpiły
do kampanii społecznej Dziennika Łódzkiego pn. „Chronimy
pszczoły – ratujemy środowisko”. Akcja ma charakter edukacyjny i jej celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej
mieszkańców.
Do udziału w przedsięwzięciu zostały zaproszone placówki oświatowe
z terenu Gminy. Przystąpiły do niego: Publiczne Przedszkole im. Króla
Maciusia Pierwszego w Poddębicach
– ul. Miła i Przejazd, Niepubliczne
Przedszkole oraz Żłobek „Inna Bajka”
w Poddębicach, Szkoła Podstawowa
w Bałdrzychowie, Publiczna Szkoła
Podstawowa w Porczynach, a także
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego
w Poddębicach.
W ramach akcji odbywały się lekcje
pszczelarstwa, spotkania z pszczelarzami, organizowane były występy
artystyczne dzieci. Relacje z tych wydarzeń znalazły się na łamach gazet:
Dziennik Łódzki oraz Nad Wartą,
a także w internecie.
Do Gminy Poddębice trafił pokazowy ul z atestem od Fundacji Apikultura, który był wykorzystywany
podczas prelekcji.
– W naszej Gminie ochrona środowiska odgrywa bardo duże znaczenie.
Ta dziedzina rozwija się w szerokim
zakresie. Miasto zostało laureatem
Krajowej Nagrody Ekologicznej
„EkoJanosik 2018”. Szczególnie docenione zostały działania inwestycyjne związane z geotermią. Warto
przypomnieć, że z geotermalnej sieci
cieplnej korzystają nie tylko mieszkańcy bloków, ale i odbiorcy indywidualni, urzędy, szpital. W sumie to
około 6 tysięcy osób – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.
– Poddębice stawiają na ekologię,
a ekologia to zdrowie, dlatego istniejące zasoby wód termalnych poza ciepłownictwem znajdują też zastosowanie w wodolecznictwie i rekreacji.
W tym celu prowadzimy rewitalizację
kompleksu geotermalnego – dodaje
Burmistrz.

W poddębickiej bibliotece o apiterapii, czyli właściwościach leczniczych produktów pszczelich
mówił pszczelarz Paweł Pawlak

Podczas spotkania, które przygotowała nauczycielka Marzenna Kocik, przedszkolaki z ul. Miłej
m.in. poznały budowę ula

Dzieci z Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Inna Bajka” wystąpiły w przedstawieniu
dotyczącym ochrony środowiska i ochrony pszczół

Lekcję pszczelarstwa w szkole w Bałdrzychowie przeprowadził tamtejszy nauczyciel,
a z zamiłowania pszczelarz Krzysztof Płoszyński

Uczniowie z Porczyn pod okiem Agnieszki Michalak przygotowali „Baśń o pszczołach”

Z żywymi pszczołami spotkały się przedszkolaki z ul. Przejazd w Poddębicach.
Wydarzenie zorganizowała nauczycielka Katarzyna Wojtczak
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Granty na prawie
176 tysięcy podzielone
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W siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” zostały podpisane
umowy z grantobiorcami na realizację zadań w ramach projektu
grantowego o tematyce „Ochrona,
promocja i rozwój obszaru LGD,
w tym produktów lokalnych oraz
dziedzictwa lokalnego” finansowanego z działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wśród grantobiorców z terenu Gminy
Poddębice znalazły się: Ochotnicze Straże Pożarne w Bałdrzychowie i Mrowicznej, Stowarzyszenie Przyjaciół Bałdrzychowa oraz Gmina Poddębice.
OSP Bałdrzychów w ramach grantu zakupiło instrumenty dla orkiestry
dętej, zaś OSP Mrowiczna wyposaży
świetlicę wiejską w swojej miejscowości.
Stowarzyszenie Przyjaciół Bałdrzychowa pozyska stroje lubelskie dla zespołu
ludowego „Bałdrzychowianie”, natomiast Gmina Poddębice wyda materiały promocyjne w postaci map z opisem
zabytków i atrakcji turystycznych.
Wcześniej kolejnych dziewięciu gran-

W ramach grantów Stowarzyszenie Przyjaciół Bałdrzychowa zorganizowało warsztaty tańca towarzyskiego

tobiorców podpisało umowy na realizację zadań w ramach projektu grantowego o tematyce „Wzmocnienie kapitału
społecznego mieszkańców LGD”.
Grant otrzymały następujące podmioty: Stowarzyszenie Promocji Niewiesza
i Okolic na warsztaty florystyczne, Poddębicki Dom Kultury i Sportu na zakup

mażoretkowych strojów scenicznych,
Stowarzyszenie Przyjaciół Bałdrzychowa na warsztaty tańca towarzyskiego,
Paulina Gortat – Gapińska na wznowienie wspomnień Wincentego Gortata „Zakładnicy z pierwszego miliona”,
Gmina Poddębice na piknik sportowo-rekreacyjny, Stowarzyszenie Przyjaciół

a Stowarzyszenie Promocji Niewiesza i Okolic warsztaty florystyczne

Bałdrzychowa na warsztaty muzyczne
dla dzieci w zakresie doskonalenia gry
na akordeonie oraz jego zakup, Stowarzyszenie Wspierania Działalności Lokalnej NIVA na zorganizowanie imprezy
edukacyjnej, OSP w Nowym Pudłowie
na spotkania edukacyjne i wycieczkę krajoznawczą, zaś OSP w Klementowie na

warsztaty edukacyjne dla mieszkańców
obszaru LGD „Podkowa”.
Część zadań już zostało zrealizowanych. Łączna suma grantów dla Gminy
Poddębice wynosi 176 tys. zł.
Kolejne nabory grantowe przewidziane są jesienią tego roku.
Kinga Maj-Wysokińska

Bezpłatne szkolenia komputerowe
„E-aktywni w Gminie Poddębice
– bezpłatne szkolenia komputerowe” to nazwa projektu grantowego, który Gmina Poddębice realizuje wraz z Fundacją Wspierania
Zrównoważonego Rozwoju.
W ramach przedsięwzięcia wszystkie osoby, które ukończyły 25 rok życia mogą wziąć udział w szkoleniach
komputerowych o tematyce: Rodzic
w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje
finanse i transakcje w sieci, Działam
w sieciach społecznościowych, Tworzę
własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.
Informacje dotyczące zapisów na
szkolenia pod adresem: www.fwzr.pl/
rezerwacje
Formularz zgłoszenia jest również
dostępny w Urzędzie Miejskim w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21 pok. 222.
Osobą do kontaktu ze strony Gminy
Poddębice jest Grzegorz Plewiński, tel.
792237081 lub 8710724. Zapraszamy
do udziału!

Do tej pory szkolenia odbyły się w Byczynie, Niewieszu, Niemysłowie, Poddębicach, Bałdrzychowie i Klementowie


FOT. KINGA MAJ-WYSOKIŃSKA
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Bieg Bez Barier po raz piąty
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W tym roku po raz piąty odbył się organizowany przez
Fundację Obudzić Zmysły „Bieg Bez Barier”.
Podobnie jak w latach poprzednich trasę wyznaczoną po
terenie parku w Poddębicach najpierw pokonywały przedszkolaki, a potem ich starsi koledzy ze szkół podstawowych
i gimnazjum. Następnie ponad 150 sportowców zmierzyło
się z 10-kilometrowym odcinkiem biegnącym przez miasto
i gminę.
– Tegoroczna edycja biegu była jubileuszowa. Cieszy nas,
że po raz piąty dopisali uczestnicy, którzy zgodnie z ideą
imprezy pokazali, że nie ma dla nich żadnych barier zarówno w życiu, jak i sporcie – mówi Prezes Fundacji „Obudzić
Zmysły” Aleksandra Olejnik.
Zwycięzcą biegu głównego okazał się Adam Łukasik
z Grodzka Team. Wśród kobiet najszybsza była Małgorzata
Zagdańska z Vera Running Team.
Nagrodzona została też najlepsza trójka kobiet i mężczyzn – mieszkańców Gminy Poddębice, a także drużynowo: Klub Zdyszani.pl, zespół JTI Polska i uczniowie LO
Poddębice.

W tegorocznym biegu głównym wzięło udział ponad 150 osób

Strażacy rozegrali
w hali turniej piłkarski

Rywalizowali szczypiorniści
24 zespoły wzięły udział w XIX
Ogólnopolskim Turnieju Piłki
Ręcznej Poddębice Cup 2019.
O miano najlepszej drużyny walczono przez trzy dni. Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach wiekowych. Reprezentujący nasze miasto
szczypiorniści z rocznika 2004 zajęli 5

miejsce. Zawodnicy z rocznika 2007
uplasowali się na 7 pozycji, a młodzi
sportowcy z rocznika 2008 wywalczyli
4 miejsce.
Najlepszymi zawodnikami Tropsa
zostali wybrani: Igor Zając Igor (rocznik 2004), Krystian Grodzicki (rocznik 2007) oraz Łukasz Wyrzykowski
(rocznik 2008).

Zawodnicy Tropsa z rocznika 2008 cieszyli się z czwartego miejsca

Zwycięzcy tegorocznego halowego turnieju - OSP Poddębice

Po raz dziesiąty strażacy ochotnicy z terenu Gminy Poddębice zagrali w Halowym Turnieju Piłki
Nożnej. Na starcie zawodów stanęło sześć drużyn, które walczyły
o Puchar Burmistrza Poddębic.
Rywalizację wygrało OSP Poddębice, po bardzo wyrównanym meczu
z OSP Bałdrzychów, które zajęło dru-

gie miejsce. Na trzeciej pozycji uplasowali się strażacy z Ciężkowa.
– Turniej rozegrano w konwencji
„każdy z każdym”, tak aby druhowie
mogli zagrać jak najwięcej meczy –
mówi Przemysław Jaszczak, radny powiatowy i działacz OSP, który od dziesięciu lat organizuje turnieje piłkarskie.
Zwycięscy otrzymali puchary, a pozostałe drużyny dyplomy które wrę-

czyła m.in. Pani Jolanta Zięba-Gzik
radna Sejmiku Województwa Łódzkiego.
Nagrodzono również najlepszego
bramkarza turnieju, którym został
Bartosz Płusa z OSP Bałdrzychów.
Najlepszym zawodnikiem uznano Sebastiana Chmieleckiego z OSP Poddębice. Wyróżnieni otrzymali pamiątkowe statuetki.

Drużyna UKS Trops rocznik 2004
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Termalny turniej i piknik w Byczynie
Letnia aura i atrakcje przyciągnęły wiele osób na zorganizowane
w Centrum Turystyki i Rekreacji
w Byczynie: Otwarty Turniej Piłki
Nożnej Termy Cup Poddębice oraz
Piknik Sportowo-Rekreacyjny.
– Centrum w Byczynie funkcjonuje
od ponad 5 lat. Wybudowane zostało
dla mieszkańców i cieszy, gdy obiekt

tętni życiem tak jak podczas ostatniej imprezy – mówi Burmistrz Piotr
Sęczkowski.
Na przeprowadzenie Pikniku pod-dębicka Gmina otrzymała grant
z Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” w ramach projektu „Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD”. Wśród atrakcji dla dzieci
i młodzieży znalazły się dmuchańce,

trampoliny, byk rodeo, cymbergaj, dart,
basen z kulami wodnymi, malowanie
twarzy.
Tuż obok rozgrywany był termalny turniej piłkarski roczników 20092013, którego organizatorem było
Stowarzyszenie Akademia Futbolu
Widzew Łódź w partnerstwie z Geotermią Poddębice.
W futbolowych zmaganiach wzię-

ły udział: Termy Ner Poddębice, Widzew Łódź, Teofilek Łódź, KAS Konstantynów Łódzki, KS Wilki Słupno,
Talent Warszawa, Olympic Wrocław,
Bzura Ozorków, Sokół Aleksandrów
Łódzki.
W grupie rocznika 2010/2011
triumfowali zawodnicy gospodarzy,
czyli Termy Ner. Poddębicka drużyna
z rocznika 2009 zajęła drugie miejsce.

Lepsi od naszych byli gracze Widzewa Łódź. Natomiast wśród rocznika
2012/2013 wszystkie ekipy piłkarskie
okazały się zwycięzcami. W ceremonii dekoracji uczestniczył piłkarz Widzewa Maciej Kazimierowicz, który
wręczał medale młodym futbolistom.
Tak najmłodsi bawili się i walczyli
w sportowej rywalizacji na boiskach
w Byczynie:

